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PO (ENTROLEWIE — ENOECJ 
Магагт przejawia się w naszem 

życiu politycznem. Wszystkie partje 

polityczne przeż!yły się, zakłamały się, 

wprawdzie znajdują jeszcze wiarę u 

naiwnych lecz jest to martwa wiara 

niezdołna do większych czynów. Rzu- 

va się hasła, które przestają już być 

_ siłą motorową. Pustka i brak programu 

_ jest dziś widoczną. 

Endecja największa partja opozy- 

cyjna posiadająca wieloletnie  doš- 

wiadczenie organizacyjne, przywódców 

rozreklamowanych, posiadających po- 

słów w szeregach partyjnych—Endecja 

parja bojowa, miotająca stale oszczer 

stwa i obelgi na przeciwników, właś- 

ciwie dziś nie posiada żadnego pro- 

gramu. 
Jei organy bardzo karne i solidar- 

nie występujące twierdzą częstokroć 

że Endecja pragnie reformy Konstytu- 
cii. Jakiej reformy, i jak ma wyglądać 

przyszła ordynacja wyborcza, na jakich 

zasadach ma się opierać Konstytucja— 

tego czytelnik gazet endeckich nie wie. 

Politycy endeccy częstokroć zapytywa 

ni o program reformy Konstytucji, po- 

wiadają że chcą zapewnić wpływy 

dominujące żywiołowi polskiemu. Lecz 

w jaki sposób ma być to uczynione,o 

tem szeroki ogół nie wie. Partja en- 

decka w Sejmie wniosła pewne popraw 

«ki do tych i owych paragrafów Kon- 

stytucji, lecz nie tak przeprowadza 

się reformę Konstytucji. Konstytucja 

„pożądana winna zarysować się jasno 

w świadomości ogółu i tem skupiać 

znaczne pierwiastki * sił narodowych 
dla swej realizacji. Endecja nie mówi 

o konkretnych reformach konstytucyj- 

nych, sprzymierza się z lewicą t.zw. 

Centrolewem a więc grupami pragna- 

cemi utrzymać  sejmowładztwo, na- 

wrócić do Konstytucji 17 Marca, oży- 

wić tego rozkładającego się trupa, za- 

truwającego naszą atmosferę polity- 

czną swemi miazmami. 

Gdzie program ekonomiczny Ende 
cji. Oportunizm był jej przewodnią za- 

sadą w polityce ekonomicznej ostat- 

niego dziesięciolecia. Nasze reformy 

społeczne przekraczające nasze siły 

produkcyjne były akceptowane przez 

Endecję. Posłowie endeccy wybrani 

pod has.łem walki z projektami wy- 

właszczeniowej reformy rolnej byli 

jej współtwórcami w 1925 roku. W 
kraju pozbawionym kapitału, który stoi 
wobec dylematu: posyłanie swych ro- 

botników do obcego kapitału za gra- 
nicę, lub sprowadzanie obcego kapita- 

łu do kraju. Endecja stale oświadcza 
się przeciwko wprowadzeniu obcego 

"kapitalu do Polski. Swą polityką ze- 
wnętrzną, swemi demonstracjami i he- 

cami anti - niemieckiemi Endecja wy- 

wołuje wrażenie nazewnątrz, że Pol- 
$Ка dąży do wojny z. Niemcami co 

bezwarunkowo fatalnie oddziaływa na 

jej kredyt zewnętrzny. Rzecz charak- 

„terystyczna, Rumunja pozostająca W 

antagonizmie z Sowietami  pretendu- 

juwemi do Besarabji i Jugosławia roz- 
dzierana antagonizmem serbsko - chor 

wackim, obcięte i okaleczone Węgry 

wszystkie te państwa posiadają 
znaczniejszy kredyt zagraniczny niż 

Polska. Endecka akcja. endecki duch, 

przenikający nawet inne ugrupowania 

* jest temu główną przyczyną. Dojście 
do władzy Endecji mogłoby Polskę 
doprowadzić do katastrofy. ! 

W pamiętnikach  Biesiedowskiego, 
znajdujemy charakterystyczny fakt, gdy 

$owiety w 1923 roku rachowaty na re 
olucję w Niemczech, którą chciały 

popierać, pertraktowały wówczas z wi- 

ceministrem Sejdą, upoważnionym do 
tych pertraktacyj przez Dniowskiego. 

9 przepuszczenie ludzi i broni przez 
terytorjum Polski do Niemiec dla przyj- 
ścia z pomocą rewolucji niemieckiej. 
Sowiety przez swego nieoficjalnego a- 

* genta Koppa neciły endeków perspek 
tywa zajęcia Prus Wschodnich. Czyż     

kę sowiecką nie udowodnili, że nie są 

zdolni do objęcia władzy. Endecy, 

rzecz naturalna, usiłują zaprzeczyć 

kompromitującym dla nich reweiacjom 

Piesiedowskiego, które w danym wy- 

padku najzupełniej odpowiadały rze- 

czywistości. 
Mówiąc o endekach  poruszatem 

dotychczas obecne aktualne ich sta- 

nowiska. Mógłbym nie poruszać prze 

szłości w imię tej zasady że napróżno 

dziś się kłócić o to, co wczoraj trze- 

ba było czynić. Lecz Endecja swe pre 

tensje do hegemonii politycznej w naro 

dzie usiłuje oprzeć na przeszłości, spe- 

kulując na tem, że to, co było wczoraj 

jest już dziś zapomniane i może stwa- 

rzać legendy w które uwierzy młodzież. 

Taką legendą jest to, že Endecja dą- 

żyła do niepodlegśoci, że usiłowała о- 

siągnąć wielką Polskę. 

Powstała z Ligi Narodowej, or- 

ganizacja o hasłach  niepodległościo- 

wych, lecz kastrująca ideę niepodle- 

głości z pierwiastków walki zbrojnej o 
tę niepodległośc. Endecja przystoso- 

wuje się. do opinji Królestwa w 1905 

roku staje się partją ugodową wobec 

Rosji. Swą ugodę opierała wówczas 

na utrwaleniu się stosunków politycz- 

nych w Europie. Przed wojną świato- 

wą szkalowała, spotwarzała nasz ruch 

militarny, nasze organizacje bojowego 

pogotowia z których wyrosła siła zbroj 

na Polski. Dmowski szydził, że będzie- 

my mieli zastępy „uczestników niedo- 

szłego powstania", zgóry patrzących 

na pracę realną, odbywającą się w 

społeczeństwie. Endecja jest grupą 

nacjonalistyczną, mającą bronić nasz 

stan posiadania w mieszanych  pro- 

wincjach. Tymczasem brała udział w 

akcji neosłowiańskiej, gdzie wyraźnie 

mówiono © rosyjskości Galicji Wscho- 

dniej i innych naszych Ziem histo- 

1ycznych. Opozycyjna dla Bobrzyńskie 

go, wyciągnęła swe ramiona do Bo- 

Lryńskiego, gdy ten podczas okupacji 

rosyjskiej w 15 roku usiłował założyć 

podwaliny Rosji w Galicji Wschodniej. 

Na naradzie w kwestji przyszłej orga- 

nizacji Polski 8 lipca 1915 r. ze stro- 

ny rosyjskiej Mirskij i Czechaczow „nó- 

wili o likwidacji pierwiastku polskie - 

go w Zachodniej Rosji, p. Dmowski 

oświadczył, że Polacy myślą wyłącz- 

nie o Polsce etnograficznej. 

Nawet po wygranej wojnie z Rosją 

w 1920 roku, delegat stronnictwa en- 

deckiego w rokowaniach pokojowych 

w Rydze prof. Stanisław Grabski był 

przeciwnikiem posunięcia granicy pol- 

skiej do Berezyny, jakkolwiek ta gra- 

nica sama się nasuwała i w 1811 ro- 

ku przed wojną z Napoleonem Ale- 

ksander I proponował Czartoryskiemu, 

a w 17 roku Dekabryści rewolucjoni- 

stom polskim. Byłaby to granica w 

pewnej mierze naturalna utrudniająca 

tworzenie band dywersyjnych. Zdając 

sprawozdanie z kongresu pokojowego 

w sali Tow. Hygjenicznego w War- 

szawie Stanisław Grabski powiedział 
„Mogliśmy mieć Mińsk, lecz Mińsk to 

wrzód, pozostawiliśmy go więc Ro- 

sji”. Tymczasem ów Mińsk w maju 

1920 roku nosił polski charakter, li- 

czył tysiące młodzieży polskiej w 

szkołach średnich i powszechnych. 

Nie endecy mogą byč obrońcami pol- 

skości naszych Ziem Wschodnich. 

Władysław Studnicki. 

| 

LITEWSKI MINISTER KOMUNIKACJI 

W RYDZE. 

RYGA. (tel. wł.) Wczoraj pocią- 

giem wieczornym przybył z Kowna li- 

tewski minister komunikacji p. Wiłe; 

szys. Dworzec był udekorowany fla- 

gami obu państw i zielenią. Dzisiaj 

łotewski minister komunnkacji podej- 

inował litewskiego gościa śniadaniem 

u wieczorem na jego cześć premier 
ludzie, łapiący się tak naiwnie na węd- wydaje raut. 

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

     pocztowa uiszczona ryczaltem 

PRZED WYBORAMI 
CZARNA POLEWKA. 

Jak donosiliśmy w Małopolsce Wschod- 

niej miejscowi przywódcy endecji oraz 

stronnictw lewicy i środka zawarli porozu- 

mienie co do stworzenia bloku polskich var 
tyj opozycyjnych od endecji do PPS. 

Pakt wymagał jednak jeszcze zatwier- 

dzenia przez władze centralne poszczegól- 

nych stronnictw. 

Rada Naczelna PPS na ostatniem posie- 
dzeniu powzięła uchwałę, w której oświad- 

czyła się przeciwko takiemu blokowi. 

Po przedyskutowaniu sprawozdania Iwo 

wskich przywódców PPS, Rada Naczelna 

postanowiła, że PPS nie połączy się z ende- 
cją na terenie Małopolski Wschodniej. 

* * 

Endecja sokmpromitowala sie sojuszem 

z socjalistami w Małopolsce Wschodniej. 

Teraz kompromituje się jeszcze bardziej 
reknzą, którą otrzymała od PPS. 

Jeśli ktoś chce czynić coś tak bardzo 

ryzykownego i nieprzyzwoitego jak sojusz 

z najskrajniej od siebie pod względem prze 

konań socjalnych odległem stronnictwem —- 

to na miłość Boską — niechże przedtem 

zaasekuruje sobie przynajmniej  powodze- 

nie. Dziś o tej małopolskiej imprezie en- 
decy powiedzieć mogą „stracony honor i 

tracone wszystko”. 

WYSTĄPIENIE POLITYCZNE PANI 
BARTLOWEJ. 

  

Przed paru dniami przemknęła się 
przez prasę wiadomość, że prof. Bar- 
tel złożył wizytę skazanej przed ty- 
godniem przez sąd w Lublinie b. po- 
słance Kosmowskiej. B. Premjer Bar- 
tel pośpieszył ogłosić list w: gabine- 
tach, w którym zaprzecza faktowi swej 
wizyty. Jak pisze „Nowy  Dziennik* 
wizytę tę złożył p. Kosmowskiej nie 
p. Bartel ale jego małżonka p. Bar- 
tlowa. 

ROZŁAM W CZĘSTOCHOWSKIM 

CENTROLEWIE. 

W „Centrolewie* na gruncie czę- 
stochowskim nastąpił rozłam. Wystą= 
piło z  „Centrolewu* stronnictwo 
„Piast*. 

Powodem wystąpienia jest fakt, że 
na ogólnej liście stronnictw opozycyj- 
nych Częstochowa— Radomsko umie- 
szczono przedstawiciela „Piasta* na 
piątem miejscu, na co zainteresowane 
stronnictwo nie chciało się zgodzić. 
Lista Centrolewu zawierać będzie przy 
wyborach do sejmu następujące na- 
zwiska (podajemy w kolejności) Pu- 
żak (PPS), Bardziński (Wyzwolenie), 
Kazimierczak (PPS, CKW), Czwarte 
zawierać będzie nazwisko kandydata 
stronnictwa chłopskiego. Stronnictwo 
chłopskie jednak z podziału manda- 
tów jest niezadowolone. Z drugiej 
strony krąży pogłoska, jakoby „Piast* 
miał połączyć się z Chadecją i toczy 
w tej sprawie pertraktacje. 

CZY DOJDZIE DO WSPÓLNEGO 
ŻYDOWSKIEGO BLOKU? 

W niedzielę odbyło się posiedzenie przed 
stawicieli wszystkich ugrupowań wchodzą- 
cych w skład bloku ogólno - sjonistyczne- 
go Organiz. Sjonist. w Kongresówce i na 
Iresach, Organ. Sjon. Wschodn. Małopol- 
Ski, Organizacja Sjon. Zachodn. Małop. i 
šiąska, „Mizrachi“ i Hitachduth“). 

Tematem obrad, które przeciągnęły się 
do późnego wieczora, była sprawa rozsze- 
rzenia bloku i utworzenia ogólno - żydow- 
skiego bloku wyborczego. 

Jak wiadomo, wśród sjonistów ścierają 
się dwie sprzeczne opinje co do możnoś- 
ci zawarcia porozumienia wyborczego Z 
„Augudą“. 

Wbrew oczekiwaniom niedzielne zebra- 
ine zakończyło się bez rezultatu. Nie po- 
wzięto żadnych uchwał i postanowiono ze- 
brać się ponownie we wtorek. Na posie- 
uzeniu wtorkowem ma nastąpić ostatecz- 
ne ustalenie stanowiska błoku sjonistyczne- 
go wobec koncepcji utworzenia ogólno - 
żydowskiego bloku wyborczego z udzia- 
łem „Agudy“. 

ZACO ARESZOWANO KOR- 
FANTEGO? 

Na skutek skargi, wniesionej przez 
wiadze nadzorcze Banku Śląskiego, 
c'az po sprawdzeniu w dochodzeniu 
podstaw tej skargi, prokurator Sadu 
Okręgowego w Katowicach zarządził 
zatrzymanie w dniu 26 bm. b. posła na 
Sejm Śląski Wojciecha Korfantego. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
BIENIĄKQNIE —- Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul Zamkowa, — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński: 
IWIENIEC — Sklep Tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK —. Sklep „Jedność*. 
LIDA — nd. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch'*. 

N. ŚWIĘCIANY — 

PIŃSK — Ksi 
POSTAWY — Ks 

WOŁKOWYSK — 

  

       
      

Stahlhelmowcy napadają na szkoły polskie 
BERLIN. (PAT) „Welt aa: Montag“ donosi, że mniejszość polska w Osławej Dą- 

browej, pow. bytomski. wniosła skacgę przeciwko organizacji Stahlhelmu, która w dniu 

7 bm. wządziła »brojnv napad na polskie szkoły mniejszościowe. 

Skarga przytacza szereg przekroczeń Stahlhelmu przeciwko . mniejszości polskiej. 

„Welt im Montaę'* pisze: Ze względu na mniejszość niemiecką w Polsce oczekujerny, 

że nodprokurator z całą energją zajmie się temi sprawami. Cóż powiedziałby wreszcie 

Statlhels:., zdyby organizacje polskie nie dopuściły do uroczystości szkołnych, urzą- 

dzanych przez szkoły mniejszości niamieckiej w Polsce. 

Z procesu hitlerowców w Lipsku 
BERLIN. (PAT) — Dzisiejsze zeznania w procesie w Lipsku w zupełności ро- 

twierdziły główne puak.y oskarżenia. Sensacją dnia było wystąpienie przewodniczącego 
trybunału, który ostro zaprotestował przeciwko próbom wpływania z zewnątrz na tok 
przewodu sądowego 

Trybunał — oświad zył przewodniczący — zasypywany jest formalnie listami ano 
simoweni, zawierającewi szereg pogróżek i ostrzeżeń ze strony sympatyków polity- 
cznych i antagon'stow Jsksrżonego. Aator jednego z takich listów oskarża przewodni- 
czącego o stronniczość, zarzuca mu pocoho dzenie żydowskie, wzywajac go do złoże- 
ma urzędu i oddania kerownictwa rozprawy Hitlerowi. 

Zernauia ppor. Fuersena zawierają szereg znamiennych momentów, rzucających 
šwirtio na prądy polityczne, panujące w korpusie oficerskim Reichswehry. Rozmowy z 
oskerżonym Ludiner: ak wywodzi Fuersen, utwiedziły go w przekonaniu o zgodności 
progran u partji narodo'vo - sacjalistycznej z poglądamni większości oficerów Reichswe- 
luy. Głównym celem dążeń naszych jest zrzucenie więzów, nałożonych na Niemcy przez 
traktat wersalski. Oficerow'e dokładać muszą wszelkich starań, ażeby Reichswehra w 
przyszłości nie mogła być użyta jako narzędzie do zdławienia ruchu narodowego zmie- 
rzającego do wyzwolenia Niemiez od „kłamstwa o winę za wojnę” oraz do odbudowy 

- panstwa w grani: ach przedwojennych. 
Obecny na sali przedsrawiciel M-stwa Reichswehry mjr. Theissen protestuje prze 

ciwko podejrzeniom jakoby poglądy niektórych oficerów Reichswehry nie odpowiadały prze 
koneniom narodowym. Cały kcrpus ofcierski, cała armja niemiecka, w-g twierdzenia 
Theissena, ku'tywuje ideę pogotowia zbrojnego, odrzuca pacyfizm w pospolitem znacze- 
mu, odizuca róvnież internacjonalizm, natomiast myśli i czuje w duchu narodowo 

Posiedzenie gabinetu Rzeszy 
BERLIN. (Pat). Gabinet Rzeszy odbył w poniedziałek posiedzenie, 

na którem zredagowano ostateczny tekst ustaw, objętych nowym  progra- 
mem finansowym rządu. Ogłoszenie tego programu nastąpi we wtorek. 

