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PRENUMERATA miesi 
przesyłką pocztową 4 
Nr. 80259. W sprzedaż: 

  

z odniesieniem do domu lub z | 
zagranicę 7 zł, Konto czekowe P.K.O 

y detal. cena pojedyńczego numeru 20 gr. 

E Tylko Chlorodont 
cja nie uwz 

KLIACK — . 
UDA — ul 13, 8. Matecki; 

NIRGWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia |Jaźwinskiego, 

ia T-wa „Ruch“, 

POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy . Szkolnej. 

CIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski. A ZRKE 
WRZE POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24 F. juczewata. 
W. AWA — T-wo Ksieg. Kol. „Ruch“. # 

BAFANOWICZAH -- uli, Szeptyckiego — £ Łasznk, 
MWNIAKONIIE —- В ya | NGWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 

DĄBROWICA  [Palgaie) -- Kolęgarnia К, NSŹMIANA -- Kolęgarcja opóldz N A Malnowikiztit — Księgarnia 8) „ Naucz. 

— Bułet = PiNSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski, 
A — ut iamkowa, W. Włełrżmierow. aim gi "Ruch 

— Księgarnia Y-wa „Ruca”, —. OŁPCE — garnia T-wa , A 
EBORODZIEJ — Dworzec keiejewy — K, Smarzyński. ST, ŚWIĘ 
TWIENIEC — Skiep tytoniowy 8. Ewierzyźski, 

l 
i 

Suwalska 
BOGŁODECENO — Księgarzia F-wa „Rumk”. 

WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch“, 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaitowy na arronie 2-ej i 3-ej 40 gr. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 

nadesłane milimetr 50 gr. 
me 50 proc. 2 

Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 
drożej. Ogłoszenie cyfrowe i tabełaryczne 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. 

  

najlepsza pasta do zębów, przez miljony codzjennie w użyciu, uważana jest za najdoskonalszy środek do pielęgno- 
wania zębów i jamy ustnej. Specjalne zalety: 

I. usuwa szpecący osad nazębny, 
2.czyni zęby alabastrowo białymi, 
3. usuwa nieprzyjemny zapach ust. 

mm Żądajcie fedy tylko CHLORODONT m 

  

Klątwa z r. 1666. ECHA STOLICY 77A KORDONÓW Glelka mowa ministra Motuszewskiego Haconalizm @ sprawach 
na posiedzeniu Rady Fiaansowej W jednem z ryskich pism ukazał się 

ciekawy artykulik na temat „Czy znie 

siono kłątwę z staroobrzędowców ?*. 

Chodzi tu o klątwę rzuconą przez So- 

bór w r. 1666. Autor tego artykuliku 

dla wyjaśnienia interesującej kwestji 

zwrócił się był z listem do Świętego 

Synodu Pat. jarszego w Moskwie z 

prośbą o przesłanie mu t. zw. „Dieja- 

nia* Soboru o zdjęciu klątwy, gdyż 

według krążących pogłosek klątwa ta 

była już zdjęta. — Uważający siebie za 

kanonicznego zastępcę patryarchy mo" 

skiewskiego  („miestobliustitiela par 

trjarszawo priestoła''), metropolita Ser 

gjusz odesłał ga do arcybiskupa  ko- 

wieńskiego Eleuterjusza nominującego 

siebie z łaski tegoż Sergjusza „Metro- 

politą litewskim i wileńskim, arcybi* 

skup Eleuterjusz w liście z dn. 3 wrześ- 

nia wyjaśnił, że sprawa zdjęcia klątwy 

ze staroobrzędowców za pośredni 

ctwem specjalnego „Diejanja* Soboru 

prawosławnego rozpatrzona była w 

płaszczyźnie pozytywnej przez Patrjar- 

chat moskiewski i w tym celu zapytano 

śzdania wszystkich samodzielnych arcy- 

„biskupów prawosławnych. — Wszela= 

ko — pisze dalej arcybiskup Eleuter- 

jusz — dotychczas nie znane są rezul- 

taty dalszego ciągu całej sprawy. Na- 

leży przypuszczać, że zniesienie klątwy 

jeszcze nie zostało dokonane, wszakże 

w najbliższej przyszłości stać się już 

może faktem. 

W dalszym ciągu autor artykułu, o 

którym wspomnieliśmy wyżej, zwrócił 

się z takim samym listem do redaktora 

„Cerkownawo Wiestnika* w Paryżu 

protojereja Mikołaja Sacharowa, zbli- 

żonego do osoby metropolity Eułogju- 

sza, również pozostającego pod wpły” 

wem metropolity Sergjusza moskiew- 

skiego. Protojerej Sacharow wyjaśnił, 

że sprawa zniesienia klątwy jest załat- 

w*ona merytorycznie przez metropolitę 

moskiewskiego Sergjusza. Zarówno 

Sergjusz jak święty Synod w Moskwie 

postanowili uprzednio zapytać o zdanie 

w tym względzie wszystkieautokefalicz 

ne cerkwie za granicami Rosji, poczem 

należy się spodziewać ostatecznego za- 

łatwienia sprawy. 
Sprawa zniesienia klątwy rzuconej 

przez Sobór prawosławny w 1666 r. 

4 Podczas rozłamu Cerkwi, (staroobrzę- 

dowcy) sama przez się posiada znacze- 

nie raczej kanoniczno-teoretyczne ani- 

żeli praktyczne, jakkolwiek dotyczy ty- 

sięcy staroobrzędowców  Zamieszka- 
łych również w znacznej ilości na tery- 

torjum Rzeczypospolitej Polskiej, z ja” 
kiego też tytułu nas również interesuje. 

W. dzisiejszej zawikłanej sytuacji 
Cerkwi prawosławnej wyłoni się cieka- 
wy niewątpliwie problem: Uważający 
siebie za jedynie kanonicznego zastęp- 

cę patrjarszego tronu w Moskwie, me- 

tropolita Sergjusz, który niewątpliwie 

w tej chwili jest do pewnego stopnia 

narzędziem pomocniczem polityki za- 

* granicznej Sowietów, — jak wiadomo 
— nie uznaje autokefalji Cerkwi pra- 

wosławnej w Polsce. Tymczasem, jak 

słyszeliśmy, w sprawie zniesienia kląt- 
wy na staroobrzędowców, zarówno Sy” 

nod moskiewski jak sam Sergjusz po- 

stanowili zapytać zdania wszystkie au* 
tokefaliczne cerkwie prawosławne ро- 

za granicami Rosji. — Czy zwrócił się 
z takiem zapytaniem Sergjusz do me- 

tropolity warszawskiego Dyonizego? 

—- nie wiemy. Sądzimy wszakże, że 

zwrócić się nie mógł, bo tem samem 

uznawałby samoistną autokefalję Cerk- 

wi polskiej. 

W ten sposób Cerkiew polska nie 

może dąć swego przyzwolenia na znie- 

sienie klątwy z tej prostej przyczyny, 

że ją o takie przyzwolenie nikt nie py- 
tał. Teoretycznie może być wytworzo- 
na sytuacja, że staroobrzędowcy, w tej 

lub innej formie, zostaną pogodzeni z 

Odznaczenia orderem „Polonia 
Restituta“ 

WARSZAWA, 9. XI. (tel. wł. Słowa) 
Dowiadujemy się, że Panu Prezydento- 
wi Rzeczypospolitej zostaną jutro przed- 

stawione do podpisu następujące wnio- 

ski odznaczeniowe orderem „Polonia 

Restituta". 
Wielką Wstęgą 
Kazimi.rz Olszewski poseł Rzeczy- 

pospolitej w Angorze, 

Komandorją z gwiazdą 
Aleksander Brukner profesor JUni- 

wersytetu Jagiellońskiego, Dr. Józef Bu- 
zek Dyrcktor Głównego Urzędu Sta- 
tystycznego, ks. Biskup Lisiecki, Dr 
Feliks Młynarski b. vice-prczes Banku 
Polskiego, Inż. Andrzej Wierzbicki Dy- 
rektor Centralnego Związku Polskiego 

Przemysłu, Górnictwa, Handlu „i Finan- 
sów, lnż, Stanisław Sużycki prezes Zw. 

Polskiego -Hut Żelaznych, generał Hu- 
bicki wiceminister Pracy. 
"Krzyże Komandorskie 
m, in 

Dr. Antoni Beaupre, redaktor „Cza- 
su*, płk. Janusz Maleszewski, Komen- 
dant Główny | P. P. Heuryk  Józefski 
Wojewoda 'Wołyński, Władysław -.Jaro* 
szewicz Komisarz Rządu na m. War: 
szawę, Feliks Fryze wydawca Kurjera 
Porannego, Kazimierz Erhenberg re- 
daktor Naczelny „Kur. Porannego”, Sta- 
nisław Śliwiński sędzia Sądu Najwyż- 
szego, Profesorowie Uuiwersytetu Ja- 
giellońskiego Henryk Semkowicz, Anto- 

otrzymują 

ni Jurasz, Bronisław Kader Leon Wach-- 
holtz i inni. 

Krzyże oficerskie otrzymują m. in. 
Artyści dramatyczni Jerzy Leszczyń- 

ski, Kazimierz Junoszą. Stempov ski, 
Romara Popiel Święcka, Dziennikarze 
Henryk Butkiewicz (Kurjer 'Czerwony) 
Edward Paszkowski (Czas), Stefan Gro- 
tern, ; Wacław Oryng, Bronisława Neu- 
feldówna, Dr. Ludwik Rubel, Zygmant 
Sachnowski, Władysław Leopold Ewert, 
Leon Chrzanowski naczelnik Wydziału 
Prasowego M, S. Z, Helena Romer 
Ochenkowska, Jau Lemański, Artyści 
malarze Karol Frycz i Władysław Sko- 
czylas. 

Oprócz tego około 10 osób otrzy- 
ma krzyże kawalerskie. We środę ma 
ukazać się dalsza lista odznaczonych. 

Dzień 10 listopada — dniem 
święta strzeleckiego 

WARSZAWA, 9-XL PAT. Dzień 10 

listopada, dzień święta strzeleckiego w 

związku z ogólno-państwowem święten 

niepodległości będzie uroczyście obchodzo- 
ny w stolicy. AE ‚ 

już rankiem w niedzielę 10 listopada 
plac Marsiałka Piłsudskiego — zalegaą 

olbrzymie masy oddziałów strzeleckich w 

pełnem uzbrojeniu z pocziami „sztandaro- 

wemi, reprezentującemi wszystkie dzielnice 

i rubieże Rzeczypospolitej Polskiej. 
Odbędzie się jedna z największych re- 

wji strzeleckich, dotychczas niewiczianych 

w stolicy. : AE j 
Program uroczystości przewiduje mię- 

dzy innemi polowę mszę świętą na piacu 
Marszałka Piłsudskiego, przemówienia, de- 

filadę dewizyj strzeleckich przed reprezen- 
tantem Marszałka Piłsudskiego, inspekto- 
rem armji gen. Rydz Śmigłym. 

Po deiiladzie nastąpi przemarsz Od- 

działów strzeleckich z orkiestrami na czele 
ważniejszemi arterjami komunikacyjnemi 

stolicy. : . 
W godzinach popołudniowych i wie- 

czorem odbędą się uroczyste akademie. 

W poniedziałek li listopada bataljony 

strzeleckie przyjmą udział „w ogólnem 
święcie państwowem i w ' złożeniu hołdu 

Pierwszemu Marszałkowi Polski  Józefo- 

wi Piłsudskiemu w Belwederze o godz. 14 

Szfafefa  hołdownicza policji 
woj. krakowskiego do Belwederu 

KRAKÓW, 9. XI. PAT. Ku uczczeniu 
11 rocznicy odzyskania niepodległości i 
Święta Policji Państwowej wyruszyła dziś 
z Krakowa z rogatki Białoprądnickiej szta- 
feta Policji do Belwederu z adresem hoł- 
downiczym P. P. woj. krakowskiego dla 
Marsza:ka Piłsudskiego, 

Cerkwią prawosławną prócz jednej tyl- 

ko Polski. — Powtarzamy, że cała dy- 

skusja w tej sprawie posiada charak- 

ter raczej akademicki, teoretyczny, hi- 

storyczny, a mniej praktyczny. Wsze- 

lako w przyszłości wyłonić się może 

pewien realny skutek tego posunięcia 

przez wytwarzanie pewnego preceden- 
su do dalszego ingerowania posłusz- 

nej Sowietom metropolji moskiewskiej 

w wewnętrzne sprawy Cerkwi polskiej. 

Powszechnie wiadomo, że staroob- 

rzędowcy wśród innych mniejszości 

Wykrycie órganizacji szpiegowskiej w 
Łotwie 

Z Rygi donoszą: Na pograniczu ło= 
tewsko-sowieckiem we wsi Bogorodickiej, 
została wykryta organizacja szpiegowska 

składająca się z 5-ciu członków rodziny 

Lebiedziewych. 
Przewodniczyla tej szajce matka 61-[e- 

tniagstaruszka. 
Szpiedzy dostarczali =Sowietom wiado- 

mości o wojsku w (Łatgalji i przeprowa* 

dzali przez granicę emisarjuszy jsowieckich, 
za co „każdorazowo otrzymywali po 1000 
łatów. Czę:ć „członków szajki przyznała 
się do winy. 

łowy torgpred w. Litwie 
Z Kowna donoszą: Z Moskwy o- 

trzymano wiadomości, że zamiast о- 
becnego torgpreda w Litwie Gałanina 
będzie mianowany Angawskij. 

Katastrofa w zatoce Rurońskiej 
Z.Kowna donoszą: Ze Szwarcortu 

powiadamiają, iż statek holowniczy z 
trzema barkami wpadł w zatoce Ku- 
rońskiej do sieci rybackich. Rybacy 
ponieśli w związku z tem duże straty. 

lale „Lietavos Aldas“ pod adresem 
Litodji 

KOWNO, 9—XI. Pat. „Lietuvos 
Aidas'" zamieszcza artykuł, w którym 
odpowiada na oświadczenie estońskie- 
go ministra spraw zagranicznych, że 
Litwa stawia przeszkody w zawarciu 
umowy handlowej litewsko-estońskiej. 
Gazeta wskazuje, że Litwa zakupuje 
w Estonji rocznie towarów na sumę 
półtora miljona litów, podczas gdy 
Estonja w Litwie zaledwie na jedną 
dziesiątą część tej sumy. Widać z 
tego wyraźnie— pisze „Lietuvos Ai- 
das“—že Estonja bardziej jest zainte- 
resowana w zawarciu umowy, aniżeli 
Litwa. Jednakże Litwa nie zwraca u- 
wagi na tę okoliczność, ponieważ już 
oddawia jej polityka polegała na 
zbliżeniu z pafstw-mi baltyckiemi, 
przyczem Litwa nie zawsze wychodzi 
z punktu widzenia gospodarczego. 
Jednocześnie jednak Litwa ma prawo 
oczekiwać, ażeby i inne państwa bal- 
tyckie również trzymały się w stosun- 
ku do niej tej zasady. „Lietuvos Af- 
das' stwierdza, że Estonja w swej 
polityce zagranicznej stoi bliżej War- 
szawy, z którą łączą ją specjalne 
stosunki przyjacielskie, daleko zaś 
mniej zwraca uwagi na Kowno. 

Posiedzenie Rady Finansowtj 

WARSZAWA. 9,X1. Pat. W sobotę dnia 
9 b. m. o godzinie 18 w sali konferencyj- 
nej Ministerstwa Skarbu odbyło się po" 
siedzenie Rady Fihansowej z następującym 
porządkiem dziennym: 

1) Exposć kierownika Ministerstwa 
Skarbu, Z) projekty podatkowe, 3) stopa 
dyskontowa Banku Polskiego. 

Zawiadomienie Banku Gospodar= 
stwa Krajowego 

WARSZAWA. 9.X1. Pat. Bank Gospo- 
darstwa Krajowego zawiadamia, że х ро- 
wodu 1i rocznicy odzyskania niepodległoś- 
ci biura Banku będą dnia 11 bm. nieczynne 
z wyjątkiem wydziałów wekslowego, inka* 
sowego i kasy, w których  zaprowadzone 
będą dyżury do godziny 12 w południe. 

Wyjazd naczelnika wydziału pra- 
sowzgo M. S. Z. do Paryža 
WARSZAWA, 9,XI, Pat, Dzis pociągiem 

wieczornym odjechał do Paryżą w spra- 
wach służbowych na kilka dni naczelnik 
wydziału prasowego Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych p. Leon Chrzanowski. 

jum Rzeczypospolitej Polskiej należą 

do najbardziej być może lojalnych w 

pojęciu państwowem i przychylnych 

dla tej państwowości. Dzieje się tak 

dlatego, że żyje jeszcze stara tradycja 

wrogiego usposobienia do rządów car* 

skich, które starawierów prześladowa- 

ły. W Polsce czują się oni wolnymi. 

Obecnie o ile stosunek Cerkwi do sta” 

rowierów przybierze pewne realne for- 

my zbliżenia, taż sama Cerkiew mos- 

kiewska starać się może o wywieranie 

WARSZAWA, 9-11. (tel. wł. „Słowa”). Na dzisiejszem posiedzeniu 
Rady Finansowej, minister skarbu pułk. Matuszewski wygłosił dłuższą mowę, 
obejmując jej treścią całokształt polityki gospodarczej w Odrodzonej Polsce. 
W świetnej tej mowie zilustrowanej obficie danemi  cyfrowemi 
skarbu duży ustęp poświęca bieżącym zagadnieniom gospodarczym, przepro- 
wadzając analogję pomiędzy: polityką gospodarczą Polski, a innemi państwa- 

amerykańskiemi. 
Charakteryzując europejską sytuację gospodarczą w r. b. min. Matur 

szewski wskazuje: na zjawiska, odczuwane we wszystkich państwach starego 
kontynentu. Pie rwszym jest odpływ kapitałów do Ameryki, przeprowadzają- 
cej u siebie na szeroką skalę inwestycje, drugim — zbliżający się do zakoń- 
czenia, ale niezakończony jeszcze ostateczny, nozrachunek spraw i długów 

mi, będącemi dłużnikami 

wojennych. 
Prócz tych zjawisk, całkowicie ogólnych dla Europy, istnieje jeszcze w 

5 kontynentu kryzys specjalny, wywolany nadprodukcją zbo 
żową. Polska ze zwględu na swój charakter rolniczo przemysłowy, z przewa- 
gą wytwórczości rolnej, ze względu na brak znaczniejszej ilości zaoszczę 
dzonych zasobów, ze względu wreszcie na drożyznę kredytu, odczuwa ten 
ostatni kryzys bodaj najboleśniej, mimo. tego, iż nosi on oczywiście z natury 

szeregu państw 

rzeczy charakter przemijający. 
Zmiana układu stosunków finansowych świata stwierdza z siłą p. mi- 

wszędzie, przeżera, 

p. minister - 
lizmu się wsączy, 

kościelnych 
Nacjonalizm szerzy spustoszenie 

niszczy wszystko 
do czegokolwiek się dotknie; im więk- 
sze są Sprawy, w które jad nacjona- 

tem straszniejsze, 
tem ohydniejsze powstają spustosze- 
nia. Najlepiej zorganizowane, zmoco- 
wane państwa pod wpływem nacjo- 
nalizmu rozsypują się w atomy szcze- 
pów, jeżeli z różnych elementów etnicz- 
nych powstały; zasklepiają się w.cia- 
sny, na fakirską modłę w siebie za- 
opatrzony separatyzm, murem chiń- 
skim od Świata się oddzielają, gdy są 
mniej więcej jednolite narodowo. A z za 
murów przedostają się na Świat jęki 
katowanych mniejszości. 

* * ® 

Czem staje się nacjonalizm, gdy 

nister — zastaje nas uzbłojonych w wiarę i doświadczenie. Odpowiednia re- dO Życia religijnego przeniknie, jakie 
akcja nia zmianę konjunktury nastąpiła zdaje się w całym organizmie gospo” 
darczym. Stanowisko rządu było tu zupełnie wyraźne. Wobec zjawisk, o Г 

straszliwe czyni spustoszenia w sze- 
regach duchowieństwa, jak zaprzęga- 

których mówiłem rozumowanie nasze było proste: nie można utrzymywać j4€ ludzi do służby mirażom, miast 
poprzedniego tempa inwestycyj w Polsce, skoro: skurczyty się wogóle możli. Służby Bogu, powoli, nieznacznie, za- 
wości inwestycyjne w Europie. Stąd wynikły skreślenia w uchwalonym już Sieśnia widnokrąg, obniża wzloty, spro- 
na rok 1929—30 budżecie. Nie można w drodze kredytów z pieniędzy podat« Wadza w ciemnie bagienek politycz 
kowych pchać inwestycyj prywatnych, czy samorządowych, skoro kurczą nych—o tem może przekonać się każ- 
się inwestycje państwowe. Stąd ograniczenie akcji kredytowej banków pań” dy, kto spojrzy na nacjonalizm—są- 

  stwowych do tych rozmiarów, na 
lizacji. 

Wielką tę mowę nadesłaną następnie przez P. A. T. — z powodu | spožnionej 
pory, damy w dłuższem streszczeniu w najbliższym numerze. Red. 

