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"Dyskusja dwuch nacjo- 
nalistów. 

Zamieszczamy obok artykuł p. 

Władysława Studnickiego, gdyż rozu- 

miemy potrzebę w dobie obecnej 

rozwinięcia dyskusji konstytucyjnej. 

Poglądy więc p. Wład. Studnickiego 

są tylko poglądami jego własnemi, a 

nie redakcji Słowa. Dyskusja nad 

zmianą konstytucji, którą obiecał 

nam załatwić rząć obecny, nie jest, 

na szczęście, tak jałową, szablonową 

ignic niedającą, jak była nią wtedy, 

gdy p. Dubanowicz prezydował tej 

komisji konstytucyjnej, która wyłoni- 

ła ostatecznie konstytucję 17 marca: 

Dość wspomnieć znakomite pod 

względem wykładu prawniczego dzieło 

prof. Jaworskiego. Każdy z uczestni- 

ków tej dyskusji na inny punkt spe- 

cjalną zwrócił uwagę i specjalnie sta- 

„ Tannie opracował. Prof. Jaworski 

' uczynił tak z samorządem gospodar- 

czym, p. Wł. Studnicki pogłębił ideę 

decentralizacji, Nie znaczy to wcale, 

abyśmy myśleli, że przyszła konsty- 

tucja z „tych wszystkich pomysłów 

jednocześnie mogłaby skorzystać. 

W dyskusji pomiędzy p. Wł. 

Studnickim a p. festisem nie zabie- 

ramy głosu. Pod względem sprawy 

narodowościowej wypowiadaliśmy się 

na łamach Słowa tak często, iż pre- 

tendujemy do tego, że Słowo jest 

jedynym organem, który chce tę spra- 

wę rozwiązać z punktu widzenia pań- 

stwowego, a nie nacjonalistycznego. 

Dla nas zarówno p. Wł. Studnicki 

myśli nacjonalistycznie, jak i p. Testis, 

Jeśli mamy być szczerzy, to p. Testis 
„. myśli jeszcze bardziej nacjonalistycznie, 

niż p, Wład. Studnicki. Pan Studnicki dą- 

ży do asymilacji innych narodowości 
przez narodowość polską. Pan Test:s 

żąda, aby państwo polskie gwaranto- 

wało swobodę rozwoju innych naro- 

dowości — to jest ich płaszczyzna 

spotkania. Nasza płaszczyzna rozu- 

mowania jest zupełnie inna. Dla nas 
jest rzeczą drugorzędną, czy to jest 

Polak, Kaszuba, Litwin, Białorusin, 

Rusin, Ukrainiec. Nam chodzi tylko 

o to, czy dany człowiek jest patrjotą 

państwa polskiego. Zarówno p. Wł. 
Studnicki, jak i p. Testis żgóry preli- 
minują, że żaden nie-Polak nie mo- 

że być tak dobrym patrjotą naszego 
państwa, jak Polak. Na tem polega 
to właśnie, co nazywamy u nich na- 
cjonalistycznym światopoglądem. Róż” 

nica pomiędzy nimi polega na 

tem, że p. Wł. Studnicki boi się 
tego braku patrjotyzmu państwowego 

u nie - Polaka i dąży do jego asymi- 
lacji. Pan 7estis przez swoje uczucia 
humanitarne 7ozgrzesza nie - Polaków 
z tego ich braku patrjotyzmu pań- 

stwowego i, uznając ten brak za rzecz 
nie do zmienienia, dąży do owej „ie- 
deracji wolnych narodów" czyli do 

wilsonizmu, czyli do nacjonalizmu, 
doprowadzonego do ostatnich kon- 
sekwencyj, który tak dobrze scha- 
rakteryzował proi. Zdziechowski w 
słowach: „każda narodowość powsta- 

jąca - to nowa klęska dla ludzkości”. 

Pan Testis przedstawia, zdaniem 

naszem, typ nacjonalisty o wiele nie- 

bezpieczniejszy, niż p. Wł. Studnicki. 
Nasze założenie jest takie, że nas 

nie interesuje, czy dany obywatel na- 
szego państwa jest Polak czy nie 
Po ak, ale wymagamy, aby był patrjo- 
tą naszego państwa. Niech to będzie 
Białorusin prawosławny, lecz niech 
kocha państwo, w którem mieszka, 
armię, w której służy, króla, któremu 
złoży przysięgę. Taki jest nasz pro- 
gram. Oczywiście, dziś jest on  nie- 
realny. Dyskusja p. Wł. Studnickiego 

i p. Testisa jest bliższa  rzeczywisto- 
ści. Wiemy o tem dobrze. Ale to nic 

nie ma do rzeczy, że nasza teorja O 
konieczności stworzenia patrjożyzmu 
państwowego i wywyższenia go ро- 
nad uczucia narodowe jest teorją, w 
której—że się tak wyrazimy— państwo 
polskie może odnaleźć same siebie. 

Dawna przedrozbiorowa Polska znała 

tylko patrjotyzm państwowy. I dziś 
jeszcze są w Europie narody, u któ- 

rych patrjotyzmy państwowe górują 

nad uczuciami narodowemi, Cat. 

  

cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmi 

Po wyborach © Łotole 
Jakie stronnictwa stworzą większość 

RYGA, 9—X. Pat. Na podstawie opublikowanych wstępnych 
danych o składzie nowego sejmu w kołach politycznych już 

czynią przypuszczenia co do składu przyszłej koalicji rządowei. 

W kołach politycznych uważają, że możliwość powołania 

rządu o lewicowym charakterze jest wykluczona, ponieważ związ 
ki zawodowe i niezależni socjaliści nie wejdą do koalicji razem 

z socjał-demokratami, z drugiej zaś strony większość grup mniej- 

szościowych bierze udział także obecnie w pracach rządu i nie- 
ma żadnych powodów do przypuszczenia, że mniejszości przej- 
dą nalewo, tembardziej w takiej sytuacji, kiedy w sejmie znaj- 
dą się także komuniści. 

Możliwość utworzenia wielkiej koalicji jest także nie do 

urzeczywistnienia, gdyż socjal-demokraci do takiej koalicji ra- 

zem ze związkiem włościańskim nie wejdą. Dlatego też naibar- 

dziej prawdopodobnem jest utworzenie koalicji prawicowej, 

która będzie popierać rząd obecny. 

Przypuszczalny skład nowej koalicji byłby następujący: Niem- 

ców 6, właścicieli domów 2, partja chłopska 4, związek włoś- 
ciański 16, katolików I, centrum demokratyczne 3, Polaków 2, 

blok chrześcijański 4, blok narodowy 2, Rosjanie 4, żydzi I, 

demokratyczny włościański związek łatgalski 3, łatgalski blok 1, 

związek łatgalsko-chrześcijański 5 razem posłów 54. 
W opozycji zaś znaleźliby się socjal-demokraci głosów 26, 

ludowiec |, związki zawodowe 5, niezależni socjaliści 2, blok 
pracy 1, socjaliści 2, lewicowi socjaliści 1, łatgalska grupa po- 

stępowa 3, staroobrzędowcy 2, razem 43. 

Sprawa zamordowania socjalisty estońskiego. 
BERLIN, 9 X. PAT. „Vorwirts* w depeszy z Tallina donosi, że tamtejsza 

policja kryminalna w toku dochodzenia w sprawie zamordowania socjalisty 
estońskiego Soosiego, który przed kilku dniami padł ofiarą skrytobójczego 
zamachu rewolwerowego, aresztowała podejrzanego o dokonanie tego morder- 
„stwa komunistę Makina. A 

Przed dwoma laty w tym samym powiecie zastrzelony został podstępnie 
poseł socjalistyczny Nanensen. Wówczas Soosi skierował podejrzenie 0 doko- 
nanie tego zamachu na Makina. 

Niebawem potem dokonany został zamach na Soosiego, 

szczęśliwym trafem uniknął wtedy kuli rewolwerowej. 
Makin przyznał się obecnie w śledztwie, że w krytycznej chwili oddał 

kilka strzałów rewoiwerowych, chcąc odstraszyć kłnsowników, nie wiedział 
jednak, iż Soosi znajduje się wpobliżu. 
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Przed zebraniem komisji reparacyjnej w Genewie. 
BERLIN, 9 X. PAT. „Berliner Tagebłatt* donosi, że zebrania komisji reparacyj- 

nej, przewidzianego w Genewie, spodziewać się można dopiero za kilka tygodni. 
Pomiędzy zainteresowanemi rządami toczą się ożywione rokowanią w Sprawie 

składu tej komisji. Jest rzeczą prawdopodobną, jak podkreśla dziennik, że w tej spra- 
wie będzie zapytywany o opinię agent reparacyjny Parker Gilbert. 

ś-cio piętrowy dam runął w Pradze grzebiąc pod 
gruzami kilkudziesięciu ludzi 

PRAGA. 9.10. (PAT). W centralnej dzielnicy Pragi 
5-piętrowy dom będący na ukończeniu. 

Z 54 pracujących przy budowie robotników około 40 zostało zagrzeba- 
nych pod gruzami. W tej liczbie znajdują się 2 kobiety. Zginęło także 2 dzie- 
ci, przechodzących właśnie ulicą. 

Pod gruzami znalazły się też 2 przejeżdżające właśnie wozy wraz z 
końuni. Straż ogniowa, saperzy i oddziały wojskowe pracują przy usuwaniu 
gruzów z pod których wydobyto dotychczas około 10 ofiar katastrofy. 

60 ofiar. Przyczyny katastroiy. 
PRAGA. 9.10. (PAT). W uzupełnieniu szczegółów o dzisiejszej katastrofie budo- 

wlanej podają: 

Z pod gruzów domu, który się zawalił wydobyto dotychczas 16 trupów. Przy pra- 

cach wewnątrz domu zatrudnionych było jak się okazuje 87 robotników, tak że przy- 

puszczalna ficzba ofiar wypadku wyniesie koło 60. Dom budowany był z betonu. Przed- 

siębiorstwo prowadzące budowę przypisuje katastroię użyciu złego gatunku cementu, 

który nie stwardniał w normalnym okresie czasu. 

Prace przy usuwaniu gruzów będą trwały przez całą noc przy pomocy prożektorów 

lamp i świdrów ziemnych. 

Wykrycie fajnej radiostacji we Francji. 
WIEDEŃ, 9 X. „Neue Freie Pr.* donosi, że w okolicy Nicei został are. 

sztowany Włoch nazwiskiem Portezy, ponieważ przy rewlzji przeprowadzonej 
w jego mieszkaniu znaleziono tajną stację radjową. Portezzy mieszkał w Nicei 
pod przybranem nazwiskiem. 

      

który tylko 

zawalił się dziś 

Wstrząsająca fragedja w Kopenhadze. | 
KOPENHAGA, 8. 10. Rozegrała się tutaj wstrząsająca tragedja. Zna- 

ny w tutejszych kołach sportowych 50-letni dyrektor firmy sportowo-han- 
dlowej, Lerche, prawdopodobnie w napadzie manji prześladowczej, zastrze- 
lił swoją 25-letnią narzeczoną, nauczycielkę gimnastyki, Elly Madsen oraz 
swego i0-letniego syna z poprzedniego małżeństwa, poczem sam  pozba- 
wił się życia. 

Śledztwo ustaliło, że Lerche doszedł do ostatecznego zdenerwowania 
wskutek nieustannych ataków ze strony drugiej żony, z którą się roz- 
wiódł. Lerche zostawił list, w którym pisze, że on i panna Madsen odbie- 
rają sobie życie, ponieważ małżeństwo ich okazało się niemożliwem. 

Drobne wiadomości w paru wierszach 
MOSKWA. 9.10. (PAT). Na skutek powodzi w okolicy Batumu zalanych zostało 

zgórą 2 tysiące chat włościańskich. Woda wdarła się również na linję kolejową. Na gru- 

zińskiej drodze wojskowej w wielu miejscach Gz się ziemia. 
* 

BERLIN. 9.10. (PAT). Planowany na jutro start balonu Zeppelina do Ameryki od- 
łożono z powodu nieprzyjaźnych warunków atmosferycznych. 

' 
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: MOSKWA. 9.10. (PAT). W okolicach Groźnego dało się odczuć trzęsienie ziemi, 
które trwało kilka minut. Rezultatem trzęsienia było zawalenie się góry Żyszkińskiej. 

* * % 
LONDYN. 9.10. (PAT). Agencja Reutera donosi, że na podstawie przeprowadzone- 

go spisu ludności przez władze chińskie Szanghaj stoi na 6- m miejscu w liczbie najwię- 
kszych miast Świata. Szanghaj liczy 2.726.000 mieszkańców. 

* * * 

MOSKWA. 9.10. (PAT). Lotnik niemiecki Winterfeld, który przedsięwziął raid z 
Berlina do Konstantynopola na awionetce spadł pod Noworosyjskiem. Aparat został 
zniszczony, załoga wyszła bez szwanku. 

* * ® 

RYGA. 9.10. (PAT). Z Charkowa donoszą, że ukraiński syndykat filmowy wydaje 
w tym roku 6 filmów o treści antyreligijnej, które mają być wyświetlane na wsi podczas 
świąt. 
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Amobując bronioną przeze mnie 
zasad; decentralistycznej Konstytucji 
„Kurjr Wileński" uważa proponowany 
przezemnie podział za „wykoszlawie- 
nie słasznej zasady”, ' bo nie wiedzie 
on io niepodległości różnych plemion, 
jak Ukraińcy, Białorusini i t. p. 

Autor owego artykułu wyraża 
zdumienie, dlaczego Wł. Studnicki 
„Ktėry był w okresie zaboru jednym 
z nelicznych, choć nieugiętych wyz- 
navców zasady, że naród polski mu- 
si xdobyć swą niepodległość”, odma- 
wia innym narodom tych samych dą- 
żeń tej samej wiary, z których czer- 
pał energje do swej niezmordowanej 
prcpagandy“. W dalszym ciągu pisze 
autor: „Zakończenie tego procesu 
(nitpodległości narodowej na wscho- 
dze) i rozwiązanie zagadnień z tem 
związanych nie może dokonać się na 
zaiadzie państw narodowych. Takich 
grenic etnograficznych, któreby mogły 
jako tako zadowolić zainteresowane 
strony zakreślić tu się nie da. Epoka 
masowej asymilacji narodowej już 
minęła? „Przyszłość wschodu Europy 
rczwijać się. będzie po linji iedera- 
cyjnych związków wolnych narodów"... 
„Kto z tych dwóch państw (Polski 
czy Rosji) zdoła stworzyć nową, po- 
nądnarodową, ideę państwową, ten 
skupi około siebie dążenie narodów 
oddzielających nas od Rosji i prze- 
chyli szalę na swą stronę. 

Tu przedewszystkiem muszę za- 
znaczyć, że idea niepodległości pol- 
skiej, narodu, który w ciągu 9 wie- 
ków był państwem i miał okresy mo- 
carstwowego stanowiska, narodu, któ- 
ry wytworzył znakomitą poezję, bo- 
gatą literaturę i pewną swoistą kultu- 
rę, nie może być postawiona narów- 
ni z ideą niepodległości Poleszu- 
ków, Białorusinów, a nawet Ukraiń- 
ców. Naród jest produktem historji, 
plemiona które nie robiły historji, 
które nie żyły życiem państwowem, 
nie mają wspomnień historycznych 
— narodami nie są. Ani Poleszucy, 
api. Bialorusinė nie mogą być uważa- 
ni Zza naród, są onimaterjałom atno- 
graficznym dla innych narodów, przej- 
šciową formą od materjału etnogra- 
iicznego do narodu są Ukraińcy. 
Ukrainizacja, którą przeprowadza 
rząd sowiecki wbrew naturalnym dąż- 
nościom większości inteligencji, za- 
mieszkującej Ukrainę rosyjską i przy 
pewnej biernej niechęci mas, jest czy- 
nioną ze względów imperjalistycznych 
dla wydarcia Polsce Galicji wschod- 
niej i Wołynia. Jeżeli pójdziemy na 
forsowną pylitykę ukrainizacji, osła- 
bimy ten pierwiastek polski, który 
jest naturalnym łącznikiem tych kra- 
jów polskich i spowodujemy oderwa- 
nie się od nas tych prowincyj. 

Publicysta „Kurjera Wileńskiego", 
polemizujący ze mną twierdzi, że 
„epoka masowej asymilacji już minę- 
ła".  Zapytuję, na czem opiera to 
twierdzenie? Czyż masowa asymilacja 
wielomiljonowa emigracja z różnych 
narodów europejskich do Stanów 
Zjednoczonych nie odbywa się obec- 
nie? Czyż rząd Stanów Zjednoczonych 
nie stara się przyśpieszyć proces 
owej asymilacji? Czyż polityka anty- 
emigracyjna Stanów Zjednoczonych 
nie jest związana z pragnieniem zasy- 
milowania dawniej istniejących przy- 
byszów przed przybyciem — по- 
wych, którzy jako nietknięci wpływa- 
mi amerykańskiemi są zawsze czynni- 
kiem  przeciwdziałającym asymilacji. 
Weźmy też Francję powojenną o 3 
milj. cudzoziemców i półtora miljo- 
nach Alzatczyków języka niemieckie- 
go. Ileż wysiłków widzimy we Fran- 
cji dla przyśpieszenia asymilacji tych 
niefrancuskich pierwiastków. A jak 
energiczną politykę asymilacyjną pro- 
wadzą takie nowotwory państwowe, 
jak Litwa i Łotwa. Polska ludność na 
Łotwie jest pozbawiona szkolnictwa, 
ze szkół polskich na Łotwie rząd 
usuwa dzieci, których dowolnie wbrew 
woli rodziców nie uznaje 'za Pola- 
ków. Wszyscy pozostający w zarob- 
kowej zależności od rządu łotewskie- 
go i litewskiego muszą oficjalnie po- 
rzucać swą narodowość dla litew- 
skiej lub łotewskiej. 

Państwa oparte o narodowość 
niehistoryczną, nieposiadającą warstw 
imponujących swą pozycją spolecz- 
ną, swą kulturą umysłową i towa- 
rzyską używają najbezwzględniejszych 
środków dla asymilacji. 

