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nię Boga Wszechmogąego! 
My, Narod Polski, dziękując Opatrzności za wyzwolenie nas 

7 półtorawiekowej niewoli, wspominając z wdzięcznością męstwo 
i wytrwałość ofiarnej watki pokoleń.... 

tlstawa konstytucyjna z 17 marca 1921 r. 

Dziwne mi jest, że musze cytować 

powyższą zasadę prawną wyrażoną w 

akcie z dnia 17 marca 1921 r. W la- 

tach 1905 czy 1914, czy-1917, a tak- 

że 1918 nie ulegało bowiem wątpliwo- 

ści, że żołnierz polski z r. 1830 czy 

1863 jest żołnierzem polskim, za któ- 

1eg0 czyny państwo polskie, które po- 

wstanie, całkowitą odpowiedzialność 

na siebie przyjmie i z jego czynami się 

zsolidaryzuje.lstotnie, ziemia polska po 

odzyskaniu Niepodległości pokryła się 

pomnikami  wyrażającemi / wdzięcz- 

ność powstańcom. Ale nie wystarczą 

obstalunki u rzeźbiarza, pomnik na- 

wet zgrabniejszy, niż jak ten orzeł 

do krowy podobny, wystawiony w 

Kurzeńcu — trzeba w sposób logiczny 
postępować także poza godzinami 

obchodów, akademij, śpiewów chóral- 

nych i uroczystości. Także i w dniu 

powszednim trzeba pamietać, że żoł- 

rierz z 1830 i 1863 r. był żołnierzem 
polskim, wobec którego konstytucja 

stwierdza obowiązek wdzięczności ze 

strony państwa polskiego. Cytowanie 

więc zasady prawnej, wyrażonej w 

konstytucji, ma swoją przyczynę. 

Mówimy o zwrocie majętności żoł- 

nierzom powstań, względnie ich po- 

tomkom, bo tu nie może być żadnej 

Žioznicy, — nie można zmieniać zasad 

prawa spadkowego dla pewnej kate- 

gorji osób, tylko dlatego, że ta kate- 

gorja osób biła się za Polskę. 

Sądy polskie zrobiły swoje. Uznały 
„а konieczne zwrot tych dóbr. Spra- 

wa więc jest załatwiona i przesądzo- 

na, pomimo argumentów  praw- 

nych, które podejmowano w związku 
z różnemi i oczywistemi komplikacja- 

mi, jakie wywołuje taka restytucja po 

tylu latach. Sąd więc powtarzamy zro- 

bił swoje i aby wyrok sądu 
teraz zmienić, trzebaby było ustawy 

sejmowej wywłaszczającej z ziemi po- 

tomków powstańców. Takiej ustawy 
nie będzie. Gdyby zwyciężył centro- 
lew, to może wyda ustawę wywła- 

szczająca wszystkich powyżej 20 hek- 

iarów, a więc i potomków powstań- 

ców. Ale ten sam centrolew nie uchwa 

KF nigdy ustawy, któraby wywłaszcza- 
ła tylko i specjalnie potomków pow- 
stańcdw. Tego w Polsce nie zrobi nikt. 

Sprawa więc jest przesądzona pod 
względem moralnym, przesądzona pod 
względem prawnym. Dlatego też nie 
1ozumiemy, dlaczego skarb państwa 

+*adzi się z potomkami powstańców, 

*ż przez trzy instancje. Trzy są kate- 

gorje majętności, do których  preten- 

cują powstańcy. Kategorja pierwsza, 

10 są majętności dziś znajdujące się w 

posiadaniu osób trzecich. — Tutaj 
stoimy wobec sytuacji tak skompliko- 
wanej, że prawie beznadziejnej. Ka- 
iegorja druga, to majętności znajdu- 
jące się w rękach prywatnych, będą- 
cych sukcesorami tych, którzy mająt- 
ki powstańców dostali w taki czy in- 
ny sposób od rządu rosyjskiego. Ro- 
zumiemy doskonale, że taka osoba 
prywatna, Rosjanin, czy nie Rosjanin, 
— będzie z powstańcem upominają- 
cym się o swoją własność prowadziła 
spór do wyczerpania wszelkich środ- 
ków obrony. Ale pozostaje 

kategorja, mianowicie skarb państwa. 
Do skarbu państwa polskiego przy- 
chodzi powstaniec i powiada: „proszę 

+mi teraz zwrócić moją własność, którą 
'ni zabrał rząd rosyjski". Na to skarb 
państwa zaczyna prowadzić z tym 
powstańcem proces przez trzy instan- 
cje. Z jednej strony występuje żołnierz 
polski, z drugiej strony skarb pań- 
stwa polskiego z dekretem konfiskaty, 
wydanym przeciwko temu żołnierzowi 
polskiemu przez rząd rosyjski. 

Co za widok koszmarny! W r. 1863 
powstanie zorganizowane było samo- 
yzutnie. Lecz w 1830 r. powstanie pro- 
wadzone było przez polskie władze 

trzecia” 

ieqalne, konstytucyjne. Izba Poselska, 

Senat wzywały do powstania. Chyba 

nikt dziś w Polsce nie zechce wystę- 
pować przeciwko uchwale z 25 stycz- 

nia 1831 detronizującej Mikołaja |-go 

Więc obywateł polski idąc do powsta- 

nia spełniał tyłko swój obowiązek. 

Przyszedł przeciwnik i zwyciężył nas. 

Naszych żołnierzy nietylko wziął do 

niewoli, lecz i pokonfiskował im ma- 

jętności. I państwo polskie stwierdza- 

jące na każdym kroku swój związek 

nietylko moralny, lecz i formalno-praw 

ny z dawnem państwem polskiem, po- 

wiada teraz do swego własnego żoł- 

nierza „nie! ten majatek nie jest twój. 

a mój, bo oto jest akt konfiskaty, 
podpisany przez dowódcę  rosyjskie- 

go”. — Z równą logiką możnaby 

dziś w Warszawie wykonywać wyro- 

ki śmierci na ludziach skazanych w 

1920 r. przez czrezwyczajki inwazji 

bolszewickiej. Tak samo jak się nie 

wykonywa na własnych żołnierzach 

wyroków wydanych podczas ich po- 

bytu w obozach jeńców u nieprzyja- 

ciela, tak samo, nie można zatrzymy- 

wać w posiadaniu skarbu państwa 

majątków własnych żołnierzy, zaję- 

tych przez nieprzyjaciela. 
Być może, że akcja podjęta swego 

czasu w tej sprawie przez czcigodną 

powieściopisarkę używała zbyt czesto 

wyrazów „bohaterstwo „Izy“ „krew 

i t.d. To dało amatorom korzystania z 

owoców zwycięstwa rosyjskiego oręża 

okazję wypowiadania z odcieniem po- 

gardy frazesów w rodzaju „za odda- 
niem majątków przemawiają względy 

sentymentalne". — Mam odrazę i po- 

gardę do tego rodzaju frazesów. — 

Za zwrotem majątków przemawia nie 

wzgląd na .,sentymentalizm*, lecz ele- 

mentarny, najelementarniejszy wzgląd 

na przyzwoitość i solidność — рай- 

stwa! Są państwa solidne i niesolid- 
ne, państwo nie wykonywujące swoich 

obowiązków wobec własnych żołnie- 
izy, byłoby państwem extra niesolid- 

rem. Tak samo jak nie można opuścic 

swoich rannych żołnierzy w obliczu 

nieprzyjaciela, tak nie można karać 

twoich żołnierzy, że stanęli do szere- 

gów wtedy, kiedyśmy toczyli wojnę z 
nieprzyjacielem. 

Skarb państwa nie powinien pro- 
wadzić procesów w trzech instan- 
cjach z powstańcami i ich potomkami. 
Przeciwnie! Państwo nie procesować. 

się, lecz odszukiwać powinno tych, 

którym swego czasu nasz nieprzyja- 

ciel, Cesarstwo Rosyjskie zabrało ma-' 
jatki. A jeśli potomek fakiegoś żoł- 
mierza z 1830 r. jest dziś cudzoziem- 

cem, metysem, kelnerem w kawiarni w 
Honolulu, to jeszcze państwo polskie 

powinno go odszukać przez swój apa- 

rat konsularny i powiedzieć mu: 
„Twój dziadek lojalnie spełnił swój 

obowiązek żołnierski dziś państwo 

socłnia obowiązek wobec niego, ułat- 
wiając jego potomkowi korzysta- 

rie z praw spadkowych według rów- 
nego dla wszystkich prawa obowiązu- 

jącego w naszych kodeksach  cywil- 
ych, z pod działania którego żołnie- 
12е polscy nie są wyłączeni”. Cat. 

TSNKP ITU EE TO WA: 

Nowy wojewoda Lubelski 

WARSZAWA. (PAT) Dnia 30 września p. 
minister spraw wewnętrznych gen. Sławoj - 
Składkowski przyjął od p. płk. Sliwińskie- 
go, nowego wojewody lubelskiego, — рггу- 
siegę. Dnia 1 października p. wojewoda 0- 
heimuje urzędowanie. 

Demonstrancja bezrokotnych 
w Bytomiu 

KATOWICE. (PAT) Z Bytomia dono- 
szą, że wczoraj po południu doszło tam na 
placu Klasztornym do zaburzeń wśród bez- 
robotnych. Policja rozproszyła demonstran- 
tów, którzy jednak zebrali się ponownie i 
zaatakowali policję Tłum rozproszona przy 
pomocy pałek gumowych. 

  

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem М 
akcja rękopisów nie zamówionych nie zwraca. Administra- 

cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

9 ŁOWO 
CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrow. 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych ac Ё 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

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

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
K. ŚWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 

STGŁPCE — Ksi 

OSZMIANA — Ksi 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolrej. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lutowskiego, ul. Mickiewicza 12. 

Spółdz. Naucz. 

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

У jednoszpaltowy na stronie- 2-ej i 3 gr. 40. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 

PRZED WYBORAMI Rząd Heimwehry w Austrii 
Kanclerzem—Karol Vaugoin 

WIEDEŃ. (PAT) We wtorek 30 września, o godzinie 18 min. 30, pre- 

Z B. POSŁEM WRONĄ NIKT NIE 

ROZMAWIAŁ. 

W. prasie endeckiej ukazała się przed pa- 
ru dniami wiadomość jakoby p. min.  re- 
iorm rolnych Staniewicz i pos. Polakiewicz 
cdbyli dłuższą rozmowę z prezesem Stron- 

nictwa Chłopskiego p. Wroną. W rozmowie 

tej — jak głosiła notatka — miano się za- 

stanawiač nad wystawieniem przez Str. Chł. 

takich kandydatów, którzyby następnie do- 

pomogli do przeciągnięcia całego stronnict- 

wa chłopskiego na stronę sanacji”. 

Agencja „Iskra* została upoważniona do 

jaknajbardziej kategorycznego zaprzeczenia 

tej wiadomości jako zupełnie fałszywej. Z 

drugiej strony w „Robotniku* ogłosił list p. 

Wrona w którym pisze, że żadnych konfe- 

rencyj nie odbywał a wiadomość całą wy- 

myslili endecy. 

POGŁOSKI O GŁODÓWCE WITOSA. 

W brukowej prasie opozycyjnej ukazały 

się onegdaj wiadomości jakoby osadzony 

w więzieniu w Brześciu Litewskim b. po- 

scł Witos rozpoczął głodówkę. Wiadomość 
ia podobnie jak informację o rozmowach 

pos. Polakiewicza z p. Wroną pochodzą z 

jed nego i tego samego źródła, które się 

nazywa bujną fantazją. 

„GAZETA WARSZAWSKA, FA- 

SZYŚCI A SOCJALIŚCI. 

„Gazeta Warszawska* w której 
uje jeden dymisjonowany dyplo- 

mata, zajmujący niegdyś stanowisko 
posła Rzeczypospolitej w Rzymie, ta- 
kira dyplomatycznym językiem pisze o 
gazecie faszystowskiej „„Messagero*': 

Obóz narodowy w Polsce zapamięta do- 

brze to bezczelne stanowisko pisma wło- 

skiego, które miesza się w nie swoje rze- 
czy, oraz śmie wydawać tego rodzaju hez- 
wstydne i głupie a usłużne dla panów chwili 

w Polsce wyroki o polskich działaczach na- 
rodowych. 

„Bezczelne', „bezwstydne'*,. „głu- 
pie', „obóz narodowy zapamięta so- 
bie* „wszystkie te widome oznaki wi- 
dome; bezsilnej złości powstały dlate- 
go, że „Messągero'* nazwał Korfante- 
go korupcjonistą. Jakgdyby wyraz 
„korupcjonista* nie był jednym z naj- 
słabszych epitetów któremi w swoim 
czasie częstowała „Gaz. eta 'Warszaw- 
ska* tegoż Korfantego. 

  

  

W tymże mimerze „Gazety War- 
szawskiej* znajdujemy prawdziwy 
kuhenjammer z powodu rekuzy w któ- 
'a ubrała endecia PPS co do współ- 
działania w Małopolsce Wschodniej. 
Tłómaczą się endecy, że bardzo kocha- 
ja socjalistów, ale oni są tak niedobrzy 
i nie chcą iść z niemi. 

Faszyści więc są teraz bezczelni i 
głupi, a socjaliści upragnieni i nawet 
gdy kopią, to mili. 

Może też niejeden agitujący w Wil- 
п’е namiętnie za „stronnictwami naro- 
dowemi“ zrozumie nareszcie dlaczego 
z endecją iść nie możemy. 

DOLAROWE SUGESTJE „RO- 
BOTNIKA*, 

„Robotnik** notuje tłustym drukiem: „na 

wczorajszej giełdzie dolar notowany był w 

cenie 9 zł. i kropka więcej nic. Króciutka ta 
informacja o kursie dolara bez podania 

przyczyn chwilowej zwyżki zawiera suge- 

slję, że zwyżka ta jest rezultatem... osadze- 

nia kilku przywódców Centrolewu w Brześ- 
ciu i rzekomo niepewnej sytuacji wewnętrz- 
nej w Polsce. 

Tymczasem sprawa chwilowej zwyżki 
przedstawia się zgoła inaczej. Wiadomo 
wszystkim dobrze, że kurs dolara w Polsce 

w znacznym stopniu uzależniony jest od 

wahań na giełdzie berlińskiej. W ostatnich 
dniach dolar w Berlinie zwyżkował i to mu 

siało się odbić w Warszawie. Komunikat 
giełdowy wyraźnie to zaznacza, ale to wy- 
žašnienie nie jest na rękę „Robotnikowi“ 
więc woli go pominąć milczeniem, a nuż 
koś uwierzy że doprawdy Brześć tak wpły 
wa na kurs dolara. 

DLACZEGO B. POS. POTOCZEK 

OPUŚCIŁ PSL PIAST? 

В. pos. Potoczek z PSI. Piastu, który przed 
kiiku dniami zgłosił swoje wystąpienie z te- 
go stronnictwa ogłasza list w którym podeje 
motywy swego kroku. 3 

Pos. Potoczek pisze m. in.: 
„Nie mógłbym współdziałać z tą nową 

spółką polityczna (z Centrolewem). Nie 
n.ogłbym przedewszystkiem dlatego, że już 
pierwsze wystąpienie Centrolewu. w Krako- 
wie było uderzeniem w. niejważniejsze inte- 
зеву państwowe i „AO godność Rze 
czypospolitej i jej Prezydenta. A 
Zdając 6 sprawę, że Marszałek Pił- 

sudski jest bezsprzecznie panem sytuacji w 
Państwie, widzę jako jedyne dobre wyjście 
z obecnego położenia współpracę ludu 
wiejskiego z jego rządem dla obrony zagro- 
żonych granic państwa, dla naprawy ustroju 
Rzeczypospolitej, dla utrwalenia ładu i po- 
rządku i podniesienia stanu gospodarczego 
ludu wiejskiego". 

  

  

"nędzy nim a Zauniusem doszło do 
miare obopólne deklaracic, 

stwowej listy wyborczej oraz ostatex. 
zacji stronnictwa przez zlikwidowanie odrębności grupy Ch. О. Sląsku. 

sprawiedliwość — dr. 

zydent republiki austrieckiej Miklas zamianował nowy gazinet w następują- 
cym składzie: urząd kancierza i sprawy wojskowe — Vaugoin, wicekanclerz 

i minister opieki społecznej — Szmidt (b. minister oświaty w gabinecie ks. 
5eipla), sprawy zagraniczne — ks. Seipel, 
Stohrenberg (przywydca Iieimwchry), 
эск Heimwehry) handel Heinl, rolnictwo Kahler, 
Czermak. — W kotach politycznych podkrešlają, 
„Zhie Zz cztonkow stronnictvą chrzešcijaūsko - socjalnego oraz z dwóch człon 
kow Heimwehry. 

sprawy wewnętrzne — książę 
Hueber (czło- 

finanse — Juch, oświata — 
że gabinet składa się wyłą 

Rozwiązanie Rady Narodowej ma nastąpić w dniach najbliższych. No- 

  

wy kanclerz Karol Vaugoin od kwietnia do października 1921 r. i od maja 
1922 do chwili obecnej pełnił funkcje spraw wojskowych. 

= = m w | Zgromadzenie Ligi Narodów 
PRZYJĘCIE RAPORTU MOTTY. 

