
Nałeźność pocztowa opłacona ryczałtem. 

  

Wilno, Wtorek 15 Października 1929 r. 
r : rą 

  

+77 

Cena 20 groszy. 

  

ALENSKI 

  

Rok Wi. MIEZALEŻNY ORGAŃ DEMOKRATYCZNY 

Przed wyborami w Czechosłowacji. 
Praga, 4 października, 

Zaledwie ukończył się martwy se- 
zon ogórkowy, wybuchło w Czechos- 
łowacji przesilenie polityczne. Prezy- 
djum Sejmu zwołało posiedzenie sej- 
mowe dla zagajenia sesji jesiennej, 
na dzień 25 października. W prasie 
politycznej rozpoczęła się dyskusja 
na temat nowych przedłożeń rządo- 
wych, a zwłaszcza budżetu na rok 

1930. W międzyczasie jednakowoż w 
łonie koalicji doszło do różnicy zdań 
i poważnego konfliktu, który w rezul- 
tacie przyniósł rozwiązanie parlamen- 
tu i rozpisanie nowych wyborów. 

Jeżeli mówimy 0 przesileniu poli- 
tycznem to trzeba zaznaczyć, że Cze- 
chosłowacja kryzys taki przeżywała 
od samego początku trwania dotych- 
czasowej koalicji t. j. od roku 1926. 
Koalicja ta, składająca się z ośmiu 
stronnictw, zbudowana była na kru- 
chych podstawach. Różnice zdań, 
czy to natury politycznej, czy to go- 
spodarczej, wywoływały nastrój prze- 
wlekłego przesilenia. W takiej atmo- 
sferze wysuwano wnioski rządowe na- 
tury podrzędnej, a sprawy bardziej 
ważne odkładano ad calendas grae- 
cas, w obawie, że sprawy takie spo- 
wodują upadek luźno źwiązanej koa- 
lieji. Wszelkie sprawy państwowe 
załatwiano więc powierzchownie, a w 
opinji publicznej rosło niezadowole- 
nie, zaś stronnictwa rządowe, coraz 
to ostrzej się zwalczały. 

W tym konglomeracie sprzecznych 
programów, szczególnie ujawniała się 
walka pomiędzy ludowcami a agrar- 
juszami. I jedni i drudzy chcieli prym 
wodzić w koalicji. W czasie długiej 
choroby prezydenta ministrów Szwe- 
hli (agrarjusza), funkcję prezydenta 
sprawował ks. Szramek  (ludowiec). 
Jego stronnictwo domagało się ustą- 
pienia Szwehli, by wykorzystać sytu- 
ację i ster rządów zagarnąć dla siebie. 
To im się nie udało. Szwehla wpraw- 
dzie ustąpił, lecz jego miejsce zajął 
również agrarjusz, d-r Udrżal, zatrzy- 
mując sobie również tekę ministra 
wojny. Od tego czasu stronnictwa te 
zacięcie się zwalezały. Niezależnie od 
tego, regularnie, w pewnych odstę- 
pach czasu, wybuchał kryzys na sta- 
nowisku ministra spraw zagranicz- 
nych. Stanowisko to zajmuje dr. Be- 
nesz, członek opozycyjnego stronnict- 
wa narodowych socjalistów, który w 
rządzie zasiada jako „fachowiec“. Za- 
równo agrarjusze, jak i narodowi de- 
mokraci prowadzili nieustanną nagon- 
kę przeciwko Beneszowi, lecz tenże, 
mając poparcie prezydenta Masaryka, 
zawsze z opozycji wychodził cało. 
Oświadczenie ministrów niemieckich 
(zasiadających w rządzie z ramienia 
niemieckich agrarjuszy), popierające 
stanowisko Stresemanna w sprawie 
mniejszości narodowych, wywołało 
nowe przesilenie i od tego też czasu 
narodowi demokraci nie mogą znieść 
niemieckich członków Rady Minist- 
rów. 

Uprzytomniwszy sobie fakt, że po- 
seł stronnictwa rządowego ludow- 
ców słowackich dr. Tuka siedzi w wię- 
zieniu, oskarżony o zdradę stanu, pod- 
czas gdy dwaj Słowacy siedzą w rzą- 
dzie, otrzymamy obraz prawdziwego 
chaosu, w jakim wypadło koalicji rzą- 
dzić państwem. Oświadczenie przy- 
wódcy autonomistów słowackich ks. 
Hlinki, że jakikolwiek wyrok w pro- 
cesie Tuki zapadnie —* walkę prowa- 
dzić będzie dalej na terenie parlamen- 
tarnym — przesilenie to jeszcze bar- 
dziej spotęgowało. Przed zapadnię- 
ciem wyroku zaszły wypadki, dopro- 
wadzające przesilenie do ostateczno- 
ści. Udrżal, chcąc zasilić stanowisko 
swego stronnictwa w radzie minist- 
rów, zrezygnował z teki ministra woj- 
ny, a powierzył ją swemu stronniko- 
wi dr. Viszkowskiemu. Ludowcy do- 
patrując się w tem ich upośledzenia, 
domagali się nowego ministerstwa, 
chociażby nawet bez teki. Nieustępli- 
wość z obu stron doprowadziła do te- 
go, że prezydent rozwiązał parlament 
i rozpisano wybory na dzień 27 paź- 
dziernika. 

Natychmiast rozpoczęła się walka 
wyborcza, która tym razem będzie 
ostrzejszą aniżeli przy wyborach po- 
przednich. Trudno dziś pisać o horo- 
skopach wyborczych. e ulega jed- 
nak wątpliwości, że agrarjusze wyjdą 
osłabieni, a autonomiści słowaccy, 0- 
siągną walne zwycięstwo. Nowa kon- 
stelacja sił politycznych w parlamen- 
cie prawdopodobnie da możność u- 
twórzenia koalicji wczechczeskiej, jak 
to było w pierwszych latach republi- 
ki. W kołach politycznych mówi się 
także o możliwości utworzenia koali- 
cji t. zw. czarno-czerwonej t. zn. lu- 
dowców klerykalnych i socjalistów 
wszystkich odcieni. 

Aczkolwiek wybory zostały rozpi- 
sane nagle, polska mniejszość naro- 
dowa nie zasypia gruszek w popiele. 
Już przed kilku miesiącami utworzo- 
ny zostal „Blok Polski“, którego ko- 

  

   

  

mitet wykonawczy, składający się z 
działających tu polskich stronnictw 
politycznych, poczynił starania, by te 
wybory wypadły dla Polaków lepiej, 
aniżeli w roku 1925. Aczkolwiek i 
wówczas Polacy szli do wyborów zjed- 
noczeni dzięki specjalnie niekorzy- 
stnej ordynacji wyborczej, zdołali 
skupić na swą listę wyborczą blisko 
30.000 głosów, uzyskując jeden man- 
dat, który sprawuje dr. Wolf, prezes 
Związku Śląskich Katolików. Wów- 
czas też doszło do porozumienia po- 
między stronnictwami polskiemi, mo- 
cą którego przy następnych wyborach 
kandydować będzie na pierwszem 
miejscu socjalista polski. Jednak lu- 
dność polska jednym przedstawicie- 
lem w parlamencie zadowolić się nie 
może. Trzeba było szukać sprzymie- 
rzeńców. Blok Polski wszedł w poro- 
zumienie z komitetem żydowskim w 
Czechosłowacji i zawarto kompromis 
co do wystawienia wspólnej listy kan- 
dydatów. Żydzi rozsiani po całej re- 
publice nie mogą wysunąć własnej li- 
sty, gdyż w żadnym okręgu wybor- 
czym nie osiągną dzielnika wyborcze- 
go, wynoszącego 30—35 tys., a cho- 
ciażby w całej republice otrzymali 
100.000 głosów, wyjdą z wyborów bez 
mandatu. Wspólna lista polsko-ży- 
dowska jest więc korzystną jak dła 
Polaków tak dla Żydów. 

Nie trzeba być zbytnim optymistą 
by już teraz cieszyć się, że Połacy tym 
razem zdobędą dwa mandaty. Do 
parlamentu zatem wejdą socjalsta E- 
manuel Choboł, dyrektor hurtowni i 
prezes Związku Polskich Stowarzy- 
szeń spożywczych z Morawskiej Ost- 
rawy, oraz dr. Buzek Jan, lekarz z 
Dąbrowic. Obaj są znanymi działacza- 
mi polskimi, aczkolwiek pierwszy jest 
socjalista, a drugi ludowiec. Dotych- 
czasowy poseł dr. Wolf, kandyduje na 
pierwszem miejscu do Senatu. 

Współpraca stronnictw polskich 
przy wyborach jest wzorem solidar- 
ności narodowej. Mniejszość polska 
żyje w nadzwyczaj trudnych warun- 
kach, to też gdy chodz. o interes naro- 
dowy, potrafi się zjednoczyć, by 
wspólnemi siłami bronić polskiego sta- 
nu posiadania.. 

Emil Wańke. 
IEDEECYYZZZA TERENIE Si TTEMCENEZEĘEELNTEE 

Wiec posłów B. B. W. R. 
w Krakowie. 

KRAKÓW, 14.X (Pat). W dniu 
13 b. m. odbyło się w sali teatru 
Bagatela bardzo liczne zgromadze- 
nie sprawozdawcze posłów BBWR. 
m. Krakowa. Zebraniu przewodni- 
czył prezydent miasta Krakowa sen. 
inż. Karol Rolle, który w zagajeniu 
przedstawił najważniejsze zagadnie- 
nia polityczne chwili obecnej. Pos. 
prof. dr. Adam Krzyżanowski w 
swoim referacie omówił wyczerpu- 
jąco sprawy gospodarcze i finanso- 
we państwa, zdając relację ze swo- 
ich prac w komisji budżetowej. Ob- 
szernie przedstawił kwestję regulacji 

ac urzędniczych wykazując. iż 
wraz ze swoimi kolegami klubowy- 
mi usilnie się stara o poprawę bytu 
urzędników.  Wygłoszono jeszcze 
szereg przemówień, oraz przeprowa” 
dzono dyskusję, po której jedno- 
myślnie uchwalono następującą re- 
zolucję: 

Obywatele m. Krakowa, zebrani 
w sali teatru Bagatela w dniu 13 
b. m. na sprawozdawczym wiecu 
poselskim posłów BBWR. okręgu 
wyborczego Nr. 4], przyjmują do 
wiadomości wywody pp. posłów i 
stwierdzają, że polityka BBWR. w 
najwyższym stopniu odpowiada po* 
trzebom państwa i narodu. 

aš 

Dzień p. premiera. 
Tel, od wł. kor. z Warszawy, 
W dniu wczarajszym p. premier 

Świtalski odbył kolejno konferencję 
z min. spraw zagranicznych Zales- 
kim, przemysłu i handlu Kwiatkow- 
skim oraz przyjął nowomianowane- 
go wicemin. pracy i opieki społecz- 
nej p. Hubickiego, który przedsta- 
wił się panu premjerowi na nowem 
stanowisku. 

Zjazd kuratorów szkolnych. 
Tel. od wł, kor. z Warszawy. 

W końcu października min. oświa- 
ty zwołuje do Warszawy zjazd wi- 
zytatorów szkół średnich i naczel- 
ników wydziałów ze wszystkich ku- 
ratorjów szkolnych. Zjazd będzie 
trwał 8 dni i poświęcony będzie 
sprawom organizacyjnym i pedago- 
gicznym szkół średnich. 

Zebranie senatorów BBWR. 
Tel, od wł. kor. z Warszawy. 

Dziś w Sejmie po poł. odbędzie 
się zebranie senatorów klubów B. 
B. W. R. na którem senator Rolle 
prezydent miasta Krakowa wygłosi 
referat o potrzebach budowlanych 
kraju. 

  

Znamienne uchwały Rady naczelnej 
„P. P.S. 

Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy. 

W ciągu ostatnich dwóch dni 
obradowala w Sejmie Rada Naczel- 
na Polskiej Partji Socjalistycznej. 
Po kilku referatach odbyła się ob- 
szerna dyskusja w wyniku której 
uchwalono 3 rezolucje: 

Rezolucja pierwsza i zasadnicza 
dotyczy ustosunkowania się PPS. 
do rządu i sytuacji na terenie kraju. 
W rezolucji tej czytamy, że Rada 
Naczelna stwierdza, iż sytuacja we- 
wnętrzna kraju uległa w ciągu ostat” 
nich kilku miesięcy znacznemu za- 
ostrzeniu. Polityka spoleczno-gospo- 
darcza rządu podporządkowana pra- 
wie już całkowicie dążeniom wiel- 
kiego kapitału i wielkiej własności 
rolnej. Politycznie rząd został skie- 
rowany nieomal wyłącznie przeciw* 
ko obozowi demokratycznemu w 
pierwszem rzędzie przeciwko PPS. 
Oceniając w ten sposób stan rzeczy 
w kraju, Rada Naczelna PPS. o- 
świadcza, iż uznaje likwidację po- 
majowego systemu rządzenia, opar- 
tego o dyktaturę jednostki i utrwa- 
lenie demokracji parlamentarnej w 
Polsce. Za swój bezpośredni cel po- 
lityczny ze swej strony Polska Part- 
ja Socjalistyczna* gotowa jest - do 
współpracy dla osiągnięcia te e- 
lu, ze wszystkiemi žywiolami spo- 
łecznemi, które stoją rzetelnie na 
gruncie demokracji. Polska Partja 

* 

Przeżyliśmy już liczne wojowni* 

cze uchwały P. P. S., zapowiadają- 

ce ostateczny bój o „likwidację 

istniejącego reżimu* i o powrót do 
sejmowładztwa. Wszystkie te zapo- 

wiedzi powstały na papierze. Ostat- 

nie uchwały obleczone zostały w 

szczególnie  pompatryczną formę, 

która zapewne ma wywołać wraże- 

nie, iż istnieją jakieś potężne - siły 

polityczne, gotowe do działania, któ- 

rym dość jest dać znak dla wystą- 

pienia, aby natychmiast zmusiły one 

rząd do kapitulacji. 

Była wprawdzie P. P. S$. niewąt- 

pliwą siłą polityczną w Polsce. Ale 

odkąd do swoich politycznych ce- 

lów ńaginać zapragnęła codzienne 

najżywotniejsze interesa warstw ro- 

botniczych, utraciła ta siła swoją dy- 

namikę. Bo i o cóż ma robotnik wy- 

chodzić na ulicę? Co mu zagraża i 

kto mu jego prawa odbiera lub o- 

granicza? Kiedy przed, 3 i pół laty 

P.P.S. do współki z endecją „par- 

lamentarnie" rządziła krajem, nie 

był robotnik pewnym, wskutek o- 
gólnego rozprzężenia finansowo-go- 

spodarczego, ani wartości swego 

dzisiejszego zarobku,ł ani jutrzejszej 

pracy. Ubezpieczenia społeczne nie 

mogły być wykonywane i pozosta- 

wały martwym przepisem, jak dziś 

uchwały P. P. S. 

Socjalistyczna ma być najściślej ze- 
spolona ze wszystkiemi formami 
masowej pracy wielkiej klasy robotni- 
czej, mas włościańskich i pracowni- 
czych. 

Prace nad konsolidacją sił PPS. 
z siłami socjalistycznych  partyj 
mniejszości narodowych mają być 
możliwie szybko doprowadżone do 
końca. Obrona społecznych i go” 
spodarczych potrzeb ludności ma 
być oparta o mobilizację najszszer- 
szych mas ludności. Rada Naczelna 
upoważnia Centralny Komitet Wy- 
konawczy do podjęcia wszelkich 
kroków niezbędnych dla wykonania 
tych wskazań i do wydawania w 
razie potrzeby wszelkich obowiązu- 
jących bezwzględnie całą partję za- 
rządzeń. 

Pozatem rezolucja pierwsza mó- 
wi o wysuwsniu rzekomo ze strony 
grupy rządowej pogróżek o nowym 
zamachu stanu, czemu kategorycz- 

nie i zdecydowanie PPS. się prze- 
ciwstawia. 

Rezolucja druga piętnuje niedo- 
puszczenie w Warszawie do mani- 
festacyj politycznych z okazji dnia 
młodzieży w dniu 6 b. m. 

Trzecia rezolucja skierowana jest 
przeciwko min. Prystorowi a szcze- 
gólnie przeciwko jego działalności 
na terenie Kas Chorych. 

* 
Miał się wówczas robotnik kon- 

tentować tem, że istnieje stuprocen- 

towy ustrój parlamentarny, że rząd 

powołuje nie Prezydent, lecz kon- 

wentykiel przywódców kilku partyj, 

że podatków nikt nie płaci, bo Sejm 

nigdy nie może zdążyć uchwalić 

budżetu, pomimo zasiadania w per- 

manencji? Czy to wszystko ma być 

takiem doskonałem, tak pociągają- 

cem w porównaniu ze stanem obec- 

nym dla ciężko pracującego robot- 

nika, że ma on rzucić pracę i pójść 

na barykady? Wolne żarty, panowie 

członkowie Naczelnej RadyP. P.S.! 

