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serj Zdarzało się nieraz, že zdrowe my- 

k įst wyłaniane w pewnej chwili bez žad- 
ski Nei nadziei na ich urzeczywistnienie, 
pteć, pracały na porządek dzienny i urzeczy- 

ste? Švistnialy sie po kilku, czy kilkunastu 
 Luolatach, : j 
Ap Bywało jednak i tak że myśl w danej 
my „£hwili niepojęta nie znalazła już nigdy 

achćzpodatnych dla siebie warunków i zmar- 
== .Kała na zawsze. Nie trzeba więc zata- 

ć zdrowych myśli i w tym wypadku, 
Ii sibe; narazie nie są do przeprowadze: 
z tnia, ale w przyszłości mogą dojrzeć, i 

«zby tym wypadku, jeżeli okazja do ich 
ilo »rzeprowadzenia może być straconą na 
Zw żawsze. 

filen Ocena tego, czy myśl istotnie jest 
zdrowa, należy do sier decydujących, a 
jeżeli z oceny tej wypadnie, że jest 

zdrową w zasadzie, to mają one do 

dol rozważenia: jakie są przeszkody da jej 

osz natychmiastowego urzeczywistnienia? 
5 hczy znajdą się dlań lepsze warunki w 
‚ Р BA i czy dla jej urzeczywistnie 
ah nia chwila obecna nie jest jedyną i 
r dojstatnią 
spr 3 
70( _ Znany rosyjski autor,  Czyczerin 

r. . twierdził, że starzejące się społeczeń- 
hę stwa, tak jak nowopowstające, potrze- 

„bują jednowładztwa, bo tylko ono mo- 
że im zapewnić bezpieczeństwo i spo” 
kój. Nie chcę analizować czy jesteśmy 

I A starzejacym się społeczeństwem. Są- 
dzę że tak nie jest, aczkolwiek rozur 
miem, do jakiego stopnia jesteśmy za” 

| grożeni. Ale, niezależnie od wywodów 
„Czyczerina, niezbitym faktem jest to, 

dzier że po wielkich wstrząsach społecznych 
ły władza przechodzi zawsze w ręce wy- 
JE! bitnych jednostek. W Rzymie po epoce 
wag Oracchów, przyszedł Cezar; Napoleon 
>'0d4— po rewolucji francuskiej, a po ostat- 
Ajet nich wstrząsach widzimy już Musso- 

liniego we Włoszech, Primo de Rivera 
w Hiszpanji i Marszałka Piłsudskiego 

— w Polsce. Wszyscy trzej zdobyli! nie- 
ja ograniczoną władzę i szukają dróg dla 
w „socalenia zagrożonej europejskiej kul- 
pisitury. ‚ 

róż! Polska jest krainą bujnych  indy= 
o Cl widualnošci, które zbawiały ją nieraz 
Am w chwilach najcięższych. Na zbioro- 
mov wość polską nigdy nie można było li- 

kie czyć. Gorszą była zawsze od zbioro- 
wości innych narodów, bo brakło jej 

х instynktu samozachowawczego.  Pol- 
- file cą więc na przewadze jednostek najle- 

„lej wyjść może i byłoby szczęśliwie, 
jgdyby taka przewaga ustaliła się w 
niej na długo, — a wzmocnienie wła- 
dzy Prezydenta jest jedną z dróg, pro- 
wądzących do takiej przewagi. 

W historji mamy przykłady oświe- 
conego absolutyzmu, który zapewniał 
dobrobyt ludności i dawał najlepsze re 
zultaty. Ale jeden człowiek wszystkie- 
go ogarnąć nie może i machina pań: 
stwowa potrzebuje kontroli. Ale opi- 

M nia społeczeństwa jest czynnikiem, któ- 
ry trzeba znać i któremu trzeba dać uj- 
Ście. Potrzeba więc jakiegoś czynnika 

‚ 11 @а kontroli maszyny państwowej, i 
dla wyrozumienia prądów społecznych. 
| Monarchja konstytucyjna, która by 
ła: ostatnim wyrazem w dziedzinie u* 

Okć stroju państwowego miała zabezpie- 
lyśczyć Państwo tak od posunęć zwyro- 
w ódniałych jednowładzców, jak i ad wy- 

bryków niedojrzałych mas, a cechą jej 
raw jest parlamentaryzm, który rozwinął 

Się tak w koństytucyjnych monarchjach 
zn jak i w republikach. Ale parlamenta- 

ryzm taki, jakim jest, zbankrutował nie- 
tylko w Polsce, ale i w Europie całej. 
Jeżeli go nie uzdrowimy to stanie przed 

a sinami widmo niczem nieograniczonego 
: Gabsolutyzmu. Trzeba więc oprzeć par- 

lamentaryzm na całkiem nowych pode 
stawach. " 

lok, + * + 1» 

m” „Powszechne, równe, tajne, bezpo: 
średnie i proporcjonalne wybory, z gło- 

zę | SoWwaniem na listy, to hasło, z którem 
saj politycy boją się rozstać, aczkolwiek 

obj W praktycznem zastosowaniu zawiodło 
jez| mo najzupełniej. Powszechność  ni- 

|Edzie, a tembardziej w Polsce nie jest 
k przygotowaną do zrozumienia  donio- 
jat ych spraw państwowych. To też kan: 

stał dydaci na posłów nie starają się nawet 
kol Wyrozumieć jej dążeń w tych spra- 
vż0*]ęch i tylko schlebiają najgorszym in- 
(tarze”nktom powszechności i opierają się 
„długi tych instynktach. Równość praw 
1» yborczych daje przewagę nie uświa” 

by po większości, ale zręcznym agi- 
je 
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torom, za którymi idą nieuświado: 

po wyborcy i uzależnia tych, ca 
„Włacą podatki od tych, którzy podatków 
Nie płacą. Tajność osłania od bezpra- 

wnych nacisków, ale wyrabia brak cy- 
/ Vilnej odwagi i poczucie nieodpowie*- 

=» dzialności. Bezpośredniość pozbawia 
%sz euświadomionych wyborców możnoś- 
oz, zastąpienia się przez ludzi, którym u- 

mow lą, i zmusza ich do głosowania na 
4 
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kandydatów, których całkiem nie zna- 
ją. Proporcjonalność utrudnia ukształ- 
towanie się w Izbie większości, na któ- 
rej rządy mogłyby się oprzeć. — Gło- 
sowanie na listy w kraju o wielkiej ilo- 
ści analiabetów jest po prostu podstę* 
pem. Oddaje ono wybory w ręce par- 
tji i doprowadza do tego, że nawet u- 
świadomiony wyborca nie jest nigdy 
pewien na kogo głosuje bo kandyda- 
ci, postawieni na pierwszych  miej- 
scach listy, zrzekają się swoich man- 
datów i do Izb przechodzą postawieni 
na dalszych miejscach, których wybor= 
cy nie brali w rachubę. W rezultacie 
Izba, wyłoniona na tak złudnych pod- 
stawach, nie jest wyrazem dążeń spo” 
łeczeństwa, a okres powszechnych i 
bezpośrednich wyborów jest ciężką 
chorobą, przez które Państwo perjo- 
dycznie musi przechodzić”. Tak mówią 
przeciwnicy obecnego systemu wybor- 
czego. 

I, bądź co bądz, trzeba sobie powie- 
dzieć: że jeżeli idzie o uzdrowienie 
parlamentaryzmu w Europie całej, to 
z hasła powszechnych, równych, taj- 
nych, bezpośrednich i proporcjonal- 
nych wyborów coś trzeba ustąpić; że 
wszystkie zmiany konstytucji, o któ- 
rych w ostatnich czasach mówimy w 
Polsce, są tylko paljatywami, które u- 
stroju państwowego nie uzdrowią, i 
że dla uzdrowienia tego ustroju trzeba 
radykalniejszych zmian. Co do nas, to 
sądzimy, że samo usunięcie zasady 
bezpośrednich wyborów byłoby już 
poważnym krokiem do uzdrowienia 
parlamentaryzmu. 

* * * 

Jak organizm ludzki, tak i organizm 
państwowy zależy od zdrowia najdrob- 
niejszych jego komórek, któremi w 
Państwie są gminy, trzeba więc prze- 
dewszystkiem zająć się organizacją 
gmin i zbudować je na zdrowych pod- 
stawach. 

Samorządy wyrabiają dar organi- 
zacyjny. Polacy, wyrzuceni w czasie 
wojny do Rosji, zdawali się zdradzać 
taki dar. Są jednak wskazówki na to, 
że stracili go we własnym kraju. Bol- 
szewizm nie leży w naturze polskiej, 
i jest jej wstrętnym. Trudno jednak 
przewidzieć, co by się stało, gdyby 
bolszewizm zainstalował się w Pol- 
sce: czy Polacy potrafiliby odeń się 
obronić tak, jak obronili się Węgrzy, 
czy też poddaliby się mu na długo, ja” 
ko dopustowi Bożemu, tak jak to czy- 
nią Rosjanie? Bądź co bądź wyszko- 
lenie samorządowe przydałoby się nam 
bardzo. 

Od organizacji gmin zależy odpor- 
ność narodu. Jeżelii naród żydowski, 
tułając się wśród obcych, nie zatracił 
swej odrębności i wiary, po wiekowych 
próbach, to zawdzięcza to w wielkiej 
mierze sprężystej organizacji tych naj- 
drobniejszych komórek. Dawnemu sa- 
morządowi żydowskiemu warto więc 
kilka słów poświęcić, nie po to natu- 
ralnie ażeby się na nim wzorować, ale 
dlatego, ażeby poznać podstawy, któ- 
re zabezpieczyły mu wielowiekową 
trwałość. 

Samorząd żydowski powstał za cza 
sów niewoli Babilońskiej. Szerokim 
samorządem cieszyli się żydzi w Sy- 
rji i w Egipcie. Kahały w Europie roz- 
winęły się w Hiszpanii, w Sycylji i w 

Polsce. 
Atrybucje kahałów w Polsce zmie” 

niały się w ciągu wieków i różniły się 
w rozmaitych miastach i dzielnicach. 
Od drugiej połowy XVI wieku zdobyły 
one najszersze prawa. Zawiadywały 
więc potrzebami kultu, administracją 
dzielnic żydowskich, nad któremi spra- 
wowały funkcje policyjne, oświatą, do- 
broczynnością i poborem podatków 
państwowych, za które członkowie gmi 
ny odpowiadali solidarnie. Za rządów 
rosyjskich kahały dostarczały Pań- 
Stwu rekruta. Zawiadywały nareszcie 
sądownictwem w sprawach pomiędzy 
żydami, a były wypadki, że wymierza- 
ły nawet karę śmierci. 

Ilość członków kahału wahała się 
od 8 do 40. Wpływ w większych ka- 
hałach koncentrował się w ręku 7 człon 
ków honorowych. Władzę wykonawczą 
sprawiali parnesi zmieniający się co 
miesiąc. Co miesiąc również zmieniali 
się poborcy podatków. Służbę w ka- 
hałach sprawiano bezpłatnie, Stałym i 

płatnym był tylko syndyk synagogi, u- 

zaležniony od parnesa. 
Wybory do kahału odbywały się w 

sposób swoisty, tie bezpośrednio ale 
stopniowo. Prawo wyborcze nie było 
powszechne. Posiadalii je tylko płatni- 
cy podatku (I stopień). Z tego grona 
płatników wybierano od 5 do 9 wybor- 
ców (II stopień), albo losowaniem, al- 
bo częściowo losowaniem a 
częściowo większością głasów  płat- 

SŁOWO 
  

  

ników. Tak np. w Krakowie składano 
do urny kartki z nazwiskami wszyst- 
kich płatników gminnych podatków i 
z urn tych wyciągano 9 kartek z na- 
zwiskami osób, na które spadały obo- 
wiązki wyborców. Na Litwie wybiera- 
no nie 9, ale tylko 5 wyborców, z któ: 
rych 3 — większością głosów płatni- 
ków obecnych na zebraniu, a 2 — lo- 
sowaniem pomiędzy nazwiskami po: 
zostałych płatnków. System taki bro- 
nił od przewagi partyj. Wyborcy wy- 
bierali borerim (Ill stopień), przysię 
gając uprzednio, że wybiorą do bore* 
rimu najrozumniejszych i! najzasłużeń- 
szych. Hołdowano więc zasadzie, że o- 
stateczne wybory winny być oddane w 
ręce nielicznej elity. Do borerimu wy- 
bierano 5 osób, które wybierały człon- 
ków kahału i wszystkich jega urzędni- 
ków. 

Charakterystycznem było we Lwo- 
wie, że do czasu dokonania wyboru 
wszystkich funkcjonarjuszy kahału, bor 
rerim zamykano pod klucz w pomie- 
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PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZB — ul. Szeptyckiego — A Łaszuk. 
BIENIAKONIE — Bufet kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa , 
DĄBROWICA (Polesie) rednia Malinewskiego. 

4 Y — Bufet kolejowy 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Riich”. 
RGRODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński, 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jednošč“. 3 
LIDA — uł, Suwalska 13, S, Matecki. 

NIEGWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwihskiego. 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska. 
W. ZAWA — T-wo Ksieg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch'*: 

MOŁODECZNAO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpałtowy na srronie 2-ej i 3-ej 40 gr. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 
Zagraniczne 50 proc. .drożej. Ogłoszenie cyirowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

sźczeniu, otoczonem strażą, i że wszel- 
kie próby wpływu na borerim były sur 
rówo karane. 

Przy wyborach przestrzegano wszę* 
dzie, ażeby pomiędzy wyborcami bore- 
rimu, a również w borerimie nie było 
krewnych. 

Drobne kahały skupiały się koło 
większych. Tak powstawały kahaly 0- 
kręgowe, które łączyły się w prowin- 
cjonalne związki. Związki na terytor- 
jum Polski łączyły się w zwoływanym 
perjodycznie Sejmie. Związki na tery- 
torjum W-go Księstwa Litewskiego 
zwoływały Sejm własny. Sejmy wy- 
łaniały się więc z samorządów. — Ty* 
le o kahałach. 

Analiza samorządów działających 
obecnie w Polsce i w innych krajach 
Europy przekracza ramy niniejszego 
artykułu. Ograniczymy się więc tyl- 
ko da kilku uwag o naszych samorzą* 
dach. 

Organizacja samorządów w Polsce 
jest rozmaitą w poszczególnych dziel- 

Odpowiedź opozycji Ka Inicjatywę płk. Sławku 
WARSZAWA, 279. (tel, wł, „Słowa*). W ciągu dnia dzisiejszego po” 

seł Walery Sławek otrzymał następujące pisma przedstawicieli klubów parla- 
mentarnych: 

List klubu P. S. L. Piasta brzmi jak następuje: 

W odpowiedzi na pismo ].W.P. Pana prezesa z dnia 20 września b. r. komuni- 
kujemy uprzejmie co następuje: 

Ё Podzielamy troskę klubu B. B. W R. o szybkie rozpatrzenie wniesionych  projek- 
tów zmiany konstytucji, stwierdzamy jednak, że trudność, która stanęła na przeszkodzie 
wykonaniu tego zadania polega na tem, że Sejm wskutek zamknięcia sesji od 6-ciu 
miesięcy nie może pracować. Uważamy przeto, że dopiero po zwołaniu sesji sejmowej, 
projekt konferencji nad metodami pracy może dać realne wyniki. Przyczynienie się 
klubu B.B. do szybkiego zwołania sesji sejmowej przyšpieszyloby termin  projekto- 
wanej konferencji. Nadmieniamy nadto, że ważniejszą sprawą aniżeli dyskusja nad me- 
todami pracy, byłoby omówienie przez stronnictwa polskie treści projektów zmiany 
konstytucji 

z poważaniem za Zarząd Klubu P. S. L. Piast Jan Dębski wiceprezes. 

Identyczne pismo wystosował do pułk. Sławka p. Chaciński w inffeniu 
klubu parlamentarnego Ch. D. 

Klub N.P.R. nadesłał list następujący: › 

W odpowiedzi na pismo Szanownego Pana donosimy, że w proponowanej na- 
radzie przedstawicieli klubów poselskich dla omówienia metody pracy Sejmu nad re- 
wizją konstytucji udziału nie wezmiemy. 

Uznając zagadnienie rewizji Konstytucji za zagudnienie wielkiej wagi, byliśmy 
i jesteśmy zdania, że pracy Sejmu nad zgłoszonemi projektami zmian Konstytucji winna 
być poświęcona specjalnie zwołana nadzwyczajna sesja. Sejm zaś nie z własnej winy 
był bezczynny całe sześć miesęcy. Błąd ten można choć w części naprawić przez szyb- 
sze zwołanie zwyczajnej sesji Sejmu a wtedy komisja konstytucyjna, w której zasiadają 
przedstawiciele klubów poselskich zastanowić się może przed przystąpeniem do meritum 
obrad nad zastosowaniem najlepszej i*najszybciej prowadzącej do celu metody pracy. 