Proces asymilacji jest Szkodliwy 
cywilizacyjnie, jeżeli przedstawiciele 
narodowości o bogatszej cywilizacji 
są „asymilowani przez naród o bied- 
niejszych zasobach cywilizacyjnych, o 
uboższej twórczości. Asymilacja ży- 
wiołu polskiego na terytorjach mie- 
szanych, czy to przez Ukraińców, 
czy Białorusinów, czy Poleszuków 
byłaby symilacją tej kategorji. Wra- 
zie jednak wcielenia polskich prowin- 
cyj o mieszanej ludności do Ukrainy 
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Słuszna czy niesłuszna zasada, 
lub Białorusi, proces ów musiałby 
nastąpić i byłby dokonywany bez- 
względnie, brutalnie. Przy wytworze- 
niu na terytorjum Państwa Polskiego 
prowincyj autonomicznych o  mniej- 
szości polskiej, ochrona indywidual- 
ności narodowej żywiołu polskiego 
natykałaby olbrzymie trudności. Na 
stąpiłoby preparowanie tych prowin- 
cyj dla odłączenia ich od Polski. Wo- 
bec tego, że w województwach Sta- 
nisławowskiem,  Tarnopolskiem, a 
szczególniej w województwach Wo- 
łyńskiem i Poleskiem jesteśmy mniej- 
szošcią narodową, tworzenie więc 
prowincyj autonomicznych z poszcze- 
gólnych województw nie jest wskaza- 
ne. Gdy tworzymy kraje bardzo roz- 
ległe o zapewnionej większości pol- 
skiej, wprowadzamy mniej tarć naro- 
dowych, niż gdybyśmy tworzyli pro- 
wincje o mniejszości polskiej. Polski 
żywiół takich prowincyj uzyskany 
przez większość niepołską, szukałby 
oparcia w centralizmie ji konstytucja 
decentralistyczna nie mogłaby się 
utrzymać. Separatyzm większości na- 
rodowych, posiadając ważny oręż w 
autonomii terytorjalnej, pracowałby 
nad uszczupleniem Polski. Powinniś- 
my nie zapominać, że na trzysta 
osiemdziesiąt sześć tys. km. kw. ob- 
szaru naszego państwa, prowincje 
o ludności mięszanej stanowią blisko 
200 tys. km. kw. 

Do mieszanych województw zali- 
czyć należy: 

według spisu 1921 r. 
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Białostockie 32518 1302 tys. 996 tys, 
Nowogródzkie 37195 1300 „ 650 „ 
Poleskie 49463 877 „ 191 „ 
Wileńskie 29109 1005 „ 
Wołyńskie 30274 1433 „ 208 „ 
Lwowskie 27024 2719 „ 1526 „ 
Stanisławow. 18368 1348 „ 294 , 
Tarnopol. 16240 1430 „634 „ 

Województwa polskie o ludności 
mieszanej wynoszą 230 tys. km. kw. 
z ludnością 11,4 milj., w tem ludno- 
ści polskiej jest przeszło 5 milj.  Je- 
żelibyśmy od tego odrzucili zachod- 
nie powiaty województwa Lwowskie- 
go i powiaty b. Królestwa Polskiego, 
otrzymamy ziemie wschodnie, leżące 
poza granic Korzona, które były przez 
długi czas kwestjonowane przez na- 
szych rzekomych sprzymierzeńców 
200 tys. km. kw. z ludnością w 1921 
roku przeszło 10 miljonów, wśród 
której Polacy wynoszą przeszło 4 
miljony. 

Te 4 miljony Polaków liczebnie 
stanowią piątą część ogółu Polaków 
Państwa Polskiego. Ze względu zaś 
na swą strukturę społeczną należy 
do najcenniejszych jego pierwiastków 
i posiada znacznie więcej cywilizacyj- 
nej wartości od pozostałej ludności 
ziem wschodnich. 

Przy ocenie ludności trzeba od- 
rzucić przesądy demokratyczne O 
równości ludzi, a stanąć na siano- 
wisku przyrodniczem. 

Grupa, która znajdowała się w 
ciągu wieków w lepszych warunkach, 
przeobraza się w rasę wyższą,  dzie- 
dziczenie nabytych właściwości jest 
podstawą współczesnej biologji, stąd 
wyższość szlachty nad chlopstwem, 
wśród zaś polskiej ludności ziem 
wschodnich mamy znaczny procent 
szlachty. 

Pomijając jednak tę kwestję, mo- 
gącą wywołać szereg sporów, nie 
możemy jednak zostawić na pastwę 
mniej kulturalnych żywiołów, - mniej 
wartościowych etnicznie, ludności pol- 
skiej naszych ziem wschodnich. 

Gdy ludność ziem wschodnich sta- 
nowi przeszło połowę obszaru Pol- 
ski, nie dochodzi 40 proc. ogółu lud- 
ności polskiej, to jest rzeczą oczywi- 
stą, że przeważają tam prowincje © 
słabem zaludnieniu, o  niedostatecz- 
nie rozwiniętych siłach produkcyjnych. 
Przez rozwój sił produkcyjnych tych 
krajów możemy zwiększyć ich po- 
jemność ludnošciową, a przez to 
uczynić je odpowiedniemi terenami dla 

kolonizacji polskiej, ochronić więc 

Polskę od straty znacznej części swe- 

go przyrostu naturalnego przez emi- 
grację, dającą najdzielniejsze często- 

kroć jednostki na karm obcych na- 
rodów. "SE 

Nasze prowincje wschodnie mogą 
być zapłodnione gospodarczo nie przez 
Rosję, nie przez Ukrainę, jeżeli ta 

kiedykolwiek stanie się państwem, 
lecz tylko przez Polskę, tylko Polska 
dostarczać im może węgla, nawozów 
sztucznych, rolniczych maszyn, robot- 
nika wykwaliiikowanego i t. d. Obje- 
ktywne prawo do kraju zależne jest 
od tego, kto wyciągnie z tego kraju 
najwięcej sit produkcyjnych i kultu- 

jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej ; 
/ ch świ { z prowin. 25 proc. dr 7 

|- 6а 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
3ARANOWICZE—ul. Szeptyckiego A. Laszūk 
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HORODZIEJ—K. Smarzyński. 

NOWOGRÓDEK—Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY—ui. Wileńska 28. 
OSZMIANA —Spółdz. Księg. Nauczyc. 
PINSK— Książnica Polska St. Bednarski. 
POSTAWY—]. Wojtkiewicz—Rynek. 
STOLPCE--Ksieg. T-wa „Ruch“. 
ŚWIĘCIANY PÓW.—Rynek 9. 
WILEJKA PO 
WARSZAWA—T-wo Księg. Kol. „Ruch”. 
WOŁKOWYSK—Kiosk B. Gołembiowskiego 

W.—ul. Mickiewicza 24. 

   

  

   

   

      

fostarczenie numeru 

ralnych. Otóż to objektywne prawo 
posiada Polska do swych dzielnic 
wschodnich. Subjektywne prawo po- 
lega na umiłowaniu przez wspomnie- 
nia historyczne, przez wielkich ludzi, 
których wydał nasz wschód, a który- 
mi szczyci się Polska. Kochamy na- 
sze ziemie wschodnie, nasze przywią- 
zanie do Wilna, do Lwowa, do kraju 
Niemna, do kraju lkwy jest podstawą 
naszego subjektywnego prawa do 
ziem wschodnich. 

Następnie czynnikiem prawa na- 
szego jest potrzeba nasza. Polska 
między Niemcami, a Rosją może 
stać się tylko jako wielkie państwa. 
W razie utracenia swego wschodu, a 
więc połowy swego terytorjum i prze- 
szło 1/3 swej ludności, Polska staje 
się organizmem nieżywotnym i musi 
utracić faktyczną niepodległość. Rzecz 
więc zrozumiała, że rzecznicy niepod- 
ległości polskiej nie mogą dopuścić 
jej uszczuplenia na wschodzie i dą- 
żąc do centralizacji, do wytworzenia 
krajów, któreby same potęgowaly 
swój rozwój gospodarczy i pozosta- 
wałyby w harmonijnym związku z 
całością, nie mogą zgodzić się, aby 
tworzono kraje o mniejszości polskiej, 
tworzono organizacje, któreby likwi- 
dowały nasz stan posiadania na 
wschodzie. 

Przy podziale Polski na poszcze- 
gólne kraje brałem pod uwagę  nie- 
tylko względy narodowej natury, ale 
i gospodarcze. Dlatego to do woje- 
wództw Wileńskiego i Nowogródzkie- 
go nie przyłączałem Polesia, lecz 
województwo Białostockie, które jest 
siedliskiem naszych _ posterunków 
przemysłowych, najbardziej wysunię- 
tych na wschód i które, pomimo u- 
bogiej gleby, dzięki swemu przemy- 
słowi posiada znaczniejszą wydajność 
podatkową, niż województwa  Wileń- 
skie, Nowogródzkie i Poleskie. 

Województwa  Wileńskie, Nowo- 
gródzkie i Białostockie stanowi kraj 
o względnie ubogiej glebie, o produk- 
cji żytnio-kartoflanej, natomiast kraj 
południowy, składający się Wołynia, 
dawniej gub. Lubelskiej i Raacinskiej 
stanowią kraj o glebie pszeniczno-bu- 
raczanej, kraj przemysłu rolnego, gdy 
w kraju północnym możliwy jest ,tyl- 
ko przemysł oparty o len, drzewo i 
kartofie. 

W każdym z siedmiu krajów ma- 
my części bardziej zacofane gospo- 
darczo, które mogą być wydźwignięte 
gospodarczo przy pomocy innych o 
większym rozmachu gospodarczym. 

Dłagosłabienia różnic psycholegicz- 
nych, wywołanych podziałem, byto-- 
waniem wiekowem w odmiennych 
organizmach politycznych, do dawnej 
Galicji przyłączam pewne części daw- 
nego Królestwa Sandomierskie i Kie- 
leckie, do Poznańskiego i Prus Za- 
chodnich Kaliskie. 

Posiadając zapewnioną większość 
w poszczególnych krajach, polski ży- 
wioł nie będzie dążył do przymuso- 
wej asymilacji, lecz winniśmy  pamię- 
tać, że głównym czynnikiem asymila- 
cji jest dążność do upodobnienia się 
do tych, którzy imponują, otoż pol- 
ski żywiół winien imponować wszyst- 
kim mniejszościom słowiańskim w 
Państwie Polskiem. : 

Władysław: Studnicki. 
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Przedstawicieie amerykańskiego 
wychodźtwa peta u Prezy- 

enfa. 
D. 5 b. m. P. Prezydent Rzeczy- 

pospolitej przyjął na audjencji re- 
daktorów polskich z Ameryki p. S. 
Z. Stachowicza z Cleveland i p. Ka- 
rola Burke z Pittsburga, którzy przy- 
jechali do Polski, by przygotować 
grunt dla wycieczek polskich z Ame- 
ryki, przybywających na wystawę kra- 
jową w Poznaniu w roku przyszłym, 
a zorganizowanych przez weteranów 
armji polskiej z Cleveland i przez so- 
kolstwo polskie w Ameryce. 

Pan Prezydent z wielką troską wy- 
pytywał obu redaktorów o przejawy 
i rozwój życia polskiego na wychodź- 
twie, i wyraził wielkie zadowolenie z 
powodu licznych wycieczek, mających 
przybyć w roku przyszłym do Polski, 
oraz zaprosił wycieczki obu tych orga- 
nizacyj na Zamek. 

Konferencje u premiera Barfla. 
P. premjer Bartel przyjął wczoraj 

PP. ministrów Niezabytowskiego, Jur- 
kiewicza i Kwiatkowskiego. 

W godzinach wieczornych p. prem- 
jer złożył wizytę marszałkowi senatu, 
p. Szymańskiemu. 

Przyjęcia u min. Zaleskiego. 
D. 9 b. m. minister spraw zagra- 

nicznych p. Zaleski przyjął posła per- 
skiego p. Assad-Chana- jamine-



ECHA KRAJOWE 
ZJAZD SPOŁECZNY 

GŁĘBOKIE. 
Z wielką radością i uznaniem należy 

powitać zapoczątkowanie ruchu katolicko- 
społecznego na terenie pow. Dziśnień- 
skiego. 

Pomimo, że już istnieje na terenie po» 
wiatu cały szereg organizacyj, rozwijających 
dosyć czynnie swą działalność, jednak pra- 
cą tych organizacyj nie była skoordynowa- 
na, nie była objęta jedną wspólną myślą 
przewodnią. Brakło też wielu pracownikom 
— szczególnie na wsi—odpowiednich wska- 
zówek metodycznych i znajomości form 
pracy. 

1 DZIEŃ KATOLIGKI 
„Katolicyzm ma własności pio- 
nu: nie -żnosi odchylenia”. 

wierzących katolików wyjdzie z ramek in- 
teresów osobistych i tak przykładem, jak 
słowem, będzie szerzył ideały życia Chrystu- 
sowego. Trzeba iść i szerzyć Światło, a nie 
nosić prawdę, zamkniętą w sobie. 

„ Zmuszają nas do tego nietylko pobud- 
ki religijne, ale też i państwowe. Każdy, 
kto jest dobrym Polakiem, kto gorąco u- 
kochał Ojczyznę, winien dążyć do tego, by 
w Ojczyźnie panował ład i porządek, by 
sprawiedliwość i zgoda łączyła wszystkich 
obywateli kraju. My Polacy wiemy dobrze, 
że w tym kierunku mamy jeszcze dużo, du 

  

  
Ogólny widok 

. To też kurs katolicko-społeczny wi- 
nien się przyczynić nietylko do zapoznania 
się delegatów z ideałami pracy Ligi Kato- 
lickiej, ale też i z metodami pracy tej or- 
ganizacji. 
»=_ W dniu 5-go października po nabożeń- 
stwie w Kościele parafjalnym otwarto o g. 
1l-tej zjązd, zgromadzony w sali nowowy- 
budowanego Domu Parafjalnego w Głę- 
bokiem. 
*yikKs. dziekan Zienkiewicz, witając zebra- 
nych, życzył wszystkim stokrotnych owo- 
ców w zbożnej pracy. Dalej wysłuchano w 
wielkiem skupieniu szeregu wykładów. | tak 
w pierwszym dniu wygłoszono referaty pt.: 
„istota, potrzeba i cel akcji katol.-społ.", 

  

Głębokiego. 

żo do zrobienia, boć Polska, «choć zmar- 
twychwstała, nie zostałą jednak odrodzoną. 

Tę właśnie pracę odrodzenia duchowe- 
go obywateli Polski podjęła Liga Katolicka, 
która łącząc prace Stowarzyszeń Młodzieży 
i Dorosłych w jedną całość, dąży do 
wszechstronnego wyrobienia dobrych kato- 
lików i świadomych obywateli państwa. 

Wszechstronność pracy jest jedną z 
głównych cech Ligi, gdyż zwracą ona uwa- 
gę nietylko na wyrobienie etyczne, na stro- 
nę duchową życią ludzkiego, ale też dba 
i o rozwój umysłowy i fizyczny. Zakłąda- 
ne więc są przez Stowarzyszenia, należące 
do Ligi, różne kursy, koła sportowe, przy- 

  

Stowarzyszenie Miodziežy 

„Metoda pracy katol.-społ.*, „O organiza- 
cjach Stowarzyszeń Młodzieży*, „O organi- 
zacjach osób dorosłych", „Odczyt dla in- 
teligencji*. Zaś na program drugiego dnia 
zjazdu złożyły się referaty pt.: „Wskazówki 
praktyczne przy organizacji i prowadzeniu 
Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej i Stowa- 
rzyszeń osób dorosłych*, „Domy parafjalne 
i finanse*. 

Referaty te były wygłoszone przez ks. 
ks. Olszańskiego i Kafarskiego, którzy spe- 
cjalnie w tym celu przybyli z Wilna. 

Podkreślano w nich niejednokrotnie po 
trzebę czynu, potrzebę zorganizowanej pra- 
cy katolicko - społecznej. „Kto stoi, niech 
czuwa, aby nie upadł*—nie wystarczy więc 
wierzyć i dążyć do doskonałości, lecz trze- 
ba tę wiarę wciąż głosić, trzeba dążyć, by 
wszyscy wspólnie doskonałość osiągnęli. 

A do celu tego zbliżymy się wtedy do- 
piero, gdy każdy z prawdziwych głęboko- 

Polskiej w Głębokiem. 
W środku ks. Dziekan Antoni Zienkiewicz. 

sposobienia wojskowe, kooperatywy i kół- 
ka rolnicze. 

Wszystko, co człowiekowi nie jest obce; 
winno zainteresować członków Ligi. Tam, 
gdzie istnieje jakieś zagadnienie etyczne— 
tam wszędzie jest teren pracy Ligi, co nie 
wykluczą możliwości zainteresowań Ligi w 
kierunku ekonomiczno-gospodarczym lub 
oświatowym. 

, A metodą pracy katolicko-społecznej 
winna być miłość i zgoda chrześcijańska. 
Nie rujnować i niszczyć wysiłków pracy 
dnia wczorajszego, lecz budować wciąż da- 
lej i dalej. 

Nie burzyć, lecz tworzyć wciąż nowe 
formy - oto zadanie pracy społ, której ce- 
lem jest osiągnięcie powszechnej sprawie- 
dliwości. 

Takie oto myśli, rzucone były przez 
Sz. Prelegentów. Oprócz tego otrzymali de 
legaci szereg cennych rad i wskazówek, 

SŁOWA 

- Wieści z Kowieńszczyzny 
Dzień waorajszy w Kownie. 

Z Kowna donoszą: obchodzao tu uroczyście 8-mą rocznicę utraty Wilna. Zgodnie 
z zapowiedzią komunikatu rządotego, nigdzie nie przerywano w ten dzień pracy ani 
nauki (jedynie uczniów zwolnionczrana na nabożeństwo), domów ani bram nie zdobiły 
barwy narodowe, jedynie przy mqile poległych za wolność lub pomnikach niepodległoś- 
ci wywieszono sztandary. 

Obchód zaczęto o godz. 7 ox odegrania hymnu narodowego we wszystkich świąty- 
niach zaczęły się nabożeństwa naintencję odzyskania Wilna. 

Nabożeństwa skończyły się @ 12 godz. 
Wieczorem w salach i szkołah odbyły się odczyty na temat odzyskania Wilna. Ra- 

djostacja kowieńska nadała jako »ierwszą enucjację półurzędową w sprawie Wilna po 
polsku. 