Wasze — zawodowych polityków— 

ekscytacje są zrozumiałe, ale nie 

narzucicie ich masie pracowniczej, 

dla której nie pryncypja polityczne 

mają zasadniczą wagę, lecz posia- 

danie pracy i zarobku, zapewniają- 

cego egzystencję i prowadzącego do 

podniesienia dobrobytu. . 

Ao to rząd dba. Małe nieraz 
czyni błędy, lecz naogół osiąga 

dobre rezultaty. Ponieważ jednak 

osiąga je bez was, a nawet nieraz 

wbrew wam, jesteście podrażnieni. 

Można się o to gniewać, ale żeby aż 

takie robić grożne miny — to nie 
jest dowodem dostatecznej równo- 

wagi ducha. 

  

Min. Zaleski o projekcie Paneuropy 
Odpowiedź na ankietę „Neue Freie Presse". 

WIEDEŃ, 14.X (Pat) — „Neue 
Freie Presse" zamieszcza w dalszym 
ciągu wywiady z wybitnymi polity- 
kami na temat paneuropy. 

Minister Spraw Zagranicznych 
Zaleski oświadczył w tej kwestji co 
następuje: 

Plan tworzenia zjednoczonych 
stanów Europy nie wydaje mi sięw 
chwili obecnej do przeprowadzenia. 
Mimo to jestem zdania, że czynić 
musimy wszelkie wysiłki w kierunku 
poparcia tak wielkodusznej inicja- 
tywy, która przyczyni się do ulże- 
nia Europie, wzmacniając tem sa- 
mem fundamenty pokoju europej- 
skiego. 

Rzecz oczywista, że trzeba bę- 
dzie pokonać wiele trudności zanim 
projekt Brianda uzyska siłę życiową. 
Życie gospodarcze narodów Europy 
nie jest bowiem zadawalniające. Mu- 
simy dążyć do obrony interesów 
ekonomicznych wszystkich narodów, 
celem 
porozumienia. Musimy szukać środ- 

likwidacji tarć i osiągnięcia ' 

ków i dróg, któreby uwolniły konsuž 
mentów wielu krajów od uciążli- 
wych podatków. Musimy zmniejszyć 
liczbę bezrobotnych. oraz musimy 
złagodzić w końcu nierówności go- 
spodarcze pomiędzy krajami, wyni- 
kające z nadzwyczajnej różnorodno- 
ści systemów ekonomicznych w Eu- 
„ropie. 

Dwa warunki należy wypełnić 
zanim wogóle będziemy mogli liczyć 
na sukces: 

I) każde państwo musi zachować 
swoje własne prawa suwerenne iza- 
sadę tę należy złączyć z ideałami 
współpracy międzynarodowej. 

2) w łonie federacji żadne pań- 
stwo nie powinno posiadać specjal- 
nych przywilejów. 

Państwa muszą stać narówni, nie- 
zależnie od ich charakteru, jako kra- 
jów rolniczych, albo przymysłowych. 
Byłody nie do przyjęcia podporząd- 
kowanie jednego typu państw dru- 
giemu. 

oc 

Pan Prezydent nie podpisał dekretu 
o otwarciu sesji. 

Telefonem oa własnego korespondenta z Warszawy. 
Wbrew kursującym pogłoskom 

dowiadujemy się ze źdródeł miaro* 
dajnych, że dotychczasowy dekret 

o zwołaniu Sejmu na sesję budże- 

tową nie został przez P. Prezydenta 

Rzplitej podpisany, ani taż nie usta- 
lono daty kiedy ma to nastąpić. 

—о— : 

Bir. 236 (1581) 

Ewakuacja Nadrenii. 
BERLIN, 14.X (Pat.) W związku 

z ewakuacją drugiej strefy nadreń- 
skiej międzysojusznicza komisja nad- 
reńska przenosi swą główną kwaterę 
z Koblencji do Wiesbadenu. Biuro 
Wolffa donosi, że w wyniku pertrak- 
tacyj z komisarzem Rzeszy dla te- 

renów okupowanychmiędzysojusz ni- 
cza komisja wyraziła swą zgodęna to, 
aby miasto Akwizgran wrazz okręgiem 
i kilka innych miejscowości, zalicza- 
nych dotychczas do strefy trzeciej, 
opróżnione zostały łącznie z drugą 
strefą okupacyjną. 

Umowa polsko-niemiecka w sprawie handlu 
drzewem obowiązuje nadal. 

WARSZAWA, 14.X (Pat.) Wobec 
niewymówienia do dnia | pażdzier- 
nika r. b. prowizorycznej umowy w 
sprawie handiu drzewem między 
Polską a Niemcami, umowa ta, za- 

warta dnia 19 kwietnia r. b. z ter- 
minem do końca r. b., obowiązywać 
będzie jeszcze przez rok, t. j. do 
końca 1930 roku. 
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Ambasady w Warszawie i Londynie. 
WARSZAWA, 14.X. (Pat), Mini- 

sterstwo Spraw Zagranicznych ko- 
munikuje, że w wyniku rokowań, 
przeprowadzonych między rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej i króle- 

LONDYN, 14.X! (Pat). Angielska 

oficjalna stacja radjowa Rugby po- 

daje następujący komunikat: Ofi- 

cjalnie zakomunikowano, że król za- 

twierdził wniosek ministerstwa spraw 

zagranicznych, iż przedstawicielem 

rządu J. K. M. w Polsce będzie w 
przyszłości ambasador, nie poseł, 

jak dotychczas i że jednocześnie 

przy dworze J. K. M. będzie akre- 

dytowany polski ambasador. 

Rządy J. K. M.i polski stwierdza- 

stwem W. Brytanji, zostało posta- 
nowione podnieść wzajemne przed- 
stawicielstwa dyplomatyczne w War- 
szawie i Londynie do rzędu amba- 
sad. 

ją z zadowoleniem, że podniesienie 

rang obu przedstawicieli będzie ko- 

rzystne zarówno dla Anglji, jak i 

dla Polski. Konieczne kroki będą 

wkrótce przedsięwzięte, by stało się 

zadość woli Jego Królewskiej Mości, 

o ile chodzi o przedstawiciela rzą- 

du brytyjskiego w Warszawie. Po- 

dobne kroki prawdopodobnie będą 

podjęte przez rząd polski w sto“ 
sunku do przedstawiciela Rzeczy- 

pospolitej Polskiej w Londynie. 
OE O 

Wybory w Czechosłowacji. 
PRAGA, 14.X. (Pat). Do obec- 

nych wyborów parlamentarnych zgło- 
siły stronnictwa ogółem 19 list wy- 
borczych. Przy ostatnich wyborach 
odbytych w roku 1925 było list 31. 
Spadek obecny świadczy o ujedno- 
stajnieniu frontu wyborczego, co 
przypisać należy połączeniu się sze- 
regu małych stronnictw w silniesze 
grupy wyborcze. Tak naprz. polska 

mniejszość wystawiła jedną wspólną 
listę dla wszystkich stronnictw pol- 
skich w połączeniu ze stronnictwem 
żydowskiem. Połączyło się również 
kilka małych stronnictw niemieckich 
oraz węgierskich. Faszyści wystąpili 
do wyborów z radykalnymi słowiań- 
skimi socjalistami pod hasłem Ligi 
przeciwko wyborom  proporcjonal- 
nym. 

0 rewizję wyroku opolskiego. 
KATOWICE. 14.X. (Pat). Prasa 

niemiecka Śląska Opolskiego donosi, 
że skazani w procesie opolskim 
wnieśli odwołanie od wyroku. Rów- 

nież i prokurator miał się odwołać 
od tej części wyruku, która nakłada 
niższe kary od żądanych przez niego. 

  

Tarcia w rządzie nankińskim. 
LONDYN. 14.X. (Pat), Gazety 

londyńskie podają dziś alarmującą 
wiadomość o nowym rozłamie w 
Chinach. Zwolennicy gen. Fenga usi- 
łują jakoby obalić rząd nankiński 
i powierzyć tekę ministra spraw 
wojskowych Fengowi, a tekę spraw 

Pos. Byrka dyrektorem Izby 

przemysł.-handlowej 
w Krakowie. 

Tel, od wł, kor. z Warszawy, 

Dowiadujemy się, że poseł Byr- 
ka, członek klubu BBWR i poseł 
sejmowy w komisji budżetowej, о- 
bejmie w najbliższych dniach stano- 
wisko dyr. Izby Handlowo-Przemy- 
słowej w Krakowie. Pan poseł Byr- 
ka zatrzyma swój mandat poselski, 
albowiem nowe jego stanowisko nie 
koliduje z zasiadaniem w lzbie Po- 
selskiej. 

Wywóz z Polski 
we wrześniu. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy 

Według dotychczasowych obli- 
czeń we wrześniu wywieziono z 
Polski ogółem towarów wartości 
262 mil. zł. W porównaniu do sierp- 
nia nastąpiło zmniejszenie wywozu 
w wartości 18 mil. zł. Przedewszyst- 
kiem zmniejszył się wywóz artyku- 
łów spożywczych, drzewa oraz 
węgla. 

Zwiększył się natomiast wywóz 
wyrobów włóknistych, oraz nasion 
roslin oleistych. 

Ambasador Chłapowski 
wyjechał do Warszawy. 
PARYŻ, 14-X. (Pat). Ambasador 

Chłapowski wyjechał w sprawach 
służbowych do Warszawy. 
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zagranicznych b. posłowi chińskie- 
mu w Londynie dr. Wellingtonokoo 
i przywrócić stolicę w Pekinie, co 
oznaczałoby powrót do podziału 
Chin na dwie odrębne od siebie 
części—północną i południową. 

  

Połowania P. Prezydenta. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

W początkach listopada P. Pre- 
zydent urządza polowanie dla człon- 
ków rządu i korpusu dyplomatycz- 
nego w lasach Komory Cieszyńskiej 
w początkach zaś grudnia odbędzie 
się takież polowanie w puszczy 
Białowieskiej. 

Pożyczką zagraniczna 

dla Łotwy. 
RYGA, 14-X. (Pat). „Socialde- 

mokrats“ donosi, że ministerstwo 
finansów w chwili obecnej prowa- 
dzi rokowania z grupą finansistów 
holenderskich w sprawie udzielenia 
Łotwie pożyczki zagranicznej. Ro- 
kowania te są na pomyślnej drodze. 
Finansiści holenderscy jako zastawu 
tej pożyczki żądają otrzymania mo- 
nopolu tytoniowego w Łotwie, na 
co jakoby rząd łotewski zasadniczo 
się zgadza. 

Zmiany w dypiomacji. 
RYGA, 14-X. (Pat. W dniu wczo- 

rajszym opuścił Rygę sektetarz po- 
selstwa polskiego p. Michał Łubień- 
ski, który został przeniesiony na 
stanowisko kierownika wydziału 
państw bałtyckich w M. S. Z. Od- 
jeżdżającego p. Łubieńskiego żeg- 
nali ną dworcu przedstawiciele о- 
tewskiego ministerstwa spraw za- 
granicznych, poselstwa polskiego w 
Rydze z min. Arciszewskim na cze- 

oraz kolonii le, prasy łotewskiej 
polskiej. 

      

   



Po tamtej stronie Bałtyku. 
(Wrażenia z wycieczki do Szwecji). 

„Oto jedyny w Stokholmie poli- 

<jant uzbrojony w rewolwer — zro- 

bił uwagę towarzyszący mi Szwed, 

gdyśmy mijali Bank Państwa. 

„A inni“? 
„Posiadają jedynie gumowe pa- 

łeczki. Ten i ów może i ma swoją wła- 

sną, prywatną broń, ale właściwie jest 

to surowo wzbronione. 

Być może było w tem trochę prze- 

sady, faktem jednak jest, że w Szwe- 

cji policjant jest raczej regulatorem 

ulicznego ruchu i opiekunem prze- 

chodniów, potrzebujących pomocy, 

będź informacji, niż stróżem bezpie- 

czeństwa publicznego w całem tego 

słowa znaczeniu. 

Szwecja jest bowiem krajem wy- 

bitnie spokojnym, krajem spokojnej 

pracy. Szwed z temperamentu — fle- 

gmatyczny, dzięki częściowej prohi- 

bicji — trzeźwy, z natury — uczciwy 

i pracowity, jest obywatelem statecz- 

nym i spokojnym. Pijaństwo i nędza 

— rodzice wszelkiego występku, na- 

leżą tu do rzadkości, uczciwość zaś 

jest wrodzonym i pielęgnowanym ry- 

sem charakteru. To też nie trzeba się 

dziwić, że sprzedawca gazet zostawia 

je bez opieki na ulicy, a przechodnie 

sami płacą i odliczają sobie resztę, 

łub że statki kursujące pomiędzy she- 

rami pozostawiają na przystani ko- 

respondencję i paczki bez żadnego 

dozoru i nikt cudzego nie weźmie 

Szwed z dumą twierdzi, że gdyby 

w najruchliwszym punkcie miasta po- 

zostawił swą walizkę, nazajutrz na- 

pewno znalazłby ją w tem samem 

miejscu, chyba że ktoś uprzejmy, zo- 

baczywszy adres, odniósłby mu ją do 

domu. Drugim, obok uczciwości, za- 

sadniczym rysem charakteru Szwe- 

dów jest pracowitość. A że w Szwecji 

każdy znaleźć może pracę, więc nę- 

dza jest tam zjawiskiem znacznie r7a- 

dszem, niż w innych krajach. Klęski 

bezrobocia Szwecja nie zna zupełnie 

I nic w tem dziwnego. Wszak na tere- 

nach niewiele co mniejszych od Pol- 

ski zamieszkuje zaledwie 5 i pół mil- 

jona ludności. Daleko posunięte zdo- 

bycze socjalne i opieka społeczna, wy- 

sokie płace, oraz dobre warunki niie- 

szkaniowe, stanowią o dość wysokiej 

skali życiowej, tak że każdy może ucz- 

ciwą pracą nietylko zapewnić sobie 

znośne warunki egzystencji, ale dojść 

do dobrobytu. Robotnik szwedzki nie- 

ma właściwie o co walczyć. To też tu- 

tejsza socjalna demokracja, wszelkie 

demonstracje i wystąpienia organizu- 

je nie z wewnętrznej, lokalnej potrze- 

by, tylko dla zadośćuczynienia instru- 
kcjom i wymaganiom drugiej między- 

narodówki. 
Komuniści zaś, a sowieccy caro- 

wie kładą wielki nacisk na powodze- 

nie roboty w Szwecji i obficie sypią 

złotem. Dzięki temu że w roku 1927 

sprowokowali i przegrali strajk gór- 

niczy oraz stale pchają kłasę robotni- 

czą do walki — coraz bardziej tracą 

na wpływach. Wszyscy tu bowiem 

zdają sobie sprawę, że wszelka walka 
jest wrogiem produkcji i obrotu, a 
więc i dobrobytu. Ponieważ zaś dąże- 
nie do dobrobytu przez uczciwą, spo- 

kojną pracę jest zasadniczą cechą ży- 

cia szwedzkiego, oraz jedynym oby- 
watelskim nakazem narodowym, więc 
spokój wewnętrzny i pokój między- 
narodowy nabiera w Szwecji cech nie 
jakichś haseł teoretycznych, do od- 
Świętnego użytku przeznaczonych, 

ale wskazań zasadniczych, na któ- 

rych buduje się przyszłość. 
Pokazywano mi pracującego z za- 

kasanemi rękami murarza, który co 
sobotę, skończywszy robotę, wyjeż- 
dża własną motorówką do żony, spę- 

dzającej z dziećmi lato w jego włas- 

nej willi. Murarz ten oczywiście nie 
jest regułą, ale jest — ideałem każ- 

dego Szweda. I w istniejących ustabi- 
lizowanych warunkach życia każdy, 
choćby był robotnikiem, pracując i 
oszczędzając może dojść do dobroby- 

tu. Dlatego też Szwedzi nie szukają 
szybkich a nieuczciwych sposobów 
dorabiania się, boją się wszelkich 
zmian i wstrząsów, są naogół ludźmi 
pogodnymi i zadowolonymi. O tem 
zadowoleniu i braku ochoty do robie- 

nia jakichkolwiek eksperymentów 

społecznych bądź politycznych może 
świadczyć charakterystyczne przemó- 

wienie w parlamencie jednego z przy- 
wódców socjalistycznych, który oś- 
wiadczyl, že socjal-demokraci nie wy- 
suwają konkretnie sprawy zmiany u- 
stroju, gdyż w razie wprowadzenia 
republiki mnie widzieliby lepszego 
kandydata na prezydenta od obecne- 
go króla. J. S. B. 
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Przegląd teatralny. 
Rewja wileńska: Figowy listek słowa i muzyka p. J. Świętochowskiego. — 
Rewizor komedja w 5 aktach NN, W. Gogola (przekład W. Fopławskiego), — 

Powódź komedja w 3-ch aktach H. Bergera (przekład K. Boleslawskiego). 