Za prezydjum klubu N. P. R. J. Jankowski. 

Stronnictwo chłopskie wystosowało odpowiedź następującą: 

W odpowedzi na pismo Pana prezesa donoszę, że przedstawiciel klubu Stronni- 
ctwa chłopskiego wezmie udział w naradach przedstawicieli klubów poselskich dia omó- 
wienia metody pracy Sejmu, ale dopiero po zwołaniu sesji sejmowej, bo narady przed- 
stawicieli klubów nad metodami pracy w czasie kiedy Sejm nie może pracować, nie bę- 
dą miały żadnej istotnej wartości. 

Jan Dąbski prezes. 

Prezydjum stronnictwa Wyzwolenie wystosowało list tej treści: 

W odpowiedzi na list Pana prezesa z dn. 20 września b. r. prezydjum klubu Wy- 
zwolenie komunikuje, że z chwilą zwołania sesji Sejmu stanie się aktualnem odbycie 
narady mającej na celu omówienie porządku prac nad projektami zmian Konstytucji, 
nad budżetem i innemi sprawami, któremi Sejm zająć się będzie obowiązany. 

Prezydjum klubu jest przekonane, że po zwołaniu sesji sejmowej p. marszałek 
sejmu uzna za konieczne zorganizowanie tych narad, w których klub nasz będzie miał 

możność wziąć udział. Za prezydjum Smoła. 

Odpowiedź klubu P. P. S. brzmi: 

Komunikujemy, że według naszego przekonania jedynym właściwym w obecnych 

warunkach miejscem dla omówienia metody pracy nad rewizją konstytucji, jest posiedze- 

nie sejmowej komisji konstytucyjnej, która będzie się mogła odbyć z chwilą zwołania 

sesji sejmu i senatu Rzeczypospolitej, które to zwołanie P.P,S. uważa za najpilniejszą 
potrzebę państwową. Całe zresztą dotychczasowe zachowanie się kierowników Bloku 
B.B. na terenie życia publicznego Polski w szczegółności szereg wystąpień p. Walerego 
Sławka, prezesa klubu nie zachęca nas bynajmniej do jakiejkolwiek prywatnej narady z 
jego przedstawicielami. Ża prezydjum Żuławski, Niedziałkowski. 

Przytoczone wyżej odpowiedzi są dopełnieniem formalności w sprawie 
odmowy zjednoczonej opozycji na zaproszenie pułk. Sławka dla odbycia na- 
rady nad metodami pracy w związku z projetami zmian Konstytucji. O tem, 
że nastąpi odpowiedź odmowna było już wiadomo wczoraj. Godnym jest 
uwagi sposób załatwienią sprawy. O ile na inicjatywę premjera Świtalskiego 
nastąpiła odpowiedź zbiorowa, to teraz zastosowana taktykę odmienną odpo" 
wiedzi indywidualnych, w których wszystkie kluby podkreślają konieczność 
zwołania sesji sejmu, o którą same nie decydują się wystąpić. 

Oda Ianbat tniac 
ALT NSS IN S TITANO AS TA OOZ EE OOOO, 

Senator Borah przeciwko prezydentowi Haoverowi 
WIEDEN. 23.9. Pat. Dzienniki donoszą z Waszyngtonu, že przewod- 

niczący senackiej komisji spraw zagranicznych Borah wystąpił w senacie 
przeciwko nowej amerykańskiej taryfie celnej i przeciwko polityce rządu 
prezydenta Hoovera. Według otrzymanych doniesień, powstała różnica 
zdań między senatorem Borah a prezydentem Hooverem. Jak wiadome, 
sen. Borah gorąco popierał kandydaturę Hoovera na prezydenta. Obecnie 
sen. Borah stoi na stanowisku, że nowy projekt podwyżki ceł jest jedno- 
stronnem poparciem przemysłu na szkodę rolnictwa. ` 

Wybory do czechosłowackiego parlamenfu 
PRAGA. 27.9.:Pat. Dziś opublikowano ogłoszenie ministerstwa spraw 

wewnętrznych, wyznaczające nowe wybory do parlamentu na dzień 21-go 
pażdziernika. 

  

Próba pokieia światowego rekordu na odległość 
PARYŻ, 27. 9. PAT. Znany lotnik Costes rozpoczął o godzinie 6 

min 20 z lotniska w Le Bourget lot w kierunku Syberji, usiłując pobić re- 
kord Światowy na odległość. 

nicach: inną w b. Kongresówce, inną 
na Kresach, inną w b. zaborze Prus- 
kim i inną w Austrjackim. Są nawet 
różnice pomiędzy organizacją samo- 
rządów w Poznańskiem, na Pomorzu i 
na Śląsku. Odrębną organizację posia- 
dają Spiż i Orawa. Podstawy samorzą- 
du są jednak analogiczne w Polsce ca- 
łej, z. wyjątkiem b. zaboru austrjac- 
kiego, gdzie samorządy istnieją na cał 
kiem odrębnych podstawach. 

Wybory do rad gminnych w b. za- 
borze austrjackim odbywają się koła- 
mi. Pierwsze koło tworzą opodatkowa- 
ni, którzy opłacają 1/3 bezpośrednich 
podatków oraz posiadający wyższe wy- 
kszt ałcenie i wyższe stanowisko. Dru- 
gie koło tworzą niżej opodatkowani, 
którzy opłacają razem następną. 1/3 
część podatków. Trzecie koło tworzą 
opodatkowani najniżej, płacący pozo- 
stałą 1/3 część podatku. Czwarte ko- 
ło stanowi reszta pełnoprawnych oby- 
wateli, zamieszkałych w gminie. Ka- 
żde koło wybiera jednostajną ilość rad- 
nych. 

Rady gminne w Kongresówce, Wie- 
Ikopolsce i na Kresach powstają z po” 
wszechnych, równych, tajnych, bezpo- 
średnich i proporcjonalnych wyborów. 
Tylko na Kresach pomiędzy radą gmin 
ną, a powszechnością stoją jeszcze ze- 
brania gminne, złożone ze 100 do 150 
osób. Zebrania te, wybierane przez por 
wiszechność, wybierają rady gminne, 
które powstają więc z dwustoniowych 
wyborów. Rady gminne i miejskie wy- 
syłają delegatów do rad powiatowych 
(Sejmików), a w Wielkopolsce rady 
powiatowe — do wojewódzkich. Wi- 
dzimy .więc że bezpośrednie wybory 
do samorządów kończą się na wybo- 
rąch do rad gminnych ,że wyższe je- 
dnostki samorządu powstają z pośred* 
nich wyborów i że zasada bezpośred- 
niości została już zachwianą w samo* 
rządach 

Za rządów p Grabskiego opracowa- 
no projekt samorządów dla Polski car 
łej, którego treści i losów ne znamy. 
Słyszymy, że w ostatnich czasach Mi- 
nisterstwo Spraw Wewnętrznych uło - 
żyła kwestjonarjusz w sprawie organi- 
zacji samorządów. Nowa ustawa sa- 
morządowa byłaby jedną z najbardziej 
zasadniczych ustaw, dla zredagowania 
której trzeba szeregu danych, wielkie- 
go spokoju i przezorności, a przede- 
wszystkiem decyzji, czy należy brać 
całą Polskę pod jeden strychulec, czy 
też uszanować dzielnicowe tradycje i 
odrębności. Wyraźnem jest, bądź ca 
bądź, że samorządy winny być insty- 
tucją społeczną, a nie administracyjną 
i że bezpośrednia zależność samorzą- 
dów od władz administracyjnych win- 
na ustać nawet przy najbardziej eta- 
tystycznym ustroju, aczkolwiek w 
przejściowych warunkach dawała się 
uzasadnić. 

* * * 

jeszcze Gneist twierdził, że źród- 
łem przedstawicielstwa ludu winny być 
samorządy, a prof. Jaworski podkreśla 
bardzo słusznie, że przy powszechnem 
głosowaniu jednostka staje bezpośred- 
nio naprzeciwko Państwa. Dystans 
zbyt wielki, ażeby mógł się utrzymać. 
Środkiem zaradczym stały się stron- 
nictwa polityczne, które się do tego 
nie nadają, bo zapominają, że są człon- 
kami całości. Trzeba więc stworzyć 
element, który byłby pośrednikiem mię- 
dzy jednostką, a Państwem, co może 
być osiągnięte tylko w drodze rozwo- 
ju samorządu. 

„Pamiętam, że w roku 1918 w Pe- 
tersburgu, kiedy, marząc o powrocie do 
Polski, omawialiśmy, jaki ustrój może 
zabezpeczyć Jej potęgę i rozwój, i ana- 
lizowaliśmy niebezpieczeństwa parla- 
mentaryzmu jeden ze znanych obywate 
li naszych wyjaśniał nam w obszernym 
referacie, że uzdrowić parlamentaryzm 
można tylko opierając się na samorzą- 
dach. i 

„Każdy 'przecietny obywatel, któ- 
ry interesów Państwa ogarnąć nie mo- 
że, zna jednak potrzeby własnej gminy 
i rozumie, że od jej zarządu zależy ca- 
ły szereg spraw, które dotykają bezpo” 

średnio każdego mieszkańca gminy. 

Rozumie więc, że zarządzać gminą win- 
ni ludzie, którym ufa, a ludzi w swojej 
gminie zna i do wyboru funkcjonarju- 
szów gminnych jest całkiem przygo- 
towany. 

Członek rady gminnej ma zwykle 
szerszy widnokrąg od swoich wybor- 
ców, 'a udział w radzie gminnej rozsze- 
rza rychło jego horyzonty. Jeżeli nie 
zna interesów powiatu i wybitniejszych 
ludzi w powiecie, to bardzo prędko por 
znaje jedne i drugich. Może więc zu- 
pełnie. świadomie wybierać członków 

rady powiatowej, a rozumie doskona- 

ZAWIEDZIONE HASŁA 
le, że interesy jego gminy zależą w 
wielkim stopniu od składu tej rady. 

To samo da się powiedzieć 0 sto- 
sunku członków rady powiatowej do 
rady wojewódzkiej i rady wojewódzkiej 
do Izby poselskiej. 

Członkowie rady wojewódzkiej ro- 
zumieją wagę ustaw i rozporządzeń 
ogólnopaństwowych, zdają sobie spra” 
wę z ich wpływów na interesy woje” 
wódzkie i urabiają sobie rychło po | 
jęcie tak o najwybitriiejszych obywate- 
lach w województwie, jak i o najzna- 
komitszych  działaczach w Państwie. 
Są więc całkiem przygotowani do wy* 
borów do Izby poselskiej. 

Rady gminne powinny więc wybie- 
rać członków rad powiatowych, po- 
wiatowe — członków rad wojewódz- 
kich, a wojewódzkie — posłów do 
Izby poselskiej. 

Posłowie byliby w ten sposób wy* 
bierani przez wyborców,  posiadają- 
cych zaufanie współobywateli, zdesy- 
gnowanych przez nich i zdających so- 
bie sprawę z kwalifikacji kandydatów 
do Izby, a Izba odźwierciadlałaby da* 
leko lepiej dążenia wyborców, aniżeli 
Sejm, wyłoniony z bezpośrednich wy- 
borów, prowadzonych przez partyjnych 
agitatorow“. 

Referent nasz stał jeszcze na tem 
stanowisku, że bierne prawo wyborcze 
do rad powiatowych, powinno przysłu* 
giwać tylka osobom, które uczestniczy” 
ły w radach gminnych; do rad wojewó” 
dzkich — tylko tym, którzy byli rad- 
cami w powiatowych samorządach, a 
do Izby — tylko tym, którzy byli rad- 
cami w województw. Do Izby trafialiby 
w ten sposób ludzie, dokładnie obezna- 
ni ze sprawami prowincji zaczynając 
od najniższych jej organów i tylko ta- 
cy, którzy, pracując w instytucjach sa- 
morządowych, niczem się nie skom - 
promitowali. Miałoby to i tę dobrą stro” 
nę, że „nietylko w samorządach wojer 
wódzkich, ale w powiatowych i gmin- 
nych zaczęliby pracować ludzie o szer- 
szych poglądach, dążący do udziału w 
coraz wyższych instytucjach samorzą- 
dawych i do zapewnienia sobie prawa 
uczestnictwa w Izbie poselskiej. 

O myślach rzuconych przez refe- 
renta dyskutowaliśmy długo. 

Byliśmy wszyscy za możliwie nieli- 
czną lzbą poselską, złożoną z ludzi 
zdolnych do pracy i nieobciążoną nieu- 
świadomionym i niezdolnym do pracy 
balastem. Zauważono jednak, że przy 
wyborach dokonywanych przez rady 
wojewódzkie, okręgi wyborcze musia- 
łyby odpowiadać województwom i że 
rady wojewódzkie byłyby organami nie 
dosyć licznymi dla dokonywania wy* 
bcrów do Izby poselskiej. Należałoby 
więc raczej oddać wybory radom po- 
wiatowym, albo wojewódzkiemu  zja- 
zdowi tych rad. 

Wyłoniła się również wątpliwość, 
co do ograniczenia biernego prawa wy- 
borczego w stosunku do osób, które 
nie mają samorządowego stażu. Usunę* 
łoby to od udziału w Izbie cały szereg 
obywateli wybitnych i zdolnych, którzy 
tego stażu nie mają. Odpowiadano na 
to, że tacy obywatele winni by mieć 
dostęp do Izby wyższej. 

Podnoszono jeszcze, że oddanie wy 
borów do Sejmu samorządom, wpłynę- 
łoby na ich rozpolitykowanie i że na 
to, ażeby temu zapobiec, należy usta- 
nowić jaknajdłuższy okres czasu po” 
między wyborami do samorządu i do 
Izby. 

Wyłaniano nareszcie kwestję, 'czy 
wybory miałyby się odbywać jednocze- 
śnie w Państwie całem, czy też nie- 
jednocześnie w latach, określonych 
zgóry dla każdego województwa. 

Są to poważne szczegóły, ale, za- 
nim przejść do nich, trzeba zdecydo- 
wać, czy należy zrezygnować z bezpo- 
średnich wyborów i przekazać wybory 
do Izby poselskiej wyższym organiza- 
cjom samorządowym? Wydaje się bądź 
co bądź, że wybory . dokonywane w 
pierwszym stopniu przez ludność ca* 
łą, w drugim przez rady gminne, a 
trzecim przez rady powiatowe, z pomi- 
nięciem, czy bez pominięcia rad woje 
wódzkich, byłyby budową naturalną i 
opartą na podstawach trwałych i nie- 
zależnych od: chwilowych konjunktur. 
Budowa taka byłaby daleko mniej szu 
czną od koncepcji Mussolinistów, dają” 
cą przewagę faszystowskiej organiza” 
cji, powstałej pod wpływem wymagań 
chwili i utrzymującej się dzięki energji 
jej wodza. 

Sejm, wybrany przez samorządy 
terytorjaine, a Senat — przez samorzą- 
dy zawodowe — to myśl, nad którą 
zastanowić się warto, a na to, ażeby 
ja przeprowadzić, trzeba przedewszy- 
stkiem dać zdrowe podstawy samorzą” 
dom. 

X. Y. Z.
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Nieurodzaj w Dziśnieńszczyźnie 
W dniu 19 go września b.r. od;ZwiązkuZiemian Dzisnieńskiego i Głę- 

bockiego — powiatu Dzisnieńskiego, łącznie z delegacją Brasławskiego 
powiatu, wyjechała delegacja do Wilna i Warszawy w celu wyjednania uig 
podatkowych i kredytowych z powodu nieurodzaju w latach 1928 i 1929. 

Uroczystość Ligi Morskiej i Rzecznej w Trokach 
Staraniem Zarządu Oddz. L. M. i Rz. wespół .z Komitetem Obywa- 

telskim Budowy Schroniska L. M. i Rz. w Trokach przybędzie nowy i ob- 
szerny budynek schroniska turysty:znego 
przystań nad jeziorem Trockim. 

W niedzielę nadchodzącą nastąpi 
gielnego pod budowę tego schroniska. 

i ośrodek w. f. i p. w. oraz 

uroczyste poświęcenie kamienia wę- 

Na program tych uroczystości złożą się, 
O godz. 14:ej poświęcenie kamienia węgielnego, rozdanie dyplomów 

na sterników uczestnikom Kursu Żeglarskiego i zamkaięcie sezonu nawi- 
gacyjnego. 

Dla udogodnienia uczestnikom przejazdu do Trok zorganizowana 
została komunikacja autobusowa. Z Wilna odejdą maszyny o godz. 11, 
11.30 1 t2:ej z Trok — 18, 18.30 i 19-ej. (y) 

  

GRODNO. 

