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Mówmy wyraźnie... 
Przeprowadźmy pewną  analogję 

hipotetyczną, by sobie lepiej wyjaśnić 
nastroje miejscowe wobec zawilego 
zagadnienia. 

Ostre i głębokie były przeciwień- 
stwa narodowo-wyznaniowe do chwili 
t. zw. emancypacji katolików w roku 
1829 na ziemiach Wielkiej Brytanii i 
Irlandji. Tradycja ich nie wygasła aż 
do najnowszych czasów. Gdy Irlandja 
uzyskała po wojnie dominjalną nieza- 
leżność — północna jej część — nasy- 
cony duchem anglo-protestanckim Ul- 
ster oderwał się od macierzy, utrzy- 
miując, milszy mu, związek z Anglją. 
Irlandczycy to naród porywczy, zapal- 
ny, przywykły walczyć w sprawach 
narodowych bronią o znacznie szkod- 

+ liwszem ostrzu jak pióro, większej sile 
wybuchowej niż kałamarz. Gdyby mia 
rodajne sfery Kościoła umyśliły w 
chwili obecnej, zapoczątkować w П- 
landji akcję misyjną dla nawrócenia 
Ulsteru i Anglji a w celu łatwiejszego 
pozyskania odszczepieńców, wprowa- 
dziły tam nowy obrządek anglikański, 
rozpoczynając krzewienie jego na na- 
rodowo zagrożonych północnych ru- 
bieżach Irlandji.... wolno przypuszczać 
że wywołałoby to żywiołowy  sprze- 
ciw Irlandczyków, grożny, jak wybuch 
Krakatoa lub ostatnie trzęsienie ziemi 
italskiej —zachwiałyby się niejedne mu 
ry, nastąpiłby rozlew  cenniejszego, 
jak atrament płynu. Komu irlandzkie 
stosunki i nastroje nie są zupełnie ob- 

ce ten wymowę tego porównania od- 

czuć zdoła. Albo wyobraźmy sobie 

groźny rumor, jakiby powstał w Italji 
faszystowskiej, gdyby Kościół umyślił 
w ten lub inny sposób spółdziałać nie- 
mieckiemu risorgi mento w  dzisiej- 
szym Tyrolu włoskim. Jakby zawrzał 
naród francuski, gdyby w Alzacji wpro 
wadzono pewne, szczególne niemiec- 
kie nabożeństwa, rozpowszechniano 
modlitewniki niemieckie, ad ' captan- 
dum benevolentiam Germaniae? My 
przyjmujmy podobne sprawy z odpo- 
wiednim spokojem i niewolno nam 
wkraczać na manowce nieprzyjaznych 
przeciwieństw z powagami Kościoła, 
wszakże zastrzeżenia swoje wypowia- 
dać winniśmy a głos obywatela świec- 

kiego choćby pozbawiony wtóru nie- 

miłego szczęku, także na uwagę Za- 

sługuje. S 
Jeśli poczynania unijne na zie- 

miach naszych wywołują szereg za- 

strzeżeń, to na akcję wobec wielkiej 

Rosji czyli szerzej pojętą należy pa- 
trzeć z pełnem i zupełnem współczu- 
ciem. Powodzenie jej : zbliżyłoby ten 
naród z Europą, ułatwiłoby usunięcie 
szeregu nieporozumień i kamieni obra- 
zy odwiecznych. Jeno złudzieby ulegał 
ktoby wierzył w szybki i pomyślny 
rozwój wypadków. 

' Na błędny tor był nastawiony ro- 
zum Siemaszki, wszakże przenikliwo- 
Ści i bystrości odmówić mu nie można. 
Usuwanie „łacińskich  naleciałości* z 
nabożeństwa unickiego  przeprowa- 
dzał, jakoby dla przywrócenia mu pier 
wotnej właściwej formy, w gruncie 
rzeczy by je zrównać w oczach ludu 
z nabożeństwem prawosławnem, by 

"żadnej w nich różnic dojrzeć nie umiał 

Teorja srogiego i wrogiego  statysty 
znalazła zastosowanie, przy zamierzo- 
nej odbudowie wschodniego Kościoła 
za dni naszych. Nabożeństwo w no- 
wej formie nie jest starem, unickiem, 
jest ono w granicach możliwości ko- 

pią rosyjsko-prawosławnego. Forma 
obrządku jest taki ujętą, że zmiana tre- 

‚ ści jego, dla przeciętnego laika, zosta- 
je niedostrzegalną. Obosieczna to me- 

teda, ułatwiająca zwrót, ku zachodowi 
i odwrót. 

. Podobne postawienie sprawy jest 
niewątpliwie ponętnem dla szczupłej 
grupy, na szczytach emigranckiej in- 
teligencji rosyjskiej, która znalazła u- 
pragnioną przystań dla skołatanej my- 
śli w zjednoczeniu z Rzymem. Mile 
brzmią jej głosy w Rzymie, jeno w 
Moskwie nikt nie słyszy i bodaj sły- 
szeć nie pragnie. Graupa ta jest nie- 
stety szczupłą i pozbawioną wszelkich 
wpływów na Rosję. Miarodajny głos 
w tych sprawach posiadają ludzie o 

e zgoła odmiennym światopoglądzie, że- 
lažni wrogowie Kościoła powszechne- 
go, przeniknięci rdzą nienawiści do 
Zachodu i jego kultury. Myśl zacho- 

* du pozostanie im obcą, choćby ubrana 
w najautentyczniejsze szaty wschod- 
nie. To stara szkoła świętobliwego 
Synodu z epoki jaskiniowej.... czy też 
przedwojennej. Cerkiew prawosławna 
wyk*onywa swobodnie swój obowią- 
zek według własnego uznania i upo- 
dobanych wzorów i niestety do po- 
twierdzenia ich przez Kościół katolic- 
ki szczególnej wagi nie przywiązuje. 
Niewzrusza się obdarzony, gdy go 
ofiarodawca obdarza jego bezsprzecz- 
ną własnością. Zresztą rdzeń sporu nie 

w zewnętrznych formach tkwi ukryty, 
lecz w osnowach Cerkwi rosyjskiej. 
zwróćmy się znowu do pomocy porów 
nania by to sobie należycie uptrzytom- 
nic. 

Gdyby Polska była znacznie je- 
szcze potężniejszą niż nią jest obecnie 
i w ten sposób umyśliła przemówić 
do swego sąsiada ze wschodu. „Pełni 
jesteśmy dobrych dla wasuczuć, boś- 
my braćmi — choć od wieków po- 
waśnieni — czas już usunąć stare nie- 
steśmy otoczeni, my i wy.Z zachodu 
jesteśmy dobrych dla was uczuć, zoś- 
porozumienia. Światem wrogów je- 
dziejowe swe posłannictwo poczytuje 
ujarzmianie Słowian i rozszerzenie ich 
kosztem, sfery swoich wpływów na 
wschód. Na wschodzie dalekim świat 
mongołtski groźnie głowę podniósł. Tyl 
ko zjednoczone siły nasze wrogim mo- 
com sprostać zdołają. Niech więc wy- 
bije godzina pojednania". 

„Chcąc dać dowód naszej wzgle- 
dem was przyjaźni, stwierdzamy: nie 
mamy żadnej pretensji do Moskwy z 
całym jej obszarem rdzennych ziem 
rosyjskich, ofiarowujemy ją wami 
uznajemy za waszą własność bez- 
sprzeczną. Jest to dar wielki i wspa- 
niałomyślny, nikt chyba temu nie ze- 
chce zaprzeczyć. W zamian za to i 
wy będziecie musieli uczynić pewne 
ustępstwa. Widzimy pewne wady i 
błędy w wa szym ustroju państwo- 
wym i narodowym, te będziecie mu- 
sieli poprawić, o tem pomówimy. Rów 
nież uznacie Polski pierwszeństwo i 
zwierzchnią władzę, jako zasadniczy 
nieodzowny warunek wszelkiego poro- 
zumienia*. Wątpić wolno, czy podob- 

ny program wywołałby życzliwy Od- 

dźwięk w umysłach rosyjskich mężów 
stanu. 

Pycha cesarzów bizantyjskich i 
ich nadwornych patrjarchów była bo- 
daj źródłem rozłamu w odległej .prze- 
szłości, niechcieli uznać wyższości na- 
stępców Piotra św. Tradycja ta prze- 
trwała wieki, wżarła się w naukę, za- 

sady, w cały światopogląd hierarchów 
piawosławnych. Obecne ich pokole- 

nie skostniałe w tej niechęci „niezdo- 

ła wyłamać się z pod jarzma wielowie- 

kowych przesądów. Na tym punkcie 
porozumienie zawsze było trudnem i 
do dziś dnia pozostało najtrudniej- 
szem. Nie zdobędą ich serca zewnętrz- 

ne przemiany, nie uznają za brata księ 

dza, ubranego w nieskazitelne szaty 
wschodnie, póki się on nie wyrzeknie 
—w ich oczach błędu głównego — po 
słuszeństwa zwierzchniej władzy Ko- 
ścioła powszechnego, — Ojcu św. W 

tem rdzeń sporu i treść główna rozła- 
mu od wieków). 

Oględnie, wytrwale i śmiało kro- 
czyć winien, kto do wysokiego dąży 

celu, zawsze trudnego do osiągnięcia. 
Wielka a dobra sprawa warta jest po- 

święceń. Ku zjednoczeniu Kościoła 

wschodniego dąży dziś Rzym, najwięk 

sza, najwznioślejsza potęga moralna 

na świecie, współpracować z nią jest 

wskazanem, jest zaszczytnem. о „dle 

dostrzegamy błąd w szczegółach wiel- 
kiego zamierzenia, podnosić głos win- 
nismy. Rzucanie podwalin pod zamie- 
rzony, potężny gmach Kościoła rosyj- 
skiego, w granicach Rzeczypospolitej, 
byłoby czynem nieoględnym i bronić 

się przeciwko temu musimy, wszakże 

niepowinno to nas zrażać do całok- 

ształtu wielkiej sprawy. 
Na krańce Świata wysyła Rzym 

mężów zaufania, prowadząc swą pra- 
cę w rozmaitych kierunkach. Niezaw- 
sze z własnego wyboru, czasem jako 
żołnierz karny, wskutek nakazu zgóry, 

przyjmuje kapłan: rzymsko-katolicki 
obrządek wschodni, poświęcając swo- 
je umiłowania dla dobra sprawy. Akt 
poświęcenia i posłuszeństwa, godny 
uznania, przyjrńują często ludzie ma- 
łoduszni niechęthem wzruszeniem ra- 
mion. To wielki błąd. Widujemy księ- 
ży katolickich Francuzów, Holendrów, 
na wzór wschodni odzianych, którzy 
przyjęli ten obrządek, lecz nie zachwia 
ła się z tego powodu ani Francja, ani 
Holandja, ani Kościół rzymsko-kato- 

licki. 
Dreszcz zgrozy porusza perjodycz- 

nie pisma nasze w Krakowie, w War- 
szawie nawet w Wilnie, z powodu 
działalności protonatorjusza apostol- 
skiego, obrządku wschodniego, ks. 
Abrantowicza, który podważa, jakoby 
był Polski z krańców lądu starego, z 
odległego od nas, o dziesiątek kilome- 
trów, Charbina. Podobno skłonił kilka 
polskich zakonnic do przyjęcia obrząd 
ku wschodniego, a dzieci polskie, do 
odśpiewania chórału na nabożeństwie 
rosyjsko-katolickiem. Doprawdy, że 
powinnibyśmy być w stanie ponieść 
podobne ofiary dla wielkiej akcji mi- 

syjnej, na wzór innych narodów. Nie 
możemy odżegnywać się od nich, je- 

tiszczona 
Redakcja rękopisów nie zamówionych nie zwraca. Administra- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

    

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
BIENIAKQNIE —- Buiet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot*. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul Zamkowa, — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep Tytonicwy S. Zwierzyński. 
KLECK —. Sklep „Jedność*. 
LIDA — mi. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jażwińskiega 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*, 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. { 
SŁONIM — Ksia; a D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 12. 
STGŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch'*. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 — N. Tarasiejski, 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch*. 
WOŁKOWYSK — Ksi T-wa „Ruch“. 

  

    
   
        

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3 gr. 40. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

     

  

    

Pakt Endecji z Centrolewem  PIKILISZKI, p. KOSMOWSKA 
WARSZAWA, 22. IX. 

nictwami Centrolewu i Stronnictwem 
blok wyborczy i wystawienie wspólnych list kandydatów na terenie 3 wo- 
jewództw Małopolski Wschodniej t. zn. we wszystkich okręgach położonych 
na wschód od Sanu. 

Porozumienie obejmuje następujące okręgi: Lwów—miasto, Lwów— 
powiat, Stryj, Sambor, Stanisławów, Tarnopol i Złoczów. We wszystkich 
tych okręgach ustalono kolejność kandydatur na listach z ramienia poszcze- 
gólnych stronnictw tworzących blok. 

W okręgu Lwów miasto na pierwszem miejscu znajduje się przed- 
- P.P.S.,ina trzecim — endecji i tak naprze- stawiciel Endecji na drugim - 

mian, W innych okręgach prowadzić 
nictwa które posiada w danym okręgu największą sierę wpływów. 

Wiadomość o zawarciu bloku pomiędzy ultra katolickiem stronnictwem 
Narodowem i stronnictwami z któremi ze względu na odrzucenie progra- 
mu religijnego nie mogła pójść nawet Chrześcijańska-demokracja, wywołała 
w kołach politycznych popierających dotąd Endecję przygnębienie. W War- 
szawie ukazały się dodatki nadzwyczajne wydane przez Dzień Polski do- 
noszące e zawarciu tego bloku. 

Czołem kandydaci bloku sjonistycznego 
WARSZAWA 22.IX (tel. wł. „Słowa”). Na liście państwowej zjedno- POZYCJina paczęła pisać potwarze o 

czonego bloku sjonistów kandydować ma na pierwszem miejscu b. poseł KKUNMNEWNNNNZNZZWZA 
Grunbaum, na drugim prezes warszawskiej 
Lewittse, a na 
Rozmaryn. 

  

Debaty nad sprawami mniejszościowemi 
MIN. ZALESKI ZWALCZA NIEMIECKI PROJEKT REZOLUCJI. 

„ , GENEWA. PAT. — Na poniedziałkowem rannem posiedzeniu 6-ej ko- 
misji w dalszym ciągu toczyła się dyskusja nad częścią raportu sekretarza tę wiezienną. 
generalnego, dotyczącą wykonania opieki nad mniejszościami. . c 
teresowanie wywołała wiadomość o naradzie państw Małej Ententy, Polski 
Grecji, która miała miejsce wczoraj w, hotelu les Bergues.* Wiadomem było, 
że na konferencji tej ministrowie spraw zagranicznych stwierdzili zupełną dzam, że żadnej baszty w „Brześciu nad B 
jednomyślność poglądów co do też, ujawnionych przez delegata Niemiec na wogóle niema. : : 
6-tį komisji i uzgodnili raz jeszcze stanowisko swoje w dalszym ciągu tej 
debaty. 

Najpierw dłuższe przemówienie wygłosił delegat Grecji, 
cele, dla których traktatowa ochrona mniejszości została wprowadzona. — 
Następnie zabrał głos p. minister Zaleski. : 

P. minister zaznaczył, że przemówienie delegata Niemiec zmusza go 
do zabrania głosu. 

Pan Koch-Weser, — mówił minister kładąc nacisk na fakt, że połowa petycyj, 
otrzymanych przez sekretarjat, została uznana za nie do przyjęcia, wyciągnął z tego 
wniosek, że Liga Narodów powinna być pod tym względem możliwie liberalna. 
fakt ten nie jest nowy. Komitet utworzony przez Radę w marcu 
dobitnie w swym raporcie, że połowa 300 petycyj, otrzymanych od września 1921 roku, po dwu w jednej cel» 
została uznana jako nie do przyjęcia. 

: Ku mojemy wielkiemu zdumieniu, znajduję się nagle wobec tego rodzaju rezolu- ceru každego 2 Б. розЮм eskortuje specjal 
cji, którą delegat niemiecki proponuje sprawozdawcy do jego raportu. 

Wydało mi się, że p. Koch-Weser, 
usprawiedliwia fakt ten, że tekst jego stanowiłby streszczenie wymienionych w czasie sami i bez żadnych specjalnych obostrzeń 
dyskusji zdań. O ile tak w istocie jest, w myśl nasze 
swej strony odncśnie odo tego punktu zrobić jaknaj Bardziej 
Sączę tu przeciwnie, że opinją większości jest wyraźne przeciwieństwo 
wyrażonym w tekście delegacji niemieckiej. Tekst ten zawiera, poza dość znamiennym 
względem natury politycznej, widoczną krytykę działalności 
ziedzinie ochronv mniejszości oraz sugestję, dąóacą do wprowadzenia zmian 

etecnej procedury. Nie może ona być, mojem zdaniem, wzięta pod uwagę przez spra- się z żądaniem o dostarczenie mu „Flitu”. 
wozdawcę. 