Zś-ieinia rocznica wszczęcia walk o niepodległość 
Hołd cieniom bohaterów narodowych 

WARSZAWA, 9 XI. PAT. Dziś rozpoczęły się w stolicy uroczystości, — osobne niedziela i święta polskie i 
związane z 25-letnią rocznicą wszczęcia walk o niepodległość i 
członków byłej organizacji bojowej. O godz. 15 nastąpiła zbiórka uczestai- 
ków b. organizacji bojowej PPS. pod krzyżem Traugutta. Wśród obecnych 
zauważyliśmy p. marsz. Piłsudską, posła płk. Sławka, 
„dawnej frakcji rewolucyjnej z p.p. Jaworowskim, Down. 

jakie pozwala im normalny proces kapita- siada. Bo nie każdy ma zdolność pa- 
trzenia w siebie. 

Dążenie do rozdarcia, rozdzielenia 
wiernych, mówiących po polsku czy 
po rusku od nielicznych grup litew- 
skich dawno pokutuje wśród nacjo- 
nalistów litewskich. Osobne procesje, 
osobne nabożeństwa, najlepiej jeszcze 

zjazdem litewskie w parafjach mieszanych są 
stale celem dążeń nacjonalistycznych; 
i może tu wyraźniej, niż gdzieindziej, 

posłów P. P. S. z występuje sprzeczność interesów koš- 
arowiczem i: Mali- ciola powszechnego, łączącego wszy$t- 

nowskim na czele, generała Bończę-Uzdowskiego, gen. Gołuchowskiego i kie ludy—i nacjonalizmu. 
innych. 

Po złożeniu wieńca przez specjalaą delegację u stóp krzyża Traugut- 
ta obecni udali się pochodem do Cytadeli, gdzie na miejscu stracenia rozpowszechnionego, 
przemówił w krótkich podniosłych słowach pos. Jaworowski, oddając 
hold bohaterom walk o niepodległośc. Jednocześnie delegacja złożyła nego litewskiego 

ciekawy projekt, 
możliwie głębokie rozdarcie życia re- 

wienec, 

Uroczyste otwarcie Zjazdu b. Organizacji Bojowej 

O godz. 17 odbyło się uroczyste otwarcie zjazdu członków  bylej 
Organizacji Bojowej w ratuszu. Piękną salę rady miejskiej, przyozdobioną 3le nie wspólnych—tylko 
zielenią i sztandarami Frakcji Rewolucyjnej P. P. S., wypełnili ci, którzy 
25 lat temu podjęli walkę czynną o niepodległy byt naszej Ojczyzny. ' 

Zjazd zaszczyciła między innemi swoją obecnością p. marsz. Piłsud- przewidziane w prawie kanonicznem, 
'ska, ministrowie: Składkowski, Moraczewski, Prystor, Boerner, Staniewicz, jedno mogą mieć tylko na celu: po- 
min. Patek i szereg posłów Frakcji Rewolucyjnej, generałowie Piskor, Ro- dział, rozdarcie akcji katolickiej, po- 
żen, Boficza-Uzdowski, woj. Jaroszewicz, wojewoda warszawski Twardo, głębienie świadomości tego, co dzieli, 
komendaut policji płk. Maleszewski i szereg innych. z pominięciem tego, co łączy. 

Ostatnie numery wychodzącego w 
Wilnie „Vilniaus Rytojus“ i bardziej 

bo pisanego w 
polskim języku pisma nacjonalistycz- 

„Życie ludu* podają 
mający na celu 

ligijnego w kraju. Występują oba pi- 
semka z projektem—zjazdów księży, 

podzielo- 
nych na grupy—według klucza... na- 
rodowościowego. Zjazdy takie, nie- 

I nie 
Wśród podniosłego nastroju otworzył obrady zjazdu w imieniu ko- 9 Same zebrania tu chodzi: bo prze: 

mitetu organizacyjnego prezes rady miejskiej pos, Jaworowski. Na hono- “Ie zapowiedziany jest na rok przysz- 
rowego przewodniczącego zjazdu pos. Jaworowski zaproponował Pierw. ?Y Synod, zebrania księży w Wilnie, 

* szego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego co zebrani przyjęli z entuzjąz. CO Środa się odbywają: chodzi właś- 
mem, Na przewodniczącego rzeczywistego wybrano przez aklamację towa- nie O zjazdy separatystyczne, narodo- 
rzysza Bogdana—p. min. Prystora. Do prezydjum weszli między innemi We rozkładające. Wygrać na nich 
p. marsz. Piłsudska, pos. Sławek, pos. Downarowicz, pułkownik Jur-Go- Mogą „Sprawy narodowe". Ale Spra- 

rzechowski. 

Dockoła nominacji d-ra Zauniusa 
Zaunius kontynuować będzie politykę zagraniczną 

Woldemarasa : 
RYGA, 9 XI. PAT. Nominacja Zauniusa na stanowisko ministra uki katolickiej i administracji kościo- 

spraw zagranicznych w łotewskich ko ach politycznych nie jest uważana za 
udatny krok rządu litewskiego, 
przedstawicielowi PAT.—kontynuowanie po. 

oznacza ona bowiem—jak zakomunikowano 

wa Boża—może tylko przegrać. 

® % + 

Nie wątpimy, że pomysły p.p. re- 
daktorów, bardzo widać powierzchow- 
nie obznajomionych ze sprawami na- 

ła, na namawianych do zjazdu księży 
echa nie znajdą. Ale sam pomysł, 

lityki: zagranicznej Woldemarasa Sama próba omawiania jej w prasie 
a więc dążenie do poprawy stosunków litewsko-łotewskich pod warunkiem jest wysoce charakterystyczną. Jest 
oziębienia stosunków pomiędzy Warszawą a Rygą. Aczkolwiek ze strony Ona tylko 

wrażenie polityki Zjawiska, zwa : 
czenie myśli religijnej przez nacjona- 
lizm. Do omawiania innych szczegó- 

Prasa litewska w ostatnich czasach dość często porusza kwestję trak- 10“ tego zjawiska wrócimy  nieba- 
tatu handlowego łotewsko-litewskiego, uważając, że przyśpieszenie zawarcia WEM. 

od jej ustosunkowania się do Polski. 

litewskiej obecnie daje się zauważyć 
Woldemarasa, stosującej 
osłabło. 

ton strofowania w stosunku do Łotwy, 
ton pojednawczy, 

nie 

Ze 

drobną częścią ogromnego 
które nazwać można: Spa- 

R. I. E. 

traktatu zaležy Od Lotwy, t. į. | 
strony łotewskiej nie daje sie jednak zauważyć dążności do kupowania tą o ETPA 
drogą przyjaźni litewskiej. Podróż prezydenta Zemgalsa do Kowna jest 

ciągle jeszcze nieaktualna i będzie tak długo nieaktualną, dopóki pomiędzy 
Łotwą a Litwą nie zostanie zawarty traktat handlowy. 

o A ATI TALIE ARCE TAS TT T TI I ETOWE RZ S III TK T ROSE IKS SACO 

narodowych zamieszkałych na terytor- pewnego wplywu na starowierow pol- 

skich, wygrywając moralny atut. Nie 

są to rzeczy bliskie i zależeć będą prze- 

dewszystkiem od stanowiska samych- 

że starowierów, wszakże ewentualno" 

ści takich spodziewać się można. 

Drugim faktem budzącym pewne re- 

fleksje jest osoba arcybiskupa Eleute:- 

jusza, do którego to właśnie zwrócił 
metropolita moskiewski owego autora 

artykułu. Widać z tego, że arcybiskup 

Eleuterjusz odegrać w tej sprawie ma 

pewną rolę. Nie możemy wątpić ani na 

chwilę, iż o ile Cerkiew moskiewska 

bezpośrednio jakiś kontakt czy chociaż- 

by jakie „posłanje'* zechce do staroob- 

rzędowców rozsianych na naszych Zie- 

miach Wschodnich wysłać — to na- 

pewno za pośrednictwem tego ,„metro- 

polity litewskiega i wileńskiego"... — 

W każdym bądź razie widzimy, że me- 

tropolita Sergjusz moskiewski, który 

pierwszy uznał władzę bolszewików, 

wykazuje wiele inicjatywy i energji, a 

aktywność swą przejawia raczej na 

zewnątrz, poza granice S. S. S. R. m.  



    
    

  
    
  

KU MOGARSTWOWEJ WIELKOŚCI RZECZYPOSPOLITEJ 
WYWIAD Z KS. JANUSZEM RADZIWIŁŁEM. 

Ks. Janusz Radziwiłł, prezes Komi- 
tetu zachowawczego, wiceprezes klubu 
B. B. i prezes sejmowej komisji spraw 
zagranicznych udzielił przedstawicielo- 
wi „Dnia Polskiego'* wywiadu, w któ- 
rym odpowiedział na następujące pyta” 
nia. 

— Jak konserwatyści zapatrują się 
na możliwość rozwiązania konfliktu 
między rządem Marszałka, a obecnym 
Sejmem? 

Jak należy oceniać sytuację politycz 
ną z punktu widzenia potrzeb gospo- 
darczych kraju? 

Czy zachodzi jakikolwiek związek 
między temi wypadkami a stałością 
finji polityki zagranicznej Polski? 

— Jest rzeczą zawsze niewdzięcz- 
mną — mówi ks. Radziwiłł — a w tym 
"wypadku specjalnie, chcieć bawić się 
w proroka, jedno można atoli powie- 
„dzieć z wszelką pewnością, że decyzja 
ostateczna spoczywa wyłącznie w ręku 
Marszałka Piłsudskiego, i że nikt z je- 
go obozu na powzięcie tej decyzji wły- 
wu mieć nie będzie. 

Jak każda decyzja kierującego bez- 
pośrednio grą polityczną, będzie ona 
zależała w znacznej mierze od zacho- 
wania się przeciwników. Warto przy* 
pomnieć, że w dzień zwołania obecne- 
go Sejmu Marszałek, podkreślając wy- 
raźnie konieczność rewizji konstytucji, 
wyraził równocześnie swą nadzieję 
zgodnej współpracy z Sejmem. Wów* 
czas jednym z warunków tej współpra- 
cy miał być wybór przez Sejm kandy- 
data największego ugrupowania sejmo- 
wego, B.B.W.R., dr. Bartla, ówczesne- 
go premjera, na marszałka sejmu. 

Opozycyjna większość sejmu wy- 
brała wtenczas maniiestacyjnie Ignace- 
go Daszyńskiego. Od czasu tego wy- 
boru datuje się konflikt rządu i obozu 
rządowego z jednej strony, i większości 
opozycyjnej — z drugiej, większości, 
tak niejednolitej pod względem progra- - 
'mów politycznych, społecznych i naro* 
dowych, a skupionej jedynie na gruncie 
haseł negatywnych; konflikt — który 
w ostatnich dniach doprowadził do tak 
jaskrawych i przykrych objawów. 

Czy obecna przerwa przymusowa 
w obradach sejmowych doprowadzi do 

* załagodzenia—może się wydawać wąt- 
pliwem. Podkreślić jednak trzeba, że w 
tej mierze decyzja należy da opozycji. 
Cokolwiekby nastąpiło — ciągnął da- 
lej uspokajająco ks. Radziwiłł — wynik 
politycznego konfliktu w Polsce jest 
niewątpliwy. Odczuwają to chyba 
wszyscy, gdyż zbyt nierówne są siły 
z sobą się ścierające. Z jednej strony 
Marszałek Piłsudski z olbrzymim pre- 
stige'em bohatera walk o niepodległość 
oparty o stworzoną przez siebie siłę 
zbrojną i sprawną administrację kraju, 
oraz liczny i rosnący wciąż obóz poli- 
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„ Dziś, 10 b. m. odbędzie się w Wil- 
nie zebranie organizacyjne b. czł Pol- 
skiej Organizacji Wojskowej z Wileń- 
szczyzny. Zapewne zechce ono zwołać 
zjazd b. członków z całych terenów 
2 Wschodnich i zainicjować Zwią- 
zek. 

Będzie to rzecz b. słuszna. W chwili 
kiedy zalewa nas nowa fala namiętnoś- 
ci politycznych i partyjnego kłótnictwa, 

_ dobrze jest wspomnieć te czasy, kiedy 
cała energja młodzieży polskiej wyła- 

‚ dowywała się tylko w jednym kierunku 
— kierunku zewnętrznym. Tak przynaj 

_ mniej było na terenach Ziem Wschod- 
nich, niepodległych okupacji niemiec- 

    

    

   

_ kiej, gdzie o przynależności do POW 
 rozstrzygał raczej temperament, niż ko- 

_ dor polityczny. 

Zjazd wileński z dn. 10 b. m. nie bę- 
„dzie miat zapewne“charakteru polity- 
cznego, jakkolwiek dobrze by byto, a- 
żeby została na nim podkreślona spój- 
nia, łącząca niegdyś ludzi dziś rozdzie 
lonych. Natomiast powinien zająć się 
—a będzie to rzecz b. ważna — po- 
wołaniem komisji do zbierania mater- 

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE i ZJĄŻD P. 

tyczny, z drugiej — leaderzy  partyj, 

ZAUFANIE 

SŁ ow © 

Gabinet Tardieu przed parlamentem 
ZASTRZEŻENIA LEWICY RADYKALNEJ DO RZĄDU 

TARDIEU. 
PARYŻ, 9-11. PAT. Rząd przyjął porządek dzienny, 

radykalnej, który wyraża zaufanie dla rządu i przez dep. Tomsona z lewię 
zaproponowany 

mający bardzo wątpliwe oparcie w SZE- jego polityki, opartej na póSzanowaniu podstawowych praw republikańskich 
rokich masach i opozycja sejmowa, z 
której liczebnie, 1/3 część opanowana 
jest przez menerów politycznych mniej- 
szości narodowych, których cała racja 
bytu polega na podburzaniu tych mniej 
szości przeciw samemu istnieniu Pań- 
stwa. 

Stanowisko konserwatystów,  ktė- 
rzy jak wiadomo popierają rząd, jest 
jasne i konsekwentne; powodujemy się 
patrjotyczną troską o rolę Państwa Pol- 
skiego w Europie, gdyż zdajemy sobie 
sprawę, że bardziej niż kiedykolwiek, 
kategorycznym nakazem: chwili w Pol- 
sce jest silna władza, świadoma swych 
historycznych celów i spoista organi- 
zacja wewnętrzna. 

Konserwatyści wszędzie i zawsze 
a zatem i teraz, w Polsce, starają się 

unikać gwałtownych środków i z natur 
ry rzeczy szukają oparcia dla swego 
działania na normach ściśle prawnych. 
Tragizmem Polski powojennej jest, że 
obowiązująca konstytucja i jej normy 
od pierwszego dnia jej istnienia przez 
te same stronnictwa, które ją uchwali- 
ły, nie była szanowana. Z konstytucji 
iz jej nie zawsze jasnych przepisów 
menerzy partyjni robili narzędzie @@ 
zaspakajania swych ambicyj władzy i 
„swych celów partyjnych. Nie co innego 
jak to naginanie prawa pisanego do 
egoistycznych potrzeb, doprowadziło 
w rezultacie do majowych wypadków 
1926 r. Dziś nie żądamy nic innego, 
jak ustanowienia w Polsce stanu praw- 
nego, któryby uniemożliwiał haniebne 
praktyki i szacherki partyjne dawnego 
sejmowładztwa. 

Dojście do takiego stanu rzeczy 

jest koniecznością państwową; a jaką 

to się drogą osiągnie, podkreślam to 

raz jeszcze, w znacznej mierze zależy 

od opozycji i jej zmysłu rzeczywistości 

i jej zdolności do objektywnej oceny 

istniejących w Polsce stosunków. | 

W odpowiedzi na nasze pytanie, 
dotyczące wpływu rozgrywających się 
wypadków na życie gospodarcze, ks. 
Radziwiłł radził dalej: 

— Rząd Marszałka Piłsudskiego 

jest pierwszym rządem w Polsce, któ” 

ry pomimo popełnianych gdzieniegdzie 

mojem zdaniem, błędów, wykazał duże 

zrozumienie dla realnych potrzeb go” 

spodarczych, to też współpraca wiel- 
kich organizacyj przemysłowych i rol- 
niczych, z obecnym rządem ukształto- 

wała się bardzo pomyślnie i osiągnęła 
niejedne dodatnie dla kraju rezultaty. 
Obecny kryzys gospodarczy, przeżywa- 
ny w Polsce i zostający w ścisłym 

związku z ogólnorbudżetowem przėsi- 

leniem, może być opanowany tylko 

przez rząd, liczący się z miarodajnem 
zdaniem fachowych organizacyj i jej 
kierowników. Kryzys ten mógłby się 
tylko pogłębić i stać się naprawdę nie- 
bezpiecznym, gdyby załatwianie spraw 

gospodarczych miało się stać znowu 
zależne, jak przed r. 1926, od demago- 
gii społecznej i partyjnej leaderów 
stronnictw. To nam, na szczęście nie 
grozi i z tego wychodząc założenia 
optymistycznie oceniam możność po- 
prawy gospodarczej w Polsce. 

Co się tyczy spraw zagranicznych 
to, jako przewodniczący komisji sejmo- 
wej do spraw zagranicznych muszę, 
chcąc być zupełnie objektywnym, pod- 
kreślić, że właśnie i to, o ile się nie 
mylę, tylko w sprawach polityki zagra” 
nicznej, wszystkie stronnictwa sejmo- 
we wykazały daleko idącą jednomyśl- 
ność w eliminowaniu polityki zagra” 
nicznej Państwa z opłakanych kłótni i 
nieporozumień wewnętrznych. Będzie 
to z pewnością jedna z jasnych kart hi- 
storji obecnego Sejmu. 

Z tego wynika, że wypadki wew- 
nętrzne w niczem nie mogą zachwiać 
ustalonej linji polityki narodowej. Ostat 
nie wydarzenia, jak jednomyślny wy* 
bór Polski do Rady Ligi Narodów, 
podniesienie poselstwa angielskiego w 
Warszawie i polskiego w Londynie do 
rangi ambasady właśnie przez rząd p. 
Mac Donalda i Hendersona, wreszcie 
zawierające się obecnie umowy z Niem- 
cami, wykazują ze strony wielkich mo- 
carstw objektywną i słuszną ocenę ros- 
nącego znaczenia Polski na wschodzie 
Europy i uznanie dla jej ściśle pokojo- 
wych dążności. 

0. W. 

jałów historycznych. 4 
Zwłaszczą cztery okręgi miński , 

kowieński, kijowski i witebski (z Dy- 
neburgiem włącznie) posiadają obfity 
materjał historyczny z krwawych lat 
1917 — 1920 r. W przypuszczeniu, że 
pióra kijowskich, kowieńskich, dynebur 
skich i innych b. peowiaków zechcą 
skreślić dzieje POW na tych ziemiach, 
ograniczę się tylko do mińskich wspo- 
mnień. 

Luźne stosunki młodzieży mińskiej, 
z ga licyjskim ruchem niepodległościo 
wym za pośrednictwem Warszawy da- 
tują się ile się nie mylę od raku 1912. 
W tym roku ówczesny prezes Związku 
Młodzieży Narodowej śp. Juljusz Po- 
pow rozpowszechnia bodaj że poraz 
pierwszy warszawskie tajne wydawni- 
ctwa strzeleckie. W czerwcu r. 1914 o- 
becny kpt. Wojsk Polskich Stanisław 
Sienkiewicz przywozi do Mińszczyzny 
nową porcję strzeleckich wydawnictw 
nielegalnych, które tym razem ze wzglę 
du na gorączkową atmosferę wojenną, 
spotykają się z większem zaintereso- 
waniem. 

pokoju wewnętrznego, bezpieczeństwa i zbliżenia między narodami. Nato- 
miast rząd stawiając przytem kwestję zauiania, zajął negatywne stanowisko 
wobec proponowanego do rezolucji Tomsona dodatku, grożącego, że Izba 
zdecydowana jest bronić energicznie ducha świeckiego. Dodatek ten został od- 
rzucony 327 głosami przeciwko 256. 

Cały porządek dzienny, zaproponowany przez dep. Tomsona, przyjęto 
332 głosami przeciwko 253. Przeciwko rządowi głosowało 11 komunistów, 
100 socjalistów, 109 radykałów, 12 republikanów socjalnych i 21 deputowa- 
nych innych stronnictw. Od głosowania powstrzymało się 14 deputowanych, 
w tej liczbie 2 radykałów i Franklin Bouillon. Wszyscy pozostali deputowani 
głosowali za rządem. 

IZBA UCHWALIŁA VOTUM ZAUFANIA ZNACZNĄ WIĘKSZOŚCIĄ 
<. GŁOSÓW 3 

PARYŻ, 9-11. PAT. W zakończeniu wczorajszego posiedzenia Izba 

Zaburzenia 
Kanclerz Schober szuka 

uchwaliła votum zaufania dla rządu 327 głosami przeciwko 256. 

w Ausfrii 
kompromisu w sprawie 

: konstytucji 
WIEDEN, 9 —11. Pat. Dzienniki donoszą, że kanclerz Schober nawią- 

zał bezpośrednie rokowania w celu doprowadzenia do kompromisu w 
sprawie reformy konstytucji. „Arbeiter Ztg.* oświadcza, że stanowisko so- 
cjaldemokratów w kwestji Wiednia jest dostatecznie znane. Pozatem socjal- 
demokraci gotowi są do rokowań w sprawie wiedeńskiej, o ile rokowania 
te będą prowadzone w ratuszu, a nie w parlamencie. „Deutsche Oesterrei- 
chische Tagesztg.* wzywa rząd i stronnictwa większości, aby nie pertrakto- 
wały z socjaldemokratami, lecz przeprowadziły reformę konstytucji ewen- 
tualnie w drodze pozaparlamentarnej. 

