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PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZH -- xi. Bzeptyckiego — A Łaczuk, 
BEENIAKONIE —- Bufet kolejowy, 
BRASŁAW — Księgarsie W-wa „Lot, 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiegu. 
DUKSZTY — Bulet kolejewy 
GŁĘBOKIE — ul. Bamkowa, W, Włedzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch”, 
MORODZIEJ -— Dworze kelejowy — K. Smarzyński, 
WIENIEC — Sklep tytoniewy $. Bwierzyński, 
KLECH — Sklep „Jednošė“, 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Mateciń, 
MOŁODBCZNO — Księgarnia F-ws „Rusa”. 

NIE$WIEŻ — ui. Ratuszowa, Księgarnia jażwitskicgG. 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. 
PiNSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N, Tarasiejski, 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewatu, 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

TTT MESTIETES 

CENY OGLOSZEN: wiersz milimetrowy jednoszpaitowy na srronie 2-ej i 3-ej 40 gr. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenie cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 
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> pizedednių ECHA STOLICY 77A KORDOKÓW 
otwarcia sesiiSEJM 

WARSZAWA. 30. 10. (tel. wł. 

Nowe stawki celne od zboża 
WARSZAWA, 30—X. PAT. Komitet 

ekonomiczny ministrów na posiedzeniu w 
dniu 29 października 1929 roku uchwalił 

laka. schadzek na moście orańskim 
litewskich I polskich obywateli 

Z Kowna donoszą: W ciągu kilku 

Awantura w fahryce Lilpopi 
WARSZAWA. 30.10. (tel. wł. „Słowa”). W Warszawie w fabryce wagonów ko- 

lejowych Lilpop Ray i Lowensztejn zatrudniającej dwa tysiące robotników wybuchła a- 
wantura na tle zapowiedzianej redukcji robotników. Podczas wiecu robotników agitato- 
rzy wskazali na dyrektora tej fabryki inżyniera Frankowskiego, jako na projektodawcę 
redukcji. Kiedy po kilku chwilach inżynier Frankowski przechodził przez podwórze fabry- 
czne, kilkudziesięciu rob otników rzuciło się na niego, wepchnęło go w brudną taczkę 
i wśród okrzyków i drwin wywiozło w ten sposób poza bramę fabryczną. Dyrektor za- 

Mowy statot partji faszystowskiej 
RZYM. 30.10. (PAT).: Dyrektorjat 

partji faszystowskiej pod przewodnict- 
wem Mussoliniego przystąpił do dysku 
sji nad nowym statutem partyjnym, 
który będzie przedstawiony do aproba 
ty wielkiej radzie faszystowskiej. Sta- wa“). ostatnim dniu sesji sej- ustanowić w myśl ustawy celnej czasowo, i iesi 2 itew- Ktadow zaalarmował policję, która wkrótce przybyła na miejsce wypadku. Jednocześnie l ‹ ) 

e ies : 2 S na okres 5 miesięcy, zwrot Gel wi wssókó: Ostatnich miesięcy wielu ODywatelf""litew=""" 2a Madie oświadczył tobófoikom, Że fabryka natychmiast zostanie zamknięta, a tut opiera się na następujących prze- 
mu opustoszały gmach ożywił Się Z gcj od 4 do6 złotych od 100 kilo, w -za- skich za zezwoleniem policji pogranicznej wszyscy robotnicy dostaną wymówienie, o ile w ciągu dwuch godzin nie przeproszą in-  słankach. 
powodu przybycia posłów z lwiej czę- łeżności od rodzaju produktów wywożo- spotykałc się ze swymi krewnymi z :Pol- żyniera Frankowskiego. Wobec tego, iż tre nicy odmówili udzielenia satysfakcji, fabryka Narodowa partja faszystowska jest 

ści klubu na ostatnie narady. Zaintere- 

sowanie rozpoczynającą się jutro o go- 

dzinie 4-tej popołudniu sesją sejmu, jest 

olbrzymie, nie tylko w kołach polity- 

cznych, 'ale i wśród najszerszej publi- 

czności. Kancelaija Sejmu ©d rana już 

oblegana była przez osoby domagają- 

ce się gwałtem o bilety na galerję dla 

publiczności na posiedzenie jutrzejsze. 

Wszystkie jednak bilety rozdane już 

zostały przed dwoma dniami. Podniece 

nych zbóż, a to jęczmienia, żyta, owsa, 
pszenicy i mąki, celem ułatwienia wywozu 
nadwyżki zbiorów oraz standaryzacji eks- 
portowej zboża i mąki. z 

Ze zwrotu ceł będą mogli korzystać 
ci eksporterzy, którzy przy wwozie wyżej 
wymienionych produktów przedstawiają 
zaświadczenie, stwierdzające odpowiednią 
jakość. 

Zaświadczenia b ędą wydawane przez 
organizacjej eksportowe, upoważnione do 
tego przez p. ministra przemysłu i handlu. 
Odpowiednie rozporządzenie zainteresowa- 
nych ministrów ukaże się w ci 
bliższych dni. 

ski na linji administracyjnej w rejonie Oran 
Schądzki odbywały się na moście orań- 

skim, Z obydwóch stron przybywało ną nie 

wiele osób. W ostątnich;dniach  Minister- 

stwo Spraw Wewnętrznych zakazało tych 
schadzek i w związku z tem powiadamia 
osoby zainteresowane, aby się naprėžno 

nie faty gowały, jadąc na linję administra- 

cyjną. 

Nowy Warmnek rządu lićwskićgo W 
sprawie umowy zapałczanej 2 rządem 

została zamknięta, a dopiero jutro rano robotnicy zbiorą się ponownie ażeby zadecydować 
o swem dalszem postępowaniu. 

Rozwój przesileniarządowego weFrancji 
Dlaczego Daladier zrzekł się misji tworzenia rządu? 

PARYŻ. 30.10. (PAT). O godzinie 1 rano Daladier oświadczył, że zrze- 
ka się misji tworzenia nowego rządu wobec tego, że udział pewnych osób, ur 
ważany przez niego za pewny, został uzależniony, od warunku utworzenia 
rządu unji republikańskiej, co prowadziłoby do utworzenia gabinetu koncen- 

  

milicją cywilną w służbie narodu. Ce- 
lem jej jest urzeczywistnienie wielkoś- 
ci narodu włoskiego. Od chwili swego: 
powstania które łączy się z odrodze- 
niem sumienia narodowego we Wło- 
szech i z wolą zwycięstwa, aż do dnia 
dzisiejszego partja faszystowska uwa- 
żała się za będącą w stanie wojny — 
pierwotnie walcząc z tymi, którzy gwał 
cili wolność narodu włoskiego, dzisiaj 
zaś i zawsze walcząc w obronie naro- 
du włoskiego i o jej rozwój. 

Faszyzm jest nietylko ugrupowa= 
nie umysłów wzrosło jeszcze bardziej MEPESZA generalnego dyrektora szwedzkim tracyjnego, który radykali odrzucają. Daladier złożył wizytę prezydentowi niem właskiem, skupiającem się dooko- 
dziś około południa, kiedy do wiadomo kolei AA EE do ministra KOWNO, 30—10. Pat. W spra- Doutergue'owi dziś o godzinie 9 rano. a: a 0 

ści publiczności przedostały się wieści o uehna wie pożyczki szwedzkiej dla Litwy WPŁYNĘŁA NA TĘ DECYZJĘ ODMOWA BRIANDA. nym w dalszym ciągu, = on przede- 
dwóch wizytach mianowicie Marszałek 

Daszyński zjawił się na Zamku i odbył 

z Panem Prezydentem Rzeczypospoli- 

tej dwugodzinną konferencję. W tym 

zaś czasie do prywatnego mieszkania 

premjera dr. Switalskiego, który od 

wczoraj wieczór jest chory i nie opu- 
szcza łóżka przybył marszałek Piłsud- 

ski. Ta ostatnia rozmowa przeciągnę” 

ła się ponad godzinę. Rozgorączkowa- 

ne głowy w kuluarach sejmowych u- 

patrywały w obu tych wizytach zapo- 
wiedż doniosłych faktów i przewidywa 

ły nawet, że już dziś należy oczekiwać 

dymisji rządu, który zechce na wstępie 

uprzedz'c wypadki i nie czeka na wy- 

rażenie mu przez sejm votum nieufno- 
ści. 

WARSZAWA. 30.X. Pat. Pan minister 
komunikacji inż. Alfons Kueha otrzymał 
od dyrektora generalnego kolei szwajcar- 
skich i przewodniczącego europejskiej kon- 
ferencji rozkładów jazdy p. Ettera depeszę, 
w której dyr. Etter w serdecznych wyra- 
zach składa p. ministrowi podziękowanie 
za gościnne przyjęcie delegatów europej- 
skich zarządów kolejowych na korferencji, 
która odbyła się w Wzrszawie między. 21 
a 26 października r. b. 

Nowe warunki pracy i płacy 
w górniefwie 

WARSZAWA. 30.X. Pat. W dniu 30 b. 
m. w Ministerstwie Pracy i Opieki Spo- 
łecznej odbyła się konferencja między ra- 
dą zjazdu przemysłowców górniczych a 
Związkiem Górników w sprawie zawarcia 
układu w sprawie warunków pracy i płacy 
w górnictwie węglowem zagłębia Dąbrow- 
skiego i Krakowskiego. Obradom prze- 
wodniczył dyrektor departamentu Klott. W 
wysiku konferencji strony uzgodniły swe 
stanowisko i podpisały układ, mocą które- 

wzamian za monopol zapałczany ko- 
munikują že rząd litewski wysunął 
ze swej strony warunek, aby Sszwedz- 
ki trust zapałczany zakupywał w Lit- 
wie rocznie lasu na sumę 15—20 nij. 
litów. Nie jest jeszcze ustalona wy: 
sokość ceny maksymalnej, jaką trust 
będzie mógł pobierać za zapałki. 

Mkcja niesienia pomocy dotkniętym 
nieurodzajem w Litwie 

KOWNO, 30—X. PAT. W obecności 
honorowej przewodniczącej komitetu po- 
mocy dla nawiedzonych nieurodzajem pre- 
zydentowej Smetonowej odbyło się posie- 
dzenie tegoż komitetu. 

Ze sprawozdania wynika, że po zadość 
uczynieniu wszystkim prośbom komitetów 
prowincjoalnych komitet centralny posia- 
da jeszcze do swej dyspozycji 300 tys. litów 
i 15 tys. kilo ziarna. 

W wywiadzik z przedstawicielem „Matin* Daladiąr oświadczył, że pro- 
ponował Briandowi udział w rządzie unji republikańskiej. W odpowiedzi na 
to Brand doradzał mu rozszerzenie gabinetu w kierunku prawicowym il od- 
mówił. Postanowiłem wtedy — mówił Daladier — zrzec się swej misji, na 

„ »rośbę jednak moich przyjaciół i naleganie piezydenta Doumergue'a zgo 
dziłein się poczynić jeszcze dalsze wysiłki. Czytając komunikat Briańda, prze 
znaczosy dla agencji Havasa, w którym były premjer obiecywał swój udział 
w rządzie unji republikańskiej, doszedłem do przekonania, że warunek ten ur 
niemożliwia mi utworzenie nowego rządu. 

ODPOWIEDŹ BRIANDA NA WYNURZENIA DALADIERA. 
PARYŻ. 30. 10. (PAT) Briand w wywiadzie z przedstawicielami prasy 

powiedział między inemi: Pierwszą zaletą polityka jest okazywanie zimnej 
krwi, stanowczości i umiaru. Dziwi mnie, że inni mogą ujawniać brak tych 
właściwości w stosunku do mnie, chociaż właśnie ja starałem się zawsze 
o ich zachowanie. Daladier skarżył się, że został wyprowadzony w pole i nie 
uzyskał mojej współpracy. Mogę tylko powiedzieć, że nikt nie może prowadzić 
bardziej otwartej gry, niż ja. — Zdaniem mojem — oświadczył w końcu Bri- 
and — gabinet Daladier byłby doszedł do skutkń, gdyby chciano go rzeczy- 
wiście utworzyć. 

„. BRIAND U PREZYDENTA DOUMERGUE'A. 

wszystkiem wiarą, która miała swoich 
wyznawców, i w myśl reguł której pra 
cują jako bojownicy nowi Włosi, za | 
prawieni do boju przez wysiłek wielkiej 
wojny i stałą walkę pomiędzy elemen- 
tami narodowemi i antynarodowemi. 
Partja taszystowska jest ściśle zwią- 
zana z temi zasadami. Istnienie ich jest 
niezbędne dla utrzymania żywotności 
regime'u faszystowskiego. 

Faszyzm jest daleki od formułek 
dogmatycznych i sztywnych metod po- 
stępowania. Czuje on, że zwycięstwo 
leży w możliwości ciągłego odradzania 
się. Faszyzm żyje dzisiaj myślą o przy 
szłości i patrzy na nowe pokolenia, ja- 
ko na siły przeznaczone do walki o 
wszystkie cele, zakreślone przez wolę 
dzisiejszego pokolenia. Regulamin pra- 
cy i podział hierarchiczny, bez których 
nie może być mowy o dyscyplinie wy* 

S Przyznač naležy, že wiekszošė dla 80: 1) Podwyžszone zostaly punkty oblicze- Rokowania Ё szwedzkim spudykafem PARYŻ. 30.10. (PAT). Prezydent Doumergue wezwał do siebłe Brian-  Siłków i kształceniu narodu, biorą swe 
niowe dla kopalń grupy A z 35 na 38 gro- źródło ' są normowane u góry, gdzie 4 uchwalenia votum nieufności w sejmie szy, dla kopalń grupy B—z 31, 87 na34, 60 

Z Kowna donoszą: Rokowania mię 
dzy rządem litewskim a szwedzkim 

da, który przybył do płałacu Elizejskiego o godzinie 10 min. 45. 
zdają sobie dokładnie sprawę z cało- 

jest już zupełnie skonstruowana. Z E Srupy, Cz 30, a 32,70. 2) Stawki cat Е е i i kształtu zadań, atrybucyj, funkcyj i za- a a 2 syndykatem trwają w dalszym ciągu. С oraw jo EA pośród sześciu zblokowanych " stron" głosunku do ata ya a EE 2 tydzień GełekRiana jest Odpowiedź Misje utworzenia rządu ofrzymał iGlemenfel sług, i gdzie kierują się jedynie -wzglę- 

  

nictw lewicy i centrum, dwa stronni- 
ctwa wa hające się dotychczas ogłosi- 

ły pa dzisiejszych swoich naradach, że 

i one gotowe są do oddania swych gło” 

sów za wyrażenie rządowi braku zau- 

fania. Stronnictwa te to chadecy i Piast 

obradujące pod kierownictwem p. Wi- 

tosa. W ten sposób nie mówiąc już o 

endecji i Ukraińcach, które ta ugrupo” 
wania niechybnie pośpieszą w tym wy- 

padku z pomocą lewicy — sześć stron- 
nictw, a mianowicie PPS, Wyzwolenie, 

Stronnictwo Chłopskie, NPR, Piast i 
CH. D. gotowe są do wyrażenia votum 

nieufności, tworząc razem poważną wię 

kszość. Jak zachowa się rząd w obliczu 

tego: faktu — dotąd niewiadomo. Nar 

wet bowiem wyznaczone na dziś po 
południu posiedzenie Rady Ministrów, 

na którem zapaść miała decyzja o tak- 

tyce rządu wobec sejmu — nie doszło 
do skutku z powodu wspomnianej już 
wyżej choroby premjera Switalskiego. 

Być może iż posiedzenie to odbędzie się 
jeszcze jutro przed południem, a więc 
„ha krótko. przed posiedzeniem sejmu. 

1929 roku, z jednoczesnem podniesieniem 
o ten sam procent cen materjałów wybu- 
chowych i innych, wybieranych przez ro- 
botników do robót ugodowych 3) Układ 
niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 paź- 
dziernika 1929 roku, 

Pierwszy numer „Gazeiy 
Polskiej” 

WARSZAWA, 30. Х. PAT. Dziś ukazał 
stę tu pierwszy numer nowego dziennika 
„Gazeta Polska“ (488 b. 

Naczelnym redaktorem jest p. Adam 
Koc. Jak wiadomo „Gazeta Polska" pow* 
stała z połączenia się dwóch dzienników 
warsząwskich „Epoki* i „Głosu Prawdy", 
które z dniem dzisiejszym przestały wy* 
chodzić. 

Szczerka w poselskim klubie 
endeckim 

WARSZAWA, 30 X. PAT. Poseł 
z klubu narodowego Wrzesiński zło- 
żył mandat poselski. 

„Areszfowania wśród komunistów 
poznańskich 

POZNAŃ. 30.10. (PAT). Dziś przed połu- 
dniem policja poznańska dokonała szeregu 
aresztowań wśród tamtejszych komunistów 
Aresztowano 50-letniego przedstawiciela zw. 
zawodowego transportowców Adama Suwar 
ta, który przed paroma miesiącami wyjechał 
nielegalną drogą przez Gdańsk do Rosji so- 

rządu na propozycję syndykatu. Jak 
podają, odpowiedź będzie pozytywna. 

bowódziwc cywilne w alerze 2 dostawą 
słoniny 

Jak już podawaliśmy, sąd wojenny, 
wynosząc wyrok w sprawie afery z 
dostawą słoniny, uwzględnił powództ- 
wo cywilne Ministerstwa Obrony Kra- 
jowej ogółem na sumę 119.254 ht. 
Suma ta zostanie Ściągnięta w sposób 
następujący: 

32.335 lt. zapłacą solidarnie Mik- 
szys, Draugelis, P. Josiukas, S. Josiu- 
kas, Fryziński, Berg i Sakalauskas 
(udział w tem  Sakałauskasa został 
określony tylko do sumy 19000 It.) 

24976 lt. zapłacą solidarnie Drau- 
= P. Josiukas, Sakałauskas i Sob- 

So 
49682 It. zapłacą esolidarnie Mik- 

syys, Draugelis, Sakalauskas 'i P. 
Josiukas. 

12261 It. zaplaci pulk. rez. Aglin- 
skas. 

Koszta przewodu sądowego uchwa- 
lono ściągnąć solidarnie «od wszyst: 
kich oskarżonych. 

Umotywowany wyrok sądu zosta- 
nie ogłoszony 2 listopada. : 

PARYŽ 30—10. Pat. Senator Clementel przyją! misję utwo- 
rzenia gabinetu. i 

PRÓBA UTWORZENIA RZĄDU POJEDNANIA REPUBLIKAŃSKIEGO. 
PARYŻ. 30.10. (PAT). Senator Clementel oświadczył, iż starać się bę- 

dzie o możliwe szybkie utworzenie gabinetu pojednania republikańskiego. 