Nie wątpię, że delegacja niemiecka, po wygłoszeniu tu przed nami kilkakrotnie b. posłów, natomiast oświadcza dalej, iż: 
dexłaracyj, przepojonych troską tak szczytną i pieczołowitością tak szlachetną w sto- |, я 
sunku do mniejszości, oświadczy nam niczwłocznie, że rząd Rzeszy gotów jest natych- Świata zewnętrznego, to jest ona wskazana 
iuiast podpisać traktat mniejszościowy, gdzie zobowiązuje się poddać całkowicie wszy- i konieczna, a stosowana 
s'kim przepisom będącej w mocy procedury w dziedzinie ochrony mniejsześci. Jestem wolą cywilnych władz 
pewien, że dla sprawy mniejszości, oronionej z takim zapałem przez p. Koch-Wesera, Szczenie do 
raki akt rządu niemieckiego statby się nowym i rzeczywiście dobroczynnym bodźcem. obrońcami leży 

W odpowiedzi ministrowi Zaleskiemu zabrał głos min. Cudrtius. — go“. 
Następnie przemawiał jugosłowiański minister spraw zagranicznych Marin- 
kowicz i wreszcie Briand. 

W pięknem przemówieniu Briand podniósł szlachetny cel opieki 
mniejszościami, przypominając, że opieka ta stanowi nowość w życiu poli- kurator — W przepisach powiedziano bo- 
tycznem Europy i znaczną poprawę w stosunku do czasów przedwojennych. 

Mówiąc o debacie, jaka rozwiązała się na 6 komisji, Briand ostrzega 
przed zgubnemi skutkami, jakie może wywołać. Krytyka. jakej opddał dele- roków prawomocnyck. 
gat Niemiec działalność sekretarjatu generalnego i Rady w sprawach mniej- 
szości, wywołuje niczem nieusprawiedliwione wrażenie, ze opieka ta nie jest 
wykonywana. Krytyka ta zmniejsza zaufanie, z jakiem mniejszości odwołują jekture, jak również 
się do Ligi, wznieca zarzewie bunut mniejszości przeciw własnemu państwu. warcaby i t. p. 
Dalej Briand cytuje ustęp mowy Stresemanna z sesji Rady, gdzie niemiecki 
minister spraw zagranicznych twierdził, że pierwszym obowiązkiem mniejszo 
ści jest lojalność wobec państwa. 

Fantastyczne pogłoski, „Berl. Tageblatt'u 
WARSZAWA. (Pat). W związku z artykułem „Berliner Tageblatt* z dnia 21 b. m., wrotem w najbliższym czasie. 

zawierającym fantastyczne informacje o rzekomych rokowaniach polsko-litewskich w Piki- 

liszkach w Warszawie z udziałem ks. Urbanowicza z Ameryki, dowiadujemy się z miaro- 
dajnego źródła, że rewelacje „Berliner Tageblatt* pozbawione są wszelkich postaw i nie- 

zgodne z prawdą. 

Śli odrzucamy od siebie zarzut, żeśmy 
bezwzględnymi, zaślepionymi wroga 
mi wielkiego poczynania. 

Wspólność wiary ludzi zbliża i zbli- 
żać powinna. Jak wróble lękamy się 

szaty wschodniej, zapominając, że 
przestała być wyłączną własnością 
tych, których za nieprzyjaciół nieprze- 
błaganych  poczytywać zwykliśmy. 
Obrażamy i zrażamy ludzi do siebie 
podobną niechęcią. Może nawet ksiądz 
Kołpińskij, który z czarą goryczy w 
sercu wyjechał z Polski, miał pewne 
do tego powody. Walić pięścią w pier 
si cudze, wołając tua culpa, twoja wi- 
na, człowiek bardzo bywa ' skłonny, 
ale uderzać się w piersi własne z tem 
samem przeświadczeniem, co do siebie 
samego, nie lubi. 

(tel. wł. 
pertraktacjach zawarte zostało porozumienie wyborcze pomiędzy 5 stron- 

trzecim prezes małopolskiej organizacji sjonistów dr. Tryb życia uwięzio- 

Słowa). Dziś po  kilkutygodniowych i MARSZAŁEK SEJMU 
* Minister  Staniewicz ogłosił „w 

dziennikach wyjaśnienie do co folwar- 

ku Pikiliszki. Wyjaśnienie to nie przy- 

nosi zresztą niczego specjalnie nowe- 

go. Marsz. Piłsudski nie skorzystał z 

prawa o osadnictwie wojskowem, lecz 

w swoim czasie kupił osadę Świątniki 

niedaleko Wilna. Przeprowadzono szo 

sę koło Świątnik i miejscowość ta 

straciła charakter cichego ustronia, o 

co Marszałkowi chodziło. Minister 

Staniewicz wydzielił więc z majątku 

Pikiliszki obszar równowartościowy 

Świątnikom i nastąpiła zamiana. Min. 

Staniewicz zaznacza, że w czasie tej 

tranzakcji Marsz. Piłsudski specjalnie 

upominał się o to, aby wszystko odby- 

ło się ściśle według istniejących prze- 
pisów. 

Być może echem 

Narodowem. Porozumienie obejmuje Pikiliszkach, jest wiadomość, iż Marsz. 
Piłsudski, jako premjer, nie pozwolił 

na konfiskatę pism, gdzie będzie on 

zaczepiony jako osoba prywatna. Jest 

to ze strony Marsz. Piłsudskiego gest 

bardzo dumny. Oddzielić jego osobę 

urzędową od osoby prywatnej jest 

bardzo trudno ze względu na specjal- 

ne znaczenie, które dziś Marsz. Piłsud- 

ski w Polsce zajmuje. Lecz dyspozy- 

cja Marsz. Piłsudskiego uznacza: „Ta- 

kie potwarze, jak o Pikiliszkach, niech 

piszą. Tu ja obrony od nikogo nie po- 

trzebuję i nie chcę". Bezinteresowność 

Marsz. Pifsudskiego jest zbyt pow- 

szechnie znana. Nie jest to nawet bez- 

interesowność, jest to coś więcej. Na- 

będą listy przedstawiciele tego stron- 

wy pieniądze, Marszałek Piłsudski 

odsyłał Uniwersytetowi wileńskiemu. 

Mieszkańcy Druskienik wiedzą, jak 

skromne do przesady życie prowadzi. 
Swego czasu Sienkiewiczowi kupił na- 

ród dobra. Piłsudskiemu, który życie 

zdarł w służbie idei, który całe życie 

nietylko gardził, lecz i brzydził się 

pieniądzem — niektórzy Polacy od- 

wdzięczyli się potwarzą o Pikiliszkach. 

Tak jak niektóre pisma opozycyjne na 

pierwszej stronie jako pierwszą, sensa- 

cję umieszczają wiadomość, iż jakiś 

p. Stanisław Piłsudski 

pokryte. Nawet z takiego faktu chcą 

robić broń polityczną — ze zbiegu 

okolicznościowego nazwisk. 

'fo bardzo smutne. 

tego, iż prasa 

organizacji sjonistycznej dr. 

nych b. posłów . 
Prokurator, Michałowski 

miu z pism wywiadu w związku z wiado- 
mościami, szerzonemi przez prasę opozy- 
cyjną, jakoby b. pisłowie, umieszczeni w 

« Brześciu Litewskim  doznawali brutalnego 
traktowaniem. ; 

Na wstępie pada pytanie o słynną basz- 

udzielił jedne- 

Wielkie zain- — Uporczywa ta pogłoska — oświad- 
į cza prokurator — mimo  stanowczego jej 

zdementowania, pojawia się bezustannie.. 
Otóż raz jeszcze kategorycznie stwier- 

. Aresztowani posłowie osadzeni zostali w 
jednem ze skrzydeł więzienia wojskowego. 

WSE „Więzienie wojskowe w Brześciu n. B. 
wyjaśniając — mówi dalej p. prokurator — jest zupeł- 

nie przeciętnym aresztem śledczym. Rygor 
w tem więzieniu obowiązuje ten sam, co i 

*w innych więzieniach, a stosowany jest wo 
bec aresztowanych w podobny sposób, jak 
i dla innych aresztowanych, znajdujących 
się pod śledztwem prewencyjnem. 

ciwnika, są przekreśleniem samego sie 

bie. Takiemi potwarzami, jak o Piki- 

liszkach prasa opozycyjna sama się 

brudzi. 

„Piłsudski nie jest tym Piłsudskim, 

skoro skazał Kosmowską“ — pisze 

prasa opozycyjna. 

Gdyby tak nawet było — to nie 

uprawnia do pisania potwarzy tego 

W. dalszym ciągu p. prokurator Micha- 
Otóż łowski prostuje plotkę, jakoby b. posłowie 

1929 r. oświadczył siedzieli w celach  pgjedyńczo, siedzą oni 

Nieprawdą jest dalej, że w czasie spa- 

ny wartownik. Spacery aresztowanych odby p. Kosmowskiej, coby zmieniało, cz, 
procedury, wają się zgodnie z obowiązującemi przepi- S b y : y 

przekręcało jej ofiarność i jej zapał, jej 

osobistą szlachetność — chociaż w 

naszych oczach, pisma konserwatyw- 

nego, jej bojujący radykalizm, jej po- 

uciekając się do tej niezwykłej 

niemieckiego kolegi, muszę ze w tym kierunku. 
stanowcze zastrzeżenie Pisze się wiele o środku przeciwko ro- 

tendencjom, bactwu „Flicie'. 
— Otóż oświadczam kategorycznie — 

Rady i Sekretarjatu w Stwierdza p. prokurator — że nikt z osa- 
do dzonych w więzieniu b. posłów nie zgłosił 

Kosmowska skazana 

została na 6 miesięcy więzienia za 

obrazę Prezydenta ministrów,  które- 

go nazwała „obłąkańcem*. Ten wyrok 

oznacza, że państwo polskie, nie jest 

państwem z operetki, gdzie można 

obrażać najwyższego urzędnika i li- 

czyć na to, że wymiar sprawiedliwo- 

ści „po znajomości* winę odpuści. 

Wyrok sądu nie odejmuje Kosmow- 

skiej niczego, z czego jest dumna — 
stwierdza tylko, że nie jesteśmy pań- 

stwem anarchji, ani państwem Kiereń- 

skiego. Wczoraj pracowała dla Polski, 
dziś w tej Polsce dopuszcza się prze- 
stępstw, nie pamiętając, że państwo, 

któreby dozwoliło na poniewieranie 
władzy, byłoby państwem chorem. 

, żądanier ‚ naiwne. Pani 
Nic nie wie p. prokurator o ostrzyżeniu 

„Jeżeli chodzi o izolację uwięzionych od 

jest za wiedzą i 
2 z sądowych. Dopu- 

widzenia się z rodzinami i 
całkowicie w. kompetencji 

względnie sędziego śledcze- 

do 

prokuratora, 

Pada jeszcze pytanie o przebraniu byłych 
posłów w stroje więzienne. 

„-— Do tej chwili nie został przebrany 
nad ani jeden z b. posłów — stwierdza p. pro- 

wiem, że więźniów znajdujących się pod 
śledztwem, nie wolno ubierać w takie same. 
ubranie więzienne, jak uwięzionych z wy- 

Zaznaczam, że do tej chwili posłowie 
korzystają ze swych własnych ubrań. Więż- 
niom dostarczono książek, zezwalając na 

otrzymali oni szachy, 

Niezbyt korzystnie dla licznych adwo- 
katów brzmi wyjaśnienie p. prokuratora 
Michałowskiego sprawy obrońców: 

— Dotychczas żadnych obrońców niema 
— są tylko amatorzy. Ja, jako prokurator, 
mogę rozmawiać jedynie z obrońcą, zao- 
opatrzonym w formalną plenipotencję. Ta- 

gg kich  plenipotencyj panowie amatorzy na 
obrońców nie posiadają.  Plenipotencje do 
podpisania przesłałem do Brześcia n. B. 
przed dwoma dniami i oczekuję ich z pow- 

Lecz oto po wyroku na p. Kosmow- 
ską, wysyła do niej Marszałek Sej- 

mu list z wyrazami uznania i zachwy- 

tu, ogłasza ten list w gazetach, poda- 

jąc w adresie: „więzienie na Zamku w 

Lublinie" chóć p. Kosmowska jest 
zwolniona za kaucją. Czy to jest rola 
Pana Marszałka Sejmu? W uszach 

mamy jeszcze incyndent z djetami. Dje 
ty Panu Marszałkowi nie zostały wy- 

płacone — czy dlatego uważał za sto- 

sowne zmienić konstytucyjnie przepi- 

sany charakter swej działalności. Bo 
konstytucja postanawia, iż Marsz. Sej- 
mu jest jedną z naczelnych figur w 

państwie — a więc figurą, która nie 

ma prawa czynić demonstracyj, mają- 

cych na celu deptanie wyroku prawo- 

witego sądu. 

Tak, czy nie — Panie Marszałku? 

Cat. 

Sprawa zaś przeniesienia aresztowanych 
b. posłów do innego więzienia przedstawia 
się następująco: 

—- Władze sądowe — oświadcza p. pro 
kurator — nie noszą się z zamiarem prze- 
niesienia aresztowanych ze względu na bez- 
pieczeństwo, wa i na CE podraż- 

В В nienie, wywoływane stale przez stronnic- ; [Ёогт;пут jest człowiek, nawet suk ctwa 6pozycyjne. 
nia kapłańska nie zabezpiecza go od Całokształt sprawy aresztowanych by- 

błędu, ale noszący ją zaszczytnie, mąż łych posłów: przypada sędziemu śledczemu 
zacny i mądry na szczególne zasługu- do spraw szczególnego znaczenia. 

je zaufanie. Takim jest ks. Abranto- „Sędzia tym Es Ria EE 
wicz Białorusin. Otrąbianie за WTOgAa @ле арё]асуіпут a spraw szczególnego 
obywatela innej narodowości dlatego, znaczenia, wbrew fałszywym doniesieniom 
że ją miłuje, jest najgłupszym i naj- i pogłoskom, podpisana już była w maju 
skuteczniejszym sposobem "tworzenia 624 GZerveu, pa Apr onicj 

sobie wrogów. Można miłować swoją ze A na to sza nie było nikogo, kto- 
narodowość bez nienawiści do sąsia- by mógł objąć opróżnione przez niego sta 
da pobratymca. Kult nienawiści wy- nowisko sędziego śledczego zapasowego ie 
wołał rzeź wielkiej wojny i z niego spraw komunistycznych. Obecnie już został 

3 SE z е mianowany na jego miejsce sędzia śledczy 
dziś czerpie życiodajne soki. bolsze- wy Białymstoku, Kwiatkowski. Formalna pro 
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"Dr. Med. Marjan Mienicki 
wizm rosyjski. Czujnie śledząc. bieg cedura jednak tej nominacji jest dość długa, |] Adjutant Kliniki Skórno - Syfil. 
wypadków, zawsze gotowi do obrony gdyż nominacja ta musi być podpisana Uniwer. S. B. powrócił i wznowił 
zagrożonych placówek, oczyszczamy z przez Prczydenta Rzplitej Jak tylko Sprawa | przyjęcia, Wileńska 34 m. 3. przyjęcia 
niej serca nasze. RONNIE e ZOO ONZ IE DE. od 4—7 p. poł. dzie mógł zająć się powierzoną mu spra- 

"wą". 

ma czeki nie- 

Pewne metody w zwalczaniu prze-. 

glądy socjalne są i szkodliwe i bardzo” 

leżne mu na podstawie specjalnej usta | 

„rodzaju. Nie napiszemy nic takiego 0 | 
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ECHA KRAJOWE "e 
KRAJOZNAWSTWO „TYGODNIKA 

ILUSTROWANEGO“ 

W przeciągu ostatnich kilku miesiecy, już 
dwa razy notowaliśmy lekceważące trakto- 

wanie geografji, historji i stosunków na- 

szego kraju przez prasę warszawską i kra- 

kowską. Najpierw „Dziennik Wilenski“, hur- 

tem zasilany przez dodatek „naukowo - po- 
pularny* centrali warszawskiej, starał się 

wtłoczyć w głowy swve' czytelników, że 
Tomasz Zan pochowany jest w „Kocha- 

czewie* położonym w woj. wileńskiem. 

Potem krakowski „Światowid* przez swego 

„Specjalnego* fotografa  wydelegowanego 

do asystowania P. Prezydentowi w jego po- 
dróży po Wileńszczyźnie, podając  foto- 

gratję p. Bolesława  Świętorzeckiego jako 

ofiarodawcy skóry niedźwiedziej P. Prezy- 

dentowi, kurtuazyjnie zamienił nazwisko 

Swietorzecki... na  Sianożęcki. Wreszcie 

obecnie świeżo wydany „numer wileński" 

fyg. ILustrowanego w artykule „Wieś i 
dwór na kresach*, pióra p. Kownackiego, 
wymieniając całego państwa pięć mająt- 

ków wileńskich, które „mogą konkurować 

z powodzeniem z innemi dzielnicami Polski", 

a również podzjąc pięć nazwisk wleści- 
cieli tych majątków, popełnia trzy błędy. Po 

pierwsze, nazywając maj. p. Borowskiego 

„Trybanami“, po drugie — majątek p. Boh- 

danowicza „Obodową”, a po trzecie, wy- 

mieniając jako właściciela Malinowszczyz- 

ny „W. Swiętorzeckiego*. Być może autor 
coś słyszał i o p. W(acławie) Świętorzec- 

kim jako postępowym  gospodarzu, (czego 

ze swej strony nie zaprzeczamy), jednak 

majątek p. Wacława nosi nazwę Jachimow- 

szczyzny — a nie Malinowszczyzny. 
W gruncie rzeczy, czy nie byłoby  le- 

piej wcale nie poruszać nazwisk ludzi, ani 

nazw majątków? Dla ogółu polskiego jest 

to drobiazg niemający większego znacze- 

nia. Dla szczerych jednak wilnian takie wy- 

pśnięcie się ze znajomością własnego kra- 

ju, mówiąc stylem Zagłoby, z Psich czy 

tam  Mysichkiszek stanowi obrazek wielce 

niepolityczny. 