Rząd kowieński stwierdza wnich, że Wilna nigdy się nie wyrzeknie i będzie dążył 
do jego odzyskania wszelkiemi spsobami. Niedwuznaczną aluzję czyni przy tej okazji, 
że Litwa posiada naturałnych sojszników wśród innych mniejszości , które wspólnie 
przyczyniają się do nowego rozbiru Polski. Ta ostatnia winna się ograniczyć pomiędzy 
Litwą i Polską. Litwa nie czuje adnej nienawiści do narodu połskiego, ale wyłącznie 
do jego wodzów, a przedewszystliem do Marszałka Piłsudskiego. 

Wiadomości prasy niemieckiej. 
BERLIN, 9 X. PAT. „Vosische Zeitung* 'donosi z Kowna o zarządzeniu 

na dzisiaj przez rząd Woldemarasa żałoby w związku z rocznicą zajęcia Wilna 
przez wojska polskie. 

Jednocześnie korespondeni kowieński „Vossische Zeitung* donosi, że koła 
urzędowe litewskie rozważają oiecnie projekt zwołania międzynarodowej kon- 
ferencji z udziałem Rosji sowietciej dla wyjaśnienia sprawy wileńskiej. 

Redakcja dziennika podajeponadto ze swej strony notatkę o ogłoszonem 
obecnie przez władze litewskie »rzeczeniu prawniczem Lapradella, le Fura i 
Maldelsiamma, przyznającem słiszność stanowisku litewskiemu, zajętemu w 
sprawie wileński 

„Vossische 
ej. 
Zeitung" podnoząc, że orzeczenie to domaga się, aby Rada 

Ambasadorów i Rada Ligi Narotów unieważniniły i cofnęły swą decyzję w tej 
sprawie, stwierdza jednak, że rząd litewski musi sobie zdawać sprawę z tego, 
iż takie orzeczenie nie ma priktycznego znaczenia dla załatwienia sprawy 
wileńskiej ponieważ całe to zagidnienie posiada tylko czysto polityczny cha- 

Pietkiewicz wypędzony z Kowna 
Nabrał konsu'a litewskiego w Królewcu 

Z Kowna donoszą: głośny szaitarzysta Pietkiewicz, który ogłosił w Kownie zna- 

ne swe „rewelacje* otrzymał nakaz z urzędu policyjnego w przeciągu 48 godzin opuś- 

cić terytorjum Litwy Kowieńskiej. Według niesprawdzonych wiadomości Pietkiewicz i 

w Kownie popełnił nadużycia, co w iwiązku z wiadosnościami prasy polskiej, która wy- 

jaśniła kim był ów aferzysta otwarh oczy czynnikom kowieńskim. Pietkiewicz chciał 
uzyskać pozwolenie na wjazd do Rosi Sowieckiej. Poselstwo jednak sowieckie odmówiło 

mu zezwolenia. Wówczas Pietkiewicz pojechał do Królewca i zgłosiwszy się do tamtej- 

szego konsula litewskiego p. Budrysź zamieszkał u niego. Po kilku dniach jednak na- 

ciągnął go na pewną sumę pieniędzy. Jednocześnie zaś konsul skomunikował się z Kownem 

i na skutek otrzymanych tam wyjaśnień przepędził Pietkiewicza ze swego mieszkania. 

Pietkiewicz wyjechał z Królewca. Miegce jego zamieszkania nie jest w tej chwik znane. 

rakter. 

Wykory do Kas Chorych. 
Znikome zainteresowanie ludaości. 

KOWNO. 9.10. (PAT). Wczoraj odbył się pierwsze na Litwie wybory 
do kas chorych. 

Robotnicy wybrali 10 socjal - demokratów, 6 lewicowych demokratów, 
2 członków irakcji prawicowej i 2 bezpartyjnych. 

Pracodawcy wybrali 5 przedstawicieli bloku fabrykantów i kupców, 4 
przedstawicieli jedności litewskiej 1 właściciela 
udział zaledwie 30 proc. uprawnionych. 

domu. W wyborach wzięło 

Nieuradzaj w Szawelszczyźnie. 
w Z Kowua donoszą: Jak podają „Liet. Żin.*, dla omówienia katastrofalnego stanu 

zbóż w pow. Szawelskim zamierzane jest w połowie listopada zwołanie walnego zjazdu 
członków rad powiatowych. Pozatem, dla zbadania sytuacji w każdej 
utworzone komisje z główną komisją pow. 

gminie zostają 
Szawelskiego na czełe. 

Kaktus - Smetona, — piwonia jego żona 
Kowieński ogrodnik Martinajtis w wyni- 

ku kitkuletnich prób wyhodował nową od- 
mianę georgiń, którym magistrat kawieński 

dał nazwy: Basanowicz, Żemajte (powieś- 

ciopisarka litewska), Żalgiris  (Grunwald), 
Mirga, Żiwiłe (starożytne imiona historycz- 

      

ej i zażądać informacyj, lub 
kosztorysów ogłoszeń do 

Oszczędność na czasie! 

Biuro Reklamowe sfefana Grabowskiego 
arbarska 1. 

wszystkich 
Za poradę sie nie płaci. Koszfuje nie drożej niż w Redakcji. 

ne litewskie) i t. d. 

Oprócz tego magistrat zwracał się do 

prezydenta i otrzymał pozwolenie na och- 

rcczenie białej odmiany piwonji — Smeto- 

nasową i nowej odmiany kaktusa — A Sme 
toną. 
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które im dopomogą do zorganizowania Li- 
gi Katolickiej w poszczególnych parafjach. 

W sobotę dnia 6-go o godz. 13-ej ks. 
dziekan Zienkiewicz zamknął zjazd, dodając 
wszystkim otuchy i zachęcając do wytrwa- 
nia na stanowisku pomimo przeszkód i 
burz życiowych. Wszystko winniśmy zwy- 
ciężyć, wszystko przetrwać, a dzień rado- 
ści i słońca zaświtać musj. i 

Na zakofczenie wzniesiono okrzyki na 
cześć Papieża Piusa XI, Prezydenta Rzeczy 
pospolitej, Marszałka Piłsudskiego, JE. arcy- 
biskupa Jałbrzykowskiego i ks. dziekana 
Zienkiewicza. 

Na tem zjazd zamknięto. Wieczorem 
tegoż dnia odbyło się posiedzenie Pa- 
tronatu Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej w 
Głębokiem, na którem p. prokuratorowa 
Stetkiewiczowa, prezeska patronatu, zdała 
krótkie, lecz wyczerpujące sprawozdanie z 
dotychczasowej działalności. Przyznać na- 
leży, iż wielka inicjatywa i ofiarność całe- 
go patronatu pod przewodnictwem pani 
Prezeski przyczyniła się w dużej mierze do 
rozszerzenia zakresu pracy w Stowarzysze- 
niach Młodzieży. Miejmy nadzieję, że w nie 
długim czasie praca ta się RE 

  

Jak zostać gwiazdą filmową. 
Wywiad z San Goldwinem, właścicielem znanej amerykańskiej wytwórni 

filmowej. ” 

Życie moje jest ciągłą  „pogonią za 
gwiazdami*. Przyjdźcie więc do mnie wy, 
wszystkie piękne panie i zacni panowie, 
którym żądza sławy płoszy sen z powiek. 
Żanim jednak poproszę was o nadesłanie mi 
waszych fotografij i curriculum vitae, mu- 
szę, jako dobry kupiec, podać wam swe 
warunki, lub ściślej mówiąc  zakomuniko- 
wać Wam, jakie właściwości posiadać mu- 
si każda „gwiazda”, a raczej każda „wscho- 
dząca gwiazda filmowa*. Nie mając zbyt 
wieie czasu, będę w swych wywodach zwię 
zły. A więc każda gwiazda filmowa jedno- 
czyć musi w sobie 7 następujących własno- 
ści: 1) indywidualność, 2) chęć do pracy, 
3)fantazję, 4) inteligencję i zrozumienie 
istoty humoru, 5) młodość, 6) skromność, 
1) odpowiedni kolor cery i wytworność. 

Przystojnych mężczyzn i pięknych ko- 
biet jest na świecie mnóstwo, pod tym więc 
względem poszukiwanie nowej  „gwiazdy“ 
zbyt wielkich trudności nie nastręcza. Siłę 
i inne zalety fizyczne znaleźć możemy na 
arenie cyrkowej. A kto szuka bezgranicznej 
fantazji, temu wystarczy pofatygować się 
do zakładu umysłowo chorych. , Inteligencja 
jest jedną z głównych cech dzisiejszej do- 
by, na brak ludzi inteligentnych narzekać 
więc nie możemy. Humor kwitnie zarówno 
w klasach niższych, jak i wśród najwyższej 
arystokracji. Warunek piąty — młodość nie 
trudno jest spełnić, bo iluż to młodych lu- 
dzi biega po Bożym świecie? — ostatecz- 
nie i Metuzalem był kiedyś młody. Skrom- 
ność nie jest wprawdzie zaletą powszechną, 
ale i te jakoś znaleźć potrafimy, zwłaszcza 
kiedy poszukiwania nasze przeniesiemy w 
strony, bardziej od wielkich ośrodków miej- 
skich odległe. W kolorach cery mamy przy 
dzisiejszem „pstrem* życiu wielkich miast 
wybór aż nazbyt wielki, a na brak wytwor- 

ności wśród miodzieży współczesnej w więk 
szych miastach ostatecznie się też uskarżać 
nie możemy. 

Tak więc widzimy, że dość na świecie 
iest ludzi, odpowiadających wymienionym 
powyżej warunkom, — Ale tylko każdemu 
z oddzielna. Inaczej ma się rzecz z ludźmi, 
jednoczącemi w sobie wszystkie powyższe 
zalety. Tych już z pewnością tak łatwo nie 
znajdziemy. 

Moi agenci poszukują obdarzonych po- 
wyższemi 7 talentami szczęśliwców po ca- 
łym świecie. A jeśli spotkają kogoś, kto 
mógłby, — ich zdaniem, — liczyć w filmie 
na powodzenie, sporządzają niezwłocznie 
kilka fotografij i zdjęć filmowych i natych- 
miast mnie przesyłają. Ja zaś otrzymane fo- 
tografje poddaję bardzo dokładnym bada- 
niom i jeśli przychodzę do wniosku, że od- 
kryte przez mych agentów „wschodzące 
gwiazdy* posiadają istotnie wielkie szanse 
powodzenia, pruszę o sporządzenie kilku 
dalszych efektownych zdjęć. Te znów ba- 
dam bardzo, bardzo gruntownie, zanim od- 
ważam się na powzięcie ostatecznej decy- 
zji. : 

Rzecz jasna, że i ja sam nie marnuję 
czasu i z szeroko otwartemi oczyma szu- 
kam wiecznie nowych „gwiazd”. Szukam 
ich w teatrze, w salach koncertowych, na 
zabawach tanecznych, — jednem słowem 
wszędzie, gdzie tylko się da. Kiedy byłem 
ostatnio w Londynie, przed hotelem, w któ- 
rym mieszkałem, w „ogonku* stali całemi 
dniami niezliczeni kandydaci na „gwiazdy*. 
Moje doświadczenia uczą mnie, że i tutaj, 
jak we wszystkich zresztą, wielką rolę od- 
grywa przypadek. Czasami miesiącami ca- 
łemi, ba i latami, próżno poszukuję nowej 
„gwiazdy”, a kiedy indziej starczy, bym 
wszedł do pierwszej lepszej restauracji z 
zamiarem spożycia obiadu, nie myśląc przy- 

tem wcale 0 poszukiwanej „gwieździe, że 
by poszukiwania moje zostały uwieńczone 
powodzeniem. Nieraz mi się przytrafiało, że 
nową „gwiazdę* odkryłem . zupełnie przy- 
padkowo podczas przejażdżki samochodem, 
w sklepie lub poprostu na ulicy. 

W chwili obecnej szukam dwóch Чо- 
brych artystów: jednego mężczyznę i jedną 
kobietę. Nowa „gwiazda* płci pięknej ma 
być partnerką Ronalda Colmana, „on* zaś 
byłby partnerem Vilmy Banky. Proponowa- 
no wprawdzie, b Vilma Banky grala ze 
swym męžem, Rodem ła Rocque, ale ja 
stanowczo się temu sprzeciwiłem, gdyż nie 
wierzę w małżonków, jako w kochanków 
filmowych. Publiczność łaknie romantyki, a 
jak wzruszyć ich może budzenie się miło- 

  

Ści u dwuch istot, które już oddawna do 
siebie należą? 

Kiedy wreszcie udało nam się nową 
„gwiazdę” odnależć, stajemy przed nowem 
zadaniem: z „wschodzącej gwiazdy” trzeha 
zrobić „gwiazdę prawdziwą”. 

Każdy laik byłby niewątpliwie zdziwio- 
ny, gdyby wiedział, jak prostą rzeczą jest 
„Zzrobienie* gwiazdy z człowieka, posiada- 
jącego wszystkie z wymienionych powyżej 
zalety. Nie odgrywa tutaj najmniejszej roli 
ani kosztowna reklama, ani potęga produ- 
centa filmowego. Wszystko, co trzeba zro- 

bić, ogranicza się do „wstawienia* nowej 
gwiazay do odpowiedniego, a więc dobre- 
go i etektownego filmu, oddania całej akcji 
w rece doświadczonego reżysera i do posta- 
rania się o to, by wykonanie filmu odpowia- 
dato wymaganiom nowoczesnej techniki ki- 
nematograficznej i upodobaniom współczes- 
nej publiczności. To jest cała tajemnica 
„tworzenia nowych gwiazd filmowych *. 

O ile w filmie występuje popularna 
„gwiazda“, publiczność wypełniać będzie 
przez cały czas wyświetlania obrazu salę 
po brzegi. W przeciwnym razie frekwencja 
będzie dobra tylko na pierwszych kilku se- 
anasach a przez cały tydzień sala świecić bę= 
dzie pustkami. Daleko większe znaczenie, 
niż reklama i oficjalne poparcie dla filmu, 
posiada dobra akcja filmowa. Wiem o tera 
z własnego . doświadczenia, a doświadcze- 
nia mam dość, bo przecież ja to dałem świa 
tu „gwiazdy“ tej miary, co Mary Pickford, 
Lilian Gish, Marguerite Clark, Mac Muray 
1 inne. , 

Często stawiano mi pytanie, czy mógł- 
bym powiedzieć, który z artystów  tilmo- 
wych jest „gwiazdą** według gustu publicz- 
ności, który jest istotnie popuiarny, a który 
tylko tolerowany. Chcąc na pytanie takie 
odpowiedzieć, trzeba  przedewszysikiem 
przejrzeć archiwum korespondencyjne danej 
„gwiazdy, bowiem o popularności artysty 
filmowego nic nie świadczy tak wymowie, 
jak iłość listów, które otrzymuje on od 
swych wielbicieli. Zaznaczyć wypada, iż 
okoliczność ta jest również zazwyczaj - 
względniana przy wymiarze  honorarjum, 
gdyż według ilości listów może się przed- 
siębiarca zorjentować co do popularności 
danego artysty. Weźmy naprzykład Vilmę 
Banky i Ronalda Colmana, którzy pod wzglę 
dem swej popularności są, mniej więcej, rów 
nowartościowi. Każdy z nich dostaje tygod- 
niowo około 10.000 listów. A że na listy te 
trzeba odpowiadać (bo inaczej popularność 
mogłaby prędko przeminąć), musi przed- 
siębiorca, danego artystę zatrudniający, wy- 
asygnować conajmniej 30.000 dolarów rocz- 
nie na załatwianie tej korespondencji. 

Tyle o „gwiazdach“. A teraz chciałbyra 
jeszcze słów parę powiedzieć na temat do- 
brej akcji filmowej. Co jest to właściwie do- 
bra akcja filmowa? Przedewszystkiem mu- 
si to być taka akcja, która potrafi należycie 
zainteresować publiczność. Weźmy naprzy- 
kład przyczynę, dla której dwie istoty zako- 
chały się w sobie, do tego dodajmy drugą 
przyczynę, dla której kochające się już isto- 
ty rozchodzą się, wreszcie znajdujemy przy- 
czynę trżecią, która sprawiła, że powaśnićni 
kochankowie znów się zbliżają, — wszystko 
to otrzymuje następnie odpowiednie tło, któ- 
re tworzyć może Świat handlowy, giełga, 
wieś, dżungle, wyścigi konne, zapasy bok- 
serskie, świat apaszów, dom obłąkanych — 
i dobry film jest gotowy. Wszystko to wy- 
daje się wprawdzie bardzo prostem, — ale 
w tem właśnie tkwi cała tajemnica powo- 
dzenia dobrego filmu. 

Rok rocznie rozpisuję konkurs na naj- 
lepszy scenarjusz filmowy, a nadto gotów 
jestem w każdej chwili wypłacić 1000 dola- 
rów na najlepszą ideę, którą uznam za god- 
ną wykonania. 

To wszystko, co powyżej o „akcji fil-- 
mowej* powiedziałem, nie oznacza oczywi- 
ście, że wszystkie scenarjusze robione być! 
maja „na jedno kopyto”. Stanowczo nie. 
Jestem w wiecznem poszukiwaniu nowych | 
idej, nowych tematów, w wiecznej pogon$ 
za czemś, „czego świat jeszcze nie widzial“. 
Tak jest, stworzenie dobrego filmu kosztu- 
je bardzo wiele czasu i niemniej pieniędzy, 
a chcąc następnie wydane pieniądze dostać 
z powrotem, musimy apelować do całego 
świata, do publiczności kinowej wszystkich 
krajów i narodowości. Przy „tworzeniu* no- 
wych filmów musimy zawsze pamiętać o 
tem, że publiczność życzy sobie oglądać na 
ekranie akcje ludzkie, realne, a nie wytwo- 
ry fantazji bujającego w przestworzach 
autora. 

„Publiczność życzy sobie”... Zdanie to 
słyszymy ciągle aż do znudzenia. A czego 
życzy sobie właściwie publiczność? Tysią- 
ce ludzi marnuje swój kosztowny czas na 
poszukiwaniu klucza do niezbadanej tej ta- 
jemnicy. Według mego poglądu odpowiedź 
na to pytanie nie jest jednak bardzo prosta: 
publiczność życzy sobie płakać i śmiać się, 
życzy sobie oglądać filmy, które potrafią wy- 
wołać w niej te dwie elementarne emocje 
ludzkie. Publiczność nie uświadamia sobie 
właściwie, czego by chciała, ale jeżeli damy 
jej film dobry, film odpowiadający instynk- 
tom przeciętnego bywalca kinowego, usły- 
szymy zawsze pochwałę. 

