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przesyłką pocztową 4 zt., 
Nr. 80259. W sprzedaż, 

zagranicę 7 zł. Konto czekowe P.K.O 
y detal. cena pojedyńczego numeru 20 gr. 

uiszczona ryczałtem, pocztowa ry! 
w nie zamówionych nie zwraca. Administra- 

cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

  

w PERSPEKTYGIE 
TYGODNIA 

> 12 X—21 X. 

— walka 0 pian Younga w Niem” 

czech. Kiedy po paru miesiącach prze” 

wiekłych i mozolnych narad na Wios- 

mę b. r. doszedł do skutku plam spłat 

niemieckich odszkodowań wojennych, 

nazwany mieniem eksperta amerykań- 

skiego Younga, minister spraw zagra” 

nicznych Rzeszy Stresemann oświad- 

czył zainteresowanym przedstawicie- 

Jom mocarstw wierzycielskich, že mo- 

że gwarantować jego ratyfikacje przez 

Reichstag tylko w wypadku, gdy bę- 

dzie ustalony termin ewakuacji Nadr 

renji. Sierpniowa konferencja w Ha- 

dze doprowadziła po wielu dramatycz- 

nych targach do kompromisu. Niemcy 

uzyskały zapewnienie przedtermino” 

wej ewakuacji Nadrenji, obowiązując 

się wzamian do wykonania planu repa” 

racyjnego. Było ta jednak porozumie- 

nie rządów. Aby mogło ono być zrea” 

lizowane niezbędną jest ratyfikacja 

kompromisu haaskiego « przez ciała 

ustawodawcze zainteresowanych 

państw. już podczas pierwszych ro= 

kowań o plan Younga w Niemczech za 

znaczyła się silna opozycja kół nacjo” 

nalistycznej prawicy przeciwko polity- 

ce Stresemanna. Opozycja ta w miarę 
rozwoju rokowań z państwami wierzy* 

cielskiemi stawała się coraz hałaśliw- 

sza. Zmarły minister Stresemann w 

swych targach o termin ewakuacji Nad 

renji wykorzystywał te nastroje opo” 

zycyjne grożąc Francji iż jej nieprze” 

jednana pozycja doprowadzi do tego, 

że opozycyjne koła nacjonalistyczne 

obejmą rządy a wtenczas żegnaj na 

zawsze „pokojowa likwidacja skutków 

wojny“. Dla taktycznych posunięć Stre 

semanna opozycja nacjonalistów  nie- 

imieckich oddała cenne usługi. Ale te- 

raz może o nią, zwłaszcza wobec zgo” 

mu Stresemanma wywrócić się gabinet 

kanclerza Miillera, a polityka zagra” 

niczna Niemiec doznać radykalnego 

zwrotu. 8 

Właśnie teraz nadszedł  kulmina- 

cyjny moment starcia pomiędzy opo" 

zycją a socjaldemokratycznym rządem. 

Stronnictwa nacjonalistycznej prawr 

wicy (wszechniemcy i socjalni naro- 

dowcy) z głośnym Hugenbergiem na 

cze le wystąpiłi z t. zw. „żądaniem lu“ 

du“ (Volksbegehren)  domagającym 

się odrzucenia planu Younga. : 

Konetytucja weimarska zna dwie 

formy bezpośrednich rządów ludu. Są 

to t. zw. „żądanie ludu* i „rozstrzyg- 

niecie ludu“ (Volksentscheid)  plebi- 

scyt. Aby „žądanie“ doszło do skutku 

powinno być podpisane najmniej przez 

1/10 część uprawnionych do głosowa” 

nia. W stosunkach niemieckich ilość 
podpisów wynosi 4.000.000. W razie 
gdy „żądanie* uzyska potrzebną ilość 

podpisów, parlament obowiązany jest 
rozpatrzeć projekt ustawy załączonej 

do „żądania”. jeżeli parlament odrzu- 

ci projekt, wówczas następuje plebi- 
scyt czyli „rozstrzygnięcie ludu". De- 

cyzja powinna być powzietą bez- 
względną większością głosów. Okres 
zbierania podpisów pod „żądanie” roz 

_ począł się w dniu 17-VI i będzie trwał 

Ndo 29. 
Załączony do „żądania* projekt 

ustawy brzmi jak następuje: 

1) Rząd Rzeszy ma obowiązek cofnąć 
przyznanie się Niemiec do winy wywołania 
wojny przez Niemcy. 2) powinien przeciw- 
działać obowiązkowi ponoszenia wszelkich 
odszkodowań, jakie się na tem przyznaniu 

opierają; 3) w szczególności ma obowiązek 
odrzucić plan paryski; 4) kanclerz i mini- 
strowie Rzeszy, podpisujący układy między* 

narodowe sprzeciwiające się powyższym pa” 

ragrafom, będą odpowiadać za zbrodnię sta- 
nu i ukarani będą karą ciężkiego więzie* 
nia. 

Akcja Hugenberga ma wszelkie 
Szanse powodzenia. Koła  nacjonali- 

styczne oddawna już prowadziły zacie- 
kłą agitację, posiadają w swem ręku 
świetnie zorganizowaną prasę 'a poza- 
tem operują niesłychanie wdzięcznym 
argumentem demagogicznym: nie pła- 

| ycić. Stąd nie ulega wątpliwości ze „żą- 
7” danie* uzyska potrzebne podpisy i dak 

Pa 

sza fazą starcia opozycji z rządem bę- 
«dą mury Reichstagu, gdzie wpłynie 
w początkach listopada projekt usta- 
wy o odrzucenie planu Younga. 

Na czem polega obrona rządu? 
Pozycja gabinetu Miillera jest bardzo 
trudna. Ogłosił on odezwę, zaopatrzo” 
ną w liczne podpisy przedstawicieli 
sfer politycznych i gospodarczych, na- 
ukowych, uzyskał nawet coś w rodzaju 
potępienia akcji plebiscytowej rujnują- 
cej cały dorobek dotychczasowy nie- 
mieckiej polityki zagranicznej od Hin- 
„denburga, zapewnił sobie poparcie kle- 
Tu, ale to wszystko nie może jeszcze 
SWarantować odparcia ataku. 

Położenie gabinetu kanclerza Miil- 
lerą byłoby może silniejsze, gdyby za- 
Prezentował on jednolitą grupę  poli- 
tyczną, ale jak powszechnie wiadomo 
Smach koalicyjny na wiotkich opiera 
Się funaamentach. Ludowcy, z ramie* 
nia których zasiadał w rządzie Strese- 
mann już dawno nie są zadowoleni 2 

i kanclerza, grożąc odejściem. 

ECHA STOLICY 

Sfoiica w hołdzie Janowi [il 

Niedzielne uroczystości z okazji obcho- 

du 3004ecia urodzin. bohaterskiego 
Jana III Sobieskiego miały w stolicy prze- 

bieg bardzo podniosły. Rano  odprawione 

zostały w kościołach nabożeństwa. W ka- 

tedrze w presbiterjum zasiedli przedstawi- 

ciele władz cywilnych i wojskowych, wete- 

rani z r. 1863, przedstawiciele wyższych 

uczelni, miasta i t.d. Specjałną uwagę zwra- 

cała delegacja 20 pułku ułanów im. króla 
Jana Sobieskiego z Rzeszowa. 3 М 

Na naboženstwie m. in. obecni byli mi- 

nister Składkowski, minister Niezabytowski, 
członkowie poselstwa austrjackiego z. mini- 

strem Postem ma czele, generalicja i wyżsi 

"wojskowi z. generałami Skierskim i Jacyni- 
kiem, szef protokułu dyplomatycznego Ro- 

mer i inni. ; : 
Po odšpiewaniu „Bože coš Polskę“, ks. 

kanclerz Jachimowski wygłosił kazanie, w 

którem sławił bohaterskie czyny króla Jana 
Sobieskiego. $ я 5 

Poczem uformował się pochód, w któ- 
rym wzięty udział kilkotysięczne delegacje 
różnych organizacyj stołecznych ze sztanda- 

rami, oraz młodzież szkolna. Na czele po- 

chodu kroczyła delegacja 20 pułku ułanów, 

dalej członkowie komitetu obchodu, korpus 
oficerski i delegacje oddziałów garnizonu 
stołecznego z generałem Skierskim na czele, 
weterani 63 roku, cechy i t.d. Pochód prze- 
szedł do kościoła Kapucynów, by złożyć 
hołd sercu Wielkiego Króla, umieszczonemu 
w jednym z sarkofagów. Złożone zostały na 
sarkofagu pó wieńce od stolicy oraz od 
20 putku ułanów z Rzeszowa. W Sa EdY 
składano wieńce, ustawiona przed kościołem 
orkiestra odegrała marsza Sobieskiego, a 
kompanja honorowa sprezentowała broń. Po 
tej uroczystości pochód rozwiązał się, a de- 
łegacje ze sztandarami udały się na akade- 
mję do ratusza. 

Bezpośrednio po nabożeństwie w kate- 
drze minister pełnomocny Austrji p. Post w 
towarzystwie dyrektora protokułu dyploma- 
tycznego M. S. Z. p. Romera i zastępcy dy- 
rektora p. Przeždzieckiego udał się do koś- 

cioła 06: Kapucynów. Minister Post wszedł 
do kościoła udając się pod sarkofag, prz. 
którym stała wojskowa straż honorowa. 
minister u stóp sarkofagu złożył wspaniały 
wieniec, jako wyraz czci i hołdu pamięci 
Króla Rycerza, os Wiednia. Podniostą 
tę uroczystość zakończyło przemówienie jed: 
nego z ojców kapucynów, który podniósł 
znaczenie w dziejach cywilizacji odsieczy 
Wiednia. Na przemówienie to odpowedział 
minister Po st, zapewniając, że Austrja po 
stać Króla-Bohatera i wiekopomny czyn je- 
go zachowuje w swej wdzięcznej pamięci. 

  

króla ści 

Disłonię.je pomnika Elizy Orzeszkowej 
w (rośnie 

jalnego wysłannika „Słowa”). 
(oo SSR iż właściwe uroczysto- 
rozpoczęły się dopiero dzisiaj, miasto od 

wczoraj jest całe znakiem święta. Tu 
i ówdzie robią się ny i 
maszerujące szkoły, w mieście ruch.... 

Uroczystości wczorajsze t. į. przedsta- 
wienie teatralne — rozpoczyna mowa prof. 
Limarjowskiego. Jak zwykle,  świetria, jen- 

tuzjastyczna, z. podbijającą 

filują więc przed nami jan i Cecylja Król 
Zaria August z całym dworem i t.d. Te- 
atr wypełniony do ostatniego miejsca, bra- 
wa rzęsiste, obrazy znane, miłe, 'wzrusze- 
OE 

= W międzyczasie dowiaduję się o szcze- 
gółach wycieczki do Bohatyrowicz, w któ- 
rej wzięli udział między innymi dyr. Jastrzęb 
bowski i Borowy z Warszawy, oraz człone 
kowie Komitetu organizacyjnego. Zapowiedź 
wycieczki ściągnęła o; tłumy ze wsi 
okolicznych do Bohatyrowicz, oraz zowonta- 
dziła wszystkich mieszkańców  zašcianku. 
Gości wita chlebem i sołą patryarcha rodu 
Jan Bohatyrowicz. Szkoda tylko iż (podob- 
no z braku należytej organizacji nie doszła 
do skutku wycieczka z Bohatyrowicz | na 
uroczystości. 

Nebo o 
jest patrzeć na olbrzymie tłumy ludu, gromar 
dzące się na placu teatralnym, na którym 
stoł pomnik. wielkiej pisarki. W tłumie duży 
procent żydów i włościan okolicznych. Ma- 
sa szkół i delegacyj. 

Po przemówieniu od: Ko- 
mitetu p. Giedrojcia dokonuje i 
wygłasza mowę p. min. oświaty Czerwiński. 
Mowa świetna, doskonałe mąd- 
ra, pełna subtelnych aluzyj tycznych. O 
mowie ks. biskupa Band: nie 
ba chyba 6. Chyba to ty! że 
była to jedna z najpiękniejszych mów nat- 
chnionego kaznodzie, 

Po przemówieniach marszałka Szymań 
skiego, . _ Antoniego Ossendowskiego, 

ы A R awake 208 «Nałkow- 
Se Heleny Romer-0; l łe 00 
czytaniu depesz powitalnych, od min. Stanie 
wicza, wojew. Raczkiewicza, marsz. Daszyń- 
skiego, prez. m. Warszawy Słomińskiego, 
posła Skirmunta, rektora Faikowskiego, rek- 
tora Akademji Umiejętności w Krakowie Ko- 
staneckiego prof. eżczydą i Kościałkow- 
skiego, dr. Węsławskiego, Firmy Gebethner 
i Wolff, p. Studnickiego, Z. Abramowicza i 
wielu inaych przystąpiono do składania wien 
ców. od miast i gmin wszystkich narodo- 

- wości, wojska, gminy żydowskiej prasy i t.d. 
wioseczka 

Kara za oszczerstwoj 
WARSZAWA, 23 X. (tel. od własn. 

koresp.). 
Przed kilku miesiącami, kilka pism 

stolecznych: „Robotnik“, „А. В. С.“, 
„Gazeta Warszawska” i „Wieczór 
Warszawski" podały wiadomość gło- 
szącą, że pewien wyższy urzędnik po- 
licyjny w jednym z dancingów war- 
Szawskich wywołał awanturę i spo- 
liczkował kelnera. 

Wiadomość ta zredagowana była 
tak nerfidnie, że z łatwością domyśla- 
no się, że chodziło о komendanta 
Główneco P.P. płk. Maleszewskiego. 

Redaktorzy odpowiedzialni wspo- 
mnianych pism stanęli 'wczoraj przed 
Sądem Okręgowym, który skazał ich 
na 3 miesiące bezwzględnego więzie- 
nia bez zamiany na grzywnę. 

„Sprawa ratyfikacji umów mię- 
dzynarodowych. 

WARSZAWA, 21-X (tel. wł. „Słowa”). 
Na ostatniem posiedzeniu Rady  Mini- 

strów zastanawiano się nad sposobem po- 
stępowania przy ratyfikowaniu niektórych 
umów mi ch, kiedy istnieje 
wątpliwość czy ratyfikacja przeprowadzona 
p» być przez Sejm, czy | Prezydent 

ypospolitej może ratyfikawać sam bez 
ZN, R 

ostanowiono ostatecznie, że w wy- 
padkach wątpliwych Min. spraw 

iać jero- nych pozedatów będzie wę 
wi, który wspólnie z robłsteadi A zagra- 
nicznych i iwiedli i Ь pi sprai iwości rozstrzygną wąt. 

W. Sejmie wiadomość o tem wywołała 
ok niepokój i wiele komentowano na 

„aruszenia praw aw Sa a parlamen- 

miast po otworzeniu sesji sprawa ta 
poruszoną w formie wniosku nagłego. 

- Zyłoszznia na Międzynarodową 
wysfewę komunikacyjną w Pa- 

znantu 

WARSZAWA. 79. 10. (tel. wł. „Słowa”. Specjalnie utworzony komitet wystawy mię- ię ezodowej komunikacyjnej i turystycz- 
ad tóra na terenach PWK odbędzie się latem oe przyszłego w Poznaniu, otrzymał 
już zgłoszenia do wzięcia udziału ze strony 
Austrji, * Francji,  Beleji, Cz Ly 

Włoch, Niemiec, Savas yi 

konferencja prokuraforów apsla- 
gylnych 

WARSZAWA, 21 X. PAT. Dziś o 
godzinie 10 min. 30 w gmachu Mini- 
sterstwa Sprawiedliwości pod przewod- 
nictwem ministra Cara rozpoczęła się 
konferencja prokuratorów apelacyjnych. 
Porządek dzienny konferencji obejmu- 
je sprawozdania prokuratorów wszyst- 
kich apelacyj o działalności prokura- 
tur w powierzonych im okręgach, w 
szczególnosci w związku z zastosowa* 
niem nowego kodeksu postępowania 
karnego Oraz sprawy bieżące. 

PAC 
Nr“ 

miała jakaś Śliczny pom: gro- 
dzieńska, lając wieniec ze  złocistych 
kłosów icznych. 

у odz. 6 bankiet, g. 10 raut... Z hojnoś- 
cią zaiste królewską podejmowało . miasto 
Grodno gości swoich na królewskim zam- 
ku Batorego. 

Przemawiali p. minister Czerwiński, wice 
prezydent miasta: Wilna Czyż, witałi gości 
w imieniu m. Grodna nowy prezydent p. 
Raszaszek, oraz. radny p. Cytarzyński, z wiel 
ką werwą i humorem, wygłosił przemówie- 
nie prof. Ossendowski, przypominając w ja” 
kich to okolicznościach i kiedy spotkał, po 
kuli ziemskiej rozsianych Grodnian. W imie- 
niu ludności żydowskiej uczcił pamięć autor- 

ki Mein Ezofowicza kores елё 
„Naszego Przeglądu” p. Kohn. Poza tem 

przemawiali jeszcze prof. Limanowski prez. 
az p. 25 GE A CE rautu 

niesiono ma cz wórcy pomnika 
zr. rzeźbiarza p. a W niezmier- 
me miłym nastroju zakończono uroczysto- 
ści © godz. 2-ej po północy. 

K. Leczycki. 

p. s. mój feljeton z uroczystości о- 
dzieńskich ukaże się w numerze Into i 

2 ZA KORDONÓW 

Łotwa mie chce mjl celnej z Estonją 
Z Rewla donoszą: Minister spraw 

zagranicznych J. Lattik po powrocię z 
Rygi na pytanie estońskich dziennika- 
rzy, jakie stanowisko daje się zaob- 
serwować w Łotwie względem unji 
celnej, odpowiedział: „Stanowisko, któ- 
re cechuje wielka rezerwa”. 

W przyszłym tygodniu odbędzie 
się posiedzenie mieszanej komisji ło- 
tewsko-estońskiej dla $spraw realizacji 
unji celnej. Na posiedzeniu zostaną 
rozważone 14 pytań, jakie przedstawi- 
ła Łotwa, a dotyczące unji celnej. 
Odpowiedź na te pytania będzie prze- 
słana Łotwie w końcu tygodnia. Ter- 
min zwołania mieszanej estońsko-ło- 
tewskiej komisji nie jest wiadomy. 
Zależy to od Łotwy. 

Niepokoje na Bialorusi Sowieckiej 
Z Mińska donoszą, że w całej pro- 

wincji Białoruskiej wzrasta coraz więk- 
szy ferment wśród włościaństwa w 
związku z przymusowem rekwirowaniem 
zboża i kartofli. W sobotę rozklejono 
wielkie plaksty o przymusowem zdawa- 
niu kartofli do Leningrada i Moskwy. 
Chłopi białoruscy stanowczo odmawia- 
ją oddawania plonów rolnych dla głę- 
bokiej Rosji ponieważ brak chleba od- 
czuwa się na Białorusi. W niektórych 
miejscowościach doszło do kruawych 
utarczek pomiędzy chłopami i milicją. 
We wsi Gajszyszki spalone zostały za- 
budowania wszystkich członków sielso- 
wietu. W rejonie Bychowa włościanie 
siłą cofaęli tabor furimanek nałodowa- 
nych rekwirowanym zbożem. W rejonie 
Klimowickim i Żurowickim . włościanie 
zwołali wiece, na których postanowili 
stanowczo nie oddawać zboża, W związ- 
ku z temi wypadkami dokonano licznych 
aresztów. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANO — ul. Bzeptyskiego — A Łaszuk, NIESWIEZ 
BIENIAKONIE — Bufet kolejowy. NOWOGRÓDEK — 
ŚRASŁAW -— Księgarnia K-wa „Lot”, N. ŚWIĘCIANY — 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K, Malinowskiega. - 
DUKSZTY — Bułet kolejewy PiNSK — Księj 
GŁĘBOKIE — ul. Bamkowa, W. Włodzimierow, POSTAWY — 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruah”. 
MORODZIEJ —- Dworzes kolejowy — K. Smarzyński, 
TWIENIEC — Stlep tytoniowy S$. Mwierzyński. 
KLECK -— Sklep „Jedność”. 
LIDA — ul, Suwalska 13, S. Matecki, 
ROŁADECZNO Księgarnia P-wa „Ruch”. 

W. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na srronie 2-ej 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenie cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie 

Pierwsze posiedzenie Sejmu 5-go listopada 
WARSZAWA, 23 X. (Tel. od włas. koresp.) ” 

Pierwsze posiedzenie Sejmu, nowej sesji, spodziewane jest 

5 listopada. 

Wysocy dygnifarze Ligi Narodów na Górnym 
Sląsku. 

KATOWICE, 21,X, Pat. Dziś o godz. 2 rano przybył tu dyrektor 
sekcji mniejszościowej sekretarjatu Ligi Narodów minister pełnomocny 
Aguirre oraz jego zastępca prof. d'Azcarate Na dworcu powitał gości za- 
granicznych imieniem władz p. Roman Dębicki, radca Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych. Goście zamieszkali u p. ministra Morawskiego, członka ko- 
misji mieszanej. W godzinach przedpołudnicwych p. Aguirre y Carcer zło- 
żył wizytę p. wojewodzie Śląskiemu. W miecbecności p. wojewody gości 
przyjął p. wicewojewoda Żurawski. Następnie dyrektor sekcji mniejszoś- 
ciowej złcżył wizytę prezesowi komisji mieszanej, poczem wyjechał na 
zwiedzenie państwowej fabryki związków azotowych w Chorzowie, gdzie 
będzie przyjęty przez generalnego dyrektora Podoskiego Śniadaniem. 

Wybuch wielkiego wulkanu na Kamczafce 
MOSKWA. 21.X. Pat. Na Kamczatce rozpoczął wybuch wulkanu Go- 

riełyj, znajdujący się o 60 kilometrów od Petropawiowska. Wulkan ten 
od 60 lat uważany był za wygasły. Z wierzchołka szczytu Kluczewskiego 
obserwować można buchające w górę 'płomienie i spływające strumienie 
lawy. Na Kamczatce istnieje obecnie 7 czynnych wulkanów. 

W przededniu zaręczyn księcia włoskiego Umherfo 
2 księżniczką helgiiską Marią Józefiną 

BRUKSELA. 21.X. Pat. Korespondent Havasa "w Brukseli donosi, iż 
we Środę przybywa tam incognito ksią ę Umberto włoski. Zdaniem ko- 
rospondenta zdaje się nie ulegać wątpliwości, iż w ciągu tego tygodnia 
Poem zostaną zaręczyny księcia Umberto z księżniczką Marją Józefiną 
elgijską. \ 

Poincare poddał się ponownie operacji 
PARYŻ, 21,X, Pat, Dziś o godz. 8 rano Pcincarć poddał się operacji, która mia- 

ła przebieg pomyślny. 

Pomyślny stan zdrowia Poincare 

PARYŻ, 21.X, Pat. Dzisiejsza operacja Poincare'go odbyła się nąder szybko. B, 
premjer obudził się po operacji w doskonałym stanie i prosił, aby prasa nie ogłasza- 
ła zbyt częstych wiadomości o jego zdrowiu. > 

  

Nieudana kampanja Hugenberga 
Fiasko polityki przeciwko planowi Younga 

BERLIN, 21—X. PAT. Dotychczasowe niepowodzenie akcji plebiscy- 
towej w szeregu ważniejszych centrów przemysłui handlu komentuje pra- 
sa demokratyczna i lewicowa, jako zapowiedź katastrcfalnego załamania 
się antyrządowej kampanji Hugenberga. Ogłaszając wyniki pierwszych 
pięciu dni głosowania, dzienniki demokratyczne podnoszą, iż wprawdzie w 
samym Berlinie i w kilku innych miastach ilość głosujących w ciągu ubie- 
głej niedzieli wzrosła nieco, mimo to jednak nie osiągnęła ona ani w 
przybliżeniu tej wysokości, jaką wykazywały początkowe wyniki głoso- 
wania dwóch poprzednich plebiscytów. 

Wynik w niektórych większych miastach 

W Beilinie wpisało się na listę referendum w sobotę i niedzielę ra. 
zem 40.111 osób, t. zn. w ciągu 5-ciu dni ogłoszono 93.829 osób. Doty: 
chczasowe wyniki 5-cio dniowych zapisów w innych miastach są następu- 
jące: w Hamburgu z okręgie wpisało się dotychczas 8.600 osób, w Mo- 
nachjum — 9498, w głównej siedzibie Stahlnelmu Magdeburgu — 5.911" 
względnie 5.200 osób. 

W poszczególnych miastach Fnadreńskiego okręgu przemysłowego 
cyfra ta nie doszła nawet do 1000. 

Zgon b. premiera hułgarskiego 
BERLIN, 21 X. PAT. Zmarł tu b. premjer bułgarski Radosławow. 

Głosy prasy berlińskiej o premjerze Radosławowym 
BERLIN, 21 X. PAT. Prasa berlińska poświęca zmarłemu premjero- 

wi bułgarskiemu Radosławowowi obszerne nekrologi, przypominając, že 
był on właściwym twórcą sojusiu między Bułgarją a państwami centralne- 
mi i że po zakończeniu wojny skazano go wyrokiem zaocznym na doży: 
wotnie więzienie. Dopiero obecnie doczekał się amnestji, nie mogąc już 
jednak powrócić do ojczyzny z powodu ciężkiej choroby. 

Definiiywne odrzucenie prośby Woldemarasa 
o przywrócenie katedry profesorskiej w Uniwersytecie 

Kowieńskim 
KOWNO, 21-X PAT Prośba Woldemarasa o objęcie z powrotem katedry pro- 

fesorskiej w uniwersytecie kowieńskim została przez senat akademicki odrzucona 
Natomiast Woldemaras na prośbę studentów uniwersytetu „kowieńskiego 'wystąpi w 
uniwersytecie z odczytem p. t. „O zadaniach kultury Litwy* 

Gzy dr. Zaunius zosfanie litewskim minisfrem 
spraw zagranicznych 

„, KOWNO, 21—X PAT. Wiadomość, zamieszczona przez „Rytas* o rzekomej de- 
cyzji co do mianowania generalnego sekretarza ministerstwa spraw zagranicznych Zau- 
niusą ną stanowisko ininistra spraw zagranicznych według zasięgniętych u ź,ódeł mia- 
rodajnych informacyj okazała się conajmniej przedwczesną, żadnej bowiem decyzji w 
sferach rządowych co do obsądzenia togo stanowiska jeszcze nie powzięto. 

Sowiety wsfrzymały franzyf fowarów przez 
- boiwę 

RYGA, 21-X PAT Prasa dzisiejsza podaje, że od piątku t. j, od dnia strajku 
powszechnego Sowiety wstrzymały tranzyt towarów sowieckich przez Łotwę  Przy- 
czyną tego są rozpowszechniane przez bolszewików pogłoski, pozbawione najmniej - 
szej podstawy © rzekomych rozruchach na Łotwie 

R kanclerz Rzeszy książę Biilow tknięty paraliżem 
BERLIN, 21 X. PAT. „Vossische Ztg.* donosi z Rzymu, że we wto- 

rek ubiegłego tygodnia uległ tam atakowi apoplektycznemu b. kanclerz 
Rzeszy z czasów cesarstwa książę Biilow. Paraliżem została dotknęta lewa 
strona. Wiadomość o chorob e kślęcia Biilowa trzymana była w ścisłej ta- 
jemnicy naskutek wyraźnego jego żądania. U łoża chorego czuwa jego le- 
karz przyboczny, który telegraficznie wezwał na konsyljum znanego specja 
ilstę proi, Macciatada. ) ; 

OSZMIANA — Księgarnia spółdz. 

— ul. Ratuszowa, Księgarnia jażwinskiego. 
kiosk St. Michalskiego. 

i ia T-wa „Ruch“, 
„ Nauez. 

rnia Polska — St. Bednarski. 
iegarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 

STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. || | 
ST. ŚWIĘCIANY — ui. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewaxe. 

AWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch”, 
WOŁKOWYSK — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 
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i 3-ej 40 gr. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
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numeru dowodowego 20 groszy. 
a DE ADA ANSI 

Jedynie obecnošė Stresemanna, jego 
osobiste wpływy i autorytet powstrzy- 
mywały 'ch przed tym krokiem. 

Rezultat akcji Hugenberga, będzie 
wskaźnikiem nastrojów panujących w 
Niemczech. Dopiero po 29 październi 
ka, gdy będą znane dane cyfrowe, bę- 
dzie można mówić, że plebiscyt jako 
dalszy skutek rozpoczętej akcji nacjo- 
nalistów nie będzie miał szans powo* 
dzenia. Kilka lat temu taksamo  nie- 
spodziewano się wyboru  Hindenbur- 
ga. Podobną niespodziankę sprawić 
może plebiscyt w sprawie planu Youn" 
ga. A wówczas w kanstelacji europej- 
skiej nastąpić powinno zasadnicze 
przegrupowanie sił politycznych. 

Reforma konstytucji w Austrji, O- 
statnie przesilenie ministerjalne odby- 
ło się pod naciskiem Heimwehry doma 
gającej się rewizji obowiązującej kon- 
stytucji. Gabinet Schobera, powitany 
w Austrji jako rząd „silnej ręki* nie- 
zwłocznie. przystąpił do załatwienia 
tego palącego zagadnienia. 

Na posiedzeniu sobotniem Rady 
Nadzorczej rząd wniósł projekt zmian 
konstytucji, które dotyczą: ciał usta- 
wodawczych, wzmocnienia autorytetu 
państwa, usunięcia polityki z admini- 
stracji i sądownictwa, tudzież uregur 
lowania stanowiska Wiednia jako sto- 
licy związkowej. Organizację ciał usta- 
wodawczych reguluje projekt w spor 
sób następujący: instytucja Rady Na- 
rodowej, wybieranej na podstawie po- 
wszechnego, równego, tajnego i pro” 
porcjonalnego prawa wyborczego, po- 
zostanie niezmieniona, tak samo bę- 
dzie zasadniczo utrzymana reprezenta* 
cja krajów. Wszystkie kraje związko- 
we będą odtąd, na wzór Ameryki i 
Szwajcarji, wysyłały do reprezentacji 
krajów równą ilość przedstawicieli. 
Reprezentacja ta ma być jednak z re- 
prezentącją zawodów w jedną izbę, a. 
mianowicie w „Radę Krajów i Sta- 
nów*. Wobec tego jednak, że repre- 
zentacja poszczegółnych stanów i za- 
wodów, nie jest jeszcze ukończona, 
musi być definitywnie przeprowadze- 
nie tej części reformy odłożone aż do 
wniesienia dalszej ustawy konstytucyj- 

nej. Rysem zasadniczym reformy ciał 
ustawodawczych jest znaczne zredu- 
kowanie liczby mandatów. W Radzie 
Narodowej zmniejszy się liczba man- 
datów z 165 na 120. 

We wszystkich sejmach zmniejszy 
się liczba mandatów 
wzmocnienia autorytetu państwowego 
będą rozszerzone pełnomocnictwa pre- | 
zydenta zwąizkowego, który otrzyma | 
w szczegółności następujące prawa: 
powyływania i odwoływania rządu, 
naczelne dowództwo armji, prawo roz- | 
wiązywania Rady Narodowej, a wresz” 
cie prawo wydawania rozporządzeń, 0 
ile wymagać tego będą żywotne inte- 
resy ogółu. Rozporządzenia te nie mo- 
ga dotyczyć zmiany konstytucji i za” 
rządzeń finansowych. 

Urzędowi kanclerskiemu poddana 
będzie cała służba bezpieczeństwa, a. 
w szczególności zaś decyzje co do or- 
ganizacji policji; tworzenie innych stra 
ży bezpieczeństwa, obok policji zwiąż- 
kowej, będzie kategorycznie zakazane. - 
W razie większych zaburzeń porządku 
publicznego, dopuszczone będzie ogło- 
szenie stanu wyjątkowego. Sądownict- | 
wo w Sprawach karno-administracyj” 
nych przekazane zostanie niezawisłym 
władzom kollegjałnym; 
konstytucyjnego i administracyjnego 
usunięte będą wszysikie wpływy: poli- 
tyczne. Najwyższa Izba Obrachunko- 8 
wa kontrolować będzie fundusze nie-- 
tylko krajów, ale także Wiednia i wszy 
stkich gmin ponad 20000 mieszkań- 
ców. 

łatwo dopatrzeć się można znacznych 
wpływów zheimwehryzowanego faszyz 
mu, będzie toczyła się w bieżącym ty- 

o 130. Celem 

z trybunału . « 

  

Debata nad projektem, w ktėrym | 

      

   
   
   

  

godniu. Socjaldemokracja, grająca do- | 
tychczas pierwsze skrzypce w Austrji, 

* będzie oczywista projekt rządowy jak- | 
najostrzej zwalczałą. Usłyszymy więc 

    

   
groźne mowy przywódców. Sypną się | 
zapowiedzi odwołania się do „ulicy i 
barykad'* ale wszystko to nie jest nie- 
bezpieczne. Rząd schobera jest rządem 
silnej ręki. Kanclerz w ręku swem ma 
policję, świetnie wyszkoloną i nie do- 
puści do jakichkolwiek zaburzeń, a 
zresztą era socjalistyczna w Wiedniu | 
należy już do przeszłości. Da głosu | 
przychodzą inne siły i inni ludzie... 

« Zwycięstwo Nadir Khana kładzie | 
kres trwającym od roku walkom w Af- 
ganistanie. Bacze Sakao nie długo cie- 
Szył się władzą. Kiedy przed rokiem | 

państwa | wyruszał z gór na podbój 
Amannulaha, towarzyszyły mu nietyl- 

  

   

    
   

    

    

    

ko dobre życzenia Anglików. Nie umiał | 
jednak Habbibulah wykorzystać tego 
poparcia dla utrwalenia swych rządów 
i musiał wojnę przegrać. Powszechnie 
bowiem jest znaną rzeczą, że Londyn 
decyduje o tem, któ zasiada w pałacu 
padyszacha w Kabulu. jeżeli Nadir. 
Khan nie popełni błędów Amannula- 
ha, jeżeli potrafi się oprzeć kuszącym 
propozycjom moskiewskim, będzie 
mógł spokojnie władać Afganistanem. 
Jeżeli nie znajdzie się znowu jakiś sy! 
woziwody i walka nie rozpocznie s 
na_ nowo. : й ь 
 



ECHA KRAJOWE 
  

Groźny napad bandycki w pow. Nieświeskim 
Onegdaj w uocy pięciu uzbrojonych w rewolwery systemu „Nagan” i ka- 

rabiny bandytów dokonało napadu rabunkowego na Sklep Szlomy Bratkow- 
skiego we wsi Zaostrowieczu pow nieświeskiego. 

Bandyci po włamaniu się do mieszkania i steroryzowaniu domowników 
zrabowali większą sumę pieniędzy i kilka sztuk manufaktury, zbiegając następnie 
w kierun kuwsi Łoktysze pow Euniniecki 

Jak ustaliło pierwsze dochodzenie 
lego. 
wszyscy bandyci mieli usmarowane sa- 

dzą twarze i rozmawiali między sobą w języku białoruskim, Zaalarmowane 
władze bezpieczeństwa, a w szczególności posterunek P. P. w Zaostrowieczu 
zarządził wespół z 2 kompanją K. O.P. w Chomince pościg za bandytami, 

. który na razie niedał pozytywnych rezultatów. Р 
SĘ Na mielsce wypadku wyjechał Komendant Powiatowy P. P. w Nieświeżu 

komisarz Dedeszko-Wiercińs'i. 
Obława trwa w dalszym ciągu. 

wściekły wilk pod Olkienikami 
Na terenie gminy olkienickiej zauważono wściekłego wilka, który grasuje koło 

osiedli ludzkich czyniąc szkody w inwentarzu żywym. Ostatnio wilk pokąsał na 
polu kilka sztuk bydła, powodując u pokąsanych zakażenie się wścieklizną. 

Wydane zostało polecenie urządzenia obławy na wilka. (C). 
  

NIEŚWIEŻ. 

— Uczczenie śp. Edwarda Woyniłłowiz. 
cza. Jako w dzień imienin śp. Edwarda Woy- 
niłłowicza, 14 października odbyła się uro- 
czystość żałobna poświęcona jego czci. (Fak 
tyczny termin imienin 13 go z racji niedzieli 
przesunięty o jeden dzień). — Wmurowana 
została tablica pamiątkowa w kościele nie- 
świeskim, jako w najbliższej miejscowości 
leżącej koło dawnej siedziby Zmarłego koło 
Sawicz, dziś pozostałych poza kordonem. — 
Tablicę ufundował ks. A. Radziwiłł, prezes 
komitetu uczczenia śp. Edwarda Woyniłło- 
wicza, jako długoletniemu, opiekunowi Ordy 
nacji Nieświeskiej. i 

Porządek uroczystošci byt taki. 
W poniedziałek rano o godz. 10 w ko- 

ściele zebrało się kiłkaset osób z pośród 
krewnych, przyjaciół, znajomych Zmarłego, 
oraz wiele ze społeczeństwa, chcących uczcić 
zasługi wyjątkowej wartości działacza Spo- 
łecznego. choć Go nawet osobiście nie zna- 
ły. Dużo osób przyjechało z dalszych stron 
przybyła z Bydgoszczy siostra śp. Woyniłło- 
wicza, p. Jadwiga Kostrowicka, minister rol- 
nictwa p. K. Niezabytowski, wiceprezes ko- 
mitetu uczczenia pp. I. Witkiewicz i A. Le- 
dnicki z Warszawy, również stamtąd sekre- 
tarz komitetu p. M. Porowski, ks. kan. Żo* 
łądkowski dawny proboszcz kościoła ufun- 
dowanego w Mińsku przez śp. Woyniłłowi- 
cza i wiele innych osób tak z rodziny jak i 
przyjaciół Zmarłego. 

rezes komitetu ks, A. Radziwiłł zerwał 
zasłonę z tablicy, dokonując przez to aktu 
odsonięcia, celebrans, ks. dziekan Rokosz 
poświęcił. Piękna tablica z biatego marmu- 
ru ma u góry medalion bronzowy z wizerun 
kiem śp. Woynilłowicza. Pozostawał kiedyś 
sam do rzeźby za życia, gdyż miała być o- 
na wmurowana w kościele mińskim jako pa- 
miątka fundatora. Pod medaljonem taki na- 

is. 
t „Śp. Edward Woyniłłowicz, prezes Miń- 
skiego Towarzystwa Rolniczego, prezes Ko- 

„ła Polskiego Rady Państwa w Petersburgu. 
Komandor Orderu „Połonia Restituta", Fun- 
dator kościoła św. św. Symeona i Heleny 
w Mińsku. Właściciel dóbr Sawicze i Ruzów 
w pow. Słuckim, ziemi Mińskiej. Urodzony 
w Sawiczach 13.10.1847 r. Zmarł w Bydgo- 
szczy 16.6.1928 roku, Mężowi wiełkiego „ser 
ca i zasług, wzorowemu obywatelowi parjo- 
cie, przyjacielowi ludu, wiernemu synowi Ko 
ścioła św. jako wyraz czci. i wdzięczności o0- 
raz dla pamięci potomnych napis ten położo.. 
ny. Wieczny odpoczynek racz mu dać Pa- 
nie, a światłość wiekuista niechaj mu świe- 
ci. — Amen“. 