— Uroczystości odsłonięcia pomnika ku 
czci śp. E. Orzeszkowej. Wobec przyjazdu 
do Grodna Prezydenta Rzeczypospolitej Ko- 

,mitet wykonawczy budowy pomnika Elizy 
Orzeszkowej wyłonił specjalną delegację, któ 
ra zaprosiła na tę uroczystość Najwyższego 
Dostojnika. Rzeczypospolitej. 

W skład delegacji wchodzą: pp. prezes 
Giedtoyć, starosta Robakiewicz, prezydent 
Rączaszek, gen. Litwinowicz, dyr. Laure, 
mec. Zabókicki, p. Nostitz-Jackowska i ks. 
kan. Kuryłowicz. 

Jak już donosiliśmy w niedziełę udała 
się,do Warszawy delegacja komitetu odsło- 
nięcia pomnika ku czci śp. Elizy Orzeszko* 
wej, ażeby zaprosić p. Marszałka Piłsudskie- 
go i Ministra W.R. i O.P. na uroczystość 
poświęcenia pomnika. + 

Wobec nieobecności p. Marszałka, który 
był w Sulejówku, delegacja złożyła p. Mar- 
szałkowi zaproszenie następującej treści: 

Najdostojniejszy Panie Marszałku! W dn. 
20 października bieżącego roku społeczeń- 
stwo ziemi grodzieńskiej odsłoni w Grodnie 
pomnik Elizy Orzeszkowej. 

W tym akcie hołdu dia wielkiej Pisarki 
i Obywatelki naszego kraju, . mieszkańcy 
Grodzieńszczyzny pragną podnieść niespo- 
żytą narodowa zasługę Orzeszkowej z cza- 
sów kiedy kraj ten był „jakby przez Boga 
i ludzi zapomniany”, kiedy wziął na siebie 
z woli polskich dziejów pierwszeństwo cier- 
pienia w niewoli. Pragną uczynić z dnia u- 
roczystości — dzień tryumfu pracy obywa- 
telskiej na Kresach, dzień zwycięstwa wiary 
w moc i siłę ożywiającego ludność kresową 
polskiego ducha. 3 

Trudno byłoby nam pogodzić się z tem, 
ażeby w takie nasze święto krajowe nie by- 
ło pośród nas Ciebie, Panie Marszałku, Cie- 
bie, który — przywróciwszy wolność ziemi 
kresowej, — jesteś rzecznikiem jej trosk w 
naszej dobie i piastunem jej pełnej chwały 
przeszłości. 

1 dlatego społeczeństwo ziemi grodzien.- 
skiej zaprasza Cię, Czcigodny Panie Marszał 
ku, na dzień 20 października rb. do siebie— 
ufne, że to zaproszenie przyjąć raczysz i że 
staniesz z nami przed pomnikiem Tej, imię 
której stało się jednym z ogniw w łańcu- 
chu dziejów Ziem Kresowych. 

Decyzja czy p. Marszałek weźmie udział 
‚ w uroczystościach jeszcze nie zapadła i zo- 

stanie zakomunikowana komitetowi dodatko- 
wo. 

Program uroczystości związanych z od 
słonięciem pomnika ustalony przez komitet 
obchodu przedstawia się następująco: 

Sobota, dnia 19. 10. godz. 11 — wycie- 
czka samochodami do Bohatyrowicz na grób 
„Cecylji i Jana”, na miejscu przemówienie 
okolicznościowe. 

Godz. 8 wiecz. — przedstawienie w teat- 
rze Miejskim inscenizowanej legendy o Boha- 
tyrewiczach z powieści Orzeszkowej „Nad 
Niemnem w układzie p Xpt. Kowalskiego. 
Wykona zespół Teatru Garnizonowego. _ 

Przedstawienie poprzedzi prelekcja prof. 
Limanowskiego z Wilna. 

Niedziela 20. 10. godz. 13.30 —odsłonię- 
cie pomnika Elizy Orzeszkowej, przemówie- 
nią i składanie wieńców przez instytucje, 
stowarzyszenia i młodzież szkolną. 

Godz. 4 — akademia popularna w teat- 
rze. Garnizonowym. 

Obiady wydane przez miasto Grodno. 
Godz. 8 — przedstawienie w teatrze (po- 

wtórzenie sobotniego). 
Godz. 11 — raut na Zamku. 

W związku z uroczystościami odsłonięcia 
pomnika, komitet wydaje Monografję pamią- 
tkową o Orzeszkowej. 

— i 

ю - SŁONIM. 

— Przedstawienie na cześć pana Prezy- 
denta. Słonim, który dzięki tradycjom i chę- 
ciom mieszkańców walczy. '« miejsce naczel- 
ne w województwie z Baranowiczami i No- 
wogródkiem, chcąc uczcić godnie przyjazd 
Pana Prezydenta w jego mury, zdołał upro- 
sić cały zespół radjowy do przybycia do 
Słonima z przedstawieniem „Odpust w Żyro- 
wicach* piórą wilnianina p. Waleriana Char- 
kiewicza, MEI 

\ 

"Ta barwna procesja 

„Odpust w Żyrowicach* przedstawił się 

po raz pierwszy publiczności jako słuchowi- 

sko w radjostacji wileńskiej, Do Słonima więc 

należy palma pierwszeństwa inauguracji sce 

nicznej tego nad wyraz ciekawego widowi- 

ska. 
Trudu zorganizowania i wyreżyserowania 

przedstawienia w którem brało udział prze- 

szło 300 osób podjęła się i doskonale prze- 

prowadziła p. Halina Hohenlingerówna przy 

staraniach i pomocy pana Charkiewicza, pa- 

na Dziewulskiego, który do przedstawienia 

dokomponował odpowiednią muzykę, Heleny 

Romer Ochenkowskiej i całego zespołu ta- 

djostacji wileńskiej. W Słonimie stanęli do 

pomocy i brali bardzo czynny w całej of- 

ganizacji, pan rejent Piotrowski i porucznik 

Halski, który wyszperał w okolicy i zakupił 

wspaniałe stroje ludowe, mogąc śmiało figu- 

rowač w jakim muzeum ethograficznym. 

Do podołania imprezie zakrojonej na tak 

szeroką skalę, musiano w Wilnie zmobilizo- 

wać oprócz zwykłego zespołu radjowego i 

zawodowych artystów znaczną ilość amato- 

rów, którzy. w przeddzień „widowiska wcze- 

snym rankiem wyruszyli do Słonima obju- 

czeni kuframi zawierającemi kostjumy stylo- 

we z 18g0 wieku. rd i 
Pięknie ukwiecone i uiluminowane miasto 

entuzjastycznie i owacyjnie witało Najwyż- 

szego Dostojnika Państwa wyrażając okrzy- 

kami i salwami powitalnemi szczerą radość 

z powodu przybycia Pana Prezydenta. 

Po obiedzie w Starostwie Pan Prezydent 

wraz że switą, przybył o godzinie 9.20 na try 

bunę zaimprowizowanej widowni z podwórza 

kościoła Bernardydskiego, gdzie oczekiwali 

Jego przybycia aktorzy i licznie zebrana pu* 

bliczność. ZE > : 

„Na tle tej wspaniałej dekoracji przelewa 

się wspaniał ą gamą różnobarwnych kolo- 

rów tłum jarmarczny, sliczne Białorusinki w 

wyszywanych koszulach i barwnych wełnia- 

kach przystają grupami przy kramach, ża- 

cy w barwnych żupanach, damy we francu- 

skich strojach z galantami we fraczkach i 

perukach, wszystko rusza Się, kipi i tętni 

gwarem i życiem. Nie brak i kontuszowej 

grupy szlachty i matron w robronach, i dzie 

ci i bab w fałdowanych szarych kabatach, 

mnichy ze skarbonkami i żebrzące dziady. 

Wszystko to porusza się rozmawia targując 

przy kramikach medaliki, szkaplerze, lub ko 
gutki i gliniane garnki. 

Obraz bajecznie żywy i barwny dający 

kompletne złudzenie rzeczywistości, Na „tle 

jarmarku odpustowego rozgrywają się różne 

epizody, pomiędzy poszczególnymi grupami, 

nie brak swarów i kłótni jak zwykle na jar- 

marku, baby śpiewają współczesne pieśni, a 

pewien szlachcic wywijając szablą opowia- 

da zdarzenia historyczne. Sam autor w prze- 

braniu pokutnika wspaniale wygłasza przej- 

mującą modlitwę do Matki Bożej Żyrowi c- 
kiej. 

ky tem nad jarmarczny gwar wzbija się 

daleki spiew który stopniowo potężnieje w 
chwili gdy wkracza na scenę pielgrzymka z 
ziemi krakowskiej. Idą bnichy, śliczne  bia- 

łoniebieskie mniszki, szlachta, krakusy kra» 

kowianki ze śpiewami i sztandarami zdąża- 

ja do kościoła, którego wielkie oświetlone 0- 

kna i dźwięk organów potęgują wrażenie. 
płynąca w poświacie 

księżyca przy mrugającym świetle świec, jest 
jak Cudna bajka, która stała się rzeczywi: 

stością i jako taka na: widzach wywarła nie- 

zatarte wrażenie. Za tą procesją z inną pie: 

śinią nadchodzi druga, wywołując scisk jak 
na prawdziwym odpuście. Wreszcie przy- 
chodzi kulminacyjny epizod . uzdrowienie 
niemej dziewczyny przez ojca i babę tutej- 
szą do kościoła prowadzonej, przy rozmowie 
i komentarzach tłumu. 

Dźwięk organów i śpiewu potęžnieje. 
Niema woła: „Matko Przenajświętsza*, lud 
woła: „Cud, cud*. Mnich nakłania do aktu 
skruchy, wszyscy padają na kolana, po chwi 
li przy dźwiękach organów cały tłum pory- 
wa się i rusza pochodem ku kościołowi, i 
śpiewając „Żyrowice łask krynice, na ca- 
ły świat wylały, gdy Matyję jak liliję, na 
gruszce ukazały”, znikają za sceną. 

Spektator. 

Prawo lynczu, rekordy i tak dalej 
Wobec ciągłe rosnącej na świecie 

fali! morderstw i rabunków, coraz czę: 
_ ściej przychodzi na myśl spokojnym 
obywatelom odwieczne prawa lynczu. 
Skąd powstał ów termin? Źródłosłów 
jego jest mriepewny, lub raczej wielce 

_ sporny. 
Irlandczycy sobie przypisują jego 

pochodzenie. Aroókie, nej 1403, 
burmistrz jednego z ich miasteczek, 
niejaki James Fitzstephen Lynch, po- 
wiesił jakoby osobiście ma oknie swe- 
go domu, własnego syna, winnego 
zbrodni morderstwa i rabunku, „aby 
— jak mówił — przynaglič sprawiedli- 
wošė“. Stąd określenie: lyncz, dla są- 
dów samodzielnych i doraźnych. 

Walijczycy za to. przypominają, że 
jednem z najstarszych słów w ich na- 
rzeczu jest słowo „,linch', co oznacza 
„karać. Tak więc, według nich, cza” 
cownik: lynczować i rzeczownik: lyn- 
czowanie wytworzyły się z języka war 
lijskiego. 

Natomiast historjografowie amery- 
kańscy wskazują miasto Lynchburg w 
Stanie Wirginja, jako prawdopodobną 
kolebkę prawa lynczu. Śliczna ta miej- 
scowość, dziś sławna ze swego tyto* 

niu, a nieco dawniej ze swej wódki 
żytniej, ma w istocie dotąd imponujący 
trybunał, gdzie jak głosi tradycja, sę* 
dżiowie byli po wsze czasy słynni na 
całą Amerykę ze swej niesprzedajno- 
ści i surowości. 

Tak to dwa kontynenty wydziera- 
ją sobie ojcostwo systemu lynczowa- 

nia. ł 
jest jeszcze jedna hypoteza. W po" 

łudniowej części Stanu Karolina, mož- 
na zauwążyć w wielu starych domach 
staroświeckie sztychy, przedstawiają” 
jące ściągłą i surową twarz człowieka 
w białej peruce sędziego XVII wieku. 
Na pytanie, kto to, mieszkańcy odpo- 
wiadają z dumą: 

To sędzia John Lynch. It was a 
man! To dopiero był człowiek! 

Jakieś dwieście pięćdziesiąt lat te” 
mu cała południowa Karolina zalana 
była bandami rabusiów. i morderców. 
Teror rządził. Sprawiedliwość była 
bezsilna. Tedy, aby raz temu koniec 
położyć, obywatele Stanu wybrali 
John'a Lynch'a na „głównego sędzie- 
go”, dając mu władzę stosowania do-, 
raźnych kar w sprawach kryminalnych. 

Obdarzony ogólnem zaufaniem, 

Podróż premiera rządu brytyjskiego do Ameryki 
P. Mac Donald odjechał statkiem służącym ongiś b. ce- 

sarzowi Wilhelmowi 
LONDYN, 27 IX. PAT. O godz. 8 i pół wieczorem premjer 

Mae Donald odjechał wraz z towarzyszącemi mu osobami do 
Soupthampton i przybył na statek „Berengaria”, który o godz. 7 
rano odpływa z portu do Ameryki. Do Nowego Jorku Mac Do- 
nald przyjedzie w piątek rano i natychmiast uda się w dalszą 
drogę samochodem do Waszyngtonu, dokąd przybędzie w pią- 
tek po południu, Na statku „Berengaria* do dyspozycji Mac 
Donalda oddano piękne apartamenty, urządzone w swoim cza- 
słe dla cesarza Wilhelma, gdy statek „Berengaria* należał jesz- 
cze do niemieckiej Hapag--linji i nazywał się na cześć cesarza 
„Imperator*. W ciągu całego dnia Mac Donalda odwiedzały wy- 
bitne osobistości żegnając go i życząc mu powodzenia. Ogólną 
wagę zwróciła tego rodzaju kurtuazyjna wizyta przewodniczą- 
cego konserwatystów b. premiera Baldwina. Mac Donald otrzy- 
mał równicż depeszę pożegnalną od króla Jerzego. 

Komunikat Mac Donalda 
LONDYN, 27. 9. PAT. Dzisjej przed odjazdem do Stanów Zjedno- 

czonych premjer Mac Donald podał do prasy komunikat treści następu- 
jącej: 

Oczekuję wiele od mej podróży do Stanów Zjednoczonych i Kanady, 
spodziewam się bowiem, że uda mi się odnowić nietylko stare przyjaźnie, 
ale zadzierzgnąć węzły nowych. Ponieważ wizyta moja w Stanach Zjedno- 
czonych będzie miała charakter urzędowy, przeto dotyczyć musi spraw pu- 
blicznych. Nie oczekuję natomiast, ażeby pobyt mój w Waszyngtonie przy- 
niósł wyniki nadzwyczajne, choćby dlatego, że rokowania, które 'prowadzi- 
my obecnie w bardzo ważnej sprawie rozbrojenia na morzu, doprowadzone 
zostały już do znaczenia międzynarodowego. Jednak aby sprawa rozbroje- 
nia mogła posunąć się zaprzod, staje się koniecznem wyszukanie zarówno 
w Waszyngtonie, jak w Londynie środków, które wyprowadziłyby ją z 
martwego punktu, jako wyniku niepowodzenia konferencji genewskiej z 
roku 1927. : 

Z wyników, które już osiągnięto, jest zadowolony i sądzę, że sprawa 
dojrzała o tyle, że można już mówić o zwołaniu konierencji pięciu mo- 
carstw morskich, które podpisały układy waszyngtońskie. Jeśligbieg spra- 
wy potoczy się nadał równie pomyślnie, konierencja morska będzie mogła 
zebrać się w początkach roku przyszłego. Konferencja morska dostarczyć 
może obiity materjał przygotowawczej komisji rozbrojeniowej Ligi Narodów. 
Komisja przygotowawcza będzie mogła wówczas przystąpić swobodniej 
do pracy nad całością zagadnienia, co w rezultacie umożliwia Lidze Naro- 
dów zwołanie powszechnej konierencji rozbrojeniowej wszystkich członków 

  

John Lynch wykonywał 'systematycz- 

Ligi. 

Susza w Anglji . 
LONDYN, 27. 9. PAT. Dzień dzisiejszy jest 36:dniem suszy, która 

panuje w większej części południowej Angliji. 
Stan ten wywołuje zaniepokojenie, grozi bowiem wyczerpaniem źródeł 

wody. 
W niektórych okręgach, bardziej oddalonych, spożycie wody zostało 

ograniczone. W Londynie ludność stale wzywana jest 
wody, Polewanie ogrodów i kortów 
grożbą kary grzywny. 

do oszczędzania 
tenisowych zostało zakazane pod 

Rząd niemiecki ostro pótępia pojedynki 
BERLIN, 25 9. PAT. Komisja prawno-karna Reichstagu przyjęła dziś 

przepisy nowego kodeksu karnego, dotyczące pojedynku. 
Według tych przepisów pojedynek z bronią w ręku. karany będzie 

więzieniem na przeciąg conajmniej 3 miesięcy, 
nego niemniej niż 2 lata. 

a w razie wyniku Śmiertel- 

Wyzwanie na pojedynek karane ma być więzieniem do jednego roku. 
Przepisy pojedynkowe obejmują również pojedynki studenckie, t. zw. 

