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NIEZALEŻMY ORGAW DEMOKRATYCZNY 

Cześć. prochom wielkiego uczonego 
i szermierza wolności! 

Dziś o godz. 7 rano, trumna z prochami profesora Wileńskiego 

Uniwersytetu, nauczyciela Mickiewicza i Filaretów, Członka Rządu 

Narodowego w 183! roku, wygnańca i tułacza, wielkiego uczonego 

iniezłomnego patrjoty wstąpi w mury Wilna. Słusznie tutaj w ziemi, 

/którą tak ukochał, choć nie był z niej rodem, spocznie zewłok na- 

miętnego obrońcy wolności i rzecznika łączności Litwy z Polską. 

Z obcej, czysto niemieckiej rodziny, spolszczonej dopiero w dru- 

giem pokoleniu, urodzony w Warszawie, uczniem był tutejszego uni- 

wersytetu i widocznie przylgnął do Wilna silnie, jeśli powracał tutaj 

i najmilej, najlepiej tu pracował, a u schyłku życia, gdy niemoc 

śmiertelna mgłą mu oczy zasłaniała, na dźwięk słowa „Wilno bu- 

dził się i wspominał czasy młodości swojej i swych filareckich 

słuchaczy. 
Stał się dla młodzieży wileńskiej i warszawskiej symbolem walki 

z tyranją, rewolucji politycznej i socjalnej, i przez to stał do schyłku 

lat w ścisłym związku z ruchem ludowym, wolnościowym w całej 

Europie, gdzie go również znano jako uczonego historyka. 

Zasługi jego, jako nowatora w sposobie traktowania zagadnień 

historycznych są ogromne, żywot jako człowieka idei czysty jak łza, 

ascetyczne wyrzeczenie się wszelkich osobistych spraw dla nauki 

i ojczyzny, to cecha tego niezwykłego człowieka. 

Oddajmy dzis hołd Jego pamięci, przypominając sobie epokę 

pełną niepokoju i niebezpieczeństw, kiedy śmiało z katedry uniwer- 

sytetu wileńskiego wygłaszał nauki, wiodące młodzież do walki 

o wolność. 

(SI NOT AT OS BEO NS IO T KILENA LET KOS 

Podróż Pana Prezydenta Rzplitej. 
Nowogródek — Mir — Nieśwież — Kleck. 

Przed opuszczeniem Baranowicz 

P. Prezydent wziął udział w uroczy- 

stościach wojskowych. Po ukoń- 

czonej defiladzie P. Prezydent udał 

się na plac, na którym odbyło się 

poświęcenie krzyża w miejscu, gdzie 

ma stanąć kościół parafjalny i gar- 

nizonowy. Poczem odjechał w to- 

warzystwie ministra _ Niezabytow- 

skiego. 
Po drodze gorące powitanie zgo- 

towano P. Prezydentowi w Stoło- 

wiczach i w Horodyszczach. Po- 

czynając od Kołdyczyna, w pobliżu 

którego znajduje się Zaosie, dom- 

niemane miejsce urodzenia Mickie- 

wicza, droga, którą przebywał P. 

Prezydent, prowadziła przez miej- 

scowości pełne pamiątek po wiesz- 

czu narodu, a więc w Tuhanowi- 

czach P. Prezydent zwiedził miejsce, 

na którem znajdował się domek 

zamieszkiwany przez Mickiewicza, 

oraz drugi, gdzie mieszkała Maryla 

Wereszczakówna. Dalej altanę pod 

600-letniemi dębami, zwaną „Świą- 

tynią dumania“, wreszcie dworek 

zwany, „Nowy świat", gdzie udeko- 

rował krzyżem Polonja Restituta 

Tuhanowską, mówiąc przytem: 

„Nadaję pani ten krzyż Polonia Re- 

stituta za całe jej piękne życie. Tak 

miłej dekoracji nie miałem jeszcze”. 

Po zwiedzeniu Świtezi i Czom- 

browa (domniemanego Soplicowa). 

około godz. 7-ej wiecz. orszak P. 

Prezydenta stanął u bramy trium- 
falnej Ńowogródka, zbudowanej w 

stylu starego zamczyska litewskiego. 

U wejścia do miasta powitał P. Pre- 

zydenta im. całej ludności burmistrz 

Wolnik, wręczając P. Prezydentowi 

artystycznie wykonane symboliczne 

klucze miasta. P. Prezydent w es- 

korcie honorowej szwadronu 25-во 

pułku ułanów przejechał ulicami 

miasta do gmachu województwa. 

gdzie w specjalnie przygotowanych 

apartamentach p. wojewoda na 

cześć Dostojnego Gościa wydał 

obiad. Do późnej nocy w mieście 

tewał ruch niezwykle ożywiony. 

Nazajutrz t. j. 22 b. m. odbyły 

się w świątyniach wszystkich wyz- 

nań uroczyste nabożeństwa. P. Pre- 

zydent w *otoczeniu świty udał się 

najpierw do kościoła katolickiego 

pod wezwaniem św. Michała Archa- 

nioła, gdzie wysłuchał Mszy św., po- 

czem odwiedził sobór prawosławny, 

synagogę i meczet, gdzie go witało 

duchowieństwo tych wyznań. 

O godz. Il-ej w gmachu woje- 

wództwa odbyła się uroczystość de- 

koracji krzyżami. zasługi miejsco- 

wych obywateli. 
Z gmachu województwa p. Pre- 

zydent udał się na plac, ofiarowany 

przez magistrat pod budowę gimna- 

zjum białoruskiego oraz bursy. Pierw- 

szy kamień węgielny położył p. Pre- 

zydent Rzeczypospolitej, ofiarując 

jednocześnie 2 tys. zł. na dokończe- 

nie zapowiedzianego dzieła. 

Po tej uroczystości p. Prezydent 

udał się do ruin starego zamku no- 

wogródzkiego, gdzie na obszernym 

placu odbyła się uroczystość do- 

żynków. 

Popołudniu 'Dostojny Gość od- 

był wycieczkę w okolice Nowogród- 

ka. W Nowojelni był obećny na u- 

roczystości poświęcenia kamienia 

węgielnegofj,sanatorjum przeciwgru- 

žlicznego im. Marszałka Piłsudskie- 
go. W  Zdzięciole p. Prezydent 
zwiedził żeński zakład szkoły zawo- 
dowej. 

O godz. 8-mej wieczorem nowo- 
gródzki komitet obywatelski przyję- 
cia p. Prezydenta wydał bankiet w 
sali Teatru Miejskiego. podczas któ- 

rego przemawiali wojewoda Becz- 
kowicz, poseł Rdułtowski, senator 
Kamieniecki, adw. Aleksiuk oraz 
adw. Zeldowicz. Na przemówienia 
powyższe odpowiedział p. Prezy- 
dent Rzplitej, dziękując za szczere 
i gorące przyjęcia ze strony ludno- 

ści oraz wznosząc toast za pomyśl- 

ność województwa nowogródzkiego. 

Po bankiecie odbył się w salonach 

reprezentacyjnych województwa 

raut, który przeciągnął się do pół- 
nocy. 

W poniedziałek rano p. Prezy- 
dent opuścił Nowogródek udając 
się na objazd powiatów nowogródz- 
kiego, stołpeckiego i nieświeskiego, 
uwzględniając specjalnie ośrodki 
rolnicze. 

Pierwszym etapem podróży Pa- 
na Prezydenta była miejscowość 
Mir, gdzie Pan Prezydent dokonał 
otwarcia wystawy oraz pokazu rol- 
niczo-handlowego. Po drodze do wsi 
Korelicze zgłosili się do Pana Pre- 
zydenta pogorzelcy, których dotknę- 
ła klęska pożaru, niszczącego 115 
domów. Pan Prezydent wysłuchał 
próśb delegacji i złożył na ręce sta- 
rosty 500 zł. jako doražną pomoc i 

obiecał zająć się dalszym losem 

pogorzelców. i 

Auto Pana Prezydenta zajechało 
o godz. || do Mira, gdzie przy bra- 

mie triumfalnej zgromadzili się przed- 
stawiciele władz i miejscowego spo- 
łeczeństwa. Przemówienia wygłosili 
burmistrz miasta oraz właściciel 
ziemski Sielużycki. 

Po tych przemówieniach Pan 
Prezydent przeciął wstęgę, otwiera- 
jącą wystawę oraz pokaz rolniczo- 
hodowlany. Pan Prezydent z żywem 
zainteresowaniem zwiedził ciekaw- 
sze okazy wystawy, urządzonej z 
dużym nakładem pracy, na której 
<znajdują się działy: rolniczy, hodo- 
wlany, ogrodnictwa, nasienny i t. d. 

Po drodze do Nieświeża Pan 
Prezydent obejrzał gospodarstwo 
skomasowane we wsi Saska Lipka, 
interesując się żywo pracami na roli 
i wysłuchując postulatów miejsco- 
wej ludności. W pobliżu Nieświeża 
samochód Dostojnego Gościa oto- 
czyła banderja konna z osadników 
wojskowych, która towarzyszyła Pa- 
nu Prezydentowi aż do murów 
miasta. 

Przy bramie triumfalnej witali 
Dostojnego Gościa przedstawiciele 
miejscowego duchowieństwa, władz 
rządowych i komunalnych oraz tłu- 
my publiczności. Pan Prezydent 
przeszedł przed frontem szwadronu 
honorowego 27 p. ułanów, poczem 
wysłuchał przemówienia burmistrza 
miasta Hołowieckiego. Wśród entu- 
zjastycznych okrzyków zgromadzo- 
nej ludności Pan Prezydent przeje- 
chał do Ratusza, gdzie przyjął hołd 
miejscowych władz, duchowieństwa 
wszystkich wyznań oraz ludności. 
Jako wyraz hołdu przedstawiciel ko- 
mitetu przyjęcia Jeleński wręczył 
Panu Prezydentowi pięknie opraw- 

Ustąpienie wojewody 
tarnopolskiego. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy, 

Dowiadujemy się, że w krótkim 

czasie ustąpić ma ze stanowiska 

wojewoda tarnopolski p. Moszyński. 

Statystyka ofiar wypadków 

kolejowych. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

W wypadkach kolejowych w 

roku 1928 na wszystkich linjach ko- 

lejowych w Polsce zginęło 24 po- 

dróżnych i 223 osoby postronne: 

przechodnie, samobójcy, oraz ofiary 

własnej nieostrożności; rannych zaś 

było 266 podróżnych i 224 osoby 

postronne. 
Liczba tych wypadków jest sto- 

sunkowo w porównaniu z innemi 

krajami nieduża. 

Ogrzewanie pociągów. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Na liczne skargi podróżnych, że 
z powodu oziębienia daje się od- 

czuwać dotkliwe zimno w pociągach, 

zwłaszcza w nocy, wyjaśnia Min. 

Komunikacji, iż według ustanowio- 

nych przepisów otrzymuje każda ko- 

lej węgiel na opał pociągów z dniem 

l-go pażdziernika. O ile jednak 

przed tym terminem zajdzie potrzeba 

ogrzania pociągu to każda „kolej 

może we własnym zakresie wydać 

odnośne zarządzenie. 

Dymisja wojewody 

poznańskiego. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Wojewoda poznański p. Dunin- 

Borkowski złożył prośbę o dymisję. 

Na wczorajszem posiedzeniu Rady 

Ministrów dymisja została przyjęta, 

przyczem powierzono p. Borkow- 

skiemu pełnienie obowiązków, aż do 

czasu mianowania jego następcy. 

Przyjazd min.Składkowskiego 

i dr. Piestrzyńskiego do Wilna 

Tel. od wł. kor. z Warszawy 

We środę przyjeżdża do Wilna 

min. spraw wewn. gen. Składkowski 

na zjazd lekarzy i przyrodników 

polskich. 
Również dziś wyjeżdża do Wilna 

dyr. Dep. Sł. Zdrowia w Min. Spr. 

Wewn. dr. Piestrzyński w celu do- 

konania lustracji szpitali miejskich. 

Dr. Piestrzyński weżmie udział w 

zjeżdzie lekarzy i przyrodników pol- 

skich. 

(I IEA NEO ad EISS UIA IIS EREAOWANCETNUCZ 

ne album tutejszego powiatu. Z. ra- 

tusza - Pan Prezydent udał się do 

gmachu gimnazjum, gdzie wzrusza- 

jące było powitanie młodzieży nie- 

świeskiej. 

Po śniadaniu Pan Prezydent wraz 

z otoczeniem udał się do gmachu 

starostwa, gdzie odbyło się uroczy- 

ste posiedzenie powiatowej komisji 

rolnej. Odpowiednie referaty wy- 

głosili przewodniczący komisji rol- 

nej starosta Czarnocki, prezes okrę- 

gowego towarzystwa” organizacyj i 

kółek rolniczych p. Jeleński, komi- 

sarz ziemski p. Kuczyński oraz po- 

seł Mokrecki. Pan Prezydent z du- 

żem zainteresowaniem wysłuchał re- 

feratów, a nawet sam zabrał głos w 

dyskusji. 
egnany serdecznie przez lud- 

nośćgm. Nieświeża Pan Prezydent 

wraz z otoczeniem i świtą odjechał 

na zamek księcia Albrechta Radzi- 

wiłła. Tu w sali Hetmańskiej zgro- 

madziła się rodzina ' Radziwiłłów, 

przedstawicieli ziemiaństwa oraz 

prezesi powiatowych organizacyj 

rolniczych. W serdecznych słowach 

przemówił do Pana Prezydenta ks. 

Albrecht Radziwiłł. Po herbatce Pan 

Prezydent obejrzał zamek, poczem, 

żegnany owacyjnie, odjechał w dal- 
szą drogę do Klecka. 

W Klecku zgromadzili się przed- 

stawiciele miejscowych władz oraz 

niezliczone tłumy publiczności, wśród 

której byli Tatarzy, Białorusini, Ży- 

dzi. Wśród okrzyków: „Niech żyje!” 

Pan Prezydent wysiadł z samocho- 

du. Najwyższemu Dostojnikowi Pan- 

stwa i Zwierzchnikowi Armji zamel- 

dował się ; d-ca brygady KOP. płk. 

Juszczacki, następnie d-ca 9 baonu 

ppłk. Wilniewczyc. Pan Prezydent 

przy dźwiękach hymnu narodowego 

przeszedł przed frontem kompanii 

honorowej. Z kolei witał w serdecz- 

nych słowach Pierwszego Obywate- 

la Rzplitej burmistrz miasta, który 

przedstawił mu duchowieństwo 

wszystkich wyznań oraz delegatów 

miejscowych władz. Wśród ogłusza- 

jących wiwatów i okrzyków Pan 
Prezydent przeszedł pomiędzy szpa- 

lerami różnych organizacyj, które 
oświetlały drogę pochodńiami, do 
apartamentów dowódcy 9 baonu. 

` 

Tubelis tworzy gabinet. 
KOWNO, 23. IX. (Pat). Wczoraj o północy pociągiem z Berlina przy- 

jechał do Kowna minister finansów Tubelis i udał się z dworca wprost 

do prezydenta Smetony. „Elta* komunikuje oficjalnie, że minister skarbu 
Tubelis przyjął proponowane przez prezydenta Smetonę objęcie stano- 

wiska premjera. 

Nowy gabinet litewski. 
KOWNO, 23.1X (Pat.) Dziś nowomianowany premier Tubielis przed- 

stawił prezydentowi państwa listę swego gabinetu w następującym skła- 

dzie: Prezes ministrów, minister finansów i czasowo pełniący obowiązki 

ministra spraw zagranicznych Tubelis, minister rolnictwa (dotychczasowy) 

Aleksa, minister obrony narodowej (dotychczasowy minister komunikacji) 

płk. Wariakois, minister spraw wewnętrznych (dotychczasowy) —!plk. Mu- 

stejkis, minister sprawiedliwości (dotychczasowy) — Żylinskas, minister 

oświaty (dotychczasowy) — Szakenis, minister komunikacji — inż. Wilej- 

szis (przewodniczący centralnego komitetu związku tautininków). Prezy- 

dent państwa wręczoną mu listę gabinetu zatwierdził. 

wie z wyjątkiem Aleksy i Mustejkisa są członkami 
Wszyscy ministro- 

partji tautininków. 

Aleksa i Mustejkis zajmują w stosunku do tej partji stanowisko sprzyja- 

jące. W rozmowie z współpracownikiem „Rytasa” przewodniczący związku 

tautininków Wilajszis oświadczył, że w polityce nowego rządu nie zajdą 

żadne istotne zmiany. Zmiany mogą mieć miejsce tylko w drugorzędnych 

sprawach. 