GENEWA. (PA;. Szwajcarska Agencja Telegraficzna donosi: Na swem 

      

: GENEWA. (PAT) Na popołudniowem 
do rozważasiia skargi © nogwaicenie 
sionej na Radę wskurek żądania dele 

jak również 

poranńnem posiedzeniu w dn. 30 września Zgromadzenie Ligi Narodów w 
caiszym ciągu prowadziło dyskusje nad rozmaitemi sprawozdaniami, przy- 
<zem przyjęie zostałe snrawozdanie w przedmiocie regularnego odnawiania 
składu osobowego komisii koatrolnej oraz sprawozdanie radcy związkowe- 
go Motty w sprawach mniejszości. 

SKARGA O PO 5W AŁCENIE AUTONOMICZNYCH PRAW KŁAJPEDY, 

posiedzeniu Rady przystąpiono 
praw autonomicznych Kłajpedy, wnie- 

gata niemieckiego. Skarga dotyczy nie- 
liczenie się rządu Frewskiego z większościa Landtagu kłajpedzkiego przy 
mienowaniu zarzadu lokalnego, e 
crganizacji wyborczej 

arbitralnej zmiany kłajpedzkiej 

Posiedzenie rozpoczęło się deklaracją Curtinsa, który oświadczył, że 
porozumienia, przyczem zostały uzgod- 

na mocy których mają być powzięte ze strony 
rządu litewskiego kreki, mające na celu zadośćuczynienie żądaniom petentów. 
v,ohec powyższego Ciutius uważa za załatwione pomyślnie te punkty pe- 
tycii, dla których niemiecki delegat żądał wniesienia sprawy do Rady. Cur- 
tus przeto rezygnuje w chwili obecnej z debaty. Po krótkiem przemówieniu 
przewodniczącego Rady oraz ministra Zauniusa posiedzenie Rady zostało 
zamknięte. 

Treviranus ministrem bez teki 
BERLIN. (PAT -— 7 dniem 30. 9. nastąpiła likwidacja ministerstwa 

Rzeszy dia terenów okupowanych. Jednocześnie prezydent Hindenburg, na 
wnicsek xanclerza Bru.ningx, zwolnił ministra Treviranusa z dotychczaso- 
wego stanowisxa kierownika ministerstwa terenów okupowanych, mianując 
go minist:em bez teki. Na ten stanowisku minister Treviranus pozostaje na- 
«al komisarzem rządu, któremu podlega nowoutworzony przy kancierzu Rze- 
Szy t. zw. wydział wschodni. 

Przed wyborami w Finlandji 
OŚWIADCZENIE SVINHUVUDA. 

HELSINGFOR*. (PAT). Premjer Svinnuvud złożył na zebraniu Zje- 
droczenia Narodowego oświadczenie w sprawie ruchu lappowców. W prze- 
mówieniu swem zazilaczył on, że początkowo ruch lappowców skierowany 
był jedyrie przeciwko koniunistom. W ostatnich natomiast czasach lappow- 
cy zaczęli zwracać również uwage na niedomagania życia państwowego. 
Ruch lapoowców obeci:ie jest skierowany przeciwko wyborom profesjonal- 
nym, które rozbijają wvhorców na wiele drobnych grup, a wywierając swoje 
wpływy w polityce, utrudniają utworzenie rządu, opierającego się na więk- 
szości 

HELSINGFORS. (PAT). Jutro rozpoczyna się głosowanie przy nowych 
wvborach do pariamentu. Głosowanie trwać będzie dwa dni. 

Zgon lorda Birkenheada 
LONDYN. (''AT). We wtorek rano zmar, przeżywszy lat 58 były lord- 

Lord Birkenhead 

      

wych. 
kierownicze stanowisko w 

«anclerz i były sekretarz stanu dla spraw Indyj lord Birkenhead. Zmarły był 
znanym oisarzem, świeinym mówcą i jednym z najwybitniejszych leaderów 
stronnictwa konserwatywiiego. On to mianował komisję Simona dla zbadania 
proble nu samorządu Indyj 
cią politycznego, azeby ob 
szych towarzystw przemysł 

Usuwanie nauczycieli niemieckich 

w roku 1928 wycofał się z ży- 
jednem z najwięk- 

w Kłajpedzie 
BERLIN. (PAT; W-g nadzszłych tu wiadomości z Kłajpedy, zwolnio- 

no obecnie z zairiowanych stanowisk 5 niemieckich 
Hadekrug. Siyca', :e mają nastąpić w okręgu kłajpedzkim dalsze redukcje 
nauczycie i niemieckich, którzy bedą potem zastąpieni przez litewskie ciało 
Ftdagogiczne. 

natczycieli z okręgu 

Zakończenie manewrów litewskich 
KOWNO. (PAT) Zakończyły się wiejkie manwery jesienne armii li- 

tewsriej, które trwały trzy dni w rejonie Pren i Olity. 

  

Obrady Chadecji 
WARSZAWA. 30. 9. (tel. wł. „Słowa”). We środę 1 października o 

godzinie 11 odbędzie się pełne posiedzenie zarządu głównego Ch. D. Przed- 
niiotem obrad będą sprawy organizacyjne w szczególności zaś ustalenie pań- 

zna decyzja w sprawie jednolitej organi- 

Sprawa unifikacji stronnictwa zostałą już zasadniczo rozstrzygnięta na 

WARSZAWA. 30. 1. 

terenie Śląska i jutrzejsze obrady zarządu głównego mają za zadanie dokonać 
formalnej ratyfikacji osiągniętego porozumienia. 

Nie będzie bloku sjonistów z ortodoksami 
(tei. wł. „Słowa' Przedstawiciele sjonistów z b. 

Kongresówki i Małopolski zjednoczeni w wspólnym bloku wyborczym nosta- 
newiii w rezultacie kilkudniowych narad nie wiązać się w bloku tym z orto- 
deksami żydowskimi. Wotec tego ortodoksi pod przewodnictwem b. posła 
Kirszbrauna rozpoczęli rokowania z przedstawicielami kupiectwa żydowskie- 
£o. Rokowania te mają na celu doprowadzić do wystąpienia żydowskich or- 

-ganizacyj gospodarczych wspólnie z ortodoksami z jedną listą żydowską na 
terenie całej Polski. 

   
oraz z prowinoji o 25 proc. dro 
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MINISTER ZALESKI 
0 ZGROMADZ. LIGi NARODÓW 

Przed zakończeniem sesji Ligi min. Za- 
leski udzielił jednemu z korespondentów 
pism polskich następującego wywiadu: 

— Zgromadzenie tegoroczne — oświad- 
czył na wstępie p. minister — przeszło bez 
większych emocyj. Na pierwszy jego plan 
wysunęła się oczywiście sprawa Unji euro- 
pejskiej, ale i co do niej było z góry wiado- 
niem, że nie wywoła jakiegoś specialnego 
napięcia. К 

Muszę podkreślić, że najważniejsze dwa 
punkty, które stanowią podstawę przyjętej 
przez Zgromadzenie rezolucji, były postuła- 
tami polskiemi, wysuniętemi w odpowiedzi 
rządu polskiego na memorandum Brianda. 
Pierwsz ym punktem jest tu podporządko- 
wanie Unji europejskiej Lidze Narodów i 
traktowanie jej jako układu regjonalnego w 
sensie art. 21 Paktu. Drugim — powołanie do 
życia komitetu studjów z udziałem wszyst- 
kich państw europejskich. 

— Jakie jest znaczenie fąktu, że Unja 
europejska formować się będzie w ramach 
Łiyi? 

— Przez podporządkowanie Unji Ligi 
bcz dyskusji przyjmujemy wszelkie zobowią 
zaria Paktu, z których najważniejszemi są 
$warancja niepodległości i gwarancja 
utrzymania obecnego status - 
quo terytorjalnego. Przyjęcie zaś procedu- 
sy komitetu studjów gwarantuje nam, że 
sprawa będzie przedyskutowana i przestu- 
djowana w całej swej rozciągłości, zanim coś 

. kolwiek będzie dokonane. 
Nie ulega wątpliwości, że drobniejsze 

ugrupowania moga dopomóc do  stworze- 
nia Unji. Takie mniejsze ugrupowania mogą 
powstać nietylko na zasadach  ekonomicž- 
nych. Do dziedziny takich regjonalnvch po- 
rozumień zaliczam warszawską konferencję 
rolna, która potrafiła zjednoczyć dla obro- 
ny interesów rolnictwa państwa mające po- 
miedzy sobą znaczne różnice polityczne 

Skoro mówię o konferencji warszawskiej 
chciałbym podkreślić iż przedmiot i konł 
zje konferencji warszawskiej znalazły nac- 
gł uznanie w Genewie. Nie wątpię, iż roz 
poczete w Warszawie porozumienie bedzie 
dalej kontynuowane z pożytkiem dla wszy- 
stkich uczestników. 

— lak ocenia o. minister wyniki debaty 
mniejszościowej? 

— Przebieg dyskusji mniejszościowej wy 
kazał, że Liga aczkolwiek przywiązuje du- 
żą uwagę do ochrony mniejszości, to jednak 
że nie jest bynajmniej skłonna do zezwo- 
lenia na to, aby traktaty mniejszościowe uży 
wano do innych celów niż dla humanitarnej 
opieki nad mniejszościami. Jestem przekona- 
rv, że wszelkie próby używania spraw mniej 
szości dla celów politycznych skazane są 
zgóry na niepowodzenie. Dyskusja wykazała 
pozatem, że Liga Narodów stoi niewzrusze- 
rie na zasadzie lojalności mniejszości wo- 
bec państwa, do którego należą. 

Z innych spraw tegorocznych przywią- 
zuję pewną wagę do Sprawy uzgodnienia 
za Ligi z paktem Kelloga. Jeżeli obecnie 
„gromadzenie przyjmie poprawki zapropo- 

nowane przez komitet jedenastu, to wszelkie 
prawo do prowadzenia wojny legalnej zosta- 
nie z Paktu usunięte. 

Reasumując — kończy min. Zaleski — 
tilans jedenastego Zgromadzenia dla Pol- 
ski wważam za dodatni. 

ВАБ TTT RKT SN 

Ploteczki przedwybor- 
cze na Wileńszczyźnie 

Wybory zbliżają się. Poszczególne 
Lgrupowania rozpoczynają już powoli 
pracę agitacyjną przezwyczajając sto 
jniowo wyborców do myśli o tem, że 
trzeba oddać głos. е 

Jeżeli chodzi o nas, wileński okręg 
wyborczy obejmujący Wilno i pow. 
Wileńsko - Trocki to można powie- 
dzieć, że w samem mieście jeszcze ci- 
clio. ' 

Na terenie powiatu niektóre ugrupo 
wania rozpoczęły już pracę. 

N. D. za wyjątkiem kilku „paster- 
skich* wyjazdów byłego posła świę- 
ciańskiego p. P. Kownackiego nie prze 
Jawia jeszcze żywszej działalności na 
[owiecie. 

Co zaś do Centrołewu, to jak sły- 
c«nać na wspólnej liście pierwsze miej- 
śve ma zająć Wyzwolenie, drugie stron 
uictwo chłopskie, trzecie PPS. 

PPS prowadzi robotę przy pomo- 
związku zaw. prac. rolnych, zwła 

   

   

cy 

szcza na terenach gmin: niemenczyń- | 
skiej, rzeszańskiej, podbrzeskiej i mej 
szagolskiej oraz przy pomocy zawod. 
«w. kolejarzy w N. Wilejce. ! 

Tu działa delegowany specjalnie z 
CKW niejakiś Raducki oraz jego po- 
mocnik Matecki 

Mniejszości narodowe nie są jesz- 
cze zdecydowane. 

Białorusini nie mogą się porozu- 
mieć. 

Żydzi wileńscy po rozbiciu się kor 
cepcji utworzenia w Warszawie ogól- 
no - żydowskiego bloku prowadzą per 
traktacje. Możliwem jest stworzenie 
bloku lokalnego. Nic konkretnego nie 
ca się zresztą jeszcze powiedzieć . 

Wyzwolenie rozpoczęło pracę na | 
terenie powiatu. Techniczne kierowni- | 
<iwo akcji objęła p. Karnicka, mając 
do pomocy sekretarza stronnictwa Le- 
wandowskiego. Sylwetka  Winiarza, 
czcłowego agitatora Wyzwolenia z 0- 
kresu wyborów do b. sejmu znikła z 
horyzontu. Jakoby robi wybory w 0- 
kręgu warszawskim. 

B. senator Kalinowski nie bierze 
zupełnie udziału w akcji przedwybor- 
czej. 

5 ramienia S. Ch. pomagać będzie 
p. Karnickiej sekr. stronnictwa Swistun 
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ECHA KRAJOWE omen 
POW. WILEŃSKO-TROCKI 

— Szkoła rolnicza w Bukiszkach Sejmi- 
ka: Wileńsko - Trockiego. Po zwiedzeniu 
„Ccudownego* miejsca w lasku Śleżuńskim, 
za Jaszunami, udałem się aż do Bukiszek, 
położonych o 10 km. od Wilna, w kierunku 
iejszagoły. Już z okien autobusowych z0- 

czyłem na pięknem wzgórzu lip gromadę, 
wiankiem otaczających pałac i domki. Wy- 
siadam i kroczę po zlekka romantycznej 
alci, rozglądając się to na dziewczątka, gra- 
bvące koniczynę, to na parobków, brodzą- 
cych za pługami... Wszędzie ład i porządek, 
wszędzie ruch przy zbożnej pracy. Wcho- 
dzę wreszcie na frontowy, tonący w kwie- 
ciu, dziedziniec, i wytarłszy sumiennie po- 
deszwy o specjalne przyrządy gospodarcze, 
znalazłem się w gmachu szkolnym. Była 
akurat pora obiadowa. W dużej sali jadalnej 
spostrzegłem całą gromadę młodych kawa- 
lerów, zajętych spożywaniem  dubeltowej 
porcji bigosu. — Smacznego! zawołałem z 
apetytem. — Dziękujemy, — huknęli chłop- 
cy jak z armaty. Po chwili : "poznałem dyr. 
zakładu inż. Adolfa Garszyńskiego i prof. 
Kazimierza  Somorowskiego. Pierwszy z 
nich prowadzi dział rolniczy i hodowlany, 
drugi zaś ogrodniczy. Są jeszcze dwie siły 
stałe i kilka dojeżdża z Wilna. 

Bukiszki, posiadające 109, ha ziemi or- 
nej, zostały nabyte przez Sejmik w r. 1923. 
Szkoła zaś powstała w r. 1925 i wypuści- 
ła już w świat 130 wychowanków. Kurs 

trwa jeden rok, rozpoczyna się 15 stycznia, 
kończy się 15 grudnia. Od kandydatów wy- 
magane jest ukończenie minimum 4-ch od- 
działów szkoły powszechnej i przekroczenie 
16 roku życia. Nauka bezpłatna. Całkowite 
utrzymanie ucznia wynosi miesięcznie 38 zł.. 
Biedniejszym udzielają gminy pomocy ma- 
terjalnej, oprócz tego dyrektor zakładu mo- 
że wyjednać w Min. Rolnictwa stypendjum 
dla niezamożnych, a uzdolnionych. Normy 
dzienne uczniowskie: chleba białego 75 dkg. 
razowego 15, cukru 6, szmalcu 4, mięsa 15, 
kawy 10. makaronu 15, mleka zsiadłego 3/4 
litra, kartofli 1 klg., kapusty 30 kdg, kaszy 
4, masła 4. Nic też dziwnego, że uczniowie 
podczas badania lekarskiego, powtarzające- 
go się co trzy miesiące, wykazują zwyżkę 
od 3 do 6 kg. 

Uczni w tym roku jest 31. w tem 20 z 
powiatu Wileńsko - Trockiego, 11 zaś z 
powiatów sąsiednich: Oszmiańskiego, Świę- 
ciańskiego, Postawskiego Lidzkiego. 28 ka- 
tolików, 3 prawosławnych. 10 z ukończone- 
mi IV oddziałami szkoły powszechnej, 6 z 
“V, 3 z VI, 12 z VII oddziałami szkoły pow- 
szechnej. S 

Na kursie są wykładane następujące 
przedmioty. uprawa roli i roślin, hodowla 
zwierząt domowych i weterynarja, ogrod- 
nictwo, sadownictwo i pszczelarstwo, młle- 
czarstwo, zarząd gospodarstwem, prowa- 
dzenie rachunków i t. d., pomiary ziemi, 
budownictwo wiejskie, nauki przyrodnicze, 
(botanika, chemja, fizyka i zoologja), nau- 
ki ogólnokształcące i społeczne (religja, ję- 
zyk polski, geografja, historja, polska, aryt- 
metyka, nauka o Polsce współczesnej, pra- 
wo,  spółdzićlczość i ustrój rolny Polski). 
Uczniowie odbywają praktykę, są warszta- 
ty stolarskie; zajęcia teoretyczne trwają 5 
godzin dziennie, od 3 do 4 godzin dzien- 
nie. Jest sklepik uczniowski, straż 
pożarna, kółko uczniowskie, teatr, 
uprawiany jest sport, istnieje przysposobie- 
nie wojskowe, i t. d. 