Po poświęceniu tablicy ks. dziekan od- 
prawił uroczystą Mszę św. żałobną za du- 
szę Zmarłego, a potem egzekwie przy kata- 
fałku pięknie udekorowanym  zielonošcią i 
kwiatami. Na kazalnicę wszedł ks. kanonik 
Żołądkowski i wygłosił kazanie poświęcone 
pamięci Zmarłego. W serdecznych i gorą- 
cych słowach jako długoletni przyjaciel 
przedstawił linie wytyczne postępowania i 
scharakteryzował postać E. Woyniłłowicza. 
Przemówienie pełne serca wywaro na o* 
becnych głębokie wrażenie. | 

Po skończonem nabożeśćświ 
na posiedzenie pod prze i 
sa ks. Radziwiłła Komitet т 
warda Woyniłłłowicza. Ob е па posie- 
dzeniu była p. Kostrowicka. Wytkniętą dalszą 
linję działalności — Pierwszy etap, wnurro 
wanie tablicy w kościele dzi prezesowi 
został dokdnany. Teraz przychodzi następ- 
ny, wydanie pamiętników Zmarłego. Opra- 
cowanie tego wielkiego dzieła powierzono 

. historykowi p. Januszowi Iwaszkiewiczowi. 
Do pamiętników jako aneksy dodane będą 
rozmaite dokumenta, co jeszcze bardziej pod- 
Jliesie ich wartość historyczną. — Przedtem 

s .szcze wydany ma być osobno życiorys 
--.. Woyniłłowicza, — Wpływ ze sprzedaży 
książek ma być użyty na dalsze wyd awni. 
ctwa związane z Mińszczyńzną, jako polem 

  

   

  

    
  

  

działalności E. Weyniłłowicza i jako dalszy 
ciąg Jego ideologji. 1145 

Po posiedzeniu komitetu ks. Radziwiłł ja- 
ko prezes wydał śniadanie na kilkadziesiąt 
nakryć. 

Pierwszy przemówił gospodarz, w ser: 
aecznych słowach wspominając Zmarłego i 
składając hołd Jego pamięci. — Następnie 
mówił p. Z. Domański w imieniu rodziny, 
dziękując przedewszystkiem ks. Radziwilto- 
wi za inicjatywę obchodu, gościnę i ufundo- 
wanie tablicy, dalej ks. kanonikowi Żołądko 
wskiemu za piękne kazanie, członkom Ko- 
mitetu uczczenia śp. Edwarda Woyniłłowi- 
cza za ich pracę, wreszcie tym wszystkim, 
którzy w jakikolwiek sposób wzięli udział 
w uroczystościach żałobnych. Na zakończe- 
nie mówca odczytał depeszę małżonki Zmar 
łego, p. Olimpji Woyniłłowiczowej, donoszą 
cej o tem, że łączy się duchem z obecnymi 
na obchodzie wszystkimi przyjaciółmi swego 
Męża. — Z kolei w imieniu Komitetu zabrał 
głos p. minister Niezabytowski; był tak wzru 
szony wspomnieniami, że głos co chwila się 
załamywał "mimo w długiem przemówie- 
niu postawił wyraźnie przed oczami obec- 
nych sylwetkę duchową Zmarłego i uwy- 
puklił specjalnie szereg pięknych momentów. 
— Dalej mówił p. J. Bielski, siostrzeniec E. 
Woyniłłowicza, dziękując rodzinie ks. Radzi- 
wiłłów za przyjaźń jaką zawsze okazywali 
Zmarłemu i wznosząc toast na cześć ks. Al- 
brechta Radziwiłła, życzył mu, by duch Woy- 
niłłowicza przyświecał zawsze we wszyst- 
kich jego społecznych przedsięwzięciach. — 
Dzisiejsze Towarzystwo Organizacji i Kółek 

Rolniczych jest sukcesorem tradycji dawne- 
go Mińskiego Towarzystwa Rolniczego, to 
też w jego-imieniu przemówił wiceprezes p. 
Choł  owiecki, podkreślając, że ideologja da- 
wnego jprezesą Towarzystwa i teraz przy- 
świecać będzie w pracy dla dobra kraju. — 
Ostatni przemówił p. L. Narkiewicz - Jodko, 
dziękując za niestrudzoną i ofiarną pracę p. 
Mieczystawowi  Porowskiemu, który jest 
prawdziwą duszą komitetu uczczenia. — Na 
zakończenie na wniosek gospodarza posta- 
nowiono wysłać telegramy zbiorowe do żo- 
ny i siostry nieobecnej Zmarłego, pań O. 
Woyniłłowiczowej i M. Horwattowej. 

Cały obchód pozostawił głębokie i nie- 
zatarte wspomnienia. — Pamięć zasłużonego 
Męża żywa zawsze wśród społeczeństwa 
jeszcze raz została odświeżona, za co głó- 
wna wdzięczność należy się. ks. A. Radzi- 
wiłłowi i p. L. Narkiewiczowi - Jodce, nie- 
strudzonemu organizatorowi całości SRC 

om. 

Ś.P. ANIELA Z PODHORSKICH-OKOŁO- 
WÓW BUŁHAKOWA. 

Dnia 3-go października w Świeciu na Po- 
morzu po sześcioletniej ob łożnej chorobie 
i ostatnio ciężkich cierpieniach, zmarła w 
wieku 74 łat Aniela z Podhorskich - Około- 
wów Bułhakowa, ziemianka powiatu Ihu- 
meńskiego ziemi Mińskiej.  Owdowiawszy 
bardzo młodą aż do ukończenia nauk syna 
Gustawa zarządzała rozległym majątkiem 
Nataiewskim. Będąc wzorem dobroci i spra 
wiedliwości, potrafiła wytworzyć między 
dworem i wsią wyjątkowo dobry stosunek. 
Gdy pożar zniszczył doszczętnie dwór nata- 
lewski, okoliczni włościanie, z własnej ini- 
cjatywy porozumiawszy się z sobą, bezpłat- 
mie wywieźli z lasu całą olbrzymią ilość bu- 
dulcu. Fakt ten wywołał zdumienie u miej- 
scowych władz rosyjskich, którę nieraz sta- 
raty się jątrzyć wieś przeciw dworowi. Ten 
dobry stosunek z pracownikami i okolicz- 
ną tudnością nie był zamącony nawet  olno- 
ściowym ruchem agrarnym w czasie japoń- 
skiej wojny, przybierającym w wielu miej- 
scach bardzo ostre formy. W ciężkich warun 
kach życiowych na tułaczce i w chorobie, 
która przykuła Ją do łoża na wiele lat, za- 
chowała pogodę ducha, znosząc z pokorą 
ten ciężki krzyż. Ostoją była dla niej głębo- 
ka religijność. Cześć jej pamięci. \ 
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Sprawa reiormy konstytucii ausirjackiei 
Konferencja kanclerza Schoberta z przywódcami stronnictw 

parlamentarnych. 

WIEDEŃ, 21 X. PAT. Kanclerz Schober konferował w ciągu dnia 
dzisiejszego z  przedstawicielami 

stytucji. Po pierwszem czytaniu, 

stronnictw parlamentarnych w sprawie 
traktowania na terenie parlamentu przedłożeń, dotyczących 

które rozpocznie sie już we wtorek. ode- 
reformy kon- 

słane będą przedłożenia do komisji konstvtucyjnej. Po dyskusji ogólnej w 
tejże komisji wybrane będą subkomitety, którym przydzielone będą posz- 
czególne punkty projektu tudzież poprawki, 
W ciągu obrad wniesie rząd w myśl 

zgłoszone prsez stronnictwa, 
zapowiedzi * dalsze przedłożenia w 

szczególności przedłożenie w sprawie reformy wyborczej. Prasa rządowa 
oświadcza, że kanclerz nie uważa przedłożeń swoich za coś niezmiennego, 
lecz przeciwnie gotów jest zgodzić się na poprawki, o ile zasadnicze pod- 
stawy projektu będą utrzymane. Dzisiaj przybyli do Wiednia naczelnicy kra- 
jów—członkowie stronnictwa chrześcijańsko-społecznego, aby zająć stanowi- 
sko wobec projektu rządowego. 

Zjazd przedstawicieli Marchił Wschodniej 
w Hannówerze 

pod hasłem „Ten kraj pozostinie nienieckim* 
BERLIN. 21.X. Pat. Na zjeździe 

w  Hannowerze wygłosił wczoraj dr. 
wschodnio-pruskiej, mowę, w której z 

przedstawicieli Marchji Wschodniej 
Siehr,  nadorezydent prowincji 

naciskiem ząvowiadział, że ludność 
niemiecka w Prusach Wschodnich nie wyrzeknie się nigdy na ziemi pragnie- 
nia połączenia się terytorjalnsgo z Rzeszą. Prusy Wschodnie — mówił 
Slehr—nie mogą się pogodzić z obecnym sposobem uregulowania t. zw. 
zagadnienia korytarza i uważają za naglącą konieczność rozumie zalat- 
wienie tej sprawy w drodze porozumienia międzynarodowego. Dziś i po 
wleczne czasy obowiązuje hasło wyryte na cokole 
go w Malborgu: „Ten kraj pozostanie 

pomnika plebiscytowe- 
niemieckim, 

Mac Donald opuścił stolicę Kanady 
OTTAWA, 21 X. PAT. Rozmowy prowadzone pomiedzy Mac Donal 

dem a premjerem kanadyjskim Mackenzie Kingiem 
botę wieczorem. W dniu wczorajszym 

zakończyły się w so- 
Mac Donald odjechał do Montrealu. 

Senator Borah nie pojedzie do Loadynu 
WASZYGTON. 21.X, Pat, Stimson oświajczył, że senatorowie Read i Robinson 

zzodzili się wziąć udział w konferencii londynsviej. Natomiast San. Borah odrzucił 
zaproszenie pod pretekstem, że nie może op ś:ić Stanów Zjednoczonych. 

Sekretarz generalny bigi Narodów jedzie do 
| Rzymu | Białogradu 

GENEWA, 21--X. PAT. Na zaproszenie rżądu włoskiego i jugosłowiańskiego 
sekretarz genera:ny Ligi Narodów uda się wkrótce do Rzvmu i Białogrodu. Przybycie 
jegodo Rzymu wyznaczone zostało na dzień 29 b. m., z:$ do Białogrodu na dzień 3 
listopada 

  

Śmierć i pogrzeb znakomitego rzeźbiarza 
Śmierć najznakomitszego francus- 

kiego rzeźbiarza Bourdella odbiła się 
żałobnem echem po całej Francji, wy- 
wołując głęboki żal wśród całego spo- 
łeczeństwa a szczególniej boleśnie od- 
czuło śmierć mistrza grono jego uczni. 

Ciało znakomitego mistrza zgasłe- 
go 1 października przewieziono z Ve* 
sinet do Paryża i ustawiono w jego 
najulubieńszej pracowni przy ulicy du 
Malne. | у 

Przed zwłokami, spoczywającemi 
w trumnie dębowej, przesunęły się 
przez kilka dni całe tłumy: osób chcą- 
cych okazać wielkiemu Zmarłemu, 
hołd i oddać mu ostatnią posługę. 
Przez cały czas uczniowie wielkiego 
rzeźbiarza trzymali honorową straż 
przy trumnie, w której można było 
oglądać przez wprawioną szybę, wy- 
raziste rysy Bourdella. 

Król i królowa belgijska, Rejmund 
Poincare, Heriot, Bouisson, i książę 
Karol rumuński, przesłali natychmiast 
wyrazy kondolencji pani Bourdelle. 

W dniu 5 października odbyła się 
eksportacja i pogrzeb Bourdelia na 
cmetarzu Montparnasse, w kondukcie 
żałobnym towarzyszyli wdowie oprócz 
rodziny przedstawiciele rządu, mini- 
strowie, marszałek senatu, dyrektor 
departamentu sztuk pięknych, wielu 
artystów i niezliczone tłumy publicz - 
ności. 

Nad grobem artysty wypowiedzia- 
no wiele mów i złożono piękne wieńce 
i wiązanki wspaniałych chryzantem 

między innymi ambasador Chłapow- 
ski złożył kwiaty i uczestniczył w po- 
grzebie wielkiego rzeźbiarza, twórcy 
pomnika Mickiewicza. 

Od kilku lat odwiedzali co pewien 
czas Bourdella członkowie towarzyst- 
wa przyjaciół Baudellaira, prosząc 
mistrza o podjęcie się pracy nad pom- 
nikiem poety. 

Za każdym razem Bourdelie wrę- 
czał im nowy szkic. Gdy go pytano, 
jaka suma będzie potrzebną na wy- 
konanie pomnika, odpowiadał zwykle: 

— Zapytajcie o to gisera, ja nic 
nie chcę, chcę tylko mieć mój pom 
nik w Paryżu, gdyż mam już pom- 
niki we wszystkich ważniejszych mia- 
stach całego świata, tylko nie mam go 
jeszcze w Paryżu. 

Po inauguracji pomnika Mickiewi- 
cza na placu Alma, pan Victor — Emil 
Michelet, prezes towarzystwa Bau- 
dellaira zwrócił się do Bourdella. 

— Chciałbym bardzo zrobić wa- 
szego Baudellaira, odpowiedział mu 
Bourdelle, ale nie widzę w Paryżu 
placu dosyć dużego dla pomieszczenia 
pomnika poety, przytem czuję się już 
bardzo zmęczonym. A zresztą teraz 
mogę już spokojnie umrzeć, gdyż mam 
swój pomnik w Paryżu. 

Słowa wielkiego rzeźbiarza okaza* 
ły się proroczemi, gdyż po pomniku 
Mickiewicza Bourdelle nic już więcej 
poza drobnemi szkicami i projektami 
nie zrobił, Z. K. 

Święto świafła i jubileusz T. A. Edisona 
W duiu wczorajszym mija 50 lat 

od chwili, kiedy największy wynalazca 
naszego wieku, Tomasz Alva Edison 
skonstruował i zapali pierwszą, na: 
dającą się do praktycznego użytku 
żarówkę elektryczną. Znaczenie tego 
wiekopomnego wynalazku dla całej 
ludzkości było tak olbrzymie, że na: 
rodziny żarówki elektrycznej a z nią 
zastosowanie do ogólnego użytku 
oświetlenia elektrycznego stało się 
ważnym etapem w dziejach cywilizacji 
naszego globu. Zasługa Edisona jako 
wynalazcy żarówki elektrycznej jest 
tem wlększą, że droga do urzeczy- 
wistnienia jego celu, jakim była ża- 
rówka elektryczna, składała się z 
długich etapów prób, poszukiwań, 
często bezcelowych, a zawsze bardzo 
kosztownych. Spuścizna zaś, jaką od- 
dziedziczył Edison po swych poprzed- 
nikach, usiłujących również rozwiązać 
problem oświetlenia elektrycznego, 
mogła jeszcze bardziej zniechęcić do 
dalszych wysiłków w tym kierunku. 
Wielu bowiem fizyków na długo przed 
Edisonem, jeszcze od początku XIX 
stulecia, to jest od czasu, kiedy zba- 
dano pewne właściwości elektryczno- 
ści, zajmowało się poszukiwaniem 
sposobu zastosowan a elektryczności 
dla celów oświetleniowych. Wszystkie 
jednak dotychczasowe próby były bez- 
owocne. Udało się wprawdzie niektó- 
rym flzykom; zbudować kosztowne 
aparaty, dające przez krótki czas 
Światło, lecz wszystkie one nie posia- 
dały praktycznego znaczenia. W ów- 
czesnej opinji ustaliło się przekona- 
nie, że problem ten nie nadaje się do 
praktycznego rozwiązania. 

Jednakże Edison nie dał za prze- 
graną. Próby rozpoczęte w 1887 ro- 
ku, zmuszony był po roku przerwać 
z powodu nadwyrężonego nadmierną 
pracą zdrowia. Po dwumiesięcznym 
„wypoczynku”, podczas którego Edi- 
son brał udział w ekspedycji astro- 
nomicznej, w której bardzo owocnie 
pracował, powrócił do swego labora- 
torjum Menio Park, żeby znów, z 
wrodzoną sobie energją i wytrwało- 
ścią zająć się wszystkiemi zagadnie- 
niami, od których zależało powstanie 
żarówki elektrycznej. O ilości pracy, 
włożonej przez Edisona w swój wy- 
nalazek, Świadczy fakt, że zanim do- 
szedł оп do najodpowiedniejszego 
materjału na włókno węglowe do 
swej żarówki, przeprowadził bardzo 
dokładne próby z 6.000 najróżnorod- 
nejszych włókien roslinnych, co ko 
sztowało prawie 100 tysiecy dolarów. 
Te wysiłki nowoczesnego Prometeusza 
skończyły się jego zwycięstwem. i w 
dniu 21 października 1879 r., Edison, 
w obecności kilku osób, żywo intere- 
sujących się temi doŚwiadczeniami, 
przeprowadził badania wykończonej 
już żarówki węglowej. Drucik weglo- 
wy wydzielał z początku Światło sła 
be, mie uległ jednak zniszczeniu, a 
nawet w chwili, kiedy wynalazca włą- 
czył pełny prąd, żarówka poczęła 
świecić jasnem, białem  Świaiłem, nie 
paląc się, jak przy wielu poprzedni.h 
doświadczeniach. Edison świecił ją 
przez pełne dwa dni, poczem zgasła. 
Doświadczenie pokazało jednak, że 
obrano właściwą drogę, — cel został 
osiągnięty. 

Wynalazek Edisona zapoczątkował 
nową, olbrzymią dz edzinę przemysło- 
- а, Кга w każdym w ększym kraju 
zatrudnia dziś dziesiątki i setki tysię- 
cy pracownikow. Żarówka elektryczna 
stała się w niedługim czasie artyku- 
łem códziennej potrzeby, niezbędnym 
dla każdego bez wyjątku człowieka, 
biednego czy bogatego, korzystające- 
go z dobrodziejstw elektrycznego CŚ- 
wietlenia. 

Dziś niema już większego miasta 
na kuli ziemskiej, które nie byłoby 

mniej lub więcej  zelektryfikowaue. 
Szybkość i rozmach, z jakim ta wieł- 
ka zdobycz cywilizacji podbiła cały 
Świat, rie ma sobie równej w historji 
odkryć i wynalasków. Nic dziwnego: 
oświetlenie elektryczne jest w naszych 
czasach bodaj, że największą dźwignią 
w rozwoju gospodarstwa spolecz- 
nego. 

Dając doskonałe sztuczne Światło, 
oświetlenie elektryczne wyrównywuje 
różnice w długościach dni w ciągu ro- 
ku, pozwala na najwydatniejsze zužy- 
wanie czasu, zwiększa wydajnośćzpracy, 
wolne zaś od pracy godziny wieczor- 
ne pozwala bez szkody dla oczu i 
zdrowia zużyć na naukę lub rozryw- 
kę,—co wszystko w rezultacie prze- 
dłuża życie współczesnego człowieka, 
pozwala mu dłużej korzystać z życia 
niż dawniej. 