Czytając „numer wileński" i sięgając pa- 

пФа do czasów, pdr tzesław Jan - 

kowski zasilał Tyg. Ilustrowany nietylko 

swemi artykułami, feljetonami i studjami ale 

i radą, mimowoli cisną się na usta słowa: 

„Co by rzekł stary Wolif gdyby o tem wie- 

dział”... Józet Wolff, który pióro Czesława 

Jankowskiego nazywał brylantowem. 
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WILEJKA POWIATOWA 

życie w Wilejce. Widocznie los „mój taki 

aby tułać się po tym Bożym świecie i wie 
le pisać do „Ech Krajowych”, wiele czynić 
przykrości prowincjonalnej inteligencji, lub 
chcącym nią być, która jednak, niestety, 

rzadko daje o sobie znać. Oto np.: z wilej- 

skiego bruku, o charakterystycznych kocich 
łebkach, tak mało spotykamy wieści w 

„Słowie, że naprawdę, nasuwają się smut 

ne refleksje o naszych głośno rozreklamo- 

wanych  działaczach, grzeszących gadatli- 
wością, ale li tylko na przeróżnych zjaz- 
dach, konferencjach, zebraniach, posiedze- 
niach etc. ZE: 

Wilejka — miasto powiatowe, gdzie ist- 
nieją instytucje, urzędy, gdzie zagnieździł 
się wzorowy ośrodek Związku Strzeleckie- 

'0, gdzie od szeregu lat istnieje Państwowe 
imnazjum im. Henryka Sienkiewicza, „Og- 

nisko Polskie“, kino, kwateruje wojsko, 
(K. O. P.) — ma wszelkie warunki, aby 
stać się miastem nieco wyższem ponad po- 
ziom zapadłej mieściny kresowej (jak ma- 
wiają krakowianie), zapchanej przez istoty 

ludzkie i przez nich zapomnianej. 3 

Ješli chodzi o žycie towarzyskie, skupia- 
jące się w „Ognisku Polskiem“, które re- 

klamuje nader skromny szyld, — jest ono 
nieco nudne i ospałe. 

Koniecznem jest, aby ktoś z prawdzi- 
wych wilnian zabrał głos w „Echach Krajo- 
wych” i obszernie  naszkicował cośniecoś 
z życia Wilejki, przejawiającego się w róż- 
mych dziedzinach, a szczególnie w dziedzi- 
nie kulturalno - oświatowej. Z szyldów, gło 
szących, że tu lub ówdzie istnieje czytelnia 
bibljoteka, czy też  radjoodbiornik, „Dom 
Pracy“ Związku Strzeleckiego, lub inne ja- 
kie przejawy, reklamujące życie kulturalno- 

- oświatowe — sądzić jest dość trudno. Po- 
mimo wszystko, wnioskuję jednak, że życie 

owe jest — że tak powiem — chaotyczne, 

dorywcze, niestałe, a praca nad podniesie- 

niem dobrobytu powiatu zaniedbana. Sz 
Chlubą ilejki będą chyba jedynie li 

tylko dwa wspaniałe pomniki, wzniesione 
na cmentarzu katolickim — jeden ku czci 
poległych żołnieży polskich w bojach pod 
Wilejka, drugi ku uczczeniu policjantów, 
zmarłych od ran, zadanych kulą bandycką, 
lub zamordowanych w obronie mienia i 
spokoju obywateli. Kilkaset ślicznych na- 
grobków, zdobiących mogiły bohaterów, po 

POMNIK W 
  

  

ległych w walce o Niepodległość Rzeczypo- 
spolitej 1 kilkanaście podobnych ogrodzeń 
sztachetowych, okalających groby, w któ- 
rych spoczywają dzielni policjanci — popro- 
stu zgrozą przejmują, że „Brat brata jest 
katem". Tu i ówdzie czytamy: „Św. p. 
post. P. P. XX zamordowany dnia XX przez 
nieznanych bandytów w okolicy X. Cześć 
jego pamieci!“, albo tež: „Š. p. post. P. P. 
XX zabity w czasie napadu na m. Kurze- 
niec. Cześć Jego pamięci!*. — Tak, cześć 
Waszej pamięci!  Śpijcie spokojnie snem 
wiecznym, dzielni nasi obrońcy, a ziemia 
niech będzie Wam lekką, chociaż po śmier- 
ci. Śpijże snem takim i Ty, Nieznany Szary 
Żołnierzyku, broniący wolności Polski, idą- 
cy w bój z pogardą śmierci, z uśmiechem i 
pieśnią na ustach. 

Cześć Wam, bohaterzy, którzy złożyli- 
ście swe młode jeszcze życie w ofierze dla 
dcbra naszego! Niech Wasze imię po wiek 

    

wieków zajmie miejsce w :*- karcie histo- 
cji. Jk 

BARANOWICZE. 

— Spotkanie Garnizonu wracającego z 
manewrów.  jeżeliby ktoś obcy przyjechał 

„do Baranowicz w dniu 14 września r. b., 
to wielce byłby zdziwiony i głowiłby się 
nad znalezieniem odpowiedzi, bo oto miasto 
przystrojone w chorągwie państwowe, na 
rogu ulic Szeptyckiego i Szosowej stoi 
brama tryumfaina — to miasto spotyka 
swój garnizon, powracający z manewrów. 

Przed godziną 12-tą około bramy try- 
umfalnej zbierają się władze, organizacje 
społeczne ze sztandarami, straż z orkiestrą, 
szkoły z kwieciem, 

O godz. 12-ej podjechał na czele 78 
p. p. i 26 p. ułanów dowódca dywizji 
ptlk. Boruta Spiechowicz. 

Pierwszy w imieniu miasta przywitał 
wojsko p. Wice - burmistrz inż. Winnikow 
następnie w imieniu Komitetu p. Gibowski, 
imieniem ludności białoruskiej p. Nazarew- 
ski i imieniem ludności żydowskiej p. Ja- 
sionowski. 

Podziękował w serdecznych słowach 
wszystkim zebranym pułkownik Boruta - 
Spiechowicz, poczem uczenica szkoły han- 
dlowej i pani Dyrektorka  Stafiejowa wrę- 
czyły śliczne wiązanki kwiatów pułk. Spie- 
chowiczowi. 

Wiwatom na cześć Marszałka Piłsud- 
skiego, Prezydenta Rzeczypospolitej i armji 
nie było końca. 

Ludność, której było około 2— 3 tysię- 
cy wznosiła te okrzyki przy każdej okazji 

Następnie pułk. Boruta - Spiechowicz łą- 
cznie z inicjatorem przyjęcia p. starostą 
Przepałkowskim i Komitetem przyjęli de- 
filadę. 
“Dziarskie pułki przechodzące mimo 

dziatwy szkolnej były zasypywane kwiata- 
mi. 

Na twarzach ich malowała się radość 
iż społeczeńst wo o armji nie zapomina. 

SPROSTOWANIE 

W czasopismie „Słowo” z dn. 14 wrześ- 

śnia r, b. został umieszczony na stronicy 
cej artykuł pod tytułem: „Z posiedzenia 

Sejmiku Wil. - Trockiego“ „za podpisem 
h. w którym to artykule między innemi 
wspomniano, iż „Obowiązki lekarza powie 
towego i sejmikowego są tak rozległe i 
trudne, że powierzanie ich jednej osobie 
jest tylko złośliwą ironją. Gdybym wyłu- 
Szczył tu te obowiązki, włosy stanęłyby dę- 
ba, albo czytelnik posądziłby mnie 2 kpi- 

ny. a następnie: „że obowiązkiem leka- 

rza jest m. in. czuwanie nad szkołami (jest 
ich około 400 w powiecie)” i t. d. 

Z treści artykułu czytelnik słusznie mo- 
że sadzić, iż wszystkie te czynności wyko- 

nuje lekarz powiatowy sam jeden. Prawdą 

nałomiast jest, iż lekarz powiatowy wileń- 
sko - trocki, będac jednocześnie lekarzem 
sejmikowym, sam tylko kieruje akcją zdro- 
wotną w powiecie, mając do pomocy jako 

lekarski personel wykonawczy jednego 16- 
karza w charakterze swego zastępcy z Sie- 
dziba w Wilnie oraz 8 rejoncwych lekarzy 
sanitarnych (z _ siedzibą w. Niemenczynie, 

Podbrzeziu, Mejszagole, N. Trokach, Turgie 

lach, Olkienikach, Szumsku, Wornianach). 

Wszyscy lekarze rejonowi zobowiązani są 

regulaminowo do systematycznego zwiedza 

nia szkół w swoim rejonie oraz do wykony- 

wania wszelkich czynności w dziedzinie 

sanitarnej, ooleconych im przez lekarza po 

wiatowego. Szkół powszechnych w powic- 

cie wileńsko - trockim jest 250. 
Za wojewodę 

Naczelnik Wydziału 
Dr. med. K. Rudziński. 

ODPOWIEDZI REDAKCJI. 

Czytelnikóm _— interesującym się, czemu 
przestaliśmy w „Echach'* umieszczać kores- 
pondencje Strukczaszego pod tytułem 

„Przez małą szybkę*, komuńikujemy, iż au- 
tor „Szybek* zwykle lato spędza na Woły- 
miu u swojej córki - żony osadnika wojsko- 
wego, zimę zaś częściowo u drugiej córki 
też żony osadnika wojskowego w woj. Wi- 
leńskiem, częściowo u trzeciej córki, osad- 
niczki w woj. Nowogródzkiem. Sądzimy, że 
po powrocie na zimowe leże Strukczaszy 
znów o nas przypomni. W każdym razie o 
zainteresowaniu się czytelników „Szybkami* 
nie omieszkaliśmy zawiadomić naszego czci 
godnego korespondenta. 

KURZEŃCU 

  

(KARTKA Z DZIEJÓW POWSTANIA STYCZNIOWEGO 

22-go b. m. w miasteczku Ku- 
zeniec pow. Wilejskiego odbędzie się 
niezwykle podniosła uroczystość pat- 
rjotyczna, związana ze sprawą wznie- 
sienia w tej miejscowości pomnika ku 
czci powstańców 1863 r., mianowicie 
poświęcenie przez j. E. ks. biskupa 
Władysława Bandurskiego onego mo- 
numentu, powstałego staraniem miej- 
scowego społeczeństwa. Zbudowany 
na samym krańcu miasteczka Kurzeń- 

ca przy wielkim gościńcu połockim 
pomnik ów, aczkolwiek ma stanowić 
symbol męczeństwa rodaków 
poległych w nierównej walce z prze- 
możną siłą wojska rosyjskiego w 
onych okolicach, to jednak zgodnie z 
intencją jego fundatorów, będzie on 
przedewszystkiem przedmiotem uczcze 
nia tej wspólnej mogiły 18-tu boha- 
terów, którą usypano przed laty na 
cmentarzu pobliskiego kościoła. Na 
pomienionej mogile wznosi się prosty 
krzyż drewniany z odpowiednim napi- 

sem. ! 3 
Pierwotnym zamiarem Komitetu 

zajmującego się sprawą budowy póm- 

nika powstańczego, było zastąpienie 
owego drewnianego tymczasowego 

Fotografję pomnika w Kurzeńcu zamie- 
A w piątkowym numerze „Słowa” dn. 

9 b. m. 

  

krzyża okazałym nagrobkiem, a myśl 
tę właśnie gorąco popierały sfery urzę 
dowe Wil. Grobownictwa Wojskowe- 
go. 

Jednakże, zarówno Urząd Staro- 
ściński z Wilejki, jak i Urząd Gminy 
Kurzenieckiej przychyliły się .do pro- 
jektu art. - rzeźbiarza Piotra Herma- 
nowicza, autora modelu pomnika ku- 
rzenieckiego, który najsłuszniej obsta- 
wał za sprawą budowy już nie same- 
go tylko nagrobka przy kościele, w 
miejscu niewdzięcznem pod wzglę- 
dem warunków  perspektywicznych, 
lecz wielkiego monumentu, mającego 
znaczenie pomnika państwowego w 
hołdzie dla bohaterów walk powstań- 

czych, które się w okolicach kurzeniec 

kich odbywały. Oczywiście, że najod- 

powiedniejszem miejscem dla ustawie- 
nia monumentu tego typu był ów plac 
o pół kilometra od kościoła odległy, a 
położony przy ruchliwym punkcie ko- 
ło gościńca, gdzie w bliskiej przyszło- 
ści ma być założony park miejski, a 
nieopodal wzniesione będą zaprojek- 
towane budynki szkolne. 

Zaznaczmy  przytem, że nietylko 
ludność katolicka, lecz wszyscy ino- 
wiercy ze szczerem zadowoleniem po- 
witali ów projekt pomnika publiczne- 
go. Jakoż po dokonanym fakcie budo- 
wy pomnika z rzetelną radością i du- 

względami natury militarno-politycznej. 

5 ŁO 

stauracja monarchii 
bojewem zadaniem stahihe!mu 

BERLIN, Pat. W niedzielę odbył się we Frankfurcie n|Odrą 

organizacyj stanlhelmowych, na którem mjr. Wagner i przywódca 

helmu Mrozowicz wygłosili podburzające mowy. Obaj 

wskazywali, że restauracja monarchji 

zjazd 

Stahl- 

mowcy  Zgodnie 
jest koniecznością, podyktowaną 

Najważniejszem ' zagadnieniem, 

przed którem obecnie stoi Stahlhelm, jest stworzenie walecznej i bitnej ar- 

mji niemieckiej. Wszystkie pozostałe sprawy odchodzą na plan dalszy i 

zależne są od urzeczywistnienia powyższego celu. 
EURECANROAOWAONYC NI 

Zupełny zanik ruchu na kolei Kowno-Libawa 
Władze łotewskie przerwały bezpośrednie połączenie 

na tym odcinku 

Z Kowna donoszą: Wielkie poruszenie wzbudziła tu wiadomość o po- 

stanowieniu łotewskich władz kolejowych, które ze względu na kompletny 

nieomal zanik ruchu na drodze Kowno-Libawa odwołały bezpośrednie po- 

łączenie kolejowe na tym odcinku. W sferach kowieńskich komentują to 

zarządzenie jako polityczne posunięcie na rękę Polski ponieważ zarządze- 

nie to wskazywać może na konieczność uruchomienia dawnej linji Libawo- 
romeńskiej, na odcinku Wilno-Libawa, 

w Genewie. 

co właśnie było treścią obrad 

Skazanie na śmierć Wilkickiego 
AMNESTJA DLA-PORWANEGO 

Z Kowna donoszą, iż wyrokiem sądu 

polowego skazany został na karę šmierci 

przez rozstrzelanie Wilkicki, członek orga- 
nizacji „żelaznego wilka*, oskarżony o szpie 

gostwo na rzecz Polski. jednocześnie zastó- 

sowano amnestję w stosunku do b. posła na 

Z WILEŃSZCZYZNY KEDISA. 
sejm Kedisa, podstępnie porwanego przez 

szpiegów. litewskich z terytorjum Polski. Ke- 

dis skazany był na dożywotnie ciężkie wię- 

zienie, obecnie zmniejszono mu karę do 

J0ciu lat więzienia. 

Kary śmierci za morderstwo 
STANISŁAWÓW. PAT. -— Na podstawie werdyktu sądu przysięgłych skazany 

został na karę śmierci przez powieszenie niejaki Homyn za zamordowanie Olekszyny, 
którą ściągnał do rzeki, zanurzył jej głowe w wodzie i w ten sposób udusił,” 

> 

KRAKOW. PAT. — Odbyła się tu kilkudniowa rozprawa sądowa przeciwko Ka- 
sparczykowi i Sowowej, oskarżonym: 0 wielokrotne morderstwo oraz o napad rabunko- 
wy. Kasparczyk skazany Został na kare Śmierci przez powieszenie. Sowowa uwolniona 
została od winy i «ary. 
  

OSTRZEŻENIE 
Wobec licznych zapytań niniejszem podaję do wiadomości, że p. 

ALEKSANDER WARDEŃSKI 
od lutego r. b. przestał być administratorem dóbr Woropajewo 
i Postawy i wszelkie wydane przeze mnie plenipotencje zostały 

mu cofnięte. 

K. Hr. Przezdziecki. 
E D A A S ATU FA YO IK I I I TIT T TT 
   

  

   

  

   

  

   
      

  

   

   

egzami nu. 

stawie egzaminu, lub świadectwa szkół 

dziennie od dodz. 9—1. 