Protest gminy żydowskiej przeciwko antysemickim wy- 
kroczeniom studentów 

WIEDEŃ, 9 XL PAT. Członkowie prezydjum izraelickiej gminy wy- 
znaniowej zjawili się wczoraj u ministra oświecenia Srbika celem złożenia 
protestu przeciw antysemickim wykroczeniom studentów narodowych wyż- 
szych uczelni wiedeńskich. Minister oświadczył kategorycznie, że rząd zde- 
cydowany jest zapewnić studentom-żydom pełne równouprawnienie na tere- 
nie wyższych uczelni. 

Zabiegi o poprawę sfosunków między Jugosławią 
a Węgrami 

WIEDEŃ, 9 XI. PAT. Dzienniki wiedeńskie donoszą z Białogrodu, 
że toczą się nieoficjalne rokowania między Jugosławią a Węgrami, mające 
na celu poprawę stosunków między obu państwami. 

Anfokefalia cerkwi prawosławnej w Jugosławii 
BIAŁOGRÓD, 9-11. PAT Król podpisał ustawę o organizacji Kościoła 

prawosławnego, regulującą stosunki Kościoła prawosławnego z państwem na 
podstawie autonomii Kościoła. 

Szczegóły wybuchu wulkanu Sanfa Marja 
GUATEMALA, 8,X1. Tat. Według opowiadań naocznych Świadków, którzy 

  

brali udział w akcji ratunkowej, wybuch walkanu Santa Marija p w chwi- 
li, gdy wielu mieszkańców znajdowało się na polach przy pracy. 
tam strumienie rozpalonej lawy. W wielu miejscach strumienie lawy unie- 
możliwiły mieszkańcom opuszczenie domów, gdzie zginęli wskutek uduszenia 
gazami. Znaleziono całe stosy trupów, między któremi wielu niepodobna wcale 
rozpoznać. Osoby, które usiłowały uratować się, wdrapując się na drzewa, 
przeważnie zgiaęły wskutek zaczadzenia. żę 
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Ożywienie wojenne na Dalekim Wschodzie 
Nie bacząc nia to, że pora jesiennabiediewowi, oskarżonym o „przygoto- у „przygi 

na Dalekim Wschodzie utrudnia bardzo 
prowadzenie operacyj wojennych star- 
cia między wojskami czerwonemi a od 
działami chińskiemi i białemi bynaj- 
mniej w czasach ostatnich nie straciły 
na swej intensywności. Przeciwnie, jak 
z komunikatów dowództwa armji ro- 
syjskiej wynika, w ostatnich dniach pa 
ździernika i w pierwszych dniach listo- 
pada ożywienie wojenne na Dalekim 
Wschodzie ponownie przyjęło większe 
rozmiary. 

Oddziały chińskie, już od szeregu 
dni systematycznie ostrzeliwują pozy- 
cje rosyjskie, zmuszając tem samem żoł 
nierzy sowieckiej straży pogranicznej 
do otwierania ognia na okopy chińskie. 
Ponadto w ostatnich dniach zanotowa- 
no cały szereg nowych prób przejścia 
granicy mandżurskiej przez oddziały 
białogwardzistów. Tak naprzykład usir 
łowali białogwardziści przedostać się 
na terytorjum rosyjskie w okolicach je- 
ziora Chanke, a w kilka dni później 
podobna próba uczyniona została 
podobna próba uczyniona została w re 
jonie Trzechrzecza. Oddziały białogwar 
dikyjse zostały przez 
wojska pograniczne Sowietów wyparte 
z terytorjum rosyjskiego, iprzyczem par 
tyzanci ponieśli dotkliwe straty. 

Głównodowodzący armją rosyjską 
na Dalekim WschodzieBluecher koopto 
wany został da Dalekowschodniego Ko 
mitetu Wykonawczego, tak że obecnie 
bierze on czynny udział również w 'ad- 
ministracji krajowej w strefie wojennej. 
Powołanie Bluechera do Komitetu Wy 
konawczego uważać należy za jedno z 
ogniw w łańcuchu powszechnej akcji 
„wojenizacyjnej”, przeprowadzanej о- 
becnie przez władze sowieckie na Dale 
kim Wschodzie. Wszystkie niemal mia 
sta wschodnio-syberyjskie przypomina 
ją w chwili obecnej swym wyglądem ze 
wnętrznym wielkie obozowiska wojsko- 
we. 

Z Charbina donoszą, że władze chiń 
skie w dalszym ciągu prowadzą w 
mieście tem ożywioną i systematyczną 
akcję przeciwka komunistom. Cały sze 
reg procesów politycznych odbył się w 
czasach ostatnich przed sądem charbiń 
skim, a w najbliższym czasie oczekiwać 
m leży jeszcze procesów nowych. 
Przed kilku dniami ogłoszony został w 
Charbinie wyrok w procesie obywatel- 
ki sowieckiej, Arsemkinej, która za 
działalność komunistyczną skazana z0- 
stała na 6 miesięcy ciężkiego więzie- 
nia. Rozpoczął się dalej proces przeciw 
ko byłemu sowieckiemu naczelnikowi 
urzędu telegraficznego kolei wschodnio 
chińskiej, Zaterplińskiemu i przeciwko 

* naczelnikowi urzędu telegraficznego Le- 

    

      

    

  

   

  

   

  

Korzysfaj! 

  

z nadarzającej | 
się szczęśliwej 

sposobności 

suma wygranych 

wynosi 

52.000.000 
otych ; 

114—10 zł.. 1/2—20 zł. l 
Cena losu: 3|]4—30 zł., 1 [1—40 zł. 

Kolektura Minkowskiego wypłaciła w ostatnich loterjach 
swym klijentom MILJONY ZŁOTYCH 

Spróbu] szczęścia, a fortuna CI się uśmiechnie! | 
Na prowincję wysyłamy losy niezwłocznie po wpłaceciu należności 

na nasze conto P,K.O. 80928, 

  

Należy dodać, że w przeciwieńst* 
wie do Wilna, nader żywo podziemne- 
mi nićmi związanego z ruchem legjo- 
nowym, Mińsk Litewski b. słabo się 
tem ruchem przejmował. O ile wiem 
tylko mec. Władysław Raczkiewicz (0- 
becny wojewoda wileński), Zdzisław 
Malkiewicz i śp. Konrad Malkiewicz, 
oraz akademicy — + ublańczycy (dwaj 
bracia Grabowscy, Żebrowski i t.d.). 
brali udział względnie interesowali się 
tym ruchem. Z niewiast w pierwszym 
rzędzie należy wymienić p. Jadwigę 
Kiersnowską (obecną p. Michalską), о- 
raz p. Zotję Malkiewiczównę. 

Formalna działalność Polskiej Orga 
nizacji Wojskowej o ile mię pamięć nie 
zawodzi, rozpoczyna się w r. 1915 wraz 
z przyjazdem do Mińska komendanta 
wileńsk. POW— Januszki. Była to je 
dna z tych niezwykłych jednostek, u 
których odwaga i poświęcenie łączą się 
z wyjątkowym talentem  organizacyj- 
nym. Od czasu przejazdu  Januszki 
POW trwa nieprzerwanie na terenie ca* 
łej Mińszczyzny, aż do, roku 1919. Ja- 
nuszka wciągnął do PÓW cały szereg 
jednostek, z  najprzeróżniejszych 
warstw społeczeństwa od młodzieży 
ze szkół miejskich (śp. Mateusz Ste- 

fanowski, Feliks Dyszlonok, zamęczony 
w fortecy dyneburskiej przez bolszewi 
ków w r. 1919), Michał Maksymowicz 
i inni aż do osób ze sfer inteligencji i 
ziemiaństwa: p. Wańkowicz, dr. 
Czarnocki p. Hutorowicz i inni. W czer- 
wcu 1915 r. w majątkach moich kre- 
wnych śp. Józefa Chmielińskiego (w 
3 I. później zamordowanego przez bol- 
szewikow) i Bolesława Mireckiego po- 
wstaje pierwsza w Mińszczyźnie szkoła 
peowiacka. Biorą w niej udział śp. Bo- 
hdan Domański (w charakterze instru 
ktora) , śp. Mateusz Stefanowski (pó- 
źniejszy komendant POW, rozstrzelany 
przez bolszewików w Bobrujsku w r. 
1919) śp. Zahorski, śp. Kazimierz Mar- 
cinkiewicz (późniejszy kpt. marynarki 
polsk.) i jeszcze nie ś.p. Kaz. Zienkie- 
wicz, Marjan Czerepowicz, Eugenjusz 
Mirecki, Kazimierz i Stefan Leczyccy. 
Możność jawnej pracy społecznej w r. 
1917 zmniejsza intensywność POW, 
prawie wszyscy bowiem członkowie, w 
tej liczbie oczywiście i b. wychowańcy 
szkoły stają się dowborczykami. Nato- 
miast w Mińsku Lit. POW i skauci pod 
kierownictwem obecnego ministra kpt. 
Matuszewskiego, działają w dalszym 
ciągu konsjnacyjnie, a wysadzając 

mosty i psując tory kolejowe, utrudnia 
ją wysyłanie transportów wojskowych 
w stronę Bobrujska. Wreszcie jej dzie 
łem jest słynne zdobycie Mińska 10 go 
lutego 1918 r. Brali w tem udział mię- 
dzy innymi udział, Witold i Melchjor 
Wańkowiczowie, Kazimierz Malkiewicz 
Kazimierz Protasewicz, Tadeusz Matu- 
szewski, Władysław Zakrzewski, śp. 
por. Mosiewicz i kpt. Matuszewski byli 
kierownikami akcji. Jednem z „gniazd 
irrydenty na młodych był zacny dom 
doktorostwa Lejmbachów a później p. 
p. Wyrzykowskich. Z niewiast peowia- 
czek w tym i późniejszym okresie przy 
pominam sobie p. Stanisławę Kuszelew 
ską,:p. Maykowską, Zofję Wyrzykow- 
ską, Irenę Lejmbachównę i t.d. 

Zakusy niemieckie na korpus gen. 
Dowbora przenoszą akcję peowiacką 
do Bcbrujska. Biorą w niej wówczas u- 
dział kpt. Matuszewski, dr. Hubiccy, 
Lis Kula, Wańkowicz M., pułk. Bartla, * 
i wielu innych. Sympatyzują dr. Zału- 
ska, Sadzewicz, Stanisław Grabski i t. 
d. Po rozwiązaniu korpusu i wyjezdzie 
starszyzny na Ukrainę, okręg Bobruj- 
ski obejmuje por. Lechnicki, ihum eński 
Fortunat Witkowski (zast. Szachno), 
miński p. Władysław Raczkiewicz, pó 

wywanie buntu przeciwko obowiązu- 
jącemu obecnie ustrojówi państwowe 
mu Chin.“ 

Zarząd kolei wschodnio 
zwolnił ze służby cały szereg 
urzędników sowieckich, którym zarzu 
ca się „nieprawomyślność polityczną. 
Ci urzędnicy, którzy dotychczas jeszcze 
pracują w zarządzie kolei wschodnio - 
chińskiej zmusz ani są przez Chińczy 
ków do podpisywania specjalnych de- 
klaracyj o zrzeczeniu się obywatelstwź 
rosyjskiego. W charbińskich warszta- 
tach kolejowych zwolniono w tych 

dniach ze służby czterech urzędników 
którzy deklaracji takiej podpisać nie 

chcieli. : 
Rząd sowiecki wyasygnował w tych 

dniach 100.000 rubli na zapomogi dla, 
obywateli sowieckich, internowanych 
przez władze chińskie. Suma ta dorę- 
czona została konsulowi niemieckiemu 
w Charbinie, który wziął na siebie o” 

bronę interesów obywateli sowieckich 

chińskiej 

* w Chinach. 

Charakterystyczny konflikt wywią- 

zał się między władzami sowieckiemi 

a zarządem pewnego Banku Niemieckie 

go w związku z likwidacją sowieckie- 

go Banku Dalekowschodniego w Char 

binie. Rząd chiński, — jak podają pi- 

sma rosyjskie, — wyznaczył specjalną 

komisję kontrolną, która przeprowa” 

dzić miała likwidację banku sowieckie 
go. Komisja ta zwróciła się da przedsta 

wiciela niemieckiego banku „Garantie 

—— und Kreditbank* z prośbą o wyda- 

nie jej majątku banku Dalekowschod- 

niego. Dyrektor niemieckiego banku 

Schultz oświadczył na to, że Bank Da- 

lekowschodni już nie istniej aon sam 

jest przedstawicielem niemieckiego kre 

dytora, który tytułem wyrównania ra” 

chunku otrzymał od swego dłużnika 

(Banku Dalekowschodniego) „do dyspo 

zycji cały szereg zobowiązań „diužni- 

czych. Wobec tego zobowiązania te są 

własnością banku niemieckiego i wła- 

dze chińskie nie mogą domagać się ich 

wydania. Dyrektor Schultz, obawiając 

się, że Chińczycy mogliby  usiłować 

przemocą opanować lokal bankowy, 

zwrócił się z prośbą o pomoc do konsu- 

la niemieckiego, Stobbe'go który dał 

opieczętować wszystkie biurka, kasy į 

szafy „Garantie — und Kreditbank'u 

urzędową pieczęcią niemieckiego konsu 

latu. . 

(S NTA STS 

Program Nadir Khana 
(ZK) Na mocy specjalnego wywia 

du z Nadir Khanem, londyński Sunday» 

Referee, podaje opinję nowego króla 

Aiganów na wpływ potężnego państwa 

Afganistanu na spokój w Azji. | 

„Jestem medjatorem. Pragnieniem 
moim jest widzieć Afganistan potężnym 
wolnym i niezależnym. Jeśli Afganistan 
nie będzie dosyć silnym i niezależnym 
to można twierdzić, że nie będzie trwa 
łego pokoju w Azji. 

„Nie było mnie w kraju w krytycz- 
nym momencie abdykacji Amanullacha, 
to też nie mogłem śledzić z bliska 
wprowadzanych przez niego reform, 
które wywołały rewolucję. 

„Jestem również zwolennikiem wpro 

wadzenia do mojej ojczyzny reform i 
cywilizacj: zachodniej, w każdym bądź 
razie nie w tak szybkiem tempie jak 
chciał to zrobić Amanullah. Nie jestem 
przeciwnym wysłaniu młodych Arga* 
nów dla ukończenia studjów zagranicę, 
jednak nie wcześniej aniżeli w wieku 16 
lub 17 lat. i 

„lslamizm nie zakazuje kobietom 

wyższych studjów. Lecz dopiero kiedy 
nasze zawoalowane kobiety same zacz: 
mą domagać się studjów takich samych 
jak mężczyzni, wtedy można będzie po- 
wiedzieć, że pożądany postęp już na 

stąpił*. ł 
Podczas kiedy w Afganistanie za- 

chodzą tak doniosłe przewroty i zmia 
ny, król Amanullach, po wysłaniu ser 
decznych życzeń gratulacyjnych stryjo- 
Wi, prowadzi nadal spokojny rodzinny 
żywot we Włoszech, w gmachu dawne 

go poselstwa Afganskiego oddają się 
troskom rodzinnym i domowym zaję- 
ciom, przy boku ukochanej żony Su- 
raji i swoich 8 ga dzieci. Bynajmniej 
nie zdradzając najmniejszych chęci i 
zamiarów odegrania jakiejś roli polity- 
nej w dawnym swoim państwie, w któ* 
rym Nadir obsadził wszystkie stanowi- 
ska w rządzie swoją rodziną. £ tego 

  

źniej Bohdan Podoski i niżej podpisa- 
ny. Zaczyna się wkrótce najbardziej :n- 
tensywny okres pracy peowiackiej w 
Mińsku Lit. Upadek Niemiec i rezurek- 
cja Polski umożliwia w listopadzie i 
grudniu werbunek i przemycanie mło” 
dzieży do dywizji Lit. Białoruskiej, or- 
ganizującej się w Królestwie Polskiem, 
młodzieży która tłumnie napływa z mia 
steczek i zaścianków. Z osób wówczas 
najczynniejszych wymienić należy p. 
Wł. Raczkiewicza, kpt. Bobrowskiego, 
pułk. Kobordo, R. Kawalca, Kwiatkow- 
skiego i t.d. Nieco później Z. Januszkie 
wicza, śp. Grabowieckiego, a z nie- 
wiast Jadwigę Giejsztorównę, trzy sio* 
stry Wyrzykowskie i Franciszkę Hem- 
ską - Niedzielską (kurjerkę) i t.d. w 
kwietniu 1919 roku byłem już nieobec- 
ny w Mińsku, który opuściłem w stycz- 
niu 1919 r. (siedziałem już wówczas 
w ciupie u Niemców), a wobec tego 
ustępuję pióra kol. Zelisławowi Janu- 
szkiewiczowi, obecnemu staroście bra* 
sławskiemu, ażeby odtworzył najkrwa* 
wszy obraz w dziejach mińsk. POW. 
od kwietnia do sierpnia 1919 roku. 

Kazimierz Leczycki.
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Ksiegarstwo Wilenskie dawniej а а215 
Najdonioślejszy z wynalazków ludz* Wierzbowskiego (zmarłego w r. 1666) 

ich — druk — powstał u progu doby zawierała wedie inwentarza (z 21. Vil 
nowożytn ej w zwiazku z potężnym ru- 1666) 1070 książek polskich i łaciń 
hem umysłowym Odrodzenia i na- skich, w tem 417 treści religijnej i /9 
brzmiałą potrzebą powielania pisanego szkolnej.*) 
łowa. Od początków swoich związa* Sąaząc z treści i cen większości 
a się czarodziejska sztuka drukarska książek, były one przeznaczone dla 
papiernictwem i introligatorstwem z warstw najszerszych, uprawiających 

rytownictwem, tudzież powołała do widać czytelnictwo w dość dużym Sto- 
życia ważną i szlachetną gałąź handlu pniu. Upadek umysłowy doby Saskiej, 
|- księgarstwo. Księgarz stał się sze- wojny i pożary przyniosły ponowną ru- 
rzycielem, a częstokroć inicjatorem  inę księgarstwa wileńskiego. W r. 1743 
książki, jej spółtwórcą. W Polsce naj- był w Wilnie jeden tylko introligator i 
starszym i do połowy 18-go wieku naj* księgarz zarazem, Mikołaj Żur, którego 
ważniejszym wytwórcą książki był księgarnia spłonęła w pożarze około 

1748 r.*). 
Doba Stanisławowska przyniosła 

odrodzenie ruchowi wydawniczemu wi 
leńskiemu. Działalność Pijarów wileń- 
skich z Dogielem na czele, reforma A- 
kademji wileńskiej i szkolnictwa pod 
niosła i uszlachetniła produkcję ksią- 
żki w Wilnie. W bibljograiji czasów 
Stanisława Augusta Wilno ze swemi 
wydawnictwami wyróżnia się przedru- 
kowywaniem arcydzieł literatury sta- 
rożytnej i wznowieniem  —po stulet- 
niej zgórą przerwie — wydań wielkich 
pisarzy polskich wieku złotego. Po* 
dwójny Renesans ówczesnej Polski, na* 
wiązanie łączności z kulturą starożytną 
tudzież własną doby rozkwitu objawiły 
się w wydawnictwach wileńskich dru- 
giej połowy 18go w. w sposób @- 
biiny. 

Na gruncie renesansu doby stani 
siawowskiej dokonat się zdumiewający 
wzrost znaczenia Wilna po rozbiorach. 
Nieoceniona działalność  kulturalna 
Czartoryskich podnosi Wilno do god- 
ności najważniejszego ogniska kultury 
polskiej. Uderzająca wszechstronność 
i głębokość starań Czartoryskich stwo: 
rzyła w Wilnie znakomite warunki roz- 
kwitu. Świetni nauczyciele dochowują 

  

  

Józef Zawadzki (1781 — 1838) 

Księgarz i Drukarz Uniwersytecki. 

Kraków. Ale już w drugiej połowie 
16 ga wieku powstają dwa ważne og- 
niska — Wilno (od r. 1573) i Poznań 
(od r. 1577). Stało się to w przesław- 
wnej epoce Stefana Batorego, w zwią- 
zku z powstaniem w Wilnie ogniska 
pracy oświatowej Jezuitów i koncen- 
tracją rozstrzelonej dotąd akcji prote- 
stantów i prawosławia. Akademja wi“ 
Jeńska i jej drukarnia (darowana przez 
adziwiłłów), tudzież rywalizujące z 

nią liczne drukarnie klasztorne i świe- 
ckie stają się ośrodkami wielkiego i 
doniosłego ruchu wydawniczego. W 
Wilnie rozgrywa się główny akt walki 
katolicyzmu z protestantyzmem, z Wil- 
па wychodzi inicjatywa da Uniji religij - 
nej i w Wilnie to, — nie we Lwowie i 
Kijowie — ogniskuje się polemika o 
Unję. Prace i walki duchowe, toczące 

się tu wielkich uczniów. Daleko wgłąb 
19 wieku, na cały obszar życia polskie- 
go wywierać będzie wpływ ognisko li- 
tewskie. 