To też Tomasz Alva Edison słusz- 
nie jest uznany za dobroczyńcę całej 
ludzkości; dzięki swojej olbrzymiej 
pracy umiał urzeczywistnić i oddać 
na usługi ludzkości to, czego jeszcze 
nie było, i co dotychczas uważane 
było, jako niemożliwość. Dlatego jest 
zrozumiałem, że w Ameryce jubileusz 
Światła elektrycznego, który będzie 
zarazem jubileuszem i sędziwego, 
wielkiego wynalazcy, obchodzić będą 
nader uroczyście. Uroczystości jubiłe- 
uszowe zakrojone są ma miarę wiel- 
kiego Święta narodowego. Wśród or- 
ganizatorów tych uroczystości wybitae 
miejs e zaimuje najserdeczniejszy przy- 
jaciel i wielbiciel Edisona, Henry;Ford, 
który nie szczędzi trudów, ani kosz- 
tów, aby swemu najlepszemu przyja- 
cielowi okazać cześć i uznaaie. Naj- 
bliższe dni przyniosą zapewne wiado- 
mości o tych uroczystościach, do 
których prace pr ygotowawcze rozpo- 
częły się jeszcze w czerwcu. 

Polska, która narówni z całym 
światem kulturalnym uznaje donios- 
łość dzisiejszego jubileuszu, organi- 
zuje w szeregu miast, z Warszawą 
na czele, obchody jubileuszowe, W 
Wilnie organizacją tego jubileuszu 
zajmuje się grono osób, reprezentują- 
cych sfery naukowo-techniczne oraz 
przemysłowo-handlowe w dziedzinie 
elektrotechniki. Do programu jubileu- 
szu wejdą odczyty oko icznościowe 
Oraz konkurs na najlepiej oświetloną 
wystawę sklepową. Konkurs, którego 
rozstrzygnięcie nastąpi w dniach od, 
18-go do 24go grudnia, przewiduje 
nagrody pieniężne orac nagrody w 
postaci znacznych zniżek taryfy prądu 
na dłuższy przeciąg czasu. 
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O wszystkiem potrosze 
Profesor Baudalier z Instytutu Smith 

Sona w Waszyngtonie zrobił specjalna 
wyprawę do Stanu Arizońa aby wyba- 
'dać sprawę czcicieli węży z indyjskie 
go plemienia .czerwonoskórych Hopi. 

. Plemię to urządza corocznie niesa- 
mowitą uroczystość z ceremonjalnemi 
tańcami. Ma ona miejsce zwykle na 
jesieni i trwa w przeciągu dni dziewię: 
ciu. Pierwszych osiem dni służy do 
przygotowań według tajemniczego ry- 
tuału w podziemnych jaskiniach zwa 
nych „estufas*. Co się tam właściwie 
odbywa, nie ujrzał nigdy żaden biały 
człowiek. Natomiast części ceremonii 
polegającej na tańcach rytualnych na 
wolnem powietrzu, może się przyglą- 
dać każdy ciekawy. 

Dwie są kategorje uczestników, tak 
zwani kapłani Węża i kapłani Antylo- 
py. Trzeciego dnia święta, kapłani Wę 
ża wyruszają na łowy na węże, zwła* 
szcza grzechotniki, najjadowitszy ga 
tunek gadów w Ameryce. Przed wyru- 

- szeniem inamaszczają swe ciała tajem- 
niczym płynem, znanym pod nazwą „ża 
biej wody”, który przyrządza kapłan 
Ка ceremonji, stara Indjanka. Jest to podnoszą kapłani Antylopy, i zebraw* 
płyn zielonkawy i bezwonny, i wszy* 
scy ci, którym danem było ogł dać to 
święto, zapewniają, że stanowi on nie- 
iwątpliw e lekarstwo ma ukąszenie wę* 
ża, bez względu na moc jadu. Jak do- 
tąd wielkie wysiłki ze strony białych 
aby zdobyć nieco tego płynu lub dostać 
przepis na przyrządzanie go — zawio- 
dły. Indjanie zazdrośnie strzegą swe- 
go sekretu. Jakiś czas. przypuszczano, 
że magiczną dekokt składa się z wywa 
ru pewnych ziół z dodaniem miodu i 
* 

pyłku z kłosów, ale próby szybko do- 
wiodły, że ta mieszanina nie działa u- 
zdrawiająco na ukąszenie grzechotni- 

ka. ' 
Kapłani węża schwytawszy dosta- 

teczną ilość węży, umieszczają je w 
specjalnej zagrodzie wybudowanej 
przez kapłanów Antylopy, i tam je po* 
zostawiają aż do ostatecznego tańca 
w dniu dziewiątym. Po południu dnia 
tego, dwie grupy kapłanów wychodzą 
ze swej podziemnej jaskini i ustawiają 
się w dwa rzędy. Co drugi kapłan Wę 
ża łapie gołemi rękami jednego gada 
z ogrodzenia i szybkim ruchem chwyta 
w ista jego szyję niedaleko głowy. Po- 
czem podtrzymuje resztę cielska wężo- 
wego w rękach, zaczyna chodzić 'wo- 
koło po kręgu tanecznym. Za każdym 
takim kapłanem idzie inny z lewą ręką 
położoną na jego ramieniu. W prawej 
zaś trzyma pęk piór i bronią tą opędza 
głowę węża, by nie dać mu ugodzić w 
twarz niosącego. 

Po okrążeniu całej areny w tempie 
powolnem i uroczystem, kapłani Węża 
rzucają swe gady na ziemię, skąd je, 

szy razem w ohydny, śliski, wijący się 
kłęb — rzucają je do zagrody, gdzie 
kapłanka i jej pomocnice karmią je po- 
święconem jadłem. 

Po ceremonji kapłani łapią znów 
rękami węże i wynoszą je na pustynię, 
gdzie ogłupiałe gady są wypuszczane 
na wolność. 

Wtedy lkapłani wracają pośpiesz- 
nie i piją w wielkiej ilości pewien płyn 
działający jak silny emetyk. W czasie 
ostatnich ceremonij bowiem, zdarzają 

się częste ukąszenia i przypuszczalnie 
napój ten, również nieznany Europej- 
czykiom, ma pewien związek z działa” 
niem „żabiej wody”, używanej do po- 
przednich namaszczeń. 

Doprawdy, trzeba być chyba innej 
całkiem rasy, krwi, psychologji, by się 
zdecydować na podobnie przerażający 
sport. . My, Europejczycy, nigdy nie 
zdołamy wyplenić w sobie tego instyn- 
ktownego lęku i wstrętu do gadów i 
płazów. Widok węża może w nas wzbu 
dzić jedynie przerażenie lub też na- 
tychmiastową chęć zgładzenia obrzy- 
dliwego stworu. 

Rekord w tej właśnie sferze dzia- 
łań, uzyskała niedawno pani Saulnier, 
zamieszkująca wioskę w okolicach 
Chatellerault w Turenji. 

Spostrzegłszy niewinną dziurę w 
ziemi na skraju lasu, wsadziła w nią 
kij i jakież było jej zdumienie, gdy po 
chwili wyciągnęła z nim razem dużą 
żmiję okręconą wokoło niego jak sprę- 
żyna. Pani Saulnier, niewiasta śmiałe- 
go serca, mie omieszkała ukatrupić 
niespodziane zjawisko i niezwłocznie 
powtórzyła swój manewr z kijem. Zdu 
mienie jej rosło z każdą chwilą, albo- 
wiem z gniazda poczęły się wyłaniać 
na światło dzienne wszelkiego wzrostu 
żmije, żmijęta i żmijątka, wszystkie 
jak na rozkaz poprzyczepiane do kija. 
Oczywiście okazy te po kolei podzieli 
ły los swej poprzedniczki. „Na rozkła- 
dzie* policzono 71 martwych żmij. 
Fakt ten został stwierdzony przez kil- 
ku świadków tej hetakomby. Pani Sa- 
ulnier aż się spociła przy tej niezwyk- 
łej robocie, zyskała za to sławę odwa- 
żnej białogłowy i dobrodziejki swej 
wioski. 

Każdy bo wie, że gadziny w okoli- 

Inne jeszcze stwory potrafiają to uczy- 
nić jeszcze skuteczniej, a nawet powa- 
żnie zagrozić istnieniu budzi przez 

ld wywołany plagą swej inwazji. 
Óż to za stwory lokropne? Oczywiś- 

cie szarańcza. Wiele było prób stoso- 
wanych do zwalczania tej istnej klęski 
krajów południow ych. Ostatnio miano 
nadzieję pokonać szarańczę za pomocą 
dymów trujących wypuszczanych przez 
samoloty. 

Niestety, próby te czynione w In- 
djach, nie dały jeszcze, jak się okazuje 
wyników zadawalniających. Poprostu 
aparaty zostały otoczone przez tak gę 
stą chmurę szarańczy, iż zmuszone by* 
ły do lądowania, gdyż mowy nie było 
10 posuwaniu się swobodnie naprzód. 
Fakt ten nie zdziwi nikogo, kto zna 
niesłychaną zwartość lotu szarańczy. 
° Węże, szarańcza — wszystko to 
czyha ma żywot ludzki w ten lub inny 
sposób. Cóż dopiero mówić o tak nie- 
bezpiecznym wrogu, jakim jest straszli 
wy mieszkaniec dżungli indyjskiej, ty- 
grys, którego imienia boją się zabobon- 
nie wymówić Hindusi, wyrażając się o 
nim tajemniczo „,wielki pan”, co im nie 
przeszkadza zresztą zwalczać go i tę* 
pić gdy im się tylko uda. Ostatnio try- 
umi ten osiągnął pewien młody wie- 
śniak hinduski z Poona (Indje angiel- 
skie). 

Dwudziestopięcioletni Maran, 
stwierdziwszy iż wielki tygrys po za” 
biciu kilku jego bawołów, zagnieździł 
się w pobliskich zaroślach, wślizgnął 
się odważnie uzbrojony jedynie w wi- 
dły w gąszcze, gdzie po chwili ujrzał 
drapieżnika uspionego pod. krzakami 
na brzegu polanki. 

Hirslus zgrzeszyłby śmiertelnie prze 
ciwiko mświęconym prawom łowów, 

też Maran rzucił kamień w głowę tygry 
sa, który zbudzony momentalnie sko- 
czył z pazurami ma napastnika. Ale mło 
dzian uniknął śmierci dając susa w bok 
i wymierzając jednocześnie zwierzęciu 
cios widłami. Przy każdym skoku ty- 
grysa, Maran powtarzał ten manewr. 
Wprawdzie nie mógł uniknąć pewnych 
„zahaczeń'' o potworne pazury drapie- 
żnika, i ciało jego poorane było porząd 
nie w kilku miejscach, szczęśliwie je- 
dnak, uniknął kłów potężnych, coby by 
ło gorszem. Po dwudziestominutowej 
heroicznej walce człowieka ze zwie” 
rzem, udało się Maranowi. roztrzaskać 
czaszkę straszliwego kota. 

Bohaterski wieśniak został przewie 
ziony do szpitala w Poona, gdzie mu 
odrazu zastrzyknięto serum przeciw tę 
żcowi. Doktorzy wierzą, że się wyliże 
z ran, a sława jego rozeszła się po ca- 
łym kraju 

Tak już bowiem jest, że wszelka 
walka roznamiętnia umysły i serca lu- 
dzkie. Czyż nie są dowodem tego cho- 
ciażby te, inne w każdym kraju rodzaje 
krwawych zapasów, czy to między lu- 
dźmi czy zwierzętami? 

Hiszpanja ma swe walki byków, 
Północ śwe walki kogucie, na Wscho- 
dzie cieszą się powodzeniem pojedynki 
wielbłądzie, a straszne są, gdyż wiel- 
błąd jest zwierzęciem ogromnie mści- 
wem. 

Podczas gdy w walce byków czło- 
wiek gra swą wybitną rolę, do walk 
'wielbłądzich nigdy się nie miesza. 
Dwuch zapaśników wielbłądziego rodu 
mocno podrażnionych zawczasu prze* 
ciwko sobie, wypuszcza się na arenę. 
I zaczyna się okropna walka za pomo- 
cą zębów i kopyt. Zwyciężca powala 
swego przeciwnika poczem podważa- 

cy potrafią zatruć życie mieszkańcom. gdyby zaatakował zwierzę śpiące. Tojąc mu szyją brzuch podnosi go i znów 
\ 

z całym rozmachem ciska go o ziemię. 
Wrota od areny zazwyczaj zostawia 
się otwarte, aby zwyciężony mógł u- 
ciekając wypaść przez nie i ujść w o- 
statniej chwili ślepej wściekłości try” 
umiatora. 

Czy „kamelomachja“ znajdzie ró- 
wmnież swych piewiców, jak tylokrotnie 
wysławiane walki byków? W każdym 
razie krwawy to widok i okrutny przej- 
dźmy do słodszych i subtelniejszych 
spraw, i przekonajmy się w jak poety” 
czny sposób pod lazurowem niebem 
Japonii, załatwiają się... ogłoszenia ma- 
trymonjalne. 

Pewien dziennik w Tokio nieda* 
wno opublikował następującą ofertę: 

„Jestem piękną kobietą. Me falują- 
ce włosy otaczają mię jak obłok. Ki 
bic moja giętka jest jak wierzba. 
Twarz moja jest słodka i jaśnieje jak” |- 
płatki kwiatów. Stać mię na tyle 
szczęścia, by móc przechadzać się po 
życiu jak po drodze, z ręką złożoną w 
ręce mego ukochanego. 

Gdybym spotkała prawdziwego pa 
na, łagodnego, inteligentnego, dobrze 
wychowanego, połączyłabym się z nim 
na całe życie, a potem miałabym szczę 
ście dzielić z nim spoczynek wieczny 
w grobowcu z różowego marmuru. 

Wszystko to pięknie, ale ta urocza 
madame Butterfly poszła nieco za da- 
leko. Powinna była zatrzymać się 
przed końcowem zdaniem, bo przewa- 
žnie „prawdziwi“/ czy nieprawdziwi pa 
nowie nie lubią, jak im wspominać o ; 
ich grobowcu, chociażby był nawet z 
różowego marmuru. Woleliby raczej, 
by wszed**w powszechne użycie wyna- 
lazek ostatnio ogłoszony przez hindu- 
skiego uczonego pana Jagadis Bose. 

Mędrzec ów zdobył sławę świato- 
wą znacznemi odkryciami w dziedzinie 
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Smutfne lecz prawdziwe 
Państwowa szkoła rzemieślniczo - 

* przemysłowa, dla pomieszczenia któ- 
rej niezbadanym zbiegiem wypadków 
przeznaczono wilgotne i ponure mury 
po b. browarze na Kopanicy, przygoto 
wije młodzież do zawodu rzemieślni- 
czego. Trzy wydziały szkoły: mechani- 
czny, stolarski i elektrotechniczny koń* 
czy rocznie kilkudziesięciu młodych lu- 
dzi, którzy jako wyszkoleni ślus arze, 
stolarze, montery mają podnieść techni 

„ kę ikulturę naszego rzemiosła. Zamiast 
długoletniego terminatorstwa którego 
znaczna część polegała na spełnianiu 
niższych posług przy rodzinie pana 
majstra młodzież nabywa w szkole sy* 
stematyczną wiedzę w klasie i prakty- 
czną w warsztacie. Dużo się u nas pi 
sało i pisze o wykształceniu zawodo- 
wem: szkoły rzemieślnicze i rzemieślni- 

‚ €Z0 - przemysłowe mają być koniecz* 
nem uzupełnieniem szkół powszech- 
nych i umożliwić młodzieży po przej- 
ściu przez szkołę ogólno - kształcącą 
zdobywanie wiedzy fachowej. Sprawa 
posiada niewątpliwie duże znaczenie 
społeczne i zasługuje na wszechstron- 
ne poparcie ze strony rządu i społe- 
czeństwa. Warunki jednak życia 
współczesnego 'wykazują, że sama 
szkoła, jako taka, nie może spełnić na- 
łeżycie swego zadania, że nie dość 
jest zapewnić uczniowi miejsce gdzie 
©n się uczy, że trzeba mu zabezpieczyć 
również mieszkanie, a nawet utrzyma- 
mie za opłatą odpowiednią do środków 
materjalnych jego rodziców — przynaj 
mniej dla znacznej części wychowan” 
ków szkoły. Uczniowie szkoły są to 
dzieci, niższych funkcjonarjuszów kole 
jowych, drobnych mieszczan z miast 
i miasteczek województwa, małorol- 
nych gospodarzy — warstw, gdzie 
przeważają rodziny z licznym potom- 
stwem. Znikomy odsetek rodziców ma 
możność dać synowi jakie takie utrzy- 
manie w mieście i przeznaczyć na to 
odpowiednią ilość gotówki. To też u- 
<ząca się młodzież gnieździ się po ką” 
tach biedoty wileńskiej w. warunkach 
jaknajgorszych pod względem kultu- 
ralnym i moralnym. Są też uczniowie 
nie mający stałego kąta, a spędzający 
czas pozaszkolny gdzie Bóg da, więc 
*w parkach miejskich, na poddaszach, 
dworcach kolejowych i t. p. Przytem 
przeważająca część uczni pochodzi z. 
poza Wilna i wielu z nich nie mogąc 
opłacić mieszkania jeździ codzień do 
szkoły o kilka stacyj kolejką lub robi 
dziesiątek kilometrów poza Wilnem w 
drodze do szkoły i z powrotem do do- 
mu. Okoliczności powyższe sprawia- 
ją, że przerażający odsetek — do 50 

proc. uczniów jest gruźlicznych lub 
ających zadatki na gruźlicę; zrozu* 

miałem tej jest, że poziom moralny 
młodzieży musi pozostawiać wiele do 
życzenia. Na poprawę tego stanu rze- 
czy nie wpłyną ani sporty ani inne tor- 
my wychowania fizycznego, tak usil- 
lie obecnie popieranego, albawiem za- 
nim chłopca ćwiczyć fizycznie, male- 
żałoby uprzednio zbadać czy jest on 
nakarmiony. W tych warunkach, istnie 
ie bursy przy szkole jest takąż ko- 
niecznością jak sama szkoła, która bez 

rsy traci wiele racyj istnienia. Pró- 
by utrzymania takiej bursy dla uczni 
szkoły przez czynniki społeczne za- 
kończyły się katastrofą; bursa nietylko 
musiała być zlikwidowana, lecz cały 
jej inwentarz wystawiono na licytację. 

W końcu roku 26 za przyczynieniem 
Się wyższej władzy szkolnej zostało 
Zorganizowane Towarzystwo Przyja- 
ciół szkoły w celu niesienia pomocy 
materjalnej i moralnej uczącej się mło- 
dzieży. Jednym z głównych środków 
ku temu była urządzenie bursy na 40 
Chłopców. Na. cel powyższy Minister- 
stwo Oświaty przyrzekło 30000 zł. w 
tem na normalne utrzymanie bursy 
7000 zł. Przyrzeczenie Ministerstwa by 
ło podstawą, na której Towarzystwo 
zbudowało całą swoją przyszłość. 

3 

Šdezuwvania roślin. Obecnie twierdzi, 
iż wynalazł „eliksir žycia“, Otrzymywa 
ny z ekstraktu pewnej rośliny znajdy- 
wanej w okolicach Himalajów. Środek 
ten wstrzyknął w żyły pewnej kobiety, 
której serce bić przestało i otrzymał 
znany w świecie medycznym, klasycz- 
ny objaw spotykany przy ożywianiu 
martwych żab. 