Tajemnicza narada. 
KOWNO, 23. IX. (Pat). Jak komunikuje „Idische Stimme*, wczoraj 

w klubie oficerskim Ramove w ciągu całego dnia odbywała się narada 

wyższych oficerów. Kilku oficerów sztabu generalnego odwiedziło wczo- 

raj Woldemarasa. 
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Porozumienie francusko-niemieckie. 
PARYŻ, 23. IX. (Pat). Na łamach 

„Temps ukazały się rewelacje prasy 
niemieckiej o pertraktacjach niemiec- 
kiego deputowanego Cloennego i prze- 

dstawicieli niemieckich ugrupowań 
nacjonalistycznych z francuskimi ge- 

nerałami Walch, Lerond, Nolette oraz 

deputowanym Reynaud, rzekomym 
wysłannikiem Poincerć'go w spra- 

wie porozumienia francusko-niemiec- 
kiego. Rewelacje te wywołały w pra- 
sie dzisiejszej ożywione komentarze. 

„Populaire* domaga się od depu- 
towanego Reynaud stanowczych wy- 
jaśnień i podkreśla, że ten ostatni, bę- 
dąc poważną osobistością polityczną 
i przewodniczącym większości parla- 
mentarnej oraz grając pierwszorzę- 
dną rolę w polityce francuskiej, po- 

winien stanowczo oświadczyć, czy 0d- 

bywał z nacjonalistami niemieckimi 
przypisywane mu rozmowy i czy 

wszedł w stosunek ze stahlhelmowca- 

mi, proponując im sojusz polityczny 
i wojskowy. 

„Action Francaise* oświadcza, że 
jest rzeczą nie do uwierzenia, aby de- 
putowany francuski, uważający się 
za patryjotę, zgodził się rozpoczynać 
z Niemcami pertraktacje na terenie 
przez nich obranym, któreby przewi- 
dywały ewakuację Nadrenji i Zagłę- 
bia Saary, zwrot korytarza pomors- 
kiego, zmniejszenie niemieckich spłat 
odszkodowawczych, wyznaczonych 
przez plan Davesa, do połowy, leczeb- 
ne powiększenie armji niemieckiej i 
wreszcie skreślenie artykułu Trakta- 
tu Wersalskiego,  przypisującego, 
Niemcom odpowiedzialność za wywo- 
łanie wojny. Jeżeli deputowany Rey- 
naud obiecał interwenjować w spra- 
wie zniesienia korytarza, to co pomy- 
ślą sobie Polacy, którzy liczyli na po- 
parcie grupy parlamentarnej, do któ- 
rej należy Reynaud? 

Obrady Ligi Narodów. 

GENEWA, 23. IX. (Pat), Zgroma- 

dzenie Ligi Narodów zaaprobowalo 

sprawozdanie Motty o środkach, ma- 

jących na celu ułatwienie prac przy- 

szłej sesji Ligi Narodów, wyznaczonej 

na 10 września 1930 roku. Następnie 

po przyjęciu raportu delegata Botel- 

li, powołującego komisję w składzie 

9 członków dla ulepszenia i zreformo- 

wania Sekretarjatu Generalnego Ligi 
Narodów, Międzynarodowego Biura 
Pracy i Międzynarodowego Trybuna- 
łu Sprawiedliwości w Haadze, Zgro- 
madzenie wysłuchało sprawozdania 
Breitscheida o działalności ekonomi- 
cznej Ligi Narodów, a szczególnie w 
sprawie wolnego handlu i rozjemst- 
wa celnego. 

Posiedzenie Rady Ministrów. 

WARSZAWA, 23. IX. (Pat). W dn. 

238 b. m. odbyło się pod przewodnict- 

wem prezesa Rady Ministrów dr. Ka- 

zimierza Świtalskiego, posiedzenie 

Rady Ministrów, poświęcone sprawie 

potrzeb oświaty w budżecie państwa. 

Pozatem Rada Ministrów przyjęła do 

wiadomości sprawozdanie ministra 

przemysłu i handlu w sprawie zarzą- 

dzeń celnych, związanych z rolniet- 

wem i przyjętych przez komitet eko- 
nomiczny ministrów i upoważniła mi- 
nistra spraw wewnętrznych do udzie- 
lenia gminie miasta Poznania zezwo- 
lenia na zaciągnięcie pożyczki w wy- 
sokości 20 milj. zł. w złocie, przez wy- 
puszczenie 8 proc. obligacyj miejs- 
kich. Wreszcie załatwiono szereg 
wniosków personalnych. 

  

Rokowania polsko-niemieckie. 
GDAŃSK, 23. IX. (Pat). Dziś w po- 

łudnie rozpoczęły się tu rokowania 

polsko-niemieckie, mające na celu no- 

welizację umowy, zawartej w Gdań- 

sku w roku 1924 w sprawie małego 

ruchu granicznego  polsko-niemiec- 

kiego. Delegacji polskiej przewodni- 

czy były dyrektor departamentu ceł 
Ministerstwa Skarbu Rasiński, na cze- 
le zaś delegacji niemieckiej stoi b. mi- 
nister Eckbardt. Rokowania potrwają 
prawdopodobnie do końca bieżące- 
go miesiąca. 

Przesilenie parlamentarne w Czechach. 

PRAGA, 23. IX. (Pat). Na skutek 
rozbieżności, wynikłych między stron- 

nictwami koalicji rządowej, sesja obu 

izb, rozpoczęta w marcu 1929 roku, 
której dalszy ciąg zapowiedziany był 
na środę, została zamknięta dekretem 
prezydenta republiki. Rokoyania mię- 
dzy stronnictwami rządowemi w spra- 

  

Ė Jeszcze tylko 
kilka dni! 

OD DZIŚ! 

CYRK 

wie zlikwidowania tych rozbieżności 

trwają dalej, lecz w obecnej chwili 

wszystko każe przewidywać, że trud- 

ności te nie dadzą się usunąć i nastą- 

pi rozwiązanie obecnego zgromadze- 

nia narodowego, wybranego w listo- 

padzie 1925 r., poczem rozpisane be- 
dą nowe wybory. 
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zoologiczny 
na placu Łukiskim 

OD DZIŚ! 

  

fentatyjna walka zapaśnicza człowieka z Iwem. 
Początek przedstawienia o godz, 8.80 wiecz. 

  

ip. 218 (1563) 
EEST AKR ITS TATSIA SRT TNT 

Kongres matematyków. 

WARSZAWA, 23. IX. (Pat). Dziś 

o godzinie 11 min. 15 w auli politech- 

niki warszawskiej odbyło się uroczy- 

ste otwarcie kongresu matematyków 

krajów słowiańskich — Bułgarji, 

Czechosłowacji, Jugosławji i Polski — 

także delegaci z innych krajów, mia- 

nowicie z Anglji, Austrji, Japonji, Ło- 

twy, Niemiec, Rumunji. Z Anglji przy- 
był prezes międzynarodowej unji ma- 
tematycznej Young. Z uczestników 

rosyjskich stawili się tylko ci, którzy 
mieszkają poza granicami Związku 
Sowieckiego. 

Huragan na północy Niemiec. 

BERLIN, 23. IX. (Pat). W dniu i 

nocy. wczorajszej wybrzeże północne 
Niemiec nawiedzone było przez silne 
burze, które na całem wybrzeżu wy- 
rządziły znaczne szkody. W poszcze* 
gólnych miejscowościach wicher po- 

zrywał dachy z domów, powyrywał 
z ziemi maszty sygnalizacyjne. Zbio- 
ry owoców zostały prawie całkowi- 
cie zniszczone w wielu miejscowoś- 
ciach. Dalsze wiadomości napływają 
z trudem z powodu przerwania komu- 
nikacji telefonicznej. Burza nawiedzi- 
ła również okolice Hamburga. Poza- 

tem ucierpiała wyspa Hult,gdzie spie- 
nione wody pozrywały tamy. Na wy- 
spie Krautsang na Elbie burza wyrzą- 
dziła znaczne szkody. 

Ewakuacja Nadrenji. 

BERLIN, 23 IX. (Pat). Biuro Wolf- 
fa donosi, że w dniu dzisiejszym woj- 
ska angielskie opróżniły ostatecznie 
miejscowość Koenigstein w drugiej 
strefie okupowanej. Do pierwszego 
października w Koenigsteinie pozo- 
stanie jedynie nieliczna organizacja 
likwidacyjna, złożona z kilku osób. 

Bank międzynarodowy. 

PARYŻ 23. IX. (Pat). Komitet or- 
ganizacyjny międzynarodowego ban- 
ku spłat odszkodowawczych zbierze 
się prawdopodobnie w październiku. 
Jako siedziba komitetu przewiduje 
się Baden-Baden, Wiesbaden lub jed- 
na z miejscowości w pobliżu jezior 
włoskich. Delegaci amerykańscy od- 
pływają jutro do Europy. 

GENEWA, 23. IX. (Pat). Sprawa 
banku spłat odszkodowawczych z0- 
stała skreślona z obrad Ligi Narodów. 
Trzy państwa, które zgłosiły w tej 
kwestji wniosek, mianowicie Danja, 
Polska i Norwegja wycofały go. Na 
dzisiejszem posiedzeniu drugiej komi- 
sji delegat norweski wystąpił z żą- 
daniem aby Liga Narodów zajęła się 
organizowanym bankiem spłat odsz- 
kodowawczych. Następnie przema- 
wiał Loucheur, wyjaśniając, że klam- 
ka jeszcze nie zapadła i możliwe jest, 
że łączność między Ligą Narodów a 
bankiem spłat odszkodowawczych bę- 
dzie mogła być przywrócona. Zkolei 
delegat niemiecki Breitscheid wyraził 
obawę, że dla Ligi Narodów będzie 
mogło stać się niebezpiecznem skie- 
rowanie się na drogę, o której niewia- 
domo dokąd prowadzi. 

Olbrzymi pożar. 

SALONIKI, 23. IX. (Pat). Olbrzy- 
mi pożar, który wybuchł tu dziś rano 
zniszczył 12 wielkich magazynów, 
61 domów mieszkalnych i 20 składów. 
Straty są olbrzymie i przewyższają 
jakoby 92 miljony drachm. Przypu- 
szczają, że pożar wybuchł na skutek 
podpalenia. 

„Dzień żałoby wileńskiej". 

KOWNO, 23.IX. (Pat.). Związek 
oswobodzenia Wilna i związek szau- 
lisów przystąpiły do zorganizowania 
obecnie już tradycyjnego „dnia ża- 
łoby wileńskiej" 9 października, lub 
jak go nazywają w Litwie — dnia 
gwałtu eligowskiego. Szczegóły 
programu obchodu tego nie są je- 
szcze opracowane. 

PERS AST 
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Lekarz- 
Dentysta 

» wznowił przyjęcia chorych 
od g.10ej rano do 4 wiecz. 

ul. Wileńska (róg Benedyktyńskiej 
i Św. Ignacego.) 2669 

   



Afera SC 
W czasach przedwojennych wiel- 

cy fabrykanci broni i materjalow 
wojennych, jak Krupp, Wikser, Cre- 
seau i inni potentaci tego samego 
rodzaju wywierali niejednokrotnie 
bardzo istotny wpływ na politykę 
zagraniczną mocarstw. Nie usiłowali 
oni nawet ukryć swych skompliko- 

wanych machinacyj i dbali głównie 

o to, aby na kierowniczych stano- 

wiskach mieć swych zaufanych. Po 

wojnie o zakulisowych machinacjach 
fabryk broni nic jakoś nie było sły- 

chać. | zdawało się, iż najmniej od- 

powiedniem miejscem dla nich jest 

ośrodek nowych kierunków polityki 

zagranicznej, rezydencja ogarniają- 

cej większość państw świata Ligi 

Narodów, Genewa. Atoli istotnie 

wypadło całkiem inaczej, niż się 

przypuszczało. Sensacyjne rewelacje, 

z jakiemi wystąpił w Ameryce inż. 

Schaerer, dowodzą, iż obecnie bo- 

daj sprawa nie przedstawia się le- 

piej niż przed wojną. Różnica, o ile 

ona zachodzi, — polega jedynie na 

tem, iż obecnie przedewszystkiem 
zamieszani są przedsiębiorcy ame- 

rykańscy, wytwarzający okręty i ma- 

terjały wojenne. 
Schaerer jest postacią dość mar- 

nie reprezentującą się. Będąc jed- 

nak sprytnym handlowcem w 1927 

r. otrzymał od 3 wielkich firm me- 

talurgicznych delikatne zlecenie: 

udać się do Genewy i „pracować* 

tam w tym kierunku, aby komisja 

rozbrojeniowa, obradująca tam wtedy 

doznała klęski. 
Za fatygę obiecano Schearerowi 

250 tys. dol., sumę, która nawet 

według skali amerykańskiej jest po- 

prostu wyjątkowa. Otrzymał on je. 

dnak istotnie 50 tys. dol., i następ- 

nie został odwołany co go właśnie 

pobudziło do wytoczenia firmom 

powództwa o spłacenie mu reszty 

wynagrodzenia. Czy żądana suma 

zostanie mu wypłacona, tego jesz- 

cze narazie niewiadomo, tymczasem 

haerera. 
dokłada on wszelkich usiłowań, aby 

psuć szyki swym pracodawcom. 

I wypada uznać, iż akcja ta całko- 

wicie mu sią udała. Prezydent Ho- 

ower zarządził, by cała ta gorsząca 

afera została dokładnie zbadana. 

Senat obrał specjalną komisję śled- 

czą. A tymczasem Schaerer w dal- 

szym ciągu czyni swe rewelacje, 

ogłaszając wciąż nowe sensacje. 

Zapewnia on, iż nietylko poten- 

taci przemysłu metalurgicznego i 

właściciele warsztatów okrętowych 

interesowali się jego działalnością, 

lecz również wyżsi oficerowie ma- 

rynarki. Dali mu oni do dyspozycji 

dane urzędowe, które niezbędne mu 

były dla akcji jego w Genewie. 

Schaerer podaje ich imiona. Są to 

admirałowie: Robinson, Schlemkett, 

Pratt i Whalii. Żaden z wymienio- 

nych przez niego kierowników ma- 

rynarki. jak dotąd, nie zareagował 

na rewelacje. Co do petentatów 

przemysłu metalurgicznego to ogło- 
sili oni oświadczenia, czyniące wra- 

żenie słabych usiłowań zaprzecze- 

nia, ale w istocie bardziej potwier- 

dzających rewelacje Schaerera. 
W Genewie Schaerer był posta- 

cią o ile nie bardzo cieszącą się 

wziętością, to w każdym razie do- 

brze znaną, zarówno delegacjom 

konferencji jak i dziennikarzom. 

Miał zwyczaj pobrzękiwać moneta- 

mi, któremi zawsze miał wypchane 

kieszenie i dzięki temu dobrze 

wszystkim utrwawił się w pamięci. 

Ze swemi dźwięczącemi srebrnika- 

mi stał się on żywą symboliczną 

postacią. Zapewne to właśnie było 

przyczyną jego odwołania. Ale za 

jego sprawą, czy też bez jego u- 

działu konferencja jak wiadomo, 

doznała niepowodzenia i łatwo się 

domyśleć, iż czynniki, które przesz- 

kodziły jej powodzeniu były bliskie 

kołom, jakie wysłały Schaerera do 

Genewy, zaopatrując go w pienią- 

dze i tajne materjały. 

ri i AEZREKZA 

Udzielanie požyczek pod 
zastaw produktów rolnych. 

Państwowy Bank Rolny komunikuje, że 

wydaje pożyczki pod zastaw produktów rol- 

nych na zasadach Rozporządzenia Prezyden- 

ta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. 

(Dz. U. R. P. Nr. 38, poz. 360) i Rozporzą- 

dzenia Wykonawczego Ministrów Skarbu, 

Sprawiedliwości i Rolnictwa z dn. 14 lipca 
1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 72, poz. 658). 

Pożyczki wydawane są osobom fizycznym 

i prawnym, prowadzącym gospodarstwa rol- 

ne bez względu na ich obszar, pod zastaw 

produktów rolnych, będących wyłącznie wy- 

tworem danego gospodarstwa rolnego. Dzier- 

żawcom i użytkownikom pożyczki będą u- 

dzielane tylko za zgodą właściciela nierucho- 
mości, wyrażoną na piśmie w formie aktu 

urzędowego lub prywatnego z notarjalnie 

lub sądownie uwierzytelnionym podpisem 

właściciela. 

Pożyczki będą wydawane pod zastaw u- 
bezpieczonego na pełną sumę wartości i na 
termin nie mniej, niź o jeden miesiąc dłuż- 
szy od terminu zastawu — ziarna żyta, psze- 
nicy, jęczmienia, owsa. 

Maksymalna wysokość pożyczki określa 
się na 50 proc. ceny rynkowej podług noto- 
wań Państwowego Banku Rolnego Oddział 
w Wilnie (loco stacja załadowania) — nieza- 

leżnie od tego, czy zboże jest omłócone, czy 
też nieomłócone. 

Minimalna wysokość tych pożyczek nie 
może być niższą, aniżeli 1000 zł. Oprocento- 

wanie 12 proc. w stosunku rocznym płatne 
zgóry. Pożyczki udzielane będą na termin 9 
miesięcy przy częściowych spłatach w wy- 
sokości 30 proc. po upływie 4—5 miesięcy, 
oraz dalszych 30 proc początkowego zadłu- 
żenia po upływie 6 miesięcy. Ostateczna spła- 
ta nie może przypadać po 28 czerwca 1930 r. 