Frazesy w które nikt nie wierzy 
LONDYN. (PAT) Mirisier spraw zagranicznych Henderson wydał śniadanie na 

cześć ustępujacego amoasncora niemieckiego w Londynie p. Sthamlera. Wśród zapro- 
szunych gości ob:cm. bli: mvnister Snowden, premje: Mac Donald i były minister spraw 
zagranicznych Cham >erain 

я W wygłoszonem przemėwieniu minister Henderson odezwał się z wielkiem uzna- 
леп 0 działalności us'ępujacego ambasadora, W odpowiedzi p. Sthamier oświadczył: 
Potrzeba jeszcze wie e pracv ostiożnej i cierpliwej, aby powrócić. do normalnych stosun- 
sów między Niemcani a Anglia. Atmosfera przyjaźni została jednak stworzona, co po- 
zwa a patrzeć w przyszłość z nadzieją. 

Wielka Brysanja może hyć pewna, że nacechowana ustępliwością i cierpliwością 
Po teka Stresemann:. w da'szym ciągu stosowana będzie bez zmian przez rząd nie- 
mie”At. 3 

Przyczyni się ona da wspokojenia Europy i pozwoli na dalszą poprawę stosunków 
angielsko - niemieckich Stwierdzono już z zadowoleniem w Genewie, że oba państwa 
ządzą się ią samą zasadą w dziedzinie rozbrojenia. 

jeżeli istnieje ta zyodaość w tak wielkiem zagadnieniu — mówił ambasador, — 
„estem Dewny, że w innvch dziedzinach będzie tak samo. W końcu p. Sthamier wyraził 
na:zieję — ze nad>jdz.e azień, w którym prawdziwa i trwała przyjaźń połączy dwa 
wie kie лагоду. 

    

Jezuita 0 przešladowaniu religji w Rosii 
CITTA DEL VATICANO. (Pat) „Osserwatore Romano* rozpoczęła 

druk w odcinku relacji jezuity Walsha o kościele katolickim i prześlado- 

waniu religijnem w Rosji sowieckiej. O. Walsh odczytał tę relację na kon- 

gresie prasy katolickiej. 
Jak wiadomo, relałor był przez pewien czas w Rosji sowieckiej i wy- 

głosił niedawno w Instituto Billico w Rzymie ciekawy odczyt o prześlade- 

waniach religijnych w Rosji. 

Hydroplany polskie z wizytą w Libawie 
LIBAWA. (Pat). Wczoraj przyleciały do Libawy trzy polskie hydropiany 

wojskowe z 11 oficerami i 7 podoficerami załogi. Wieczorem dowódca garni- 
zonu libawskiego gen. Krustin wydał na cześć gości raut. 

GŁOSY PRASY 0 KONGRESIE LITEWSKO- 
ŁOTEWSKIM 

RYGA. (tel. wł.) Gazeta „Pirmdiena* 1ei szukać sprzymierzeńców wśród państw, 

SŁONIM — Księgarnia 
STGŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 — N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, Е. Juczewska 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 

pisze o kongresie litewsko - łotewskim co 
następuje: Kongres uchwalił rezolucję, do- 

iyczącą związku państw bałtyckich, to jest 

Łotwy, Litwy, Estonji i Finlandji. Jak z tej 
iczolucj: wynika, jesteśmy dalecy od real- 

nej polityki i niektóre kwestje rozstrzygamy 
po dziecinnemu. 

Powyższa rezolucja jest również tego 

cowodem. Jeżeli dążeniem Łotwy jest stwo 
rzenie realnej siły, to nie można w tych 
kwestjach kierować się sympatjami czy 
eutypatjami. Powinniśmy należycie obliczyć 

„Siły polityczne, które wchodzą w rachubę 
reszych interesów. Jeżeli rezolucję — Коп- 
gresu będziemy rozpatrywać z pumktu wi- 
dzenia realnego, to winniśmy ją nazwać 
naiwną i jednostronną. 

Po pierwsze, zostało już dokładnie i de- 
Tinitywnie stwierdzone, że Finlandja ma zu- 

pełnie odrębne zainteresowania, aniżeli Łot- 

które znajduja się w podobnej sytuacji — 

należy szukać zbliżenia z Polską i Rumunją, 
ewentualnie z Ukrainą i narodami Kaukazu. 

10 są najpewniejsi nasi sprzymierzeńcy w 

razie zbrojnego koniliktu z Rosją, jakąby 
cna nie była. Tę nagą i rzeczywistą prawdę 

potwierdza każda mapa. Związek ten nie 
dochodzi do skutku z powodu sporu polsko 
Inewskiego o Wilno. 

O tem jednakże nie będę mówił — za- 
znacza autor. Nie można uchwalłać rezolu- 
су], które wykluczają Polskę ze związku 
państw bałtyckich jedynie dzięki sympatjom 
cia Litwy, a zwiazek i współpraca Polski, — 
kumunji, Ukrainy, Kaukazu, Łotwy i jej 
najbliższych sąsiadów jest niezbedna, jeżeli 

mamy zamiar poważnie myśleć o zabezpie- 

czeniu Łotwy. Idąc za rezolucją kongre- 

su, Łotwa i Litwa będą całkowicie izolowa- 
ne, biorąc pod uwagę, że Estonpja ma ten 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. 
NOWOGRODEK — Kiosk St. Michalskiego. 

Księgarnia T-wa „Ruch*. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 

jęgarnia: Polskiej Tiacierzy: Szkolnej а jej zkolnej. 
D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 12. 

Księgarnia 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 braz 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. 

L 

Ill-ci Krajowy Konkurs 
Awionetek | 

DZIŚ AWIONETKI PRZYBĘDĄ DO 
WILNA. 

Przed kilku dniami rozpoczął się na 
loinisku Mokotowskiem w Warszawie 3 
Krajowy Konkurs Awionetek organi- 
zowany przez Zarząd Główny LOPP. 

Składa się on z dwu części: 
Z prób technicznych, które zostaną 

przeprowadzone na lotnisku Warszaw- 
skiem i będą polegały na pomiarach 
d'ugości startu, szybkości wznoszenia, 
szybkości w obwodzie zamkniętym 1 
stwierdzeniu kwalifikacji lotniczej sa- 
s'olotu oraz lotu okręż. dokoła Polski 
na trasie 2700 klm. dla wykazania jak 
się maszyny zachowują w użyciu. 

Znaczenie tej próby podwyższa о- 
koliczność że większość silników wmon 
towanych w stające do zawodów a- 
wionetki, są to silniki powszechnie zna 
uych i wypróbowanych typów, i nie- 
zawodność ich pracy na tak niewiel- 
kiei trasie nie przedstawia prawie żad- 
rych wątpliwości. 

Jak z powyższego widzimy, kon- 
kurs obecny jest raczej konkursem 
maszyn nie pilotów, zgłoszonych do 
konkursu, pomiędzy którymi widnieją 
nazwiska naszych asów powietrznych, 
jak kpt. Orlińskiego, por. Żwirki i in., 

* niemniej, biorąc szczególnie pod uwa- 
ge udział- szeregu młodych pilotów 
kiubowych, stanowi duże pole do po- 
pisu. 

Konkurs obecny będzie miał duże 
znaczenie gdyż wykaże dodatnie stro- 
ny konstrukcyjne poszczególnych  ty- 
pów awionetek i pozwoli na przepro- 
wadzenie pewnego rodzaiu eliminacji 
wśród płatowców, które mogłyby na- 
siępnie występować na arenie między- 
narodowej. * 

Obecny konkurs zgromadził na 
s'zrcie rekordową ilość zawodników 
(24) przyczem Aeroklub Akademicki 
w Wilnie reprezentowany jest przez 
por. T. Szczepaniaka na aparacie M.N. 
— 5 1 p. S. Tondisa na aparacie 
RWD—2. |ak wynika z programu dzis 
rano zawodnicy wystartują o godz. 7 
na lotnisku Warszawa - Mokotów i 

j rzypuszczalnie pomiędzy godzinami 
12 a 6 po poł. przybędą na lotnisko 
w Porubanku. Pierwszy etap wynosi 
540 klm. i przechodzi przez Brześć n. 
Bugiem, Grodno i Lidę. 

Jutro rano awionetki odleca przez 
Mołodeczno, Słonim do Białej Pod- 
laskiej. 

Możliwem jest, że cześć aparatów 
wyląduje na lotnisku wileńskiem dopie 
fo jutro lub pojutrze. 

Reprezentujący Wilno piloci inte- 
resują nas specjalnie nie od rzeczy 
więc będzie podać o nich kilka słów, 

Por. Tadeusz Szczepaniak jest pi- 
lotem od 1926 r. i jest obecnie ofice- 
1em 2 p. lotniczego. 

Sierżant Stanisław Tondis jest pi- 
lotem od 1920 r. Obecnie jest piłotem 
oblatującym w parku 5 p. lotn. oraz 
instruktorem w Aeroklubie Akademic- 
kim w Wilnie. 

J. Wielmożnemu Panu Rektorowi 
Prof. Dr. Aleksandrowi Januszkie- 
wiczowi składam gorące. podziękowa- 
nie za całkiem bezinteresowne udziele- 
nie swej światłej porady memu synowi 

legjoniście 1 p. p. Hufnagielowi 
Sallemu 

OJCIEC 

  

WYSTAWĘ 
Kilimów Glimańskich 

z własnych wytwórni urządza firma 
ANTONIEGO THIERA ze Lwowa 

w Wilnie w sali Ofic. Kasyna przy ul. 
Mickiewicza 18 od 1-g0 do 10-g0 
października włącznie. Wstęp bezpłatny. 
Otwarta codziennie od godz 9 rano do 

9 wieczór bez przerwy. 
Godnym zaufania udziela się kredytu 

na dogodnych warunkach. -2       

  

250.000 POLAKÓW EMIGRUJE 
COROCZNIE I WYNARADAWIA 

SIĘ! 

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

P. K. O. 21895, Komitetu Obchc- 
„Dn. 27 bm. sędzia śledczy. upa- wa i z tego powadu do naszych poczynań 

tiując w inkryminowanym Korfantemu odnosi się z rezerwą, gdyż kierunek jej po- 
czynie cechy przestępstwa, przewidzia lityki szuka zbliżenia z państwami skan- 
nego w art. 591 K. K. (oszustwo), dynawskiemi. Finlandji mniej zagraża nasz 
zastosował do niego, zgodnie z art. stały wróg, to jest Rosja; w razie wojny 
165 K.P.K., jako środek zapobiegaw- Firlandja znajdzie sie na uboczu. 
czy tymczasowe aresztowanie. W do- Zupełnie inaczej jest z Estorją, Łotwa i 
chodzeniu prokuratorskiem znajdują Lawą. Państwa te znajdują się w centrum 
się jeszcze inne sprawy ze skarg prze wybuchu i diatego ich położenie jest podo- 

«wko Korfantemu o przestępstwa na- bee. Jednakże te trzy państwa byłyby sła- 
tury kryminalnej. bą siłą w razie konfliktu. Należy więc da- 

<am punkt widzenia, co i my (to jest ga- 
zeta. — Przyp. red.) Jeżeli stosunki nasze 
: Polską nie będą przyjazne, to jedyną siłą, 

na której będziemy mogli się oprzeć, bę- 
dzie sojusz litewsko - łotewski. Taka poli- # 5 а 

я 4 i i į czyszczający skór: 

Bane PA jednak zabezpie otarn dh sudie ania bag AS * mela 3 
Łotwy, a naiwnym romantyzmem „względ- przedmioty politurowane, nadaje pierwotny 
rie jeszcze niebezpieczniejszą grą, to jest kolor i połysk. Impreza reklamowana przez 
1ozbiciem tej realnej siły, która może nie. akademików W.S. H. Z. ze Lwowa ciesząca 

M 5 ii „„Się na Targach powodzeniem i ogrom- 
> ЭМОНЕ РОбМС salė inne, mlode pań rem zainteresowaniem, posiadała stoisko na 

stwa. Targach Północnych w. Wilnie (Teatr Letni) 

du 25-lecia Walki o Szkołę Po! 

  

FURMOTO ;SOLITAIRE LONDON



"ktorych wynika, że 
- dziedzinę, należącą do kompetencji Ordynar- 

- wszystkim czytelnikom 

  

ECHA KRAJOWE 
  

Troska © wychowanie religijne 
W sobotę wieczór o spóźnionej 

porze otrzymaliśmy następujące  dzi- 
wne bardzo oświadczenie koła XX. pre- 
fertów, które dzisiaj zamieszczamy: 

„Słowo* wileńskie umieściło dn. 26 bm. 
na szpaltach swego pisma obszerny artykuł 
pod tytułem „Rus in urbe*, podpisany kryp- 
tonimem M. Z. 

Nieznana autorka artykułu porusza w 
iim przeróżne niedomagania szkolnictwa 
średniego na gruncie miejscowym. Między 
innemi twierdzi, że „nieskończenie bolesną 
i niebezpieczną rzeczą jest brak odpowied- 
nich księży na stanowiskach prefektów". 

Redakcja „Słowa* wyżej wymieniony 
artykuł zaopatrzyła od siebie wstępem, do- 
tyczącym tylko ksieży prefektów, akcentu- 
jąc, że „na szczególną uwagę władz ducho 
wnych zasługuje ustęp ze skargą na zły do- 
bór prefektów szkolnych*, gdy tymczasem, 
w artykule poruszono, wprawdzie, pobież- 
mie, cały szereg najpoważniejszych zagad- 
nień i niedomagań, na które tak czynniki 
iniarodajne kościelne jak też i księża prefek- 
ci w swej pracy na terenie szkoły niejed 

.nokrotnie zwracali uwagę, niestety dotych- 
czas bezskutecznie 

Redakcja „Słowa” przez pominięcie po- 
ruszanych w artykule zagadnień wykazała 
swe stronnicze stanowisko w stosunku do 
księży prefektów. 

Artykuł „Rus in urbe' dziwnym zbiegiem 
okoliczności ukazał się w przededniu ogól- 
nego zjazdu księży prefektów archidiecezj“ 
wileńskiej. 
To też zjazd nie mógł nad tym artykułem: 
przejść do porządku dziennego i uchwalił 
upoważnić zarząd koła prefextów do umie- 
szczenia w prasie niniejszego oświadczenia. 

Pozostawiając poruszone w artykule za- 
gadnienienia do załatwienia czynnikom do te- 
go powołanym, zjazd księży prefektów nie 
może się powstrzymać, by nie zaprotesto- 
weć przeciwko tego rodzaju metodom po- 
stępowania Redakcji „Słowa* wileńskiego, z 

Redakcja wkracza w 

jatu, w każdym bądź razie w dziedzinę zbyt 
poważną, by ją można było w podobny spo 
sób ujmować w prasie. 

› Koła XX. Prefektów. 

  

Nie możemy pominąć tego wysta- 
pienia XX. prefektów bez odpowiedzi. 

Przedewszystkiem wiadome _ jest 
„Ech Krajo- 

wych*, że za drukowane w tej rubry- 
ce artykuły redakcja odpowiedzialnoś- 
ci nie ponosi. Jest to poprostu wolna 

"trybuna naszych czytelników z pro- 
wincji, którzy w ten sposób poruszają 

ы bolączki różne i wypowiadają swe po- 

- od katolicyzmu jest nauczycielami 

glądy, czemu i jak zaradzić. Atakowa- 
nie więc „Słowa* za poglądy, wypo- 
wiedziane w „Echach Krajowych' jest 
sprzeczne z zasadami trybuny otwar- 
tej. 