Katastrofy. wybuchy. morderstwa 
BUKARESZT, 27-9. PAT. W miejscowości Campu-Lung spadł na zie- 

mię samolot wojskowy. Obydwaj lotnicy odnieśli ciężkie rany. 
* * * 

menzury. 

BUKARESZT, 27-9. PAT. W koszarach artylerji w Otopeni wskutek niedbalstwa 
nastąpił wybuch. Dwuch żołnierzy zostało 

* 
AW a czterech odniosło rany. 

* 

ST. JEAN DE MAURIENNE, 27-9, PAT. Pociąg najechał na grupę, złożoną z pię- 
ciu robotników serbskich, zajętych przy naprawianiu toru. Wszyscy oni ponieśli śmierć. 

  

P. Prezydent ZnOGU © Nodogródzkiem 
Rauf w Žoludku 

ŻOŁUDEK, 27-9, PAT. O godzinie 21-ej 
książę Ludwik Czetwertyński oraz jego mał- 
żonka wydali na cześć Pana Prezydenta Rze- 
czypospolitej w salonach pałacowych obiad, 
w którym wzięło udział około 80 osób, a 
między innemi, poza Dostojnym Gościem i 
rodziną książąt Czetwertyńskich p. minister 
Staniewicz, p. wojewoda Beczkowicz, za- 
stępca dowódcy O.K. gen. Dobrodzicki, pre- 
zes kresowego związku ziemian p. Jundziłł, 
prezes okręgowego związku towarzystw rol- 
niczych p. poseł Rdułtowski, pos. Adam 
żółtowski, pos. Mackiewicz, sen. Wańko- 
wicz, szef gabinetu wojskowego płk. Gło- 
gowski, major Jurgielewicz, rtm. Galewski, 
prezes okręgowego urzędu ziemskiego w 
Nowogródku P. Uszacki, przedstawiciele oko- 
licznego ziemiaństwa oraz miejscowego spo- 
łeczeństwa. W czasie obiadu p. Ludwik Cze- 
twertyński wygłosił przemówienie, w którem 
składając hołd Dostojnemu Gościowi, zazna- 
czył, że rolnicy kresowi, nie skrępowani jak 
dawniej, mogą sporo czasu poświęcić swym 
warsztatom pracy. W duszach naszych — 
mówił książę — i sercach zastaniesz Do- 
stojny Panie, niezmiennie gorącą miłość Oj- 
czyzny, jak dawniej gnębionej i prześlado- 
wanej, tak dziś wolnej i niepodległej, pro- 

nie powierzone mu zadanie. Procedura 
była niezmiernie prosta: przychwyco* 
ny — osądzony, osądzony — powie- 
szony. 3 

I co najdziwniejsza, w ciągu swych 
bezlitosnych egzekucyj, Lynch nie po” 
pełnił żadnej pomyłki. Jeśli osobnik 
przyprowadzony przed jego oblicze nie 
był złapany ma gorącym uczynku, 
Lynch odsyłał go do Szeryfa i zwyk- 
łych prawników. Sądził tylko zbrad- 
niarzy, których wina była niewątpliwa. 
I czuwał pilnie nad tem, by w pół go* 
dziny po ogłoszeniu wyroku. skazany 
był „puszczony w wieczność”. 

W ten sposób, w trzy lata oczyścił 
kraj z bandytów — i wtedy wycofał 
się ze swego stanowiska. W istocie, 
to chyba najprawdopodobniejsze po- 
chodzenie prawa lynczu. $ 

Oczywista system tych piorunują- 
go szybkich sądów znalazł liczne naśla* 
downictwa. W Kolorado, w Newada, w 
Kalifornii, to jest tam, gdzie obyczaje 
były surowe, a sądy daleko, tłum sam 
organizował wymiar sprawiedliwości. 
Wszakże stosowano przy tem pewne 
formy. Starzy pionierzy z Kalifornii opo 
władają jeszcze jak się rzeczy odbywa” 
ły w końcu zeszłego stulecia: 

„Morderčę przyprowadzano na plac 
publiczny. Tłum zgromadzał się woko- 

mieniującej aż po nasze kresy Rzeczypospo- 
litej. — Wszelkiemi siłami dążyć będziemy, 
ażeby województwo nowogródzkie nietylko 
przestało być ciężarem dla centrali, ale aby 
wraz z innemi bogatszemi dzielnicami mogło 
dostarczać środki i zasoby do dalszej rozbu- 
dowy całego kraju. Pan, Panie Prezydencie, 
ulatwiasz nam znacznie to zadanie. Przykła- 
dem swym wskazujesz nam, jak kraj nasz 
kochać i jak mu służyć należy. — Okrzyk 
„Pan Prezydent Rzeczypospolitej niech żyje* 
podchwycili obecni z ogromnym  entuzjaz- 
riem, przy dźwiękach hymnu narodowego, 
odegranego przez orkiestrę 2 pułku ułanów 
z Suwałk. — Z kolei przemówił do Pana 
Prezydenta prezes kresowego związku zie- 
mian p. Jundziłł, zaznaczając, że rząd pol- 
ski może wszędzie i zawsze liczyć na pomoc 
i współpracę ze strony ziemian, skoro dąży 
do zgodnego współżycia z ludnością miej- 
scową bez różnicy wiary i języka, do wzmoc- 
nienia produkcji warsztatów pracy, do 
wzmocnienia i utrwalenia na kresach ducha 
polskiego, ku chwale i sile naszej wielkiej 
Ojczyzny. — Po obiedzie odbył się w salo- 
nach raut, który zaszczycił swą obecnością 
Pan Prezydent. Raut przeciągnął się do póź- 
nej nocy. 

ło i wybierał przewodniczącego. Ten 
poddawał najprzód pad  głosowane, 
czy będzie się sądzić odrazu, czy też 
odda Się zbrodniarza w ręce sprawie- 
dliwości rządowej. W razie sądów na- 
tychmiastowych, czynił śledztwo, prze- 
siuchiwał świadków, wreszcie zadawał 
sakramentalne pytanie: 

Czy kto chce się podjąć 
oskarżonego? 

Jeśli znajdował się obrońca, prze” 
mówienia jego wysłuchiwano z uwagą 
i w najwyższej ciszy. Poczem podda* 
wano pod głosowanie wyrok. Nie by* 
ło mowy ©0 stopniowaniu kary. Śmierć 
lub uwolnienie. Decydowała większość 
przez podniesienie rąk. Jeśli przegło” 
sowano śmierć, winny zostawał w pół 
godziny powieszony, czyli: według bi- 
blijnego wyrażenia miejscowego „pu- 
szczony.w wieczność. 

Należy przyznać, iż obecnie nie 
spotyka się lynczu w Stanach, gdzie 
wymiar sprawiedliwości przez trybuna 
ły jest szybki i nieubłagany. Prawa 
lynczu stosuje jedynie ludność nie czu- 
jąca nad sobą opieki sprawiedliwości, 
a więc gdzieś w odległych od cywili- 
zacji ośrodkach. Jest to instynkt samo- 
obrony, wymierzający karę jednostce, 
co zakłóca spokój społeczeństwa. 

Będź co bądź, lyncz — jest to 
rzecz ponura. Przejdźmy do innych, 

obrony 

  

ECHA STOLICY 
Konferencje w sprawach rolnych 

WARSZAWA, 27-9.=PAT. Dnia 27 
b. m. w pałacu 'prezydjum rady mini- 
strów o godz. 5-ej po poł. rozpoczęła 
się pod przewodnictwem p. prezesa 
rady ministrów Świtalskiego konfe- 
rencja w sprawie wymiany produktów 
rolnych. W konferencji wzięli udział: 
minister Niezabytowski, minister skar” 
bu Matuszewski, minister przemysłu i 
handlu Kwiatkowski oraz wiceminister 
spraw wewnętrznych Pieracki. 

Ze strony zainteresowanych organi- 
zacyj rolniczych wzięli udział przed- 

stawiciele wszelkich organizacyj i, syn- 

dykatów, jak również przedstawiciele 
zrzeszeń drobnych rolników, przedsta 
wiciele organizacyj handlu zbożem, 

banków, i izb rolniczych. Konierencję 
zagaił p. premjer Świtalski dłuższem 
przemówieniem. \ 

Po przemówieniu p. premjera Wy- 

głosili przemówienia minister Niezaby” 

towski i minister Kwiatkowski, którzy 

oświetlili sytuację zbożową w skali 

światowej i wynikające stąd bolączki 

naszego rynku zbożowego. — W dy- 

skusji zabierali głos m. in. p.p. Fuda- 

kowski, Pluciński, Przedpełski oraz p. 

Minister skarbu Matuszewski. 

Min. Boerner we bwowie 

LWOW. 279. Pat. Dnia 28 b. m. 

o godzinie 9 min. 5 przyjeżdża do 

Lwowa na trzydniowy pobyt p. mini- 

ster poczt i telegrafów inż. Boerner 

celem dokonania inspekcji tutejszej 

dyrekcji poczt i telegraiow. 

Dziennikarze berlińscy w War- 
szawie 

WARSZAWA. 217.9. Pat. Wczoraj 

wieczorem przybyło do Warszawy 7 

przedstawicieli _ prasy _ berlińskiej. 

Dziennikarze niemieccy pozostaną w 

stolicy dwa dni, poczem udadzą się 

po Krakowa oraz do Gdyni. 

Ogólnopolski zjazd kupizefwa 

POZNAŃ. 27.9. Pat. Z inicjatywy 
Naczelnej Rady Zrzeszeń Kupiectwa 
Polskiego został zwołany do Pozna- 

nia ogólno-polski zjazd kupiectwa. 

Obrady rozpoc ęły się dziś przed 

południem w sali Domu Rzemieślni- 

czego. Przybyli na nie prócz kilkuset 

przedstawicieli kupiectwa między innę- 

mi p. wiceminister przemysku i hand- 

lu Doležal, p. wojewoda poznański 

Dunin-Borkowski, dziekan wydziału 

prawno-ekonomicznego dr. Zaleski 

w imieniu _ uniwersytetu, prezydent 

Izby Przemysłowo- Handlowej w War- 

szawie dr. Klarner, przedstawiciele 

władz miejskich, rządowych i samo- 

rządowych, poznańskiej lzby Prze- 

mysłowo-Handlowej, instytucyj finan- 

sowych itd. 
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mniej krwawych tematów, wyszukując 

również w przeszłości precedensów dla 

faktu, niedawno mającego miejsce w 

Londynie. Chodzi o miljardera amery: 
kańskiego, pana Kenny, co sprowadził 
sobie z Ameryki do Londynu za cenę 
30 tysięcy franków swego fryzjera. Nic 
nowego pod słońcem, panie Kenny! 
Jest pan tylko naśladowcą, pewno zre- 
sztą bezwiednym, kilku elegantów z 
XIX wieku. 

Za drugiego cesarstwa, kiedy to 
panowie nosili brody, faworyty i mister 
nie fryzowane koafiury, za jedynie do- 
brych uznawani byli tryzjerzy paryscy 
Wśród elegantów z arystokracji 'angiel- 
skiej czy rosyjskiej, zlatującej się roj- 
nie do Paryża, bywali tacy, co nie wa- 
hali się wydawać olbrzymie sumy na 
golenie się, czesanie, fryzowanie czy 
iarbowanie tylko u najzręczniejszych 
specjalistów. : 

Tak np. jeden z Goiicynów zabie- 
rał zawsze swego paryskiego fryzjera 
(perukarza, jak go z pańska przezy- 
wał) wgłąb Rosji, aby być pewnym, 
że fryzura jego i faworyty będą miały 
nieposzlakowanie jednakowe karby i 
długość. Później tenże fryzjer osiadł w 
Londynie na specjalnych usługach księ: 
cia Sołtykowa. Henry Chaplin (później 
szy lord Chaplin, nie mający wszakże 
nic wspólnego z ekranowym  Char- 

2 ZA KORDONÓW 
—— 

Skazanie komunistów 
Z Kowna donoszą: Sesja wyjaz- 

dowa sądu wojennego w Poniewieżu 
24 b. m. rozpatrywała sprawę Kryk- 
sztówny Jenty i Rudka Rawina, oskar- 
žonych o naleženie do organizacji 
komunistycznych i rozpowszechnianie 
literatury komunistycznej. Po wysłu- 
chaniu szeregu Świadków i długiej 
mowy obrońcy, sąd skazał każdego 
z podsądnych na 8 lat więzienia 
ciężkich robót. Następnie rozpatrywa- 
no sprawę robotników J. Łauruszki i 
W. Skużyńskiego, oskarżonych O roz- 
powszechnianie komunistycznej litera- 
tury wywrotowej. Łauruszka został 
skazany na 6 lat więzienia ciężkich 
robót, zaś podsądny Skużyński z po- 
wodu braku dowodów został unie-- 
winniony. 

„Rytas“ 0 nowym premierze 
„ KOWNO, 27 9. Pat. Organ chrześcijań- 

skiej demokracji „Rytas* pisze: W społe- 
czeństwie litewskiem mianowanie nowego 
premjera spotkane zostało z zadowoleniem 
ponieważ przypuszczają, że nowy premier 
będzie się troszczyć o wzmocnienie potęgi 
państwowej i skieruje w tym kierunku głów 
ne swe wysiłki. Należy oczekiwać, iż obec= 
nie nastąpi u nas spokój i rozpocznie się 
epoka bujnej rozbudowy, za czem tak się 
stęskniła zdrowa część naszego społeczeń- 
stwa. 

Siarga socjaldemokratów 
Z Kowna donoszą: Wczoraj sąd 

okręgowy w Kownie przystąpił do 
rozpatrywania skargi litewskiei раг 
socjaldemokratów na naczelnika po- 
wiatu kowieńskiego, który zamknął 

centralny komitet tej partji. 

Wymiara przekazów p owlążnych między 
Litwą a ladjami holenierskiemi 
Z Kowna donoszą: Z dniem 1-go 

października b. r. za pośrednictwem 
holenderskiego zarządu poczt — po- 
między Litwą a Indjami holenderskie- 
mi, wprowadzona zostaje wymiana 
przekazów _ pieniężnych w walucie 
państw wymieniających przekazy t. i. 
w litach florenach. Maksimura prze- 
kazu pieniężnego sięga 450 ilorenów 
i 1800 litów. 

0 granicę estońsko-gowiecką 
Z Rewla donoszą: Onegdaj odby- 

ło się w Rewlu posiedzenie poszcze-. | 
gólnych urzędów w Sprawie ustalenia 
granicy estońsko-sowieckiej na Czud- 
skiem jeziorze, 
guruje tylko na mapie, co jest często 
przyczyną incydentów pogranicznych. 
Władze estofńiskie obecne położenie 
uważają za niemożliwe, tembardziej, 
że Estonja ma do czynienia z nie- 
ustępliwym sąsiadem. Na posiedzeniu 
uchwalono umieścić na jęziorze na 
kotwicach buje, które będą w nocy 
automatycznie oświetlane i będą da- 
wały rybakom estońskim możliwość 
orjentacji. 

Powrót min. Balodiga do Rygi 
W dniu wczorajszym przybył do 

Rygi po pobycie w Genewie minister 
spraw zagranicznych Balodis. Mini. 

ster w rozmowie z przedstawicielami 

prasy podzielił się swemi wrazeniami 

z ostatniej sesji Zgromadzenia Ligi 

Nardoów. 
Miedzy  innewi min.  Balodis 

oświadczył, że w sprawie umowy 
handlowej łotewsko - litewskiej kon- 
ferował on z Woldemarasem. Roko- 

wania w sprawie tej umowy prawdo- 
podobnie rozpoczną się w paździer- 
niku. a 

Min. Balodis nie przypuszcza, aże- 
by zmiany, jakie zaszły w _ Litwie, 
mogły cokolwiek w tej sytuacji zmie: 
nić, poniewaz Tubialis znany jest Ja: 
ko Objektywny działacz ekonomiczny. 
Co do Estonji, to o ile można Są: 
dzić przeważa tam opinja na korzyść 
zawarcia z Łotwą umowy handlowej. 
Ostatni ustęp wywiadu Balodis Ppo- 
święcił omówieniu stosunków  łotew: 
sko - niemieckich. 