Zabezpieczeniem służyć będą weksle, pod- 
pisane przez zastawcę z wystawioną datą 
płatności, oraz umowa zastawnicza, zareje- 
strowana we właściwym Sądzie Grodzkim. 

Koszty oszacowania zastawu oraz koszty 
znaków ponosi zastawca. Koszty te potrą- 
cane będą przy wypłacie pożyczki. 

  

Ubiegający się o pożyczkę rolnicy winni 

składać podania według ustalonego wzoru 

i wpłacać tytułem zaliczki na koszty osza- 

cowania zł. 50. 
Wszelkie inne szczegóły dotyczące zasta- 

wu są zawarte w umowie w sprawie zasta- 

wu rolniczego. 

Kto wygrał na loterji? 

W dniu wczorajszym wypadły 
następujące wygrane na Nr. Nr. 

25 tys. zł. na Nr. 140.024. 
20 tys. zł. na Nr. 125.906. 
15 tys. zł. na Nr. 157.833, 160.310. 
10 tys. zł. na Nr. 51.145, 128.536 
5 tys. zł. na Nr. 52.561, 115.939, 

166.005. 
8 tys. zł. na Nr. 195.55, 32.840, 

80.310, 100.680, 196.113, 162.344, 
165.469. 

2 tys. zł. na Nr. 18.853, 31.384, 
41.973, 49.253, 64.511, 72.975, 76.627, 
85.634, 136.782, 145.642, 149.362, 
151.514. 

1 tys. zł. na Nr. 7.271, 7.490, 
17.068, 17.596, 37.867, 48.585, 49.865, 
64.591, 9168649, 84.378, 97.416, 
122.967, , 122.623, 123.052, 133.029, 
134.017, 146.764, 148.886, 152.548, 
161.983, 177,237. 

Dr. M. Moszyński 
powrócił. 

Antokol 14—4. 

  

  

SŁONIM — ŻYROWICE. 
Trochę o Słonimie. Otwarcie szkoły. Otwarcie Muzeum w Starostwie. 

Do Żyrowic. 

Pora jest rozejrzeć się po mieś- 
cie, gdzie wczoraj byliśmy świadka- 
mi tak miłego triumfu talentu i pra- 
cy naszych przyjaciół. Po obu brze- 
gach płasko płynącej Szczary, przy 

„ujściu do niej lssy, o 166 w. od 
Grodna, rozłożyło się miasto, któ- 
rego początki giną w nieznanych 
mrokach czasu. Wiadomem jest, że 
w 1290 r. Montwid, najstarszy syn 
Giedymina, otrzymawszy od ojca 
dzielnicę w Karczewie i Słonimie, 
założył tu swoją stolicę książęcą. 
Około 1500 r. było to miasto po- 
wiatowe wojew. nowogródzkiego. 
W drugiej połowie XVIII w. przy- 
pada jego rozkwit, dzięki hetmano- 
wi W. Ks. Litewskiego Michałowi 
Ogińskiemu, który otrzymawszy sta- 
rostwo słonimskie, osiadł tu z licz- 
nym dworem i zrobił z cichej mie- 
ściny białoruskiej ośrodek zabaw, 
zjazdów i interesów. 

Błądzą tu wspomnienia walk 
schizmatyków z Unją przez namięt- 
nego jej apostoła Józefa Kuncewi- 
cza wprowadzanej, jego znów o to 
spory z Lwem Sapiehą i wiele in- 
nych zdarzeń historycznych. Ziemia 
to walk, szarpań się i zmagań, mia- 
sto w czasie wojny niszczone i mar- 
nowane, polska idea zda się po- 
grzebana, zniesławiona, a żywa 
wiecznie. Książę Ogiński kanał tu 
kopać kazał, który drogą wod- 
ną, połączył Szczarę z Jasiołdą. 

Dziś mimo oczyszczenia po wojnie 
jest za płytki, by mógł służyć do 
poważniejszej żeglugi, chodzić mo- 
gą małe statki, ale malowniczy jest 
i dużo uroku miastu dodaje. Za ro- 
syjskich czasów było to miasto gu- 
bernjalne, stąd jego rozrost. Kościo- 
ły stare, bardzo zrujnowane, wszyst- 
kie się teraz odnawiają, parafjalny, 
św. Andrzeja, murowany w r. 1775 
fundacji ks. Ancuty i biskupa Gie- 
drojcia. Przy dużym gmachu klasz- 
toru Bernardynek założony w r. 1645 
przez Aleksandra Judyckiego, ko- 
ściół Niepokalanego Poczęcia, teraz 
szkoła powszechna i seminarjum 
nauczycielek pod opieką sióstr Nie- 
pokalanek tam się mieści; to zaką- 
tek, którego historja warta szczegó- 
łowego opisu. 

W roku 1907 licząc na cokol- 
wiek zwolniony ucisk narodowo- 
ściowy i religijny, do wymierają- 
cych w tym głuchym zakącie Białej 
Rusi Bernardynek przybył sukurs 
niespodziewany. Ożywiona duchem 
misjonarskim przełożona Niepoka- 
lanek w Nowym Sączu, matka Jad- 
wiga Darowska, wysyła tu kilka 
sióstr by objęły tę placówkę i trwa- 
ły na niej za wszelką cenę. Przy- 
mknęły się więc nieznacznie do 
Bernardynek, biorąc ich habit i re- 
gułę, założyły szkołę tkactwa, ro- 
bót, ogrodnictwa, miały służące, po- 
mocnice, i temi wszystkiemi prze- 

KURĘ] SEWR 

Prochy Lelewela w Warszawie 
W niedzielę przybyły z Gdyni 

do Warszawy w drodze do Wilna 
zwłoki Joachima Lelewela. Przyby- 
cia pociągu, wiozącego zwłoki Le- 
lewela, oczekiwał na dworcu Głów- 
nym w Warszawie szereg osób z 
marszałkiem Senatu W, Szymań- 
skim oraz prezesem dyrekcji war- 
szawskiej inż. Bienieckim na czele. 
Wagon, pięknie przybrany zielenią 
oraz flagami o barwach narodowych 
polskich i francuskich, odczepiono 
od pociągu gdyńskiego i postawio- 
no przy rampie kolejowej, gdzie or- 
ganizacje sportowe wystawiły war- 

ty honorowe. 
Q godz. 10 odbyło się w kate- 

drze św. Jana uroczyste nabożeńst- 
wo za duszę Lelewela przy udziale 
przedstawicieli rządu, wojskowości, 
Sejmu, Senatu. władz uniwersytec- 
kich i komunalnych, członków or- 
ganizacji i stowarzyszeń naukowych 
it. d. 

W południe przy rampie kolejo- 
wej na dworcu Głównym odbył się 
akt hołdu, złożony cieniom zasłużo- 
nego męża. Obok wagonu, zawiera- 
jącego skromną trumnę, tonącą w 

powodzi kwiecia i wieńców, ustawi- 
ły się w czworobok delegacje aka- 

demickie i szkół średnich ze sztan* 

darami. O godz. 12 przybyli repre- 
zentanci sfer oficjalnych z  mini- 
strem W. R. i O. P. S$. p. Czerwiń- 
skim. 

Pierwszy, składając wspaniały 
wieniec, zabrał głos w imieniu Rzą- 

du Rzeczypospolitej minister W. R. 
i O. P, S. Czerwiński. 

Zkolei oddai hold ceniom - Lele- 
wela wiceprezes warszawskiej Rady 

Miejskiej, p. Szwejcer. Na zakon- 

czenie uroczystości złożono szereg 

wieńców m. in. od wychowanków 
gimnazjum im. Lelewela. P. E. N. 

klubu warszawskiego, od wnuków i 

prawnuków Joachima Lelewela, z 

których najmłodsza 6-letnia praw- 

nuczka Lelewela pierwsza złożyła 

swój podpis pod uroczystym proto- 

kółem pożegnania zwłok Joachima 
Lelewela przez stolicę. 

  

Operacja Paderewskiego. 
BERN, 23.IX. (Pat). Ignacy Pa- 

derewski musiał się poddać opera- 

cji wycięcia wyrostka robaczkowe- 

go. Artysta został przewieziony do 

jednej z klinik w Lozannie, gdzie 

dr. Masson de Grave dokonał za- 

biegu. Operacja udała się najzupeł- 

niej. Stan chorego jest całkowicie 

zadawalniający. 

Katastrofa kolejowa. 

WARSZAWA, 23,X. (Pat). Dnia 
23 b. m. o godzinie 0 min. na 

stacji Września podczas przejazdu 

pociągu towarowego Nr. 6183 przez 

tor Nr. 4 zderzyła się grupa prze- 

tokowa pociągu 1273, jadąca z toru 

Nr. |. z tymże pociągiem, przyczem 

parowóz pociągu Nr. 6183 wykoleił 

się wszystkiemi osiami. Wypadków 
z ludzmi nie było. 

Zaciśnięcie śruby 
prohibicyjnej. 

"WASZYNGTON, 23.1X (Pat.) Na 
sobotniem posiedzeniu senatu wy- 

wołało sensację oświadczenie sen. 

Howella, który stwierdził, że Wa- 

szyngton jest „mokry* i wezwał 
prezydenta Hoovera do przepro- 
wadzenia energicznej reformy pole- 

gającej przedewszystkiem na usu- 
nięciu niedbale pełniących swe obo- 
wiązki urzędników  prohibicyjnych. 
Prezydent Hoover ' zażądał przyto- 
czenia faktów, potwierdzających 

słowa Howella i obiecał przepro- 
wadzić energiczne śledztwo w tej 
sprawie. 

dziwnemi środkami, jakie ma w 
swem rozporządzeniu wiara i mi- 
łość, nie pozbawione też i nadziei, 
rozpoczęły białe siostrzyczki pod 
burym habitem swą pracę. | nie- 
które z nich są do dziś dnia, nie- 
przerwanie, między innemi dzisiej- 
sza przełożona Matka Tadea Ko- 
ściuszko, którą za zasługi będzie 
dekorował p. Prezydent Mościcki 
w Nowogródku orderem Polonji Re- 
stitu, co Jej się, zdaniem wszystkich 
mieszkańców Słonima, należy od- 
dawna, za Jej ofiarny trud, niewzru- 
szoną odwagę i wielką miłość Oj- 
czyzny. Niezwykłej pracy dokonała 
ta subtelna, drobna, filigramowa ko- 
bieta o wesołym i wytwornym spo- 

sobie bycia, nie dziwię się teraz, 
rozmawiając z nią w ukwieconym 
ogrodzie, z którego niosą i niosą 
przez siostrę Adę robione bukiety, 
że wychowanki białych sióstr mają 
taki wyróżniający sposób bycia, coś 
jak echo salonu w najlepszem tego 
słowa znaczeniu. Przetrwały Nie- 
pokalanki tutaj lata ukrytej propa- 
gandy misyjnej, przebyły wojnę, 
miały szpital rosyjski, niemiecki, 
bolszewicki, polski, trzymały się w 
czasie najazdu armji czerwonej i 
dziś doczekały szczęśliwie pracy w 
wolnej Ojczyżnie. 146 uczenic wy- 
szło z ich zakładu jako skończone 
nauczycielki, tego roku już 36 ma 
posady i pracują, świadectwo od 
Niepokałanek to gwarancja, o któ- 
rą robią zabiegi zawczasu, ci co 
chcą mieć sumienne pracownice. 

Byłe wychowanki odwiedzają 
swój klasztor, najmilszy z niemi kon- 
takt utrzymują siostry-nauczycielki z 
których wiele, nawet w starszym 
wieku, zdało matury, by módz nau- 
czać dalej! W internacie mieści się 

WASESSEN "She 

Odpowiedź marsz. Daszyńskiego. 
Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy. 

W dniu wczorajszym marsz, Sej- 
mu p. Daszyński wystosował do klu- 
bów dziennikarskich sejmowych ar- 
tykuł podtytułem ,,Niewczesne za- 
rzuty*, jako odpowiedź na artykuł 
Marszałka Piłsudskiego. 

Na wstępie art. marsz. Daszyński 
oświadcza iż konferencja budże- 
towa, zapowiadana przez p. premje- 
ra Świtalskiego nie doszła do zkutku 
dlatego, że miał w niej wziąć udział 
Marszałek Piłsudski i że przedstawi- 
ciele Sejmu pragnęli i pragną przede- 
wszystkiem zwołania sesji sejmowej 
w Sejmie, a nie jakiejśkolwiek konfe- 
rencji poza Sejmem. Przyczem p. 
marsz. Sejmu uważa, że niezadowole- 
nie wyrażone przez Marszałka Pil- 
sudskiego w jego artykule z powodu 
niedojścia do skutku konferencji 
jest niezrozumiałe, po wszystkich de- 
klaracjach Marszałka Piłsudskiego w 
sprawie jego stosunku z ciałem usta- 
wodawczem. 

W drugiej części artykułu marsz. 
Daszyński zaznacza, że p. Marszałek 
Piłsudski wielu szczegółów rozmowy 
z nim zdaje się nie pamiętać, poczem 
daje szczegółowe sprawozdanie z 
przebiegu konferencji. 

Między innymi marsz. Daszyński 
prosił o decyzję w stosunku do Sej- 
mu: albo niech rząd rozwiąże Sejm, 
a wtedy on nie ma nic do powiedze- 
nia, albo jeżeli Sejm ma dalej istnieć, 
trzeba aby mógł pracować z rządem 
i w tym celu trzeba stworzyć jakąś 
większość. Większość ta nie ma być 
na długi czas utrzymana, ma tylko 
położyć kres walce i umożliwić współ- 
pracę. 

W końcu listu marsz. Daszyński 
wyraża obawę, że gdyby nawet Sejm 
składał się z*samych zwolenników 
dzisiejszego systemu rządu, to i tak 
by jeszcze z niego Marszałek Piłsuds- 
ki nie był zadowolony. 

  

Wojownicze plany Rykowa na Dalekim 
wschodzie.” 

Przemawiając na l-ym kongresie 
Sowietów rejonu moskiewskiego, o- 
świadczył Rykow, że rząd sowiecki 
nie ucieka się do bardziej decydu- 
jących kroków w celu zlikwidowa- 
nia konfliktu z Chinami, ponieważ 
uważa, iż należy wyzyskać wszelkie 
widoki pokojowego załatwienia spo- 
ru. Armja specjalna Dal. Wschodu, 
stacjonująca na granicy Chin, jest 
całkowicie przygotowana do akcji. 
Obecnie przystąpiono do zakwate- 
rowania jej na zimę. 

Propozycje chińskie nie stworzyły 
żadnej podstawy do załatwienia kon- 
fliktu. W dalszym ciągu Rykow 
zwrocił uwagę na napaści na tery- 
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Teatr Polski 
„Wielki ezłowiek do małych intere- 

sów*. Komedja w 5 odsłonach 

Alex. hr. Fredry. 

Niewyczerpaną jest pogodna we- 
sołość utworów Fredry, dających sa- 
tyrę w tak łagodnej przyprawie, że 
nikogo o zgrzytanie zębami nie przy- 
prawi. Dobrze zrobił p. dyr. Zelwero- 
wicz, iż od niego zaczął, widzieliśmy 
tu nieraz fredrowskie komedje šwie- 
tnie grane, że wspomnę niezapomnia- 
ną kreację Łatki pp. Wołłejki i Bir- 
banckiego Osterwy w Dożywociu, Da- 
my i Huzary, Gwałtu co się dzieje 
i t. p. — w Lutni. „Wielki ezłowiek do 
małych interesów* tem jest słabszy 

od innych utworów hrabiego Sado- 
wej Wiszni, że wszystek humor, blask 
i zainteresowanie opiera się tylko na 
jednej postaci Jenialkiewicza, reszta 
jest albo niedociągnięta jak Leon i 
Matylda, albo szablonowa jak Aniela, 
albo blada jak Karol i Dolski, ten os- 
tatni jeszcze najwyraźniejszy, odmia- 
na Albina, tak jak zresztą Matylda 
i Aniela są Klary i Anieli ze Ślubów 
Panieńskich mniej poetycznym, mniej 
zajmującym warjantem.  Najbarw- 
niejsze są może epizodyczne typy, ca- 
ła galerja przygodnych komparsów, 
scharakteryzowanych krótkiem pocią- 

44 uczenice seminarjum i 22 szkoły 
powszechnej. na więcej niema miej- 
sca, mimo, iż całe skrzydło się do” 
budowuje. Ogółem jest 300 dzieci 
i 212 starszych dziewczynek w tej 
szkole, wzorowo urządzonej . pod 
względem higieny i czystości. Prócz 
tego jest w Słonimie Gimn. Państwo- 
we Koedukacyjne, i żydowskie spo- 
łeczne, Tow. szkoły średniej Tarbot, 
Macierz szkolna pracuje również, w 
dużym i pięknym Domu ludowym, 
(na wewnątrz, bo zewnątrz jest szpet- 

nawym rosyjskim budynkiem), 
bywają się prawie co tydzień przed- 
stawienia, na przemian zespołu woj- 
skowego i cywilnego, bo są tu za 
miastem ogromne, istotnie wspania- 
łe koszary 80 płk. piechoty. Są też 
kursy ogólno kształcące i licznie u- 
częszczane kursy rzemieślnicze, Lu- 
tnia, Klub dla inteligencji z restau- 
racją i salą zabaw oraz przyjęć, 
wszystko to dla polskiego społeczeń- 
stwa i sympatyków polskości. W po- 
bliskim Albertynie pp. Pusławskich, 
mają swą siedzibę OO. Jezuici dla 
szerzenia wśród mas białoruskich 
wyznania Grecko-Katolickiego, czyli 
unickiego, którego słabe wspomnie- 
nia błąkają się jeszcze wśród tutej- 
szej zruszczonej i prawosławnej, ale 
obojętnej na zagadnienia wyznanio- 
we | narodowościowe ludności bia- 
łoruskiej. 