Producent filmowy nie powinien przej- 
mować się zbytnio problemem: czego życzy 
sobie publiczność? Powinien zawsze dążyć 
do jednego celu: „zrobić”* dobry film. Pu- 
bliczność wtedy zalety filmu sama już oceni, 
a on zbierze owoce swej pracy. 

O IIS NIN STREET TAS 

Tragiczne skutki chchodzenia prohibicji 
w New-y orkų 

NOWY YORK. 8.10. (PAT). Na skutek spożycia nieoczyszczonego alkoholu 10 osób 

zmarło, zaś 50 przewieziono do szpitala. Ofiary pochodzą niemal wyłącznie ze wschod- 

nich ludowych dzielnic Nowego Yorku. 
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RÓŻNE SPRAWY 
Jak i gdzie odbywały się egzekucje „na Łukiszkach* -- Rzekome moje 
„marjawickie“ nieścisłości—Z rozmowy z p. Henrykiem de Montfort, 

publicystą paryskim. 

Z racji moich komentarzy do od- 
słonięcia tablicy pamiątkowej wpusz- 
czonej w Ścianę gmachu Sądów („Sło- 
wo“ z dn. 19-go września) napisał 
do mnie obszerny list czcigodny p. 
Karol Wikszemski, tak zasłużony ©- 
koło wielu spraw publicznych, a któ- 
remu wiek sędziwy oraz przedłużają- 
ce się niezdrowie nie pozwalają wy- 
chylać się na miasto w jesienną sza- 
rugę. 

List p. Wikszemskiego nietylko 
porusza sprawę, O której się dysku- 
tuje na zebraniach towarzyskich i pi- 
sze po gazetach, lecz zawiera ponad- 
to szereg wspomnień będących cen- 
nym przyczynkiem do dziejów Wilna. 
Niech mnie obie te okoliczności wy- 
tłumaczą i usprawiedliwią, że listu 
„prywatnego nie chowam pod kor- 
cem. : 

P. Karol Wikszemski jest rodowi- 
tym wiinianinem. Urodził się w Wil- 
nie 11 lutego 1852-go roku w domu 
przy ulicy dziś Uniwersyteckiej Nr. 7, 
w mieszkaniu na pierwszem piętrze, 
którego okna wychodzą na placyk 
między wejściem do Archiwum Pań- 
stwowego w murach uniwersyteckich, 
bramą Pałacu Wojewody i Uniwersy- 
tecką Bibljoteką Publiczną. Z okien 
tego mieszkania widział p. Wikszem- 
ski nieraz, będąc już chłopcem dwu- 

nastoletnim, wychodzącego z „dwor- 
ca“ Murawjewa w otoczeniu przy- 
bocznych oficerów. Zapamiętał na 
zawsze przysadzistą jego postać, si- 
we włosy i wąsy i bladą twarz „jak- 
by roztopionym woskiem nalaną*. 

P. Wikszemski był Świadkiem 
niejednej egzekucji na Łukiszkach. Bo 
gdzież nie dociśnie się gorącego ser- 
ca chłopak dwunastoletni! A zresztą, 
podczas pierwszych egzekucyj, same 
władze rosyjskie dbały o ich rozgłos 
wśród ludności miasta i kraju, licząc 
na grozę wrażenia, któreby odstrasza- 
ło od „buntowania się" i partyzantki 
„po lasach". 

Więzienie dla politycznych prze- 
stępców mieściło się w 1863 r. pod 
nazwą „Czternasty Numer* w jstnie- 
jących i dziś jeszcze niskich, muro- 
wanych, parterowych domkach za 
Górą Zamkową, nad brzegiem Wilji, 
w tem miejscu gdzie Wilenka wpa- 
da do Wilji. Sąd zaś wojenny rezy- 
dował w b. pałacu Służków nad 
brzegiem Wilji. Gdy tylko zapadł wy- 
rok skazujący delinkwenta na śmierć, 
przeprowadzano go natychmiast do 
więzienia znajdującego się w murach 
klasztornych kościoła Dominikańskie- 
go. Tam spędzał skaraniec ostatnią 
noc, tam go kapłan spowiadal, ko- 
munji mu udzielał i olejami Święte- 

mi namaszczał... A nazajutrz, w Sa- 
me południe, wyprowadzano skazań- 
ca z klasztoru Dominikanów na plac 
Łukiski, plac kaźni. 

Skazanych na rozstrzelanie —opo* 
wiada p. Wikszemski — prowadzono 
pieszo; skazany na powieszenie jechał 
w wózku zwanym „eszafotem*(!). Po- 
przedzało pochód, a raczej istny kon- 
dukt żałobny, dwóch żołnierzy. Jeden 
bębnił, drugi trąbił. Jawne to .było 
ogłaszanie na całe miasto, że ma od- 
być się egzekucja. Bezpośrednio za 
doboszemii trębaczem jechata „sotnia“ 
kozaków. Karabinki przerzucone przez 
plecy; w ręku nahajka. O metrów 
kilka za kozakami szedł skazaniec 
mając księdza po łewej ręce; po pra- 
wej ręce kroczył zazwyczaj oficer, 
najczęściej jeden z adjutantów Mu- 
rawjewa. On to odczytywał dekret i 
miał obowiązek asystowania egzeku- 
cji „do końca”, Zaraz za delinkwen- 
tem szedł kat — w czerwonej „ru- 
baszce'—wraz z dwoma pomocnika- 
mi—w sinych „rubaszkach”. Zamykał 
pochód oddział kozaków a kilkunastu 
konnych żandarmów jadąc wzdłuż 
chodników po obu stronach ulicy, 
pełniło niejako straż honorową po- 
chodu. 

Pochód posuwał się ku Łukisz- 
kom ulicami: Dominikańską, b. Dwor- 
cową (dziś Uniwersytecka), Biskupią, 
placem Katedralnym i dalej szlakiem 
późniejszego „Prospektu Gieorgiew- 
skiego”. Często — pisze p. Wikszem- 
ski — przyłączałem się do pochadu, 
przeciągającego mimo naszego miesz- 

kania i towarzyszyłem mu aż na 
Łukiszki. Naocznym byłem Świadkiem 
siedmiu  egzekucyj. W moich 
oczach stracono księdza lszorę, po- 
niósł Śmierć bohaterską Bolesław Ko- 
łyszko, który częstym bywał gościem 
w domu moich rodziców... A na 
miejscu egzekucji starałem się być 
zawsze jaknajbliżej traconego. Mogę 
przeto z zupełną pewnością twierdzić, 
że rozstrzeliwano nie pod 

Górą Bouffałową . lecz 
gdzie znajduje się obec- 
nie boczne wejście od uli- 
cy Ofiarnej do gmachu 
Sądów, prawie naprzeciw. 
ko ulicy Gimnazjalnej 

Na miejscu kaźni stał słup wko- 
pany w ziemię. O jakich dwa metry 
od słupa był wykopany dół, czy ra- 
czej mogiła czekająca na zwłoki ska- 
zańca. Gdy go na miejsce kaźni 
przyprowadzeno, natychmiast oficer 

asystujący spełnieniu wyroku oOdczy- 
tywał na głos ów wyrok, rozpoczy- 
nający się od sakramentalnych słów 
„Pa ukazu  Jewo Impieratorskawo 
Wieliczestwa”. Obecni słuchali z obna- 
żoną głową. Biada temu, ktoby się 
nie zastosował do tego... przepisu! 

Po odczytaniu wyroku kat ze 
swymi pomocnikami przystępował do 
„tualety“ skazanego. Wkładano mu 
białą, „Śmiertelną** koszulę, sięgającą 
aż do kostek a z kapiszonem, który 
mu zarzucano na głowę, aby twarzy 
nie było widać. Podprowadziwszy 
tak ubranego do słupa, przywiązy- 
wano mu ręce ztyłu do słupa igtu- 

bym powrozem jego samego w pa- 
sie do słupa. Czynności te odbywały 
się w głębokiej ciszy. Zdawało się, 
że nikt z obecnych odetchnąć nie 
śmie. Czasem tylko wyrwał się z tłu- 
mu jęk kobiety, płacz dziecka lub 
jakiś pomruk... Wówczas słychać by- 
ło suche uderzenie nahajki po czy- 
ichš plecach. 

Dwunastu żołnierzy pod komendą 
oficera, stawało 0 jakich 8 metrów 
od słupa, przy którym Stał skazaniec. 
Nie było jeszcze karabinów. Żołnierze 
nabijali broń przez lufę, Gdy wszy- 
stko było gotowe, rozlegała się ko- 
menda... padała salwą... Na białej 
koszuli skazańca występowały czer- 
wone plamy, rozszerzające Się mo- 
mentalnie... głowa opadała mu na 
piersi... uginały się kolana... całe cia- 
ło zwisało na sznurze, $którym było 
przywiązane w pasie do słupa. Pod- 
biegali kat i jego pomocnicy. Odwią- 
zywali szybko osuwające się na zie- 
mię ciało i dosłownie rzucali je do 
przygotowanego dołu. Na zwłoki ska- 
zafica wysypywano wór niegaszonego 
Wapna a sześciu żołnierzy straży po- 
żarnej zasypywało szybko dół ziemią. 
Jednocześnie inni żołnierze wyciągali 
z ziemi słup przy którym odbyła się 
egzekucja. Następował akt jej ostatni. 
Sotnia kozaków tratowała wielokrot- 
nie dół zasypany aby śladu „mogiły 
nie było, aby przedewszystkiem kre- 
wni skazańca nie mogli zorjentować 
się gdzie leży „pogrzebany*, odkopać 
zwłoki i złożyć je w ziemię poświę- 
coną—co się zdarzało. .Dlatego to— 

pisze p. Wikszemski — wydane było 
rozporządzenie przez Murawjewa aby 
pierwszej zaraz nocy zwłoki straco- 
nego były wyjęte z dołu na Łukisz- 
kach i pogrzebane (o ile się tak wol- 
no wyrazić) bądź да Górze Boufia- 
łowej bądź na Zamkowej, bądź na 
Trzykrzyskiej, 

Tak brzmi relacja p. Karola Wi- 
kszemskiego — żywa jeszcze tradycja 
wileńska. 

Nam, którzyśmy albo zgoła nie 
byli na Łukiszkach podczas tracenia 
tam bohaterskich ofiar ostatniej na- 
szej insurekcji, albo w 1863 r. cał- 
kiem jeszcze na świecie nie byli, pó- 
zostaje tylko jurare in verba magi- 
stri. Nie przeszkadza to nam jednaj, 
wcale obstawać za wzniesieniem —` 
kiedyś — pomnika tym, których „na 
Łukiszkach* rozstrzelano lub powie- 
Szono... w pośrodku placu Lukis- 
kiego. 

Na wzór i podobieństwo pomni- 
ków stawianych np. na polach wiel- 
kich, historycznych bitew  niekoniecz- 
nie akurat na tem miejscu gdzie na- 
stąpił jakiś atak rozstrzygający lub 
akurat gdzie na jedną z wojujących 
stron przychyliła się szala zwycięstwa. 

ża z . Ktoś inny znowu—coprawda, cał- 
kiem zbytecznie ukrywający się pod 
pseudonimem Admis — dopatrzył w 
odcinku „Słowa* zatytułowanym „Na 
marginesie głośnego procesu* rzeczy 
niezgodnej z rzeczywistością. 

Zastrzegłem się najkategoryczniej, 
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Domyślcie o bi ednych ślepych dzieciach 
złóżcie kilka złotych na kupno aparatu radjoweso dla internatu dzieci niewidomych. 

Uroczystość ósmej rocznicy 
- wyzwolenia Wilna 

W dniu wczorajszym, jako w ósmą 

Focznicę wyzwolenia Wilna, odbyło się 

w Katedrze uroczyste nabożeństwo, 

celebrowane przez J.E. ks. Arcybisku- 
pa Romualda Jałbrzykowskiego w 

asyście licznego duchowieństwa. Na 

nabożeństwie byli obecni przedstawi- 

ciele władz państwowych z p. Woje- 

wodą Raczkiewiczem na czele, samo- 

rządowych i wojskowych. Podniosłe 

kazanie na temat obowiązków obywa- 

teli wobec państwa i rządu wygłosił 

J. E. ks. Biskup Michalkiewicz. 

Po nabożeństwie odbyła się defi- 

lada wojskowa, przyjmowana przed 
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Spostrzeienia  metecrologiczne 
Zakładu Metesroiogii U. $. B. 

z dnia — 9-X 1928 ; 

Ciśnienie 
średnie w m. į НЕ 

Temperatura | 4 
średnia ks 

Opad za do- | 
bę w mm. į 

Wiatr J A : grzeważajęcy 1 Południowo-zachodai. 

Uw a gi: Pogodnie. 

Minimum za dobę —70C. 
Maximum na dobę 12°С. 
Tendencja barometryczna: bez zmian. 
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URZĘDOWA. 
— Audjencje u p. Wojewody. W dniu 

wczorajszym p. Wojewoda przyjął p. inż. 
'ozwadowskiego w sprawie budowy kolei 

Druja - Woropajewo, p. Stanisława Bochwi- 
<a dyrektora Wileńskiego Banku Ziemskie- 
go oraz p. Woodsa, współpracownika pisma 
„Daily Telegraph". 

— zlotu Stow. Młodz. Polskiej. 
Prezydjum I Kresowego Zlotu członków 
Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej zebranych 
w liczbie 250 osób w Hermanowiczach na- 
desłało na ręce P. Wojewody depeszę z za- 
pewnieniami o swej gotowości w pracy dla 
dobra Państwa. 

MIEJSKA. 
— Wybory ławnika na miejsce G. Abra- 

mowicza. Na poniedziałkowem posiedzeniu 
radnych frakcji żydowskiej na stanowisko 
ławnika Magistratu na miejsce chorego G. 

ORK została wysunięta kandydatura 
ego p. L. Kruka, prezesa zarządu gmi- 

ny żydowskiej w Wilnie. Kandydatura 
Kruka będzie przedłożona na zatwierdzenie 
Rady miejskiej na jutrzejszem jej posiedze- 
niu. 

— (p) Bajora na rynku Łukiskim. Jak by 
ło do przewidzenia wybrukowanie jedynie 
oszczędnościowych  „chodników* zamiast 
wybrukowania całego obecnego rynku Łu- 
kiskiego daje się już we znaki. 

Mianowicie w związku ze słotą jesienną 
niezabrukowane przestrzenie rynku zamieni- 

się w szereg bajor, których mogłaby mu 
pozazdrościć nawet „wieś spokojna, wieś 
Wesola“!. 

„ Sytuację pogarsza ta 'jeszcze okoliczność 
że dzięki przemieszaniu nawozu i słomy z 
ziemią, uprzątnięcie niezabrukowanych czę- 
ści rynku stało się wręcz niemożliwem! 

By jakoś zaradzić złemu Magistrat na- 
wozi tu obecnłe całe fury gruzów by zasy- 
Pač niemi te istne „stajnie Augjusza“. W re- 
zultacie poziom rynku zaczyna przewyższać 
poziom skweru, a efekt z osuszaniem ryn- 
ku w ten sposób wydaje się być chwilowym. 

* Nielepiejże to było zabrukować odra- 

gmachem Banku Polskiego przez p. 

Wojewodę Raczkiewicza oraz dowódcę 

Obszaru Warownego płk. Krok--Pasz- 
kowskiego w otoczeniu licznie zgro- 

madzonych przedstawicieli władz cy- 

wilnych i wojskowych. 

W uroczystościach wziął udział 

przybyły specjalnie do Wilna p. gen. 

Lucjan Żeligowski. 
W całem mieście wszystkie gma- 

chy rządowe udekorowane były  fla- 

gami. Pomimo tego, że urzędowanie 

we wszystkich biurach odbywało się 

normalnie, tłumy publiczności oblega- 

ły Plac Katedralny i ul. Mickiewicza. 

zu porządnie cały rynek, 
niewczasie kiepską całość?! 

— Ukończenie skweru przy ul. I-ej Ba- 
terji. Po dugich i ciężkich cierpieniach, robo- 
ty bowiem prowadzono w przeciągu kilku 
miesięcy nowy skwer przy uł. I-ej Baterji 
został zgrubsza ukończony. 

Skwer ten ciągnie się długiem pacmrem 
po brzegu Wilji od szpitala św. Jakóba aż 

do Zielonego Mostu, stanowiąc naturalne 
przedłużenie plantów przy ul. Žygmuntow- 
skiej. 

Środkiem nowego skwteru przebiega przez 
całą jego długość aleja wysadzana drzewa- 
mi, do której od strony ułicy przylegają 
trawniki, od strony zaś rzeki pasmo nagiej 
ziemi, wykorzystanie której uzależniorte jest 
od należytego umocowania zbocza rzeki. 
Niestety ta ostatnia kwtestja pozostaje w 
dalszym ciągu otwartą. 

Całość skweru otoczona jest barjerą że- 
lazną, oddzielającą go od ulicy |-ej Baterji. 
Ustawiono również na terenie skweru parę 
ławek. W rezultacie dotychczasowe „dzi- 
kie pola* zamieniły się w całkiem miły zaką- 
tek. Czas jednak najwyższy pomyśleć o wy- 
brukowaniu zboczy rzeki, tak jak to ma 
miejsce na Zygmuntowskiej inaczej bowiem 
wszystkie mozolnie koncepowane nasypy mo 
gą z nastaniem roztopów wiosennych zna- 
leźć się w rzece. 

Pożądanem jest również odrutowanie tra 
wników - ой strony aleji, oraz  uprzątnięcie 
słupków betonowych, które zamierzano u- 
żyć dła umocowania brzegu lecz zbrakowa- 
no następnie i które nie wiedzieć czemu za- 
śmiecają po dziś dzień jeszcze teren skweru. 

AKADEMICKA. 
— wezwanie Wiieńskiego Komitetu Aka 

demickiego. Podając do wiadomości o uro- 
czystości rozpoczęcia prac roku akademic- 
kiego 1928 - 29, które ma się odbyć dnia 11 
bm., Wileński Komitet Akademicki wzywa 
niniejszem ogół polskiej młodzieży akade- 
mickiej Uniwersytetu Stefana Batorego w 
Wilnie o wzięcie jaknajliczniejszego udziału 
w tem uroczystem Święcie uniwersyteckiem 
rzez gremjalny udział młodzłeży akademic- 

kiej zarówno w Nabożeństwie jak i Inaugu- 
racji w Auli Kolumnowej. 