ZABIEGI SEN. CLEMENTALA. 

PARYŻ. 30.10. (PAT). Senator Clemental odwiedził dziś przewodniczą 
cych Izby Deputowanych i Senatu, oraz złożył wizytę Briandawi. Pozatem 
przyjął szereg osobistości, będących zwolennikami koncentracji: republikań- 

skiej. . 
: CLEMENTAL I BRIAND SĄ DOBREJ MYŚLI. 

PARYŻ. 30. 10. (PAT). O godzinie 17 min. 20 Cilemental rozpoczął na- 
rady z Briandem. Po skończonej rozmowie Clemental oświadczył przedstawi 
cielom prasy: Udaję-się obecnie do prezydenta Doumergue'a. Jesteśmy dobrej 
myśli. ю 

* 

PARYŻ. 30.10. (PAT). Po rozmowie z Ciementelem Briand oświadczył dziennika- 
rzom, iż nic mie usprawiedliwia słów Daladier, użytych przez niego w oświadczeniu o 
powodach złożenia misji tworzenia gabinetu. Briand obiecał okazać Clementelowi swą po- 
moc. 

asza 

* PARYŻ. 30.10. (PAT). Briand odbył między innemi narady z Loucheurem, Danie- 
liou i Herriotem. 

ia ic SKOSIE WORA HOBART EAWCSECZEKÓCEZE 

Pierwsze nieporozumienie między Niemgami i Litwą 
Poseł niemiecki Morath opuścił Kowno 

KOWNO. 30.X. Pat. W dniu dzisiejszym wyjechał z Kowna do 

dami na interes powszechny. 

  

Sprawozdanie rządowe z pracy ostońi= 

—
 

skiej delegacji przy Lidze Narodów 
TALLIN, 30—10. Pat. W dniu 

wczorajszym na posiedzeniu zgroma- 
dzenia narodowego minister spraw za- 
granicznych Lattik zdał sprawozdanie 
z pracy estońskiej delegacji przy Li- 
dze Narodów oraz oświetlił politykę 
zagraniczną Estonji. Minister między 
innemi szczegółowo omówił kwestję 
umowy handlowej z Rosją sowiecką, 
wskazując, że byłoby błędem, gdyby 
po zawarciu umowy natychmiast 
spodziewano się jakichkolwiek pozy* 
tywnych rezultatów tej umowy. Re- 
zultaty ułożą się z biegiem czasu. W 
każdym bądź razie — zdaniem ministra 
—umowa z ZSRR. żadnego zła nie 
przyniosła. Omawiając następnie nie- 
załatwioną sprawę umowy handlowej 
z Litwą, minister wyraził żal z po: 
wodu przeciągania się rokowań w tej 
Sprawie. Min. wyraża pewność, że 
kwestja ta w najbliższym czasie 20° 
stanie uregulowana. 

š Według dotychczasowych  przypusz- wieckiej i obecnie powrócił stamtąd, aby pro Obiegaj > ;„, Berlina poseł niemiecki Morath. jak komunikują Morath nie zamierza wra- > : Z: й gają pogłoski, iż według opinii A: czeń budżetu w pierwszem  czytanių Nadzi“ asitacje komunistyezną, święto 13.ej prawników m nie SAR ład cač na zajmowane stanowisko ze względu na nieporozumienia, jakie miały zm 272x—55555559555555575> 
bronić będzie w sejmie z ramienia rzą- 

du minister skarbu pułk. Matuszewski. 

ё 

Zawdzięczając orzeczeniu Pań- 
stwowej Komisji Wyhorczej Pp. 
Sfążuwski wzłodzi do Sejmu Z 

listy P. P. $. 

WARSZAWA, 30—10. Pat. Dnia 
30 b. m. pod przewodnictwem preze- 

„sa Sądu Apelacyjnego w Warszawie 

  

rocznicy rewolucji bolszewickiej. Prócz Su- 
warta uwięziono 9 agitatorów sowieckich, 

y wraz z Suwartem mieli urządzić w 
A niu szereg zebrań masowych i zebrali 

się dziś w jednym z lokałów tutejszych ce 
lem ułożenia e tych zebrań. Wśród 
aresztowanyc znajduje się trzech komuni- 
stów, karanych już dawniej zh agitację. 
Nowy stątut partji iasdystowskiej. 

ARZÓW : - оо №6 jesć nasiadaczem szęzęśii» 
wych Iozów Loferji P. W. K. 
POZNAN, 30—X. PĄT. W dniu wczo- 

rajszym odbyło się ciągnienie 3-ej serji 
loterji P. W. K. Ważniejsze O г 

złożyć apelacji, gdyż sąd, który roz- 
ważał ich sprawę, był ostatnią instan- 
cją. Ewentualnie mogłaby to być tyl- 
ko skarga kasacyjna. Możliwość jed- 
nak kasacji nie jest przewidziana. 

Bandyci grasują w okręgu Kłajpedy 
KŁAJPEDA, 30. X. PAT. Okręg kłaj- 

pedzki jest w ostatnich czasach terenem 

powtarzających się ciągle napaści rabun» 
kowych. 

Nieznani przestępcy dopuszczają się 
grabieży w centrum miasta, napadając prze- 

miejsce pomiędzy nim a rządem Woldemarasa w sprawie Niemców kłaj- 

pedzkich. Następca Moratha nie jest jeszcze wyznaczony, ponieważ Morath 

nie otrzymał narazie definitywnej dymisji. Rząd Tubialisa dąży do złago- 

dzenia sytuacji i jakoby złożył obietnicę w kierunku wypełnienia przez 

Litwę konwencji kłajpedzkiej. Jeśli rząd niemiecki nabierze przekonania, 

że Litwa szczerze zmieniła swój stosunek do Niemiec kłajpedzkich, wów- 
czas Morath obejmie zpowrotem stanowisko posła. : 

Pierwszy krok do powstania parlamentu stano: 
wego w Jugosławii й 

WIEDEŃ ,30—10. Pat. Dzienniki tutejįsze donoszą г Biato- 

„Bank Towarzystw Spółdzielczych 
Spółka Akcyjna 

| Oddział w Wilnie 

Mickiewicza 29 dom własny 

Oprócz normalnych operacji bankowych 
Bank nasz od szeregu lat prowadzi spe- 
cjalny dział drobnych wkładów oszczęd- 
nościowych poczynając od wkłądu w kwo- 
-cie zł. 10 — (następne wpłaty mogą być 
drobniejsze). _ Dutkiewicza, jako zastępcy generalne» j Ra: Ę $ 3 7 Dla ułatwieni ieni: - 3 dły na następujące numery. dewszystkiem na kobiety. Napaści zdarzają grodu, że konstytucja ma być uzupełniona przez utworzenie ciał a ułatwienia czynienia klijenteli o komisar ego odbyto si : = A ; SE ' grodu, że konstytucja ma 4 drobnych oszczędności Bank 

ła Palzbowej” . vga wartości 20 tys. Tanis 191904, sie często na głównej ulicy miasta, ILibav- doradczych w poszczegėlnych banatach. Ciała te mają być mia- Joa SieGklnekakelki da kinai e posiedzenie Państwowej Komisji Wy: 
borczej, W skutek orzeczenia Sądu 
ŚNajwyższego, Komisja postanowiła 
unieważnić mandat z listy P.P.S. po- 

_Słanki Markowskiej, natomiast, przy- 
znać ten mandat posłowi Pławskiemu, 

„ który wchodził do Sejmu z listy о- 
| kregowej 64 (Swieciany). Wobec tego 
% w okręgu święciańskim opróżnione w 
_ ten sposób miejsce po pośle Pław- 
_ skim przyznano p. Stążowskiemu. 

' Pozatem Komisja postanowiła Adi: 
_ ważnić mandat posła Towarnickiego z 
_ listy państwowej Stronnictwa Chłop- 
_ skiego i mandat ten przyznać posto- 
_ wi Plucie, miejsce zaś tego ost:tniego 

w okręgu 47 (Rzeszów) przyznać p. 
St. Januszowi. 

  

bw. 
| я › i Ka TT DO оТ: , “ ny. Bati zamierzał odbyć podróż do Rosji W Luksemburgu Prow, A, PAKA. ti 

| i R. Szabad - Gawrońska i „BRAD šui CARISTU aj OZ. 35 Rosi ob LUKSEMBURG, 30. X. PAT. Pod jednem z okien pałacu Sprawiedliwości zna, a я _: > 
choroby dzieci POWRÓCIŁA 

a й 

nr. 
na 105.040, 10 tys. zł. — 107.607, 5 tys. zł. 

nr. 41.416, 2 tys. zł. — 133.368, 

  

LIL DAGOVER 

BERNARD GOETZKE 
i JEAN ANGELO 

w potężnym fi'mie 

Jutro premjera 
w kinie         „Hollywood“. 

  

Słowackiego 1 m. 10, tel. 838, 
— i 

skiej i kończą się nieraz zabójstwem ofiar. 
Prasa tutejsza domaga sięenergicznej wal- 
ki z przestępczością i wprowadzenia lep- 
szego oświetlenia miasta.į 

W całym okręgu kłajpedzkim ilość na- 
padów, rabunków i zabójstw wzrosła fibar= 
dzo znacznie. 5Policja dokłada wszelkich 
starań w celu ujęcia przestępcow, przede- 
wszystkiem znanego bandyty, Jotkusa, który 
dotychcząs stale uchcdzi z rąk * policji. 

Wizyfa arcybiskupa Kościoła azglikań- 
skiego w Rydze 

RYGA. 30.X, Pat. Arcybiskup kościoła 
anglikańskiego Bati, który jest patrjarchą 
kościoła anglikańskiego północno:wschod= 
niego, był przyjmowany w Rydze z wiel: 
kiemi honorami przez kościół prawosław= 

arcybiskup w dniu dzisiejszym wyjechał 
z powrotem do Londynu. 

nowane przez rząd. Reprezentowane będą w nich poszczególne 
stany. Jeżeli zaprowadzenie tych ciał okaże się korzystnem, to 
przyszły parlament otrzyma charakter parlamentu stanowego. 

B. kanclerz Austrii ks. Seipel 
po 10 latach przerwy rozpoczął wykłady na Uniwersyte- 

cie Wiedeńskim | 

WIEDEŃ, 30—10. Pat. Dzienniki donoszą, że b. kanclerz Austrji ks. 

Seipel rozpoczął wczoraj po przeszło 10-letniej przerwie swoje „ wykłady 
na wydziale teologicznym uniwersytetu wiedeńskiego. Jako temat wykła- 
dów swoich w półrcczu zimowem obrał ks. prałat Seipel zagadnienie po- 

koju. Pierwszy wykład zgromadził liczną publiczność, która zgotowała 

prelegentowi serdeczną owację* 

Bomba pod oknem pałacu Sprawiedliwości 
M 

lezieno bombę. Przypuszczalnie chodzi tu' o manifestację przeciwko trybunalowi' 
który ma sądzić zabójcę szefa kancelarji tutejszego poselstwa włoskiego. 

jent wrzuca swe oszczędności, poczem 
kasetka jest otwierana i zawartość jej za- 
pisywana na rachunek klijenta. 

* Od tego rodzaju wkladėw oszczędno- 
ściowych, które cieszą sięw Banku dużem 
powodzeniem, Bank płąci 7 proc. 'netto w | 
stosunku rocznym. 

Podatek i stempel od tych rachunków 
opłaca Bank na swój rachunek. i 

Pozatem Bank prowadzi dział wkła* 
dów w złotych w złocie otwierając tego 
rodzaju rachunki na termin pół roczny. \ 

TTT LE, 
u ZĄDAJCIE Ę 
EE 

we wszystkich aptekach i 
składach aptecznych zńanego | 

środka od odcisków 
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Giropua šmlerė Ww płomieniach dwojga włościan 
Wieś Praciuny gm. daugieliskiej pow. Święciańskiego była terenem okropnego wy- 

padku, wskutek którego dwie osoby poniosły śmierć. O godzinie 31 rano 60-cioletni Bła- 
żej Pasiejun i córka jego Weronika młocili zboże w stodole. Dla oświetlenia sobie terenu 
pracy ustawili zwykłą lampę naftową niczem nie ochronioną.. W pewnym momencie ob- 
sunęto się zboże przygniatając oboje. Równocześnie od przewróconej lampy powstał po- 
żar. Ogień podsycony naftą ogarnął zboże tak szybko, że Paciejun z córką ponieśli śmierć 
w płomieniach. Zwłoki ich zwęglone zupełnie wydobyto po zlikwidowaniu pożaru. 

Przez małą szybkę 
To, iż roboty w polu zostały ukończone 

— a długie jesienne wieczory pozwalają 

więcej czasu poświęcić na czytanie i myśle 

nie, pozatem to, iż na 31 października przy- 

pada „dzień oszczędności* zsumowane ra- 

zem skłaniają człowieka do wylania swych 
„nabrzmiałości* myślowych na papier. 

Przypuszczam, że dzień propagandy 

oszczędnościowej wypadnie składnie: wy- 

głoszone zostaną liczne mowy” przez powoła- 
ne do tego osoby w Warszawie, Wilnie i 
innych miastach Polski. Mnie jednak zawsze, 

jak wilka do lasu, ciągnie perspektywa ma- 
łej szybki naszego, wrastającego w ziemię 
dworku. Spokojniejj na wszystkie strony 
każda rzecz przemyślana — nie mając, Co- 
prawda tej iskrowej błyskawicznści, która 
cechuje tegoroczny radjowy rozmach mia- 
sta — posiada jednak swoją wartość, już 
dlatego choćby, że odzwierciadla pogląd ty- 
sięcy takich jak ja „zapleśnialców”. : 

Idea oszczędnościowa, nam, ludziom 
starszego pokolenia dokładnie jest znaną już 
od zarania życia; jako siedmioletnie dziecia- 
ki wprawialiśmy ręce w kunszcie kaligraficz- 
nym na wodnych wzorach o pamiętnych do 
dziś dnia sentencjach: „Pamiętaj, rozchodzie 
— żyć z przychodem w zgodzie”, lub „„Ziarn 
ko do ziarnka, a zbierze się miarka. Nie były 
to wtedy jedynie frazesy, gdyż samo życie 
po powstaniu ostatniem upływające wśród 
ciężkich warunków gospodarczych, jak brak 
robotnika i niskie ceny na zboże, postulat 
oszczędnościowy wysuwało na plan główny 
w życiu każdego dworu i dworki naszego 
kraju. Rodzice nasi i my, jak to się mówiło, 
bicze z piasku kręcić musieliśmy, aby utrzy- 
mać ojcowiznę i nie dać jej w ręce moskala, 
który na nią czyhał. I tak się człowiek w to 
oszczędzanie wciągnął, że i dziś pierwszym 
gospodarczym odruchem każdego rolnika w 
chwili klęski nieurodzaju, pożaru czy innej 
— jest urwanie czegoś z najpierwszych po- 
trzeb życia, które dla mieszkańca miasta 
stanowią podstawy, bez których obyć się nie 
jest w stanie. System zaciskania pasa, przy- 
pisywany chłopu — jest w tej samej mierze 
i systemem dworu. Mogę więc ze spokojem 
jako specjalista zabrać głos w tej, przez 
międzynarodowy kongres oszczędnościowy 
wysuwanej sprawie 

N'e wystarczy wygłaszanie haseł oszczęd 
nościowych, trzeba tak życie ułożyć aby sy- 
stem stał się drugą naturą i potrzebą. Pomię 
dzy oszczędzaniem człowieka żyjącego z pen 
sji a rolnika, jest różnica. Pierwszy zgó- 
ry, ściśle może obliczyć przy chód i roz- 
chód, drugi obliczenie swoje opiera na spo- 
dziewanym urodzaju, który będąc spokrew- 
nionym z nadzieją, matką głupich, jest nieu- 
chwytny i trudno obliczalny. Radzi więc so- 
bie rolnik przy zakładaniu budżetu  teorją 
największego prawdopodobieństwa, nie ma- 
jąc innego wyjścia, gdyż oszczędności z 
roku pogrzedniego, ani w formie gotówki, 
ani nadmiaru inwentarza żywego na sprze- 
daż nie posiada. Dobrze jeszcze o ile uda 
się pomyślnie załatwić jedyną oszczędność 
w postaci prolongaty kredytów siewnych — 
pozatem w Bogu nadzieja — no i jak już 
wspomniałem w pasku, który w zaciskaniu 
przedstawia nieskończone możliwości, za: 
szczepiane nam przez klimat i naturę od 
dzieciństwa. Poza naturalnemi właściwościa- 
mi klimatycznemi, do których zdążyliśmy się 
od szeregu pokoleń przyzwyczaić, w podsta: 
wy obliczeń opartych o teorję prawdopodo: 
bieństwa godzi jeszcze nowy czynnik nie. 
mniej groźny, a równie nieobliczalny i na 
miczem nie oparty — nasze władze skarbo- 
we. Któż bowiem z rolników przewidzieć 
może w jaki sposób oceniona zostanie jego 
praca i jego zasługi dochodowe. Podstawy 
rachunkowe  najszczegółowiej prowadzone 
nie grają tu żadnej roli. Żebyś ze skóry wy- 
łaził, żebyś pękł w dobieraniu rachunkowo- 
ścj, czy to italskiej — podwójnęj, czy ame- 
rykańskiej, żebyś wpadł nawet na pomysł 
genjalny i wymyślił system poczwórny, nic 
cię nie zdoła uratować., Jest? siła wyższa, 
zwykłym umysłem łudzkim nie objęta, którą 
się spłotła, z żywiołem gradu, piorunów, su- 
szy lub powodzi, i w każdej chwili grozi, 
wywróceniem najmisterniejszego systemu 0- 
szczęrnościowego, Jest nią władza skarbo- 
wa, wymierzająca podatek dochodowy. W 
dzień więc propagandy  oszczędnościowej, 
który podstawy swe czerpie ze ścisłości ra- 
chunkowej — piszę moje memento dla 

  

  

  

wszystkich rolników, aby w układaniu rubry- 
ki „niespodziane wydatki po za dopustem 
Bożym, nie zapomnieli o dopuście władz 
skarbowych w myśl staropolskiego przysto- 
wia: „Pamiętaj przychodzie, żyć z rozcho- 
dem w zgodzie". Strukczaszy. 

OSZMIANA. 

— Nieco o ruchu autobusowym. Latem 
roku bieżącego przez Oszmianę kursowało 
a może i jeszcze kursuje około 20 par auto- 
busów w kierunku na Smorgonie, Krewo, 
Holszany i Wilno. Že jest to wielkiem dobro- 
dziejstwem dla mieszkańca powiatu, zamiesz- 
kałego w pobliżu traktu, gdzie kursuje auto- 
bus, temu chyba nikt nie zaprzeczy. Lecz 
nie jest tak dobrze jak to się zdaje. Kto du- 
žo jeździ autobusami, ten przekonał się na | 
własnej skórze. 