Idziemy wszyscy do Starostwa. 
wieże jest, jak z igły, białe, jasne, 

nietknięte zda się stopą urzędników 
i interesantów; czyste otoczenie mu- 
si onieśmielać do brudzenia w niem, 
miejmy nadzieję, że za rok, dwa, 
będzie tu równie wzorowo. 

P. Prezydent, niezmordowany w 
swych obowiązkach, asystuje przy 
założeniu kamienia węgielnego pod 

„Oszczędza ten, kto kupuje dobry krajowy towar i nie przeplaca“ 

Polska Składnica Galanteryjna 
WYTWÓRNIA POŃCZOCH, 

FRANCISZEK FRLICZKA 
Telefon 6-46. — Wilno — ul. Św. Jańska Nr 6. 

od- 

torjum sowieckie oddziałów biało- 
gwardyjskich i wojsk chińskich, os- 
trzeliwujących straże graniczne i lu- 
dność cywilną. Wszystkie ataki woj- 
ska sowieckie odparły. 

W końcu Rykow oświadczył wśród 
oklasków: „Nie mamy absolutnie 
zamiaru odwoływać ze względu na 
zbliżającą się jesień naszej armji na 
Dalek. Wschodzie. Wzmocnimy ją, 
skonsolidujemy i postawimy ją jesz- 
cze bardziej na stopie wojennej. 

Nie zgodzimy się na warunki, pro- 
ponowane przez Nankip. a zawie- 
rające w istocie rzeczy kapitulację 
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gnięciem pióra, a dosadnie i plasty- 
cznie. 

Tak więc wszyscy jak zaklęci mu- 

szą krążyć kolo Jenialkiewicza, nie- 
śmiertelnej postaci „w siebie wzię- 
tego“ jegomošcia, nieroba i matołka 
w grubej karykaturze przedstawione- 

go przez Fredrę, ale którego zasadni- 

cze cechy odnajdziemy i dziś w nie- 

jednym „wielkim* u nas „popsuju“. 

blagującym o swojej genjalności, a w 
gruncie szkodniku. 

Jenialkiewicz który mógłby być 
przewrotnym i antypatycznym dzię- 
ki pogodnej ironji Fredry, ma tyle 
cech naiwnej głupoty „jowjalskošci“ 

że gniewać się nań nie sposób i tę do- 
broduszność, w gruncie poczciwość, 

należy podkreślić w tym opiekunie 

którego mimo że im niezbyt pomaga, 

kochają jego siostrzeńcy. Grać tę ko- 

medję jest o tyle trudno, że jak wspo- 
niałam, typy główne są banalne, więc 

ma się dwie drogi: albo grać to bez 

pretensji, po staremu, naiwnie i z pro- 

stotą, dając wdzięk poziomu niewyso- 

kiego, ale w którym właśnie ci ludzie 
żyli, albo iść na całej linji w kierunku 

karykatury, dać jakąś jaskrawą farsę, 
wszystkich postaci w stylu stanisła- 
wowskiem, kreacji „Żenit'by** Gogola 
i wyjaskrawić cechy każdego, by oży- 
wić pewną banalność postaci. 

Zespół p. Zelwerowicza obrał dro- 
gę połowiczną i to tworzyło dyshar- 

7 kl. szkołę powszechną Jego imie- 
nia, przemawia tam kurator p. Po- 
gorzelski. Przez ten czas zbierają 
się w korytarzu i sali Starostwa de- 
legacje, ustawiane we wzorowym 
porządku przez komitet. Jakiż to 
ciekawy przegląd typów! Oto gro- 
mada wójtów z wielkiemi medalami 
swego urzędu na piersiach, białoru- 
skie senne, spokojne twarze, oto 
delegacja z Domu ludowego w chłop- 
skich strojach, tam grupa notablów 
żydowskich w cylindrach i atłaso- 
wych chałatach z białemi kędzierza- 
wemi brodami, obok mułła tatarski 
w pąsowej Krymce, popi w kłobu- 
kach, dalej jakieś dystyngowane, o 
subtelnych rysach staruszki z poda- 
niem, tam dziewczynka z kwiatami, 
jakieś maleństwo w wianuszku ma 
na sobie zawiązaną wstęgę z napi- 
sem „Współdzielczość", dowcipna 
propaganda, dwóch ślicznycb skau- 
cików trzyma z namaszczeniem bia- 
ło-amarantową wstęgę. Nadchodzi 
P. Prezydent ze świtą, wita Go i 
prosi o otwarcie Muzeum p. rejent 
Piotrowski, streszczając dzieje sło- 
nimszczyzny, ziemi Józefata Kunce- 
wicza, Lwa Sapiehy, Michała Ogiń- 
skiego twórcy kanału i polonezów, 
wreszcie największej chwały naro- 
dowej Tadeusza Kościuszki, obok 
haniebnej pamięci Hołubowicza, Sie- 
maszki, Tupalskiego renegackiej „ro- 
dziny žyrowickiej“, ziemi zniszczo- 
nej okrutnie stopą wojny, a teraz 
robiącej największe wysiłki by zrów- 
nać się z innemi. Muzeum, dziś o- 
twierane, to ocalałe w ukryciu cen- 
ne pamiątki przeszłości, dowody na- 
szej tu odwiecznej kultury i prawa 
posiadania. 

P. Prezydent przecina wstęgę, 
wchodzi do pokoju gdzie ks. dzie- 
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monję, p. dyr. Zelwerowicz wypraco- 
wał swego Jenialkiewicza w najdro- 
bniejszych szczegółach karykatural- 
nie, ale, oto jest niebezpieczeństwo 
tego rodzaju koncepcji, efekty giną 
jeśli ich jest nadmiar. Powtórzony 
grymas czy giest 2—3 razy bawi, jeśli 
to samo słyszymy i widzimy powtó- 
rzone 4—6 razy nuży i niecierpliwi. 
Cokolwiek tych efektów komicznych 
nadużywał p. Zelwerowicz. Dolskiego 
grał p. Ziembiński uroczo, tak bardzo 
dobrze że do komizmu tego zahuka- 
nego i zakochanego młodziana dodał 
tę dozę poezji i szczerego uczucia ja- 
kie w nim Fredro umieścił. Nie lubię 
osobiście tego pomysłu mówienia 
a parte do publiczności, ałe to też os- 
tatnia moda w grywaniu fredrowskich 
sztuk. 

Panie: Szurszewska i Niwińska 
grały banalnie, bo i co tu z tych ról 
wydobyć? Chyba właśnie zrobić w re- 
żyserji z Matyldy prawdziwą Iwicę, 
a z Anieli głupiątko, tak, są tych ty- 
pów niedociągniętym zarysem i nic 
z nich nie można dać interesującego. 

Reszta ruszała się i grała swoje 
role poprawnie, nie wychodząc z sza- 
blonu przeciętności. Dekoracje były 
półnapół: malowane meble i prawdzi- 
we, firanki traktowane dekoracyjnie, 
poco to? Do sztuk Fredry stylowy 
pokój prosty, jasny, wystarczy, były 
w Lutni do tego wszelkie rekwizyty, 
np. do Damazego, te połączenie me- 
bli istotnych i malowanych na ścia- 
nach, tworzy jakiś nonsens i stylową 
niekonsekwencję. Publiczności było 
pełno i nader strojnej, oklaskiwano 
artystów gorąco, zwłaszcza głównego 
wykonawcę p. Zelwerowicza, którego 
sylwetka w stylowym stroju była wy- 
borna. Hro. 

  

P. S. Z powodów niezależnych od 
Redakcji, recenzja z premjery „Dzia- 
dów' ukaże się dopiero we środę. 

BRZOZIE DEREKA ROOT CRK CACKA 

Wybuch amunicji. 
BERLIN, 23.IX. (Pat). Biuro Wolf- 

fa donosi, iż w składzie amunicji, 
założonym przez komendę miasta w 
ogrodzie jednego z domów w Pocz- 
damie, zdarzyła się eksplozja 5600 
nabojów karabinowych. Ogień uga- 
szono wreszcie w ten sposób, iż za- 
lano wodą cały magazyn. Przyczy- 
na wybuchu jest jeszcze nieznana. 

Zgon kard. Duboisa. 
PARYŻ, 23.IX. (Pat). Dziś o g. 

17 min. 25 kardynał Dubois zmarł. 
KTNT ISIN TASTE ETB VTC OACAPZACAZOO 

Gietda warszawska 2 da. 25 IX. b. m. 
WALUTY i DEWIZY: 

Nowy Jork. + 8,90—8,92 — 8,88 
Londyn ‚ 43,22 — 43,33 — 43,11 
Paryż .  34,901/, —»4,99— 34,82 
Pfaga. 26.401/,—26,461/,—26,341/, 
Szwajcarja * „ 171,90—172,33—171,47 
Wiedeń Ę я 127,42 — 127,11 
Belgia „ „47.001 2 103,04 — 108,65 
Holandja . . . 357,60 —355,80—356,/0 
Włochy . 46,55—46,54 — 46,54 
Budapeszt . 155,55 — 155,95 
Marka niemiecką w obr. nieof. 112,32 

Papiery procentowe: Pożyczka inwe- 
stycyjna 119,50 — 120 — 119,75. Premj. do- 
larowa — 62.50. 5%/, Konwersyjna 49,50. 5% 
kolejowa 46.50, 8%, L Z. Banku Gosp. Kra- 
jowego i Banku Roln., obl Banku Gosp. 
Krajowego—94. Te same 70/, — 83,25. 41/,0/, 
ziemskie 49 — 49,25. ,9/, ziemskie dolaro- 
we 79. 89%/, warszawskie 64,25—67,25. 8% Ło- 
dzi 59. Siedlec 66,75. 

Akcje: Bank Polski 170. Powszech- 
ny Kredytowy 110. Zaehodni 70 Spółek Za- 
robkowych 78,50. Węgiel 66. Norblin 106 — 
108. Borkowski 11. 

/ ZAPAMIĘTAJ TEN ADRES! 

POLSKA PRACOWNIA 

CZAPEK I KAPELUSZY 

WILEŃSKA 10.—WILEŃSKĄ 10. 
2657 

  

  

  

kan Rozsławski poświęcenia doko- 
nywa, i obejrzawszy zbiory rusza 
szpalerem ściskając dłonie prezen- 
towanych Mu osób, mała „Współ- 
dzielczošė“ recytuje cieńkim glosi- 
kiem wierszyk okolicznościowy, a 
uczenica Niepokalanek p. Kosza- 
nówna deklamuje bardzo ładną po- 
ezję, utwór jednej z sióstr (s. Mo- 
niki) i zaprasza p. Prezydenta do 
Klasztoru. Dobrą mowę wygłasza p. 
Michalski. Zarząd muzeum prezen- 
tuje się p. Prezydentowi, kustosz p. 
Stabrowski, jeden głównych ofiaro- 
dawców pokazuje nam ciekawości 
zgromadzone. Są ładne miniatury, 
dużo pamiątek z wojny, fotografji z 
bolszewickich okrucieństw, śliczny 
jedwabny gobelin z fabryki Ogiń- 
skiego, dar hr. Pusławskich, również 
pasy słuckie, czołna z zawojem 
ubiór Mułły tatarskiego, porucznika 
wojsk polskich z 1790 r. Szehidewi- 
cza ze Słonima, puhar Hołubowicza 
kryształowy, zbiory etnograficzne, 
sporo książek starych i dokumen- 
tów. Małe to ale dobrze ułożone, 
pierwsze w ziemi Nowogródzkiej 
Muzeum, twórcom chwałę przynosi. 

Po śniadaniu jedziemy z przemi- 
rejentem do Żyro- 

wic. Wszyscy są w pysznych humo- 
rach, bo się tak wszystko doskona- 
le udało. Teraz przewodnikiem na- 
szym staje się p. W. Charkiewicz, 
to jego wszak dziedzina, on „od- 
krył" Żyrowice, zapomniany, jakby 
przeklęty kąt, dawniej słynny naca- 
łą Rzeczpospolitą. Włość tę daro- 
wał Kazimierz. Jsgiellonczyk pod- 
skarbiemu litewskiemu Aleksandro- 
wi Sołtanowi; w 1470 r. pastuszko- 
wie mali znależli na gruszy w polu 
mały w kamieniu przezroczystym 
ryty obrazek M. Boskiej z dzieciąt- 
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- WIEŚCI I OBRAZKI z KRAJU 
Stypendjum m. Nowogródka im. P. Prezydenta 

Mościckiego. 

W związku z uroczystościami przyjęcia Pana Prezydenta na terenie 

Nowogródczyzny Rada Miejska m. Nowogródka złożona z przedstawicieli 

wszystkich narodowości: Polaków, Białorusinów, Tatarów i Żydów na 

swem nadzwyczjnem posiedzeniu pod przewownictwem burmistrza inż. 

L. Wolnika na wniosek radnego p. Aleksiuka jednogłośnie uchwaliła: 

„Rada Miejska m. Nowogródka w jednogłośnej chęci zaakcentowania 

swego szczerego hołdu, wobec reprezentanta Majestatu Rzeczypospolitej 

i Wiernego Syna Ojczyzny Ignacego Mościckiego, który sławiąc imię 

Polski wśród uczonych świata, jednocześnie realną twórczą pracą fabryk 

Chożowskich, jako ich naczelny dyrektor, zadzierzgął z szarą masą robot- 

niczą tych zakładów nici najserdeczniejszej przyjażni, postanawia: 

W dniu przyjazdu Pana Prezydenta na teren m. Nowogródka wrę- 

czyć Mu podczas uroczystego posiedzenia Rady Miejskiej stypendjum, 

zebrane z dobrowolnych składek mieszkańców tegoż miasta, które to 

stypendjum imienia Prezydenta Mościckiego przeznaczyć do Jego 'dyspo- 

zycji, dla syna najbiedniejszego robotnika fabryk Chożowskich, jaki będzie 

odbywał wyższe fachowe wykształcenie". 

W dniu 22 września podczas uroczystego złożenia hołdu Panu Pre- 

zydentowi, reprezentacja Rady Miejskiej doręczyła artystycznie wykonaną 

uchwałę Panu Prezydentowi. 
Pan burmistrz Wolnik w gorących, pełnych serdeczności słowach w 

swem przemówieniu podkreślił, iż Nowogródzianie uważają dla siebie za 

wielkie szczęście możliwość uczczenia w sposób realny Imienia Ukochanego 

Prezydenta, którego wielbią wszyscy bez różnicy wyznań i narodowości. 

Auto ze świty P. Prezydenta zderzyło się 
z pociągiem. 

W niedzielę, dnia 22 b. m. o godz. 19-ej m. 35 w odległości 3 klm. 

od stacji Nowojelnia na przecięciu toru wąskiego z szosą jeden z samo- 

chodów ze świty Pana Prezydenta zderzył się z pociągiem mieszanym 

Nr 3152. Auto zostało poważnie uszkodzone. Szofer złamał nogę. Jadący 

samochodem szef sztabu D. O. K Brześć doznał ogólnych obrażeń ciała. 

Ranni zostali przywiezieni do Nowogródka samochodami. 

Dla ustalenia przyczyn wypadku Wileńska Dyrekcja Kolei Państwo- 
wych wydelegowała specjalną komisję. 

Graniczna konferencja kolejowa z Sowietami. 
W dniu 29 b. m. w Stołpcach odbędzie się graniczna polsko-so- 

wiecka konferencja kolejowa. 

Nieurodzaj w pow. brasławskimi dziśnieńskim. 

Jak nas informują, tegoroczny nieu- 
rodzaj w pow. brasławskim i dziśnień- 
skim już obecnie daje się we znaki 
ludności i bardzo poważnie odbija 
się na jej stanie materjalnym. 

