
Do kilku wybitnych obywateli woj. 

Nowogródzkiego  rozestališmy 'ankie- 

te z prośbą o wyrażenie opinji co do 

czterech pytań: 1) czy wskazane są 

prze nosiny nowogródzkiego urzędu 

wojewódzkiego do innego jakiegoś 

miasta, 2) jeśli tak, to gdzie, 3) czy 

/ wskazane jest przyłączenie Lidy, Wo- 

łożyna, Szczuczyna do Wilna, 4) czy 

wskazane są inne jeszcze jakieś zmiany 

w konfiguracji granic województwa No 

wogródzkiego. 
Wysyłając ankietę nie staraliśmy 

się o to, aby jaknajwięcej osób brało 

w. niej udział, lecz raczej o to, aby ka- 

żdy lansowany pomysł w sprawie co 

zrobić z Nowogródkiem i Nowogródz- 

kiem województwem znalazł w tej an- 

kiecie swego przedstawiciela. Drukuje- 

my dzisiaj pierwsze cztery odpowiedzi 

w tym porządku w jakim nam nadesła- 

ne zostały. Mamy nadzieję, że i inni za- 

jewoda nowogródzki p. Zygmunt Be- 

czkowicz obiecał wyłuszczyć na mar 

szych szpaltach swój pogląd w tej 

sprawie. 

Wysłaliśmy naszą ankietę wyłącz 

 nfe do obywateli województwa nawo- 

gródzkiego. Musimy jednak zaznaczyć, 

że dając Nowogrodzianom pierwszeń” 

stwo głosu, nie mamy zamiaru w ich 

kole jedynie się zamykać, że pragnie 

my, aby ta sprawa na jeszcze szersze 

tory wypłynęła i na ostatek chcieliby- 

śmy naszej redakcji pogląd na daną 

"kwestję zreferować. 

į + 

+; Biak polączenia Nowogrodka 2 sie- 

tą dióg żelaznych normalno - torową 

_ koleją utrudnia w znacznym stopniu, 

w porze zaś zimowej niekiedy uniemo- 

_żliwia dojazd do urzędów wojewódz- 

kich. 
Miasto Nowogródek wobec braku 

wody w mieście, posiada bardzo słabe 

widoki rozwoju i rozbudowy, co jest 

kwestją palącą szczególnie wobec ko- 

/ nieczności: skupiania w mieście woje” 

' wódzkim wielu urzędów, jak Okręgo- 

wy Urząd Ziemski, Izba Skarbowa i in. 

rozsianych dotychczas po miastach 

' znajdujących się poza granicami woje- 

wództwa nowogródzkiego. Warunki 

| zaś mieszkaniowe w Nowogródzku są 

dotychczas w stanie opłakanym. 

Jako punkt najodpowiedniejszy dla 

przeniesie nia urzędu wojewódzkiego 

' uważam Baranowicze, posiadające do- 

_ jazd linjami kolejowemi z pięciu stron. 

|" Baranowicze w przeciwieństwie do 
 Nowogródka, mają duże widoki rozwo” 

| ju i rozbudowy, jako miasto leżące na 

głównej arterji kolejowej, łączącą Pol- 

_skę i Zachód ze Wschodem i znajdują” 
cej się w niezbyt dużem oddaleniu od 
granicy rosyjskiej. 

Lida, Szczuczyn i Wołożyn stano- 

_ wczo ciążą do Wilna, jako do najbliż- 
szego, większego centrum. Pozostałe 
jednak 5 powiatów województwa No* 
 wogródzkiego po przyłączeniu trzech 

bierwszych do województwa wileń- 
skiego, stanowiłyby zbyt małe terytor- 
jum, by mogły tworzyć oddzielne woje- 

| wództwo. Przyłączenie zaś tych 5 po- 

wiatów do województwa Poleskiego i 

tak już bardzo rozległego, uważam za 
| rzecz nieracjonalną. 

'._ Wobec powyższego uważam za po” 
p pozostawienie województwa w dotych- 

' czasowych granicach z siedzibą w Ba- 

ranowiczach, gwoli zaś tradycji z na” 

zwą „Nowogródzkiego*. 
Ludwik Czetwertyński. 
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_ Obecny nasz wojewoda Beczkowicz   Wiązanych do siedziby / urzędu woje- 
 wódzkiego w Nowogródku, że chyba 
tzeba pogodzić się ż tem, iż stolicą 

| województwa pozostanie Nowogródek 
_lw tym kierunku zespolić wysiłki. Taka 
 Szarpanina jaka na miejsce obecnie 

pływa ujemnie na wzrost stanu posia” 
ania polskiego wśród kupiectwa i 
mieszczaństwa, które obawiają się osia 

dać w Nowogródku, do czasu zanim 
prawa  przeńiesienia województwa 

 Nowogródzkiego żostanie ostatecznie 
 Zaniechana. 
_. Gdyby nie ten wzgląd oczywiście 
 ligdybym nie głosował za Nowogród 

_ kiem, a wybrałbym Wilno, które poza 
rzędami i urzędnikami jest ośrodkiem 

*uliury, pozatem Wilno zyskatoby bar“ 
| dzo, gdyż w tem sposób wznowiłoby 
Się ciążenie ku Wilnu nietylko kultu- 
(Talnie ale handlowo i ekonomicznie. 

й Przeciwko dzieleniu województwa 
Nowogródzkiego iw drodze oddania | 

    

  

    

  

     

  

   

    

     

  

PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu 
orzesylką pocztową 4 zł., zagranicę 7 zł. Kouto czekowe P.K.O 
Nr. 80259. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego numeru 26 gr. 

' pytani nam odpowiedzą. Również i wo”, 

$powodował tak dużo inwestycyj, przy + 

Т . 
ROK VIIL Ne 251 (2161) 

ERA Sroda 50 października 1923 r. 
Redakcja | Administracja, Wilno Ad. Mickiewicza 4, otwarta od 8 do 4. Telefony: Redakcjł 17-82, administracji 228 drukarni 264, 

lub z | 

Wilnu Lidy i Wołożyna a w dalszym 
ciągu przydzielenia reszty do Polesia, 
protestowałbym jaknajenergiczniej. O 
ile silne jest u nas ciąženie ku Wilnu, 
o tyle nic nas nie wiąże z Polesiem. 
Zresztą i lud masz wyłączając Nieśwież 
i Stołpce jest jednolity na terenie obu 
województw Wileńskiego i Nowogródz 
kiego, gdy majoryzowanie go przez 
Poleszuków byłoby kompletnym non 
sensem. : 

Granice województwa Nowogródz- 
kiego przesunąłbym chętnie na Wschód 
ale o tem mowy dzisiaj niestety niema, 
tedy w prawie pytania Nr. 4 nic nie 
mam do powiedzenia. 

Qigierd Jeleński. 

III. 
Desygnowanie w swoim czasie 

Nowogródka na stolicę władz woje” 
wódzkich uważaliśmy stale za prawi- 
zorjum. O ile rozumieliśmy konieczność 
istnien'* województwa Nowogródzkie- 

Dzisiejszy numer zawiera 6 stron 

MUENIAKONIA — Bałet kolejewy 
BRASŁAW — Księgarnia it-wa „Lot” 

DUKSZTY — Bułeł ki 

GRUDNO — Księgarnia T-wa „Ruch”, 
MORODZIEJ -— Dworzee kolejowy — K. 

  

ZELBCK — Sklep „Jedność”, 
LEDA — ui Suwalska 13, S. Mateaki, 

DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K, Malicaaskiegu, 

BŁĘBOKIE — ul. Eażskowa, W. Włelfzimierow, 

KWIENIEC — Sklep tytoniowy S$, wierzy: 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZH -— ui, Szepżyckiego — A Łaszuk. NIEŚWIEŻ — uł. Ratuszowa, Księgarnia Jażźwińskiego. 

NOWOGRODEK — kiosk St, Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“, 
OSZMIANA -— Księgarnia spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Poł. Macierzy Szkołnej. 
STOLPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24 F. juczewsra. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kot. „Ruch”. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

Smarzyński, 
śski, 

BEOŁODBCZNA — Księgarnia F-wa „Rask”. 

  

Opłata pocztowa ułszczona ryczałtem, 
Redakcja rękopisów nie zamówionych nie zwraca. Administra- 
cja nie uwzgiędnia zaztrzeżeń co do rozmieszczenia nia ogłoszeń. 

  

go, jako jednostki administracyjnej, i 
o ile to stanowisko dzisiaj również u- 
ważam, należy z całą stanowczością, 
ze względów politycznych podtrzymy- 
wać, © tyle kwestja przeniesienia sie- 
dziby władz wojewódzkich jest pilną i 
aktualną. 

Gdy lansowano projekt rozparcelo- 
wania naszego województwa, musieliś- 
my siłą rzeczy wstrzymywać się od ata 
ków na Nowogródek. Dziś chyba pro* 
jekty parcelacyjne nam nie grożą mo- 
żemy więc śmiało kontra Nowogród- 
kawi występować. Argumenty na nie- 
korzyść Nowogródka są chyba liczne, 
znane i nie trudne do obrony. Argumen 
ty zwołenników, a raczej „zwolennika 
Nowogródka są naciągnięte, sentymen- 
talno - „pryncypjaln e“. 

Zwrócę uwagę na jedno: 
sfera Nowogródka, brak dostatecznie 
licznie reprezentowanej zwartej opinji 
społecznej na miejscu i w okolicy, wre 
szcie naturalna w tych warunkach по- 

atmo-- 

CENY OGLOSZEN: wiersz milimetro 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika 

jednoszpaltowy 2 stronie 2-ej i 3-ej 40 gr. Za tekstem 15 groszy, Komunikaty Oraz 
wa inilimetr gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

Zagraniczne 50 proc, drożej. Ogłoszenie cyfrowe i tabełaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
załejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 zroszy, 

wogródzkich supremacja sfer urzędni- 
czych, będzie zawsze sprzyjała usado- 
wieniu się w Nowogródku tego czy 
innego *„Kacyka', zwolennika  „Poli- 
zeistaatu '. 

Baranowicze ewentualnie Słonim. 
Za pierwszemi przemawiają ich, jak 
dotychczas, szybki rozwój gospodar 

czo - handlowy, wspaniałe warunki ko- 
munikacyjne; za Sionimem dalsze po- 
łożenie graniczne, mniejsza „,żydowsko 
rosyjska większość. 

O ile zabranie Lidy i Wołożyna nie 
będzie początkiem parcelacji naszego 
województwa w wypadku jednak o- 
dejścia Lidy i Wołożyna na rzecz Wiil- 
na należy się nam stanowczo rekompen 
sata przez dołączenie powiatu Wołko- 
wyskiego i może części Kossowskiego. 
W tym wypadku oczywiście automaty" 
cznie wzrosłyby szanse Słonima, jako 
stolicy województwa. 

Rudolf Chołowiecki. 
  

IV. 

Ankieta „Slowa“ dotycząca granic 
województwa Nowogródzkiego i sie- 
dziby urzędu wojewódzkiego jest bar- 
dzo na czasie. Wytknięcie granic woje 
wództwa, jak i wyznaczenia Nawogród 
ka jako stolicy odbyło się w czasie gdy 
granice Rzeczypospolitej nie: były je- 
szcze ustalone, nic więc dziwnego, że 
doświadczenie lat 9 wykazać może ró- 
żne niedogodności i może skłaniać do 
poczynienia zmian ku pożytkowi oby- 
wateli tego województwa i całego Pań- 
stwa. 

Dzisiaj jasną jest rzeczą, że Nowo- 
gródek mimo swego malowniczego po” 
łożenia i wspomnień związanych z 
Wieszczem, na stolicę województwa 
nie nadaje się zupełnie. Dojazd do tego 
kilka tysięcy mieszkańców liczącego 
miastesczka wąskotorówką ze stacji No 
wojelnia (21 klm.) jest bardzo niedo- 
godny. A szosą czasami niemożliwy 
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ECHA STOLICY 
Mistrz alandziūski u P. Prezy- 

tenta Rzeczypospolitej 
WARSZAWA, 29 X. PAT. Dziś 

o godzinie 10-ej rano Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej przyjął na dłuższej 
audjencji artystę malarza Ludomira 
Ślendzińskiego, który wykonał szkic 
do portretu Pana Prezydenta. Portret 
ten ma być zawieszony w sali plenar: 
nych posiedzeń Senatu. O godz. 12-ej 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej przy- 
jął delegację komitetu organizacyjne- 
go międzynarodowej wystawy komu- 
nikacji turystycznej, która prosiła Pa- 
na Prezydenta o przyjęcie protekto- 
ratu nad wystawą, mającą się odbyć 
w Poznaniu w roku przyszłym. 

Pierwsze posiedzenie Senafu 
Pienarne posiedzenie senatu odbędzie 

się w środę dn. 6 listopada o godz. 4. 
„Posiedzenie senackiej komisji prawni- 

czej odbędzie się dnia 6 listopada 0 godz. 
11 rano w sali C. 

Na porządku dziennym: 
1) projekt ustawy © utworzeniu sądu 

grodzkiego w Nowem Siole, w pów. admi- 
nistracyjnym zbarskim w okręgu sądu 
ckręgowego w Tarnopolu. 

2) projekt ustawy w sprawie zmiany 
niektórych postanowień rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dna 6 lute- 
go 1928, zawierającego „Prawo 0 ustroju 
sądów powszechnych” do 7 i pół. 

Powrbf min. spraw zagranicznych 
Zaleskiego 

WARSZAWA, 29—10. Pat. Dziś 
rano powrócił z Rumunji do War- 
Szawy minister: spraw zagranicznych 
Zaleski z małżonką i towarzyszącymi 
mu urzędnikami Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych, derektorem gabinetu 
p. Szumlakowskim i sekretarzem Oso- 
bistym Kościałkowskim. Na dworcu 
głównym witali p. ministra dr. Wy- 
socki, szef protokółu Romer oraz 
wyżsi urzędnicy M-stwa. Spraw Zagra- 
nicznych z derektorem departamentu 
Jędrzejewiczem, naczelnikiem wydzia- 
łu prasowego Chrzanowskim, naczel- 
nikiem wydziału Sokołowskim oraz 
członkowie poselstwa rumuńskiego z 
p. Davidescu na czele. 

Zgłoszone przez Polskę traktaty 
Rząd Polski przesłał do sekretarjątu 

generalnego Ligi Narodów w celu rejestra* 
<П i ogłoszenia: 

1) konwencję niemiec.-polska, podpi- 
saną w Piławie 14 marca | r., dotyczącą 
administracji pogranicznych części rzek 
Noteci i Głdy, jąk również żeglugi na po- 
granicznych częściach wspomnianych rzek, 

2) konwencję francusko-polską, doty- 
czącą pomocy i opieki prawnej, podpisaną 
w Paryżu 30 grudnia 1925 r., 

3) francusko-polski traktat ekstradycji 
podpisany w Paryżu 30 grudnia 1925 r. 

Posiedzenie Rady Ochrony Pracy. 
WARSZAWA. 29,X. (Tel. wł. „Słowa*). 

We wtorek odbyło się posiedzenie wszyst- 
kich kompletów Rady Ochrony Pracy. Na 
posiedzenie 'przybyli wszyscy członkowie 
Rady oraz p. min. Prystor i Min. Mora- 
czewski. Po przemówieniu min. — Ргуз!ога 
p. Ettinger wygłosił referat o instytucjach 
ochrony pracy. 

„W wyniku dyskusji nad referatem 
stwierdzono konieczność powołania Insty- 
tutu dla badań naukowych nad zagadnie- 
niami och:ony pracy. 

Reich —Rosmarin— Grynbaum 
Posłowie dr. Reich, dr. Rosmarin, Ei- 

senstein i dr.  Leser, oraz senator dr. 
Schreiber wystosowali wczoraj do prezy” 
djum Koła Żydowskiego w Warszawie 
pismo następującej treści: ] 

„Wobec zapowiedzianej nowej sesji 
parlamentarnej uważamy, że wzorem sze- 
regu innych klubów, winno nastąpić nowe 
ukoastytuowanie się względnie wybór no- 
wezżo prezydjum Koła Żydowskiego. 

W Kole Żydowskim zdaniem naszem 
jest to tem bardziej wskazane, ile, że do- 
tychczas panowały w tym kierunku sto- 
sunki w każdym razie niepożądane. у 

Upraszawy tedy uprzejmie o zwołanie 
na początku kadencji posiedzenia Kołą Ży* 
dowskiego z porząckiem dzienaym: wybór 
prezydjum“. 

Dokała kolei bibawua—Romny 
KOWNO. 29,X. Pat. Korespondent Elty donosi z Rygi, że w kołach eko- 

nomicznych Łotwy zapatrywania na sprawę kolei libawo-romneńskiej są dość 
rozbieżne. Podczas, gdy z jednej strony wśród kół, będących pod wpływem 
przemysłowców libawskich, uważają, że otwarcie kolei uratowałoby Libawę, z 
drugiej strony panuje opinja, że port libawski posiadał znaczenie tylko do woj- 

ny europejskiej, gdy był portem dla Rosi centralnej. Stosunki  e+onomiczne 
Łotwy z Polską, jak twierdzi Elta, zamiast się powiększać, aa się stop- 
niowo. Nie należy więc ze strony Polski oczekiwać ratunku dla Libawy. 

Węgiel polski górą 
WARSZAWA, 29 X. (tel. wł. „Słowa”) Jak dalece węgiel polski w 

walce konkurencyjnej z węglem angielskim na rynkach krajów bałtyckich 

odnosi zwycięstwo dowodzi fakt, że w sierpinu przybyły do Rygi tylko dwa 

statki z węglem angielskim podczas, gdy w tymże okresie przybyło z Pol- 

ski przeszło 20 siatków. Również w Finlandji węgiel polski skutecznie od- 
piera się napływowi konkurencyjnego węgla angielskiego. 

Ford buduje fabrykę montażową w Gdyni 
WARSZAWA 29 X. (tel. wł. „Słowa”) MinisterstwožPrzemystu i Hand“ 

lu wyraziło zgodę na budowę w Gdyni fabryki moniażowej samochodów 

Forda. Fabryka rozporządzać będzie kapitałem 1 i pół mil. dolarów. Pod- 

wozia do samochodów mają być dostarczane do Gdyni przez angielski 

oddział fabryk Forda. Produkcja fabryki montażowej w Gdyni obliczona 

jest na Polskę oraz państwa sąsiednie a w szczególności bałtyckie. Dotych- 

czas państwa te byłu zaopatrywane w samochody Forda z fabryk w Niem: 

czech. 

Po wizycie ministra Zoleskiego w Butlopeszcie 
WYWIAD MIN. ZALESKIEGO. 

BUKARESZT. 29.10. (PAT) Dziennik „Universul* zamieszcza wywiad 

z min. Zaleskim. W wywiadzie tym minister powiedział między innemi. Jesteś 

my pewni, że kwestja optantów polskich będzie rozwiązana w sposób zada 

walnający z należytem uwzględnieniem interesów optantów i w ramach inte 

resów ogólnych państwa rumuńskiego. Prowadzimy obecnie w tej sprawie 

rokowania na platformie przyjaźni, jaka nas łączy. Przechodząc do innych 

spraw, min. Zaleski oświadczył, iż Polska nie otrzymała nigdy misji rozjem 

czej między Rumunją i Węgrami jednakowoż powitałby z radością w samym 

tylko interesie pokoju odprężenie wzajemnych stosunków rumuńsko węgier 

skich oraz owocną współpracę obu narodów. 

DEPESZA DO MIN. MIRONESCU. 

BUKARESZT. 29. ć0. (PAT). Opuszczając terytorjum rumuńskie, T Zale: jek 

słał do min. Mironescu następujący telegram: Opuszczając gościnną ziemię pańskiej pięk- 

nej i pełnej chwały ojczyzny, czuję się w obowiązku wyrazić panu najszczersze podzię- 

kowania za wspaniałe i gorące przyjęcie, zgotowane przez rząd rumuński oraz za ana 

taniczne manifestacje sympatji, jakie rumuński urządził na rzecz narodu polskiego 

przez cały czas mojego pobytu. Ta sympatja i przyjaźń są dia nas tem bardziej cenne, 

i rzez nart wzmacniając w ten sposób nierozerwalne wę- 

unją. 22 CZ łączącego Polskę z Siras 

CIEKAWY ARTYKUŁ „ViTTORUL“. 