Największą wadą autobusów jest ich 
niepunktualność. W Wilnie, gdzie jest od te- 
go specjalny komendant ruchu, może ta spra- 
wa jest należycie rozwiązana, lecz na pro- 
wincji tego nikt nie pilnuje i nie przestrzega. 

Maleńki obrazek. Miasteczko, Rynek, ta- 
bliczka z nadpisem „Przystanek autobuso- 
wy*. Informujesz się u pierwszego, lepszego 
żydka, kiedy będzie autobus do N.N. — Po- 
ruszenie plecami i odpowiedź, że może za 5 
minut, może za pół godziny, a może i wca- 
le nie będzie. Trzeba czekać! Dobrze czekać, 
o ile względna pogoda, lecz nie daj Boże 
pada deszcz. Brr! Człek używa spaceru, bo 
to ani żadnej ławeczki, ani dachu, nic! Stój 
jak słup i czekaj autobusu jak zbawienia, 
lub udawaj żebraka pod parkanem w Osz- 
manie. 

Uważam, że na rok przyszły w budże- 
tach magistratów, względnie gmin muszą 
znaleźć się specjalne sumy na pobudowanie 
chociaż prymitywnych stacyj  'autobuso- 
wych i gdzie musi być wywieszony rozkład 
jazdy, bezwzględnie ściśle przestrzegany. Do 
piero wtedy taki ruch autobusowy będzie 
dogodnością dla ludności, lecz niey udręką, 
bo dzisiaj jeszcze człowiek żałuje, że niema 
połączenia ze stacją, gdzie wiesz, że punktual 
nie o takiej to, a takiej godzinie będzie po- 
ciąg do Wilna lub z Wilna, będziesz miał 
miejsce i wygodnie dojedziesz do Wilna, 
łub tam gdzie ci trzeba. 

„Jedno nieszczęście, że takie wzmianki o 
życiu prowincji są głosami wołającemi na 
puszczy. Władze wyższe (wojewódzkie) nie 
mogą tego odczuć, gdyż przyjeżdżając na in- 
spekcję własnemi samochodami nie odczu- 
wają tych usterek w życiu społecznem. By- 
łoby b. pożądanem, żeby komendant ruchu 
czy inny dygnitarz incognito parę razy przy- 
jechał na taką inspekcję, a niezawodnie mia- 
taby ona więcej korzyści, niż obecnie na 
tydzień zgóry zapowiadane. W. 0. 

° 

TI I TTT TND KI GERAI STREET SIS 
Nszczędności $%oie złote i dolary ulokuj pą 15 prot, rocznie 

GOTOWKA twoja jest zabezpieczona 
złotem, srebrem i drogiemi kamieniami 

LOMBARD 
Plac Katedralny Biskupia 12 

Wydaje pożyczki pod zastaw złota, srebra, brylantów, futer it. d. 
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Jeżeli pragniesz zapewnić sobie lepszą przyszłość — musisz 

w czasie, gdy jesteś zdolny do 

o swojej starości. 

pracy, gdy zarabiasz — myśleć 

Jakiem byłoby położenie mrówek czy wiewiórek w zimie— 

gdyby w ciągu lata nie naskładały sobie zapasów na zimę, gdy- 

by nie myślały o przyszłości? 

Pomyśl nad tem—gdy otrz ymasz zarobek—i odłóż zawsze 

choćby najdrobniejszą kwotę na książeczkę wkładkową 

Komunalnej Kasy Oszczędności 
m. Wilna. 

Pomyśl, że każdy grosz wydany na niepotrzebne rzeczy, to 
zmarnowana Twoja praca, że groszy tych może Ci zabraknąć 

wtedy, gdy ich najwięcej będziesz potrzebował! 

Jeżeli tygodniowo odłożysz 

roku miał już około 60 złotych, 

robie, czy w innem nieszczęściu, 

tylko jeden złoty, będziesz po 

które możesz użyć czy w cho- 

nie będziesz taki bezradny, jak 

dziś, gdy wydajesz wszystko, co zarabiasz! 

Pomyśl, że oszczędzając, możesz potem przy pomocy 

KOMUNALNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI w Wilnie zapewnić 

sobie spokojną starość, dojść do własnego domu — bo tym, 

którzy oszczędzają, przedewszystkiem K a sa pomaga. 

KOMUNALNA KASA OSZCZĘDNOŚCI m. Wilna 
ul. Mickiewicza 1I, 

czynna także w godzinach wieczorowych. 

Godziny kasowe codziennie przed południem od 9ej do 

11 pół i od 6 i pół do 8ej po południu. 

Kasa przyjmuje wkłady oszędnościowe poczynając od 1-go 

złotego przy oprocentowaniu od 1i pół do 10 proc. w stosunku 

rocznym, bez potrącenia opłaty stemplowej i podatku rentowego. 

PAMIĘTAJ! że tylko KOMUNALNA KASA 
OSZCZĘDNOŚCI daje Ci absolutną pewność, że zaosz- 
czędzone grosze nie zmarnieją, a wzrosną, gdyż za wkładki i ich 

oprocentowanie ręczy MIASTO całym swoim majątkiem. 

(-) Józef Korolec 
Prezes Zarządu 

(—) Jūzei Folejeuski 
Prezes Rady 

  

  

    

Spółdzielczy Bank Rzemieślników 
i Kupców Polskich w Wilnie 

KONTO CZEKOWE P. K. O. 80605. 

Niemiecka Nr. 25. tel. 787 

Skrót telegraficzny „RZEMBANK* 

Załatwia wszelkie operacje wchodzące w zakres bankowości 

Przyjmuje wkłady oszczędnościowe od najdrobniejszych sum na 

wysokie oprocentowanie 
KASA czynna od 9 — 14 g. 

  

  

Stary przeglądając rocznik... 
Zdarzyło mi się kiedyś, w odwie- 

dziny do znajomych zaszedłszy i, jakto 
zwykle bywa, oczekując w  saloniku 
na wejście gospodarzy, wzrok rzucić 
na wielki tom, w pięknej solidnej o- 
prawie, na którymś z bocznych sto- 
lików, leżący. 

Zainteresowałem się nim. 
Nie zawierał tradycyjnych widoków 

z Rzymu, ani nawet krajobrazów z 
Rivlery włoskiej czy francuskiej i nie- 
był także albumem Wersalu, co sa- 
kramentalnem jest dla każdego salo- 
nu w Polsce i użnas—na Litwie, ale 
miał w sobie rzecz o wiele, wiele 
ciekawszą: był to rocznik stary, z 
„przed lat dwudziestu i jeden, rocznik 
pisma wonczas, w Wilnie naszem, wy- 
chodzącego. 

„Przyjaciel Ludu'—tak brzmiał ty- 
tu! pisemka, 

Pamietają je w Wilnie wszyscy. I 
ci starzy wilnianie, co ich coraz mniej 
spotkac można w mieście naszem i 
ci młodzi wilaianie, co do szkół wte- 
dy jeszcze chodząc, nie raz i nie dwa 
w dni Świąteczne na świeźutkie nume- 
ry tygodnika, patrzyli z  roztargnie- 
niem. 

A zresztą czy to tylko Wilno 
„Przyjaciela Ludu' znało? 

Czy nie znały go, przed wojną, te 
wielkie połacie ziem naszych, co dzi- 
siaj poza kordonami granicznemi się 
znajdując, Dniepru i Prypeci z jednej 
strony, a, z południowego zachodu 
ku północnemu wschodowi biegnące- 
go, brzegu Bałtyku, ad Ktajpedy po 
przez Połągę, Libawę aż do Rygi, i 
dalej może, dotykają? 

Czyż nie czytał „Przyjaciela Ludu" 
cały*kraj nasz z jego pałacami, idwo- 

rami, zaścianków dworkami i chata: 
mi wsi naszych? 

Wszak rozchodziło się ludowe 
pismo wileńskie ponoć w ośmiu ty- 
siącach egzemplarzy i docierało tam, 
gdzie żadne inne dotrzeć nie było w 
stanie. 

Stary znajomy—tygodnik wileński 
— „poświęcony dla mieszkańców wsi 
i miasteczsk“!., į 

Nie mieliśmy w Wilnie przed woj- 
ną tak popularnego dziś „Przewodni- 
ka Katolickiego". 

W Poznaniu, jak i dziś, wycho- 
dził. Była to wtedy zagranica. Kordo- 
ny rosyjskie strzegły pilnie, iżby nic 
do nas nie doszło coby napisu „do- 
zwoleno cenzuroju* na sobie nie 
miało. 

Zresztą teren był wielki. Całe hi- 
storyczne Ziemie Wielkiego Księstwa 
obejmował. Czy sprostałby Ówczesny 
„Przewodnik* potrzebom naszego 
czytelnika ówczesnego — pytanie? 

Trzeba się było zdobyć na organ 
własny, na organ, któryby życie ziem 
Wileńsko - białoruskich właściwie. i 
trafnie ilustrował, któryby robił to w 
sposób dla czytelnika naszego zrozu- 
miały, w zrozumiałym dla niego  ję- 
zyku. 

I tak powstało w Wilnie, w krót: 
kim, po 1905 roku, czasie, pismo, 
którego właśnie rocznik trzeci, z roku 
1908, w rękę mi wpadł. 

Pod redakcją obecnego probosz- 
cza Antokolskiego, ks. kanonika Ta- 
deusza Zawadzkiego, wychodził wte- 
dy „Przyjaciel Ludu", Na ten okres 
właśnie, jeśli się nie mylę, przypada 
największy jego rozwój, okres najwięk- 
szej żywotności pisemka. 

Świadczą o tem te liczne, bardzo 
liczne, korespondencje czytelników z 
redakcją, redakcji z czytelnikami, któ- 
rych strony całe każdy numer za- 
wiera. 

Deklaraja ideowa „Przyjaciela“ 
zaraz w pierwszym numerze, po 
domniemanej zmianie w kierownictwie 
tygodnika, figurująca głosiła, że zada- 
niem pisma jest: „Szerzyć znajomość 
prawa wiary Boskiej; stać na straży, 
by lud, świadomy swych spraw spo- 
łecznych, stąpał drogą bezwzględnej 
sprawiedliwości, unikając samolubstwa 
i klasowego i narodowošciowego“... 

Cele te mając na względzie, re- 
dakcja zwracała się do swych przy- 
jaciół i czytelników o pomoc w sze- 
rzeniu poczytności pisma, by „Przy- 
jaciel Ludu'* mógł sprostać swemu 
wzniosłemu zadaniu, kształcąc i jedno- 
cząc po Litwie i Białejrusi wielomiljo- 
nowe zastępy ludu, co dotychczas 
siedziały na bezwodnej pustyni dla 
ducha ludzkiego, bardzo często w 
„cieniach Śmierci" przeróżnych nato- 
gów". 

Taki był kościec ideowy wydaw- 
nictwa, teraz niech czytelnik mój w 
myśli przerzuca strony starego rocz- 
nika, tak jak ja je przerzucałem napraw- 
dę i niech postara się na pamięć 
przywieść, zapomniane może wyda- 
rzenia, a ja mu w tej trudnej, ale mi- 
łej pracy, pomogę. 

* x * 

W grudniu 1907 roku umiera bis- 
kup Sandomierski, wpierw wileński 
ks. Stefan Aleksander Zwierowicz. _ 

Jego to właśnie podobizna na 
pierwszej stronie noworocznego nu- 
meru figuruje, z dopiskiem, że w 
grudniu się urodził, w grudniu śŚwię- 
cenie kapłańskie otrzymał, w grudniu   

— (b) Sprawa ulg dla poszkodowanych 
od gradobicia, nieprzestaje być w dARZy 
ciągu aktualną. Niektóre wydziały powiatowe 
stwierdziwszy na terenie swej dizałalności 
jakie szkody ponieśli rolnicy w skutek kię- 
ski gradobicia, zdecydowały się prolongować 
do grudnia 1930 roku uiszczenie przez 
najbardziej poszkodowanych wszelkich po- 
datków i opłat samorządowych. 
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Bank Handlowy w Warszawie 

Dddziały: 
płatne okazicielowi książeczki. 

i stemple ponosi Oddział Banku. 

Niesłychana łatwówierność 
Dzienniki paryskie podają coraz to 

inne fakty świadczące o niesłychanej 
łatwow*emności ż naiwności Francuzów, 

Zaledwie przebrzmiała sprawa nie* 
jakiej Marie Renee Lequin, która pod 
przybranym „nazwiskiem markizy de 
Presles, podawała anonse w dzienni- 
kach, że poszukuje służby do swego 
zamku la Faisanderie. Kandydatom na 
posady wyznaczała spotkania w jakiejś 
kawiami, gdzie omawiała z niemi wa- 
runki, poczem wychodziła ułożywszy, 
że o dniu wyjazdu do zamku, zawiado- 
mi ich listownie. Po chwili pseudo 
margrabina wracała wzburzona, pro- 
sząc przyszłego służącego o pożyczenie 
jej pewnej sumy pieniężnej, gdyż na 
ulicy ukradziono jej torebkę, banki są 
już zamknięte, a ma w ten właśnie 
dzień opłacić terminowy rachunek. 

Przyszli pracownicy margrabiny z 
całą ufnością pożyczali jej uciułane gro 
sze, i niestety padali ofiarą wyrafino- 
wanej oszustki, gdyż nigdy już więcej 
o niej nie słyszeli, a margrabiny de 
Presle nie była znaną pod wskazanym 
przez nią adresem. 

Wreszcie na doniesienie jednego z 
poszkodowanych, funkcjonarjusz poli- 
cji zgłosił się jako kandydat na służą” 
cego, a powtórzenie przez margrabinę 
stałego manewru doprowadziło do jej 
ujęcia. Śledztwo wykryło że pomysł o- 
szustki był wcale rentownym interesem 
gdyż w niedługim stosunkowo czasie 
pozwolił jej wyłudzić od swoich ofiar 
przeszło 5000 franków. 

Jeszcze pomysłowszym od pani Le- 
quin okazał się Włoch Józef Lanza, 
który operował w: Clairmont-Ferrand, 
Orange, Nizzy i Aries. Postępowanie je 
go było charakterystyczne: 

Obrawszy sobie upatrzoną ofiarę 
zatrzymywał ją na ulicy pytaniem: 

— Ćzy nie mógłby mi pan wska- 
zać adresu doktora X. 

Po namyśle zapytany, odpowiadał: 
„Doktór X. już nie żyje”. 

Zmartwiony tą odpowiedzią Lanza 
mówił: 

— Ojciec mój przed 30 laty był 
lokajem doktora X i ukradł mu 60000 
franków. Przed śmiercią polecił mi 
zwrócić tą sumę doktorowi X, a na wy 
padek gdyby doktór już nie żył złożyć 
tą sumę na jakiś cel dobroczynny. Czy- 
by się pan tego nie podjął, wybór in- 
stytucji dobroczynnej zostawiam do 
pańskiego wyboru i proszę o zdepono- 
wanie sumy która się znajduje w tej 
oto walizce bez imiennie. Z chwilą gdy 
mi pan doręczy kwit zdeponowania pie- 
niędzy otrzyma pan ode mnie za tą u- 
sługę 10000 franków. 

Oczywiście interpelowany przyjmo- 
wał skwapliwie ofertę i w ręce Lanzy 
składał żądaną przez niego kaucję za 
zdeponowaną pieniężną walizę. Nieste- 
ty, jakież bywało rozczarowanie nai- 
wnego gościa, gdy po otworzeniu wa- 

SPÓŁKA AKCYJNĄ 

Oddział w WIiLRMIE. 
Instytucja Centralna w Warszawie — ul. Traugutta 7/9 — założona w 1870 r. 

Baranowicze, Będzin, Brześć n/Buviem, Częstochowa, Kalisz, Katowice, Kraków, Kowel. Lublin, 
Lwów, Lódź, Płock, Poznań, Radom. Równe, Sosnowiec, Włocławek. 

Przyjmuje wklady w złotych lub dolarach i innych pełnowartościowych walutach na KSIĄŻECZKI WKŁADOWE, 

Stopa procentowa, którą Bank płaci od podobnych wkładów, jest wyższą od normalnej i wynosi w chwili obecnej: 
od wkładów złotowych 8 proc., od dolarowych zaś 6 i pół proc. w stosunku rocznym, przyczem wszystkie podatki 

W celu umożliwienia właścicielom książeczek robienia wkładów oszczędnościowych z drobnych kwot, Oddział 
Banku wydaje do domu specjalne KASETKI OSZCZĘDNOŚCIOWE 

3 O oczywistych dogodnościach, wypływających z wkładek okazicielskich, wynajmu kasetek i 
biura Oddziału, mieszczące się w Wilnie przy ulicy MICKIEWICZA 17 i czynne od godz. 9 rano do 2-giej po południu. 

£ zesłania twerskiego wrócił i 
grudniu żywot swój zakończył. 

A wspomnienie pośmiertne przy- 
pomina pamiętny list Biskupa wileń- 
skiego z 12 lutego 1902 roku do du- 
chowieństwa i wiernych wydany, w 
którym zabronił on posyłać dziatwy 
katolicką do szkół cerkiewnych: gra- 
moty... 

Za list ten ks. Biskup Zwierowicz 
wygnanie w Twerze odbywał. 

W styczniu w 1908 roku powsta- 
ła w ówczesnym zarządzie miasta myśl 
wszczęcia starań o Otwarcie w Wilnie 
politechniki, a minister spraw we- 
wnętrznych wyraził zgodę na budowę 
kościoła w Zwierzyńcu. 

W dwa czy trzy numery po tej 
wzmiance, przyniósł „Przyjaciel* aż 
dwie fotograije projektu kościoła Nie- 
pokalanego Poczęcia Najśw. Maryi 
Panny na Sołtaniszkach. 

Pierwszy zeszyt ź lutego taką wia: 
domość zawierał: 

„Po mieście rozeszła się smutna 
wiadomość, że ks. dziek. Mokrzeckie- 
mu i ks. ? Fordon proboszczowi 
przy Kościele Wszystkich Świętych, 
kazano natychmiakt opuścić Wilno". 

„Przyczyną wysłania księży, pisał 
„Przyjaciel”, jest jakoby prośba, wy- 

słana do Papieża w sprawie J. E. 
biskupa Roppa". 

Na 13 lutego zwołane zostało w 
Wilnie walne zgromadzenie nowego 
(wówczas) Stronnictwa Krajowego 
Litwy i Białej Rusi. 