Zbiórka Kil. Kol. odbędzie się na podwó- 
rzu Piotra Skargi o godz. 10 min. 30 w rze- 
czonym powyżej dniu pod sztandarem o- 
gólno - akademickim skąd młodzież akademi 

zamiast łatać po 

D. cka uda się do kościoła na nabożeństwo. 
Na Inaugurację ogół młodzieży z powodu 

szczupłości miejsc. w Auli Kolumnowej ma 
wstęp tylko na galerję. 

— Promocja. W środę dnia 10 bm. od- 
będzie się w Auli Kelumnowej Uniwersytetu 
o godz. 1-ej po poł. promocja p. Kazimierza 
Kozłowskiego na Doktora Wszechnauk Le- 
karskich. Wstęp wolny. 

SZKOLNA. 
— Egzamina z języka polskiego dla na- 

uczycieli. Z godnie z rozporządźeniem Mi- 
nisterstwa WR i OP z dn. 18. 11. 1925 r., 
ogłoszonem w Dzienniku Urz. Min. WR i O. 
P. Nr. 20 ex 1925 poz. 217, Kuratorium O. 
S. Wil. organizuje egzamin z języka polskie- 
go dla nauczycieli, którzy nie ukończyli pol- 
skiej szkoły średniej  ogólnokształcącej a 
pragną uzyskać dyplom na nauczyciela szkół 
średnich ogólno - kształcących. 

„ Egzamin rozpocznie się dnia 15 paździer- 
nika 1928 r. o godzinie 9 w Kuratorjum O. 
S. Wil. (pokój Nr. 16 na parterze). 

Kandydaci winni wnieść w terminie do 

dnia 14 października 1928 r. podanie do Ku- 
ratorjum O.S.Wil., dołączając: 1) życiorys, 
2) metrykę urodzenia, 3) dowód obywatei- 
stwa polskiego, 4) fotografję uwierzytelnio- 
ną, 5) pismo Ministerstwa WR i OP, uza- 
leżniające uznanie kwalifikacyj kandydata, 

względnie wydanie mu dyplomu nauczycieł- 
skiego od zdania egzaminu z jęz. polskiego 
i 6) taksę egzaminacyjną w wysokości 20 
złotych. 

— W sprawie zwrotu opłat szkolnych. 
Na skutek decyzji władz centralnych opła- 
ty szkolne za dzieci funkcjonarjuszów pań- 
stwowych uczęszczające do szkół prywat- 
nych, uzyskiwane będą w bieżącym roku 
szkolnym na podstawie zaświadczeń, że dzie 
ci te nie zostały przyjęte do szkół państwo- 
wych z powodu braku wolnych miejsc. Za- 
świadczenia te w stosunku do szkół pańt- 
stwowych w Wilnie wydawać będzie Kura- 
torjum Okręgu Szkolnego Wileńskiego. 

Kuratorjum przystąpiło już do wydawa- 
nia zaświadczeń o niemożności przyjęcia u- 
czennic do gimnazjów państwowych żeń- 
skich w Wilnie, gdyż w gimnazjum tych 
niema miejsc wolnych; natomiast w gimna 
zjach państwowych męskich są miejsca wol- 
ne i dlatego sprawa wydawania zaświad- 
czeń w stosunku do tych gimnazjów będzie 
wyjaśniona osobno w ciągu najbliższego 
tygodnia. 

— Inauguracja roku szkolnego 1928 - 
1929. W czwartek dnia 11-g0 października 
rb. odbędzie się uroczyste otwarcie roku a- 
kademickiego 1928 - 29. Uroczystość roz- 
pocznie Msza św. w kościele św. Jana o g. 
ll-ej rano, po Mszy św. o godz.. 12-ej od- 
będzie się w Auli Kolumnowej Inauguracja 
na którą złożą się: 

1) Sprawozdanie b. Rektora d-ra Stani- 
sława Pigonia za rok akad, 1927 - 28, 2) 
Przemówienie J.M. Rektora ks. d-ra Czesła- 
wa Falkowskiego, 3) wykład inaguuracyjny 
na temat „Problem młodości św. Franciszka 
z Asyżu”, wygłosi JM. Rektor ks. dr. Cze- 
sław Falkowski. 

Uprasza się o punktualne przybycie do 
Auli, gdyż ze wzgiędu na to, że uroczystość 
Inauguracji będzie transmitowaną przez ra- 
djo, © godz. 12-ej min. 10 Aula będzie zam- 
knięta i osób spóźnionych wpuszczać się 
bezwarunkowo nie będzie. Wstęp do Auli 
tylko za zaproszeniami. 

KOMUNIKATY. 
— Walny Zjazd Delegatów Ligi Morsk. 

i Rzecznej odbędzie się w dniach 29 i 21 bm. 
w Katowicach. Członkowie Oddziału Wileń- 
skiego L. M. R. życzący sobie przyjąć udział 
w zjeździe w charakterze gości proszeni są 
o zgłaszanie się do Sekretarjatu Ligi zauł. 
św. Michalski 5. (el. 252) w godz. 9 - 12 
do dnia 9 bm. cełem otrzymania informacyj. 

— Zarząd Wileńskiego Okręgu Polskie- 
go Czerwonego Krzyża uruchamia z dniem 
1 listopada rb. przy Wojskowym Szpitalu 
na Antokolu  czteromisięczne  kursa dla 
sióstr rezerwy P. C. K. 

Zajęcia będą teoretyczne i praktyczne. 
Wpisowe przy podaniu zł. 10. Wykłady i 
praktyka darmo. 

Podania przyjmuje, oraz udziela wszel- 
kich informacyj P. Pułk. Bobiatyński ul. Kró 
iewska Nr. 3 m. 1, codziennie oprócz Nie- 
dziel i świąt od godz. 15 do 17. 

Liczba kandydatek ograniczona. 

RÓŻNE. 
— Wiec T. U. R'u terenem wystąpień 

komunistów. W niedzielę w lokalu kino te- 
atru „Połonja* odbył się wiec zorganizowa 
ny przez Towarzystwo Uniwersytetu Robo- 
tniczego. Na program złożyły się przemó- 
wienia: pp. posła Pławskiego, Stążowskie- 
go, Hołowni i innych oraz występy wokalne 
p. Hendrychówny i Ludwiga. W trakcie 
przemówień komuniści rozrzucili bibułę ko- 
mżunistyczną. Policja aresztowała czterech 
kolporterów, żydów — należących do zwią- 
zku młodzieży komunistycznej. 

— Poświęcenie sztandaru Kół Młodzieży 
Pol. Czerw. Krzyża. W ubiegłą niedzielę od- 
była się uroczystość poświęcenia sztandaru 
„Kół Młodzieży* Polskiego Czerwonego 
Krzyża”. 

O godz. 10 m. 30 JE ks. biskup Bandur- 
"i celebrował Mszą św. w kościele św. Ja- 

na nodczas której poświęcony został wspo- 
dzińcu USB JE wygłosił podniosłe kazanie 
poczem dokonano aktu wbijania pamiątko- 
wych gwoździ w drzewce sztandary. 

Defilada młodzieży kół PCK z muzyką i 
poświęconym sztandarem przed władzami 
zakończyła uroczystość . Oddziały przemar- 
szowały ul. ul. Zamkową, Placu  Katedral- 
nym, Mickiewicza, Jagiellońską do lokalu 
własnego przy ul. Zawalnej Nr. 1. 

Po południu, na Placu Katedralnym od- 
były się pokazy gazowe, którym przygląda- 
ły się tłumy publiczności. 

— Nowa placówka gastronomiczna. W 
dniu wczorajszym ks. proboszcz Kulesza do 
konał poświęcenina nowej placówki kulinar- 
nej. Jest nią restauracja „Ziemiańska” stwo- 
rzona w byłym lokalu ..Myśliwskiej* przez 
panów: St. Kusoka i Michała Daukszę. 

Skromnie ale gustownie odremontowany 

Sfulecie Konwenfu Polonia 
Program 

Dni 12-go października: godz. 
10.— Nabożeństwo żałobne za po- 
ległychi zmarłych członków Konwen- 
tu w lościele Uniwersyteckim Św. Ja- 
na; goz. 11.30. Powitanie delegatów 
Korpoacyj przez Prezydjum K! w lo- 
kalu Konwentu; godz. 13.—. Śniada- 
nie dl; Filistrów i Delegatów Korpo- 
racyj v lokalu Klubu Szlacheckiego 
(ul. Nickiewicza 19); godz. 18.30. 
Herbaka wydana przez Filistrowe w 
lokalu Klubu Szlacheckiego. 

Diia 13-go października: godz. 
9.30. Zbiórka w Konwencie i wymarsz. 
do Kościoła; godz. 10.—. Msza Św. 
w kościele Św. Jana poświęcenie 
sztardaru jubileuszowego, ofiarowa- 
nego K! przez Filistrowe Oraz wrę- 

obchodu. 

czenie jego Prezydjum Konwentu; 
godz. 11.30. Nabożeństwo w Koście: 
le Ewangielicko-Augsburskim (ul. Nie- 
miecka) wspólnie odprawione przez 
przedstawicieli obu wyznań ewange- 
lickich; godz. 13—. Akademja w Auli 
Kolumnowei Uniwersytetu  Steianą 
Batorego; godz. 22. Bal w Salonach 
Pałacu Reprezentacyjnego Rzeczypo- 
spolitej (Plac Napoleona). 

Dnia 14-go października: godz. 
11—.Podpisanie aktów karteli z K!K! 
Welecką i Jagielonją w lokalu Kon- 
wentu; godz. 12 Konwent Solenny; 
godz. 15. Tradycyjny wyjazd na mias- 
to; godz. 18. Komers-extern w sali 
„Apollo“ (Dąbrowskiego 5). 

lokal oraz dobrze skompletowany personel 
„Ziemańskiej” daje nam możność przypusz- 
czać, że będzie ona dla wilnian cennym za- 
bytkim gastronomicznym. 

Necwej placówce życzymy, aby nie wzo- 
rowah się na swoich sąsiadach i stosowała 
zasad — duży obrót przy małym zarobku. 

— Wystawa Międzynarodowa  Fotogra- 
Giji Artystycznej w Wilnie. Zarząd Wileń: 
skieg Towarzystwa Miłośników Fotografji 
urzącza w Wilnie w drugiej połowie paź- 
dzierika „Pierwszy Międzynarodowy Salon 
Fotografji Artystycznej* na którym będzie 
wystiwiono około 300 najcelniejszych ob- 
razów fotograficznych artystów Polski i ca- 
łego świata. Przy tej wystawie będzie zor- 
ganizowany osobny dział fotografji wiłeńs- 
skie, Fotografowie życzący wziąć w nim u- 
dzia, zechcą zgłosić na piśmie i dostarczyć 
owe prace w Polfocie (ul. Mickiewicza 23) 
w terminie do 15 października włącznie. Póź 
niejsze zgłoszenia nie mogą być uwzględ- 
nione. Prace będą przedłożone Komisji kwa- 
lifikęcyjnej, wyłonionej przez Zarząd Towa- 
rzystwa Miłośników Fotografji. O dniu i 
miejscu otwarcia Salonu Międzynarodowego 
nasąpią osobne obwieszczenia. 

TEATR I MUZYKA. 
— Teatr Polski (sala „Lutnia“) Orygi- 

nalna sztuka Hirschfelda i Franka „Hokus - 
poktus* — graną będzie dziś po raz ostatni 
na przedstawieniu wieczornem. Ceny miejsc 
zniżone od 20 gr. * 

ležy na ulicy“ Jutro raz je- 
szcze „Pieniądz leży na ulicy”. 

— Reduta na Pohulance. W czwartek i 
piątek teatr zamknięty. 

— Koncert poranek. W niedzielę 14 bm. 
o godz. 12 i pół po poł. Zarząd T-wa „Lut- 
nia* organizuje w sali „Lutnia” (Ad, Mic- 
kiewicza 8) I -szy w sezonie zimowym kon- 
cert - poranek wokalny. Udział w poranku 
biorą: chór męski zw. Drukarzy pod batutą 
W. Mołodeckiego, chór mieszany T-wa „Lu 
tnia" pod dyr. J. Leśniewskiego oraz soliści. 

Ceny miejsc od 30 gr. 
— Wileńskie Towarzystwo Filharmonicz 

new Reducie na Pohulance. Claudio Arrau 
znakomity pianista wystąpi na koncercie 
dziś we środę 10 października po raz ostatni 
i odegra z ZANE orkiestry sym- 
fonicznej koncerty Beethovena Es - dur, Cho 
pina f-mol i Liszta Es - dur. 

Pozostałe bilety w cenie zniżonej (od - 
zł, — 6 zł.) do nabycia w kasie Teatru Re 
duty. 

— Najznakomitszy chór jugosłowiański 
wWilnie. Dyrekcji Teatru Polskiego udało 
się, mimo trudności i kosztów, pozyskać na 
jedyny koncert w Wilnie, bawiący obecnie 
w Polsce najznakomitszy chór jugosłowiań- 
ski p. n. „Glasbena Matica", który w ciągu 
dni ostatnich koncertował z rekordowem 
powodzeniem w Warszawie, Krakowie, Po- 
znaniu i Katowiciach. Chór „Glasbena Ma- 
tica“ składający się z 80 osób z pośród in- 
teligencji miasta Ljubljana, pozostający od 
szeregu lat pod kierownictwem słynnego mu 
zyka jugosłowiańskiego, dyrektora Konser- 
watorjum w Ljubljanie Macieja Hubada, 
cieszy się w ojczyźnie swej sławą najznako- 
mitszego zespołu Jugosławii, która w dzie- 
dzinie śpiewu chóralnego zajmuje czołowe 
miejsce wśród ludów Europy. Entuzjastycz- 
ne przyjęcie, jakiego doznaje chór „Glasbe- 
na Matica* wszędzie zagranicą, a ostatnio 
w Polsce, potwierdza w zupełności tę zasz- 
czytną opinię. 

Chór jugosłowiański śpiewać będzie w 
naszem mieście tylok raz jeden w Teatrze 
Polskim we czwartek 11 bm. Niewąpliwie, 
koncert ten wywoła zainteresowanie zupeł- 
nie niepowszednie, tem bardziej że inteli- 
gencja wileńska pamięta jeszcze wielkie za- 
dowolenie artystyczne, jakie dostarczył jej 
w czasie swej gościny w Wilnie inny chór 
jugosłowiański „Obilic”, rozporządzający w 

stosunku do chóru  „Glasbena Matica" 
mniejszemi środkami wyrazu, będąc chórem 
męskim, podczas, gdy chór, który usłyszy- 
my we czwartek, jest chórem mieszanym, 
w dodatku o składzie bardzo licznym (80 
osób). 

WYPADKI i KRADZIEŻE 
— Nowe ofiary wilczej  żarłoczności. 

Włościanie wsi Stare Międzyrzecze  Kazi- 
mierz Tamlunin i Józef Szczygieł zameldo- 
wali w posterunku policji, że w nocy wil- 
cy porwali z pastwiska położonego tuż przy 
wsi konia oraz świnię zamkniętą w składzi- 
ku znajdującem się w ogrodzie. 

Mieszkańcy Międzyrzecza skarżą się po- 
nadto że z racji wilków zmuszeni są zamy- 
kać psy w chlewach gdyż inaczej czeka ich 
pewna zagłada od wilków. 

— Włamanie do iokału agencji poczto- 
wej. Władze bezpieczeństwa zaalarmowane 
zostały wczoraj wieścią, że do lokalu agen- 
cji pocztowej w m. Łosice pow. Postawskie- 
go dokonano włamania, przyczem złoczyń- 
cy obrabowali kasę. Po sprawdzeniu wyjaś 
niło się, że rzeczywiście w nocy nieujawnie- 
ni dotąd sprawcy przy pomocy wysadzenia 
ram okiennych dostali się do wnętrza agen- 
cji i wynieśli kasetkę żelazną zawierającą, 
na szczęście tylko 139 zł. 42 gr. gotówką o- 
raz listy wartościowe na sumę 380 zł. 

Natychmiast wysłano z Głębokiego te- 
lefonogram z żądaniem przysłania psa po- 
licyjnego. O ile ślad nie został zatarty przez 
przygodnych przechodniów sprawcy zosta- 
ną ujęci. 

— Strzełanina na pograniczu. Nocy 4- 
biegłej żołnierze KOP'u w rejenie Ignalina 
zaalarmowani zostali odgłosem wystrzałów 
karabinów  rozlegających się z przedpola 
Kozaczyna. aa dE natychmiast 
wywiad nie zdołał ustalić przyczyn alarmu. 

Dokąd wyszła? Dn. 7 bm. wyszła z 
domu i dotychczas nie powróciła 14 letnia 
Janina Borysiewiczówna (Kalwaryjska). 

— Nieprawny właściciel futra. Dn. 7 bm. 
aresztowano Lejzera Galsztowicza (Zarze- 

cze 5) w mieszkaniu którego ujawniono fu- 
tro, należące do T. Zmysłowskiego (Raduń- 
Ska 60). TST) 

Futro zwrócono poszkodowanemu. 
— Tragiczny upadek ze słupa. W N. Wi- 

lejce podczas naprawiania prądu elektrycz- 
nego spadł ze słupa robotnik kolejowy Jan 
Konkiewicz, który przez 5 minut zmarł. 

Nemezjasz Klemens Ggórkiowicz żyje 
tirów, cieszy ię. 

Po dwuch tygodniach przygnębienia na- 
tury ściśle prywatnej, poczułem wczoraj, jak 
krew w mych żyłach z iście huraganowym, 
żywiołowym rozpędem ——przelewa się, kipi, 

wre... szaleje... 
Poczułem, jak oczy me zapałały blaskiem 

niepowszednim, a ręce szukają najświątecz- 
niejszego ubrania... 

Jednem słowem uświadomiłem sobie że 
jestem: młody, zdrów i nieżonaty. 

A stało się tak zapamacą wzmianki o 
wznowieniu działalności Związku Zawodowe 
go Literatów Wileńskich. Mój Boże! Naresz- 
cie! 

Nareszcie będą środy, odczyty, Józtefo- 
oweczki, dyskusje, boba, referaty, foto - gra 
fika, murzyni i wiele, wiele innych atrakcyj 
kolorowych w naszem szarem, nudnem wi- 
leńskiem życiu. Nareszcie będę miał odpo- 
wiednie środowisko (uwaga! Środa — śro- 
dowiskó), odpowiednie pole do wyładowy- 
wania swej estetyczno - twórczej energji. 