Ale oto mniejsza, bo oto przypa- 
14 my się jaki to artykuł ' wywołał 
wystąpienie zarządu koła XX. prefek- 
tów, coprawda przez nikogo nie pod- 
pisane personalnie. ' Autorka arty- 
kułu „Rus in urbe* w „Echach Kra- 
jowych* z dnia 26 kwietnia jest ka- 
tvliczką nietylko z przekonań i uczucia, 
lecz jak widać odrazu z pierwszych 
słów jej artykułu katoliczką aktywną 
na wszystkich polach. Oburza ją właś- 
nie za mało jej zdaniem przykładny 
słosunek niektórych szkół do religji. 
Oburza jafakt, że dwóch odstępców 

w 
jednej szkole, nazywa tych, co się wy- 
izekają naszej religji „kalekami — @и- 
chowemi*. Następnie czy artykuł jest 
wymierzony przeciwko XX. prefek- 
tom, jak to się może komuś zdawać, 
kioby o tym artykule miał pojęcie 
tylko 1a podstawie oświadczenia za- 
rządu koła XX. prefektów? — Broń 
Boże. Autorka artykułu atakuje prze- 
dewszystkiem pana Kuratora  wileń- 
skiego, (niesłusznie zresztą, naszem 
zdaniem), pisze potem o dyrektorach 
gimnazjów, także ostrym tonem, na- 
stępnie w dość ogólnikowej i bardzo 

Reflexałtana 
Ktokolwiek będzie w nowo- 

gródzkiej stronie, 
Do: Baranowicz wjechawszy, 
Na Szeptyckiego niech strzy- 

ma swe konie 
1 niech się dziwu przypa- 

trzy.... 
Afiszów tych już prawdopodobnie 

niema. Były w sierpniu, wisiały  je- 
szcze w pierwszych dniach września. 
Ale pozostał szyld. Akurat naprzeciw- 
ko kawiarni, zwanej Centralną, kawiar 

(tara, mówiąc językiem sałaro 
wym. jest rendez-vous baranowickie- 
go beau monde'u; kawiarni w któ- 
rej trzy przystojne i zgrabne kelnerki 
są stale objektami ognistych zalotów, 
i dowcipów, czułych tamtejszych i 
przyjezdnych trubadurniów; jest to 
zresztą słuszna kara za zdzierstwo, bo 

  

' 

„wiem pół czarnej kosztuje tam dro- 
żej niż u Rudnickiego, a ciastko dwa 
razy tyle, co w Italji.. Otóż naprze- 
ciwko tej wytwornej kawiarni wisi 
pewien szyld, a nie tak dawno jeszcze 
cała ulica oblepiona była afiszami gi- 
gantycznych wymiarów. Afisze te ob- 
wijały słupy telegraficzne i telefonicz- 
ne, i czytając je, trzeba było krążyć 
d>okoła słupów, jak w zaczarowanem 
kole. Krzyczały one po płotach, zajmu- 
jąc ich cała wysokość aż po bielony 
starannie wapnem rynsztok. Z odleg- 
łości kilkunastu metrów przygważdżał 
już i hipnotyzował wzrok olbrzymi 
czarny wyraz: 

Reflexałtana. 
To abrakadabryczne słowo rwało 

oczy i zmuszało do przeczytania cało- 
ści. Z tekstu wynikało, że reflexałtana 
'est to jakieś najrowsze urządzenie fo 
tograficzne (kręci mi się w tem miei- 

ostrej formie pisze o nauczycielstwie 
wogóle. Tutaj forma jest ostra i autor- 
ka pozwala sobie na daleko idącą kry- 
tykę. Więc na tle tego wszystkiego 
iw ramach tego długiego artykułu 
króciuteńkie zdanie, że „nieskończenie 
bolesną i niebezpieczną rzeczą jest brak 
cdpowiednich księży na stanowiskach 
prefektėw“ wraz z zaraz po tem zda- 
niu idącą motywacją: 

Wiażniejsze to znacznie, niż sprawy unij- 
ne i misje chińskie, czy nasza młodzież za- 
razi się dżumą bolszewicką od swojego są- 
siada, kolportowaną, może nieświadomie, 
bezmyślnie, przez rozmaite postępowe żywio 
ły wszędzie — w szkole, w domu, na ulicy, 
w przeróżnych związkach sportowych i t.d., 
czy też wyjdzie z tej strasznej epidemii 
zwycięsko. ` 

— nikogo razić nie może i nie po- 
winno, gdyż motywacja wskazuje na 
szczere, głębokie i serdeczne katolic- 
kie uczucia autorki listu, a skarga na 
brale odpowiednich prefektów także z 
tych uczuć wypływa. 

Stanowsko zarządu koła XX. pre- 
fektów, że to jest dziedzina należąca 
co Ordynarjatu, więc o niej „Słowo* 
pisać nie ma prawa — nie wytrzymuje 
oczywiście najlżejszej krytyki. Przy- 
inierze polsko - francuskie należy do 
dziedziny ministra Zaleskiego. a iednak 
piszemy o niem i pisać będziemy. Spra 
wa dóbr konfiskowanych należy do 
Sadu Najwyższego, a jednak o niej 
piszemy. Prasa pisze o wszystkiem, a 
prasie katolickiej leży na sercu nale- 
zyte kształcenie młodzieży w duchu 
katolickim, więc o tem także nietylko 
fiszemy lecz i pisać będziemy. Gdzież 
to kto widział zagadnienie „zbyt po- 
ważne”, aby prasa o niem pisała. Im 
zagadnienie iest poważniejsze tem wię 
cej mu miejsca prasa. poświęcać po- 
winna. 

W liście swym koło XX. prefektów 
wspomina o notatce, którą redakcja 

„Ech Krajowych* wprowadziła arty- 
kui „Rus in urbe*. Stwierdzamy, że 
uotatkę tę podyktowała tylko i wy- 
łącznie troska o należytą katechizacje 
dzieci w wieku szkolnym. XX. prefek- 
ci pamiętają niewątpliwie że katechiza 
Ca dzieci jest nietylko ich prawem 
iecz i obowiązkiem, nad właściwem 
spełnianiem którego czuwać będzie- 
żawsSże szeroka opinja katolicka. 

Redakcja „Ech Krajowych”. 

D-r E. Globus 
(choroby skórne i weneryczne) po- 

wrócił ul. Wileńska 22. 

Górnośląski 
W E6 i E bez miału 

„WĘGLOKOKS" 
WŁAŚĆ. 

Е. NOWACKI 
Wozy plombowane. Na wrzesień bez 

podwyżki 1 

   
   

  

Japoński proszek 

KATOL 
jest jednym z najlepszych 
Środków, który radykalnie 
tępi nietylko pchły, mszy- 
ce na kwiatach pokojo- 
wych i na roślinach in- 
spektowych, lecz zabija 
PLUSKWY, prusaki i 

karaluchy. 

Żądać KATOL w składach aptecznych 
i aptekach. 

  

scu wyraz „fotomontaż), ciepłe i wy- 
godne, salonowe, dzieki któremu każ- 
dy obywatel a przedewszystkiem ma- 
leństwo, osoby starsze i ludzie nerwo 
wc mogą otrzymywać momentalne i 
znaomite zdjęcie”. Proszę przeonać”. 

Samo urządzenie nie zainteresowa- 
ło mie w oierwszej chwili zupełnie. 

Nie znam się na fotografji; umiem 
tylko podziwiać czasami „znakomit: i 
niomentalne zdjęcia*, jak naprzykład 
zdjęcia p. E. Kobylińskiej w książce p 
t „Druskieniki*. Nie zwrócił też mo- 
iej uwagi styl tego afisza, bo do takiej 
mowy my już „przywykszy”, iak ma- 
wia Witołd Hulewicz. 

Zastanowiło mię przelotnie, dłacze- 
go ów artysta fotograf wyróżnia „та- 
leństwo i osoby starsze". Czyżby, my 
ślałem, osoby starsze trzeba przed apa 
ratem dzidziukać: 

— Panie ladcio, tiu - tiu, plosie 
paćsić, zalaś ptasiek wyleci... 

Uderzył mię i zaciekawił przede- 
wszystkiem tam wyraz: reilexaltana, 
ze stanowiska, że tak powiem, języko- 
znawczego — i od etymologji doszed 
łem do samej instalacji. 

Ortografia jego przypomina ex- 
press i pisownię poety Władysława. 
Butczyka, który zwykł pisać: wexel, 
xiądz i krizis. Ałtana — to podległa 
nostryfikacji altana, upodobniona do 
„ałter, ałta,, — stary, stara; może dla- 
iego osoby starsze otrzymują zdjęcie 
Refleks — to wyraz powszechnie zna- 
ny i zrozumiały: odblask, odbicie świat 
ła lub odruch. Razem — to altanka. 
do której ów maestro wsadza maleń- 
stwo, osobe starszą lub nerwową, pu- 
szcza silny refleks z jupitera, który 
oślepia tak, że deli kwent ani piśnie 
i momentalnie zdjęcie „„gotowo'*. 

Oto oślepiający wpływ cywilizacji 
na nasze kresy. W Baranowiczach za- 

  

+ W 

  

Kolejne akty sabotażu ukraińskiego 
Strzały do szwadronu 

LWOW. (PAT) Dnie ?; bm. jeden szwadron 14 pułku ułanów, będacy na ćwicze- 
niach, wježužai do gmiay Stawkaay, pow. Gródek Jagielloński i w tym momencie jakiś 
osobnik oddał 4 strzały rewJlwerowe z pobliskich zarośli. 

Na skutek 'ych srzałów dowódca szwadronu zarządził rewizję dla poszukiwania 
biom. w najbliższych zabudowaniach, w toku ktorej znaleziono kilka karabinów, rewol- 
ме ом Oraz naboje Pod za'zutem nielegalnego posiadania broni i użycia jej przeciw 
szwadronewi z0s.ała aresztowanych i poddanych sądowi w Gródku Jagiellońskim 5 osób 

Tego saniego dnia koła g. 23 w Bartawie, pow. Gródek Jagielloński, Wasyl Kusz- 
mi, liczący lat 15. odd 41 st'zuł ze strzelby zrobionej w formie łaski do dwóch ułanów, 
pcczem: zosiał aresztowiny i oddany do dyspozycji sądu. Należy nadmienić, że ogół go- 
spoedarzy tej wsi przyial wehec wojska postawę bardzo lojalną i dobrowolnie zarn*% 
czął znosić części składowe broni i amunicji jakie gdziekolwiek we wsi się znajdowały. 
Na budynku gminnym w dowód lojalności wywieszono chorągiew o barwach państwow. 

Napad na wartownika 
LWÓW, (Pat). Dnia 28 bms na torze kolejowym Lwów-Stryj, trzy о- 

soby napadły na wartownika, pilnującego toru, wzywając go do porzuce- 
nia posterunku, a gdy wartownik żądaniu temu 
krwi pałkami. Sprawców napadu, trzech ukraińców ze Lwowa, 

odmówił, pobito go do 
którzy usi- 

łowali dokonać sabotażu, aresztowano. 

Prowokacja prezesa Proświty 
LWÓW. (Pat). Jak już donosiłiśmy, wybuchła pod budynkiem Pro- 

świty w Zboiskach bomba, która uszkodziła zewnętrzną ścianę. Wdrożono 
dochodzenie przeprowadzając rewizję u przewodniczącego Proświty w Zbo- 
iskach Leona Choszowskiego. Znaleziono w jego mieszkaniu granaty, proch 
strzelniczy i rozmaite chemikalja. Aresztowano go pod zarzutem dokonania 
umyślnego zamachu na Proświtę, której był przewodniczącym. 

Na Śląsku panuje spokój 
KATOWICE. (Pat). Na całym terenie województwa Śląskiego panuje 

spokój i porządek. Nigdzie nie doszło do strajków. 

Rozporządzenie o unormowaniu eksportu 
rolnego 

WARSZAWA. (Pat.) Prasa podaje, iż Ministerstwo Przem ysłu i Handlu opracowuje 
projekt rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej, którego 
eksportu rolnego. Rozporządzenie to będzie miało charakter ramowy i posłuży za podsta- 
wę prawną dla dalszych zarządzeń. 

celem będzie unormowanie 

Rewizja w lokalu Okr. Komitetu P.P.S. 
_ CZĘSTOCHOWA. (PAT) -- Dnia 28 bm. g. 11 min. 30, do lokalu okręgowego 

komitetu Polskiej Partji Socjalistycznej przy ul. Kościuszki przybyła policja mundurowa 
kalu, ksiąg i dokumentcw, znajdujących się w sekretarjacie Rewizja trwała około 2 go- 
dzin. Znalczioną na składzie wó ilości 5 tysięcy sztuk odezwę wyborczą PPS skonfisko 

pod kierownictwe:n konnisarza Okońskiego i dokonała szczegółowej rewizji lo- 
wano. 

Książę Leopold bawarski zmarł 
BERLIN. (Pat). W Monachjum zmarł książę Leopold bawarski, brat 

byłego króla bawarskiego, przeżywszy 85 lat. Książę Leopold w wojnie 
światowej dowodził częścią armji niemieckiej na froncie wschodnim. Po 
powołaniu Hindenburga do kwatery głównej objął dowództwo nad całą 
armją niemiecką, operującą na froncie wschodnim. 

Przyszła i na nich kolej 
HANKOU,. (PAT) W ssiejscowości Wu-Czang dokonano wczoraj egzekucji na 44 

osooach, oskarżonych © komunizm. Prawie wszyscy straceni liczyli poniżej 20 lat. 

Rewelacje „Wozrożdienia” 
PARYŻ. (Pat). Wychodzący w Paryżu dziennik rosyjski „Wozroż- 

dienje* drukuje rewelacyjne szczegóły o zabójcy wielkiego księcia Michała 
Aleksandrowicza, brata cara Mikołaja Il. 

Wlg wspomnianych rewelacyj, komunista Wiasnikow, który dokonał tego 
morderstwa, był następnie za swoje umiarkowane przekonania, 
skłaniające się ku mienszewikom, wysłany przez Stalina do Turkiestanu, 
skąd zbiegł i przez Persję i Konstantynopol dostał się do Paryża, gdzie 
zamieszkał za tureckim paszportem i pod obcem nazwiskiem, jako prosty 
robotnik. Dostaje on stałą miesięczną zapomogę z Moskwy, z CKW i po- 
zatem zarabia na życie jako pomywacz szyb. 

W chwilach wolnych od pracy pisze swe pamiętniki. Niedawno jed- 
na firma amerykańska prowadziła z nim rokowania o nabycie prawa wyda- 
nia tych pamiętników, lecz suma, której zażądał Wiasnikow, była tak znacz- 
na, że rokowania zerwano. 

Torpedowce sowieckie w podróży 
zagranicznej 

WIEDEŃ. (Pat). Dzienniki wiedeńskie donoszą z Moskwy: Krążownik 
sowiecki „Czerwona Ukraina* i dwa torpedowce rosyjskiej floty czarno- 
morskiej wyjeżdżają w dniach najbliższych w podróż zagraniczną. Odwie- 
dzą one Stambuł, Pireus i Messynę. 

stosowano najnowsze zdobycze tech- 
miki kinematograficznej: mają jupitery, 
czyniąc konkurencję Pimonowowi i 
Limanowskiemu. 

Taki był tok moich. reileksyj wo- 
bec olbrzymiego afisza. Pozatem przy- 
szło mi do głowy, że ten wielemówia- 
cy wyraz można zużytkować po lite- 
iacku. Mógłby on — naprzykład — 
stać się tytułem pewnej rubryki w 
dziennikach. Rubryki satyryczno - ak- 
tualnej. Pan Mik, dajmy na to, pisuje 
<hodząc po mieście... Niewątpliwie, 
bardziej frapującym byłby tytuł: Refle- 
sałtana miejska. Na każdym kroku 
spotykamy się w czasopismach z okle- 
panym i wytartym nagłówkiem: Came 
1a obscura lub Krzywe zwierciadło 
Kurjer Krakowski lubi rubrykę Z pod 
czapki Monomacha; pospo- 

lite są szkice szty- 
chy, mydła, drzazgi i kukułki. Wszy- 
stko to kręci już potrosze pleśnią. 
Oryginalny, świeży, niezwykły i trud- 

ny tytuł — to rekojmia powodzenia u 
czytelników, Przytem  istote dobrego 
iyiułu stanowi nabieranie cztelników. 
czyli: nabijanie w butelkę, jak pięknie 
i dowcipnie mawia nasz ludek. |askra 
wym przykładem takich tytułów są na- 
*walnie tytuły wszystkich filmów i po- 
pularnych zbiorów anegdot w rodzaju: 
„A to pan zna?“, „A to miała już pa- 
ni w reku? Rzecz w tem, oczywiście, 
że treść nie ziści nadziei, pokładanych 
w tytule. 

Co do mnie, jestem święcie prze- 
konany, że niniejszy  feljeton zwróci 
uwagę każdego czytelnika. A czemu 
to zawdzięczam? Tytułowi. Przykro m 
tylko, że nie ja jestem jego autorem, a 
jokiś prowincionalny fotograf, który z 
pewnościa tego feljetonu nigdy nie 
przeczyta. 

Ale wracajmy do tematu. Reflexał- 

tana -— jako tytuł rubryki satyrycznej. 
Czy może być coś bardziej odpowied- 
niego? Reilexaltana. S2dza się w niej 
iego czy to, na kim chce się używać, 
puszcza się oślepiające światło satyry 
i wonji, ofiara momentalnie ślepnie i 
niemieje — i zdjęcie gotowo: deli - 
kwent wychodzi spocony, otumaniony 
+ unieszkodliwiony. 