BUKARESZT. 29. 10. (PAT). Półoficjalny organ partji liberalnej „Vittorui* ogłasza 

tępuj kuł wstępny: i ZE 
następnie ministra Zaleskiego u nas miała jsze znaczenie, niż sam fakt rewi- 

zytowanią ministra Mironescu. Sj e w Bukareszcie wychodzi poza ramy zwykłej 

grzeczność nietylko przez: rezultaty, do których doprowadziło, ale także ze względu na 

charakter manitestacyj, które miały, miejsce w związku z przyjazdem polskiego ministra. 

ECHA PRZEMÓWIEŃ BANKIETOWYCH. 

Z przemówień wygłoszonych przez obu ministrów spraw zagranicznych i z oświadr 

czeń poczynionych przez ministra i p 

tyko Woneoidacjei sojuszu polsko - rumuńskiego, ale jednocześnie i zdecydowane 

ZE przeciwko wszelkim pogłoskom, 

h. | * 

Nie żywiąc wrogich uczuć względem Rosji Sowieckiej, zachowujemy względem 

niej, jak ZE S obronna. Poza temi Tozwažaniaii natury ogólnej, wizyta 
mir: Zaleskiego przekracza granice zwykłej grzeczności międzynarodowej „również ze 

względu na rezuitaty, jakie przynosi dia obu zainteresowanych państw. Po SOO: 

został traktat arbitrażowy polsko - rumuński, do którego mamy nadzieję 
nie, jak i obaj ministrowie, nigdy nie trzeba się będzie uciekać. 

KONSOLIDACJA SOJUSZU POLSKO - NIEMIECKIEGO. 

Inna sprawa, lecz daleko ważniejsza dla interesów Polski Rumunji, a pośrednio dla 
konsolidacji pokoju europejskiego, zostałą, iszona w przemówieniach, wygłoszonych 
podczas bankietu przez ministrów spraw Boz i w deklaracjach, uczynionych 
prasie. Chodzi o politykę Polski w stosunku do nienaruszalności traktatów pokojowych. 
Aczkolwiek minister Zqleski zajął jyż w tej sprawie wyraźne stanowisko po wizycie je- 
go w Budapeszcie, Węgry usiłowały interpretować jego słowa na korzyść polityki rewip 
zji traktatów. Pogioska ta była poperana celowo w ten sposób, że nowe wyjaśnienie sy- 
tuacji stało się nietylko koniecznem,: gle nawet obowiązującem, nie dla nas, którzy nie 
wierzyliśmy w prawdziwość tych pogłosek, ale dla opinji węgierskiej, wprowadzonej w 
błąd przez polityków budapesztańskich. 

POLSKA W OBRONIE TRAKTATÓW POKOJOWYCH. 

Minister Zaleski pośpieszył wyjaśnić tę sprawę. W przemówieniu, wygłoszonem w 
ministerstwie w zagranicznych, minister Zaleski lił ponownie niezłomną decy- 
zję Polski pozostania wierną strażniczką traktaów pokoju. jest rzeczą normalną, aby tak 
Dra Istotnie, poza względami przyjažai dia nas, właśne interesy Polski są również Sil- 

je związane z polityką obrony traktatów pokojowych, jak interesy Zaleskiego i oświad- 
czenia, poczynione w Bukareszcie — kończy dziennik — wyjaśnił całkowicie nieporozu- 
mienie, które usiłował stworzyć w świecie międzyrarodowym, wytwarzając 

© życzliwym stosunku Polski względem polityki rawizjonistycznej Węgier. Oto są 
— kończy „Vittorul* — główne zarysy repultatów rozmów, prowadzonych w Bukaresz- 
cie z okazji pobytu ministra Zaleskiego. Rezultaty te witamy z radością. 

Ы 

  

min. Zaleski 

Z ZA KORDONÓW 
tha panamy tłnszczowej w prasie 

kowieńskiej 
KOWNO, 29.X. Pat. Prasa kowvieńska 

szeroko omawia ostatni proces w sprawie 
panamy tłuszczowej, zakończony skazaniem 
leaderów partji Ukininku Sajunga (Związek 
Gospodarzy). O ile „Lietuvos Aidas* pod- 
kreśla, że proces ten nie miał żadnego 
podłoża politycznego, a jedynie kryminal- 
ne, to „Lietuvos Žinios“ dowodzi, že pro- 
ces ten jest lakže kwestją polityczną. 
Dziennik ludowców sądzi, że partja chrześ- 
cijańsko-demokratyczna, chcąc dopomóc 
swoim sprzymierzeńcom, do których zali- 
czał się Związek Gospodarzy, pomogła im 
do uzyskania dostawy „dla armji. Pismo 
wymienia wiele innych afer, które również 
należałoby. oddać sądom. Proces—według 
„Lietuvos Żinios* dowiódł, jak jest zde- 
morzlizowaną inteligencja  chrześcijańsko- 
demokratyczna. Organ chrześcijańskiej de- 
mokracji „Rytas“, uważając również, że 
proces w sprawie panamy tłuszczowej był 
przedewszystkiem procesem — politycznym, 
oskarža „Lietuvos Aidas“ o specjalne wy- 
szukiwanie zarzutów w stosunku do oskar= 
žonych. „Rytas“ sączi, že podobny proces 
© nadużycia należałoby wytoczyć przeciw- 
ko organizacji Lietukis, będącej sojusz- 
niczką partji tautininków. 

1 kowieńskjej kasy chorych 
KOWNO, 29—10. Pat. Wczoraj 

odbyło się posiedzenie rady kasy 
chorych. Do Rady tej wchodzi 10 
przedstawicieli pracodawców i 18 
przedstawicieli pracowników. Między 
przedstawicielami robotników iznajdu- 
je się trzech skrajnych lewicowców, 
którzy w celu zerwania wyborów do 
zarządu poczęli stosować obstrukcję, 
w ciągu 5 ciu godzin wnosząc szereg 
bezmyślnych wniosków i przemawia- 
jąc nie na temat. Obstrukcję udało 
Się jednak przełamać i wybory zosta- 
ły uskutecznione. 

Przesunięcia dyplomatyczne 
KOWNO, 29—X. PAT. Radca posel- 

stwa litewskiego w Berlinie Slesorajtis 
otrzymuje nominację na stanowisko radcy 

ju E aeiariS litewskiego przy Waty- 
anie. 

Pożbawienić rabinów praw prysłoga- 
jących dachowieńctwa 

Z Kowna donoszą: Departament 
spraw wyznaniowych przy ministerst- 
wie oświaty zwrócił się do Związku 
rabinów & żądaniem, aby rabini zwo- 
łali ogólnokrajowy zjazd celem legali- 
zacji swej organizacji. Ministerstwo 
oświaty wyraża gotowość poniesienia 

stą. kosztów związanych ze zjazdem. W 
związku z tem, że rabini nie są w 
Litwie legalizowani, rząd postanowił 
nie płacić im dalej pensji. Młodzi ra- 
bini, o ile nie przekroczyli 32 lat ży- 
cia, zostaną powołani do wojska. 

Pożyczka szwedzka dla Litwy 
RYGA. 29 X. Pat. Z Kowna do: 

noszą, że rokowania rządu litewskie- 
go ze szwedzkim syndykatem zapał- 
czanym dobiegają końca. Wysokość 
pożyczki, jaką szwedzki  syndykat 
udzielił Litwie wzamian za monopol 
zapałczany, wynosi 6 miljonów dola- 
rów, termin spłaty—35 lat, oprocen- 
towanie — 6 od sta. 

W Estonji niema personalnych zmian 
dyplomatycznych 

TALLIN, 29- X. PAT. „Waba Maa“ ko- 
munikuje, że wszystkie pogłoski o znącz- 
nych zmianach personalnych w estońskiej 

użbie dyplomatycznej „pozbawione są pod- 
stawy, gdyź żadne zmiany w najbliższym 
czasie nie są przewidziane: 

  

ku sprawie siedziby iowogródzkiego Urzędu Wojewódzkiego 
(znany jest fakt utknięcia samochodu 
p. wojewody Beczkowicza w zaspach 
śnieżnych par ę lat temu blisko miaste- 
czka Nowogrodka. 

W naszych warunkach gdy admini- 
stracji przypada poza pracą administra 
cyjną jeszcze i znaczna część pracy sa” 
morządowej i społecznej, przebywanie 
urzędu wojewódzkiego w takich jak 
Nowogródek warunkach komunikacyj- 
nych jest niewskazane ze wszelkich 
punktów widzenia. Prócz zmiany miej- 
sca umieszczenia urzędu wojewódzkie- 
go przekonaliśmy się też o koniecznoś 
ci zmiany granic wojewódźtwa Nowo- 
gródzkiego. 

Ciążenie powiatów Lidzkiego i Wo- 
łożyńskiego do Wilna jest faktem nie- 
zaprzeczalnym. Więzy historyczne, go- 
spodarcze, komunikacyjne przemawia- 
ją wyraźnie za przyłączeniem tych 
dwuch powiatów do: województwa wi- 
leńskiego, z wyjątkiem gmin Naliboc- 
kiej, Twienieckiej i Wołniańskiej. Z ©- 
becnego powiatu Wołożyńskiego, któr 
re są bardziej związane ze Stołpcami 
i ciążą do powiatu Stołpeckiego, wo- 
jewództwa Nowogródzkiego. W celm 
stworzenia odpowiedniego terytorjum 
dla województwa Nowogródzkiego na- 
leżałoby dołączyć do województwa No- 
wogródzkiego powiat  Wołkowyski, 
który ' terytorjalnie i etnicznie a też 
historycznie znacznie bliższy jest po- 
wiatu Szczuczyńskiego lub Słonimskie- 
go niż innych powiatów województwa 
Białostockiego, już do typu woje- 
wództw wschodnich. nienależącego. 
Właściwemby było również dołączenie 
do województwa Nowogródzkiego czę- 
ści powiatu Kossowskiego z wojewó- 
dztwa poleskiego, a mianowicie choć- 
by tylko gminy Rożańskiej. (Mającej 
niajdogodniejszą komunikację do stacji 
Słonim). е 

W takich warunkach  jasnem się 
wydaje, iż na stolicę województwa No- 
wogródzkiego najlepiej nadawałby się 
Słonim. 

Najruchliwsze miasto z terenu woje 
wództwa Nowogródzkiego z przedwo- 
jennych czasów, położone na ożywio- 
nej Fnji kolejowej (trasa pociągu po- 
śpiesznego Paryż — Warszawa — 
Władywostok), nad spławną rzeką 
Szczarą z rozwiniętym przemysłem 
drzewnym, tekturowym i t.p., liczące 
ponad 20.000 mieszkańców promieniu" 
jący już dzisiaj kulturą  (gimnazujm 
państwowe, dwa seminarja nauczyciel- 
skie, średnia państwowa szkoła rolni- 
cza pod Słonimem w Žyrowicach) ma- 
jące liczne zabytki historyczne z czar 
sów dawnej przeszłości, najpiękniejszy 
gmach Starostwa (nadający się na u- 
rząd wojewódzki) na terenie woje- 
wództw wschodnich a może i całej Rze 
czypospolitej, związany  zaszczytnemi 
niciami wspomnieńż z dawną wielkoś- 
cią Rzeczypospolitej i jej wybitnymi 
mężami (Lew Sapieha był starostą Sło- 
nimskim), odległe” od stolicy Państwa 
o 834 godzin pociągiem pośpiesznym 
bezpośredniej komunikacji, a przy tem 
od granicy a 55 klm, bardziej odległe 
niż Baranowicze — Słonim był już 
brany pod uwagę jako stolica naszego 
województwa i nawet w tej sprawie pa 

„rę lat temu zapadła decyzja na komite- 
cie Rady Ministrów, niestety dotychr 
czas niewykonana. 

W razie odejścia do woj. Wileńskie 
go powiatów Lidzkiego, Wołożyńskie- 
go i przyłączenia powiatu Wołkowy- 
skiego, powiaty Stołpecki, Nieświeski, 
Baranowicki i Wołkowyski miałyby 
połączenie najdogodniejsze bezpośred- 
nio linją kolejową ze Słonimem, ze 
Stołpców około Ż-ch godzin (pociąg 
pośpieszny), Szczuczyn od stacji Ro-. 
żanka, Wołkowysk (2 3/4 godz. jazd 
koleją). Nowogródek wiek La 08 
niejszą komunikację ,ze względu na swe 
odległe od kolei położenie, lecz słusz- 
niejszem jest by jeden powiat z terenu 
województwa miał niedogodną komuni 
kację, niż żeby tylko jeden powiat, jak 
to jest obecnie taką dogodną komuni- 
kację posiadał. 

Kilka lat temu jakoby względy o- 
szczędnościowe stanęły na przeszko- 
dzie przeniesieniu urzędu Nowogródzr 
kiego z Nowogródka do Słonima. Inwe- 
stycje w międzyczasie dokonane w No: 
wogródku są zgoła niewystarczające 
na siedzibę urzędów drugiej instancji, 
a to co wybudowano przyda się za* 
wsze na cele oświatowe, wojskowe lub 
inne. 

Mamy nadzieję, że władze zechcą 
usunąć obecne niedogodności, dotkli- 
wie dające się we znaki mieszkańcom || 
województwa nowogródzkiego i wy* 
konają uchwałę z przed lat kilku. 

Dziękujemy Redakcji „Słowa* za 
zwrócenie uwagi na bolączki mieszkań” 
ców województwa nowogródzkiego, 
których ankieta dotyczy. 

E. H. Czapski. 
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ECHA KRAJOWE 
  

PIŃSK. 
— Spóźniona cegiełka do pomnika Orzesz 

kwej w Grodnie. jestem bardzo zmartwiony 
i upokorzony własnem niedołęstwem, z po- 
wodu którego drobna nieraz przeszkoda wy- 
daje się górą trudną do przebycia. Podob- 
nie złożyło się dla mnie w czasie uroczystego 
obchodu w Grodnie i odsłonięcia pomnika 
ma cześć Elizy Orzeszkowej: w czasie wła- 
ściwym nie udało mi się złożyć nałeżytego 
hołdu u stóp pomnika niepospolitej kobiety 

i wielkiej pisarki polskiej, chociaż w cichości 

swej myśli łączyłem się szczerze z uczestni- 

kami uroczystości bardzo bliskiej sercu me- 

mu. aż 
Elizę Orzeszkową znałem osobiście; od 

czasu do czasu miałem od niej „wiadomości 

fistowne i mieraz w jej siedzibie grodzień- 

skiej spędzałem prawdziwe „wieczory flo- 

renckie", pokrzepiając duszę na walkę z pod- 

muchami wrogiemi obcych wiatrów. 

„Błogich dni obraz wnosicie wesoły, 

Kochanych osób wskrzeszacie mi cienie; 

Jak baśń się wznawia przebrzmiała na- 
poly“. 

Pamiętam stałych i przypadkowych ucze 

stników tych wieczornic podniosłych, więc 

widzę; p. K. Giedroycia, pannę Wyganow- 

ską, p. K. Skirmuntta z jego siostrą, p. Jad- 

wigą, p. Nusbauma z córką, pp. Obrębs- 

kich, p. Wandę Siemaszkową, p. L. Bielaw- 
skiego, p. K. Miłkowskiego, X .Czeczota, 
Charszewskiego, p. Z. Gorzkowską i wielu 
innych: : : : R 

„| drogich mi osób znikł poczet nie mały”. 

O znaczeniu i stanowisku Elizy Orzesz- 

kowej nie mówię: jest to dziedzina piękna, 

cnoty i rozumu społecznego. Nasze czasy 

szkolne (Białystok 1872—1879) słońca jaś- 
niejszego nie uznawały. || 

Co jednak szczególniej przykuwało do 

Orzeszkowej, to jej wielkie i wspaniałe szła- 
chetnością «serce. Kiedy w r. 1905 przedło- 
żono jej projekt zrzeszenia Polaków dla 
obrony narodowo kulturalnych i ekonomicz- 
nych interesów swego społeczeństwa, wielka 
miłośniczka swego narodu dopisała: 

„Przez losy historji umieszczeni w kra- 
ju, którego ludność składa się z kilku ple- 
mion, stanowiących różne ze sobą jednostki 
etniczne, jakoto: Białorusinów, Litwinów, ży- 
dów, troszcząc się przedewszystkiem o po- 
prawienie warunków bytu narodowości włas- 
nej, nie możemy, przez wzgląd na dobro 
ogólne i własne, pozostać obojętni dla losu 
naszych innoplemiennych współmieszkańców 
jednej ziemi. Kultura umysłowa i etyczna, 
oraz doświadczenie na drogach dziejowych 
nabyte wszczepiły w nas wiarę silną że tyl- 
ko na gruncie sprawiedliwości i równości, 
prawo dla wszystkich części składających 
ogół, wzrosnąć mogą dla ogółu pomyślność 
i spokój; że każde wywyższenie jednej czę- 
ści mad dr gą, tworzy siejbę niezgody, za- 
wiści i pychy, z której powstają burze ni- 
szczące plon społecznej pracy; że w duszach 
dziecinnych nierówność praw i widok pod 
porządkowywania ludzi jednych ludziom in- 
nym, zatruwa u samego ich początku cnoty 
fudzkie i obywatelskie Tą wiarą powodowani 
pragniemy aby dzieci nasze wzrastały 
nie wśród upadlających widoków krzywdy i 
nienawiści, lecz przed uszlachetniającem o- 
bliczem pomiędzy ludzkiej sprawiedliwości, 
rzyjaźni i zgody; pragnąc, aby jedyną wal- 

ka toczącą się wśród współmieszkańców jed 
nej ziemi, była walka o wyższy stopień do- 
skonałości umysłowej i etycznej. 

Cechą zasadniczą Orzeszkowej jest jej 
rozum, głęboka myśl, inteligencja: „Jest bo- 
wiem w niej duch rozumienia, jedyny, roz- 
maity, subtelny, wymowny, żartki, niepoka- 
lany, pewny, słodki, miłujący dobro, ostry, 
którego nic nie hamuje, dobrze czyniący, 
ludzki, łaskawy, stateczny, nieomylny, bez- 
pieczny, mający wszelaką moc, « wszystko 
przewidujący i który wszystkie duchy prze- 
nika, rozumny, czysty. (Książka mądrości, 
VII, 22—23). Mamy książeczkę zdań wyję- 
tych z dzieł Orzeszkowej. Zbiór to bardzo 
nie pełny. Jeżeli jednak przeczytamy uważ- 
nie tę niewielką książeczkę, będziemy zdur 
mieni głębokością analizy i zasobnością ro- 
zumow ego ujęcia całokształtu życia. Nie 
wielu pisarzy potrafi ze swego umysłowego 
skarbca wyciągnąć tdk wysokie odsetki, 

Ludzie żyją i ficzą się z tem tylko, co 
przechodzi i upływa, a to dlatego, że rządzą 
się jedynie mastrojami i są niewolnikami 
swoich namiętności i nerwów, pomijając zu- 
pełnie, a nawet mając odrazę do tego wszy- 

stkiego, co wieczne. A wieczne' w rzeczywi 
stości jest jedyną wartością, dla której żyć 
warto i trzeba. Wszechświat — to harfa; 
struny jej dźwięczą przedziwną  harmonją 
praw wieczystych. Cała przyroda zgodnie 
wtóruje tej wszechświatowej harmonji, tyl- 
ko, niestety, struny dusz ludzkich wnoszą 
rozdźwięk i jpsują zespół wszechświąta. Każ- 
dy człowiek tak żyć powinien, żeby jego 
struny duchowe przysparzały piękna nowe- 
go w koncercie wszechświatowym; by w 
każdym momencie życia treść wieczna się 
kryła i prawo do życia. 

Tak nas nauczała Orzeszkowa i dlatego 
do wszystkich rodaków możemy zawołać: 
„Intraite, nam et hic dii sunt“. 