I tuszę sobie, gdzi e perły mej 'elokwencji 
elegancji i erudycji — będą należycie oce- 
niane. 

Obyż wieczór prędzej się zbliżał! 
Nemezjusz Klemens Ogórkiewicz 

esteta. 

  

Z komunikatu, wczoraj w naszej kronice 

ogłoszonego, dowiadujemy się, że p. Woje- 

woda Raczkiewicz zawiadomił publicznie o 

mającem powstać wydawnictwie obrazują- 

cem całokształt dorobku pracy na terenie 

Wileńszczyżny. O wydawnictwie tem słysze- 

liśmy już i wcześniej, nie chcieliśmy o niem 

jednak pisać, dopóki myśl wydania takiego 

dzieła nie zostanie objawiona publicznie. je- 

steśmy wydawania takich książek syntety- 

cznych, „obrazujących całokształt* —  za- 

sadniczymi przeciwnikami. Wydano dużo ta- 

kich książek z jednakowo ujemnym wyni- 

kiem tak pod względem finansowym, jak 

naukowym, jak artystycznym.  Wydawnic- 

twa takie.za główny cel stawiają sobie za- 

dania, że tak się wyrazimy: ilustracyjno - 

reprezentacyjne, chodzi o to, aby to i tamto 

najpiękniej pochwalić. Nauka niełatwo idzie 

w parze z takiemi celami, jak również twór- 

czość artystyczna. Objektywizm tak samo 

jest niezbędnym towarzyszem pracy nauko- 

wej jak całkowita swoboda pracy artystycz- 

nej. 

Słyszymy już zarzut: jak można zgóry 

krytykować książkę, która jeszcze nie wysz- 

ła. Otóż można, skoro się ma doświadczenie, 

skoro się zna książki o tym typie już po- 

przednio wydane. Książki o „całokształcie 

dorobku” czy to całego państwa, czy ро- 

szczególnego województwa wydawane są 

poto aby połechtać snobizm tego czy innego 

urzędnika aby dziesięć razy powtórzyć „na- 

czelnik wydziału p. X. Y.*, a kto wie, może 

i zamieścić jego fotografję. Sa to rzeczy, 

zwłaszcza w dzisiejszych warunkach w tak 

dotkniętej nieurodzajem Wileńszczyżnie, zu- 

pełnie zbędne. Najmniej korzyści z takich 

książek mają ci, dla których niby są one prze 

znaczone, to jest cudzoziemscy dziennikarze, 

opinja zagraniczna. Każdy poważny dzienni- 

karz szuka materjałów dla swoich spostrze- 

żeń jaknajdalej od wydawnictw propagando- 

wych, a dla niepoważnych dziennikarzy nie 

warto tyle pieniędzy wydawać, bo ich w 

inny sposób można zjednać. Nie negujemy 

potrzeby polskiej propagandy zagranicą! 

Ale uważamy, że wyzyskiwać ona powinna 

prawdziwie artystyczne wartości ogólno - 

polskie, czy naszego kraju, a nie przywiązy- 

wać zbytnie nadzieje do ad hoc skleconych 

wydawnictw, gdzie zawsze możemy się o- 

bawiać niebezpieczeństwa, że poszczególni 

pisarze będą nawzajem siebie chwalili, ce 

zwykle najmniej cudzoziemców interesuje. 

Pod względem finansowym wydanie 

książki takiej kosztować musi jakie kilka- 

dziesiąt tysięcy złotych. Doprawdy lepiej te 

pieniądze obrócić na cel jakikolwiek, niż na 
takie snobistyczrte wydawnictwo. Pieniądze 

wydane na tego rodzaju książki nie zwra- 

cają się nigdy. Prywatni ludzie takich ksią- 

żek oczywiście nie kupują. Nabywają je 
znowu urzędy i organizacje społeczne na 
przyozdobienie swoich poczekalni. Książka 

jest więc i wydawana i nabywana za pie- 

niądze publiczne. A kiłkadziesiąt tysięcy 

złotych jakby się przydało  gdzieindziej w 

naszej ubogiej Wileńszczyźnie, zwłaszcza, 

że rząd i tak dużo na cele wydawnicze w 

Wilnie wydaje. 
Wiemy zgóry, że nasza notatka nie wpły 

nie na zaniechanie zamiaru. Wiemy nawet, 
że notatka spotka się z repliką i oczywiście 

w takiem małem miasteczku jak w Wilnie, 

nie trudno się domyślić, kto tę replikę na- 

pisze i w jakim piśmie ją ogłosi. Zapyta się 

ktoś, dlaczego więc zabieramy głos w spra- 

wie tak beznadziejnej, a jeszcze narażającej 

nas na odpowiedzi. A oto dlatego, aby gdy 

się książka ukaże przekonać naszych czy- 

telników, że w naszem prorokowaniu o jej 
wartości nie pomyliliśmy się ani o jotę. 

OFIARY. 
— Na radjo dla ociemniałych dzieci: 
Marysia Lubońska z 
Bezimiennie 

Personel naucz. szkoły Przemysłowo= 
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Handlowej im. Dmochowskiej zł. 37.— 
Hania Rychłowska „ 5— 
Włodka Korsakówna 5.— 
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že nie biorę odpowiedzialnošci za to, 
co pisano swojego czasu w płockich 
Publikacjach diecezjalnych, w „Dzien- 
niku Poznańskim*, w „Kalendarzu 
Marjawickim". Cytowałem źródła, wy- 
mieniałem nazwiska autorów  artyku- 
łów... Cały feljeton stał najwyraźniej 
Pod znakiem „Relaia referol“ 

A cóż tłumaczy p. Admis? Roz- 
wodzi się nad tem, że początkowo 

była zakonna organizacja marjawicka 
Czysta jak kryształ, Bogu i ludziom 
równomiernie miła! Przypomina, że 
„Mateczka Felicja Marja Kozłowska 
w młodości swej poświęciła się Bogu 
i wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr 
Ukrytych; że owem Zgromadzeniem 

A kierował (znany w całej 
"Polsce) ojciec Honorat  Kuźmiński z 
Nowego Miasta nad Pilicą". Piszący 

te słowa miał zaszczyt osobiście po- 
znać o. Honorata w Pilicy i zdaje 
sobie dokładnie sprawę jak cenne 
to było kierownictwo i jak bardzo 
trzeba było na nie zasłużyć, |, i 

Przypomina dalej p. Admis w 
liście swoim, że tenże ojciec Hono- 
rat widząc w pannie Felicji istotne 1 

żarliwe powołanie zakonne. „powołał 
ją na przełożoną płockiego Zgroma- 
dzenia Ukrytego jako jedną z poważ- 
nych i rozumnych sióstr celujących w 
«doskonałości chrześcijańskiej"... „O- 
becny biskup Łosiński i wielu kapła- 
nów znało Zgromadzenie, odwiedzało 
je i budowało się życiem  anielskiem 
sióstr”, 

Przypuśćmy, że tak wszystko by- 
ło istotnie. I dlaczegoż nie mielibyśmy 

wierzyć temu, co pisze p. Admis? 
Lecz... cóż stąd? Morał z uwag p. 
Admisa ten tylko wypływa, że naj- 
bardziej wzorowa—w początkach swe- 
go istnienia! © instytucja może ulec 
najfatalniejszej dekadencji moralnej. 
Nikt przecie z licznych jak gwiazdy na 
niebie czytelników sprawozdań z ma- 

rjawickiego procesu nie pyta jakim 

był marjawityzm w zaraniu swego 

istnienia, przed laty, tylko... jakim i 

czem jest marjawityzm dziś. Z 
Czyliž nie tak? A sądzimy, że i 

sam p. Admis nie zdobędzie się na 
argumenty zdolne... wyprać marjawi- 
tyzm z tego wszystkiego, w co go 
proces płocki ubabrał. 

k 
Bawił temi dniami przez czas dłuż- 

Szy w Wilnie p. Henryk de Montfort, 
jeden z nielicznych publicystów euro- 
pejskich naprawdę orjentujących się 
w sprawach polskich i z przeszłością 
narodu polskiego obytych. 

O polskich sprawach pisał p. de 
Montfort w prasie paryskiej jeszcze 
w 1913 roku to jest wówczas, kiedy 
zautany pełnomocnik p. ministra 
Izwolskiego, jego agent p. Artur Raf- 
falovich, czuwał przytomnie aby spraw 
polskich nie poruszano wcale w pra- 
sie paryskiej, osobliwie w pryncypal- 
nych jej organach... P. de Montiort 
pisuje głównie w gazecie „Temps“; 
do ostatnich czasów był nawet  sta- 
łym warszawskim korespondentem 
organu  irancuskiego ministerstwa 
spraw zagranicznych; jest dyrektorem 

agencji prasowej Polsko-Francuskiej, 
nie wspominając o piastowaniu prze- 
zeń sekretarjatu paryskiej Akademii 
Nauk Moralnych i Politycznych. Nale- 
ży, jak stąd widać, nietylko do elity 
inteligencji paryskiej łecz i t. zw. ster 
politycznych obecnej Francji. Polskę 
zna wcale dobrze. Nietylko Kraków, 
Lwów, Poznań i Warszawę ale też i 
Katowice z ich rejonem oraz Gdynię. 
Brakło mu do kompletu— Wilna. 

— Bo, — mówił nam p. Montfort 
w trakcie dłuższej sam na sam roz- 
mowy— mało jest znać choćby naj- 

gruntowniej daną kwestję; trzeba zo- 
baczyć na własne oczy jej teren. Jest 
to wrażenie niedające się ni- 
czem zastąpić. To znakomicie dopeł- 
nia wszelką wiedzę teoretyczną. 

| wybrał się nasz znakomity kole- 
ga: do Wilna, aby z Wilna via Ry- 
ga pojechać do Kowna (gdzie nigdy 
nie był) i może zawadzić po drodze 
o Rewal i Helsingiors. Jego zdaniem, 
Francja zamało interesuje się „kwe- 
stią baltycką“ mianowicie wewnętrz- 
nemi stosunkami  aowopowstalych 
państw nad Baltykiem, ich sytuacją 
międzynarodową, zwłaszcza stosun- 
kiem do nich Rosji Sowieckiej etc. 
Dla wielkiej wagi tej kwestji ma 
Anglja—mówił p. Montfort - znacznie 
większe zrozumienie niż Francja. A i 
znajomość nadbaltyckich stosunków 
jest w Anglji większa. Tem, co dzieje 
się nad Baltykiem w Łotwie, w Esto- 
nii, w Finlandji i, oczywiście, w Litwie 
niepodległej, stokroć bardziej intere- 

sują sięjsfery polityczne angielskie niż, 
niestety, nasze, w Paryżu. 

Pan de Montfort jedzie do Rygi i 
Kowna, a jeśli mu się uda, do Talli- 
na i Helsinek (Helsingiors) dlatego 
aby pokonierować tam z najwybit- 
niejszymi przedstawicielami myśli po- 
litycznej. | zasięgnąć dobrych infor- 
macyj u źródła. Bo, dodać trzeba, 
interesują pana de Monfort przede- 
wszystkiem polityczne miejscowe spra- 
wy. Kulturalne, etnograficzne, ekono- 
miczne o tyle tylko o ile są czynni- 
kiem ewolucji politycznej. — Mocne 
miał postanowienie pojechania z Wil- 
na autem „nad granicę polsko-litew- 
ską". Nie było jeszcze w Wilnie żad- 
nego publicysty (politycznego) zagra- 
nicznego, któryby nie jeździł ostat- 
niemi czasy, lub nie rwał się jechać 
„nad granicę polsko-litewską”. 

— Ależ tam nic, jako żywo, się 
nie dzieje! próbowaliśmy perswa- 
dować p. de Montfort. 

Wiem — powiada — wiem... 
Chodzi mi tylko o wrażenie. Inaczej 
zresztą pisze się, gdy się było 
osobiście na tej granicy, o której się” 
dziś tyle mówi... 

— Niestworzonych rzeczy! — pod- 
chwyciliśmy. 

-— Swoją drogą dobrzeby może 
zrobił p. Lednicki urządzając w swo- 
ich Bortkuszkach (leżących, jak wia- 
domo, nad samą granicą Republiki 
Litewskiej, między Mejszagołą a Mu- 
śnikami) jakiegoś obserwatorjum na 
którymś z dachów we dworze dla 
przybywających raz po raz do Bortku- 

szek pp. dziennikarzy, parlamentarzy- 
stów i polityków zagranicznych. Niech- 
by, wstąpiwszy na taką basztę góru- 
jącą nad rzeczułeczką oddzielającą 
sąsiadujące ze sobą, a powaśnione 
państwa, napatrzyłi się dowoli „sy- 
tuacji nadgranicznej". 

— A tu u was — spytał publicy- 
sta francuski — jakże sobie wyobra- 
żają, że konilikt polsko-litewski może 
być rozwiązany? Quelle solu- 
tion? Bo przecie obecna sytuacja 
nie może trwać bez końca. 

— Quelle solution? 
powtórzyliśmy. A we Francji, w jej 
najwyższych sferach i kołach politycz- 
nych, jakże wyobrażają sobie, że 
może lub powinien być rozstrzygnię- 
ty kryzys polsko-litewski? Jakiż jest 
w a s z plan? 

Pan de Montfort zbyt jest wytraw- 
nym politykiem aby mógł nie wiedzieć, 
że w samym Paryżu tyleż wiedzą — 

co i w Wilnie. 
Rozmowa zeszła na najbardziej 

aktualny temat: porozumiewań się 
franko - niemieckich, patronowanych 
przez Anglję. 

— | u nas — rzekliśmy — opin- 
ja publiczna jest zaniepokojona. Był 
pan na Śląsku, zna pan kurytarz 
gdański... Wiemy! wiemy... Piersi wa- 
lecznych obywateli starczą za mur 
nieprzebyty. Tak, niezawodnie. Bar- 
dzo to pięknie brzmi... w lapidarnym 
łacińskim frazesie z czasów -— wojen 
Punickich! My jednak wolelibyśmy 
mieć o wiele pewniejszą gwarancję, 
wykluczającą wszelkie ewentualne 

„przesunięcia"... Mowy przecie niema 
aby zawarcie franko - niemieckiego 
przyjaznego, sąsiedzkieęgo modus 
vivendi mogło się obyć bez — 
rekompensat dla Niemiec. Wyraźmy 
się: bez ustępstw... A dziedziną tych 
rekompensat i ustępstw... 

Pan de Monfort poruszył się ży- 
wo na siedzeniu. Przerwał mi rzutem 
ręki i rzekł: * 

Oczywiście! W Warszawie też tak 
rozumują — w niektórych kołach. 
Lecz... proszę posłuchać! Chyba mu- 
szę dobrze znać „nastroje społeczeń- 
stwa francuskiego? Nieprawdaż? 
Otóż zaręczyć panu mogę, że cała 
opinja publiczna we Francji tak obe- 
cnie — jak mam się wyrazić? — tak 
murem za Polskę stoi, że wszelkie, 
jak pan się wyraził „rekompensaty 
lub „ustępstwa”*, mogące Polskę 
choćby w najmniejszej mierze osła- 
bić, a na któreby się rząd nasz kie- 
dykolwiek mógł zdecydować, spotkały 
by się z jaknajmocniejszym i najener- 
giczniejszym sprzeciwem  społeczeń- 
stwa francuskiego. 

Tak rzekł p. de Montfort — i za- 
częliśmy mówić o czem innem. 

ZA



° RADJO. 

Środa dnia 10 października 1928 r. 
11,55—12,05: Transmisja z Warszawy: 

Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w 
Krakowie oraz komunikat meteorologiczny. 

16,35 — 16,55: Odczytanie programu dzien. 
nego i chwilka litewska. 

16,55—17,10: Komunikąt Związku Mło- 
dzieży Polskiej. 

17,10- 17,35: Transmisja z Warszawy: 
Odczyt org. przez Min. WR. i OP. pt. „Ce- 
le nauczania historji w szkole* —wygł. prof. 
Franciszek Zawadzki. 
„17,5 18,00: „Początki muzyki chrze- 

Ścijańskiej i chorał gregorjański* odczyt 
II-gi z cyklu „kHistorja muzyki w przykła- 
dach* wygłosi Stanisław Węsławski. 

18,00—19,00: Koncert popołudniowy. 
Utwory Czajkowskiego w wykonaniu orkie- 
stry PR. pod dyr. józefa Ozimińskiego. 

19,00 - 19,25: Audycja dla dzieci: „Za- 
czarowany ilet* baśń St. Gębarskiego w 
-wyk. Zesp. Dram. Rozgł. Wileńskiej. 

19,30 - 19,55: Transmisja z Warszawy: 
„Samochodem do Pułtuska* odczyt z dzia- 
łu „Krajoznastwo* wygłosi Stanisław Le- 
wicki. 

19,55—20,05: Komunikaty, sygnał czasu, 
odczytanie programu na czwartek. 

20,05—20,30: „Zaginiony legjon*, opo- 
wiadanie Zuli Minkiewiczówny. 
20.30 - 22,00: Transmisja z Waszawy: 

Muzyka węgierska. Wykona orkiestra PR. 
Ilona Bary-Brzesenmajstrowa (sopran), dyr. 
Józef Ozimiński (dyrekcja i skrzypce) oraz 
prof. Ludwik Urstein (akomp.). 

22,00- 23,30: Transmisja z Warsząwy: 
sygnał czasu, komunikaty: PAT., policyjny, 
sportowy i inne oraz muzyka taneczna z re- 
stauracii „Oaza“. 

Przetarg. 
Zarząd Więzienia w Lidzie ogłasza ni- 

niejstem przetarg na dostawę loco Więzie- 
nie w Lidzie 70.000 kig. kartofli, 25.000 klg. 
żyta, 1000 kig. słoniny, 2500 klg. kaszy ję- 
czmiennej, 2500 klg. pęczaku, 3.000 klg. ta- 
soli i 3000 klg. grochu. Termin składania 
ofert wyznacza się do dnia 19 października 
1928 roku. 

Oferty należy nadsyłać do  kamcelarji 
Więzienia w Lidzie w kopercie zapieczęto- 
wanej z napisem: „Oferta na dostawę arty- 
kułów żywnościowych”. Otwarcie ofert na- 
stąpi w dniu 20 października r. b. o godz. 
12-ej. Zarząd więzienia zastrzega sobie wy- 
bór oferenta, względnie  nieuwzględnienie 
żadnej z ofert. 