4 inicjatywy Czartoryskich i z icn 
рошоса za 4i przy uriwersytecie Sta 

uOWISKO, ikijsg zi 1 KSIĘgarZa JOZEI La 

    

    

   

wadzi, =, 1350 r.), Założyciel 
najstarszej e acycn księgarni Por 
SKiCI. FEStauanych przez rouzi- 
uę aokuii ) роспоаги )бхег Ха- 
wadzki z rodzury SziacnecKicj pow. 
w ikomierskiego, zaznaj0iu Się W Nie 
mczech z zawodem KsięgarSKui i Ou 
t. 1803 zaczął rozwijać aziałainosc w 
Wilnie. Monogratja p. L. Abramowicza 
podaje niezmiernie ciekawe rysy tego 

Się w Wilnie w ciągu wieków miały 
znaczenie rozstrzygające dla całej 
wschodniej—większej—części Rzeczy 
pospolitej. 

znakomitego wydawcy współuczestnika 
1 spółtwórcy okresu swierności Wilna. 
W ciągu 3o-etniej działalności swojej 
w Wiinie józef Zawadzki stworzył 
pierwszy w Polsce nowoczesny zakład 
wydawniczy na wielką skalę. Obok 
mnóstwa podręczników  uniwersytec 
kich i eleiaentarnych, wydawnictw te- 
chnicznych i beletrystyki, druków w 
róznych językach i alabetach, wyda- 
wał Zawadzki „Pamiętnik Warszaw= 
ski“, „Dziennik Wilenski“, „Wizerunki 
* roz trząsania naukowe*', tudzież wiel- 
xi naxaaaemi zainicjował wydawnic- 
iwo. bibljografji Jochera. 

dyn jozeia, auam Zawadzki (1814 
—1010) vuzieaziczyt po Ojcu zakłau 
wielki 1 rozwinięty, ale pozbawiony 0- 
parcia w Uniwersytecie  (przeniesio 
dym do Kijowa). Uruntu do daiszej 
„ziałalności musiała szukać Zasiužona 
arma w wielkiej rzeszy wychowanków 
Jmiwersytetu, rozproszonych po ogro: 
aanych obszarach Litwy 1 Kusi. Воко- 
lywał się dalszy rozkwit literatury, 

wszedł do niej niestrudzony i różno- 
stronny Kraszewski. Firma Zawadzkie 
go, dawniej stowarzyszona z księgar- 

odobizna karty tytułowej ILgo wydania po: !!!4 węckicgo w Warszawie, ieraz TOz- 
ezyj Adama Mickiewicza. szerza swoją działasiośc przez założe- 

i RKA „ nie filji w Kajowie, nowej siedzibie U 
Dopiero w pół wieku pa Wilnie i niwersytetu, w Żytomierzu i innycn 

oznaniu stają do pracy ciągłej dru- punktach. Ź drugiej strony na gruncie 
arnie Warszawy i Lwowa. Między da- wijeńskim spółzawodniczy z Zawadz- 
ekiemi centrami wieloogniskowej Pol: kim szereg księgarń z 1. Uliicksber- 
ki rozsnuła się sieć wymiany książek. gjiem na czele. Zywctność społeczeńst- 
owstaje trudny i niebezpieczny han: wą polskiego na olbrzymim terenie, się 

del księgarski. Dawna książka, wiel- gującym poza Dniepi i Dźwinę, byta 
iego formatu, w ciężkiej z desek opra- tak wielka, że wystarczyło pracy i kli: 
ie zajmowała wiele miejsca, była to- enteli dla wielkiego zakiadu wydawni- 
arem wrażliwym na warunki przewo* 

- 

POEZYE 

ADAMA MICKIEWICZA. 

TOM PIERWSZY. 

  

WILNO. 

DRUKIEM JÓZEFA ZAWADZKIEGO. 
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i stłumienia polskiego życia umysłowe 
go przez represje popowstaniowe. Za- 
częły się długie lata zastoju. Jedyna o- 
calała w Wilnie drukarnia polska Za- 
wadzkich wydawała książki swoje pod 
znakiem Naumburga, Odesy lub War- 
szawy. Po r. 1880 paroletni okres zła- 
godzenia barbarzyńskich stosunków po 
litycznych wyzyskała Eliza Orzeszko- 
wa; w założonej przez nią księgarni 
wydano szereg wartościowych wydaw- 
nictw. Księgarnię tę prowadził później, 
aż do roku 1929, Wacław Makowski. 

Trzeci z rzędu szef najstarszej księ- 
garni wileńskiej, Feliks Zawadzki 
(1823 — 1891) reprezentował księgar- 
stwo polskie w Wilnie w okresie naj- 
sroższych prześladowań słowa polsk ©- 
go. W młodości zesłany do Saratowa 
za stosunki z emisarjuszami emigracji, 
wrócił do kraju po 8 letniem wygnaniu 
w r. 1856. Pomagając bratu Adamowi, 
przeżywał wraz z nim w czasie powsta* 
nia okres rewizij księgarń i drukarń, 
dręczących dochodzeń, ucisku oskar- 
żenia. Opieczętowano składy księga:- 
skie. Rozstrząsano poczet długi win 
księgarzy wileńskich, obmyślano środki 
unicestwienia ksążki polskiej w ooko- 
nanym kraju. Jen. - gub. von Kautman 
powołał komisję do zbadania ksiąg pol- 
skich i litewskich, polecając jej (pi 

wynalezienie smem z 26. 7. 1865), 

Celniejsze wydawnictwa wijleńgskie ostatniej doby. 

środków, któreby mogły być pomocne 
rządowi do unicestwienia łacińsko - pol- 
skiej propagandy w kraju*. Komisja 
pod przew. jen. Stołypina oskarżyła 
księgarnię Zawadzkich o spółudział w 
działalności biskupa /Wołonczewskie- 
go(wielka. produkcja wydawnictw lu- 
dowych w języku litewskim i to — rze* 
komo — w duchu polonofilskim, anty* 
państwowym). Komisja doszła do wnio 
sku, że książki litewskie w okresie od 
1830 do 1860 r. systematycznie służy- 
ły sprawie propagandy rewolucyjnej, 
że wykonawcą jego planów była księ- 
garnia Zawadzkiego. Władze rosyjskie 
zwróciły uwagę na rozległość akcji wy- 
dawniczej księgarstwa polskiego w 
Wilnie. W motywach do podjęcia re: 
presji względem druku polskiego pada- 
no statystykę wydawnictw wileńskich . 
w okresie 1854 — 7865 r.: 

Wydano w Wilnie 
zezwoleń cenzury ma druk 

Ogółem w 12 Drukiem 
drukarniach w tem  J. Zawadzkiego 

w języku polskim 865 348 
w języku litewskim 171 105 
w języku łacińskim 180 107 
w języku niemieck. 

i dracuskim 30 11 
w įęzyku žydowskim 706 

Zwrocono uwagę na „ogromną“ li 
czbę makładu każdej książki, wykryto, 
że księgarnia Zawadzkiego posiada 4 
wielkie składy, wypełnione własnemi 
wydawnictwami. Władze osądziły, że 
działalność wydawnictwa Zawadzkich 
przewyższa wyniki wszystkich innych 
drukarni wileńskich razem wziętych. 
„Wszystko to w połączeniu z drukiem 
nielegalnych katalogów, wydaniem mo' 
dlitwy za skazanego Mackiewicza, ze 

dzkim, że wyrobili w wileńskim Komite 
cie Cenzury pobłażliwość dla wyda- 
wnietw polskich,, skutkiem czego stał 
się on „najliberalniejszym w Rosji dla 
literatury polskiej”. Do cenzury wileń- 
skiej nadsyłane z różnych stron dzieła 
polskie, które potem drukowano w in- 
nych miastach. Obliczono np. że w o- 
kresie od 1854 — 1865 r. cenzura wi- 
ieńska zezwoliła na druk poza Wilnem 
259 utworów, które potem wyszły w 
14 miastach (Mińsk, Kijów, Żytomierz, 
Kowno, Ryga, Mitawa, Dyneburg 
Warszawa etc.) — Z drugiej strony true 
dno było dać przykład drukowania w 
Wilnie utworu, ocenzurowanego poza 
Wilnem. 

Całoroczna praca komisji Stołypi- 
nowskiej zakończyła się wyrokiem za* 
głady na książkę polską (i litewską) w 
kraju. Okólnikiem Głównego Naczelni- 
ka kraju z dn. 23. 7. 1866 zakazany zo* 
stał kolportaż książek polskich w 6 
gub. litewskich, ograniczony został han- 
del księgarski wogóle, opieczętowano 
w sklepach wszystkie książki polskie 
(prócz modlitewnkiów), zezwalając na 
odesłanie ich — pod pieczęcią poli- 
cji — do królestwa Polskiego lub za- 
granicę. Sprzedaż elementarzy i kalen- 
darzy polskich była zakazana już da- 
wńiiej, — obecnie zakazano sprzedaży 
podręczników i książek popularnych. 

szawskie. Dzieła Al. Zdanowicza (Dzie- 
je literatury polskiej, podręcznik histo- 
rji polskiej), podręczniki i książki reli- 
gijne rozchodziły się z Wilna po dwo- 
rach i dworkach olbrzymiego kraju, 
przenikały do ludu i walczyły skutecz- 
nie z rusyfikacją. Piszący te słowa znaj- 
dował wielokrotnie tę książkę wileńską 
wśród ludu — ma wsi podolskiej, w 
głuszy zaścianków poleskich i wszędzie 
stwierdział jej życiodajny wpływ. Za 
to podsycanie życia polskiego w naj- 
cięższej dobie historji kresów należy 
się starej wydawniczej firmie wileńskiej 
wdzięczność i cześć, nie mniejsza, niż 
za obsłużenie dawnego Uniwersytetu w 
latach 1805 — 1832 i za zorganizowa- 
nie bujnego ruchu literackiego w la: 
tach 1840 — 1864. Należy się jej tak: 
że cześć za narodowy i religijny cha- 
rakter działalności, za niezmienne sta” 
wianie względów ideowych ponad ku- 
pieckiemi, za czystość i zacność przed- 
sięwzięć i stałą dbałość o czystą i pięk* 
ną polszczyznę. 

W latach 1880 — 1882 działa w 
Wilnie księgarnia E. Orzeszkowej i 
Ski. Znakomita pisarka stanęła wtedy 
na czele ruchu umysłowego dzielnicy i 
usiłowała zogniskować w Wilnie ruch 
literacki, korzystając z chwilowego o: 
słabienia ucisku. W kilkunastu tomach 
liczbowanych „Wydawnictw E. Orzesz: 
kowej i Ski*, tworzących całe serje, u 
kazały się przedewszystkiem własne 
prace znakomitej autorki (,,Patrjotyzm 
i kosmopolityzm“, „Sylwek cmentar 
nik* i inne), oraz szereg wartościo- 
wych książek autorów, należących do 
obozu pozytywistycznego. Rychło je- 
dnak nastąpiło pogorszenie warunków 
politycznych. Spółkę Orzeszkowej roz- 
wiązano, a inicjatorka przypłaciła swo- 
ją krótkotrwałą rolę wydawniczą uwię- 
zieniem w Grodnie. Sprółpracownik O- 

SS" 

  

rzeszkowej, p. Wacław Makowski pro- 
wadził potem (w r. 1893) własną księ- 
garnię, która obecnie (1929) po śmier 
Ci właściciela została zamknięta, zapi- 
sując się w bibljogratji polskiej szere” 
giem własnych wydawnictw. 

Z osłabnięciem ucisku politycznego 
po r. 1905 zaczął się w Wilnie odra- 
dzać ruch wydawniczy polski, legity- 
mując wraz z teatrem i prasą — nie” 
zwyciężoną polskość stolicy litewskiej. 
Założenie w Wilnie Towarzystwa Przy 
jaciół Nauk, zainicjowanie przez p. J. 
Obsta poważnych wydawnictw nauko- 

‹ wych, poświęconych historji kraju, 
Zakazano książek i pism polskich w ruch 'artystyczny, rozwijający się pod 
czytelniach, restauracjach i innych miej wpływem usiłowań Ferd. Ruszczyca— 
scach publicznych i uprzedzono o tem 
pocztę. 

Drugim okólnikiem z tejże daty 23. 
7. 1866 nakazano zniszczenie czcionek 
polskich w drukarniach i odlewniach 
kraju. „Tym ważnym krokiem przecię- 
ta została polska działalność wydawni* 
cza, która za cel jedyny miała łacińsko* 
polską propagandę, separatyzm i bu- 
dzenie nienawiści do wszystkiego, co 
rosyjskie. Zarządzenie to — czytamy 
w aktach komisji — wywołane było u- 
żywaniem czcionek polskich do litera- 
tury tajnej. Niezbędne to była dla ode- 
brania krajowi kolorytu polskiego”. Na 
koniec miał to być dowód, że admini- 
stracja rosyjska przedsiębierze „energi- 

  

wszystko to budziło z uśpienia stare o- 
gnisko cywilizacyjne i sposobiło je do 
bliskiego już odzyskania jego doniosłej 
roli. Nieoceniona, pełna zapału i wspa- 
niałomyślności praca wielkiego artysty 
przystroiła odradzającą się książkę wi- 
leńską w przepych grafiki, której arcy* 
dziełem było „Wilno z przed stu lat'* w 
akwarelach F. Smuglewicza, wspania- 
le ozdobione przez Ruszczyca. Doa daw 
nych monografij Wilna (Kraszewskie- 
go, Balińskiego, Kirkora) przybyły w 
ostatnich czasach dwie wielkie mono* 
grafje katedry wileńskiej (ks. Kurcze” 
wskiego i dr. W. Zahorskiego). Obok 
historyków, archeologów, opisujących 

garnie: p. Wacława Mikulskiego, (da 
wniejsz. współpracownika J. Zawadz- 
kiego i „Składnicy''), dalej: Kaz. Rut 
skiego (b. dyrektor „Składnicy'”*), 
wkońcu filja poznańskiej Księgarni św. 
Wojciecha, której kierownictwo objął 
(w r. 1925) wysoce uzdolniony, pełen 
inicjatywy i poczucia obywatelskiego 
księgaiz, p. Bol. Żynda. W ostatnich 
latach powstały: Księgarnia Tow. 
„Ruch* (1924) z kierownikiem p. K. 

  

Wacław Makowski (1854 — 1929) 3 
długoletni honorowy prezes Wil. Koła Z.K.P. 

Zapoiskim i Księgarnia Macierzy Z. W. 
(1926) z kierownikiem p. Życieńskim. 
Księgarnię 'antykwarską prowadzi od 
4 lat p. St. Dorżynkiewicz. Właściciel 
drukarni artystycznej „Łux* p. L. Cha 
miński wydał szereg wysoce ozdob- 
nych książek, przyczyniając się wybit- 
nie do przywrócenia dobrej sławy ksią- 
żce wileńskiej. Ostatnio w szeregi wy- 
dawców wkroczył Magistrat m. Wilna, 
rozpoczynając wydawnictwo „,Bibljote- 
ki Wileńskiej" tak szczęśliwie uzupeł: 
niającej podobne „Bibljoteki“ Krako- 
wa, Lwowa, Poznania i Warszawy. 
Najstarsza w Polsce księgarnia j. Za- 
wadzkiego przeniosła się w r. zeszłym 
z domu przy ul. Wielkiej, gdzie mieści 
ła się przez lat 70 na ul. Zamkową, w 
bezpośreanie sąsiedztwo Uniwersytetu, 
do domu pamiętnego  dziedciństwem 
Słowackiego, nawicązuje tradycyjne 
związki z Uniwersytetu i przypomina 
się miłośnikom przeszłości kraju prze- 
pięknie wydanym pamiętnikiem Gabr. 
Puzyniny, („W ..ilnie i we dworach 
litewskich*). Na czele księgarni stoi 
od r. 1919 p. Adam Zawadzki,.. Kiero- 
wnictwo drukarni pozostaje nadal w 
rękach p. Feliksa Zawadzkiego, najstar- 
szego z żyjących wnuków założyciela. 

Stan obecny księgarstwa wileńskie- 
go nie jest pomyślny. Poćwiartowanie 
terytorjum rozległego kraju, którego 
Wilno było ogniskiem zmniejszyło nie- 
zmiernie promień oddziaływania Wilna. 
Z drugiej strony powstanie wielosto- 
pniowego szkolnictwa, przełamanie za- 

kulturę (Wilna i kraju, pojawiają się stoju, wytworzonego przez rządy: rosyj- 
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Adres księgarzy wileńskich do Uniwersytetu S. B. na uroczystość obchodu 350.lecia. 

młode siły, podejmujące prace oświa* 

skie, otworzyło głębie społeczne wpły- 
wom oświaty. Tych nowych możliwoś- 
ci nie odczuwa jeszcze ruch wydawni- 
czy Wilna. Upadły w ostatnim roku 
dwa zakłady księgarskie, wytworzone 
siłami miejscowemi, wydawnictwami 
swemi ściśle z gruntem miejscowym 
związane. Prace napisane w Wilnie, 
często nie mogą być w Wilnie wydane 
skutkiem ciężkiego stanu zakładów wy 
dawniczych. Spożycie książki w powo» 
jennem Wilnie smutne daje Świadec- 
two o napięciu życia duchowego pol- 
skiego. Wilno czyta mało, a czytając 
— mało objawia dbałości o własną re- 
gjonalną literaturę, o własne wydawni- 
ctwa i zakłady wydawnicze. 

J. Czarnecki. 

u, kosztownym i nierychło rozchodzą- 
ym się, budziła też często nienawiść 

żądzę zniszczenia. Przewożono ją w 
smolonych beczkach, osłaniano prawo 
bytu przywilejami, z trudnością za- 
ezpieczano. przed ogniem, szkodnika: 

i i zbutwieniami. 
Zawód księgarza, będącego często 
jednej osobie introligatorem i dru* 

arzem — wymagał wytrwałości i za- 
iłowania, jakie widzimy u dawnych 
rukarzy wędrownych,  niezłomnie 
iernych swojej szlachetnej sztuce. 
kąpe są nasze wiadomości o najda- 

jwniejszych  księgarzach / wileńskich. 
iemy, że w ostatniem ćwierćwieczu 

16 go w. prowadzili w Wilnie bandel 
IWojciech Frelich (v. Frolich) oraz Sta 
nistaw Bogdan. Drukarzem, introliga- 
torem i ksiegarzem byt w tymże czasie 
Jakob Markowicz. Rostowski w swojej 
istorji Jezuitów litewskich podaje wia: 
omość o istnieniu w Wilnie już w r. 
600 kilku księgarni. Pożary miasta i 
zniszczenie przez Moskali w połowie 
7-go0 wieku zrujnowały księgarstwo 
wileńskie. |ednakże już w r. 1664 po- 
staje w Wilnie cech introligatorski 
a staraniem Eljasza von Tilli i Kazi- 
ierza Wierzbowskiego. Księgarnia 

( 

czego i dla szeregu  poniniejszych, 
wśród których rozwijali się żydzi. 
„Adam Zawadzki i spółczesni mu 

księgarze przetrwali burzliwe lata 
1839, 1846, 1848, wykorzystali kilka 
lat ożywienia od śmierci Mikołaja I do 
powstania styczniowego, doczekali 
się zmiażdżenia drukarstwa polskiego 

*) M. Łowmiańska. Wilno przed najaz- 
dem moskiewskim 1655 r. 

*) Rodkiewiczówna. Cech introligatorski 
w Wilnie. 
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sprowadzeniem w r. 1863 map Polski, czne kroki do zastąpienia kultury pol- 
z rozpowszechnianiem modlitewników, skiej przez rosyjską* w gub. zachod- 
mających występny (politycznie) cha- nich, Co do księgarzy Zawadzkich, ko- 

rakter, ze sprowadzaniem ksiąg zagra- misja uznała za konieczne przerwać ich 
nicznych z pominięciem cenzury, na- działalność i zamknąć księgarnię. 

koniec powierzenie zarządu firmy Feli- Wspaniały ruch literacki i wyda- 
ksowi Zawadzkiemu, dawnemu zesłań- wniczy Wilna został zdławiony na dłu: 
cowi za przestępstwa polityczne, — gi szereg lat. Produkcję Wilna przeję- 
wszystko to przekonało komisję o nie: ła Warszawa. Pisarze miejscowi jak, 
lojalności Zawadzkich i szkodliwości Kirkor, W. Korotyński, Bujnicki, Kra- 
ich. Dla rusyfikacji kraju tutejszego szewski — opuścili kraj lub zamilkli. 
osoby takie, jak Zawadzcy, zawsze bę- Życie duchowe polskie w Wilnie za- 
dą przeszkodą”. Zarzucano też Zawa* marło. W. spustoszonych murach Uni- 

wersytetu. Wileńskiego sadowić się za- 
częły iistytucje rosyjskie,  gorączko- 
wo twófzone przez kuratora Korniło- 
wa, pałającego dziką nienawiścią do 
Polski. W obumarłem mieście z trudem 

* utrzymała się przy życiu, najstąrsza, a 
Kona obecnie księgarnia Zawadzkich. 
ratował ją od zupełnej zagłady i z 

czasem zdołał wznowić jej działalność 
wydawniczą Feliks Zawadzki, - dzięki 
głębokiemu patrjotyzmowi, niezwykłej 
cierpliwości, ostrożności i niezłomnej 
wierności  szlachetnemu zawodowi, 

towe (Hel. Romerówna i in). 
Losy księgarstwa wileńskiego w la- 

tach wojny i'po wojnie opisuje naoczny 
świadek, p. Adam Zawadzki w „Prze- 
glądzie księgarskim* (XIV — 49). Po 
3 letnich rządach okupacji niemieckiej, 
przypominających czasy Murawjewa, 
Wilno przeżyło 4 letni okres gwałtow- 
nych zmian, wstrząsień i niepewności. 
Dwukrotne najście bolszewików, inwa* 
zja litewska, wkońcu  półtoraroczna 
tymczasowość Litwy Środkowej 
wszystko to nie sprzyjało, rozkwitowi 
literatury w Wilnie. W miarę ustale- 
nia się stosunków politycznych księ- 
garstwo wileńskie rozwija się, zakła- 
dając nowe posterunki. W roku 1919 
powstała Księgarnia Stowasz. Nauczy: Okładka Tygodnika Wileńskiego — rys. 

cielstwa Polskiega, która w pierwszych F. Ruszczyca, + 

kilku latach istnienia zaznaczyła się 
wydaniem wielu wartościowych i ozda* 
bnie wydanych książek, jednakże 
mimo poparcia władz i osób wpływo* 
wych — nie zdołała się utrzymać i w 
r. b., po 10 letniej pracy — uległa zam* 

fok Pierwszy 

A 66-16 
Jłowe Wydanie „ 

    

Antykwarjat wileński 

St. Dorżynkiewicza 
WILNO, ul. Dominikańska Nr. 14, 

Dar księgarzy wileńskich Uniwersytetowi $.B, z okazji uroczystości 350-lecia, 

wierności której tak pragnął u swoich knięciu. Zrujnowaną przez rabunek bol- 
synów założyciel firmy. Przez długie szewicki Polską Składnicę Książek na- 
lata nieliczne wydawnictwa wileńskie była Spółka Gebethnera i Wolffa. Kie- 
drukowały się w Naumburgu, ukazywa- rownictwo objął p. Hen. Krygier. W la- 
ły się jako odeskie, żytomierskie i war-tach 1921 — 1923 powstały nowe księ: 

Kupuje książki oraz całe bibljoteki 
i przyjmuje w komis. Posiada na 
składzie stale książki rzadkie i 

wyczerpane. 
Zamiejscowi mogą załatwiać listownie 
— Lini mi mi



ECHA KRAJOWE 
  

RZESZA (p. W. Trocki.) 
— Przedstawienie amatorskie. W dniu 27 

października rb. staraniem koła młodzieży 
wiejskiej w Rzeszy pow. Wileńsko - Trockie- 
go odbyła się zabawa taneczna, poprzedzona 
odczytem kierownika szkoły rzeszańskiej p. 
Barana i przedstawieniem amatorskiem, reży- 
serowanem przez p. Walerjana Jagiełłowicza 
oficera rezerwy W.P. Odegrano, jak na Rze- 
Szę bardzo dobrze, 2 komedyjki: 1) Szlach- 
ta czynszowa i 2) bolszewicy pod Warsza 
wą. 