‘ X. Michał Rutkowski. 

GRODNO. 
— Skarb odzyskał skradzione pieniądze. 

Swego czasu donosiliśmy na tem miejscu o 
poważnej defraudacji popełnionej przez ka- 
Sjera kasy skarbowej Jana Głębockiego. 

„ Zbiegł on w obawie przed odpowiedzial. 
nością, a po przeprowadzeniu rewizji ksiąg 
ustalono brak 18.000 zł. 

, Poszukiwania prowadzone przez policję 
nie dały rezultafu. Defraudant umiał ukryć 
się. 

4 Obecnie wyszły na jaw sensacyjne oko- 
liczności tej. sprawy. Dochodzenie ustaliło, 

że Głębocki zostawił przed ucieczką żonie 
całą zdefraudowaną sumę. A ta znów za. 
trzymała sobie (na wydatki) tyłko 500 zł. 
resztę zaś „17500 oddała na przechowanie 
znajomej, nie mówiąc jej o pochodzeniu tych 
pieniędzy. 

Kiedy: sprawa defraudacji stała się głoś- 
mą, znajoma ta zrozumiała, że jest w posia- 
daniu zdefraudowanych pieniędz sikarbo- 
wych, i niezwłocznie zwróciła je Kasie Skar- 
RY 

ten sposó skarb państwa poniesie tyl- 
ko stratę w wysokości 200 zł. ® ` 
„| Zbiegtego defraudanta policja poszuku- 
je nadal na terenie całej Polski. X. 

Obchodomanja 
Rozmawiałem przed paru tygodnia- 

mi z pewn ym wybitnym publicystą 
wileńskim. Obaj postanowiliśmy na po- 
czątku 1930 roku rozpocząć kampanję 
antyobchodową. Nie będę tu przytaczał 
wszystkich argumentów, ponieważ i 
tak każdy przeciętny obywatel myśli w 
tym wypadku solidarnie z nami. Ale 
oto one z grubsza. 

Społeczeństwo nasze jest już prze* 
sycone tą lIczarią kawą patrjotyz- 
mu, jaką się stały nie kończące się ob- 
chody, uroczystości i manifestacje. O 
ile jednak rok 1929, jako rok rzadkich 

"rocznic, a przedewszystkiem rocznic 
10-ecia jest niejako do tego uprawnio- 

Śpółdzielczość w powiecie  postawskim 
20 października nastąpiło wyświęcenie 

lokalu spółdzielni mleczarskiej w K wsku. 
Chociaż ten fakt jest małoznaczący 1 mfe war 
to by było o tem pisać i podawać do wia- 
domości szerszej publiczności, lecz wobec 
doniosłości dla miejscowej ludności i cha- 
rakterystyki rozwoju naszych spółdzielni, nie 
można o tem przemilczeć. Mleczarska spół- 
dzielnia w Kozłowsku powstała w zeszłym 
roku i jest jedyną spółdzielnią w naszym 
powiecie wyrabiającą sery. Mieściła się 
dotychczas w prowizorycznym lokalu, gdzie 
nie było możliwie należytą czystość utrzy- 
mać, dlatego członkowie spółdzielni postano- 
wili odremontować budynek, który został jej 
oddany bezpłatnie na siedem lat przez pleni- 
potenta p. Włodzimierza Łęskiego, p. inžy- 
niera Jarosława Kuklińskiego. Wobec tego, 
że ten budynek, dawniejszy skład spirytusu 
był bardzo zniszczony i wymagał wielkich 
nakładów, p. inżynier Kukliński w imieniu 
swego mocodawcy, jako częściowy zwrot 
kosztów remontu ofiarował 1500 zł. i potrzeb 
ny budulec drzewny w ilości 30 mtr.3 i cegłę. 
Zawdzięczając takiej ofiarności lokal został 
odremontowany według nowoczesnych wy- 
magań techniki mleczarskiej. Wydatki cho- 
ciaż duże, lecz celowe wyniosły przeszło 
6000 zł. i й 

Mleczarnia posiada sześć ubikacyj: od- 
bieralnię, masłownię, skład na masło i chło- 
dzenie śmietanki, serownię, solownię i pod- 
ręczną piwnicę dla serów, mieszczącą do 
8000 kig. sera. W lokalu jest studnia z czy- 
stą, zimną źródlaną wodą. Za pomocą pom- 
py woda wtłacza się wprost do kotłów i 
basenów. Ściany narazie tylko wybielono, 
lecz od dołu na 3/4 metra wymalowane olej- 
ną farbą. Podłogi cementowane z kanaliza- 
cją krytą. Mleczarnia jasna i światła, cała w 
bieli robi miłe wrażenie, tembardziej, że bu- 
dynek stoi przy samym jeziorze, co tworzy 
malowniczy obrazek. 

Młodociana tą spółdzielnia liczy już 105 
członków, posiadających 350 krów i przera- 
biającą przeciętnie około 1000 litrów mleka 
dziennie. 

W dniu wyświęcenia pogoda była dobra 
więc dlatego ludności dużo. Po mabożeń- 
stwie w miejscowej kaplicy iks. proboszcz 
Klimm z Mosarza poświęcił mleczarnię u- 
przednio w pięknem przemówieniu wyjaśnia- 
jąc ludności znaczenie i korzyści spółdziel- 
ni. Następnie prezes zarządu A. Suszyński 
powitał przybyłych gości na uroczystość i 
wyraził wdzięczność p. inżynierowi Kukliń- 
skiemu za jego okazaną materjalną pomoc. 
Kierownik związku rewizyjnego spółdzielni 
rolniczych p. Kokociński wyraził życzenia . 
rozwoju spółdzielni do rozmiaru pędu moto- 
rowego, bo tylko duża mleczarnia, przera- 
biająca dużą ilość mleka, na wzór takowych 
w Poznańskiem, potrafi dać dobre masło, 
nadające się do eksportu zagranicę. Na za- 
kończenie p. starosta W. Niedźwiedzki zło- 
żył życzenia rozwoju spółdzielni w nowym 
swym lokalu. 

Po wyświęceniu zgromadzeni udali się 
na pokaz bydła, który został zorganizowa- 
ny przez wydział powiatowy postawski. Przy 
prowadzono do 150 krów i buhai wyłącznie 
typu krajowego z dużą przewagą barwy 
czerwonej. Z przyjemnością muszę stwier- 
dzić, że mietylko dwory wykazały się do- 
robkiem swej hodowli, lecz i drobny rolnik, 
w szczególności skomasowany, wykazał 
świadomość hodowli i przyprowadził krowy 
dobrze utrzymane,, wskutek tego p. starosta 
z p. inspektorem Opackim i agronomami po- 
wiatowymi nie szczędzili w rozdawaniu na- 
gród. Szkoda, że były nagrody nietylko w 
naturze jak skapki, latarnie, szczotki i t. d. 
lecz i w gotówce, co najmniej odpowiada 
celowi. Przv rozdawaniu nagród uwzględ- 
niano przynależność do mleczarni, co zupeł- 
nie słusznie, bo mało mieć dobrą krowę, 
lecz należy też chcieć i umieć wyciągać z 
niej lepsze korzyści. Pan inżynier Kukliński 
ofiarował komisji srebrny zegarek dla naj- 
więcej u$wiadomionego członka mleczarskiej 
spółdzielni. Komisja takową nagrodę przy- 
znała Maciejowi Samkowiczowi z Łucka, 
posiadającego 3 hektary ziemi, lecz dążącego 
do kultury i postępu, gdyż przeczytał całą 
bibljoteczkę przy kółku rolniczem i jest czyn= 
nym jego członkiem i chociaż posiada jed- 
ną kiowę, to dostarcza do mleczarni tyle 
mleka, co inni z trzech krów. 

O zmroku zaproszeni goście i członko- 
wie spółdzielni, którzy wyrazili chęć spoży- 
cia wspólnego obiadu udali się do przystro- 
jonej sali, gdzie uprzejme gospodynie czeka- 
ły od paru godzin na miłych gości.z obia- 
dem. Do stołu zasiadło przeszło 70 osób. 
Zawdzięczając ci i ofiarności p. 
Heleny, Aina i p. Zofji Ko- 
zakiewiczowej, a także paniom Woronkowi- 
czowej, Siemaszkowej i Kuleszance, obiad 
był bardzo smaczny i obfity. Było gwarno i 
wesoło. Przemówień dużo, wspomnę tylko 
pierwsze — lks. proboszcza Klimma, który 
wzniósł pierwszy kielich za serce tej spół. 
dzielni p. Alfreda Suszyńskiego i przez pa- 
na starosty Niedźwiedzkiego, który powie- 
dział że zawdzięczając naszym bohaterom, 
którzy walczyli dla kraju, mamy obecnie co 
widzimy, i to środowisko, w którem żyjemy 
i wzniósł okrzyk: niech żyje Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej, co przez wszystkich trzy- 
krotnie z entuzjazmem zostało powtórzone. 

Następnie uczniowie rolniczej szkoły w 
Łuczaju odegrali jednoaktówkę, lecz nieste- 
ty z powodu braku odpowiedniego lokalu 
tylko nieznaczna ilość widzów mogła się po- 
mieścić w sali. Potem taneczna * zabawa 
trwała do późnej nocy. 

Gmina Kozłowszczyzna, powiatu postaw 
skiego jest jedną z. najruchliwszych gmin w 
powiecie — na terenie tej iny istnieją 
trzy kółka rolnicze, dwie o spół- 
dzielnie, które najprawd lobniej złączą się 
w jedną, kąsę Stefczyka, dwa domy ludowe 
i koło kontroli obór. 
„ „Zawdzieczając czynniejszemu udziałowi 
inteligencji, ruch kulturalno oświatowy roz- 
wija się i spółdzielczość wciąż wzmaga się. 

Czczęść Boże tej placówce, tak poży- 
tecznej dla „miejscowej ludności i utrwalenia 
państwowości polskiej na Kresach Wschod- 
nich. Omega. 

uprzejmo: 

  

ny, 6 tyle lata następne nie powinny 
odrywać ani działaczy społecznych, ani 
urzędników od tego co najważniejsze 
t.j. od normalnej pracy codziennej. 

Nie znaczy to jednak, ażebyśmy i 
w tym roku pańskim 1929 nie byli zo- 
bowiązani do pewnego w tym kierun- 
ku umiaru. Tymczasem przed paru 
dniami można było wyczytać w prasie 
taką oto drobną wzmiankę  kronikar- 
ską: 

50-letnia rocznica żarówki elektrycznej. 
Instytucja X... (nomina sunt odiosa) urzą 

dza dziś iluminację... w celu uczczenia 50 le- 
cia wynalezienia żarówki elektrycznej... dalej 
następuje wstydliwy komentarz, że podobne 
uroczystości obchodowe są urządzane przez 
m. Chicago i Detroit, czy inne Toledo. 

Zapytać się należy, czy my napra- 
wdę nie mamy innych kłopotów jak 50 
lecie żarówki elektrycznej? I jeżeli ma* 

Podróżip. Hołówki dó państw kaltyckich 
TALLIN, 29 X. PAT. Przybył tu naczelnik wydziału wschodniego Mi- 

nisterstwa Spraw Zagranicznych p. Hołówko, który zabawi w Tallinie do 
Środy, Wczoraj p. Hołówko złożył wizyty estońskiemu ministrowi spraw 
zagranicznych dr. Lattikowi i innym przedstawicieiom estońskiego Świata 
politycznego. Wieczorem na cześć p. Hołówki wydany został obiad, w któ: 
rym wziął udział minister Lattik, przedstawiciele kół politycznych estoń- 
skich, korpusu dyplomatycznego i t. d. Z Tallina p. Hołówko wyjedzie do 
Helsingforsu, gdzie zabawi do końca tygodnia, poczem przybędzie na kilka 
dni do Rygi. 

э з ® : 
TALLIN, 29 X. PAT. Naczelnik wydzialu wschodniego M. S. Z. Но- 

łówko, który przybył tu w dniu wczorajszym, podejmuje dziś Śniadaniem 
ministra spraw zagranicznych Estonii. We środę p. Hołówko aeroplanem 
udaje się do Helsingforsu. 

    

Walka o nowy rząd we Francji 
Wczoraj socjaliści jeszcze nie byli zdecydowani 

PARYŻ 29—10. Pat. Socjalistyczna rada narodowa zebrała się wczo- 
raj wieczorem celem zatwierdzenia uchwał grupy parlamentarnej. Po  licz- 
nych przemówieniach, w których wypowiadano się bądź za, bądź przeciw 
udziałowi socjalistów w rządzie, rada narodowa, nie powziąwszy żadnej 
decyzji, odroczyła swe obrady do dzisiejszego rana. 

s. © 

PARYŻ, 29—10. Pat. „La Republique" sądzi na podstawie wiado- 
mości zebranych w siedzibis partji socjalistycznej oraz na zasadzie otrzy- 
manych tam listów i depesz, iż rada narodowa może odrzucić wniosek o 
udziale socjalistów w rządzie 141 głosami, o ile oczywiście nie zajdzie ja- 
kieś wydarzenie. ь 

Grupa parlamentarna partji socjalistycznej postąpiła wbrew 
: tradycji partji 

PARYŻ, 29 X. PAT. Komisja administracyjna partji ;socjalistycznej 
uchwaliła wszystklemi głosami przeciwko 2, przy 2 wstrzymujących się od 
glosowania, porządek dzienny, stwierdzający, iż socjalistyczna grupa parla- 
mentarna postąpiła wbrew tradycji, wypowiadajac się za udziałem socjali- 
stów w rządzie, bez uprzedniego zwrócenia się do rady narodowej. 

Rada narodowa partji socjalistycznej wypowiedziała się 
przeciwko udziałowi socjalistów w rządzie 

PARYŻ, 29—X. Pat. Rada narodowa partji socjalistycznej 
1590 głosami przeciwko 1451 wypowiedziała się przeciwko u- 
dzłałowi socjalistów w gabinecie socjalnych radykałów. 

Pogłoska o wielkim rozłąmie w partji socjalistycznej 

PARYŻ, 29—10. Pat. Około 60 deputowanych socjalistów, będących 
zwolennikami udziału socjalistów w rządzie odbyło zebranie, na ktorem 
zaproponowano zgodzić się na udział w rządzie, zgłaszając jednocześnie 
ustąpienie z partii socjalistycznej. Powzięcie tego rodzaju decyzji wydaje 
się jednak nieprawdopodobnem. 

Uchwały grupy parlamentarnej partji socjalistycznej 

PARYŻ. 29 X. PAT. Socjalistyczna grupa parlamentarna 
uchwaliła 43 głosami przeciwko 11 rezolucję, ubolewającą nad 
decyzją rady narodowej, którą uważa za sprzeczną z zasadnicze- 
mi podstawami łączności interesów pokoju 1 demokracji. Rezo- 
lucja domaga się pozatem zwołania na dzień 25 grudnia narodo- 
wego kongresu socjalistów. Następnie uchwalono jednogłośnie 
drugą rezolucję, zawierającą podziękowanie dla Daladier za czy- 
ERA DE niego wysiłki oraz zapewniającą o poparcie dla jego 
polityki. 

Daladier zrzekł się misji tworzenia gabinefu 
_ PARYŻ, 29 X. PAT. Daladier zrzekł się misji tworzenia no:' 

wego gabinetu. 

Starcia wśród studentów polifechniki wiedeńskiej 
na podłożu animozyj politycznych 

ь WIEDEŃ. 29.X, Pat. Studenci politechniki wiedeńskiej socjaliści wywiesili na 
kiosku, znajdującym się przed budynkiem politechniki odezwę, zwracającą się prze- 
ciwko faszyzmowi i Heimwehrze. Na skutek tej odezwy studenci, należący do Heim- 
wehry, Zaczęli utrudniać studentom socjalistom wejście do gmachu politecnniki. W 
czasie tych zajść przyszło do starcia, które spowodowaćo zam%nięcie budynku  poli- 
iechniki. Również i studenci uniwersytetu należący do Heimwehry, starli się dziś 
przed t ze studentami socjalistami. Z powodu tych zajść wykłady musiano 
przerwać. 

Wsypanie się słynnego aferzysty w Wiedniu 
JAKI BĘDZIE DALSZY LOS JOSKA MARGULINA ZE STANISŁAWOWA. 

BERLIN. 29.10. (PAT). Ubiegłej nocy aresztowany tu został pod zarzutem oszukań- 
czych manipulacyj i sprzeniewierzeń na sumę około miljona marek 61-letni kupiec nieja- 

ki Margulin, pochodzący ze Stanisławowa. Aferzysta ten, osiadły w Niemczech, był za- 
wikładny przed laty w sensacyjną aferę, która odbiła wtedy głośnem echem w prasie 
niemieckiej. Wtedy to Margulin po sprzeniewierzeniu większej sumy na szkodę dwóch 
arystokratów w towarzystwie pewnej znanej na bruku divy operetkowej zbiegł zagrani- 
cę i na skutek listów gończych aresztowany został w Petersburgu, gdzie podając się za 
holenderskiego barona, mieszkał w jednym z luksusowych hoteli i prowadził życie hohsta- 
plera i donżuana. Wydany przez policję rosyjską sądom berlińskim skazany został na 
kilkuletnią karę więzienia. 

Odzyskawszy wolność Margulin przycichł na jakiś czas, wskutek czego policja 
przestała się nim interesować. W ostatnich latach udało się mu jednak znowu wypłynąć 
na powierzchnię i zdobył nawet w kołach giełdowych dzięki swym talentom towarzyskim 
i sprytowi handlowemu wielkie zaufanie. Dopiero na skutek podejrzenia jednego z jego 
interesantów który powierzył mu papiery giełdowe wartości 200 tys. marek, przyczem 
śledził go również detektyw prywatny, sprawki Margulina wyszły na jaw. Wszczęte śle- 
rlińskiem dały nadspodziewane wyniki, wy-dztwo i rewizja w luksusowem mieszkaniu be 
świetlając szereg niepozbawionych romantyczności sprawek aferzysty i hohstaplera. 

Feralny dzie 
Galanterje i tytoń z Litwy w ręku organów celnych 
Organa wykonawcze wileńskiej brygady 

KOP wykryły w dniu 29 b. m. u Lejzora 
Demszamesa, zamieszkałego przy zaułku 

  

   

ty pod workami kartofli na wozie Marjan- 
ny Grynkiewiczowej ze wsi Lipsiaki gminy 
rudziskiej. 

Dominikańskim Nr. 19, przemycone z Nie- 
miec do Polski towary galanteryjne warto- 

ści 3,480 zł. według cen rynkowych. 
Tegoż samego dnia funkcjonarjusze 

wspomnianej brygady wykryli 20 i pół kg, 
litewskiego tytoniu „Zefir” (wartości 5po 35 
zł. za kg.), który to tytoń znaleziono ukry- 

my iść w ślady Chcago i Detroit, to 
czy nie należałoby raczej zacząć od na- 
śladownictwa chicagowskich szkół, bi- 
bijotek, łaźgi publicznych, asfaltów, a 
później dopiero od tych, czy innych u* 
roczystości?! 

Jeszcze jedna rzecz. uderzyła mię w 
tej wzmiance. Skąd taka specjalna sym 
patja do żarówki elektrycznej? Pocóż 
tak krzywdzić inne przedmioty użytecz- 
ności publicznej. Dobra to rzecz lamp- 
ka firmy Osram czy Tungsram, ale cóż 
jest gorszego np. tramwaj elektryczny, 
promienie Róntgen,a albo pięcio, czy 
siedmiolecie radja? A pióro, nasze skro 
mne pióro dziennikarskie? Nie wiem co 
prawda ile łat liczysz, ale można po- 
szperać, pogrzebać w bibljotekach i u- 
czcić datę zwycięstwa stali, nad gęsią, 
jakimś skromnym, entre nous obchodzi- 

Przemycony tytoń jest własnością za- 

wodowego przemytnika Jana Balona, za- 

mieszkałego we wsi Ragaszele „gm. rudzi- 
shiej. 