HIT R осс СЕ 

liem), jeden z ostatnich dandysów, 
był również jego klientem i sprowa- 

dzał go sobie z Londynu do Paryża. 
Nizzy, czy Monte Carlo, ilekroć zacho: 
dziła potrzeba uparządkowania swej 
modnej fryzury. p 

Dziś nawet sam książę Walji, ar- 

biter wszechświatowej elegancji, nie- 
pozwala sobie na podobny luksus. Zre 
Sztą, jak się okazuje”, książę  Wadji 
wogóle nie ma utracjuszowskich naro 
wów ii liczy się z grosikami, w danym 
wypadku z funcikami. Czego dowodem 
następujący fakt: j 

Dość dawno już ukończono w An- 
glji remont zamku królewskiego Mal- 
borough-House, w którym królowa 
Aleksandra spędziła swe ostatnie lata. 
Jednakże książę Walji nie kwapi się * 
jakoś z przeniesieniem się do tej ol- 
brzymiej rezydencji. Według tradycji, 
w zamku tym mieszkali wszyscy an- 
gielscy następcy tronu, a więc i Ed- 
ward VII i Jerzy V, gdy Dyli jeszcze 
książętami Walii. 

Przez długi czas arystokracja an” 

gielska nie mogła sobie wytłomaczyć 
odmowy księcia. Rezydencja jest cat 
kowicie przysposobiona na przyjęcie 
następcy tronu, pełna nowoczesnego 
komfortu; stare stajnie pozamieniano 
na wspaniałe garaże, wszędzie zapro” 
wadzono elektryczność. 

które dotychczas  fi-
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‚ КОНЕ G0SPODARCZY ZIEM WSCHODNICH Ostatni dzień pobytu Para Prezydenta Rzlkj w Wini 
Konjunktura gospodarcza w sierpniu 

(weg sprawozdania B. G. Kr.) 
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__ słonina świeża 380—400, 

Sierpień jest w Polsce początkiem 
nowego roku gospodarczego w rolnic- 
twie i w związku z tem sezonowego 
ożywienia innych działów wytwórczoś 

_Gi. W roku bieżącym jednak zwiększe- 

nie obrotów gospodarczych w sierpniu 
było stosunkowo niewielkie i nie dorė- 

wnywało obrotom z sierpnia ub. r. 

Sierpień rb. należy do trwającego 

już od dłuższego czasu okresu osłabie- 

nia konjunktury i dostosowania Się 

obrotów gospodarczych do rzeczywi” 

stej siły nabywczej społeczeństwa. Zja- 

wisko to uwidacznia się przedewszyst 

kiem na rynku pieniężnym, który po 

długotrwałem napięciu,  spowadowa” 

nem znacznem zapotrzebowaniem gotó 

wki na finansowanie wzmożonej produ- 

kcji i zbytu, obecne wykazuje pewne 

odprężenie. Długoterminowe bowiem 

weksle, pochodzące z ubiegłych sezo- 

nów ulegają stopniowej likwidacji przy 

czem protesty wekslowe w niektórych 

środowiskach ostatnio wykazują pe- 

wien spadek. Nowe weksle, ze wzglę- 

du na surowszą ich cenzurę Oraz na 

podwyższenie zapłaty gotówkowej przy 

miszczaniu należności za ak na- 

ają już w zmniejszonej ilości, z Ц- 

e aż na krótkie terminy płatności, 

nie budzą one obaw unieruchomienia 

na dłuższą metę płynnego kapitału 

pieniężnego kraju. i 

! ейт-К stopa procentowa kraju 

_ pozostaje nadal na wygórowanym po” 

' ziomie. Wpływało na to w znacznej 

mierze trwające wciąż zapotrzebowa” 

_ nie kredytu ze strony rolników na sfi- 

| manscwanie kampanji żniwnej. Dobre 

_ bowiem tegoroczne zbiory zbóż narazie 

_ mie przyniosły widocznej ulgi w sytu- 

° асй rolnictwa, którego siła nabywcza 

ži płatnicza uszczuplona niskim pozio- 

mem cen zi emiopłodów, w sierpniu 

wskutek dalszego spadku cen zboża 
14 jeszcze bardziej się skurczyta. 

W związku z ogólnem osłabieniem 

tempa życia gospodarczego górnictwo 

i przemysł, mimo pewnego sezonowego 

ożywienia, w porównaniu z sierpniem 

ARAD OREW TIA TS TIK 

CENY W WILNIE, 

Z dnia 27 września r. b. 

+ Ziemiopłody: pszenica 48 49, żyto 

23—25, jęczmień 24— 26, owies 27 - 28, gry- 
a 25-28, otręby pszenne 22—24, ,żytnie 
8 -20, ziemniaki 9 10, siano 9 _10, słoma 

7—8, makuchy Iniane 49-50. Tendencja 
bardzo słaba. Podaż dostateczna, zapotrze- 
bowanie nikłe. 

Mąka pszenna 90-110, żytnia razowa 
| 29-30, pytlowa 40—43 za kię. 

Kasza jęczmienna 60—70, jagiana 80 — 
100, gryczana 80 90, owsiana 80-110, 
perłowa 60 — 80, pęczak 55 — 60 za 
1 kg. manna 100—130. 

Mięso wołowe 230-280, cielęce 210 — 
260, baranie 200—260, wieprzowe 280 —320, 

solona 400-460, 
smalec wieprzowy 440 — 

wa
" 

sadło 400—460, 

"Nabiał: Mleko 35—40 gr. za litr, śmie- 
tana 180-200, twaróg 80—100 za 1 kg, 
ser twarogowy 120—150, masło niesolone 
550 —600, solone 500 -550. 

Jaja: 180—200 za 1 dziesiątek. 

Warzywa: groch polny 50:60, strączko* 
wy 50-60, fasola biała 150—180, strączko- 
wa 60—70, kartofle 9— 10, kapusta świeża 
15-20, kwaszona (brak), marchew 15—20 
(za pęczek), buraki 15 20 (za pęczek), 
brukiew 15—20, ogórki 6 7 zł za 100 
sztuk, cebula 40—50, pomidory 60—70 za 
kg. kalafiory 30-70 za główkę. 

Owoce: jabłka stołowe 70—100 га 1 
kg., kompotowe 50—60, gruszki I gat, 100— 
120, 11 gat. 70—80,sliwki węgierki 170 —180, 

Grzyby: Borowiki 5 — 5.50 zł. za 1 kg. 
rydze 470—480, mieszane 1.70 — 1,80. 

Drób: kury 7—8 zł. za sztukę, kurczę” 
ta 150—300, kaczki 8—9, młode 400—500, 
gęsie 15—18, młode 8—10, indyki 30 —35, 
młode 12 —15 zł. 

| Ryby: liny żywe 500 - 550, śnięte 280— 
22 szczupaki żywe 550 600, śniętę 250 — 
080, leszcze żywe 500—550, śnięte 280—350, 
karpie żywe 475 - 500, śnięte 250 300, ka- 
rasie żywe 350—400, śnięte 250—2ż0, oko- 
nie żywe 500-550, śnięte 320—350, wąsa- 
cze żywe 500 -550, Śnięte 350—400, siela- 
wa 250-300, sumy 250-280, węgorze 600-700, 
miętusy 250—280, płocie 180--250, drobne 
50—80. (n) 

Wreszcie przyjaciele księcia posta-   
   

_ mowili wyjaśnić zagadkę. I oto co się 
Okazało: koszty utrzymania zamku bę- 
dą ponad ciły nawet dla najstarszego 
syna władcy Anglji. Mieści się tam 

_ dwieście całkiem niezamieszkałych ko: 
_ mnat, wymagających wszelako ogrom= 

( nego sztabu służby, ciągłego ogrzewa” 
nia etc. Przy obecnej drożyźnie, ksią- 
żą postanowił zrezygnować z kosztow- 
nej przyjemności i zostaje w starym 
lecz oszczędnym pałacu York-House. 

To ładnie świadczy o jego zmyśle 
praktycznym, zwłaszcza, iż pieniędzy 

' zaoszczędzonych na reprezentacji nie 
wyrzuca za okno. Czego dowodem, iż 

„np. uczy się obecnie kierowania samo- 
lotem, pragnąc uzyskač dyplom pilota. 

„a ponad dwustopokojowy gmach prze- 
 kłada swój własny aparat, na którym 
wykonywa loty w towarzystwie instru- 
ktora. 

Kto wie, czy nie doczekamy się je- 
Szcze kiedy w awjacji książęcego re- 

| kordu? 
| Rekord książęcy zdarzył się już 

zresztą na Świecie, ale w innej sferze 
_ dzikłań, i w odmiennych nieco warun- 
kach, jest nim: uzyskanie dyplomu do- 
ktora filozofji w sześć tygodni. — Re- 

: kordzista — to książę niemiecki, drugi 
syn eks-kronprinca, Ludwik-Ferdynand. 

Lewicowe gazety niemieckie ude: 

ub. r. naogół wykazywały zmniejsze- 
nie wytwórczości i zbytu. Wyjątek sta- 
nowi tu głównie kopalnictwo węglowe 
które znajduje się w pomyślnej sytuacji 
spowodowanej zwiększeniem się zapo- 
trzebowania krajowego na zaopatrze- 
nie zimowe oraz zwększeniem się ek- 
sportu. 

Natomiast w hutnictwie żelaza w 
porównaniu z lipcem br. nastąpił spa- 
dek zamówień i zatrudnenia, przemysł 
zaś naftowy nie wykazał bardziej wido- 
cznego polepszenia. W. przemyśle włó- 
kienniczym ożywienie sezonowe było 
mniejsze niż w tym samym czasie ub. 

roku, przyczem sytuacja przemysłu weł 
nianego, mającego lepsze warunki zby 
tu zagranicą, była pomyślniejszą niż 
przemysłu bawełnianego. Niezbyt do- 
bra sytuacja przemysłu metalurgiczne 
go była wynikiem małej siły nabyw- 
czej rolnictwa oraz zastoju w ruchu 
budowlanym, który wywarł również 
niekorzystny wpływ na stan przemysłu 
drzewnianego. Słaby ruch budowlany 
był również przyczyną zastoju w prze- 
myśle mineralnym. Z przemysłów spo* 
żywczych cukrownictwo wykazało pe- 
wne zmniejszenie zbytu w kraju i za- 
granicą,a w młynarstwie panował czę- 
šciowy zastój, w przemyśle zaś zie- 
mniaczano - przetwórczym obroty by- 
ły nieznaczne. Natomiast położenie 
przemysłu chemicznego było dość do- 
bre. 

Tajemnicza rozmowa strażnika lifewskiego 
z cywilem 

Postrzelenie żołnierza polskiego 

Patrolujący linję raniczną w rejonie Trok kpr. Nawrocki i szer. Ponie- 
wierski zauważyli w odległości czterystu metrów od strażnicy; na naszem tery- 
torjum strażnika litewskiego rormawiającego z nieznanym naszym żołnierzom 
osobnikiem cywilnym. Obaj rozmawiający oglądali się na wszystkie strony jak- 
gdyby bojąc się, by nikt nie usłyszał ich rozmowy, 

'W momencie kiedy cywilny osobnik wręczył cos strażnikowi, żołnierze 
wyszli z ukrycia i podali komendę: „stój*. Ob:j konspiratorzy poczęli uciekać 
w kierunku granicy. 

Kiedy SAY. 
о i poczęli strzelać opistów: 

ołnierze oddali w ich kierunku pięć strzałów. 
znaleźli się na terytorjum Litwy schowali się w krzaki 

Jedna z kul ugodziła kpr. Nawrockiego w biodro. 
O wypzdku powyższym powiadomione zostały natychmiast odnośne władze 

bezpieczeństwa, 
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Spostrzeženie 
Meteorologji U. S. B. 

IX. 1929 r. 

Wschód si. g. 5 m. 15 
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z dnia 27 - 

Ciśnienie J 
średnie w m de: 

Temperatura Į 
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; 
) 

bę w mm. | 

i Wiatr 
przeważający Południowy 

Uwagi: 

Maximum za dobę 4- g*C. 
Minimum za dobę +- 14°С 

Tendencja barometryczna: Bez zmian. 

pochmurne, przelotny opad. 
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Dę* 3 

URZĘDOWA 

— (y) Minister Składkowski wyjechał 
do Warszawy. Minister Składkowski repre- 
zentujący Rząd na zjeździe lekarzy i przy- 
rodników wyjechał w dniu wczorajszy do 

Warszawy. ; 
Przed wyjazdem minister Składkowski 

przyjęty był przez Pana Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej w pałacu. 

— (a) Nagrodzony przez ministra spr. 
wewnętrznych. Przed swym wyjazdem z 
Wilna p. minister Składkowski wręczył więk- 
szą nagrodę pieniężną st. przodownikowi p. 
p. Zochowskiemu, który był przydzielony do 
p. ministra podczas jego pobytu w Wilnie. 

Min. Składkowski stwierdził, że wymie- 
niony funkcjonarjusz policji jest wszechstron 
nie obznajmiony ze służbą i wykonuje po* 
wierzone mu obowiązki bez zarzutu. 

MIEJSKA 

— (0) Podatki bezpośrednie w paź: 
dzierniku. Włądze skarbowe przypominają 
płatnikom podatków bezpośrednich, że w 
Batas esaikuų rb. płatne są następujące po- 
аЁТ 

1) od 15 paždziernika do 15 listopada 
rb. TAA Il raty podatków gruntowych 
za 

2) do 15 października wpłata podatku į 
przemysłowego od obrotu, osiągniętego w 
miesiącu wrześniu przez przedsiębiorstwa j 
handlowe I i II kategorji i przemysłowe I— 
V kat, prowadzące prawidłowe księgi hand 

rzyły w krzyk, twierdząc, iż wydanie 
podobnego dyplomu w republikańskich 
Niemczech jest niespotykanym dotąd 
skandalem. Dla wnuka kajzera uczy- 
nióno wszelkie możliwe ulgi. Profeso- 
rowie egzaminowali go bez kolejki, 
prawie nie zadawali mu pytań i po kil: 
ku zdaniach uwalniali z doskonałym 
stopniem. Nie dość na tem, jakoby 
egzaminowany książę zgóry był uprze- 
dzony o charakterze pytań, które mu 
będą zadane. 

w innej dziedzinie stara się usta- 
nowić rekord pan Billy Brown. Siedzi 
on zamknięty w szklanej klatce w Car- 
ditt (Anglja) i głoduje już.. sześćdzie- 
siąty piąty dzień. Nie słuchając rad le- 
karzy, uporczywie odmawia przyjęcia 
pokarmu. Chodzi mu o to, że drugi 
specjalista od głodówki Sakko, nie je 
już 64 dni. Brown za nic nie chce ustą- 
pić palmy pierwszeństwa Sakko'wi, 
który czuje się jakoby doskonale. Trze- 
ciego dnia głodówki Brown przestał 
palić, cały dzień przepędza leżąc na 
kanapce i słuchając gramofonu, wy 
grywającego ulubione jego kawałki, 
przeważnie hymny religijne. 

Laury Aleksandra nie dawały spać 
Cezarowi, laury różnych rekordzistów 
nie dawały widać spać panu Mac Con- 
nel.awi, redaktorowi naczelnemu pisma 
„Literary Digest* w Ameryce. 

(y) 

  

ONIKA 
lowe oraz przez przedsiębiorstwa sprawo- 
zdawcze. 

3) do 15 października wpłata zaliczki 
na poczet państwowego podztku przemy 
słowego od obrotu za kwartał Ill roku 1929 
w wysokości 1,5 części kwoty podatku od 
obrotu, wymierzonego za rok 51928, przez 
przedsiębiorstwa handlowe i przemysłowe 
nieprowadzące prawidłowych ksiąg handlo- 
wych orąz przez zajęcia przemysłowe. 

4) do 1 listopada - wpłata państwowe” 
go podatku dochodowego w wysokości 
1óżnicy między kwotą podatku, wymierzo- 
nego na rok podatkowy 19:9 a kwotą po- 
datku zapłaconego w terminie do 1 maja 
rb., względnie o ilż przed dniem 15 paź- 
dziernika rb. nie doręczono nakazu płatni- 
czego, wpłata Il połowy podatku przypada- 
jącego od nieznanego dochodu; a w razie 
niezłożenia zeznągią o dochodzie za rok 
1928 wpłatą połowy podatku, wymierzone- 
go na rok 1928. 

5) wpłata podatku dochodowego od 
uposażeń służbowych, emerytur i wynagro* 
dzeń za najęmną pracę w ciągu 7 dni po 
dokonaniu potrącenią. 

RÓŻNE 

— (y) Wycieczki do Trok i Zielonych 
Jezior. W związku z XIII zjazdem lekarzy i 
przyrodników polskich w Wilnie oddział wi- 
leńskiego polskiego Touring Klubu organi- 
zuje w dniach 28 i 29 b. m. dwie wycieczki 
do Trok i Zielonych Jezior. Odjazd autobu* 
sami z przed bramy ogrodu Bernardyńskiego 
przy zbiegu ulic Królewskiej i św. Anny 0 
godz. 9 i 10 rano. 