W jak odczyt p. Barana na temat: Historja 
walki ©. « „ej, tak komedyj К były rzęśiście 
okiaskiwane przez widzów. 

Bufet, loterja fantowa i poczta francuska, 
zorganizowane przez p `° Helenę Jagielio- 
wiczową i p. Annę M ciecz. ę miały 0- 
gromne powodzenie. 

Bawiono się i tańczono ochoczo do rana. 
Dochód przeznaczono na Ligę Obrony 

Powietrznej Państwa. 5 
Pewnego rodzaju niesmak wywołał pija- 

ny sekretarz gminy p. |an Żurakowski, wy- 
mysłając paniom i panom organizatorom za- 
bawy, którzy nic nie mają mu -tego za, złe, 
ponieważ jest to człowiek nieinteligentny na- 
wet mało pismienny... Dziwne: sekretarz 
gminy i niepismienny?.. a jednak tak jest. 
Ma trzech pomocników dobrze pismiennych, 
którzy pracują za siebie i za niego, a pan 
sekretarz, nie umićjąc pisać po polsku, nic 
nie robi a tylko pobiera 350 zł. miesięcznie 
ma mieszkanie, składające się z 5 pokoi i ku 
chni, opał, światło, ogród owocowy i warzy 
wny przestrzenią z hektor i t.d. 
‚ Należałoby wniknąć w tę sprawę, bo 
przecież my podatnicy opłacamy tego darmo 
zjada i pijaka. 

iRadny gminy Rzeszańskiej. 

  

WILEJKA 

—(Odezyty popularno + naukowe. Zarząd 
Polskiej Macierzy Szkolnej w Wilejce chcąc 
wypełnić pożytecznie długie wieczory zimowe 
zorganizował szereg odczytów popularno - 
naukowych z różnych dziedzin, wygłaszanych 
przez miejscowych pp. prelegentów. Otwar- 
cie wymienicnych odczytów nastąpiło 2 bm. 
Licznie zgromadzona publiczność dała do- 
wód, że odczyty cieszyć się będą powodze- 
niem. 

Odczyty odbywać się będą w każdą sobo 
tę i niedzielę w sali „Świetlicy strzeleckiej” i 
trwać będą do 1. 4. 1930 r. 

N. WILEJKA. 
(VA 

— Nowa placówka. Piękną a rzewną 
chwilę w dniu 3 listopada rb. przeżywała N. 
Wilejka. Było nią uroczyste poświęcenie lo- 
kalu przedszkola im biskupa Bandurskiego. 
Nowa ta placówka powstała dzięki staraniom 
członków miejscowego Oddz. Zw. Pracy Oby 
watelskiej Kobiet. 

Sędziwy biskup protektor przedszkola, po 
mimo.słoty i deszczu przybył do N. Wilejki 
co wywołało szczerą radość i rozrzewnienie 
wśród zgromadzonych wilejczan. Powitali do 
stojnego gościa przedstawiciele instytucyj 
społecznych, państwowych i samorządowych 

Poświęcenia dokonał biskup Bahdurski w 
asyscie ks. dziekana J. Eydziatowicza i ks. 
kapelana E. Nowaka. W jas nych i czystych 
izbach przedszkola zebrana dziatwa wraz z 
rodzicami przypatrywała się temu obrzędowi. 
Na uroczystość tę przybyły także delegatki 
Oddz. Wileńskiego Zw. PÓK pp.: Łannicka 
i Muzyczkowa, 

Po poświęceniu usadowiły się dzieciaki 
wpobliżu swego protektora. Buzie otwarte, 
oczęta niektóre pełne lęku, inne zdziwienia. 
Tyle dla nich nowych wrażeń, tyle osób 

o raz pierwszy widzianych. Narazie ogarnia 
je nieśmiałość. Mija to wszystko z chwilą 
gdy dostojny protektor wraz z ks. kap. No- 
wakiem i prezeską Adamusową zaczynają 
obdarzać dziatwę cukierkami. O tak dużo! 
Uśmiechnięte i zarumienione dzieciny jedne 
dziękują, inne ze wzruszenia o tem zapomi 
nają. Zdarzyło się te tzteroletniemu Wła- 
dziowi; otrzymał i nie podziękował. — Jak- 
żeż to będzie? — A tam, daleko stoi mama i 
widzi to, i daje mu znaki, których on nie mo 
że zrozumieć. Wreszcie w małej główce po- 
wstaje myśl — pójdę i podziękuję. Zbliża 
się Władzio do biskupa, bierze go za rękę 
(widział, jak to czynią starsi), potrząsa raz, 
potrząsa drugi; — chwila namysłu — całuje 
w jedną rękę, całuje w drugą; chce sza- 
stnąć nóżką, a tu duże, namoknięte buciary, 
tylko zlekka wodą ciepknęły więc rozstawia 
nóżki szerzej i dopiero szastnie! 

Błogo i mile było dziatwie. Aby utrwalić 
tę chwilę, nastąpiła fotografja, po której bi- 
skup Bandurski oraz przedstawiciele miejsco - 
wego społeczeństwa udali się do szkoły po- 
wszechnej im. Tadeusza Kościuszki, gdzie się 
zakończyła uroczystość. 

W przepięknych przemówieńiach biskupa 
Bandurskiego i kap. Adamusa, ks. kapelana 
Nowaka i burmistrza  Ołdakowskiego,. kap. 
Majerskiego A dyr. Kwaśniaka, prezeski A- 
damusowej l ks. pref. Baranowskiego, w 
przemówieniach owianych ideologią wiesz- 
czów naszych, pełnych serca dla dziatwy ma- 
lusień «iej, jedno się przebijało, jedna była 
myśl, — miłość ojczyzny i troska o dobro du 
chowe i materjalne jej obywateli. 

  

      
Wśród mistrzów rakiety 

Sezon tenisowy skończył się wszę- 
dzie — zgodnie z utartym zwyczajem 
szereg wybitnych znawców ogłosił listy 
wymieniające kolejność najlepszych 10 
graczy świata. Pierwsze pięć nazwisk 
ustalono niemal jednomyślnie w ten 
sposób: 1) Cochet, 2) La coste, 3) Til- 
den, 4) Borotra, 5) Hunter. Na dal- 
szych miejscach każdy znawca wymie- 
nia inne nazwiska zależnie: od własne- 
go widzimisię, Nie będziemy się przeto 
niemi zajmować, 

A ma którem miejscu w tej dziesiąt- 
ce mistrzów jest nasz mistrz Polski 
Maks Stolarow? — zapyta się może ja- 
kiś matoł. 

Choć z przykrością, ale trzeba takie 
mu wytłómaczyć, że nietylko w tej dzie 
siątce, ale nawet w setce najlepszych 
rakiet świata niema miejsca dla żadne- 
go Polaka. Znajdzie się z pewnością i 
druga setka ludzi lepiej machających 
rakietą od Stolarowa — przy bardzo, 
bardzo optymistycznej ocenie moglibyś 
'my umieścić Stolarowa dopiero przy 
końcu trzeciej setki — a i tam z zastrze 
żeniami... 

Na potwierdzenie tego niezbyt za- 
szczytnego miejsca wskazują porażki 
jakie ponosił Stolaraw w spotkaniach 
z junjorami 18 letnimi niemieckimi i au- 
strjackimi, choć ci nie byli żadnemi te- 
nomenami. Na terenie międzynarodo- 
wym nie mamy ani jednego sukcesu do 

Wspólna idea, jeden cel — zadzierzgnęły 
węzeł prżyjaźni między: przedstawicielami 
społeczeństwa, i garnizonu. Zawdzięczać to 
należy w dużej mierze ks. kapelanowi Nowa* 
kowi. т 

Uroczystość zakończono postanowieniem 
pozyskać jak największą ilość członków ho- 
norowych Zw. P.O.K. a to w celu zwiększe- 
nia jego funduszów i rozszerzenia działalno - 
ści. Widz. 

— Podziękowanie. Za pomoc w zorgani- 
zowaniu oraz czynne poparcie koncertu - ba 
lu, który się odbył w dn. 31 paźdz. rb. w 
salonach 85 pułku Strzelców Wileńskich ma 
rzecz przedszkola im. biskupa Władysława 
Bandurskiego w. N. Wilejce, zarząd Oddz. 
Zw. Pracy Obywatelskiej Kobiet składa serde 
czne podziękowanie następującym osobom: 
biskupowi Wł. Bandurskiemu, pp. protekto- 
rkom: wicewojewodzinie Kirtiklisowej, puł- 
kownikowej Wciślakowej,.starościnie Rad 
wańskiej, jako też p. pułkownikowi Wciśla- 
kowi, korpusowi oficerów garnizonu n. wilej- 
skiego, p. kap. Witkowskiemu, właścicielowi 
zakł. fabr. A. Mozerowi. dyr. Torwiuwtowi, 
kierownikowi komisarjatu Mirowskiemu, pp. 
gospodarzom balu: Curlanisowi, dyr. A. Kwa 
śniakowi, burmistrzowi J. Ołdakowskiemu, 
inż. Słuczanowskiemu, J. Žebrykowi. Czysty 
zysk z balu wynosi 420 zł. 

Zarząd Oddz. Zw. Pr. Obyw. Kobiet 

ŚWIĘCIANY. 

— Pokaz Wystawa. W niedzielę 3 bm. 
w Święcianach odbył się pokaz — wystawa 
buraków pastewnych, ziemniaków i kapusty 
uprawianych przez uczestników konkursu 
rolniczego członków przysposobienia rolni: 
czego pow. święciańskiego. Pokaz - wystawa 
zorganizowana przez Pow. Komitet przyspo- 
sobienia rolniczego, którego przewodniczą- 
cym jest starosta p. St. Mydlarz na rynku 
święciańskim zgromadziła wielu konkursow- 
ców, którzy za najlepsze wyniki całorocznej 
pracy otrzymali nagrody w postaci narzędzi 
i maszyn gospodarskich na sumę ogólną 
2500 zł. W czasie wystawy przygrywała of- 
kiestra dęta zaś „Rolnik* Spółdz. Handlowa 
w Święcianach zorganizował pokaz maszyn 
rolniczych. Teka. 

— Regulacja rz. Kuny. Regulacja rzeczuł- 
ki Kuny przepływającej przez Święciany zo- 
stała ukończona. Kuna będąca jedną z plag 
święciańskich jako taka została nieco oczy - 
szczona i poszerzona, tak że bieg wody nieco 
się zwiększył. 

— Nowe gmachy. Budowa gmachów pod 
więzienie i sąd przy ul. Wileńskiej oraz pod 
gimnazjum im. J. Piłsudskiego przy ul. 3 
Maja jest na ukończeniu. Prawdopodobnie 
już w rb. nastąpi poświęcenie ich. 3 

— Przytułek dla starców. Swego czasu 
siedziba urzędu gminy święciańskiej została 
przeniesiona ze wsi Mile do Święcian i mieś- 
ci się obecnie przy ul. Widzkiej 4. W daw- 
nym gmachu urzędu, który jest własnością 
gminy, prawdopodobnie sejmik Święciański 
ma zamiar założyć przytułek dla starców i 
kalek ubogich. Są to, pogłoski, a potwierdze- 
nie ich dotychczas nie nastąpiło jednak. 

SZCZOŁNO (powł Brasł.) 

— Jeszcze (o nauczycielstwie pow. Brasła 
wskiego. Nie jestem nauczycielem i wątpię, 
że nim kiedyś zostanę, lecz artykuł p. Wojt- 
Rymsza „Nauczycielstwo pow. Brasławskie- 
go* wydrukowany w 240 nr. ,Słowa* zmu- 
Sił mię głębiej zastanowić się nad kwestją 
pracy nauczycielskiej w naszym powiecie i 
wyciągnąć z tego pewne konsekwencje któ: 
re poniżej pragnę przedstawić 

Przyznam jeszcze, że największym bodź- 
cem do pisania przezemnie tego artykułu sta- 
ły się niektóre całkiem niesłuszne zarzuty, ja 
kie p. Wojt Rymsz. w swym artykule wyła- 
dował pod adresem nauczycielstwa, oraz bez 
względna jednostronność. z jaką piętnuje a- 
takowaną przez siebie sferę. 

P. Wojt Rymsz nie chce wziąć pod u: 
wagę wegetującej jeszcze masy pół, lub cał 
kiem analfabetycznych sympatyków „nikoła- 
jewskich czasów*:, z których 10 letnia praca 
oświatowa młodej Polski nie zdołała jeszcze 
zmyć pieśni „staroha riażymu”, którzy w wię 
kszości do „nowaha ustrojstwa” — a w tem 
i nauczycielstwa —odnoszą się ze sceptycyz 
mem, nieufnością — szczególnie, że tą nie- 
chęć zwiększa jeszcze przymus szkolny. Mło 
dzież też jest psychicznie związana z rodzi 
cami — w dodatku ciagle słyszy ze strony 
ich same narzekania i skargi, że dzieci swe 
muszą posyłać do szkoły, odrywając od pra- 
cy i czasem jeszcze płącić „sztraf*, Reasu- 
mując to wszystko widzimy jasno: jak rodzi 
ce tak i dzieci, czy młodzież nie mieli i nie 
zdoła li dotychczas wyrobić w sobie zaufa- 
nia do nauczycielstwa, czego. nie jest przy- 
czyną jedynie jego „bezideowość” i bier- 
ność społeczna. 
„Mniemam, że poruszanie kwestji warun 

ków tokalnych szkół i nauczycielstwa jest 
zupełnie zbyteczne, ponieważ, nietylko ogół, 
ale i sam p. Wojt Rymsz wie, iż w większo 
Oda są one „wołające o pomstę do 

nieba. 

zanotowania w tym roku (podobnie 
zresztą jak w poprzednich latach). Na- 
sza reprezentacja pokonała tylko Fin: 
landję co nie jest żadnym zaszczytem; 
Lapończyków czy Eskimosów pokonali 
byśmy zapewne również — nie sztuka 
bowiem bić ludzi, którzy grają w teni- 
sa trzy miesiące na rok a resztę czasu 
jeżdżą na nartach. 

„ Jeżeli nie mamy mistrza o klasie 
międzynarodowej to mamy zato mi- 
Strzynię. Jest nią Jędrzejewska — mło- 
da, tęga, buchająca zdrowiem dziewczy 
na z Krakowa. Podobno ma 16 lat. Bó 
z nią — metryki jej nie oglądałem, ale 
mógłbym przysiądz, że wygląda na peł 
noletnią — plus jeszcze parę latek. 

Otóż ta Jędrzejewska podawała pił 
ki w AZS-sie krakowskim, kiedyś ktoś 
ofiarował jej starą, pękniętą rakietę; 
zaczęła nią wywija ć, grać w wolnych 
chwilach z towarzyszkami i — doświa 
dczeni wyjadacze zauważyli nagle, że 
to talent, wielki talent. Zwolniono ją z 
uciążliwego zadania zbierania piłek, 
wsądzona bose nogi w białe pantofle, 
zamieniono starą trzepaczkę dobrą ra- 
kietą, uczono ją pilnie — i dziś, t.j. po 
paru latach, Jędrzejewska nie ma god- 
nej rywalki w Polsce. Zagranicą nie 
jest również ostatnią. W Zoppotach bie 
ła grubc Niemki bez pardonu, Czeszki 
i Węgierki przekonały się o jej wyż- 
szości namacalnie. Nie dalej jak dzie 
sięć dni temu na ogromnym turnieju w 
Meranie zajęła zaszczytne trzecie miej- 
sce ulegając (po ciężkiej walce) jedy 
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„KONTINENTS 
NAB.0D „PROWODNIKA” 

    

  

Wielki medal z 
JAKOŚĆ GWARANTOWANA. 

Wielki wyhór gafunków LUKSUSOWYCH 
ŻĄDAJCIE WSZĘDZIE. 

Przedstawicielstwo i skład fabryczny ; 

B-eia TROGGY ***° Dom 
handlowy 

  

iKALOSZE" 
TRWAŁE i ELEGANCKIE 

Grand Prix 
Paris 1927. 

Gold medal 
Paris 1927 | 

Grand Prix 
Libau 1926, 1927 

Grand Prix 
Mitau 1927 

G 1d medal 
Riga 1927 
Wilno 

1928 

łoty 

ul Niemiecka 26 
Tel. 625.   

Choroka 
(ZK) Klęska bezrobocia jest naj: 

cięższą raną Wielkobrytanji. Według 
oficjalnej statystyki jest obecnie miljon 
bezrobotnych w Anglji, bezrobocie sta: 
ło się profesją. Tysiące młodych mę 
żczyzn i kobiet nie mających grosza 
przy duszy spacerują bezczynnie. Wy- 
płaca się im zapomogi, lecz to zła nie 
zmniejsza, gdyż przynosi podwójną 
szkodę, stratę kapitału a z drugiej stro 
ny nakładaniem podatków na przemy* 
słowców dla bezrobotnych, utrudnia 
produkcję i podwyższając ceny towa- 
rów zmniejsza ich popyt. W tych wa- 
runkach przemysł nie może się rozwi- 

lenistwa . 
Co jest jednak najważniejsze to to, 

że członkowie partji pracy nie chcą pra 
cować. Gdy metalowcy trancuscy chcie 
li sprowadzić 20000 robotników nie- 
wykwalitikowanych, žaden z robotni- 
ków angielskich nie zgłosił się na we 
zwanie, taki sam los spotkał apel do 
angielskich robotników po wojnie, gdy 
rząd francuski potrzebował 200000 ro- 
botników do odbudowania  zniszczo- 
nych siedzib. Wprawdzie sporo żniwia 
rzy wyjechało z Anglji do Kanady, zła 
komionych dużemi zarobkami lecz bar 
dzo szybko wrócili do kraju, gdyż w 
Kanadzie trzeba ciężko pracować. 

jać i dać możność pracy bezrobotnym * 
Drugi problem nie mniej ważny. 

Pan Mac Donald nie chce powiększać 
zbrojeń morskich Anglji. Pytanie, cóż 
się stanie z olbrzymiemi arsenałami woj 
skowemi Anglji. Gdy zostaną zamknię- 
te przysporzą nową falę bezrobotnych. 
Jeszcze jedna trudność. Górnicy człon 
kowie Partji Pracy, nie chcą pracować 
dłużej ponad 7 godzin. Wprowadzenie 
w życie tej ustawy, podniesie cenę wę- 
gla, brak.zbytu na rynkach zagranicz 
nych i nowe bezrobocie. 

ЧБЕЛНОООИБЫ ОНО ИЕОННТЬ НЕРЕЫ Яа 

Co się tyczy pracy nauczycielstwa dla 
idei, to takowa też przedstawia się nie tak 
tragicznie, jak nad tem rozpacza p. Wojt - 
Rymsz: w swej korespondencji. Znam nieco 
przykładów takiej pracy, której nie wyka” 
zują statystyki i wykazy, o której przemilcza- 
ja sprawozdania i którą dotychczas nie u- 
miem inaczej określić jak pracą dla idei. 

Panie Wojt Rymsz! a komu pan zawdzię 
cza to, że pan może, że pan już potrafi napi- 
sać do „Słowa* tt np. „Nauczycielstwo pow. 
Brasławskiego*? — czy tylko nie tej „bez- 
ideowošci“ nauczyciela, z jakiej korzystał pan 
w formie bezinteresownie udzielanych lekcyj 
prywatnych, książek, rad, wskazówek, prote 
kcyj i t.p? Chyba mi tego pan nie zaprzeczy? 
Tak — wiele panu te „karykatury” zrobiły 
dobrego, wiele też i mnie samemu i jeszcze 
znam innych kilku, którym było wyświadczo- 
ne podobne dobro; a czyż my tylko jesteśmy 
wyjątkami w całym powiecie? 