Do tego jednak potrzeba dwóch 
warunków: artysty fotografa i ofiary. 
A z tem jest trudno. Gdzie u nas w 
Wilnie znajdzie się jaki Boy lub Sło- 
iumski! A gdzież są ofiary, czyli tema- 
ty. Trafi się raz na rok Burczyk, ale 

10 dlatego tylko, že na bezrybiu i rak 
yba. Byli Przestępcy, ale, „moj Bože, 
C:y powrócą? Jest polityka, ale w Wi! 
nie trzeba o niej pisać osobliwie: al- 
bo chwalić i wielbić, albo wymyślać; 
zartować nie wolno. Są wybory, ale o 
tem pisać straszno, bo samemu można 
się dostać do reflexałtany; wyszły nu- 
iuery wileńskie Tygodnika Iustrowa - 
hcgo i Tęczy: są w nich rozmaite ci«- 
kawe kawałki i reflexałtanowe zdję- 
cia nerwowych ludzi Wilna; i chciało- 
by się coś o tem napisać, i bojem sie 
Cóż więc pozostaje? Niestety, jak 
zwykle — magistrat albo pomnik Mic 
kiewicza. Stary, zużyty i bezbronny 
materjał..... 

Magistratem nadobitek zawładnął 
pen Mik. Jest to jego temat, czerpie 
zeń pełnemi garściami. Jednak i ten te- 
mat rychło się wyczerpie; zbliża sie 
dia pana Mika kres wędrówki, magi- 
strat bowiem w ostatnich czasach wy- 
kazał niezmordowaną energję, przed-. 

rozwinął szeroką dzia- 
alność, poczynił ogromne postępy; 
kiep jestem, jeżeli na dziesięciolecie 
odzyskania Wilna nie spadnie nań 
deszcz krzyżów, a na piersiach niejed- 
nego z ojców miasta zalśni Polonia 

siębiorczość, 

8-my walny zjazd stowarzyszenia chrz. nar. 
nauczyc. szkół powsz. okręgu wileńskiego 
W ubiegłą niedzielę odbył się VIII 

Walny Zjazd delegatów i członków 
Wileńskiego Oddziału Okręgowego 
Stowarzyszenia Chrz. - Nar. Naucz. 
Szk. Powsz. 

O godz. 9-ej rano w kościele św. 
Michała ks. Biskup Michalkiewicz od- 
prawił nabożeństwo na intencję po- 
myślności obrad Zjazdu i gorąco prze- 
mówił, zachęcając między innemi do 
wskrzeszenia zabitych ideałów w du- 
szach ludzkich i do walki z ich graba- 
rzami. O godz. 10 -ej rano w Sali Śnia 
deckich U. S$. B. odbyło się otwarcie 
obrad Zjazdu. Sala wypełniona po 
brzegi. Przewodniczący prezes Stow. 
p. Romanowski, zagajając obrady, wi- 
ta gości i wskazuje na podstawy ide- 
ologiczne organizacji, na służbę spo- 
łeczną pod znakiem Krzyża i Orła Bia 
iego. Chór „Echo* pod dyrekcja p. 
halinowskiego wzmaga podniosły na- 
strój prześlicznem wykonaniem pieśni 
„My chcemy Boga' i „Króluj nam, 
Chryste". Zjazd witali ]. E. ks. biskup 
Michalkiewicz w imieniu nieobecnego 
arcypasterza i własnem, p. Starosta 
Grodzki Iszora Wacław w imieniu p. 
Wojewody, Kurator O. S. p.Stefan 
Pogorzelski, J. M. Rektor U. S. B. 
prof. Januszkiewicz, p. Ciozda, dyr. P. 
Mac. Szk., p. Rusiecki w imieniu In- 
stytutu Akcji Katol. oraz Zw. Młodz. 
Polskiej, p. Burhardtowa, prez. N. 
Naucz. Żeńsk. im kr. Jadwigi i inni. 
Wszystkie przemówienia cechowały 
słowa pełne mocy i serdeczności, a 
wiary w nauczyciela polskiego i zachę 
ty do dalszej jego pracy. Następnie 
prof. dr. Pigoń w referacie swoim p. t. 
„Wychowanie narodowe wobec chwi- 
li dzisiejszej" sięgnął do głębi duszy 
polskiej i wskazał istotne podstawy 
wychowawcze, na których musimy bu- 
dować przyszłość naszego parństwa. 
P. Popowicz w referacie swoim ,,Nau- 
czycielstwo a praca społeczno - oświa 
tuwa* przedstawił imponujący udział 
i dorobek  nauczycielstwa Stowarzy- 
szenia w tej pracy i wskazał jej pod- 
stawy i kierunek ideowy. Obrady przed 
południowe zostały zakończone rezo- 
iucjami, przyjętemi gromkiemi okla- 
skami: 

1) Walny Zjazd Deleg i Czł. Sto- 
warzyszenia Chrz. - Nar. Naucz. Szk. 
Pbowsz. Oddz Okręgu Wileńskiego 
wzywa ogół nauczycielstwa . Okręgu 
Szk. Wileńskiego do wzmożenia pra- 
cy społeczno - oświatowej na terenie 
organizacji o wyraźnej ideologji chrze 
ścijańskiej i narodowej polskiej i do 
żywego współdziałania w tej pracy ze 
wszystkiemi warstwami społeczeństwa 

2) VIII Walny Zjazd Del. i Czł. Sto 
warzyszenia Chrz. Nar. Naucz. Szk. 
Powsz. apeluje do ogółu inteligencji 
polskiej o stworzenie zwartego frontu 
pracy społeczno - oświatowej, celem 
zwalczania analfabetyzmu  książko- 
wego, obywatelskiego i zawodowego 
„1a terenie wsi i miast półn. - wsch. 
ziem naszego Państwa. 

Popołudniowe obrady wypełniły 
sprawy organizacyjne oraz uchwalenie 

   
e KOMUNIKAT. B 

NA ŽĄDANIE MIESZKANCOW M. WILNA 

LUNA- 
w parku Żeligowskiego pozostaje jeszcze przez cały tydzień do niedzieli 

włącznie t. j. 5-go października. 

Otwarty od 6-ej p.p., w soboty, niedziele i święta od 1-ej p. p. 
Wejście 5o i 30 gr. 

   

                        

    

  

   
   

    

    

                

    

     

    

  

    

    

    

bardzo ważnych wniosków | rezolucyj. 
W. jednej z rezolucyj wzywa Zjazd 
ogół społeczeństwa do walki z demo- 
ralizacją, szerzoną przez pornograficz- 
ną litere.ttrę, przez nieodpowiedre dla 
młodzieży filmy i przez agitację bol- 
szewicką wśród młodzieży, oraz ape- 
luje do roztoczenia  troskliwej opieki 
nad młodzieżą. 

Prezesem obrano ponownie p. An- 
toniego Romanowskiego.. Odśpiewa- 
niem „Roty* zakończono Zjazd, które | 
go cały przebieg cechowała traska o 
dobro Państwa przedewszystkiem, a 
pozatem pogoda i ta pewność siebie, 
jaka daje służba pod znakiem wiel- 
kich ider. 
  

Zaparcie 
1 obstrukcję 
chroniczną 

usuwa się, zażywając 
sól owocową Karposal. 

Cena Zł. 4.00. 

Sposób użycia 
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Restaurata. 
I będzie to sprawiedliwa nagroda 

za czyn, którego magistrat dokonał w 

ciągu kilku miesięcy: zmienił fizjogno- 
imję miasta. Teraz wszyscy wilnianie 
czują się odrodzeni. Każda spotkana 
twarz jest uśmiechnięta; frekwencja na 
ulicach miasta wzrosła dziesięciokrot- 
nie; w niedzielę na Mickiewicza prze- 
pchać się nie sposób; zaczyna się w 
Wilnie rozwijać życie uliczne w wiel- 
kim stylu. A wszystko to zrobiły chod- 
niki i uregulowanie jezdni. Ulice wy- 
równane i wyprostowane zyskały pięk 
ne, strzeliste perspektywy; ulica Wi- 
ieńska, Ostrobramska lub Zamkowa 
teraz naprawdę czarują swemi linjami, 
szczególnie o bladym świcie lub póz- 
па nocą, gdy ruch na nich ustanie i 
można je zmierzyć okiem od końca do 
końca. Przechodnie kroczą Śmiało,co- 
raz szybciej i z coraz większym wdzię 
kiem, można bowiem wreszcie chodzić 
po Wilnie, nie patrząc ustawicznie pod 
nogi. Można wreszcie z całą swobodą 
mówić i śmiać się, bez obawy potknię- 
cia się, zapadnięcia lub ubłocenia w 
niepogodę ..... e. ` 

10 uregulowanie miasta jest wiel- 
kim czynem estetycznym, ekonomicz- 
nym, praktycznym i wychowawczym. 
rozkwitło gazonami i zielenią, nabrało, 
w swych zakątkach jeszcze bardziej 
intymnego i przytulnego charakteru, 
jeszcze więcej zaciszności i skupienia; 
a z drugiej strony — ulica Wielka i 
Mickiewicza przeistaczają się w magi- 
strale o wyglądzie całkiem europej- 
skim, w jakieś wspaniałe bułwary. Jak 
to wzmoże ruch turystyczny, ile pienię 
dzy do Wilna napłynie. Ile te gładkie 
chodniki zaoszczędzą obuwia, zelówek, 
spodni, i pończoch. Jak ułatwiają one 
obcowanie wzajemne, jak wpływają 
wychowawczo na obywateli. Uczymy 

  

się szanować kwiatki i drzewka, dba- | 
my o czystość trotuarów i jezdni, al- 
bowiem są one piękne. Teraz rzucenie 
ogryzka lub niedopałka na chodnik 
wydaje się wysoce niegrzecznem i nie- 
taktownem: składamy je wkoszach lub 
w najgorszym razie pódrzucamy je na 
chodnik chyłkiem obzierając się dooko | 
ła, czując, że popełniamy występek. 
Zanieczyszczony chodnik staje się wy- 
1zutem sumienia, a więc umoralnia. z 
Wilna robi się salon, i zaczynamy sie 
w niem odpowiednio zachowywać, a 
wiadomo, że w salonie nie można sobie 
pozwalać na niechlujstwo, chyba, że 
nikt nie widzi. Sam byłem świadkiem, 
jak późną nocą wybiegł z Polonii pe- 
wien stateczny obywatel, blady i zmie- 
niony na twarzy, ale pamiętający, że 
nowe to Wilno, nie Ryga. Nie uczynił 
tego pod bramą, jak to się często ro- 
biło dawniej, jeno popędził daleko na | 
skwerek Orzeszkowej i tam w najgę- 
siszych krzakach oddał się rozkoszy« 
Nie wymieniam jego nazwiska, aczkol- 
wiek należałoby je okrzyknąć głośno, | 
jako wzór do naśladowania, dla polzy 
junoszestwa, ili tak dla obszczawo lu- 
bopytstwa, jak mówi Gogol. | 

l to wszystko jest jakże szybkiem 
następstwem  pożytecznej działalności 
magistratu. Ogłada, polor i wdzięk 
szerokich mas to są wartości 
wprost proporcjonalne do gładkich 
chodników i wygodnych jezdni. 

Zachodzi tyko pytanie, dlaczego 
właściwie magistrat to wszystko robi. 
Bo jeżeli w ciągu dziesięciu lat od od- 
zyskania niepodległości Wilno obcho- 
dziło się znakomicie bez tych wygód, | 
to może istnieć ono równie dobrze bez, | 
tego i następne lat dziesięć. Czyżby te 
piękne poczynania — to niejasny nara- 
zie jakiś manewr polityczny? Czyż 
naprawdę... Wysz. | 
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Z ll-gich Targów Północnych Okrutne morderstwo przy ul. Popławskiej 
Targi Północne utworzyły drogę 
exsportowania bydła do Rumunji 

ROZMOWA Z DELEGATEM RUMUŃSKIE 

W związku z ll-mi Targami Północne- 
mi przybył do Wilna Dr. Mikołaj Didunik 
Prezes Izby Rolniczej w Tyginie reprezen 
tujący zarazem Rumuńskie Ministerstwo 
Kolnictwa. Przyjazd Dr. Didunika wska- 

zuje na zainteresowanie się Rumuńskich 
sfer rolniczych Targami Północnemi w. 
Wilnie, przy których urządzone są Targi 
Hodowlane. Pan Didunik udzielił dla 
prasy polskiej niezwykle ciekawego  wy- 
wiadu, którego przebieg był następujący: 

— Czem należy tłomaczyć obecność 
Pana Prezesa na Targach Północnych w 

Wilnie. : 
— Przybyłem tu w charakterze oficjal- 

nym w celu zaponzania się na miejscu ze 
sposobem hodowli bydła i nabycia partji 
bydła czerwono - polskiego dla | 
niczej w  Tyginie. Muszę zaznaczyć, iż 
tej rasy bydło jest już nam znane gdyż 
nabyliśmy w swoim czasie dwie partje 
tego bydła w roku 26 — 28-ym w rejo- 
nie Kraków — Limanowa — Możejów. 

— jakie Pan Prezes widzi zalety by- 
dia czerwonego na ziemiach  północno- 
wschodnich Polski? a 

— Duży procent  tłusczcu, odporność 
na choroby i czystość linji, co daje prze- 
wagę temu bydłu nad bydłem  czerwo- 
nem z Małopolski zachodniej. 

— Dlaczego Rumunja sprowadza do 
siebie bydło rasy czerwono - polskiej? 

— Otóż dlatego właśnie, że jest ono 
odporniejsze na choroby, na znaczną гб- 
żnicę ilościową i jakościową mleka oraz 
na różnicę tłuszczu wynoszącą w Sto-. 
sunku do bydła naszego 1,25 proc. Mogę 
pana zapewnić iż na zasadzie naszych ba- 
dań chcemy wprowadzić tę rasę w Ru- 
munji, a wyeliminować całkowicie rase 
miejscową, która nie jest rentowną dla 
gospodarstw drobnych włościańskich. > 

— jakich ras bydło hoduje Rumunja? 
— Bydło siwe - ukraińskie i krzywkę 

tegoż z simentalami oraz czerwone by- 
dło niemieckie również skrzyżowane z 
rasą siwą - ukraińską. : 

— Ciekawi jesteśmy czy na decyzję 
panów nie wpływa różnica w cenie bydła? 

— Pośrednio tak, gdyż istnieje znacz- 
na różnica walutowa, to znaczy złoty pol- 
ski wynosi 18,50 do 19-tu lei rumuńskich, 
stosunek zaś leja do dolara wynosi 
1:167—168. Cena dobrej krowy w Rumu- 
nji wynosi od 6 do 8 tysięcy lei, co rów- 
na się od 350 do 400 złotych, gdy cena 

Izby Rol-- 

GO MIN. ROLNICTWA D-r. DIDUNIKIEM 

takiej krowy w Polsce wynosi od 500 do 
550 złotych. 

— Co spowodowało dążenie do wzmo- 
zenia hodowli bydła czerwono - polskie- 
go w Rumunji? 

— Nierentowność gospodarstw rolnych, 
w których przeważał dotąd kierunek pro- 
dukcji roślinnej,  nieopłacającej nakładu 
pracy. Doświadczenia z bydłem  czer- 
wono - polskiem wskazują na koniecz- 
ność zmiany kierunku na hodowlę tego 
bydła, dobrze reprezentują się przy skrom 
iych nakładach środków. Proszę pana — 
mówi Dr. Didunik  zwiedziłem — ostatnio 
ośrodki hodowli wielkiej własności ziem- 
skiej i gospodarstw drobnych w obrębie 
województwa białostockiego, które znane 
m jest jako ojczyzna bydła rasy czer- 
wono - polskiej i przyszedłem do wniosku 
że rasa ta bardzo celowo i pomyślnie 
rozwija się. Wszystko przemawia za tem 

że wprowadzenie tej rasy do Rumunji 
jest z naszego stanowiska koniecznością. 
Zresztą w tei mierze zapadły już decy- 
zje czynnników  rozstrzygających. Obec- 
mie nabywam na Targach partję tego by- 
dia dla Izby Rolniczej w  Taginie w ilo- 
sti od 60 do 80-ciu sztuk. 

— (Ciekawi jesteśmy wrażenia pana 
Prezesa z Wilna i Targów Północnych? 

Proszę pana jestem tu po raz 
pierwszy w życiu. Wilno przypomina mi 
topograficznem — położeniem Kijów. Jest 
onG miastem pięknem  wywierającem og- 
romne wrażenie na przybysza. 

— A Targi? 
— Co do Targów to część przemys- 

łowa mojem zdaniem lepiej się przedstawia 
jak rolnicza, jednakowoż dla nas Rumunów 
więcej interesującą jest ta druga. 

Pan Dr. Didunik wysłuchawszy wyja- 
śnienia z naszej strony, że z powodu bra- 
ku miejsca Targom  Hodowlanym  nada- 
no charakter retrospektywny, gromadząc 
w tym dziale okazy materjału  eksporto- 
wego, tak kończy swe wynurzenia. 
Jestem przekonany, że od tych Targów 
współpraca gospodarcza Rumunji z pół- 
nocno - wschodem Polski będzie  ściślej- 
sza i korzystna tak dla Rumurji, jak dla 
Polski. 

Poważne wynurzenia wybitnego działa- 
cza rumuńskiego podkreślają dobitnie ce- 
iowość Targów Północnych i palącą 
poprostu konieczność przekształcenia ich 
na stałą doroczną instytucję. B.W.S. 