„Tymczasem ze wszystkich stron 
dochodzą wieści, czytałem, o nowych 
niespodziankach ze strony władz po- 
licyjnych“, 

„Tam, jak np. w Głębokiem, zam- 
knięto ochronkę i przy rozpędzaniu 
dzieci, katowano je nahajkami, gdzie- 
indziej zaaresztowano książki, nikomu 
nieszkodliwe, ale tylko broniące wia- 
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ry św. przed obelżywemi zarzutami 
mnichów poczajowskich, - albo zrobio: 
no rewizję w towarzystwie „Sokół* 
i „Ošwlata“. 

I pisząc w następnym numerze o 
decyzji władz gubernjalnych dotyczą- 
cych zamknięcia t-wa „Oświata wraz 
z jego wszystkiemi oddziałami, taki 
od siebie komentarz przytaczał „Przy- 
jaciel“: 

„Jest to nowa krzywda, krzywda 
straszna, zadana narodowi naszemu 
przez rząd..." 

Dabata Dumy w sprawie nadużyć 
w wileńskiej „ochrance” znajduje echo 
w wileńskim tygodniku. К 

„Przyjaciel“ ujawnia prowokacyjne 
systemy Ówczesnej policji i wzywa 
swoich czytelników do dostarczania 
materjałów w tej sprawie. 

A oto próbka ówczesnych, z 1908 
roku, stosunków: 

Niejaki Zubowicz z Ihumeńszczyz- 
ny zwrócił się do Zarządu Ziemskie- 
go o wydanie metryki. Otrzymał on 
w odpowiedzi od jakszyńskiego du- 
chownego prawosiawnego Chlebowa 
taką odpowiedź: „Zubowicz—to od- 
stępca od religii, zmienił prawosławje 
na katolicyzm i dlatego nie uważam 
dla siebie, jako człowieka bogobojne- 
80, za możliwe wydanie temu odstęp- 
cy Świadectwa”. 

Czy bardzo wielu z nas wie co 
znaczy nazwa: Narwiliszki? 

A przecież w tych:to Narwiliszkach 
w Oszmiańszczyźnie, istniało w pierw- 
szym dziesiątku lat tego stulecia, coś 
w rodzaju szkoły gospodarstwa dla 
dziewcząt wiejskich, 

Założyła szkołę Paulina z Piasec: 
kich Korwin-Piotrowska. 

Właśnie fotograiję założycielki za- 
kładu oraz pokazu prac wychowanek 
przyniósł drugi marcowy numer „Przy- 
jaciela“. 

lizki spostrzegał że była ona wypełnio- 
na staremii gazetami. 

Należy przypuszczać że Lanza miał 
szczęście do naiwnych, gdyż suma na 
jaką mu się udało naciągnąć dochodzi 
do trzystu tysięcy franków. 

Rysopis sprytnego oszusta podany 
przez jego ofiary był dosyć dokład- 
ny, gdyż pozwolił komisarzowi policji 
Guibbal rozpoznać go w pociągu mar- 
sylskim i zaaresztować wraz z jego 
wspólnikiem Piotrem Cerwettim. ZK. 

Wybuch wultamm Mont Pele 
Z,powodu nadchodzących coraz li 

czniejszych komunikatów o wybuchu 
wulkanu Mont Pele na Martynice, zwo- 
łano posiedzenie nadzwyczajne w mini- 
sterjum kolonjalnem, na którem uchwa 
lono wysłać instrukcje do administracji 
na Martynice o przedsiębraniu środków 
ostrożności i ewakuacji mieszkańców z 
zagrożonych rejonów. 

Podług ostatnich biuletynów wulkan 
przybrał bardzo groźną postawę, coraz 
częstsze wybuchy następują w coraż 
krótszych odstępach czasu a strumienie 
lawy wytryskujące z gęstej mgły i dy- 
mu otaczającego szczyt góry, spowodo 
wały wezbranie i wylew rzek Perees i 
Blanche. 

Ministerjum wysłało wyrazy solidar 
ności i otuchy do zaniepokojonych mie 
szkańców Martyniki, którzy już nieje- 
dnokrotnie ucierpieli z powodu wybu- 
chów Mont Pele. Z.K. 

Lzy niestawienie się ma proszony obiad 
jest przestępstuón? 

Pan Karol Eckle sędzia pokoju w 
Courbevoie był zmuszonym wydać wy- 
rok w bardzo oryginalnej sprawie. Pan 
Smith z Sierra Leone w „południowej 
Afryce, były agent giełdowy, obecnie 
dyrektor jazz - bandu, zaskarżył swo* 
jego rodaka pana Williamsa byłega den 
tystę obecnie pracownika handlowego, 
o to, że nie przychodząc na obiad, na 
który poprzednio przyjął zaproszenie 
wraz z rodziną, naraził go na znaczne 
koszta spowodowane zakupem drobiu 
ryżu i słodyczy. 

Sędzia stwierdziwszy, że wprawdzie 
niedotrzymanie obietnicy przyjścia na 
obiad nie jest przestępstwem, tylko 
brakiem uprzejmości towarzyskiej, je” 
dnak ponieważ pan Smith przy zaku- 
pach prowiantów na obiad poniósł zna 
czne wydatki, wydał wyrok, skazujący 
pana Williamsa na pokrycie poniesio- 
mych kosztów. W. ten sposób proces 
dwóch przyjaciół pochodzących z po- 
łudniowej Afryki, nauczy może euro"* 
pejczyków a w pierwszej linji .Franex 
zów dotrzymywania światowych zobo 
wiązań. Z.K. 
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t. p. chętnie informują    
Wiosną 1908 r. władze zarządziły 

deportację księży: Józefa Borodzicza 
z Sobotnik i Bol. Korna z Holszan. 

Takiemi uwagami dzieliła się wte- 
dy z czytelnikami Redakcja: „Obaj są 
Skazani na 3 lata wygnania „za bu- 
rzenie spokojnego biegu życia reli- 
gijnego w kraju". Obu żawezwano do 
Wilna „dla dania wyjaśnień w spra: 
wie stužbowej“ i tu aresztowano. 
Trudno zrozumieć, dlaczego władze 
tak postępują, bo winy takiej, za któ 
rą naznaczono ciężką karę, żaden sąd 
nie określił. Za co cierpi ludność, 
której odebrano księży w tym czasie 
kiedy ich najbardziej potrzebuje?” 

21 marca kancelarja cesarska na- 
desłała Kapitule Wileńskiej pismo 
zwalniające od pełnienia obowiązków, 
z pozbawieniem pensji i dochodów 
z majątku kapitulnego członków ka- 
pituły, którzy w październiku 1907 r. 
podpisali akt odmowy wyboru czaso* 
wego administratora diecezji. 

Stanowisk członków Kapituty po- 
zbawieni zostali ks. prałaci: A. Lionic- 
ki, K. Bajko, J. Kurczewski, J. Hanu+ 
sowicz, W. Kluczyński i J. Sadowski, 
oraz ks. kanonicy: K. Majewski i A. 
Sawicki. 

Ks. prał. Sadowskiemu nadto ka- 
zano wyjechać do Petersburga. 

Kiedyś ciekawe przytacza „Przyja- u. 
ciel Ludu" dane o Ojcu św.Piusie X: 

„9 lat był uczniem szkolnym, 9 lat | 
akademikiem w Padwie, 9 lat wikarym 
w Tombolo, 9 lat proboszczem w 
Salzano, 9 lat sprawował wyższe 
urzędy kościelne, 9 lat był biskupem 
w Mantui, 9 lat patrjarchą w Wenecji", | 
a rok piąty pontyfikatu swego wtedy | 
właśnie odbywał, ' 

Sąd okręgowy w Nowogródku ska-; 
zał na grzywnę p. Oitona Bochwica, 
właść. maj. Paulinowo za to, że w 
swym dworze urządził kapliczkę do- 
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Akademicka Wolna Trybuna 
Projekt deklaracji ideowej St. MŁAK. „Odrodzenie” 

Jesteśmy ruchem młodych. Nie chcemy 

mitów. Chcemy mocnej, absolutnej prawdy 

i dlatego stoimy przy Kościele katolickim, 

tym żywym depozytarjuszu Prawa Bożego. 

Stoimy przy Nim, świadomi jego nieomylno- 

šci, šwiadomošci šwiatet i cieniow w jeg0 

życiu. Cienie te wzmacniają tylko naszą 

wiarę w jego nadprzyrodzoność. Prosto i 

szczerze bierzemy prawo Boże, jako osta- 

teczny, absolutnie prawdziwy sprawdzian 

wartości myśli i czynu. Ono bowiem jedy- 

nie jest podstawą wszelkiej twórczości. Ono 

wnosi w życie tężyznę. ład i harmonję. 

Doświadczenie poprzednich pokoleń na- 

uczyło nas szukać jedności swej nie w nas 

samych, ale poza nami i ponad nami. Są 

dla nas dwa odrębne, równie niezależne od 

naszego „ia” Światy. Jeden, to oparty na 

stosunku przyczynowości, Świat zjawisk i 

bytów fizycznych. Drugi, to potężny świat 

ducha, świat w którym obowiązują hierar- 

chicznie uporządkowane wartości, znajdujące 

swój wyraz w odpowiednio ułożonych nor- 

mach prawa naturalnego, w objektywnem 

królestwie tego, co powinno być. Przyczyną 

sprawczą materji i ducha jest Bóg. On też 

jest źródłem norm prawa naturalnego. 

1) Ludzkość jest dla nas rozczłonkowaną 

w różne kyltury narodowe całością. Obja- 

wia się nam, jako hierarchicznie: ułożony 

porządek wartości, znajdujący swój wyraz i 

odbicie w coraz to wyższych naturalnych 

formach uspołecznienia, uporządkowanych, 

jako części do całości. Dwie są dla nas przy- 

rodzone, podstawowe społeczności: rodzina i 

państwo. — Rodzina w sobie nierozerwalna, 

jako mrówka społeczna musi znaleźć nale- 

żyte uwzględnienie w ustroju prawnym, go0* 

spodarczym i kulturalnym Polski, — Pań- 

stwo, jako doskonały w swym zakresie po- 

rządek prawny musi być celem twórczej 

pracy młodego pokolenia. — Społeczeństwo, 

czy ludzkość nie jest dla nas piaskiem ato- 

mów — jednostek, lub atomów — państw, 

lecz organizmem, w którym związki pomięd- 

dzy częściami, a całością nie są mechanicz- 

me, lecz organiczne. — Jedność w wielości, 

wielość w jedności, — oto nasza mefoda 

budowania kultury i organizowania  społe- 

czeństwa, a celem — pax Christi in regno 
Christi. | х 

2) Prawdy nie tworzymy, tylko w miarę 

sił, staramy się ją poznać, Katolicyzm dla 

mas, to nie ekkletczny zbiór strzępów paru 

dogmatów religijnych, uzupełnionych paru 

dogmatami politycznemi, rozwodnionych łza- 
wym sentymentaliwmem. Katolicyzm to ol- 
brzymi gmach prawdy przyrodzonej i nad- 
przyrodzonej, to piramida hierarchicznie upo- 
rządkowanej wiedzy naturalnej, sięgającej 
wierzchołkiem swym Boga, jako pierwszej 

przyczyny wszystkiego, sięgającej progu 

światła nadprzyrodzonego, nie mniej realne- 
go, niż przyrodzony. Piramida ta obejmuje 
cały świat wraz z człowiekiem i jego życiem 
zbiorowem, tworząc syntetyczną jedność kul- 
tury w Chrystusie. 

3) Jeszcze daleko nam do takiego inte- 
gralnego katolicyzmu. Dziś, gdy nie wystar- 
cza głosu kapłanów, by wypełnić wnętrza 
świątyń, przyszedł czas, aby zgodnie z wolą 
Ojca świętego, wziąć czynny udział w hie- 
rarchiczne m apostolstwie Kościoła wojują: 
cego.Chcemy być odcinkiem akcji katolickiej 
na terenie akademickim. Chcemy wychowy- 
wać typ współczesnego apostoła nauki 
Chrystusowej. 

„ Aby być tą akcją katolicką, chcemy 
mieć takie rozpięcie w dziedzinie ideowej, 
"aby w naszych szeregach mogli się znaleźć 
wszyscy katolicy dobrej woli. To też w dzie- 
zinie doktryny, obowiązuje tylko to, co Ko- 

ciół uznał za obowiązujące. Nie ma dla nas 
* dogmatów poza dogmatami Kościoła katolic- 

kiego. Maksymą naszą w rzeczach koniecz- 

nych — jedność, w wątpliwych — wolność, 
we wszystkich miłość. 

Cechą charakterystyczną naszego ruchu 
są metody, czyli pewne wspólne nastawienia 
dusz na taki, a nie inny sposób myślenia i 
działania, owe Chrystusowe podejście do za- 
gadnień życia i teorį 

4) Jesteśmy uniwersniistami — oto na- 
szą pierwsza metoda śmy uniwersalista- 
mi, jeżeli chodzi o zakres naszych zaintere- 
sowań. Chcemy być podobni do owych śred- 
niowiecznych zakonników, co na drogach roz 
stajnych, wszystkim opowiadali słowo Boże. 
Nauka Chrystusa nie może chować się jedy- 
nie w zacisze tumów gotyckich, musi ona 
wyjść ma ulicę, iść na wystawy sztuk piek- 
nych, do kin, do teatrów, do parlamentów. 
Katedra profesorska, pracownia artysty, ciem 
na izbica robotnika z jego związkami zawo- 
dowemi, państwo we wszystkich przejawach 
swej działalności, życie międzynarodowe — 
oto rozpięcie naszych zainteresowań. Chce- 
my budować Królestwo Boże we wszystkic* 
dziedzinach życia. Jesteśmy katolic 
perjalistami. 

cemy arystokracji. Nie  chcem 
wszech, "* "ztwa klerykalizmu, czyli wykra- 

  

  

czania kleru poza duszpasterstwo w najszer- 

szem tego słowa znaczeniu. (Immortale 

Dei...) Nie narzucamy też średniowiecza. 

Chcemy naśladować pierwszych chrześcijan 

w ich metodach apostołowania w katakum- 

bowej, kryształowej czystości, ich intencyj i 

czynów. jaki był ich stosunek do. pogańskiej 

cywilizacji Grecji i Rzymu, do filozofji Pła- 

tona, i Arystotelesa, taki jest nasz — do 

współczesnej cywilizacji. My tę współczes- 

ność kochamy tak, jak się kocha błądzących 

bliźnich. Nie zapominamy o tem, że „aczkol- 

wiek wiele fałszu i zakłamania się jest we 

współczesnej cywilizacji, jednak każdy wysi- 

łek myśli ludzkiej zdobywa cząstkę prawdy, 

a stąd wiele jest twórczych wartości w Jaic- 

kiej kulturze; trzeba tylko zerwane od śred- 

miowiecza mosty przerzucić na nowo. Ale 

pamiętamy też, że żadnego światopoglądu 

nie chrzci się w. całości. Frzeba bowiem go 

poprawić, najczęściej przerobić, często na- 

wet trzeba go złamać. Wziąwszy zasady me- 

tafizyczne, jakie nam pozostawił św. Tomasz 

wykorzystać wszystko со myśl ludzka do- 

tychczas zdobyła, rozbudowywać katolicyzm, 

/ bronić go od wszelkich naleciałości tak, 

aby siłą swego piękna i bezpošredniošcią 

prawdy połączył wszystkich w jedności Ko- 

ścioła Chrystusowego, — oto nasze najgłęb- 

sze pragnienie. 3 к 
Jesteśmy uniwersalistami, w naszej me- 

łodzie współpracy i walki. Chcemy współ. 

pracować ze wszystkimi ludźmi dobrej woli 

tam, gdzie mamy z nimi wspólny cel. Zry- 

wamy z niewiarą w ludzi. Nie chcemy wszę- 

dzie węszyć złej woli, bo na świecie jest jej 

znacznie mniej, niż głupoty i uprzedzenia. Na 

odwrót, podejmujemy się trudu przekonywa- 

nia ludzi, że są oni lepsi w rzeczywistości, 

niż jedni o drugich i o sobie myślą, są bo- 
wiem dziećmi bożemi. 

Wobec zaś tych, co nas nie chcą, lub 

nie mogą zrozumieć, chcemy być wolni od 

cienia mienawiści i walczyć z nimi apostoło- 

waniem prawdy Chrystusowej, a więc raczej 

nie walczyć a nawracać. Walcząc z fałszy- 

wemi poglądami, chcemy kochać błądzących 

bliźnich. Na miejsce brutalnego ubóstwiania 

sity i naturalistycznego kultu jednostki klasy 

lub narodu, stawimy jedynie twórczą, fran- 
ciszkową miłość. ! 

Miłość, to stałe rozdawanie siebie bliż- 

nim, kształtuje nasz stosunek do narodu. Na- 

ród, jako wspólnota duchowa jest tym pryz- 

matem, przez który musi przejść dusza jed- 

nostki, aby wyczarować z siebie jakiekolwiek 

twórcze wartości. Ludzkość jest wspaniałą 

symfonją, w której każdy naród ma swoją 

melodję do wygrania. To też przez naród i 
jego kulturę chcemy służyć Chrystusowi. O- 
bowiązkiem naszej miłości wobec narodu, 
jest powiększać w miarę sił kulturę narodo* 
wą, wypiękniać ją i wyszlachetniać. Jedno- 
cześnie jednak zwracamy baczną uwagę, by 
miłość narodu nie przemieniła się w niena- 
wiść do współobywateli. Nie może bowiem 
w jednem sercu zmieścić się prawdziwa mi- 
łość i nienawiść. Ta sama miłość ponad 
wszystko kształtuje nasz stosunek do innych 
narodów. Z temi, z któremi los i dzieje nas 
sprzęgły, chcemy żyć pod jednym dachem 
państwowości w bratniej zgodzie. 

5) Jesteśmy objektywistami — to dru- 
ga metoda. Prawda jest jedna i dlatego je- 
steśmy wobec niej głęboko pokorni, dlatego 
przy poznawaniu ludzi i ich myśli, a szcze- 
gólnie przy ich ocenianiu, chcemy być bez- 
stronni, jak szyba z najlepszego szkła. Z 
objektywizmu wypływa nasz programowy 
optymizm. Chcemy radości życia. Chcemy 
być zawsze podobni do dzieci, co się cieszą, 
zobaczywszy pierwszy raz zielone drzewa. 
Dla nas piękno nie jest oparem narkotyzu- 
jacej się duszy, lecz objektywnie istniejącą 
cechą każdego bytu. Chrystus otwiera nam 
olbrzymie perspektywy Królestwa Bożego i 
„dlatego chcemy być szaleńcami bożymi i 
stąd nasza kosmiczna, programowa radość. 