Znam i takich nauczycieli, którzy chętnie 
współpracują w rozmaitych kółkach i są 
przeważnie ich inicjatorami. 

Zaś co do pl wania nauczycieli, „na twa 
rze DWA absolwentów szkół. rolni- 
czych*, to, zdaje mi się, że p. Wojt Rymsz 
na tym punkcie już miarę przebiera w posu- 
waniu swych zarzutów. Sam jestem absol- 
wentem szkoły rolniczej i muszę przyznać — 
choć nieco ze wstydem — że dotychczas a- 
bsolwenci nie bardzo się przejmowali pracą 
społeczną (oprócz może paru wyjątków), 
że znaczna ich część rozminęła się z celem 

nie znakomitym Niemkom a bijąc mi- 
strzynie Austrji i Włoch. ` 

Śmieszna jest ta Jędrzejewska. O- 
krągła, zawsze roześmiana buzia, niby 
to chytre a do głębi naiwne oczy, brzyd 
kie, rzadkie zęby, ruchy zamaszyste, 
pewne siebie, trochę ulicznikowskie. 

Nawet nie trochę, a bardzo uliczni 
kowskie. Jędrzejewska przypomina An 
tka z Powiśla czy raczej Józka z Plan- 
tów. Ma mnóstwo nawyknień i powie- 
dzonek, które przyprawiają eleganckie 
demoiselle, uczęszczające na korty, o 
zawroty głowy i przypływy świętego 0- 
burzenia. Pamiętam jak po finale na tur 
nieju Legji Jędrzejewska, po rozgromie 
niu Scarpowej rzekła do winsz ujących 
jej osób: 

Co, als morowo ją 
trzebnie miałam hysia! 

Co to ma znaczyć? W jakim języ 
ku pani mówi? — wybełkotała blada z 
oburzenia stojąca obok dystyngowana 
pseudo — panienka. 

Fiu, to pani jest zagraniczka, że nie 
rozumie po polsku — odparła niezmie 
szana Jędrzejewska i z łobuzerskim uś- 
iniechem poczęła jej coś pokazywać na 
migi. 

Dużo dobrze wychowanych i boga: 
tych panien nie może się pogodzić z 
myślą, że ta baryłkowata, w bawełnia- 
nych pończochach, z wiecznie szeroko 
rozstawionemi nogami dziewczyna jest 
mistrzynią Polski w najbardziej arysto- 
kratycznym sporcie, nic nie robi tylko 
rozjeżdża po turniejach, jest wszędzie 
fetowana, wychwalana i zapraszana. 

sprałam! Niepo- 

Labourzyści za godło sztandarowe 
obrali: Położenie kresu klęsce bezrobo- 
cia, lecz iagedja w tem, że tego nie 
potrafią zrobić, gdyż ludzie otrzymują” 
cy dożywotnią zapomogę, przyzwycza 
ili się już da roli bezrobotnych i nie po- 
trafią już wykonywać innego zawodu. 
Lenistwo stało się u nich najniebezpie- 
czniejszym narkotykiem. Na stałe, bez 
bezrobocie z problemu socjalnego zmie 
nia się na najstraszniejszą chroniczną 
chorobę. 

szkoły jaką ukończyli i że nie wszyscy może 
są*zdolni do tej pracy. Przypuszczam, że na 
postawienie tego zarzutu nauczycielstwu po 
służył p. Wojt Rymszowi zgoła inny wypa* 
dek, który dałby się może znacznie inaczej 
wytłumaczyć. Naturalnie, jeżeli absolwent 
szkoły rolniczej, uważając, iż w tej szkole 
„posiadł wszystkie rozumy”, zacznie odno- 
sić się do nauczyciela z pustą butą i arogan- 
cią, nauczyciel może machnąć ręką na takie- 
go „działącza ideowca* i zechcieć nic nie 
mieć z nim do czynienia. 

Tym i innymi nie zupełnie słusznymi za- 
rzutami oraz formą „apelu*, wzywającego 
na YĆ do współpracy, popełnił p. 
Wojt Rymsza wielką niekonsekwencję i cho- 
ciaż sam jest absolwentem szkoły roln. sta- 
wia przez to wszystkich absolwentów w nie- 
zbyt korzystnem świetle: opinja publiczna 
może wyrobić o nas całkiem niepochlebne 
przekonanie na podstawie tejże, właśnie, nie 
konsekwencji. Tylko mam nadzieję, że opin- 
ja publiczna będzie  wyrozumialszą od p. 
Wojt Rymsz i „odda co się nam należy”, 

Można bić konia, lecz trzeba zwrócić u- 
wagę i na wóz jaki on ciągnie i na stan 
drogi. 
„Takie furjalne ataki tyle pomogą oświa- 

cie pozaszkolnej, co umarłemu kadzidło. 
„Leczmy „zdegenerowanych*, lecz nie pa- 

raliżujmy pracy chętnym i pełnym poświę- 
cenia, którzy więcej od nas przejmują się pod 
niesieniem oświaty i więcej niż my zrobili na 
tem polu. A. M. 

Skoro Jędrzejewska, 
nie jest wcale extraklasą światową, 
ma już tak przyjemne życie, to cóż do- 
piero mówić o tych prawdziwych mi- 
strzach o tych superasach jakimi są 
Cochet, Lacoste, Tilden i Borotra. W 
Polsce nie możemy wprost zdać sobie 
sprawy z popularności: i wzięcia jakim 
się cieszą ci championi rakiety na sze- 
rokim świecie. ' 

Ot np. Tilden. Sprzykrzyła mu się 
Ameryka, znudził go kort tenisowy na 
którym przewyższa wszystkich o gło- 
wę — za wyjątkiem Francuzów, zapra- 
gnął pieniędzy, bardzo wiele pieniędzy 
Ale jak je zarobić? Tilden przecie nigdy 
nic mie umiał, a jeśli i umiał to zapom- 
niał przez te kilkanaście lat podczas 
których poza rakietą nie miał innego 
zmartwienia. Od czegóż jest scena? Lu- 
dzie chodzą do teatru by zobaczyć na 
scenie coś niezwykłego; raz człowieka 
wyposażonego we wspaniałe struny gło 
sowe, lub fenomenalnie przebierające- 
go palcami po klawiszach, albo świet- 
nie chodzącego na rękach, albo wspa- 
niale przewracającego oczyma, alba za 
bawnie gestykulującego. 

Tilden nie umie nie ż tego wszyst- 
kiego — tem lepiej. Będzie to inowacja. 
Będą pokazywać w teatrze człowieka, 
który nic nie umie, nic nie jest w stanie 
pokazać nadzwyczajnego ale o którym 
wszyscy będą wiedzieli, że gra wspania 
le'w tenisa. I żeby zobaczyć tego mi- 
strza rakiety i kortu — bez rakiety i 
nie na korcie — publiczność będzie wa 
lić do teatru drzwiami i furtkami po- 

która przecie 

CHODZĘ PO MIEŚCIE... 
      

ASFALTY 
Sprawa asfaltów na ulicach Wilna — to 

sprawa wieloletnich westchnień mieszkańców 
naszego miasta. 

Przed wojną mało się o asfaltach mówi: 
ło. — nie były w modzie. Ale wojna minę- 
ła, rzuciła się na asfaltowe jezdnie stolica ten 
i ów z wilnian pojechał do Poznania, słowem: 
zasmakówaliśmy trochę w gładkiej, równiu 
tkiej powierzchni ulic u obcych i dalejże mó 
wić, dalejże wołać: „Magistracie, daj nam 
asfalty !* 

Magistrat powiedział: „Dobrze, dam'. 
Było to lat pewno z pięć temu. 
Od tego czasu sprawa, że ją tak nazwę, 

asfaltowa, stała się benjaminkiem miasta, 
benjaminkiem publiczności. "A najlepszym 
dowodem, że tak właśnie jest, niechaj bę- 
dzie to, że aktualność jej w ciągu ostatnich 
lat kilka trwa niezmiennie i bez przerwy, a 
sądzić wolno, trwać będzie jeszcze długo. 

Zaczęło się od przeprowadzania prób na 

  

temat, jaki rodzaj jezdni asfaltowej najlepiej 
Wilnu odpowiada. A 

W roku, jeśli mnie pamięć nie zawodzi, 
1925 Magistrat, jeszcze pod prezydenturą p. 
Wit. Bańkowskiego, pozostający, wyasfal- 
tował wylot ul. Wileńskiej na Dominikańską. 

Polano asfaltem po „kocich tebkach“ na 
powierzchni plus minut pięćdziesięciu me- 
trów kwadratowych i codziennie cały Magi- 
strat z okien obliczać mógł, ile to centyme- 
trów kwadratowych jego asfaltu wozy wi- 
leńskie wykruszają. 

Na tem bodajże, przedsięwzięcia asfal- 
towe Magistratu p. Bańkowskiego skończy - 
Ty Bie , i - 
‚ Przyszedł Magistrat nowy. Sprawa asfal- 
tów znowu odżyła. 

Zaczęło się ich zakładanie w miejscach 
dla ruchu pieszego przeznaczonych. Położo- 
ne zostały w kilku punktach.miasta w miej- 
scach przejść w poprzek ulic: na Królew- 
skiej z dwuch stron (u wylotów Al. Syroko- 
mli i ul. św. Anny), na skrzyżowaniu ul. Mi 
ckiewicza i 3 Maja i gdzieś jeszcze może. 
Działo się to rok temu i w związku z uporzą 
dkowaniem miasta ex re naszych targów po: 
zostawało. 

Przyszedł rok bieżący. Zaczęto poważnie 
mówić o asfaltach, o' szerokich planach za- 
kładania nowoczesnych jeźdni na głównych 
arterjach ulicznych. 

Wymieniane były nawet już ulice mające 
uledz przeróbce jezdni. Mówiono o całej pra- 
wie trasie linji autobusowej Nr. 1, jako o 
tej, która na pierwszy ogień pójść ma. 

Latem Magistrat rozpisał konkurs na ro- 

boty asfaltowe. Na pierwszy konkurs zgło- 
siło się mało reflektantów na ten „podrad* 
miejski i musiano zarządzić drugi konkurs. 
Teń doszedł do skutku. 

Obmyślono już typ jezdni 
Trzeba było go wypróbować. 

Skończyło się na tem, że w tym jeszcze 
roku zdecydowano przeprowadzenie robót 
próbnych. Gdzie? — na odcinku Mickiewicza 
koło Sądów aż po ulicę Sierakowskiego. 

I roboty te już się rozpoczęty. Całe miasto 
aż drży z ciekawości, jak to będzie wyglą- 
dało, jaką ta nowa jezdnia ma być. 

Całe pielgrzymki wilnian raz w raz suną 
ku Łukiszkom patrzeć, podziwiać. 

Asfalty w Wilnie! Ot, kiedy nowość! 

Znalazł się jakiś złośliwiec, widocznie 
przeciwnik asłaltów w Wilnie, a natomiast 
zapamiętały i zacietrzewiony zwolennik „ko- 
cich łbów*, który widząc, że Magistrat nie 

asfaltowej. 

na żarty myśli o nowych nowoczesnych je- 
zdniach „buchnął* jakąś tam część maszy= 
ny specjalnie sprowadzonej. 

Myślał sobie, szelma: — Choć w ten spo - 
sób zatrzymam roboty”! 

Już popłoch wśród wilnian powstał. Już 
ten i ów machnął ręką, nie wierząc, że coś 
w tym roku będzie, wobec tak nieprzewi- 
dzianej przeszkody. Ale nie. Zaraz prasę о- 
biegła wieść, że dywersja złosliwego zło: 
dzieja.toku robót asfaltowych nie wstrzy- 
ma. Chwała ci Panie! 

Fotografja nasza przedstawia właśnie te 
roboty. Jak widać polegają onę poprostu na 
tem, że się dawny bruk zalewa gorącą war 
stwa asfaltu i tyle. / 

Jest to widocznie ostatni krzyk techniki 
w tej dziedzinie. 

Powiadam: widocznie, a mówię to dla- 
tego, że np. w takiej Warszawie każda na- 
prawa asfaltów ujawnia pod ich pówierzch- 
nią specjalny podkład zgoła inny od naszych 
starych bruków. 

Tam, gdyby którego pięknego dnia zdar- 
to powierzchnię asfaltową, możnaby niem- 
niej równo, niemniej „jak po stole” jeździć 
po tym podłożu. U nas, jeśli nam kiedy asfal- 
ty dokuczą i zechcemy je zdarć, wrócimy do 
„kocich łebków* znowu. 

Czy ten wileński sposób _ asfaltowania 
ulic jest trwały, tego nikt napewno nie wie. 
Poto się przecież przeprowadza próbę, ale 
że nie robi on solidnego wrażenia, zwłasz- 
cza gdy się w oczach ma inny sposób, do- 
świadczonej już w tej mierze, stolicy — to 
pewne. Mik. 

  

ANGZLAS 
CZEKOLADA 

Do nabycia wszędzie. 

KAKAO Ф > 

  

"KLINIKA 
Uszno - Gardlana U. 5 B. 
Dnia 5 listopada rb. otwiera się przy klinice 

Poradnia dla chorych z wadami 
mowy i głosu 

w której jednocześnie odbywać się 
będzie nauczanie czytania mowy 
z ust dla osób ze znacznie upo- 

śledzonym słuchem. 
Godziny przyjęć od I -2 codziennie prócz 

niedziel i świąt 

przed kasą. A pieniędzmi — wiadomo 
kto się zaopiekuje. 

I oto Tilden dostał engagement do 
pierwszorzędnego music - hollu w Lon- 
dynie z pensją 1000 funtów szterlingów 
miesięcznie — czyli około 40.000 na* 
szych skromnych złotych. Narazie jest: 
on zadowolony — rano gra w tenisa, 
wieczorem występuje na deskach na 
których grają inni. 

Mistrz nad mistrze maleńki „„chło- 
pak z Lyonu*, eks-podawacz piłek 
Henryk Cochet nie cierpi jeszcze, jak 
jego poprzednik na tronie tenisowym 
Tilden, na spleen i żądzę zarabiania 
wielkich sum. Zadawalnia się małemi 
zarobkami, drobnemi tysiączkami fran- 
ków zaoszczędzanemi na przejazdach z 
turnieju na turniej, na djetach, na ho- 
telach, na reklamowaniu różnych uten- 
syljów tenisowych. j 

Cochet jest żonaty i nic nie robi po- 
za czarowaniem widzów swą fenome- 
nalną grą. Lubi podróżować a że za” 
praszają go wszędzie, więc wciąż je- 
ždzi (oczywiście nie na swój koszt) 
przytem jako dobry małżonek zabiera 
zawsze szanowną panią  Cochetową. 
Jeżdżą sobie tak we dwoje po całej 
Europie: odwiedzają Berlin, Wied eń, 
Pragę, Budapeszt, Ateny, Rzym, Ma* 
dryt, Londyn, Kopenhagę i Brukselę— 
on gra, wygrywa, zbiera oklaski i o- 
gromne srebrne puhary, ona siedzi, pa- 
trzy na swego Henri, zajada czekoladki 

| cieszy się z jego sukcesów. 
Obecnie Europa sprzykrzyła się Co 

chetowi, w Ameryce był już sto razy, 

  

Dr. M, ŚWIDR: T 
przeniósł się na ul. 3:go MAJA Nr. 11 

Godz. przyj. 5 6 i pół "ah 

NNAZBRUNUBRNARZENKZUNNĘZAUNEKA 

į Ir. md. J. Dobrzański 
Gienekolog przeniósł się na ul. Za- 

walną Nr. 8 m. 3. 

Przyjmuje codziennie od 4-5 p, p. 

w Afryce kilkanaście razy, w Australji 
dwa razy — zatem pozostała tylko 
Azja. Więc wybrał się da niej. Ułożo- 
no całą wyprawę. 

Trzech świetnych graczy. . 
irancuskich, kolegów z Racing - Clubu 
Brugnon, Landry i Rhodel namówił do 
towarzyszenia mu na Wschód. Nieod- 
zowna pani Cochetowa nie została. 
rzecz prosta w domu. 

I oto czterej tenisiści przybyli po 
trzytygodniowej podróży luksusowym 
statkiem do Japonji. Witano ich owa- 
cyjnie. Na pierwszym występie 15.000 
osób wypełniło trybuny po brzegi. Cze 
kano z zapartym oddechem na koncert 
mistrzów rakiety. 

Wielki zawód! Wszyscy przegrali 
do Japończyków. Sam Cochet, wielki 
Cochet został pobity przez Harade, mi- 
strza Japonji. ,„Cóż to się stało? — dzi- 
wili się Japończycy, czyżby nasi grali 
aż tak dobrze. Rychło się okazało co 
było powodem klęski: długa, bądź co 
bądź męcząca podróż, brak treningu, 
odmienne warunki atmosferyczne. Po 
tygodniu asy doszły do formy. Przed 
paru dniami depesze doniosły, że Co- 
chet i Brugnon wygrali z Haradą i wi- 
cemistrzem Japonji Hatoischi. 

Wszystko wróciło do normy: mecze, 
zwycięstwa, puhary... 

Przyjemnie być wirtuozem rakiety! 
Karol. 

     МАЫАа 
SW, 
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Spostrzeženia meteorologicznie Zakładu 

Meteorologji U. S. B. 

z dnia 9 — XI 1929 r. 

ciśnienie 

średnie w m. 
162 

temperatura 
średnia R 

) 
! 
į i 

i 
opad za do- 
bę w mm. ł 

‘ 
wiatr | 
przeważający południowy 
Uwagi: pochmurno 
Minimum za dobę + 6C 

Maximum za dobę -- 80C 

Tendencja barometryczna: spadek ciśnienia 

NABOŻEŃSTWA 
— Nabożeństwo w parowozowni, W 

niedzielę dnia 10 listopada b. r. o godz. 9.45 

w szopie wachlarzowej parowozowni odpra- 

wione będzie doroczne nabożeństwo z oka- 

zji przypadającej rocznicy objęcia kolejni- 

ctwa przez władze polskie. Pienia religijne 

wykona chór „Echo” pod dyrekcją p. prof. 

Kali'nowskiego. й 
Wymienione nabożeństwo będzie trans- 

mitowane za pośrednictwem Polskiego Radja 

— Yy) Nabożeństwo za dusze poległych 
policjantów. Dziś o godz. 10 rano, jako w 

rocznicę 11 rocznicy wskrzeszenia niepodleg- 

łej Polski oraz dorocznego święta korpusu 

Policji Państw. odprawione zostanie w ko- 
ściele św. Kazimierza nabożeństwo za 5ро- 
kój dusz 46 szeregowych p. p. woj. wileń- 

skiego, poległych w obronie życia i mienia 
współobywateli, bezpieczeństwa i porządku 
publicznego. 

Po nabożeństwie, o godz. 11 m. 30 na 
cmentarzu Rosa nastąpi złożenie wieńców na 
grobach poległych policjantów przez p. p. 
wojewodę Raczkiewicza i komendanta woje- 
wódzkiej P. P. podinsp. Konopko, który zło- 
ży też wieniec na grobach obrońców Wilna. 

MIEJSKA 
—(o) Subsydja dla instytucyj dobroczyn 

mych. Na wczorajszem posiedzeniu Magi- 
strat wyasygnował 75385 zł. tytułem subsy- 
djów dla instytucyj dobroczynnych m. Wilna, 

AKADEMICKA. 
— Z koła polonistów U. S. B. Dzisiaj, 

dn. 10 b. m. o godz. 11 30 w lokalu semi- 
narjum polonistycznego Zamkowa 11 odbę- 
dzie się zebranie organizacyjne poświęcone 
stworzeniu nowej, piątej zkolej sekcji. P.P. 
absolwenci proszeni są o przybycie. 

, koła prawników. Zarząd koła poda- 
je do wiadomości, że turniej krasomówczy 
urządzany staraniem koła, odbędzie się w 
gmachu głównym U.S.B. w sali Śniadeckich 
we czwartek dnia 14 listopada o godz. 8 

wigcz. (20 ej). 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Z Tow. Szk. Powsz. „Świt*. Dnia 12 

b. m. we wtorek o godz. 6 wiecz. odbędzie 
się nadzwyczajne walne zebranie członków 
Towarzystwa w szk. powsz. „Świt* (Mała 
Pohulanka 8) z następującym porządkiem 
dziennym: 

I zagajenie I. organiz. sekcyj psychologiczn 
daltońskiej, pedagogiczno społecznej i ośrod- 
ków zainteresowania (referują przewodniczą- 
cy 

  

R 
. M. Ś. Godecki, dyr. seminarjum nauczy- 

cielskiego wygłosi referat na temat: Aktual. 
ne zagadnienia pedagogiczne. 2. Dyskusja, 

III. Wolne wnioski. 
: Odczyt w Ognisku Kolejowem. W 

dniu 10 b. m. o godz. 18-ej w sali własnej 
przy ul. Kolejowej Nr. 19 Żygmunt Hrynie- 
wicz, profesor gimnazjum A. Mickiewicza 
wygłosi odczyt na temat: „Oszczędność pod- 
stawą dobrobytu państwa*. Wstęp wolny. 