Skonfiskowauy przemyt w obydwu wy- 

padkach przekazano urzędowi icelnemu w 
Wilnie. 

kiem. Dla czegožby nie uiluminować 
przy tej okazji Kurjera Wileńskiego, 
Słowa, Dziennika, czy Ekspresu? Rzu- 
cam myśl, ażeby Syndykat Dziennika- 

Т-0 Kursów Technicznych w Wilnić 
W roku 1926 z inicjatywy Stowa- 

rzyszenia Techników Polskich, powsta- 
łó w Wilnie Towarzystwo Kursów Te- 
chnicznych. 

Postawiło ono sobie za cel: a) u- 
umożliwienie pracownikom zawodo- 
wym dokształcanie się w kierunku te 
chnicznym, bez przerywania pracy za- 
robkowej, b) szerzenie wiedzy techni- 
cznej, szczególnie majnowszych jej 
zdobyczy. 

Prace organizacyjne trwały przez 
kilka miesięcy i dopiero w maju 1927 
r. wyłonione zostały władze towarzyst- 
wa: jego Zarząd i Rada. 

W roku szkolnym 1927 — 28 uru- 
chomiono jako pierwsze kursy dozor- 
ców i majstrów meljoracyjnych na któ 
re zapisało się 41 słuchaczy. Ukończyło 
kursy i uzyskało odpowiednie dyplomy 
20 absolwentów. 

W roku szkolnym 1928 — 29 uru- 
chomione zostały 3 kursy: 1-0 dozor- 
ców i majstrów meljoracyjnych, 2-0 

dozorców i majstrów drogowych i 3-0 
pomocników mierniczych. 

Pierwsze liczyły 77 słuchaczy, dru 
gie 30, trzecie 64. Ukończyło kursy do- 
zorców i majstrów meljoracyjnych 34 
słuchaczy, kursy dozorców i majstrów 
drogowych 15 słuchaczy i kursy pomo- 
cników mierniczych 34 słuchaczy. 

Tedy w bilansie swej dwuletniej 
pracy ma T-wo Kursów Technicznych 
103 wykwalifikowanych pracowników 
technicznych. 

Jakie są widoki na przyszłość towa 
rzystwa? ; 

Oto ma ono zamiar rozwijač w dal- 
szym ciągu swą działalność w kierun- 
ku dostarczania ziemiom wschodnim 
niższego personelu technicznego dla 
„tych dziedzin życia gospodarczego, w 
których odczuwa się go największy 
brak. . Е 

W związku z tem opracowany zo” 
stał odpowiedni plan działalności z za- 
rysowującą się na pierwszym miejscu 
koniecznością utworzenia Żeńskich kur 
sów kreślarsko - technicznych, technir 
czno - chemicznych oraz obróbki me- 
tali. 

W roku szkolnym 1929 — 30 uru- 
chomione będą nowe 4 kursy, miano- 
wicie; dozorców meljoracyjnych, drogo 
wych, pomocników mierniczych, oraz 
żeński kurs kreślarsko - techniczny. 

Kozwijając swą działalność dla do- 
bra ziem wschodnich, Towarzystwo 
Kursów Technicznych w Wilnie potrze- 
buje poparcia ze strony społeczeństwa, 
a w szczególności ze strony sfer facho- 
wych. 

W nadziejach swych na zyskanie po 
parcia i pomocy, towarzystwo zawie- 
dzionem być nie może. 

Listy zapisów na członków są ot- 
' warte. 

Członkowie dzielą się na 2 grupy: 
jedna składa się z członków wspierają- 
cych (osoby pojedyńcze i instytucje), 
druga zaś — z członków czynnych t.j. 
nauczycieli i kierownictwa kursów. 

Działalność towarzystwa nie może 
zamknąć się w wąskich ramach kształ 
cenia fachowego, lecz powinna być w 
stałym związku z życiem praktycznem. 

Dla ułatwienia kontaktu społeczeń- 
stwa z towarzystwem, Zarząd za na- 
szem pośrednictwem, zaprasza wszyst- 
kich sympatyków na mające się odbyć 
30 października o godz. 20 walne ze- 
branie członków w lokalu Stow. Te- 
chników Polskich w Wilnie przy ul. 
Wileńskiej 33. (I). 
  

Próbny tat: hydropian = olbrzyma 
W dniu 22 października odbył się 

próbny lot hydroplanu olbrzyma DOX 
po Prześlizgnięciu się w ciągu 50 sek. 
po powierzchni jeziora, potężny hydro 
plan ze swymi 12 motorami, 150 pasa- 
żerami, 10 ludźmi załogi i 9 pasażera- 
mi na gapę, wzbił się lekko i w ciągu 
45 minut szybował po przestworzu, po- 
czem bez wstrząsów osiadł z powrotem 

„EPOKA* przestają wychodzić, 
obu tych pism otrzymają w dni 
wy wielki dziennik p. t. 

„GAZETA 
darcze społeczne i 

Adres Redakcji: Warszawa, 

Adres Administracji; Warszawa, 

BZNABZBZOZWAEE RUSZ 
ak УЕНИ z 

jak 350 lecie Uniwersytetu, albo ob- 
chód Orzeszkowej w Grodnie. Nie po” 
winniśmy stanówczo dopuszczać do de 
waluacji samej idei rocznic i obcho- 

rzy zajął się tą sprawą pierwszej wagi. dów. 
Żart na stronę. Sądzę jednak, że w 

tej sprawie powinny ingerować czyn- 
niki państwowe. Nieskończone potoki 
„Czarnej kawy”, zamiast podniecać pa- 
trjotyzm i podnosić kulturę mas, wy- 
wierają skutek wprost odwrotny. Idzie 
w lud szemranie, przekonanie, że „pa- 
nowie** nic innego nie robią, jak tylko 
bawią się, marnując pieniądze podatni- 
ków. W dodatku infla cja obchodów i 
uroczystości na wzór ,,50 lecia żarów- 
ki“ osłabia wrażenie i ośmiesza w o- 
chód Orzeszkowej w Grodnie. Nie po- 
zwala na zachowanie należytego od- 
czucia takich niezapomnianych rocznic 

Nie znaczy to oczywiście, ażebym 
posądzał nasze społeczeństwo o jedna” 
kowy stosunek do wszystkich obcho- 
dów wogóle. jest jednak rzeczą nie- 
wątpliwą, że w społeczeństwie naszem 
zaczyna wzrastać prąd coraz bardziej 
niechętny w stósunku do wszelkich uro 
czystości. Może więc zajść wypadek, 
kiedy nadużyta wyobraźnia i nerwy od- 
mówić mogą posłuszeństwa i publicz- 
ność zbojkotuje najbardziej słuszny i 
uprawniony obchód. 

Oto dlaczego zdecydowałem się nie 
czekać do stycznia 1930-go roku i wzy 
wam kolegów po piórze do wszczęcia 

Z dniem 29-go października b. r. „GŁOS PRAWDY” i 

uwzględniający szeroko dział polityczny, 
zczne kulturelne, 

informacje z kraju I z całego Świata. 
ZETY POLSKIEJ* objąt red. Adam Koc. 

' ul. Szpitalna 1, 
295-61, Redakcja 282 54 i 2671-56, Sekr. Redakcji 282 24, 

  

  

LIL DAGOVER 

BERNARD GOETZKE 

i JEAN ANGELO 
w potężnym fi mie 

„BRABIK MONTE CARISTO" 
Wkrótce „HOLLYWOOD“ 
w kinie         

+ 
na wodzie, ku wielkiemu zadowoleniu 
pasażerów, którzy podczas podróży nie 
oli s ę oprzeć uczuciu pewnego stra- 
chu. 

To udane doświadczenie lotu DOX 
wróży że przyszłość komunikacji lot- 
niczej należy do olbrzymów znacznie 
cięższych od powietrza, a nie do sterow 
ców wypełnionych gazem. 

Podczas próbnego lotu DOX oprócz 
obciążenia 169 ludzi miał jeszczę na 
swym pokładzie zapas benzyny wystar- 
czający do przebycia 1200 kilometrów. 
Konstruktor hydroplanu nosi się z za- 
miarem przerobienia kilku kabin na ka- 
biny sypialne, bar i kabiny przeznaczo- 
ne do przewożenia korespondencji. ZK. 

Katastrofa w parcie w Dunkierce 
Dnia 21 października zdarzyła się 

katastrofa w parcie w Dunkierce, ofia- 
rą której padł holownik Douge, eskor- 
tujący [parowiec amerykański Liberty, 
i poprzedzający go przy wjeździe do 
portu. 

Liberty aby uniknąć zetknięcia z 
molem przy wjezdzie- do kanału porto- 
wego wykonał szybki manewr w bok. 
przyczem manewr parowca był tak nie 
fortunny, że uderzył on dziobem w śros 
dek holownika Douge rozłupując gó 
na połowę i powodując natychmiasto” 
we zatopienie. 

Kapitanowi i dwom majtkom z za- 
łogi holownika udała się ocalić wpław 
z tonącego statku, podczas gdy mecha 
nik i palacz zaskoczeni Katastrofą na 
posterunku, poszli na dno wraz ze 
szczątkami Douge. Pomimo wszczęte- 
go alarmu i natychmiastowych poszu- 
kiwań dopiero nazaujtrz zdołano wyło 
wić ich ciała. Z.K. 

  

Z zupełnem zaufa- 

niem można się 
doskonale golić 
eodziennie nożykiem 
Gillette — 

ostrze jego wykonane z naj- 
lepszej stali czułe jest nawet 
na najdrobniejszy ruch ręki. 

Miej zawsze zapas nożyków 
Gillette. 

    

  

Prenumeratorzy i stali Czytelnicy 
u 30-go października b. r. no- 

POLSKA” 
zagadnienia gospo 

oraz bogato wyposażony w 
Naczelną redakcję „GA- 

Tel: Red. Nacz. 

ul. Boduena 2, telefon: 292 21. 
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kampanji antyuroczystościowej, nieza- 
leżnie od tych czy innych pomiędzy na- 
mi różnic. Jeżeli jakiś resort, instytu- 
cja, gmina, czy miasteczko uczuje nie- 
powstrzymaną wolę Bożą w kierunku 
zamanifestowania i swojej na świecie 
obecności, tedy niech złoży ofiarę — 
równowartość iluminacji, lub obchodu 
na choinkę dla biednycii dzieci, na przy 
tułek dla starców it.d. w razie zaś więk 
szej pokusy niech ufunduje ochronkę, 
czytelnię etc. A wówczas to co dziś 
służy do demoralizacji mas stanie się 
jed ną z dzwigni społecznego postępu. 

Kazimierz Leczycki. 
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BIURO LIKWIDATORA MIENIA B. PETERSBURSKO-TULSKIEGO, 
MOSKIEWSKIEGO, POŁTAWSKIEGO ORAZ KIJOWSKIEGO 

BANKÓW ZIEMSKICH 

niniejszem podaje do wiadomości: 

1) że za nieuiszczenie zaległości i innych należności z pożyczek przez Banki wydanych, a również za niespłacenie przeterminowanych pożyczek krótkoterminowych odbędą się 
w obecności Likwidatora licytacje publiczne niżej podanych nieruchomości: pierwsza 4 i 6 grudnia 1929 roku, a jeśli pierwsza nie dojdzie do skutku, druga 18 i 21 grudnia 1929 roku; 
2) że zgodnie z $ 24 Ustawy Banku, licytacja się rozpocznie od sumy nieumorzonej pozostałości wydanej pożyczki, z .doliczeniem do tej sumy raty bieżącej, wszystkich zaległości 

w ratach, należności przewidzianych w $ 19 Ustawy Banków, załegłości zaliczonych na rachunek dłużnika, z powodu przerachowania pożyczek rublowych, kosztów egzekucji, obcią- 
żających dłużnika, wszystkich wydatków uskutećznionych na rachunek dłużnika, a również zaległości podatkowych, skarbowych i komunalnych, o których informacje będą otrzymane 
przed dniem licytacji, przyczem na nabywcę nieruchomości będą przelane obciążające sprzedaną nieruchomość pożyczki długoterminowa i nieprzeterminowana krótkoterminowa, z ratą 

bieżącą i należnemi odsetkami od niej; 3) że osoby, życzące wziąć udział w licytacji, mogą przeglądać w Kancelarji Biura Likwidatora akta, dotyczące zastawu nieruchomości, wysta- 

wionych na sprzedaż od g. 9 do 1, w dniach urzędowania Biura; 4) że osoby przystępujące do licytacji, winne przed rozpoczęciem przetargu złożyć wadium w wysokości wszystkich 
zaległości i wydatków, które obciążą nabywcę nieruchomości; 5) że suma zaofiarowana na licytacji, za potrąceniem złożonego wadium i nieuiszczonej pozostałości pożyczki oraz raty 
bieżącej z należnemi odsetkami od niej, a również opłaty aljenacyjne winny być wniesione w ciągu 14 dni od dnia licytacji; w razie zaś nieuiszczenia w terminie wskazanym wyżej 
wymienionych należności, nabywca traci złożone przy licytacji wadium, które będzie obrócone na opłatę zaległości podatkowych, kosztów egzekucji, wydatków uskutecznionych na ra- 

chunek dłużnika i opłat należnych Bankowi z wystawionej na sprzedaż nieruchomości, a ta pozostanie własnością dotychczasowego właściciela i 6) że nieuiszczona pozostałość 

z przeterminowanej pożyczki krótkoterminowej winna być uiszczoną przez nabywcę w ciągu 14 dni od dnia licytacji, jeżeli Biuro Likwidatora nie wyrazi zgody na prolongowanie po- 
życzki w całości łuk częściowo na prośbę nabywcy. 

Licytacje na nieruchomości ziemskie odbędą się w Wilnie w lokalu Biura Likwidatora (uł. Mickiewicza 8) o godz. f2-ej 

   

Pierwsza dnia 6 grudnia 1929 r. Druga dnia 21 grudnia 1929 r. 

Suma należnych Bankowi zale- 
głości w ratach, odsetkach i wy- 

„datkach, poniesionych na rachu- 
nek dłużnika, która musi 
uiszczeną przez 

być 
nabywającego 

Należności, które mogą 

pozostać na hipotece 

” nieruchomość. Suma ta, z doli- sprzedawanej nieru- 
= czeniem do niej mających pierw- Chomaści 
® NAZWA OBSZAR szeństwo przed pożyczką Banku : 

8 Nazwisko i imię właściciela POWIAT | mmap > Hej. 
= ® AC W HEKTARACII. informacis będą otrzymane przed Ratą bieżąca Nieumorzona 
R = 5 ś dniem licytacji, oraz wydatków, pozostałość 
& % £ które ujawnione zostaną w dniu - оее požyczki na 
2 е A przetargu, winna być złożoną ja= dz. 1 stycznia 
= Е 8 ko wadjum przed rozpoczęciem 1930 3 

* > = licytacji » 

= ZŁ i gr. Zł i gr Złi gr 

uj 2 5 4 Sa: 6 2 8 9 10 

е LJ a 

zastawy b. Petersbursko-Tulskiego Banku: Ziemskiego 
11 136 Święcicka Zofja- Władysława Kabaki : Prużański 1467,75 40671,32 5078,51 144349,64 

289* 1333 Juroff Józef | Sielec ” 939,— 21887,59 2352,— 66852,51 
2893 = Albinowski Mieczysław Sielec parc. # 205,26 5912,80 763,— 21687,27 
289* = Žolędowski Jan ši 3 8 309,— 1189,77 175,— 4974,15 
397 456 Czarnocka Eugenja Zasimowicze $ 190,— 3786,04 584,51 16613,64 
789 3487 Skaron Aleksander Syczówka ы 914,22 4677,86 482,16 12045,57 
790 З Skaron Aleksander $ 5 z 6562,05 207,48 5641,05 
124 „Nowa- x 

Usadžba“' Przylucka Natalja Kustyń, Nowa Usadžba Sokólski 21, — 2224,72 259,— 1361,74 

560 „Potrubo- 
ozis Eynarowicz Wincenty Potrubowszczyzna > 420,36 6438,54 836,51 23776,44 

549 1627 Zadarnowski Jan Sokolėw Kobryński 241,20 4971,70 822,51 23378,48 
1389° + 4724 Ciechanowski Michal Dywin-Pawlinowo XIX % 31,57 505.66 49,— 1392,76 
1700 5920 Czernow Włodzimierz w dz. 86.187 ы 74,2900 964,09 120— 3581,38 
2773 — Szapiro Chaskiel Jamiszcze 3 305,— 1677,50 189,28 5146,22 

1388 10825 PRE Feliks, Bezruczkowie Zygmunt, Józef  Kojraniszki Święciański 76,47 665,12 49,— 1392,76 
i Aleksander 

780 11456 Rodziewicza Józefa spadkob. Oraliszki Wil.-Trocki 71455 1098,02 105,84 2644,15 
197 — Kotłubaj Janusz Aleksandrowo Baranowicki 621,38 4434,11 731,51 20791,93 
355 Nurzec D. Narbut Florentyna-Augustyna Nurzec Bielski 263,48 5593,85 146,20 20287,99 
794 „ Wólka-Za- Telatycki Jan, Józef Wólka- Zaleska » 297,— 2439,39 338,52 9203,82 

a, „Zale- 
sie-Stare B“ й ` 

960 Minczewo Wojeński Marcin i inni Minczewo 2 384,— 8239,29 859,04 23355,92 
1178 — Pietrzykowski Stanislaw ` Wierzchucie-Nagórne 263,59 4399,76 586,04 15933,50 
1263 „Grabnik* . Ea Jan i Stefan, Głacki Michał, Techonik  Grabnik % 109,25 1277,13 174,72 4150,36 

an i inni 

558 „Horod- Rajewska Natalja Horodniany Białostocki 94,33 3795,05 626,51 17807,43 
niany” 

834 „Niezbudka Stankiewicz Andrzej, Kaczanowski Michal, Bergiel Mau- 
Michałowo rycy, Tarasewicz Jan, Weremiejczyk Ignacy i inni _ Niezbudka- Michałowo $ 593,— 1654,59 829,51 23577,45 

1707 — Zelozowski Aleksander, Feliks i Franciszek, Klimuk 
Miron i inni Rumejki Bialostocki 175,— 6510,20 738 51 20990,89 

11911 2079 Wasiljewowa Marja Zwada Wilejski 330,— 5833,58 686,— 17138,02 
1716 = Janecki Joachim i inni Małe-Borki i Karyszki Mołodeczański 443,--- 5341,25 612,51 17409,50 
8022 3195 Czechowiczowa;Anna-Aldona „Szepielewo i Kupiele Dziśnieński 327,— 1864,78 297,92 7442,19 

1390 10892 Abarowicz Klemens i Łazowski Józef Mikołajewo 2 402,19 3176,87 320,32 8708,99 
1675 — Sp. Wilbuszewicza Wolfa Kol. Łososna III Grodzieński 51,34 1158,74 120,12 3265,87 

8844 10888 Wieliczko Kazimierz Mowszyszki Brasławski 44,— 208,19 11,76 293,79 
1715 c Engelhardt Bazyli Sylwerjanowo “ 

vel Zarącz 4 161,49 830,56 98,28 2672,08 

b. Moski ku Ziemski zastawy b. Moskiewskiego Banku Ziemskiego 
2 — Chomicz Jan Male-Palawkowicze Niešwieski 4,66 m* 266,28 28,— 795,86 

18 1750 Nazarewska Olga > Uznogi Baranowicki 132 ha 2144 m? 1623,02 731,64 19892,11 

8 622 Stolar Ajzyk Baranowicze Wileńska 51 2184,64 m* 76,60 5,51 99,48 
85 627 Bregman Aron w Ułańska 37 2184,96 m* 73,99 3,51 99,48 
2 150 Kapłan Josel b Elizejska 48 1911,68 m* 115,55 3,51 99,48 
8 653/1201 Snowski Mowsza i Pilsudskiego 34 1528,98 m? 57,41 3,51 99,48 

418,08 m* : 
8 961 Ordziański Motko' Sosnowa 165 1701,57 m? 91,09 3,51 99,48 
B 1087 Rabinowicz Icko Pilsudskiego 15 1911,68 m* 67,51 5,51 99,48 