6) Jesteśmy katolikami społecznymi., — 
to trzecia nasza metoda. Odrzucamy typ pra- 
cy, który polega na rzeźbieniu własnej du- 
Szy w oderwaniu od świata, w przeświadcze- 

niu, że całość sama się złoży. Inne są na- 
sze zamiary, nietylko budowa indywidual- 
nych kapliczek m.sternych, a wygodnych, 
lecz akcja organizacyjna, która ma objąć 
wszystkie warstwy młodego pokolenia tak, 
aby ono po wkroczeniu w szeregi starszego 
pokolenia znaczyło władztwo idei Chrystuso- 
wej na wszystkich placówkach życia publicz- 
nego. 

„7. Każde zagadnienie życia jednostkowe- 
po i zbiorowego jest dla nas przedewszyst- 

ет zagadnieniem etycznem, — to czwar- 
ta nasza metoda. Wszędzie, przynajmniej ne- 
Rwm sprawdzianem musi być etyka 
hrvstusowa. Rozwój pełni człowieczeństwa, 

„żoczłowieczeństwa przyświeca na- 
„m rozważaniom ustrojowym, gospodar- 

czym, społecznym, czy politycznym, Może 
odrodzeniowiec być zwolennikiem solidaryz- 
mu, korporacyjnej przebudowy społecznej, 

czy innych ideałów ustrojów społecznych, 
ale winien pamiętać zawsze, że społeczeń- 
stwo nie jest mechanicznym zlepkiem jedno- 
stek, lecz zorganizowaną organiczną caio- 
Ścią, w której każda jednostka ma swoją 
twórczą rolę. 

Ustrój społeczny musi oprzeć się na 
sprawiedliwości. Ustrój oparty na  niczem 
nieskrępowanem współzawodfiictwie ze swo- 
ją psychiką użycia, a swój wyraz znajdujący 
w giełdzie, nie może ostać się wobec wy- 
mogów etyki Chrystusowej. Praca musi zna- 
leżć należne miejsce w życiu społecznem. 
Praca bowiem w świetle nauki Chrystusa 
nie jest nieznośnym ciężarem, lecz jest prze- 
znaczeniem człowieka na ziemi, przeznacze- 
miem bowiem jego jest radosna ofiara z sie- 
bie, ze swych sił i zdolności, całopalenie się 
w bezustannej pracy ku chwale bożej, i w 

służbie bożej. 
Może być odrodzeniowiec zwolennikiem 

ustroju monarchistycznego, demokratyczne- 
go, zwolennikiem parlamentaryzmu lub nie 
ale winien pamiętać, że państwo jako porzą- 
dek prawny winno się oprzeć na podstawach 
metafizycznych, na prawie naturalnem. 

8) Aby móc wcielić w czyn nasze idea- 
ły, uważamy za konieczne intensywną upra- 
wę intelektu. Polska katolicka ma śmiałość 
i energję twórczą myśli zdobyć się musi, Nie 
chcemy jednak krzewić czczego intelektua- 
lizmu. Katolicyzm przed nim strzeże, kształ- 
cąc jednocześnie uczucie i wolę, która opar- 
ta na konsekwentnym poglądzie  filozofji 
chrześcijańskiej potrafi stać się hartowną i 
zdolną do twórczego czynu. Nie uznajemy 
z zasady odradzania społeczeństwa bez odra- 
dzania siebie. 

Niema odrodzenia jednostki bez wchła- 
niania w siebie mocy bożej. Czerpać w Chry 
stusie tę moc nadprzyrodzoną, to prosta i 
konsekwentna potrzeba. 

Zerwaliśmy z wszelką wyłącznością, tak 
osobistą jak partyjną. Przed nami życie Pol- 
ski w całem bogactwie swoich możliwości, 
a my przed niem i w niem, aby zišcič na- 
sze głębokie i stanowcze pragnienia „Oddać 
Poiskę Chrystusowi". 

W przeddzień zjazdu sodalicyjnego 
(przyp. red.) 

Jutro w murach naszej Almae Matris 

Vilnensis, będziemy gościć naszych braci- S0- 

dalisów ze wszystkich środowisk uniwersy- 

teckich i w związku z tem, chcemy wileńskiej 

Braci Akademickiej skreślić parę słów o so- 

bie.. 
Sodalicja akademików? Cóż to za grupa 

ludzi? Cóż robią? Jakie ich oblicze politycz- 

ne? 
Otóż nie jesteśmy żadną grupą politycz- 

ną, ale nie jesteśmy także konglomerat4m, 

Jesteśmy organizacją religijną, lecz nie 

bractwem i nie zakonem. 
Nie składamy ślubów ubóstwa, niema 

u nas postów, modlitw nakazanych i ascezy 
w znączeniu zakonnem. 

Między sodalicjami a bractwami jest ta 
różnica, że my zwracamy główną uwagę na 

wyrobienie wewnętrzne, a nie na kult publicz 
ny Boga, co mają za cel bractwa kościelne. 

Dla Boga, po bożemu i Bożej pomocy 
wzywając, czynimy by „wiara nasza nie by- 
{а martwą“į 

Sodalis, to może jakiś superkatolik. Też 
nie, bo idee przyświecają jednakowe. 

Wobec tego nasuwa — 51е pytanie, po- 
co istnieją sodalicje? 

„Bo u Chrystusa my na ordynansach, 
słudzy Maryi". 

Sodalicje pracują nad wychowaniem 
dzieci, młodzieży i starszych na idealnych 
katolików. 

Katolicyzm, dla nas sodalisów jest i mu- 
si być żywy, to о$ naszego życia i two- 
rzywa. 

Wyrobienie katolickiego poglądu na 
świat i apostolstwo świeckie są celem Soda- 
licyj Marjańskich, a w szczególności u aka- 
demików. Członkowie Sodalicji Marjańskiej 
Akademików pochodzą z różnych stanów i 
w przyszłości reprezentować będą różne za- 
wodv.. 

„Utwierdziwszy sie w milošci ku Bogu, 
poniosą ją wszyscy bliźnim bez względu na 
różnice pochodzenia, stanowe lub polityczne. 
Nie tolerujemy członków biernych. Praca na- 
sza ogniskuje się w sekcjach. Sprawy zna- 
czenia ogólnego, rozpatrujemy na miesięcz- 
nych zebraniach plenarnych, poprzedzanych 
wspólnem nabożeństwem, połączonem z ko- 
munją św., po którem następuje śniadanie 
też wspólne. 

„To częste przebywanie razem, jednoczy 
i przybliża duchowo, wpływając na wytwo- 
rzenie nadzwyczaj miłych i serdecznych sto- 
sunków. 

Nigdzie nie czujemy się tak dobrze jak 
w Sodalicji naszej. 

Jak już wspomniałem, dła sprawniejsze- 

Ś.n. Józef Mloizy Maciejewski 
(wspomnienie pośmiertne) 

Dnia 26 października r. b. rozstął się 
z tym światem s.p. Jozef Aloizy Maciejew- 
ski skromny lecz dzielny pracownik Pi bo- 
jownik o wolność Polski z czasów przed- 
wojennych. : 

Jako robotnik rymarski w 1900 roku 
ś.p. Józef pracuje w Warszawie, Zuswiada- 
miając robotnika polskiego narodowo i 
przygotowuje grunt w swem środowisku do 
przyszłej walki o wol8ość... Aresztowany 
przez władze rosyjskie zostaje zesłany do 
Wołogdy, gdzie spotyka się z również 
tam zesłanymi mieszkańcami dziś Wilna me- 
cenasostwem Petrusewiczami. 

Po trzyletnim pobycie uzyskuje pozwo- 
lenie na powrót ale nie do Warszawy, ale 
na Kresy Polski i osiada w Mińsku nad 
Swisłoczą. 

Jako dzielny i pracowity rzemieślnik i 
dobry Polak uzyskuje uznanie mińszczan 
i sfery ziemiańskie zasypują 4go obstalun- 
kami, co pozwala mu stworzyć większy 
warsztat, tak że ochomątai siodła Macie- 
jewskiego, ubiega się każdy ziemianin, jako 
o wyroby najtrwalsze i najlepsze. 

W roku 1915 kiedy fala uchodźców 
rusza z Kongresówki na Kresy Polski, $. p. 
Maciejewski pracuje w Komitecie pomocy 
ofiarom wojny, lokując parę  rodzin 
uchoćźców w niedużym ale już własnym 
folwarku pod Mińskiem. W 1917 roku 
wilją przyjścia Niemców do Mińska, wystę- 
puje w bojówce antybolszewickiej w Miń- 
sku z karabinem w ręku ra ulicy. 

Pe ustąpieniu przez traktat ryski ”kre- 
sów Polski wraz z Mińskiem bolszewikom, 
ś. p. Maciejewski musi uciękac @ Mińska, 
pozostawiając warsztat pracy i zgoszczęd- 
ności kupiony folwark pod Mińskiem. W 
1927 roku zostaje naznaczony na pomoc- 
nika burmistrza w Dziśnie, skąd po roku 
przyjeżdża do Wilna, aby tu wznowić pra- 
cę w swym fachu. Dzięki poparciu Woje- 
wody Wileńskiego Raczkiewicza, który ja- 
ko mińszczanin wiedział kim jest ś. p. Ma- 
ciejewski, udaje mu się stworzyć nieduży 
warsztat rymarski, gdzie pracuje sam przy 
współudziale żony. Przy pracy, przy pod- 
niesieniu nadmiernego ciężaru, pada zem- 
«lony, aby już nie powstać... Po 11 miesią- 
cach ciężkiej choroby umiera, osieracając 
żonęi 2 letniego synka. 

Jak był popularnym i lubianym Ś. p. 
Maciejewski świadczy pogrzeb Jego, * gdzie 
widzieliśmy i Wejewodę Wileńskiego Racz- 
kiewicza, który wieńcem uczcił pamięć 
dzielnego pracownika i bojownika o Pcl- 
skę, dużo byłych ziemian kresowych { @а- 
wnych robotników i pracowników z Miń- 
ska, dziś pracujących tu wżWilnie: 

Niech Ci ziemia polska za którą wal: 
czyłeś w gronie dawnych bojowców o wol- 
ną Polskę będzie lekka... 

Dr. M. Oblezierski. 

go działania i wydatniejszej pracy, dzielimy 
się na sekcje, otwarte dla wszystkich. 

W sekcji charakterystycznej umacniamy 
w sobie ducha Bożego, poznając przecudow- 
ną tajemnicę przeistoczenia Ciała i Krwi 
Chrystusa na pokarm dusz naszych i Jego 
pie EAS poświęcenie dla ludzkości. 

ygłaszając referaty i dyskutując nad 
niemi w Sekcji Uświadomienia Religijnego, 

pogłębiamy przekonania religijne, poznajemy 

i odpieramy zarzuty ważniejsze, zahartowu- 
jemy się do walki z bigoterją i laicyzmem. 

Nie obcemi są nam i sprawy socjalne. 
Odrębna sekcja akcji katolickiej ku te- 

mu służy. Ona przygotowuje kształci i wy- 
rabia prelegentów. W niej nabieramy ducha 
obywatelskiego, przygotowując się do brania 
udziału w jednolitym froncie katolickim. Nie 
zapominamy o nędzy! 

Sodalic'e organizują sekcję charytatyw - 
ną z hasłem „dla bliźniego z pomocą ducho- 
wa i materjalną“. 

Kto więc chce rozwiązywać kwestje na- 
tury socjalnej, na  płaszczyznie wskazań 
Chrystusa, na którego powołują się nawet 
nasi wrogowie, niech „zakasze rękawy” 
stanie razem z nami do pracy. Wzywamy 
wszystkich katolików — akademików, by 
się pod naszym sztandarem katolickim, na 
którym krzyż widnieje, skupili. Niech was 
nie odstrasza, ów znak, co nie jest żadnem 
godłem nowego postępu i zniszczenia. 

Pod sztandarem krzyża trzeba nam i 
w życie nietylko duchowe, ale bieżące, ki- 
mpiącė, — codzienne — trzeba pójść z tym 
sztandarem w nasze życie państwowe, w 
życie polityczne, wszędzie, gdzie się kują 
naszej Ojczyzny losy. M. Br. Grabowski. 

Sod. Mar. 

  

W dn. 1, 2 i 3 listopada r. b. odbędzie 
się w Wilnie pod łaskawym protektoratem 
J. E. arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskie- 
go oraz ]. M. ks. prof. dr. Czesława Falkow- 
skiego VI zjazd X.X. Moderatorów i Dele- 
gatów Związku Sodalicyj Marjańskich Aka- 
demików w Polsce. 

mową. Wyrok zapadł mimo przed- 
stawienia przez p. Bochwica zezwole- 
nia na instalację kapliczki, zezwolenia 
wydanego przez prałata Denisewicza, 
ówczesnego administratora diecezji Mo- 
 hylewskiej. 

у W jednym z numerów majowych 
"- czytałem: 

„Nowe rozporządrenie generał-gu- 
bernatora nakłada karę 100 rb. па 
księgarza Makowskiego i 200 rb. na 
Kazimierza Soroko...* 

„Są to skutki rewizji dokonanej 
przed kilkoma dniami w księgarniach 
która wykazała sprzedaż obrazków 
1 medalików, mających, zdaniem władz 
oznaki przeciwpaństwowe, przedsta- 
wiały bowiem, z treści swojej, pa* 
miątki z powstań polskich i w ten 
sposób wzniecały w ludności niena- 
wiść do państwowości rosyjskiej, 

„W czerwcu mińskie bractwo pra- 
wosławne zainicjowało zjazd wszelkich 
bractw w Mińszczyźnie. Celem zjazdu 
było wypracowanie „šrodkow“ obro- 
ny przed katolicyzmem i polonizacją 
zagrażającym ludności prawosławnej 
i państwu coraz silniej”. 

Numer z 17 lipca drukował po- 
niższy list J. E. ks. Biskupa Roppa: 

„Ostatniemi czasy w . niektórych 
, pismach ukazała się pogłoska o tem, 
żem się zrzekł diecezji wileńskiej. 
Wobec tego uważam za 'słuszne pro- 
sić redakcję, aby raczyła ogłosić na* 
stępujące sprostowanie. 

Od samego początku zwróconej 
przeciw mnie akcji rządu, zrzeczenie 
się djecezji postawiłem w zależności 
od życzenia Ojca Św. i teraz na tem 
samem stanowisku stoję, wzorowe 

— 
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zaś zachowanie się ogromnej więk- 
„ Szości duchowieństwa i fekt, że po- 

trzebom ludu zadość się czyni, nie 
może być dla mnie powodem zmiany 
stanowiska, które uważam za swój 

święty obowiązek. Ponieważ zaś do- 
tychczas domaganie się mej dymisji 
ze strony władzy duchownej nie na- 
stąpiło, ja też do takowej podać się 
nie miałem powodu, ani moralnego 
prawa. 

+ Edwerd bp.“ 
„W Wilnie otwarto w pierwszych 

dniach sierpnia wystawę pod nazwą 
„Dziecko“. 

Poseł rosyjski z Wilna Zamysłow- 
skij zapowiedział wystąpienie w Du- 

mie z rewelacjami dotyczącemi  dzia- 
ialności kościoła katolickiego , na 
Litwie. 

Pod datą 21 sierpnia zanotowano 
pogłoski, „że z woli Stolicy Apostol- 
skiej wikarjuszem apostolskim w dje- 
cezii wileńskiej ma zostać dziekan 
miński ks. Kazimierz _ Michalkiewicz, 
kapłan cieszący się ogólnem powa- 
żaniem dla swych cnót i nauki*, 

„Książe Eustachy Sapieha  przy- 
stąpił do odnowienia sumptem 15 
tysięcy rubli kościoła Św. Michała w 
Wilnie, zamkniętego od ostatniego 
powstania". ё 

„Do sądu okr. w Miūsku wplynę- 

ły sprawy 3-ch księży pow. mozyr- 
sklego, oskarżonych O nawracanie 

prawosławnych na katolicyzm”. 

Albo taki wypadek: 

„Od jednego z księży proboszczów 
władze zażądały wytłumaczenia się 
z zarzutu; że między swemi paraija- 
nami propaguje trzeźwość”, 

W Wilnie zanotowano kilka wy- 
padków zasłabnięć na chorobę po- 
dobną w objawach do cholery. 

15 września przybył do Wilna ks. 
Kazimierz Michalkiewicz, mianowany 
przez Ojca Św. Wikarjuszem  apost. 
Djec. Wileńskiej. 

5 października ksiądz Karol Lu- 
bianiec dokonał poświęcenia ochrony 

pod nazwą: 
wego", 

2 października sąd okręgowy ska- 
zał na grzywnę ks. prob. Tadeusza 
Zawadzkiego za zorganizowanie szkól: 
ki polskiej na Antokolu. Takaż kara 
spotkała 3 nauczycielki, zatrudnione 
w szkółce, mianowicie pp., St. Ozlęmb- 
łowską, J. Świrską i A. Giedgowd, g 

Rozeszły się pogłoski, że guber- 
nator wileński Lubimow ustępuje z 
zajmowanego stanowiska, odchodząc 
na wyższy urząd do Petersburga. 

Ks. prob. Krstowicz staje przed 
sądem wraz z kilku paniami, oskar: 
żony o zorganizowanie szkoły, Bro- 
nią oskarżonych adwokaci: T. Wrób- 
lewski i R. Sumorok. Sąd skazuje 
oskarżonych na grzywny. 

Wil. T-wo Rolnicze uchwala zało- 
żenie Stacji doświadczalnej. 

Ksiądz Michalkiewicz odznaczony 
godnością protonotarjusza  apostol- 
skiego. Ь 

„Dom Serca Jezuso- 

& % % 

Oto wiązanka wydarzeń, co je 
„Przyjaciel Ludu* wiernie i skrupu- 
latnie wynotował. 
: Nie jest ona kompletna. Niejedno 
jeszcze w r. Pańskim 1908 się działo. 
Ja jednak wybrałem tylko to co naj- 
ważalejsze było, a co w rubryce wia- 
domości „z Litwy i *Rusi*  „Przyja- 
ciel“ podawał. 

Pamiętajmy ponadto, że tygodnik 
wileński był pismem popularnem, był 
gazetką dla ludu. 

* % & 

Wspomaiałem w któremś miejscu 
niniejszej mojej pisaniny, że „Przyja- 
cjel Ludu" w ośmiu tysięcach egzem- 
plarzy się rozchodził, 

Mimowoli przychodti na myśl py- 

tanie, czemu w dzisiejszych, o ileż to 
pomyślniejszych warunkach  politycz- 
nych, Wilna nie stać na tego, co 
„Przyjaciel”, typu gazetkę „dla wsi i 
miasteczek" itakiem jak on, cieszącej 
się powodzeniem? 