Odznaczenie na wystawie sztuki ludowej 
jury Sekcji Sztuki Ludowej przy II-ich 

TC Północnych w Wilnie w osobach: 
prof. Ferdynanda Ruszczyca, jako przewo- 
dniczącego, prof. Cezarji Ehrenkreutzowej, 
pani Kurik, dr. Stanisława Lorentza i pana 
józefa Jodkowskiego — przyznała następu- 
jące odznaczenia: 143 

Dyplom uznania: T-wom Popierania 
Przemysłu Ludowego w Białymstoku, w 
Nowogródku, na Polesiu i w Wilnie za ca- 
łokształt pracy nad popieraniem sztuki ludo 
wej i przemysłu ludowego T-wu Popiera- 
mia Przemysłu Ludowego w Warszawie za 
zbiory ceramiki z całej Polski, pani Mo- 
szczyńskiej za kolekcję haftów  golińskich, 
pariom Annie Laskowiczównie z Kirjano- 
wic i Jadwidze Parafjanowiczowej za pra- 
cę nad zachowaniem i krzewieniem sztuki 
ludowej. 

Wielkie złote medale. Związkowi Kółek 
Włościańskich w Poznaniu za kolekcje haf 
tow i strojów ludowych i za pracę nad za- 
chowaniem ich. T-wu Popierania Przemysłu 
ludowego w Sokółce za całokształt pracy 
nad pcpieraniem sztuki ludowej i przemysłu 
ludowego. Garncarzowi Popławskiemu z Po 
rozowa za zachowanie tradycyjnych form 
w swoich wyrobach. 

Mały złody medal: Lwowskiemu Padn- 
natowi Przemysłu Ludowego i Domowego za 
kolekcjonowanie obrazów malowanych na 
szkle, ceramiki i pisanek. PP. Matuszew- 
skim z Sarn za opiekę nad wyrobami Sztu- 
ki Ludowej na terenie Sarneńskim, dr. Psar 
skiemu z Łomży za kolekcję starych dywa- 
uów kurpiowskich. 

Wielkie srebrne medale. Panu Józefowi 
Majewskiemu za pracę i opiekę nad wyro- 
bami artystycznemi Kurpiów.  Hipolitowi 
Chwinowi z Wilna za MDA wykonane z 
gliny. Koszakowi Piotrowi z Pistyni za wy- 
roby ceramiczne o tradycyjnych wzorach i 
kształtach. Braciom Konopczyńskim z Bo- 
limowa za ceramikę o motywach własnego 
pomysłu. 

Mały srebrny medal. T-wu Kultury i 
Sztuki Księżackiej w Złakowie Kościelnem 
za starania o zachowanie i wskrzeszenie da- 
wanej sztuki ludowej. 

Medal bronzowy. T-wu Przemysłu Lu 
dowego w Krakowie za kolekcję zabawek 
charakterystycznych z kiermaszów w Kra- 
kowie. 

Listy pochwalne będą przyznane osobno. 

Posiedzenie plenarne zarządu głównego 
zrzeszenia sędziów i prokuratorów 

Biuro Prasowe Zrzeszenia Sędziów i Pro 
kuratorów R.P, komunikuje: Na posiedze- 
miu Plenarnem Zarządu Głównego Zrzesze- 
nia Sędziów i Prokuratorów R.P. odbytem 
w dniu 27 września rb. w Wilnie, przy u- 
dziale przedstawicieli sądownictwa ze wszy- 
stkich okręgów apelacyjnych, omawiano sze 
reg spraw aktualnych, związanych z życiem 
kozporacji sądowniczej, jak również poru- 
szono w obradach niektóre kwestje, doty- 
czące stanowiska zrzeszonego sądownictwa 
w związku z zadaniami reprezentującej go 
korporacji. Szczegółowe sprawozdanie z 
działalności Zrzeszenia z ostatnich trzech 
miesięcy złożył Prezes Zarządu Głównego, 
sędzia Sądu Najwyższego, Wacław Miszew- 
ski, podkreślając ustawicznie  wzapagająca 
„sę żywotność działalności Zrzeszenia, która 
"wyraziła się między innemi w podjętej przez 
Zarząd Główny Zrzeszenia ankiecie, mają- 

„te na celu ujawnienie warunków, w jakich 
obecnie sądownictwo pracuje. Ankieta ta 
dała bardzo obfity materjał, który w najbliż 
szym czasie będzie poddany szczegółowemu 
opracowaniu. dą 

W dalszym ciągu swego przemówienia 
prezes Miszewski zwrócił uwagę, iż należy 
pamiętać, że na pierwszym planie działal- 
mości Zrzeszenia w zakresie art. 2 Statutu 
Zrzeszenia stoi obowiązek utwierdzenia 
wśród Sędziów pełnej Świadomości ich u- 

stawowej niezawisłości, — społeczeństwo, 
bowiem musi żywić ufność, że pozostaje 
pod opieką Sądów, rządzących wyłącznie u- 
zawami — oraz powinno mieć przekonanie, 
% sądownictwo, jako wyraz sumienia na- 
rodu — nie uchyli się nigdy od spełniania 
swego obowiązku i w każdej sytuacji za- 
chowa należytą równowagę. 

Prezes Miszewski poinformował  rów- 
rież zebranych o stosunkach Zrzeszenia z 
centralnym zarządem wymiaru  sprawiedli- 
wości. 

Sprawozdanie Prezesa Miszewskiego ze- 
brani przyjęli do wiadomości: 

. Korzystając z pobytu w Wilnie przyjezd- 
ni członkowie Zarządu Głównego zwiedzili 
historyczne zabytki wileńskie, pod przewod 
nictwem prof. Uniwersytetu S. B. p. Rusz- 
czyca, który. z wielką uprzejmością udzielał 
cbiaśnień na swej głębokiej wiedzy opar- 
tych. 

Na zakończenie zjazdu staraniem Wileń- 
skiego Koła Zrzeszenia odbyło się skromne 
przyjęcie, na którem wygłoszono szereg prze 
mówień, w których ujawniła się spoistość i 
stale wzmagająca się konsolidacja sądowni- 
ciwa ze wszystkich b. dzielnic, zmierzająca 
ku wytworzeniu jednolitego typu polskiego 
sędziego i prokuratora, którym nigdy nie 
zbraknie odwagi cywilnej. 

   

NIECH WRACA ŻYWA ZDROWA KREW W ŻYŁY OJ- 
CZYZNY. NIE DAJMY SIĘ WYNARADAWIAĆ NASZEJ 

EMIGRACJII 
Złóż grosz na „Fundusz Polskiego Szkolnictwa zaranicą”, 
na konto P. K. O. 21895, Komitetu Obchodu 25-lecia Walki 

o Szkołę Polską. 

ZBRODNIARZE UDUSILI 

W domu nr. 28 przy ul. Popławskiej za- 
mieszkuje małżeństwo Kołodzin. On pra- 
cuie w kinie „Heljos*, ona, 61 letnia staru- 
sz5a gospodarzyła w domu. 

Wczoraj o godz. 5.30 rano dozorca do- 

mu zauważył że w jednem z okien miesz- 

kunia Kołodzinych brakuje szyby. Dozorca 

spoirzał przez dziurę w oknie i ku wiel- 
kiemu przerażeniu zobaczył obraz krew w 
zyłach mrożący. 

Na podłodze leżała związana, z okrę- 

<oną czemś głową właścicielka mieszkania. 

Zaalarmowano Urząd Śledczy, skąd przy 
byli natychmiast wywiadowcy z psem poli- 

cyjnym, a wkrótce potem naczelnik Wasi- 

lewski. 

wszczęto śledztwo. 

Okazało się, że sprawcy napadu rabun- 

kcwego wiedząc o nieobecności Kołodzina 

zakradli się do mieszkania, związali, a na- 

61 LETNIĄ STARUSZKĘ. 

stępnie udusili bezbronną staruszkę, poczem 

przeszukali całe mieszkanie wyłamując zam 

ki w komodzie i kuferku. 

Łupem zbrodniarzy stała się gotówka 

przechowywana w kuferku oraz drobna bi- 

żuterja na ogólną sumę 1100 zł. 

Jak widać mordercy śŚpieszyli się bar- 

620, gdyž nie zdążyli otworzyć kilku szu- 
ilad. 

Sledztwo pierwiastkowe doprowadziło je- 

dynie do stwierdzenia, że na kilku przed- 

miotach pozostały słabe odciski palców 
morderców. Pozwoli to na zrobienie zdjęcia 
aaktyloskopicznego jednak nie daje zupeł- 

nej gwarancji, że tą drogą uda się ujawnić 

sprawców morderstwa. 

Próby natrafienia na ślady przestępców 
przy pomocy psa policyjnego nie dały po- 

myślnego wyniku. 

Policja prowadzi nadal śledztwo. 

„ Katastrofa samolotowa pod Wilnem 
PILOT WYSZEDŁ 

W niedzielę po południu miała mie jsce 
około wsi Mieszkańce, niedaleko od Wilna, 
katastrofa samolotowa, która na szczęście 

zakończyła się szczęśliwie, gdyż pilot p. 
Wiktor Giedroyć wyszedł bez szwanku. 

Samolot z racji defektu w motorze za- 

czął spadać i tylko dzięki przytomności u- 

BEZ SZWANKU. 

myslu pilota opadł na ziemię tak lekko, że 
w 1ezultacie skończyło się tylko na poła- 
maniu skrzydła. 

Samolot zabezpieczono na miejscu. 
Pan Giedroyć jest członkiem Wileńskiego 

Aeroklubu Akademickiego, do którego nale- 
ży też połamana maszyna. 

Nieudany napad na trakcie 
Na trakcie Hermanowicze — Łużki na 

przejeżdżającego Moroza Piotra ze swym sy 
nem Mateuszem, zamieszkałych w kolonji 
Janowo napadli jacyś osobnicy, którzy ich 

pobili i zrabowali pieniedzy około 80 zł. 
Ustalono iż napastnikami byli Zenon Łagun 
7e wsi Lipowo i Jan Chotkiewicz z kolonii 
Fremiany. 
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WTOREK 
30 Dziš W. słońca o godz. 5 m. 35 

kane k. Z. słońca o godz. 5 m. 17 
Remigjusza 

Spostrzeżenia Zaktadu Meteoroiogfi U.S.B. 
w Wilnie, 

z dnia 29. IX. 1930 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 767 

Temperatura średnia -l- 10 

Temperatura najwyższa -|-15 ' 

Temperatura najnižsza -1- 6 

Opsd w milimetrach: — 

ai j Połud.-zachod. 
przeważający | 

Tendencja wzrost, spadek 
Uwagi: rano pochm. wiecz. pogodnie. 

   

  

KOŚCIELNA 

— Bawili w Wilnie, W tych dniach od 
wiedził Wilno biskup diecezjalny z Jass (Ru 
munja) Robu. Wysoki dostojnik Kościoła 
POZZO z nami kraju, odprawił 
тсвге św. w Kaplicy Ostrobramskiej, co by- 
ło głównym celem jego przybycia do Wil- 
na. Ponadto odwiedził 00. Jezuitów, jako 
były wychowanek szkół jezuickich, i intere 
sował się miastem. Prawie jednocześnie ba- 
wił w Wilnie o. Józef Schweigl T.J., pro- 
iesor Papieskiego Instytutu dla studjów 
wschodnich w Rzymie  (Pontificio Istituto 
Orientale) i ojciec duchowny Collegium Rus 
sicum. Uczony gość interesował się w Wil- 

rie ŻE ksiegozbiorami i antykwarjata- 
mi. Z Wilna o. Schweigl na pare dni wy- 
jeżdżał do klasztoru oo. Marjanów w Drui, 
poczem odjechał do Albertyna, do klasz- 
toru oo. Jezuitów obrz. wsch., gdzie zabawi 
nieco dłużej. — Są to drugie już odwiedzi- 
ny uczonych katolickich w roku bieżącym, 
w sierpniu bowiem zajrzał do Wilna ku- 
stosz znanej  bibljoteki o. Pierlinga, o. 
Kouet de Jouvenel T. J. 

URZĘDOWA 
— Z pobytu min. Prystora i Kuehna w 

Wilnie. W niedzielę bawił w Wilnie p. mi- 
nister pracy i opieki społecznej A. Prystor. 
P. minister w towarzystwie wojewody Ra- 
czkiewicza zwiedził budowę Domu ziec- 
ka im. Marszałka Piłsudskiego na Anto- 
kolu, przyrzekając dalsze poparcie materjal 
ne ze strony Ministerstwa Pracy i Opieki. 

W godzinach południowych p. minister 
Frystor Zi wizytę Metropolicie Wileńskie 
mu JE ks. Arcybiskupowi Jałbrzykowskiemu. 
Wieczorem o godz. 19 przybył minister Pry 
stor na teren II CA Północnych. Ró- 
wnocześnie zwiedzał Targi, powracający z 
podróży inspekcyjnej p. minister  komuni- 
kacji Kuehn. > 

Obaj pp. ministrowie w towarzystwie 
wojewody Raczkiewicza oprowadzani przez 
rszedstawiciela komitetu Targów p. Z. Bort 
kiewicza zatrzymali się m. in. w salach z, 
cksponatami Estońskiego Muzeum Etnogra- 
ficznego. W końcu obaj ministrowie  za- 
szczyciłi swą obecnością produkcję chóru 
miodzieży wiejskiej w muszli w ogrodzie 
Bernardvńskim, przyczem młodzież  odtań- 
czyła „Lewonichę”. 

P.p. minister Kuehn i Prystor odjechali 
o godz. 22.50 z powrotem do Warszawy. 

RÓŻNE 
— Wilno na szarym końcu. W-g а- 

nych Głównego Urzędu Statystycznego w 
sierpniu rb. zaprotestowano 390.544 weksle 
na sumę 92.135 tys. zł. podczas gdy w 
sierpniu r. ub. notowano 461.666 zaprote- 
stowanych weksli na sumę 99.893 tysł zł. 
W” porównaniu z miesiącem lipcem rb. licz- 
ba weksli protestowanych zmniejszyła się 

W większych centrach przemysłowo « 
handlcwych protesty weksli zgmniejszyły się 
w porównaniu z lipcem: w Katowicach o 
43,5 proc., w Białymstoku 27,86 w Warsz 
wie — 19,2 proc, w Poznaniu —- 16,6 proc. 
we Lwowie — 15,7 proc., w Krakowie — 
14,3 proc., w Łodzi — 13,1 proc. i w Wil- 
nie — 0,7 proc. 
— W ankiecie „Wiadomości Literackich" 

p.t. „W pracowniach pisarzy polskich" uką 
zało się między innemi wyznanie p. Anto- 
niego Millera z Wilna, informując świat i 
czytelników o zamierzeniach _ „twórczych* 
zutora „Grzechów księdza prefekta" i „Dziea 

1ika prostytutki". Przypuszczać należy, że 

redakcja tak świetnie zazwyczaj zorjentowa 

nego tygodnika zidentyfikowała trzech Mil 
lerów, z których p. Jan Nepomucen Miller 

1 p. Stan. Antoni Mueller, autor „Flisa*, 
bezwiednie użyczają swego rozgłosu  lite- 
Tackiego hestorowi wileńskich aplikantów 
adwokackich. 

— Z lzby Przemysłowo - Handlowej. Na 
skutek _memorjału, oe przez Zwią 
zek Izb Przemysłowo - Handlowych w spra- 
wie odsetek za zwłokę, pobieranych przez 
Kasy Chorych w sokości 24 proc. w 
szosunku rocznym, Pan Minister Pracy i 
Opieki Społecznej powiadomił Izby, iż 
polecił Kasom Chorych wykorzystać swe 
uprawnienia w sprawie całkowitego, lub 
częściowego zwolniania poszczególnych 
zakładów handlowych i przemysłowych 
cd odsetek za zwłokę. 

Niezależnie od powyższego, niedawno 
Wyższy Urząd Ubezpieczeń w Poznaniu 
na skutek odwołania wydał orzeczenie, 
stwierdzające, że Kasy Chorych mogą po- 
bierać odsetki tylko w wysokości 6 proc. 
w stosunku rocznym. Powyższe  orze- 
czenie, pochodzące z dzielnicy, w której 
Kasy Chorych istnieją od dawna, w zupeł 
ności odpowiada wywodom prawn. m, 
zawaartym w memorjale Związku Izb. 
Należy więc przypuszczać, że instytucie 
uprawnione do orzekania w tej sprawie 
w innych dzielnicach, prawdopodobnie ró- 
wnież uznają słuszność wywodów  Izb 
Przemysłowo - Handlowych. 

— Synagoga w wojskowem _ więzieniu 
śledczem. Jak nas informują w wojskowem 
więzieniu na Antokolu oprócz kaplicy 
rzymsko - katolickiej dla użytku więźniów 
ma powstać synagoga dla użytku więźniów 
wyznania mojżeszowego. 

8 Vystawa obrazów B. Załkinda. Prze 
kilku dniami została otwarta w Wilnie przez 
Żyd. Stowarzyszenie Popierania Sztuki 
wystawa obrazów  wilnianina artysty - ma 
larza B. Załkinda w lokalu czytelni Syr- 
kisia przy ul. Wielkiej 14. 