© ® + e 
® : zastawy b. Połtawskiego Banku Ziemskiego 

51“ 3247 — Kowal Daniel kol. Nr. 26 przy folw. : 
S Bojarka Rówieński 10 ha 9254 mž 342,22 49,— 1392,76 

791 - — cz. 10Nr.787 Korwin Piotrowski Stanisław Jan Kazimierz Duże Podhajce Łucki 300 ha 5283 m? 1801,52 218,40 5937,94 
21614 — cz.28Nr.5745 Krzysak Jan z d6br Horodyszce 

działka Łucki 17 ha 4800 m* 384,56 59,51 1691,21 
35211 8301 — Herasimczuk Tymoteusz Stare Koszary osada * : 

Herasimczuka Kowelski 15 ha 2950 m? 120,34 38'51 1094,31 
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1 2 3 4 5 6 4, 8 9 10 

498! — cz. 7 Nr. 218 Hulewiczowa Marja Borbin Dubieński 793 ha 6721 mž 8202,22 1547, — 42060,44 
4983 2716 Szy Wierzbicki Antoni z m. Borbin 

kol. Puławianka 1 A. 32 ha 7750 m* 401,91 65,52 1781,57 
49814 3192 — Kun Stanislaw z m. Borbin 

kol. Pulawianka 13 щ 16 ha 3875m? . 224,52 32,76 890,69 
515 — cz.14Nr.2782 Gierasimow Piotr, Adamkiewicz Adolf, Walerja i Adam 

„czuk Łukasz Łuczyca Kowelski 532 ha 7750 m* 856,44 80,51 2288,11 
5585 1425 — Szewczuk-Szwec Aleksander, Krytiuk Michal, Bilyk z m. Bereżanka 

Teodor i inni kol. Domininka Nr. 2 Krzemieniecki 87 ha 5049 m* 1302,97 266,— 7560,70 

5761 4760 — Gadon Tadeusz Rakėw Las Kamień- 
Koszyrski 92 ha 9280 m* 2443,40 207,51 8456,05 

620 — cz.2 NNr.410 Maurokordato Dymitr Werby, Błażeniki 
811, 412 i Turopin Włodzimierski 2445 ha 5841 m? 8796,47 1154,16 21478,92 

663 — — Kunachowicz Wlodzimierz Maszėw Lubomelski — 1487,99 301,— 8555,53 

b. Kij ki Banku Zi ki zastawy b. Kijowskiego Banku Žiemskiego 
i : 

39 — 448 cz. 6 Łubieńskiej Marji spadkob. Stara Niwa Kamień- * 1323,8200 8662,96 920,51 26164,— 

i chutor Chmiele Koszyrski według planu 
192 — 1844 cz. 7 Palecki Teodor Brzuchowicze Kowelski 165,6986 2677,41 514,51 14623,99 
531 6905 — Izmailowa Piotra spadk. Puzów vel Wierów Włodzimierski - 200,1993 1078,73 164,64 4113,12 

Licytacje na nieruchomości miejskie 

Pierwsza 4 grudnia 1929 r., druga 18 grudnia 1929 r. 

    
  

      

  

ULICA I Nr. DOMU 

POWIERZCHNIA 

PLACU 

W METRACH KW. 

  

Suma należnych Bankowi zaległości 
w ratach, odsetkach i wydatkach, po- 
niesionych na rachunek dłużnika, która 
musi być uiszczoną przez nabywające- 
go nieruchomość. Suma te, z dolicze- 
niem do niej mających pierwszeństwo 
przed pożyczką Banku zaległości po- 
datkowych, skarbowych i komunalnych 
o których informacje będą otrzymane 
przed dniem licytacji, oraz wydatków, 
które ujawnione zostaną w dniu prze- 
targu, winna być złożoną jako wadjum 

przed rozpoczęciem licytacji. 

Złi gr 
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zastawy b. Petersbursko-Tulskiego Banku Ziemskiego 

Brzozowa 3 
Żydowska 18 
Berdyczowska 1 

Rynek Kościuszki 8 

Lipowa 38 

Sona 14 

Zamenhofa 5 
Sienkiewicza 17 
Ks. Józefa 20/22 
Brzegowa 15 
Różańska 27-b 
Turecka 9 
Kościuszki 64 
Szeroka 10 
Swislocka 49 
Bialostocka 111 
Browarna 6 
Magistracka 7 
Kołożańska 12 
Wileńska 4 
Traugutta 31 
Sadowa 29 
pl. Ratuszowy 18 
Unji Lubelskiej 10 
Szeroka i Listow- 

skiego 85/108 
Zygmuntowska 9 
pl. Ratuszowy 12 
Krzywa 78 
Białostocka 8 
Dąbrowskiego 99 
Kobryńska 51 
Szpitalna 53 
Długa 132 
Krzywa 24 
Piotrowska 35 
Jagiellońska 62b 
Jagiellońska 67 
Dąbrowskiego 97 
Białostocka 20 
Dąbrowskiego 152 
Dąbrowskiego i Koś- 

ciuszki 40 
Krzywa 40 
Piotrowska 143 
Jagiellońska 15 
Szpitalna 82 
Szeroka 170 
Listowskiego 27 
Krzywa 34 
Zygmuntowska i Ja- 

giellońska 71 i 4 

Sofjaniki 13 

161,— 
219,— 

1051,48 

910,— 
э 

3549,— 

129, 

2613,— 
883,— 

5097,07 
169, 
491,— 
141,1 
641,80 
491,60 
810,2 
227,60 
108,4 
626,— 
924, — 

2504,6 
. 1525,9 
1497,6 
714,6 
641,9. 

364,2 
1551,— 
1270, — 
910,4 
073, — 
MAE 

GA
Ć 

609,— 
428,— 

1001,— 
509— 
642,8 

2111,4 
625,8 
329,9 
555,3 
582,2 

1187,9 
199,— 
265,— 

2048,4 
701,— 
851, — 
678 -- 
637,— 

7101,— 

459, — 

1477,90 
2558,83 
5178,11 

22581,63 
3200,25 
7739,97 
1456,78 
2562,71 

8947,86 
5199,24 
1096,50 < 
309,56 
93,69 

350,36 
481,26 
378,24 
164,12: 
286 65 
450,18 
614,44 

2461,26 
852,55 

| 178,27 
5227,05 
2206,55 

40,— 

169,49 
128,03 

3920,14 
763,42 
726,79 
571,70 
782,40 

2775,06 
2054,09 
826,95 
906,55 

7905,86 
590,68 

1314,61 
1484,97 
562,04 

5093,74 
1882,87 
526,09 

1234,81 
345,56 

” 630,38 
1597,08 
1020,29 

5479,30 

1823,61 

b. Kijowskiego Banku Ziemskiego 

a ca 

: Nazwisko i imię właściciela MIASTO 
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663 1423 Wilczańska Rajza-Sora Bialystok 
456 901 Baraszowie: Szaja, Morduch i Herc. * » 
212 484 Żeligzon Sora i Fajwel . 
425 137 Rozenblumowie Lejba, Jenta- Rejzla, Barenbaumowie 

Kadysz, Szejna, Horodyszczowie Lipman Jankiel- 
Lejba, Mendel, Frydman Józef, Kan Marja i inni „ 

-426 Krt. 4 к 4 > 
443 736 Horodyszczów Ajzyka i Nechomy spadkob. „ 

- | 444 Krt. и 5 a 
241 982 Mejlach Morduchel i Cyrulnik Szloma ‚ 
333 849 Kurjańscy: Owsiej, Abe, Mojżesz, Lejba, Ajzensztadt 

Sora i inni A 
447 728 Grycowie Chaim i Malka „ 
237. „Bielsk 60“ Bursztejn Josel-Mendel Bielsk-Podlaski 

1007 1151 Kwiat Lejzer Slonim 
515 = Klerman Lejzer-Judel » 
603 11655 Pupko Berko Lida 

‚ 691 3773 Lifszyc Szołom Wołkowysk 
692 3785 Gotlim Winter = 
708 — Zdańczyk Franciszek DS 
809 Sokółka 17 Aronowski, Aron, Josel, Bejla i Ejdla Sokółka 

; 846 3495 Szwarc Oszer Grodno 
1001 3183 Winiccy Abram i Nesza W 
1225 — Sokełowa Jesela i Simy spadk. i 
1298 6179 Rutkowski Ignacy Dzisna 
1577 5 Farbman Szaja Kobryń 

74 3281 Chazan Mowsza Ajzik Brześć n/B 
1266 3269 Ajzensztadtów Szymona i Sory spadkb. 5. 

; 1301 1376 Korman Josel i Joel 4 
$ 1317 3279 Wapniarski Lejba 2 

1318 — Suchocki Tomasz i 
1329 5837 Magarył Mejer i Chana -: 

1348 5895 Szejnman Lejzer-Dawid 5 
1356 3231 Szczerbowski Arja ь 
1358 — Wierbin Moszko Elja iš 
1359 5896 Piszczalenko Konstanty M 
1360 3272 Jungierman Benjamin i Szejna-Leja s 
1362 3267 Kacaf Enia Rachel i Menachem- Mendel ы 
1371 5897 Kilman Szloma-Nachemja i Bejla i 
1374 3123 Minc Chana Dwejra i Mejer-Iska р 

- 1375 3101 Lewin Jakób А 
1492 5662 Ptak Estera-Fejga . 

© 1424 5283  * Londziūski Berko я 

; - 1426 5092 Monczyk Icko ю 

° — 14392 — Wapniarscy lcko i Gołda и 
1433 1770 Sztejberg Helena 2 

1486 5377 Milchiker Nachman 5 
1439 5663 Kagan Moszko 3 i 

° 1450 3274 Szejnbaum Mordko ( > 
1618 — Rozenbaum Berko у) 

о 1624 5375 Gajduk Antoni » 
у 1629 — Awiron Josel je 
| 1623 5380 Polakowie Zyskind i Elka i 

1626 165 Kagana Chaima spadk. й 

1127 5257 Chwolesowie Dwejra, Zofja, Nechama i Sulamit Wilno 

188 6199 Dudkina Mikolaja spadk. Równe 
66 6716 Ptic Lejzor Łuck   Słowackiego 8 

Kościuszki 36 
955,9 
919,41 

715,25 
1136,23 

  

odbędą się w Wilnie, w lokalu Biura Likwidatora (ul. Mickiewicza 8) o g. 12-ej. 

  

Należności, które mogą pozostać 

Ra 

z 

na hipotece sprzedawanej 

nieruchomości 

A Nieumorzona 
ta bieżąca pozostałość 

odsetkami pożyczki na 
dz. 1 stycz- 
nia 1930 r. 

Złi gr Złi gr 

8 9 

141,08 2532,45 
391,88 4992,57 
470,80 10368,01 

2204,40 48545,55 
214,50 6500,— 
695,20 15309,78 
95,70 2900,— 

272,80 6007,63 

902,— 19863,95 
710.— 16957,03 
185,63 2364,90 
34,38 437,94 
13,75 175,18 
41,80 + 750,36 
75,63 963,48 
0 700,71 
10,45 187,59 

41,25 525,53 
48,40 1065,87 
89,38 1138,67 

308,— 6782,81 
125,40 2251,06 
13,75 175,18 

506, — 11143,19 
210,38 4994,51 

6,88, 87,59 

27,50 450,36 
20,63 262,77 

387,20 8526,96 
75,63 963,48 
83,60 1500,71 
62,70 1125,53 
83,60 1500,71 

297,83 5346,28 
224,68 4033,16 
74,80 1647,25 
79,20 1744,15 

800,80 17635,31 
47,03 ) „844,15 

151,53 2120,04 
146,30 2626,24 
48,40 1065,87 

642,40 14147, — 
176,— 3875,89 
79,20 1744,15 

778,80 17150,12 
34,38 431,94 
62,70 1125,53 

158,40 3488,30 
130,63 1664,19 

689,70 12380,86 

313,50 5627,66 

* 

316,80 © 6976,60 
295,63 3766,32
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W dniach 11 i 12 paždziernika r. 
b. urzędowała w Wilnie i w Oszmianie 
komisja remontowa Nr. 1 (warszaw* 
ska) delegowana przez M. S. Wojsk. 
celem poczynienia zakupów koni dla 
Armii. 

Wiadomość o tem dała asumpt do 
szerszego omówienia tej kwestji, jako 
niewątpliwie żywo interesującej szero- 
kie sfery rolnicze. Pa informacje uda- 
liśmy się do inspektora hodowli koni 
Wileńskiego Towarzystwa Organiza- 
cyj i Kółek Rolniczych, wytrawnego 
znawcy w tej dziedzinie i zasłużonego 
sportsmena p. M. Kirjackiego. 

Oto co usłyszeliśmy: 
Wspomniana komisja, pracująca 

pod przewodnictwem p. majora Jensza, 
urzędowała w Wilnie, a ponadto, zu- 
pełnie nadprogramowo, w celu propa- 
gandowym w Oszmianie, zakupując 
*konie dla armji. 

Rezultat zakupu wypadł znacznie 
pomyślniej, niż w latach ubiegłych. 
Podczas gdy poprzednio podaż lepsze- 
go materjału końskiego była znikoma, 
obecnie zakupiono: w Wilnie — 17, 
i w Oszmianie — 33 konie, z tego 4 
konie typu wierzchowego i 46 — typu 
artyleryjskiego. 

Rezultat ten wskazuje na względnie 
pomyślny stan hodowli, mimo stosun- 
kowo małego poparcia udzielanego 
hodowcom przez czynniki miarodajne. 
Materjał miejscowy typu pociągowego 
(artyleryjskiego), zaprezentowany w 
pokaźnej liczbie na punktach zakupu, 
stanowi cenny zaczątek — punkt opar- 
cia dla racjonalnej hodowli. 

Nadmienić należy, że 90 proc zaku- 
pionych koni pochodzi z hodowli drob- 
nych rolników. : 

— Czy hodowla koni jest skazana 
na wymarcie wobec rozwoju trakcji 
mechanicznej, zapytujemy naszego in- 
formatora? 

— Hodowla koni, jak wykazują 
statystyki krajów wysoko uprzemysło- 
wionych (angielska, niemiecka, amery- 
kańska), mówi p. Kirjacki, ma wszel 
kie szanse rozwoju, gdyż. po wojnie 
zapotrzebowanie na konie pociągowe 
nie zmniejszyło się, lecz wzrosło i to 
nawet w miastach. W Angji np. ruch 
manewrowy wagonów na mniejszych 
stacjach kolejowych uskutecznia się 
końmi; kosztuje to taniej, niż praca lo” 

_ komotywy. 
U nas na Wileńszczyźnie, słabo. 

pociętej linjami kolejowemi, hodowla 
koni długo jeszcze nie straci racji by- 
tu, zwłaszcza że zapotrzebowanie ar* 
mji jest bardzo znaczne. 

tpwa Rolnictwa, przy opracowywaniu 
planu podziału Państwa na okręgi ho- 
dowlane różnych typów koni, zaliczył 
Wileńszczyznę i Nowogródczyznę do 
okręgów hodowli konia artyleryjskiego 
wychodząc z założenia, że pogłowie 
miejscowe stanowi doskonały  funda- 
ment dla tego kierunku, i że hodowla 
konia lżejszego (dla kawalerji) nie ma 
tu widoków powodzenia. Słuszność te- 
go zapatrywania potwierdził całkowi- 
cie rezultat ostatnich zakupów komisji 
remontowej. 

— A jakie ceny płacą komisje re- 
montowe? — dorzucamy. 

— Cena za konia typu ciężkiego 
waha się od 1000 do 1400 zł. Jest to, 
jeżeli wezmiemy pod uwagę Średnią, 
wynoszącą 1200 zł., cena za konia cho- 
wu włościańskiego zupełnie wystarcza” 
jąca, pokrywa ona koszty własnej pro- 

J dukcji i znacznie przewyższa ceny ryn- 
kowe. 

— Chcielibyśmy też wiedzieć, jakie 
są zamierzenia i plany sekcji chowu 
koni W. T. O i K. R.? 

— Przedewszystkiem przeprowa- 
dzenie rejestracji, co pozwoli wyodręb 
nić ogiery i klacze, stanowiące lepszy 
materjał hodowlany. 

Licencja ogierów dała już pewien 
materjał orjentacyjny, natomiast reje- 
stracji klaczy nie było od kilku lat. Za- 
FM przeprowadzić ją w roku 

"930, o ile Towarzystwo otrzyma na 
ten cel odpowiednie środki od Mini- 
Sterstwa Rolnictwa. 

Następnem kolejnem zadaniem na- 
Szem będzie udostępnienie i ułatwie- 
Nie dla hodowców, zwłaszcza  drob- 
mych rolników, pokrycia klaczy I i II 
kategorji przez ogiery licencjonowane, 
2a umiarkowaną opłatą, co da się 
osiągnąć przez rozszerzenie sieci pun” 
jktów kopulacyjnych ogierów państwo- 
Wych i wydawanie większej ilości pre- 

ij zasługującym na to ogierom pry- 
atnym. 
Jednocześnie musimy się zająć za- 

szczepieniem hodowcom (chodzi tu 
ównie o włościan) przekonania, że 
cydujący wpływ na wartość i przy- 

 datność konia do pracy w wieku doj- 
Izałym ma staranność wychowu i Ży- 

ienia w pierwszym roku jego Życia, 
p nieprzepracowanie w wieku 2—3 

  
      

   
     

   
    
    

  

    

   

Nie ograniczając się na tem, dążyć 
usimy do zapewnienia hodowcom 
ytu na wyprodukowany materjał. 
Najlepszym kupcem są obecnie ko* 

isje remontowe (wojskowe), i dla- 
go dążyć będziemy do powiększenia 
iczby punktów zakupu przez te komi- 
e w terminach letnim i zimowym. 
Jak wykazała dotychczasowa prak- 

ka, włościanom bardziej dogadzają 
owe terminy zakupu, gdyż konie 
łościańskie, wskutek ciężkiej pracy 
iennej w roli, nie są w tej porze w 

„dpowiedniej kondycji. Podczas zaku- 
ów komisji, w Oszmianie miały miej- 

Ace wypadki zdyskwalifikowania koni 
powyższego powodu; jednak po na- 

€żytym wypoczynku i dojściu do kon- 

  

Departament chowu koni Minister: p, 

Tegoroczne zakupy koni dla wojska 
WYWIAD Z INSPEKTOREM HODOWLI KONI WILEŃSKIEGO TOWA- 

RZYSTWA ORGAN. I KÓŁEK ROLNICZYCH P. MICHAŁEM KIRJACKIM. 

dycji, po upływie 1—2 miesięcy, konie 
te z pewnością będą mogły być zaku- 
pione. 

— Kiedy zapowiedziany jest na- 
stępny przyjazd komisji remontowej? 

— Komisja remontowa, bardzo za” 
dowolona z rezultatów jesiennych za- 
kupów, zaproponowała nam zorganizo- 
wanie nowych punktów zakupu w m-cu 
grudniu r. b. w następujących  mia- 
stach: w Widzach, Głębokiem, Osz- 
mianie i Wilnie. 

Wileńskie Towarzystwo Organ. i 
Kółek Roln. wystąpiło już z odnośnem 
podaniem do Ministerstwa spraw woj- 
skowych i o ile projekt nasz zostanie 

zatwierdzony, terminy zakupów poda- 
ne zostaną do wiadomości ogółu drogą 
ulotek i ogłoszeń w prasie. W. T. 

* * * 

Z trešci powyžszego wywiadu wy- 
nika, že komisja remontowa Nr. 1, ma- 
jąca na czele chlubnie znanego w sze- 
rokich kołach hodowlanych i wojsko- 
wych przewodniczącego, p. majora 
Jensza, doskonale zdaje sobie sprawę 
ze znaczenia, jakie ma bezpośrednie 
nawiązanie przez wojsko stosunków z 
hodowcami i nabywanie koni wprost 
od producentów z pominięciem pośred- 
ników. 

Nie wątpimy przeto o pomyślnym 
rezultacie tego zapoczątkowania, któ- 
re dla rolnictwa i hodowli koni wielką 
posiada wagę, gdyż zapewnia produk- 
tom tej ostatniej zbyt stały po określo- 
nej cenie. T. 