Uroczystości uniwersyteckie tak 

pochłonęły wszystkich, że recen- 
zenci teatralni pism wieleńskich zna- 
leżli się w komplecie dopiero na 
3 i 4tem przedstawieniu sztuk gra- 
nych w Lutnii na Pohulance. 

Zacznijmy od Rewji wileńskiej. 
Już kilka razy z przyjemnością pi- 
sališmy, że ten zespół amatorów 
kroczy po tryumfalnej drodze lek- 
kiej Muzy, nie podkasanej bynaj- 
mniej, a tylko wesoło płochej. Zes- 
pół: Helena Moretti, Irena Orwicz. 
Halina Tchorzanka, Zygmunt Rew- 
kowski, Jan Konstantynowicz, Mie- 
czysław Rzewuski, Henryk Zabiel- 
ski, Jerzy Świętochowski ze swym 
przygodnym Conferencierem Benja- 
minem Drwiczem i tym razem po- 
pisywał się dzielnie, wykazując sta- 
ranną pracę w zbiorowych partjach, 
dużo pomysłowości i parę nieprze- 
ciętnych talentów. 

Nie omylę się, jeśli powiem, że 
trójka:  Tchórzanka, Konstantyno- 
wicz i Świętochowski, mogą się po- 
pisywać wszędzie, mają wszystkie 
dane na kabaretowe „sily“: głosy, 
młodość i miłą powierzchowność, 
dowcip w geście, zwłaszcza p. 
Tchórzanka, tańczą też różne swoje 

Louzy i indyjskie tańce wybornie. 
Zaś czwórka eleganckich młodzia- 
nów w białych kośtjumach teniso- 
wych Rewellerzy, wsławili się już w 
Wilnie swą bajeczną Mejszagołą w 
stylu murzyńskim spiewaną, Kamillą 
i innemi przebojami, z któremi by 
mogli śmiało objeżdżać prowincję i 
zajrzeć nawet do stołecznych miast. 
Uchwycili świetnie styl i tonacje tak 
modnych jazzów i zespołów mu- 
rzyńskich, transponują tematy swoj- 
skie na te melodje co daje efekty 
niespodziewanie komiczne. Słowem: 
Zapchana do ostatniego miejsca 
Lutnia była najlepszym dowodem 
jak publiczność wileńska lubi to 
wesołe grono „rewinistow“  wilen- 
skich. 

* * * 

Autor Powodzi p. Berger, jest 
pewnie stuprocentowym amerykani- 
nem, gdyž pisal swą sztukę trzymając 
jedną rękę na cocktaile'u, a drugą 
na Biblji. Tyleż bowiem jest mowy 
o końcu świata, (w formie powodzi), 
co o alkoholu w tej przenudnej 
sztuce, w której 8 mężczyzn krzy- 
czy w niebogłosy za każdym prze- 
strachem, (o Boże, czemu zespół 

Po obchodach. 
Każde jutro jest złociste, mgli- 

ste, urocze, denerwujące oczekiwa- 
niem chwil strasznych, lub rados- 
nych. Każde wczoraj, ma melan- 
cholijny posmak rzeczy minionych 
i wywołuje zdziwienie, że oto do- 
piero coś było, a teraz już tego 
niema... Rocznice znów, mają to do 
siebie, że każą robić bilans lat u- 
biegłych, plusy i minusy liczyć i wy- 
nik rozważać. 

Dziesięciolecie ubiegłe wskrze- 
szonej Wszechnicy. to nietylko dzie- 
je nauki polskiej w tym kraju. To 
obraz umysłowości naszej w Wilnie. 
To zestawienie, ile tej umysłowości 
wpłynęło do nas zzewnątrz, a ile 
jej sami wyprodukowaliśmy? Jak się 
ułożyły warunki; czy są tak obmy- 
ślone, by jak największy wysiłek 
okazać w kierunku wydobycia ze 
społeczeństwa tutejszego jego umy- 
słowych walorów? Poniekąd odpo* 
wiedział na te pytania p. Testis we 
wstępnym u nas artykule. Zaznacz- 
myż i jeszcze jedno. Z. pośród lu- 
dzi, którzy tu przybyli w mury uni- 
wersytetu wileńskiego, nie znając 
ani Wilna, ani mieszkańców, byli i 
są tacy, którzy przeszli, albo istnie- 
ją niepostrzeżeni, niczem się nie 
przypominający publiczności, chyba 
ozdobną postawą, o których pra- 
cach społecznych, czy naukowych 
nikt nie słyszy. Inni wżyli się w wi- 

leńską atmosferę, w społeczeństwo 
nasze i niemałe oddają mu usługi: 
to mową, to piórem, to studjami 
nad najbardziej drogiemi dla nas 
sprawami. To też opinja społeczeń- 
stwa potrafi dobrze ocenić i rozróż- 
nić oba te typy ludzi i niezależnie 
od karjery, jaką im się uda lub nie 
uda zrobić. zachowa we wdzięcznej 
pamięci tych, co ślady swej dzia- 
łalności naukowej lub kulturalnej 
zostawią. Inni znikną jako dym 
i mgła... 

Jak zawsze, w każdej uroczysto- 
ści są strony dodatnie i ujemne, 
tak i w Wilnie było. Cieszyła wszyst- 
kich cudowna pogoda, sprawiająca 
pewną ulgę tym, którzy godzinami 
musieli iść, stać, siedzieć i mówić 
na powietrzu, ale znów będącą sro- 
gą torturą dla ludzi zamykanych po 
7—6 godzin na obchodzie, w ko- 
ściele lub u stołu. Wszyscy bez wy- 
jątku narzekali na długość i „czę- 
stotliwość* mów i marsze bez koń- 
ca, na mowy przy jedzeniu, mowy 
na dworze i w mieszkaniu, na sali, 
u stołu i wszędzie. Pewnie, nie co- 
dzień 350 lat obchodzi jakaś uczel- 
nia, można sobie pofolgować, ale 
jeżeli przez 10 lat nie nauczyliśmy 
się streszczać naszej elokwencji, to 
biada naszym wnukom! Przegadają 
każdą sprawę. 

Na przyszły rok przyjedzie do 
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p. Zelwerowicza tak okropnie roz- 
dziera uszy krzykiem przy každej 
sposobnošcil?) a jedyna kobieta, 
dziewczyna złego prowadzenia się, 
też spazmuje. Jak na amerykanów. 
ta cała gromada, znalazłszy się w 
barze i otrzymawszy przez paseczek 
wychodzący ze ściany, (najciekaw- 
sza rzecz w całej sztuce), wiado- 
mość, że za dwie godziny zatopi 
ją powódź, jest dziwnie niezaradna, 
bo zamiast gdzieś uciekać, lamen- 
tuje, kaja się, godzi i przede- 
wszystkiem pije. Widać było to pi- 
sane przed prawem prohibicji i dla- 
tego ma teraz w Ameryce powo- 
dzenie, ale my pijemy aż nadto 
swobodnie, więc co nam z tego wi- 
doku? Nieraz już w powieści i na 
scenie poruszano problem co bę- 
dzie robiła gromada ludzi w obli- 
czu niechybnej śmierci? Trzeba 
przyznać, że p. Berger rozwiązuje 
ten problem równie prędko jak 
i naiwnie. Przedstawia bowiem naj- 
banalniej, że się boją, poprawiają 
z błędów, a ocaleni, wracają do 
nich. Ami na moment widz nie ma 
uczucia grozy, jakie mieliśmy np. 
w Pociągu Widmo, kiedy wiedząc. że 
to przecie farsa, niesamowitość wi- 
dowiska przykuwała widza i dresz- 
czem łuszczyła skórę. Tu wtej 
nudnej, brutalnej i wrzaskliwej sztu- 
ce, gdzie się biją na pięści, wymy- 
ślają sobie i robią sztuczne, teatral- 
ne, ale bardzo niskiego poziomu 
efekty, wszystko jest płytkie i na 
wierzchu. Nic nie pomogły gaszenia 
światła, ostatnia świeca i zatykanie 
kurtkami szpar w drzwiach baru, 
żeby się woda z ulicy nie dostała 
do Jokalulb 

Jedynie podziwiać trzeba było to, 
w czem celuje zespół p. Zelwero- 
wicza: ugrupowania. Raz po raz 
wszyscy stają jak do fotografji, czy 
żywego obrazu, i bardzo wtedy by- 
ło przyjemnie na to towarzystwo 
patrzeć. Ale, gdy się ruszali i mó- 
wili, byli nudni i życzyło się im, by 
ich woda zatopiła w II akcie. 

Najlepiej grali p. Białoszczyński 
i Kreczmar, co z głosem wyrabiał 
p. Dytrych, tego nie podejmuję się 
opisać. P. Eichlerówna miała rolę 
brutalną 
wydobyła poezji, której 
krzynka być musiała. 

tam choć 

Rewizor jest przydługi i należa- 
łoby tam może porobić skróty, przy- 
tem jest rzecz dziwna. Oto przy- 

wykliśmy może bez sensu słyszeć 
na scenie mówiacych Rosjan z 
akcentem rosyjskim. Więc, jeśli te- 
raz mużyk w czerwonej rubaszce 
mówi jak chłop polski, prawie gwa- 
rą polską, to w tem jestżjakaś ka- 
kofonja. 

Treść tej świetnej satyry zna 
każdy, sądzę żei teraz, u nas by nie 
jedną sztukę na taki temat dałoby 
się napisać, czy to o przyjeździe 
dygnitarza czy o komisji... ale... nie 
piszmy złościwości. Nie potrzebując 
podawać treści sztuki, mówmy o 
aktorach. 

P. Zelwerowicz, horodniczy był 
pyszny w szlafroku i w mundurze, 
ale... nie był ani na moment urzęd- 
nikiem rosyjskim, nie dał grozy i 
zgnilizny tchórzliwego  łapownika 
tylko grał szlachcica polskiego, peł- 
nego godnośći, który się bawi głu- 
potą otoczenia, więc to nie było 
ścisłe ujęcie roli podławego Dmu- 
chanowskiego. Panie Jasińska i Ka- 
mińska dały doskonałe karykatury, 
przeszarżowaną była p. Kamińska z 

nas p. Prezydent Mościcki, miejmy 
na uwadze to doświadczenie: nie 
przeciążać programu! Wszelka pom- 
pa, majestat, stroje stylowe i cere- 
monje protokułu są uznane na po- 
trzebne w całym świecie dla pod- 
kreślenia treści zdarzenia w oczach 
mało rozwiniętych ludzi, ałe trzebaż 
w tem mieć miarę i nie zamęczać 
młodzieży, godzinami trzymając ją 
ma ulicy nieruchomo, starszym nie 
kazać iść powoluśku za trumną Le- 
lewela, jakby to był świeży kon- 
dukt żałobny, a nie tryumfalny po- 
wrót szczątków znakomitego profe- 
sora do wolnej ojczyzny. 

Jeszcze inne mieli wilnianie zmart- 
wienie i to o wiele większe niż sta” 
nie na ulicy za długo. Nie przyje- 
chał oczekiwany, obiecywany i jak- 
że bardzo spodziewany Marszałek 
Piłsudski, wskrzesiciel tego uniwer- 
sytetu, który 10 lat temu został 
przez Niego uroczyście otwarty. Nie- 
ustannie powtarzano sobie: „A wte- 
dy było tak, a wtedy Marszałek po- 
wiedział to i tamto"... był i teraz 
obecny w myślii pamięci, ależ to nie 
zastąpi obecności! Mówiono: „jedzie 
na kurację, nie może przybyć!” Trud- 
no, tak cenne zdrowie przedewszyst” 
kiem—aż oto nie jedzie do Włoch 
i nie przyjechał do Wilna! Czemu? 
Nikt nie wie, ale każdy się zmart- 
wił. Tak by Wilno pragnęło widzieć 
obu dygnitarzy Państwa razem od- 
dających hołd nauce, pracy, wspom- 
nieniom wileńskich tradycyj uniwer* 
syteckich. 

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

| Najtańsze źródło kupna nici, pończoch, skarpet i bielizny.g 

i banalną i nic z niej nie. 

WĘELENSKI 

„Oszczędza ten, kto kupuje dobry krajowy towar i nie przepłaca* 

Polska Składnica Galanteryjna 
WYTWÓRNIA POŃCZOCH, SKARPET i RĘKAWICZEK 

  

tem nieustannem kręceniem się i 
pokazywaniem majteczek. P. Kar- 
czewski jako Osip, bez zarzutu, 
pierwsza scena na łóżku w wojnie 
z insektami w sam raz, nie za wiele. 
Chlestakow w ujęciu p. Ziembiń- 
skiego udał się doskonale. zrobił z 
niego to, co trzeba, uroczego łotrzy- 
ka, którego wdziękowi młodości i 
fantazji ulega jak magnetyzorowi 
całe otoczenie. Bo to właśnie trzeba 
zaznaczyć i to świetnie zrobił p. 
Ziembiński, wszyscy są steroryzo- 
wani, padają plackiem nietylko ze 
strachu, ale dlatego, że Chlestakow 
panuje nad niemi roskoszną fan- 
tazją, zwadą, blagą, šmialošcią, bez- 
czelnem nic nie robieniem sobie z 
nikogo. Chcielibyśmy widzieć tego 
miłego artystę w Ślubach Panień- 
skich, jako Gucia, lub w roli Birbanc- 
kiego w Dożywociu, mam wrażenie 
że toby było przyjemne widowisko. 
Reszta ról, galerja figur urzędniczych 
była utrzymana w stylu karykatury 
zbyt jaskrawo. 

Gdzież się podzieli wymienieni na 
afiszu Karobkin i jego żona? Czemu 
z obywateli Dob—i Bobczyńskiego 
zrobiono klownów? To była fatalna 
omyłka i zły znak, te pantalony w 
grochy, któż to w owej epoce wi- 
dział? Poco też były znów krzywe 
domy i dachy za oknami i fasady 
z nosami i gębami jak w Maskach? 
Przenosić Flandrję do Rosji i obie 
stylizować futurystycznie nie wydaje 
mi się trafnym pomysłem, tylko w 
lewem oknie był pejzażyk milutki 
i odpowiedni. Wszystko było trzy” 
m w tonie i sposobie cyrkowym. 

jest to właściwe ujęcie tej, 
bądź co bądź, głębokiej satyry. Cała 
zjadliwość Gogola, cała marność 
tych figur zniknęła, została jakaś 
pogodna, polska głupota, wesołe 
strapienia grzybków i kumoszek. 
Płytko to zostało postawione i ro- 
biło wrażenie milutkiej maskarady, 
zabawy, a nie satyrycznego obrazu 
rozkładu społeczeństwa. 

Publiczności mało, mało, mało. 
Czekamy ujrzenia zespołu w sztu- 
kach współczesnych „normalnych*, 
t.j. bez histerycznych wrzasków, 
kataklizmów natury, przewracania 
się nogami do góry, boksu i pat- 
rzących oczami okien dachów. Wyj- 
dźmy na świat z koszmaru i cyrku. 
Trzebaż dać ludziom odpocząć. 

‚ Нто. 

Giełda warszawska ż dn. 14,X. b. r. 
WALUTY | DEWIZY: 

Belgja . . . . 124,481/,—124,791/,—124,17'/, 
Holandja . . «: . .. 358.9 2—359,82 —358,02 
Eondyn usd. 44315114, 43,4! —43,52—43,30 
М№ому ХогК . + . . „ .. - 8.90—8,92—8,88 
a лер ое ь 35,022/, —35,111/, — 34,94 
BORG 10 WZA 26,39'/,—26,46 26,33 
Szwajcarja . . . « . 172,43—1/2.86—172,00 
WIOBEROCE ejo 125,32—125,63 —125,01 

Berlia Gi ii PO KOS Ls 312,77 
Papiery procentewo: Pożyczka inwesty- 

cyjna 116,00. Premjowa dolarwa 62,00. 5% 
konwers. 50,25—50,50. 5% kolejowa 47,25, 
6% dolarowa 80,25. Stabilizacyjna 83,25. 
10% kolejowa 102,50. 80/, L. Z. B. G. K.i B. 
R., obl. B. G. K. 94,0). Te śams 7% 83,25. 
4!/,% DL. Z. ziem. 47,25. 8% warszawskie 
67,00—67,50—67,25. 8% Czę:tochowy 55,25. 
8% L. Z. ziemskie dolarowe 94,25, 

Akcje: Bank Handlowy 116,01—116,50. 
Polski 166,00 Siła i Światło 117,50. Firley 
Firley 51,00 Węgiel 68,00 Norblin 10v,00. 
Ostrowiec serja B. I i Il em 84,00. 

  

| JAN BUŁHAK 
| artysta-fotograf, | 

| Jagiellońska 8, tel.968. Przyjmuje 9—6. 
   