Klęskę nieurodzaju usiłują wy- 
zyskać emisarjusze sowieccy, którzy 
agitują wśród ludności, namawiając 
ją do emigracji do „raju bolszewic- 
kiego. Nawiasem zaznaczyć należy, 
iż podziemna praca wysłaników 

PODBRODZIE 
+ Rozwój naszego miasta. Rok obecny 

dla Podbrodzia jest przełomowym pod 
względem wszechstronnego rozwoju miasta. 
Zawdzięczać to należy budowie fabryki te- 
kturowej p. Tyszkiewicza oraz szkole 7-mio 
klasowej im. Pierwszego Marszałka Polski 
Józefa Piłsudskiego z boiskiem sportowem 
budowanych przez Magistrat, jak również 
kładzeniu bruku i chodników na ulicach 
miasta. Dzięki powyższemu znalazła pracę 
nietylko ludność miejscowa lecz także i z 
innych powiatów a przeważnie z brasław- 
skiego. W związku z tem ożywił się handel 
i ruch w rzemiośle. Rozbudowa miasta po- 
woli postępuje naprzód. Niebawem ma być 
rozpoczęta budowa nowego mostu na rzece 
Żejmianie przez Okręgową Dyrekcję Robót 
Publicznych. Dzięki odnowieniu i pomalo- 
waniu domów oraz uporządkowaniu ulic, 
miasto nabrało wyglądu estetyczniejszego. 
Wspaniały wygląd nadaje miastu gmach bu- 
dującej się szkoły, który tuż przy wjeździe 
do miasta od dworca jest budowany na miej- 
scu podniesionem i malowniczem. Praca ni- 
welacyjna na boisku sportowem także od- 
bywa się dzięki poparciu Pow. Kom. W. F. 
i P. W., po ukończeniu której niebawem ma 
być rozpoczęta na tymże placu budowa Do- 
mu Ludowego. Materjał na budowę tegoż 
domu jest już gromadzony przez Magistrat, 
a pieniędzy na tenże cel zebrano do 20.000 
zł. z czego Pow. Kom. W. F. i P. W. wyasy- 
gnował 10.000 zł. Magistrat m. Podbrodzia 
5.000 zł., Dowództwo 23 p-ku ułanów robo- 
cizną 5.000 zł. 

Praca samorządu miejskiego rozwija się. 
Rzeźnia nowo wybudowana dość znaczne 
przynosi zyski, inne nieruchomości nabyte 

mińskiego „kominternu" nie daje 
najmniejszych rezultatów.| | 

Do walki z nieurodzajem wy- 

stąpily powiatowe władze admini- 

-stracyjne oraz miejscowe kółka rol- 
nicze. Również i Urząd Woje- 
wódzki w Wilnie na skutek inter- 
wencji delegacji ludności dotkniętej - 
klęską nieurodzaju obiecał poczynić 
kroki o wyjednanie zapomóg dla 
głodującej ludności. 

przez miasto 
rzyści. 

Jednakże prócz powyższego dużo jeszcze 
w mieście pozostaje do zrobienia. Pożąda- 
nem byłoby, aby miasto wybudowało łaźnię 
miejską, której brak daje się bardzo od- 
czuwać. Jednocześnie brak w Podbrodziu ja- 
kiegokolwiek sądu wskutek czego ludność 
zmuszona jest ponosić ogromne ciężary i 
straty materjalne przez jeżdżenie do Starych 
Święcian. Miasto Podbrodzie łącznie z oko- 
licznemi gminami stara się o Sąd Grodzki 
już od roku jednakże jak dotychczas bez re- 
zultatu. Stoi ku temu na przeszkodzie pro- 
jekt przeniesienia sądu z Nowych Święcian 
do Starych Święcian, który jednak winien 
być przeniesiony do Podbrodzia. Do Starych 
Święcian sąd ma być przeniesiony tylko dla- 
tego, że tam gmach został wybudowany dla 
kilku sądów. Byłoby to rzeczą niedopusz- 
czalną ze względu na wygodę ludności. Prze- 
to można mieć nadzieję, że władze sądowe 
nie pozwolą, by ludność miasta Podbrodzia 
i okolicznych gmin jeździła do sądu w Sta- 
rych Święcianach odległego od 40 do 60 
kilometrów i nareszcie ustali stały sąd w 
Podbrodziu. 

Ponadto dla miasta koniecznem jest spo- 
rządzenie planu regulacyjnego, bez którego 
miasto nie może rozbudowywać się planowo. 
Przeto słuszne jest dążenie magistratu, aby 
natychmiast po wybudowaniu szkoły przy- 
stąpić energicznie do sporządzenia tego pla- 
nu, który posłuży do racjonalnego zabudo- 
wania się i estetycznego wyglądu miasta. 

Praca społeczna po okresie wakacyjnym 
rozpoczęła się na nowo, Przy Zarządzie Zw. 
Strzeleckiego została wyłoniona sekcja о$- 
wiatowa, zadaniem której będzie wygłasza- 
nie odczytów i szerzenie oświaty wśród człon 

dają również poważne ko- 

  

kiem, odnieśli go Sołtanowi, ten w 
zamkniętej skrzyni zamknął, a na- 
zajutrz znów obrazek na gruszy się 
znalazł. Przejęty cudem Sołtan w 
1. 1470 kościół ufundował, w 1560 
przez jego potomka rozszerzony. W 
1613 r. po pożarze kasztelan smo- 
leński Jan Mideszo odbudowuje ko- 
ściół, funduje klasztor i Bazyljanów 
w nim osadza, którzy pod wodzą 
Józefata Kuncewicza zabierają się 
do dzieła oświaty: szerzenia Unii. 
Królowie odwiedzają Żyrowice, na 
odpusty ciągną pielgrzymki ze wszy- 
stkich stron Rzeczpospolitej, w dzień 
koronacji 1740r. przystąpiło do Ko- 
munji rzymsko-kat. i greckiego ob- 
rzędu 40 tysięcy ludzi. Był to roz- 
kwit Unji i Żyrowice i szczyt potę- 
gi Bazyljanów. W 1828 zaczęło się 
podkopywanie tego wszystkiego. 
"Odebrano zakonowi szkołę, semina- 
rjum, powierzono księżom świeckim 
wyszłym z łona Uniwersytetu wi- 
leńskiego i ci, zaczęli likwidować 
Unję, pałając  niezrozumiałą, na- 
miętną nienawiścią do wszystkiego 
co polskie. W 1833 r. jeszcze Zyro- 
wice są centrum djecezji wileńskiej 
i stolicą Unji, ale Siemaszko, który 
tu zamieszkał z całą swą „rodziną 
Žyrowicką“ t. j. Tukalskim, Holubo- 
wiczem, Jankowskim, wprowadza 
powoli prawosławie w obrzędach i 
sprzętach, w kazaniach i strojach. 
W 1839 r. 12 lutego w Połocku, 
niecni ci „biskupi“ podpisali akt 
zlikwidowania Unji... a z niemi 1305 
księży i zakonników unickich... 

Zabrzmiała mowa rosyjska w Ży- 
xowicach, cieszył się demon tej 
sprawy, Siemaszko... | coż? nie mi- 
nęło lat kilka, a Żyrowice zaczęły 
zamierać, i umarły. Nie szły już rze- 
sze ludu, nie przychodziły pielgrzym- 

ki, obrazek?.. Podobno Bazylianie 
zabrali go ze sobą do Rzymu. Prze- 
śliczne Żyrowice martwe dziś są i 
puste, czarownie położone, jak oaza 
zieleni, wśród wzgórz okolicznych, 
(na jednem z nich groby Jakow- 
skiego i żony jego) świątynią góru- 
ją nad małemi domkami, zamiesz- 
kałemi ongiś przez' rodzinę". Wiel- 
ka cerkiew-kościół, który nam nie- 
chętnie, i bodaj tylko dzięki obec- 
ności pp. Prokuratorów, zwiedzaja- 
cych z nami, otwierają, robi smutne 
wrażenie martwoty, Ohydne boho- 
mazy na ścianach, a mały obrazek 
— medaljon, otoczony bogatą ramą?.. 
Kopja? Oryginał? Któż to widzieć 
może. Dziś nie ma tu ani pielgrzy- 
mek, ani tłumów, ani cudów. W o- 
grodzie kaplica prawosławna na 
miejscu znalezienia obrazu po po- 
żarze, druga zajęta na kult katolic- 
ki. Wszędzie cisza, przemykają tylko 
kałmyckie typy rozczochranych po- 
pów i podejrzliwie patrzące czerni- 
ce mniszki... Ale oto obok wykwita 
nowe życie: średnia szkoła rolnicza; 
od 1924 działająca. Na wydziale rol- 
nym 94 uczniów na leśnym 94, z 
różnych stron Polski, sala jadalna, 
klasy sklepione, gabinety, wszystko 
udekorowane, bo dopiero co był tu 
P. Prezydent. Uczniowie gwarzą we- 
soło o tej miłej wizycie, mają swój 
chór 70 osób, orkiestrę, straż pożar- 
ną 30 osób, sikawki i przyrządy, bi- 
bliotekę 1900 tomów, wydz. Bratniej 
Pomocy, tow. koleżeńskie do które- 
go wszyscy należą, gdzie są sekcje 
naukowe, sportowe i rozrywkowe. 

Oto nowe życie weszło w te za- 
marłe mury. inne niż wtedy, ale 
twórcze, więc pełne przyszłości. Lo- 
sy Żyrowic... któż zgadnie jakie bę- 
dą jeszcze? Hel. Rom. 

  

  

Dziś: N.M.P. od wyk. niew. 

Jutro: Bł. Ładysł. z Gieln. 
  

Wschód słońca—g. 5 m. 9 

Zachód „ —. 17 м. 54 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologicznego 

U. $. B. z dnia 23.1X —1929 roku. 

Ciśnienie l 
średnie w mi- ; 756 
limetrach | 

Temperatura 
srednia | + 10: C 

Opady w mi- 
limetrach | 08 

<iatr 
przeważający 

Uwagi: pochmurno, przelotem deszcz. 

Minimum: +- 8° 
Maximum: +- 14 С. 

Tendencja barometr.: wzr. ciśnienia. 

MIEJSKA 

— Izba Rzemieślnicza w Wilnie rozpocz- 
nie swoje normalne urzędowanie w pierw- 
szych dniach października, w obecnie re- 
montowanym lokalu przy ul. Niemieckiej 20. 

Jednakowoż celem załatwiania spraw bie- 
żących oraz udzielania informacji sekretar- 

jat Izby Rzemieślniczej w Wilnie będzie 

czynny poczynając od dnia dzisiejszego t. j. 

24 b. m. w godz. 10—12 w lokalu Banku Rze- 

mieślniczego przy ul. Niemieckiej 25. 

— Wycieczka młodzieży rzemieślniczej 

na P. W. K. W piątek dnia 20 b. m. wyru- 

szyła z Wilna do Poznania wycieczka 32 os. 

z pośród młodzieży rzemieślniczej m. Wilna. 

Wycieczkę zorganizował i poprowadził p. 

Jan Łazarewicz — Sekretarz Izby Rzemie- 

ślniczej w Wilnie. 
— Próby sprawności miejskiej straży 

ogniowej. W niedzielę nad ranem miejska 
straż ogniowa dokonała próby swej spraw- 
ności i w tym celu zaprodukowała gaszenie 
pożarów w gmachach teatrów miejskich. 

Walka z ad hoc zainscenizowanym i nie- 
istniejącym pożarem dała wynik pomyślny. 

— Rejestracja przedsiębiorstw. Od dnia 
23 b. m. Wydział Przemysłowy Magistratu 
przystąpił do rejestracji przedsiębiorstw z 
terenu III komisarjatu P. P. 

Rejestracja potrwa do 5 października, (o) 
— Echa nadużyć w Wydziale Opieki Spo- 

łecznej Magistratu. W swoim czasie poda- 
waliśmy o nadużyciach, jakie ujawnione zo- 
stały w Wydziale Opieki Społecznej magi- 
stratu m. Wilna. Obecnie dowiadujemy się, 
iż w wyniku przeprowadzonego dochodzenia, 
magistrat sprawę o nadużycia przekazał sę- 
dziemu śledczemu, który w dniu wczoraj- 
szym przesłuchał oskarżonego i zarządził na- 
tychmiastowy areszt. wobec tego b. kierow- 
nik Op. Sp. Magistratu W. Kiejzik osadzony 
został w więzieniu na Łukiszkach. 

— Odwołanie posiedzenia Komisji Finan- 
sowej. W związku z uroczystościami ekspor- 
tacji prochów Joachima Lelewela, wyzna- 
czone na dzień wczorajszy posiedzenie miej- 
skiej Komisji Finansowej zostało odwołane. 

WOJSKOWA 

— Powtórne badanie poborowych. W zw. 
ze zbliżającym się terminem wcielenia do 
szeregów poborowych, poszczególne dowódz- 
twa okręgów otrzymały instrukcje o prze- 
prowadzeniu ścisłych badań lekarskich przed 
przydziałem do pułku. W wypadku stwier- 
dzenia zmiany stanu fizycznego u poboro- 
wych jaka zaszła w czasie od badania prze- 
prowadzonego przez Komisję Poborową ma- 
ją być również zmienione odpowiednie ka- 
tegorje. 

UNIWERSYTECKA 
— Sekretarjat Komitetu Społecznego Ob- 

chodu 350 lecia U. S. B. urzęduje w gmachu 
Województwa Wileńskiego, pokój Nr. 43, 
tel. 10-83, od godz. 9 rano do 3 p. p. 

SPRAWY SZKOLNE 

— P. Narwoysz dyrektorem Gimnazjum 
im Słowaekiego. Dotychczasowy kierownik 
Wydziału Wyznań Religijnych w Wileńskim 
Urzędzie Wojewódzkim p. Antoni Narwoysz 
objął wczoraj 23 b. m. stanowisko dyrektora 
gimnazjum im. Słowackiego. 

Z POCZTY 

— Gdzie się podziało 300 dolarów. One- 
gdaj na pocztę nadszedł list wartościowy, 
adresowany do Banku Bunimowicza. Gdy 
urzędnik banku. odebrał list, zauważył na- 

ruszenie pieczęci i natychmiast zażądał ko- 
misyjnego zbadania listu. 

Gdy list otworzono, znaleziono tam 35 
dolarów, reszta w sumie 300 dolarów, jak 
opiewała deklaracja, gdzieś zginęła. W spra- 
wie tej wszczęto dochodzenie. (o) 

Z KOLEI 

— Pełnienie funkcyj naczelnika Wydzia- 
łu Eksploatacyjnego w Wileńskiej Dyrekcji 
Kolei Państwowych powierzono inż. Stefa- 
nowi Walickiemu. 

— Wzywa się kolejoweów, członków Z. 
K. P. do wzięcia jaknajliczniejszego udziału 
w pochodzie żałobnym przy spotkaniu na 
dworcu i odprowadzeniu do kościoła św. Ja- 
na zwłok Joachima Lelewela. 

j we wtorek, 24 września 

o godz. 17 przy lokalu Z K. P., ulica Wi- 
wulskiego 4—3. 

į północno-wschodni 
cza 

      

    

НОНЕ NOSIE 

  

RÓŻNE нн 

— Starosta Grodzki komunikuje, że prze- 

pustki uprawniające do zajęcia miejsca na 

placu przed Ostrą Bramą celem wzięcia u- 

działu w uroczystem powitaniu Pana Prezy- 

denta Rzeczypospolitej uprawniają również 

do przejścia na podwórze pałacowe w dniu 

27 b. m. w piątek dla wzięcia udziału w uro- 

czystem pożegnaniu Pana Prezydenta. Osoby 

życzące wziąć udział w uroczystem pożeg- 

naniu proszone są o przybycie na podwórze 

pałacowe (ul. Uniwersytecka, plac reprezen- 

tacyjny) najpóźniej do godz. 12.30. Po tej 

godzinie nikt przez kordon przepuszczony 

nie będzie. 
— Godna poparcia placówka. Przy Wil. 

Oddziale Ligi Inwalidów W. P. została uru- 

chomiona bibljoteka i czytelnia, którą za- 

początkowali p. mjr. Kozłowscy przez ofia- 

rowanie na ten cel 70 tomów książek. Za- 

rząd wspomnianej organizacji składa ofia- 

rodawcom serdeczne podziękowanie. 

Jednocześnie Zarząd zwraca się z gorą- 

cym apelem do szerokich rzesz społeczeń- 

stwa, pp. księgarzy i wydawców o łaskawe 

ofiarowywanie w miarę możności starych, 

zbędnych książek dla użytku inwalidów ar- 

mji polskiej. Siedziba organizacji miešci się 

przy ul. Želigowskiego 1 m. 17. Godziny urzę- 
dowania 9—3 p. p., tel. 9-39. 

— Tylko za zgodą władz skarbowych. 
Związki komunalne i przedsiębiorstwa pań- 
stwowe, zostały powiadomione przez wła- 
dze skarbowe, że wszelkie pertraktacje o 
pożyczki zagraniczne bez zgody władz skar- 
bowych nie mogą być prowadzone (o) 

TEATR ! MUZYKA 
— Dziś Teatr Miejski na Pohulanee gra 

w dałszym ciągu nieśmiertelne dzieło Ad. 
Mickiewicza „Dziady*”, w układzie scenicz- 
nym S. Wyśpiańskiego w oryginalnej insce- 
nizacji i reżyserji R Wasilewskiego. Dotych- 

czasowe przedstawienia „Dziadów* cieszyły 
się wyjątkowem powodzeniem, zyskując uz- 

nanie publiczności i prasy. 
Niebawem „Dziady schodzą z repertu- 

aru ustępując miejsce komedji J. A. Kisie- 
lewskiego „W sieci*: Główną postacią w 
sztuce jest szalona Julka, która poniekąd 
jest symbolem całego szeregu pokoleń. Re- 
żyseruje K. Wyrwicz-Wichrowski. 