8-0ddziałowa Szkoła Początkowa 
Im. Tadeusza Czackiego 

została otwarta w roku szkolnym 1930|31 przy gimnazjum im. T. Czackiego 
(z pełnemi prawami) Wilno, Wiwulskiego 18, gmach własny, tel. 10-56. 

Do oddziału I-go (klasy elementarnej) przyjmowane są dzieci bez 

Do oddziałów Il-go i Ill-go (klas: 

Szczegółowych informacyj udziela i zapisy przyjmuje Kancelarja co- 

przedwstępnej i wstępnej)—na pod- 
powszechnych. 

  

  

  

| Luelnie darmo 
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 „KRESOWY MŁYN PAROWY" 

$ w WILNIE ul. Słowackiego 22, telef. 904. 

wyrabia wszelkiego rodzaju 

kaszę jęczmienną, gryczaną oraz mąkę żytnią. 

Zorza 1 pudełko pasty do obuwia 
1 blaszankę płynu do metali 

otrzyma każdy kupujący 
na Il Targach Północnych 

1 puszkę zaprawy do podłóg 
za i zł. 50 gr. u
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ZARÓWKI 
mą powitany on został przez ludność 
miasteczka i wsi okolicznych. 

Co do grobu przy kościele, to — 
ma się rozumieć — zarówno w Gmi- 
nie Kurzenieckiej, jak i administracji 
kościelnej dziś już leży na sercu spra- 
wa odznaczenia owej wspólnej mogi- 
iy powstańców, chociażby skromnym, 
lecz równie trwałym i artystycznym 
nagrobkiem, jak ów pomnik przy goś- 
ścińcu wykonania p. P. Hermanowi- 
cza. 

„Poświęcenie fundamentów wspa- 
niałego pomnika kurzenieckiego przy 
trakcie Połockim odbyło się 18 lipca 
r. b. z udziałem władz starościńskich 
wilejskich i Gminy  Kurzenieckiej, 
przedstawicieli miejscowego Komite- 
tu i przedstawicieli miejscowej ludno- 
SCI: . ` 

Budowa tego pomnika trwała w 
przeciągu dni 30, a ukończona została 
dnia 21 sierpnia. Przy wznoszeniu te- 
go monumentu pracował. pod kierun- 
kiem prof. P. Hermanowicza 4-ch je- 
g0 uczniów, a dodać trzeba, że wszy- 
scy ci wykonawcy podjęli się tej bu- 
dowy najzupełniej bezinteresownie. 
Pomnik imponuje przedewszystkiem 
swemi rozmiarami, ile że wysokość 
iego sięga 9-iu metrów, zaś szerokość 
podstawy głównej — 6-iu metrów. 
Konstrukcja owego monumentu ka- 
mienno - betonowa. Całość koncepcji 
utrzymana jest w stylu barokowym. U 
stóp krzyża, a u szczytu stylowej ko- 
lumny, autor projektu wyrzeźbił poteż 

  

wiedzajcie Il-ie Targi Północne 
i Wystawę Sztuki Ludowej i Przemysłu Ludowego w Wilnie 

Pawilony otwarte od godz. 10-ej rano do 8-ej, zaś tereny do godz. 10-ej wieczór. 

   

    

nego orła o mocarnej słle wyrazu, z 
głową groźnie zwróconą na północ. 
Pod orłem napis: 1863. Całość odzna- 
cza się oryginalnością pomysłu i wdzię 
kiem formy, przytem doskonałem od- 

iobieniem szczegółów plastycznych. 
Kolor tego monumentu szary z zielon- 

kawem odcieniem. Dzięki ofiarności 
art. - rzeźbiarza P. Hermanowicza, 
koszta tego pomnika nie były zbyt 
wielkie, znaczną jednak 'sumę pochło- 
nęły rozmaite materjały, użyte przy tej 
budowie. ы 

Zwróćmy się obecnie do genezy 
powstania pomnika w historycznym 
Iurzeńcu. Faktycznym inicjatorem od- 
nośnego projektu był p. Antoni Biele- 
wicz, sekretarz Gminy  Kurzenieckiej. 
człowiek wysoce uspołeczniony, a naj- 
gorliwiej oddany sprawie zrealizowa- 
nia powziętego zamiaru. Skutkiem wy 
datnej pomocy p. Aliny Syrewiczówny 
nauczycielki szkoły miejscowej, oraz 
p. Władysława Hajkowicza, wójta 
gminy, a właściciela folwarków Iwon- 
cewicze, udało się ten projekt dopro- 
wadzić do pomyślnego wyniku. 

Powstał Komitet, na prezesa któ- 
rego powołany został p. Ludwik Kra- 
ków, właściciel Lubania, który nader 
hojnie imprezę finansował, na vice - 
prezesów wybrano p. A. Bielewicza i 
p. A. Syrewiczównę, sekretarzem zo- 
stał p. Juljan Foremny, skarbnikiem p. 
W. Hajkowicz, członkami Komitetu — 
Wacław Kleczkowski, właściciel fol- 
warku Djakowszczyzna, i p. Karol Fo 

elektryczne dla urzędów państwowych i komunalnych oddziałów wojskowych, przed- 

siębiorstw prywatnych z uwzględnieniem największego 

„OGNIWO w Wilnie ul. Ś-to Jańska 8, telefon 16-06. 
Prosimy się przekonać i zażądać oferty. 
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Dońscy kozacy na 
Światowy konkurs piękności, 

który się odbywał w Rio- 
de - Įeneiro w końcu sierpnia i trwał 
do początku września r. b. miał jesz- 
cze charakter z powodu wystąpienia 
na tej uroczystości chóru dońskich ko 
zaków — imienia atamana  Płatowa, 
z dyrygentem N. F. Kostriukowym na 
czele, który dwa lata temu odwiedzał 
również i Polskę. Chór ten z powo- 
dzeniem występował w ciągu  pół- 
roku w Ameryce południowej i koń- 
czy tournć w Brazylji, skąd w po- 
czątku listopada powróci do Euro- 

Piękne kobiety całego świata i 
dońscy kozacy płatowcy występowali 
na wszystkich przyjęciach i koncer- 
tach w Rio - de - Janeiro. 

Najbardziej uroczystym był bal, 
urządzony dla piękności we wspania- 
łym hotelu Glorja, w którym żyły 
podczas swego pobytu w Rio-de-]a- 
neiro. 

Na balu tym, który się odbywał 
dnia 27 sierpnia obecne były  lep- 
sze sfery towarzystwa brazylijskiego 
korpus dyplomatyczny, przedstawi- 
ciele prasy i dońscy kozacy płatow- 

APT EET ZA PT "TODIZ DZENIA 

21 PaństwowaLoterjaKiasowa 
11 dzień ciągnienia 

PRZED PRZERWĄ 

Po 5.000 zł. wygrały n-ry: 69727 81025. 

Po 3.000 zł. wygrały n-ry: 102006 

182817 

Po 2.000 zł. wygrały n-ry: 66506 
173323 184072 192465 

Po 1.000 zł. wygrały n-ry: 8376 12959 
20647 27108 32458 52821 96178 115817 
119148 122517 137243 155608 184455 
205554. 

Po 600 zł. wygrały n-ry: 
30569 37202 38867 39525 71758 82365 
86700 87074 89311 112504 128053 150922 
152929 162085 169884 174518 176196 
187766 190393 2002333 202273 

Po 500 zł. wygrały Nry: 406 447 1542 
6306 7911 18833 21112 34366 34381 37618 
39118 44878 45249 45676 51907 52814 60748 
64265 64533 66787 77125 93913 93972 96304 
90443 101822 104661 120433 123694 125323 

3558 _ 26315 

125477 127048 12715la 136158 136342 
145800 146455 152958 158557 158915 
161419 165666 173285  175527t 176536 
178213 178290 178713 180535 181490 
182778 184702 186026 191592 193593 
194377 195303 197292 197677 199604 
203240 203280 205295 206642 208916 
209700 

PO PRZERWIE 

25000 wygrał Nr.: 51603. 
Po 5000 zł. wygrały Nry: 19813 94609 

99692, 
Po 3000 zł. wygrały N-ry: 41021 98751 

116727 193620. 
Po 2000 zł. wygrały  N-ry: 27429 

27800. 
Po 1000 zł. wygrały N-ry: 23957 35311 

66892 75104 99608 105496 113674 147231 
154374 161889 176680 186156 186521 199188 
207528. 

Po 600 zł. wygrały N-ry: 15326 48947 
62193 88175 106358 114668 117783 143128 
150695 158493 165612 18160 209688. 

Po 500 zł. wygraly N-ry: 9283 13960 
18731 25402 28961 32715 33116 35687 
37972 45420 45585 49070 50929 54251 
57166 57230 58075 58219 60397 62462 
63691 68203 74348 74744 178766 87688 
89631 90495 101718 104900 109292 112850 
114981 118457 122247 123665 123925 124510 
126433 139790 145969 147828 148963 149805 
151519 152800 164851 175406 181965 
193914 196376 196398 199131 200613: 204585 
204736 207402 209928 209975. 

Wczorajsze ciągnienie. 
350 tysięcy złouych—na Nr. 177.375, 25 tys. 
—131.204, 10 tys.—154,048, 140.192, 174.470, 
5 tys.—38.204, 56.507, 155.661. 
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remny. Jednocześnie proszono o obję- 
cie protektoratu nad Komitetem p. Wo 
jewodę  Raczkiewicza i o przyjecie 
tytułu członków honorowych Komite- 
tu: biskupa Wł. Bandurskiego, gen. 
Krok - Paszkowskiego, p. J. Burhar- 
dową, Z. Domaniewską, p. p. M. i L. 
Uziębłów, art. mal. J. Hoppena, art. 
rzeżb. P. Hermanowicza, dyr. B. Za- 
paśnika i red. M. Latoura. 

Oddając cześć powinną  prochom 
bojowników za wolność z r. 1863, 
którzy znaleźli spoczynek wieczny na 
cmentarzu kurzenieckim, winniśmy na- 
szkicoweć przebieg dziejowy owej mo 
giły 18-tu powstańców. { 

Zgodnie z  dostarczonemi nam 
przez p. A. Bielewicza informacjami, 
Sprawa przedstawia się według pew- 
nych tradycyj miejscowych jak nastę- 
puje: 

W r. 1920 naczelnik rejonu kazał 
p. Antoniemu Trubaczowi, ówczesne- 

mu sołtysowi kurzenieckiemu, dostar- 
czyć robotników gwoli wykopania 
mogiły zabitemu oficerowi polskiemu. 

Podczas rozkopywania jamy na 
cmentarzu przypadkiem natrafiono na 
18-cie kościotrupów, wśród których 
znaleziono obrazek metalowy, jakową 
to pamiątkę zachował naczelnik rejo- 
nu, a grób ów wspólny kazał zasypać 
na nowo. 

Okolicznościowo dodajmy tu, czy 
by tę pamiątkę nie można było zdo- 
być dla wileńskiego muzeum Przyja- 
ciół Nauk, w którem przecież znajdu- 

       

    
    

konkursie piękności 
cy. Piekne miss ukazywały się jed- 
na po drugiej w salonie, witane hu- 
cznie oklaskami licznej publiczności 
w pięknych toaletach. Cały rząd krze 
seł w salonie „Glorii* zajęty był 
przez piękne panie z których każda 
jest najpiękniejszą w swoim kraju. 
Była to prawdziwa międzynarodówka 
piękna. 

Następnie weszli na salę dońscy 
kozacy ze swym dyrygentem N. F. 
Kostriokowym, witani wybuchem ok- 
lasków. Kozacy wykonali kilka lep- 
szych numerów ze swego repertuaru. 
Następnego dnia w „Teatro Liriko“ 
odbył się wielki koncert na cześć 
„miss“, które zajęły w teatrze dwa- 
naście lóż. 

7е sceny powitał je N. F. Kostri- 
okow. Po skończeniu koncertu pięk- 
nych pań całego świata fotografowa- 
no razem z dońskimi kozakami. Pu- 
bliczność reprezentująca Śmietankę 
brazylijskiego towarzystwa gorąco 
witała wszystkich „miss“ i ich nie- 
zwykłych partnerów. 

LUNA—PARK 
dawne „Wesołe Miasteczko* 

na P. W. K. 
Czynny przez cały dzień 

na TARGACH PÓŁNOCNYCH 
do 12-ej w nocy. 

Wejście wyłącznie do LUNA—PARKU 
w dnie powszednie od 7-ej wiecz., w 
soboty i w niedziele od 3-ej po poł. 

Wstęp 50 i 30 gr.     

  

Szosa dla samochodów 
przez całą Europę 

Zjednoczenie angielskich automobilistów 
postawiło wniosek na žjezdzie Miedzynaro- 
dowego Stowarzyszenia Turystycznego w 
Konstantynopolu, aby Stowarzyszenie za- 
proponowało wszystkim organizacjom wybu 
dowanie szosy samochodowej od francuskiej 
przystani Galais do Konstantynopolu. Pro- 
jevt przyjęto i stowarzyszenie otrzymało ty- 
ie deklaracyj, że projekt ten już można urze 
czywistnić. 

Dążeniem angielskiego zjednoczenia jest 
aby Anglja połączona została szosą z In- 
dja, ponieważ po wybudowaniu szosy z Ca- 
lais do Konstantynopolu ma być ta droga 
przedłużona przez Małą Azję do Indji. Obe 
enie zwrócono uwagę na europejską część 
tego planu, maj ącego wielkie znaczenie. 
Według przypuszczenia angielskiego zjedno 
czenia wydatki na wybudowanie tej szosy 
wynosić bedą 2 miljony funtów stl. 

Z ogólnej długości 1.800 mil. szosa we 
Francji będzie miała długość — 32 mił. w 
Belgii — 220, w Niemczech — 420, w Au- 
strji — 215, w Węgrzech 245, w Jugosławii 
480, w Bułgarji — 225, reszta — w Turcji 
W razie, gdyby Turcja sprawiała trudności 
ruchowi samochodowemu na swem terytor 
jum, Anglicy proponują aby szosa z Buda- 
pesztu przez Bukareszt prowadziła do Con- 

stancy, EB 

Górnośląski 
iw ĘG ! E bez miału 

„WĘGLOKOKS" 
' WŁAŚĆ. 

Е, KOWACKI 
WILEŃSKA 8. 

Wozy plombowane. Na wrzesień bez 
podwyżki 

    

    

Japoński proszek 

KATOL 
jest jednym z najlepszych 
Środków, który radykalnie 
tępi nietylko pchły, mszy- 
ce na kwiatach pokojo- 

s
 wych i na roślinach in- 

spektowych, lecz zabija 
PLUSKWY, prusaki i 

karaluchy, 

Żądać KATOL w składach aptecznych 
i aptekach. 

  

PAMIĘTAJ, ŻE ROK 1930 JEST 
ROKIEM CZCI DLA MOWY OJ- 

CZYSTEJ! 

Złóż grosz na „Fundusz Polskiego 
Szkolnictwa zagranicą”, na konto 

P. K. O. 21895, Komitetu Obcho- 
du 25-lecia Walki o Szkołę Polską. 

  

je się osobny dział zabytków, odnoszą 
cych się do dziejów z r. 1863. 

Zbiorowa owa mogiła żywo zain- 
teresowała p. Trubacza, tembardziej, 
że słyszał on © pogrzebanych na tym 
cmentarzu "powstańcach, nieopodał 
kościoła. Niebawem dowiedział się on 
od Adama Buraczewskiego, mieszkań- 
ca wsi Zimodry, gm wilejskiej, starca 
przeszło 80) - letniego, że w r. 1863 
przywieziono w nocy do Kurzeńca 
zwłoki, 18-tu powstańców, zabitych w 
potyczce koło wsi Lubki Ks Purelewicz 
ówczesny pleban kurzeniecki, w obec- 
ności Buraczewskiego pochował zwło 
ki owych męczenników na cmentarzu 
wpobliżu ołtarza. Aczkolwiek Bura- 
czewski nie brał czynnego udziału w 
powstaniu Styczniowem, lecz niejed- 
nokrotnie oddawał rozmaite usługi 
uczestnikom takowego. Pochowari w 
Kurzeńcu powstańcy, według słów Bu 
raczewskiego, należeli do partji Win- 
centego Kozieł - Poklewskiego. 

Obecny właściciel majątku Ser- 
wecz, p. Józef Koziełł - Poklewski opo 
wiadał, że stryj jego poległ pod wsią 
Vładykami, odległej od wsi Lubki o 
35 km. Okoliczność ta jednak nie wy- 

klucza, że partja, dowodzona przez W. 
Koziełł - Poklewskiego mogła być i 
pod Lubkami. 

Tak się przedstawia jeden z frag- 
mentów, związany z dziejami Powsta 
nia Narodowego w pow. Wilejskim. 

Sulimczyk 

  

 



  

Rozkosze podróży autobusowej na odcinku Pirciupie — Zygmunciszki — Olkieniki. 

  

  

  
KRONIKA 
    

   

  

WTOREK 

23 Dziś 
Tekli P. M 

  

W. słońca o godz, 5 m. 18 

Z. słofica o godz. 5 m. 42 

z dnia 22. IX. 1930 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 757 

Temperatura średnia -l- 12 

Temperatura azjwyższa -I-14 

Temperatnra najniższa -I- 12 

Opad w milimetrach: 13,1 

Wiatr j 
ołudn.-. i GA Połudn.-zachodni 

Tendencja stan stały; wzrost 
U wagi: deszcz, 

— 
— Od Wydawnictwa. Niedzielny numer 

„Słowa* ukazał się na mieście w objętości 
4 stronic, z których prawie trzy zajęte zo- 
Stały przez ogłoszenia. 