Przytem, obok uroczystości zwią- 
zanych z murami Wszechnicy, wy- 
kwitła krótka uroczystość, dość po” 
bieżnie potraktowana przez niektó- 
re czynniki, a przecież nie mniej 
ważna. Poświęcenie klubu Związku 
Literatów w murach Bazyljanów i 
otwarcie dla zwiedzających miejsca, 
uświęconego w historji Polski i Lit- 
wy cierpieniami najlepszych ludzi w 
kraju, pamiętnego na wieki cudną 
poezją, z której pokolenia czerpały 
naukę, natchnienie, nadzieję docze- 
kania się icnotę wytrwania. To miej- 
sce dziś zamieszkałe przez różno- 
rodnych i różnojęzycznych obywa” 
teli Rzeczypospolitej, zasługuje na 
szczególną uwagę. Bowiem nie pro* 
tokółem i formami rządu, nie cere* 
monjałem i hierarchją urzędów żył 
nasz naród przez 125 lat. Tamte 
rzeczy mijają jak sen: dziś są takie, 
jutro są inne zgoła w swej formie 
i treści. A ta cela, te mury, to, co 
z nich weszło w dzieła Mickie- 
wicza,a z nich w naród, to są rzeczy 
nieśmiertelne. Wiecznie, póki mowa 
polska brznieć będzie w ustach 
ludzkich, powtarzane będą słowa 
misterjum Bazyljańskich Dziadów i 
wspomnienia walk o wolność, któ- 
rych Konarski był jednym z wybit- 
niejszych wodzów. Zaiste, widzieć 
dziś wśród tych murów w oszklo- 
nych gablotkach ręką Mickiewicza pi- 
sane słowa: „Korytarz Klasztoru Bazyl 
janów. Straż z karabinami stoi opodal. 
Kilku więżniów młodych ze świecami 
wychodzi z cel swoich. Jakób. Czy 
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Reforma konstytucji w Austrii. 
WIEDEŃ, 14 X (Pat). Dzisiaj ma 

się oobyć rada ministrów, na któ- 
rej ustalone zostaną szczegóły pro- 
jektów reformy konstytucji. Projek- 
ty te będą następnie przedłożone 
stronnictwom większości, Według 
wywiadu, ogłoszonego przez „Neue 
Freie' Presse", z ministerstwem spraw 
wewnętrznych Schumym, będzie re- 
rorma konstytucji wyglądała w głów- 
nych zarysach jak nastepuje: 

Prezydent republiki będzie miał 
prawo rozwiązywania rady narodo- 
wej, mianowania i usuwania mini- 
strów, ogłaszania stanu wyjątkowe- 
go na wniosek gabinetu i wydawa- 
nia rozporządzeń dorażnych. Wybór 
prezydenta odbywać się będzie w 
drodze plebiscytu, a w razie nie- 
jasnego wyniku plebiscytu przez 
rozszerzone zgromadzenie związko- 
we przy udziale przedstawicieli rzą- 
dów krajowych, a może także i 
przedstawicieli akademji umiejętności 

i rektorów wszechnic. Rada związ- 
kowa zamieniona Zostanie na izbę 
krajów i stanów i składać się bę- 
dzie z 18 przedstawicieli krajów, a 
nadto |2 reprezentantów rolnictwa, 
9 reprezentantów przemysłu i han- 
dlu, 9 przedstawicieli robotników i 
urzędników prywatnych, 3 przedsta- 
wicieli funkcjonarjuszy publicznych, 
3 przedstawicieli wolnych zawodów. 
Wiedeń traci charakter stolicy kra- 
ju i zamieniony zostanie na stolicę 
związkową z daleko idącemi prawa- 
mi odrębnemi. Wszystkie miasta i 
gminy powyżej 20 tys. mieszkańców 
podlegać będą kontroli najwyższej 
izby obrachunkowej. Nowy projekt 
reformy wyborczej łączy zasadę pro- 
porcjonalności z zasadą okręgów 
jednomandatowych. Czynne prawo 
wyborcze podwyższone zostanie do 
24 lat. Rada narodowa zredukowa- 
na zostanie do 120 mandatów. 

  

T I I SPE ПУОНЕ Кр DEJ WRA FANAECA ORABSZWRINEW DAK BO 

Zgoda Włoch na odbycie konferencji morskiej. 
LONDYN, 14.X (Pat). Foreign 

Office otrzymało odpowiedź Włoch 
na zaproszenie do Londynu na kon- 
ferencję morską 5 mocarstw. Wło- 
chy wyrażają bez zastrzeżeń zgodę 

na zaproszenie i gotowość dyskuto- 
wania na temat ograniczeń wszyst- 
kich sił morskich, nie wyłączając 
nawet łodzi podwodnych. 

  

Prasa amerykańska o utworzeniu ambasad 

w Waszyngtonie i Warszawie. 
NOWY YORK, 19.X (Pat). Cała 

prasa amerykańska poświęciła ob- 
chodom ku czci Pułaskiego szcze: 
gółowe opisy, oraz artykuły redak- 

cyjne. Wszystkie dzienniki podkre- 
ślają zgodnie projektowane podnie- 
sienie obu poselstw do rangi amba- 
sad. 

  

KUNUZONNNNENZSZZNNOENANZNNCAM 

Każdy może się wzbogacić 
kto zakupi LOS |-ej Klasy w największej i najszczęśliwsze; 

Kolekturze Loterji Państwowej 

„NADZIEJA” 
LWÓW, SYKSTUSKA 6. 

Główna wygrana 750.000 zł. 
Pozatem wygrane po Zł. 350.000, 250.000, 150.000, 100.000 

80.000, 75.000, 60.000, 50.000, 40.000, 25.000, 20.000 15.000, 
10.000, 5.000, i t. d. i t. d. na ogólną sumę 

30.000.000 złotych. 
Co drugi los musi wygrać! 

  

Cwiartka 
Zl. 10—.     

Ciągnienie juž 14 i 15 n. m. 
Pomimo podwyższenia ilości wygranych, ceny losów pozo- 
stały niezmienione, Loterja Państwowa jest zatem obecnie 

najkorzystniejszą na 

a szczęście Cię nie ominie! 

kietem P. K. O. na przesyłkę należytości, wolną od porta. 

Połówka 
ZŁ 20—. 

świecie | 

  

Cały 
Zi. 40—,     

Zamów los jeszcze dziś, 

Losy wysyłamy wrdz z blan- 

  

W tem miejscu wyciąć i wypełnione nadesłać. 

KARTA ZAMÓWIEŃ K. w. 
Do „NADZIEJI“, Lwów, Sykstuska 6. 

Niniejszem zamawiam do !-ej klasy Państwowej Loterji Klasowej 
& losów całych po Zł. 40.— 

   Należytość Zł. 
przez Firmę do losów dołączonym. 

Imię i nazwisko 
Dokładny adres 

można, obaczym się? Adolf. Straż 
gorzałkę pije, kapral nasz... Jakób. 
Która biła? Adolf. Północ niedale- 
ko"... i t.d. widzieć obok wysmukłe, 
zatarte, wątłe jakby pismo Maryli 
do „kochanego pana Tomasza"... 
Czeczota list... Zaiste, jeśli na wi- 
dok tych rękopisów nic się w sercu 
nie zapali... to głazem byłby czło- 
wiek! Wpatrywać się można długo 
w te ćwiartki pisane w męce strasz- 
liwej w dalekiem Dreźnie, w echu 
powstania listopadowego i wśród 
obudzonych wspomnień o i 
mniej głośnem, mniej wielkiem, a 
przecież tak brzemiennem w war- 
tości duchowe: buncie Promienistych 
przeciw szatanowi dziejowemu, o 
którym tak głęboko mówił prof. Pi- 
goń w swej mowie. | teraz te kart- 
ki tu leżą... słowa tu mówione wró- 
ciły echem w te mury, po stui 
więcej latach, jakby tu trwały za- 
klęte i obudziły się znów do Życia. 

Nic dziwnego, że otwarcie dla 
wszystkich mieszkańców naszej zie- 
mi tego miejsca godnego czci każ- 
dego, kto poezję, wolność i miłość 
swego narodu w sercu nosi, jest 
faktem wielkiego znaczenia. Nie 
tylko dla nas. Dla wszystkich. Mic- 
kiewicz, Litwin, urodzony na Białej 
Rusi piszący po polsku, łączy w so- 
bie zda się wszystkie. elementy du- 
chowe maszego kraju. Cela Konra- 
da jest też nie zdarzeniem literac- 
kiem, ale tajemniczem ogniskiem 
wspólnego ducha. Jako takie chce 
je Związek Literatów, któremu zro- 

połówek. . „ 
ćwiartek . . „ 

uiszczę po otrzymaniu losów blankietem PKO. 
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biono ten honor, że go na stróży 
tych miejsc przeznaczono, uważać. 
Pan wojewoda Raczkiewicz zrozu- 
miał dobrze wielkie znaczenie przyj- 
ścia społeczeństwa polskiego w te 
mury i ich moc przyciągającą dla 
innych naszych narodowości, to też 
mimo obciążającego programu dnia, 
znalazł czas, by być na otwarciu i 
przemówić pięknie i z uczuciem. 
Przybył też p. marszałek Senatu dr. 
Szymański z małżonką, zaszczycił 
swą obecnością otwarcie p. mini- 
ster oświaty Czerwiński, wreszcie 
najżyczliwszy poczynaniom, bo i 
sam jakże pięknie władający piórem 
J. E. biskup Bandurski, mimo nie- 
zdrowia był łaskaw dokonać poświę- 
cenia i przemówić, jak to On umie, 
ciepło i do serca. 

Po przemówienich, które wszyst- 
kie były nacechowane niezwyklem 
ciepłem, a często wzruszeniem, po 
poświęceniu!na nowe życie tych ścian 
pełnych dawnych i ważkich wspom- 
nień, wielki tłum obecnych ruszy 
oglądać zgromadzone pamiątki: auto- 
grafy Mickiewicza i Filaretów, port- 
rety współczesnych ludzi związanych 
z epoką mickiewiczowską, fotografje 
miejsc z twórczością Wieszcza zwią- 
zanych. Wszędzie straż trymają skaut- 
ki i skauci z gimnazjum A. Mickiewi- 
cza, a sztandar tej młodzieży wisi 
na ścianie. Na rozległych dziedziń- 
cach trzymają pochodnie u bram... 
u tych bram kędy szedł ront o któ- 
rym mowa w Dziadach... Mimo oży- 
wienia i gwarnych rozmów 180 osób, 

@ 

zaw
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WIEŚCI I OBRAZKI z KRAJU KRONIKA 
Lotna inspekcja powiatów. 

W dniu wczorajszym w  godzi- 

mach porannych p. wojewoda Wł. 

Raczkiewicz wyjechał z Wilna na 
niezapowiedzianą  lotną inspekcję 

Wilki plagą powiatu 
Z różnych części powiatu wileń- 

sko-trockiego nadchodzą do staro- 

stwa powiatowego skargi i zbioro- 

we petycje o zorganizowanie na 

szerszą skalę obław na wilki, któ- 

re ostatnio niezwykle się rozzuch- 
walily. Tak nprz. we wsiach: Pogó- 

ry, oraz Skorbucie kilkakrotnie zda- 

rzały się wypadki porywania przez 

stada wilków trzody chlewnej. 

Nie dalej jak przed tygodniem we 

powiatów. Panu wojewodzie towa- 
rzyszy kilku wyższych urzędników 
Urzędu Wojewódzkiego. 

  

wileńsko-trockiego. 
wsi Sorok-Tatary stado rozzuchwa- 
lonych szkodników wdarło się nocą 
do wsi, porywając z chlewu 6 owiec 
na szkodę gospodarza Jaźwińskiego. 

W związku z powyższem władze 
powiatowe poczyniły już wstępne 
kroki do zorganizowania większych 
obław z naganką. Stwierdzono jed- 
noczešnie, 12 wilki kryją się prze- 
ważnie w puszczy Rudnickiej i gó- 
rach Ponarskich. 

Nieustająca klęska pożarów. 
We wsi Głuszyn, gminy Krasnopol 

w powiecie suwalskim, wskutek nieo- 

strożnego obchodzenia się z ogniem, 

spłonęło 10 domów mieszkalnych, 8 

stodół, 9 szop i 3 spichlerze. 13-tu po- 
szkodowanych gospodarzy rosjan sta- 

roobrzędowców, oblicza swe straty na 
130.000 zł. 

We wsi gminnej Białystoczek pod 
Białymstokiem spłonęło 7 stodół z te- 

gorocznemi zbiorami i 7 chlewów. 

7-miu poszkodowanych gospodarzy 

oblicza swoje straty na 100.000 zł. 
Przyczyna tego ostatniego pożaru nie 
została dotychczas ustalona. W cza- 
sie ratowania stodoły spadł z jej da- 
chu i doznał lekkich uszkodzeń ciała 
gospodarz Maksymowicz Eugenjusz. 

— — W nocy z 10 na 11 bm. oko- 
ło godz. 22 w majątku Dukszty na 

szkodę Teresy Zanowej i dzieržaw- 

cy majątku Jana Trzeciaka spłonęła 

stodoła z tegorocznemi zbiorami. 

Straty wynoszą 70 tysięcy złotych. 
Jest podejrzenie, iż przyczyną poża- 
ru było podpalenie. 

LIDA 
+ Zabawa taneczna na rzeez L. O. P. P. 

Komitet obywatelski VI tygodnia L. O. P. P. 
na powiat lidzki zorganizował w sobotę dnia 
12 b. m. o godz. 21 wielką zabawę taneczną 
przy dzwiękach orkiestry kolejowej, która 

przygrywała do końca przedstawienia. Za- 

bawa odbyła się w lokalu Ogniska Kolejow. 

Dochód przeznaczono na L. O. P. P. т 

V Dokształeające kursy wieczorowe i Uni- 

wersytet powszechny w Lidzie. Sekcja 0ś- 

wiaty pozaszkolnej przy Oddziale Związku 

Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszech- 

nych w Lidzie zorganizowała wieczorne kur- 
sy dokształcające z programem 7 klas szko- 
ły powszechnej oraz Uniwersytet powszechny 
<dla absolwentów szkół powszechnych, ewen- 
łualnie równoległych im. Zapisy słuchaczy 
płci obojga w wieku powyżej lat 14 przyjmu- 
je w dniach od 14:-do 2t*b. m, włącznie, kan- 
<elarja kursów w lokalu szkoły powszechnej 
Nr. 1 przy ul. Zamkowej 25. 

V Niebezpieczne przejście. Dawna droga 
z dworca kolejowego do śródmieścia pro- 
wadząca przez ul. 3-go Maja została w b. r. 
skierowana przez ul. Piłsudskiego przecina- 
jąc u wylotu tej ulicy szyny kolejowe. Miejs- 
ce to jest bardzo niebezpieczne, ponieważ 
stale zarówno w dzień jak i w nocy mane- 
<wrują tu różne pociągi. Wedle przyjętych 
zasad w kolejnictwie takie miejsca odgradza 
się czyniąc dostępnemi tylko wówczas, gdy 
niema żadnego niebezpieczeństwa. U nas w 
w Lidzie widać nie zrozumiano jeszcze tego. 
Gdy pociągi manewrują, przechodnie, chcąc 
zdążyć jaknajprędzej skaczą przez szyny i 
wagony manewrującego pociągu. Przy takich 

warunkach o wypadek nie trudno, a jeszcze 
się nie wydarzył, to nie znaczy, że taki stan 
ma być dalej tolerowany. Czas położyć kres 
tym nieporządkom, które mogą bardzo się 
zemścić. A. Sło. 

Uwadze naczelnika urzędu poczt. w Lidzie 

Lidzie. Ostatnio powstało w mieście ogólne 
„oburzenie z powodu znikania korespondencji. 
Oburzenie rosło a źródła tego nie można było 
dociec. Dopiero przypadek pozwolił ustalić 
iż powodem tego są małe szachrajstwa dzieci 

okolicznych. Mianowicie podkradły się one 
do wiszących skrzynek pocztowych i pałecz- 
ką czy drutem odsuwały z dołu zasuwkę wy- 
«iągając pełne garście listów następnie zdej- 
mując z nich znaczki pocztowe a koperty z 
ich zawartością wyrzucali do śmietnika. Naj- 
częściej padała łupem łobuzów zawartość 
skrzynki pocztowej wiszącej przy wejściu 
do kina „Nirwana* przy ul. Suwalskiej 40. 

A. Sło. 

— We wsi Orłowszczyzna, gm. 
rakowskiej spaliły się dwa gospo- 
darstwa z narzędziami rolniczemi i 
tegorocznemi zbiorami na szkodę 
Aleksandra, Grzegorza i Marji Szać- 
ko oraz lznacego i Barbary Potapo- 
wiczów. Powodem pożaru było nie- 
ostrożne obchodzenie się z ogniem. 