  

Kafastrofa z samochodem straży ogniowej 
TRAGICZNA ŚMIERĆ MECHANIKA MIEJSKIEGO. 

Wczoraj około godziny 4 pp. wybuchł po- 
żar w podmiejskim majątku Markucie do któ 
rego natychmiast wezwano straż ogniową z 
Wilna. 

Na miejsce w ku udał się cały, tabor 

straży ogniowej, który po przybyciu na miej 
sce został stodołę majątku w ogniu. Paliły 
się tegoroczne zbiory i znajdujący się we- 
wnątrz inwentarz. W czasie akcji ratowniczej 
jedna z cystern odjechała w stronę miasta 
w celu zaopatrzenia się w wodę. 

Na ulicy Subocz, koło domu Nr. 85 w 
trakcie zjeżdżania ze stromej góry kierow- 
ca samochodu szofer Osiecimski zauważył 
nagie na drodze koło mostu kilku firmanek. 

Niemogąc wstrzymać cy z góry Sa- 
mochód Osiecimski Sar wysiłki by 
nie wpaść na jące drogę fury. 

tym momencie auto z wielkim 
tem wpadło na most i z powodu utraty ró- 
wnowagi uderzyło o zelažną balu- 
stradę mostu. i 

Samochód całym Su przechylił się 
przygniatając jadącego koło cysterny mecha- 

KRONIK. 
ŚRODA 
30 Dziś Wschód ał. g. 6 m. 22 

Germana Zach. sł. o g, 15 m. 48 
ь jutro 
Symironjuszj 
Medžio 

Meteorologii U. 8. B. 
z dnia 29 X. 1929 r. 

Ciśnienie Į 759 
średnie w m ! 

Temperatura S 
średnia \ sk 

Wiatr iow przeważającj Południowy. 

Dwag!: pogodnie, 

Minimum za dobę 4 3 С 

Maximum za dobę <+ 750. 
Tendencja barometryczna: spadek ciśnienia. 

URZĘDOWA 
— (b) Posiedzenie wydziału wojewódz- 

kiego. Wczoraj wieczorem w sali posiedzeń 
urzędu wojewódzki?39 odbyło się posiedze- 
nie wydziału wojewódzkiego na którem za- 
łatwiono szereg spraw natury gospodarczej. 

Bardziej szczegółowe sprawozdanie poda- 
my jutro. 

WOJSKOWA 

— (a) Kto staje do zebrań kontrolnych. 
Dziś 30 października do zebrań kontrolnych 
stają szeregowi urodzeni w roku 1889 nazwi 
BOR rozpoczynają się na litery D, E 

1 . 

  

Jutro zaś stają z tego samego rocznika 
z nazwiskami rozpoczynającemi <sję na litery 
H, Ii ]. Będzie to ostatni czień zebrań przed 
świątami, które potrwają 4 dni tak że wzno- 
wienie posiedzeń kom'sji kontrolnej nastąpi 
dopiero 5 listopada. 

MIEJSKA 
— (0) Posiedzenie miejskiej komisji do 

spraw opieki społecznej. Dziś, dnia 30 paź- 
dziernika, odbędzie się w Magistracie posie 
dzenie miejskiej Komsji do spraw opieki spo 
łecznej. Porządek dzienny zawiera sprawy 
następujące: 1) sprawozdanie ze ubiegłe pół 
rocze, 2) przeniesienie kredytu na walkę z 
żebractwem, 3) dom nociegowy dla kobiet, 
4) dezyderaty w Sprawie budżetu na rok 
1930 — 31, 5) wolne wnioski. 

—(o0) Choroby zakaźne w Wiinie. Według 
danych wydziału zdrowia Magistratu, w u- 
biegłym tygodniu zachorowało w Wilnie: na 
tyfus brzuszny 10, płonicę 13, błonicę 5 (1 
zm.), odrę 29, różę 1, krztusiec 6, ospę wie 
trzną 7, gruźlicę 11 (1 zm.), grypę 3 i dręt- Ak 
wicę karku 2, razem 87 osób, z których 2 = 
zmarło. 
08 ieczeństwo przechodniów. 

W swoim czasie gdy Magistrat przyjął na 
siebie opiekę nad stan::n chodników i jezdni 
w mieście zdawało się że będzie się poczu- 
wał do obowiązku dbać również i o ich kon 
serwację. Że tak nie jest świadczy chociażby 
chodnik ułożony koło domu Nr. 5 i 7 przy ul. 
Mickiewicza, który od paru miesięcy znajduje 
się w stanie zrujnowanym. Dużych rozmia- 
rów wyrwy, uniemożliwiają wprost przejście. 
Ostatnio miały nawet miejsce dwa wypad- 
ki dotkliwych pokaleczeń przechodniów któ- 
rzy wskutek ciemności stale panujących 
w tym miejscu, trafili do zdradzieckich wyrw 

iwnem jesli chodzi o tą sprawę jest 
zachowanie się policji, która ogranicza się 
jedynie do powiadomienia Magistratu o po- 
trzebie zreperowania uszkodzeń.  Naszem 
zdaniem w miejscach niebezpiecznych należy 
postawić specjalne znaki ostrzegawcze a na 
winnych sporządzić odpowiedni protokuł. 

Pomijając już to, że stałe  zaciekanie 
rujnuje chodnik Magistrat wobec opieszaloś- 
ci swego personelu jest taksamo odpowie- 
dzialny za stan, urządzeń miejskich, które za 
grażają bezpieczeństwu publicznemu. 

SZKOLNA 
— (0) Drugie przedszkole miejskie. Ma- 

gistrat zorganizował drugie przedszkole miej 
skie dła dzieci od lat 3-ch do 7-miu. Przed- 
szkole mieści się przy ul. św. Anny i zostało 
zaopatrzone we wszystkie pomocy wycho - 
wawcze, potrzebne dla rozwoju dzieci oraz 
przyrządy do ćwiczeń fizycznych. Budynek 
szkołny jest otoczony ogrodzeniem, gdzie w 
lecie mogą mieć grządki wiasne, pielęgno- 
wąć rośliny i t.d. Dzieci w przedszkolu prze 
bywać będą 6 — 7 godzin dziennie pod kie- 
runkiem wychowawczym i pod stałą kontrolą 
xobiety - 'ekarza i hycienistki. Kontrolę pe- 

   

    

nika straży ogniowej 48 letnie Jana Landri. 
Podniecenie nerwowe szofera  Osiecim- 

skiego było tak duże, że widząc ten tragicz- 
ny w skutkach wypadek, nagle zeskoczył na 
bok i szybko skierował się w stroę okolicz- 
nych lasów. 

Do późna w noc nigdzie go nie można 
było odnaleźć. W chwili gdy na miejsce kata 
strofy przybyli znajdujący się wpobliżu stra- 
żacy, Landri nie dawał już żadnych oznak 
życia. Wezwany lekarz stwierdził zgniecie- 
nie brzucha i miednicy, jako też przebicie ar- 
teryj krwionosnych co spowodowało natych- 
miastowy zgon. 

Landri był jedyny w straży ogniowej któ- 
ry decydował się wejść do najgłębszych stu- 
dni i kanałów w celu ratowania znajdujących 
się tam zatrutych robotników. Jemu to kil- 
kanaście osób zawdzięcza uratowanie od nie- 
chybnej śmierci. Sam kilkakrotnie uległ po- 
ważnym zatruciom podczas akcji ratowniczej 
mimo to swoje obowiązki pełnił aż do ostat- 
nich chwil swego życia (c 

  

  

dagogiczną zakładu objęła p. Marja Radzi- 
wiłłowiczowa. 

— Kursy dla pracowników spółdzielczych 
Związek rewizyjny spółdzielni  rolniczych, 
zrzeszający w okręgu wiłeńskim wiejskie 
spółdzielnie różnego typu z województw wi- 
leńskiego, nowogródzkiego i części białosto- 
ckiego (pow. grodzieński i wołkowyski) u- 
rządza w czasie 4 — 17 listopada rb. 13 dnio 
wy przygotowawczy kurs dlą rachmistrzów 
Kas Stefczyka. W kursie wezmą udział nie- 
wykwalifikowani pracownicy Kas łub kandy- 
daci — delegowani przez spółdzielnie, mogą 
także wziąć udział osoby; zamierzające po- 
święcić swą pracę na polu  spółdzielczem, 
lecz narazie nie pracujące w żadnej organi- 

zacji. / 
W programie wykładów przewidziane są 

następujące przedmioty: 
1) Ideologja stefczykowskiego ruchu spół- 

dzielczego 3 godz. 2) Organizacja spół- 
dzielczości rolniczej i innej w Polsce 2 go- 
dziny, 3) Rolnictwo i spółdzielnie rolnicze— 
5 godz., 4) Przepisy prawne, dotyczące Kas 
Stefczyka — 10 godz., 5) Technika prowa- 
dzenia Kasy Stefczyka (gospodarka i rachun 
kowość) — 54 godz. 

Pozatem w czasie 18 —22. 11. rb. od- 
będą się Il gie kursy uzupełniające dla bar- 
dziej wyrobionych i samodzielnie pracują- 
cych rachmistrzów Kas, których zadaniem bę 
dzie zapoznanie uczestników z bardziej skom 
plikowanemi czynnościami oraz rozstrzygnię- 
cie szeregu zagadnień dotyczących praktyki 
spółdzielczej. 

Kurs pierwszego typu (13 dniowy) od- 
wodzie się w Wilnie, drugiego (5-dniowy) w 
Wilnie dla woj. Wileńskiego i pow. grodzień 
skiego oraz w Lidzie dla woj. nowogoródzkie 
go i pow. wołkowyskiego. 

Nauka na kursach jest bezpłatna. Dla przy 
jezdnych słuchaczy kierownictwo kursu za- 
pewniło tanie noclegi i wyżywienie. ST 

AKADEMICKA. 
— Czwartek akademicki. Sekcja kultural- 

no - Samokształceniowa Bratniej Pomocy Pol 
Młodz. Akadem. USB komunikuje, iż z po- 
wodu śmierci i przypadającego w dniu 31 
bm. pogrzebu śp. prof. dr. Radziwiłłowicza, 
„Czwartek akademicki* odbędzie się dnia 7. 

t. rb. o godzinie 20 w sali Śniadeckich. 
— Posiedzenie wydziału wykonawczego 

wojewódzkiego komitetu wileńskiego 10- 
cy polskiej młodzieży akademickiej. Dnia 28 
bm. w małej sali konferencyjnej wileńskiego 
urzędu wojewódzkiego pod przewodnictwem 
pana wojewody Władysława Raczkiewicza 
odbyło się posiedzenie Wydziału Wykonaw- 
czego Wojewódzkiego Komitetu Wileńskiego 
Pomocy Polskiej odzieży Akademickiej. 
Na początku posiedzenia dokonane zostały 
wyborv Prezydjum Komitetu na okręs dwu- 
letniej kadencji w składzie: p. wojewoda Wł. 
К ewicz — prezes, pp. naczelnik Konrad 
Jocz dziekan wydziału lekarskiego USB, 
prof. dr. Władysław Jakowicki — vicepreze- 
Si, p. dyrektor Władysław Szmidt — skarbnik 
ip. Ryszard Puchalski — sekretarz. W toku 
posiedzenia ustalono, iż tegoroczny „Tydzień 

emika* urządzony będzie w terminie od 
opada do 8 grudnia rb. program bę- 

dzie obejmować zbiórkę pod różnemi posta- 
ciami funduszów na pomoc niezamożnej mło- 
dzieży akademickiej w pierwszym rzędzie na 
wykończenie budowy kolonji letniej w Lega- 
ciszkach, która ma być oddaną do użytku 
już w najbliższym sezonie letnim. 

, Akcję „Tygodnia Akademika" postano- 
wiono rozszerzyć na województwa Białosto- 
ckie i Nowogródzkie po uprzednim uzyska- 
niu zgody odpowiednich p. wojewodów. Do 
komitetu honorowego „„Tygodnia akademika" 
postanowiono prosić p. wojewodę Wł. Ra- 

czkiewicza, p. wojewodę  nowogrėdzkiego 
Zygmunta Beczkowicza, p. Prezesa sądu ape 
lacyjnego Lucjana Bochwica, JM rektora 
USB. ks. prof. dr. Czesława Falkowskiego, 
p. prezydenta miasta Józefa Folejewskiego, 
JE. ks. arcybiskupa Romuałda Jałbrzykow- 
skiego, p. wojewodę Białostockiego Karola 
Kirsta, p. dowódcę OK III gen. Aleksandra 
Litwinowicza, p. ministra Aleskandra Meysz- 
towicza, p. „marszał, ka Senatu prof. dr. Julju 
sza Szymańskiego, p. gen. Lńcjana Żeligow 
skiego. Do komitetu wykonawczego poza 
prezydujm Komitetu Pomocy Polskiej Mło- 
dzieży Akademickiej p. prezesa Dyrekcji Ko 
lejowej Kazimierza Falkowskiego, p. radcę 
Prokuratorji Generalnej Stanisława  Zdano* 
wicza, p. dyrektora Szydłowskiego, p. dyr. 
Witolda Hulewicza i p. Marjana Kowalskie. 
go. W dalszym ciągu posiedzenia p. dyrektor 
Wł. Szmidt złożył sprawozdanie z ogólne- 
go zebrania Rady Naczelnej do spraw pomo- 
cy młodzieży akademickiej, które odbyło się 
w Warszawie w czerwcu rb. Е 

P. naczelnik inž. August Przygodzki przed 
stawił stan robót budowlanych w maj. Les 
gaciszki. Nowy piętrowy dom jest już pod 
dachem, stary dom gruntownie odremonto- 
У ', poczyniono szereg drobnych inwesty- 

yi, tak że w roku przyszłym kolonja akade- 
micka pomieścić będzie mogła sto osób. Po- 

    

  

   

  

    

  

   

Refleksje 0 doktorze Jndymie 
(Z powodu zgonu ś. p. prof. 

Rafała Radziwillowicza). 

Śmierć dr. Radziwiłłowicza wywo- 
łać musi echo nietylko w nauce, ale 
i w literaturze polskiej, chociaż zmar- 
ły profesor nie był literatem w  Ści- 
słem tego słowa znaczeniu. Jego 
związki z literaturą były raczej natury 
intymnej—i szerszy ogół społeczeń- 
stwa niewiele, oczywiście, o nich mógł 
wiedzieć. Dzisiaj, nad mogiłą tego 
człowieka, jest sposobność do ujaw- 
nienia niektórych nici, łączących Ś. p. 
Rafała Radziwiłłowicza z osobą i twór- 
czością Stefana Żeromskiego. 

Radziwiłłowicz był bratem pierw 
szej żony autora „Popiołów*, zmar- 
łej w roku ubiegłym Oktawji. Kiedyś, 
na jednej ze „Śród Literackich" poka- 
zywał plikę listów Żeromskiego, pisa- 
nych w czasie narzeczeństwa do przy- 
szłej żony, do Oktawji Radziwiłłowi- 
czówny. Opowiedział wtedy kilka nie- 
zmiernie ciekawych rzeczy do genezy 
„Ludzi bezdomnych* i do genezy 
„Promienia* Żeromskiego. Z tego co 
opowiadał widać było, że z pierw- 
szym okresem twórczości genjalnego 
pisarza łączyły go ścisłe a czujne 
stosunki, że oprócz pokrewieństwa 
formalnego istniało w owe czasy głęb- 
sze współżycie duchowe pomiędzy 
młodym powieściopisarzem a starszym 
od niego o pięć lat szwagrem-leka- 
rzem. Doktór Radziwiłłowicz, psychjat- 
ra, lekarz dusz i Žeromski—ujarzmi- 
ciel dusz i natchniony wizjoner mro- 
ków serca ludzkiego musieli się zbli- 
żyć. Jeżeli Żeromski był jak Dante, 
schodzący poraz pierwszy do głębin 
piekła i czyścca duszy ludzkiej, to 
Radziwiłłowicz wtedy był może jego 
przewodnikiem, jego Wergilim. Wiedza 
i czucie podawały sobie tam ręce. 

% % * 

Jak wynika z dotychczasowych ba- 
dań nad życiem twórcy „Ludzi bez- 
domnych* zetknięcie się Żeromskiego 
z Oktawją Radziwiłłowiczówną i jej 
bratem dla stawiającego pierwsze kro- 
ki w literaturze i cierpiącego Srogą 
poniewierkę pisarza było zbawienne. 
Dostał się w atmosferę miłości i przy- 
jaźni, wsparły go pomocne ręce, 
pokrzepiło go serdeczne zrozumienie 
dla jego twórczych aspiracyj i nigdy 
nieuniknionej bo z twórczością  kieł- 
kującą zawsze związanej — rozterki 
moralnej! Zawdzięczał temu  zetknię: 
ciu się umocnienie wiary we własne 
siły. I za to chciał się odwdzięczyć— 
nistylko dedykacją utworu. 

W pracy nad powieścią, która go 
odrazu wysunęła na czoło pisarzy 
polskich końca wieku XIX, buduje 
postać główną, doktora Judyma, ma- 
jąc w pamięci osobistość swego 
szwagra. Bo dr. Radziwiłłowicz właś- 
nie miał być pierwowzorem tego le- 
karza— społecznika, w którym zresztą 
znalazło się wiele elementów psy- 
chicznych samego autora. Druga po* 
stać, przemiła Joasia to znowu odbi- 
cie charakteru p. Oktawji Radziwiłło- 
wiczówny—Żeromskiej, Tak tedy obo- 
je rodzeństwo, z 'którem najbardziej 
zżył się piewca „Ludzi bezdomaych“ 
uwiecznienie zostali w dwojgu naczel- 
rych, widealiżowanych może postaci 
tego dzieła, 

® 

W roku 1896 dr. Rafał Radziwił- 
łowicz był lekarzem naczelnym  szpi- 
tala psychiatrycznego w  Tworkach. 
Tutaj w listopadzie i w grudniu—jak 
pisze biograf Zeromskiego p. St. Pio- 
łun Noyszewski — stworzył  Żerom- 
ski nowelę „Taka“ z wrażeń  Szpi- 
talnych czerpiąc motyw główny i roz- 
począł „(romień”. Tutaj zapewne po 
rozmowach ze szwagrem — lekarzem 
sumowały się w umyśle i w duszy 
wielkiego poety niedawne wrażenia z 
pcbytu w  Naręczowie i w Paryżu, 
przyoblekaiąc się w kwiat utworu 
powieściowego, w „Ludzi 
bezdomnych”, napisanych w: roku 
następnym „w ciągu paru miesięcy". 
Tutaj;też stałe obcowanie z taką nie- 
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Dr. Ratat | 
Profesor honorowy Uniwersytetu 

grudaia 1860 r., zmarł 28 października 1929 r. 
Eksportacja z domu żałoby przy ul. Mała Pohalanka 13 do kościo- 

ła Św. Jana we wtorek dnia 29 b. m. o godz. 17-ej. 
Nabożeństwo żałobne przy zwłokach w kościele Św. jana w 

czwartek 31 b. m. o godz. 10 rano, poczem pogrzeb na cmentarzu Rossa 

O czem zawiadamia: 

Rskfor I Senaf Uniwersytetu Stefana Baforege. 

    

"Prof. dr. RAFAŁ 
filister Konwentu Polonia 

zmarł w Wilnie dnia 28 października 1929 r. 
Pogrzeb odbędzie się z Kościoła Uniwersyteckiego Św. Jana ma cmentarz 

Rozsa w dniu 31 października o 
Konwent Polonja i Koło Filistrów w Wilnie. 

O czem zawiadamia 

  

   ndzioiłłowicz 

  

энг от Rafał Кад:іі”о“?іс: 
członek Wileńsko - Nowogródzkiej 
członek honorowy Wileńskiego Towarzystwa Lekar 

skiego zmarł dnia 28 października 

wieku lat 68. 