. W odczycie który będzie niedługo 
Sir Jagadis Bose, dostarczy do- 
Kłądnych objasnień o swem odkryciu, 
Które, jak sam twierdzi, będzie stano- 
Wiło epokę w wiedzy medycznej, Jęgo 
Powąga naukowa tak jest wielka, 12 
iiduskie środowiska medyczne oczeku- 
wo niunikatu tego z najwyższą cieka- 

cią. 
х Nietylko ludzie czynią wynalazki 
QWych produktów. Zdarza się to i 
mieświadomym _ stworzeniom, np. 
PSZczojom, lub... ślepej kurze ziarnko. 
so, Zhany chemik amerykański. profe- 
= Hudson ogłosił światu pszczeli wy 
lazek. A było to tak: 

1 Pewien gospodarz z Pensylwanii 
TÓcił się do profesora H. z prośbą o 
nalizowanie plastra miodu o niena- 

sk,altym wyglądzie. Profesor Hudson 
sOonstatował pod analizą mokrosko- 

wiat? iż w skład miodu wchodziła ży 
: ащсса_@озп‹оша. Idąc z dedukcji w dė- 
sA Cję profesor doszedł do wniosku, 
zl PSzczoły, autorki tego plastra, po- 
ъ Wione z racji: wielkiej suszy, kwia- 
GE które mają zwyczaj opodatkow y- 
A Na swą korzyść, zostały Zmuszo” 
Ti O szukania sobie gdzieindziej ko- 
„CZlego pożywienia. Wiedzione wro 

nio M instynktem, znalazły w sąsied 
im lesię sosnowym składniki wystar: 

"R 4ce do napełnienia ula. Uczeni by- 
Jmniej nie: zlekceważyli sobie tak 

<ennej wskazówki dostarczonej im 
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MIEJSKA 
— (0) Powrót wiceprezydenta Czyża. 

W dniu wczorajszym po 2-tygodniowej nie- 
obecności powrócił i objął urzędowanie wi- 
ceprezydent miasta p. Czyż. 

W czasie swej podróży p. Czyż uczest- 
niczył, jako przedstawiciel miasta w pogrze 
bie Ś. p. Jacka Malczewskiego w Krakowie 
i na uroczystościach odsłonięcia pomnika 
Elizy Orzeszkowej w Grodnie. 

— (0) Kursy dokształcające dla pracow 
ników niejskich. Dziś, dnia 22 października 
odbędzie się w Magistracie zebranie w cełu 
organizacji kursów dokształcających dła pra- 
cowników miejskich. B 

— (0) Reorgasizacja wydziału opieki 
Społecznej Magistratu. W związku z wpro- 
wadzeniem instytucji t. zw. opiekunów spo- 
lecznych, wydział opieki społecznej zostanie 
gruntownie zreorganizowany. Sprawa ta bę- 
dzie omawiana na jednym z najbliższych 
posiedzeń Magistratu. 

Tymczasem, gdy przystąpiono do pra- 
cy, pomoc powyższa zredukowała się 
do faktycznie wypłaconej sumy 5000 
zł.; oprócz tego wojewódzki wydział 
opieki społecznej opłacał za kilku 
chłopców, których umieścił w bursie 
po 40 zł. miesięcznie, podczas gdy 
normalne utrzymanie chłopca wynosi- 
ło około 80 zł.. Trzeba było niezwyk- 
łej energji i poświęcenia aby znaleźć 
brakujące środki i prowadzić bursę. 
Niestety zarząd, Towarzystwa nie oka” 

  

zał się na wysokości zadania. 
Wszystko razem — brak pomo- 
cy, na którą się rachowało, bez- 
ładne prowadzenie sprawy, brak kon- 
troli ze strony powołanych czynników, 
zupełna obojętność członków  Towa* 
rzystwa — sprawiły, że zarząd zadłu- 
żył bursę na kwotę około 4000 zł. i w 
wyniku wyroku sądowego, pewien by- 
ły kierownik bursy, któremu nie za- 
płacono za parę miesięcy, wystawił 
na licytację cały inwentarz bursy 
to, aby uzyskać należne mu 475 zł. Z 
powodu zaś, że budżet bursy ułożony 
na rok 29—30 wykazał 12000 zł. de- 
ficytu, na pokrycie którego nie było 
żadnych widoków, nowy zarząd To- 
warzystwa, uznając dalsze prowadze* 
nie bursy za niemożliwe, zamknął z dn. 
1 lipca r. b. Tak zakończyła swój ży- 
wot instytucja, która miała zadośću- 
czynić naglącej potrzebie społecz- 
nej. Z całego przebiegu sprawy wyni* 
ka, że społeczeństwo miejscowe nie 
jest w stanie utrzymać i prowadzić ta- 
ką instytucję, jak bursa, zarówno ze 
względu, że jest samo przez się bied- 
ne, tak i z powodu , że zbyt mało po- 
siada jednostek, któreby chciały po 
święcić potrzebną ilość czasu i bezin- 
teresownej, a uczciwie rozumianej pra- 
cy dla ce!u społecznego. Mimo to bur- 
Sa powinna powstać no nowo — lecz 
jako nieodłączna i konieczna część 
szkoły, której winna być uzupełnie- 
niem. Władysław Adolph. 

przez pracowite owady, lecz przetwo 
rzywszy miód na biały cukier rafinowa 
ny, uzyskali 1 kilogram nowego cał- 
kiem produktu, dotąd, w chemji niezna- 
NEZOJ któremu nadali miano „tukano- 
ZY 

. Ten kilogram cukru, jedyny jaki 
kiedykolwiek otrzymano z żywicy, zo- 
stał jako unikat, pieczołowicie zacho- 
wany I oczywiście, Amerykanie, któ- 
rzy lubią nadawać wszystkiemu war: 
tość realną, ocenili go na 20 tys. do- 
larów. 

Jeśli: chodzi o „realność* Ameryka- 
nów to klasyczny jej przykład daje 
nam „dobra pamięć" jaką mają w spra- 
wach pieniężnych mieszkańcy stanu 
New - Jersey. 

Sto pięćdziesiąt lat temu, w czasie 
wojny o niepodległość Ameryki, gene- 
rał Waszyngton na czele swej armii 

zdziesiątkowanej przez; głód, zarekwi- 
rował bez płacenia od farmerów w sta 
nie New - Jersey pewną ilość produk- 
tów. 

Obecnie przedstawiciele New - Jė“ 
sey w Kongresie Amerykańskim, wy- 
stąp ili z prośbą do rządu o zwrot te- 
go długu, którego wysokość wraz z 
procentami narosłemi przez ten cały 
okres, wynosi sumkę ponad 6 miljonów 
dolarów. 

Czyż istnieje jednak cyfra, któraby 
swą zawrotnością mogła przerazić Ą- 
meryikanina, jeśli chodzi o jego preten 
się, czy... fantazję? ” 

„ Miljarderzy amerykańscy przywy- 
kli już niczego sobie nie odmawiać. 
leden z nich, amator pięknych wido* 
ków, kazał sobie wybudować dom w 
okolicach rzeki Kolorado w stanie Ari- 
zona na pewnem szalenie stromem zbo 
CZU, skąd jednak rotacza się najcudniej 
sza w świecie panorama. 

  

— (a) Asfaltowanie ulicy Mickiewicza 
odłożono. Polskie Towarzystwo Asfaltowe, 
które otrzymało roboty asfaltowe w Wilnie 
wstrzymało w ostatniej chwiłi rozpoczęcie 
asfaltowania ulicy Mickiewicza, co miało na- 
stąpić wczoraj . odkładając rozpoczecie tych 
robót na przyszły tydzień, _ - * 

— (a) Lustracja garbarń. komisje sa- 
nitarne przystąpiły do szczegółowych oglę- 
dzin zakładów garbarskich, znajdujących się 
na terenie Wilna. 

Badane są urządzenia garbarń i ich stan 
owy. 

gone a żarówki. W dniu wczo- 
rajszym jako w 50 rocznicę wynałezienia 
żarówki przez słynnego uczonego Edisona, 
Magistrat postanowił uczcić tę rocznicę 
przez efektowną iłuminację elektrowni miej- 
skiej, która wczoraj o zmroku  zajaśniała 
tysiącem świateł żarówek elektrycznych. 

— (a) Słupy ogłoszeniowe. W wyniku 
zarządzenia władz administracyjnych o roz- 
plakatowywanii ogłoszeń Magistrat przy- 
stąpił do budowy kilkunastu słupów beto- 
nowych na których wyłącznie wszelkie ogło- 
szenia będzie można naklejać. 
— (y) Domy mieszkalne spółdzielni miesz 

kaniowej urzędników. Budowa domów miesz 
kalnych dla spółdzielni mieszkaniowej urzęd- 
ników resortu Ministerstwa Robót Publicz- 
nych na placu przy ul. Kościuszki, w pobli- 
żu kościoła św. Piotra i Pawła posunęła się 
znacznie naprzód. Mury wyprowadzone 20- 
stały pod dach i w najbliższych dniach roz- 
poczną się roboty dachowe. Obecnie budu- 
je się tylko część całości, a mianowicie tyl- 
ko 9 mieszkań, które będą wykonane wed- 
ług ostatnich zasad budownictwa mieszkal. 
nego. Budowa następnych domów zależy 
całkowicie od przyznania na ten cel kredy- 
tów przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 
Plac, na którym domy te się budują stano- 
wi obecnie własność państwową przez spół. 
dzielnię dzierżawioną z prawem zabudowy. 
Uwzględniając starania spółdzielni o odstą- 
pienie jej tego placu na własność, Minister- 
stwo Robót Publicznych skierowało już tę 
sprawę do Ministerstwa Skarbu z wnioskiem 
przychylnym na Radę Ministrów. 

SAMORZĄDOWA. 
— (b) Zmiana granic powiatu wileń- 

sko-trockiego. Wydział powiatowy porozu- 
miewa się obecnie z władzami samorządo- 
wemi powiatu lidzkiego w sprawie wciele- 
nia do gminy Zabłockiej, Raduńskiej i Ejszys 
kiej wschodniej części gminy koniawskiej Od 
miejscowości Gołociszki, Popiszki, Gasow- 
szczyzną i Grzyborze. 

Tak samo z gminy Ejszyskiej mają być 
wyłączone i wcielone do gminy Orańskiej 
miejscowoścj  Jurgiszki, Siemaszki, Barnej- 
kiit. d. 

WOJSKOWA 
— (a) Kto staje do zebrań kontrolnych. 

Dziś, 22 października do zebrań kontrolnych 
stają rezerwiści urodzeni w roku 1904 na- 
o. których rozpoczynają się na litery 

PF. 

Jutro 23 b. m. stają do zebrań również 
urodzeni w roku 1904 z nazwiskami rozpo- 
czynającemi się na literę R. 

Przypominamy, że na zebrania należy 
stawić się punktualnie o godzinie 8 rano w 
AA 3 pułku saperów przy ul. Arsenal- 

jej. 
Zgłaszający się winni przynieść ze sobą 

dwie fotografje poświadczone przez komi- 
sarjat policji. 

— (y) O 8ej należy zgłaszać się ча 
zebrania kontrolne, Wbrew podawanym 
przez niektóre pisma wiadomościom, iż ze- 
brania kontrolne wojskowe odbywają się o 
godz, 9 rano, proszeni jesteśmy o zawiado- 
mienie stających do zebrań kontrolnych, iż 

PO na zebrania te należy się zgłaszać punktual- 
nie o godz. 8 ej, aby uniknąć nieporozumień 
które są rezultatem niešcistych informacyj. 

UNIWERSYTECKA 
„_ = Wykład wstępny Doc. dr. Stanistaw 
Cywiński wygłosi we wtorek 22 paždzierni- 
ka b. r. o godzinie 19-ej w sali Śniadeckich 
p. t. „Literatura a fiłozofja”. Wstęp wolny 

AKADEMICKA. 
— Zarząd Chóru Akademickiego U.S.B. 

komunikuje swym członkom i życzącym za- 
pisać się do chóru, że najbliższa wspólna 
próba odbędzie się dziś, t. į. 22 b.m, o godz. 
8 wiecz w „Ognisku* akademickiem (Wiel- ka 24). 

POCZTOWA 
— (y) Bibijoteki pocztowe, Minister poczt i telegrafów inż. Ignacy Boerner wni- 

xając w potrzeby kulturalno oświatowe pra- 
cowników pocztowych zainicjował stworze- 
nie ruchomych bibljotek pocztowych we 
wszystkich ośrodkach o większem skupieniu 
pracowników pocztowo-telegraficznych. Myśl 
p. ministra obecnie jest już realizowana, W 
tych dniach Dyrekcja Wileńska otrzymała 2100 tomów, z których tworzą się 4 filje 

bibjoteczne przy urzędach pocztowych — 
Swięciany, Mołodeczno, Baranowicze i Pińsk Filje te obsługiwać będą 212 urzędów i agen 

: Punkt obrany na wzniesienie domu 
jest prawie że niedostępny, tak iż, aby 
dostarczyć na miejsce materjały budo- 
wlane trzeba było zbudować specjal- 
ną kolejkę zębatą. To też cena owego 
domku wyniosła tylko ... 5 miljonów do 
larów. tp 4 

Oto, zaiste piękny widok nieco sło- 
no opłacony. 

Nie tylko jednak w Ameryce miljo- 
ny służą niebanalnym fantazjom boga- 
czy. 

Korespondent Daily Mail z Kalkut- 
ty opowiada, że pewien bog aty ben* 
galski dostawca warzyw, zatrudniają- cy _w swych ogrodach do 2 tys. robot ników, poprosił władze o pozwolenie wzniesienia swóim kosztem w samem centrum głównego placu targowego w Kalkucie, własnego swego pomnika. Ma to stanowić pamiątkę tych starań ja kich dokładał przez całe życie aby do starczać drugiemu co do wielkości mia 
stu Imperjum Brytyjskiego, zawsze 
świeżych jarzyn eufopejskich. 

Komitet targowy popiera tę prośbę, 
W wywiadzie z dziennikarzem ikról ka 
ptsty* oświadczył, że nie dba o wyso- 
kość ceny pomnika, i że ma zamiar dla 
wykonania go w marmurze, powołać 
jednego ze sławnych rzeźbiarzy angiel- 
skich lub włoskich. 

Statua będzie wyobrażać „jego kró 
lewską mość kapušcianą“ w jednej rę- 
ce trzymającą olbrzymią głowę kapu- 
A> eis na konkursie rolniczym 
a rugiej — niemniej giga: 
dn: : LEB 

Ё. 

L9Š wa 

cyj, w których zatrudnionych jest 875 pra- 
cowników. Organizację tych filij przeprowa- 
dza z ramienia Ministerstwa P. i T. sekre- 
tarka ministra p. Marja Gąsiorowska. W ro- 
ku przyszłym, przewidywane jest urucho- 
mienie dalszych punktów bibljotecznych. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Z T-wa Eugenicznego (walki ze 

zwyrodnieniem rasy). We czwartek 24 paž- 
dziernika w poradni eugenicznej (ul. Želi- 
gowskiego 4) wygłosi odczyt poseł dr. Bro- 
kowski na temat „Alkoholizm, jako klęska 
społeczna”. Początek o godz. 6-ej wiecz. 
Wstęp bezpłatny. 

KOMUNIKATY 

— Związek Zawodowy Literatów Poł- 
skich komunikuje, że gościem 77 środy lite- 
rackiej, która odbędzie się w dniu 23 b. m. 
w lokalu własnym (ul. Ostrobramska 9), bę- 
dzie znakomity pisarz Ludwik Hieronim 
Morstin. Wstęp dla członków i wprowadzo- 
nych gości. 

— Zarząd Zw. Pracy Obywatelskiej Ko- 
biet, zabiegając o jprzysporzenie funduszów 
na instytucje dobroczynne, któremi zarzą- 
dza, zaapelował do Dyrekcji Teatrów wi- 
leńskich, aby przyznała związkowi udział w 
dochodach jednego z przedstawień teatral- 
nych. Dyr. Zelwerowicz z całą gotowością 
wybrał na ten cel najbliższą premjerę. Do- 
chód z przedstawienia w najbliższy czwar- 
tek 24 b. m. — będzie to premjera dosko- 
nałej sztuki A. Grzymały-Siedleckiego „Ma- 
man do wzięcia* — zasili również kasę zw. 
Pracy Obywatelskiej Kobiet. Poza zwykłą 
sprzedażą biletów w kasie teatralnej rów- 
nież panie ze związku zorganizowały sprze - 
daż biletów w cukierni P. Sztrallowej i in- 
nych pumktach. Bilety, zarówno ze względu 
na głośnę premjerę, jak i piękny cel, są roz- 
chwytywane. 

RÓŻNE. 
— (y) Marszałek Piłsudski obywatełem 

honorowym gminy pliskiej. W związku z 
prośbą gminy pliskiej, pow. dziśnieńskiego 
przesłaną przez p. wojewodę wileńskiego na 
imię Pana Marszałka Piłsudskiego, Pan Mar- 
szałek wyraził swą zgodę na przyjęcie oby- 
watelstwa honorowego gminy pliskiej. 

— (a) Wypłata emerytur. Władze skar- 
dowe poleciły podległym sobie urzędom 
szybkie wypłacanie pensyj emerytom, po- 
nieważ ostatnio zachodziły wypadki, że na- 
leżne co miesiąc emerytury wypłacano nie- 
regularnie, co ujemnie odbijało się na utrzy- 
mujących się jedynie z tego. 3 

— (y) Polsko-sowiecka konferencja 
iczna. Na pograniczu polsko-sowieckiem 

w pobliżu Orzechowna (na terytorjum Z.S. 
S.R.) odbyła się przed kilku dniami granicz- 
na konferencja poświęcona załatwieniu sze- 
regu zatargów obustronnych. | : 

Jako petnomocnik ze strony Polski wy- 
stąpił starosta dziśnieński p. Jankowski w 
towarzystwie ref. bezpieczeństwa powiatu p. 
Szwigiera i przedstawicieli wojskowości. 

Załatwiono pomyślnie wszystkie sprawy 
aczone do rozpoznania. 

— (y) liastytucja straży nocnych działać 
będzie w woj. wileńskiem. Ministerstwo Spr. 
Wewn. zezwoliło Tow. Ochrony Mienia na 
rozszerzenie swej działalności i na woj. Wi- 
leńskie i Nowogródzkie. Jo zakresu dziata- 
nia tego towarzystwa należy utrzymanie war 
towników dla ochrony mienia osób RA 
nych, firm i iastytucyj od kadzieży, włamania 
pożaru i t.p. : 

Wartownikami będą zdrowi i nieposzla- 
kowani obywatele polscy, wyszkoleni przed- 
tem przez policję. T-wo pobierać będzie о- 
znaczone opłaty. 

— (y) Sól z podrożała. Z rozpo- 
rządzenia Min. Skarbu cena 100 kig. soli ja- 
dalnej została podwyższona i wynosi 35 zł. 
w sprzedaży detalicznej. Dotyczy to soli wa- 
rzonki i białej-wraz z opakowaniem. 
waz soli szarej wynosi obecnie 25 zł. za 

1 

pieczenia publiczności, korzystającej z usług 
autobusów i dorożek samochodowych, od 

OE wypadków _przedsięwzięto 
wiele. 

Specjalne komisje badają skrupułatnie 
techniczny stan pojazdów, sprawdzają przy- 
gotowania fachowe szoferów, a prócz tego 
władze nadzorcze wyznaczają szoferom ka- 
ry za ich przewinienia. 

Nie można negować słuszności tych kar 
jednak należy też zrobić coś aby ulżyć doli 
szoferów. Większość szoferów, zwłaszcza 
na taksówkach, pracuje po 16 godzin bez 
przerwy. 

Praca ta odbywa się w b. ciężkich wa 
runkach, wśród zmiennych warunków atmos 
ierycznych. Wielu z nich siłą rzeczy spać 
musi w maszynach podczas postojów, 
bądź w garażach. Praca taka rzecz zrozu- 
miała powoduje szybką utratę zdrowia. 