— W zaść. Pozawy, gm. widz- 
kiej na szkodę Piotra Paukszty spa- 
liła się stodoła z tegorocznemi zbio- 
rami. Straty wynoszą 7000 zł. Przy- 
czyna pożaru nie ustalona. 

— W Przebrodziu na szkodę To- 
masza Bielewicza, Walerjana i Ni- 
kifora Bilewiczów i Jana Walawko 
spaliły się 4 stodoły ze zbożem. 
Strata 3000 zł. Przyczyna nie usta- 
lona. 

— Przed kilku dniami na terenie 
gm. Dołhinowskiej we wsi Kamien- 
ka z nieustalonej dotychczas przy- 
czyny powstał pożar, który strawił 
9 stodół z tegorocznemi zbiorami. 

  

JASZUNY 
+ Amatorzy machorki. W nocy z 9 b. m. 

o godz. 2 z pociągu towarowego Nr. 371 zdą- 

żającego z Wilna do Lidy na 25 klm. od Wil- 

na koło Jaszun nieznani sprawcy skradli 2 

skrzynie machorki i 1 materac. Tego samego 

dnia odnaleziono w krzakach koło toru kole- 
jowego 1 skrzynię machorki. Straty wyrzą- 
dzone tą kradzieżą wynoszą 500 zł. 

GRODNO 
--Poświęcenie 3-ch sztandarów w Grodnie. 

Dnia 13 b. m. w Grodnie odbyła się uroczy- 
stość poświęcenia 3 sztandarów, a miano- 
wicie:Związku Strzeleckiego, Zw. Osadników 
i Zw. b. Wojskowych. 

W uroczystościach wzięli udział: gen. 
Rydz-Śmigły, dowódca O. K. III, gen. Litwi- 
nowicz, starosta Robakiewicz, prez. miasta 

p. Roszczeszek oraz wielu zaproszonych go0- 
ści. > 

Po mszy św. odbyła się defilada wszyst- 
kich wymienionych organizacyj. 

KOMAJE 
+ Ujawnienie tajnej gorzelni. Onegdaj 

na terenie gminy komajskiej, w zaścianku 
Bujwidy, władze bezpieczeństwa ujawniły 
tajną gorzelnię, prowadzoną przez Jana Cy- 
dzika. Przeprowadzona w lokalu rewizja 
ujawniła cały szereg dowodów rzeczowych 
w postaci preparatów i samogonki, które zo- 
stały skonfiskowane. 

UA V GALIA IRA ACT AT SRA 

WŚRÓD PISM 
— „Tygodnik Ilustrowany“ Nr. 41 poś- 

więca wiele miejsca Kazimierzowi Pułaskie- 
mu, wobec uroczystości 150-lecia jego zgonu. 
Część poświęcona Kaz.imierzowi Pułaskie- 
mu zawiera bardzo ciekawy i nieznany zu- 
pełnie dotychczas materjał szczególnie do- 
tyczący bitwy pod Savannah, w której Pu- 
łaski został Śmiertelnie ranny. Na specjalną 
uwagę zasługują fragmenty z pamiętnika O. 
Conora z uwagami Dr. Estainga i załączo- 
nym nieznanym szkicem bitwy. Jan Korwin 
pisze o „Sztandarach Pułaskiego”, A. Suj- 
kowski daje sylwetę Pułaskiego. Pozatem nu- 
mer zawiera ciekawy artykuł St. Szczutow- 
skiego p. t. „Wacht am Rhein*, dotyczący 
okupacji Nadrenji i obecnej ewakuacji jej. 
Artykuł wstępny poświęcony jest sprawie 
zamknięcia P. W. K. K. Stromenger daje 
swój ciekawy przegląd muzyczny. Wreszcie 
mamy tu A. Schroedera „II Settecento itali- 
ano“, K. Czechowskiego ciekawe recenzje 
książek p. t. „Pacyfizm literacki". W dziale 
literatury pięknej F. Goetla dalszy ciąg po- 
wieści „Serce lodów* i Z. Rabskiej, poezje. 

chwiłami przelatuje nastrój niezwy- 
klej powagi i wzruszenia. Młodzi 
artyści deklamują poezje Adama. 
Radijo roznosi te wszystkie głosy na 
całą Polskę, która uczęstniczy w na- 
szem wileńskiem, mickiewiczowskiem 
święcie. ` 

Potem rozmowy się ożywiają 
przy herbacie, ciastach i owocach: 
sędziwy prof. Bruchnalski chodzj 
powtarzając rozczulony: „Toż to jak 
w Dziadach: Są tu pączki, ciasta 
i owoce, czego potrzebujesz du- 
-szeczko ażeby się dostać do nieba"? 
Profesorowie: T. Grabowski i Dem- 
biński z Poznania, Kostanecki Pre- 
zes Krakowskiej Akademji groma- 
dzą się obok M. Szymańskiego, tam 
senatorka  Karnicka z posłanką 
Kosmowską gawędzą, dalej człon- 
kowie Pen Klubu żydowskiego pan 
'Rejzher, p. Pinchas, Kon i paru in- 
nych oglądają z zajęciem szafy z 
wydawnictwami literatów wilen- 
skich. Wilnianie są wszyscy... wszyscy 
ci, których interesuje sztuka, poezja, 
literatura i bistorja naszego Kraju. 
Oglądają pięknie umeblowany lokal, 
dzięki licznym i wspaniałym darom 
wyglądający wytwornie, swojsko i 
ozdobiony kwiatami, które uprzejmy 
Magistrat przysłał w obfitości. Pan 
"Turkowski, który tyle położył za- 
sługi, by wraz z żoną i młodzieżą 
urządzić wystawę, p. Nieziołowski 
autor ławek, stołów i lichtarzy, oglą- 
dają swe dzieła. a Zarząd spogłąda 
na nich z wdzięcznością, czując 
<wielką ulgę że się dzieło do końca 

doprowadziło, że społeczeństwo zro- 
zumiało nasze intencje i tyle nam 
serdecznej okazało pomocy i uzna- 
nia. 

Wiemy że nie nam to, chociaż 
przez 74 środy literackie nie znu- 
dziliśmy naszych gości, wiemy že 
przyszli oddać hołd miejscu, które 
nam, pilnym i kochającym  stróżom 
zostało oddane, by młode pokolenie 
wiedziało kogo i za co się czcić w 
kraju należy. Oddano nam te mury 
imy przyjmujemy straż nad niemi 
by z całych sił starać się, jak od dwóch 
lat czynimy, rozpalić ciepłe ognisko 
umysłowego porozumienia się, po- 
znania, arenę życzliwych dyskusyj 
na tematy literackie i ogólno kultu- 
ralne, wytworzyć atmosferę wyż- 
szych nastrojów i ideowych poczy- 
nań, z których niejedno wyszło z 
tych środ rozmaitych: poważniej- 
szych, weselszych, kłótliwych, lub 
harmonijnych, lecz owianych zaw- 
sze pogodą dobrej woli uczęstników, 
prelegentów i gości. Abyśmy i da- 
lej w tak pamiątkowej siedzibie po- 
trafili „zestrzelić w jedno ognisko 
duchy" i żywioły chęci jeszcze w 
wojnie będące wprowadać z zamę- 
tu, tworząc świat ducha przystępny 
dla wszystkich dzieci Ojczyzny Mic- 
kiewicza. Najgłębszem to jest, naj- 
gorętszem życzeniem naszem. 

Hel. Romer. 
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OSOBISTE 

— Dyrektor naszego wydawnietwa p. Al. 

Budrys-Budrewicz powraca w dniu dzi- 

siejszym z urlopu i obejmuje urzędowanie. 
Minister Pracy i Opieki Społecznej Ale- 

ksander Prystor po kilkodniowym pobycie, 
w czasie którego zwiedził instytucje i zakła- 
dy opiekuńcze, podległego sobie resortu, od- 
jechł w poniedz. o godzinie 23 zpowrotem 
do Warszawy, żegnany przez liczne grono 

osób. Żegnając p. ministra Prystora, wicewo- 

jewoda wileński p. Stefan Kirtiklis, w imie- 

niu organizacyj opiekuńczych i nieobecnego 

służbowo p. wojewody, złożył min. Prysto- 

rowi gorące podziękowanie za to iż tak szcze- 

gółową poświęcił uwagę tutejszym zakładom 

i instytucjom opieki, i że wniknął w naj- 

drobniejsze szczegóły i potrzeby tych zakła- 

dów. P. wicewojewoda podkreślił, iż płk. 

Prystor pierwszy z ministrów pracy i opieki 
społecznej przekroczył progi wileńskich przy- 
tyłków, sierocińców i t. p. zakładów i zwie- 
dził również dokładnie zakłady mniejszości 
narodowych — białoruskie, żydowskie, ro- 
syjskie i litewskie. P. wicewojewoda zakoń- 
czyl zloženiem ministrowi w imieniu zebr 
nych, życzeń pomyślnych wyników i 
tak doniosłej pracy. Pana ministra 
na dworcu: rektor U. S. B. ks. Falko A 
komendant placu plk. Gižycki ze wszystkTini 
oficerami P. W. prezydjum miasta i radni 
miejscy, grono pań i panów przewodniczą- 
cych zakładów opiekuńczych, zarówno pol- 
skich, jak i mniejszościowych, reprezentan- 
ci duchowieństwa wszystkich wyznań, na- 
czelnik wojewódzkiego wydziału pracy Jocz 
i naczełnicy innych wydziałów urzędu woje- 
wódzkiego starosta grodzki Iszora komendant 
P. P. Izydorczyk i wielu innych. 

MIEJSKA 
— Poświęcenie nowej siedziby Żłobka im. 

Marji. Żłobek im. Marji, opiekujący się sie- 
rotami do lat 4-ch, mieszczący się do niedaw- 
na przy ulicy Sierakowskiego, przeniesiony 
został do nowej siedziby przy ulicy Fabrycz- 
nej N-r. 39, na Zwierzyńcu i z tej okazji, w 
ostatnię niedzielę odbyła się uroczystość po- 
święcenia nowego lokalu. 

Aktu poświęcenia żłobka dokonał pro- 
boszcz miejscowej parafji ks. Butkiewicz, 
który następnie wygłosił okolicznościowe 
przemówienie. 

" Prezes towarzystwa p. Wacław Mohl, po 

zobrazowaniu historji "Žiobka“ i zapoznaniu 
z najbliższymi projektami, prosił zebranych 
© zwiedzenie schroniska. 

Nowa siedziba Żłobka, pozostającego pod 
kierownictwem p. Jadwigi Brensztejnowej, 
zajęła były pałacyk myśliwski, należący 

przed wojną do ks. Sejn Witgensteina. Po 
przerobieniu i odremontowaniu domku, dzie- 
ci, w liczbie 70, znalazły tu wprost bajeczne 
warunki. 

Czystość i schludność, o którą troszczy 
się bezustannie założyciełka schroniska p. 
Brensztejnowa, wraz z całym sztabem opie- 
kunek i pielęgniarek, mile bije w oczy. 

Dzieci pozostają pod stałą opieką p. dr. 

Stawiarskiej i są zaopatrzone dostatnio w 

stosunku do skromnych środków materjal- 
nych, o które ciągle kołacze p. przełożona. 

Sprzyjające warunki nasunęły projekt, by 
wszystkie zakłady, znajdujące się pod egidą 
T-wa Op. n. Dziećmi, a więc: Gniazdo im. św. 
Teresy z przedszkolem oraz Schronisko im. 
Zubowicza, przenieść na Zwierzyniec, gdzie 
ma być na ten cel zbudowany specjalny dom. 

Ka-er 
— Rejestracja rzemieślników. Już od kil- 

ku tygodni Izba Rzemieślnicza pracowała 
nad zbieraniem materjału przygotowawczego 
do przeprowadzenia rejestracji rzemieślni- 
ków na terenie województwa wileńskiego. 
Obecnie materjały te zostały ostatecznie ze- 
brane i w dniach najbliższych referat ewi- 
dencyjny Izby Rzemieślniczej w Wilnie przy- 
stąpi do rejestracji. 

Obok rejestracji rzemieślników przepro- 
wadza się również rejestracja wszystkich ist- 
niejących na terenie województwa wileńskie- 
go organizacyj i cechów rzemieślniczych. 
Praca ta będzie ukończona mniej więcej ko- 
ło 1 listopada. W ten sposób zdobyte zostaną 
podstawowe materjały statystyczne, których 
brak ogromny odczuwa się obecnie w pra- 
cach Izby Rzemieślniczej. 

ADMINISTRACYJNA 
— Maksymalne ceny na chleb. Wileńskie 

Starostwo Grodzkie ustaliło następujące ma- 
ksymalne ceny na chleb żytni: 70 proc. py- 
tlowy — 43 gr. za kilo, 98 proc. razowy — 
34 gr. za kilo. 

Ceny powyższe obowiązują od dnia 15-g0 
października b. r. 

SPRAWY __ AKADEMICKIE 

— Zarząd Chóru Akademickiego U. S. В. 
zawiadamia członków i życzących się zapi- 
sać do chóru, że najbliższa próba odbędzie się 
dziś t. j. 16 b. m. o godz. 8 wiecz. w „Ogni- 
sku“ Akademickiem (Wielka 24). Tamże zo- 
stanie ustalony normalny rozkład prób. 

— Katedra historji żydowskiej na U. S. B. 
Jak się dowiadujemy Żydowski Związek Aka- 
demicki w Wilnie, rozpoczął kroki, celem u- 
ruchomienia w Wilnie katedry historji ży- 
dowskiej. 

Na wykładowcę wysuwana jest kandyda- 
tura profesora Bałabana. 

WOJSKOWĄ 

— wcielenie do szeregów rocznika 1908 r. 
Wcielenie do szeregów poborowych rocznika 
1908 wszystkich rodzajów broni za wyjąt- 
kiem piechoty nastąpi w dniach 21 i 22 b.m. 

Termin wcielenia poborowych zakwalifi- 
kowanych do piechoty nie został jeszcze de- 
finitywnie ustalony. 

— Rejestracja mężczyzn urodzonych w 
r. 1911-ym. Z dniem dzisiejszym upływa 05- 
tatni termin rejestracji mężczyzn urodzonych 
w roku 1911-ym. 

Po tym terminie opieszałych czekają ka- 
ry administracyjne. 

Rejestńacji dokonuje referat wojskowy 
magistratu m. Wilna. 

— Zebrania kontrolne. W dniu dzisiej- 
szym w lokalu Świetlicy 3 p. saperów (Ar- 
senalska, 5) rozpoczynają się zebrania kon- 
trolne szeregowych rezerwy i pospolitego ru- 
szenia. W pierwszym dniu winni się stawić 
szeregowi rezerwy i pospolitego ruszenia ur. 
w r. 1904-ym z nazwiskami zaczynającemi 
się na litery A, B i C. 

Zebrania kontrolne potrwają do dnia 18 
listopada b. r. 

Ujęcie groźnych bandytów. 
; Przed zgórą miesiącem, jak już podawaliśmy, ofiarą morderstwa 

padli małżonkowie Gatowscy. Zabójstwo zostało dokonane w tajemni- 
czych okolicznościach i sprawców nie udało się narazie ująć. Badani są- 
siedzi zeznali, że Gotowscy byli biedni i że o morderstwie na tle rabun- 
kowym prawie nie może być mowy. 

Odmiennego zdania była jednak policja, która wysnuła przypuszcze- 
nie, że zamordowani mieli chyba jakieś pieniądze, z któremi się kryli. 
Zarządzono Ścisłą obserwację wśród mieszkańców tych okolic, aby skon- 
trolować, czy kto z nich nie będzie żył nad stan i wydawał w sposób 
zwracający uwagę pieniędzy. Tą drogą policja wpadła na trop zbrodnia- 
rzy. Okazali się nimi niejaki Feliks Witkowski i Jan Ryś, syn głośnego 
koniokrada. Mając już poszlaki władze policyjne przeprowadziły w nocy 
z 13 na 14 b. m. na terenie powiatu Święciańskiego obławę, w wyniku 
której aresztowano Jana Rysia i Feliksa Witkowskiego w gm. hoduci- 
skiej, jako silnie podejrzanych © morderstwo małżonków Gatowskich 
oraz O napady rabunkowe na Sznejdera i Kramnika na trakcie Święcia- 
ny—Hoduciszki. 

Witkowski i Ryś przyznali się do popełnienia morderstwa Gatow- 
skich, oraz oświadczyli, że trzecim wspólnikiem tej zbrodni był niejaki 
„orżik*, ukrywający się od roku u Rysia. Witkowski przyznał sią także 
do napadu na Sznajdera i Kramnika, którego dokonał wspólnie z wymie- 
nionym „Żorżikiem*. Ponieważ „Żorżik* ukrywał się, komendant policji 
na pow. święciański urządził 14 b. m. we wsi 
obławę. 