Wystawa ta odźwierciadla wszystkie 
perjody jego 25 letniej działalności artysty 
cznej. 

W sferach artystycznych i kulturalnych 
wystawa ta wywołała ogromne zaintereso- 
wanie. 

To też masowa publiczność zwiedza 
wystawę i widocznie nie doznaje rozcza- 
rowania w swych oczekiwaniach, o czem 
świadczy fakt, że w ciągu 2 — 3 dni 
sprzedało się kilkanaście obrazów. 

„ Wystawa może mieć wielkie  zriacze- 
nie dla uczącej się młodzieży. | 

Otwarta codziennie od 9-tei rano do 
S-tej wieczór. 

— Uwadze matek!. Duża liczba kobiet 
umiera rok rocznie podczas porodu oraz 
rodzi wątłe i niezdolne do życia dzieci, za- 
wdzięczając tylko temu, iż w czasie ciąży 
1 przed nią nie zasięga rady lekarza. 

Matki, jeśli chcecie uniknąć  niespo- 
dzianek przykrych przy porodzie, rujnu- 
jących wasze zdrowie, jeśli chcecie urodzić 
zdrowe i silne dziecko — zgłaszajcie się 
do Poradni dla matek w Ośrodku Zdrowia 
przy ul. Wielkiej 46, gdzie codziennie 
od godz. 3 do 4 pp. otrzymacie bezpłatnie 

«lekarskie porady. 
— Zwalczanie jaglicy. Kolumna do wal 

  

  

W środę, dnia l-go października, jako w trzecią bolesną 
rocznicę śmierci 

$. P. 

Marii z Wendorffów 

KONSTANTOWEJ BUKOWSKIEJ 
odbędzie się w Wilnie, w kościele Św. Jana, o godzinie 10-ej 

rario nabożeństwo żałobne za spokój Jej duszy, 

o czem zawiadamia 

MĄŻ. 

  

WIEŚCI PRZEDWYBORCZE 
PRACOWNICZY KOMITET WYBORCZY W WILNIE. 

W dniu 28, 9. rb. w lokalu Klubu Han- 
dlowo - Przemysłowego, przy ul. Mickiewi- 
cza nr, 33 odbyło się walne zgromadzenie 
członków i związków pracowników umysło- 
wych przy udziale przeszło 200 osób. 

Celem zebrania było utworzenie Woje- 
wódzkiego Pracowniczego Komitetu Wy- 
Богсгеро му Wilnie. 

Zebranie zagaił vice - dyrektor Izby Prze 
mysłowo - Handlowej p. Eljasz Jutkiewicz. 
Po ukonstytuowaniu się prezydjum zgroma- 
dzenia delegat Naczelnego Pracowniczego 
Komitetu Wyborczego w Warszawie p. Jan 
Kisielewski, wygłosił referat o akcji wybor- 
czej zrzeszeń i organizacyj pracowników о- 
tejmujących następujące ugrupowania: Pol- 
ską Konferencję Pracowników Umvsłowych, 
Zjednoczenie Związków i Stowarzyszeń Pra- 
cowników Państwowych, Centralną Organi- 
zację Związków Zawodowych Pracowników 
Umysłowych i Naczelną Radę Samorządową 
Te ugrupowania  zreszające kilkadziesiat 
związków w ogólnej liczbie członków 150.000 
wyłoniły Naczelny Pracowniczy Komitet Wy 
borczy w Warszawie który zagaił w wyborach 
swój akces do BBWR. Następnie przema- 
wiał p. Mieczysław Matuszkiewicz, wizytator 
seminarjów nauczycielskich Kuratorjum Wi- 
leńskiego, który w swym przemówieniu pod- 
kreślił brak reprezentantów szerokich sier 
puracowników umysłowych w b. Sejmach 

+ 
Rzeczypospolitej, a to dlatego, że pracowni- 
cy umysłowi dotychczas nie zdobyli się na 
jednolitą akcję w tak ważnych momentach 
dla Państwa, jak wybory do ciał ustawo- 
dawczych. W końcu odczytał rezolucję treś- 
c: następującej: 

„Uznając doniosłość zwartego, jednolite- 
go frontu inteligencji pracującej, zgromadze- 
ni na zebraniu organizacyjnem umysłowi 
pracownicy państwowi, samorządowi i pry- 
watni, postanawiają wziąć czynny udział w 
momencie decyzji o nowy ustrój i utrwałe- | 
nie potęgi Rzeczypospolitej. 

Stając do dyspozycji  Pana Premjera, 
Marszałka Józefa Piłsudskiego, oraz uzna- 
jav, że jedynie cele Bezpartyjnego Bloku 
Współpracy z Rządem, który zamierza wpro 
wadzić do Sejmu przedstawicieli organiza- 
cyj społecznych, zawodowych i gospodar- 
czych, odpowiadają istotnym potrzebom spo 
leczeństwa — zebrani uchwalają pominąć 
wszelkie ugrupowania polityczne i stowa- 
rzyszenia i stwarzają własną, zwartą orga 
nizację wyborczą. 

Decyzja przyszłego Sejmu o nas nie mo- 
że zapaść bez naszego udziału, W tym celu 
uchwalają zebrani zorganizować Wojewódz 
ki Pracowniczy Komitet Wyborczy w Wil- 
nie pod egida i kierownictwem Naczelnego 
Piacowniczego Komitetu Wyborczego w 
Warszawie. 

  

Zimowy rozkład jazdy pociągów 
POCIĄGI POŚPIESZNE BĘDĄ ZA TRZYMYWANE W BEZDANACH. 

W związku z częściową zmianą rozkła- 
du jazdy pociągów osobowych na sezon zi- 
mowy, poczynając od 1 października wpro- 
wadzone zostaną następujące zmiany: 

Na odcinku Wilno — Nowo - Wilejka 
pociąg 1743 lit. A. kursujący obecnie tylko 
w święta z odjazdem z Nowo - Wilejki o 
godz. 10.05 będzie kursował codziennie 
prócz sobót. Pociąg nr. 1736, kursujący о- 
becnie w dni robocze z odjazdem z Nowo - 
Wilejki o godz. 12.10 i przyjściem do Wił 
na 12,25 z dn* 1. 10 rb. kursować będzie 
tylko w soboty. Pociąg 1741 wyznacza się 
jako dodatkowy do codziennego  kursowa- 
tia z odjazdem z Wilna o 17.15 i przyjś- 
ciem do Nowo - Wilejki o godz. 17.15 i przyj 
ciem do Nowo - Wilejki o 17 m. 30. Pociąg 
1742, kursujący obecnie w dnie robocze z 
odjazdem z Nowo - Wilejki o godz. 17.15 

i przyjśc. do Wilna o 17.30 będzie kursował co 
dziennie według zmienionego rozkładu jaz- 
dy z odjazdem z Nowo - Wilejki o godz. 
12.55 i przyjściem do Wilna o 19.10. 

Na odcinku „Landwarow — - Wilno po- 
ciąg 1719, kursujący obecnie tylko w soboty 
z odjazdem z Landwarowa o 16.25 i przyjś- ciem do Wilna 16.50 będzie kursował w so- boty, „niedziele i święta. Pociąg 1719 lit. A, kursujący obecnie codziennie z odjazdem z Wi Ra B 20.50 i przyjściem do godz. 21.15 z dni ‚ 10. - RAE odwołuje się. ZNA 

Na odcinku Zawiasy — Landwarów: Pociąg 1414, kursujący Spanie tylko w BĘ boty z odjazdem z Zawias o godz. 15.45 i przyj „em do Landwarowa o godz. 16.15 będzie kursować w soboty, niedziele i Świ ta. Pociąg 1414 lit, A., kursujący obecnie tyl wc w święta z odjazdem z Zawias o 20.15 : przyjściem do Landwarowa o 20.45 ż dn. i. 10, rb. zupełnie odwołuje się. 
an Ais z dniem 1. 10. rb. wyznacza się iolminutowe postoje pociągów  pośpiesz- sm i 708 = stacji Baiany 4 Gdjażć agu nr. o z. 8.46 i i 75 0 A 22.00. RE 

-   

skiego urzędu wojewódzkiego ukończe- 
niu prac w pow. dziśnieńskim udaje się do 
pow. bresławskiego, gdzie pracować będzie 
w m. Widze od 10 do 17 października, w 
m. Druja od 18 do 25 października, w m. 
Miory od 27 do 31 października, w m. Bra- 
sław od 3 do 8 listopada. 

Kolumna udzielać będzie bezpłatnej po- 
mocy lekarsiej chorym na jaglicę (porady, 
mniejsze zabiegi, operacje) oraz jednorazo- 
wych bezpłatnych porad w innych  choro- 
bach oczu. 

— „Dzieje duszy" — czyli żywot Św. 
Tereni, dziś tak powszechnie czczony. za- 
jaśnieje w Kino Miejskim w dniach od 1—5 

włącznie. й 
Jest to film wspaniały, którym się za- 

chwycała katolicka Francja, a wyświetlany 
w Poznaniu w czasie krajowego Kongre- 
su  Eucharystycznego ściągnął — tłumy 
cale do teatru. 

Choć żywot św. Tereni jest tak pro- 
sty, to jednak w filmie tym uzyskał 
cdpowiednie. opracowanie tak że porywa 
duszę w świat wyższy — nadprzyrodzo- 
ny. Film „Dzieje duszy” stanie się dla 
wielu źródłem  najistotniejszych wzruszeń, 
zwłaszcza dla tych czcicielek i czcicieli św. 
Tereni, której uroczystość przypada na 
3 października. Tłumnie też powinna na- 
p'ywać wileńska publiczność katolicka do 
Kina Miejskiego, a nie zawiedzie się z 
pewnością na tem arcydziele sztuki filmo- 
wej wynosząc głębokie i niezatarte wra- 
zenie. ^ 8 

Film „Dzieje Duszy” sprowadzili z Fran 
cii Księża Misjonarzy od św. Krzyża w 
Warszawie i Pc prawo do jego 
wyświetlania w Polsce. Czysty dochód z 
tej imprezy przeznaczono na budowę bur- 
sy dla biednej młodzieży rzemieślniczej im 
Księdza Baudoina w Warszawie. 

UNIWERSYTECKA 
— Wykład informac dla 

cych na wydział Z 
wstępu. 

h naj styczny USB wy- 
głosi Dziekan prof. dr. Stefan Glixelli dnia 
1 października br. o godzinie 17 w sali 
V-ej Uniwersytetu. Wstęp wolny. 

8 TEATR I MUZYKA 
— Teatr 2 na Pohułance. Dziś gra 

na będzie w dalszym ciągu niezmiernie in- 
teresująca sztuka Szerriffa, z okresu woj- 
ny światowej „Kres wędrówki”, posiadaja- 
ca wiele walorów artystycznych, wywołują- 
ca przy tem niezatarte, wstrząsające wraże- 
nie. . 

Artyści biorący udział w tem widowis- 
ku z reżyserem R Wasilewskim na czele, 
tworzą świetnie zgrany zespół. Efekty sce- 

na 15,3 proc. suma w złotych — o 15 proc. ki z jaglicą przy wydziale zdrowia wileń-niczne, odźwierciadlające grozę wojenną, 0- 

KASA OGNIOTRWAŁA 
аы A osadzie Długosioła z kancelarji gmin- iej nieznani sprawcy skradli k. ognii 
trwałą, którą następnie TOD. pod B Choroszochy. Jaką sumę skradziono z ы 
narazie nie ustalono, złoczyńcy zbiegli w stro 
nę Warszawy..,. 

A więc*i kasy ogniotrwałe nie 
ne. Wiedzą o tem dobrze poszkodowani, których nazwiska co parę dni podają gaze” 
ty, i wiedzą złodzieje, którzy już nawet wy- 
specjalizowali się w. tym kierunku, zdoby- wając groźnię brzmiące przezwiska „roz- 
pruwaczy kas". Tylko nie wiedzą — widać 
— ci, których ta przykra nowina ma dopiero 
spotkać. Nie wiedzą. Nie czytają — widać 
— gazet, bo gdyby czytali, nie narażaliby 
ani swoich własnych oszczędności, ani — 
jak w przytoczonym wyżej wypadku — pie- 
niędzy społecznych na niebezpieczeństwo. 

„, Gdyby złożenie pieniędzy na przechowa- 
nie i oprocentowanie do P. K. O. związane 
było z dużą subjekcją, stratą czasu, rozja- 
zdami, formalnościami i t. p. utrudnieniami 
— to zrozumiałbym jeszcze podobne nie- 
dbalstwo. Ale P. K. O. w każdym urzędzie 
pocztowym w całym kraju, przeszło w 4000 
miejscowości, ma swoje okienka. W każ- 
dem najmniejszem miasteczku przyjmuje P. K. O. oszczędności na książeczkę i w każ- 
dem je wypłaca. Przytem pieniądz procen- 
tuje — nie leży bezużytecznie. 

przejrzeć tę FTR i 

są pew- 

„ (zas już wreszcie 
nieskomplikowaną prawdę. 

  

raz atak bojowy na front angielski, zasto- | 
sowane są z wierną dokładnością. * 

— Teatr miejski w Lutni. Oryginalna 
inscenizacja „Pana Jowiałskiego* zyskała 0- 
gólne uznanie. Nieśmiertelna komedja A. 
Fredry grana Ds dziś po raz 5-ty z u- 
działem dyr. Zelwercwcza w  doskonalem 
ujęciu poszczególnych postaci, w nowej ma 
lowniczej szacie dekoracyjnej J. Hawryłkie- 
wicza. Wielkie urozmaicenie stanowi tło mu 
zyczne kompozycji E. Dziewulskiego do pan 
tomimy i. ewolucji. | 

Najbliższą premjerą będzie angielska ko 
medja Erwina „Pierwsza pani Frazerowa* 
w doskonałym przekładzie F. Sobieniow= 
skiego. Reżyseruje dyr. A. Zelwerowicz. 

, — Występ artystów hiszpańskich w Lu- 
tni. Znakomity kompozytor hiszpański Joze 
Fadilla twórca popularnych piosenek Valen 
cia, Violetera i innych, wystąpi w Wilnie 
raz jeden tylko, w niedzielę najbliższą 5-g0 
bm. w teatrze miejskim Lutnia przy udzia- 

(dalszy ciąg kroniki na stronie 4-ej) 

    

  

Jeśli pominięto Cię w spisie wyborców, żądaj uzupełnienia spisu w Obwodowej Komisji Wyborczej | 
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le znakomitej pieśniarki 
Ferreira. 

Bogaty program zawiera 36 nowych 
przebojów illustrowanych pieśniami w wy- 
konaniu kompozytora L. Ferreira. Do ka- 
żdej pieśni zastosowane będą specjalne cfek 
towne kostjumy wykonane w Paryżu, Rzy- 
mie i Bercelonie. Dotychczasowe występy 
znakomitych artystów hiszpańskich  za- 
skich za granicą, cieszyły się wszędzie ol- 
brzymiem powodzeniem. Piosenki wykony- 
wane przez L. Ferreira  zbliżcne są pod 
względem interpretacji do utworów produ- 
kowanych przez Hankę Ordonówną, Bilety 
już są do nabycia w kasie teatru Lutnia. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Hollywood — Poganin. 
Heljos — Śpiewak Jazzbandu. 

Kino Miejskie — Ja... jestem dziewczyną 
Światowid — Pat i Patachon jako po- 

ficjanci. 

Wanda — Wiera Mircewa. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Kradzieże mieszkaniowe nie ustają. 

Szydłowska Elżbieta Stara 19 zameldowa- 

ła, że w jej mieszkaniu wyjęte szybę 2 ©- 

kna i skradziono futro damskie craz płaszcz 

męski letni na łączną sumę 1000 zł. 

Giliński Mendel, Nowogródzka 30  za- 
me'dowal o kradzieży z jego mieszkania gar 

deroby damskiej i męskiej na sumę 300 zł. 

W dn. 28 bm. Gran Aron, Koarskiego 17 

zameldował o kradzieży garderoby męskiej 

na sumę 280 zł. 

— Auto wracające z raidu  prezjechało 

dziecko. W czasie odbywającego się 

raidu auto osobowe należące do firmy 

Mozera, a kierowane przez szofera Bałała- 

jewa Mikołaja przejechało na ulicy Legjo- 

hiszpańskiej Lidji 

nowej 6cio letniego Dawida  Hołodzicza, 

Legjonowa 177, który doznał ogólnych 

obrażeń oraz uległ złamaniu lewego oboj- 

Pogotowie Ratunkowe  przewiozło 

Anto- 
czyka. 
rannego do szpitala dziecięcego na 

kolu w stanie niezagrażającym życiu. 