W grę wchodzi tu jeszcze inna b. ро- 
wažna Sprawa, a mianowicie bezpieczeństwo 
przechodniów i pasażerów. Szofer pracujący 
w tych warunkach nie może dostatecznie 
panować nad swemi nerwami, mie może 
wskutek przemęczenia skupiać dostatecznie 
uwagi i często wbrew woli powoduje nie- 
szczęśliwe wypadki. 
Е Ani maszynista, ani motorniczy tramwa- 
jowy nie może pracować dłużej niż osiem 
godzi... nie zezwala się ze względu nabez- 
pieczeństwo. Z szoferami jest inaczej. Rów- 
nolegle z karami za przewinienia, władze 
powinnyby zająć się opracowaniem przepi- 
sów regulujących dokładnie warunki i czas 
pracy szoferów na pojazdach zarobkowych. 
Chodzi tu zwłaszcza o szoferów na autobu- 
sach, z których wielu pracuje na dwie zmia- 
ny t. į. po 16 godzin. 

— (0) Nowe wydawnictwo. 
dowiadujemy, ż dniem 1 grudnia 
kupców. żydowskich w Wilnie 
wydawać „Tygodnik handlowy" 
żydowskim. 

„—— Sprawozdanie z loterji katolickiego związku Polek z dnia 5 i 6 parter 1929 roku. Dochód: sprzedaż biletów 850.00, ро- datek 90 zł., znaczki stempłowe 7 Zl. 45 96, zrobienie biletów i afiszy 21 zł., ostemplo- 
wanie afiszy i rozklejenie 11 zł. 35 gr., za- 
kup fantów 78 zł. 55 gr. razem 208 zł. 05 gr. 
czysty zysk 641 zł. 95 gr. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Miejski ną Pohutance. Dziś, we 
wtorek ostatnie przedstawienie arcydzieła 
Gogola „Rewizor z A. Zelwerowiczem w 
roli Horodniczego. Jutro z powodu jeneral- 
nej próby komedji  Grzymały-Siedieckiego 
„Maman” do wzięcia* przedstawienie zawie- 
szone. 

Ceny miejsc zniżone. 
Premjera „Maman do wziecia“. W 

czwartek bieżącego tygodnia wchodzi na 
repertuar Teatru na Pohulance najnowsza; 
pełna humoru, komicznych sytuacyj oraz ty- pów komedja Grzymały. Siedleckiego „Ma- 
man do wziecia“, ktėrą Poznan grał w sezo- nie bieżącym sto kilkanaście razy z rzędu. Wprowadza tę nowość na scenę naszą dyr. A. Zelwerowicz, kreując zarazem jedną z głównych ról kresowego ziemianina. 

Jak się 
związek 

rozpocznie 
w języku 

  

      

     

  

„. — Teatr Miejski w Lutni. - Dziś teatr nieczynny z powodu próby jeneralnej. z lekkiej komedji Hensa | © ta „Powrot“. 
— Premjera „Powroin“ Lihni. Jutro 

   ro. wrót”, fituje w y 
tę grano św dzajowe. W Paryżu komedię 

ciągu przeszło dwuch lat, 
— Przedstawienie szkolne, W sobotę 

26 b. m. o godz. 3.30 odbędzie się w Teatrze 
na Pohulanc cjalne prżedstawienie dla młodzieży 5 ej. Wystawione zostaną 
„Dziady“ / icza 'w układzie scenicz- 

0. Ceny © naj 

   

    
   

  

   

  

niższe, 

+ (y) Niezbędna reforma. Dla zabez- , 

- do domu ze wsi Bobrowniki 

# GĄDÓW 
PRZYGODA POSTERUNKOWEGO 

TRASSA. 
Ciężki jest kawałek chleba policjanta. 

Mało tego że pełni służbę po 12 — 16 godz, 
na dobę a jeszcze narażony jest ustawicznie 
na nieprzewidziane niebezpieczeństwa. We- 
zmy dla przykładu przygodę post. Trassa. 
Idąc ul. Ponarską usłyszał w jednym z do- 
mów odgłos wystrzału. Zaniepokojony za- 
dzwonił do dozorcy lecz nikt nie pośpieszył 
aby otworzyć bramę. Nie zrażony tem prze- 
lazł przez płot i właśnie w momencie kiedy 
znalazł się na podwórzu zauważył jakiegoś 
YĆ usiującego wydostać się na u- 

icę. 
Wywiązał się djalog. 
— Kto to strzelał, czy nie pan? z 
— Dobrze nie wiem, prawdopodobnie 

ja, odpowiedział zapytany i jednocześnie 
wyjął z kieszeni rewolwer. Post. Trass schwy 
cił za rewolwer i jednocześnie nastąpiły 
trzy wystrzały. 

Na odgłos ich wybiegły z domu trzy nie 
wiasty, jak się potem okazało: matka, żona i 
siostra tajemniczego strzelca. Cała ta ro- 
dzina stanęła w pozycji obronnej i uniemożli 
wiła posterunkowemu odprowadzenie awan 
turnika do komisarjatu. Nie mając innej ra 
dy zmuszony był rejterować i dopiero po za- 
wezwaniu pomocy wrócił znów. 

Przez ten czas strzelający wszedł do 
mieszkania i zatarasował się. 

Trzeba było wyważyć drzwi aby are- 
sztować awanturnika. Wczoraj stanął . 

(nazywa się Michał Tarajkowski) przed są- 
dem okręgowym aby odpowiadać za, usiło- 
wanie zastrzelenia policjanta. 

Sąd uwzględni: to, że działał on będąc 
nietrzeźwym i wymierzył mu łagodną karę 
6 mies. więzienia, zamieniając ją na mocy 
amnestji do 3 miesięcy. 

Obronę wnosi mec. Engiel. (y) 

WROCE ERC OYRZAR O RACK ARWRAONTOZEGZ 

— Recital fortepianowy Janiny Hepne- 
rowej. W nadchodzącą niedzielę, dnia 27 b. 
m. Wileńskie Towarzystwo Filharmoniczne 
organizuje w Teatrze Miejskim Lutnia drugi 
poranek muzyczny z udziałem znakomitej 
pianistki warszawskiej Janiny Familier-Hep- 
nerowej. Brawurowa technika i głęboka mu- 
zykalność stawiają tę wirtuozkę w szeregu 
pierwszorzędnych _ mistrzów — fortepianu. 
Szczegóły programu podamy wkrótce. Po- 
czątek koncertu o godz. 12 w południe. Bi- 
lety po cenach _zniżonych do nabycia w ka- 
sie teatru Lutnia od 11—9 wiecz. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Hollywood — Intrygant. 
Heljos — Eritikon. 

Lux — Z raju bolszewickiego. 
Światowid — W wirze Paryża. 
Wanda — Skrzydła. 
Eden — Trędowata. 
Piccadilly — Zagłada Rosji. 
Ognisko — Romans księżniczki (Niczy- 

je dzieci 
Kino miejskie — O świcie. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

— (b) Awantury na wiecu przy ulicy 
Ludwisarskiej. W ubiegłą niedzielę żydowski 
centralny komitet oświatowy (C. B. K.) 
zwołał do sali Krengla wiec poświęcony spra 
wie szkolnictwa. 

Komitet stoi na stanowisku, że naucza- 
nie należy prowadzić w języku żydowskim. 

Przeciwnikami tego, jak wiadomo są 
sjoniści, którzy i tym razem postanowili 
protestować przeciwko posunięciom  komi- 
tetu. 

W czasie wiecu wszczęły się awantury, 
które w rezultacie doprowadziły do bójki. 

Musiała interwenjować policja, która 
zajście zlikwidowała. . 

— (c) Samobójstwo kierownika Kasy 
Chorych. W ubiegłą niedzielę popełnił samo- 
bójstwo kierownik (2) Kasy Chorych w 
Landwarowie Sylwestr Tarepa. : : 

Desperat strzelił sobie w skroń przebi- 
jając mózg, co spowodowało natychmiast 
zgon. Przyczyny targnięcia się na Życie nie 
są znane. Prowadzi się dochodzenie w celu 
ustalenia takowych 

— (c) Obława na męty społeczne. W 
nocy z 19 na 20 b. m. policja przeprowadzi- 
ła na terenie miasta obławę, w trakcie któ- 
rej zrewidowano różne spelunki i miejsca 
zbiórek różnych podejrzanych. W. trakcie 
obławy zatrzymano 40 osób, w tem 7 ko- 
biet, uchylających się od badań lekarskich. 
Między innemi zatrzymano Stanisława Dras- 
kisa, poszukiwanego za kradzieże i Arsenju- 
szą Taszkina, poszukiwanego przez policję 
w Rudominie również za kradzieże. 

— (c) Zamach samobójczy. Z niewy- 
jaśnionych narazie przyczyn targnęła się na 
życie Stefanja Orłowska (Smoleńska 4), któ- 
ra wypiła niewielką ilość jodyny. Desperatkę 
ulokowano w szpitalu Św. Jakoba. 

c) Skradziono narzędzia  fryzjer- 
skie wartości 700 zł. na szkodę Snitkina wła. 
ściciela zakładu fryzjerskiego przy ul. Nie- 
mieckiej 26. 

— (с) W autobusie przy zbiegu ul. Wi- 
toldowej i Starej okradziono Władysława 
Zubowicza (Wileńska 26). Nieznany spraw- 
ca wyciągnął mu z kieszeni zegarek warto- 
ści 500 zł. Р 

— (c) Ujęcie pasera. Zatrzymano do- 
rożkarza 
gdy przewoził bieliznę i ubranie skradzione 
20 j Bodela Segala (Szeptyckiego 

— (c) Zbłądził żołnierz sowiecki. Koło 
Wielhorna zatrzymano żołnierza sowieckie- 
go, który jak się okazało zabłądził na nasze 
terytonjum podczas patrolowania granicy. 

Żołnierza oddano z powrotem w ręce 
władz sowieckich. 

— (c) Podrzutek, W posesji Nr. 6 przy 
ulicy Piwnej znaleziono podrzutka płci męs- 
kiej w wieku około 2 tygodni. Przy podrzut- 
ku była kartka w języku żydowskim, wo- 
bec czego ulokowano go w przytułku Toz. 

SZ 0) Awantury pijackie na ul, Zam- 
kowej. Wczoraj w mocy na ulicy Zamkowej 
6 pijanych osobników zaczepiło przechodzą- 
cego tą ulicą Józefa Szagatowskiego (Kró- 
lewska 5) i usiłowało go pobić. Napadnięty 
nie widząc innego wyjścia, wystrzelił z re- 
wolweru, co spowodowało, że nadbiegła po- 
licja i wszystkich napastników aresztowała. 

: (c) Okradzenie mieszkania. Niezna. 
ni sprawcy dostali się do mieszkania Mieczy. 
sława Monkiewicza przy ul. Gimnazjalnej 
10 i wynieśli co cenniejszą garderobę_ war - 
tości tysiąc zł. _ sprawcy weszli do miesz- 
kania otworzywszy drzwi kuchenne dobra- 
nym kluczem. 

—(c) Skutki bójki. Z powodu nieporo- 
zumień osobistych wynikła bójka pomiędzy 
Janem Araszkiewiczem a Kazimierzem Ga- 
wryłowiczem zamieszkałymi przy ul. Klono- 
wej 21. W trakcie bójki Gawryłowicz został 
uderzony kamieniem w głowę, tak silnie, że 
czaszka uległa pęknięciu. W stanie ciężkim 
ulokowano go w szpitalu żydowskim. Spraw 
cę poranienia policja zatrzymała. 

- — (V) Osrabili pijanego, Mieszkaniec 
m. Gierwiaty Mustaf Połtorzycki zameldował 

"*i, że gdy wracał w stanie nietrzeźwym 
lo d M podsiadło się :0 niego na wóz trzech nieznanych mu osob 

w. Po pewnym czasie przygodni pasa- żerowie rzucili się na niego, pobili i zrabo.. wali 25 zł. książeczkę wojskową i buty. 
„Na drugi dzień po wypadku Połtorzyc- 

ki udał się na miejsce wypadku i znalazł 
przy drodze 10 zł. zgubione zapewne przez 
napastników. 

Dalsze dochodzenie prowadzi policja. 
— (y) „utopił się w cebrze*, Michali 
ztel ze wsi Stojaciszki pow. Świe 

   

    

  

Chaima Szmulcina (Kowalska 9) g 

  

CHODZĘ PO MIEŚCIE.. 

„KOMISIJA“. 
Szedłem sobie któregoś dnia deptakiem 

wileńskim (czytaj: ul. Mickiewicza) raz w 
raz uchylając kapelusza i sakramentalne: 
„moje uszanowanie" wypawiadając ot, zwy 
czajnie, jak w popołudnie powszedniego dni 

Kogoż bo nie spotkać można ze znajo 
mych o tej godzinie i na Mickiewicza ulicy? 

Szedłem sobie  przechadzkę poobiednią 
odbywając, poprostu dla zdrowia, jak do 
ktćr przykazał. ZA? 

I doszedłem tak do rogu Wileńskiej, de 
gmachu jJabłkowskich, aby tam w lustrza- 
nych szybach wystaw akuratnie się ogiąd 
nawszy, z powrotem, jak wielu innych, ku 
Katedrze naszej się skierować. 

Gdym już samego siebie przed domem 
Jabtkowskich spenetrował i ku dalszzj prze- 
chadzc2 się miał przypadkiem rzuciiem o 
kiem ra drugą Mickiewicza ulicy stronę, tam 
gdzie tabliczka „przystanek autobusowy 
sto: 

Zobaczyłem łudzi gromadkę, a wśród 
nich.. c nieba! ... Nemezjusza Kiemensa O 
górkiewicza. S 

"Tax to on sam we własnej sta: osobie. 
Stał samotny (jak zawsze) i ty'ko ce 

chwiie ku Katedrze wzrok jakis stęskiicny 
skiercwywal. 

Nie widziałem się już dawno z naszym 
czcigodnym i cenionym kolegą  redakcyj- 
nym, nie zdiwi więc pewnie nikogo, żem 
bez chwili namysłu na drugą sironę ulicy 
skoczył, by dłoń uścisnąć estety. r 

Dowiedziatem się, že bawil czas jakiš po. 
za Wilnem i że dopiero od dni kilku jest 
znowu wśród nas. 

Gdzie był? co robił? pytać mi nie wypa- 
dłało, skoro sam nie uznał za stosowne po - 
wiedzieć mi o tem. 

Tymczasem gawędziliśmy o rzeczach po- 
tocznych. 

— Panie, rzekł mi w pewnej chwili Ogór 
kiewicz, dziwi pana niewątpliwie fakt, że 
mnie w tem miejscu tkwiącego zastajesz. 
Zdziwisz się jeszcze bardziej, gdy powiem, 
że stoję tu już od dobrych minut dwudzie- 
stu i czekam, czekam na autobus. 

Rzeczywiście wydało mi się to dziwnem, 
tem dziwniejszem, że już od dość dawna nie 
zwykliśmy w Wilnie na autobusy dłużej cze 
kać, jak 3 do 5 minut. Przecież rozkłady ja- 
zdy mamy. 

Chcąc sprawę wyjaśnić i ze względu na 
własną ciekowaść i ze względu na widocz- 
ną rozterkę mego dostojnego kolegi, pod- 
szediem do policjanta, prosząc o wyjaśnie- 
nie. 

Okazało się, że w godzinie, w której o- 
baj z panem Nemezjuszem na rogu Wilen- 
skiej staliśmy, czynna była komisja autobu- 
sowa, sprawdzająca sprawność kursujących * 
samochodów. 

Policjant tedy wyraził przypuszczenie, 
że widocznie wycofała ona z kursowania kil- 
ka kolejnych autobusów, stąd powstała przer 
wa w komunikacji samochodowej. 

Gdym wrócił do mego towarzysza z wy* 
jaśnieniem powodów jego długiego na przy- 
stanku oczekiwania, rzekł mi tylko słów kił. 
ka, które swą trafnością i oczywistością racji 
osadziły z miejsca wszystkie moje zapędy, 
zmierzające do obrony systemu kontroli te- 
chnicznej naszych autobusów. 

Powiedział mi: Wszystko bardzo pięknie, 
ale czemu z racji pracy Komisji bity jest pa- 
= korzystający z komunikacji autobuso- 

wej? ° 
— Czemu on właśnie musi czasem swym 

płacić za kontrolę roztaczaną przez władze 
nad autobusami?. 

— Czemu władze nie pomyślą, że rze- 
czą nienaruszałną i stanowiącą własność pu- 
bliczną jest rozkład jazdy autobusów, i że 
do niego należy dostosować funkcjonowanie 
komisji, a nie odwrotnie? Mik. 

a Sia] d 

Z PRZEMYSŁU GUMOWEGO. 

Według otrzymanych przez nas infor- 
macyj, w zakładach Tow. Akc. „Pepege” w 
Grudziądzu wre gorączkowa praca w kie- 
runku zaspokojenia zapotrzebowania na obu- 
wie gumowe w zbliżającym się sezonie zi- 
mowym. 

Przypuszczając, że po gorącem lecie na- 
stąpi bardzo ostra zima, kupcy tak krajowi, 
jak i zagraniczni zawczasu uskutecznili swe 
zamówienia na kalosze i śniegowce. To też 
cała produkcja zakładów „Pepege“ na nad- 
chodzący sezon jest wyprzedaną. 

Nad punktualnem i skrupulatnem wyko- 
nywaniu licznych zamówień nadeszłych tak 
z kraju jak i zagranicy zakłady „Pepege“ 
pracują całą siłą swojej zdolności produkcyj 
nej. W tym celu firma przekształciła swój 
dział obuwia fetniego, dostosowując go tak- 
że do potrzeb fabrykacji obuwia zimowego. 

Tak samo w swojej fabryce płaszczy nie 
przemakalnych w Wąbrzeżnie wytwarza 
„Pepege* w czasie przejściowym, tj. podczas 
sezonu zimowego kalosze i Śniegowce. 

Nie od rzeczy będzie tu zauważyć, że 
Tow. Akc. „Pepege* od początku swego 
istnienia aż do niedawna stale rozbudowy - 
wało swoje warsztaty pracy, tworząc w ten 
sposób kolos przemysłowy, zatrudniający о- 
becnie w swoich zakładach w Grudziądzu, 
Warszawie i Wąbrzeżnie około 6000 praco- 
wników. е 

  

skiego zameldowała, że mąż jej utopił się w 
cebrze. 

Twierdzenie to nasunęło policji pewne podejrzenie i rzeczywiście dochodzenie 
wstępne ujawniło na głowie trupa kilka ran 
zadanych tępem narzędziem. 

Niewątpliwie jest to jeszcze jeden wy= 
padek (e) wa 

— (© ypadki za d Za ubie 
niedzielę zanotowano w a 158 ao 
ków, z czego kradzieży 9, przekroczeń ad- 
ministracyjnych 109 i różnych innych 40. 

— (c) Nagł y zgon. Z powodu choroby 
serca zmarł nagle 65 letni Irma Szuster za- 
mieszkały przy ulicy Wiłkomierskiej 69. 

(c) Uwaga na gablotki. Hirszowi Blu 
sińskiemu z gablotki wystawowej umieszczo 
nej przy sklepie (Wielka 50) skradziono swe 
ter wartości 60 zł. 

Z chwilą nastania dłuższych wieczorów 
coraz częściej zdarzają się podobne kradzie- 
że na co winni zwrócić uwagę właściciele sklepów i w celu uniknięcia niepotrzebnych 
strat odpowiednio się zabezpieczyć. 