Numer ten miał ukazać w objętości 6 
stron, łecz w nocy, podczas drukowania, za- 
szedł wypadek, który uniemożliwił nam wy- 
drukowanie 3 i 4-ej stronicy. 

Obecnie przepraszamy naszych czytelni 

ków za zawód, jaki Ich spotkał. 

WOJSKOWA 
— Baczność olicerowie rezerwy i pospo 

ruszenia, Podaję do wiadomości, iż w 
dniu 4 listopada 1930 r. o godz. 9-ej rano 
odbędą się raporty kontrolne w sali Garnizo- 
nowego Kasyna Oficerskiego w Wilnie, ul. 
Mickiewicza Nr. 13 dla oficerów rezerwy i 
pospolitego ruszenia, zamieszkałych na te- 
renie m. Wilna oraz pow. Wileńsko-Trockie 
go t Oszmiańskiego. 

1. Oficerów rezerwy i posp. ruszenia 
oraz b. urzędników wojskowych (zwolnio- 
nych z czynnej służby w W, P.) urodz. 1883 

_ _2. Oficerów posp. ruszenia oraz b. urzęd 
ników wojskowych (zwolnionych z czynnej 
służby w W. P.) urodz. w r. i878. 

Jednocześnie powiadamiam, iż obowią- 
zani do raportów kontrolnych odbywają je 
na koszt własny. Ponadto: 

„1. Mają zgłaszać się w umundurowaniu 
wojskowem (strój służbowy) z bronią bocz 
uą i z oporządzeniem polowem (lornetka 
Połowa, torba oficerska). 

2. Mają przynieść ze sobą książeczkę 
stanu służby oficerskiej i kartę mobilizacyj- 

wzgl. inne posiadane dokumenty osobi- 
ste oraz dowody co do ewentualnych zmian 
zawodu cywilnego i wykształcenia cywilne- 
80, zaszłych w czasie przebywania w rezer- 
wie wzgl. w pospolitem ruszeniu. 

Punktualność stawiennictwa 
kowa. 

Winni niestawienia się w oznaczonym 
terminie ponoszą ustawowo przewidzianą 
odpowiedzialność, 

Komendant P.K.U. Wilno Miasto 
(—) Ossowski, major 

UNIWERSYTECKA 

„= Z Uniwersytetu. Dziś przyjeż- 
dża do Wilna dr. Fryderyk Wilhelm 
Koschmider, który obejmie na Uniwer 
sytecie Stefana Batorego katedrę filo- 
logii słowiańskiej. Dr. Koschmider do- 
tychczas docent uniwersytetu w Wro- 
Gławiu, znakomity znawca swego 
przedmiotu jest Niemcem z narodowo- 
ŚCi pochodzenia polskiego. Na na- 
Szym Uniwersytecie wykładać będzie 
Po polsku. 

obowiąz- 

SZKOLNA 
Gimnazjum rosyjskie im. Puszkina. Minister 
stwo WR. i OP. zezwoliło na przyznanie Wiieńskiemtu prywatnemu rosyjskiemu gim- 
5azjum L. Pospiełowej nazwy: „Ros jskie 

S. manistyczne gimnazjum im. A. USZ- 
ma w Wilnie“. е 
Honorową opiekunką gimnazjum jest 

zamieszkująca w Wilnie wdowa po zmar- 
łym synie wielkiego poety. 

1 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Z seminarjum historycznego. We 
wtorek 23 b. m. o godz, 7 RE. w semi- 

narjum de: (Zamkowa 11) RE 
się połączone posiedzenie Wydziału 

T. P. N. i Oddziału Wileńskiego * Polskiego 
T-wa_ Historycznego. 

Porządek dzienny: 1) Referat Stanisła- 
hr.  Małachowskiego-Łempickiego: 

olnomularstwo w W. Ks. Lit, 2) referat 
Erol. St. Pigonia: — Kampanja antymasoń- 

w Wilnie w 1817 r. 

NADESŁANE 

— Sprawy sądowe. Wydział Karny Są- 
du Okręgowego w Wilnie, na posiedzeniu 
» dniu 19-]X r. b. rozpoznawszy Sprawę 
ronisławą Sniechowskiego, oskarżonego Z 

! 531, 533 i 540 K. K. ze skargi prywat- 
i firmy „Zakłady Przemysłowe A. Mozer 
PS-wie w Nowo-Wilejce“ uznał winę świa- 
domego „rozgłaszania w druku okoliczności, 
podkopującej zaufanie do handlowej działal- 
ności firmy „A. Mozer i S-wie w Nowo-Wi- 
łejce” za udowodnioną i na zasadzie art. 540 
cz. II K. K. i art. 358, 366 — 368, 558 л 

K. P. K. art. 19 P. K. orzekł: wyżej wy- 
mienionego Bronisława Sniechowskiego ska- 
zać na zamknięcie w więzieniu na miesięcy 
Trzy, wykonanie której to kary zawiesić na 
przeciąg pięciu lat. 

RÓŻNE 

-- Wiec protestacyjny pod hasłem obro- 
ny morza. Z inicjatywy i staraniem Wil. Od- 
działu Ligi Morskiej i Rzecznej odbył się w 
iiedzielę w Sali Miejskiej wielki wiec pro- 
testu z racji znanego wystąpienia ministra 
Treviranusa oraz agitacji politycznej szowi- 
nistów niemieckich. 

Do zebranej licznie publiczności prze- 
mówił pierwszy kurator okręgu szkolnego p. 
Pogorzelski wyjaśniając w krótkich słowach 
cel zwołania wiecu. 

Przemówienie swe zakończył p. Kurator 
zapewnieniem, że Polska nie odda swego 
będzie w potrzebie. - 
miorza i do ostatniej kropli krwi broni się 

Następny mówca prof. U.S.B. dr. Ry- 
dzewski wzywał obecnych do wytrwania 
na stanowisku w walce z akcją polityki nie- 
mieckiej mającej za zadanie wynaradawia- 
nie mieszkańców zachodnich połaci Polski. 

Po wysłuchaniu przemówień zebrani 
uchwalili rezolucję protestującą przeciwko 
zakusom szowinistów niemieckich i zazna- 
czającą, że najlepszą odpowiedzią na ostat- 
nie wystąpienia polityczne będzie zbiórka na 
lódź podwodną „Odpowiedź  Trewiranuso- 
wi“. 

Po skończonym wiecu uformował się 
pochód z transparentami. Pochód przeszedł 
główniejszemi ulicami miasta. Publiczność 
owacyjnie witała pochód wznosząc gromkie 
okrzyki patrjotyczne. 

-— Komunikat rzemieślniczy. W związku 
z Il - mi Targami Północnemi i Wystawą 
Sztuki ludowej w Wilnie, Zarząd Centralny 
Zrzeszenia. Młodzieży Rzemieślniczej zwo- 
łuje do Wilna w dniach 27 — 29 września 
r. b. I - szy Zjazd Młodzieży rzemieślniczej 
a volewództwa Wileńskiego. 

Jczestnicy Zjazdu obowiązani są przy- 
być do Wilna najpóźniej w dniu 27 b. m. 
do godz. 9-tej rano. 

Listę uczestników Zjazdu należy przesłać 
pod adresem Biura Zjazdowego Wilno, ul. 
Bakszta Nr. 2 do dnia 24 września r. b. 

Na Zjazd Młodzieży Rzemieślniczej za- 
praszamy starsze społeczeństwo rzemieślni- 
Czę, 

„Uczestnikom Zjazdu w drodze powrot- 
nej przysługiwać będzie 50 - procentowa 
zniżka kolejowa. 

— Przyjazd delegata Forda Motor 
Company. Ż okazji II Targów Północ- 
nych przybył do Wilna z Kopenhagi 
reprezentant Ford Motor Company p. 
inżynier Jerzy Mianowski i będzie 
obecny w piątek 26 września r. b. o 
godz. 10 rano na demonstracyjnym 
pokazie pracynowoczesnego  traktoru 
„Fordson“, na polach uniwersyteckie- 
go majątku „Kuprjaniszki”. 

— Nagrody za tępienie tajnego gorzel- 
nictwa, Stosownie do zapowiedzi, że funkcjo 
narjuszom policji wypłacane będą nagrody 
ipeniężne za ujawnianie tajnego gorzelni- 
ctwa w dniu wczorajszym otrzymali nagro- 
dy następujący funkcjonarjusze p. p. pow. 
Wil.-Trockieg : przod. Mancz — 300 zł. 
oraz komendant posterunku w Niemenczy- 
nie przod. Wincenty Pol i post. z tegoż po- 
sterunku Rusin — po 200 zł. 
KA Katolicki kurs społeczny. Akcję ka- 
tolicką można jedynie ująć w pewne ramy 
metodyczne przez szczegółowe _ praktyczne 
zaznajomienie się z jej istotą, celem i zada- 
niami. Tego dokonać ma katolicki kurs spo- 
łeczny, organizowany przez  Archidjecezjal- 
ny, Instytut Akcji Katolickiej. Kurs ten odbę- 
dzie się w dniach od 7 do 19 października 
r. b. w Wilnie. Kierownictwo Kursu, chcąc 
poczynić jaknajdalej idące ułatwienia, wy- 
starało się o mieszkania tanie, stara się rów- 
reż o zniżki kolejowe. Dyrekcja  Archidje- zezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej ma 
nadzieję, że kurs ten pierwszy, zakreślony 
na tak szeroką skalę będzie liczny i przynie- 
sie odpowiednie owoce. Wszelkich informa- 
cyj o kursie udziela Sekretarjat Arch. Insty- 
tutu A. K. Wilno, ul. Metropolitalna 1. 

— Osobiste. W sobotę, dn. 20 b. 
m w restauracji George'a administra- 
torzy i urzędnicy Zarządu Głównego 
dóbr Jana i Michała hr. Tyszkiewi- 
czów żegnali swego szefa, p. Bojomi- 
ra Staniewicza, opuszczającego swe 
stanowisko. Wygłoszone przemówie- 
nia i cała atmosfera uczty pożegnalnej 
świadczyły o wielkiej wdzięczności i 
przywiązaniu, jakie p. Staniewicz w 
ciągu przeszło 10 lat swej pracy po- 
zyskał w gronie swych współpracow- 
ników. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś z 

powodu próby jeneralnej przedstawienie za- 
wieszone. й 

— „Kres wedrėwki“. Od jutra wchodzi 
na repertuar Teatru na Pohulance — naj- 
nowsza sztuka Szeriffa „Kres wędrówki”, 
osnuta na przeżyciach wielkiej wojny świa- 
towej. Sztuka ta ze względu na swą intere- 
Sującą treść i ujęcie myśli przewodniej, 
cieszyła się wszędzie kolosalnem powodze- 
niem. Zespół artystyczny nie szczędzi tru- 
dów i starań, aby utwór ten ukazać w nale- 
żytem opracowaniu. 

Do sztuki tej przygotowano nową wy- 
stawę. 

Reżyseruje R. Wasilewski. 
Bilety już są do nabycia w kasie zama- 

wiań od 11 do 9 wiecz. 

SŁOW OG 

Kara za niesubordynację partyjną 
spadła na b. sekretarza Białoruskiego Klubu Poselskiego 

W Mińsku został aresztowany Aleksander Stefanowicz, były sekretarz 

Białorusko-Włościańskiego Klubu Poselskiego, 
w Grodnie, a potem w Oszmianie, a 

przebywający początkowo 

następnie skazany na osiedlenie na 

5 lat w Narymskim kraju za porzucenie placówki komunistycznej w Polsce. 

Jak wiadomo Stefanowicz uciekł do Rosji sowieckiej, bojąc się aby go nie 

aresztowano za agitację komunistyczną. 

6. P. U. rozstrzeliwuje oficerów 
Według otrzymanych informacyj w Mińsku został aresztowany, a nastę- 

pnie po krótkiej rozprawie rozstrzelany dowódca „krasnoznamiennego'” pułku 
niejakiš Iljuchin. 

W tym samym dniu aresztowano inżyniera — pilota, dowódcę eskadry 
lotniczej Jaszkow-Sokołow: 

Osa dzony w więzieniu G.P.U. Jaszkow-Sokołow odmówił zeznań mimo 
torturowania, a następnie powiesił się 

Oryginalna 
OBYWATELA SOWIECKIEGO 

Ostatnio na terenie pow. Wilejskiego w 
jednej z pogranicznych gmin zaszedł cieka- 
wy wypadek, mianowicie: Jeden z obywa- 
teli sowieckich, Polak z pochodzenia, mają- 
cy po stronie sowieckiej gospodarstwo, skła 
dające się z 37 ha ziemi i inwentarza żywe- 
go, zmuszony był ze względu na represje 
koiektywizacyjne i obawę zesłania do pół- 
nocnych okręgów Rosji, opuścić swą gospo- 
arkę i uciec do Polski. 

Przy opowiadaniu o trudnościach, które 
musiał przeżywać na swej ziemi i repre- 
sjach czynionych przez władze sowieckie w 
stosunku do jako tako zagospodarowanych 

w cell. 

propozycja 
ZBIEGŁEGO DO POLSKI 

włościan, miejscowi słuchacze poczęli z nie- 
gc drwić, nie wierząc jego opowiadaniom. 
Wówczas uciekinier udał się do władz gmi- 
ny z prośbbą, ażeby mu pozwolcno wywie- 
sić w gminie oficjalną deklarację, w której 
on się zgadza na oddanie swych 37 ha ziemi 
za półtora hektara ziemi w Polsce, i że każ- 
dy, ktoby chciał na jego ziemi w sowietach 
osiąść, otrzyma od niego oficjalne zrzecze- 
nie się co do prawa własności na tę ziemię. 
Władze gminy na to zgodziły się, lecz do 
chwili obecnej ochotników do zamieszkania 
w sowietach niema. 

Aresztowanie sekretarza „Gazety Warszaw- 
skiej” w Wilnie 

Przeszło bez echa w Wilnie aresz- 
towanie podporucznika rezerwy 5 p. p. 
Leg. Stanisława Włodka, sekretarz 
redakcji „Gazety Warszawskiej”. 

Jak się wyjaśniło, red. Włodek are- 
sztowany został już po skończeniu ćwi 
czeń, w chwili, kiedy przybył do ko- 
szar, aby pożegnać się z kolegami. 

Następnego dnia aresztowanego 
odesłano do Warszawy. 

Areszt nastąpił z polecenia władz 
warszawskich, a spowodowane zosta- 
ło uprawomocnieniem się wyroku Są- 
dowego. Red. Włodek skazany został 
na karę 3 miesięcy więzienia za prze- 
drukowanie z „Robotnika”, artykułu, 
omawiającego zajście, w którem rze- 
komo miał wziąć udział płk. Jagrym- 
Maleszewski. 

— Teatr Miejski w „Lutni*, Dziś z po- 
wodu przygotowań technicznych do wysta- 
wienia „Pana Jowialskiego przedstawienie 
zawieszone. 

— „Pan Jowialski*. W. czwartek. ukaże 
się po raz pierwszy nieśmiertelne dzieło A. 
Fredry „Pan Jowialski*, w pierwszorzędnej 
obsadzie scenicznej z dyr. Zelwerowiczem 
w roli Szambelana. 

Komedja Fredry wystawioną zostanie w 
nowej oryginalnej inscenizacji dyr. Zelwero 
wicza, odbiegającej od dotychczasowego 
ujęcia reżyserskiego tej sztuki. Nowe stylizo 
wane dekoracje pomysłu ]. Hawryłkiewicza. 

Oryginalną muzykę do sztuki skompo- 
nował E. Dziewulski. 

Bilety w kasie zamawiań od 11 do 9 м. 
— Przedstawienia popularne w Tea- 

trach Miejskich. Niedzielne przedstawienia 
popularne po cenach zniżonych wypełni: w 
Teatrze na Pohulance komedja J. Blizińskie- 
go „Rozbitki*, w Teatrze „Lutria“ aktual- 
na komedja J. Rączkowskiego „Nad polskiem 
morzem“. 

"Bilety już są do nabycia w kasie zama- 
wiań. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Hollywood — W sidłach kłamstwa 
Heljos — Śpiewak Jazzbandu. 
Światowid — Grzesznicy 
Wanda — Don Juan (Wieża miłości). 

Kino Miejskie — Herkules czarnych gór 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Tajemniczy napad na po- 
licjanta. Onegdaj wieczorem, kiedy po- - 
sterunkowy Piotr Ławdyń przechodził ul. 
Popławską, został znienacka napadnięty 
przez trzech nieznanych mu osobników. 

Napastnicy przewrócili posterunkowego 
na bruk, pobili i zabrali mu bagnet. Napad- 
nięty nie stracił przytomności i mimo dotkli- 
wych razów zdołał wyjąć rewolwer i leżąc 
oddać strzał. 

Kula zraniła jednego z napastników, po- 
zostali dwaj zbiegli. 