Premjera w czwartek najbliższy. 
— Dziś w Teatrze Miejskim  „Lutnia* 

ukaże po raz czwarty pełna humoru i werwy 
doskonała komedja Al Fredry „Wielki czło- 
wiek do małych interesów" z Al Zelwerowi- 
czem w głównej roli Janielkiewicza. Stylowa 
oprawa sceniczna według projektów W. Mał- 
kowskiego. 

Najbliższą premjerą w Teatrze Miejskim 
„Lutnia* będzie współczesna sztuka Crom- 
melynck'a „Maski“. 

Premjera zapowiedziana na sobotę najbl. 

RADJO 
WTOREK, dnia 14 września. 

11.55: Sygnał czasu i hejnał 12.05: Pora- 
nek muzyki popularnej. 12.50: Wieści z P. 
W. K. 13.00: Komunikat meteorologiczny. 
16.55:Program, repertuar i chwilka litewska. 
17.15: Feljeton uzdrowiskowy. 17.25: Audy- 
cja dla dzieci. 17.50: Wieści z P. W. K. 18.00: 
Koncert popołudniowy. 19.00: „Wolna try- 
buna*. 19.20: „O nowym sezonie filmowym 
odczyt. 19.45: Program na dzień następny. 
19.50: Opera z Poznania. 22.00: Komunikaty. 
22.45 „Spacer detektorowy po Europie". 

Nowinki radjowe. 
„ POGRZEB KIEJSTUTA*. | 

We środę o godzinie 21.30 miłośnicy ra- 

dja będą wieli prawdziwą ucztę artystycz- 

ną. Zostanie nadane słuchowisko p. t. „Po- 

grzeb Kiejstuta* pióra Witolda Hulewicza. 

Najczęściej słyszymy przez radjo utwo- 

ry sceniczne i dzieła literackie w przerób- 

ce radjofonicznej, ten zaś utwór został na- 

pisany specjalnie dla mikrofonu i posiada 
obok walorów radjofonicznych, walory pię- 
kna i poezji. 

Słuchowisko nadane zostało poraz pier- 
wszy rok temu, a wobec licznie nadesłanych 

próśb przez radjosłuchaczy' z całej Polski 
o powtórzenie — idzie na antenę poraz dru- 
gi i będzie transmitowane przez wszystkie 
polskie radjostacje nadawcze. 

Partje solowe w wykonaniu najwybit- 
niejszych sił Zespołu Dram. Rozgł. Wileńsk. 
Chór Towarzystwa Operowego w Wilnie. 
Orkiestra pod dyrekcją Eug. Dziewulskiego 
Piękną i oryginalną muzykę, opartą na mo- 
tywach starolitewskich skomponował D-r. 
Tad. Szeligowski. 

„SŁUCHOWISKO DLA DZIECI. 

Bajka p. t. „Jak krasnoludki pomogły 
Skrobkowi“, fragmenty z „Historji o kra- 
snoludkach“ M. Konopnickiej w radjofoni- 
zacji p. Gillow ej zostanie nadane w sobotę 
o godzinie 18. 

XIII Zjazd Lekarzy. 

Uroczyste otwarcie XIII Zjazdu Lekarzy 
w dniu 26 b. m. i mające się odbyć w dniach 

następnych plenarne posiedzenia będą trans- 

mitowane przez radjo. W ten sposób ogół 
radjosłuchaczy będzie mógł słyszeć szereg 
niezwykle interesujących wykładów, które 
zostaną wygłoszone przez wybitnych uczo- 
nych polskich w tej dziedzinie, jak naprzy- 
kład: Prof. D-r. Marchlewski, Rektor Poli- 
techniki Warszawskiej Wojciech Święto- 
sławski. 
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ków czynnych Strzelca i organizacyj innych. 

Celem poszerzenia bibljoteki przy magistra- 

cie, została zakupiona przez magistrat zna- 

czna ilość książek, dzięki czemu bibljoteka 

uzyskała większą ilość czytelników. 
Podbrodzianin. 

KOMAJE 
+ Pożar. W dniu 19 b. m. o godzinie 8-ej 

rano we wsi Jodowce tut. gminy z niewiado- 
mej przyczyny wybuchł pożar w zabudowa- 
niach Kazimierza Kazuro. Powstały ogień 
szybko zaczął się rozszerzać tak iż w nies- 

pełna pół godziny stanęły w płomieniach są- 
siednie zabudowania. Wezwana z Komaj 
Straż Ogniowa niezwłocznie udała się na 

miejsce wypadku. Akcja ratunkowa przy 
współudziale mieszkańców wsi okazała taką 

sprawność, iż szalejący żywioł dało się opa- 
nować i dzielni strażacy nie dopuścili do dal- 
szego szerzenia się pożogi. Pastwą płomieni 

stały się dwa gospodarstwa, wraz z zabudo- 
waniami gospodarczemi i zapasami zboża 
zebranego z tegorocznego urodzaju na szko- 
dę Zybutko Szymona i Kazuro Kazimierza, 
których mienie całkowicie zginęło w ogniu 
i nic nie udało się wyratować. Ratunek był 
utrudniony z powodu nieobecności gospoda- 
rzy, zajętych częściowo w polu, częściowo 
z powodu wyjazdu na targ tygodniowy w 
Hoduciszkach, oprócz tego dotkłiwie odczu- 

wało się brak wody. 
Na tem miejscu należy podkreślić z wiel- 

kim uznaniem ofiarną i bezinteresowną po- 
moc przybyłych funkcjonarjuszy miejsco- 
wego Posterunku Pol. Poństw. z Komendan- 
tem Posterunku p. Andrzejem Majka na czele 
który nie szczędząc zdrowia i sił niósł po- 
moc aktywną w tłumieniu szalejącego ży- 
wiołu. Trudno opisać rozpacz poszkodowa- 

nych, pozostałych dzisiaj bez środków do ży- 
cia i dachu nad głową wraz z licznemi rodzi- 
nami i dziatwą. Na razie przez wójta gminy 
nieszczęśliwi zostali umieszczeni czasowo u 
sąsiadów i została zarządzona dobrowolna 
składka, zsypka. Na szczęście zabudowania 
były zaasekurowane, to też jedyną deską ra- 
tunku pogorzałych jest otrzymanie odszko- 
dowania które w takich wypadkach jest pra- 
wdziwem dobrodziejstwem pogorzelca. 

MIADZIOŁ 
-- Samobójstwo umysłowo chorego. Dnia 

19 b. m. mieszkaniec wsi Niewiery gm. mia- 
dziolskiej pow. postawskiego Gryszkiewicz 
Antoni popełnił samobójstwo przez powie- 
szenie się. Samobójca był umysłowo chory. 

MIORY 
+ Nożownietwo. Onegdaj na terenie gm. 

miorskiej we wsi Michorówka na powraca- 
jących z zabawy Moroza i Popławskiego na- 
padł Czerniawski Jerzy, raniąc obydwu no- 
żem. Lekarz stwierdził ciężkie uszkodzenie 
ciała. Czerniawskiego aresztowano. Władze 
bezpieczeństwa przeprowadzają dochodzenie 
celem wyświetlenia tła napadu. 

+ Samobójstwo. W dniu 20 b. m. pozba- 
wił się życia Nikanor Orzeł, lat 20, strzelając 
sobie w pierś z obciętego karabinu (miesz- 
kaniec folwarku Sołowie gm. miorskiej. 

Przyczyna samobójstwa nie została na- 
razie ustalona. 

NIEŚWIEŻ 
-- Sukiennice w Nieświeżu, których część 

przd dwoma miesiącami zawaliła się, zosta- 
ły obecnie gruntownie odremontowane i u- 
zyskały swój dawny wygląd. 

Prochy Lelewela w Wilnie. 
Dziś, dnia 24 b.m. rano przyby 

  

ają do Wilna prochy Joachima Le- 
lewela. Po drodze w Białymstoku i Grodnie ludność złoży hołd pro- 

chom, O godz. 8 m. 10 na dworcu wileńskim na pierwszym peronie na- 

stąpi przyjęcie prochów Lelewela przez Komitet obchodu 350-lecia U.S.B. 
z p. wojewodą Raczkiewiczem na czele. Wstęp na peron tylko za za- 

proszeniami podpisanemi przez przewodniczącego Komitetu p. wojewody. 

Baczność harcerki i harcerze! 

„Zbiórka drużyn harcerskich żeń- 
skich i męskich w związku z uro- 
czystościami sprowadzenia zwłok 

J. Lelewela odbędzie się we wtorek 
dnia 24 b. m. o godz. 16 min. 30 
(4 min. 30 p.p.) w dziedzińcu Gim- 
nazjum im. A. Mickiewicza (ul. Do- 

minikańska 3), w / mundurach har* 
cerskich (wziąć swetry). Drużyny 
posiadające sztandary (proporce) 
przybędą z niemi. 

razie ulewnego deszczu zbiór- 
ka się nie odbędzie. 

Apel do młodzieży akademickiej. 

Dzisiaj przybywają zwłoki Joa- 
chima Lelewela. Około godz. 6 
wiecz. nastąpi uroczysta eksportacja 
z dworca kolejowego do kościoła 
Św. Jana. Wileński Komitet Aka- 
demicki niniejszem wzywa całą 

Do członków Stow. Kupców i 

W związku z uroczystościami 
sprowadzenia prochów Joachima 
Lelewela, Zarząd Stowarzyszenia 
Kupców i Przemysłowców Chrzeš- 
cijan wzywa wszystkich PP. człon- 
ków do jaknajliczniejszego wzięcia 
udziału w eksportacji zwłok, która 

młodzież akademicką do wzięcia 
jaknajliczniejszego udziału w ekspor- 
tacji zwłok. 

Zbiórka na podwórzu Piotra 
Skargi o godz. 17 punktualnie. 

  

Przemysłowców (Chrześcijan. 

się odbędzie w dniu 24 b, m. o go- 

dzinie 18-ej. 
Zbiórkę wyznacza się o godzi- 

nie 17-ej na ulicy Kolejowej (dojście 

przez ul. Sadową). Numer porząd- 

kowy miejsca w pochodzie 33. 
  

V AOR BAKER RAMA OR ASTA TUTORNOC i ZEJA OREW 

Przed przyjazdem Pana Prezydenta 
do Wilna. 

Do wszystkich zrzeszonych organizacyj w Związku 

Organizacyj Wojskowych. 

W związku z przyjazdem Pana 
Prezydenta w dniu 25 b. m. do Wil- 
na całe społeczeństwo m. Wilna wi- 
ta Pana Prezydenta. Związek Orga- 
nizacyj Wojskowych, uważając za 
swój obowiązek wzięcia udziału w 
powitaniu Majestatu Państwa, wzy- 
wa wszystkie zrzeszone organizacje 
do wzięcia udziału w powitaniu Pa- 
na Prezydenta. 

W tym celu wszystkie organiza- 

cje, możliwie z jak największą iloš- 

cią członków stawią się w dniu 25 

b. m. (w środę) o godzinie 17-ej m. 

30 w lokalu Z. O. W. ze sztandara- 
mi, skąd tradycyjnym zwyczajem 

przy dźwiękach orkiestry wymasze- 

rują na powitanie Pana Prezydenta. 

Wezwanie Wileńskiego 

Komitetu Akademickiego. 

W dniu 25 b. m. zapowiedział 

swój przyjazd do naszego grodu Pan 

Prezydent Rzeczypospolitej. Po po- 

witaniu przez władze i przedstawi 
cieli społeczeństwa w dniu 25 b. m. 
Dostojny Gość zostanie uroczyście 
powitany na terenie Uniwersytetu 
w dniu 26 bm. Koledzy akademicy 

stawcie się jaknajliczniej na powi- 

tanie pierwszego Obywatela Rze- 
czypospolitej. Zbiórka ze sztanda- 
rami na podwórzu Piotra Skargi o 
godz. 8 min. 30 rano. 

Delegacja Żydowska. 

Żydowskie instytucje społeczne 
złożyły w Star. Grodzkim wykazy 
swych przedstawicieli, którzy mają 
witać w ich imieniu Pana Prezy- 
denta przy Ostrejbramie. Każda in- 
stytucja wydelegowała 5—6 swych 
przedstawicieli. Pozatem Gmina ŹZy- 
dowska wydelegowała 20 osób które 
witać będą dostojnego gościa w 
imieniu całej ludności żydowskiej 
w Wilnie. 
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XIII. Zjazd lekarzy i przyro- 

dników polskich w Wilnie. 
Uroczyste otwarcie Zjazdu w obecności 

Pana Prezydenta Rzeczypospolitej odbędzie 

się dnia 26 września. Uroczystość rozpocznie 

się nabożeństwem w kościele św. Jana pun- 

ktualnie o godz. 9. O godz. 9.45 rozpocznie 

się plenarne posiedzenie w gmachu Teatru 

na Pohulance. ы 
Na porządek dzienny złożą Się: 

Zagajenie (prezes Kom. Organ. prof. dr. 

Januszkiewicz). 
Wybór prezydjum Zjazdu. у 

Przemówienie przewodniczącego Zjazdu, 

przedstawicieli rządu i miasta, towarzystw 

naukowych, delegatów zagranicznych. 

Sprawozdanie delegacji Zjazdu. 

Posiedzenie zakończy się wykładem prof. 

dr. Leona Marchlewskiego z Krakowa na te- 

mat: „Przemiana materji w ustroju zwie- 

rzęcym a roślinnym*. 3 

Posiedzenie to będzie przez Polskie Ra- 

djo transmitowane na wszystkie polskie st. 

Z tego względu Komitet Organizacyjny 

przypomina bezwzględną konieczność prze- 

strzegania ustalonych terminów. 
Wstęp na nabożeństwo i posiedzenie do- 

zwolony jest tylko za okazaniem karty ucze- 
stnictwa lub specjalnego zaproszenia. 

  

MUSSOLINI O KOBIETACH 
i MĘŻCZYZNACH. 

Premjer Italji napisał dla jednej z ame- 
rykańskich ajencji prasowych artykuł o ko- 
biecie współczesnej. Między innemi czytamy 
tam takie poglądy. „Najważniejszą rolą i naj- 
wyższem przeznaczeniem kobiety jest i po- 
zostanie rodzina. I mało jest kobiet, które 
nie odczuwałyby przyrodzonego pragnienia 
posiadania własnej rodziny i spełnienia naj- 
wyższego obowiązku swojej płci. 

Bojaźń przed trudami życia rodzinnego 
jest przeważnie niczem innem jak tchórzo- 
stwem i egoizmem mężczyzn, którzy chcie- 
liby uchylić się od obowiązku i odpowiedzial- 
ności. Пе to kobiet więdnie z goryczy i sa- 
motności, nie mogąc doczekać się spełnienia 
swego obowiązku kobiety i matki? 

Mężczyznę, który uchyla się od przyjęcia 
na siebie odpowiedzialności, pojęcia żony 
i założenia rodziny, uważam za dezertera 
z*szeregów obowiązkowych obywateli. Wpro- 
wadziliśmy podatek na takich kawalerów, 
ale jest to tylko słaba próba zastosowania 
kary za brak poczucia obowiązku". 

Słyszcie panowie? Tchórzostwo i egoizm 
mężczyzn... uchylania się od obowiązku... 
dezercja obywatelska... kara za brak poczu- 
cia obowiązku... 

Ładna lekcja! Kawalerowie w Polsce — 
mają do pewnego stopnia usprawiedliwienie: 
brak mieszkań na zakładanie gniazd rodzin- 
nych. Jeżeli chodzi o żonatych, to wartoby 
przy tej okazji nadmienić, że ci nie tchórz- 
liwi, nie dezerterzy i nie uchylający się od 
obowiązku, niby przyjęli na siebie ciężar od- 
powiedzialności za byt rodzinny, ale... Jakie 
„а1е“, zapytacie? Co za „niby*? Owszem, 
jest i „ale“ i „niby“. Bo z ręką na sercu od- 
powiedzcie wy, dzisiejsi, codzienni žywiciele 
rodzin i ich opiekunowie, w jakiż też sposób 
zabezpieczyliście byt rodzin na wypadek 
gdyby Was nie stalo? Jak zabezpieczylišcie 
spokojne jutro Waszej rodziny? Czy w razie 
Waszej przedwczesnej śmierci rodzina Wa- 
sza nie popadłaby w nędzę? Jakże więc ta 
Wasza odpowiedzialność wygląda i czy nie 
nastręcza żadnego „ale“? Przy tem roztrzą- 
saniu sumienia o jednem wiedzieć powinniś- 
cie. Każdy dobry, sumienny, kochający 0j- 
ciec i mąż powinien niezwłocznie zabezpie- 
czyć przyszłość rodziny, zawierając Ubezpie- 
czenie Życiowe w P. K. O. Za kilkanaście 

  

NA WILEŃSKIM BRUKU 
Samobójstwo młodej dziew- 
czyny w mieszkaniu kolejarza. 