Kochany gin. hoduciskiej 

Gdy dom, w którym ukrywał się „zorżik* został otoczony przez 
policję, bandyta dał kilka strzałów raniąc posłerunkowego Pawlaka, a na 
wezwanie do poddania się posypał się w stronę poljcji nowy grad kul 
rewolwerowych. Wówczas policja dała salwę karobinową, w wyniku któ- 
rej „+orźik* został zabity. 

Napad „nieprzyjacielskich" aeroplanów 
na Wilno. 

Pokaz walki lotniczej i obrony przeciwgazowej. 

Z inicjatywy Ligi Obrony P.i P. 
oraz przy udziale eskadry 5 p. lot- 
niczego niedzieli ubiegłej odbyły się 
w Wilnie pokazy walki lotniczej 
i obrony przeciwgazowej. 

godz. pół do czwartej nagle 
nad miastem ukazało się kilka „nie- 
przyjacielskich* samolotów. Zaalar- 
mowane furczeniem śmigieł oddziały 
wojskowe, przystąpiły niezwłocznie 
do walki ze skrzydlatym wrogiem, 
wykazując doskonałą sprawność i 
przystosowanie. Zatrajkotaly kulo- 
mioty, rozlegly się huki armat, a 
gwizd syren kolejowych, fabrycznych 
i elektrowni miejskiej oznajmiły 
mieszkańconm o grożącem  niebez- 
pieczeństwie. Rozpoczęła się symfo- 
nja przyszłej wojny. 

Zamiast bomb rzucały samoloty 
rakiety, atak swój kierując przede- 
wszystkiem na objekty o znaczeniu 
strategicznem. 

Aby skuteczniej obronić miasto 
przed „nieprzyjacielem*, użyto za- 

słon dymnych. które wkrótce zakry- 
ły przed okiem „wroga” prawie całe 
miasto. Tymczasem powiadomiona 
o nieprzyjacielskim ataku „nasza“ 
eskadra lotnicza przybyła wkrótce 
od strony Porubanka z pomocą „za- 
grożonemu”" miastu. Rozpoczęła się 
walka powietrzna, w wyniku której 
„nieprzyjacielskie" samoloty zmuszo- 
ne zostały do odwrotu. 

Ludność całego Wilna z zacieka- 
wieniem przyglądała sięjemocjonują- 
cej walce powietrznej, a wchłonąw-, 
szy w swe płuca trochę dymu wza- 
jemnie się pytała: „A jakby to było, 
gdyby to był gaz?" 

W tymże czasie na górze Trzy- 
krzyskiej odbywały się pokazy wal- 
ki gazowej. Jeden oddział atakował, 
drugi się bronił. W ten sposób de- 
monstrowano użycie masek przeciw- 
gazowych—obrony przed najstrasz- 
niejszą bronią ewentualnej przyszłej 
wojny. 

  

BONES a 

SPRAWY PRASOWE 

— Datennikarz niemiecki w Wilnie. Przez 
dwa dni niedzielę i poniedziałek bawił w 
Wilnie wybitny literat i dziennikarz niemiec- 
ki z Berlina p. Ignacy Jeżower, współpraco- 
wnik szeregu czasopism. W towarzystwie u- 
rzędnika do zleceń wojewody p. Józefa Ro- 
bakowskiego, gość z Niemiec zwiedził do- 

kładnie miasto nasze i jego zabytki, intere- 
sując się życiem społecznem i kulturalnem. 
Redaktor Jeżower w czasie pobytu swego w 
Wilnie przyjęty był przez p. wicewojewodę 
Stefana Kirtiklisa oraz złożył wizyty ks. Bi- 
skupowi Bandurskiemu, hachanowi karaim- 
skiemu Szapszałowi, prezydentowi m. Wilna 
Folejewskiemu i prezesowi Syndykatu Dzien- 
nikarzy Wileńskich p. Szydłowskiemu. 

SPRAWY SZKOLNE 
— Zapisy do szkoły tańca p. L. Wino- 

gradzkiej. Od kilku lat istniejąca w Wilnie 
szkoła rytmu i tańca plastycznego pani L. 
Winogradzkiej, rozwija coraz żywszą dzia- 
łalność wychowawczą i artystyczną, zysku- 
jąc przez to wielkie uznanie i popularność 

Jako dowód wysokiego poziomu artys- 
tycznego szkoły może służyć fakt, iż zespół 
taneczny pani L. Winogradzkiej miał zasz- 
czyt przedstawić swoje produkcje taneczne 
Panu Prezydentowi Rzeczypospolitej oraz Je- 
go świcie, podczas rautu urządzonego przez 
miasto Wilno dnia 26 września b. r. w sali 
Miejskiej zyskując aplauz i wysoką ocenę. 

Szkoła powyższa mieszcząca się w Wilnie 
przy ul. Piaskiwej 12 m. 6 przyjmuje w dal- 
szym ciągu zapisy uczenic tak do grupy młod- 
szych jak i do grupy starszych, w godzinach 
między 4—6 wiecz. każdego dnia. 

SANITARNA 
— Stan chorób zakaźnych w wojewódz- 

wie Wileńskiem. Władze sanitarne zanoto- 
wały ostatnio na terenie województwa wileń- 
skiego, następujące wypadki zasłabnięć na 
choroby zakaźne: tyfus brzuszny 30, plami- 
sty — 21 (1 chory zmarł),płonica — 10, czer- 
wonka — 1, błonica — 16, odra — 214, 
(w tem 168 wypadków w powiecie brasław- 
skim), róża — 2, krztusiec — 8, gruźlica — 
23 (2 zgony) jaglica — 10 oraz grypa 9. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 
— Celę Konrada i Wystawę Pamiątek po 

Miekiewiczu i Fiłomatach (Ostrobramska 9) 
zwiedzać można codziennie w dni powszednie 
od godz. 17 do 20, w niedziele od 13 do 20. 
Wsięp 50 gr., dla młodzieży uczącej się 20 gr. 

— Podziękowanie. Związek Zaw. Litera- 
tów Polskich w Wilnie składa serdeczne po- 
dziękowanie za ochotną pomoc w związku 
z otwarciem Celi Konrada i siedziby literac- 
kiej: p. Stanisławie Pietraszkiewiczównie i p. 
Lucjanowi Uzięble za łaskawe wypożyczenie 
drogocennych pamiątek; p. prof. Tymonowi 
Niesiołowskiemu za projekty wnętrza i nad- 
zór artystyczny; p. dyr. Tadeuszostwu Tur- 

kowskim za zorganizowanie Wystawy pa- 
miątek i stałą ofiarną współpracę; Słucha- 
czom wyższego Kursu Nauczycielskiego i 
Harcerzom „Czarnej Trzynastki* za zorga- 
nizowanie dyżurów i służby reprezentacyj- 
nej; p. dyr. A. Zelwerowiczowi i artystom 
Teatrów Miejskich pp. Kreczmarowi, Wasi- 
lewskiemu i Wyrzykowskiemu za recytacje 
utworów  Mickiewiczowskich;  Kwartetowi 
męskiemu prof. A. Ludwiga za wykonanie 
pieśni Filaretów; Magistratowi m. Wilna i 
dyr. Państw. Szkoły Ogrodniczej p. R. Kra- 
ussowi za udekorowanie sal kwiatami; pp. 
Jadwidze Węsławskiej i Z. Kalicińskiej za 
energiczną pomoc; Polskim Zakładom Phi- 
lipsa w Wilnie za bezinteresowną radę i po- 
moc w urządzeniu instalacji świetlnej; p. 
Włodzimierzowi Cywińskiemu za wykonanie 
pięknego adresu, dla U. S$. B., p. Michałowi 
Oszurko, Bazarowi Przemysłu Ludowego 
za wypożyczenie tkanin, oraz wszystkim któ- 
rzy przyłożyli ręki do wspólnego dzieła. 

Lista ofiarodawców ogłoszona będzie 
osobno. 

— 76-ta Środa Literacka odbędzie się dn. 
16 b. m. o godz. 8 wiecz. w nowej siedzibie 
Związku Literatów, Ostrobramska 9 (wejście 
przez bramę, w głębi dziedzińca, Ipiętro). 

Tytuł i prelegenta podamy jutro. 
Na następnej, 77-ej Środzie Związek goś- 

cić będzie Ludwika Hieronima Morstina, au- 
tora „Lilji*, „Szlakiem Legjonów*, „Kłosu 
Panny” i in. 

Wejście dla członków zwyczajnych i czł. 
sympatyków (na których można zapisywać 
się przy kasie) bezpłatne. Pozatem wstęp 
mają tylko goście wprowadzeni przez czł. 

ZEBRANIA | ODCZYTY 

— Wileńskie T-wo Lekarskie. We środę 

dnia 16 października r. b. w lokalu własnym 

(Zamkowa 24) odbędzie się naukowe posie- 

dzenie Wileńskiego Towarzystwa Lekarskie- 

go z następującym porządkiem dziennym: 
1) Odczytanie protokółu z poprzedniego po- 
siedzenia. 2) Pokazy chorych. 3) Prof. dr. 
Januszkiewicz: Na czem opieramy rozpozna- 

wanie choroby nadciśnienia? 4) dr. Wir- 
szubski: Z kazuistyki schorzeń móżdżku. 
5) Koreferat do referatu dr. Wirszubskiego 
wygłosi dr. J. Hanusewicz. 

— Z Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Wal- 
ne doroczne zebranie Towarzystwa Przyja- 
ciół Nauk w Wilnie odbędzie się w gmachu 
własnym T-wa, ul. Lelewela 8, we środę dn. 
23 b. m. o godz. 7 wiecz. Zarząd T-wa prosi 
uprzejmie członków o przybycie, osobne za- 
proszenia nie będą rozsyłane. Przybyli człon- 
kowie będą mieli sposobność zwiedzenia upo- 
rządkowanych prowizorycznie zbiorów T-wa, 
wśród których znajdzie się wiele nowych 
cennych okazów, jak również obejrzenia 
świeżo dokonanych w gmachu inwestycyj. 

SPRAWY BIAŁORUSKIE 
—; Ks. Reszeć w stanie nieczynnym. Jak 

podaje w ostatnim numerze „Bielaruskaja 
Krynica”, ks. Reszeć, prefekt w Białymstoku, 
wybitny działacz białoruski, z rozporządze- 
nia odnośnych władz państwowóch, został 
postawiony w stan nieczynny. 

Wykonanie powyższego zarządzenia prze- 
kazano arcybiskupowi wileńskiemu. 

— Tow. Młodzieży Białor. „Buduczynia* 
Grono młodzieży białoruskiej w Wilnie, zgru- 
powane koło miesięcznika „Szlach Moładzi*, 
postanowiła przystąpić do założenia organiza- 
cji młodzieży białoruskiej p. n. „Buduczynia”. 
W tym celu został opracowany statut organi- 
zacji i złożony odnośnym władzom do za- 
twierdzenia. 

Sądząc z kierunku miesięcznika „Szlach 
Moładzi*, którego współpracownicy są ini- 
cjatorami powyższego projektu, nowa ta, i 
zarazem jedyna organizacja młodzieży bia- 
łoruskiej, będzie miała charakter wybitnie 
narodowy. (rt) 

SPRAWY ŻYDOWSKIE 

— Próby manifestacji komunistycznej. 
Wczorajszy sądny dzień żydowski, ko- 

muniści chcieli wykorzystać w celu zamani- 
festowania swej antyreligijności. Koło godz. 
5 po poł. grupa wyrostków komunistycznych 
udała się na dziedziniec głównej synagogi i 
chciała urządzić wiec, lecz temu przeciwsta- 
wili się modlący, przybierając groźną posta- 
wę. Wówczas komuniści zadowolili się roz- 
rzuceniem odezw i uciekli. 

Nieco później władze bezpieczeństwa о- 
trzymały wiadomość, że komuniści zamierza- 
ją urządzić manifestację na cmentarzu ży- 
dowskim. Aby mie dopuścić do mogących 
wyniknąć stąd awantur, oddzał policji oto- 
czył cmentarz, strzegąc go przez cały dzień. 
Poza małemi incydentami spokój nie został 
nigdzie zakłócony. 
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nóżnE 
— Zmiana pod każdym względem na 

gorsze. Jeden z naszych czytelników uskar- 

ża się na zachowanie się dorożkarzy, maję- 

cych postój na placyku przy zbiegu ulic 
Sierakowskiego, J. Jasińskiego, Piekiełka i 
Podgórnej. Dawniej stały dorożki na środ- 
kū placu nikomu nie zawadzając, gdyż ruch 
kołowy i pieszy odbywał się naokoło placu. 
Nie wiedzieć czemu przeniesiono je następ- 
nie w inne miejsce — wzdłuż ul. J. Jasińskie- 
go. Niedługo jednakże inowacja się utrzy- 
mała. Po pewnym czasie ustawiono je 
wzdłuż Piekiełka i ta reforma okazała się 
najgorszą. Dorożki przecinają prostą drogę 
z ulicy Sierakowskiego na ulicę J. Jasińskie- 

go i przechodnie zmuszeni są krążyć po bru- 

ku i błocie, robiąc niepotrzebny łuk, by omi- 

nąć zagradzające drogę wehikuły. 

Najgorszą zaś rzeczą przy nowym stanie 

rzeczy jest to, że obecnie dorożkarze mają 

bliższy dostęp do funkcjonującego pod fir- 
mą piwiarni szynku i wskutek tego pijańst- 

wo wśród nich wzmogło się niepomiernie. 

I dawniej nieraz kiwali się na koźle, śpiąc 

w nejlepsze, tak, że trudno się było ich do- 

budzić, łub prowadzili głośny dyskurs ze 
sobą obficie przeplatany ordynarnemi i płu- 
gawemi wyrazami. Teraz zaś zachowanie się 
icah stało się wprost niemożliwem. W nie- 

dzielę wieczorem nie można było skorzystać 

z żadnej absolutnie dorożki, mimo, że długi 
ich sznur ciągnął się w ciemny zaułek Pie- 
kiełka. Część woźniców była pijana aż do 

utraty przytomności, większość zaś była nie- 
obecna, zapewne rozgrzewając  zziębnięte 

kości w gościnnym szyneczku. 
Wartoby było, aby odpowiednie czynniki 

położyły kres tej anarchji. 
— Z Izby Przemysłowo-Handlowej w Wit- 

nie. Izba Przemysłowo-Handlowa w Wilnie 

komunikuje, że istnieją możliwości wywozu 

do Włoch polskich wędlin, kiełbas i innych 

wyrobów wędliniarskich, nie ulegających szy- 

bkiemu zepsuciu, jak n.p.: wędlina litewska, 

kiełbasa krakowska, myśliwska, balerony itp. 

Zainteresowane firmy winne się zgłosić 

do Izby Przemysłowo-Handlowej w Wilnie, 
Trocka 3, w sprawie informacyj bardziej 
szczegółowych. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś i ju- 

tro w dalszym ciągu grane będzie arcydzieło 
Gogola „Rewizor* z Al. Zelwcrowiczem w 
roli Horodniczego. 

W próbach pod osobistą reżyserją Al. Zel- 
werowicza najnowsza komedja  Grzymały 
Siedleckiego „Maman do wzięcia". 

— Teatr Miejski „Lutnia*. Dziś o godz. 
8 wiecz. ostatni występ rewji stołecznej, któ- 
ra na obu poprzednich występach niezmier- 
nie się podobała, zyskując uznanie publicz- 
ności. Jutro w dalszym ciągu sensacyjna 
„Powódź w reżyserji J. Wałdena. 

W próbach lekka komedja Flers'a i Cro- 
isseta „Powrėt“. 

— Występy Maliekiej i Węgierko. Jak 
było do przewidzenia zapowiedziane występy 
Malickiej i Węgierko wywołały ogromne za- 
interesowanie. Kasa zamawiań intensywnie 
sprzedaje bilety na czwartek i piątek bie- 
żącego tygodnia. Wieczory te wypełni świe- 
tna, pełną poezji komedja Niccodemiego 
„Świt, dzień i noc". 

— Przedstawienie szkolne. W nadchodzą- 
cą sobotę dane będzie jedno tylko przeds 
wienie szkolne w Teatrze Miejskim „Luinia*. 
Odegrany zostanie po raz ostatni w sezonie 
„Wielki człowiek do małych interesów" z A. 
Zelwerowiczem w roli głównej. 

— Wileūskie T-wo Filharmoniezne urzą- 
dza w czwartek dnia 17 b. m. wielki koncert 
Ignacego Dygasa sławnego polskiego tenora. 
Początek o godz. 20-ej. Bilety do nabycia w 
Teatrze Miejskim „Lutnia*. 

Fala 385. 

WTOREK, dnia 15 października 1929 roku. 