Mamy w Wilnie kilka wydawnictw 
popularnych anemiczny żywot wiodą- 
cych, niemal nikomu nieznanych. Jest 
to partyjna prasa dla wsi przezna- 
czona. 

I może właśnie dla tego, "že jest 
partyjną, że nie stara się + wniknąć w 
najistotniejsze potrzeby kraju nasze- 
go, w jego kłopoty i ciężary, że ope- 
ruje zwartem kołem haseł klik po- 
litycznych, których wieś nasza już 
dziś słuchać nie chce, przyszłości 
przed sobą niema. 

„Przyjaciel* był pismem, które za 
cel sobie postawiło podnoszenie “ du- 
cha w mrokach niewoli obcej. Szcze: 
rze i skutecznie swej idei służył. 

Dziś czasy się zmieniły, to co wi- 
leńskie pismo ludowe z przed dwu: 
dziestu lat propagowało, to rzeczywi- 
stością się stało, a że dziś mniej się 
myśli o ugruntowaniu idei państwo- 
wej, a więcej o wzmocnieniu wpły- 
wów partji — to winy czytelnika z 
zaścianka, czy też chaty wiejskiej nie 
stanowi. 

Wina ta wynika z tych 'antagoniz- 
mów, jakie, wśród aktywnych u nas 
jednostek, istnieją, antagonizmów, 
których niema sposobu, tak jak  kie- 
dyś, do służbyjwielkiej idei państwa, 
nakłonić. 

Na to trzeba wielkiej ofiarności z 
własnych przyzwyczajeń, wielkich re- 
zygnacji z ambicji, a na ta właśnie 
nam, obywatelom niepodległej Polski, 
dziś już najtrudniej się zdobyć. | 

Leszcz , 

  

Eksplozja w lokalu Urzędu Wojewódzkiego 
NOWOZBUDOWANY PIEC ROZSADZONY NA DROBNE KAWAŁKI. 

W dniu wczorajszym przechodzący, ulicą Zamkową ząalarmowani zostali odgłosem 

silnej detonacji ,której towarzyszył brzęk spadającego szkła. : 
ednoczešnie Zz tem w catyim niemnal urzędzie powstał 

„, Jak się wyjaśniło przyczyną detonacji 
nej( na końcu korytarza I piętra). Piec 

popłoch. 
była rozerwanie się pieca w sali konierencyj- 
zbudowano przed trzema ty. i i dziś 

właśnie jeden z wożnych zapalił w nim. Jak widać glina nie zdążyła jeszcze wyschnąć 
i to spowodowało, że ogrzana silnym płomieniem rozsypała się. 

Siła wybuchu była tak silna, że prawie wszystkie szyby w podwójnych ramach 0- 
kien rozsypały się na drobne kawałki. 

Szczęśliwym zbiegiem okoliczności w momencie wybuchu w sali nie było nik jak 
również padające szkło nie zraniło nikogo sa mwicy. (y) дё 

Tajemnica morderstwa Stelanji Daróchowej została wyświetlona 
MĄŻ PRZYZNAŁ SIĘ DO ŻONOBÓJSTWA 

Przed kilku dniami pisaliśmy o tajemni- 
czem zniknięciu mieszkanki nadgranicznej 
wioski Dorochy gm. grodeckiej Stefanji Do- 
rochowej. Odrazu podejrzewano, że została 
ona zamordowana przez swego męża, zbieg- 
łego na terytorjum Rosji w obawie przed od- 
owiedzialnością. Ogólnie przypuszczano, że 
orochow, podejrzewający żonę o wydanie 

go zorganizował porwanie jej. 
Po pewnym czasie aresztowano go na 

granicy w chwili kiedy przekradał się z Ro 
sji. Początkowo wypierał się on udziału w 
porwaniu żony i stwierdził, że od chwili u- 

cieczki do Rosji nie powracał na terytorjum 
polskie, lecz w toku badania zaczął się plą- 
tać i w rezultacie przyznał się do zbrodni. 

Oświadczył on, że zabił żonę wskutek nie 
porozumień powstałych między ni mi i ukrył 
zwłoki w dole wykopanym w środku pola. 

Policja udała się na wskazane miejsce i 
odnalazła zwłoki. 

Dorochowa przekazano do dyspozycji 
władz sądowych. Prócz morderstwa ciąży na 
nim zarzut współpracy ze szpiegowską or- 
ganizacją, której pomagał w przenoszeniu taj 
nych dokumentów. (y 
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5. URZĘDOWA 

— (y) Z posiedzenia wydziału wojewódz 

kiego. W dniu 29 października rb. w wileń- 

skim urzędzie wojewódzkim pod przewodni - 

ctwem p. wojewody Władysława  Raczkie, 

wicza odbyło się 15 z kolei w roku bieżą- 
cym posiedzenie wydziału wojewódzkiego na 

którem: rozpatrzono protókół posiedzenia 
Rady Miejskiej m. Wilna z dnia 3. 10. rb. 
wysłuchano sprawozdania z wykonania bud- 
żetu m. Wilna za I półrocze 1929 — 30 r., 
rozpatrzono i zatwierdzono dodatkowy bud- 
żet na rok 1929 — 30 wilejskiego powiatowe- 
go związku komunalnego., 5 uchwał poszcze 
gólnych rad gminnych w przedmiocie obsa- 

dzenia stanowisk w urzędach gminnych, o0- 

raz 20. odwołań od dokonanych przez organa 
komunalne rozmaitego rodzaju podatków. 

Po wyczerpaniu porządku dziennego p. 

wojewoda w dłuższem przemówieniu podzie- 

lit się z członkami wydziału wojewódzkiego 

swemi wrażeniami z dokonanych ostatnio in- 

spekcyj kilku powiatów podczas których głó- 

wną uwagę p. wojewoda poświęcił zagad- 

nieniom samorządowym i gospodarczym tych 

powiatów. 
MIEJSKA 

— (0) W sprawie asfaltowania u- 
lic miejskich. Jak się dowiadujemy ze 
zródeł miarodajnych, kradzież magnito 
ma motorze Polskiego T-wa Asfaltowe- 
go wartości kilkuset złotych, nie wpły 
mie na rozpoczęcie robót asfaltow. na 

odcinku ul. Mickiewicza we właściwym 
czasie. 

— (b) Dworzec autobusowy na placu 
Orzeszkowej „zostanie zniesiony. Wczoraj w 
lokalu Magistratu odbyła się konferencja w 

sprawie ruchu autobusowego w mieście i na 
prowincji. W konferencji wzięli udział: wice- 

„prezydent Czyż, zast. starosty grodzkiego Bo 
gdanowicz, przedstawiciele wojskowości, ja- 
ko L komendant policji podinspektor Izydor 

czy! : 
W pierwszym rzędzie omawiano budowę 

stałego dworcu dla autobusów dalekobież- 
nych, a to wobec niemożności tolerowania 
nadal na placu Orzeszkowej prowizorycznej 

  

śmierci prof. dr. Rafała Radziwiłłowicza kon- 
dolencje od pana Ministra Wyznań Religij- 
nych i Oświecenia Publicznego Sławomira 
Czerwińskiego i od pana wojewody Wileń- 
skiego Władysława Raczkiewicza. 

AKADEMICKA. 
— Wezwanie Wileńskiego Komitetu Aka- 

demickiego. Wobec zgonu śp. profesora Ra- 
dziwilłowicza wileński komitet akademicki 
wzywa niniejszem całą młodzież akademicką 
do wzięcia jaknajliczniejszego udziału w na- 
bożeństwie żałobnem i pogrzebie, które odbę- 
dą się we czwartek dnia 31 bm. o godz. 10 
rano w kościele św. Jana. 

— Komunikat Wileńskiego Komitetu Aka 
demickiego. Naczelny Komitet Akademicki 
rozpisuje wybory na zjazd ogólny polskiej 
młodzieży akademickiej według poniższego 
kalendarza wyborczego: dn. 31. 10. rozpisa- 
nie wyborów, dn. 6. 11. termin zgłoszenia 
fist okręgowych do okręgowej komisji wy- 
borczej, dn. 26. 11 termin wyborów. 

Wszelkich informacyj udziela sekretarjat 
wileńskiego komitetu akademickiego codzien- 
nie od godz. 20 — 21. 

— Zarząd chóru akademickiego przypo- 
mina, że dziś tj. dn. 31. 10. br. o godzinie 
2.30 odbędzie się próba kostjumowa, jutro 
zaś o godz. 10 rano próba generalna, w Lu- 
tni. Obecność wszystkich konieczna. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 
— (b) Przedłużenie akcji zasiłkowej. Za- 

rząd Funduszu Bezrobocia postanowił prze- 
dłużyć akcję zasiłków na dalsze 17 tygodni 
dla tych bezrobotnych, którzy do dnia 30 li- 
stopada wyczerpią prawo do korzystania z 
akcji doraźnej rządowej. Powyższe tyczy się 
jedynie bezrobotnych zamieszkujących w Wil 
nie i na terenie powiatów wileńsko - troc- 
kiego i słonimskiego. 

— (b) Z posiedzenia gminy żydowskiej 
Na onegdajszem zebraniu zarządu gminy ży- 
dowskiej omawiano sprawę gospodarstw w 
domach mależących do gminy (Rozensona). 

Po dłuższej dyskusji zarząd nad tymi do- 
mami pozostawiono nadal w rękach radnego 
Kruka. Temsamem gmina aprobowała dotych 
czasową gospodarkę w tych domach mimo 
licznych ataków przeciwników Kruka. 

KOMUNIKATY. 

— Loterja na kościół św. Ignacego. Dn. 
1 1 2 listopada rb. odbędzie się loterja fan- 
towa na kościół garnizonowy św. Ignacego 

na którym ciąży dług 41558 zł. 23 gr. ME 
stawa i odbiór fantów w Elektroluksie (róg 

Zamkowej i Królewskiej) Wydział wykona- 
wczy komitetu zwraca się'do społeczeństwa 

z gorącą prośbą o poparcie imprezy i po- 

moc w spłaceniu długu, od którego odsetki 

wynoszą około 300 zł. miesięcznie. 
— (0) Świadectwa przemysłowe. Z dn. 

1 listopada następuje obowiązkowe wykupy- 

wanie swiadectw przemysłowych i kart re- 

jestracyjnych na rok 1930. Termin wykupie- 
nia trwać będzie do dnia 31 grudnia rb. W 
roku bieżącym, oprócz dodatku na rzecz mia 

sta, będą pobierane dodatki na rzecz lzby 
przemysłowo - handłowej i na rzecz Izby 
rzemieślniczej. 

— Zarząd Spółdzielni Właścicieli Autobu- 
sów w Wilnie podaje do wiadomości, że w 
dniu 31 bm. od godz. 15 i w dniach 1-g0 i 
2-go listopada rb. od godz. 7 rano do 23 
będą kursowały dodatkowe autobusy Spół- 
dzielni z pl. św. Magdaleny (przy zbiegu u- 
lic Zamkowej i Królewskiej) do Cmentarzy: 

Rossa, Bernardyńskiego i św. Piotra i Pawła 
— Biuro Zarządu Centralnego Polskiej 

Macierzy Szkolnej Z.W. mieści się obecnie 
przy ul. Wileńskiej Nr. 15. m. 5 

stacji dla tych autobusów, a to ze względu 
na bliskość kościoła, szkół i licznych domów 
mieszkałnych w których pobyt z racji stałego 
ruchu na stacji stał się wprost niemożliwy. 

Po wysłuchaniu opinji fachowców zebra- 
ni doszli do wniosku, że najodpowiedniejszem 
miejscem na wybudowanie stałego dworca 
autobusowego będzie plac Łukiski, Tam też 
w przyszłości stanie odpowiedni budynek u- 
rządzony, w sposób, umożliwiający podróż- 
na na oczekiwanie potrzebnego auto- 
USU. 

Zakaz zatrzymywania się autobusów w 

innych miejscach będzie nadal utrzymany. 
Ponadto na konferencji poruszono sprawę 

normalnego kursowania pojazdów mechani- 
cznych i zdecydowano wzmożyć nad tym ru 
chem bardziej obostrzoną kontrolę. 

Jak z powyższego widzimy, odnośne wła- 
dze ostat ecznie zrozumiały cały bezsens u- 
rządzenia postoju samochodów w. srodmie- 
ściu i choć późno zdecydowały się zło na- 
prawić. 

SĄDOWA 
— (b) Zmiany w sądownictwie. Wice - 

prokurator przy sądzie okręgowym w Wil- 
nie p. Aleksander Zaniewski został miano- 
wany sędzią sądu okręgowego w Grodnie. 

Na jego miejsce przechodzi podprokura- 
tor przy tut. sądzie p. Wincenty Giedroyć. 

Jednocześnie sędzią okręgowym śledczym 
z siedzibą w Wołożynie został wyznaczony 
asesor sądowy p. Walenty Zakrzewski. 

WOJSKOWA 
— (a) Kto staje do zebrań kontrolnych. 

Dziś 31 października do zebrań „kontrolnych 

stają urodzeni w roku 1889 nazwiska których 

rozpoczynają się na litery H, Ii J. | 
Jutro jak i dni następnych komisja kon- 

trolna z racji świąt nie pracuje. Najbliższy 

termin wznowienia posiedzeń podamy osobno 

KOLEJOWA. 

— (a) Objazd linij kolejowych. Obecnie 
na terenie Wileńskiej Dyrekcji Kolejowej 

przepr owadza lustrację stacyj kolejowych 

dyrektor departamentu handlowo - taryfo- 
wego ministerstwa komunikacji p. Kułakow- 

ski. 
Po dokonaniu łustracji na prowincji p. 

Kułakowski przybędzie również do Wiina. 

UNIWERSYTECKA. 

— 2 Uniwersytetu. JM. ks. rektor prof. 
„dr. Czesław Fałkowski otrzymał z powodu 

RÓŻNE. 
— (y) Z pobytu w Wilnie ministra pe 

mocnego ji. Bawił w Wilnie minister 
pełnomocny Hiszpanii p. Aguirre de Carcer 
dyrektor sekcji mniejszościowej Ligi Naro- 
dów w towarzystwie naczelnika wydziału 
MSZ Adama Tarnowskiego. W czasie poby- 
tu w Wilnie p Aguirre de Carcer zwiedził 
miasto w towarzystwie prof. Ruszczyca i zło- 
żył wizyty p. wojewodzie wileńskiemu i wi- 
ceprezydentowi miasta p. Czyżowi, poczem 
zetknął się z przedstawicielami mniejszości 
narodowych i odwiedził kilka szkół. Pan Agu 
irre de Carcer odjechał z powrotem do War- 
Szawy., > 

— (y) Szef policji w Rydze zwie- 
dzał Wilno. W dniu wczorajszym przy- 
byli do Wilna dyrektor policji z Rygi 

Woldemar Ossolin, zastępca jego Ro- 
land Stiglitz. Przybyli oni z Warszawy 
w towarzystwie radcy Min. Spr. Wewn 
Kellera. Po złożeniu wizyty wojewo- 
dzie Raczkiewiczowi goście łotewscy 
zapoznali się z organizacją wydz. bez- 
pieczeństwa urzędu wojewódzkiego o- 
raz wydz. śledczego komendy wojewó- 
dzkiej P.P. poczem zwiedzili miasto i 
odbyli. wycieczkę do Trok. Po powro- 
cie podejmowani byli przez wydział 
bezpieczeństwa obiadem w hotelu Ge- 
orga. We środę rano goście łotewscy 
żegnani przez radcę Niekrasza i ko- 
mendanta Konopko odjechali do Rygi. 
„— (y) Ekshumacja zwiok żołnierzy pol- 

skich, Przed kilku dniami we wsi W. Olesia 
pow, Postawskiego odbyła się ekshumacja 
zwłok żołnierzy polskich, pochowanych na 
gruntach włościańskich. Zwłoki umieszczono 
w trumnach i przewieziono na cmentarz w 
Postawach. 

U wjazdu do Postaw oczekiwały przy- 
bycia prochów wszystkie organizacje miej- 
sčowe ze sztandarami, licznie zgromadzona 
ludność wszystkich wyznań młodzież szkol , 
na. Na cmentarzu postawskim po poświęce- 
niu grobów i odprawieniu modłów przemó 
wił proboszcz miejscowy ks. Kaczmarek, a 
następnie starosta Niedźwiecki. 

Na świeżej mogile złożono wieńce od 
stowarzyszeń i organizacyj. 

/ 
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— (y) Nowe przepisy o sprzedaży na- 
biału. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
opracowało nowe przepisy o sprzedaży mle* 
ka i śmietany. Mają one na celu zapobiec 
odtłuszczaniu nabiału przez nieuczciwych 
sprzedawców, co w mowie potocznej nazy- 
wa się „chrzczeniem mleka. AES 

Obecnie młeko będzie musiało zawierać 
3 proc. tłuszczu, a śmietana 30 proc. : 

Sprzedawców fałszujących nabiał czekać 
będzie kara do 100 zł. grzywną lub 6 tygod- 
ni aresztu. : 

— (a) Ujednostajenie potrąceń emerytal 
nych. Wobec tego, że poszczególne urzędy 
skarbowe różnie załątwiają*sprawę potrąceń 
"emerytalnych od pensyį  funkcjonarjuszów 
państwowych, odnośne władze wydały za- 
rządzenie nakazujące  uskutecznianie tych 
potrąceń jedynie w złctych, nigdy zaś w pm 
ktach co miepotrzebnie zmatwało jedynie 

wypłaty. ь 
— (b) Umorzenie sprawy przeciwko Tow. 

Szkoły Białoruskiej. W swoim czasie zarząd 
Towarzystwa Szkoły Białoruskiej w Wiłejce 
powiatowej został pociągnięty do odpowie- 
dzialności za nadużycia wyrażające się w 
formie przekroczenia kompetencyj przewi- 
dzianych w statucie Towarzystwa. $ 

Sprawa ta dłuższy czas znajdowała się 
w śledztwie i obecnie została przedłożona 
prokuratorowi przy sądzie okręgowym w 
Wilnie, który po zapoznaniu się z treścią akt 
dochodzeń zdecydował całą sprawę umorzyć 

— (b) Sprowadzenie małp dla USB. 
tych dniach ma przybyć do Wilna transport 
małych małp, które będą oddane tutejszemu 
uniwersytetowi dla doświadczeń lekarskich. 
Małpy te zostały nabyte w ogrodach zoolo- 
gicznych Warszawy i Poznania. 