Kurs podzielony jest na grupy: porząd- 
kowa, rolnicza, ogrodniczą, hodowlaną, 
warsztatową. Zmiana w grupach co tydzień. 
Uczeń - gospodarz przy pomocy nauczy- 
ciela jest gospodarzem i układa program 
pracy. Uczniowie wstają: grupa hodowlana 

"0 godz. 3 minut 30 (rano) do 'doju, reszta 
uczni o godz. 5 minut 30 i gimnastykują się 
do 6 - ej. Przerwa na umycie się, za 15 
min. (o 7-ej) I. lekcja i lekcje trwają do 
12-ej. Pomiędzy lekcją I. a Il. przerwa śnia 
daniowa, od 12 do 13 min. 30 obiad i od 13 
min. 30 do 17 min. 30 zajęcia praktyczne w 
poszczególnych grupach pod kierunkiem 
nauczyciela. (Zajęcia praktyczne są uzupeł- 
nieniem i utrwaleniem wykładów). O 17 
min. 30 ; podwieczorek i od 18 do 19 (bez 
15 minut) czytanie, śpiew, teatr; od 19 do 
21 raport — uczeń - gospodarz odczytuje, 
ce było zrobione i t. d., po raporcie dysku- 
sja, O 21 min. 15 modlitwa i spać. W nie- 
dzielę do kościoła, po obiedzie zebranie kół 
ka rolniczego z referatem  uczni:(referat o 
piaskach, szczełkach ż bielicy). Sa ** 
cje: teatralna, śpiewna, zabawowa i t. d. 

Zwiedzamy kompletnie wszystko. W 
stajni coś 11 koni(są rasowe, niektóre nawet 
po osiem tysięcy złotych), w oborze zaś 23 

sztuki krów (doją uczniowie), w chlewach 

Mforyzm i tendencja 
Wanda  Miłaszewska: Cmentarz i 

sad“ powieść, wydanie drugie. H. Bor 
deaux: „Miłość ucieka'*'; Maurice Lau- 
rentin: „Miłość  Ponejasza* powieść, 
przekład autoryzowany  Zofji Doba- 
czewskiej. Nakład księgarni św. Woj- 
ciecha — Poznań — Warszawa — 
Wiino — Lublin. 

Zwycięstwo artyzmu nad tenden- 
cją jest tajemnicą artyzmu pisarskie- 
go. Intuicja twórcza bowiem sprawia 
iż artysta, jakby nieświadomie, prze- 
myca ideę tendencyjną swego dzieła 
w obsłonkach artystycznych, niepo- 
strzeżenie. Tendencja wynika, jako 
waturalna konieczność, z dzieła arty- 
stycznego. Im mniej ujawniają się kon- 
tury tendencyjności, tem więcej dzie- 
ło posiada artyzmu. A właśnie oba te 
zagadnienia pozostają często ze sobą 
w kolizji w procesie twórczym. 

Wielu autorów nie umie, nie potra- 
ji, a często nie chce zrezygnować ze 
stanowiska dydaktycznego na korzyść 
czynników artystycznych. 

Ale zastanówmy się- wprzódy, czy 
można sobie wyobrazić utwór arty- 
styczny, całkowice pozbawiony ten- 
dencji? Oczywiście, nie. Każde bo- 
wiem dzieło artystyczne mucsi zawie- 
raś treść ideową, która coś przedsta- 
wia. A jeśli przedstawia, choćby naj- 
objektywniej — stanowi przecież w 
sobie jakieś odkrycie, czy przedsta- 
wienie znanej rzeczy w innem oświet- 
leniu, czy też powtórzenie zjawisk, 
przez kogoś już przedstawionych, ale 
w innej formie i t. d. 

O jakości artystycznej utworu sta- 
nowi stopień jawnej czy ukrytej ten- 

„dencji i harmonja między dwoma te- 
mi czynnikami, naturalność, z jaką 
tendencja wypływa z dzieła. Wielkie 
talenty rozwiązują ten problem bez 

sporo trzody wielkiej angielskiej (białej), 
knur pochodzi z Bychawy. 

Przy szkole istnieje bogata szkółka drze- 
wek owocowych, inspekta mają 160 okien. 
Gospodarstwo ze względu na bliskość Wil- 
na nastawione jest na mleko i warzywa. Od 
roku przyszłego (szkolnego) każdy uczeń 
będzie miał własne pólko doświadczalne. 

Była też w tym roku wycieczka na za- 
chód Polski: zwiedzono Warszawę, Płock, 
Toruń, Gniezno, Poznań, Kutno i t. d. Ba- 
wiono 9 dni, kosztowało od osoby zaledwie 
60 zł. (Oczywiście zasługa w tem kier. wy- 
cieczki dyr. zakładu inż. Garszyńskiego.). 

Szkoła podlega bezpośrednio Wydziało- 
wi Oświaty Ministerstwa Rolnictwa; czę- 
ściowo tylko miejscowej komisji szkolnej, 
w skład której wchodzą: starosta, naczel-. 
nik wydz. rolnictwa i weterynarji, przy wo- 
jewództwie, członek wydz. sejmikowego, 
inspektor szkolny powiatowy i dyrektor 
zakładu. 

Latem r. b. odbyły się w szkole buki- 
skiej następujące kursy dla organizacyj in- 
nych, np: miesięczny kurs dla nauczycieli 
szkół powszechnych (było 20 osób), sześcio 
tygodniowy kurs dla asystentów kontroli 
obór (było 30 osób), 3 - dniowy kurs dla 
przodowników zespołów konkursowych (by- 
ło 65 osób), pięciotygodniowy kurs dla 
członków związku osadników wojskowych 
(było 46 osób) i t. d.. We wszystkich kur- 
sach miejscowy personel nauczycielski brał 
czynny udział. 

Szkołą rolniczą w Bukiszkach winno za- 
interesować się bliżej nauczycielstwo szkół 
powszechnych powiatu (w Antowilu istnie- 
je sejmikowa szkoła ogrodnicza dla dziew- 
cząt i zdolniejszych  uczni, a chętnych do 
rolnictwa skierowywać tamże. Wówczas do- 
piero liczyć możemy na meljorację nędznych 
gospodarstw wiejskich. J. Hopko. 

НИРУТЯНЕИЧИВИЗИИАУС TTE DZA IK ENN TNA КОЫа АЬЕ 

21 Loterja Klas. Państwowa 
Przed przerwą. 

Po 10.000 zł. wygrały 
141265 

Po 5.000 zł. wygrały n-ry: 27474 05927 
172314 207349 

Po 3.000 zł. wygrały n-ry: 4478 35831 
149372 

Po 2000 zł. wygrały n-ry: 11515 12253 
6580 63240. 

Po 1000 zł. wygrały n-ry: 6544 10663 
20048 50625 69819 90052 113457 117336 
125378 132659 171000 180594 186017 194331 

Po 600 zł. wygrały n-ry: 2732 15740 
29011 29915 58061 53575 64951 83273 
110725 115377 116819 130632 134771 

135087 170508 175372 186478 
107066 190472 199717 208646 

Po 500 zł. wygrały n-ry: 6508 12269 
15236 16388 19364 20151 24555 27383 28126 
28126 36764 43717 46964 61051 66249 73336 
14090 75569 77893 81315 83722 91550 92477 
923522 93194 99896 107183 108602 109943 
111686 114369 115430 116572 118258 116880 
121557 123320 123360 125318 130088 130754 
140779 132651 135250 137924 138572 141848 
143966 145699 146051 147982 154292 156240 
156934 159958 160862 161772 169902 172206 
179212 179442 170648 180596 182118 162455 
183568 191328 103666 202186 209398 

Po przerwie. 
10.000 zł. wyarał nr. 19188 
5000 zł wygrały n-rv: 85386 202566 

  

n-ry: 96425 

195485 

  

3000 zł. wygrały n-rv: 79161 88886 
139351 

2000 zł. wygrały n-rv: 11185 22725 
55038 89434 135429 157788 

1000 zł. wygrały n-rv: 31275 32846 
©0245 125711 120034 143064 17060! 198442 

Po 600 zł. wygrały n-rv: 51025 71076 
85699 88809 93062 96867 67891 103881 
104695 104731 124241 134315 153477 160926 
176694 177326 190432 192398 202193 202614 
206635 

Po 500 zł. wygrały n-rv: 6360 6885 
2657 10250 10754 11344 12784 18217 20694 
15894 29894 29546 33701 34979 36924 38655 

554 38078 39747 43345 46047 47742 51548 
51971 56373 57952 61264 61715 63137 6466! 
67890 68569 72017 73067 75101 77581 83817 
t+ 745 87372 90357 90731 92635 94880 103984 
113184 120354 123650 124532 127730 128791 
135420 127660 139174 140064 146561 140059 
149629 151116 154538 157348 158706 160286 
163372 164846 166735 167300 170051 176916 
177122 178488 178634 189771 180871 191106 
165957 196231 198445 201579 207772. 

WARSZAWA. (PAT) W 19-tym dniu 
ciągnienia 5 klasy 21 Polskiej Państwowej 
loterji Klasowej główniejsze wygrane  pa- 
dły na numery następujące: 25 tys. zł. — 
23,279, 91.210, 20 tys. zł. — 40.631. 

  

trudu, jest to jednak kwestja zawiła i 
niełatwa. 

* * * 

Księgarnia św. Wojciecha, jako 
poważne przedsiębiorstwo nakładowe, 
1oa wyraźną linję wytyczną w stosun- 
ku do wydawanych przez się książek. 
Kieruje się tutaj ideologią wybitnie 
katolicką. Utwory, które traktują ży- 
cie pod kątem widzenia katolicyzmu, 
które rozwiązują wielkie zawiłości w 
auchu czysto - katolickim, te tylko 
mają tutaj rację bytu. Programowem 
kasłem książek, wychodzących z pod 
tłoczni drukarni poznańskiej, jest ety- 
ka katolicka, jako punkt wyjścia 
współczesnej moralności. 

Istnienie takiej jednolitej bazy wy- 
dawniczej pod względem ideowym, 
odznaczającej się tendencją wycho- 
wawczą w stosunku do społeczeństwa 
i ludzkości — jest niewatpliwie zja- 
wiskiem  pożytecznem i potrzebnem. 
Zwłaszcza, iż każdy rynek literacki 
zawalony bywa mnóstwem tandety, 
nieraz najgorszego gatunku, wśród 
której prym trzyma literatura porno- 
graficzna oraz bezpłodne graiomań- 
stwo. Masy czytają bez wyboru i każ- 
da więc książka, wznosząca się ponad 
poziom tuzinkowej beletrystyki, od- 
znaczająca się pewnym surowym ide- 
alizmem, jak właśnie wydawnictwa 
księgarni św. Wojciecha — każda ta- 
ka książka stanowi środek, mogący 
uodpornić niejedną jednostkę zzpo- 
śród czytających, przeciwko wpły- 
wom lektury w złym guście, mogący 
niejednokrotnie poruszyć czułą strunę 
w duszy czytelnika i wpłynąć na wy- 
robienie krytycyzmu w doborze ksią- 
żek. 

Niewolnicze służenie pewnej ten- 
dencji ma jednakże swoje ujemne stro- 
ny. Główną z nich jest skłonność ®- 
do wybijania się tendencji ponad ar- 
-tyzm. : 

жж 

ant UOW Hołowiński zabity 
PODCZAS UCIECZKI Z WAGONU. 

LWÓW. (PAT). -— W dniu 30 września, na zarządzenie władz proku- 
ratorskich, odbyła się konfrontacja w Bobrce Juljaaa  Hołowińskiego, kra- 
jowego komendanta UGW, «resztowanego przed nadawnym czasem, podej- 
rzonego o przygotowanie napadu na ambulans pocztowy pod Bóbrką w lip- 
cu rb., ze świadkami zajścia, względnie osobami, mogącemi ustalić identycz- 
nosć Hołowińskiego. W drodze powrotnej z Bóbrki do stacji kolejowej Gle- 
bo»ce Hołowinski korzystając z chwili zatrzymania się jednego z eskortu- 
jacych go policjatów, uderzeniem pięści powalił drugiego i usiłował zbiec. 
W pogon rzucił się pozostuły posterunkowy i dał za uciekającym 6 strzałów, 
z których jeden, tratiaiąc Hołowińskiego w głowę, położył go trupem na 
miejscu. Ciało zabezpieczone do dyspozycji komisji sądowej. 

Nowy akt sabotażu w Małopolsce 
LWÓW. ,PAT) — Dnia 29 września w nocy podpalono w Wyszewie 

(pcw. sokalski) stertę zboża wartości 18.500 zł., należącą do Juljana Tarno- 
wskiego. Dochodzeniem stwierdzono akt sabotażu. Również dnia 29 wrześ- 
na spronął stóz siana w Podmonasterziu (powiat Bóbrka) na szkrde leśni- 
czego Feliksa Madejskiego. Przyczyay pożaru nie ustalono. 

VETSLARKS MIESTE IKS IST ESS TTT TS ASUS TE S 

W sprawieart. „Troska o wychowanie religijne" 
Otrzymaliśmy pismo następujące: 
W imię bezstronności upraszam Szanow- 

ną Redakcję o łaskawe umieszczenie niniej- 
szego mojego pisma-w sprawie oświadcze- 
nia zarządu koła xx. prefektów, które złoży- 
tem osobiście w Redakcji „Słowa”* dn. 27 
bm. o godzinie 3 po południu przy załączo- 
nem i przez mnie, jako prezesa koła, podpi- 
sanem piśmie. Na to oświadczenie dn. 30 
»m. Redakcji „Słowa* w rubryce „Echa 
krajowe dała swoją odpowiedź, gdzie mię- 
dzv innemi mówi, że „dziwne bardzo oŚ- 
wiadczenie koła xx. prefektów" zostało dorę- 
czone Redakcji „w sobotę wieczór o spóź- 
nionej porze” i „nie było przez nikogo pod- 
fisane personalnie". Mnie się nie wydała @. 
3 po południu pora spóźnioną: w Redakcii 
dokąd wstąpiłem wraz z ks. prefektem dr. 
Araszkiewiczem, zastałem personel  redak- 
cyjny. 

Jakkolwiek złożone Redakcji oświadczenie 
nie było podpisane imieniem i nazwiskiem 
prezesa zarządu, załączone jednak moje pi- 
smo z powołaniem się na odnośny przepis 
prawa prasowego podpisałem  wtasnorecz- 
ie. Tyle co do kwestji formalnej 

Niniejszem oświadczam, że zarząd koła 
»x. prefektów bynajmniej nie przypuszczał, 
ze artykuł „Rus in urbe“ „jest wymierzony 
przeciwko xx. prefektom*; kto zechciał u- 
ważnie przeczytać oświadczenie koła wy- 
niósł inne wrażenie. Zarząd wyraźnie mówi, 
że artykuł ten poruszył „cały szereg najpo- 
ważniejszych zagadnień i niedomagań, na któ 
ie tak czynniki miarodajne kościelne, jak 
też i księża prefekci w swej pracy na tere- 
1ie szkoły niejednokrotnie zwracali uwage, 

* 

W sprawie niniejszego oświadcze- 
nia ks. prefekta Chaleckiego mamy do 
jowiedzenia kilka tylko uwag o for- 
malnym charakterze. 

1) Wyraz „spóźniona pora* uży- 
liśmy tylko dlatego, aby sie wytłoma- 
czyć dlaczego nie umieściliśmy oświad 
czenia zarządu koła prefektów już w 
niedzielę rano. Istotnie przed świętami 
zamykamy numer gazety dość wcze-- 
śnie. 

2) Przepis prawny, na który po- 
wołuje się ksiądz Chalecki w danej 
sprawie, mianowicie Tymcz. Przepisy 
Prasowe z 1919 r. nie mogą tu być 
brane pod uwagę, gdyż przewidują 
tylko prawo osoby zainteresowanej 
(io rzeczowego sprostowania wiado- 
mości faktycznie niezgodnych z rze- 
czywistošcią, a nie polemikę z redak- 
cją, względnie wskazówki dawane re- 
cakcji. Tateż jeśli umieściliśmy oświad 
czunia zarządu Koła XX prefektów, to 
w żadnym razie nie ze względu "na 
Tymcz. Przepisy Prasowe z 1919 r. a 
ze względu na należny kołu XX. pre- 
lektów szacunek. 

3) Przyjmujemy z uznaniem wy- 
jasnienie, że do artykułu pani M. Z. 
zarząd Koła XX. prefektów żadnych 
zastrzeżeń nie żywi. 

4) Powtórzymy raz jeszcze, że no- 

Wspólną cechą trzech wymienio- 
nych wyżej książek jest właśnie ten- 
dencja katolicka, która jednak niejed- 
nokrotnie pozostaje w kolizji z praw- 
dziwym artyzmem. 

Charakterystycznem znamieniem 
książek, wyrosłych z podłoża etyki 
katolickiej, jest zacięcie . padagogicz- 
ne. Dydaktyzm ów jednak często Бу-, 
wa apodyktyczny i to mu przydaje 
wiele naiwności. Naiwność ta wystę- 
puje jaskrawo na tle psychiki powo- 
jennej, którą przeżycia i wstrząsy 
uczyniły mniej wrażliwą na głos su 
mienia, ale zato bardziej skompliko- 
мапа i uniezależnioną od  dawniej- 
szych, utartych, zdawałoby się kano- 
nów. 

Pisarzy, którymi wypadnie się tu 
zająć, cechuje surowy idealizm i pro- 
stolinijna naiwność. Filozofja ich ogra 
nicza się nieraz do przyjmowania wie- 
lu zagadnień a priori. Naogół niepo- 
Gobna im odmówić szlachetności w 
intencjach. Chcą nietylko pouczyć, 
chcą wzruszyć, przekonać udowodnić. 
Brak im tylko wytrawnej metody. 