Po przewiezieniu rannego do szpitala 
żydowskiego wyjaśniło się podczas badania, 
że jest to dorożkarz, nazwiskiem Grabowski. 

„Nazwiska pozostałych napastników nie 
są jeszcze znane. 

Napad jakoby był aktem zemsty za spo 
rządzenie protakułu, jednak Grabowski za- 
przecza temu i nie chce udzielić wyjaśnień. 

— Kradzież w klinice ocznej 
U.S.B.. W dn. 20 b. m. na szkodę kliniki 
ocznej U. S. B. na Antokolu skradziono 
skrzynkę z narzędziami optycznemi, którą 
następnie odnaleziono w ogrodzie tejże kli- 
niki ukrytą w krzakach. Z liczby narzędzi 
brakuje 4 oprawek i 47 el. 

— Nieszczęśliwy wypadek 
na kolei. Na szlaku kolejowym Orany — 
Marcinkańce znaleziono ciężko poranionego 
WE mda tuż cii torze kolejo- 
wym, ego pociągiem pośpiesznym prze- 
wieziono do szpitala w Grodnie. Tożsamości 
i przyczyn poranienia narazie nie ustalono. 
Dochodzenie w tóku. 

— Policja w spelunkach kar 
cianych. W noc na 21 b. m. z rozkazu 
kierownika II komisarjatu P.P. dokonano 
obławy w dwuch spelunkach karcianych, 
znanych policji oddawna. 

W obu miejscach, a mianowicie w mie- 
szkaniach niejakiego Abramowicza, (Zamko 
wa 16) i Bortkiewicza (Garbarska 16) przy 
łapano liczne towarzystwo, składające się 7 
a: należących do b. różnych sfer społecz- 
nyc 

W obu wypadkach sporządzono proto- 
kuły i niewątpliwie właściciele želia 20- 
staną ukarani przez 0 Grodzkie. 

— Tragiczny rys bójki. W. dn. 21 b. 
m. przy ul. Trakt Batorego wynikła bójka 
pomiędzy Sandowiczem Bronisławem, zam. 
przy tejże ulicy, a Józefem Kuczyńskim, Na- 
ruszewiczem Władysławem i Leszczewskim 
Aleksandrem. Sandowicza ciężko poranione- 
go odwieziono w stanie beznadziejnym * do 
szpitala żydowskiego, gdzie w parę godzin 
później zmarł. я 

— Kradnaj garderobę. W dniu 21 b. m. 
Kocianówna Anna, Stalowa Nr. 6 zameldo- 
wała, iż w jej mieszkaniu wybito szybę, na- 
stępnie otworzono okno i skradziono różnej 
garderoby na sumę 300 zł. 

W. dniu 21 b. m. Zarębska Elżbieta i 
Szpak Anna Poóromont 14 zameldowały, że 
w ich mieszkaniu dokonano kradzieży róż- 
nej garderoby oraz gotówką 30 zł. na łącz- 

KOBIETY OPTYMISTKI 
Ostatnio utworzono w Wiedniu  orygi- 

nalną i pożyteczną organizację kobiecą. Jest 
nią „klub optymistek wiedensikich“, grupu- 
jący po jednej przedstawicielce z każdego 
zawodu, a mający za główny cel szerze- 
nie wiary we własne siły, radości życia i 
szlachetnych ideałów. Klub urządza co ty- 
dzień odczyty na temat aktualnych  za- 
gadnień kobiecych, przyczem po każdym 
odczycie rozwija się wyczerpująca  dy- 
skusja, dająca możność wszechstronnego 
oświetlenia danego zagadnienia. Wśród 
członkiń klubu panuje jedność i zgoda, 
niezmącona żadnemi intrygami, co przypi- 
sać należy optymizmowi, będącemu  na- 
częlnem hasłem tej organizacji. 

Jeden z odczytów klubu był poświę 
cony kwestji zabezpieczenia bytu  kobie- 
cię, żonie i matce, na wypadek, gdyby zo- 
stała wdową. 

Aczkolwiek kobiety — optymistki ce- 
chuje niezachwiana wiara we własne siły, 
jednakże zgodzono się bez dyskusji, że za- 
bezpieczenie bytu żony i dzieci należy do 
męża. Oczywiście — o tem nie może 
być dwóch zdań 

Rozumny wniosek kobiet — optymistek 
zasługuje na to, aby go kobiety polskie 
wzięły do serca, jeśli istotnie kochają 
swe dzieci i troszczą się o ich przyszłość 

Zabezpieczenie przyszłości rodzinie 
przez męża i ojca jest w Polsce niezmiernie 
udostępnione dzieki P. K. O. W każdym 
urzędzie pocztowym można w każdej chwi- 
li zawrzeć takie ubezpieczenie. 

Powinny o tem wiedzieć i tego od mę- 
żów wymagać żony — optymistki, a cóż 
dopiero — pesymistki! M. Cz. 

    
Wkrótce 

p ogan” 

    

Doktór ZARCYN 
(chirurg) przeprowadził się 

k na.ul.Stowackiego 10 | 
(dawn. Kaukaska) 

  

ną sumę 350 zł. Rzeczy te zostały odnale- Zzione przy ul. Derewnickiej na cmentarzu żydowskim. Sprawców kradzieży  Gitnera Aleksandra, Kościuszki 10 i Matuszewicza Edwarda, Pióromont 2, zatrzymano. 3 . — Trzeba uwažač. W dn. 21 b. m Kon- dziel Antonina, Majowa Nr. 3 płacąc doroż- karzowi chciała mu wręczyć fałszywą jedno złotówkę. Monetę zakwestjonowano. 

— Nowy sposób zarobkowania. W dniu 
ЭЛ, Kisiel Juljan ze wsi Tarakańce 
przechodząc ulicą Zawalną został zatrzyma- 
ny przez nieznanych mu kobietę i mężczyz- 
nę, którzy zaproponowali mu kupno szalika 
za 5 zł, Meldujący wręczył za dokonaną tran 
zakcję 50 zł., które nieznana kobieta przyję- 
ła i udała się celem wymiany do pobliskie 
go sklepu, lecz więcej z tym banknotem nie 
wróciła. Ustalono, iż oszustwa tego doko- 
kj SOON Antonina i jej mąż, zam. Be- 
ny 18. 

— Usiłowanie samobójstwa. W dniu 20 
b. m. w Cielętniku usiłował popełnić samo- 
bójstwo wypijając sporą rozę esencji octo- 
wej Kazimierz Żukowicz, zam. w Warsza- 
wie Obozowa 42. Pogotowie Ratunkowe od 
wiozło go w stanie nieprzytomnym do szpi- 
tała żydowskiego. ы 

— Obiecujący synalek. W dniu 20 b. m. 
zatrzymano Awłasza Antoniego, Belmont 45 
który skradł u swego ojca 240 zł. 

— Pomogli mu wysiąść z pociagu. W 
dniu 18 b. m. Wander Izaak, zam. w m. 
Rudki wojew. lwowskiego zameldował, iż 
tego dnia w czasie wysiadania na stacji ko- 
lejowej w Wilnie w pociągu, przybyłego z 
Lidy skradziono mu  walizę, zawierającą 
ubrania męskie i bieliznę wartości 750 zł. 
Sprawcę kradzieży Rukutyniaka Wasyla, 
zam. w Opsie zatrzymano. 

   

   

    

ukochany jedyny 

ra 

Włodzimierz Saczkowski 
syn Bolesława i Małgorzaty z Riz-a-Porta'ów student pra- 

  

wa Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, barwiarz corporacji „Conradia“ 
opatrzony św. Sakramentami po krótkich cierpieniach zmarł w Warszawie dn. 

19 września 1980 r. przeżywszy lat 21 
Wyprowadzenie zwłok nastąpiło z kap.icy szpitala św. Stanisława przy ul. 
Wolskiej dn. 22 b. m. t. j. w poniedziałek o godz. 9 i pół rano na cmentarz 
Bródnowski. O czem zawiadamiafą krewnych, przyjaciół, kolegów i życzli- 

wych pogrążeni w głębokim żalu, Rodzice I siostra. 

Ś. + P. 
WŁODZIMIERZ SACZKOWSKI 

barwiarz Korporacji Conradia 

opatrzony św. Sakramentami, zmarł w Warszawie dn. 19 września 1930 r. 
i został pogrzebany dn. 22 września 1930 r. na cmentarzu Bródnowskim. 

O nabożeństwie żalonem nastąpi osobne powiadomienič. 

Pogrążony w głębokiej żałobie Konwent K. Conradia. 

AE ERB 

WIEŚCI PRZEDWYBORCZE 
MIĘDZYZWIĄZKOWY KOMITET 
WYBORCZY POCZTOWCÓW. 
Przed kilku dniami utworzony zo- 

sta! międzyzwiązkowy Komitet Wy- 
borczy Pracowników Poczty, Telegra- 
fu i Telefonu okręgu wileńskiego. 

Skład komitetu wyborczego ukon- 
stytuował się w sposób następujący: 
p.p. Kazimierz Dorożyński jako prze- 
wodniczący, Piotr Szrubis — zastęp- 
ca przewodn., Tadeusz Pazowski — 
sekretarz, Stanisław  Korwin-Krukow- 
ski, Stefan Morawski, Władysław 
Szafryk, Franciszek Szaranowski jako 
członkowie. 

Na zebraniu tem przyjęto do wia- 
domości zatwierdzającej wybór człon- 
ka Zw. Prac. P.T. i T. p. K. Winiar- 
skiego do prezydjum woj. komitetu 
wyborczego B. B. 

P. Winiarski będzie reprezentować 
Zjednoczony Komitet w  prezydjum 
Woj. Komitecie B. B. 

Do Woj. Kom. Wyborczego B. B. 
w Wilnie delegowani zostali p. p. S. 
Korwin-Krukowski, P . Szrubis i S. 
Morawski. 

Siedziba zjednoczonego komitetu 

mieścić się będzie w Świetlicy Pocz- 
towej (Świętojańska 13). 

ZW. WŁAŚCICIELI NIERUCHOMO- 

ŚCI A WYBORY DO SEJMU. 

W dniu wczorajszym odbyło się 
posiedzenie Rady Centralnej związku: 
właścicieli drobnej i średniej nierucho- 
niości wszystkich dzielnic m. Wilna i 
N. Wilejki. 

M. in. uchwalono wydać odezwę 
nawołującą do żywego udziału w wy- 
borach, głosując na rząd Marszałka 
Józefa Piłsudskiego. 

Związek wspomniany jednoczy w 
sobie 8600 właścicieli nieruchomości. 

CO PRZEWIDUJE KALENDARZYK 
WYBORCZY. 

Jak wynika z kalendarzyka wybor- 
czego w dniu 26 b. m., obwodowe ko- 
misje wyborcze prześlą po jednym eg- 
zemplarzu sposu wyborców okręgowej 
komisji. W dniu 27 obwodowe komi- 
sje wyłożą spisy wyborców do' publicz 
nego przeglądu. 

Przed otwarciem Targów Drobiowych 
i Hodowlanych 

Tegoroczne Targi Drobiowe mają mieć 
zupełnie inny charakter jak Targi z roku 
1928, które były wyłącznie wystawowo-po- 
kazowe. Tegoroczne Targi Drobiowe mają 
założenie handlowe i mają być pokazem 
własnego dorobku hodowlanego Ziemi Wi- 
ieńskiej. sę 

Dotychczas hodowcy  troszczyli się o 
posiadanie materjału hodowlanego z innych 
dzielnic. Obecnie praca organizacyjna w 
dziale hodowlanym posunęła się o tyle na- 
przód, że społeczeństwo będzie miało moż- 
ność wejścia w kontakt z hodowcami miej- 
scowymi i nabycia materjału zaródowego 
miejscowej produkcji. 

Na Targach będą reprezentowane ho- 
dowcy z województw kresowych. х 

Na Targach Drobiowych poczesne miej 
sce zajmą wszystkie rasy kur, a w SZCZE- 
gólności te, które się nadają i najlepiej od- 
powiadają* warunkom miejscowym, klima- 
tycznym i gospodarczym. Pozatem będą rów 
nież: gęsi, kaczki, indyki, których materjał 
zarodowy, można będzie zamawiać u po- 
szczególnych hodowców biorących udział w 
Targach. 

Ze zwierząt futerkowych będą  герге- 
zentowane króliki: japońskie, rosyjskie, bel- 
gijskie i wiedeńs Cenv sprzedaży zapo- 
wiadają się dosyć umiarkowane. 

W szerokim zakresie przyjmuje udział 
w Targach Drobiowych T-wo Hodowców 
Gołębi Pocztowych i Dekoracyjnych. 

Związek hodowców_ drobiu Ziemi Wileń 
skiej przy Wileńskiem T-wie Organizacyj i 
kółek Rolniczych w Wilnie, ul. Sierakow- 
skiego 4, chcąc zaznajomić społeczeństwo 
interesujące się hodowlą drobiu z racjonal- 

  

  

Wrażenia TI eatralne 
Występ Maszyńskiego 

Jedną z najprzedniejszych uczt ar- 
tystycznych miała nielicznie zgroma- 
dzona w ubiegły piątek publiczność 
w „,Lutni”. Szereg recytacyj wypo- 
wiedział znakomity artysta drama- 
tyczny p. Marjan Maszyński. Usły- 
szeliśmy wyjątki z Mickiewicza, Sien- 
kiewicza, Reymonta, Szymanowskie- 
go, Gomulickiego, / Makuszyńskiego, 
Boya - Żeleńskiego, Lemańskiego i 
Tuwima i t. d. 

Nie są to właściwie recytacje. Ma 
szyński z nadzwyczajną plastyką, 
umie wywołać wizję artystyczną. Po- 
zornie recytuje — a jest w tem i gra 
dramatyczna i obraz malarski. Umie 
z nadzwyczajnym darem,  najprost- 
szemi środkami wydobyć intencję 
utworu, myśl jego naczelną ukazać i 
działanie dramatyczne przedstawić. 

Rozmowa Tadeusza z Telimena, 
rozprawa sądowa 0 prosiaka z „Chło- 
pów*, ploteczki dam krakowskich 
Boya, powiastki satyryczne Lemań- 
skiego — to majstersztyki — Мазгуй- 
skiego wprost niezrównane. 

Zasadniczem podłożem jego re- 
cytacyj jest duża kultura literacka, 
w połączeniu z kulturą słowa. A że 
nietylko w zakresie humoru jest Ma- 
szyński mistrzem, najlepiej świadczy 
wypowiedziany z przejmującą pro- 
stotą wyjątek z Sienkiewicza. : 

Ktokolwiek raz usłyszy Maszyń- 
skiego — za każdym razem pójdzie 
ne jego występ. Nietylko bowiem 
może się uśmiechać, ale i rozkoszo- 
wać słowem polskiem. Zastępca 

nem prowadzeniem sztucznego wyłęgu kur- 
cząt, zbudowało stoisko, w którem będzie 
demonstrowany sztuczny wylęg  kurcząt. 
Tamże zainteresowani otrzymują szczegóło- 
we informacje o technice wylęgu. W stoisku 
tem będą wystawione narzędzia i przybory 
do hodowli drobiu. Wobec tego, że w wo- 
jewództwie wileńskiem od roku zapoczątko- 
wany został spółdzielczy zbyt jaj, w stpisku 
będą wystawione przybory, dotyczące prze- 
świetlania, pakowania i transportowania jaj 
it d. 

Targi drobiowe będą otwarte w dniu 
25 bież mies. i trwać będą do 28 września 
włącznie. 

REKK RUS ESI NUTS 

Kącik Grafologiczny 
Przesyłam odpowiedzi nieco spóźnione 

(nie z własnej winy), proszę się nie gnie- 
wać i pisać dalej do grafologa. W jutrzej- 
szem „Slowie“ umieszczę resztę listów '- 
sróżnionych. Tych, którzy się  grafologja 
interesują, a nie znają warunków naszych, 
śpieszę powiadomić, iż na odpowiedź nałe- 
ży zalączyć znaczków pocztowych na 1 
zł. 

Chorda dorsalis. Boże — co za termin 
naukowy, i to ma być pseudonim? Nie wiem 
co to jest, czy coś z anatomii, czy inna bar- 
dzo mądra rzecz. — Drobiazgowość, syste- 
matyczność, zamiłowanie pracy, pewnego 
rodzaju suchość w przyjmowaniu przeja- 
wów życiowych. Zasklepienie w sobie. Sta- 
nowczość pewzietych decyzyj. Bardzo swo- 
isty sposób „bycia. ю 

mirjam. Dużo uczuciowości, sentymentu, 
przy rownoczesnem zrównoważeniu i umvš- 
śle praktycznym, skłonności do marzyciel- 
stwa, opanowanie, brak  skrystalizowania 
się dążeń życiowych. Bardzo żałuję, że od- 
powiedź nadsyłam z pewnen opóźnieniem 
— wiem, jak Pani zależało na pośpiechu — 
bardzo przepraszam. 