‚ — Zezranie organizacyjne Peowiaków. 
Oziś o godz. 11 rano w lokalu kasyna ofi- 
cerskiego, ul. Mickiewicza 13, odbędzie się 
zebranie organizacyjne członków b. P.O.W. 
zamieszkałych obecnie na terenie wojewódz- 

, twa wileńskiego. Celem zebrania jest zespo- 
lenie wszystkich b. Peowiaków w jedną ог— 
KR Opracowanie historji P.O.W. i t.p. 

„ =,(y) Z posiedzenia zarządu T-wa Ба- 
dań dziejów wyzwojenia Wileńszczyzny. W 
dniu wczorajszym odbyło się w małej sali 
konferencyjnej wileńskiego urzędu wojewódz 
kiego, drugie z kolei posiedzenie zarządu 
Towarzystwa badań dziejów wyzwolenia 
Wileńszczyzny łącznie z członkami komisji 
naukowej tegoż pod przewodnictwem preze- 
sa Towarzystwa p. wojewody Raczkiewicza, 
Na zebraniu byli obecni: wicewojewoda Kir- 
tiklis, gen Mokrzecki, prof. Kościałkowski, 
PRof. Mienicki, pułk. Stachiewicz, dyr. Stud“ 
nicki, Walerjan Charkiewicz, Tadeusz Młod- 
kowski, Jan Mieszkowski, delegat  wojsko- 

  

wego biura historycznego w Warszawie por. W; 
| Kawałkowski oraz Stefan Wiśniewski. Przed- 

miotem obrad były sprawy , organizacyjne 
. towarzystwa. Do zarządu dokooptowano p. 
Wiśniewskiego Stefana w charakterze sekre- 
tarza towarzystwa. Do komisji naukowej 
w charakterze zastępców dokooptowano p. 
p. mjr. Zawiszę i Aleksandra Budrewicza, do 
komisji rewizyjnej w charakterze zastępcy 
dokooptowano Włodzimierza Hryhorowicza. 

į 

t 

NIKA 
Uchwalono zwrócić się do władz samorządo- 
wych m. Wilna, terenu Wileńszczyzny i są- 
siednich województw z prośbą o materjalne 
poparcie prac towarzystwa, jak również przy 
jęto do zatwierdzającej wiadomości system 
prac komisji naukowej według projektu po- 
danego przez przedstawiciela W. B. H. w 
Warszawie por. Kawałkowskiego. Ustalono i 
zatwierdzono treść odezwy, która w związku 
z powołaniem do życia towarzystwa ukaże 
się wkrótce w miejscowej prasie. 

ŻAŁOBNA. 

— (y) Zgon inż. W. Niewodniczańskie- 
skiego. W dniu wczorajszym zmarł prezes 

stowarzyszenia techników polskich w Wil- 
nie inż. Wiktor Niewodniczański. 

Na wiadomość o zgonie zwołane zosta- 
ło niezwłocznie nadzwyczajne posiedzenie 

Rady stowarzyszenia techników oraz Rady 

Naukowo-technicznej i komisji szkolnej tegoż 
stowarzyszenia. 

Na posiedzeniu stowarzyszenia techni- 
ków wyłoniono specjalną komisję w składzie 
inż. inż. Glatmana, Janowicza, Walickiego, 
która zajmie się pogrzebem. 

KOMUNIKATY 

— Jubilaci kolejowi! 11 listopada b. T.,, 

w dniu wielkiego święta niepodlegiošciowego 

Dyrekcja kolei państwowych w Wilnie jedno 

cześnie święcić będzie rzadką i niecodzienną 

uroczystość. W dniu tym bowiem, w myśl 

zarządzenia p. ministra komunikacji, Dyrek- 

cja będzie obchodzić jubileusz pracowników, 

którzy wytrwali chlubnie bez przerwy ponad 

40 lat na polu pracy kolejowej. | 
Weteranom tym dyrektor kolei rozda dy- 

plomy uznania ich pracy. Ponadto będą wy- 

płacone nagrody pieniężne (tym co przesłu- 

żyli 40 lat i wzwyż w kwocie jednomiesięcz- 

nych poborów, 50-etnim zaś jubilatom — w 

kwocie dwumiesięcznych poborów). | 
Uroczystość ma się odbyć w Ognisku 

Kolejowem w Wilnie. 
Cześć jubilatom! ; 

— (b) Emigranci rosyjscy a rocznica 

przewrotu. Dziś z racji 12 rocznicy przewro- 

tu bolszewickiego w Rosji, tut. kolonja ro- 

syjska urządza nabożeństwa żałobne za du- 

sze ofiar teroru bolszwickiego. 

RÓŻNE. 

— (y) Dekoracja zasłużonych. Jutro o 

godz. 13-ej w gmachu urzędu wojewódzkie - 

go odbędzie się akt dekorowania, kilku za- 

służonych urzędników i przedstawicieli spo- 

łeczeństwa, nadanemi im odznaczeniami. 

Aktu dekoracji dokona p. wojewoda 

Raczkiewicz w towarzystwie wyższych przed 

stawicieli władz. 4 

. — Podziękowanie. Zarząd Tow. Popie- 
rania Oświaty Pozaszkolnej wśród polskiej 

młodzieży pracującej niniejszem składa po- 
dziękowanie związkowi właścicieli średnich i 

drobnych nieruchomości w Wilnie za nadesła 

ne 40 zł. zamiast wieńca na grób Ś. p. do- 
ktorowej Skarbek Telszewskiej. 

NADESŁANE 

Przy cierpieniach pęcherzyka żółciowego 
i wątroby, kamieniach żółciowych i żółtacz- 

ce, naturalna woda gorzka Franciszka - Józe- 
fa znakomicie ułatwia trawienie. Domowa 

kuracja picia wody Franciszka - Józefa dzia- 

ła zwłaszcza skutecznie, jeśli się używa rano 
naczczo z dodaniem gorącej wody. Żądać 
w aptekach i drogerjach. W.Z.P. Nr.47. 

Dobry humor. Nie mogą mieć dobrego hu 
moru ludzie cierpiący na zaparcie, gdyż wa* 
dliwa działalność kiszek zatruwa im całe ży- 
cie. Zastosowanie Cascarine Leprince w iloś- 
ci I lub 2 pigułek, wieczorem, podczas je- 
dzenia przywróci im natychmiast radość ży- 
cia. Sprzedaż we wszystkich aptekach. 12502 

TEATR I MUZYKA. 

— Teatr miejski na Pohulance. Dziś dwa 
przedstawienia o godz. 3.30 pp. po cenach 
zniżonych ukaże się po raz ostatni w sezo- 
nie komedja Gogola „Rewizor* z A. Zelwe 
rowiczem w roli Horodniczego. Wieczorem о 
odzinie 8 wystawioria zostanie po raz 16 

Świetna krotochwila A. Grzymały Siedleckie- 
go z życia ziemiaństwa na kresach „Maman 
do wzięcia”, W roli kresowego ziemianina wy 
stąpi A. Zelwerowicz. # 

Jutro „Maman do wzigcia“.  Najbližsza 
premjerą będzie „Sen nocy letniej* Szekspi- 
ra, z muzyką Mendelsohna. 

— Teatr miejski w Lutni. Dziś w teatrze 
Lutnią dwa przedstawienia. O godz. 3. m. 30 
Pp. po cenach zniżonych aktualna rewja w 14 
obrazach Swiętochowskiego i Drwicza „Zło- 
te Wilno”. Wieczorem o godz. 8 paradoksal 
na groteska B. Winawera „R.H. Inżynier" za- 
liczająca się do wybitniejszych utworów tego 
głośnego autora. Jutro „R. H. Inżynier". W 
przygotowaniu pod kierownictwem reżyser- 
skim A. Zelwerowicza „Fotel Nr, 47* Verne- 
uila. 

— „Trio“, M. Malicka, A. Wegierko i Z. 
Sawan wystąpią w czwartek najbliższy w te 
atrze Lutnia w ostatniej nowości komedji Len 
ca „Trio“. Bilety już są do nabycia w kasie 
zamawian. 

—„Harfa*. Warszawskie T-wo Spiewacze 
„Harfa pod dyrekcją Lachmana wystąpi w 

filmie w teatrze Lutnia z dwoma koncerta- 
mi, które odbędą się w sobotę 23 i niedzielę 
24 listopada. Miejscowe stowarzyszenia spie- 
wacze organizują przyjęcie zespołu „Harty”. 
Bilety już są do nabycia w kasie zamawiań. 
— Dzisiejszy koncert Herr-Japy. Dziś o 

gódzinie 12 w południe wystąpi w teatrze 
miejskim Lutnia znakomita pianistka: francu- 
ska Ivone Herr - Japy. Program nadwyraz 
ciekawy i wartościowy zapowiada długi sze 

Kupujcie Krajowe: $NIEGOWCE i KALOSZE 

оСОМО 

reg utworów dotychczas w Wilnie nie produ 
kowanych. Wykonane będą utwory Padre 
Antonio, Soler, Granadosa, Villa Labosa, De- 
bussy, Szymanowskiego, Łabuńskiego, Bala- 
kirewa i innych. Koncert ten organizowany 
przez wileńskie Tow. Filharmoniczne wy- 
wołał wielkie zainteresowanie. Bilety naby- 
wać można dziś od g. 11 rano. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Hollywood — Zemsta hrabiego Monte 
Christo. 

Kino Słońce — Biała księżna z Moskwy. 
(Pola Negri). 

Heljos — Nocy szalone... nocy bezsenne 
Lux — Wiera Mircewa. 
Światowid — Pat i Patachon jako chłop- 

cy do rzeczy. 
Piccadiliy Dlaczego kobieta zdradza. 
Wanda — Świat nocy. 
Eden — Biała niewolnica. 
Kino Miejskie — а 
Ognisko — Dama bez zasłony. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— (c) Podrzutek Znaleziono podrzutka 

płci żeńskiej w wieku około 2 miesięcy w 

bramie klasztoru prawosławnego przy 

Ostrobramskiej 9. Niemowlę umieszczono w 

przytułku Dzieciątka Jezus. kj; 

— (c) Ujęcie złodzieja. Policja areszto- 

wała W. Gutmana (Stefańska 21), który 

okradł Milewskiego Aleksandra ze ws: Góry 

(Il kom. P. P.) wyciągając mu z kieszeni 70 

złotych. В. 

— (c) Trup kobiety w rzece. W gminie 

Nowomiejskiej z rzeki wydobyto trupa nie- 

jakiej Anny Kornej lat 34, która utonęła w 

niewyjaśnionych narazie okolicznościach. Kor 

nej cierpiała na epilepsję, więc zachodzi przy 

puszczenie, że spotkał ją nieszczęśliwy wy- 

padek. у 

— (с) Znaczna kradziež. W dniu 8 b. 

m. przy pomocy otwarcia ramy okiennej 

nieujawnieni sprawcy dostali się do mieszka- 

nia Wiktorji Łunkiewiczowej (Antokol_ 133) 

i wynieśli biżuterję z monogramami ESS 

„J. S“ „K. W.“ i „M. C.* oraz monetę zło- 

tą — 20 frankową z roku 1876, dwie mone- 

ty 10 frankowe z roku 1858, jedną monetę 

5 frankową z roku 1884, jeden funt bilonu 

w różnych monetach rosyjskich, rewolwer 

„Mauzer* kal. 7,65 Nr. 82947 i 95 zł. gotów- 
ką w różnych banknotach. Straty są bardzo 
znaczne. 

(c) Robota „potokarzy". Na ulicy 
Słowackiego z wozu Bronisława Podhajskie- 
go zam. w Oszmianie skradziono skrzynię 
tytoniu wartości 500 zł. ` 

— (c) Wypadki za dobę. Za czas ой 
8 do 9 b. m. do godziny 9 rano zanotowano 
w Wilnie 67 wypadków. W tem było: kra- 

dzieży 13, zakłóceń spokoju i nadużycia al- 

koholu 21, wykroczeń administracyjnych 17 
i różnych innych 16. \ 

— Amatorzy czekolady. Z kiosku z na- 
pojami chłodzącemi przy ul. Mickiewicza 28 

na szkodę Anisima Matwiejewa nieznani 
sprawcy skradli 20 klg. czekolady i tyle 
samo różnych cukierków. 

— (c) Nauka na przyszłość. Koło piwiar 
ni przy ul. Ponarskiej 58 wynikła bójka w 
trakcie której jednemu z awanturników Kon- 
stantemu Mickiewiczowi (Majowa 30) wy- 
padło z kieszeni 750 zł. i gdzieś zginęły. W 
policjj Mickiewicz przyzna: że powyższa 
bójka została wywołana przez niego. 

(c) Powiesił się 16-letni chłopak. Z 
powodu silnego rozstroju nerwowego  ode- 
brał sobie życie 16-letni Franciszek Białozier- 
ski (Rajski zaułek 3) który korzystając z 
chwilowej nieuwagi domowników powiesił 
się na skręconym w kilkoro sznurze. 

W. chwili, gdy Białozierskiego zdjęto z 
pętli nie dawał on już znaków życia i le- 
karz natychmiast wezwany stwierdził zgon. 

— (c) Zatruła się młoda kobieta. Wczo- 
raj rano targnęia się na życie 24.letnia Ma- 
rja Lewiczowa (Szkaplerna 67), która napiła 
się esencji octowej. Desperaiko ulokowano 

szpitalu św. Jakóba. Powody usiłowania 
popełnienia samobójstwa narazie nie zostały 
dostatecznie wyjaśnione. * 

— (c) Samobójczy skok z okna 3 pięt- 
ra. W ubiegły piątek późnym wieczorem po- 
pełnił samobójstwo wyskakując z okna 3 
piętra 23 letni Józef Jeraniu zamieszkały przy 
ul. Krakowskiej 55. 

„ Powodem targnięcia się na życie było 
nieporozumienie z żoną. W krytycznym dniu 
Jerauiu miał zatarg z żoną i w parę godzin 
potem, gdy wrócił do domu znalazł list, w 
którym żona powiadamia, że postanowiła go 
porzucić, gdyż tryb jego życia całkiem jej 
się nie podoba. List tak dalece podziałał na 
Jerauiu, że wybiegł z domu i po dłuższym 
dopiero czasie znalazłszy się na ulicy 3 Ma- 
ja wszedł na schody domu Nr. 1 1 bez na- 
mysłu rzucił się na bruk. Samobójcę z cięż- 
kiemi ranami na całem ciele natychmiast pod- 
niesiono i chciano odwieźć do szpitala, lecz 
w drodze zmarł. 

— (c) Kasjer kolejowy  deiraudantem. 
W. Baranowiczach aresztowano kasjera tam- 
tejszej kasy kolejowej Stanisława  Sapehę, 
który jak się okazało roztrwonił pieniądze 
skarbowe. Wysokość zdefraudowanej sumy 
wynosi 2500 zł. 

— (b) Awantury na żydowskim wiec 
szkolnym. Miejscowi sjoniści zwołali na wczo 
raj do Sali Miejskiej wiec dla omówienia 
sprawy polityki szkolnej. 

„ Na wiecu doszło do zajść z „bundow- 
cami*, którzy w przeciwieństwie do sjoni- 
stów są zwolennikami szkoły Świeckiej. 

Grupa bundowców. wdarła się na salę i 
wszczęła bójkę, kres której położyła policja. 

— (c) Postrzelenie, Na polach kolonji Li. 
towicze gminy bieniakońskiej, został postrze- 
lony Franciszek Mikulicz dzierżawca Litowicz 

Jak okazało się sprawcą strzału był Jan 
Rusak z Zabłocia, który spotkał się z Miku- 
liczem i wszczął sprzeczkę o dzierżawę ko- 

lonji. W pewnym momencie Rusak wypro- 
wadzonv z równowagi słowami przeciwnika 
wydobył nagle rewolwer i oddał strzał ra- 
niąc Mikulicza ciężko w głowę. 
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na Cmentarz Rosza; 

Miejska komomikacja autobusowa 
Długi czas po uruchomieniu w Wilnie ko: 

munikacji autobusowej korzystająca z niej 

publiczność miała niemało powodów do na* 
rzekania. 

Początkowo autobusy kursowały tak nie- 

regularnie, że nigdy nie było się pewnym czy 

i za ile minut nadejdzie autobus. W miarę 

zwiększania się ilości maszyn bolączka ta 

została usunięta lecz+na jej miejsce wypły- 

nęła druga — konkurencyjne wyścigi szofe- 

rów usiłujących wyrwać pasażerów swoim 

konkurentom. 
W wyniku takich gonitw były katastrofy 

nie mówiąc już o tem, że pasażerowie bio- 
rących w wyścigach udział maszyn narażeni 
byli na guzy i sińce. 

Energiczna postawa władz położyła ko- 
niec tym harcom i od tego czasu ruch auto- 
busowy poprawił się znacznie, zwłaszcza że 

i obsługa dobierana starannie przez właści- 

cieli pełni swoje funkcje grzecznie. i 
Obecnie sytuacja na rynku automobilo- 

wym poprawiła się jeszcze z chwilą, kiedy 

wprowadzone zostały na wszystkich linjach 
bilety. przesiadkowe. Ale i tu jest, niestety, 
pewne „ale“, 

Przedsiębiorstwa autobusowe (jest ich 
76) eksploatujące swoje maszyny na linjach 
komunikacji miejskiej! połączyły się w jedną 
spółkę t.zw. „Spółdzielnię”. 

Do spółki tej nie weszło tylko 11 — 12 
maszyn, a w tej liczbie 7 maszyn największe 
go w Wilnie przedsiębiorstwa „Alkamar*, 
którego maszyny, najelegantsze zresztą kur 
sują na -linji Nr. 1. ż 

Pociągnęło to za sobą b. nieprzyjemne 
dla publiczności konsekwencje, gdyż bilety 
przesiadkowe wprowadzone przez „Spółdziel 
nie“ obowiązują tylko w maszynach zrzeszo 
nych w niej. : 

Pasažer niewtajemniczony w te arkana 
zawodowo - konkurencyjne („Spoldzielnia“ 
nie uznala za potrzebne podač tego do po- 
wszechnej wiadomości)mając bilet przesiad 
kowy siada do maszyny niestowarzyszonej 
i tu dowiaduje się, ku wielkiemu swemu o- 

i że „wyrzucił niepotrzebnie pienią- 
ze”. 
Powtarzamy. Wprowadzenie biletów prze 

siadkowych uważać należy jako pomysł nie- 
zwykle pożyteczny dla publiczności jednak 
sprawa ta wymaga uregulowania. Nie wąt- 
pimy, że odnośne władze znajdą sposób aby 
pogodzić „powaś nione . przedsiębiorstwa”, 
których spory odbijają się fatalnie na intere- 
sach publiczności. 

Po usunięciu tego defektu wileńska komu 
nikacja- autobusowa będzie stała na wysokoś 
ci swego zadania. Ti 

LESTAR ELO 

SPORY 
BIEG MYŚLIWSKI NA ŚW. HUBERTA, 

27 PUŁKU UŁANÓW. 
Nieśwież. Doroczny bieg myśliwski urzą: 

dzony w* dniu 3 listopada 1929 r. przez 27 
pułk ułanów, wypadł tym razem szczególnie 
PMA 1 wesoło. 

a mastrem, dowódcą pułku, ułk. dypl. 
p WSR ŚtanialeWiari: zebrał ŠE 15 
jezdzców, w tem jeden cywilny й 
Bulhak. ) : as 

Na mecie krótka odprawa. Każdy z jez- 
dzców otrzymuje pakiecik żółty w nim za- 
winięta kokardka, igła i nitka. 

„Master prowadzi w stronę Alby. Stary 
książęcy park ozłocony słońcem jesieni, któ- 
re św. Hubert łaskaw na ułanów, zesłał wy- 
Jatkowo na trzy godziny biegu, wśród dwuch 
tygodni deszczów i mgieł. Kilka płotów i ro- 
wów, stromy zjazd, a potem galop do po- 
wozów i bryczek z paniami, a tam każdy 
z jezdzców wręcza pakiecik wybranej pani-— 
trzeba pośpiesznie rozpakować, nawlec igłę 
i przyszyć do rękawa żółtą kokardkę — pręd 
ko, jaknajprędzej. 
, Rączki się trzęsą, igły z palców wylatu. 
ja, bo master już gotów i galopuje dalej. 
, Pierwsza kokardka przyszyta por. Macie- 
jowskiemu przez pannę Janinę Kozłowską. 

Znów kilka przeszkód, stromy zjazd do 
kanału i jeszcze ostrzejszy wjazd. Kilka koni 
wraz z jezdzcami ruluje do wody, potem 
między drzewami zawieszono kotary, przez 
które trzeba przepchać konia, szereg ziemnia 
czanych kopców do skoku i na wąskiem przej 
ściu płonący wał słomy. 

    

Inżynier 

Wiktor Niewodniczoński 
Prezes Stowarzyszenia Techników Polskich w Wilnie, zmarł dn. 9 listopada w wieku lat 57. 

Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Jagiellońskiej 8, do kościoła Św. Jakóba odbędzie się dnia 10 listopada 
o godz. 16 i pół. Nabożeństwo żałobne odbędzie się dnia 11 listopada o godz. 10i 

O czem zawiadamia wszystkich techników zrzeszonych 

  

pół, poczem nastąpi eksportacja 

Rada Sfowarzyszenia Techników Polskich w Wilnie. 

    

   

      

   
    

    

     

Wiktor Niewodniczanski 
INŽYNIER TECHNOLOG 

po długich i ciężkich cierpieniach opatrzony Ś». Sakramentami zasnął 
w Bogu dnia 9 listopada 1929 roku w wieku lat 56. 

Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Jagiellońskiej 8, m. 16 do 
kościoła św. jakóba odbędzie się 

o godz. 6 min. 30 po poł. 

„ Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w tymże kościele w 
poniedziałek dnia 11 listopada o godz. 10 min. 30 rano, poczem nśstąpi 
pogrzeb na cmentarz Rossa. 

O czem zawiadamiają krewnych, przyjaciół i znajomych pogrążeni 

żona, syn, slosfra I siostrzeńcy 
w głębokim smutku 

  

P, 

w niedzielę dnia 10 listopada r. b, 

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna oraz Opieka 
Szkolna gimnazjum F. Welera 3 

z głębokim smutkiem zawiadamiają o śmierci tdługoletniej nauczycielki 
oraz drogiej współpracowniczki 

B. P. 

Marji Rubinszfein 
Eksportacja zwłok nastąpi w poniedziałek 11 listopada o godz. 11,30 

z mieszkania zmarłej przy ul. Zawalnej 10, 

Nie każdy koń pójdzie chętnie w płomie- 
nie. Kto przebył szczęśliwie ogień i wodę, 
tego oczekuje nowa niespodzianka. Przed sa 
mym finiszem panie wręczają jezdzcom łyżki 
z ziemniakami. Trzeba skoczyć dwie hyrdy, 
nie gubiąc kartofli i dopiero finiszować — 
nie każdy to potrafi. 

Pierwsze miejsce zajął porucznik Gucuna- 
jew na Odalisce, drugie por. Maciejowski na 
Maćku. 

Rozbawione towarzystwo pań, eskortowa 
ne przez jezdzców, wracało przez pięcio wie 
kową aleję lipową albiańskiego parku, przy 
dzwiękach kapeli trębaczy do miasta, 

Taniec w kasynie oficerskim zakończył te 
wesołe kawaleryjskie święta 27 pułku ułanów 

z. 

List ofwarty 
Słowa poniższe spisujemy dla zadość 

uczynienia krzywdzie, wyrządzonej konwen- 
towi „Batorja” podczas „Żywej Gazetki* w 
mo Akademickiem we czwartek dn. 

R r. 
„ Piszemy to nie w imieniu jakiejkol- 

wiekbądź organizacji; stanąwszy na stano- 
wisku ogólno-akademickiem chcemy przy- 
Rae RS ai 

ie podajemy do publicznej wiado- 
mości faktu, o który poszło, pp "ane 
nieporozumienie jeśt natury wewnętrznej 
naszego życia,—ale młodzież akacemicka 
wie, o czem mówimy i wobec niej prze- 
dewszystkiem zabieramy głos. 

A Na niezręczny żart (wierzymy, że był 
nieumyślny i nie w chęci złośliwego do- 
kuczenia), obecni na sali członkowie kon- 
wentu „Batorji* zareagowali, kategorycznie 
nie godząc się ną sposób, w -jaki to było 
zrobione, uważamy jednak, że ująć się za 
swoje barwy musieli. Takby postąpił każdy 
x nas w obronie organizacji, do której na= 
leży Sala zaś dała się unieść temperamen- 
towi i nietaktownem zachowaniem się pod 
adresem „Batorji* wzmocniła fakt dokona- 
nej krzywdy. 

Niniejszem uważamy, że sala nie mia- 
łą całkowitej słuszności, od którego za- 
e niżej podpisani siebie też nie uwal- 

niają. 
Sądzimy, że solidaryzujących się z po- 

wyższem zdaniem znajdziemy więcej. 
‚ Sądzimy także, że ten niemiły incydent 

nie przyczyni się do rozbicia rodziny aka- 
demickiej. 

Powiedzieć o tem 'musieliśmy jeszcze 
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HURT:   
B. RIMINI i   „DO NABYCIA WSZĘD 

Towarzystwo Akcyjae Wyrobów Welnianych i Lao R w 
ul. Piotrkowska 147. 

J. POSWIANSKI, Wilno, Rudnicka 6. 

. SCHWEIKERT w Łodzi, 

IZRAEL RABINOWICZ, Wilno, Rudnicka 13:   Pobierajcie L 
  

  

dla tego, by obecni na sali nowowstępu- 
jący studenci, a mało orjentujący się w 
stosunkach życia akademickiego nie dali 
2 W jednostronnym uprzedzeniom. 

  

K. Hałaburda, A. Tarnowska 
1. Święcicki, W. D: ski, ]. Wierzbicka, 
T. Buj A. A. Bekiek, A: Golos, W Andis, 

RADJO. 
Niedziela 13 listopada 1929 r. 

10.15-: Transmisja  nabożeńs 
parowozowni w Wilnie z okazji Red 
kolejnictwa polskiego na Wileńszczyźnie. Mszę św. celebruje i kazanie wygłosi ks. 
Rymkiewicz. Po nabożeństwie „transmisją 
z życia kolejarzy", obrazująca dzieje i pra. 
cę kolejnictwa, połączona 2 reportażem 
radjowym. Transm. na całą Polskę. 11.55— 
— 1200: Tr. z Warszawy, Sygnał czasu 
i komunikat meteorologiczny. 13.10—1400: 
Transm. poranku muzycznego z Sali Lutnit 
Recital pianistki Yvonne Herr Japy z Pary- 
ża (Kcncert Wilenskiego „Towarzystwa Fil- 
harmonicznego). 14.00—15.20: sTransmisja z 
Warszawy. Odczyty rolnicze, 17.15—17,40: 
Audycja dla dzieci „Jesienią* pióra Haliny 
Hohendlingerówny w wyk, Zespołu Drama- 
tycznego Rozgłośni Wil. 17.40 — 19.00: 
Transmisją z Warszawy. Koncert. 19.00 — 
19.25: „Co się dzieje w Wilnie?" pogadan- 
kę wygłosi profesor Mieczysław Limanow= 
ski. 19.25 — 19.40: Kurs języka niemiec- 
kiego (lekcja 3), prowadzi dr. Włodzimierz 
Jacobi. 19.40 20.00: Program na po- 
niedziałek, sygnał cząsu z Warszawy i 
rozmaitości. 20.00 — 20.30: Audycją we-- 
soła: „Jak pan Wejwara poznał rodzinę 
mostrza Kondelika" fragment z powieści 4: 
Hermana „Mistrz jKondelik i narzeczony | Wejwara", radjofonizował Kazimierz Vor 
brodt; w wykonaniu Zesp. Dram. Rozgł. 
Wil. Tra.sm. na inne stacje. 20.30 —24 00: Transmisja z Warszawy. Koncert, feljeto- ny, komunikaty i muzyką taneczna. 

Poniedziałek, 9 listopada 1929 r. 

1155—12,05: Transmisja zż Wa 
Sygnał czasu. 12.05 — (540: o zaje z płyt gramofonowych. 13.10 — 13,20: Tr. 
z Warsz. Komunikat meteorologiczny. 15,40 
—16.00: Program dzienny, repertuar i 
chwilka litewska. 16.00—16.15; Komuni- 
katy Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet. 
16.15 — 17.00: Koncert muzyki popularnej. 
17.00 — 17.25: Audycja dla dzieci „Bibi i 
Bzik—Drewniana Łapka* bajką dla naj- młodszych -opowie Zula Minkiewiczówna. 
11.25—17,25+ „Jak nie należy mówić po polsku* pozadank» 2, wygł. Jerzy Wyszo- 
mirski* 17.25—18,45: Transm. z Warszawy 
Koncert. 18.45—19.25: Audycja literacka: „Sam na sam* nowela Elizy Orzeszkowej. Radjofonizacja Haliny Hohendlingerówny w 
wykonaniu Zespołu Dramatycznego Rozgł. 
Wileńskiej. 19.25 - 19,40: Kurs ięzyka wło- 
skiego (lekcja 1) prowadzi Janina Rostkow= 
ska. 19,40—20.05: Program na wtorek, 
Sygnał cząsu z Warszawy i rozmaitości. 

20 05—20,30;, Jak powstała potęga kolonjal- 
na Auglji" Odczyt wygłosi prof. U. S. В. 
Bronisław Rydzewski. 20.30—23.00: Transm. 
z Warszawy. Koncert, feljetony i komu- 
wz ARE z: detektorowy 

retransmisja stacyį zagranicz- 
nych Na pośrednictwem P.A.P/ ю 

WEZ Sa Pa iR  



SŁOWO 
      

  

  

  

ud dnia 5 do 10 listopada 1929 r. włącznie będzie wyświetlany film; i LISTWY OCHRONNE Pi S | 

sa waj a ko A M E R Y K Ą* || wych, drewnianych, żelazne i 
mosiężne. š MIE JSK 99 į 

i 

NAROŻNIKI OCHRONNE | Lokas i Dzieje walk o wolność i niepodległość Ameryki. Aaktów 10, W rolach głównych: LIONEL 
Żelazne, walcowane, do krawędzi || z S BARRYMORE. LONIS WOLHEIM, i CAROLINE DEMPSTER. Režyserowal D. W. GRIFFITH. 

į Kasa czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów od g. 4-ej. Od dnia 11 listopada — następny pro- 
gram: „DALSZE DZIEJE TARZANA* — potężna epopea filmowa w 2 serjach 24 aktach. į 

Do 1-szej klasy Loterji P.ństwowej 
L 0 S Vv są jeszcze u nas do nabycia. 

Ogėlna sama wygranych 42 miljony złotych 
GŁÓWNE WYGRANE: zł. 750.000, 400.000, 350,000, 250.000, 

150.000, 100.000 i wieje, wiele innych. 
Co drugi ios wygrywa. | KE; Inżynierowie 

Cena losu pomimo znacznie zwiększonej ilości wygranych nie zmieniona | fabryki BRACIA JE , J D Z 1 Ś ostatni dzień! Tryumfalny przebój sezonu! Władca serc niewieścich IWAN PETROWICZ, i posągowo 

ścian. 

  

1/4 zł. 10, 1/2 zł. 20, 1/1 zł. 40. Nagrodzonej na wystawie Poznańskiej iękna LIL DAGOVER i W. MALINOWSKA w swej najnowszej kreacji, potężnem arcydziele 
2 Ń Wielki łot, dal KINO-TEATR pi 

NAJSZCZĘŚLIWSZA KOLEKTURA LOTERIJI PANSTWOWEJ elkim z otym medalem NOCE SZALONE... NOCE BEZ$ENNE... 

66 
GUDRONITY IZOLACYJNE „KELIDS Wzruszający dramat miłości dwojga kochanków! Cudowne sceny! Oiśniewający przepych radnej Kamertowa 

10.15. Jedynie skuteczne od wilgoci. gra potentatów ekranu! Przepiękne kobiety! Mistrzowska reżyserja! Seansy o godz. 4, 6, 8 i 

FILE BITUMOWY - KRYZOLIT | _ - - 
ЁЁЁ"Ф“:ЁЪЕ"'Ь‘:ЁЁ:‘Ё& 1:‘:;']’;5: KINO-TEATR D ziśl 2-ga serja I ZAKOŃCZENIE największego przeboju sezonu RU Monie Cirlsta 

Fabryki „GUDRONIT“. p.t ZEMSTA HRABIEGO MONTE CHRISTO arcyczie: "A. Dumasa. 
PŁYTKI POSRADZKOWE „KBAKTWROB” |Romanrcne przygody bobaterskingo да Gdmuoda Danigsa, dopiepo 3.17, finis Geišgają age Kulmas, 

Z białego cementu, kolorowe, | Mickiewicza 22 |GLORY, (srałamiające misja w poczekalni. Scany: 4, 530, 7 890, 1020, wiecz. | ano Przygrywa deseniowe, oraz inne wyroby ce- 
mentowe własnej fabrykacji 

  

  

  
CENTRALA: WARSZAWA NOWY-SWIAT 19. 

l-szy oddział: Warszawa, Chłodn» 20. 
Jigi oddział: Warszawa, Nowy Świat 53. 

Iilci oddział: Warszawa, Praga, Wileńska 11. 

U NAS STALE PADAJĄ NAJWIĘKSZE WYGRANE. 
i Między wielu, wielu inaemi padły następujące sumy: 
Zł. 150000 na Nr. 85,708 Zi. 40.000 na Nr. 74,049 

150.000 
100.000 a 
100.000 70,671 25.000 „ 76671 
100.000 16,436 10 000 > 982 

» 

DZIS PREMJERA! Według rozgłośnej sztuki scenicznej VICTORA SARDOU Połeca ze sklądu, lub fabryk Kino - Teatr ai 

BIAŁA KSIĘŻNA Z MOSKWY. с = .« 

V. BUS, l. JIKKORSKI ła Se 5 { 5 l daczka POLA NEGRI z jej niezró t NORMAN KERRY ul. Dąbrowskiego l czołowej nasza genjalna rodaczka z jej niezrównanym partnerem М/ 
Wileńska Nr 23. Tel. 432. Śnieżne KUSS Ron. Nocas życie Paryża. Księżniczka śród anarchistów. Dramat miłości i poświęcenia, 
=D Życie arystokracji rosyjskiej. Początek seansów 4, 6, B i 10.15 wiecz. 

JUTRO PREMJERA. - Motto: „Miłości radość, miłości ból”. — Największy sukces światowy! pe jej lubi iazda, ory= w swej najnowszej i najwspanizlszej oce wia pi o Brygida Helm Ledos kusi : 

    

12372 
34,560 

40.050 „„ 78989 
25.00 5831 

385004038400816900000800050080GHQ 

KI NO-TEATR ginalna, kusząco-piękna rusałka 

„MIELIOS" | „Przedziwne kłamstwo Niny Pietrowny“ 
75,000 146 747 10.000 55,870 
50 000 78,923 10.000 176,241 ZIESZENU M 0 

POZATEM WYPEACILIŠMY: ЯН EZ RERACZ 

  

  

  

    

GŁÓWNĄ W : > : : 5 Wklasyt9 1 p. Zł. 850.000 а м. т9271 1j2 1osu r ŽĄDAJCIE a g. | Wzruszający dramat erotyczny. Partnerzy: zaakomici artyści WARWICK WARD i FRANK LEDERER. Wielki 
PREMJA zł 400 000 ы ; : Wileńska 38. przebój sezonu. Podczas seansów od godz. ó6-tej Koncert orkiestry bałałajek. 
V klasy 17 L. P. * . na Nr. 140807 = M ve wszystkich aptekach i Bg Film ten z ogromnym powodzeniem był wyświetlany w Warszawie jednocześnie w 3 kinach „Capitol*, „Pan* Premję i główną wygraną łącznie T składach aptecznych zńanego i = : wesoła komedja z udz. zaan. artystów BODO i WALTERA. Na premjery honorowe 1 E i „Palace“. Pad program: w į У 

w V kl. 10 L. P. ° ° na Nr. 18690 B środka od odcisków bilety nie ważne. Seansy o godz. 4, 6, 8, 10.15. 
Zamiejscowym wysyłamy niezwłocznie po ofrzymaniu zamówie: m Prow, B, PAKA. Eg : “r " 5 au 

  

nia i wpłaceniu należności na nasze konfo w P.K.O. Nr, 7192. sea S 7 MDE BA T SSE K ai a iii asa ainiai ara ai     

    

        

Z dniem 1-go stycznia 1930 r. 

wszystkie wyroby firmy 

Ten Motory Szwedzkie! „saRorri*, 
GDAŃSK 

` Munktfellsa jAk: BZEKOŁADY, 
' KAKAO, 

PRALIRKI 
ukażą się pod firmą 

NA MASZYNACH 
szybko, tanio i 

fachowo 
Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe, 
Mickiewicza 21, 
tel. 152. 00915 0 

Lekcje śpiewu solo- 
wego i dykcji 
] Į jg seplenienie . 
į ADIE, wszelkie inne 
wady wymowy  usu- 
wam zupełnie. Lecz:- 
nie prowadzę pod kie- 
runkiem p: p. lekarzy- 
neurologów. Zapisy 
codzień z wyjątkiem 
niedziel i swiąt od g. 
11—12 iod 3i pół, 
do 4i pół po połu- 
dniu, Sierakowskiego 
25 m. 3. Zofja Kozu- 
bowska. 9óby-1 

  

    
na ropę, lub olej gazowy o 

sile od 7 do 60 koni mecha- 

nicznych, na dogodnych wa-       
    

    

    

   

sk —- runkach kupna 
T ORAZ ym Oto Spo= 
sobem Persil RŁYNY 
chroni bieliznę! Szwedzkie 

Persil w czasie jednorazowego | 
66 

krótkiego zagotowania wy» „„YVEA 
, twarza miljony drobniuteńkich 
pęcherzyków. Przenikają one 
tkaninę i usuwają wszelki brud. 

      

i Przyjmuję * 
Ta sama jakość, Te same metody fabrykacyj, zamówienia na szycie 

Ci sami dyrektorzy, Ci sami przedstawiciele. pako { W: je 

| PRD ZA Е, i mass RAZA ALSS INIT TTK A Zgłaszać się: ul. Za- 

ZYGMUNT NAGRODZKI guuonunBnuSANuSzOSZUENESEBEA Pokój dO Wy-By Pies gończy Lee Zi NOA 

Wilno, ul. Zawalna 11-a. =: Wileński Spółdzielczy najęcia ti. Wilenkin | $-kū | drugie pole шогопу, L E KCYJ 
Syndykat Rolniczy Biskupia 12 m: 8. | Spółka z ogr. odp. a” „dobry do _aogielskiego i. fran- 

     

  

  

    
  

  

  

    

  

         
  

  

   
   

  

8 natychmiast potrzebna rano.   

ю 
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a : 

: Я ODDZIAŁ: Baranowicze, ul. Senatorska 13. w Wilnie, Zawalna Nr. 9 a —————| Wilno, ul. Tatarska | Wilejka, skład apie- USKiEgo (Sorbonne) Nadzwyczajna siła czyszczą» 1 uinkiuniians © 701908 „ ® Umeblowany | 20, dom własny.| ____ czoy. nauczycielka Aupielte Н 1 Past R Nowe motory PERKUŃ H pokój do '/ wynajęcia| Istnieje od Ło В Stroma 2 m. 15 (róg ca pęcnerzykow Fersilowy! krajowe spalinowe ,„ B dla samotnego. Oglą-| Fabryka i _ skład 50 beczełe Mickiewicza). Od 16 
czyni zbytecznym wszelki rrr A | dać 0d 3 pp. da 5 PL jadalnie, sysialnie | w gob sę tania z PO 800% LOGS I o ip 1 a ra Bufato: 9,m.7. > 3 »|w dobrym stanie z : 

> i ; » PIJĄCY WODE VICHY olej gazowy wyróżniające Się: 8 Ква оВУ gabinety, | pod jasnych olejów BO GOAL 0 
wysilek ręczny. Е | prostotą konstrukcji, в P ° łóżka niklowane i | mineralnych kupi fir- Wy dzierżawi 

| ® ŻĄDAJCIE ZAWSZE © i + żaru a okój angielskie, kreden- | mą  Standard- Nobel y = 1 bezpieczeństwem pożaru, a sy, stoły, szafy », majątek 220 ha, 27 
R % g umeblowany | pisa, * krzesła | 5100ча 21. "I kilometrów od Wilna | : dużą wydajnością, a do wynajęcia dębowe i t. p. Do-| ——- ładnie położony i : {2;\:‚:;:?:2&. Е Aleja Róż 4, m, 6. | godne warunki i Fish : dochodowy, Bi<ze86- 

NAS: IRR (B AES: |) OWEDĘSE й : Wielka P. ‹ 
z marką Wichy.Fitat łatwem uruchomieniem. š u u IA iS armonja A eżowida z TT | 
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     Inanas Wróżka Chiromantka 
wyzdrowiała wznowiła przyjęcia. 
Przepowiada przyszłość, sprawy Ssą- 
dowe, o miłości i t. d. przyjmuje od 
10-ej do 8-mej wieczór. Adres: Na- 
przeciw Krzyża, ul. Młynowa Nr 21 
m. 6, w bramie na prawo schody. 

  

   

B ga 

woda bezwzgiedie naturalia ||| B PEžkuN: os LmocieNis EA POSADY Spa, — лана -_— : 
calowa, cepowa, a L] A Pato ` i dókkótada "zda Šie As da A k A a A, «вогрова w Vichy pod kontrolą Rządu Prancuskiego o podwójnem czyszczeniu stanowią Moda 25092, 7,54“ pierwszorzędnychirm Karlin. Niemiecka 4 : Ё]_Ре…те‘ 

й оа вю ООВОНИ BRL VA 000823" шнцым—и: WYST. EG ы TANI i DOSKONAŁY KOMPLET | S wykształ” sprzedzję na dogod- ||| ai ae 
a OTRZYMANO NAJNOWSZE MODELE B ' RZEGAJGIE SIĘ młocarniany dla średnich gospo B ESaso go aimako, DYch warunkach, wy: czak czdną 
a Г : wód przygotowanych sztucznićmiknujących darstw. £LLP--_B dzieci za mieszkanie TUI Kijowska Wileńskie Вишго i P i m. 10. 0 K | i Ё a 2 się nieprawnia VICHY > REGNUOGSSAWORZASZSNANENKABNOM ; a Adres w — w najlepszym stanie Miekia kų o de — POS HD: jnie do sprzeda- 7 3 Fabryk: „Pleyel — Paris“, „Arnold g et a A i ty wwa waza Cz. M. okazyjnie do sprzeda -| tej, 152, = 

8 Rode „zaaęónac | GLEKARZE jg IAI jg Praczka Para чеч ПоомочАх е (gozpiatie | : pół, m. 2 —0 : a a 3 AIA iais EEE CEA („ką prania po do-Krwi, zaprzęgowych, Rs : 
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