O czem zawiadamia 

Wileńsko-Nowogródzka lzba Lekarska 
I Zarząd Wileńskiego Towarzystwa Lekarskiego. 

a 

"E 

Rafal Babiwliówieć 
Doktór Medycyny 

Profesor Psychjatrji Uniwersytetu Stefana Batorego, 
Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychjatrycznego, zmarł nagle w dniu 

z 28 października 1929 roku. 

Wileński Oddział 

Polskiego Towarzystwa Psychjatrycznego. 

Stefana Batorego, urodzony 20:go 

    
Izby Lekarskiej, 

     1929 roku w 

  

    

      
    

RADZIWIŁŁOWIEZ 

godz. 10-ej, o czem zawiadamiają 

  

Prezes Wileńskiego 

Profesor RAFAŁ 

    

RADZIWIŁŁOWICZ 
Doktór Medycyny 

Dyrektor Kliniki Psychjatrycznej Uniwersytetu Stefana Batorego, zmarł 
nagle dnią 28 października 1929 roku. 

O czem zawiadamia 

Klinika Psychjatryczna U. S. B. 
i Szpital Psychiatryczny na Antokolu. 

  

pospolitą jednostką jak dr. Radziwil- 
łowicz przyczyniło się do arcysubtel- 
nego wymodelowania psychiki dokto- 
ra Judyma, którego nazwisko jest 
dziś w mowie potocznej synonimem 
określonego typu idealisty lekarza. 

tem wszystkiem godziło się 
przypomnieć, w chwili gdy prototyp 
odszedł do wieczności. Doktor Ra- 
dziwiłłowicz umarł, ale doktor Ju- 
dym, którego zmarły magna pars 
fuit żyje. (tł). 

ORATOR ETA AAA YO OSA A ROZSZ ARCOROC 

konferencja ludowców żydów państw bałtycki i Polski 
Odbyła się w Wilnie konferencja delega- 

tów żydowskiego stronnictwa ludowo - de- 
mokratycznego z terenu Polski i państw 
Bałtyckich w celu skoordynowania pracy na 
terenie tych państw. Ostatecznego porozu- 

mienia narazie nie osiągnięto jednak w celu 
omówienia i uzgodnienia poglądów postano- 
wiono zwołać jeszcze jedną konferencję. 

Tym razem projektowana kouferencja od- 
będzie się w Warszawie. (a) 

UD 4 i ia a S a S 

stanowiono w najbliższych dniach cały 
sprzęt ruchomy z maj. Nowicze przewieźć do 
Legaciszek. Administrację majątku powieszo 
no Bratniej Pomocy Polskiej Młodzieży Aka- 
demickiej USB. w zakończeniu posiedzenia 
postanowiono by cały Wydział Wykonawczy 
z p. wojewodą ma czele w okresie zbliżają- 
cych się trzydniowych świąt udał się autami 
do Łegaciszek, celem stwierdzenia na miejscu 
stanu poczynionych robót. 

— Zarząd aeroklubu akademickiego Wil 
no podaje do ogólnej wiadomości, że zapisy 
na kurs teoretyczny II turnusu szkoły lotni- 
czej będą przyjmowane od dn. 29 do 10-XI 
b. r. włącznie. Na powyższy kurs, w miarę 
wolnych miejsc mogą być przyjmowani i nie 
akademicy, posiadający nie mniej niż 6 kłas 
szkoły średniej ogólnokształcącej lub równo- 
rzędnej. 

Wykłady będą się odbywały 2 razy ty- 
godniowo w godzinach wieczornych od 19 
do 21 — od listopada do maja. 

Szczegółowych informacyj udziela Se- 
kretarjat aeroklubu (Wilno, ul. Ad. Mickie- 
wicza 7, lokal L.O.P.P.) codziennie, za wy- 
iątkiem sobót i świąt, od godz. 19 do godz. 
20 i pół. 

UNIWERSYTECKA. 

— Muzeum Etnograficzne U.S.B. przy 
ul. Zamkowej 11 otwarte dla zwiedzających 
w poniedziałki od 12—1 i we czwartki od 
5—6 (o ile w te dni nie wypada święto). 
Zwiedzać mogą wycieczki liczące najwyżej 
do 20 osób. 

ZEBRANIA i ODCZYTY 
— Dzisiejszą 78-ma Środa Literacka 

rozpocznie się już o 7.30 wieez. i poświęco- 
na będzie dyskusji o książce  Remarque'a 
„Na zachodzie nic nowego* i innym nowym 
«siążkom 0 wojnie, 

Centralna bibljoteka pedagogiczna 
kuratorjum okręgu szkolnego wileńskiego 
(ul. Wołana 10, 1 piętro). We czwartek, dnia 
31 października 1929 r. o godzinie 8-ej wiecz. 
odbędzie się odczyt p. dr. Z. Fedorowicza, 
p. t.„Kryzys szkoły średniej”. 

Wstęp dla czytelników centralnej bibljo 
teki pedagogicznej bezpłatny. Goście mile 
widziani. 

KOMUNIKATY, 
— Konsułat łotewski we czwartek 31 

października będzie nieczynny z powodu 
święta. 

— 500-rublowe banknoty łotewskie. 
Konsulat zawiadamia, że łotewskie banknoty 
500 rublowe będą wycofane z obiegu 1 
kwietnia 1930 r. (Valdibas Vestnesis Nr. 
239—1929 r.). 

— Zjazd przedstawicieli Handlowych. Fe- 
deracja Zrzeszeń Przedstawicieli Handło- 
wych fRzeczypospolitej Polskiej zwołuje ogól 
ne zebranie rady federacji w Warszawie na 
dzień 2 listopada 1929 r. o godz. 11 rano., na 
którem poruszone będą różne sprawy aktual- 
ne, oraz wygłoszony zostanie szereg refera- 
tów, żywo obchodzących ogół przedstawi- 

handlowych. 
W zebraniu powyższem bierze udział ró- 

ż Stowarzyszenie Przedstawicieli Han - 

  

          

dlowych w Wilnie, za pośrednictwem które- 
go Federacja gorąco zaprasza przedstawicie 
li handlowych przybyć w charakterze gości 
na powyższy zjazd. į 

ejestracja odbywa się w lokalu Stowa- 
rzyszenia ul. Niemiecka 35 m. 7. w godz. 7 
— 9 wiecz. 

RÓŻNE. 
— Nowy prezes Pol. Białego Krzyża. Na 

czele wileńskiego Polskiego Białego Krzyża 
prowadzącego jak wiadomo, rozległą akcję 

oświatowo - kulturalną wśród żołnierzy Sta- 
nąt dyrektor kolei państwowych, inż. Kazi- 

smierz Falkowski, wybrany prezesem Stow. 

B. Krzyża przez aklamację na posiedzeniu za 

rządu w dniu 29 bm. 
— Akcja odczytowa lekarzy wileńskich. - 

Zarząd Okręgu Wileńskiego Polskiego Czer- 
wonego Krzyża, w celu spełnienia jednego ze 
swych zadań, powołał do życia sekcję od 
czytową. 

Przeznaczeniem sekcji jest zapoznawanie 
szerokich warstw społeczeństwa z podstawo 
wemi wiadomościami z zakresu hygjeny ze 
pośrednictwem popularnych odczytów, wy- 
głaszanych przez miejscowych pp. lekarzy, 

Podjęta przez Czerwony Krzyż akcja 
spotkała się nietylko z życzliwem poparciem 
i bezinteresownością sfer lekarskich, ale znaj- 
duje zrozumienie i w społeczeństwie, czego 
dowodem jest fakt bezpłatnego oddania 
przez panią d-wą Rutkowską, właścicielkę ki 
na „Šwiatowid“, sali tegoż kina przy ulicy 
Adama Mickiewicza Nr. 9, gdzie co niedzie - 
Ig o godzinie 12 będą wygłaszane odczyty. 

Pierwszy odczyt odbędzie się dnia 3 fi- 
stopada rb., mówić będzie p. dr. Feliks Wasi 
Jewski. p.t. „Warunki higjeniczne życia w 
Ameryce i u nas, 

Wydaje się zbytecznem przykonywanie o 
celowości podjętej przez Czerwony Krzyż 
akcji, zważywszy znikomą u nas propagandę 
w kierunku zapoznawania ogółu z higjeną 
życia codziennego, 

„ Odezyty C.K. powinny cieszyć się wiel- 
kiem powodzeniem, gdyż dadzą możność 

demu bez wyjątku zaczerpnięcia niezbęci 
j h wiadomošci z zakresu higjeny. 

Wstęp na odczyt bezpłatny. 
— (y) Ruch autobusowy ma linji Grod- 

no — Wilno, Mimo nastania pory jesiennej, 
utrudniającej u nas sprawne funkcjonowanie 
zamiejskiego ruchu autobusowego jedna tyl- 
ko linja zamiejska, a mianowicie Grodno — 
Wilno nie odczuwa stagnacji. Dzięki przepro- 
wadzeniu szosy ruch na tej trasie wzmaga 
się stale i dziś już kursują na niej samochody 
wileńskie i Grodzieńskie. W dni targowe przy 
bywa z, Grodna po 4 — 7 autobusów dowo- 
żąc włościan z miasteczek do Wilna. 

Koszt przejazdu z Wilna do Grodna wyno 
si 10 zł. Podróż trwa około sześciu godzin.
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TEATR I MUZYKA 

; — Teatr Miejski na Pohulance. Dziś peł- 
/ na humoru i przezabawnych sytuacyj šwiet- 

na krotochwila Adama Grzymaly -Siedleckie- 

go „Maman do wzięcia”, która zyskała ogól 

ne uznanie i poklask publiczności. Codziennie 

przepełniona widownia rozbrzmiewa wesoło- 

ścią i homerycznym śmiechem. W roli kre- 

sowego ziemianina A. Zelwerowicz, w oto- 
czeniu H. Dunin-Rychłowskiej, Kozłowskiej, 

Zurowskiego i Wasilewskiego. ; 
Teatr Miejski w Lutni. Znakomita ko- 

medja mistrzów francuskich Croisseta i 

Flersa „Powrót'* wypełni repertuar dni naj- 

bliższych. Pogodny ten utwór doby powojen- 

nej odznacza się żywością akcji, finezyjnym 

djalogiem i wytwornym humorem. W rolach 
głównych Ceranka, Molska, K. Wyrwicz- 

Wichrowski, Detkowski i Ziembiński. Naj- 

bliższą premjerą będzie sztuka B. Winawe- 

ra „R. H. Inżynier" w reżyserji J. Waldena. 
— „Widma* — Moniuszki. Misterjum 

muzyczne S. Moniuszki „Widma do słów 

A. Mickiewicza ukaże się dwukrotnie w tea- 

trze Lutnia w piątek 1 i sobotę 2 listopada 

o godz. 8 wiecz. W wykonaniu biorą udział: 

soliści zespołu operowego, chór akademicki 

i orkiestra symfoniczna pod dyrekcją Zyg- 

munta Dołęgi. Reżyserja A. Ludwiga. Wido- 
wisko poprzedzi słowo wstępne prof. J. 
Wierzyńskiego. Zainteresowanie się wielkie. 

Bilety już są do nabycia w Kasie zamawiań 

od 11 do 9 wiecz. 

— Koncert Ireny Dubiskiej. Jutro, w 
czwartek 31 b. m. o godz. 8 wiecz. wystąpi 

w teatrze miejskim na Pohulance znakomi- 

ta skrzypaczka o sławie wszechświatowej 
irena Dubiska. Program zawiera arcydzieła 
repertuaru skrzypcowego. Znakomita skrzy- 

paczka czarować będzie wykonaniem Bacha, 

Paganiniego, Dworzaka, Bartoka (1 szy raz 
w Wilniey i innych. Koncert jutrzejszy roz- 
oczyna cykl koncertów solowych organizo- 

wanych przez Wil, Tow. Filharmoniczne. Bi- 
lety do nabycia w kasie zamawiań w Tea- 
trze Lutnia od 11—9 wiecz. W dzień kon- 
centy od godz. 5 w teatrze na Pohulance. 

— „Złote Wilno”. Aktualna rewja wi- 
leńska pióra Świętochowskiego i Drwicza p. 
t „Złote Wilno" ukaże się w poniedziałek 
4 i wtorek 5 listopada w teatrze Lutnia. Nad- 
wyraz interesujący i obfity program składa- 
jący się z piosenek, skaetchów, rewellersów, 
i produkcyj tanecznych — niewątpliwie zain- 
terestije wszystkich, tembardziej, że zarówno 
wykonanie jak i wystawa stoją na właści- 
wym poziomie artystycznym. Bilety już są 
do nabycia w kasie zamawiań od 11—9 м. 

— M. Gorczyńska w „Radości kocha 
nia“, Znakomita artystka Marja Gorczyńska 
przybywa do Wilna wraz ze swym zespo- 
łem. Ujrzymy ją w doskonałej komedji Ver- 
neuilia „Radość kochania" w środę 6 i czwar 
tek 7 listopada w teatrze miejskim Lutnia. 
bilety już są do nabycia w kasie zamawiań 
11—9 wiecz. 

— „Haria* w Wilnie. Warszawskie To- 
warzystwo špiewacze „Harfa“ w zespole 50 
osób pod dyrekcją W. Lachmana zjeżdża do 
Wilna ma dwa koncerty, które odbędą się 
w teatrze miejskim Lutnia w sobotę 23-XI 
wieczorem i 24-X1 popołudniu, Będzie to 
rzadka sposobność usłyszenia tego świetne< 
go zespołu chóralnego w Wilnie, 

— „Niedziele kameratne'. W związku 
literatów rozpoczną się w najbliższą niedzie - 
ię, 3 listopada, o godz. 20.30 punktualnie w 
murach bazyljańskich ul. Ostrobramska 9. 
Będą to koncerty dla miłośników poważnej 

muzyki, wykonane przez kwintet p. p. prof. 
Jacynowej, prof. Sołomonowa, M. Szabsaja, 
M. Salnickiego i A. Katza. Po raz pierwszy 
wstęp będzie tylko za kartami abonamento- 
wemi, wykupionemi na cały cykl 8 wieczo- 

rów w cenie 8 zł. dla uczącej się młodzieży 
i 12 zł. dla starszych. Na pojedyńcze kon- 
córty biletów bezwarunkowo nie będzie. 
Sprzedaż już się rozpoczęła, w księgarni 
Gebethnera i Wolffa, ul. Mickiewicza 7. Z 
zakupem Kart należy się śpieszyć, gdyż ze 
względu na szczupłość salki i konieczność 
skupionego nastroju, liczba gości będzie ści- 
śle ograniczona. 

Pierwsza „Niedziela* poświęcona bę 
dzie muzyce polskiej; wykonane zostaną 
kwartety Moniuszki i Statkowskiego, oraz 
sonata Paderewskiego. Drugi wieczór, 1 
grudnia, obejmie dzieła kameralne muzyki 
niemieckiej. Szczegóły dokładne w afiszach. 

_OSTEN SMOLL. 

"85 tj mogoni za widmem 

Dan w milczeniu wyszedł do przed 
pokoju i zdjął słuchawkę z telefonu. 
Za chwilę rozległ się melodyjny głos 
Nelly Layle. 

— Czy to pani miss Layle, — za- 
pytał cicho Dan. Proszę mi wybaczyć, 
że niepokoję panią w nocy... tak, to ja 
mówię... Valmon Dan... stało się coś 
bardzo ważnego, chciałem to pani na- 

/_ tychmiast zakomunikować. Teraz mo" 
` ее wszystko wyjaśnić. Jeślii pani zech- 
ce, proszę zostać przy telefonie i słu- 
chać, co się tutaj u mnie dzieje. Zaraz 

'  połączę aparat z mikrofonem, żeby pa” 
ni słyszała. Policja jest tutaj. Wezwa- 
łem tych panów przed pół godziną. 

Zdaje się, że nareszcie uwierzyli mi. 
Ale chciałbym, żeby pani sama posły- 

 szała wszystko na własne uszy, może 
pani wtedy zrozumie i odda mi spra* 
wiedliwość. 

— Dla nas obojga będzie lepiej, 
gdy pani się o tem wszystkiem dowie 

__ tutaj, a nie na sądzie. Nie, ja się nie 
gniiewam, Nelly... jestem bardzo wzru- 

" szony, czuję zmęczenie i niechęć do 
| wszystkiego, co się działo w ostatnich 
|. dniach. 
| — Ale... gdzie pan jest? — zapyta- 
— ła niespokojnie dziewczyna. 

— Na Kinsvy. Zatelefonowałbym 

wcześniej, lecz czekałem wizyty pew- 
nego jegomościa... o gorącej południo- 

wej krwi w żyłach... nie byłem bardzo 

    

     
   

      

CO GRAJĄ W KINACH? 

Piccadilly — Policmajster Tagiejew. 
Heljos — Mocny człowiek. 
Lux — Miłość i izy Szopena. 
Światowid — Dziewczę z huśtawki. 
Wanda — Ostatni rozkaz. 
Eden — Samsón i Dalilla. 
Kino miejskie — Córka pułku. 
Ognisko kol. — Kochankowie 
Hollywood — Żegnaj Mascotte. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

— (c) Wypadki za dobę. Za czas od 28 
do 29 bm. do godziny 9 rano zanotowano w 
Wilnie 83 wypadki z czego było kradzieży 
7 zakłóceń spokoju i nadużycia alkoholu — 
12, wykroczeń 'administracyjnych 43 i róż- 
nych innych 21. 

— (c) Wypadek podczas pracy. Koło 
wsi Osowiec gminy Krasne powiatu Mołode- 
czańskiego, podczas meljoracji łąk obciął so- 
bie kiść u ręki Piotr Muszewicz. 

— (c) Przygnieciona drzewem. W lesie 
uszańskim pod Krasnem podczas scinania 
drzewa została przygnieciona Marja Saurak, 
lat 19 która uległa ciężkiemu obrażeniu nóg. 

(c) Wypadł z pociągu. Na stacji oso- 
bowej w Wilnie z pocjągu Nr. 171 odcho- 
dzącego do Landwarowa wypadł robotnik 
kolejowy Antoni Parafja nowicz zamieszkały 
w Ponarach. 

Uległ on na szczęście niezbyt groźnym 
obrażeniom. 
, — (c) Usiłowanie samobójstwa. Z niewy- 
jaśnionych narazie przyczyn, targnęła się na 
życie Marta Mieleszkowa zamieszkała przy 
ulicy Mickiewicza 46 która napiła się spity- 
tusu skażonego. 

Po udzieleniu pierwszej pomocy desperat 
kę pozosiawiono w domu pod opieką rodzi- 
ny. # 

,—(c) Fatalny upadek ze schodów. Wczo 
raj rano upadł ze schodów wiodących do je- 
go mieszkania właściciel piwiarni przy ulicy 
Poznańskiej 3 nazwiskiem Rodziewicz. Wsku 
tek upadku Rodziewicz odniósł tak poważne 
obrażenia głowy, że natychmiast zmarł. 

— (c) Pożar w miasteczku Woronowo. 
Nocy onegdajszej w miasteczku Woronowo 
powiatu lidzkiego w zabudowaniach Ity Ol- 
kienickiej wybuchł pożar. Ogień strawił sto- 
dołę i oborę. 

— (c) Robotnik pod maszyną. W czasie 
przewożenia maszyny parowej z młynu Kau- 
kaskiego (Słowackiego 22) na bocznicę ko- 
lejową wypadło palenisko które przygniotło 
idącego tuż przy wozie robotnika Antoniego 
Worobieja, mieszkańca Nowej Wilejki (Chła- 
powskiego 91). 

„ Doznał on ogólnych obrażeń i został od- 
wieziony do szpitalu żydowskiego. 

. Sprostowanie. W związku z notatką u- 
mieszczoną we wtorkowym numerze „„Sło- 
wa” p. t. „Nożownik na zabawie uczniow- 
skiej”, dowiadujemy się że w wymienionym 
w motatce dniu żadna zabawa uczniowska 
w gimnazjum Słowackiego nie miała miej- 
sca i że wobec tego zajście, o którem mo- 
wa nie dotyczy gimnazjum im. Słowackiego. 