Wczoraj o godzinie 10 wieczorem 
w mieszkaniu inżyniera kolejowego 
Szafnagla przy ulicy Orzeszkowej 
usiłowała odebrać życie 19 letnia 
Marja Boczenko, która z browninga 
małego kalibru strzeliła do siebie ra- 
niąc się ciężko w okolicę serca. 

, Obecny przy wypadku Szafna- 
giel który jak okazuje się, był do- 
brym znajomym Boczepko, natych- 
miast wybiegł na poszukiwania le- 
karza i zamknął mieszkanie na klucz, 
tak że przybyła w międzyczasie po- 
licja chcąc dostać się do lokalu mu- 
siała drzwi do mieszkania wyważyć. 
Ranną w stanie ciężkim ulokowano 
w szpitalu św. Jakóba. Powód targ- 
nięcia sią na życie narazie nieusta- 
lony. (o) 

— Oszustwo. Zakrzewska Zofja (Św. Mi- 
kołaja 13) zameldowała, że w dniu 20 b. m. 
zaznajomiła się z nieznaną jej kobietą, któ- 
rą podała się jako faktorka, stręcząca służ- 

bę domową i oświadczyła meldującej iż ma 
dla niej pracę. Poszkodowana zostawiła w 
jednym ze straganów w hali miejskiej swo- 
je rzeczy, gdyż miała się udać ze wskazaną 
przez faktorkę drugą niewiastą, do jednego ze 
sklepów dla omówienia warunków służby. 
"Tymczasem przy rzeczach pozostała faktor- 
ka. Gdy Zakrzewska wróciła, ani faktorki, 
ani rzeczy, wartość których poszkodowana 
oblicza na 453 zł. nie znalazła. Nazwiska i 
miejsca zamieszkania faktorki nie zna. Do- 
chrodzenie w toku. 

— Do procesu o zabójstwo Gurwieza. 
Lewinson Izaak, Zawalna 21, zameldował o 
kradzieży gotówki, biżuterji i weksli na o- 
gólną sumę 3.500 zł. Dochodzeniem ustalo- 
no, że kradzież była upozorowana, a uczy- 
niono to w tym celu, ażeby uzyskać pod- 
czas zbiórki większą sumę pieniędzy dla ad- 
wokatów, którzy mieli bronić Lewinsona 
Zelika, meldującego, oraz jego brata, jako 
oskarżonych w zabójstwi asza Gurwicza. 

V ZDRADA i a УОЛ лЕОИРЙ 

  

czy kilkadziesiąt złotych, opłacanych mie- 
sięcznie na polisę ubezpieczeniową odpowie- 
dzialność za przyszłość rodziny będzie cał- 
kowicie i należycie dopełniona. Nigdy nie jest 
zapóźno. Trzeba to zrobić niezwłocznie. 

buchalter- 
lol bankowiec 
poszukuje posady. Može byč 
na wyjazd. Oferty do Admin. 
„Kurjera Wil.“ pod „Zdolny“. 

22222 

  222222 

organizator, 
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Lekarz - Dentysta 
poszukuje posady 

zgłoszenie Ludwisarska 8 m. 8. 

    
  

 



Z SĄDÓW 
  

Samosąd „arteli rzeźników" nad niewygodnym 
dla siebie członkiem. 

Wczoraj III Wydział sądu okręgowego 
w składzie pp. sędziów: Miłaszewicza (prze- 
wodniczący), Skindera (referent) i Umiastow- 
skiego (honorowy) przystąpił do osądzenia 
głośnej blisko z przed roku sprawy o samo- 
sąd dokonany przez członków Zw. Robotni- 
ków Zarębaczy, na osobie Eljasza Gurwicza, 
również rzeźnika, który jednak stał się nie- 
wygodnym. 

Sprawa ta, która ujawnia specyficzne i 
ciekawe stosunki panujące w łonie „artieli*. 
ściągnęły do sądu tłum zainteresowanych, 
składający się z naszego ćwierć światka, a z 
typów dobrze znanych władzom bezpieczeń- 
stwa. Z tego powodu kuluary sądu przepeł- 
nione, a na sali ścisk. Porządek utrzymuje 
policja oraz woźny sądowy, który raz po raz 
jest zmuszony wydałać z sali niesfornie za- 
chowujących się. 

Na ławie oskarżonych zasiadło 10 męż- 
czyzn, niemal wszyscy o bogatej przeszłości 
kryminalnej, a więc: Dawid Gorfajn, Chaim 

i Izaak), Abram Kacew, Mojżesz Kowarski 
i Samuel Kaczan. 

W charakterze ich obrońców wystąpili 
pp. adwokaci: Berenson, Paschalski (obaj 
z Warszawy) oraz Kulikowski, Jasiński, Sze- 
skin i Czernichow Po stronie przeciwnej ja- 
ko rzecznicy powodów cywilnych zasiedli 
adw. Szyszkowski, Śmilg i Rudnicki, którzy 
w imieniu opieki rodzicielskiej nad oskar- 
żonym nieletnim synem zabitego Gurwicza, 
żądają zasądzenia na rzecz jego po sto zł. 
miesięcznie aż do dojścia do pełnoletności t. 
j. w ogólnej sumie 19.200 zł. oraz w imieniu 
brata i matki zamordowanego 300 zł. tytu- 
łem zwrotu kosztów pogrzebu. я 

Prócz tego do sprawy powołano biegłych: 
tłumacza z języka żydowskiego p. Rafała 
Walca, lekarza — dr. Sumoroka i rusznikarza 
sierż. 3 p. a. c. Rewolińskiego. 

Urząd prokuratorski, którego rzeczni- 
kiem jest podprok. Rutkiewicz zawezwał 27 
zaś oskarżeni wystąpili o zbadanie 59 św. 
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Co robi zagranica dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. 

Miesięcznik „Wynalazki i  Odkrycia* 
(Warszawa, ul. Wspólna 26), natujący skrzę- 
tnie przejawy twórczości wynalazczej w roz- 
maitych dziedzinach życia, przynosi szereg 
ilustrowanych informacyj z zagranicy o spo- 

sobie zapewnienia bezpieczeństwa. 
Czytamy tam, że w Berlinie wprowadzono 

automaty alarmowe, łączące bezpośrednio 
mieszkanie z policją kryminalną. Budowa ich 
jest taka sama, jak automatów pożarowych. 
Za pociągnięciem rączki alarmują policję i 
wskazują odrazu mieszkanie, z którego za- 
wołano o pomoc. Podobnie, jak pogotowie 
straży pożarnej na odebrany sygnał w tym 
momencie podąża do pożaru, tak samo i po- 
gotowie policyjne momentalnie wyjeżdża sa- 
mochodem na pomoc. 

Podobne aparaty alarmowe w połączenin 
z telefonem urządzone są w pobliżu poste- 
runków ulicznych policji. Na otrzymany sy- 
gnał pogotowie policyjne już wsiada do auta, 
a tymczasem posterunkowy podaje telefo- 
nem komisarzowi szczegóły zaszłego wy- 
padku. 

W mieszkaniu mogą być aparaty alar- 
mowe umieszczone w większej ilości w naj- 
bardziej odpowiednich punktach. W razie 
zbrodni wyjeżdża specjalny samochód, zwa- 
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granicznej jest wyposażone we wszystkie 
przybory i urządzenia, jakie tylko mogą być 
potrzebne do przeprowadzenia doraźnego ba- 
dania na miejscu wypadku. Zebrany ten ma- 
terjał, o ile nie odsłania tajemnicy w zupeł- 
ności, bada się w laboratorjum kryminału. 

Dziś jest to praca wybitnie naukowa, 
prowadzi jednak do wyjaśnienia okolicznoś- 
ci i wykrycia sprawcy. W laboratorjum dają 
się dziś rozpoznać ślady i odciski najbar- 
dziej wątłe, a rozpoznawanie najdrobniej- 
szych nawet kropel krwi i odróżnienie krwi 
zwierzęcej od ludzkiej jest łatwe i daje wy- 
nik niezawodny. Uzyskane dowody i poszlaki 
prowadzą do ustalenia osoby winnego lub 
podejrzanego. O ile zdołał się on w między- 
czasie ukryć, wzgl. ulotnić, puszcza się w 
ruch policyjną radjostację nadawczą i w 
przeciągu kilku minut główniejsze centra po- 
licji i posterunki graniczne otrzymują od- 
cisk palca i portret poszukiwanego oraz opis 
zdarzenia, stąd rozsyła się je do podległych 
posterunków. Można powiedzieć, że w prze- 
ciągu kilku godzin taki list gończy dociera 
do wszystkich krańców państwa. 

Krawcy angielscy przeciwko 
krótkim spodniom i dekoltom. 

Związek krawców angielskich na ostat- 
niem swem zebraniu w Exeter wystąpił ener- 
gicznie przeciw szerzącej się obecnie modzie 
męskiej noszenia krótkich spodni z gołemi 
łydkami oraz dekoltów przy każdej sposob- 

przykład i odwiedzać w takim śmiesznym 
stroju swych pacjentów. Przekonaliby się 
jaki to miałoby wpływ na ich dochody, Nie 
możnaby sobie też wyobrazić, by w podob- 
nym stroju występowali urzędnicy państ- 
wowi i funkcjonarjusze n. p. banków, bez na- 
rażenia się na śmieszność. Strój musi być 
przystosowany do okoliczności, a krótkie 
spodenki, gołe kolana i dekolt, nadają się 
co najwyżej do noszenia na plaży, w pry- 
watnym swym ogrodzie oraz na... maska- 
radzie. 

Tajemnice poczty angielskiej. 
Udogodnienia, jakie poczta angielska co- 

rocznie stosuje są tak liczne i zadziwiające, 
że zdumiałby się świat, gdyby były bardziej 
znane. Angielski Urząd Pocztowy, czy to ze 
zbytniej skromności, czy też z braku inicja- 
tywy otacza tajemnicą takie ułatwienia, 
któreby sławę jego rozniosły daleko i sze- 
roko. Pocztą angielską przesyłać można ży- 
we źwierzęta w towarzystwie osobnego wy- 
słańca poczty. Zgubiony w obcem mieście 
turysta może udać się do najbliższego urzę- 
du pocztowego, a za skromną opłatą poczto- 
wiec odstawi go pod każdy rządany adres. 
Niema miejscowości w Anglji Szkocji i Ir- 
landji, choćby nie wiem jak oddalonej od 
wszelkich dróg komunikacyjnych, do któ- 
rej nie dotarliby na żądanie wysłańcy poczty. 

Wysyłając opłaconą odpowiedź na pocztę 
każdy może otrzymać meteorologiczne zapo- 
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nych bezpłatnie Poczta przyjmje telegramy 
dla latarni morskich i okrętów w niebezpie- 
czeństwie. Poczta przyjmuje telegramy, na 
których zamiast adresu znajduje się numer 
telefonu i podaje je telefonicznie abanento- 
wi. Listy zwykłe i ekspressy przyjmuje po- 
czta telefonicznie za drobną opłatą, niższą 
znacznie od telegramu i przepisawszy je po- 
daje dalej. 

Jak się reklamują zagranicą. 

Parę lat temu czytać można było w lon- 
dyńskim „Times“ następujące ogłoszenie 
dość dziwnej treści: 

„Poszukiwana jest osoba miłej powierz- 
chowności, która potrafi spać w dzień. Żadna 
robota nie jest wymagana! Jedynie wyma- 
ganie mocny sen! Dobra gaża. Oferty z re- 
ferencjami“. 

Pewien dziennikarz zwabiony oryginalną 
ofertą, udal się do firmy, by zapytač co zna- 
czy to ogłoszenie. 

Okazało się że nie jest to żaden żart, ofer- 
ta była poważna; chodziło istotnie tylko © 
umiejętność spania w dzień. Poszukiwana 
osoba miała przez cały dzień spać w wysta- 
wie wielkiego magazynu w pościeli powleczo- 
nej płótnem, które było właśnie artyzmem 
tego sklepu; miała być żywym dowodem na 
to, że w takiej pościeli sypia się najlepiej. 

Oczywiście tłumy kandydatów płci oboj- 
ga Bosy się na łatwą i dobrze płatną po- 
sadę. * 

          

  

Gorfajn, Berel Kac, Rachmiel Wapnik, Zelik Ka-€r. ny w Berlinie „Mordauto“. ności. Doktorzy, którzy w imię higjeny pro- wiedzi na najbliższe 24 godziny. Telefonicz- 
Lewinson (ojciec i jego dwaj synowie Chaim (D. c. n.). Nowoczesne auto policji kryminalnej za-  pagują tę modę, powinni dać pierwsi dobry nie poczta udziela inforwacyj meteorologicz- a 
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‚ * Od dnia 23 do 25 wrześni y ZECAAACANOGEBEEE Kino Miejskie 1929 r. włącznie będzie. Cz łow 6; | NUNKNMUNNNNNUNWANNANNAWAMMMMM)|Energiczny |E"LFxaRzE ® 
wyświetlany film: 53 aktach ė ARZ ® 

kulturalno-oświatowe т handlowiec аВНОа ЕЫ аа) 
SALA MIEJSKA W roli głównej Harry Peel. Kasa czynna od g. 5 m. 30. Początek seansów o g. 6-ej, ostatni seans o godz. 10 wiecz. magazynier z długoletnią DOKTÓR 
Ostrobrameka 5. Wniedziele i święta kast czynna od g. $ m.30. Początek seansów o g.4. W dniu 26 września kino będzie nieczynne. 
  

  

  

  

Dyrekcja Państowego Monopol spirykisówego 
w Warszawie, ul. Rymarska 7 

OGŁASZA NINIEJSZEM NIEOGRANICZONE USTNE 
PRZETARGI NA SPRZEDAŻ BECZEK ŻELĄZNYCH 
używanych, zdatnych do przewożenia spirytusu, o po- 

,  jemności od 500 — 600 ltr. 

Ogółem do sprzedania ca. 3.700 beczek 

Dnia 1 października r. b. odbędzie się ustny przetarg w Sta- 
nisławowie na znajdujące się na terenie Państwowej Wytwórni Wó- 

Dnia 3 października r. b. odbędzie się przetarg we Lwowie 
na znajdujące się na terenie Państwowej Wytwórni Wódek Nr. 10 
(teren Pierwszego Małopolskiego Towarzystwa Rafinerji Spirytusu, 
Lwów, Bogdanówka) ca. 770 sztuk beczek. 

Dnia 7 października b. r. odbędzie się przetarg w Poznaniu 
na znajdujące się na terenie Państwowej Wytwórni Wódek Nr. 4 

Dnia 9 października r. b. odbędzie się przetarg w Lesznie 

KINO - TEATR Uroczysta premjera! Naj potężniejsze arcydzieło wszechświatowej sławy! Największy tryumf kinematografji francuskiej! 

HELIOS" Ё й * && 
Wileńska 38. BĘ 

Wielka epopea filmowa. W roli JOANNY D'ARC natchniona Limonne Genevois. 
Reżys. Marco de Gastyne. 50.000 statystów. :-: :-: Koszt 25 miljonów franków. 

Arcydzieło to pod protektor Rządu Franeuskiego wyświetlane było w Wielkiej Jperze Paryskiej. 

| DLA MŁODZIEŻY DOZWOLONE. | 0 Sake es k 
Każdy powinien zobaczyć, =: get ri = i $ Początek seansów o godz. 4, 6, 8, 10.15. 

KINO-TEATR Dziś! Wielki przebój z а Wzruszający 

м filmow ablica z Trypolisu . : ELO) y w 10 aktach. ca. 1.600 beczek. 
” W rol. gł.: 
Mickiewicza 22. 

KINO 

Piocadilly 
Wielka 42. Tel. 17-85. 

znakomita 

Kino Kolejowe 

OGNISKO 
(obok dworea kolejow,) 

KINO 

LUX 
Miekiewicza 11.   
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Ważne dla mieszkańców Wilna i Okolic 

HURAGAN 

LIANA HAJD, ALFRED FRYLAND p, sviardy skranu 
Dziś! Wielki Tryumfalny Film Narodowy 

(Rok 1863). Potężna epopea płomiennej miłości i bohaterskiego poświęcenia. 
W rolach główn,: Zbyszko!Sawan jako powstaniec Tadeusz Orda. Aleksand. 
Zeiwerowlcz jako margr. Wielopolski. Renata Renóe jako Hel. Zawiszanka. 
Robert Valberg jako pułk. czerk, Jonas Turkow jako żyd-karczmarz i w. in. 
oraz cały zespół baletu opery warsz. Udział bierze 10.000 osób. Oszałamiające 

sceny batalist. w wyk. kilku pułków Wojsk P. Zażarte walki w Warszawie. Katowanie powstańców przez żołdaków ros. 

Dziś! Rudolf Valentino 
w świetnej komedji erotycznej 93 

Dziś przebojowy film, który oczaruje całe Wilno! 

„Miasto cudów" ( 
niesłychanego wdzięku i ognistego temperamentu Lupa Weiez. Dla młodzieży dozwolone. Początek o godz. 4. 