— (c) Zatrzymanie złodzieji Na gorą- 
cym uczynku kradzieży palta i kapelusza z lokalu szkoły powszechnej (Beliny 16) za. 
trzymano niejaką Sałomeę Juchniewicz. 
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— (c) Ujęcie oszusta, Wileńska policja , 
śledcza aresztowała Franciszka  Kozaczka, 
stałego mieszkańca Bydgoszczy poszukiwa- 
nego przez tamtejsze władze ca cały szereg 
malwersacyj i oszustw. 

Ponadto Kozaczek poszukiwany jest 
przez sąd w Wilnie za dokonanie kradzieży. 

— (©) Nagły zgon. Z niewyjaśnionych przyczyn zmarł nagle Maciej  Kosłowski 
(Lwowska 15). 

Zanim kupisz towar zagraniczny 

—  Dhelrzyj fowar krajowy 

   



SPORT. 
Ostatnia impreza Wil. Z. L.A. 

Wileński Zw. Lekkiej Atletyki przeczu- 
wając, że lada dzień zima zmusi go ułożyć 
się do snu zimowego zorganizował ostatnią 
jesienną imprezę. Inowacją, obliczoną za- 
pewne na przyciągnięcie publiczności, było 
wplecienie do programu lekkoatletycznego 
turnieju piłki nożnej A—klasowych drużyn 
o puhar Z. L. A. 

Program lekkoatletyczny przewidywał 
mecz pań Makabi — Strzelec oraz bieg na 
przełaj panów na przestrzeni 4000 mtr. 

W sobotę rozpoczęto turniej piłkarski 
(wyniki pierwszych spotkań podaliśmy w 
numerze poprzednim) oraz mecz Makabi— 

Strzelec. : у 
Nie było dla nikogo wątpliwości, že 

zwycięży Makabi, dlatego jedynie, że w 
barwacn jej Startuje najlepsza bezspornie 
lekkoatletka wileńska  Lewinówna. Jako 
przeciwstawieniem jej była Kraśnicka 
zdolna ale znacznie słąbsza zawod- 
niczka. 

Przewidywania fte nie omyliły jakkol- 
iek pierwszy dzień przyniósł nieznączne 

tylko zwycięstwo Makabi: 
Oto wyniki poszczególnych  konku- 

rencji: 
Bieg 60 mtr. — Lewinówna 8,8 sek., 

Rzut dyskiem — Lewinówną 31.65 mtr. 
(rek. okręgu), Kraśnicka 27.72. Skok 
wzwyż- Kraśnicka 115 catm., Lewinówna 
115. : 

Program niedzielny rozpoczęto bie- 
giem na przełaj panów w parku USB. w 
Zakrecie. A 

Do startu stanęło 14 zawodników, re+ 
prezentantów klubów: Sokół, Pogoń, AZS. 
i Zw. Mł. Polskiej. Bieg OR PE 
mie najszybszy wileński redniodystanso= 
wiec Sidorowicz (AZS) w czasie 12.40,8. 
Drugim był Puzlewicz (Pogoń), Trzeci Ży- 
lewicz (Sokół). A 

Po południu na stadjonie Ośrodka о4- 

były się ostateczne spotkania piłkarzy i 
kilka konkurencji pań. || 

W walce o 3i 4 miejsce w turnieju 
spotkali się zwyciężeni w pierwszym dniu 
Ż.A.K.S. i Pogoń, którai na ten raz wyszła 
pokonana w stosunku 2:0 mimo, że była 
nie gorszą od ŽAKS'U, a 

Spotkanie I p. p. Leg. z Makabi wy- 
padło niespodziewan'e ciekawie. Obie dru- 
żyny grały żywo, z ambicją i... głową. Jałow : 
cer pięknym bocznym strzałem zdobywa 
dła barw swoich prowadzenie. Wojskowi 

/ atakują zawzięcie i w trakcie iedrego z 
podjazóów Krawczyk strzela do niebronio- 
nej biamki. Pod koniec gry Gracz popra- 
wia wynik. WA 

„Z powodu spóźnionej pory mecz trwał 
tylko 55 minut. i Makabi schodzi pokona- 
na. Jaki wzięłaby sprawa obrót, gdyby 
mecz przedłużono trudno przewidzieć. W 
PA puhar powędrował do 1 

. Leg. i 
W trakcie zmagań piłkarzy lekkoatletki 

„wykańczały” swój mecz. | 
W skoku w dal Kraśnicka zwyciężyła 

skacząc 4.27, Lewinówna 3.91. Rzuty oszcze- 
„pem i kulą przynoszą znów zdecydowane 

zwycięstwo Lewinównie. _ Oszczep—29,76 
cntm., Kraśnicka 20.64. Kula — 10.17 (w 
próbie pobicia rekordu 10.48), Kraśnicka 
8.18. Ostatnią konkurencją, sztafetą 4x75 

wygrały makabistki Agrestówna, Dalińska, 
Śmipiłska i Lewinówna w czasie 45 sek., tj. 
о 1 sekundę lepszy. od strzelczyń, 

W ogólnej klasyfikacji zwyciężyła Ma- 

kabi w stosunku 40:29 pkt. ы 

Zaznaczyć nałeży, że mimo b. niepew= 

nej pogody, zwłaszczą w niedzielę, publicz- 

ności zebrało się sporo. Wynika z tego 
że próba łączenia imprez lekkoatletyczvych 
z piłkarskiemi, dała pomyślny rezultat. 
Jest to doskonały sposób przyzwyczajania 
publiczności do interesowania się lekką 

atletyką. T. 

GETRY TINTTEARESSTE ESRT 
RADJO. 

Wtorek, 21 października 1929 r. 

11.56-12.05; Transmisja z Warszawy 
Sygnał czasu, 12.05—13.10. Poranek mu- 
zyki popularnej ork. pod dyr. Michała 
Szabsaja. 13.10—13.20: Transmisja z Warsz. 
komunikat meteorologiczny. 17.00—17,20: 
Program dzienny i chwilka litewska. 17.20 
— 17,45: Audycja dla dzieci „Kronika ży- 
cia młodzieży* wygł. Wróżka Dzieciolubka. 
17.45— 18.45: Transm. z Warsz koncert. 
18.45—19.10: „Przemysł filmowy" odczyt 
wygł. Leszek Szeligowski. 19.10 — 19.35: 
„Tancerka;— królową Bizancjum” odczyt 
wygł. Zula Minkiewiczówna. 19.35 - 19.50: 
Program na środę i rozmaitości.19,56—23,00: 
Transm. opery z Poznania, poczem komu- 
nikaty z Warszawy. 23.00— 24.00: Godzina 
ciszy (dla słuchaczy lampowych). 

BEWZWZUGZOCZMEJ 

K ŻĄDAJCIE 
| BRZ wszystkich aptekach i 
EJ składach aptecznych zńanego 

bi й 
E 

środka od odcisków 

Prow, B, PAKA. 

MERC COMO ACRE. i 

OGŁOSZENIE. 

Na podstawie art. 25 i 26 Rozporządze- 
nia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 16. 
11. 1928 r. (Dz. U.R.P. Nr. 23 poz. 202) Mo- 
gistrat m. Wilna podaje do wiadomości о- 

sób zainteresowanych o przystąpieniu do 
sporządzenia planu zabudowania (regulacyj- 
nego) części miasta Wilna, a mianowicie, w 
ranicach: na północy od rzeki Wilji i Kontr 

Werek rzeką Wilją w kierunku wchodnim do 
m. Pilakolmia, następnie granicą miasta do 
Szosy Niemenczyńskiej i dalej w kierunku 
południowym do Traktu Marszałka Piłsud- 
skiego, następnie tym Traktem w kierunku 
zachodnim do granicy pomiędzy fotwarkami 
Leoniszki i Puszkarnią i tą granicą do toru 
kolejowego Wilno — Wilejka i dalej w tym 
że kierunku do ulicy Dolnej, następnie gra- 
cą miasta w kierunku również południowym 
włączając grunta Kolonji Kolejowej Wileń- 
skiej i działki osadników wojskowych oraz 
grunta wsi Góry, granicą miasta do lasu miej 
skiego w Kuprjaniszkach, wreszcie południo- 
wą granicą miasta i zachodnią do rzeki Wilji 
dalej rzeką Wilją i granicą miasta do traktu 
Suderwiańskiego, następnie tym traktem do 
Szosy Wilkomrerskiej, wreszcie po podnożu 
gór Szeszkinie i granicą gruntów  rządo- 
wych do wsi Bołtupie i po drodze do Wie- 
czornika do rzeki Wiłji wreszcie rzeką Wilją 
na północ do Kontr Werek. 

by zainteresowane prawne i fizyczne 
będą mogły zaznajomić się z projektem pla- 
mu zabudowania w okresie od 1 do 28 sty- 
cznia 1932 r. w Magistracie w Wydziale Po 
miarów i Regulacji w godzinach urzędowych, 
w okresie zaś następnych dwuch tygodni tj. 
od 29 stycznia do 13 lutego mogą być zgła 
szane w godzinach urzędowych zarzuty prze 
ciw tym projektom planów w tymże Wydzia 
le Pomiarów i Regulacji. 

$LO W G 

GIEŁDA WARSZAWSKA 

21 października 1929 r 

Dewizy i waluty 
Tranz. Sprz. Kupno 

Dolary 8,86,5 8,90,5 8,86,5 
Belgja 124,53, 124,84, 124,23, 
Kopenhaga 238,49, 239,09, 237,89 
Budapeszt 155,55 155,95 15515 
Holandja 350,31 _ 360,21 358,41 

Londyn 43,48, 43,59. 43,37 

Nowy-York 8,90 8,92 8,88 

Oslo 237,52 238,12 — 236,92 
Paryż 35,11 35,20, 35,02 

Praga 26,40, 26,47, 26,34, 
Szwajcarja ; 172,65, 173,08, 172,22, 

Bukareszt 5,3125 5,3137 5,3113 

Stokholm 239,48, 240,08 — 238,88 
Wiedeń 125,33 125,65, 125,02 

Węgry 155,57 155,97 55,17 

Włochy 46,11, 46,82, 46,60, 
Marka niemiecka 213,13, 

Gdańsk 173,05. 

Papiery procentowe 

Pożyczka inwestycyjna 118.25 Prem- 

jowa dolarowa 62.75, 5 proc. konwersyjna 
50,10. 6 proc.dolarowa 80 -. 10 proc. kole- 
jowa 102,50, 5 proc. kolejowa 48,25. 8 proc. 

MBL. Z. B. 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,—. 
8 proc. warszawskie 67,50,5 proc. warszaw- 
skie 51. — 8 proc. Łodzi 58, . $ proc. 
Siedlec 42,—. 8 proc. GLK ESI 
Ziemskiego 94,—. Stabilizacyjna 88. 5 proc. 
Radomia 43 7 proc. ziemskie dolarowe 78 
4 proc. ziemskie 41 

Akcje: 

Bank Polski 167,10 167,75 Powszechny 
Kredyt —. Związek Spółek Zarobkowych 
—,-* puls —. Elektrownia w Dąbrowie 
— .. Cukier —. _ Cegielski —,—. Mo- 
drzejów 18.75 Norblin 100. Ostrowiec —. — 
Starachowice 22:— Zieleniewski 82,— 

—80 Heberbusch 225—.Węgiel 67.50 Paro- 
wozy 25, Borkowski —. Spiess 135. 
Lilpop 28.50 Zachodni 71.25 Kijewski 90. 
Klucze 8.50 Ill em. 73,50. Siła i Światło 
120 Firley 51. Bank Dysk. 127, Nobelt4,25 
Rudzki 31,50 Gaberbusch 220. Bank Hand- 
owy 119,—. 

  

GIEŁDA WILEŃSKA 
dnia 21 października 1929 r. 

Czeki i wpłaty. 

Londyn 43,46 

Listy Zastawne w walucie zagr. 

I em. 8 proc. L. Z. Wil. Banku Ziemskiego 
1 dol. — 93. 

Papier. procentowe państw. 

Pożyczka a ser. II 1926 r. 
5 dol. — 63.—w złotych. 

Listy zastawne. 

4i pół proc, Wileńskiego Z Ziemsk. 

z kapitałem zł. 10— 

Zł,—505. 

i Wspėlnik 15 tysięcy POSZU- į 
L KIWANY do przedsiębiorstwa w 1 

pełnym ruchu. Zgłaszać się: Jagiel- 

lońska 3 m. 19. od g. 3—4, 

5 proc. 

  

Żel 
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BILAN$ $SUROWY 
Wileńskiego Prywatnego Banku Handlowego Sp. Hke, 

  

  

AKTYWA Na dzień 30 września 1929 r. PASYWA 
VAN 

asa i sumy do dyspozycji Kapitały własne 
s a awiena © kasie 133,017.22 a) zakładowy 1.500.000.— 

5 pozostalość w B-ku Polskim b) zapasowy 42.162 07 4 1.542.762.07 
P.K.O. i B-ku Gosp. Kraj. | _49.420.74 | 182,437.96 Wkłady — 2 

Waluty zagraniczne > 153.735.83 a) terminowe 4.788.051.41 
ideas is własne b) 4 vista 2.004.407.54] 6.792,458.95 

> a) pożyczki państwowe 6.499.62 Rachunki bieżące (Salda kredyt.) 
> b) papiery hipoteczne 51.279.60 otwartego kredytu a 113.728 83 

3 c) akcje | „90.344.78 | 148.124— - Zobowiązania inkasowe Ak 86 949.94 
Banki krajowe = 119.396,28 Redyskonto weksli — 1.795,095 03 
Banki zagraniczne 275.600.14 Banki krajowe — 420 £96.39 
Weksle zdyskontowane 7 4.792.049.94 Banki zagraniczne — 12 222,60 
Weksle protestowane = 89.704.09 Procenty, prowizje i różne — 774.778 35 
Rachunki bieżące (salda debetowe) Oddziały : — 831.146 36 
otwartego kredytu Różne rachunki — 213,502.14 

a) ząbezpieczone 3.764,058.51 : 

b) niezabezpieczone „439.531.30 O paiuas 

ożyczki terminowe R 4. 
Nieruchomosci ч 700.000.— 
Różne rachunki л EA 
Koszty. różnice kursowe i t. p. r Ss 

Oduziały : ______523_9__ 
ъ 

Suma bilansowa ZE Suma bilansowa 12.583.540.66 
Udzielone gwarancje 30. > 36.16 Zobowiąz. z tyt. udziel. gwar. 164.575, — 
Inkaso L Różni za inkaso ‚ |3.047.13616 

Razem 5195.51.82 Razem 15,795.251.82   
 „ OSTEN SMOLL, 

К 

    

_ chciał powiedzieć? 

   

8 W pogoni za widmem 
Dan patrzał badawczo na mówią- 

cego. Przed pięciu minutami słyszał, 
jak Lazard wydawał rozkaz, by cała 
szajka zjawiła się na oznaczone miej- 
sce dla walki z Danem. Słowa Tanci- 
ego zastanowiły go na chwilę, lecz za” 
raz zrozumiał grę jubilera i stłumił 
uśmiech, który mu się cisnął na usta. 

— Czy to jest wszystko, co pan 
LC — zapytał po 

chwili, milczenia. 
Gra Tanciego była zbyt przezro- 

czystą, zbyt niezręczną. Ale Dan nie 
rozumiał motywów jego postępowa” 
nia. W jakim cełu Tanci przyszedł da 
laboratorjum? Tanci nie był, oczywi- 
ście człowiekiem, który z własnej ini- 
cjatywy mógł podjąć się tak niebez- 
piecznego dzieła. 

— Ależ tak... czy to mało sir? — 
wyszeplenił zaniepokojony Tanci, spu- 
szczając fałszywe oczy i wyłamując 
palce. 

W tonie jego dźwięczała wyraźnie 
fałszywa nutka. 

Nie, — ten człowiek mie przyszedł 
tu, by błagać o jpomoc i opiekę. Sło- 
wa jego były kłamliwe i musiały mieć 
jakiś cel ukryty. Z każdą chwilą sta- 
wało się to coraz jaśniejszem. Jedyną 
rzeczą, która, powstrzymała go od 
przejścia do ofenzywy, był widok sre- 

    

  
brnej zabawki w ręku Dana. 

— Proszę... proszę schować ten 
rewolwer, sir... On mnie denerwuje i 
niepokoi... nie mogę spokojnie mówić. 

— To nie jest rewolwer, — od- 
rzekł spokojnie Dan. — To jest coś 
bardziej niebezpiecznego... i niezawod* 
nego. Czy nie zechcecie usiąść? Widzę 
że bardzo wam nie wygodnie jest stać 
i nie macie gdzie położyć kapelusza. 

Jubiler rzucił na krzesło niedowie- 
rzające spojrzenie. 

— Nie... ja... lepiej postoję, jeżeli 
pan pozwoli, sir. 

Usta jego  pobladty, 
przemknął strach. 3 

Dan ušmiechnąt się: 
— A więc rozmawiał pan trochę z 

hrabią Lazardem? Hrabia opowiiadał 
o małych niespodziankach, które ocze- 
kują  * w mojem laboratorjum... nie- 
proszonych gości. 3327 

— Nie, ja nie rozmawiałem z nim.. 
przysięgam, nie widziałem się z nim, 
sir, — jęczał starzec. 

— Dosyć tego! Dosyć tego udawa* 
nia głupca! Od chwili otworzenia 
drzwi czułem, jak czekaliście jakiegoś 
błysku, lub trzasku aparatu fotografu- 
jącego waszą postać. Patrzycie na 
ten mały przedmilot w mojem ręku, jak 

byście patrzyli w oczy śmierci. Myśli 
cie, że to jest ta sama broń, którą na- 
straszyłem Lazarda. Usiedlibyście na- 
pewno na to krzesło, gdybyście nie 
wiedzieli, że wysatrczy abym nacisnął 

w oczach 

  
sprężynkę, a tok elektryczny przyku- 
je was do miejsca, Lazard uprzedził 
was o wszystkiem, co was tu czeka! 

— Sir, pan się myli... słowo ho- 
noru, pan się myli... — przerwał 
śpiesznie jubiler. — Jestem pana stron 
nikiem. Nie mam już nic wspólnego z 
Harbią... 

—Wtył, wtył! łotrze... 
przestrzelę twą głowę! 

Jubiler odskoczył wtył, cofając z 
przerażeniem dłoń, którą wyciągnął 
przed chwilą, by chwycić za gardło 
Dana. 

Nie, walka z tak silnym. przeciwni- 
kiem, była zbyt nierówna! 

— Judasz! — syknął pogardliwie 
przez zęby Dan, podchodząc do jubi: 
lera i przykładając do jego skroni re- 
wolwer. 

— Zjawiacie się do mnie nibyto z 
pomocą, przysięgacie i błagacie o mi- 
łosierdzie, ale cały czas szukacie oka* 
zji, by uśpiwszy moją czujność, rzu- 
cić mi się do gardła. Takie zadanie 
dał wam wasz „wódz'. Mówcie, co 
wymyśliliście nowego?.. Odpowiedź- 
cie mi natychmiast, jeśli nie chcecie, 
by was stąd wyniesiono nieżywego. 
Jaki nowy podstęp wymyślił Lazard? 

Nie wiem, sir. Nie znam jego 
planów. Nie mam z nim nic wspėlne- 
go. Nie wiem nic o hrabi — tłoma- 
czył się śpiesznie jubiler. 

— Wiecie! I zaraz opowiecie mi 
wszystko! W przeciwnym razie nie 

bo zaraz 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Odpowiedzialny redaktor Witold Woydyłło. 
/ 

  

Od ama 19 do 23 pažczternika 1949 r. wi4cznie będzie wyświetlany film: 

Kino Miejskie 
SALA MIEJSKA 

uł. Ostrobramska 5. 