* * * 

Powiešč „Cmentarz i sad“, napi- 
sana w r. 1923, doczekała się już dru- 
giego wydania. Autorka ma już poza 
sobą pokaźną ilość powieści i nowel. 
Posiada rutynę pisarską i wyrobiony 
styl. Omawiany utwór składa się z 
dwóch części, z których pierwsza, pi- 
sana w formie pamiętnika, ma charak- 
ter powieści psychologicznej, druga 
jest więcej objektywnym szkicem oby- 
czajowym. Bohater części pierwszej 
p. t. „Księga umarłych* w następnej 
występuje już tylko epizodycznie, po- 
trzebny jest poprostu, jako dekoracja 
dia idei, którą Miłaszewska chce roz- 
winąć. jest on uosobieniem psychiki 
kobiecej, przyobleczonej w kształty 
inęskie. Jednostka słabą, bez woli, 
poddająca się sile jakowegoś mistycz 
nego fatalizmu, któremu zawdzięcza 
utrzymanie się na linji przekonań etycz 

niestety, dotychczas bezskutecznie* Z ca- 
legc artykułu p. M.Z. zarząd koła xx. prefek- 
tów zacytował jedno tylko zdanie, dotyczące 
ich, nie opatrując go żadnym komentarzem. 
Natomiast zarząd koła prefektów miał na 
względzie jedynie komentarz Redakcji. Wo- 
bec tego niepotrzebnie Redakcja w artykule 
„Jroska o wychowanie religijne" powołuje 
się na katolickie uczucia autora p. M. Z. na 
analogję w traktowaniu przez prasę poruszo 
nych w omawianych artykułach spraw, nale- 
żących do zakresu działalności p. ministra 
Zaleskiego i t.d. — Chodziło i chodzi je- 
dynie o to, że Redakcja w swem „dopisie* 
a raczej nadpisie nad artykułem „Rus in ur- 
be“ w sposób ogólnikowy czyni zarzut pod 
udresem księży prefektów, nie poruszając 
spraw innych, omawianych w artykule. To 
właśnie zarząd koła xx. prefektów uważał 
1 uważa za dowód braku dobrej woli w uj- 
msowaniu całości traktowanej sprawy. Redak 
cja pisma któremu „leży na sercu należyte 
kształcenie młodzieży w duchu katolickim", 
powinnaby zdawać sobie sprawę z tego, że 
srodkiem  zapobiegawczym ewentualnym 
niedomaganiom nie jest bynajmniej ogólniko 
we inkryminowanie księżom, pracującym w 
szkolnictwie, niedbałego wykonywania ich 
ważnych obowiązków i umniejszania wpły- 
wu xx. prefektów przez dykredytowanie ich 
w opinii ogółu. O wiele właściwsza i sku- 
tecznieisza byłaby droga przez interwencję 
do odnośnej władzy duchownej. 

Ks. Lucjan Chalecki 
Prezes Koła xx. Prefektów. 

Wilno, dn. 30. 9. 1930 r. 

* * 

tatka redakcji podyktowana była tyl- 
ko troską o należytą katechizację 
dzieci w wieku szkolnym. Że zarząd 
Koła X.X. prefektów upatrzył w tem 
dowód braku dobrej woli w stosunku 
do XX prefektów — na to nie mamy 
jady, bo tu chodzi o pogląd subjektyw 
ny. Myśmy tej złej woli, jako pismo 
katolickie mieć nie mogli. Z drugiej zaś 
strony nie przypuszczamy, aby zarząd 
koła XX. prefektów dał się powodo- 
wać względem przedwyborczym, — 
więc może chodzi tu o nieporozumie- 
uci równie bolesne dla stron obu. 

5) Uważamy, że „zarzuty ogólni- 
kowe”, jak nazywa zarząd XX. prefek- 
tów, przestrogi nasze o katechizacji 
dzieci, są bardziej odpowiednie w tei 
formie ogólnikowej, niż stawianie jej 
ва płaszczyźnie personalnej. zawsze 
nieprzyjemnej, gdy chodzi 2 duchow- 
nych kierowników ludmości katolickiej 
Natomiast nie jest rzeczą redakcji in- 
terwenjować w tych sprawach u wła- 
dzy duchownej. 

Pozwolimy sobie zakończyć tę po- 
iemikę nadzieją, że dalsze stosunki 
„Słowa z zarządem Koła XX prefek- 
tów polegać będą nie na polemice, 
lecz na współpracy dla równie nam 
drogich celów. 

Redakcja „Ech Krajowych'* 

nie wzniosłych i godzących się z ide- 
ałami katolicyzmu. Autorka nie potra- 
fiła dać tej postaci nic męskiego, a po- 
zbawiając ją woli i temperamentu, 
tem łatwiej mogła ją doprowadzić do 
portu prawowierności i uidealnienia. 

Istnieją dwie siły, z któremi wal- 
czy bohater: stryj Karol — uosobienie 
wolnomyślności, ironji życiowej, a 
więc demonizm, czy mefistofelizm, w 
bardzo jednak łagodnej formie, oraz 
panna Mela — powojenna Iwica salo- 
nowa, nad którą jednak momentalnie 
zapanowuje łagodna i prosta, a szla- 
chetna panna z wiejskiego dworu. 
Owe rzekomo ujemne jednostki są naj- 
lepszemi typami w powieści i czuje- 
my do nich sympatję, gdyż nie są ane- 
miczne; autorka zaś nie umiała uwy- 
datnić ich demonizmu, gdyż widocz- 
nie nie stač ją na silniejsze podkreś- 
lenie rysów charakteru danej posta- 
ci, lub wywoływanie kontrastów. Bo- 
hater, któremu bolszewicy zamordo- 
wali narzeczoną, pozostaje niepocie- 
szony. Życie ma złamane. W części 
drugiej jednak nie chce go autorka zo- 
stawić w tym stanie i zsyła na drogę 
jego życia inne dziewczę, podobne z 
charakteru i upodobań do zmarłej. 

Powieść jest długa i nieco roz- 
wlekła, gdyż część I - sza, pisana w 
formie pamiętnika bohatera, zawiera 
dużo elementu narracyjnego, na który 
składa się głównie analizowanie włas- 
nych przeżyć. 

Filozofija bohatera jest zdumiewa- 
jąco naiwna, szablonowa w ujęciu te- 
matu: „Śmierć jest najpospolitszem 
zjawiskiem na ziemi'* — rozumuje on 
np. — „bowiem nie pomija nikogo*..... 
I tylko ludzie niezawsze, niezmiernie 
nawet rzadko odpowiadają na to we- 
zwanie słowami Boskiej pokory: 
„Bądź wola Twoja''... 

Epizod z bolszewikami nie był wi- 
dać bezpośrednio przez autorkę ani 
przeżyty, ani zaobserwowany. Dlatego 
też aureola panienki ze dworu, zamor 
dowanej przez bolszewików, jako ofia 

NIECO O STYLACH 

  

AXIV. Renesans wczesny 

rozwinął we Florencji, 

promieniowała na wszystkie prowincje wło- 

Sk'e przez cały wiek XV. Natomiast wiek 

XVI przynosi zwrot zasadniczy w rozwoju 

narodził się i 

która dzięki temu 

renesansu: rolę _ dominującą 

Rzym papieski, przyczem charakter for- 

n.alny architektury zmienia się wybitnie, 

tworząc renesans pełny albo rzymski. Sze- 

reg światłych, wybitnych osobistości na 

tronie papieskim, jak Aleksander VI, Jul- 

jusz II, Klemens VII i Paweł III, stawia 

sobie za zadanie upiększenie Rzymu, zni- 

szczonego i zaniedbanego od wieków, gma- 

chami imponującemi, wskrzeszającemi tra- 

dycję świętości staro - rzymskiej. W r. 

1499 powołany zostaje do Rzymu przez 

papieża Aleksandra Vl-go  najgenjalniej- 
szy z architektów ówczesnych, Braman te 

(właściwe nazwisko: Donato d'Angelo 
Lazzari), czynny dotychczas głównie w 

Medjolanie. Wznosi on w Rzymie liczne 
gmachy kościelne i pałacowe i rozpoczyna 

budowę gigantycznej bazyliki św. Piotra 
na planie centralnym. Epokowa ta bu- 

dowa, trwająca wiek bez mała, ogniskuje 

w sobie pracę  najwybitniejszych  archi- 

tekiów, wśród których po Bramantem 

wybija się na czoło Michał Anioł (Bu- 

onarotti). (Okres świetności renesansu rzym- 

skiego obejmuje czas od 1500 do 1550 
r. (według innych do 1540 r.), w któ- 

rym to czasie Rzym zabudowuje się z 
niebywałym przepychem i wykwintem, sta- 

nowiąc wzór niedościgniony dla całego 

kulturalnego świata. 

Zmienia się też zasadniczo stosunek do 

sztuki staro - rzymskiej. O ile renesans 

wczesny odnosił się do niej raczej uczu- 

ciowo, nastrojowo nieledwie, czerpał z 

niej pełnemi garśćmi motywy  pojedyń- 

cze, dowolnie kojarzone w swobodnej kom- 
pozycji, o tyle w. XVI studjuje poważnie, 

naukowo zabytki starożytne, analizuje 

ich formy i systemy i dąży do wniknię- 
cia w istotę kompozycji starożytnej. 

Szkołą dla architekta jest dzieło Witruw- 

jusza: „Dziesięć ksiąg o architekturze'* z 

pierwszych łat naszej ery, a praktyką — 

mierzenie i rysowanie, nieraz wieloletnie 
budowli rzymskich. Entuzjazm dla archi- 

tektury staro - rzymskiej idzie tak daleko, 
uc papieże omawiają poważnie projekt re- 

przejmuje 

stauracji całego dawnego Rzymu według @ 
ocalałych fragmentów i studjów teore- 

tycznych. Nacisk główny kładzie się już 

nie na poszczególne motywy i ornamenty, 

lecz przedewszystkiem na wzajemne  po- 

wiązanie tych elementów i uchwycenie 

Dysznkuję dziec 
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ra za grzechy całej wsi — aureola ta 
wypadła blado. 

* * 

Przedmowa Zdzisława Dębickie- 
go do książki Henryka Bordeaux jest 
wymownem streszczeniem programu 
literatury, stojącej pod znakiem katoli 
cyzmu. „Świat współczesny żyje pod 
znakiem zła”. Rozgłos książek sensa- 
cyjnych, piszących o złem, a nikłość 
dzieł wszczepiających ideały zdrowia 
i piękna. Jako przykład — popular- 
ność w literaturze polskiej Marguerit- 
te' a, niepopularność Bordeaux. Dlacze 
о? -— Dlatego, pisze Dębicki, że 

„Henry Bordeaux jest pisarzem kato- 
lickim, a literatura katolicka nie cieszy 
się poparciem tych elementów, które 
się zajmują reklamą..." Dębicki ubo- 
łewa nad tem, że u nas ruch katolic- 
ki nie jest zorganizowany tak, jak np. 
we Francji i przez to pisarze katolic- 
cy są niepopularni. Dębicki zalicza 
Bordeaux do pisarzy  psychologicz- 
nych oraz podkreśla kojarzenie psy- 
chologji ludzkiej z przyrodą. : 

Dwie nowele: „Miłość ucieka" i 

„Pod kosodrzewinami' nie należą bez 

watpienia do najlepszych utworów 
Bordeaux. Tendencja pierwszej nowe- 
li wyraża się w zwycięstwie poczucia 
obowiąz .ku nad namiętnością. Namięt 
ność człowieka może zburzyć życie 
iodzinne. Rodzina zaś, jako wynik 
wielowiekowego ustroju życia ludz- 

kiegó, wynik  przedwiecznej tradycji, 
-— jest podstawą normalnego społe- 
czeństwa. 

Wszystko ku wyprowadzeniu ten- 
dencji — w utworze posłusznie się 
nagina.— wytworny, dobry i łagodny 
imąż Heleny, którego ona nie kocha, 
ale który jest bez zarzutu; walka mię- 
dzy miłością do dzieci, a namiętno- 
ścią do człowieka obcego; szlachetna 
narzeczona Franciszka, pełna prosto- 
linijnej naiwności w poglądach na mał 
żeństwo. Wszystko to się odbywa roz- 

* 

  

cierpi Helena. Ale jest kobietą słabą. 
sądnie i bezboleśnie. Najwięcej może r 

W ARCHITEKTURZE 

proporcji (jak to wówczas określano: „mu- 

zykalnošci“) w duchu staro - rzymskim. 

Rozszerzono teren badań na całe Włochy, 

a nawet i południową Francję,  pomija- 

jac jednak całkowicie zabytki greckie, 

tak liczne we Włoszech, jako obce psy- 

chice italskiej. 

Renesans pełny jest więc znacznie po- 

ważniejszy,  monumentalniejszy i bardziej 

konstruktywny od wczesnego, operuje for- 

mami rzymskiemi o wiele  logiczniej i 

konsekwentniej, odznacza się wielkim spo- 

kojem, umiarem w użyciu dekoracji i pro- 

stotą brył, ograniczonych gładkiemi  pła- 
szczyznami, subtelnie  rozczłonkowanemi; 

obok pilastrów i kolumn pojawiają się co- 
re cześciej łuki, wzorowane głównie na 

Collosseum. Największe triumfy Święci re- 
nesans w budowlach pałacowych i willach, 

a w architekturze kościelnej panuje układ 

centralny, na krzyżu greckim oparty, nie- 

używany prawie wcale "w średniowieczu. 

Jako przykład, ilustrujący  charakte- 

rystyczne cechy pełnego renesansu, po- 
dajemy tu Villa Farnesina w Rzymie, dzieło 
słynnego Rafaela. W kształtach tej szła- 

chetnej budowy przemawia skupiony, po- 

godny spokój i subtelny wykwint iście 
patrycjuszowski. „ prof. ]. Kłos 

  

    WYSTAWĘ 
Kilimów Gliniańskich 

z własnych wytwórni urządza firma 
ANTONIEGO THIERA ze Lwowa 

w Wilnie w sali Ofic. Kasyna przy ul. 
Mickiewicza 13 od 1-go do lo-go 
października włącznie. Wstęp bezpłatny. 
Otwarta codziennie od godz 9 rano do 

9 wieczó” bez przerwy. 
Godnym zaufania udziela się kredytu 

na dogodnych warunkach. -2 

KOMUNIKAT. 
NA ŻĄDANIE MIESZKAŃCÓW 

m. WILNA 

LUNA—PARK 
w parku Żeligowskiego pozostaje jesz- 
cze przez cały tydzień do niedzieli 

włącznie t. į. 5-go października. 
Otwarty od 6-ej p. p., w soboty, 

niedziele i święta od 1-ej p. p. 
Wstep 50 i 30 gr. 

"Chiūskie božki 
i makaty do sprzedania. Jakóba Jasiń- 
skiego 2-5 m. 19. Oglądać można od 1 
rano. 
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@ do kompletu przygotowującego 

do 1-szej klasy szkoły Średniej 

z uwzględnieniem języka francu- 

skiego.Zgłoszenia do Adm.„Słowa* 

dla W. M. 

Miłość do dzieci zapewne w niej zwy- 
cięży i wpłynie na zapomnienie Fran- 
ciszka. 

„Pod  kosodrzewinami“ jest to 
utwór pomyślany i skomponowany 
naiwnie. Ojciec wyrzeka się dobrowoł 
nie szczęścia osobistego z młodą i 
piękną kobietą dla syna, który ją row- 
niež kocha! Naiwność tkwi w prze- 
prowadzeniu problemu erotycznego. 

Bordeaux ma w swoim dorebku 
iepsze.rzeczy; pomimo, iż należy do 
I Academia Francaise — nie jest wy- 
bitnym talentem. To ostatnie raczej 
możnaby złożyć na karb mniejszej po- 
pularności jego w Polsce, niż innych 
pisarzy francuskich, A także — brak 
nam tłumaczeń jego dzieł. Pisze wy- 
twornie, lekko i zajmująco. Ale śladu 
Iwich pazurów stanowczo — brak. 

* * * 

Laurentin pokusił się w swojej 
„Miłości Poncjusza* o skreślenie psy- 
chicznego wizerunku rzymskiego pre- 
iekta, którego imię uwiecznił chry- 
stjanizm. W przedmowie do wydania 
polskiego zaznacza, iż odnośnie do 
postaci Jezusa — trzymał się Ściśle 
Ewangelji, co zaś się tyczy dziejów 
Poncjusza, oparł się na świętym [u- 
stynie. Metoda powieści przeprowa- 
dzona została na kontrastach.. Psychi- 

ka pogańska Piłata, sceptyczna, dufnat 

w siebie -— oraz wiara nowa, bezpo- 

średniością swą przenikająca do ser- 

ca Klaudji, jego żony. Różnica odczu- 

wania religijnego dzieli małżonków. 
Na tem tle zarysował autor sylwetki 
psychik — rzymskiej i żydowskiej. 