4688—2 

wynajęcia dn inni dia) [DNA ИМА камос т Śszenej ] 
jarzyny w centrum miasta: Dowie-, 

IKE się: Zawalna 24 m. 2, od S-ej 
L do e — о! 

IE A A 

SPORT. 
Trójbój lekkoatl. Ośr. W. F. 

Wilno. 

„Rozegrany w ub. niedzielę drużynowy 
trójbój lekkoatletyczuy Ośr. W. F._ Wilno 
przyniósł po raz drugi zwycięstwo AZS-owi, 
który w sumie osiągnął 11.519,56 pkt. 

Drugie miejsce przypadło w udziale 
Pogoni (10.940,56 pkt.). Inne zespoły nie 
wypełniły minimów i wskutek tego nie były 
klasyfikowane. 

Pierwsze miejsca w poszczególnych kon 
kurencjach uzyskali: w biegu 100 mtr.: Brzo- 
zowski (Ognisko) 12 s., w skoku wdal: Pi- 
monow (AZS) 550 cm. w skoku wwyż: 
Estko (Lithuania) Puszkarzewicz (Pogoń) 

i Nowicki (Z. Aug.) 155 cm, w rzucie dy- 
skiem: Zieniewicz (Pogoń) 32 m. 29 cm., w 
rzucie oszczepem: Borysewicz (Lithuania) 
35 m. 66 cm., w pchnięciu kulą: Mejnarło- 
wicz (Pogoń) 10 m. 13 cm. 

Indywidualnie zwyciężył Brzozowski 
(1517,91 pkt.) przed Zieniewiczem (1421,98 
pkt.) i Pimonowem (1412,10 pkt.) 

Na uwagę zasługuje fakt uczestnictwa 
w zawodach zespołu litewskiego (Kl. Sp. 
Lithuania). 

Ogółem brało 'udział w zawodach 80 
zawodników. Wyniki w porównaniu z ro- 
kiem ubiegłym znacznie lepsze, co dowodzi 
celowości tej konkurencji wprowadzonej 
przez Ośr. WF. dla propagandy lekkiej atle- 
tyki wśród młodzieży generacji zawodni- 
czej. 

Zwycięski zespół AZS-u otrzymał na- 
grodę przechodnią Ośrodka WF. Wilno (po 
raz drugi). 

Mistrzostwo lekkoati. Wil. Chorągwi 
farc. zdobył zespół harc. z Lidy przed 
trzynastką i siódemką. 

Lisf do Redakcji. 

Szanowny panie Redaktorze! 

  

Z powodu notatki w Nr. 225 z dnia 30 
września br. gazety „Słowo* o rzekomem 
zatruciu chorej, p. Br. A., lekarstwem, prze 
pisanem przez lekarza Kasy Chorych, uprzej 
mie prosimy o podanie następującego wy- 
jaśnienia: 

W dniu 27. 9. br. p. Br. A. został prze- 
pisany przez lekarza kasowego, specjalistę 
chorób wewnętrznych, środek przeciw ta- 
siemcowi, teniina w kapsułkach żelatyno- 

wych oraz sól gorzką, jako środek patento 
wany, wyrabiany przez znaną firmę „Motor* 
w oryginalnem fabrycznem opakowaniu. 

Przepisana przez lekarza dawka nie prze 
kraczała przeciętnej dawki tego środka (po 
3 kapsułki co 15 minut), lek był wydany w 
oryginalnym fabrycznym opakowaniu; wy- 
nika stąd, że zarówno lekarz kasowy, jak 
i apteka zastosowali się w zupełności do 
wskazań nauki. ( 

Wszystkie leki przeciwczerwiowe w nie- 
zbędnem połączeniu z zażyciem leków czy- 
szczących wywołują pewien wstrząs ustro- 
ju i czasami wymioty, ogólne osłabienie i 
nawet zemdlenie. Przedwidzieć i zapobiec 
powstaniu tych powikłań lekarz nie jest w 
stanie, istnieje zresztą indywidualna nietole- : 
rancja ustroju do pewnych leków, których m 5 _ 
też żadne badanie ustalić nie może. a : ‚ 

Z powyższego wynika, że przypadek z Czopki hemoroidalne GĄSECKIEGO 

p. Br, A. który nie miał zresztą powažniej- ( КО.ЁШКШ-Ш)—"Ш…!… ГОЕа 
szych następstw, nie był spowodowany ja- MIE A Ya. ot 
kąkolwiek winą lekarza lub apteki kasowej. Sprzedają apteki i składy apteczne. 

Kilkudniowe opóźnienie niniejszego wy- 

BEAWAWE DOKTOR 
jaśnienia zostało spowodowane nieobecnoś- 
«ią lekarza, który przepisał lekarstwo, a wy- 

6 8 autyłkiewiczowa 
LEKARZE Ab. Ut asystentką 

jaśnienia którego były niezbędne. 

k Dermatolo- 

Zechce Szanowny pan Redaktor przyjąć 
wyrazy szacunku i poważania 

AFRTA Kliniki 
> gicznej U. S. e go 
a" powrocie z Paryża 

DOKTOR lh 

Naczelny lekarz dr. L. Kiott 
Dyrektor ]. Gradowski. 

przyjmuje od 11-12 
B.ZELOGWIEŻ iod 5—6. Choroby 

chor. weneryczne, 
skórne, leczenie wło= 
SG etodą Sabou- 

syfilis, narządów wdra: > 
moczowych, od 9 

Zarząd Więzienia. 
w LIDZIE. 

do 

     

  

  

Na srebrnym ekranie. 
„Chang“ — (kino Miejskie”). raud'a, elektroterapja, 

naświetlanie i kosme- 
Pod powyższym tytułem wyświetlało o- | 7% od 5—8 wiecz, tyka lekarska: usu- 

statnio kino Miejskie film nauczny, odtwa- к bieta-Lek wanie brodawek, 
rzający życie w dżunglach Siamu. obieta-Lekarz  |zmarszczek i innych 

wad zapomocą ope- Di, Zeldowiczowa Dla nakręcenia tego filmu zorganizowa- 

    

no specjalną ekspedycję naukową pod wo- . | гасу! plastycznych. 
dzą Merian Cooper'a i Ernesta Schosisakz. K NA Wilno, Wileńska _33 

Nieskomplikowany scenahjusz filmowy DOW. MOCZÓW. MAE AS 
maluje nam twardy i niebezpieczny byt ro- od 12--2 i od 0 ROSE 
dziny tubylczeį, osiadteį w charkterze kolo- ul. Mickiewicza 24, (į Aaa 
nistow Ww samem sercu džungli, która jedy- tel. 277. К 
nie w wyjątkowych okolicznościach gdy jest Ėė AKUSZERAU B8 
wpółdziałanie innych osób zwraca się o po- W. Zdr. Nr. 152. 
moc do naczelnika plemienia. en zana 

Z poszczególnych zdjęć najbardziej in- DOKTOR AKUSZERKA 
teresująco wypadły polowania na lampartów 
tygrysów i słoni, oraz zdjęcia rozmaitego b. GINSBERG w. Smialowska 
cudacznego drobiazgu zwierzęcego tych о- choroby  wenerycz neprzyjmuje Od godz. 9 

kolic. нна sytilis i skėrne. Wil- do Mickiewicza 
Tego rodzaju filmów dawno już nie 0- no, ul. Wileńska 3,4 e-46 m. 6. Niezamož- 

glądaliśmy w kinie miejskiem. lefon '567. Przyjmuje nym ustępstwa. 
Alia. od 8 do liod4do8. „P. Nr 6. 

MAURYCY LEBLANC. i 

Agencja „Barnefti Spółka” 
Życie nieszczęsnego inspektora Be 

choux stało się nieznośne. Stała obec- 
ność Barnett, jego ironja i drwiny, wy- 
woływały w nim wybuchy wściekło- 
ści. Codziennie Barnett zjawiał się o 
tej samej godzinie, z nieodłącznem pu- 
dłem w ręku i po  kilkogodzinnem 
przebywaniu w pokojach dwuch pięk- 
nych panien, wychodził uroczyście, 
znów obarczony paczką. Co zrobić? 
Bechoux nie wątpił, iż to jest nowy 
dowcip Barnetta, który jawnie drwił 
z niego. A jednak, gdyby właśnie tym 
razem zechciał przenieść w pudle u- 
kradzione akcje? Gdyby udało mu się 
wynieść z domu akcje, byłyby straco- 
ne bezpowrotnie. Bechoux mimo śmie- 
szności, na jaką się narażał, rewidował 
z pasją pudło za każdym razem znaj- 
dując w niem gałgany i podarte pa- 
piery, zniszczone szczotki i pióra, sa- 
dzę i łupiny od kartofli. A Barnett po- 
kładając się ze śmiechu, przyglądał 
się tej czynności inspektora policji. 

— One tam są, one tam są napew- 
no, ale nie znajdziesz, nie znajdziesz! 
Ach, ten poczciwiec Bechoux, ubawił 
mnie znowu, jak on mnie śmieszy, cha 
cha, cha! 

Tak minął cały tydzień. Bechoux 

tracił w bezowocnej walce cały swój 
urlop, ośmieszając się jednocześnie w 
ocząch mieszkańców całej dzielnicy. 
Nie mogli przecież zabronić mieszkań- 
com domu wychodzić na miasto, re- 
widowali ich tylko bardzo starannie, 

oni zaś odpłacali za tę nieufność roz- 
powiadaniem o niepowodzeniach  in- 
spektora policji. Przerażeni klienci Ga- 
ssirea oblegali jego dom, żądając 
zwrotu pieniędzy. Poseł Touifemont, 
zniecierpliwiony formalnościami, któ- 
re musiał załatwiać przy wychodzeniu 
i wchodzeniu do domu, co wytrącały 
go z równowagi, groził że da znać po- 
licji. Stan ten nie mógł dłużej trwać. 

Wypadek przyśpieszył rozwiąza- 
nie tej tragikomedji. Pewnego dnia po 
południu, Gassire i Bechoux usłyszeli 
gwałtowną sprzeczkę na trzeciem pię- 
trze. Krzyki stawały się coraz  gło- 
śniejsze, zdawało się, że kłótnia przy- 
biera groźną postać. 

Obaj ruszyli więc biegiem na trze- 
cie piętro. Przed drzwiami swych mie- 
szkań, panna Haveline i Legoffier szar- 
pały się się, krzycząc i wymyślając 
sobie wzajemnie, a ubawiony tą sce- 
ną Barnett napróżno usiłował je uspo- 
koić. 

Wspólnemi siłami, trzej mężczyźni 
zdołali wreszcie uspokoić wrogie stro- 
ny. Stenotypistka dostała natychmiast 
ataku nerwowego, zaś muzykalna jej 
sąsiadka długi czas nie mogła oprzy- 
tomnieć z gniewu. 

— Przyłapałam ich! — krzyczała 
p. Haveline. — Barnett, który oddaw- 
na mi asystował, całował ją! To po- 
dejrzany ten Barnett, pan powinien 
się dowiedzieć, co on tu od ośmiu dni 
knuje, panie Bechoux! Dlaczego całe- 
mi dniami nas wypytuje o wszystko i 
wszędzie nos wścibia? Pan tego nie 
wie panie inspektorze, ale ja mogę to 
wyjaśnić — on wie, kto ukradł akcje. 

SŁOW O 

SM TAE 

  

zB 
i” POSADY =; 
BRBIERZOMA 

Praca 
spólnika-ki z małym 
kapitałem potrzebna. 
Zawalna 15. Makow= 
ski. 1 

MS ziemski 
190 h. Ziemia 

pszenna. /pobližu 
rzeka. Budynki 
nowe. Sfzedamy 

dogonie 
D. H.-K. „achęta“ 

Mickiewica 1, 
tel. 9-05 | —zpLp 

OM  rpobliżu 
dworczkolejo- 

wego z wgodami 
sprzedamyz ROZ- 
įTERMIIOWA- 

"NIEM WŁAT 
Wil. Biuro Komi- 
sowo - Hadlowe, 
Mickiewica 21, 
tel. 152. E 

OM posadający 
trzy rieszka- 

nia, b. ładie po- 
łożony nat rzeką, 
z pięknyn ogro- 
dem owocwym i 
warzywnyn sprze- 
damy za 3.00 dol. 
Wil. Biuro Komi- 
sowo - Fiatdlowe; 

  

Potrzebny 
nauczyciel student na 

wieś przygotować 
chłopca do 1 klasy. 
Warunki dobre. Dó- 
wiedzieć się: Targowa 
6, dom kolejowy, 
między 3 - 5. —t 

ZECEE posiadający 
+ wykształ- 

cenie w zakresie sied- 
miu klas gimnazjum, 
władający językami: 
polskim, niemieckim, 
rosyjskim, po odby- 

  

  

  
  

    ciu 8 lat więzienia| Mickiewicz: 21, 
bolszewickiego w Ar-l tel. 152. zak 
changielsku, BAZIE ZZO 
RE i a KAC; 
poszuku, . Ła- A awe oszenia go ТОМ „evo 

« Mickia. w pełnym richu do 
AES * ae sprzedania. Jl. Wę- 

2 glowa 19, n. 1, od 

Byly zawiadowca 12—5 PP 2 
kolei | wąskotorowej gpyysuszurnewarm 
pozostający obecnie 
bez żadnej racy, ėž 
znajdujący się L 22 Ee Ę E 
a AL. pelacy Na ENA 57 СЕ 12 RES 
utrzymaniu One ||| m m 
dwoje dzieci, prosi o | Do SŁÓWA 
jakąkolwiek posadę, | ogłoszenia i do 
posiada b. poważne; innych  pim na 
referencje. Zgłoszenia BARDZO DO- 
Fr . Kwieciński, ul, GODNY CHwa- 
Strycharska 2. — , runkach przyjmuje 

анч ж PATTERATKIRIENACENEC) | + 

x " Biūro ReklanoWe ; 
cesz otrzymać | $ 
posadę? Musisz = ŠtEfara i 

ukończyć kursa fa-| Grabowskiego 
chowe koresponden- i 
cyjne prof. Sekuło- Garbarska 1, tel. 82 
wicza, Warszawa, Zós == 

  

  

  

rawią 42. kKursa wy-  Sfenograji 
uczają listownie: bU- wyucza Braiji 
chalterji, rachunko- J; й : A najszybciej, najdosko- 
wości kupieckiej, ko- „i; = 
respondencji handlo- aa > e 
wej, stenografji, nauki hr, czą 6. (Zaawan- 
handlu, prawa, kali- sowanym wydaw- 
grafji, pisania na ma- nictwa). : 
szynach, town 
stwa. angjelskieco, 
francuskiego, niemiec” 0 B l R D T 
kiego, pisowni (Orto- domowe ną maśle, z 
graiji). Po ukończe- dwóch dań po 1.50, 
niu świadectwo. Żą-od godz. 1 do 4-eį, 
dajcie prospektów. ul. Zamkowa Nr 18 

3116-8 m. 10. —0 
  

ААБ | OSZCZĘDNOŚCI, | 
EB kana | renty, kapitaly Jo- н tały Jo- 
© LOKALE B, ieina | 

czmnomumamiEA . dzialnych i majęt- | 
i nych 

Szukam | wi. Biuro Komi- ! 
mieszkania 3-pokojo-, $Qwo, - Handlowe, ! D.l Mickiewicza 215 į 
wego z kuchnią. 

21 | 

Zgłoszenia do „Sło į tel. 152. + 

wa“ dla M, W. 

e ZGABY 

      

Mieszka n 
7 pokoi, wszelkie WY- WzyEYEMGRENREWEWKE 
gody, dowiedzieć się: Е RS gubione kwity 
Moniwiłłowska 10-13 4 lombardowe (Bi- 

z skupia 12) Nr 
  

wa wą Chybiiskiej INr31244 ybi skiej r 3144 

"PII SR wadę | "o 
| ESTYMACJA Lit- 

WSAWAWAW wy Środkowej Nr 

Okazyjnie 
12 wyd. przez Sta- 

Sac а rostwo Grodzkie w 
sypialnia, jadalnia, ga- Wilnię, na imię Bart- 

binet dębowy, salon jomieja  Abrasonisa, 
pod mahoń 450 zł„została zgubicna i 
Salon mahoniowy Li- unieważnia się tako- 

  

  

tewski styl XVI w. wą, | 
tylko znawcom, przyj- mow 
muje wszelkie zamó- kradziono. książ- 
wienia. _ UPRASZAM kę wojskową, 
PRZEKONAĆ SIĘ, że kartę mobiliza- 
tanig, gustownie icyjną i Świadectwo 
na raty. 40 lat pracy obywatelstwa pol- 
w tym zakresie. Ma-skiego na imię Ilkie- 
kowski. PLACÓWKA wicza Rafała wyd. 
POLSKA MEBLOWA przez P. K. O. Łuck 
Zawalna 15. —ona Wołyniu. —0 

  

To wožna, p. Alain, wie o tem dobrze, 
ale niechže on sam odpowie, dlacze- 
go zabronił mi mówić o tem! On wie 
dobrze, gdzie są akcje, przecież po- 
wiedział mi wyraźnie: „One są w do- 
mu, nie będąc w nim, i niema ich tu- 
taj, chociaż są w domu!* Niech pan 
się go wystrzega, panie Bechoux! 

Jim Barnett, który przez ten czas 
uspakajał p. Legoffier, ujął silną dło- 
nią ramię p. Haveline i zaprowadził 
do pokoju. 

— Dosyć, drogi profesorze, nie 
róbmy plotek i ne mówmy o rzeczach, 
o których nie mamy pojęcia, pani się 
nie zna na niczem, poza swoim tletem! 

Bechoux nie czekał na powrót Bar- 
netta. Rewelacje p. Haveline dotyczą- 
ce podejrzeń sprytnego detektywa, 
rozjaśniły odrazu całą sprawę w jego 
mózgu. Tak, p. Alain była winowaj- 
czynią. Dlaczego nie pomyślał o tem 
wcześniej? Poddając się nagle tej pe- 
wnoci, inspektor zbiegł jak burza ze 
schódów, a za nim sunął, jak cień Mi- 
kołaj Gassire. Obaj jednocześnie pra- 
wie wpadli do pokoju woźnej. 

— Moje akcje! Gdzie są moje 
akcje? To pani ukradła je! — krzy- 
czał Bechoux. 