— (y) Zatwierdzenie koniiskat. Sąd 
Okręgowy w Wilnie zatwierdził konfiskatę 
Nr. 267 „Naszej Żiżni* Nr. 211 „Wilner To- 
gu“ zarządzoną przez Starostwo Gródzkie. 

— (y) Znów będziemy mieli ostrą 
zimę. Po niezwykle ostrej zeszłorocz* 
nej zimie czeka nas i w tym roku po* 
dobna. 
. Znany meteorolog francuski, pracu- 
jący w obserwatorjum w Talence p. 
Memeru na mocy obserwacji plam na 

słońcu przepowiada, że nadchodząca 
zima będzie też niezwykle ciężką, a 
następne lato upalne. | 

„W obecnym czasie ogóln ego zbied 
nienia przepowiednie te nie wróżą nic 
dobrego. 

— (y) Fałszywi doktorzy. Ponieważ 
rdzone zostało, że cały szereg Osób 

a bezprawnie z tytułu doktorskiego, 
2 lu wypadkach nie posiada- 

a t y wyższego wykształcenia, pole- 
cono urzędom wystawiającym dowody 0s0- 
biste, aby w każdym wypadku zgłoszenia 

    

   

Umyślił zrobić wyprawę całkiem 
nową, mianowicie przebyć pieszo ol- 
brzymie lasy w New-Brunswick. Jest 
to dzika i niezbadana puszcza i jeszcze 
nikt nie dotarł do jej wnętrza, to tež p; 
nasz bohater spodziewa się, iż wypra* 
wa jego obfitować będzie w wielkie 
niebezpieczeństwa. 

Mimo to, chce wyruszyć zbrojny 
jeno w odwagę i siłę osobistą. Nie uno- 
si ze sobą ani tobołka. Liczy na zna- 
lezienie w lesie pożywienia Oraz gar: 
deróby nia zmianę. Jeśli zaś dla obrony 
przed dzikim zwierzem okaże się por 
trzebną broń, ma zamiar sam ją sobie 
siabrykować na miejscu. Jedynem na- 
rzędziem, które bohaterski redaktor za* 
biera ze sobą w drogę — jest.. monokl. 
Może to zresztą wystarczy, by zdumio- 
ne zwierzęta ułożyły się kornie u jega 
stóp. XS 

Wreszcie ostatnia wiadomość 
świata i sportów. 

Niedługo odbędzie się ceremonja 
zaślubin pomiędzy największą cham- 
pionką golfu, panną Simoną Thion de 
la Chaume, zwaną powszechnie „golfo” 
wą Lenglen'* — a panem Rene Laciste, 
wszechświatowym championem tenisu. 

Będzie to prawdziwe święto spor- 
towe! “L, 

ze 

Pożegnanie na zjeździe leka- 
rzy i przyrodników. 

Tygtdniowy pobyt P. Prezydenta 
Rzeczypospolitej w Wilnie, najściślej 
związany był z odbywającym się tu 
XIII Zjazdem lekarzy i przyrodników 
polskich. 

Wczoraj o godz. 10-tej rano, zgod- 
nie z programem zjazdu—tłumy wilnian 
znów miały możność manifestowania 
na cześć Dostojnego Gościa przed 
Teatrem Wielkim na Pohulance, któ- 
ry miasto oddało na posiedzenie ple- 
narne Zjazdu. 

Owacyjnie witany przez zgroma- 
dzonych w teatrze uczonych—P. Pre- 
zydent ze skupioną uwagą wysłuchał 
odczytu prof. d-ra Emila Godlewskie- 
go z Krakowa p.t. „Starość i Śmierć, 
jako zjawiska biologiczne". 

Po świetnym wykładzie znakomi- 
tego proiesora Roszkowskiego, ser- 
decznie oklaskiwanym przez P. Pre- 
zydenta—lekarze i przyrodnicy przez 
dłuższy czas maniiestowali na cześć 
swego Wysokiego Protektora, który 
przez swój udział na” dwuch plenar- 
nych posiedzeniach zjazdu— podniósł 
jego znaczenie do wysokości odręb- 
nej w swoim charakterze wielkiej in: 
stytucji naukowej, która mimo swego 
sześćdziesięcioletniego istnienia obra- 
dując poraz pierwszy w Wilnie w 
formie maniiestacyjnej uczciła tradycje 
naszego grodu jako ośrodka nauko- 
wego. 

Stwierdzić wypada, že Wilno zna- 
komicie odczuło ten żywy kontakt 
Prezydenta Państwa z Światem nauko- 
wymi tam okązalszy był jego hołd 
dla Majestatu Najjaśniejszej Rzeczypo- 
spolitej. 

Budjencje w Pałacu Repre- 
zentacyjnym. 

Po powrocie do pałacu P. Pre- 
zydent przyjął na audjencji członków 
Wydziału Wojewódzkiego, p.p. Zyg- 
munta Ruszczyca, Feliksa Zawadzkie- 
go i Mieczysława Engla, prezesa lzby 
Przemysłowo-Handlowej p. Romana 
Rucińskiego, przedstawicieli organi: 
zacyj rolniczych w osobach p.p. pre: 
zesa Karola Wagnera i Czesława Ma- 

kowskiego, prezesa Związku Ziemian 
p. Hipolita Gieczewicza, oraz prezy- 
denta miasta p. Józeia Folejewskiego. 
Wymienieni reprezentanci miejscowe- 
go społeczęństwa — prosili P. Prezy- 

denta ażeby zechciał zaszczycić w ro- 
ku przyszłym Wilno, ico Pan Prezy- 
dent przyrzekł. 

Ponadto P. Prezydent przyjął na pp. 

audjencji delegację Związku Zawodo- 

wego Literatów z profesorem Stani: 

sławem Pigoniem na czele, która przy- 

była złożyć Mu hołd i ofiarowała 

szereg cennych dzieł literackich, po: 

wstałych w Wilnie. 
W czasie, gdy niezliczone tłumy 

oczekiwały na ulicach przylegających 

do Pałacu na odjazd Dostojnego Go- 
ścia, zaś na dziedzińcu pałacowym 
zgromadziły się już delegacje i poczty 

sztandarowe organizacyj i szkół miej- 
scowych. P, Prezydent poświęcił jesz- 
cze kilka chwil na pożegnanie się z 

się o wpisanie tytułu doktorskiego do do- 

wodów osobistych, żądano dokumentu upraw 

niającego do noszenia takiego tytułu. 

— (a) Brak wagonów. Dający się ostat 

nio odczuwać brak wagonów, „zostanie 

wkrótce załatwiony w ten sposób, że zosta- 

ną sprowadzone wagony wypożyczone Za- 

granicą. 3 С 

Wagony te w pierwszym rzędzie 

staną oddane eksporterom drzewa. 

TEATR I MUZYKA 

Z0- 

— Teatry miejskie. Dziś w teatrze miej- 

skim na Pohulance ukaże się po raz trzeci 

wesoły dramat J.A. Kisielewskiego „W sie- 

ci“. Świetna ta sztuka doznała nadzwyczaj 

gorącego przyjęcia ze strony publiczności. 

Postać główną szalonej Julki odtwarza uta- 

lentowana artystka L. Eychlerówna. Reżyse- 

rja K. Wyrwicz - Wichrowskiego. Rozpoczę- 
to przygotowania do wystawienia komedji 
Gogoła „Rewizor“. 

Dziś w teatrze miejskim Lutnia króluje 
prawdziwy humor. Fredry w komedji „Wiel- 
ki człowiek do małych interesów", która nie- 
bawem schodzi z repertuaru: W roli głównej 
występuje niezrównany A. Zełwerowicz. Naj- 
bliższą premjerą będzie głośna, sztuka Crom- 
melynck'a , posiadająca wielką war- 
tość litu cą i sceniczną. Reżyseruje Z. Ziem 

  

  

   
   

  

— „Dziady* na przedstawieniu popołu- 
dniowem. Pragnąc uprzystępnić „Dziady* 
najszerszym warstwom społecznym Teatr 
Miejski ria Pohulance wystawia nieśmiertel- 
ne dzieło Mickiewicza w niedzielę najbliż- 

szą o godz. 3.30 pp. po, cenach zniżonych. 

Bilety w kasie zamawiań 11 — 9 w. bez 

przerwy. 
! —Оуг!\чо!апіе koncertu Ady Sari. Wskutek 
choroby śpiewaczki Ady Sari zapowiedzia- 

ny na niedzielę koncert został odwołany. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Heljos — Dziewica Orleańska. 
Kino Miejskie — Awanturnica arabska. 
Lux — Miasto cudów (z Douglasem 

Fairbanksem). 
Hollywood — Diablica z Trypolisu. 
Piccadilly — Huragan (rok 1863). 
Światowid — Dom upiorów. 
Ognisko Kol. — Przedpiekie. 
Wanda — Przedwiośnie. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— (c) Znaczna kradzież. Z mieszkania 
Samuela Mirskiego (Zawalna 37) skradzio- 
no garderobę i zastawę stołową wartości 
1600 zł. Złodzieje dostali się do mieszkania 
zapomocą otwarcia drzwi wytrychem. 

—- (c) Nagła Śmierć alkoholiczki.. 
zaułku św. Michalskim koło domu Nr. 6 za- 
słabła nagle 49-letnia Wiktorja Piecukówna 

Na" 

prezydjum zjazdu przyrodników i le- 
karzy, które w składzie proiesorów 
Gluziūskiego, Januszkiewicza, Ciecha 
nowskiego Michejdy i Dziewulskiego 
—przybyło wyrazić Mu w imieniu 
zjazdu wdzięczność i hołd za prote- 
ktorat i uczestniczenie w zjezdzie. 

Hołd Wilna 

O godz. 13:ej P. Prezydent w oto- 
czeniu min. Staniewicza, wojewody 
Raczkiewicza i Świty wyszedł na dzie- 
dziniec pałacowy. Orkiestra wojskowa 
zagrała hymn. P. Prezydent przyjąw- 
szy raport dowódcy kompanji hono- 
rowej 85 pułku strzelców wileńskich, 
obszedł stojące wokoło dziedzińca 
delegacje i żegnał się ze wszystkimi 
serdecznie. W imieniu wojska i kor- 
pusu oficerskiego żegnali Dostojnego 
Gościa gen. Krok-Paszkowski i ko- 
mendant placu pułk. Giżycki w oto- 
czeniu dowódców pułków wileńskich; 
w imieniu władz administracyjnych 
żegnali P. Prezydenta szefowie urzę- 
dów z p. vice-wojewodą Kirtiklisem 
na czele, reprezentanci sądownictwa i 
prokuratury, regjonalna grupa posel- 
ska BB. z prezesem swym posłem 
Janem Piłsudskim, Rada Miejska i 
Magistrat m. Wilna z prezydentem 
Folejewskim, przedstawiciele  ducho- 
wieństwa katolickiego, duchowieństwo 
prawosławne z arcybiskupem Teodo- 
zjuszem, karaimskie z hachamem Se- 
raja Chanem Szapszałem, muzułmań- 
skie z muitim d-rem Szymkiewiczem, 
gmina żydowska — wreszcie szeregi 
delegacyj i pocztów sztandarowych 

organizacyj Z. O. W. z szefami ce- 
chów, młodzieży akademickiej oraz 
szkół średnich i powszechnych, 

O godz. 13 m. 20 P. Prezydent 
odjechał wśród niemilknących okrzy- 
śe wielotysięcznych tłumów: Niech 

je! 
W dalszej drodze towarzyszy p. 

Prezydentowi minister dr. Staniewicz i 
poseł ziemi wileńskiej Stanisław Mackie- 
wicz. Do granicy województwa wileń- 
skiego towarzyszył P. Prezydentowi 
p. wojewoda Raczkiewicz, naczelnik 
wojewódzkiego wydziału bezpieczeń- 
stwa p. Bruniewski, p. o. starosty 
wil.-trockiego inspektor starostw p. 
Żyłko, komendant okręgowy policji 
p. Konopko, zaś do bramy trockiej 
poprzedzał korowód aut starosta 
grodzki p. W. lszora i komendant 
policji miejskiej p. L. Izydorczyk. P. 
Prezydent odjechał przez Góry Po- 
narskie traktem im. Marszałka Pił- 
sudskiego do Eyszyszek udając się w 
dalszą podróż po województwie No- 
wogródzkiem, u któręgo granic powi- 
tał go p. wojewoda Beczkowicz. 

Pierwszą noc w swej wznowionej 
podróży po województwie  Nowo- 
Pm spędzi P. Prezydent w 
ołudku, gdzie będzie podejmowany 

przez prezesa związku ziemian ks. 
Czetwertyńskiego. 

Pobyt P. Prezydenta w Wilnie 
pozostawił niezatarte wrażenie na 
wszystkich. Wilno zaiste było impo- 
nujące w minionych trzech dniach 
swego entuzjazmu dla Majestatu Rze- 
czypospolitej. (w). 

Walne Zromadzenie tułonków Wileń- 
skiego Towarzystwa Dobroczynności 

Dnia 17-go września r. b. odbyło 
się zwyczajne walne zgromadzenie 
członków Wileńskiego Towarzystwa 
Dobroczynności. 

Zebranie było względnie liczne. 
Miało ono za zadanie rozpatrzeć 
sprawozdania Zarządu i Komisji Re- 
wizyjnej, ustalić preliminarz budżeto- 
wy na rok 1929—30, wybrać władze 
Towarzystwa na następujące trzechle- 
cie oraz wybrać członka honorowego 
Towarzystwa. 

Po udzieleniu Zarządowi absolu- 
torjum i uchwaleniu budżetu wybrano 
władzę na 1929—1932 w składzie do- 
tychczasowym, mianowicie Maurycego 
hr. Broel-Platera na Prezesa Zarządu, 

Stanisława Bochwica,  Marjana 
Strumiłłę i dra Witolda Węsławskie- 
go na członków zarządu, pp. Jana 
Krzyżanowskiego, Jana ;hr. Tyszkie- 
wicza i d-ra Kazimierza Dmochow- 
skiego na zastępców tychże. pp. Zy- 
gmunta Bortkiewicza, Bohdana Szach- 
nę i Franciszka Walickiego na człon- 
ków Komisji Rewizyjnej, pp. Włady- 
sława Mineykę i Czesława  Sięradz- 
kiego na zastępców tychże. Na człon- 
ka honorowego T-wa został wybrany 
za położone dlań zasługi p. Franci- 
szek Lipień, skarbnik T-wa który 
brał udział w powstaniu 1863 r., a 
w r. bieżącym obchodził jubileusz 
pięćdziesięciolecia pracy w Towarzy- 
stwie. 

Ze sprawozdań wynika, że stan 
finansowy T-wa jest opłakany. Zło: 
żyły się na to rozmaite przyczyny: 
prawo ochronne lokatorów, które 
uszczupla dochody z nieruchomości, 
które przed wojną były wolne od po: 
datków, Świadczenia na rzecz Kasy 
Chorych, dewaluacja kapitałów T-wa 
i zmniejszenie się ofiarności społe- 
czeństwa na rzęcz T-wa. Z tych wszy- 
stkich powodów T.-wo stanęło przed 
alternatywą: albo przystąpić do usu- 
wania części pensjonarjuszów starców 
i kalek obojga płci, których utrzymu- 
je obecnie 300, albo zatwierdzić bud- 
żet z deficytem 45.000 zł. Zebrani 
zgodzili się na to ostatnie, choć nie- 
wiadomo z jakich źródeł deficyt ten 

Z okazji sprowadzenia 
zwłok Joachima Lelewela 

Z okazji sprowadzenia do Wilna 
prochów wielkiego historyka Polski Jo 
achima Lelewela, podajemy garść szcze 
gółów interesujących o przebiegu po* 
grzebu Jego, który odbył się, jak wia- 
domo w 1861 roku. 

Andrzej Edward Koźmian w listach 
swoich. poświęconych życiu Polaków 
w latach 1858 — 1864 na emigracji 
w Paryżu pisze o Lelewelu. 

„Wczoraj przed pierwszą wezwany 
jako świadek do opieczętowania papie 
rów po Lelewelu pojechałem do domu 
zdrowia, w którym zmarł, z Januszkie 
wiczem.  Odbyliśmy masę czynności 
wraz z Gałęzowskim i Bohdanem Za- 
leskim. Nie pozostało po nim nic pra- 
wie ważuiego. 