Jest to psychologia tłumu — i również 

oparta na kontrastach. Całość opowie- 

dziana barwnie i żywo. Jako rodzaj 

jest to modny dziś i uprawiany typ — 

vie romansee?  Tendencja wszędzie 
góruje nad artyzmem. Dlatego też ksią 
góruje nad artyzmem. Dlatego też 

żki te są bardziej pożyteczne niż 
J. W. P. 
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1-szy etap krajowego konkursu awionetek 
DWIE MASZYNY USZKODZONE © DWÓCH BRAK WIADOMOŃCI. 

Wczoraj zakończył się pierwszy e- 
tap 3-go krajowego konkursu awione- 
tok, którego trasa długości 549 klm. 
przechodziła przez Brześć n. Bugiem 
-— Grodno — Lidę — Wilno. 

Od samego rana na lotnisku w Po- 
1ubanku oczekiwano z niecierpliwością 
pierwszych maszyn. 

Pierwszym przybył inż. 5. Grzesz- 
czyk, mimo, że z Warszawy wystarto- 

wał on 12 z kolei. 

ty 

- 

kc 

SZW 
o Ni 

kach — inž. Krasickim i por. Gaždzi- 
ku — nie byto do wieczora wiadomoš- 
Cl: 

Dzis rano zapewne nadlecą pozosta- 
bo 
z 

nicy konkursu wystartują w stronę Mo 
® бесгпа, росхет dalej, przez Słonim, 
do Białej Podlaskiej. 

LIDA ;,tęl. od wł. koresp.) Dziś o 
godz. 11 m. 40 wylądował na lotnisku 
pierwszy uczestnik konkursu inż. Grze 
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Pczed stu laty a dziś. 

Dzielnemu lotnikowi pilotującemu 
aparat RWD 4 towarzyszył jako obser 
wator p. K. Chorzewski. 

Drugim przybył por. F. Żwirko na 
RWD 4 wioząc jako pasażera współ- 
konstruktora aparatu inż. Wigurę. 

Trzecim — kpt. J. Giedgowd (ID 2) 
Następnie, w różnych odstępach czasu 
madlecieli: kpt. Iżycki, potem członek 
krakowskiego Aeroklubu Akademickie 
go na RWD4, wilnianin - sierżant 
Tondis na RWD 2, por. Sołtykowski, 
„or. H. Skrzypiński (RWD-4), kpt. 
Oriiński (PZL 5), Drzewiecki (RWD2) 
wilnianin por. Szczepanik  (MN-5), 
iż. Krasicki (PWS-50) i por. Ko- 
walczyk (DKD-V). 

Do godz. 18-ej przybyło więc na 
lotnisko w Porubanku czternaście ma- 
szyn z ogólnej liczby osiemnastu wy- 
startowanych w Warszawie. 

O brakujących awionetkach, które 
do Wilna na czas nie przybyły, wiado- 

+0, że w Brześciu n. Bugiem zatrzymał 

się por. Lewoniewski skutkiem uszko- 

dzenia podwozia przy lądowaniu, zaś 
w Lidzie zatrzymał się kpt. Halewski, 
również skutkiem uszkodzenia aparatu! 
© dwóch jeszcze brakujących lotni- 

szczuk, a następnie do godz. 15 na- 
stępnych trzynaście aparatów. 

Awionetka typu S—2  pilotowana 
przez kpt. Halewskiego przy lądowa- 
niu uległa wypadkowi. Aparat ma strza 
skane śmigło i oberwane podwozie. 

Kpt. Halewski i pasażer inż. Beres 
wyszli z tej opresji bez szwanku. Apa 
1a: należy do Akademicąkiego Aeroklu 

Lu w Krakowie. 
Wkrótce po tem wypadku nadeszła 

wiadomość, że aparat Polskiej Wytwór 
ni Samolotów prowadzony przez por. 
Lewoniewskiego rozbił się w Brześ- 
ou n. B. 

I w tym wypadku też, na szczęście 
skończyło się tylko na nieznacznym 
uszkodzeniu podwozia. 

Dotychczas brak wiadomości o kpt 
bLabińskim i Płączyńskim. 

* * 

W ostatniej chwili dowiadujemy 
się, że biorąca udział w raidzie awio- 
uetka inż. Krasickiego uległa uszkodze 
iu pod Wołkowyskiem. Gaždzik i Le- 
w oniewski zatrzymali się obaj w Brześ 
ciu nad Bugiem i liczą na dalszy start 
dopiero w dniu 1. 10. 

Morderca z ul. Popławskiej nieujawniony 
W numierze wczorajszym pisaliśmy © potwornem morderstwie na ul. Popławskiej 

Władze śledcze zmosilizewaty całe swoje wysiłki, zrobiły zdjęcia daktyloskopiczne, 

sprowadziły psa policyjneso, a "imo .to zbrodniarz pozostajenadal na swobodzie. 

według kursujących po Wilnie pogłosek jest nim krewny zamordowanej, który po 

sokonariu morderstwa umiał skryć się przed okiem policji. 
Mcżliwe, że w następnym: numerze będziemy już mogli podać jego nazwisko. 

Plenipotent dóbr Woropajewo aresztowany 
SZUKALI FO CAŁYM ŚWIECIE, A ON SIEDZIAŁ W WILNIE. 

Qaegdaj wieczoreti avesiitowano zupełnie przypadkowo poszukiwanego przez wła- 
dze sądowo - śledcze b. plenipotenta dóbr Waropajewo Alekhandra Wardeńskiego. 

ujał go w przedziale perwszej klasy pociągu warszawskiego na stacji N. Wilejka 

posterunkowy który swzgo czastu pełnią: służbę przed urzedem wojewódzkim niejedno- 

*rotnie .niał możność widzieć poszukiwanego i zapamiętał jego twarz. 

Zatrzymany nie bronił się wcale i na wezwanie posterunkowego opuścił 

udając się na posterunek. 

przedział 

Po porozunueniu się telcionicznie z Wilnem odesłano Wardeńskiego do Postaw, 

do rozporząd>enia sędziego Śledczego. 
Wzadomość o aresztowaniu jest obecnie tematem ożywionych rozmów. Ogólne też 

ždziwienie wywołuje faxt że 'ax niecodzienny przestępca mógł ukrywać się przez czas 
duzszy w Wilnie i dopiero tezeba było wypadku aby policja dowiedziała sie o nim. 

Areszty wśród komsomału X 
Necy ubiegłej miejscowe władze bezpieczeństwa zarządziły przeprowadzenie sze- 

regu rewizyj. 

Pe przeprowadzeniu tych rewizyj, wobec ujawnienia znacznej ilości dowodów kom 
promitujacych w posta. i sorespondencji, odezw, instrukcyj i t.p. aresztowano dziesięć 
osob. 

Są te przeważnie czi 'nhowie Zw. Młodzieży Komunistycznej, staraniem którego 
zoręanizowane były ostatnio dwa aatypaństwowe wystąpienia, na ul. Zawalnej i przed 
gmachem sądu na ul. Ofiarnej. 

Aresztowanych osadzoro w więzieniu. 
Wspomniane demonstracje zorganizowane były na znak protestu z racji wyniesie- 

nia przez kilka Sądów Okręgowych kary śmierci za działalność komunistyczną. 

za EA ODRADZAM 

Rzeczypospolitej z dnia 22, III. 1928 r. 

chomość w Wiinie M 
ulic M. Magdaleny Ne 

Bliższych informacyj 

  

nach od 18-tej do 19-tej. 

GŁOSZENIE. 
Likwidator mienia b. ros. T-wa Ubezpieczeń „Rosja” niniejszem podaje 

do wiadomości publicznej, że na zasadzie art. 12 Rozporządzenia Prezydenta 

osób prywatnych (Dz. U. R. P. N 38 poz. 377) 

zostaje wystawiona na sprzedaż z wolnej ręki nieru- 
hip. 10334, 

4, Biskupiej i Skopówki Ne 4 i 11. 
ch zasięgnąć można w biurze Likwidatora przy uł. 

Marszałkowskiej 31-a w Warszawie, codziennie z wyjątkiem świąt, w SC 

      

    
     
    

      

           

    
   

o likwidacji mienia byłych rosyjskich 

położona przy zbiegu 

maszyny i dziś też wszyscy zawod- 

  

ŚRODA 
1 Dziś W. słofica o godz. 5 m. 37 

U Z. słońca o godz. 5 m. 13 

Aniołów Str 
KAS ATS, 

Spostrzeżenia Zaktadu Meteczoiogji U.5.5, 
w Wilnie. 

z dnia 30. JX. 1930 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 759 

Temperatura średnia -|- 10 

Temperatura najwyższa -l-17 

Temperatura najniższa -I- 3 

Opsd w milimetrach: — 

Wiatr 

przeważający 

Tendencja spadek 

Uwagi: rano mgła, wiecz. pogodnie. 

URZĘDOWA 
— Przygotowania do konferencji. Pod- 

czas ostatniego swego pobytu w Warszawie 
p. wojewoda Władysław Raczkiewicz przy- 
jęty był na Zamku przez Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego i 
poinfornzował Pana Prezydenta o stanie przy 
gotowań do konferencji gospodarczej, która 
odbędzie się u pana Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej na Zamku w Warszawie w dniu 16 
października rb. 

Jak wiadomo, przedmiotem tej konferen- 
cji będa potrzeky gospodarcze województw 
wileńskiego i nowogródzkiego. 

— Posiedzenie Wydziału Woejewódzkie- 
go. Pod przewodnictwem p. wojewody Ra- 
Czkiewicza odbyło się posiedzenie Wydziału 
Wojewódzkiego, na którem: 

rozpatrzono i zatwierdzono 4 uchwały 
Kady Miejskiej m. Wilna z dnia 11 wrześ- 
nia rb. w przedmiocie zaciągnięcia przez 
wniasto pożyczek na wykończenie gmachu 
Szkoły powszechnej na Antokolu, na dalszą 
rozbudowę elektrowni i sieci wodociągo- 
kanalizacyjnej oraz na remonty domów osób 
uposażenia. 

Rozpatrzono i zatwierdzono uchwały, do- 
tyczące przystąpienia i przyjęcia powiatowe 
go Związku Komunalnego w Święcianach w 
poczet członków Wileńskiego Związku Opie- 
kuńczego. 

W końcu p. wojewoda poinformował Wy 
dział Wojewódzki o mającej się odbyć wkrót 
ce na Zamku u Pana Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej konferencji w sprawie potrzeb  go- 
spodarczych województwa wileńskiego i no- 
wogródzkiego tudzież zaproponował wydzia 
łowi opracowania i złożenia Panu Prezyden- 
towi Rzeczypospolitej oddzielnego memorja- 
łu poświęconego nieodzownym potrzebom 
gospodarczym lokalnego samorządu terytor- 
jalnego. 

ydział Wojewódzki jednogłośnie się wy 
powiedział za tym wnioskiem i uzgodnił 
treść tego memorjału, opartego na wysuwa 
nych niejednokrotnie przez Wileńską Radę 
Wojewódzką dezyderatach. Na treść tego 
memotjału składają się dezyderaty w dzie 
dzinie finansów i gospodarki związków ko- 
mvnadlnych. Dezyderaty te ida w kierunku 
z jedlnej strony dotacyj bezzwrotnych ze 
Skarbu Państwa dla umożliwienia gminom 
wiejskim, pozbawionym w roku bieżącym po 
datkuwyrdównawczego — wywiązania się 
z włożonych na nie ustawowo obowiązków 
— oraz dotacyi bezzwrotnych ze Skarbu 
Państwa na wyknywanie Ściśle  okrešlo- 
nych zadań gospodarczych jak budowa dróg 
i mostów, meljoracje podstawowe, akcja oś- 
wiaty pozaszkolnej i 4. — z drugiej zaś 
strony dezyderaty te dotyczą szeregu kwe- 
styj, związanych z przydzieleniem dla zwią- 
zków komunalnych kredytów, potrzebnych 
dla dokonania inwestycyj niezbędnych z 
punktu widzenia potrzeb ogółu mieszkań- 
ców. 

MIEJSKA 

— Specjalna komisja miejska zajmie się 
sprawą ogrodów miejskich. Na wczorajszem 
posiedzeniu Magistratu zapadła uchwała o 
powołaniu do życia specjalnej komisji, któ- 
raby zaopiekowała się ogrodami i plantacja- 
n:i miejskiemi. opracowała plan robót w 
roku najbliższym oraz opracowała plan robót 
przy połączeniu Altarji z dotychczasowymi 
kompleksem ogrodów miejskich. 
.— Delegacja m. Wilna na zjazd urbani- 

stów. Wczoraj wieczorem wyjechała do Kato 
wie delegacja m. Wilna w osobach pp. wice- 
prezydenta Czyża, architekta Narębskiego | 

( Połud.-zachod, 

kier. wydz. pomiarów inż. Walickiego aby 
wziąć udział w obradach zjazdu urbani- 
stów polskich. 

Zjazd ten obradować 
wicach i Krakowie. 

— Generalny konserwator prof. Remer 
przyjał w dniu wczorajszym przybyłego na 
kilka dni do Wilna konserwatora general- 
nego prof. Remera i odbył z nim dłuższa 
konferencję, podczas której omówione zo- 
stały nie tylko sprawy konserwacji rozmai- 
tvch zabytków i prowadzonych na terenie 
województwa robót, ale również inne kwe- 
5Це 1 zagadnienia, dotyczące spraw naležą- 
cych do departamentu sztuki Min. WR i OP. 

Prof. Remer przybył bowiem do Wilna 
nie tylko w charakterze konserwatora gene- 
ralnego lecz również jako delegat dyrekto- 
ra departamentu sztuki. | 

Przedmiotem konferencji z p. wojewodą 
były przeto również sprawy z tej dziedziny 
jak sprawa konserwatorjun: muzycznego, 
sprawy teatralne i szereg innych. 

Prof. Remer w towarzystwie konserwato 
ra dr. Lorentza oglądał roboty konserwator- 
skie, prowadzone w podziemiach Bazyliki, 
na Górze Zam kowej oraz w Trokach przy 
zamku na wyspie. 

POCZTOWA 
— Polaczenie telegraficzne z Wielko- 

1ytą. W agencji pocztowej Wielkoryta (po- 
wiat Brześć n. Bugiem) wprowadzona z0- 
stała służba telegraficzna i telefoniczna. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 

— Wolne posady w Wilnie. Państwowy 
Urząd Pośrednictwa Pracy w Wilnie podaje 
do wiadomości poszukujących pracy, iż posiada w swej ewidencji większą ilość wol 
nych miejsc dla służby domowej: jak służą- 
ее kucharki, powojówki i t.d. w Wilnie 0- 
raz na wyjazd, dla robotników i robotnie 
rolnych, dla większej ilości tłukaczy kamic- 
m na wyjazd w okolice Oran, dla wykwalifi 

  

bedzie w Kato- 

  

  

kowanego komianiarza, któryby jednocześnie 
raogł być wartownikiem pożarnej straży о- 
chotniczej, dla maszynisty - drukarza obczna 
nego z wszelkiemi pracami przy maszynach 
rotacyjnych _ (pierwszeństwo :nają znają- 
cy język niemiecki), dla majstra lakiernika 
rowerów i majstra galwanizatora niklowni- 
ka rowerów do samodzielnego prowadzenia 
odnośnych działów fabryki (wymagana prak 
tyka uprzednia w fabrykach rowerów). 

AKADEMICKA 

— Zarząd Bratniej Pomocy Młodzieży 
Akadem. USB w Wilnie podaje do wiado- 
mości iż z dniem 1 października rb. urzę- 
dowanie Biura i Agend Stowarzyszenia od- 
bywać się będzie normalnie t.j. między godz. 
1 — 3 рр. 104 7 — 9 м. 

— Mensa akademicka. Kierownictwo 
Działu Gospodarczego podaje do wiadomo- 
ści Sz. kol. kol. iż obiady w gruntownie od- 
restaurowanej Mensie Akademickiej wyda- 
wane będą z dniem 1 października rb. od 
godz. 12 min. 30 do godz. 4 min. 30 ce- 
lem wygody i uniknięcia natłoku. 

— „Wolna Trybuna Akademicka" — 
kierowana przez Koło Wileńskie Odradze- 
nia będzie sie ukazywała w naszem pisniie 
we czwartki, poczynając od dn. 9 b. m. 

SZKOLNA 

— Kursy gimnazjalne im. Jana Kochano- 
wskiego, Wilno, ul. Mickiewicza 4, ipraw- 
uione przez Kuratorjum OS Wil. L. dz. 31290 
Nauka wedle programów gimnazjów  pań- 
stwowych z zastosowaniem najskuteczniej- 
szych metod i systemów. Ustrój półrocz- 
1y. Lekcje dzienne lub wieczorowe. Spe- 

ainy kurs języków obcych. Gabinety i pra 
cownie. Bezpłatna bibljoteka podręczników. 
Samorząd szkolny. P.W. i W.F. Lokal własny 
nowocześnie urządzony. Prospekty szczegó- 
iowe bezpłatne. Zapisy na rok 1930 — 31 
codzień od 10 do 12 i od 17 do 20 godz. 

— Egzaminy dla eksternów z kursu sze 
ściu klas gimnazjalnych rozpoczną się w 
gimnazjum im. kr Żygmurta Augusta w 
Wilnie w dniu 9 października 1930 r. Po- 
dania należy składać w kancelarji gimna- 
zjum (Mała Pohulanka 7) do dnia 6 paździer 
mika rb. w godzinach urzędowych. 