RADJO WILEŃSKIE 

  

  

  

  

Ва 
WTOREK, DN. 23 WRZEšNIA 

11.58 — : Czas. „ŻW 
12,05 — 13,00: Gramofon. i 
13,00 — : Kom. meteor. | ч 
17,15 — 17,20: Progr. dzienny. i 
17,30 — 17,35: Kom Aeroklubu Akade- 

mickiego. 5 
17,35 — 19.00: Tr. z Warszawv. Odcz. 

tuiyst. „Nowe szosy w Polsce" — W. Mo- 
dzelewski. Koncert (muzyka rosyjska — 
Glinka, Czajkowski, Rimskij - Korsakow), 

19.00 — 19.25: Aud. lit. „Inseparables* 
nowela M. Gawalewicza z cyklu p. t. 

„Żona”, Zradjofon. H. Hohendlingerówna w 
D. R. W. 
— 19,35: Program na środę i roz- 

  

   
,35 — : Tr. z Warszawy. Pras. dzien. 

radį. Opera ze studja „Cyrulik Sewilski" 
Rossini'ego w wyk. art. i chóru Op_ Warsz. 
Słowo wstępne — K. Stromenger. Po ope- 
rze komunikaty. * 

  

z 

Julia Wiercińska 
RREERONĄPECRAETIENCA RAT - 
po długich i ciężkichę cierpieniach, o- 
patrzona św. Sakramentami, zmarła dn. 
21-go września 1930 r. w wieku lat 33. 
Nabożeństwo żałobne o 'godz. 9 rano 
dn. 23 IX 1930 2. w kościele Św. Du- 
cha, poczem eksportacja na cmentarz 

po-Bernardyński 
O czem zawiadamiają, 

Mąż, synek, siostry, brat i rodzina. 

'ŁĘTOWSKICH 

   



  

4 SS Ł O W O 

w dniu 17. 7. 1930 r. i i i i > . в 2094. II. А. „Klaczko Abram* Właściciel  przedsiębior- Od dnia 12 do 23 września 1930 roku włącznie będzie wyświetlany sA GE +. 

stwa Klaczko Abram zmarł. Do czasu zatwierdzenia spad- M k š e S$ 

2 26 r an 0W kobierców w sprawach spadkowych prowadzi przedsiębior- KINO 53 e r u Z a f n V c g 0 r 

stwo spadkowe w charakterze peinomocniczki Rywa Klaczko MIEJSKIE | —GOLJAT ARMSTONG.—Sensacyjno-awanturniczy dramat w 6 serjach, 36-iu aktach. W roli głównej: najsilniejszy! 

DO REJESTRU HANDŁOWEGO SĄDU OKRĘGOWE 
GO W WILNIE WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJ. WPISY: 

w dniu 1. 7. 1930 r. 
4587. li. A. „Kłot Dora* Firma obecnie brzmi „Klot Szo- 

łom*. Siedziba w Wilnie, zaułek Dominikański 20. Właści- 
cielem obecnie jest Klot Szołom, zam. w Wilnie. ul. Domi- 
nikańska 11. Na mocy aktu darowizny z dn. 26 maja 1930 
1. oblatowanego przed Władysławem Strzałko Notarjuszem 
w Wilnie w dn. 26 maja 1930 r. za Nr. 1749 Przedsiebior- 
«stwo Dory Klot przeszło na własność  Szołoma Klota 

1583 

2002. Il. A. „Gurwicz Dina*, Firma obecnie brzmi: 
„Gurwicz Mejer*. Przedmiot Sklep spożywczo - kolonjalny. 
Właścicielem obecnie jest Gurwicz Mejer zam. w Wilnie 
przy ul. Zawalnej 57. Na mocy aktu darowizny z dn. 24 
maja 1930 roku. latowanego przed Władysławem Strzałko 
„Notarjuszan w Wilnie w dn. 24 maja 1930 r. za Nr. 
przedsiębiorstwo Diny Gurwicz przeszło na własność 
iera Gurwicza a 

    

  

1975 П. A. „Gołowczyn Lejba*. Właściciel przedsiębior- 
stwa Lejba Gołowczyn zmarł. Do czasu zatwierdzenia spad- 
kobierców w sprawach spadkowych prowadzi przedsiębior- 
stwo zmaiłego Abram  Gołowczyn zam. w Wilnie przy ul. 
Rudnickiej 27. -1585 

w dniu 4. 7. 1930 r. 
1803. Il. A. „Gens Kiwel*. Właściciel przedsiębiorstwa 

Kiwel Gens zmarł. Do czasu zatwierdzenia spadkobierców 
Kiwel Gens zmarł. Do czasu zatwierdzenia spadkobierców 
w sprawach spadkowych prowadzą przedsiębiorstwo spadko- 
we Sora Emes i Fejga Mizerec obie zam. w Wilnie przy ul. 
Żydowskiej 11 które łącznie podpisują wszelkie weksle, żyra 
na wekslach, czeki, umowy, plenipotencje i inne dokumenta. 

1 
6419. II. A. „Tartak Parowy — Szapiro Spółka keen, 

Wspólnik  Hesel Szapiro zmarł. Do czasu zatwierdzenia 
spadkobierców — zastępuje zmarłego w Spółce Sora Szapiro z 
tem, że wchodzi ona w skład zarządu spółki i przysługuj” 

„jej uprawnienia co do podpisu ustalone w umowie dla zmarłego 
Hesela Szapiro. - 1587 

9109. II. A. „Tatarski Jakób* 
zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 

w dniu 17. 7. 1930 r. 

Przedsiębiorstwo zostało 
1 

zam. w Wilnie przy ul. Bazyljańskiej 13 z prawem doko- 
nywania czynności związanych z prowadzeniem tego przed- 
siębiorstwa. 1594 

4107. II. A. „Alperowicz Mojżesz* Właściciel przedsię- 
biorstwa Mojżesz Alperowicz zmarł. Do czasu zatwierdze- 
nia spadkobierców w sprawach spadkowych prowadzi 
przedsiębiorstwo spadkowe  w charakterze /pełnomocniczki 
Sosia  Alperowicz zam. w Wilnie przy ul. Wileńskiej 20 
z prawem dokonywania czynności związanych z prowadze- 
niem tego przedsiębiorstwa. 1595 

11436. II. A. „M. Rydziuński i K. Kauimans S-ka*. Udzie- 
lone Zalmanowi Brancowskiemu z Wilna ul. Nowogródzka 
16 — 7 i Dawidowi Brancowskiemu z Wilna ul. Sadowa 
7 — 7 nieograniczonej prokury z prawem każdego z proku- 
'entów do samodzielnego reprezentowania firmy i podpisywa 
nia w jej imienin wszelkich bez wyjątku aktów i dokumen- 
tów. 1596 

  

. 9745 il. A .„Bieniakoński Szymszel*. Właściciel przedsię- 
boirstwa i*ieniakoński Szymszel zmarł. Do czasu zatwierdzenia 
spadkobierców w sprawach spadkowych zarządzaja przedsię- 
biorstwem spadkowem w charakterze pełnomocników zam. w 
Wilnie Samuel Górnofelski przy ul. M. Stefańskiej 21 — 33 i 
Eljasz Bieniakoński przy ul. Kijowskiej 2 — 19, którzy łącznie 
pod stemplem firmowym podpisują wszelkie umowy, zamówie 
nia, zawierają wszelkiego rodzaju tranzakcje handlowe oraz 
podpisują i żyrują weksle. 1597 

w dniu 3 — VII 1930. 

12241 — I. A „Sklep spożywczy — Konstancja Wojcie- 
chowiczowa* w Wilnie «l. Mickiewicza 35. Sklep spożywczy 
Firma istnieje od r. 1929 Właściciel Wojciechowiczowa Kon- 
stancja, zam. tamże. 1598 

12242. — I. A. „Majzels Abram" w Wilnie, ul. Rudnicka 
4. Cakiernia. Firma istnieje od 1927 r. Właściciel Majzels Ab- 
ram, zam. tamże. ; 1599 

12243 — I. A. „Przedsiębiorca robot budowlanych Michat 
Zalewski“ w Wilnie ul. Szeptyckiego 11. Prowadzenie robót 
budowlanych. Firma istnieje od 1929 r. Właściciel — Zalewski 

Michał, zam. tamże. 1600 
12244 — I. A. „Introligator Gisia — Sport* w Wilnie, ul. 

Aleja Syrokomli 1. Wynajem rowerów i rzeczy sportowych. 
Firma istnieje od 1930 r. Właściciel — Introligator Gisia, zam. 

w Wilnie ul. św. Filipa 2 — 9. 1601 
12245 I. A. „Arje Mendel“:w Dziśnie ul. Handlowa 7. 

Sklep tytoniowy i spożywczy. Firma istnieje od 1923 r. Wła- 
ściciel Arje Mendel zam. tamże. 1602. 

11668. II. A. „Alma — Antoni Odro*. 
zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 1589 

101 
kwidowane i wykreśla się z rejestru. 

  

Cegielnia Trynopolska". 
kreśla się z rejestru. 

71706. II. A. „Rimini Benia“. 
zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 

5555. II. A. „Kaganowa Etel“, 

  

2. II. A. „Bioch Bejla“. Przedsiębiorstwo zostało zli- 

8705. II. A. „Margolin Malwina i Wurgaft Józef Spółka — 
Spółka została zlikwidowana i wy- 

Przedsiębiorstwo 

Przedmiot: sklep naczyń. 
Siedziba w Wilnie — Hała Miejska Nr. 390. 1 

Przedsiębiorstwo 

1590 12247 - 

1591 

zostało 
1592 

12246 — I. A. „Klot Noson* w Dziśnie ul. Rynkowa 6. 
Sklep resztek i braków manufakturnych. Firma istnieje od 1909 
r. Właściciel Klot Noson. zam. tamże. 160: 

L A. „ Binun Pinchus* w Dzisnie ul. Parkanna 
9. Sklep spożywczy Firma istnieje od 1915 r. Właściciel Binun 
Pinchus zain. tamże. 1604 

w dniu 4 VII 1930 r. 
12248 — I. A, „Godzin Chana* w Dzisnie ul. Handlowa 

8. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1900 r. Właściciel 
ч Godzin Chana zam. tamże. 1605 

  

  

  

A. ARMANDL 

* WŚRÓD NOCY BEZ 
GWIAZD 

Wśród wspaniałych mebli pałaco- 
wych były dwie szafy o stylu niezde- 
cydowanym i niepewnego pochodze- 
nia, to też markiz miał wielką ochotę 
pozbyć się ich. Trzecią cechą markiza, 
która spowodowała mimowolne ze- 
tknięcie się dwóch sąsiadów, była na- 
miętność do polowania; otóż najlep- 
sze tereny myśliwskie znajdowały się 
na ziemi sąsiada. 

Markiz obmyślał długo plan dzia- 
łania i wreszcie dał do zrozumienia, 
komu uważał za stosowne, że nie miał 
by nic przeciw temu, żeby poznać się 
z sąsiadem. 

W odpowiedzi nowy właściciel 
dóbr sąsiednich przysłał swego rząd- 

ce: 
A Oburzony taką bezczelnością, Mar 
kiz kazał przyjąć posła lokajowi, a 
sam stanął za drzwiami sąsiedniego 
pokoju, aby usłyszeć rozmowę. Prze- 
konawszy się jednak, że wizyta ta mo 
że nie być pozbawiona pewnych ko- 
rzyści, wszedł do pokoju pod -pretek- 
stem wydania rozporządzeń lokajowi 
i udał zdziwienie na widok gościa. 

„Rządca przedstawił się i markiz 
odpowiedział dosyć uprzejmie: 

— Dzień dobry, przyjacielu. Co 
was tu do mnie sprowadza? 

— Mój pań, Florestyn Fortiolis... 
-— Fortiolis?... Kto to jest? 
— Nowy właściciel ,, Madriny“. 
— „Madriny*?... Pierwszy raz sły 

szę. 
— Jakto, . „Chancoque* ma inną 
— Dawnej „Chancoque'. 
— Czy jest chory? | : 

nazwę? Bardzo miło! A więc pan... jak 
się on nazywa.... Fortalis? 

— Fortiolis.... polecił mi... 
— Nie, nie sądzę. į ABY 
— Może zdarzyło mu się jakieś 

nieszczęście? 

— Onie. Jest zdrów i w najlep- 
szym humorze. ; 

— W takim razie nie rozumiem, 
co znaczy pańska obecność tutaj? 

— Przyszedłem w pewnej sprawie 
jeśli pan zechce... : 

Przy stowie „sprawie“ markiz nie 
mógł ukryć zadowolenia. 

--— Proszę, proszę, niech pan wsta 
nie, —- zapraszał dobrodusznie. 
Mów pan, o co tam chodzi? 

— Mój pan słyszał o wspaniałej 
kolekcji starożytności markiza Estran- 
blot, o cennych okazach.... 

Estranblot przerwał Jokajowi i roz- 
Estranblot przerwał mu i rozkazał 

iokajowi: 
— Możesz odejść, zadzwonię, kie- 

dy będę ciebie potrzebował. Usiadł i 
czekał aż lokaj wyjdzie, nie prosząc 
gościa, by zajął miejsce. 

— A więc mówił pan, że ten pan 
interesuje się starożytnościami? 

— Tak, wszelkiemi cennemi rze- 
czami, panie markizie. On może zapła- 
cić dużo, bardzo dużo. : 

-— A więc chciałby coś nabygć? 
— Jeżeli pan markiz będzie chciał 

pozbyć się czegoś. 
-— I w tym celu przysłał tu pana? 

Cóż on sobie myśli, że ja tu mam skle- 
pik? 

— (Co też pan mówi, panie marki- 

zie! Ale zdarza się przecież, że jakiś 
cenny przedmiot w kolekcji obrzydnie, 
bywają też kopje, albo podwójne eg- 
zemplarze.... 

— Bywają, bywają, — powtórzył 
zamyślony markiz. GW 

—- Odważyłem się poradzić memu 
panu, by zwrócił się do pana marki- 
za. On chciałby.... 

— Czemu sam nie przyszedł obej- 
rzeć kolekcję? 

— Bo niewiele 
mie. 

Rozmawiający 
porozumiewawczo. 

Rządca uśmiechnął się pobłażli- 
wie. Markiz zapytał z ironią: 

— Wzbogacony chłop, co? 

się na tem rozu- 

spojrzeli na siebie 

Wydawca St. Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło 

ubiory i dywany. War- 
szawa, Twarda 24 Kel- 

Poszukiwani są*'ener- 

ekkiej akwizycji, 
cimy najwyższą prowi- 

zię, solidnych i budzą- 
cych 
wnikėw zaliczkujemy, 
Zgłaszać się 9—1. Mi- 
ckiewicza 22 m. 8 (III 
brama) 
m 
я 

  

sztucznie 
suknie 

erujemy 
rozdarte GEE 

WINO 
ler. Proszę nadesłać е 
pocztą, my odsyłamy rumuńskie 
pocztą. 2 —4 własnego importu 3|4 

litra zł 3.75. Francu- 
skie gronowe cała litro- 
wa butelka zł. 7 poleca 
D|H. St. Banel i S-ka 
Wilno, Mickiewicze 23, 
tel. 8-49. 

liczni Panowie do 
pła- 

zaufanie praco- 
@ — Но- 

Kwiaty Uėdicos 
i likusy do sprzedania 
tanio. Džielna 30. —0 

   

   

        

      

Palarnia kawy 
„BRAZYLIA 

WARZSAWA. Poleca swoje pierwszo- 
rzędne mieszanki a także rozmaite 

gatunki kawy 

Co 3-ci dzień świeży transport 
Ceny od zł 6.50 za kilogram sprzedaż 

D|H. St. Banel i S-ka 
Wilno, Mickiewicza 28. tel. 8-49. 7 

  

— Nie mogę twierdzić oczywi- 
ście, żeby pan Fortiolis należał do 
tych panów, którym służyć przywyk- 
łem Ale 

Bardzo bogaty, naprawdę? 
O, nadzwyczajnie! 
Czyż aż tak bardzo? 
Ogromnie! 
Do djabła! Ale.... siadajże pan, 

proszę! : 
_ W milczeniu badali siebie spojrze- 

niem. 
. — Proszę mi powiedzieć, czy on 

nie zamierza urządzić polowanie? 
— O nie, do polowania jeszcze 

nam daleko. Tymczasem interesuja nas 
antyki. Polowanie przyjdzie potem. 

Sytuacja była zupełnie jasna. Маг- 
kiz uśmiechnął się i zatarł ręce. 

— No, cóż,— rzekł, wstając, — 
dobrze trafiliście. Mam właśnie dwie 
szaty Louis XV: oryginał i kopję. Za- 
raz sprawdzimy, czy pan:się zna na 
tych rzeczach. 

Wprowadził rządcę do salonu. 
— Oto te szafy, która z nich jest 

oryginałem, a która kopją? 
— A co będzie, jeśli zgadnę? — 

zapytał rządca. 
— Jakto: co będzie? 
-— Czy sprzeda pan nam oryginał, 

jeżeli odgadnę? 
Markiz namyślał się nie dłużej jak 

uzy sekundy: 
— Dobrze Masz moje słowo: jeśli 

odgadniesz pan, możesz ją zabrać dia 
swego pana... za Odpowiedniem wy- 
nagrodzeniem, oczywiście! — dodał 

śpiesznie. 
— Naturalnie, panie markizie. 
Rządca uzbrojony w lupę zabrał 

się do oględzin, podrapał ścianki sza- 
žy, podmuchał, zmierzył drutem dziur- 
Ki, wygryzione przez robaki i wresz- 
cie oznajmił, prostując się dumnie: 

— Kopja jest zrobiona doskonale, 
гле oto oryginał. 