11.55: Sygnał czasu. 12.05: Poranek mu- 
zyki popułarnej. 13.10: Komunikat meteo- 
rologiczny. 16.36: Program dzienny i chwil- 
ka litewska. 16.55: Komunikat organizaeyj 
społecznych. 17.05: „O pani, dla pani* wygł. 
Zula Minkiewiczówna. 17.25: Wolna trybuna. 
17.45: Koncert. 18.45: „Wrażenia z На “ 
I odczyt, wygł. Walerja Horoszkiewiczów- 
na 19.10: Program na środę. 19.20: Opera 
„Legenda Bałtyku* poczem komunikaty. 
23.00: Godzina ciszy. 

Pić albo nie pić — oto jest 
pytanie?... 

Wiele mówimy o Ameryce — złego i do- 
brego. Zwłaszcza ci, którzy tam nie byli ш- 
bią wypowiadać surowe sądy krytyczne. 
Wiele rzeczy tam im się nie podoba, zwłasz- 
cza prohibicja. Tymczasem ta ośmieszana 
prohibicja, pomimo, że każdy może upić się 
tam jak za dawnych „mokrych* czasów, — 
sprawiła wielką i korzystną przemianę: 
wzmogła wydajność pracy, powiększając za- 
robki, zmniejszyła znacznie przestępczość, 
rozwinęła przemysł rozrywkowy ((przemysł 
wolnych godzin) podniosła kulturalnie sze- 
rokie masy robotnicze. Wódka oczywiście 
jest — ale jest droga i podła, a pijaństwo 
jest utrudnione, ograniczone, prześladowane. 
Znawcy tej sprawy twierdzą, że prohibicja 
udała się w 80-ciu procentach. 

Że dobrobyt szerokich mas w „suchej* 
Ameryce podniósł się znacznie dzięki 
zmniejszeniu się niepomiernego pijaństwa za 
„mokrych* czasów — temu zaprzeczyć się 
nie da. Ze wzrostem dobrobytu robotnik jest 
w większości wypadków właścicielem domku 
pod miastem, ma swego Forda, posiada osz- 
czędnošci ma zabezpieczoną przyszłość — 
słowem nie jest parjasem, jak u nas. Przyto- 
czę jedną tylko cyfrę statystyczną, ilustru- 
jącą jak wygląda przezorność w „suchej'* 
Ameryce. Oto na ogół ludności Stanów Zjed- 
noczonych 120 miljonów, 65 miljonów ludzi 
jest ubezpieczonych na życie. Suma polis 
wynosi 100 miljardów dolarów, co daje prze- 
ciętnie z górą 1500 dolarów na głowę. Nikt 
mnie nie przekona, że człowiek regularnie 
„zalewający robaka* jest zdolny do myśli 
o jutrze, że człowiek „kieliszka* hartuje się 
w ciężkiej walce o byt — alkoholem. = 

Nie zamierzam propagować u nas absty- 
nencji, chodzi mi tylko o pewną wstrzęmię- 
źliwość, o jeden kieliszek mniej, a natomiast 
o oddanie zaoszczędzonych groszy, które mie- 
sięcznie uczynią złote — na zabezpieczenie 
jutra, na polisę asekuracyjną do P. K. O. 

Najpierw, obywatelu, mężu i ojcze zabez- 
piecz w P. K. O. przyszłość rodziny, co mie- 
siąc oddawaj pewną sumkę na składkę ubez- 
pieczeniową, a potem, gdy poczujesz w kie- 
szeni nadmiar pieniędzy i niepowstrzymany 
apetyt na kilka większych, mocnych -— no 
to już pij! Na zdrowie! M. Cz. 

Nie wolno wysyłać obcokra- 
jowcom losów Loterji Państw. 

Władze skarbowe wydały zakaz nabywa- 
nia i przesyłania losów Polskiej Loterji Pań- 
stwowej obcokrajowcom, zamieszkałym poza 
granicami państwa. 

    

Popierajcie Ligę Morską 

i Rzeczną!



Z_OSTATNIEJ CHWILI 
Wyrok w Sprawie ks. Olszauskasa 

'6 lat ciężkiego więzienia. 

KOWNO, 14.X (Pat.) Dziś o godz. 
4-ej po południu ogłoszono wyrok w 
sprawie prałata Olszauskasa. Został 
on zasądzony na 8 lat ciężkiego 
więzienia. Z uwagi jednak na za- 

Próby z nowym sterowcem. 
LOMDYN, 14,X (Pat). Sterowiec 

„R 101* odbył dzisiaj nad lotniskiem 
w Cardington pierwszy lot próbny 

sługi, "jakie położył on dla Litwy, 
termin tem zmniejszono do lat 6-iu, 
przyczem zaliczno także 6 miesięcy 
przebytych w więzieniu śledczem. 

  

o godz. 11.20 rano. Z. rezerwuaru 
sterowca wypuszczono pewną ilość 
wody, stanowiącej obciążenie, po- 
czem sterowiec podniósł się szybko i 
po osiągnięciu pewnej wysokości 

KURJER WILLE N=SKI 

skierował się na pełne morze. Lo* 
towi sterowca przygłądało się wiele 
tysięcy osób, zgromadzonych - na 
wybrzeżu. | Е L 

Znalazłszy się na wysokości oko- 
ło 120 stóp, sterowiec skierował się 
nad Bedford. Podczas lotu praco- 
wały trzy silniki, Następnie „R 101% 
skierował się ku Londynowi. De- 
monstracja wypadła wspaniale, tem 
bardziej, że sterowcowi towarzyszyło 
kilka samolotów, stanowiących es- 
kortę. Po kilku okrążeniach stero- 
wiec wziął znaczną wysokość i po 
pewnym czasie znikł w chmurach, 
by następnie znów odbyć półgo- 
dzinny lot nad miastem. Na wiado- 
mość o ukazaniu się olbrzymiego 

statku powietrznego w wielu oknach, 
na balkonach, terasach i nawet na 
dachach domów zaroiło się od pu- 
bliczności. Po kilku okrążeniach Ci- 
ty i przedmieść sterowiec poszybo* 
wal zpowrotem do Cardington, do- 
kąd przybyl po godzinie lotu. 

Hugenberg działa. 
BERLIN, 14 X. (Pat). Ма kon- 

greśie niemiecko-narodowym, który 
obradował w miasteczku nadreń- 
skiem Neustadt, wygłosił przewod- 
niczący stronnictwa niemiecko-naro- 
dowego poseł Hugenberg programo- 
we przemówienie agitacyjne na 
rzecz akcji plebiscytowej, określając 
plebiscyt przeciwko planowi Younga 

jako początek antyrządowej ofenzy- 
wy ze strony kół prawicowych. 
Kongres uchwalił między innemi re- 
zolucję, protestującą ostro przeciw- 
ko rozwiąząniu organizacji stahlhel-_ 
mowej w Nadrenji i Westfalji oraz 
wzywającą do zachowania wiernoś- 
ci programowi Stahlhelmu. Na de- 
peszę hołdowniczą, wystosowaną do 
prezydenta Hindenburga, kongres 
otrzymał od prezydenta Rzeszy te- 
legraficzne podziękowanie z życze- 
niami pomyślnego przebiegu obrad. 

  

Popietajcie przemysł krajowy 

Nr. 236 (1581) 

  

Rekordowy film światal 

| „INTRYGANT“ 
| 

„H
ol
ly
wo
od
“ 

uk
až

e 
si

ę 
w 

ki
ni
e 

  

ы a d “ Od dnia 14 do 18 paždzier- 
K H k nika 1929 roku włącznie 

M 18]8 18 będą wyświetlane filmy: 

"SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 5. 

  

  

KINO - TEATR 

„Marynarz słodkich wód” 
W rolach głównych: „człowiek bez śmiechu*—Buster Keaton i Ernest Torreńce. Rzecz dzieje się współcześnie. 

Nad program: 1) Wileńska straż ogniowa ж 1 akcie. 2) Kawaler z gitarą, komedja w 2 akt. 
Kasą czynna od godz. 8 min. 30. Początek seansów od godz. 4-ej, 

Premjera! Film ze śpiewem będą wykonane od- 
powiednie romansy. 

Następny program: „O šwici 

Komedja 
w 8 aktach. 

  

  

  

Orkiestra bałałajek i mandolin. 

  

Najwięksyy sukces ostatnich czasów! Najpopu- w potężnym dramaci: 
HELIOS ff) larniejszy mężczyzna Świata. bożyszcze kobiet l wan P e t row i cz Peertydshym ь 

я 55 ( (i » (1 О 

„AP „OSTATNI ROMANS” Gda jj kią mit) 
3 w rol. główn męczenica miłości Hr. Agnes Esterhazy i czurująca Liljan Ellis. 

Film o wzruszającej treści! Przepych! Wystawa! Śpiewno- muzyczna ilustraeja! Seansy o g. 4, 6, 8 i 107/,* 
Na premjerę honorowe bilety nieważne, 

DZIŚ! Rewelacyjny program! * Najznakomitsza gwiazda ekranu 
KINO-TEATR 0 LG A cz E co W A porywa, ezaruje, uwodzi w swej najlepszej kreacji jako ogarnięta 

„BOLLYWOOD 
Mickiewicza 22. 

mężem a kochankiem. 

'KINO Dziś premjera! 

Piccadilly 
Wielka 42, Tel. 17:85,   
Anons! „ZAGŁADA ROSJI" 

Reż. MARCINA i BERGERA. W rol. gł.: Mikołaj Malikow, Diana Karenne, Natalja Lisienko, Camilla Hollay, Alfred Abel, 
Michał Razumny, Jack Trevor. Przy realiz. tego filmu współpracował kuzyn cara Mikołaja II, książę Jusupow Od jutra 

Dziś i dni następuychl 

Tajemnica starego rodu" 3 
Błatsyństięto: W podwójnej roli księżniezki  wieśniaczki królowa ekranów polskich Jadwiga Smosarska. 
W rolach gł. najpiękniejszy amant filmowy Jerzy Marr oraz najwybitniejsi artyści scen posskich: Gorczyńska, 

Kino Kolejowe 

OGNISKO 
  

  

"ałe Wilno w napięciu! Każdy w oczekiwaniu zakończenia 
tytanicznego filmu świata „La Maison du Mystere* 

„Golgota uczciwej kobiety 
W rolach głównych genjusze ekranu: Iwan Mozżuchin, Mikołaj Kolin i Helena Darly. 

UWAGA! Oż godziny 3 do 6-6ej ceny znižune: 50 i 60 gr. 

Dzieje największego szarlatana wszystkich 
sybirskiego chłopa, RASPUTINA. 

Wielki dramat dziejowy i erotyczny w 12 aktach. 
czasów, 

namiętnościami w świat. produkcji, podziwiane w Ameryce i Europie 

„Xobieta w płomieniach" 
potężny dramat kobiety zmysłowej, opanowanej gorąeą miłością, stojącej na rozdrożu, wybierającej między 

Ilustrację muzyczną wykona orkiestra koncertowa. y Poezątek o godz. 4, 6, 8 i 10,15. 
— — Dyrekcja łaskawie prosi Sz. Publiczność o przybycie na 15 minut przed rozpoczęciem seansów. — — 

Dziś premjera! 
gy Potężny dramat 

miłości, poswięcen. 
i cierpienia w 12 akt. 

Wielkie święto polskiej wytwórczości filmowej! 
potężny dramat współczesny w 12 akt., 
na tie przejmujących przeżyć miłosnych 
według oryginaln. scenarjusza Stefana 

  

ehok dworca kolejow. Gruszczyński, Gawlikowski, Knaka Zawadzki, Justjan, Walter, Krukowski i wiele innych. 
( low.) Miłość. Zdrada... Zbrodnia... Strzał z zasadzki. Szał sazdrości... Odnalezione Šias, =— 

Poez. seansów o godz. 5, w niedziele i święta o 4 pop. 

i Zupełnie nowa kopja! Najnow- Polskie Kino upełnie PAL ANY monumentalny 

WANDA 
ul. Wielka 30, tel.14-81 

Pierre Benoit. 

Dziśl KINO 

LUX 
Miekiewicza 11. 

W roli głównej najsu- 
bteln. artystka świata.   

będzie pod wpływem tego wielkiego arcydzieła. 

  

Tekst obwieszczenia Ha 1-16. 22 I 
Sąd Okręgowy w Wilnie obwieszcza, że decy- 

zją z dnia l3-go sierpnia 1929 roku postanowił: na 
żądanie Jakóba Szuberii unieważnić listy zastawne 
Wileńskiego Banku 4iemskiego na nominalną sumę 
1000 rb. serji 2 N 1415 i na nominalaą sumę 500 rb. 
serjt 8 Ni 11395, Sprawy Nr. Z 1432/22 r. 
2902 Sekretarz (podpis). 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, Konstanty 

Karmelitow, zamieszkały w Wilnie przy ul Gimna- 
zjalnej 6—12 na zasadzie art. 1030 U. P. C. podaje 
do wiadomości publicznej, że dnia 29 października 
1929 roku o godz, 10 rano w Wilnie przy ul. Horo- 
delskiej 33—1 odbędzie się sprzedaż z licytacji nale- 
żącego do Karoliny Urbanowej op. nad mien. zm. 

Sabelą RL ZU, Urwana majątku ruchomego 

składającego się z domu drewnianego na podmurów- 
ce krytego gofitem, wybudowanego na ziemi m, Wil- 

na zawier. z 4 mieszkań jednopokojówych z kuchnią 

na'znos, oraż składzika, na zaspokojenie pretensji 

Aleksandra Bułaskiego w sumie złotych 2.000 z %% 

i kosztami. Spis rzeczy i szacunek takowych przej- 

rzany być może w dniu licytacji zgodnię z art. 1046 

sze wydanie! Wiekopomne arcy- 
dzieło podług słynej powieści 

Najcudowniejszy film światal 

„Cierpienia miłości!” (1 ki kokzekiiego') 
Olga Czechowa. 

i Andre Roanne. 

Film który zdumiewa! Przeraża! 

Początek o g. 4-ej. 

  

LECZRICA 
LITEWSKIEGO STOWARZYSZENIA 

POMOCY SANITARNEJ 
WILNO, WILEŃSKA 28. Tel. 846. 

W przychodni przyjmują lekarze specjaliści. 
W szpitalu oddziały: wewnętrzny, oczny, nerwo- 

wy, chirurgiczny, ginekologiczny oraz 
dla stałych chorych moczopłciowych. 

Gabinet Roentgena i Elektro-Leczniczy. 
Leczenie promieniami Roentgena i elektrycznoś- 
cią, fotografowanie, prześwietlanie, elektryczne 

wanny, elektryczny masaż. 

Przyjęcia od 10 — 3. 2910 
  

  

KRAWIEC DAMSKI 

Stanisław Wiśniewski 
z Warszawy, ul. Królewska Nr. 3 m. 3 
Specjalność: płaszcze, kostjumy i futra.       

EEEEEFEEFFEEFEFEFEFI 

ATLANTYDA 
W rolach głównych najpiękniejsza kobieta świata Stanisława Napiórkowka (Antinea), Jean Angelo 

Zachwyca! 

epokowy dram. 
w 12 aktach. 

Porywa! 
Potężny dramat wiel- 
kiego serca Polki matki 

i Połki kochanki. 
W filmie biorą udział pułki polskich ułanów, 
szwoleżerów oraz artylerja. 

Ceny miejse od 40 gr. 
Całe miasto nasze 

DO SPRZEDANIA 
w pobliżu . dworca dwa 
domy murowane ze skle- 
pem od ulicy i murowano- 
drewniany, o 9% mieszka- 
niach. Około 400 sążni 
ziemi własnej, ogród owo- 
cowy i warzywny. Hipo- 
teka wywołana. Szczegóły 
w sklepie B-ci Gołębiow- 
skich Trocka 3.  2906-1 

Potrzebna 
kasjerka na wyjazd 
do teatru z kaucją. 
Zgłaszać się: 2908 

Dom H X „ZACHĘTA” 
| Miekiewicza 1, tel. 9-05 

Poszukujemy 
sum hipotecznych na 
pierwsze miejsca hi- 
potek miejskich lub 
ziemskich na dobre 
oprocentowanie. 2909 

Dom H-K „ZACHETA“ 

    

Kursy Kierowców Samochodowych 
STOWARZYSZENIA TECHNIKÓW POLSKICH 

| Telefon 13-30. w WILNIE 
W dniu 28 października r.b. rozpoczną się zajęcia w grupie XL 
AMATORSKIEJ dla Pań i Panów z nauką 5-tygodniową i w grupie 
XLI ZAWODOWEJ dla kierowców zawodowych z nauką 

2'/, miesięczną. 

| 

| 
ul. Ponarska 55. | 

Zapisy przyjmuje i informacyj udziela sekretarjat kursów 
codzien. od godz. 12-ej do 1I8-ej przy ul. Ponarskiej 55, tel. 13-30. 

i Przy kursach warsztaty reperacyjne dla samochodów i ciągówek rolniczych, 

L 
organizator, 
buchalter- 
bankowiec 
poszukuje posady. 

Może być na wyjazd. 
Oferty do Admin. 
„Kurjera Wileńsk." 

pod „Zdolny*. 
  