Do podania należy dołączyć: 1* metry- 
kę urodzenia, 2) świadectwo szkolne, 3) 
świadectwo moralności, 4) życierys, 5) 2 
iotografje, 6) taksę egzaminacyjną w kwocie 
DZE 

RÓŻNE 

— Zarząd Związku Emerytów Państwo- 
wych podaje do wiadomości, że biuro zwią 
zku mieści się przy ul. Zawalnej pod nr. 1 
na piętrze i jest czynne w poniedziałki i 
czwartki od godziny 5 do 7 w., z wyjątkiem 
dni świątecznych. 

— Jutro biuro ZUW nie będzie czynne. 
2 powodu zmiany lokalu i przeniesienia z 
dotychczasowej siedziby przy ul. Mickie- 
wicza na ulicę Zawalną nr. 2 biura Powsze 
chnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych 
w dniach 2 — 3 października będą nieczyn- 
ne. 

> TEATR I MUZYKA 
— Teatr miejski na Pohulance. Dziś po 

raz ósmy ciesząca się niesłabnącem powo- 
dzeniem wzruszająca do głębi sztuka wc- 
jenna Szerriff'a. „Kres wędrówki", która od- 
niosła na naszej scenie prawdziwy sukces 
artystyczny. 

Zarówno gra całego zespołu, jak rów- 
nież i efektowna wystawa, — wywołują 
wielkie uznanie i zachwyt publiczności. 

— „Młody las*, W przygotowaniu zna- 
komita sztuka j. A. Hertza „Młody las“, ilu 
strująca barwnie dzieje szkolnictwa z cza- 
sów rosyjskich, a wystawiona z okazji 25- 
io lecia strejku szkolnego. Na czele obsa- 
dy dyr. Zelwerowicz, Żurowski, Rychłow- 
ska, Rychłowski, Łubiakowski, Wyrzykow- 
ski i Wyrwicz - Wichrowski, który jedno- 
cześnie prowadzi reżyserję tej sztuki. 

Nowe kostjumy i dekoracje przygotowu - 
ją pracownie teatralne pod kierownictwem 
J. Hawrylkiewicza. 

W sztuce wezmą udział tłumy młodzie- 
ży która dopomże do zilustrowania wielkie- 
go i pamiętnego wiecu szkolnego 

— Teatr miejski Lutnia. Dziś w dalszym 
ciąąu nieśmiertelna komedja A. Fredry „Pan 
Jiwialski“ w nowej oryginalnej realizacji 
reżyserskiej dyr. Zelwerowicza,  urozmai- 
sonej muzyką i barwną pantomimą. 

Malownicze stylizowane dekoracje — we 
dług projektów !. Hawryłkiewicza. Rolę szam 
beiana kreuje dyr. A. Zelwerowicz w otocze- 
aiu wybitniejszych sił zespołu artystyczne- 

    

  

    
  

- go. ? 

Bilety zniżkowe i kredytowane — ważne. 
— Najbliższa premjera. Zespół artysty- 

czny pod reżyserją A. Zelwerowicza przy - 
goiowuje najnowszą komedję argielską Er- 
wina „Pierwsza pani Frazerowa“. 

Sztuka ta ukaże się w doskonałym prze- 
kłŁadzie F. Sobieniawskiego. 

— Przedstawienia popołudniowe. W obu 
teatrach miejskich w niedzielę radchodzą- 
cą odbędą się przedstawienia popołudniowe 
po cenach zniżonych. 

W teatrze na Pohulance ukaże się po- 
raz ostatni w sezonie nastrojowa komedja 
J. Blizinskiego „Rozbitki““. 

W teatrze Lutnia wystawioną zostanie 
również po raz ostatni aktualna komedja pol 
ska J. Rączkowskiego „Nad polskiem mo- 
тхет“. 

Początek o godz. 3. 30 p. 
— Artyści hiszpańscy w Wilnie. Znako- 

mity kompozytor hiszpański o sławie wszech 
światowej Joze Padilla, twórca wielu ulubio 
nych piosenek, wystąpi w Wilnie raz jeden 
lko w teatrze Lutnia w niedzielę najbliż- 

5 bmi. Jako interpretatorka piosenek Pa- 
dilia wystąpi znakomita artystka hiszpańska 
L'dia Ferreira, vtóra zdobyła wielką sławę 
. iozgłos w czasie występów zagranicą. W 
programie najcudniejsze piosenki  interpre- 
towane z nadzwyczajną precyzją i wdzię- 
kiem w pełączeriu z pięknemi tualetami arty 
stów hiszpańskich wywołała wielkie zainte- 
rescwanie wśród publiczności wileńskiej. 

Bilety już nabywać można w kasie teat- 
ru Lutnia codziennie 11 — 9 w. bez przer- 
Wy. 

" — Koncert Ireny Dubiskiej. W piątek 3 
bm. w teatrze Lutnia odbedzie się wvstęp 
znekomitej skrzypaczki - wirtuozki, Ireny 
Dubiskiej. Świetna artystyka wystąpi tylko 
raz jeden, w przejeździe z miast nadbał- 
tyckich, gdzie koncertowała z olbrzymiem 
powodzeniem. Początek o godz. R w. 

Bilety w kasie teatru Lutnia od godz. 
11 — 9 w. 

  

     

NAPAD BANDYCKI 
Wówi się, że lekkomyślność jest miłą 

wadą. Niestety zbyt często bywa zgubnem 
przyzwyczajeniem, a nieraz może być zbro- 
dnią. Ciekawe jest to, że w tym  ostat- 
nim przypadku przestępca i poszkodowa- 
ny jest ta sama osoba. Lekkomyślność mści 
się przedewszystkiem na powodzie. 

Niedawno dzienniki podały szczegółowy 
opis napadu bandyckiego w pow.  brze- 
skim. Ofiarami zbrodniarzy stały się, dom 
prywatny Katarzyny  Barniakowej we 
wsi Karolewka i biuro Kółka Rolniczego 
w sąsiednim miasteczku. W pierwszym wy- 
padku bandyci wiedzieli o przesłanych z 
Ameryki przez syna  Barniakowej pienią- 
dzach na kupno nowego gospodarstwa. 
Wiedzieli pewnie i to (gdyż bandyci mają 
dobrze zorganizowane wywiady), że pie- 
niądze te Barniakowa  przechowywała w 
domu. 

W drugin wypadku, również skusiła 
bandytów do próbowania szczęścia, wia- 
domość o przechowywaniu w Kasie Rolni- 
czego Kółka większej gotówki. 

Iw jednym i w drugim wypadku po- 
wodem zbrodni była lekkomyślność i nie- 
dbalstwo ludzkie. 

(dy pieniądze do czasu zawarcia u- 
mowy kupna były oddane przez  Biernia- 
kową do P, K. O., bandyci nie mieli się 
росо fatygować. Nie było powodu do 
napadu. 

Takie łatwe było zabezpieczenie 
nieszczęściem! 

Jeszcze mniej usprawiedliwić można 
niedbalstwo kierownika Kółka Rolniczego, 
instytucji społecznej, mającego powierzo- 
rzone sobie pieniądze. 

P. K. O. ma swoje oddziały w najmniej 
szych miasteczkach, a nawet wioskach, 
gdzie są urzędy pocztowe. W każdej chwi- 
ii zwraca złożone na książkę pieniądze. 
Gwarantuje bezpieczeństwo wkładów, pła- 
ci pewny procent, nie wymaga trudnych 
formalności. Zrozumienie tej prawdy po- 
winno stać się nareszcie obowiązkiem 
społecznym i przykazaniem moralnym ka- 
żcego obywatela. 

z EKO la Stały kontakt obywateli 
wielką prawdziwą społeczną instytucja, 

jest najlepszą, najskuteczniejszą obrona 
przeciw bandytyzmowi. 

SRA PZA PTE TERAKOTA 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Hollywood — Poganin. 
Heljos — Śpiewak Jazzbandu. 
Światowid — Pat i Patachon jako po- 

licjanci. 

Wanda — Wiera Mircewa. 

Kino Miejskie — Dzieje duszy. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Czego tylko nie kradną. W dn. 29 
września Szondon Rebeka, Ponarska 71, za- 
meldowała, że z jej mieszkania skradziono 
a garderoby i bielizny ogólnej wartości 

WU Zł. 

przed 

_ W dn. 29 września Rabinowicz Aron, Ko 
zia 4 zameldował, iż oderwano kłódki od 
drzwi jego fabryki i skradziono 500 paczek 
po 100 sztuk w każdej śrub, na ogólną su- 
nię 500 zł. 

W: dn. 29 września Orłowski Alfred, Mi- 
ckiewicza nr. 48 zameldował, iż skradziono 
mu rower nr. rej. 135, który pozostawił 
chwilowo przed hotelem Georges'a. War- 
tosć roweru 400 zł. 

RADJO WILEŃSKIE 
ŚRODA, 1 PAŻDZIERNIKA 1930 ROKU 

11.58: Sygnał czasu. 
12.05 — 13.00: Muzyka z płyt (wielcy 

wirtuozi). 
13.00: Kom. meteorolog. 
16.06 — 16.05: Program dzienny. 
16.05 — 16.35: Tr. z Warszawy. Audy- 

cja dla dzieci. 
16.40 -- 17.30: Muzyka z płyt. (Utwory 

Chopina). 
17.35 — 19.00: Tr. z Warsz. Radjokro- 

nika i koncert (muzyka polska). 
19.00 — 19.25; Aud. wesoła: „Druga 

przygoda najmilszego ze  złodziejów* — 
zradjow. nowela K. Makuszyńskiego, wyk. 
Z. D. R. W.1 eż. H. ..Hohendlingerówny. 

19.25 — 19.50: Audycja kompozytorska 
Eug. Dziewulskiego. Pieśni litewskie w wyk. 
Marji Francuzewiczówny (sopran) przy 
iortep. kompozytor.) 

19.50 — 20.00: Program na czwartek i 
rozmait. ' 

20.00 — 24.00: Tr. z Warsz 
dziennik radjowy, koncert, 
kom. i muz tan. 

Kącik Grafologiczny 
Grafolog dziękuje za łaskawie nadesłane 
listy, zawiadamiając tych P. T. czytei- 
rików, którzy interesują się grafologja, 
a chcieliby otrzymać analizę swego, bądź 
zamteresowanej osoby pisma, że próbkę 
pisma należy przesłać do Redakcji (dla 
grafologa), zaczem w następnym  N-rze 
w kąciku otrzymają odpowiedź — eksper- 

tvzę. Na "odpowiedź należy załączyć 

znaczek pocztowy na 1 zł. 

  

Prasowy 
słuchowisko, 

  

  

R. Sz. 47—1II. 
żone, charakter 
oraz zdolność 

Usposobienie zrównowa- 
opanowany, uprzejmość 

bycia i życia z ludźmi, tro- 
che nerwowości, wytrwałość i dążenie do 
cełu, zamiłowanie łódu, trochę egoizmu. 
Proszę być bardziej  wielostronnym. 

A. N. Lipa. Trochę ekstrawagantyzmu, 
fantazja, nerwowość, dużo inteligencji 
zdolności duże niewykorzystane. Chwiejność 
w przedsięwzięciach życiowych.  Zmien- 

ność — niezdecydowanie, małostkowość, — 
dużo serdeczności. 

G. Z-cz. „Usposobienie impulsywne, ner- 
wowe, — dużo fantazji, brak silnej Kkon- 
strukcji psychicznej,  przewražliwienie, xie- 
mniej jednak dużo serca, zdolności niewy 
korzystane, inteligencja. Bardzo ciekawe 

ślady dużych i poważnych przejść  życio- 
wych. — Nader ciekawe pendant stanowi 
pismo Pana — nie pisze jednak ponie- 
waż nie żąda Pan 'tego w liście swoim. 

OFIARY 
W. R. dla wdowy z 5-ciu dzieci zł. 5. 

Wszyscy uprawnieni biorą udział w wyborach do Sejmu i Senatu... 
Sprawdzajcie w obwodowych Komisjach Wyborczych, czy -Wy iśWasi znajomi jesteście wpisani na listę wyborców. 

Kto nie jest wpisany na listę wyborców, powinienf reklamować w Obwodowych Komisjach Wyborczych lub w 

Komitetach Wyborczych Bezpartyjnego Bioku Współpracy z Rządem... 

BEZ TYTUŁU 
Feljeton ten będzie bez tytułu. 

Trudno jest bowiem zdecydować się 

na nazwę feljetonu w którym będzie mo- 

wa o wszystkiem i o niczem, — nazwać 

coś tak bardzo niezdecydowanego cze mś 
zdecydowanem i nazwać tak, żeby ty- 

tuł nie był sprzeczny z treścią — by się pe- 

dobał redaktorowi, by zaciekawił  czytel- 

„ika— a wreszcie, by szm autor — twór po 

śledni i na szarym końcu podpisany — był 

zeń kontent. A przecież bywają weksle bez 

protestu, b. posłowie na wolności (co raz 

to mniej), sekwestratorzy o sercu gołębia, 

člaczegož feljeton nie miałby być bez tytułu 

Zatem człowieku dobry i pobłażliwy, 

co zwrócisz uwagę na słów tych ' parę, 

czy będziesz smutny _ jak dola urzędnicza, 

czy wesół jak Luna - Park, szczęśliwy 
jak ten biedak z noweli A. France'a, czy za- 

dumany jak Małgorzata w 3 akcie Fau- 

ssta — sam nazwij — to coś — czemu 

autor bał się dać przezwisko — możesz 

razwać najgorzej — lub wcale o ile cię Ael- 

jeton znudzi — o ile zaś się podoba — uś- 

miechnij się doń i to już za tytuł wystar- 

czy 

Uśmiech jest rzeczą bardzo, bardzo 

cenną i posiada czarodziejskie  wlašci- 

wości. Mało ludzi o tem wie, a jeszcze mniej 

uśmiechać się potrafi, — Gdyby tajemnica 

ta przedostała się ad ommes, stałaby się 

rzecz straszna. Coty odebrałaby sobie życie 

z powodu niemożliwości spieniężenia 450.000 

wagonów karminu do ust dla pieknei pani, 

bo piękna pani usteczka krasiła by t“. 
l. tylko uśmiechem (tańsze i ładniejsze), 

wiece polityczne straciłyby na pikanterji, 

bu miast _ soczystych mów i ręko- 

czynów stronników  zjednywałoby się uś- 

miechem Wilno, — poważne Wilno stało- 

by się arkadją szczęścia, do którego cicho 
tionecznie uśmiechałby się wilk żelazny, 

któren skutkiem jesieni i deszczów  ulew- 

rych, złocistą rdzą oblókł swe lasy. 

O cudach przez uśmięch stwarzanych 

pisałyby księgi, dzienniki” wypuszczałyby 

dodatki nadzwyczajne, PAT  wygłaszałby 
urbi et orbi komunikaty, kurja metropoli- 

   

talna ustanowiłaby nowe święto — cudu 

uśmiechu. 

Słyszanoby wieści nieprawdopodobne. 

Komendant P. K. U. uśmiechnął się do re- 

zerwisty, duch Mickiewicza do: mistrza Pro- 

naszki, redaktor do feljetonisty,  poste- 

runkowy — do szofera. Alleluja — Alleluja 

—- zamek do konserwatora — nie, oszaleč 

można. 

A wiecie wy ludzie co dotąd nie świętu- 

jecie godów dobrego uśmiechu — że Wil- 
iu uśmiecha się cicho, pogodnie. 

Gdy ósma godzina wybije i... wylud- 
nią się ulice, gdy zasypia do dyszla przy- 

wiązany znudzony koń dorożkarski, po- 

licjant na środku ulicy, gdy drzemią rzad- 

kie latarnie i nic prócz nawoływań O ra- 

tunek na odległych przedmieściach nie za- 
kłóca spokoju, wtedy Wilno uśmiecha się 
-. oddychać impulsywnem życiem zaczy- 

ra. 
W białym pałacu wojewódzkim daje 

się słyszeć w opustoszałych salach cichy 

brzęk ostróg i czyjść krok nerwowy, 

kinkiety dyskretnie jarzą się migotliwym 

drżącym błyskiem świec i aż do kurów 
piania w półmroku błyska biała  kami- 
zela i artyleryjski frak cesarza. + 

Przez ciche uliczki  suną białe cienie 

dam w stylu M-me Recamier, po brukach 

sredniowiecznych szumią stopkami — tak 

pięknemi i rasowemi jak je Dawid wi- 

dział i uwiecznił. — Z pośród drzew parko- 

wych dolatuje wesoły śmiech Panie Ko- 
chanku.... lub przesunie się lektyka  pach- 
nąca lawendą. ю 

Ziewa Konrad w murach pobazyljańskich 

łowiąc rozpierzchłe echa w eterze skrzyn- 

ki Hulewicza, a raz też podobno wracają- 

cemu do domu wieczorem  Lorentzowi uka- 

zala się wspaniała zjawa  odrestaurowa- 

nego zamku. 

Do zjaw tych cicho, 

cha się Wilno. 