— (y )Stan wody w Wilji. Normalnie w 
końcu października zaczyna się jesienny przy 
bór wód na rzekach. Pora deszczowa przy- 
sparza rzekom wód. Obecnie dzięki małym 
opadom atmosferycznym wody Wilji nie 
zdradzają wielkiej tendencji zwyżkowej. W 

- dniu wczorajszym poziom wynosił 238 cm. 
t.j. zaledwie 2 cm. ponad stan ormalny. 

— Cena na węgiel. W związku z pod- 
wyżką kosztów przewozu węgla, z dniem 23 
bm. zgodnie z uchwałą Starostwa Grodzkie- 
go, obowiązuje ceńia za tonnę węgla loco 
dziedziniec odbiorcy zł. 74. 

— (b) O jeden podatek mniej. Zawie- 
szeniu uległ podatek przemysłowy od obro- 
tu przypadającego od tranzakcyj eksporto- 
wych rzepakiem, siemieniem, konopiem, faso 
ią, grochem, wyką, łubinem i koniczyną. 

TEATR |! MUZYKA 

— Teatr miejski na Pohulance. Dzisiej- 
szy koncert znakomitej skrzypaczki Ireny Du 
biskiej odbędzie się w sali teatru na Pohulan 
ce staraniem wileńskiego Tow. Filharmonicz- 
nego. jedyny występ swietnej artystki zapo- 
wiada audycję o wysokim poziomie. Wirtuoz 
ka grać będzie: koncert skrzypcowy Paga- 
niniego, sonatę Handla, nieznane tańce ru- 
muńskie, Bartoka i in. Początek godz. 8 
wiecz. Bilety nabywać można w kasie teatru 
Lutnia od 11 — 4 pp. w kasie teatru na Po- 
hulance od godz. 5 w. 

Jutro „„Maman do wzięcia* A. Grzymały 
Siedleckiego. 

— Teatr miejski w Lutni. Dziś ukaże się 
no raz ostatni doskonała komedja znakomi- 
tych autorów francuskich Croisseta i Fler- 
sa „Powrót”*. Występujący artyści z Ceranką 

- Molską, Wyrwicz Wichrowskim, Detkowskim 
i Ziembińskim na czele tworzą prawdziwy 

. koncert gry. Pod reżyserją Waldena odby- 
wają się codziennie próby z oryginalnej ko- 
medji B. Winawera „R. H. Inżynier". 

— „Widma“ S. Moniuszki. Jutro na sce- 
nie teatru miejskiego Lutnia wystawione bę- 
dą „Widma' misterjum muzyczne S. Moniu- 
szki* do stów A. Mickiewicza. W wykonaniu 
biorą udział artyści wileńskiego zespołu ope- 
rowego, zwiększane chóry akademickie oraz 
orkiestra ec pod kierownictwem 
Zygmunta Dołęgi. Reżyseruje A. Ludwig. De 
koracje E. Karnieja. Widowisko poprzedzi 
słowo wstępne prof. Józefa Wierzyńskiego. 
W sobotę jako w dzień Zaduszny „Widma* 
będą powtórzone. Bilety do nabycia w ka- 
sie zamawiań 11 — 9 w. Młodzież szkołna i 
akademicy korzystają z biletów ulgowych. 

— Rewja wileńska „Złote Wilno". Zespół 
rewji wileńskiej EE w. poniedziałek 
4 i wtorek 5 listopada z nową aktualną rewją 
„Ztote Wilno“ J. Swiętochowskiego i B 
Drwicza. Niezmiernie barwny i urozmaicony 
program, oparty na motywach wileńskich 
niewątpliwie zainteresuje publiczność, Aktu- 
alne piosetnki, skaetche, rewellersy oraz pro- 
dukcje taneczne składają się na artystyczną 
całość. Dekoracje pod kierownictwem art. 
malarki Lidji Cholet. Bilety po cenach zwyk- 
łych są do nabycia w kasie zamawiań 11 — 
9 w. bez przerwy. 

„— Przedstawienia popołudniowe. W nie- 
dzielę najbliższą odbędą się w teatrach miej- 
skich przedstawienia popołudniowe po ce- 

- nach zniżonych. W teatrze na Pohulance wy- 
stawioną będzie komedja Gogola „Rewizor* 
w teatrze Lutnia po raz ostatni w sezonie 
sztuka Bergera „Powėdž“, 

— Pierwsza niedziela kameralna dn. 3 [i- 
stopada o godz. 20.30 w siedzibie Związku 
Literatów przeznaczona jest tylko dla osób 
które zaopatrzą się w księgarni Gebethnera 
i Wolffa (Mickiewicza 7) lub przy: wejściu 
w abonament na cykl 8 wieczorów. Najlepsze 
siły miejscowe wykonają kwartety Moniusz- 
ki i Noskowskiego, oraz sonatę skrzypcową 
Paderewskiego. Liczba osób bardzo ograni- 
czona. Szczegóły w afiszach. 

— Dziś dnia 31 października w lokalu 
Stowarzyszenia Techników Polskich w Wil- 
nie (ul. Wileńska 33) o godz. 21 odbędzie 
się rewja Nr. 5 „Złote Wilno* oraz wieczór 
EE } 

— Konkurs na sztukę dla teatrów ludo- 
wych. Towarzystwo Polskiego Teatru Ludo- 
ko w. Wilnie niniejszem podaje do wiado- 
mości, że S ų termin składania sztuk 
na konkurs sztuki dia teatrów ludowych prze 
pmnity został do dnia 15 listopada rb. rzypominamy że l-sza n i zł. 300, Il-ga zł. 200, NI zł. 100. e ACE 

1 Utwory zaopatrzone w godło z nazwis- 
kiem i adresem autora w kopercie zaklejonej 
(mającej na zewnątrz te same godło) nad- 
syłać należy pod adresem: Wilno, Zawalna 
16 m. 8 Tow. Polskiego Teatru Ludowego. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Piccadilly — Policmajster Tagiejew. 
Heijos — Mocny człowiek. 
Lux — Miłość i izy Szopena. 
Światowid — Dziewczę z huśtawki. 

* Wanda — Ostatni rozkaz. 
R miejskie — maj M pulku. 
ollywood — Żegnaj Mascotte. 

Eden — Z bolszewickiego raju. 
Ognisko — Władczyni Sahary. 

  

ž SĄDÓW 

Więc kto kogo zdradzał? 

Na tle podejrzeń o zdradę małżeńską 
często wynikają nieporozumienia zawsze 
jednak votum nieufności zgłasza jedna 
strona. : 

U małżonków Wróblewskich ze wsi 
klepacze pow Słonimskiego sytuacja pod 
tyra względem została na zawsze niewyja- 
śniona. 

Ona zawsze odnosiła się do niego z 
pewnym niedowierzaniem twierdząc, że 
nie opuszcza on okazji do zdrady. Niewia- 
domo w jakim stopniu podejrzenia te były 
usprawiedliwione dość, że małżonkowie 
byli stadłem kłótliwem. 

Pewnego dnia Wróblewscy poszli do 
lasu lecz wieczorem mąż wrócił sam. Nie 
zwrócoso na to uwagi, lecz kiedy nieo- 
becność żony przedłużała się zaczęto in- 
teresować jej zniknięciem. Trudno się było 
czegoś dowiedzieć od męża. 

Na pytania "odpowiadał krótko: 
wiem, lub badzia się gdzieś pewno. 

Po tygodniu dopiero drwale znaleźli 
zwłoki Wróblewskiej z rozpłataną w okrop- 
ny sposób głową. М 

Policja aresztowała Wróblewskiego. 
Przyznał się on do morderstwa i zeznał, 
że zamordował żonę w uniesieniu. Jakoby 
miał on uzasadnione podejrzenie, že jest 
zdradzany i na tem tle powstała kłótnia. 
W trakcie kłótni żona obraziła gotak cięż- 
ko, że niepomny na nic uderzył ją sie- 

kierą. ° 
Śąd nie dał wiary jego słowom na co 

wskazuje wyraźnie wyrok skazujący na 
dwanaście lat ciężkiego więzienia. 

Sąd Apelacyjny też stanął na tem sa- 
mem stanowisku i karę zatwierdził. 

Ostatecznie tajemnica małżonków 
Wróblewskich, w sensie kto z nich winien 
był wiarołomstwa nie została rozjaśniona. 
Poniosła ją z sobą do grobu zamordo- 
wana. (y) 

ASTA REIK NES 

WYPADKI I KRADZIEZE 

— (c) Wypadki za dobę. Za czas od 29 
do dnia 30 bm. do godz. 9 rano zanotowano 
w Wilnie 89 wypadków. 

W tej liczbie było kradzieży 6, zakłóceń 
spokoju i nadużycia alkofiolu 13, przekroczeń 
administracyjnych 43 i różnych 27. 3 

(c) Pożar, Nocy onegdajszej w mająt- 
ku Podw eryszki gminy bieniakońskiej wia- 
sność p. Kiersnowskiego wybuchł pożar któ- 
ry zniszczył oborę. Straty wynoszą 4 tysię- 
cy złotych. ! $ 

— (c) Awantura z sekwestratorami, Wczo 
raj w dzień doszło do zajść z sekwestrato- 
rami przybyłymi wyegzekwować należność 
od zalegającego w opłacie podatków kolpor 
tera gazet Bergera (ulica św. Mikołaja). Mi 
mo asysty policji Berger stawiał opór i wy- 
wołał zbiegowisko. 

Tłum żydów dowiedziawszy się, że wcho 
dzą tu w grę sekwestratorzy odrazu przyjął 
grozną postawę co groziło poważniejszemi 
zajściami tak, że musiano wezwać silniej- 
szy oddział policji, który w rezultacie umo- 
żli wił sekwestratorom wykonanie czynności 
służbowych. 

— (c) Robotnik oblał się smołą. Podczas 
pracy przy budowie szkoły technicznej uległ 
poparzeniu smołą robotnik Stefan Perens (Fi 
larecka 3) Doznał on uszkodzenia twarzy i 
obu rąk. 

— (c) Spadł z drabiny i doznał ogólnych 
obrażeń mularz Kapanowicz (Nowogródzka 
30) pracujący przy odnawianiu domu na wy 
sokości Il piętra. 

— (c) Usiłowanie samobójstwa. Z nie- 
wyjaśnionych narazie przyczyn targnęła się 
na życie 19 letnia ah Ryńkiewiczówna 
(Kopanica 5) która wypiła jodyny. Desperat 
ikę ulokowano w szpitalu żydowskim. 

— (c) Ujęcie posztkiwanego. W trakcie 
rewizyj przeprowadzanych w mie linach zło- 
dziejskich został ujęty Michał Dorywaj odda- 
wna poszukiwany przez policję w Podbrzeziu 
zą liczne włamania i kradzieże. 

— (c) Poranienie. Na ulicy Olimpja 9 
został poraniony nożem Henryk Koczan (Tar 
gowa 27). Rannego w stanie ciężkim odwie- 
ziono do szpitala żydowskiego. Policja bada 

nie 

  

. okoliczności w jakich wypadek ten miał miej 
sce. 

— (c) Smierteine zatrucie spirytusem 
żonym. W dzień 29 bm. do szpitala św 

Jakóba została dostarczona Julja Paczkow- 
ska (Legjonowa 1) z silnemi objawami zatru 
cia spirytusem skażonym. 

Mimo usilnych zabiegów lekarskich Pacz 
kowska w kilka minut po przybyciu do szpi- 
tala zmarła. 

— (c) Fałszywe pieniądze, W urzędzie 
pocztowym Wilno I zatrzymano pewnego 0- 
sobnika który usiłował puścić w obieg fał- 
szywe banknoty 5-cio złotowe. 

— (c) Sezon na podrzutków. Za ubiegłą 
dobę znaleziono na terenie miasta aż 5 pod- 
rzutków, a mianowicie: przy ulicy Mickie- 
wicza 22, Połockiej 39, Słowackiego 29, W. 440: 
Pohulanka 14 i na chodniku ulicy 
go. 

iłsudskie- 

— (c) Mieszkania należy zabezpieczać. 
W czasie nieobecności domowników zosta- 
ło okradzione mieszkanie Anny Wiśniewskiej 
przy ulicy Dzielnej 21. Pastwą złodziei padła 
garderoba i bielizna wartości 500 złotych. 

Taksamo okradziono Stefanję Wojtaniec 
zamieszkałą w Bołtupiu, której zabrano ubra 
nie na 300 złotych. 

— (c) Okradziony w zajezdzie, Nocują- 
cemu w zajezdzie przy ulicy Kałwaryjskiej 
106 Janowi ogdanowiczowi (Słomianka 16) 
skradziono zegarek. х 

Sprawcę kradzieży mieszkańca wsi Maga 
zynek gminy podbrzeskiej Wacława Dwile- 
wicza policja ujęła i znaleziony przy nim ze- 
garek zwróciła Bogdanowiczowi. 

(c) Symułacja napadu. W ubiegły 
wtorek wieczorem do policji wypłynęło za- 
meldowanie mieszkańca pobliskiej wsi Góry 
(Il kom. pp.) Stanisława Chreptowicza 0 
napadzie dokonanym na niego wpobliżu że 
laznej Chatki. Chreptowicz twierdził, że po 
dotkliwem pobiciu zrabowano mu 275 zł. 

W trakcie dochodzenia wyszło na jaw że 
żadnego napadu nie było i że Chreptowicz 
mając urazę do sąsiada Józefa Stankiewicza 
usiłował w ten sposób zemścić się na nim 
oskarżając o napad. 

„ Podczas rewizji w mieszkaniu symulanta 
pieniądze rzekomo zrabowane znaleziono w 
całości ukryte na piecu. 

2 Przyparty do muru Chreptowicz przyznał 
się, że złożył fałszywe zameldowanie. 

‚ — (c) Podrzutek. W wydziale pracy i 
opieki społecznej Magistratu porzucono dwie 
dziewczynki — Janinę około lat 2 i Wandę 
w wieku około półtora roku. 

Ji sztucz szczędzi 
RADJO. 

Czwartek, 31 października 1929 r. 

11.55 — 12,10: Transmisja z Warszawy 
Sygnał czasu i komunikat meteorolo- 
giczny. 12,30— 14,00: Transmisja z Warszawy 
Koncert dla młodzieży szkolnej. 17.00— 
17.20: Program dzienny i chwilka litewska. | 
17.20—17,45: Audycja dla dzieci „Wszyscy 
Święci* opowiadanie Cioci Hali. 17.45 — 
18.45: Transmisja z Warsz. Koncert. 
18.45 — 19,19 Pogadanka radjotechniczna. 
19.10—19,25: Przegląd fi'mowy. 19.25 — 
19.55; Transmisja z Warszawy: przemówie* 
nie Ministra Skarbu i Prezesa P. K. O. z 
okazji „Dnia oszczędności”, 20.05 — 20.30: 
Odczyt poświęcony $. p. Jackowi Malczew- 
skiemu, wygł. prof. Stanisław Matusiak. 
20.30—21.30: Transmisja z Warszawy: Kon- 
cert wieczorny. 21.30—22.15: Słuchowisko 
wesołe: „Trójka hultajska* — stary figiel 
Jana Nestroya na nowo po polsku opowie 
dziął Witold Hulewicz. Muzykę skompono- 
waął Eugenjusz Dziewulski. Wykona Zesp. 
Dram. Rozgł. Wil. pod kisr. Haliny Hohen- 
dlingerówny (transmisja na inne stacje) 
22.15—23,00: Transmisja z Warszawy: Po 
gadanki i komunikaty. 23.24: Spacer detek- 
torowy po Europie (retrarsmisja stacyj 
zagranicznych). : 

  

GIEŁDA WARSZAWSKA 
30 października 1929 r. 

Dewizy i waluty: 

Tranz. Sprz. Kupno 
Dolary 8,90, 8,92, 8,88, 
Belgja 124,74, 125,05, 124,43 
Kopenhaga 238,95, 239,55, 238,35 

Budapeszt 155,84 156,24 155,46 

Holandja 359,49 36030 — 358,59 
Londyn 43,50, 43,61. 43,39 

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

Oslo 237,52 238,12 236,92 

Paryż 35,13, 35,22 35,04 

Praga 26,41, 26,47, 26,35, 

Szwajcarja 172.76, 173,19, 172,33, 
Bukareszt 5,3125 5,3137 5,3113 

Stokholm 239,52, 240,12 238,92 
Wiedeń 12535 125,66, 125,04 
Węgry 155,57 155,97 155,17 
Włochy 46,73, 46,84, 46,62, 
Marka siemiecka 213,36, 
Gdańsk 173,05. 

Papiery procentowe: 

Pożyczka inwestycyjna 117.50  Prem- 
jowa dolarowa 65— 5 proc. konwersyjna 
50,50. 6 proc.dolarowa 81.— 10 proc. kole” 
jowa 102,50, 5 proc. kolejowa 46,50. 8 proc. 
L. Z. B. Gosp Kraj. i Banku Roln., obli- 
gacje B. Gosp Kraj, 94. Te same 7 proc. 
83,25. 4 i pół proc. I.. Z. ziemskie 47,25. 
8 proc. warszawskie 68,75.5 proc. warszaw- 
skie 51.75 4i pół proc. Łodzi 42. 5 proc. 
Siedlec 42,—. 8 proc. obligacje P. B. 
Komunalnego 93, Stabilizacyjna 88.50. 5 proc 
Radomia 43. 8 proc. ziemskie 74, 4 proc. 
ziemskie 40.— 6 proc. poż. konw. Warsz.. 
—50. 10proc. Siedlec 67,75. 

Akcje: 

GIEŁDA WILENSKA 
dnia 30 października 1929 r. 

Banknoty. 

Franki szwajcarskie 172 
Listy Zastawne w walucie zagr. 

5 proc. Pożyczka Premj. ser. Il 1926 r. 
5 Dol. — 63 i pół. 

Listy zastawne. 

4i pół proc. Wileńskiego Banku Ziemsk. 
100 21.—5,05 

OZ IAE A KAIP он 

CENY W WILNIE. 

Z dnia 29 października r. b. 

Ziemiopłody: pszenica 35—40, żyto 
24-—25, jęczmień 23—24, owies 23 —24, gry- 
ka 33—35, otręby pszenne 21—22, żytnie 
19-20, ziemniaki 7 - 8, siano 10 —12, słoma 
8—9, makuchy lniane 47—48, Tendencja 
w dalszym ciągu bardzo słaba. Podaż do- 
RAE EA are małe. 

ąka pszenna 90-110, żytnia razowa 
29-30, pytlowa 40—43 za klg. 

Kasza jęczmienna 60—70, jaglana 80— 
100, gryczaną 80-90, owsiana 80—110 
perłowa. 60 — 80, pęczak 55 — 60 z 
1 kg. manna 100—130. 