э - 

1604/V1 

Obwieszczenie o licytacji. 
Urząd Skarbowy Podatków i Opłat Skarbowych 

na powiat wileńsko-trocki na zasadzie $ 33 Instrukcji 
o przymusowem ściąganiu państwówych podatków 
i opłat z dnia 17.V 1926 roku (Dz. Urz. Min. Skarbu 
Nr. 15) i na podstawie U.P.C. 1030— 1039 podaje do 
wiadomości ogólnej, iż w dniu 28 października 1929 r. 
o godzinie 10 rano .w lokalu Zakładów Przemysłowych 
„Grzegorzewo'* w Grzegorzewie, gm. Trockiej odbę- 
dzie się sprzedaż z (licytacji niżej wymienionych ru- 
chomości należących do Kureca Grzegorza celem 
pokrycia zaległości podatkowych: 
1. Tektura bronzowa +1000 klg. oszacowana na 450 zł. 

2. „ „ 600 „ „ „ - 250 .. 
@ ” 1500 „ „ „” 600 „, 
„ „ 1500 „ ” „” 600 „ 

10000 „ „ „„ 5000 „ 
ajęte przedmioty reflektanci mogą oglądač w 

dnfu 28 października 1929 r. o g. 9—10 rano w zakła- 
dach przemysłowych „Grzegorzewo”. 

Dnia 9.X 1929 r. 
(©) W. Jankowski 
Naczelnik Urzędu. 

1605/V1 

Obwieszczenie o licytacji. 
Urząd Skarbowy Podatków i Opłat Skarbowych 

na powiat wileńsko-trocki na zasadzie $ 33 Instrukcji 
o przymusowem ściąganiu państwowych podatków 
i opłat z dnia 17.V 1926 r. (Dzien. Urz, Min. Skarbu 
Nr. 15) i na podstawie U.P.C. 1030—1039 podaje do 
wiadomości ogólnej, iż w dniu 29 października 1929 r. 
o godz. 10 rano w lokalu fabryki tekrury C. Balbe- 
ryskiego w Nowej Wilejce odbędzie się sprzedaż 
z licytacji niżej wymienionych ruchomości należących 
do Balberyskiego Calela celem pokrycia zaległości 
podatkowych. й 

|. Tektura żółta 45.000 klg, oszacowana na 18000 zł. 

2 „- Бгопхома 30.000 ,. „ » 126000, 
3 “ 3.000 „ „ VO A 

4, Umeblowanie pokoju stolowego skladającego się: 

z | stołu dużego dębowego rozsuwanego, rzeżbionego 

o nogach toczonych, 4 fotele z siedzeniami obitemi 

skórą, 4 krzesła dębowe, | kredens duży o sześciu 

szafkach i 2 szufladach z lustrem, | kredens mały dę- 

bowy o | szafce i 2 szufladach z lustrem, | gramofon 

szafkowy, stojący z drzwiczkami czeczotkowemi osza- 

cowane na 2000 złotych. Zajęte przedmioty reflektanci 

mogą oglądać w dniu 29 października 1929 roku od 

godziny 9—10 rano w lokalu fabryki tektury C. Bal- 

beryski. 
Dnia 9.X. 1929 r. 

(—) W. Jankowki 
2903 Naczelnik Urzędu. 

polecają 
na sez0n 
jesienny Mopy, wielki dobry wybór 

  

zastępcy do sprzeda- 
ży obligacyj na raty 
poszukiwani. Płacimy 
więcej, niż dwie peł- 
ne raty, Natychmiast 
zgłoszenia pod „Nie- 
zwykły zarobek" do 
Generalnej Ekspedy- 
cji Ogłoszeń, Lwów, 
Legjonów |. 2905 

Dr. med. 

MARJAM NIENICK 
Adjukt; kliniki skórno- 
syfil. Uniwersytetu S.B. 

PO POWROCIE 
wznowił przyjęcia. 

Wileńska 34 miesz. 3. 
Przyjm. od 4—7 ppoł. 

2851 

  

  

  

Potrzebny 
na wyjazd bileter do te- 
atru z niedużą kaucją. 

Dom H/K. „Zachęta*, 
Mickiewicza 1, tel. 9-05 

Sprzedam 

DOM 
na Zwierzyńcu przy 

ul. Dzielnej 17/45. 

Dowiedzieć się: 

UI. Lwowska 12-4 

|Udzielam iekcji 
języka polskiego, hi- 
storji, literatury pol- 
skiej, historji Polski. 
Wiadomość do adm. 

pod „Polonista“. 

      

  

"DRZEWKA i KRZEWY owocowe 
jabłonie, gruszy, Śliwy, czereśnie, wiśnie, 

agrest, porzeczki, maliny oraz ozdobne 

Zaaklimatyzowane, wyhodowane na miejscu w szkółkach. 

ili zlewki przy Koni Vilis 
WILNO, Zawalna 6, m. 2. 

  

Kwalifikowany 

NAUCZYCIEL 
przygotowuje w  zbioro- 
wych lekcjach do egza- 

minu wstępnego do 

SZKOŁY TECHNICZNEJ, 
Seminarjum nauczycielsk. 
1 innych. Równieź przy- 
gotowuje do egzaminu ® 
siedmiu oddziałów szkoły 
powszechnej na świa- 
dectwo. Zgłoszenia ul. 
Krakowska l 31, m. 6 
od 4 do 6 g. wieczorem. 

Buchalter- 
bilansista 

przyjmie posądę stałą, 

lub godzinową. 
Zgłoszenia do „Kurjera 
Wileńskiego* pod „Bu- 
chalter*. 2452 

Do sprzedania 
dębowa szafa do ubrania 

rozbierana, Bakszta Nr. 4 

Związek Drukarzy, od g. 

7—8 wiecz. 

Energiczny 
handlowiec 

magazynier z długoletnią 
praktyką przyjmie posa- 

  

  

dę. Oferty do „Kurjera 
Wileńskiego* pod „Ma- 
gazynier*. 2453 

FOLWARK 
z murowanemi zabudo- 
waniami. ośrodek dużego 
dworu, z długiem bau- 
kowym sprzedamy za 

4.000 dolarów. 

Wileńskie Biuro 
Komisowo- Handlowe 

Miekiewicza 21, tel. 152. 
2892 

2524 

m 
Ceny E 

przystępne. =   

REBROUESAAOEGOWE 

g LEKARZE © 

Or.Kenigsberg 
CHOROBY WENERYCZ- 

NE, SKÓRNE 1 analizy le- 
karskie. Przyjmuje 9-12 

    

1 4-8. 

Mickiewicza 4 
tel. 1090. W. Z. P. 73. 

DOKTÓR 

BLUMOWICZ 
Choroby weneryczne, 
syfilis i skórne. 

Wielka 21. 
04 9 — 1 1 3 — 1, 

(Telef. 921), 

DOKTOR MEDYCYNY 

A. GYMBLER 
CHOROBY  WENERY- 

CZNE i SKORNE 
Elektroterapja, Diater 
mia, Słońce górskie, 

Sollux, 1500 

Mickiewicza 12 
róg. Tatarskiej. 

Przyjmuje 9 — 2 15—7 

DOKTÓR 

D. Zeldowicz 
choroby weneryczne, sy- 
filis, narządów mocże- 

wych, Elektroterap. 
(Diatermia) 

od 9—1, od 5— £ wiecz. 

    

  

Kobieta-Lekars 

Dr. ZelioWiCZOWA 
kobiece, weneryczne, na- 
rządów moczow, od 12—2 

* 1 оё 4 — 6 

ul. Miekiewicza 24. 
W. Zdr, Nr 152. 

Akuszerka 

barja Area 
przyjmuje od 9 rano 
do 7 w. ul. Mickie- 
wicza 30 m. 4. W.Zdr. 

Nr. 3098. 

ZASTĘPCÓW 
za wysoką prowizją. 
poszukuje wytwórnia 

we Lwowie. 
Zgłoszenia pod „Prze- 
tłok" do Generalnej 
Ekspedycji Ogłoszeń. 
Lwów, Legjonów 1 

DWA drżę pokoje 
ze wszelkiemi wygodami 

do wynajęcia 
ul. Kościuszki 14, m. 3. 

    

U. В, ©. 
2904 

W. SOMERSET MAUGHAM. 

- Siła w 

Komornik Sądowy K. Karmelitow.   
6) 

vyžsza. 
(Z cyklu „SAMOTNE DUSZE"). 

Przekład autoryzowany Janiny Sujkowskiej. 

Plac tennisowy znajdował się w 

odległości kilkuset kroków od bunga- 
lowu. Poszli tam zaraz po herbacie 

nie cheąc tracić cennego czasu. 
— Patrzaj — rzekła Doris. — To 

ta sama kobieta, która tu była z rana. 
Guy odwrócił się szybko. Patrzył 

przez chwilę na Malajkę, ale milczał. 
— Jaki ona ma śliczny sarong — 

zauważyła Doris. — Ciekawa jestem, 

skąd on pochodzi. 
Minęli nieznajomą. Była mała i 

drobna, miała olbrzymie, czarne, 
gwiaździste oczy, właściwe swojej ra- 
sie, i bujne krucze włosy. Nie poru- 
szała się, gdy przechodzili, patrząc za 
nimi jakimś dziwnym wzrokiem. 

Doris zauważyła, że nie była tak 
młodociana, jak jej się zdawało zda- 
leka. Rysy miała nieco za grube a skó- 
rę ciemną, lecz pomimo to była bar- 
dzo ładna. W ramionach trzymała 
dziecko. Doris, mijając ją, uśmiech- 
nęła się do malca, co jednakże nie wy- 
wołało na usta matki ani cienia uś- 

miechu. Twarz pozostała niewrusze- 
nie apatyczna. Nie patrzyła na Guy 
tylko na Doris. On zaś zachowywał 
się tak, jakby jej wcale nie widział. 

— Czy to nie śliczne maleństwo? 
zapytała młoda mężatka. 

Nie zauważyłem. 
Zdumiał ją wyraz jego twarzy. Był 

blady jak płótno, a szpecące go bro- 
dawki, które ją tak martwiły, wyda- 
wały się czerwieńsze niż zazwyczaj. 

— (zy zauważyłeś, jakie ona mia- 
ła ręce i nogi? Istna księżniczka. 

— Wszyscy tubyley odznaczają 
się ładnemi rękami i nogami odpo- 
wiedział. 

W tonie jego słów nie brzmiała 
nuta zwykłego humoru. Mogło się zda- 
wać, że zmusza się do mówienia. 

poczuła przypływ cieka- 

  

  

Doris 
wości. 

— (o to za jedna nie wiesz? 

— Dziewczyna z kampongu. 
Doszli do placu. Guy odwrócił się 

Czy jesteś już cztonkiem LOPP-u? Miekiewicza 1, tel.9 05.       
i spotkał się ze wzrokiem Malajki, 
która stała tam, gdzie ją minęli. 

— Zaczynamy? — zapytała Doris. 
— Tak. Przejdź na tamtą stronę. 

Grał bardzo źle. Zazwyczaj ona by- 
wała bita, tym razem jednak stało się 
odwrotnie. I grał w milczeniu. Zaz- 
wyczaj bywał hałaśliwy, wykrzyki- 
wał, wydrwiwał ewentualnie swoją 
niezręczność i śmiał się z żony gdy 
mu nie mogła sprostać. 

— Źle z tobą — zawołała. 
— Ani trochę — odrzucił. 

Zaciął się w grze, chcąc ją choć raz 
pobić. Nigdy jeszcze nie widziała go 
z tak kamienną twarzą. Czy to możbi- 
we, żeby niepowodzenie w grze wy- 
trąciło go do tego stopnia z równo- 
wagi? Ściemniło się i powrócili do do- 
mu. Malajka stała ciągłe w tem sa- 
mem miejscu, Raz jeszcze jej czarne 0- 
czy, osadzone w apatycznej twarzy, 

pogoniły za białą parą. 

Na werandzie zastali podniesione 
story. Na stoliku między ich leżakami 
stały butelki i syfon z wodą sodową. 
Za bungalowem rozpościerała się sze- 
roka wstęga rzeki, tonąca w tajemni- 
czym mroku zapadającej nocy. W ci- 
szy rozlegał się plusk wioseł. 

— Fatalnie dziś grałem — rzekł 
Guy, przerywając milczenie. — Jes- 
tem trochę zdenerwowany. 

  

  

  
— 0, mój Boże! Chyba nie bę- 

dziesz miał febry? 
— (Cóż znowu? Jutro będę w po- 

rządku. 
Zapadły ciemności. Skrzeczały do- 

nośnie żaby, a od czasu do czasu roz- 
legały się trele jakiegoś nocnego pta- 
ka. Powietrze migotało od fosforyzu- 
jących owadów, które nadawały drze- 
wom wygląd choinek, oświetlonych 
maleńkiemi świeczkami. 

Nagle Doris usłyszała ciche west- 
chnienie. Guy? Taki zawsze wesoły — 
nie, to niemożliwe! 

— (o ci jest, mały? — zapytała 
łagodnie. — Powiedz mamusi. 

— Nie mi nie jest. Napijmy się 
jeszcze — odpowiedział swobodnie. 

Na drugi dzień był wesoły jak zwy- 
kle. Przyszła poczta, której przybycie 
stanowiło ważne wydarzenie w ich 
monotonnem życiu. Przez pierwszy 
dzień przerzucali zazwyczaj pośpiesz- 
nie otrzymane listy, gazety, tygodniki 
i książki, pozostawiając na dalsze ty- 
godnie bardziej gruntowną lekturę. 
Wyrywali sobie ilustrowane pisma 
Gdyby nie roztargnienie spowodowa- 
ne nowinami, Doris zauważyłaby, że 
w Guy zaszła zmiana, choć trudnoby 
jej było określić jaka. W oczach świe- 
ciła mu dziwną czujność, a opusz- 
czonych kącikach ust krył się wyraz 
lekkiego niepokoju. 

  

W tydzień później, siedząc z rana 
w zaciemnionym pokoju nad gramaty- 
ką malajską, usłyszała przed domem 
hałas i rozmowę. Rozległ się gniewny 
głos służącego naprzemian z dogady- 
waniem woziwody i przeraźliwem jaz- 
gotaniem tubylczej kobiety, poczem 
dało się słyszeć gwałtowne szamota- 
nie. Doris podeszła do okna i otwarzy- 
ła okiennice. Woziwoda ciągnął nat- 
rętną kobietę za rękę, podczas, gdy 
służący pchał ją ztyłu. Była to ta sa- 
ma Malajka, która wałęsała się z ra- 
na koło bungalowu, a wieczorem wys- 
tawała na ścieżce niedaleko placu te- 
nisowego. Na rękach miała dziecko. 
Wszyscy troje wrzeszczeli i wymyślali 
sobie nawzajem. 

— Hej! — kryknęła Doris. — Co 
wy robicie? 

Na dźwięk jej głosu woziwoda pu- 
ścił nagle kobietę, która pchana w 
dalszym ciągu z tyłu upadła na zie- 
mię. Zapanowało milczenie. Służący 
patrzał ponuro w przestrzeń. Wozi- 
woda stał chwilę, niepewny co robić, 
poczem wymknął się chyłkiem za bra- 
mę. Kobieta podniosła się powoli z 
ziemi, poprawiła dziecko na ręku i 
stanęła, obojętna i kamienna jak zaw- 
sze, z oczami utkwionemi w białą po- 
stać w oknie. Służący powiedział do 
niej coś niedosłyszalnego, i Malajka 
oddaliła się z ociąganiem nie daw- 

szy żadnego znaku, że go usłyszała. 
Chłopiec poszedł za nią do bramy. Do- 
ris zawołała na niego gdy wracał, ale 
udał, że nie słyszy. Ogarnął ją gniew. 
Zawołała po raz drugi. 

Chodź tu zaraz do 
krzyknęła. 

Chłopiec odwrócił głowę, aby uni- 
knąć jej gniewnego wzroku, i wszedł 
do bungalowu. Na twarzy jego malo- 
wał się wyraz kwaśnej niechęci. 

— (oś ty robił z tą kobietą? — za- 
pytała popędliwie. 
"  — Tuan kazał ją wyrzucić. 

— Nie wolno ci jej maltretować,. 
rozumiesz? Powiem o wszystkiem tu- 
anowi. 

Chłopiec nie odpowiedział. Pat- 
rzył w bok, ale miała wrażenie, że ob- 
serwuje ją przez opuszczone długie 
rzęsy. Odprawiła go gestem. 

— Możesz odejść. 
Odwrócił się w milczeniu i od- 

szedł na kwaterę służby. Była tak 
wzburzona, że nie potrafiła skupić 
ponownie uwagi na ćwiczeniach ma- 
lajskich. Niezadługo służący powrócił, 
aby nakryć do lunchu. Nagle drgnął 
i podszedł do drzwi. 

— (o takiego? — zapytała. 
— Tuan idzie. 

(D. c. n.) 
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