— Zatruł się wódeczką. Przy ul. Mosto- 
wej znaleziono nocy ubiegłej nieznanego о- 

sobnika w stanie nieprzytomnyni. Lekarz Po 

yotowia Ratunkowego stwierdził zatrucie 

się alkoholem i przewiózł nieznanego do 
szpitala żydowskiego. Tam ustalono, za- 

trutym jest Pilikowski Kazimierz, Połocka 4 

Poszukiwani przestępcy 

w potrzasku, Podczas obławy zorga- 

nizowanej nocy ubiegłej przez Urząd šled- 

czy zatrzymano szereg osób poszukiwa- 

nych przez Sądy, a mianowicie: 

Kłupta Morducha, poszukiwanego przez 

Sąd Okręgowy w Wilnie za dokonane o- 

szustwa oraz Kodziównę Karolinę, Konduk 

torska 20, poszukiwaną przez wydział n 

karny Sądu Okręgowego w Wilnie jako 

oskaržoną z art, 461 К. K. Frydmana Jó- 

zefa poszukiwanego przez sąd powiatowy 

"w Warszawie za dokonane fałszerstwa i 

oszustwa. 

Giedrojcia Wacława poszukiwanego za 
dokonane kradzieże przez sądy w Wilnie, 
Katowicach i Krakowie. 

Sienkiewicz Anielę za dokonanie  szere- 
gu kradzieży poszukiwaną przez prokurato 
ro S. O. w Wilnie. Fiodorowa Michała po- 
szukiwanego przez wydział śledczy w Gro- 

dnie. Lewandowicza Ignacego poszukiwa- 
nego przez prokuratorao S$. O. w: Wilnie 
jako oskarżonego 0 defraudację w Kasie 
Chorych m. Wilna. 

— Pilnujcie dzieci. W dn. 27 bm. wpadi 
pod wóz Kiziniewicz Michał, zam. w Boł- 
tupiu 14. i doznał ogólnych obrażeń ciała. 
Pogotowie odwiozło poszwankowanego da 
szpitala dziecięcego na Antokolu. 

‚ Głowacki Marjan, lat 3, Zarzecze 21 w 
czasie zabawy przy sieczkarni przeciął so- 
bie żyły na prawej ręce. Pogotowie Ratun 
kowe odwiozło go do szpitala dzieci 
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Aūutomobilowy raid par 

  

Trudno bylo przypuszczač že auton 
lowy raid pań wywoła zainteresowanie 
wielkiej ilości osób przybyłych na punkt kon 
trolny na szosie przy Kaplicy ponarskiej. 

Od godziny dziewiątej poczęły sie zjeż- 
dżać maszyny wileńskie: autobusy i osobów 
ki, wioząc publiczność. 

Utworzył się parking mieszczący kilka- 
dziesiąt maszyn. 

adjeżdża komandor raidu. Dowiadujemy 
Się, że w Warszawie na start przybyło dzie- 
sięć pań przyczem p. Gawłowa nie wystar- 
towała zupełnie. 

aN pierwszem etapie odpada dwie ma- 
szyny. Pęknięty resor uniemożliwił jazdę hr. 
Komerowej (Citroen), a maszyna p. 
czkowskiej (Tatra) na skutek pęknięcia k 
szki, zarzuciła i wpadła do rowu przewra- 
cając kozła. 

P. Zajączkowska i jadący w charakterze 

        

jąc zawodniczki i zawodników. jedzie su- 
per - as automobilistek polskich. 

Naprężenie uwagi publiczności dochodzi 
do zenitu. 

P. Koźmianowa przelatuje w tempie po- 
nad 126 klm. na godzinę. Czas 1 m. 11 sek. 

Najlepszy wynik jeżeli nie brać pod u- 
wagę różnicę litrażu. ; 

Ž kolei następuje proba sprawności. 
Zawody skonczone. Wszyscy wracają na 

pinkt kontrolny gdzie przygotowany jest 
posiłek poczem długi wąż maszvn sunie do 
Wilna — do parku na Placu Katedralnym. 

Tu tłumy oblepiają formalnie  czworo- 
bok przeznaczony dla maszyn raidowych. 

Jentrem zainteresowania się publiczno- 
- ści jest ADR p. Koźmianowej, której n.b. 

towarzyszy druga gwiazda  automobilowa, 
b. mistrz Polski Jan Ripper. Maleńka je- 
go figurka uwija sie koło maszyny. Coś tani 

  

  

  

komisarza sportowego red. Kałłupajło wy-poprawia, coś tłomaczy swojej koleżance po 
szli bez szwanku. 

Ciężko potłuczonego mechanika umiesz- 
czono w szpitalu. Z raidu trzeba było skwi- 
tować. 

Po godzinnem przeszło czekaniu _spo- 
dy pierwszą maszynę. Jest to Praga, 

1. Tłuchowskiej, potem druga, trzecia, 
czwarta. Same Pragi. Team fabryczny. 

Nadjeżdżają następne maszyny.  Ponie- 
waż na odcinku szosy Wilno — Landwarów 
ma odbyć się próba szybkości na 2 klm. 
publiczność „przenosi sie“ na mete. 

Czekamy okropnie długo. Okazuje się, 
ze automatyczny czasomierz przysłany z 
Warszawy nie funkcjonuje. Ratuje sytuację 

telefon połowy i szereg stoperów. 
Pierwsza startuje p. Tłuchowska (Praga 

b c.) Siedzący przy telefonie wicekomandor 
Marjański zapowiada: maszyna ruszyła. 

Mija minuta. Słychać grę motoru, za 
chwilę widać punkcik, który zwiększa się z 
sekundy na sekundę i już jako maszyna mi- 
ja metę. Czas 1 m. 33 sek. Ё 

Wkrótce pędzi druga maszyna. Praga 
4 c. — Prowadzi p. Stałowska. Czas 1,52 z 
ułamkiem. ; 

Pani Sliwińska (Praga 4 c.) ma czas 
j,43 i pół, a p. Toepferowa (Praga 6 c.) 
1 m. 46 sek. 

szyscy podziwiają odwage pań  pę- 
dząc jak strzala. Wszyscy dyskutują, ro 
bią zakłady, spoglądają na wicekomandora, 
zapowiadającego start maszyn. 

Jedzie p. Podhorodeńska na Citroenie. 
Nazwisko znane w sporcie samochodowym 
to też zainteresowanie wzrasta. 

Ruszyła, Słychać warkot motoru. Jest co- 
142 bliżej i... 0 zgrozo. Motor pracuje nie- 
sprawnie, przerywa, stuka. 

Wszyscy (zwłaszcza ci co rczumieją co 
tu jest przerywanie motoru)  współczują. 
Czas ! m. 39 sek. Gdyby nie motor byłby 
dużo lepszy. 

Pani Baczewska prowadząc Citroena (ka 
rcikę) ma czas 1,32. 

Na zakończenie, na deser jakoby, za- 
powiedž startu p. Koźmianowej. Jedzie ra 
swoim srebrno - żółtym Austro - Daimlerze, 

   

      

  

szawie w dn. 31 
szawie w dn. 25 
okres do dnia 31 

wy, pełnomocnictwa, 

przed Stanisławem Tuborowskim 

k'erownicy. 
Maszyny  otułone  brezentami, załogi 

idą do hoteli — przebrać się, a co ważniej- 
sze umyć. 

Potem wspólny posiłek i spać, bo rano 
czeka start do ostatniego etapu, Wilno — 
Warszawa. 

Z, okazji raidu pań, który jak wiadomo 
crganizowany był przez Automobilklub Pol 
ski. Wileński Automobilklub zorganizował 
zjazd gwiazdzisty samochodów i motocykli. 

Niestety impreza ta wypadła bł blado, 
gdyż startowało zaledwie 4 automobile i 5 
n.otocykli, 

Pierwsze miejsce w konkurencji samo- 
chodów zdobył stuprocentowy  automobili- 
sta - sportowiec Wilna p. W. Kurec na For 
Gzie, mając przejechanych 1166 kilometrów 
Ciężarowy Ursus miał 840 klm., a Ford inż. 
Lunda z Bydgoszczy 671. 

„Z motycyklistów palmę pierwszeństwa 
osiagnął p. M. Ronczewski (546 klm). przed 
Pimonowym (najmłodszy), któremu  przy- 
znano wprawdzie 557 klm. jednak z racji 
spóźnienia o 16 minut wyznaczono drugie 
miejsce. Osman. 

RADJO WiLENSKIE 
WTOREK, DNIA 30 WRZESNIA 1930 R. 

12.05 — 13.00: Muzyka z plyt gramof. 
13 00 — : Kom. meteor. 
16.45 — 16.50: Progr. dzienny. 

„ 16.50 — 17.20: Audycja piosenek z 
dżwiękowców i rewji w wyk. Maryli Gi- 
rynowej. 

17.20 — 17.35: Kom. Zw. Młodzieży 
Rzemieślniczej. 

„17.35 — 18.00: „Kronika z życia mło- 
dzieży” — wygł. Wróżka  Dzieciolubka. 

18.600 — 19.00: Tr. z Warsz. Koncert. 
19.00 — 19.25: „Róża  najekonomicz- 

niejsza ozdoba ogrodu' — odczyt wygł. 
Irena Lubiakowska. 

19,25 — 19.35: Program na środę i 
rozmaitości. 

19.35 — 23.00: Tr. z Warsz. Pras, dzien 
którym zdobyła już niejedną nagrodę bi-radjowy., opera z Poznania, po operze kom. 

Rejestr Handlowy 
DO REJESTRU HANDLOWEGO SĄDU OKRĘGOWE 

prokury i wszelkie bez wyjątku do- 
kumenty winny być podpisywane przez obu zarządców 
łącznie pod stemplem firmowym. Spółka z ograniczo- 
ną odpowiedzialnością zawarta na mocy aktu zeznanego 

! |  Notarjuszem . w War- 
„grudnia ayUetaoinshrdlcemtwypąbgkńcmfwy 
listopada 1929 roku za Nr. 5453 na czas- 
grudnia 1931 roku. 1645—VI 

  

KINO 

MIEJSKIE 

SALA MIEJSKA 
ai. Ostrobramska 3. 

Od dnia 28 do 30 września 1930 roku włącznie będzie wyświetlany film: 

„JA. JESTEĄŃ DZIEWCZYNĄ: 
Dramat życiowy na tle prawdziwego zdarzenia w 10 aktach. 

W roli głównej konkursowa piękność — Marion Dawies. Nad program: Tygodnik „Eclair* Ne 43 w I zkcie. 
Kasa czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów od g. 4-ej. Następny program: „DZIEJE DUSZY* 

  

Dziś OSTATNI DZIEŃ! Na wszystkie seansy ceny zniżone: Balkon 80 gr., Parter 1.20. Niezrównany Mistrz Pieśni 

E! Jolson so Spjewak jazzbandu arcydziele dźwiękowem 

dźwiękowe. Dla młodzieży dozwolone. Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.30. 

Dźwiękowy 
Kino-Teatr 

„HELIOS" Tragedja duszy ludzkiej 

Nad program: Rewelacyjne dodatki 

  

  

CUDO FILM ŚWIATA! SUPERFILM DŹWIĘKOWY! 
w roli głównej bożyszcze kobiet 

RAMON NOWARRO który wszystkich oczaruje! Ca- 
! łe Wilno będzie śpiewać „Mi- 

łosną pieśń*. Arcydzieło to było wyświetlane w Warszawie w ciągu 7 
miesięcy. Ceny zniżone tylko na 1-wszy seans o godz. 4-ej. 

Ost. seans o godz. 10.30. 

DZIš początek o godz. 2-ej. 

Największy arcysuperfilm, który arcydzieło podług słynnej sztuki Lwa Urwan- 
pobił wszystkie umysły i serca WIERA MIRCEWA cewa. W rol. gł. Rozenel-Lunaczarska, żona 
sowieckiego komisarza oświaty, Marja Jacobini, Grzegorz Chmara. (słynny artysta teatru Stanisławskiego) oraz 
najwybitniejsi artyści scen moskiewskich i europejskich. Wzbudzają zachwyt widza olśniewające klejnoty, przecud- 
ne futra i toalety Rozenel-Lunaczarskiej. Szalone napięcie. Wstrząsająco-porywająca gra. Głęboko psychołogi.zne 

momenty przeżyć i cierpień. 

Dźwiękowe Kino 

„HOLLYWOOD: 

Mickiewicza 22, 

  

  

Polskie Kino 

„WANDA“ 

Wielka 30. Tel. 14-81 

  

Dziś! Niezawodni, niezrównani i jedyni ulubieńcy Wilna 

„Pat i Patachon Policjanci” 
Nieustanne wybuchy Śmiechu! Przezabawne sytuacje! Reklama zbyteczna! 

MALARARA RARE REA RER FURA 

KINO 

ŚWIATOWID" 
Mickiewicza 9.   

  

Forte jan Oszczędności KURSY KleRoWCÓW SAMOCHODOWYCH  [Akuszerkij Fortepian, oszczędności 
Stowarzyszenia Techników Polskich w Wilnie marki do wynajęcia na "lokuj na il proc. 

- AKUSZERKA — dogodnych warunkach. [9 71ie- Gotówka twa- ul. Holendernia 12, tel. 13-30 ŚMIAŁOWSKA Wiadomość w Adm Sio. 12 jest zabezpieczona 
Przyjmują się zapisy do grup: LVIII zawodowej i LIX amatorskiej. RA, ORO a, E złotem, srebrem i dro- 

Początek zajęć dn. 3 października r. b. oraz Gabinet Kosme- 3. = giemi kamieniami.LOM- CZNY, USHWA ZMArSZĘZ ma 
k z wągry, łupież, PIANINA najstynniej- BRE SE 
brodawki, kurzajki, wy-SZej wszechświatowej „> ae d S 
padanie włosów. Mic- firmy „Erard* oraz Bet- r e ! kę Kry = 
Alewicza 46. Нпра аК A.-FIbI tog 3, re CURE o m 

gera, uznane za naj- jów, Luter, ya = 
lepsze w kraju, sprze- [> Ika io оН! 
daję na dogodnych wa- wszelkich towarów. o 

Nauka jazdy na 4-ch typach nowoczesnych maszyn. Spe- 
cjalna sala doświadczalna. Gruntowna praktyka w nowocześ- 
nie urządzonych warsztatach reperacyjnych. Nauka jazdy hez 0- 
graniczenia godzin. 

Gwarantuje się ukończenie kursów i złożenie egzaminów 
bez żadnych dodatkowych opłat. Ułatwia się otrzymanie po- 
sady za pośrednictwem kursów. Dla P.P. oficerów i urzędni- 

  

: z i . х В ва НН kach i odnajmuję. ы ‚ 
ków Państwowych specjalne ulgowe warunki. Zapisy przyjmu SĘ Matrymonialne pismo 
je i inotinacyj udzieli sekretarjat kursów codziennie w godz. KOSMETYKA Kijowska 4 Abelow. „FORTUNA-VERSAL" 

ud 10-ej do 18-ej uł. Holendernia 12, tel. 13-30. E owocowe rozwijające się 12 lat. 
Miesięcznie 80 groszy. 
Redakcja: Kraków, Kro 
woderska 7. Admini- 
stracja na Wilno; L. 
Berger, Zawalna 17. o 

GABINET sprzedaje po  ce- 
Racjonalnej Kosme- nach bardzo przystęp- 

tyk! Leczniczej. nych Zakład sadowni- 
Wilno, Mickłewicza 31czy „Glinka*  (włas- 

m. 4. ność Krakowskiego To- 
obi warzystwa Ogrodnicze- Ž 

Urodę ZE go) w Prądniku Czer. Przed wyłaz- 
je, doskonali, odświe- Wonym, p. Kraków. $ gam z Wilna 

ARR EA HEC 

  

MOTOCYKLE okazyjnie do sprzedania 
2 „INDIAN* 750 ctm3 mod. 1928 r. 
DAC 500 ctm3 mod. 1930 r. 

      

  

.N.* 350 ctm3 mod. 1930 r. ża, usuwa jej skazy у 

i "Dreseh“ 350 ctm3 mod. 1930 r. i braki | Masaż RE z 

1 » Monet-Goyon* 350 cmt3 mod. 1930 r. zy i zj (panie). et 

3 ia s + uczne opaienie Cce- т 
Iuformacje udzieli Kierownik Stacji Obsługi i Warszta- > asadzafć włosów 

tów Motocyklowych w Wilnie, zauł. Bernardyński 8. — 4 aplet  Najnos szeB p Z a i 

zdobycze kosmetyki ra- Kursy kroju, szycia 3 
cjonalnej. robót ręcznych i mo- A . 

1 P ie, dob: si tujący, mogą otrzymać Codzieanie od SBa ARA dSZ l 
anowie jobrze się reprezen , Z. P. 46 i żę » 

osie stałą pracę w poważnej Mistytucjh na bardzo korzy- leża i diefadowiczówny poduszki i t. p. po 
Wilka 56 m. 3 znacznie zniżonych ce- 

Ger najbardziej Przyjmuję uczenice nach w dn. šo IX. 
€ zaniedbaną zapisy codziennie, dlai 1. X. Królewska 6 

poprawia. pielęgnuje przyjezdnych  pomie- parter, m. 4 (dom obok 
oraz usitwa wady skóry. szczenie zapewnione. Targów. = 

stnych warunkach, Byt zapewniony. Žgtosič się z dowodami 0s0- 

bistemi od godz. 17—20 pod adresem Wilno, W. Pohulanka 1. 

Biuro „Rachuba* tel. 3-67.       
    