Z prac naukowych zaledwie parę 
drukiem nie ogłoszonych notatek mnó- 
stwo, paki listów i pugilares, w którym 
zamiast biletów bankowych, znale 
źliśmy starannie w papier obwiniętych 
kilka guzików, to od spodni, to od ka- 
mizelki, nadto nici i igłę. Diogens ubaż- 
szego po sobie nie zostawił  dziedzi- 
ctwa“. RAE 

Na tej wzruszającej wzmiance o 
statniej nędzy materjalnej największe 
go polskiego historyka, kończą się no- 
tatki o nim Koźmiana w listach do ro: 
dziny. (y) 

E Sz. Czytelników polecamy 
bardzo biedną wdowę  obarczoną 
kilkorgiem małych dzieci. Łaskawe 
ofiary w naturze i gotówce przyjmu- 

je Administracja „Słowa*, dla 
Karpowiczowej. 

  

m Intnl w Warszawie, Chmielna 
® Grand Hole 5, przy  N. Świecie. 
m Tel. 7-96, 406-33 i 336-30. 

m 75 pokoi z nowoczesnym konfortem 

E_ urządzonych od zł. 5:50 na dobę wraz 
m_z pościełą, bielizną i oświetleniem — 

jj goa om sa w 255 Į) 

F 

| Francuzka 
B wykwalifikowada  nauczycielka— fre- 
į blanka, poszukiwana do prowadzenia 

  

będzie pokryty. 

AMIŚGN 
PRZYBYŁA z 

Przyjmuje obstalunki 

PŁASZCZE 
ul 

(bez stałego miejsca zamieszkania). Po 
przewiezieniu do szpitala żydowskiego Pie- 
cukówna nie odzyskując przytomności zmar- 
ła. Ustalono że bezpośrednią przyczyną zgo- 
nu było stałe używanie spirytusu skażonego. 

— (c) Napad. Nocy wczorajszej na 

przejeżdżającego drogą z Wilna do Mejsza- 

goły Józefa Bernsztejna napadło 3 uzbrojo- 

nych w noże osobników, którzy po sterory- 

zowaniu go zabrali wieziony przez niego t0-- 

war wartości kilkaset złotych i zbiegli do 
pobliskiego lasu. 

Powiadomiona o tem policja ustała oko- 

liczności napadu w celu stwierdzenia praw- 

dziwości słów Bernsztejna. 

— (c) Samobójstwo. We wsi Ogoza, 
gminy gierwiackiej z nieustalonych narazie 
powodów powiesił się mieszkaniec tej ws 
Michał Moroz. Zwłoki samobójcy zabezpie- 
czono do czasu zejścia władz i ewentualne. 
go ustalenia powodu  targnięcia się na 
życie. 

— (c) Dziecko wpadło pod samochód. 
W ubiegły czwartek, o godzinie 17 na ulicy 
Zarzecze koło domu Nr. 3 został przejecha- 

i przywiozła modele wielkich firm 

na KAPELUSZE, SUKNIE, 

„, Mickiewicza 22 m. 40 

   

kompletu — przedszkola. Witoldowa 8 
m. 1, do g. 10-ej rano i od 3 —7 p.p. 

PARYŻA E 

ny przez taksówkę Nr. 38007 kierowaną 
przez szofera Wiktora Kędzierskiego (Ostro. 
bramska 25) przebiegający przez jezdnię 
chłopak, jak następnie ustalono Michał 
Oskierko, zamieszkały przy rodzicach w do- 
mu Nr. 4 przy tejże ulicy. 

i KOSTJUMY. 

(nad kino „Hollywood“) 

rud szpitału dziecięcym na Anto- 
Olu. 

+ Nie wnikamy, czy szofer w tym wypad- 
ku jest winien, musimy jednak stwierdzić, 
że pomimo surowych kar za pozostawianie 
dzieci na ulicy rodzice nie zwracają zbytnio 
na to uwagi i pozwałają dzieciom na zaba- 
wy na chodnikach i jezdniach, co siłą rze- 
czy pociąga za sobą nieszczęśliwe wypadki 
i kalectwo „lub śmierć przejechanego. 

RUGUBUNSSOKDNENAGZNE 
CZARUJĄCY 

RAMDN NOWARRO 
w obrazie p. t. 

„Kapitan gwardji królewskiej” 
Baeza S „Noltywnod”. 

UNAENUKERZECZCZTETEEBREAR 

i 

. Nieszczęšliwy | 
uległ złamaniu prawego podudzia i został - 
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A SŁOWO 
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Kilka dni temu przytaczałem na tem STWO NA DLICY JATKOWEJ. Arienaiskiej Oferty do” administacji | SALA MIEJSKA 
miejscu spostrzeżenia, któregóś z moich 
przygodnych korespondentów na temat sto- 
sunków panujących na ul. Kolejowej. 

Czytelnik rubryczki mojej, łacno przy- 
pomni sobie o co wtedy chodziło. 

Dziś doszedł mnie ciekawy list pana 
„Mieszkańca Nowego Świata', w związku 
z tamtym pozostający. 

Przytaczam go chętnie. 
Ponieważ poruszył pan w swych „prze- 

chadzkach* „porządki* wieczorne na ulicy 
Kolejowej, niech mi wolno będzie uzupełnić 
je garścią informacyj o innej ulicy naszego 
miasta, mianowicie o odcinku Targowej od 
mostu Kolejowego do Tyzenhauzowskiej. 

Chodzi o to, że w ostatnich dniach ten 
właśnie odcinek odziedziczył wszystkie ujem- 
ne właściwości ul. Kolejowej. 

Według moich informacyj władze poli- 
cyjne ukróciły wałęsanie się prostytutek po 
ul. Kolejowej. Skorzystały one z tego, aby 
przenieść swe „spacery na Targową. 

Ponieważ zaś ulica ta bardziej jest na 
uboczu, natarczywość  ulicznic przechodzi 
wszelkie wyobrażenie. 

Dochodzi do tego, że publiczność, któ- 
rej wypada wieczorem chodzić Targową, re- 
zygnuje z wygodnych chodników i korzysta 
dla przejścia z jezdni. 

Na chodnikach grasują bezkarnie -la- 
dacznice, ich „przyjaciele”, tak że dopraw- 
dy, istnieje obawa chodzenia tędy ze wzglę- 
du na bezpieczeństwo. 

Trzeba zaznaczyć, że spacery różnych 
fuktów po Targowej, rozpoczynają się co- 
raz wcześniej, a trwają do późna wieczo- 
rem. 

A przeciež ulica Targowa stanowi arte- 
rję łączącą, tak wielką dzielnicę, jak Nowy 
Świat z miastem. Chodzi po niej młodzież, 
chodzą kobiety. 

Czyż doprawdy nie ma rady na upo- 
rządkowanie jakieś tej tak dotkliwie nas 
bolącej sprawy? 

Czyż mamy poprzestać na  wyjašnie- 
niach policjantów, którzy na wszelkie inter- 
pelacje mają, jako odpowiedz., wyjaśnienie 
że... nie ma rozporządzenia zabraniającego 
prostytutkom chodzenia po ulicach? 

* * * 

Dla porządku muszę memu korespon- 
dentowi zwrócić uwagę, że sprawę wieczor- 
nych i nocnych „spacerów* po Kolejowej, 
poruszyłem nie ja, a jeden z moich kore- 
spondentėw. To, jak powiadam, — dla po- 
rządku. 

Nie znaczy to, abym się miał zarówno 
z nim, jak i z wyżej cytowanym autorem, 
nie zgadzać. 

Ówszem uwažam, że sprawa wymaga 
aż nadto ingereńcji policji, a że tak, a nie 
inaczej myślę, niech fakt ustąpienia miejsca 
obu panom w mym skromnym, w „Słowie* 
kaciku, świadczy. Mik. 

lists 
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Sobota, dnia 28 września 1929 r. 
9,00— : Transmisja z gmachu Teat- 

ru Wielkiego na Pohulance. Ill plenarne 
pos ed:enie XII] Zjazdu Lekarzy i przyrod- 
a'ków polskica w Wilnie. „Biologiczne pod- 

  

  

stąwy wychowania fizycznego" wykład 
„то!. dra R. Piaseckiego z Poznania. 
11,55 -12,05; Sygnał cząsu z Warsząwy 

+ hejnał z Wieży Marjackiej w Krakowie. 
12,05—12,50: Muzyka z płyt gramofonowych 
12,50—13,00: Wieści z P.W.K. 13,00 — 
1310: Transmisja z Warszawy. Komuiikat 
meteorologiczny: 16,50 — 17,10: Program 
szienny, repertuar teatrów i kin i chwilka 
uteaśka. 17,10—17,25: „Komunikat rolniczy. 
17,25—17,50 „Z tygodnia na tydzień (felje 
tyn aktualny). 17,50—18,00: Wieści z P.W.K. 
(8,00 — 19,00: Tsansm. z Warszawy. Słu: 
chowisko dła dzieci. 1900—i9,20: Czytan- 
mą aktualna „U podstaw wychowania ną- 
rodowego* prof. Št. Pigonia. 19,20 19,40: 
„Wolna trybuna" aktualne dyskusje przed 
mikrofonem. 1940— : Program na tydzień 
następny. 19,55—20,00: Transmisja z Warsz. 
3ygnał cząsu. 20,05— 20,30; Tranśm. z War- 
szawy. Raojokronika. 20,30—22,00: Trans- 
nisja z Warszawy. Koncert wieczorny. 
22,00-22,45; Transmisją z Warszawy. Ko- 
munikaty: PAT., policyjny, sportowy i inne. 
22,45 — 23,45: Muzyka taneczna z restau- 
<acji hotelu „Bristol“ w Wilnie. 

Wczorajsze posiedzenie Sądu poświęco- 

ne zostało przemówieniom stron. Zaczyna 
szereg przemówień oskarżyciel podpr. Rut- 
kiewicz. W przemówieniu swem uzasadnia 
akt oskarżenia udowadniając, że morderstwo 
było aktem zemsty, wynikiem wyroku orga- 
nizacji, do której należeli wszyscy oskarżeni 
co już dostatecznie wskazuje na premedyta- 
cję. Samą premedytację potwierdza niezbi- 
cie fakt, że kilka dni po wypuszczeniu z 
więzienia zamordowanego Gurwicza obecni 
oskarżeni poszukiwali go nie tając zupełnie 
swoich, wrogich wobec niego zamiarów. 
Broń była przygotowana, a wypadek z lIzaa- 
kiem Lewinsonem starają się teraz oskarżeni 
wystawić w świetle wygodnem dla nich. 
Prosi w konkluzji o surową karę. 

Popierający powództwo cywilne, w 5и- 
mie 19.000 zł. mec. Rudnicki uzasadnia słusz 
ność oskarżenia, dowodzi winy oskarżonych 
i prosi o przyznanie powództwa solidarnie 
do wszystkich oskarżonych. Mec. Smilg w 
krótkiem przemówieniu uzasadnia same po- 
wództwo, a mec. Szyszkowski zastrzega S0- 
bie głos po przemówieniach obrońców. 

Przemówienia obrońców zaczyna mec. 
Paschalski broniący Gorfajna t. į. tego z 
oskarżonych, który przyznał się do winy tło- 
macząc się, że działał w obronie życia na- 
padnięty przez zabitego. 

W kolejnym porządku przemawiają na- 
stępnie mecenasi: Berensohn,  Kulikowski, 
Szeskin, Jasiński i Czernichow. Przemówie- 
nia ich z racji spóźnionej pory podamy jutro 
razem z wyrokiem. — Т. 

BEDTENASSZ EA! 
u ŽĄDAJCIE Е 
E we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych zńanego 

środka od odcisków 

Prow, A, PAKA 

ВО НО П Р Н ВО Т ВН 2 АН - 

GIEŁDA WARSZAWSKĄ 
27 września 1929r. 
waluty: 
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Dewizy i 
Tranz. Sprz. Kupno 

Dolary 8895 8915 8,87,5 

Belgja 124,00 12431, 123,69 
Kopenhaga 237,38, 231,98, 236,78 

Budapeszt 155,55 155,95 155,15 

Holandja 35784 35874  356,94 

Londyn 43,27, 43,315 43,16 
Nowy-York 8,90 8,92 8,88 

Oslo 237,52 238,12 236,92 

Paryż 34,935 35,02, 34,85, 

Praga 26,42, 26,48, 26,36, 
Szwajcarja 171.97, 172,40, 171,54, 
Stokholm 238,88, 239,48 238,28 

Wiedeń 125,41 125,72, 125,10 
Włochy 46,68, 46,80, 46,56, 
Marka niemiecka 212,50, 

Papiery procentowe: 

Pożyczka inwestycyjna 118,50 —. Prem= 4 
jowa dolarowa 62,50. 5 proc. konwersyjna 
40,75. 6 proc. dolarowa 82. 10 proc. kole- 
jowa 102,50, 5 proc. kolejowa — . 8 proc. 
L. Z. iš. Gosp Kraj. i Banku Roln., obli- 
gacje B. Gosp Kraj. 94. Te same 7 proc. 
83,25. 4 i pół proc. L. Z. ziemskie 48,85. 
8 proc. warszawskie 67,50.5 proc. warszaw- 
skie . 8 proc. Łodzi 58,50. 10 proc. 
Siedlec 67, 8 proc. obligacje T. K. 
Ziemskiego 94,—. 

Akcje: 
Bank Polski 170,50—171. Powszechny 

Kredyt 110. Związek Spółek Zarobkowych 
78,50. Puls 7,75, Elektrownia w Dąbrowie 
90 — 88, Cukier 30. Cegielski 28,50. Mo- 

drzejów 21. Norblin 105, . Ostrowiec 84.75 
Starachowice —24,50.— Zieleniewski 80,50 

- 80. Haberbusch 225—. Węgiel —. Paro- 
wozy —, —. Borkowski —. Spiess 135. 

Lilpop 28,50. Zachodni 70,50. Kijewski 90. 
Klucze 7,50. Ill em. 73. 

(IT S L TP I FT INTO ISTAT 

DSTEN SMOLL. 

2 W pogoni za widmem 
— Nie. Zrobiliśmy próbę. jeden z 

nas stał w laboratorjum, a drugi zze- 
wnątrz. Wszystko słychać doskonale... 
Laboratorjum wygląda niesamowicie. 
nie widziałem nic podobnego dotąd. 
Chodźmy, pan sam zobaczy. 

Skierowali się ku drzwiom, przy 
końcu korytarza. Delbury wszedł i u- 
wagę jego odrazu pochłonęło martwe 
ciało, leżące przy biurku. Skurcz przed- 
śmiertny wykrzywił ciało zamordowa- 
nego. 

Powód śmierci był zupełnie wyraź- 
ny! na środku czoła widniała duża, о- 
krągła rana. 

— Dobra robota! — mruknął star- 
szy inspektor. — Wystrzelona prawie 

„przy samej głowie. 
— Czy pan przypuszcza, że to sa- 

mobójstwo? 
Delbury nie odpowiedział nic. Sta: 

rannie zrewidował kieszenie zmarłego. 
Znalazł złotą papierośnicę, złoty zega- 
rek z inicjalałami W.L. i czułym napi* 
sem: „Od Mumeczki po 25 latach ro” 
dzinnego szczęścia”. Jedwabną chuste 
czkę, pugilares, kilka biletów wizyto” 
wych, wieczne pióro, kilka banknotów. 
Wszystko to Delbury wyjął i ułożył na 
stole, notując wszystko. Wreszcie w 
kieszonce kamizelce znalazł małe meta= 
lowe pudełeczko. Delbury otworzył je 
ostrożnie, znajdowały się tam cztery 
białe ampunłki, obłożone watą. + 

— Co to jest? — zapytał, podno- 
sząc ze = zdziwieniem brwi. 

— Nie mam pojęcia, — odrzekł 
Shofnesy. — Zapewne jakać trucizna. 
Być może, zamierzał on zabić Valmo* 
na Dana przy pomocy tej sztuczki. 

. Delbury zważył w ręku ampułkę. 
— Najprawdopodobniej jest to ja- 

kiś gaz. Proszę natychmiast odesłać to 

do Yardu i kazać by zrobiono zaraz a- 

nalizę. 
Następnie z kieszeni Layle'a wyję- 

to jeszcze nożyk do cygar, wykalacz- 

Wydawca Staniełew Macklewicz. Odpowis 

kę i dziwny instrument, podobny do scy 

zoryka z dużą ilością rozmaitych ostrz. 
Inspektor uśmiechnął się. 
— Oto ostatnie słowo techniki! Zło 

dziejski wytrych. Bardzo delikatna ro- 

bota. Czy widział pan coś podobnego? 

Shofnesy obejrzał przedmiot i zapy” 
tał Mintera: 

— Jaką drogą dostał się tutaj La- 

yle? 
Nikt w domu nie ma pojęcia. Nikt 

ze służby nie otwierał mu drzwi. Nikt 
nie słyszał dzwonka. 

— Czy niema śladów włamania na 
oknach i drzwiach? 