Lecz gdy pierwsze blaski wschodzącego 

słońca z za Antokola się wyłonią, gdy pierw 

szy kolporter z ulicy Trockiej „Der Tog“ 

zawoła, a echem odpowie mu przyjazny 

rechot z Drzewnego Rynku i Szklanej, uś- 

riiech Wilna zastyga i giną cienie cudną 

ręką przeszłości wyczarowane. 
Uśmiechnij się i Ty, mój 

uśmiechnij się pogodnie — choć  potkniesz 

się na wyboistym bruku, choć autobus na 

Zamkowej Cię potrąci, uśmiechnij się do 
pana z teczką co od Magistratu ma daną 
władzę rzeczy ci zabrać, uśmiechnij się do 

1anie — chociem Cię tak bardzo znudził. 
Spójrz, Czytelniku drogi, aleje złocą się 

szeleszczą na zdeptanych trawnikach ber- 

sardynki pożółkłe liście, a ponieważ nie sły- 
chać  poryku radja usiądź w cichej alei 

czrodu i pomyśl o Targach, które w kon- 
wulsjach niedzielnych dokonały żywota. 

Del. 

serdecznie uśmie- 

czytelniku, 

  

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

CZYSTEJ! 

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

P. K. O. 21895, Komitetu Obcho- 

du 25-lecia Walki o Szkołę Polską. 

  

  
 



  
Za 

Rejestr Handlowy 
DO REJESTRU HANDLOWEGO SĄDU OKRĘGOWE 
GO W WILNIE WCIĄGNIĘTO NASTĘPU]. WPISY: 

w dniu 23. 6. 1930 r. 

12197. 1. A. „Zylber Mina* w Wilnie ul. Ponarska 54, 
bufet. Firma istnieje od 1929 roku. Właściciel Zylber Mi- 
na zam. tamże. 1648 

12198. I. A. „Zilberg Frejda* w Wilnie ul. Kacza T, 
Sklep spożywczy i bakalejny. Firma istnieje od 1930 roku. 
Właściciel Zilberg  rejda zam. tamże. 1649 

12199. I. A. „Złacowski Mowsza* w Wilnie ul. II Jatkowa 
13. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1929 r.  Właści- 
ciel Złacowski Mowsza zam. tamże. 1650 

12200. |. A. „Žyliūska Anna“ w Wilnie, ul. Raduńska 41. 
Sklep spożywczo - kolonjalny. Firma istnieje od 1929 roku. 
Właściciel Żylińska Anna zam. tamże. 1651 

12201. |. A. „Waranc Szejna" w Wilnie ul. Stefańska 5. 
Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1930 r. Właściciel Wa- 
ranc Szejna zam. w Wilnie ul. Subocz. 67 b. 1652 

12202. I. A. „Wajner Mozes” w Wilnie ul. Wingry 13. 
Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1929 r. Właściciel — 
Wajner Mozes zam. tamże. 1653 

w dniu 23. 6. 1930 r. 
12203. I. A. „Warnas Marja* w Wilnie, zaułek Śniegowy 

4. Sklep spożywczo bakalejny. Firma istnieje od 1929 r. 
Właściciel Warnas Marja zam. tamże. 1654 

12204. I. A. „Tomkiewicz Tomasz“ w Wilnie ul. 
Ieska 36. Sklep spožywczo tytoniowy i bakalejny. Firma 
istnieje od 1921 roku. Właściciel Tomkiewicz Tomasz, zam. 

tamże. 1655 

12205. I. A. „Verkres — spółka firmowa Fryd Swerdlin 
i Arons“. „Handel szkłem okiennem budowlanem. Siedziba w 
Wilnie, ml. Rudnicka 2. -Przedsiębiorstwo — istnieje od 31 
grudnia 1929 r. Wspólnicy zam. w Wilnie: Gdala Fryd przy 
ul. Sierakowskiego 24, Hirsz Swerdlin przy ul. Kwaszelnej 2, 
Gerszon Arons przy ul. W. Stefańskiej 32. Spółka firmowa 
zawarta na mocy umowy z dn. 31 grudnia 1929 r. na czas 
nieokreślony. Zarząd należy do wszystkich wspólników. Re- 
prezentowanie spółki nazewnątrz, zawieranie i podpisywanie 
w imieniu spółki wszelikeł.  tranzakcyj, weksli, zobowiązań, 
umów i innych aktów i dokumentów oraz zastępowanie spół- 

ki we wszelikch instytucjach i wobec wszystkich osób na- 

łeży do dwóch wspólników łącznie pod stemplem firmo- 

wym. Do odbioru wszelkiego rodzaju pocztowo - telegraficz- 

nej korespondencji z wyjątkiem pieniężnej oraz do odsy- 

Tania i odbioru wszelkiego rodzaju kolejowych i innych przesy- 

sek wystarcza podpis jednego wspólnika pod stemplem 
firmowym. 1656 

й w dniu 27. 6. 1930 r. 
12206. I. A. „Bracia Szmuel i Gutman Pobeńscy Spółka”. 

Pracownia i sklep pończoch. Siedziba w Wilnie, ul. Straszuna 
10. Firma istnieje od 15 grudnia 1929 roku. Wspólnicy zam. 
w Wilnie przy ul. Zawalnej 6. Szmuel Pobeński i Gutman Po- 
beński. Spółka firmowa zawarta na mocy umowy z dn. 22 
marca 1930 r. na czas nieograniczony. Każdy ze wspólników 
osobno ma prawo rozporządzać się sprawami spółki jak ró- 
wnież zaciągać w jej imieniu pożyczki podpisywać weksle, 
umowy, pokwitowania z odbioru pieniędzy, papierów  warto- 
ściowych i inn., otrzymywać wszelką korespondencję i prze- 
syłki nadchodzące na imię spółki. 1657 

12207. I. A. „Manufaktura — Lejba Trakieniski i Samuel 
Trakieniski S-ka". Sklep bławatny i wyrobów | 7: ch 
żutrzanych, sprzedaż komisowa. Siedziba w Wilnie ul. Nie- 
miecka 21. Przedsiębiorstwo istnieje od 11 kwietnia 1930 r. — 
Wspólnicy zam. w Wilnie przy ul. Niemieckiej 21 Lejba 
Trakieniski i Samuel Trakieniski. Spółka firmowa zawarta 
na mocy umowy z dnia 1.1 kwietnia 1930 roku. na czas- 
okres do dnia 11 kwietnia 1931 r. Zarząd należy do obydwóch 
wspólników. Weksle, zobowiązania i inne dokumenty  pod- 

pisują obaj wspólnicy łącznie pod stemplem firmowym. 
Otrzymywać zaś pieniądze w urzędach państwowych i po- 
cztowych oraz bankach i instytucjach kredytowych z prze- 
kazów i rachunków bieżących oraz od osób prywatnych jak 
również korespondencję zwykł, i poleconą adresowaną na 
imię spółki może każdy ze wspólników podpisując pod stemp- 
lem firmowym. 1658 

12208. |. A. „Mejer Karelic i Josel Szuw — Spółka. „Des 
Wort*. Wydawnictwo pisma tygodniowego. „Dos: Wort" Sie- 
dziba w Wilnie ul. Wielka 47. Przedsiębiorstwo — istnieje 
od 1929 r. Wspólnicy zam. w Wilnie: Mejer Karelic przy 
ul. Szklanej 7 i Josel Szuw przy ul. Sofjannej 3. Spółka fir- 
mowa zawarta na mocy umowy z dn. 20 maja 1930 r. na 

czas nieograniczony. Każdy ze wspólników _ reprezentuje 
firme nazewnątrz oraz podpisuje w jej imieniu. 1659 

  

4. ARMANI 

© WŚRÓD NOCY BEZ 
GWIAZD 

QJM. 

lit łaskawie. 

     

wszystkich ich namiętnościom i wa- 

— Mów, o co chodzi? — pozwo- 

Mendzizobal wezwał 

w dniu 27. 6. 1930 r. 

12209. I. A. „Skład drzewa opałowego — Spław — El- 
iasza Kacelnika i Mojżesza Įerszanskiego — Spėlka“. Нап- 
del drzewem opałowem. Siedziba w Wilnie ul. Tartaki 26. 
Spółka istnieje od 20 maja 1930 roku. Wspólnicy zam. w 
Wilnie Eljasz Kacelnik przy ul. Tartaki 26 i Mojżesz Jer- 
szańsk przy ul. Benedyktyńskiej 2—9. Spółka firmowa za- 
warta na mocy umowy z dn. 20 maja 1930 r. na czas 
nieokreślony. Żarząd należy do obydwóch wspólników. Ka- 
żdy ze wspólników podpisuje w imieniu spółki. 1660 

w dniu 1. 7. 1930 r. 

12210. I. A. „Sonia Owsiejowicz i Szymon Kozłowski — 
S-ka". Sklep mięsa. Siedziba w Holszanach pow. Oszmiań- 
skiego. Przedsiębiorstwo istnieje od 1927 r. Wspólnicy 
zam. w Holszanach pow. Oszmiańskiego Sonia Owsiejowicz i 
Szymon Kozłowski. Spółka firmowa. 1661 

12211. I. A. „Rucki Chaim Lejba* we wsi Kulesza, gm. So- 
bakińskiej pow.  Lidzkiego. Sklep spożywczy i tytuniowy. 
Firma istnieje od 1927 r. Właściciel Rucki Chaim Lejba 
zam. tamże. 1662 

12212. I. A. „Mejłach Pupko i S-ka. Browar Parowy w 
Lidzie Spółka firmowa”. Prowadzenie browaru . Siedziba w 
Lidzie ul. Suwalska 70. Spółka jstnieje od 1. kwietnia 1930 r. 
Wspólnicy zam w Lidzie ul. Suwalska 70 Mejlach Pupko 
Mark Pupko, i Szymon Pupko. Spółka firmowa  przekształ- 
cona z firmy jednoosobowej „Browar parowy Pupko Mejłach*, 
zawarta została na mocy aktu zeznanego przed Henrykiem 
Piekarskim  Notarjuszem w Lidzie, w dniu 16 kwietnia 
1930 roku za Nr. 1513 na czas nieograniczony. Zarząd na- 
leży do wszystkich wspólników. Weksle, czeki, żyra na 
wekslach, zobowiązania pieniężne umowy wszelkiege rodza- 
lu, plenipotencje, akty kupna i sprzedaży mienia nierucho- 
mego i ruchomego, towarów wszelkiego rodzaju podpisuje w 
imieniu spółki wyłącznie Mejlach Pupko pod stemplem i ir- 

1663 

KOŁDRY 
z rozmaitych materjałów i najlepszej waty wyrabia 

i sprzedaje po najniższych cenach 

ma B-Cia Chanutin firma 
WILNO, NIEMIECKA 23, firma egzystuje od r. 1890 

Obstalunki są wykonywane w ciągu 24 godzin 

L 
WYROB WINA W DOMU 

zaoszczędza kosztów używając tylko drożdże winne 

GęąG6 ©- 
„Drowin M. Pradel Kraków 

oraz wszystkie przybory do wyrobu win domowych, jak i rurki 

fermentacyjne, pożywki filter „„Azbest-Drowin' i t. p. 

    
     
      

  

Wytwórnia „Drowin* została nagrodzona Wielkim 

Srebrnym Medalem na II Targach Północnych w r. b. 

— Do nabycia we wszystkich składach aptecznych. — 

ERA AFER AREA RER HERRERA 

INSTITUT POLITECHNIQUE 
66, Boulevard Exelmans, PARIS XVI-me 

Prowadzący wykłady za aprobatą Ministerstwa Oświece- 
nia Publicznego w Polsce oraz pozostający pod Wysokim Pa- 
tronatem Francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 

Wykłady drogą korespondencji w języku polskim w celu 
g kształcenia młodzieży w zakresie następujących specjalności: 

1. Dział elektrotechniczny z przygotowaniem do dy- 
plomów: montera, pomocnika inżyniera, inżyniera. 

2. Dzłał budowiany w celu otrzymania dyplomów: po- 
mocnika inżyniera, inżyniera. 

Informacje i programy wysyłamy bezpłatnie na źądanie. 

Popierajcie L.0.P.P. 
— A, do djabła; masz pełnomo- 

cnictwa na rządy w kopalni, a ko- 
palni niema! 

— Właśnie! 
Niepomuceno wypił wódkę i uś- 

    

służącą i 
Niepomuceno powstrzymał wy- kazał podać karafkę mocnej wód- imiechnął się, ocierając wąsy: 

buch gniewu i wycedził tylko przez ki. Niepomuceno nie bronił się — Szkoda, ale co ja na to mogę 
zęby: ! przed poczęstunkiem. poradzič? 

-— Ty mi jeszcze za to odpowiesz! 
No, mów. czego chcesz ode mnie. 

— Widzisz, chodzi 
w obronie prawa... 

o wystąpienie — Myślałem, że może ty wpły- 
niesz na niego. 

— (Chcę zrobić pewną  propozy- — Co za głupstwo? — oburzył — Hm! 
_ cję. się Niepomuceno : — Nie bedzie to pierwszyzna wa- 

—- Nie lubię propozycji, które ty — O, — obraził się metys, — ja szym ludziom, stawiąć warunki, co 
robisz. p'oponuję naprawdę zupełnie ucz- du eksploatacji kopalni. 

-— Pozwolisz mi ją wypowiedzieć c:wą sprawę. — ]а myślę! Ale stawiał je nasz 
—- Mów, a prędko! — Czemu, w takim razie, nie zwró wódz, a nie my. On sam tylko wie, 
— Wiem, że już kilka tygodni cisz się do władz? jak ma postąpić. A ja, co prawda 

pizeszło od wyjazdu wodza. 
— Kto tobie to powiedział? 
-- Ten sam, który nauczył mnie, 

gdzie mam ciebie szukać. 

-— Dlatego, że.... 
likatna i wymaga zręczności. 

— Aha! Rozumiem! 
— A przytem, nie 

mało sensu z two- 
ich słów. 

—. Przecież tłomaczę jasno? 
— Jasno i niejasno! Nie wszystko 

to sparwa de- mogę wyłapać 

lubię zadawać 

Mówił nawet że ataman pewno wę z policją. jest jasne . Chcę wiedzieć całą pra- 
nie wróci... — Hm, ja myślę! wdę: co ty ukrywasz? 

— Mendizobalu! — Nie, niesłusznie mnie  posą- — Ja nic nie ukrywam, daję ci 
— To nie moje słowa tak mówią dzasz , senorze Niepomuceno, żyję słowo. 

sto- inni... 
— Kto tak mówi? 
— Wasi ludzie. 
— Chciałbym wiedzieć jakie 

psy tak szczekają? 
— Nie o to chodzi! To są ludzie. 

którzy przegrali w kości i teraz mę- 
czy ich brak pieniędzy i roboty. 

— Nie radziłbym im podchodzić 
do mnie na odległość strzału rewol- 
werowego. i 

— —Z nudów gotowi są na wszy- 
szko! AU 

— A ty przychodzisz zapropono- 
wać mi rozerwać ich trochę i na- 

pełnić ich kieszenie? 
Tak! 

Pomocnik Czarnego Pedro  przy- 
głądał się badawczo  Mendzizobalo- 

wi. To co zakomunikawał mu metys 
nie było dla niego nowiną i hiepoko- 

ilo go już od dawna. Oczywiście nie 
wątpił że „ataman* powróci — prze- 

«ież obiecał, a obietnice swoje umiał 

dotrzymywać, ale karność wśród je- 

go ludzi rozluźniała sie stopniowo, 

bezczynność działała destrukcyjnie : 

mogła zniszczyć silną budowę orga- 

mizacji pozostawiając tak długo 

' 

10 

Wydawca St. Mackiewicz. 

  

rajuczciwiej w świecie. Teraz pełnię 
obowiązki głównego dyrektora  jed- 
nej kopalni. 

— Tak, widzę to: zostałeś ry- 
cerzem industrji! 

— Naprawdę jestem dyrektorem. 
— świeżego powietrza i rozstaj- 

nych dróg. 
— Żarty znów. Ale kopalnia ta 

jest 1 qaprawdę i mam  pełnomo- 

cnictwa na papierze. 
— (Co ty w takim 

tutaj? AA A 

— 0 to chodzi właśnie, że nie- 

uczciwy łotr.... dobitne słowa w two- 

ich ustach są bluźnierstwem. 
— Wierz mi, — błagał metys, — 

nic a nic, nie przesadzam. jestem peł- 

nomocnikiem właściciela kopalni. 

—- Znalazłe leż komu ufać! 
-— Widać nie jest tego zdania 0 

mnie, co ty, a dowodem tego jest 
to, że zwolnił głównego inżyniera, a 
mnie naznaczył na jego mieisce. 

— No, to cóż, gospodaruj tam! 
— Ale właśnie.... ! 
— Со? 
— Przeklęty inżynier nie chce od- 

dać władzy 

razie robisz 

— Żostw w spokoju swoje 
wo, a — mnie potrzebne są dowody. 

Mendzizobal wyjał z za pasa de- 
peszę Stavtona Meera Niepomuceno 
przeczytał ją kilka razy i zwrócił, 

bez przekonania. 
— Depesza bracie, niczego nie 

dowodzi, każdy może ją napisać. 

— Czy myślisz, że jechałem okrę 
tem do Europy na to, żeby ją da 
siebie wysłać? Patrz na datę... 

— No, dobrze, — przyznał niedo- 
wierzająco ranzero. — Odzież 1а 
twoja kopalnia? ! 

— W zapadłym kącie, w odleg- 
łości stu pięćdziesięciu mil od 

najbliższego miasta. 
— ściślej? 

— W Dolnej Kalifornii. 
— Dobry kraj i mało zaludniony; 

można jechać miesiąc i nie spotkać 
zadnego żandarma. Ale trzeba pły- 
uać morzem? 