Mięso wołowe 200—240, cielęce 290— 
300, baranie 180—200, wieprzowe —320, 
słonina świeża 380—400, solona 380—420, 
sadło 380—400, smalec wieprzowy 420— 

ь 
Nabiał: Mieko 40—45 gr. za litr, šmie- 

LA 180—200, 25, Wj za I kg. 
ser twarogowy -—200, masło niesolona 
600--650, solone 550—500. 

Jaja: 180—200 za 1 dziesiątek. 
Warzywa: groch polny 50-60, fasola bia« 

ła 140—160, kartotle 9--10, kapusta świeży 
15-20, kwaszona 70-80 marchew 15—20 
(za pęczek), buraki 15 20 (za pęczek), 
brukiew 15—20, ogórki 6-7 zł, za 100 
sztuk, cebula 40—50, pomidory 60—70 za 
kg. kalafiory 60-80 za główkę. 

Owoce: Jabłka stołowe 70—100 za 1 
kg., kompotowe 50—60, gruszki I gat, 100— 
120, Il gat. 70—80,Sliwxi węgierki 170—180. 

Grzyby: Świeże borowiki 250 — 300 zł 
za 1 kg, rydze 200—220, mieszane 0,25 — 
0.30, suszone borowiki 15 —18 zł. 

Drób: kury 5—7 zł. za sztukę, kurczę” 
ta 250-300, kaczki 8—9, młode 400-860, 
zgsie 12—15, młode 8 -10, indyki 20—25, 
młode 12- 15 zł. 

Ryby: liny żywe 500—550, śnięte 280— 
350, szczupaki żywe 550--600 śniętę 250— 
380, leszcze żywe 500—550, śnięte 280—350, 
karpie żywe 475— 500, śnięte 250-— 300, ka- 
rasie żywe 350—400, śnięte 250—280, oko- 
nie żywe 500—550, śnięte 320—350, wąsa- 
cze żywe 500-550, śnięte 350—400, siela= 
wa 250-300, sumy 250-280, węgorze 600-700, 

i 250—280, płocie 180—250, drobne 

Len: Len surowiec 1 gat. 2.50 — 2,75 
dolarów amerykańskich za pud, len trze- 
pany 3.75 dol. za pud. (n) 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Odpowiedzialny redaktor Witold Woydyłłe,   

Używaj zamiast masła i 

ne masło (hl 
Wszędzie do nabyeia. 

  

  

  

| Kino Miejskie 
$AŁA MIEJSKA 

ul. Osirobramska 5. 

Od dnia 31 października do dnia 4 listopada 1929 r. włącznie będą wyświetlane filmy: 

m W r m 

„dziś tańczy МагреН а“ 
W roli głównej: LYA MARA. Nad program: „HOLLYWOOD, RAJ FILMOWY* w 2 aktach. Kasa 

| Komedja w 10 aktach. Brawurowe dzieje dziewczęcia, z którego w okrutny sposób zażartowano. 

i 
czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów od g. 4-ej. Następny program: „AMERYKA*. 

i 

  

de» Dziśl Chluba 
KINO-TEATR , literatury polskiej 

„HIELIOS“ | 
Wileńska 38. | 

KMOCNY CZLOWIELKĘ 
St. Przybyszewskiego. W roli tytułowej znakomity artysta teatru Stanisławskiego GRZE: 
GORZ CHMARA oraz urocza artystka teatru Narodowego Marja MA JDROWICZ, Agnes KUCK, 
A. Zelwerowicz, Artur Socha i inni. Tańce w wykonaniu zespołu „TACJAN GIRLS* Film realizo- 
wany z amerykańskim rozmachem. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10,15. 

Współczesny dramat salono- 
wo-erotyczny na tle powieści 

  

  

Dziś ostatni dzieńl Najmilsza i najpiękniejsza para kochanków! LILJANA FKIARVEY i nasz znakomity rodak, 

KINO-TEATR 
„ABLLYWODD" 

Mickiewicza 22. 

„ŻEGNAJ MASGOTTE" 

  

KAWĄ „GLANOVA 
Jeśli chcesz odzyskać w krótkim czasie siłę, energię, jędrność 
ciała, usunąć kwasy żołądkowe, odzyskać apetyt — jedyny 

к srodek, to pič 

KAWĘ „GLANOWĄ:% 
smaczną, zdrową, zupełnie nieszkodliwą na serce, 
jak również zalecaną w racjonalnem odżywianiu dzieci. 

Wyrób kawy odbywa się pod ścisłym nadzorem 
w majątku Żuki ziemiżWileńskiej 

Udziela się informacyj i przyjmuje się zamówienia 

Wilno, ul. 3-go Maja Nr. 9. m. 10. — A. Kiister. 
Cena: 15 zł klg.; '/2 kig. 8 zł. 

Wysyła się za zaliczką pocztową. 

  

Т6-6 

гкоцшу- 
rozmaitych maferjałbw i najlepszej waty 

wyrabia i sprzedaje po tanich cenach 

znana 

firma B.. Chanufin 
Wilno, Niemiecka 23 ca rod" 

Obstalunki są wykonywane w ciągu 24 godzin. ias A Asi A 48 AE SIEDZI 

Rejestr Eandlowy 
OGŁOSZENIE. 

Do Rejestru Spółdzielni Sądu Okręgowego w Wilnie w 
dniu 16-8 1929 roku pod Nr. 601 wciągnięto następujący wpis 
dodatkowy: $ 

R. . Sp. IV 601. Firma: „Spółdzielnia Mieszkaniowa U- 
rzędników Dyrekcji Lasów Państwowych w Wilnie z ograniczo- 
ną odpowiedziainošcią“. Ч 

Firma: „Spółdzielnia Mieszkaniowa Urzędników Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Wilnie z ograniczoną odpowiedzialno-- 
ścią* zmienia się na „Spółdzielnia Mieszkaniowa urzędników 
państwowych w Wilnie z odpowiedzialnością udziałami”. Sie- 
dziba spółdzielni została przeniesioną na ul. Wileńską 15—2 w 
Wilnie. Odpowiedzialność członków za zobowiązania spółdziel- 
ni zadeklarowanemi udziałami. Udział wynosi 1650 zł. płatnych 
jedenastu równych ratach w ciągu roku od dn. przystąpienia; 
dotychczasowi członkowie winni wpłacić zwiększony udział w . 
dziesięciu równych ratach w ciągu roku od dnią zarejestrowa- 

mia“, 1698—VI 

OGŁOSZENIE. 
Do Rejestru Spółdzielni Sądu Okręgowego w Wilnie w 

dniu 3-9 1929 roku pod Nr. 367 wciągnięto następujący dodat- 
kowy wpis: 

Sp. IV 367. Firma: „Bazar Przemysłu Ludowego — spół- 
dzielnia handlowa z ogr. odp. w Wilnie*. 
Do zarządu na miejsce Ignacego Bończa Rutkowskiego powo- 
łano Aleksandra Korklińskiego, zam. w Wilnie, przy ul. Kaszta- 
nowej 5—6, oraz na zastępców zam. w Wilnie: Michała Obje- 
zierskiego, przy ul. Kalwaryjskiej 11—3 i Sewerynę Babiańską 
przy ul. W. Pohulanka 41—2. Członków zarządu 3, zastęp- 
ców 2. 1697—VI 

Do Rejestru Handlowego dział AB Sądu Okręgowego w Wil- 
nie w dniu 13-8 1929 wciągnięto następujący wpis: 

© Finma: „Želmet“ spėlka z ograniczoną odpowiedzialno- 
ścią”. Skup zawodowy szmelcu żelaznego, drutu kolczastego i 
szmelcu z metalu pószlachetnego pochodzenia demobilowego i 
prywatnego oraz innych surowców i drzewa. Siedziba w Wil- 
nie, ul. Konarskiego 45. Kapitał zakładowy 5.000 złotych, po- 
dzielony na 100 udziałów po 50 zł. każdy, całkowicie wpłaco- 
ny. Zarząd spółki stanowią: Szepsel Zakhejm, zam. w War- 
szawie, przy ul. Sierakowskiego 3, oraz zam. w Wilnie: Antoni 
Budźko, przy ul. Konarskiego 45 i Mojsza Zeligman przy ul. 
Kasztanowej 2. Dwaj członkowie zarządu w imieniu spółki za- 
wierają wszelkiego rodzaju umowy, wystawiają weksle, wydają 
plenipotencje i dokonywują wszelkich innych czynności. Spół- 
ka z ograniczoną odpowiedzialnością zawarta na mocy aktu 
zeznanego przed Sewerynem Bohuszewiczem, notarjuszem w 
Wilnie w dn. 19 lutego 1929 roku za Nr. 1025 oraz jego uzupeł- 
nienia, zeznanego przed Józefem Płatakisem, zastępcą Sewery- 
na Bohuszewicza, notarjusza w Wilnie, w dniu 19 lipca 1929 r. 
za Nr. 3871 na czasokres jednoroczny z tem, że o ile na mie- 
siąc przed upływem terminu nikt ze wspólników nie zgłosi żą- 

dania likwidacji przedsiębiorstwa spółkowego, wówczas spółka 
automatycznie przedłuża się jeszcze na jeden rok i tak dalej. 

1707—VI 

w dniu 5-8 29 r. dodatkowy: 
й 85. VII B. Firma: „Dom Przemystowo-Handiowy W. Ма- 
linowski — inżynier, spółka z ograniczoną odpowiedzialnošcią“. 

| Podwyższony kapitał zakładowy o 30.000 złotych obec- 
nie wynosi 150.000 złotych, podzielonych na 1500 udziałów po 
100 złotych każdy całkowicie wpłaconych. Wpisano na mocy 
aktu zeznanego przed Janem Buyko, notarjuszem przy Wydzia- 
le Hipotecznym Sądu Okręgowego w Wilnie, w dn. 14 grudnia 
1928 r. na Nr. 5272 1708—VI 

° w dniu 449 1929 roku. Ža 
415. III B. Firma: „Baltrusta (Baltycko Rosyjskie Towa- 

WO Transportowe) spółka z ograniczoną odpowiedzialno Й 

+ Benclowi Zakowi z Rygi udzielono samodzielnej prokury, 
1709—V1 

235. II B. Firma: „Towarzystwo Przemysłowo-Handlo- 
we „Zjednoczenie* spółka z ograniczoną odpowiedzialnością*, 

Zarząd obecnie stanowią: Dmitryjusz Gomza, jako prezes 
i Stefan Oleszkiewicz jako zastępca. 1710—VI 

w dniu 12-8 1929 roku. 
339 II. B. Firma: „Gałant — spółka z ogr. odp.*. 
Na likwidatora powołano Altera Safro zam. w Głębokiem 

przy ul. Warszawskiej 16. Zgłoszono likwidację spółki. 1711—VI 

395. IV B. Firma „Mączarz — spółka z ograniczoną od- 
powiedzialnošcią w Wilnie". >. i 

Na likwidatorów powołano zam. w Wilnie: Szlomę Pup- 
iko, zam. przy ul. W. Stefańskiej 14 i Abrama Supera — przy 
ul. Wielkiej 35. Zgłoszono likwidację spółki*.  1712—VI 

Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie", Kwaszelna 23, 

idezł urody męskiej IGO SYM w zachwycającym rozkosznym i wzruszającym zarazem dramacie p. t. 
osnutym na tle niezwykle interesujących przeżyć cyganerji 
Montparnassea. Sensacyjne zdjęcia z balu artystów paryskich, na który 

osoby „prywatne* nie bywają dopuszczane ze względu na odbywające się tam orgje. Do obrazu przygrywa 
orkiestra koncertowa. Początek seansów © godz. 4, 6, 8 i 10.25. 

paryskiej 

RURARNABRÓBAPASZCZECZAKKEW” NM EIK MAS ME 

Firma egz. od 1874 r. 

Skład Fortepjanów, Pianin i Fisharmonji 

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

Wielki wybór najlepszych zagranicznych i kra» 
I instrumentów, tylko gwarantowanej 

jakości 
SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. 

BREADOGRARORUNPZUDAOKURE AURARERUNDOSSKAR BEBE 

S$KŁ. APT. „FARĄAĆ 
Zamkowa 26. Telefon 10-23. | 

otrzymano świeży rybi tran BERGENŃSKI 
i watę do okien 

oraz polecamy Sz. Klijenteli w dużym wyborze 
galanterję i perfumerię. 

CENY KONKURENCYJNE. 

  

L8Sp-Z) 

ННАЙ CE ZE 
ję: s a Шгойвочие| й, ИИИ $4 

ТРОНЕ 0 WAKT 52 АЛОН 

doskonali, odświeża. 

Spółka z ogr. odp. 

й 8 
Ё kERARZE I Usima braki i skazy, 

Wilno, ul. Tatarska GRWR PABIEÓE PŁACY EOB Regulacje i trwałe 

20, dom własny. 6 pk ae Spal 
DOKTOR abinet osmetyki| Istnieje od 1843 r. 

) Leczniczej „CEDIB*] papryka i d 
A.Blumowiez © Hryniewiczowej, a: heblż ez 

Cuoroby weneryczne, Naska m. 9. Przyi-| jadalnie, sypialnie, 
skórne, i syfilis. Przy- 9d £ 10—7. ч Ёіі?&у.пік{;:ь?еіу‚ 
jęcie: Od 8—1 13—-7. wane i jęcie: Od 8 113—7 usuwana 

Wilno, a Z 
! 20 sy, stoły, szafy | 

ul. Wielka 2l. 2 AKÓGZERA| a prsragh i Eras 
(Telet. 921). 

AO Atnszorka šiaiskowoka DOKTOR : 
Graz Gabinet Kosme- A 

Iaoryłkiewiczowa tyczny usuwa zmar 

BAYVAVE je odg. 11-12 szczki, piegi, ‚ |od 56, Choroby Łupież, brodawki, kum. 

BATYAWE 

skórne, leczenie wło- tzajki, wypadanie wło” 

g POSADY 3 Poszukuję B @ 

sów, operacje kosmeę- żów. Mickiewicza 46. 
tyczne i kosmetyka X 

SAM Wwa SW SO Stryja  Alek- 
lifola osoba z wyż sanara Stankiewicza. 

godne warunki 
na raty. 

  

B 

  

  

DOKTOR 
D.ZELKOWIEŻ 
gROr, weneryczne, 
aglilis,  marządów 
zaoczowych, od 9 

lekarska. Wilno, Wi- wrze Wiz GAGA 

zam, w 1925 r. w 

leńska 33 m. 1, 

UU szem wykształ- Wijnie, Ktokolwiek ceniem może prZygO- wiedziąłby o jego po” tować do gimnazjum bycie, proszony jest 
=-1, od 5—8 wiecz. | dzieci za mieszkanie zawiadomić do adm. 

(mP | S 
Kobieta-Lekarz enografji 

i. lliowiawa 1 ОЬЕ К рна "nie 
RANA mana ia 
DOW MOCZOW. doktadniej "Iastytut Pokój z eini 

wejściem ume- 
blowany, dužy. Oglą- 37293 > 
= można od 4-3 w. £9bp— : 6. @тр 

Doktór-Medycyny 23 Ż_I6. © РЕбесе Sumy go: = 
LUKIEWICZ Do wynajęcia | jemy u osób od-| 

choroby weneryczne, 1—2 umeblowane po-| powiedzialnych i | 
Skórne i płciowe, ul. koje z elektrycznością majętnych ‚ 
Mickiewicza 9, wejście ul, Moniuszki 28—1. | D. H.-K. „Żachęta* | 

od 12->2 į od 4—6, 
al. Mickiewicza 24, 

tel. 271. 

Stenograficzny  War= 

    z ul. z L Rica +: 
przyjmuje od g. 1— į el. 9-05, = 
Мр в — Pokój duży 5-0 

suchy, umeblowany, z Gotówkę 
elektrycznością, ob-| na oprocentowanie 

  

Birkfór Medycyny 

  

   

  

sługą, dlą samotnych, przyjmujemy, naj- 
Prrtową Nr 23, m. 24, pewniej zabezpie- U Sis choroby We ileńskie Biuro 

BMT ek a WAWAWAU Komiaowė ^ Ндп&!‚ 
ci ra- | ickiewicza ‚ pie słońce. górskie AUPRO | GPRZEBAI | Miekioviera — Э) ntermja, oliux, IA ASY Mickiewicza 12, róg AWWAWAW : Tatarskiej i 158 Przyjmuję 

„ZP. 45 i zamówienia na szycie PJ х kę hierz kołder. Wykonanie DOKTOR we Tapk szybkie i sumienne. 

k. GINSKERE Młynowa 21 m. = 2 3 Gbateb, veneryczne Oglądač od 2 po pp. —————— ytilis „i skėrne. ul. Lekcje śpiewu solo- 
WILENSKA 3, te- wego i dykcji» lefon 567, Przyjmuje Fabrykę mydła in sepleniėni ой 80 1 104 > do 8 Sprzedam Mogę czę- JĄKODIO, wszekie re 

ściami. Oferty pisem- wady wymowy  uSsu- L > do adm. „Słowa* wam zupełnie. Lecze- K a S. R. 0 Ta Gas pod kie- 
: S: ruakiem p: p. lekarzy- / SE Nosmelyka BA Kupujemy neurologów. Zapisy 

BECZKI  ŻELĄZNE codzień z wyjątkiem ERRE pnc OONEÓ | 21.4 Pa 
Gabinet A o a pół po połu- 

  

nowa, ul. Rossa 6. s < 
Racionalnej Kosrae- m emma JU, Sierakowskiego „ 

tyki Leczniczej. Dem * gee 25 m. 3. Zofja Kozu= | 
Wilno, (24000 is bowska. 06bb-+ ® 

Mickiewicza 31 m. 4. (2% rocznie), z po- 
kobiecą kon- Wodu wyjazdu Sprze- SSS RUMANIY ROI DNOŚQ serwuje! sośko- dam. Aa UIUNĘ serwuje, dosko- dam. Adres w adm. w 

nali, odświeża, usuwa „Słowa”, dk UBS 
jej skazy i braki ME Li LT] 
Sztuczne opalenie ce- Do sprzedania z 
ry. Wypadanie wło- AUTO 6-cio osobo- Zginął pies 
sów i łupież.  Naj-we, w dobrym stanie. angielski buldog, wa 
nowsze zdobycze ko- Zgł,: Ajencja „Poląbi się Dżoj. Odpro” 
smetyki racjonalnej. kres*, ul. Królewska 3; Wadzić za wynagro- 
Codziennie od g.10—8tel. 17-80, оа godz, dzeniem, Biskupia Nr | 

W. Z. P. 43.10—1l-ej. —1 12—13_Bejm. —0 ' 

  

  
 