Za nim Gassire powtarzał zdysza- 
nym głosem: 

— Moje papiery wartościowe? Co 
z niemi zrobiłaś, złodziejko? 

Obaj zaczęli potrząsać tęgą nie- 
wiastę, ciągnąć za ręce, zasypywać 
pytaniami i obelgami. Biedaczka nie 
mogła odpowiedzieć ani słowa. Osłu- 
piała z przerażenia. 

P. Alain spędziła straszną noc, po 

4 1888 roku. Właściciel Lewin icko, zam. tamże. 

Miejski Kinomiatograt 
Kulturalno-Oświatowy! 

SALA MIEJSKA 

ul. Ostrobramska 5. 

sokim protektoratem Jego 

| Kina- „Kolis“ Dziś! Arcydzieło, które wstrząsa i wzrusza! 

Tlleńżka 38. | kreaci p +  JEJCZYDNA z PAZEDZŁOŚCIĄ 

Od dnia 8 do 12 października 1928 r. 
włącznie będą wyświetlanę filmy 

ściach, o których wspominają księgi starego i nowego testamentu. Film został zaszczycony wy- 
minencji Kardynała DUBOIS Arcybiskupa Paryża i Jego Eminencji 

Kardynała PIFFLA Arcybiskupa Wiednia. Nad program: „BIAŁY SEN* widokl z natury w 1 akcie 
Orkiestra pod dyrekcją p, WŁ Szczepańskiego. Kasa czynna od 

_£. 4-ej. Następny program: „FAWORYTA ROTSZYLDA*, 

Genjalny 
potężny dramat miłośny lekarza potępieńca, który zmuszony 
był żyć podwójnem życiem. Maska CONRADA VEJDTA prze- 

Chodzi tu wszystkie fazy mąk, rozdźwieków, upadków i wzlotów. Seansy o _g. 4, 6, 8 i 10.15. 

i *“ dramat w 10 aktach.. Si d - 
,‚МПШШШ walką tu koza wad [e eos 

g. 3 m. 30. Początek seansów od 

CONRAD VEJDT w swej najnowszej i najlepszej 

  

Dziś film, przekraczający 
najbujniejszą wyobraźnie ludzką Kino „Pietadilly“ 

WIELKA 42. 

Tear „WANIA | 
Wieika 30. 

6 (w 12 akt.) Korona arcydzieł stuki filmowej. 
„METROPOLIS Najpotężniejszy z monumentalnych superfilmów 

produkcji światowej koncernu „UFA”. Reaiizował Fryderik Lang (tworca „Nibelingów*) Główna rolę kobiecą 
odtwarza najnowsza rewelacją aktorstwa filmowego Brygida Helm. Wykonawcy ról 
Rudolf Klejn Rogge, Gustav Frolich. Wymowne cyiry: Zdjęcja trwały 2 lata, 8 artystów w rolach głównych, 
150 w mniejszych, 25.000 statystów, ił U00 stątystek, 750 dzieci, 

koszt wykonania filmu 2,500.000 dolarów. Ceny nie podwyszone. 
Dziśł W 8-mą rocznicę eko „Gi E Regon Е 

i i + Monumentalne arcydzielo w akt W rol. tytułowych: 
podłegłość Polski „Kogila MioZRANCGO fołnierza Marja Malicka, Władysław Walter i Marja Gorczyńska. 

Uwaga! Honorowe bilety i jednorazowe karty wstępu nieważńe aż do odwołania. Dyrekcja. 
  

męskich: Alfred Abel, 

100 murzynów, 25 Chinczyków. Ogólny 

Z krwawych walk o wolność i nie- 

  

Test „POIOBJA 
A.Mickiewicza 22. 

Rejestr Handlowy. 
Do Rejestru Handlowego Dział A. sądu Okręgowego w Wilnie 

wciągnięto następujące wpisy: 

8368. I. A. „Kagan Roza* w Iwju, pow. Lidzkim, skiep to- 
warów łokciowych. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel. Ka- 

gan Roza, zam. tamże. 1330 — VI. 

‘ 8369. 1. A. „Korycki Feliks* w Iwju, pow. Lidzkim, resta- 

uracja. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel Korycki Feliks, 

zam. tamże we wsi Łazdunach, gm. Ługomowickiej, pow. Wo- 

łożyńskiego. 1331 — VI. 

8370. I. A. „Wiktor Kowalewski“ w Wilnie, ul. Trocka Nr. 

20, sklep wyrobów i gałanterji żelaznej oraz szczotek. Firma 

istnieje od I września 1927 roku. Właściciel Wiktor Kowalew- 

ski, zam. przy zauł. Franciszkańskim Nr. 3 m. 10. 
1332 — VI. 

8371. 1. A. „Lejbman Chaja* w Sołach, pow. Oszmiańskim, 

skiep spożywczo - galanteryjny. Firma istnieje od 1918 roku. 

Właściciel — Lejbman Chaja, zam. tamże. 1333 — Vl. 

8372.. 1. A. „Lejbman Perec"* w Holszanach, pow. Oszmiań- 

skim, sklep spożywczy i resztek manufaktury. Firma istnieje od 

1928 roku. Właściciel Lejbman Perec, zam. A 

8373. |. A. „Lewin Ida* w Sołach, pow. Oszmiańskim, 

kl żywczy, manufaktury i galanterji. Firma istnieje od 

1888 roku. Wlaść Só i 1335—VI. 

8374. I. A. „Lewin Tewel*.przy st. Gudogaje, gm. Polań- 

skiej, pow. Oszmiańskim, sklep spożywczy. „Firma istnieje od 

1921 roku. Właściciel Lewin Tewel, zam. tamże = 

8375. I. A. „Lipkowicz Kejla“ w Lidzie, ul. Szewiecka 1, 

sprzedaż towarów spożywczych. Firma istnieje od 1921 roku. 

Właściciel Lipkowicz Kejla, zam. w Lidzie, ul. e kę 

8376. 1. A. „Lipkuński Nochim* w Dziewieniszkach, pow. 

'Oszmiańskim, sklep spożywczy i galanterji. Firma istnieje od 

1912 roku. Właściciel Lipkuński Nochim, zam. tamże. 
1338 — VL 

aš 377. I. A. „Lubecka Alta“ w Dziewieniszkach, pow. Osz- 

miańskim, sklep spożywczo - galanteryjny. Firma istnieje od 
1926 roku. Właściciel Lubecka Alta, zam. SA 

378. |. A. „Mackiewicz Chaja* w Sołach pow. Oszmiań- 

Skim, sklep spożywczy i galanterja. Firma istnieje od 1883 ro- 

ku. Właściciel Mackiewicz Chaja, zam. tamże. 

    

8379. 1. A. „Magids Sora* w Sołach, pow. Ozsmiańskim 
sklep rozmaitych towarów. Firma istnieje od 1918 roku. Właści- 

ciel Magids Sora, zam. tamże. 1341 — VI. 

R "8380. |. A. „Melamed Czerna" w zaść. Równopole, gm. Po- 
lańskiej, pow. Oszmiańskim, BEE spożywczy. Firma istnieje od 
1928 roku. Właściciel Mełamed Czerna, zam. tamże. 

1342 — VI. 

Ч "8381. I. A. „Kronik Miszulim“ w Rudziszkach, pow. Wileń- 

sko - Trockim, tartak. Firma istnieje od 1920 roku. „Właściciel 

Kronik Miszulim, zam. tamże. 1343 — VI. 

ы *8382. I. A, „Mozga Szymon” w zaść. Ukropiszki, gm. Po- 

lańskiej, pow. Oszmiańskim, sklep spożywczy. Firma istnieje 

od 1928 roku. Właściciel Mozga Szymon, zam. tamże. 

  

1344 — VI. 

zi "8383. 1. A. -„Otkienieka Chawa“ w Dziewieniszkach, pow. 

Oszmiańskim, skłep spożywczy. Firma istnieje od 1926 roku. 
Właścicel Oikienicka Chawa, zam. tamże. 1345 — VI. 

8384. I. A. „Ostrowski Antoni* w Murowanej Oszmiance, 

gm. Polańskiej, pow. Oszmiańskim, sklep spożywczy. Firma ist- 

    

której nastąpiły dwa dni niemniej cięż- 

kie. Bechoux nie przypuszczał ani na 

Dziśt Pierwszy amerykański film znakomitej artystki LYA DE PUTTI oraz LOIS MOREN i JACK MULHALL 

we wzruszającym dramacie p. t. PA 4 $IEBŁAGE ZYCIA» 

  

wszystkiem! — Oznajmił stanowczo. 
W kilka minut później 

nieje od 1928 roku. Właściciel Ostrowski Antoni, zam. tamże. 
1346 — VL 

w dniu 18. 7. 28 roku — dodatkowy. 
36. II. A. „Towarzystwo Garbarni — DERMA —- Szabad, 

Makower i Spiro, spółka firmowa". Plenipotentem generalnym 
wspólniczki Pauliny Szabad jest józef Szabad, zam. w Wilnie | 
przy ul. Teatralnej 4. 1347 — VI. 

w dniu 28, 7. 28 r. — dodatkowy. 
658. V. A. „Dom Handlowy Bracia Cholem“. Termin trwa- 

nia prokury Hirsza Borysa i Dawida Nieczuńskiego został p 
dłużony do dnia 1-go styczniał929 roku. 1348—VI. 

w dniu 3. 7. 28 r. — dodatkowy. 
1180. II. A. „Rynkun Franciszka — Fantazja”. Firma obece- 

nie brzmi: „Filipowicz Franciszka — Fantazja”. Z powodu za- 
mążpójścia właścicielki obecnie jej nazwisko brzmi: Filipowicz 
Franciszka. 1349 — VI. 

w dniu 6. 8. 28 r. — dodatkowy. 

2818. III. A. „Wilenskie Biuro Radjotechniczne Bracia A. 
i Z. Hattowscy — S-ka“ Na mocy uczynionego nadpisu na u- 

mowie spółkowej w dniu 31-go sierpnia 1928 r. jedynym zarzą- 

dcą spółki od dnia 1-go sierpnia 1928 r. jest Adam Hattowski, 
który to upoważniony jest do wydawania i podpisywania pod 
stemplem firmy wszelkich zobowiązań, umów, weksli i plenipo- 
tencyj oraz otrzymywać sumy pieniężne i mienie ruchome. 

1350 — VI. 

w dniu 6. 7. 28 r. — dodatkowy. : 
3868. II. A. „Franciszek Gawronski“. Prokurentem firmy 

jest Teofil Gawroński zam. w Wilnie przy uł. z i a Tą 

w dniu 18. 7. 28 roku — dodatkowy. 
4335. II. A. „Lancwo! — Pejsach Lancman“. Firma obec- 

nie brzmi: ,, Skins — Pejsach Lancman“. 1352—VI. 

Dział В. 
w dniu 25. 5. 28 roku — dodatkowy. 

103. VI. B. „Nowo - Wilejska fabryka masy drzewnej i pa- 
pieru spółka akcyjna". Podwyższony do 50.000.000 marek przez 
wypuszczenie 8.000 akcyj po 5.000 marek nominalnej wartości 
każda i następnie waloryzowany kapitał zakładowy obecnie 
wynosi 17.000 złotych, podzielonych na 10.000 akcyj po 1 zł. 
70 gr. norninalnej wartości każda. Wpisano na mocy uchwał 
MAW Walnego Zgromadzenia z dn. 15 lutego 1923 

1 

  

roku i Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 paździer=| 
nika 1925 roku. 1353 — VI. 

077 w dniu 17. 7. 28 roku — dodatkowy. 
270. II. B. „Towarzystwo Handlowe — Rektyfikat — spół- i 

ka z ograniczoną odpowiedzialnošcią“. Na likwidatora powoła- 
no Mikołaja Zdanowicza, zam. w Wilnie, plac Napoleona, 8—8. 
Zgłoszono likwidację spółki. 1354 — VI. 

w dniu 6. 7. 28 r. — dodatkowy. 

318. IL B. „Spółka Łowiecka — spółka z ograniczoną od- 
powiedzialnością”*. jedynym zarządcą spółki obecnie jest Ka- 
zimierz Hrabianko, zam. przy ul. Mickiewicza 11, który podpi- 
suje za firmę samodzielnie pod stemplem firmowym w, imieniu 
spółki wszelkie zobowiązania, weksie, czeki, żyra na wekslach, 
umowy, pełnomocnictwa jak również wszelkie pokwitowania 
z odbioru pism, przesyłek i towarów. 1355 — VI. 

w dniu 17. 7. 28 roku — dodatkowy. 
342. Il. B. „Towarzystwo Handlowo - Przemyslowd — 

TRES — spółka z ograniczoną odpowiedzialnością*. Udzielono 
prokury Karolowi Bejnarowiczowi zam. przy ul. Artyleryjskie 
pod Nr. 20. : 1356——\/'1.Ц 

369. IL. B. „Polska Hurtownia Udziałowa spółka z ograni- 
czoną odpowiedzialnością*. Siedziba spółki została przeniesio* 
na na ul. Zawalną 48 w Wilnie. Na Zarządcę spółki na czaś 
nieokreślony powołano Antoniego Drezyna, zam. w Wilnie, 
przy ul. Pióromont 16. 1357 — VI. 
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poszlakowanie uczciwa, mogła popeł 
Bechoux nić kradzież? 

chwilę, by Jim Barnett mógł się mylić. 

Zresztą z chwilą, gdy się rzucało ю- 

skarżenie na woźną, nowe światło pa- 

dało na całą tę sprawę. Woźna sprzą- 

tając, zauważyć musiała paczkę akcyj 

na stoliku nocnym, ona też jedynie 

posiadała klucz od mieszkania p. Ga- 

ssire'a, a znając dobrze zwyczaje je- 

go, dokonała zręcznej kradzieży, nie 
pozostawiając najmniejszych śladów. 

Bechoux mimo ta czuł się pokona- 
nym. 

— Tak, niewątpliwie, — mówił, 
kradzieży dokonała ta chytra baba. 
Ale to nie rozstrzyga najważniejszego 
pytania. Wszystko mi jedno, kto jest 
winowajcą, dopóki moje akcje nie z0- 
staną mi zwrócone. Przypuśćmy, że 

zaniosła do swego pokoju, ale jakim 

cudem udało się jej zabrać je stamtąd, 

pomiędzy dziewiątą godziną a chwilą 

rozpoczęcia rewizji? 
Stara kobieta, pomimo tortur mo- 

ralnych, jakie jej zadawano, odmówi- 

ła wszelkich zeznań. Zaprzeczała sta- 

nowczo wszystkiemu. Twierdziła, że 

nic nie widziała, nie wiedziała o ni- 

szem, chociaż jej wina była oczywistą. 
— Musimy z tem skończyć naresz- 

cie, — zdecydował pewnego ranka 
p. Gassire. — Poseł Touifemont do- 
prowadził do kryzysu rządowego, 

dziennikarze będą go dzisiaj odwie- 

dzać. Nie możemy ich przecie rewido- 
wać? 

Bechoux musiał przyznać, że sy- 
tuacja była bardzo krytyczna. 

— Za trzy godziny dowiem się o 

zapukał do drzwi biura Agencji Bar- 
netta. 

— Czekałem na ciebie, Bechoux!— 
zawołał Barnett, — cóż powiesz do- 
brego? 

— Dopomóż mi, nie dam sobie ra- 

dy! 
Odpowiedź była tak szczerą, że 

Barnett stracił ochotę do drwin. Za- 

czął więc okazywać wielką serdecz- 
ność i postanowił oszczędzić mu upo- 
korzeń, co też uczynił z wielką deli- 
katnością. 

— Doprawdy, drogi Bechoux, ma- 
łe nieporozumienie, które nas dzieliło, 
martwiło mnie niezmiernie. Dwaj lu- 
dzie tak dobrani jak my, nie mogą być 
rywalami. Odbierało mi to sen , by- 
łem szczerze zmartwiony! 

Bechoux zmarszczył brwi. W głę- 
bi swego sumienia, sumienia uczciwe- 
go iunkcjonarjusza policji kryminalnej, 
miał on poważne wyrzuty za utrzymy- 
wanie stosunków z Barnettem, obu- 

rzając się na los, który uczynił z tego 
człowieka stałego niemal współpra- 
cownika w sprawach, które on, inspe- 
ktor policji prowadził. Ale niestety; 
bywają okoliczności, w których naj- 
uczciwsi nawet ludzie zachwiać się 
mogą, a utrata akcyj należała właśnie 
do tej kategorji. To też tłumiąc swe 
skrupuły, rzekł: 

— Akcje ukradła woźna, niepraw- 
daž? 

— Tak, tylko ona mogła to uczy- 
nić. 

— Jakże ta kobieta, dotąd tak nie- 

Gdybyś uczynił krok elementarny 
i rozpytał o nią i jej stosunki rodzinne 
dowiedziałbyś się, że biedna kobieta 
ma łajdaka syna, który wyciąga od 
niej każdy grosz. Dla niego to popeł- 
niła ona ten krok, nie mogąc oprze 
się pokusie. 

Bechoux drgnął. 
— I udałó się jej przemycić moje 

akcje? — zapytał drżącym głosem.   — O, co to, to nie, do tego nigdy” 
bym nie dopuścił. Twoje akcje są dla 
mnie Święte! | 

— W takim razie, gdzież one są? 
— W twojej kieszeni! 
— Nie żartuj Bafnecie. 3 
— Nie żartuję wcale, gdy chodz 

o sprawę tej wagi. Sprawdź, proszę: 
Bechoux wsunął rękę do kieszeni: 

niepewnemi palcami napotkał dużą 
kopertę zaadresowaną: „do mego Arzy 
jaciela Bechoux*. Otworzył ją i ujrzaj 
swe akcje, blady ze wzruszenia, za 

chwiał się na nogach i musiał pow4“ 
chać sole trzeźwiące, które mu podsi 
nął Barnett. | 

Powąchaj poczciwcze i nić 
zemdlej! 

Bechaux nie zemdlał, lecz otarł kil 
ka ukrytych łez. Radość i wzruszenić 
ścisnęły go za gardło. Nie wątpił prze” 
cież, że Barnett włożył mu do kiesze 
ni kopertę z akcjami, W chwili, gdy 
się witali. W tej chwili Barnett nić 
zrobił na nim wrażenia przebiegtegf? 
łotra! 

DZCZN., 

  

V ,„awca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedz "«y Witold W :s«sv:e. Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie” ul. Kwaszelna 23. : 
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