Pokazał szafę, stojącą na prawo. 
Markiz klasnął w dłonie: 

— Brawo, przyjacielu! Szafa wa- 

  

SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 3. 

człowiek Świata — Elmo Lincoin. 
Serja I i II—Tajemniczy upiór. Na śmierć i życie. Aktów 12. Wyświetla się od 12 do 15. IX. wą. 
Serja III i IV—W obliczu śmierci. Szalony pościg Elmo Lancolna. Aktów 12. Wyświetla się od 16 do 19. 1X. wł. 
Serja V i VI—Zdemaskowani. Zwycięstwo Elmo Lincolna nad groźną bandą opryszków. Aktów 12. Wyj 

šwietla się od 20 do 23. !X. wł. Kasa czynna od g. 5 m. 30, Początek seansów od g.6. Nast. program:„Martwy węzeł*. 

  

Dźwiękowy 
Kino-Teatr 

„HELIOS“ 

olšni Wilno najpiekn. 
melodjami w arcy- 

dziele 
Nad   

Premiera. Arcydzieło dzwiękowe, które wzbudziło zachwyt całego Świata! Niezrównany Mistrz Pieśni AL JOLSON 

Spiewak jazzbandi 
program: REWEL dodatek dźwiękowy. 

Tragedja duszy ludzkiej. W roli ko- 
biecej prześliczna MAY AVOY. 

Dla młodzieży dozwolone. 
  

  

KINO 

„ŠWIATOWID“ 
Mickiewicza 9. „Grzesznicy“ 

Dziś! Pierwszy raz w Wilnie! Wielki film, ilustrujący dzieje ognistej grzesznej milości p. t. 

W rolach głównych bożyszcze kobiet, król amantów JERZY MARR prze- 
śliczna GRETA GRUAL i znakomity MARJAN JEDNOWSKI. 

  

  

Dźwiękowe Kino 

„HOLLYWOOD: 
Mickiewicza 22. 

„W SIDŁACH KŁAMSTWA" 
Rewelacyjny przebój dźwiękowy! Ulubieniec tłumów mistrz EMIL JANINGS w wzruszającym dźwiękowym Je. 

1 

w pozostałych rolach głównych ESTHER RALSTON i GARR' 
COOPER. Nad program: Dodatek dźwiękowo-śpiewny. Pocz. 

tek o godz. 4ej, ost. seans 10.30. Do godz. 6-ej ceny miejsc Balkon 80 gr. Parter 1. 
  

  

Polskie Kino 

„WANDA: 

Wielka 30. Tel. 14-81   Don Juan 
Dziś! Nieporównane arcydzieło ze złotej serji! Superfilm o wybitnej wartości artystycznej. p. t. 

(Wieża miłości) Epokowy dramat w 12 akt. w roli 
kniejszy tytan ekrąnu John Barrymore, Helena Costello i Mary Astor. 

głównej: największy i majpię- 

  

KONCER 
Urządza firma 

K. Dąbrowska 
„WILNO, ul. NIEMIECKA 

Celem zademonstrowania najlepszych fortepjanów i pianin 
krajowych i zagranicznych. Udział biorą 

codziennie od 12—21 4—6 w 
Głównym Pawilonie I-gich 
Targów Północnych wWilnie 

DOKTOR 

P. Pitkowska 
(choroby wewnętrzne 
i dzieci) przeprowadzi- 

czowa i prof. K. Pliszka - Ranuszewiczowa 

  

SIWYM WŁOSOM 
przywraca pod gwarancją pierwotny 

kolor apt. J. GADEBUSCHA 

„Axela Regenerator" 
hut. zł. 3 

va wŁosy „REWAX” 
Trwale farbuje na kolor blond, chatain, 

brun i czarny. 

Pudełko zł. 6. 
Do nabycia w składach aptecznych: 

J. Prużan ul. Mickiewicza 15 
„l. B. Segal" ul. Tocka 7 
W. Narbut ul, S-to Jańska 11 
„Arx“ ul. Mickiewicza 5 
I. Frydland ul. Wilenska 30 
„Poldrog* róg Rudnickiej i Zawalnej 
E. Kudrewicz i S-ka ul. Mickiewicza 26 

B-cia Armanowscy ul. Rudnicka 12 
„Farma* ul. Zamkowa 26 
I. Bielic ul. Zamkowa 15 
H. Dąbrowska — ul. Wileńska 18 
S. Załb. ul. Mickiewicza 42 
Prosimy zwiedzić własne stoisko 

na Targach Północnych. ” 

  

  

  

STARE PLUSZE wytłacza się i odświe- 
ża. ul. Jak. Jasińskiego Nr. 1 m. 2 róg 
3-go Maja. Tamże plisowanie, 
zowanie 

dekaty- 
—1 

     

  

WYKA ZIMOWA, 
PIASKOWA 

wysiana w jesieni w żyto, daje już 
w kwietniu obfite pokosy. 

Posiada ją na składzie 

Wileński Spółdzielczy 
Syndykat Rolniczy 

—2 Wilno, Zawalna Ne 9, 

— T. į. mego pana! Ale pozostaje 
jeszcze pewien drobiazg do omówie- 
nia: cena? 

— Racja, — zgodził się markiz 
— tak rzadko mam do czynienia z te- 
go rodzaju tranzakcjami, że zapomi- 
nam o najważniejszem. Dobra szafa, 
co? 

— Wspaniała!! 
— To okaz muzealny. I tak dosko 

nale zachowany, niema najmniejszej 
szramy! Zaczynam żałować, że zgo- 
dziłem się na tę sprzedaż. 

— Ale pan markiz dał słowo. 
— Niestety, a słowa nigdy nie co- 

fam. Jak dla sąsiada, odstąpię to za 
siedemdziesiąt tysięcy. 

i 

Markiz Estranblot wymówił te cyf 
rę tonem niedbałym, ale śledził niespo 

kojnie z pod oka, jakie wrażenie uczy 
ni ona na kupującym. Rządca nie drg- 
nął nawet: 

— To dla mnie, a dla mego pa- 
na? Ч 

-— Dla pana? 
—- Tak, siedemdziesiąt tysięcy, to 

duża suma, ale nie śmiem targować 
się z panem markizem. Jeśli pan nie 
będzie miał nic przeciw temu, -— to 
dia mnie będzie siedemdziesiąt tysie- 
cy, a dla mego pana osiendziesiat. 

— m! — mruknął markiz, żałując 
że zażądał tak mało, — masz rację 
przyjacielu. Niewarto być uprzejmym 
dla tego sklepikarza ze spuchnietym 
workiem. A więc zaokrąglimy sumę 
do stu tysięcy, z których piętnaście 
będzie pana. 

A osiemdziesiąt pięć — pana mar- 
kiza? 

—- Czy to niesprawiedliwie? Sie- 
demdziesiąt tysięcy za szafę, a, resztę 
na połowę. 

— Hm.... trochę zanadto. 
—- Dla ciebie, przyjacielu, — to 

zanadto! 
Ale powiedzmy,dla uczciwości, 

dziewięćdziesiąt. 
Nie to chciałem powiedzieć 

«—- No, niech tak będzie! — we - 

»„ skórne i moczopłciowe 

ła się na ul. Słowac- 
kiego 17 m. 25, telef. 
10-13. Przyjmuje od 

12—2 i 4—7. 

3, m. 6 ; 

AKUSZERKA 

ŚMIAŁOWSKA 
rzyjmę dzieci dooraz Gabinet Kosme- 

nauki: 2-gi rok tyczny, usuwa zmarszcz 
naucz. oraz początkiki, piegi, wągry, łupież, 
francuskiego z rodowi- brodawki, kurzajki, wy- 
tą Francuską. Jagiel- padanie włosów. Mic- 
lońska 7 m. 2. kiewicza 46. 

GABIN 
NORSE cjonainej Kosme- 

Blumowicz | 8%i Lecznie tyki Leczniczej. 

choroby weneryczne, Wiłno, Mickiewicza 31 

    
skórne i moczopłciowe m. As 

WIELKA 21 
tel. 921, od 9—11i3—%6 Urodę konserwu- 

W. Z. P. 29.je, doskonali, odświe- 
— usuwa jej skazy 

Н i braki. Masaż 
Dr Ginsberg twarzy i ciała (panie). 
Choroby skórne, we- Sztuczne opalenie ce- 
neryczne i moczopłcio- ry. Wypadanie włosów 

ao ko a EA AS 

we. Wileńska 3 od! łupież. Najnowsze 
8— 114 — 8. Tel. zdobycze kosmetyki ra- 

7. cjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

DOKTOR W. Z. P. 48. 

Pokój 

  

: i Okazyjnie 
LOKALEJK? zz. sę ce 

dziennie od 3 da 5-tej 
po południu. Białostoc 

ka 6 m. 3: 

RÓŻNE) 

umeblowa-   ny WSZy- 
stkie wygody do wy- 
najęcia. Objazdowa 6 
m. 7. —8 

  

wynajęcia 2 po- Do Koje i kuchnia DJ jas 
cena zł, jedne 
wejście ul. Orzeszko- Słoneczne, z  umeblo” 

waniem lub bez, w . 

  

wej Nr. 11, m. 6° pobliżu - Banku Rólne- 
go i Dyrekcji kolejo“ 

| AKC: jj wej. W.  Pohulanka 

KUPNOJ ***- | 
SPRZEDAŽ 

„ kompieti 

(kamienica) PZygotowującego E 

Poszukuję 
dzieci de 

Dom : 1-szej klasy szkeły śr igtrowy 5 “° 2 Z 
pok. SA GeDNy: dniej z uwzględnienie. 
Kolonja bankowa (Ros-i$7yKa francuskiego. 

Zgłoszenie do Adm. sa). Sprzedam. Adres 
w redakcji. Słowa dla W. M. 5 

ы = ozdobi Filedendron 0 
sprzedaje się rower 26_ liściach 5-3 
marki „Zawadzkiego* iściach wielkich, 
zupełnie nowy za 180 sprzedaje się niedrogo 

z braku miejsca, Ul. 
= EMO EA MAR Jak. Jasińskiego Nr. 1 

m. 2 róg. 8-go Maja. 
Tl Aleks L. RAJ 

Okazyjnie USE szkeły pow. 
sprzedaje się nowy pa- lat 12 prosi e uw 
tefon walizkowy firmy dzielenie jej bezpłat 
„Szwajcarskiej *nie obiadów. Dowie: 
z50-cioma nowymi pły- dzić się w Administra 
tami za 250zł. Popław- cji „Słowa* C. M. 

  

  

Szyrwindt .,, й 
сЬогоьу weneryczne, srodę os 

), 
wuje, doskonali, odswie- 

  

Wielka 19, od 9—1 i 
a rza usuwa braki i skazy. 

Gabinet ° 

DOKTOR moi G edi6 
Leczniczej 

D. ZELDOWICZ 7 Hryniewiczowej. 

chor. skėrne, — жепе- ul. W/ELKA Ne 18 m3. 
ryczne, narządów mo- Przyj. wg. 10-1i 4-7 
czowych, od 9— 1, od W. Z. P. 2%, 

5—8 wiecz 0 pe u ECK 

Kobieta-Lekarz  |ĄBIIUIT de ВАОТЕ 
KEVA“ (Paris) 

br. TeldowiczoWa ša 37, tel. 

KOBIECE, WENE- 657, 0d11 — 1 
RYCZNE NARZĄDÓW Rezgładzanie i odświe- 

DOW MOCZOW.  žanie twarzy. Leczenie 
od 12—2i od 4—6,wągrów i  pryszczy. 
ul. Kada 24. Elektryzacja W.Z.P. 85 

el. . 777277 I 

stchnął markiz. 
jestem zgodny! 

— Ależ to przyjemność mieć z pa- 
rem do czynienia, panie markizie.! 

— Dobrze, sprawa skończona. Co 
zaś do polowania.... 

— Pan markiz może liczyć na 
innie. Zrobię wszystko, co należy. 

— Doskonale, przyjacielu, dosko- 
nale. Szklaneczkę białego wina..- 

Wypili i doszli do porozumienia, 
co do szeregu spraw. Następnie ucz- 
ciwy rządca powrócił do zamku, za- 
bierając fotografję szafy, i potajemnie 
cdznaczywszy ją paznokciem na wszel 

ki wypadek... aby uniknąć nieporo- 
zumień. 

Kilka dni później markiz Estran- 
blot znalazł się w towarzystwie swego 
lesniczego na granicy ziemi swego 
sąsiada. 

Tego dnia był w ponurym nastro- 
ju, bo od samego rana psy jego wy- 
płoszyły jedynego zająca i ze dwa 
dziesiątki wron. Markiz przeklinał Re- 
publikę, która zabijała podatkami sztu 
kę myśliwską, przeklinał kłusowników 
niszczących zwierzynę.... Nagle z pod 
jego nóg poderwał się duży bekas, tak 
niespodziewanie, że myśliwy nie zdą- 
żył wystrzelić. у 

Ptak mignął wśród krzewów i 
znikł po stronie granicy sąsiada. Wy- 
krzyczawszy na psy za nieuwagę, 
markiz zauważył nagle, że jeden z 
nich stanął nasrożony przed krzaka- 
mi, rosnącemi na terytorjum „Madri- 
ny”. 

' — Djabli niech porwą tego prze- 
klętego ptaka! A moją kuzynkę z nim 
1azem! 

Leśniczy 
myśl: 

— Mówią, że nowy pan nie strze- 
że swych lasów przed myśliwymi... 

— W każdym razie ptak uciekł z 
mojej ziemi! — oznajmił markiz. 

Nie namyślając się dłużej, prze- 
szedł granicę. Ptak zerwał się znowu. 
Markiz zabił go. Leśniczy podbiegł, 
by go podnieść, gdy z poza krzaka 

— A mówią, że nie 

  

uprzejmie _ podsunął 

ska Nr. 12 m. 5. —————— 11 

Młyn Sg 500-1000 zł. 
turbino- | qam za wyrobienie po” 

wy, pytel, krupier- | sady. Dowiedzieć si 
nię, razówkę, krej- | Biuro ogłoszeń S. Ju 
szegę, ziemi ornej |tana Niemiecks 

  

  

   

     

  

20 ha z zabudo- telef. 222. 
waniami sprzedamy ы 4 
za 5.000 dolarów. | BEZPŁATNIE! Op 
Dom H.-K. „Zachę- | wiem Ci kim jeste: 
ta“, Mickidwicza 1, tel. 9-05. kim być możesz. Okr 

ślę szczegółowe Tw 
i CHARABTEL,. _ ZAGłOŚJ 

przeznaczenie. Napi: 

RaSy ua aychniasć imię r 
bardzo ładna do sprze- Ino Mo, 
dania, ul Marcowa 25, | 7YMasz A 
dom Kaczyńskiego ważniejszych faktów 

okolica Rossy. życia — darme. E 

  
sze ogłoszenie, 75 

S (znaczki pocztowe) ni 

M maszyną, poszuki” Brzęyłkę załączyć Wa yną p szawa, Psychografolof je 2—3 godzin pracy 
ASRR Adits W re- SZYLLER - SZKOLNI 

dakcji. Nowowiejska 32. 1 

ukazała się jakaś postać: 
— Co to za nowa moda? — za 

wołała podejrzana figura. — O mał 
co nie trafiliście mnie w plecy? 

Markiz instynktownie cofnął si 
ale przyjrzawszy się  nieznajemem 
podszedł bliżej i zapytał surowo: 

Kimi jesteście i co tu robicie 
— A pan sam kim jest? 
Pytanie to w ustach nieogoloneg 

włóczęgi, ubranego w płócienną blue 
zę i sandały na bosą noge, WSJ 
ło szczególnie bezczelnie. Arystokra- 
ta uśmiechnął się pogardliwie: | 

—- Złapałem cię, mój chłopcze! 
Zastawiałeś tu sidła! 

— Cóż z tego? 
-— Co masz w worku? 
— To do pana nie należy. 
—- Oho! Ja cię nauczę! 
— O ile sobie przypominam, ni 

paśliśmy razem świń, żeby pan mógł 
mówić mi „ty”. 

— Ach, łotr! — zawył markiz 
Kłusownik! 

— Czyż jestem na pańskiej zie4 
mi? 

— Nie, ale jesteś w lesie mega 
sąsiada i przyjaciela p. Fortiolisa. | 

— A to kawał! — zdziwił się kłu+ 
sownik. — To ten Fortiolis, czy jak 
tani, to pański przyjaciel? 

— Jak śmiesz wątpić? 
— Nie zaprzeczam, kiedy pan tak 

mówi... | 
Markiz zawołał leśniczego: 
-— Hubercie, zajrzyj do jego wor- 

ka! < 
— Proszę, — odrzekt  spoktjnie 

kłusownik, wysypując zawartość wof 
ka. ! 

Na ziemię upadły trzy nieżywe 
króliki. Markiz aż podskoczył z rado- 
ści: 

-- Widzisz, Hubercie! Cha, cha. 
cha! Ja ci pokażę, jak to się łowi kró- 
jiki na cudzej ziemi! Pokażno mi swó 
je papiery! "4 
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