— Najmniejszego zadrašnięcia! Ale 
okna w tym domu mogą być z łatwoś 

cią otworzone przez zręcznego złodzie- 

ja, bez pozostawienia śladu. 
Shoinesy skinął głową w stronę o” 

kna w laboratorjum. 
.  — Czy nikt nie ruszał tego okna, 

dziś rano? 
— Nie. Było uchylone, jak w tej 

chwili, gdy lokaj rano wszedł do labo- 

ratorjum. Shofnesy podszedł, przyjrzał 
się uważnie ramie « cicho gwizdnął: 

— Wygląda to tak, jakby właśnie 
przez okno dostał się do pokoju. 

Delbury nie słuchał jego słów, zaję” 
ty przeglądaniem papierów w pugilare 
sie zmarłego. Nagle wyrwał mu się o* 
krzyk zdziwienia: 

— (O Boże! Patrz pan! 
Shofnesy wziął z jego rąk kartę po- 

cztową i patrzał na nią z pewną kon- 

sternacją. 
— Trzydziesta szósta, — rzekł wre 

szcie. — A pierwsza, nie zaadresowana 
do Scotland Yardu. ; 

Delbury spojrzał ia adres, wyraźnie 

było napisane nazwisko Layle'a. Stem- 

pel pocztowy był zamazany. 
„ Shofnesy nie mógł spuścić oczu 2 
pieczątki, na której widział wyraźny 
odcisk palca. 

— To niezawodnie ten sam palec, 
sir — zdecydował stanowczo. — Wiel- 
ki palec prawej ręki. Zresztą mata po- 
ciecha. Starperze, — zwrócił się do po 
mocnika, obejrz wszystkie przedmoity 

zialny redakter Witold Wanydvtła    

i „Slowa“ pod S. S. 
I anas an SS DELL 07M A 

KWARCOWE GÓRSKIE SŁOŃCE 
d-ra BACHA 

I d-ra JESIONKA 

ryginalne „HANAN* 
p 66 

lampy „SOLLUX 
d-ra OEKENA. 

Zapasowe palniki i wszel- 

kie:przybory. — Wymiana 

aparatów kwarcowych 

prądu stałego na prąd 

Ki zmieanyś za dopłatą. 

Promienie d'Arsomvala 

Mieczysław ŻEJMO, 
WILNO, 

ul, Mickiewicza 24. 

Telefon 161. 
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Zakład pasów s papaszy, leczniczych 
Wilno 

„Jeanette ul. Mickiewicza 22. 
Otrzymano z Paryża w wielkim wy* 
borze pasy ostatnich nowości i pasy 
biustnoszę, które nadają elastycz- 
ność figurze i są wygodne. Pasy 
lecznicze po operacjach brzusznych i 
specjalne do stanu odmiennego. — © 

Ogłoszenie 
Dyrekcja Kolei Państwowych w Wilnie 

ogłasza na dzień 11 października 1929 roku 
przetarg ofertowy na dostawę łopat 
odśnieżnych — 13.000 sztuk. Szczegóły w 
Wydziale Zasobów Dyrekcji K. P. w 
Wilnie, ul. Słowackiego Nr 2, III piętro, 
pokój Nr 38. 
—0 Dyrekcja K. P. w Wilnie. 

ga PRZY *4 
ledai ;          

| 1 lub Z pokoje 
į niekrępujące, wygodne, ładnie ume- į 

blowane do wynajęcia 
Mickiewicza 41 m. 1. Bu LTL 

Zanim kupisz fowar Zagraniczny 

— Obejrzyj towar krajowy. 

  

w pokoju: może gdzieś znajdzie się 

odcisk palców. Szczególnie trzeba zwró 

cić uwagę na maszyny, w miejscach na- 

oliwienia. 
Delbury notował cóś szybko. 
— Teraz wyjaśnia się sprawa, tro” 

szeczkę — zapytał, nie przestając рг 

sać: 
— Tak, Layle skorzystał z ostrze- 

żenia. Zapewrie wiedział kim jest nasze 

„Widmo. ! 
— Tak, ale wątpię, by wiedzieli 

to pozostali członkowie „Srebrnej 

Strzały” 
— Jednej rzeczy nie mogę zrozu” 

mieć, — rzekł Shofnesy, trąc czoło, — 

w jakim celu Widmo prowadziło po” 

dwójną grę? Najpierw opisał nam szcze 

gotowo plan napadu na pałac księżny 

Renburg, wskazał na Willarda Layle'a 
jako herszta bandy, a potem sam wy* 
słał do niego kartkę z ostrzeżeniem. 

— Tak, i mnie to zastanowiło, — 
odrzekł ponuro inspektor. — To dało 
mi do myślenia. Możnaby przypuszczać 
że Dan i Widmo — jest to jedna oso" 
ba. Ale człowiek który przysłał nam 35 

zawiadomień tak niezwykłej treści, mu 

siał długie lata obcować ze zbrodnią” 

rzami! Aby zdobyć wszystkie wiadomo 

ści, któremi on rozporządza, trzeba cie- 
szyć się nieograniczonem zaufaniem 
wśród dowódców największych szajek. 

Przedewszystkiem trzeba wybadać te- 

go jubilera — Tanci'ego. Proszę mi 
przysłać lokaja. 

7 , 

Wszedł Manders, wzruszony i zmar 

twiony widocznie. 
— Jesteście kamerdynerem mr. Val 

mona Dana? — zapytał wchodzącego 

starszy inspektor. 
— Tak sir. Służę już tutaj od pię” 

ciu lat. 
Delbury wskazał leżące ciało. 
— Czy widzieliście kiedy tego czło 

wieka?. 
— Nie, sir. Ale fotografja tego czło 

wieka stoi na biurku w gabinecie mr. 
Dana, razem z fotografją miss Nelly 
Layle. Chociaż twarz ma zawalaną 

ul. Ostrobramska 5. Kasa czynna od godz. m. 
Komedja w 10 aktach. W rolach głównych: MARY ASTOR, WILLIAM BOYD i LOUIS WOLHEIM. 

3 Początek seansów od godz. 
„MIASTO CUDÓW". 

4-ej. Następny program: 

  

KINO-TEATR 

„HELIOS“ wyświetlane było w 

D Z I Ś! Najpotężniejsze arcydzieło wszechświatowej sławy. 
Największy tryumf kinematogratfji 

Wielka epopea filmowa. W roli JOANNY 
50.000 statystów. Koszt — 25 miljonów franków. Arcydzieło 

Dla Ka dozwclone. 
„ 0, 

francuskiej! 

to 

Wielkiej Operze Paryskiej. 
Początek seansów o godz. 

„DZIEWICA ORLEAŃSKA" 
D'*ARC natchniona SIMONNE GENEVOIS. Reżys. Marco de Gastyne. 

pod protektoratem Rządu Francuskiego 
S Każdy powinien zobaczyć. 

1 ° 

    

KINO-TEATR DZIŚ! 

„HKOLLYWOOD" 
Mickiewicza 22. 

  

jWielki przebój filmow. 
IWzruszający dramat w c 
gwiazdy ekranu. Nad program: p. t. 2 lądy, 2 kraje, I serce, 1 dusza, jest to film nakręcony podczas pobytu 

€ V KR K zoologiczny 
ро 2 wiELKiIE PRZED$TAWIENIA 
o godz, 4-fej i 830 wiecz. GENY ZNIŽONE. Od st. 1 do 4. 

„„DIABLICA Z TRYPOLISU““ 
10 akt. W rolach głównych znakomita LIANA HAJD, ALFRED FRYLAND i inne 

wycieczki am rykańskiej w Wilnie. 
Początek seansów o godz. 4, 6, 

! OSTATNIE 2 DNI! 

  

LICYTACJ 

1929 r. o godz. 4-ej p. p. Odbędzie się w 

Nr 1 do Nr 52272. UWAGA! W dniu 
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rądnice - świadect i - wojewódstwo. wileń- 
p . NŚ 2 tyką. A Ra: skie i sąsiednie. Infor- 

przetworniki olejowe ników, "8 NZ | gale malak S 

STOCZNIA GDAŃSKA, a. : = 
Gdańsk i składy tejže: JĄ kosmetyka AWTAWAW 
Stocznia Gdańska, Wiino, M i 

ul. Jagielionska 9 m. 12, wenn zzz dj KUPKO | SPRZEDAZ ala JARE pod 
tel. 8-84. Е | sumy pod 

zaa Gabinet AWAWAAA rż prozy 
S. Rudonijnės | AA Zawalna > Racjonalnej Kosme- kres" Wilno, ul. Krė- 

A. Krauze, Bialystok, ul. Sienkiewicza 7. 6907-58 tyki Leczniczej. Fabryka mydła lewska 3. Tel. 17-80. 
G. Gubar i Synowie, Baranowicze, Ułańska 15. Wilno, > i śni B 

Mickiewi 3% do sprzedania, można | į. 

mm Mick ROBI A 4. częściami. Oferty de SG U MY hipotecz=! 

ORAS I я TTT Urodę sanócie dósko> ZA O SE ne. lokujemy 

ai ч B DOKTOR Doktėr-Medycyny _ nali, odświeża, usuwa 2 RZE Е 
7 jej skazy i braki. я : @ 

i DEKARZĖ )) a.zmusaciez |, ŁUKIEWIEZ Sonopuls. Majątki | otw, 
GB CHOT. WENATYCZNA, y. weneryczne, ty, Wypadanie wło- . : . REY szACIĘĘ 

= EG | zylili, narządów |ZKOrne i płciowe, uk św j łupież. Naj-zięmskie, osrodki z Mickiewicz | I, 

DORTOR MOCZOWYCH p 9 | Mickiewicza 9, wejście Aaaa pr cze ae zabudowaniami _ dol tel. 9.05, —c 
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krwią, poznałem go odrazu, gdy wszed 

łem do pokoju. 
— O której to było? 

— Koło pół do ósmej. 

— Czy mówiliście wczoraj wieczó- 

rem ze swym panem przed udaniem się 

na spoczynek? : 

— Tak sir. Kazał, byśmy mu nie 

przeszkadzali w pracy. 
— Czy mówił dlaczego, chce być 

sam? 
—- Miał pracować noc całą. Tak, 

jak często bywało. Zawsze wtedy wy: 

dawał ten sam rozkaz. W ciągu takiej 

nocy nie wolno mu przeszkodzić, ani 

niepokoić. Służba nie ma prawa cho: 

dzić nawet po korytarzu. Najwcześniej 

6 śiódmej rano, można zapukać do la- 

boratorjum. 
— Teraz powiedźcie mi, ale proszę 

się dobrze przed tem zastanowić, czy 

mr. Dan czekał wizyty mr. Layle'a? 

— Nie, sir, — odrzekł z przekona” 

niem kamerdyner. 

—— Jesteście tego pewni? , 

— Tak, sir, najzupełniej. Mr. Dan 

nie czekał nikogo. Mogę to "twierdzić 

stanowczo. Od czasu kiedy tu służę, 
nie zdarzyło się memu panu ani razu 

zapomnieć o umówionem Z kimś spot- 

kaniu. Czasem, gdy miał wieczotem 

zasiąść do roboty, a jednocześnie miał 

kilka umówionych spotkań, wysyłał 

mnie samochodem z listami, w których 

przepraszał, że nie może się z nikim 

widzieć dnia tego. 
—- Tak? — mruknął Delbury, czu- 

jąc, że Manders nie powiedział wszyst- 

kiego. 
— Tak... otóż wczoraj rozkazał, by 

nikt mu nie przeszkadzał: „Niema mnie 
w domu, rozumiesz Manders''? — rzekł 

mój pan. „Niema mnie w domu dla ni- 
kogo, nie będę też podchodził do tele- 
fonu, gdyby nawet telefonowała miss 
Layle... lib ktoś inny z Gryden““. 

Delbury i Shofnesy spojrzeli na sie 

bie porozumiewawczo. 
— Czy zawsze mr. Dan wydawał 

taki rozkaz? ? 
— Bardzo często. W ciągu pięciu 

WILEŃSKI LOMBARD „KRESOWIA” 
WILNO, HETMAŃSKA 1, (róg Wielkiej 53), tel. 722 
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Ofiarna 2 16. 
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sów. Micciewicza 46. gimn. Posiada dobre 
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Bia, słońce górskie, Gabinet 
dlatermja.  Solilux. Leczniczej 
Mickiewicza 12, t08 J. 
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lat poznałem dobrze zwyczaje - mego 
pana, sir, wiem, jak pracuje. Od pierw- 
szego słowa wiedziałem, że ma jakąś 

ważną pracę. Wiedziałem że to będzie 
jedna z jego „Wielkich** nocy. Tak by 
wało zwykle, gdy w głowie mego pana 

dojrzewała nowa myśl, czy nowy plan. 

Nie mógł się uspokoić, zanim nie urze- 

czywistni. swego planu... potem rzucał 

wszystko i, spał, jak suseł, czasem całą 
dobę, bez przerwy. 

— Więc przypuszczacie, że mi. 
Dan przygotował nowy wynalazek? 

— | tak i nie, sir. Niedawno pan 
mój wykończył świecące torpedy dla 
admiralicji. Właśnie dokonano próby, 
ale zdaje mi się, że polecono mu dodać 
jakieś ulepszenia i właśnie.nad tem pra 

cował mr. Dan. Ale to jest tylko przy- 

puszczenie. Nic więcej nie wiem. 

— Czy w nocy nie słyszeliście żad- 

nych podejrzanych odgłosów? 
— Nie Sir. 
— Nic podobnego do wystrzału, lub 

skrzypnięcia otwierającego się okna, 
czy coś w tym rodzaju? 
*— Nie, Sir. Nawet nie słyszałem, 

"kiedy pan mój wziął samochód i wyje- 
chał Wiem, że wyjechał autem tylko 
stąd, że wczoraj wieczorem 'auto było 
w garażu, a dziś rano nie było go już 
tam. Pokoje służby znajdują się nad pi- 

wnicą w przeciwnej stronie domu. Gdy- 
byśmy nawet nie spali, nic byśmy. nie 
słyszeli pewnie... 

Delbury skinął głową. 
— A teraz co do drzwi. Co wiecie 

a nich? 
— Tylko tyle, że po jedenastej 

wieczorem nie dotknąłbym się do nich 

za żadne skarby świata. 
— Oho, a to dlaczego? 
'— Mr. Dan uprzedził nas wszyst 

kich. Powiedział nam, że odwiozą nas 

na cmentarz, jeśli odważymy się dotk- 
nąć do drzwi, gdy on się zamknie w 

laboratorjum. 
— Niech pan to zauważy, Shofne- 

sy. A okno? 
— O oknie mówił nam to samo, 

sir. 

Drukarnia „| 
  

  

Kosmetykirowa pracownia mebli przez P, K. U. Lida, 
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downiętwo W 

— Dziękuję. Zeznanie wasze dało 
nam bardzo dużo, doskonale odpowia- 
daliście na pytania: jasno i rzeczowo. 
Czy bardzo jesteście przywiązani do || 
swego pana? 

— W całym Londynie niema lep- 
szego człowieka, od mego pana sir! 

— Doskonale. Być może, będę was 
jeszcze potrzebował. Tymczasem może” 
cie odejść. — Delbury skończył roz- 
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  mowę ź Mandersem i zwrócił się do ро- 
mocników: 

— Czy znaleźliście 
odbicie palców? 

— Nie, brzmiała niechętna odpo* 
wiedź. — Mnóstwo śladów dotknięć, 
ale żadnej z nich korzyści: Vałmon Dan 
pracował, widocznie, w gumowych rę- 
kawiczkach. 

— A to dziwne, — zauważył Del- 
bury. — Patrzcie! Zabity ma na rę- 
kach również gumowe rękawice. 

Wszyscy spoglądali ze zdziwieniem 
na trupa, usiłując odgadnąć tą nową 
zagadkę. ! 

— (o pan myśli o tem, Shofnesy? 
— zapytał bezdzwięcznie inspektor. 

— Nigdy w życiu nie widziałem cze 
goś podobnego, — odrzekł, ponuro 
Shoinesy. Napozór wszystko wydaje 
się bardzo proste, a właściwie nic zro- į 
zumieć nie można. Djabli wiedzą, co |- 

to być może! 5 

Nagle spojrzenie Dalbury zatrzyma | | 
ła się na metalowej klamce, sterczącej | 
ze ściany wysoko nad podłogą. 

— Patrz pan, co to jest? — zapy” 
tał ciekawie. — O tam, na Ścianie — 14. 
patrzcie! 3 

Harper chciał wejść na ławkę i dor 
knąć klamki, ale starszy inspektor śpie” 

sznie odsunął go. į 
— Nie, nie, proszę tego nie ruszać. 

Może to jeden z jego djabelskich przy” 
rządów. Zawołajcie Mandersa. 

Wprowadzono znów kamerdynera i 
Delbury zapytał: 

— Co to jest, tam na ścianie? 
Lokaj spojrzał ze zdumieniem na 

metalową klamkę. 

gdziekolwiex 
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