PODZIĘKOWANIE SKŁADA Gabinet | ° Czysty dochėd 
Ę Kosnei Gedi6 Mieczarz | bez Žadnych potrcei 

i kosztów może osią- J. Hryniewiczowej. 2 długoletnią praklyką snač kazdy przy zioko- 
! z dobremi świadectwa- ю 

ul. WIELKA A! 73 mi nagrodzony Państw. (niu oszczędności na 
Przyj.wg. 10-1i 4- Ocenę Masła, poszukii- najpewniejsze zabezpie- 

w. Z. P. A 26, je posady. Może złożyć da Wh pośredni- 
kaucję. Wilno, Mickie- tie, Wileńskiego Biu- 

F-ma K. Dąbrowska, 
Wilno, ul. Niemiecka 3 

Prof. K. Pliszko-Ranuszewiczowej 

  

  

A wi kb „ra Komisowo-Handlo- 
i Prof. A. Zankiewiczowej BEE RAR Bar wego. Mickiewicza 21, 

za świetne koncerta na 2-ch Targach Północnych demonstrujące POSADYJCG © HL 152, "s 
najlepsze fortepianina krajowe i zagraniczne. BEZPŁATNIE! Оро- 

młoda wiem Ci kim jesteś, 
Mamka, zdro- kim być możesz. Okre- 
wa poszukuje zajęcia ślę szczegółowo Twój 

  

  [Z GUBY)| 

  

  

Bonifratelska 6—7 charakter, | zdolnošci, 
Nauczam D an ILEKARZE| przeznaczenie. Napisz < 

wyrabiač yw Poszukuje się natych natychmiast imię, rok, Zine: dowód oso- 

iągu 7-miu dni. Przyjmuję od 9-ej й - miast zdolnej hafciar- miesiąc urodzenia, о- # bisty, wydany przez 

т do 9-ej wiecz. Codziennie 1 i pół DOKTÓR ki. Zgłoszenie: „lvo* trzymasz _ określenie Oszmiańskie Starostwo 

godz Jekcja. Opłata za naukę 10 zł. p. ZELDOWICZ  Paiska 4—2. —0 \7а2піе552аусн faktów a > 

: jęcia 1- ždzierni Ё я žycia — darmo. Niniej- W | przez 

a D TA zę chor. skórne, wene- Osoba Starsza sze ogłoszenie, 75 gr. P. K. U. Wilno naimię 
GO W WILNIE WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJ. WPISY: 

w dniu 30. 6. 1930 r. 
444. II. „Restauracja Ziemiańska — spółka z ograniczo- 

ną odpowiedzialnością*. Do zarządu na miejsce Mikołaja 
Durasewicza powołano Stanisława Kuska zam. w Wilnie przy 
ul. Orzeszkowej 3. 1642 

w dniu 17. 7. 1930 r. 
416. Ii. B. W. Charytonowicz — Apteczny Dom Hur- 

towy* Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Prowadzenie 
hurtowege składu aptecznego na własny rachunek i na zasa- 
dach; komisowych ze wszelkiemi firmami w tem z firmą: 
„Przemysłowo - Handlowe Zakłady Chemiczne Ludwik Spiess 
i Svn Spółka Akcyja w Warszawie*. 1643 
Ei La [Ani EEE 

w dniu 3. 7. 1930 r. 
468 1. B. „Wileńska spółka dla handlu rurami i artykułami 

sanitarnemi spółka Zz Oograniczoną  odpowiedzialnošcią“. 
Prowadzenie na własny rachunek i na zasadach komisowych 
handlu artykułami  kanalizacyjno - wodociągowo  sanitar- 
nemi. Siedziba w Wilnie ul. Wielka 30. Kapitał zakłodowy 
100000 złotych podzielony na 5000 udziałów po 20 złotych 
každy., 90 proc. kapitału wpłacono w stanowiących  przed- 
miot handlu towarach i 10 proc. gotówką. Zarząd spółki sta- 
nowią: Dawid Kapłan Kapłański jako prezes, Michał Brzo- 
stowski jako wice - prezes, Józef Szkolnicki jako” sekretarz 
oraz jego członkowie — Ретес  Cholem,  Jeremjasz Cholem, 
Władysław Malinowski, Michał Josiewicz, Chaim Szkolnicki, 
Bejla Guta Szkolnicka,  vWenancjusz Łaciński, Eugenja Ła- 
cińska, Łazar Lew, Morduch Lew i Salomon Braz. Do podpisy- 
wania w imieniu spółki  plenipotencji,  prokur, czeków, 
weksli i inych zobowiązań pieniężnych, do zawierania i 
podpisywania wszelkich tranzakcyj, umów i innych aktów 
i dokumentów oraz do zastępowania we wszystkich „instytu- 
cjach sądówych, administracyjnych, i inych uprawnień są 

trzej członkowie prezydjum łącznie lub dwaj członkowie 
prezydjum łącznie z jednym z członków zarządu. Do podpisy- 
wania w imieniu spółki korespondencji nie zawierającej — 20- 
bowiązań oraz do odbioru wszelkiego rodzaju korespondencji 
z wyjątkiem pieniężnej uprawnieni są dwaj członkowie pre- 
zydjum łącznie z jednym z członków zarządu. Spółka z 
oodpowiedzialnością ograniczona zawarta na mocy aktu 
zeznanego przed Notarjuszera Sewerynem  Bohuszewiczem 
w Wilnie w dn. 25 lutego 1930 r. za Nr. 1258 uzupełnionego 
aktem  zeznanym przed Józefem Płatakisem zastępcą  No- 
tarjusza Bohuszewicza w Wilnie w dniu 21 maja 1930 r. 
za Nr. 3021 na czasokres do dnia 31 grudnia Re r 

1 

w dniu 30. 6. 1930 r. 
464. I. B. „Gedymin Berżańska i Jaczniakowski — spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością*.  Prowadzeni e detalicz- 
nego handlu napojami alkoholowemi i wyrobami  tytunio- 
emi. Siedziba w Mołodecznie ul. Kościuszki 28. Kapitał 
zakładowy 2000 złotych podzielony na 20 udziałów po 100 
złotych każdy, 800 złotych wpłacono gotówką 1000 złotych 
w postaci prawa użytkowania ze sklepu z całkowitem ze- 
wnętrznem i wewnętrznem urządzeniem i z towarami znaj- 
dującemi się w Mołodecznie przy ul. Kościuszki 28, i 200 
złotych w postaci prawa użytkowania z koncesji na 

prowadzenie handlu napojami alkoholowemi i koncesji na 

handel wyrobami  tytoniowemi. Zarząd spółki stanowią 
Czesława djedymin Berżańska zam. w Warszawie ul. Czar- 

neckiego 11 na Zaliborzu Oficerskim i Karol  Jaczniakowski 
zam. w Mołodecznie ul. Kościuszki 5. Wszelkie zobowiąza- 

nia w imieniu spółki wydawane, weksle, żyra, czeki, umo- 

w dniu 17. 7. 1930 r. 
467. 1. B. „Zjednoczona Fabryka Żarówek Spółka Ak- 

cyjna". Celem spółki jest prowadzenie fabryki lamp elek- 
trycznych i wszelkiego rodzaju przyborów do oświetlenia 
elektrycznego. Siedziba Centrali w Warszawie ul. Nowo- 
wiejska 13. Siedziba Oddziału w Wilnie przy ul. Jagielloń- 
skiej 8. Oddziały w Łodzi i w Wilnie. Kapitał zakładowy 
182.400 złotych podzielonych na 4800 akcyj całkowicie 
wpłaconych. Zarząd stanowią Samuel Rapp, Nowowiejska 
13 ‚ Paweł Zweig Mokotowska 24, Edward Potemski No- 
wowiejska 13 i Henryk Martens Marszałkowska 9, wszy- 
scy z Warszawy. Zarząd zastępuje spółkę wobec władz i 
osób. Wszelką korespondencję w imieniu spółki, i 
towania z odbioru wszelkiego rodzaju korespondencji 
towej podpisuje jeden członek zarządu. Weksle, 
cnictwa, umowy, kontrakty, akty hipoteczne oraz 
zwrotu sum z instytucji kredytowych podpisuje dwuch 
członków zarządu, czeki na rachunek bieżący podpisuje je- 
den członek zarządu upoważniony do tego. Generalnym 
Dyrektorem spółki z prawem jej nieograniczonego zastępo- 
wania ra prwach pełnej prokury jest Samuel Rapp. Kiero- 
wnikiem Oddziału w Wilnie na mocy upoważnienia z dn. 10 
kwietnia 1930 r. jest Władysław  Kirszbraun zam. w Wilnie 
ul. Kalwaryjska 4. Adamowi Gradenwiczowi z Warszawy, 
Piękna 30 udzielono prokury z prawem podpisywania łą- 
cznie z jednym z członków zarządu. Władysławowi Mała- 
chowskiemu z Warszawy Mokotowska 8 udzielono prokury 
z prawem podpisywania łącznie z jednym z członków za- 
rządu lub prokurentem Adamem Gradenwicem. Spółka Akcyj- 
na. Statut jej zatwierdzony przez Ministrów Przemysłu i 
Handlu oraz Skarbu dnia 10 kwietnia 1919 r., opublikowany 
został w Dzienniku Praw P. P. 2 lipca 1919 r. Dział II Nr. 
18 oraz zmiany statutu zatwierdzone postanowieniem Mi- 
nistrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu opublikowane 
zostały w Nr. 264 Monitora Polskiego z dn. 18 listopada 
1927 r. Akt organizacyjny został 
tarjuszem Hettlingerem w Warszawie listopada 
1919 r. za Nr. 1765. \ 1646 

w dniu 25. 4. 1930 r. 
4. |. C. „Zjednoczone Stowarzyszenie Robotników  Tran- 

sportowych przy Stacji Miejskiej Wileńskiej Dyrekcji Ko- 
lei Państwowych w Wilnie". Przedmiot: wykonywanie za 
pomocą osobistej pracy fizycznej swych członków wszel- 
kiego rodzaju pracy powierzonej przez stację miejską Wil. 
Dyr. Kolei Państwowych na terenie miasta Wilna.  Siedzi- 
ba w Wilnie przy ul. Świerkowej 14—1. Firma istnieje od 
1 kwietnia 1930 r. Udział wynosi 25 złotych płatnych przy 
wstąpieniu. Zarząd stowarzyszenia składa się z 3 do 
5-ciu członków. Do zarządu powołano zam. w Wilnie: na 
prezesa Tadeusza  Storczyńskiego przy ul. Świerkowej 14 
ilgnacego Aramowicza przy ul. Karnej 9. Zarząd zawiera 
wszelkiego rodzaju umowy, wydaje pełnomocnictwa, wy- 
stawia zobowiązania i reprezentuje stowarzyszenie we wszy- 
stkich wypadkach. Podpisują w imieniu stowarzyszenia 

prezes i dwóch członków zarządu. Statut stowarzyszenia zo- 

stał zarejestrowany na mocy decyzji Sądu Okręgowego 
w Wilnie VI Wydziału Rejestru Handlowego z dn. 23 kwietnia 
1930 r. 1647 
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Popierajcie LU.P.E 

     

sporządzony przed No- * 
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Q8900900009998 

    
  

      

Poszukuję posady 

BONY lub NIANI 

   

  

   

      

   

     

ryczne, narządów mo- 
czowych, od 9— 1, od 

5—8 wiecz 
  

Kobieta-Lekarz 

posiadająca 2000 zł. 
otrzyma posadę w za- 
kresie prowadzenia 
ksiąg podręcznych i ka- ZA 
sy spółkowej. Zgłaszać Nowowiejska 32. 
się 11—14 godz. do kie 

przesyłkę załączyć. War Ważnia się. 
szawa, Psychograiolog 
SZYLLER - SZKOLNIK, 

50 
  

  

    

  

Dowiedzieć się: Końska 8. у Warsztatów . 

Е SĄ, Kuczewska. | Dr DBIOONIIOWA sojowy, zi |]  D0 sprzedania 
EE NAADÓW Bernardyński 8. 0 dwie pary Roy młyńskich po- 

RYCZNE m ——2 zostałe z licytacji: 2 taksówki 2 pi 

MWH ^Б MOCZÓW. | Poszukuję pasady | Aa, Ioriepi 0021, aksówki „2 pie 

> i —2 i — zyni, praktycz- e, opo: > > 

Sprzedaż koni 4 Mickiewicza 2. ra, maj. GWAROWE Świ kaw e TE 
daję do ogólnej wiadomości, że tel. 277. Kalwaryjska 49—8. 0 ||| elektryczne, kilka pierścionków z bry- 

ni 5 Szejk o godz. 9-tej rano lantami, broszka brylantowa, dywan, 

Vilni na Rynku kalwaryjskim odb Dr. Med. różrie swetry i jedwabie, serwis z poc- 

I" się dodatkowa sprzedeż z licytac. celany starożytnej angielskiej, 600 to- 

ybrakowanych koni wojskowych. J. Rucznik mów książek beletrystyki, różne palta 

Komendant Garnizonu Wlino.-— Ott isrą powrócił Pe ła (UG ае pow: | : . 

1 MAN ; przyjmuje 8-9 47 POKĖ do „ye | LOMBARD Biskapia 12 & 

Dla Nazaretanek fartuszki szyje się RE oł 0 A wersytecka 9 A 15. а . 7-80. 
ul. Jakóba Jasińskiego Ne 1 m. 2 tam- ZRORE EC. AJ Pokój ładnie umeblo- 
że plisowanie kloszowych spodnic, :DOKTOR wany na 1 lub 2 0s0- 

EZ ga wseace. P. Pitkowska by. Ciasna 22 m. 1. o 

nie starych pluszów. (choroby wewnętrzne : : : 

i AE przeprowadzi. Wynajmuje się gabinet 

ła się na ul. Słowac- Z używalnością salonu     Chińskie bożki 
i i iń j z bnem wej- 
i makaty do sprzedania. Jakóba Jasiń- ||10-13. Przyjmuje od Wany Z oso 

skiego 2.5 m. To. Ogłądać można od 11 12—2 i 47, a. Zakretowa 2 

rano. 

OBWIESZCZENIE. Odpis. 
Komornik Sądu Powiatowego w 

Wilnie VI rewiru, Jan Lepieszo, Za- 

mieszkały w Wilnie przy ul. Zamkowe. 

kiego 17 m. 25,' telef. 

  

Dr Ginsberg 
Choroby skórne, we- 
neryczne i moczopłcio- 
we. Wileńska 3 — ой 
8—1i4— 8. Tel. 
567. 
  

oraz pokój umeblo- 

  

— tilo- 
N 15 m. 2, na zasadzie art. 1030 UP 

A iż w dniu 1 października DOKTOR Kwiaty ROR 

1930 roku o godz. lo-ej rano w Wilnie * i tikusy a на 

przy zaułku Ś-to Michalskim N 8, od- Blumowicz tanio. Dziel Ь 

będzie się sprzedaż z licytacji publicz- 

nej ruchomości, należącej do dłużnika 
choroby weneryczne, 
skórne i moczopłciowe 

    

Okazyjnie 
Antoniego Sitarza, Oszacowanej WIELKA 21 do sprzedania stół *ia- 

dla licytacji na sumę zł. 375, składają te. 921,0d9-—1113—% datny Zgłaszać sę c. | Mho @, GITEL 
cej się M Tanca: W. Z. P. 29. dziennie od 3 do 5-tej Wio. Niemieckaśh w bramie ll wał 

ОНО dzete jail AlE po południu. Białostoc- DOŁA ECAE Tame 82 
Kad Palczewskić, pretensji Ale- DOKTOR ka 6 m. 3. Wietki wybór płaszey damskich. Biamy 

ь Р i zkórki futrzane różnych rodzai. 

(—) J. Lepieszo Szyrwindt ENN Praeina 
Komornik ry Powiatowego; 

  

choroby weneryczne, 
skórne i moczopłciowe 

  

Pp. wojskowym i Urzędnikom na do- 
godnych warunkach. й Okazja 

Wielka 19, od 9—1 i Rentowną kamienicę, pzm 

Ki 3—7 placu 600 sąż. kw., 

Najtaniej kupuje SDE dóchodowość roczna. = 

PY ZA P i 16.000 zł. z długiem cięża 
SKIEGO. Polecamy wełny, jedwabie, |Dr. Kenigsberg bankowym sprzedamy 3au ężarowe 

tweedy, welwety, flanelety (nipony) 
deseniowe oraz pończochy, pończoszki 

choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe 

w dobrym stanie do sprzedania za 6.500 dol. 
1 „Ford* I i pół tonnowy i 2 „Peugo- Dom H.-K. „Zachę-   dziecinne i skarpetki. " — * ickiewi Ъ tyś 1 i półtonnowy i drugi 2 i pół ton- 

UWAGA WILEŃSKA 27 R Mickleuticza 4, tel. 9.05, T EWY. Oglądać Codzienii od 9-0 ak. 
ai = ой эі.п Ą sty ы no przy ulicy Jagiellońskiej 3 m.6. 

  

Skład futer 

(znaczki pocztowe) na Stefana Jańskiego, unie 
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Wydawca St. Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Weydyłło Drukarnia Wydawnictwa „Słowo*, Zamkowa 2   
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