Jedna NOC“ sijų alarm“, 
Początek o godz. 5-ej pop W niedziele o godz. 4-ej, Następny Program: „PRZEDPIEKLE'* według G. Zapolskiej. 

Gaucho) 
w 13 aktahb. 

beczek. 

Nad program: 
farsa w 2 aktach: 

Zgubiony 2. osobi- 
sty, wydany przez Staro- 

stwo Grodzkie, i metrykę 
urodzenia na imię Ksieni 
Kościukowej, unieważnia 

się. 2634 

Ogłoszenie. 
Dyrekcja Kolei Państwowych w Wilnie ogłasza 

na dzień 8 października 1929 roku przetarg ofertowy 

W roli głównej ulubienica publicznosci 
wileńskiej Douglas Faibanks, w roli 
goralki zakochanej w „Gauche* 'pełna   

  

   
W. SOMERSET MAUGHAM. 

Ceny fabryczne: pończoch . 

Pończoch i skarpetki — tanio po cenach fabrycznych od najtańszych 

Powierzyliśmy wyłączną sprzedaż wyrobów naszym firmom : 

Polecam powyższe specjalnej uwadze Sz. Publiczności 

Dom Handlowy „JULPOL* w Łodzi. 

FFEEFEFFOFEFEEFEFEEEFFEFEEEFEEEEEEFE 

(2) 

Zdala od cywilizacji. 
(Z cyklu „SAMOTNE DUSZE"). 

Przekład autoryzowany Janiny Sujkowskiej. 

Weszli dwaj malajscy chłopcy w * 

sarongach i eleganckich białych kur- 

tach z mosiężnemi guzikami. Jeden 

niósł karafkę dżynu, a drugi tacę z o0- 

liwkami. Rezydent z pomocnikiem 

zasiedli do obiadu. Warłourton chwa- 

lił się, że ma wspaniałego kucharza, 

chińczyka z Borneo i starał się utrzy- 

mać swoją kuchnię na tak wybred- 

nym poziomie, jak to tylko było moż- 

łiwe w danych trudnych okolicznoś- 

ciach. W wyzyskiwaniu dostępnych 

artykułów żywności okazywał dużą 

pomysłowość. 
— Może pan przejrzy menu? — 

rzekł wręczając go Cooperowi. 

Menu było zredagowane po fran- 

cusku, i potrawy miały szumne naz- 

wy. Do stołu usługiwali dwaj chłop- 

cy. W przeciwległych rogach pokoju 

siedzieli dwaj inni i, poruszając og- 

romnemi wachłarzami, chłodzili du- 

szną atmosferę. Jedzenie było wysta- 

wne, a szampan wspaniały. 

— Pan się codzień tak raczy? — 

zapytał Cooper. 
Rezydent spojrzał 

menu. 
niedbale na 

REDAKCJA I ADMINISTRACJA: Jegieliońska 3, Telefon 99. Czynne od godz. 9—3 ppoł. Naczelny redaktor przyjmuje od godz. 2— 

mictwa przyjmuje od godz. 12—2 ppoł. Ogłoszenia przyjmują się od godz. 9—3 i 7—9 wiecz. 

СЕНА PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do doma lnb przesyłką pocztową 4 zł. 

katy — 1.00 zł. za wiersz redakcyjny, ogłoszenia mieszkaniowe — 30 gr. za wyrez. Do tych cen dolicza się: za 

zamiejscowe — 25% drożej. Dla posznkających pracy 30% zniżki, Za nnmer dowodowy 20 gr. Układ ogłoszeń 6-cio łamowy, 

„Kurjer Wileński* S-ka z ogr. odp. Druk. „Znicz“ Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, teleion 3-/0, 
"Wydawca „Kurjer Wileński” S-ka z ogr. odp. 

— Nie zauważyłem, żeby dzisiej- 
szy obiad różnił się czemkolwiek od 
poprzednich — rzekł. — Jadam bar- 
dzo mało, ale kładę nacisk na to, że- 
by obiad był zawsze podany jak na- 
leży. Kucharz nie wychodzi przez to 
z wprawy, a chłopcy mają dyscy- 

plinę. 

Rozmowa rwała się i kulała. War- 

burton był wyszukanie ugrzeczniony 
i, być może, znajdował zlekka złoś- 

liwe zadowolenie w zakłopotaniu, w 

jakie tym sposobem wprawiał towa- 
rzysza. Cooper bawił w Sembulu za- 
ledwie kiłka miesięcy i niewiele miał 
do powiedzenia swemu szefowi o je- 
go znajomych w Kuala Solor. 

— A propos — zagadnął gospo- 
darz — nie spotkał pan przypadkiem 
młodego chłopca, nazwiskiem Hen- 

nerley? Świeżo ukończył studja. 

— Owszem. Służy w policji. Skoń- 
czony urwipołeć. 

— Zdaje mi się, że to trochę za 

mocne określenie. Jego wuj lord Bar- 

raclough, jest moim przyjacielem. 

Świeżo właśnie dostałem list od lady 

. 35,000 sztuk i 
„55000 | 

zasłon odśnieżnych . 

js | 
ja_| 

Г. na dostawę: 

[a | kołków do zasłon 

  

w Rektyfikacji firmy „Akwawit” na znajdujące się tam 162 szt. beczek. 
aždziernika r. b. odbędzie 

szynie w Rektyfikacji firmy „Akwawit” na znajdujące się tam 305 szt. 

  

ię przetarg w Kroto- 

Przetargi rozpoczną się w oznaczonych miejscach o g. 10 rano. 
Kaucję przetargową w wysokości zł. 100, należy składać w dniu 

przetargu w miejscowej Komisji przetargowej, 
Wszelkich informacji udzielają: Wydział Gospodarczy D.P.M.S. 

w Warszawie Rymarska 7 i wyżej wymienione Państwowe Wytwórnie 
Wódek, gdzie można przejrzeć szczegółowe warunki w godzinach 
biurowych, między I0-tą a 12-tą w dnie powszednie. 

Cena wywoławcza rozpocznie się od 60 zł. za beczkę. 
W razie nieuiszczenia na miejscu kupna należnej gotówki za 

kupione beczki reflektant traci złożoną kaucję. 

Ir sol NN? 
W komplecie dla dzieci ze sfery 
inteligentnej w wieku 4—6 lat 

rozpoczną się w pierwszych dniach 
paždziernika. Zapisy przyjmuję 

od 20-g0 wrzešnia w poniedzialki, 

praktyką przyjmie posa- 
Oferty do „Kurjera 

pod ' „Ma- 
2453 

dę. 
Wileńskiego* 
gazynier*. 

Bytrzebny Technik 
do firmy budowlanej. ob- 
znajmiony 2% robieniem 
kosztorysów i rachunków 
Oferty proszę skierowy- 
wać pod adresem: Wilno, 
ul. Ostrobramska 3 m. 1. 

2664-2 

Maszynistka- 
biuralistka 

poszukuje stałej lub cza- 
sowej pracy. 

Zgłoszenia do „Kurjera 
wileńskiego" pod „Ma: 
szynistka*, 2455 

za 
Pok frontowy 

do wynajęcia 
zdatny pod mieszkanie, 
biuro lub gabinet lekar- 
ski z oddzielnym wejś- 
е1ет i telefonem róg ul. 
Hetmańskiej i Wielkiej. 
Dowiedzieć się ul. Ostro- 
bramska Nr3 m.1. 2663 

Poszukujemy 
kupna domów 
na sumę 700 dol., 1000dol., 

2500 dol.. 3000 dol. 
1 25000 dol. 

Zgł. Agencja „Poikr 
Wilno, Królewska 3. 

Telefon 17-80. 2605-0 

opałowy, kowalski 

i drzewny, drzewo 
rąbane. 

Dostawa od 100 klgr. 

    

BLUBIÓWICZ 
Choroby weneryczne, 
syfilis i skórne. 

Wielka 21. 
0d9— i i 8 —7. 

(Telef. 921). 
  

DOKTÓR 

D. Zeldowicz 
choroby weneryczne, ty- 
filis, narządów moozo- 

wych, Elektroterap. 
(Diatermia) 

od 8—1, od 5 — £ wiecz. 
  

Kobieta-Lekars 

Dr. ZeldawiZOWA 
kobiece, weneryczne, ne- 
rządów moczow. od 12—2: 

1od 4 — 6 
ul. Miekiewicza 24 

w. Zdr. 

DOKTOR MEDYCYNY 

A. GYMBLER 
CHOROBY  WENERY-- 

CZNE i SKÓRNE 
Elektroterapia, Diater' 
mia, Słońce gówskie, 

Soliux, 130% 

Mickiewicza 12. 
róg. Tatarskiej. 

Przyjmuje 9 — 2 1 5—7 

Ūr.Kenigsberg 
CHOROBY WENERYCZ- 
NE, SKÓRNE i anallzy le- 

      
157. 

  

     
    

Е 

SĘ 
ES 
šža 
kJ 
SSE 

do najwykwintniejszych *as [u] Szezegóły w Wydriale Zasobów Dyrekcji K. P. 
- @ © EZ, wwWilnie. ul. Słowackiego Nr. 2, Ill piętro, pokój Nr. 38, 

: Еч е laj 
1) Elegant Wilenska 15. BŁ) 5 [.j| 262 1 Dyrekcja K. P. w Wilnie. 

2) Źródło Pierwsze Ś-to Jańska 11. 5 E * 

3) Sz. Fjalko 3 2 SE $ - 

które będą stale przez nas zaopatrywane SSE (IM : Pi 

w najrozmaitsze i najlepsze gatunki: & Е « В hipoteczne szemy 

od zł. 1.10 | g SB [u] Jokujemy solidnie bez na maszynach tanio, 
k 0.75 | 6 28 ryzyka pod dobre 0- szybko i fachowe 

skarpet SOS RZE к SEE la procemtowanie. 2866 Wlleńskie Biuro 
pończoch dziecinnych . „ „ 0.60 | Е f] Dom H-K „ZACHĘTA* Komisowo - Handlowe 

= męskich sport. „ „ 3— 3 s EJ Mieklewicza 1. tei. 9-05 Miekiewicza 21, tel. 152 
6 

ъ оо a   
Barraclough z prośbą o dawanie oka 

na młodego człowieka. 
— Słyszałem, że jest spokrewnio- 

ny z jakąś figurą, i sądzę, że dlatego 

dostał to stanowisko. Skończył Eton 
i Oxford. Chwali się tem przed wszy- 
stkiemi z obawy, żeby się kto nie 

omylił. 
— Zdumiewa mnie pan. — rzekł 

Warburton. — Rodzina jego kształci 

się w Eton i w Oxfordzie od paruset 
lat. Sądziłbym, że powinien to uwa- 
żać za rzecz, rozumiejącą się samą 

przez się. 
— Obrzydliwy zarozumialec: 

— A nan do jakiej szkoły uczęsz- 

czał? 
— Urodziłem się w Barbadoes i 

tam pobierałem nauki. 

— Aha: 

Rezydent wypowiedział to słowo 

tonem łak dalece obraźliwym że Co- 

oper oblał się rumieńcem. 

Przez chwilę panowało milczenie. 

— Odebrałem kilka listów z Ku- 

ala Solor — ciągnął gospodarz — i 

odniosłem wrażenie, że młody Hen- 

nerley ogólnie się podobał. Mówią, 

że to pierwszorzędny sportsmen. 

— O, tak, bardzo popularny. W 

Kuala Solor lubia takich facetów. Ja 

osobiście nie zachwycam się zbytnio 

pierwszorzędnymi sportsmenami. Na- 

co się to ostatecznie przyda, że czło- 

wiek gra w golfa lub w tennisa lepiej 

niż inni? I kogo to obchodzi, že bije 
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wszystkich przy bilardzie? W Anglji 
przywiązują do tego rodzaju rzeczy 
zbyt wielką wagę. Czysty obłęd. 

— Tak pan sądzi? Mam wrażenie, 
że ten pierwszorzędny sportsmen po- 
pisał się na wojnie tak samo dobrze 
jak i inni. 

— O jeżeli pan zahacza o wojnę, 
to już ja wiem, co mówię. Służyłem 
w tym samym pułku, co i Hennerley, 
i powiem panu, że ludzie go nie zno- 

sili. › ) 
— Skąd pan wie? 
— Bo ja byłem jednym z nich. 
— O, więc pan nie był oficerem. 
— Nie miałem żadnych szans. Po- 

chodziłem z kolonji. Nie kończyłem 
modnej szkoły i nie miałem żadnych 
stosunków. Przez cały czas byłem sze- 
regowcem, psiakrew: 

Zmarszczył czoło. Widać było, że 
panuje nad sobą, aby nie wybuchnąć 
stekiem wymysłów. 

Warburton obserwował go, mru- 
żąc małe niebieskie oczy i starał się 
zgadnąć, coby to był za człowiek. 
Zmieniwszy przedmiot rozmowy, 
przeszedł na temat funkcyj Coopera. 
Z uderzeniem dziesiątej wstał od stołu 

— Nie będę pana dłużej zatrzymy- 
wał. Musi pan być zmęczony podróżą. 

Podali sobie ręce. 
— Słuchaj pan — rzekł gość — 

mam kłopot z chłopcem. Nie mógł- 
byś mi pan jakiegoś poszukać? Przy 
wyjeździe z Kuala Solor tamten mi się 

środy i piątki 

nl. Jeznicka (przy płacn lgnacowskim) 6 m. 2, tel. 12-96 

A. STUDNICKA. 

Czy jesteś już członkiem LÓPP-n? 

  

4 

od godziny |—3 

DJ. 

2552 4   
gdzieś zawieruszył. Przyniósł mi ba- 
gaże na pokład i drapnął. Dopiero na 
rzece, zauważyłem, że go niema. 

— Zapytam mego służącego. Z pe- 
wnością kogoś znajdzie. 

— Dziękuję. Powiedz mi pan, że- 
by mi przysłał ewentualnego kandy- 
data. Jeżeli mi przypadnie do gustu, 
to go wezmę. 

Świecił księżyc, tak, że nie potrze- 
ba było brać latarni. Cooper opuścił 
fort i udał się do swego bangalowu. 

— Dziwię się, że przysłali mi taki 
okaz — dumał rezydent. — Jeżeli za- 
czną teraz dobierać tego rodzaju lu- 
dzi, no, to niema co mówić: 

Zeszedł do ogrodu. 
Fort znajdował się na wierzchoł- 

ku niewielkiego pagórka. Ogród scho- 
dził na sam kraj rzeki, nad którą sta- 
ła altana. W jej zaciszu Warburton 
zwykł był wypalać poobiednie cygaro. 

Często z płynącej poniżej rzeki dał 
się słyszeć głos jakiegoś Malajczyka, 
zbyt nieśmiałego, aby zainteresować 
białego dygnitarza w biały dzień. Do 
uszu Warburtona dochodziły tym spo- 
sobem zażalenia, skargi, informacje 
i pożyteczne wskazówki, jakich w in- 
nym razie nigdy nie usłyszał. Rzucił 
się ciężko na długi trzcinowy fotel. 

Cooper: 
Człowiek zhzdrosny, źle wycho- 

wany,zarozumiały, arogancki i pró- 
żny: 
Jednakże irytacja  _Warburtona 

prędko ustąpiła przed mocnym uro- 

Buchalter- 
bilansista 

praris posadę stalą, 
ub godzinową. 

Zgłoszenia do „Kurjera 
Wileńskiego” 
chalter*. 
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kiem cichej, przepięknej nocy. Po- 
wietrze było przepojone słodkim za- 
pachem kwitnącego drzewa, rosnące- 
go u wejścia do altany. Naokoło uno- 
siły się fosforyczne owady, przecina- 
jące mrok srebrzystemi smugami. 
Księżyc słał na szerokiej rzece šciež- 
kę dla narzeczonej Sziwy. Po drugiej 
stronie majaczył na tle nieba rząd 
palm. Do duszy rezydenta zakradł się 
wielki spokój. 

Dziwny to był człowiek i dziwna 
jego karjera. W wieku lat dwudziestu 
jeden odziedziczył duży majątek sto. 
tysięcy funtów — i, wyszedłszy z Ox- 
fordu, rzucił się w wir wesołego ży- 
cia, jakie w owych czasach (obecnie 
miał lat pięćdziesiąt cztery) dostępne 
było dla młodego człowieka z dobrej 
rodziny. Miał mieszkanie na Mount 
Street, własny pojazd, polowanie w 
Warwickshire. Bywał wszędzie, gdzie 
uczęszczały wyższe sfery. Był przys- 
tojny, wesoły, rozmowny i hojny. W 
towarzystwie londyńskiem w ostat- 
nim dziesiątku zeszłego wieku ucho- 
dził za figurę, a towarzystwo owo nie 
straciło jeszcze wtedy ani swojej wy- 
łączności, ani świetności. Wojny Bur- 
skiej, która wstrząsnęła jego posada- 
mi, nikt nie traktował poważnie. 
Wielką Wojnę która je zniweczyła, 
przepowiadali jedynie najgorsi pe- 
symiści. 

(D. e. n.) 
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