— (c) Ujęcie włóczęgi - złodzieja. Na 
gorącym uczynku kradzieży z podwórka do- 
mu Nr. 6 przy ulicy Bazyljańskiej ujęto Sta- 
nisława Jadowicza zamieszkałego w menaże- 
xji przy ulicy Połockiej 4. Oddano go w ręce 

policji. : 
  

RADJO 
Środa 29 psždziernika 1929 r. 

* 11.55-12.05: Transmisja z Warszawy. 
Sygnał czasu. 12.03 — 1310: Poranek 
muzy i popularnej ork. pod dyr. Michała 
Szabsaja. 13.10 — 13.20: Tr. z Warszawy. 
Komunikat meteorciogiczny. 17.00—i7.20: 
Program dzienny i chwilka litewska. 17.29 
—17.45: Audycja dla dzieci. „Kronika życia 
młodzieży* wygł. Wróżka  Dzieciolubka- 
17.45 — 18.45: Transmisja z Warszawy. 
Koncert pularny. 18.45 — 19.15: Audycja 
humorystyczna „W drodze do Paryża” IV 
fragment z powieści Lejkina „Nasi zagrani- 
cą* w wyk. Zesp. Dram. Rozgł Wil. 
19.15 — Kwadrans akademicki. 19.40 — 
Transmisja z Warszawy „Radjokronika* 
1955 — 20.15: Program na dzień następny, 
sygnał czasu z Warszawy i rozmaitości. 
20.15 — 24: Tracsmisja z Warszawy. Felje- 
tony, koncert kameralny, komunikaty i 
muzyką taneczna z sali Malinowej hotelu 
Bristol. 

  

pewny, jak się wizyta skończy. Za kil- 
ka minut pani zrozumie wszystko | 
dlaczego musiałem milczeć. Pani bę- 
dzie słuchała? 

Druty przyniosły w odpowiedzi ci- 
che „tak. Dan wrócił do laboratorjum 
i zapalił wszystkie światła. 

— Ach, sir, — zawołał Delbury, — 
okazał nam pan olbrzymią pomoc. 

— Pieniądze znajdą panowie w 
aucie, — odparł z uśmiechem Dan, — 
a jeśli ich tam niema, to znaczy, że je- 
stem tępy jak pień. 

Cicho zadźwięczał dzwoneczek na 
delikatnych drutach i rozległ się skrzy” 
piący, przechodzący w łkania głos. 

— A, do djabła! — zawołał Delbu- 
ry, — Ależ to Tanci! 

— Tak jest, Czy kazał pan go šle- 
dzić? 

— Tak... dwuch ludzi idzie za nim. 
— No to słuchajcie... rozmawia ze 

swoją szajką. Zanotujcie ich słowa, a 
jutro całe to towarzystwo będzie sie- 
działo w więzieniu. Należałoby w każ- 
dym razie posłać tam patrol! — do- 
dał Dan z uśmiechem. 

Delbury zmieszany 
bezradnie. 

— Patrole mają już ten rozkaz, — 
wtrącił żywo Shofnesy i zapytał: Ale 
proszę nam powiedzieć, mr. Dan, w ja” 
ki sposób podsłuchiwał pan wszystkie 
rozmowy? 

Dan uśmiechnął się smutnie. 
— Zbyt długie byłoby moje tłuma- 

czenie, inspektorze, jeśli pan nie jest 
dobrze obznajmiony z techniką radjo- 

rozłożył ręce 

На srebrnym ekranie 

„CÓRKA PUŁKU* W KINIE MIEJSKIEM. 

Pisałem już raz o tym obrazie latem. Ja- 
koś, czy nie w sierpniu. й 

Poszedłem obejrzeć „Panienkę z objek- 
tywem', zobaczyłem „Córkę pułku”. Chciało 
mi się wtedy powiedzieć: „Cziełowiek pała- 
gajet, a kino nasze miejskie, tiebia — razpa- 
tagajet“. Ale nie powiedziałem, dlatego, że, 
jak się okazało jakieś tam biuro filmowe nasz 
kinematograf Miejski szpetnie  „podprowa- 
dzito“, — bo zamiast zamówionej „Panien- 
ki..." właśnie „Córkę...'* przysłano, i to tyl- 
ko na jeden wieczór. 

Ostatecznie na usprawiedliwienie biur 
trzeba powiedzieć, że „Panienka..." i „Cór- 
Ка...“ to w rezultacie nie dwa bieguny. Ра- 
nienka może być córką, córka znowuż może 
być panienką. 

Niech kto powie, że nie! 
A do rzeczy! O „Córce pułku” mam р 

sać. 
Właśnie że nie będę nic pisać. Powiem 

tylko, że obraz jest b. miły, miejscami za 
serce szczypiący, ciekawy i wogóle bardzo 
dobry. 

Rolę tytułową kreuje pani Balfour. Oto, 
co o niej w sierpniu pisałem: 

„Jako mała dziewczynka, wychowana 
wśród żołnierzy, w dyscyplinie wojskowej i 
Vai dla siebie sympatji — jest prze: 
miła. 

Ta mała osóbka z jasnemi lokami, co 
chwilę niesfomie wymykającemi się z pod 
wielkiego kapelusza, ta panienka, w długie, 
porwane rajtuzy ubrana, a chodząca z sze- 
roko rozstawionemi nogami, jak sam,pan 
wachmistrz“, z rękami w kieszeniach i gwi- 
zdem na złożonych „w ciup” usteczkach, ma 
w sobie coś rzewnego i coś bardzo wesołe- 
go zarazem. 

A jak zacznie „bujać”, opowiadając „oj- 
com* swe nieprawdopodobne przygody, te 
sala kina, aż huczy od śmiechu”. 

I któż teraz ciekaw mie będzie popatrzeć na 
taką panienkę? Omega. 

OFIARY. 
, „Ku uczczeniu pamięci kolegi Dymitra 
Krykunowa uczniowie IV klasy i personel 
nauczycielski gimn. Ad. Mickiewicza składa: 
ją 14 złotych na instytut dla nieuleczalnie 
chorych im. ]. Śniadeckiego. 

GIEŁKUA WARSZAWSKA 
29 października 1929 r. 

Dewizy i waluty: 

Tranz. Sprz. Kupno 
Dolary 8,90, 8,92, 8,88, 
Belgja 124,77, 125,08, 124,46, 
Kopenhaga 238,95, 239,55, 238,35 
Budapeszt 155,84 156,24 155,46 

Holandja 359,49 360,39 358,59 
Londyn 43,50, 43,61, 43,39 
Nowy-York 8,90 8,92 8,68 
Oslo 237,52 238,12 _ 236,92 
Paryż 35,13, 35,22 35,04 
Praga 26,40, 26,47,5 26,34, 

Szwajcarja | 17282, 17325, 172,39, 
Bukareszt 5,3125 5,3137 53113 

Stokholm 239,61, 240,21 239,01 

Wiedeń 125,31 125,62, 125,— 

Węgry 155,57 155,97 55,17 
Włochy 46,73, 46,84, 46,62, 
Marka aiemiecka 213,38, 
Gdańsk 173,05. 

GIEŁDA WILEŃSKA 
dnia 29 października 1929 r. 

Papier. procentowe państw. 

5 proc. Pożyczka Premj. ser. Il 1926 r. 
5 dol. — 63— w złotych. 

Czeki i właty. 
Berlin 43.43 
Gdansk 43.44 

Listy zastawne. 
4 1 pół proc. Wileńskiego Banku Ziemsk. 

100 21.—505. 

  

| Kino Miejskie 
| $ALA BIBJSKA 

| ul. Ostrobramska 5. 
Behrendta. Nad program: 

Od dnia 28 do 30 paždziernika 1929 r. wlącznie będą wyswietlane filmy: 

„CÓRKA PUŁK U 
Zawrotne koleje życia córki tysiąca ojców. Aktów 9. W rolach głównych: Betty Balfour i 
Aleksander d'Arcy. Reżyserja Jana L 
Komedją w 2 aktach. Kasa czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów od g. 4-ej. Wkrótce na 
ekranie: — „AMERYKA* — dzieje walk o wolność i niepodleglość U. S. A. 

„ŚRODEK NA LOKATORÓW* 

  

  
Dziś! Chluba 

KINO-TEATR literatury polskiej 

„HIELIOS“ 
Wileńska 38. 

KOCNY CZLOWIE 
St. Przybyszewskiego. W roli tytułowej znakomity artysta 
GORZ CHMARA oraz urocza artystka teatru Narodowego Marja MA JDROWICZ, Agnes KUCK, 
A. Zelwerowicz, Artur Socha iinni. Tańce w wykonaniu zespołu „TACJAN GIRLS" Fiim realizo- 

Współczesny dramat salono- 
wo-erotyczny na tle powieści 

teatru Stanisławskiego GRZE: 

wany z amerykańskim rozmachem. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10,15. 

KINO-TEATR 
„HObLYWODOD* 

Mickiewicza 22. 
orkiestra koncertowa. 

Dzis! Najmilsza i najpiękniejsza para kochanków! 

  

osnutym na tle niezw;kle interesujących przeżyć cyganerji 
Montparnassea. Sensacyjne zdjęcia z balu artystów paryskich, na który 

LILJANA HARVEY i nasz znakomity rodak, 
ideałfurody męskiej IGO SYM w zachwycającym rozkosznym i wzruszającym zarazem dramacie p. t. 

„ŻEGNAJ MASGOTTE" 
osoby „prywatne* nie 

paryskiej 

bywają dopuszczane ze względu na oabywające się tam orgje. Do obrazu przygrywa 
Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.25 

777DOKTÓR | 
B.ZBLEGWIEZ 
GROT. weueryczos, 
sytliis, narządów 
moczowych, od 3 
mi, od 5—8 wiecz. 

Elektroterapja 
(diątermja). 

KotłetasŁakarz 

Bl. zakiawiczowa 
KOBIECE, WE SE» 

  

JKOSIERKI_ = a 
Ašnszerka šasialovsiia 
oraz Ciabinet Kosme- 
tyczny usuwa zmar- 
srczki, piegi, wągry, 
łupież, broózwki, Ku-. 
rzajki. wypadanie wło- 
zów. Mickiewicza 46. 
m. $. 

  

OBWIESZCZENIE 
Kurator masy upadłościowej Spółki 
„Ksłęgarnia Stowarzyszenia 

Polskiego w Wilnie"  niniejszem 
mości, że poczynając od dziś, dn. 30 paźdz., codziennie o 

godz. 10 rano przy ul. Królewskiej Nr. 1 będzie się odbywała 
sprzedaż z licytacji publicznej Książek, 
piśmiennych oraz przedmiotów urządzenia sklepowego» 
należących do masy upadł. 

W. Łuczyński, adw. 
Kurator przys. 

Nauczycielstwa 

ME komoyia BB 

Gabinet 
Racjonalnej Kosme- 

tyki Leczniczej. 
Wiino, 

Mickiewicza 31 m. 4. 
Ir i kobiecą kon- 

0 p serwuje, dosko- 
nali, odświeża, usuwa 
jej skazy i braki 
ztuczne opalenie ce- 

ry. Wypadanie wło- 
sów i łupież.  Naj- 
nowsze zdobycze ko- 
smetyki racjonalnej. 

akc. pod firmą 

podaje do wiado- 

map, materjałów 

  
  

mai LEKARZE B 
"0 SŁOWA" od 5—6. Chorob 

i do innych pism, DOKTOR 

Ba także Radjowelł 
BĘ: cenach BAR- 

ZO TANICH za 
Biatwia Biuro Re-ll 

GRABOWSKIEGO Wilno, 
B Garbarska I, tel. szl WO. 

tTeięt Э21 

skórne, | yli Prey” rne, i zyfilis. Przy- 
Bklamowe Stefanag jęcie: Od 2-1 137. 

RCM GA kę” e 

DOKTOR s aż? 

autyłkiewiczowa ai KOBIEC. 
przyjmuje Od g. by Urod kota 

skórne, leczenie wło- TA waży, 
sów, operacje kosme- Regulacje i trwałe 

tyczne i kosmetyka mrzyciemnianie brwi. lekarska. Wilno, Wi- А : 
Gabinet = Kosmetyki 

leńska 33 m. 1, — Leczniczej. „CEDIB“ 
J. | Hryniewiczowej. 

g Wielka 18 m. 9. Przyj. Dr. G. WOLFSOŃ jg jo = 
WaNETYLZAB,  MOCZO= 

  

  

— Wileńska T, tei. 1067. 
e ul. Wielka 21. płcłowe i skórne, i EDS 

Jedno nadwozie o 4 zastosowaniach. 

      

   
   

Ciężarówkę Chevrolet zaopa- 

trzono w specjalnie skonstruowane 

nadwozie. Dzięki opuszczanym ra- 

mom, platformie z wywrotką i do- 

mocowanej budzie z brezeniu, nada- 

je się ono zarówno do przewożenia 

materjałów siałych, jak sypkich, 

   

  

   
     wą i elektryczną. Czy orjentują się w 

tem panowie? 
— Nie. 
— W takim razie mogę tylko po- 

wiedzieć w kilku słowach, że skon- 
struowałem coś w rodzaju olbrzymie- 
go elektrormagnesu, łączącego się z 
siecią telefoniczną. Mogłem więc łapać 
wszysthie rozmowy, pod warunkiem, 
że prowadzącyj je siedzieli w pokoju, 
w którym się znajduje telefon. 

— Ach, do djabła! — zdziwił się 
Delbury, gładząc czuprynę. — Więc 
pan wiedział o każdem naszem słowie? 

Dan roześmiał się krótko. 
— Słyszałem każde słowo rozmów 

panów o mnie. Niektóre z nich wydały- 
by się teraz panu śmieszne. Czy mam 
je powtórzyć? 

— Na miłość Boską... nie trzeba! 
— krzyknął Delbury: Ależ to jest zdu- 
miewające mr. Dan. Wynalazek epo- 
kowy! Pan może za pomocą tych ma- 
Szy”: zapanować nad światem. Pan... 

— Tak, naturalnie. Jest to dosyć 
prosta konstrukcja.. korzystałem z go- 
towej już sieci telefonicznej i łączę się 
z dowolnym numerem i słucham. 

— Z taką maszyną możemy w cią- 
gu 24 godzin oczyścić Londyn ze wsze! 
kich mętów! — zawołał z zachwytem 
Shofnesy. 

Dan milczał chwilę. Twarz jego 
przybrała wyraz zimny i stanowczy. 

— Nie, panowie nie będą mogli 
wykorzystać mego wynalazku, — za- 
przeczył spokojnie. Świat nie dorósł 
jeszcze do niego. Każdy wynalazek 
stworzony dla dobra ludzkości, zbyt 

Wydawca Stamisław Mackiewicz. Odpowiedzialny redaktor Witold Woydyłła- 

    
łatwo przekształcić się może na jej 
wroga. Od chwili, gdy zacząłem wy- 
łapywać zbrodniarzy  nieuchwytnych 
dotąd, zrozumiałem, jak wielką potęgę 
stanowią te druty. Coby się stało, gdy- 
by przeszły one w ręce zbrodniarzy? 
Te maszyny pracują bez przerwy dwie 
doby. Siłę ich obserwowali panowie, 
w ohwili, gdy Lazard musiał wypuścić 
z ręki rewolwer. Mogę panom pokazać 
jeszcze cały szereg ciekawych rzeczy. 

Spokojnie zbliżył się do marmuro- 
wej deski, ale ręka, którą dotknął sprę- 
żyn drżała. 

— Boże! — krzyknął Delbury. — 
Patrzcie! 

Druty zaczęły prz ybierać barwę 
czerwoną, metal zwolna rozpalał się 
do czerwoności, druty pękały, a czer 
wone światło zalało pokój. Dan przy- 
cisnął sprężynkę i dynamo maszyny 
zaczęły pracować szybciej jeszcze. Dru 

ty jęczały żałośnie ii jarzyły się coraz 
mocniej. światło razito oczy aż do bó- 

lu. Czerwone światło przeszło w białe, 

potem w niebieskie. Druty zamarły na 

jakiejś przeraźliwej nucie jęku, rozpły- 
wały sę zwolna i skręcały w kłębek. 

Delbury patrzał niespokojnie na 
wynalazcę. 

— Mr. Dan.... pan... pan... 
— Idźcie do djabła! — krzyknął 

nagle z wściekłością Dan, odwracając 
ku niemu bladą, zmienioną twarz. — 
Macie waszego ptaszka i dosyć... da- 
łem wam stu takich zuchów. Przed 
świtem jeszcze będziecie mieli. Tanci" 
ego i resztę szajki. Czegoż chcecie je- 
szcze, czego pan krzyczy? 

   

węgla, piasku, czy budulca. 
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    Ale w tej chwili Dan 
nad sobą i dodał. 

— Czy pan posłał po ten rewol- 
wer? į 

— Tak, paczkę dostaliśmy. Rewol- 
wer jest w Scotland Yardzie, — odpo- 
wiedział coraz bardziej zmieszany in- 

spektor. г 
— A więc nie potrzebuję tłumaczyć 

panom, jak umarł Layle? Ale jeśli pan 
ma jakie wątpliwości mogę je roz- 
wiać. Pan pewnie pamięta, że w labo- 
ratorjum mojem znaleźliście dziwnego 
kształtu ścienną szatę? Pamięta pan? 
W tej szafie mieścił się nieduży apa- 
rat kinematograficzny działający pod 
wpływem toku elektrycznego, wątpię, 
czy można znaleźć lepszy dowód mo- 
jej niewinności, niż film, ilustrujący 
szczegółowo całe zajście? Zaraz poka- 
żę jpanom ten film. Jeśli pa tem będą 
panowie uważać mnie za zbrodniarza, 

pójdę najchętniej do więzienia. Ekra- 
nem będzie ta ściana. 

‚ ‚ Swiatło zgasło. Na przeciwległej 
šcianie zjawiło się jasne koło. W cią 
gu dziesięciu minut obaj urzędnicy 
Scotland Yardu śledzili z natężeniem 
odgrywający się na filmie dramat, któ- 

zapanował 
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     Lampy zapaliły się znowu. Obaj in- 
spektorzy Scotland Yardu byli bladzi 
i wzburzeni. 

— Boże, jakie to okropne! — szep- 
nął Delbury. 

— Czy mam iść z panami? — za” 
pytał Dan. 

— Nie panie ,,Widmo'', nie trzeba 
— odpowiedział serdecznie ż ulgą w 
głosie Shofnesy. 

— Hm... a więc panowie są zado- 
woleni? 

— Już od wczoraj wiedzieliśmy, że 
pan ma rację, mr. Dan. Ale namęczył 
nas pan strasznie sir. Czy pozwoli pan 
uścisnąć swoją dłoń ń podziękować? 

Irlandczyk zmieszany wyciągnął 
dłoń. Dan uścisnął ją serdecznie. Za- 

pukano do drzwi. Na progu ukazał się 
policjant w mundurze. : 

— Nie mogłem dotelefonować się, 
bo linja jest cały czas zajęta, — oznaj- 
mił. — Przyszedłem powiedzieć, że 
Tanci i cała banda są już pod kluczem. 
zuchy z nich! Trudno było z nimi dać 
radę!. 

Dan wybiegł do przedpokoju, te- 
lefon dzwonił. 

— Hallo, czy to Nelly? — zapytał 
ry był powtórzeniem nocnego zajścia iwzruszonym głosęm. 
w Hanton. Wszystko stawało się jas: 
ne i proste. Widzieli skradającego się 
po pokoju Layle'a chwytającego rewol- 
wer Dana. Widzieli zmieniające się na 
jego twarzy, wyrazy złości, nienawi- 
ści, wściekłości, strachu. Wreszcie wy- 
strzał... Po raz pierwszy w historji po- 
licji dwaj urzędnicy byli świadkami 
zbrodni. 

Drukarnia „Wydawni 

— Nie, mr. Dan, to jej matka, — 
odrzekła mrs. Layle. — Neiły prosiła 
żebym czekała przy telefonie na pana. 

— Ale gdzie jest Nelly, mrs. Lay- 
le? VM 

— Sprowadzila taksis i pojechala 
do pana, Valmonie. Dowidzenia. 
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