+ 
(MIS$ CAVELL). Niezapomniana tragedja sądu wojennego bezlitosnych kapłanów wojny, 
rozegrała się o śwcie 12 października 1915 r. w St. Gilles. Aktów 10. W roli głównej: SYBILLA 
THORNDIKE, oraz wojska niemieckie, jeńcy belgijscy, 
Birkensdaele, sąd wojenny niemiecki, etc. Kasa czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów od g. 4. 
Następny program: „DZIŚ TAŃCZY MARJETTA*. 

$WICIE*Ć | 
która 

lotnicy angielscy, personel szpitala w 

  

Premjera! 
Przebój 

erotyczńył 

KINO-TEATR 

„HELIOS“ 

  

„EROTYKONŃ* 
Pikantne porywające moment:f Wspaniała wystawal Sensacyjno-erotyczna treść. Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 
Nad program: „Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu*, 

Wspaniały 
dami. W 
rasowy amant, 

fescynujący aramąt z sensacyjnemi przygo- 
rolach gł. piękna i młodziutka ITA RINA i 

ulubieniec kobtet OLAF  FJORD. 

  

KINO-TEATR 
„HOLLYWGOD” DZIŚ OSTATNI DZIEŃ 99 

Mickiewicza 22, 

ERTRYGANT** z Emilem Janningsem 
w roli Cara Pawła I-go. ORKIESTRA KONCERTOWA. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.25. 
  

  

u Kino - Teatr 

„Światowić * 
ul. Mickiewicza 9. 

„W WIRZE PARYŻA” $ 
Alp, i w palacu lorda Abenstona w Szkocji. 

rywające momenty, Akcja roz 

  

|Kursy Kierowców Samochodowych 
Siowarzyszenia Techników Polskich w Wilnik 

UL. PONARSKA 55. TEL. 13-30. 
W dniu 28 pzździernika r. b. rozpoczną się zajęcia w grupie 
XL AMATORSKIEJ dla 
tygodniową i w grupie XLI 

zawodowych z nauką 2 i pół miesięczną. 
sekretarjat 

codziennie od g. 12 do 18 przy ul. Ponarskiej 55, tel. 13-30. 
Przy kursach warsztaty reparacyjne dla 

i ciągówek rolniczych. 

Zapisy przyjmuje, i informacyj udziela, 

samochodów 

Firma egz. od 1874 r. 

(©: jakości 

Magistrat m. Wilna ogłasza przetarg na 
roboty budowlane przy remoncie domu ad- 

ministr na betoniarni miejskiej ul. Piłsu- 
dskiego 56. 

Termin wnoszenia ofert do dnia 26 paź 
dziernika 1929 r. godz. 12. Oferty, do któ- 
rych należy dołączyć kwit kasy miejskiej 1a 
złożone wadjum wywysokości 5 proc. ofero- 
wanej sumy należy składać w biurze Sekcji 
Technicznej Magistratu pok. Nr. 52 gdzie mo 
żna również nabyć warunki wykonywania 
robót i ślepy kosztorys. 

Wyjaśnień udziela na miejscu ul. Piłsu- 
dskiego 56 kierownik Betoniarni. 

Inana Wróżka Chiromantka 
wyzdrowiałą wznowiła przyjęcia. 
Przepowiada przyszłość, sprawy są- 
dowe, o miłości i t. d. przyjmuje od 
10-ej do 8-mej wieczór. Adres: Na- 
przeciw Krzyża, ul. Młynowa Nr 21 
m. 6, w bramie ną prawo schody. 

ununanoŁRANNA     

    

  

I RERKKNARUNAM ZRRUENZNNUNEE 

ołożony 40 klm. od Wil 
i Folwark ŚDSEAYL %7 ha, ik bedūico> 

й 
wy, dobre łąki, ziemia žytnio-karto- 
flana. Zabudowania w b. dobrym 
stanie. Sprzedamy za 4.500 dolarów. 

gł. Ajencja „Polkres* Wilno, 
Królewska 3, tel. 17-80. 

ul, 
-0 

DOKTOR 

4 LEKARZE | A.Blumowiez (mmotatwiłwita 
R wy: Gazy Ga CLOTObY weneryczne, Oraz Gabinet Kosme- W | 

A ... skórne, i zyfilis. Przy-tyczny usuwa zmar- znajduje się wraz z 
jęcie: Od 9-1 13--7.szczki, piegi, wągry, rodziną LOKTOR 

B.ZELNOWIEZ 
BROK wEnOŁYCZNE, 
sylilis, narządów 
soczowych, od 9 
i, od 5—8 wiecz. 

Elektroterapja 
(diatermja). 

Wilno, 

ul. Wielka 21. 
(Telei. 921), 

  

Doktėr-Medycyny 

ŁUKIEWICZ 
Kobieta-Lekarz 

di. Zaldowiczowa 
ACBIECE, WENE- 
RYCGZNE, NARZĄ: 

„DOW MOCZOW., 
ca 12-—-2 | Od 46, 
uł kiiekiewicza 24, 

tai. 271. 

DOKTOR 

h. AIKSBĖNG 
choroby weneryczne Bla, słońce górskie, 
sylilis i skórne. ul.diatermja.  Sollux. 
WILEŃSKA 3, te- Mickiewicza 12, ró; 

skórne i płciowe, ul. 

Łul. Śniadeckich 1, 

i od 5—7 p. p. 

    

Bakfór.Metycyny 
R. GYMELEK 

ghoroby skórue, we- 
męryczne | moczo- 

lefon 567, Przyjmuje Taśarokiej 9—2 i 5—8 Codziennie od g. 10—8 Oferty do adm, „Śi0z meble. UI, Mickiewi- downie. 
od 8do 1 iod 5 d0 8 Woż.P, 43 

wypuszczę was stąd žywego. Slyszy- 
cie? Kilka sekund przed waszem przyj 
ściem Lazard rozmawiał z szefem szaj* 
ki dusicieli. Kazał mu przyprowadzić 
całą szajkę dziś w nocy do Cort Roy. 
Czy był to rozkaz prawdziwy, czy 
fałszywy? 

— Słowo honoru, sir, 
wiem... 

— Gdzie jest teraz Lazard, gdzieś- 
cie się pożegnali? 

, Z okrutnego błysku oczu Dana, Tan 
ci zrozumiał, że jeśli natychmiast nie 
odpowie, szczupły pałec wynalazcy 
pociągnie za cyngiel strasznej broni. 

— Tam... w domu... — wyszeptał. 
G dzie? Na Cort Roy? 
— Tak sir. 
— Dawno rozstaliście się? Niema 

jeszcze godziny? 
— Tak... jadę wprost stamdąt. 
— W takim razie, Lazard telefo- 

nował z domu, a więc jego rozkaz był 
fałszywy. Wydał go dlatego tylko, by 
odwrócić moją uwagę. Dobrze! Czy 
tak jest, jak mówię* 

T..tak, Sir. 
Tanci zaczął mrugać oczyma i 0- 

glądać się z przerażeniem. Dan popy* 
chał go do kąta. Jak mysz, wpędzona 
do pułapki, Tanci wiedział, że nadesz- 
ła chwila stanowcza... jeśli nie poch- 
wyci ostatniej deski ratunku.... 

Dan wyjął z kieszeni czarną, jed- 
wabną chustkę i wytarł nią usta. 

— Dobrze... teraz opowiecie mi 

ja nic nie 

Skład Fortepjanów, Piania i Fisharmonji 

K. Dąbrowska. 
Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6, 

Wielki wycór najlepszych zagranicznych i kra- 
jowych iasirumentów tylko gwarantowanej 

SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. 

ROME BASE BANG BUGS RAK BEBE ZERADOBO BENE KNOWEW 

BE Kosmetyka 
choroby weneryczne, 

Mickiewicza 9, wejście 

przyjmuje od g. 1—2 

* Mickiewicza 31 m. 4. 

doskonali, odświeża 
ustwa braki i skazy. 
Regulacje i trważe 
przyciemnianie brwi. 

Pań i Panów z nauką 5-cio | Gabinet Kosmetyki 
ZAWODOWEJ dla kierowców | Leczniczej  „CEDIB“ 

J. Hryniewiczowej. 
Wielka 18 m. 9. Przyj. 
od g' 10—7. 

ОНАЬЕ į 
Aline anyme ama! 

Do wynajęcia 
dwa umeblowane po 
koje z wygodami. Wi- 
leńska 26 m. 11. Widz. 
oprócz 1 3. —o 

Dwa duże 
pokoje umeblowane, 
z osobnem wejsciem 
do wynajęcia. Zwie- 
rzyniec, Litewska 2. 
Pierwszy przystanek 

Hatryłkiewiczowa zurobusowy za mo- 
przyjmuje od g. 11 - 12 stem. 1 
i od 5—6. Choroby 

1 ih Z pokoje 
skórne, leczenie wło- 
sów, operacje kosme- 

kosmetyka ze wszystkiemi wygo- 
lekarska. Wilno, Wi: dami, z telefonem, do 

kursów 

260 Ра 

DOKTOR 

  

  

tyczne i 

Jeńska 33 m. 1, — wynajęcia solidnym 
gr. i ta. w dŁFSOR lokatorom. Antokol- 

weceryczne, moczo- 5K5 24a Mm. lea. — 0 
płciowe | skórna, ui pyzunuzawa wwa 
Wileńska 7, tei. 1067 

POSADY Ę ” Doktor: Medycyny ; 

СОМЕ Н ННЕ ВО 5Е НО 
Adjunkt | kliniki Ы 
skórno-syfil, Uni- Doświadczona 
wersytetu S. B. 

i nauczycielka  poszu- 
PO powrocie WZNO- | kuję posady do ma- 
wią przyjącia. Wi” | jątku. Posiada długo- 
aa i e > jetnia praktykę, oraz 
r FT 2 Ę 2. | poważne referencje. 

— popo: |Zamkowa 19. Soda- 
licja św. Piotra Kla- 

Be. POŁILSKI wera, _ nalczycielce 
shoroby skórne I we- od g. 4-6 p. p. 
seryczne. Przyjmuje L оЛНЕ 
od godz. 10 do Ti od Poszukuję pracy 
5—7 p.p. W.Pohulan- dozorcy domu, lub na 
ta 2, róg SI wyjazd pisarza pro- 

aż. wentoweąo, ekonoma 
(НЕБ КОЛ ВЛОИ ОЕ czy gajowego. Jestem 

E AROSZEEN uchodcem z Rosji. 
Posiadam wykształce- 

SRUKDACZM RIANKA MAE je sześć Klas gim- 
nazjum, kursy i odpo- 

wiedne referencie. 
obecnej chwili 

w bardzo 
łupież, brodawki, ku-. krytycznych materjal- 
rzajki, wypadanie wło- nych warunkach, bez 
sów. Mickiewicza 46. srodków do, życia. 
m 6 - Ul. Tuskulańska 12 

SZYK CZRSZC m. 4, Wilno. Ignacy 
M Mienicki. —0 

z freblowską 
Bony metodą, da- 

scam woził waniem początków do 
Gabinet džieci na wieś, poszu- 

Racjonalnej Kosme- kat fosę о о. 
SR ah dectwami. Mickiewi- 

9 czą 46 m. 3, Od g. 
IM (4 3—5 po poł. —0 

serwuje, dosko- 
nali, odświeża, usuwa Buchalter 
jej skazy i braki zdolny bilansista 
Sztuczne opalenie ce- przyjmie posadę stałą 

  

kobiecą kon- 

płciowe. Elektrotera-ry. Wypadanie wło- lub na godziny. Po- 
sów i łupież.  Naj- siada wszechstronną 
nowsze zdobycze ko- praktykę, oraz znajo- 
smetyki racjonalnej. mość języków obcych. 

W. Z. P. 43. wa". 0 

  

szczegółowo cały plan Lazarda! — 
rozkazał ostro, stanowczo. 

Tanci nie czekał dłużej. Z jękiem 
rozpaczy, wyciągnął naprzód ręce i 
rzucił się na, Dana, usiłując pochwy- 
cić go za gardło. Rozpacz zwyciężyła 
strach przed błyszczącą bronią. 

W tejże chwili Dan narzucił na 
oczy swoje czarną chustkę i pociągnął 
za cyngiel. 

Oślepiające światło błysnęło. Z lu- 
fy rewolweru wyleciała błyskawica, 
pogrążając wszystko w  nieznośnem 
dla oczu białem świetle. \ 

Tanci Krzyknął przeraźliwie i obu 
rękami zakrył twarz. Czuł w oczach 
nieznośny ból i palenie. Zdawało się 
że tysiące igieł zagłębiały się w jego 
źrenice, wciskały się do mózgu. Bły: 
skawica oślepiła go zbliska, oczy prze 
stały widzieć. Z jękiem upadł na pod- 
łogę, wstrząsany konwulsjami, 

Tanci oślepł. Nie mógł nic dojrzeć. 
W oczach rozbolałych, do nie zniesie- 
nia, stanęła purpurowa, krwawa łuma. 

— Boże! — wył nieludzkim gło- 
'sem. Ty psie przeklęty! Wypaliłeś mi 
oczy! 

Dan zdjął spokojnie z twarzy czar- 
ną chustę. Mimo szczelnie okrywają 
cej oczy tkaniny, światło wywarło 
działanie i na jego oczach. Były za- 
czerwienione i bolały. Odrzucił broń 
na krzesła i obmywał oczy zimną wo- 
dą przy umywalce. ; 

— Zapłacisz mi za to, — jęczał, 

Drukarnia „Wydawnictwo Wileūskie“, Kwaszelna 23. 

" Urodę KE 

Dzis! Ulubienica pubiiczności przepiękna gwiazda LIL DAGOWER w swej najnowszej kreacji 
wielki dramat erotyczny współczesnej kobiety. Przepych! į Wystawa! Po- 

grywa się w Paryżu ną śnieżnych szczytach 

› 

    

в 

5 Krawiec męski 

B ŁAWRYNOWICZ 
ul.Sniadeckich 1— 8, róg Mickiewicza 9 

Były krojczy firmy B-cia Jabłkowscy 
w Wileie, poleca Szanownej Klijen- 

teli robotę pierwszorzędną. — 

   
   
   

    ! 

  

Za 1.000 dolarów Służącej | 
| sprzedamy 3 domy z dobremi Świadect- 

wami i umiejętnością 
gotowania do 2ch 
osób poszukuję. Zgła- 
sząć się: Mickiewicza 
46—3, Od g. 3—5 p.p. 

w pobliżu kolei z 
własnym  płacem 

„ 300 s. kw. 
Wileńskie Biuro 
Komisowo - Hand- 
Mickiewicza 21, 

ŠU | ien - 
  ШаАТАТАЕ — 

KUPKO R ammm 
BWWAWAW 
Kołnierz BAWRAWE 

SKUNKSOWY  oka- RÓŻ NE 
zyjnie do sprzedania. 

BATWAWE 
Młynowa 21 m. 6. 
Oglądać od 2 po poł. 

—1 (Uz ikis Oszczędno- 
Ml ści Iokujemy na 

pierwszorzędne hipo- 
teki miejskie i ziem- 
skie. Ajencja  „Poł- 
kres" Wilno, Królew- 
ska 3, tel. 17-80. —] 

‚ PISZEMY 
NA MASZYNACH 

TANIO, 

В.П В! 
Vileūski 

ili, 3] 
Wileńska 

POLECA 
Towary białe 
bieliźniane, szybko i fachowo 
Flantie Wileńskie | Biuro 

= e, Komisowo * Handl, 
Baje Mickiewicza 21. 

tel. 152. 2 i Barchany 

Bardzo tapio 
Niżej cen fabrycz- 

nych: 
proszę się przeko- 

nać. 

Wybór duży. 

Oliwa nicejska 
„Extra Vierxe" Nice 
w niedoścignionym 
gatunku i smaku; 
nadszedł Świeży tran- 

sport i polecą 
A. JANUSZEWICZ 

ul. Zamkowa 20-a, 
tel. 8-72. 

Wydzierżawia |. 
się majątek, obszaru 
około 145 ornej i 300 
łąk. Budowy w po- 
rządku. Do nabycia 
inwentarz. — Oziminy 
wysiano 60 hek. Maj. 
Norwidpol, p- Dok- 
szyce, st. Parafjanów, 
z,_Wileńska. = 

Solidnie 
lokujemy gotówkę 
pod zabezpiecze- 
nie wekslowe i hi- 

poteczne 
Dom H-K „Zachę- 
ta“ Mickiewicza 1, 

tel. 9-05. o 

    

  

RZ 
znim 
PNA rentowną% 

kamienicę w | 

centrum, z docha- 
dem około 40.000 
zł. rocznie sprze- 
damy dogodnie z 
rozterminowaniem 
płatności na 4.5 lat аака в анаа @ НЕ 
D, H.-K. „Zacheta“ | achętą ZGUBY | 

Mickiewicz 1; 
tel. 9-05 a 
o int AA TNS TE B OSB 

į Za 8.000 dolarów ję nocy z 19 na 
sprzedamy folwark 20 październi- 
obszaru 150 ha z ka r.b. zgi- 
nowemi zabudowa” |nęły dwa psy, seter 

iriandski czerwony, i 
seter Gordon czarny 

niamiiinwentarzem 
Wiłeńskie Biuro 

podpalony. Ktoby wie- 
dział o miejscu ich 

—
 

1 

Į 

1 
| 

  Komisowo - Handl. 
Mickiewicza — 2), 

znajdowania proszę © 
owiadomienie: Ma» 

    tel. 152, —Т 

owa 13 m. 1, Nar- 
kowicz, Przywłaszcze- - 

'odnawia Nie będę scigał są- | 
—o 

Stolarz 
reperuje į 

сха 62—17. = mma   
  

kurcząc się na podłodze jubiler. — 
Zemszczą się za mnie, zobaczysz, da* 
dzą z tobą radę inni! Znajdą cię, znaj- 
dą, psie! 4 

Dan włożył duże, ciemne okulary. 
.— Spokojnie, przyjacielu. Opo- 

wiedź teraz po kolei wszystko, nie 
śpiesząc się. Ё 

— Niech zdechnę, ježeli powiem | 
choć jedno stowo... takiemu katowi... | 
mordercy! : 

— Życia nie odebrałem wam, — 
odrzekł niewrusonym głosem Dan. — | 
Możecie cieszyć się, że tak tanim ko” 
sztem obeszliście się. Przyszliście, by 
mnie zabi!. W tym samym celu zjawił   się Layłe. I Łayle umarł. Lazard też 
miał ten sam pomysł. Ale jego zosta” 
wiłem przy życiu, bo śmierć byłaby 
d,a niego zbyt małą karą. Według pra 
wa należy mu się przynajmniej dwa- 
naście lat ciężkiego więzienia, wola-/ 
łem więc, żeby uczciwie zapłacił swój 
dług. Z tego samego powodu nie za- 
biłem i ciebie.. 

— Pan mnie 
podłec!. ' 

— Nie, nie oślepiłem cię jeszcze. 
Jedynie sparaliżowałem na jakiś czas 
nerwy wzrokowe. Oślepiłem, ale cza* 
sowo tylko. Za trzy lub cztery godzi l 
ny wzrok zacznie ci powracać stoprtio- 
wo. jeżeli, oczywiście oczy twoje nie 
dostaną nowej porcji światła z mego 
rewolweru. Wówczas, naturalnie, śle- 
pota twoja stanie się nieuleczalną. | 

oślepił... o łotr... o 

1 
RH 
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