— Jeden dzień okrętem. 
— A ten twój okręt przewozi pa- 

sażerów darmo? 
Mendzizobal 

ką: 

   

zachłystnał się wód 

Redaktor odpowiedzialny Witold Weydyłło 

  

KINO 

MIEJSKIE 

SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 3, Kasa czynna od 

Od dnia 1 października 1930 roku będzie 

g. 3 m. 30. Początek seansów od g. 4-ej. Na 

wyświetlany film: 

„BZREJE DUSZY 
Cudowne życie św. Teresy. Aktów 10. Najnowsze i najgenjalniejsze arcydzieło sztuki filmowej Jufien Duwie- 

vicza. Film ten niema nic wspólnego z dotychczasowemi filmami pod tym i podobnym tytułem. 
stęony program: „ZIEMIA OBIECANA* 

  

Dźwiękowy 
Kimo-Teatr 

„NELIOS" 
dźwiękowym 

pot 

ERNEST VEREBES 
Na 1-wszy seans: Balkon 80 gr., Parter 1 zł. Premjera! Przebėj Džwiekowyl 100 proc. Donżuan, ulubieniec publicz- 
ności HARRY LIEDTKE, PEGGI NORMAN i 

W A L c N A D D U N A J $ K l a o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

w swej najnowszej kreacji, pierwszym filmie 
szampańskie i olśniewające. 

  

Dźwiękowe Kino 

BOLLYWOOD" 

Mickiewicza 22, POGANI łosną pieśń". Arcydzieło 

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

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

to było wyświetlane w Warszawie w ciągu 7 
miesięcy. Ceny zniżone tylko na 1-wszy seans © godz. 4-ej. 

Ost. seans o godz. 10.30. 

  

  

Polskie Kino 

„WANDA: 

Wielka 30. Tel. 14-81   
  

j światowej sławy Pleyel, 
Arnold Fibigier, 

  

K. Dąbrowska 
SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. 
  

Poszukujemy spólnika z kaucją do 
dobrze prosperującego dużego młynu 
na prowincji. Ajencja „POLKRES*, Wil- 
no ul. Królewska 3, tel. 17-80. -0 
  

NAJPRAKTYCZNIEJSZE i NAJGU- 
STOWNIEJSZE JESIONKI 

NAJNOWSZE KREACJE 

FUOTER 
Najmodniejsze ubrania! 

Otrzymać można tylko w najwięk- 
zym i najelegantszym magazynie 
onfekcji męskiej i damskiej i skła- 

dzie futer 

„ Lancnan 
Wilno, ui. Wielka 56. 

(obok kościoła Św. Kazimierza) 
Wielki wybór sukna najmodniejszych 

deseni i kolorów. 

PRAWO CYWILNE 
obowiązujące na Ziemiach Wschodnich 
(tom X Zwodu Prawa Rosyjskiego) w 
nowem, Sioni BR opracowa- 
miu sędziów J. Kozłowskiego i W. Sza- 
włowskiego. Cz. I. Str. 544. Cena w 
oprawie zł 20. Skład Główny w 
Księgarni Kazimierza Rutskiego 

w Wiinie. 

    

   
  

  

Gotówkę i wszelkie oszczędności 
w rozmaitej walucie lokuje sumiennie 
i bezpłatnie przy dobrem oprocentowa- 
niu na pierwszorzędne hipoteki miej- 
skie i wiejskie. Ajencja „POLKRES* 
Wilno, ul. Królewska 3, tel. 17-80. —1 

Przed właz. Wolne 
posad 

    

  

     

odsprzedamy pozostałe 
z dekoracji naszej 

wytwórni 
POWAŻNE wydawni- 

Szale ctwo poszukuje kilku 
5 zdolnych inteligen- 

tnych, energicznych ® 

A aszki panów oraz agentów 
podróżujących. Zyski 

poduszki i t. 
znacznie zniżonych ce- no, Jagiellońska 8 m. 
nach w dn. 1. X.19 godz. 10—1 i 4—6. 
Królewska 6 parter, m.4 EZ 
(dom obok;Targów).—o   

— Jeśli trzeba, zwrócę kosz- 
ta. 

— ]а myślę, że trzeba. Cóż to, 
zrobiłeś się  kapitalistą? 
dności. 

-— Aha, rozumiem: licząc bryły 
srebra, ściągałeś po parę.... 

—- Cóż znowu! 
-- Dobrze. Przypuśćmy, że prze- 

płyliśmy morze. A co robić będziemy 
na tamtej stronie? 

— Powiedziałem już: trzeba na- 
uczyć rozumu młodego goguta. 
uczyć rozumu młodego koguta. 

— Dwadzieścia cztery lata. 
— Amerykanin? 
— Nie, Francuz. 
Niepomuceno zainteresował się ży- 

wo: 
—. Francuz? Poczekaj, jak 

nazywa? 
— Gerare. 
Ranzero pomyślał chwilę i 

Enął: 

się on 

mru- 

— №е.... Ю nie podobne. 
-— Ile takich jest ludzi? -— pytał 

dalej. P 
— Ze sześćdziesięciu: Sami aste- 

cy. 
: — Bron mają? 

— Piečdziesiąt karabinów w pi- 
wnicach haziendy. 

— Hm, to źle! 
—. Ale mam sposób na to, żeby 

nie dopuścić do strzelania. 
— To już lepsze. Znasz prawa 

„atamana“: rozkazywač, ale bcz roz 
lewu krwi, tylko w wypadkach gwał- 
townej obrony ze strony wroga, albo 
represii. 

—Ja mam swój sposób przymu- 
szania.. ' 

—. Czemu 
go? 

-— Bo na to trzeba wpierw oto- 
czyć haziendę. 

— Wytłomacz, jaki to sposób? 
—- To moja tajemnica, powiem ci 

ja na miejscu.... 
Niepomuceno obrzucił go długiem 

podejrzliwem spojrzeniem: znał od- 
dawna Mendizobała i nie ufał mu. 
— Uprzedzam, że znam dosyć two 

ich sprawek, aby w razie, jeśli to 

sam nie zastosowałeś 

  

Największy arcysuperfilm, który 
pobił wszystkie umysły i serca 
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. 

PIANINA i FORTEPIANY 
Kerutopt 

rzeczywiście za najlepsze w kraju przez 
najwybitniejszych łacnowców na 

wie Kraj. w Poznaniu w 1929 1. 

WILNO, 
ul. Niemiecka 3, m. 6. 

CENY FABRYCZNE. 

  

WIERA MIRCEWA 

Szalone napięcie. Wstrząsająco-porywająca gra. 
momenty przeżyć i cierpień. 

arcydzieło podług słynnej sztuki Lwa Urwan- 
cewa. W rol. gł. Rozeneł-Lunaczarska, żona 

Głęboko psychologiczne 

  

  

DOKTÓR 

Bechstein etc., takoż D. ZELDOWICZ 
i Syn, uznane|Ė chor. skórne, wene- 

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

5—8 wiecz 
Pow. Wysta- 

Kobieta-Lekarz 

dr. Zeldowiczowa 

  

  

KOBIECE, WENE- 

= RON MOCZÓW. 
КОЗМЕТУКАЯ са 12—2i od 4—6, 

й ' ul. Mickiawicza 24. 
tel. 277. GABINET 

Racjonalnej Kosme- 
tyki Leczniczej. 

Wilno, Mickiewicza 31 
4. 

Urodę 

  

kobiecą 
konserwii- | AKUSZERKA 

je, doskonali, odświe- ŚMIAŁOWSKA 
ża, usuwa jej sksZy oraz Gabinet Kosme- 
i braki, Ma S a Ž tyczny, ust wa zmarszcz 
twarzy i ciała (panie).ki piegi, wągry, łapież, 

Sztuczne opałenie ce- brodawki, kurzajki, wy= 
ry. Wypadanie WłOSÓW nadanie włosów. Mic- 
i łupież. Najnowsze kiewicza 46. 
zdobycze kosmetyki ra- 

cjonalnej, 
Codziennie od g. 10-—5. 

W. Z. P, 43, 

й Poszukuje sią natych 
Brwi !r2€SY miast zdolnej hafciar- 

długotrwa ki. Zgłoszenie: „lvo* 
—0 le przyciemnia henną Pańska 4—2. 

i reguluje. Maquillage. 
Gabinet > 5 
Kosmetyki Gedi6 Н 
Leczniczej R 

J. Hryniewiczowej. 

ul. WIELKA Ne 18 m.9. 

Przyj.w g. 10-1i 4-7 

W. Z. P. A 26, 

RKS UR 

Wynajmuje się gabinet 
z używalnością salonu 
oraz pokój umeblo- 
wany z osobnem wej- 
šciem. Zakretowa 11 
m. 3. "1 

duże 
Dwa necziie po- 
koje bez mebli i kuch- 

Dr. Wolfson ni do wynajęcia. Za- 

choroby skórne, wene- kretowa 7 m. 7. 
fyczie;1-moczógłciowe: c=" TŻ 
Wileńska 7, od 9—1nia 5—6 pokoj. z wy- 
14—8 w. tel. 10-67.godami, parter lub 

1 piętro, w okolicy Mi- 
„, ckiewicza. Czynsz za 

Dr. medycyny ' rok zgóry. Zgłoszenia: 
A. Cymbier Kasztanowa 4 m. 2.—0 

Choroby weneryczne, Potrzebne mieszka- 

sło- 

czowego. Mickiewicza pokoj. z kuchnią, z 
12, róg Tatarskiej przyj- wygodami, sub. pod 

—1 muje 9—2 i 5—7 i pė! „Solidny“. 
wiecz. 4 

jest pułapka, doprowadzić do tego, 
że cię rozstrzelają, albo powieszą. 

Gestem powstrzymywał wyrazy 
oburzenia metysa. 

— Dosyć! Uprzedziłem 
Ale teraz, główne pytanie: 

Co ty możesz nam zapropono- 
— ...Mam swoje małe oszczę- 

wać? z 
— Ależ wszystko, co zechcecie: 

konjaku, rumu wódki, zamawiajcie 
tylko! 

Niepomuceno patrzał na niego, jak 
na zdumiewający okaz w cyrku: 

a ja do dzisiejsze- 
go dnia uważałem ciebie za oszusta! 

— O Niepomuceno! 
— Teraz widzę, że jesteś wprost 

głupcem! 
— Cóż ja takiego powiedziałem? 
— Więc przypuszczasz, mój ma- 

ły, że przez sympatję dła ciebie 
pójdę na takie wszystko? 

— Ależ... ! 
— (Czy tak, z amatorstwa? 
— Ja... 
— A może z szacunku dla prawa 

i sprawiedliwości? 
— Pozwól... : 
— Czy jestem, może, akcjonarju 

szem twojej kopalni? 
— Nie, ale.... 
— Albo może, twój pan chce za- 

proponować mi rękę swojej córki? 
— On jest niežonaty. 
— Więc nioże mnie usynowi? 
—- Wątpię. i A 
— Może zapisze mi 

jatek? e 
— Słaba nadzieja. 

Niepomuceno skrzyżował ręce na 
swej szerokiej piersi. 

-— Więc powtarzam swoje pyta- 
nie i teraz postaraj się zrozumieć: 
cóż to proponujesz? 

Mendizobal zmieszał się i zrobił 
gest niepewny: 

— Ja Sam, na nieszczęście, 
dać nie mogę. 

-— To czemu wyśpiewywałeś tu- 
o swoich oszczędnościach ? 
— Tego jest bardzo mało. Wszy 

stko wyjdzie na wydatki w podróży. 
— A więc sprawa jest skończona. 

cię tylko. 

swój  ma- 

nic 

taj 

    

  

„Do wydzierżawienia 

    

  

Dom Handiowy 

K. Rument 
W centrum miasta 1— 
2 pokoi do wynaję- 
cia ze wszelkiemi wy- 
godami oraz telefonem 
w inteligentnej rodzi- 

Mickiewicza 9. nie. Dowiedzieć się: 
Biuro Ogłoszeń S. Ju- > 
tana, Niemiecka 4 tel. P ol > a: 
222. —1| Obicia papier. tapety 
SAD, 1 MOJE 

Chodniki, Poszukuję mieszka- 
Fortepian w dobrym 
stanie, o miłym dźwię- 
ku Royal, firmy Bekker 
jest do wynajęcia. O- 
glądać od 10—1 rano 
i od 38—6 wieczorem. 
Adres: Młynowa 2. 
„Źródło Pracy”.  —2 

Wycieraczki, 
Ceraty rozmaite, 
Rzeczy podróżne. 

Już otrzymano 
transport 

КА0 tros:     Ceny konkurenc. 
  

   
   SPRZEDAŻ 

  

Czysty dochód 
bez żadnych potrąceń 
i kosztów może osią- 
gnąć.każdy przy złoka- 
waniu oszczędności na 
najpewniejsze zabezpie= 
czenie, przy peśredni- 
ctwie Wileńskiego Biu- 
ra Komisowo-Handlo- 
węgo. Mickiewicza 2, 
tel, 152. —> 

Okazyjnie 
do sprzedania stół ja- 
dalny Zgłaszać się co- 
dziennie od 3 do 5-tej 
po południu. Białostoc- 

ka 6 m. 3. 

Fortepjan 
krėtki pierwszorzędnej а 
marki do wynajęcia па zonie Naa 

AokodbysA Warunkach. wana nauczycielka Z 
Wiadoimo: ć w Adm. Sło- dypl. Konserw. Mo- 

22 = skiewskiego Rogiūska- 
Dziemidko, ul. Mosto- 
wa Ne 3-a od 9—10 
rano i 5—6 w. —ł lub sprzedaży maj. 

Wirydów, pow. a sdi 
deczno, poczta Kraśne e ь 
nad Uszą; 12 kilom. od Jarskie iza 
st. Mołodeczno lub 8, 455 9 © 

х = „90—2,00. Tatar- 
kilom. od st. Usza; оЕН jo 
przestrzeni 70 ha or- > 
nej, 10 ha sadyby i ty- 
siąc drzew ogrodu owo- 
cowego, 20 ha łąk mel- 
jorowanych i skanali- 
zowanych, 28 ha lasu 
mieszanego w średnim 

  

Pożyczek w różnych 
sumach i walutach u- 
dzielamy na solidne 

zabezpieczenia. 
Dom H.-K. „Zachę- 

т ю ta“ Mickiewicza | 
wieku. Budynki nowe. 
ziemia w kulturze, in tel. 9-05. Mat, 

           wentarze i urodzaj peł- ; 
ne. Cena JE A 
130.000 zł.  tenuta 
dzieržawna od 4000 do Z 6 U B Y 
14.000 złotych rocznie [jj 3 
na termin od 6 do 9Zgubioną książeczkę 
lat. Szczegóły: Warsza- wojskową 6059 wyda- 
wa. - Ai. Jerozolimska ną przez Baon Pad- 
Ne 35 u adwokata Eu-chorążych Rezerwy Pie 
genjusza Ancuty, lubchoty Ne IX na imię 

    

p. poduże. Zgłoszenia: Wil- skórne i narządu mo-nie suche, ciepłe 2—3 na miejscu w majątku. Bolesława Glińskiego, 
—2rocz. 1901, zam. w N.- 

Wilejce, ul. Połocka 11 
—unieważnia się. —0 

  

Nie mówmy o niej więcej! — oznaj- 
mił sucho Niepomuceno, podnosząc 
do ust kieliszek. 

— Ale zostaje kopalnia, — zauwa 
żył ostrożnie metys. 

Kieliszek zamarł w jego ręku. Me- 
tys dodał szybko: 

— Kopalnia i piwnice w hazien- 
dzie. 

— (o tam jest w tych piwnicach? 
— Mówiłem już: karabiny. 
-— Głupstwo! Nam nie trzeba ka- 

rabinów. 
— Karabiny, a może i bryły sre- 

bra. 
—. Aha, srebro! 

10:52 
-— Złota byłoby mniej, bryłki by- 

łyby nie tak duże....- 
— A dużo tam tego? 

— Starczyłoby do : obładowania 
do astatnich sił dwudziestu mułów. 

— (Oho! — zainteresował się na- 
gle Niepomuceno. — Możemy wziąć 
trzydzieści, żeby się zanadto nie pomę 
czyły. 

— Jednak jest bieda, że to sre- 
bro nie jest moje... 

— To prawda, — zmarszczył się 
Niepomuceno, — nie twoje. 

— Dopóki nie zostanę dyrektorem 
kopalni, nie mogę się niemi rozpo- 
rządzać. 

— A kiedy nim zostaniesz? 
— 0, wtedy, co inego! Mam pra 

wc dać nagrodę tym, którzy pomogą 
mi wykonać mój obowiązek. 

— Twój obowiązek? 
Obowiązkiem moim jest wydrzeć 

kopalnię z rąk tego bezczelnego ło- 

tra, który nie umie porządnie pro- 

wadzić roboty. “ 

— Hm, masz rację, to jest twój 
obowiązek. 

—- Sam widzisz teraz, 
mi pomódz. 

——- A... ileż srebra dasz tym, któ- 

rzy pomogą ci wykonać ten obowią- 

zek? 2 
— Wszystko, co tam znajdziemy! 

— obiecał szczodry metys. 

Gdyby tak zio- 

że warta 

  

Drukarnia Wydawnictwa „Słowo”, Zamkowa Ż 
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