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lego) ;' Wróćmy raz jeszcze do mowy puł- 

» przecownika Sławka; wygłoszonej na osta- 
hologi! ZEM a ala х 

inim zjeździe legjonistów z 10 sierp- 

lia 1930 r., a więc wtedy pułkownik 

sławek był naczelnikiem naszego rzą- 
żawie; 
aży 3 A 

ow. M Tezą jej bylo: 

ad „cechą, zhamionującą naszą prze- 

no iusZłoŚĆ był... proces równania w gó- 
st. Uę, 

  

dyby | * I związał pułkownik Sławek tę ce-. 
a a (Ue przyszłości z dziejami lat ostat-. 

i skakich. 

- 3 Qd bojowego i żołnierskiego czyni 
nki nfozpoczęło się odrodzenie Polski. Nie 

kuczecilą interesu, czy nagrody  materjalnej 
sprzeinfeligent, chłop, robotnik o Polskę 

- „tGzedł walczyć, gdy Polski jeszcze nie 
ch r 

d 6! Ww tej tezie wypowiedzianej okoli- 

ozolitznościowo, dla uświęćnienia zjazdu 
okata „yłych pułkownika Sławka 

r majęzów broni, jest i skrystalizowanie si- 

ly, która tworzyła naszą indywidua! - 

wydziko życia pułkownika Sławka i innych, 

d 40 
yo... 

y: War 

cuty towarzy- 

——-0šė narodową i program pracy całe- 

| urzfWiązanych swą dolą i niedolą z silną 
Ak įūdywidualnošcią Józefa Piłsudskiego. 

1cja , Stare, bo przedwojenne, bo starore 
ul. AT. imne, wiersze rosyjskie mówią o księ 
——m Kurbskim, jak od Iwana Groźnego 

iciekał, jak u króla polskiego poddań 

wa prosił, jak do swego cara z drwi- 

"ami list posyłał. Stoją wtedy dwie in- 

tywidualności słowiańskie naprzeciw 
aps siebie. Moskwa, gdzie wszyscy są chła 

tunkóami cara, kniazia Kurbskiego car mo- 

o ls taksamo zdeptać, jak ostatniego z 
wo "żyków. Wszyscy są równi, bo wszy- 
DWE“Y równie nizcy, równie inali przed 
we gžarem. Polska — gdzie instytucja szla- 
A olėhty wydyma z morza ludzkiego licz- 

je fale, wznoszące się w górę, uzbrojo - 

owa'* w prawa osobiste, w tych dalekich 
1. rzwiekach bedących zwiastunami  peł- 

Kijoosci praw obywatelskich. 
el. £ Granica polsko - moskiewska za 

  jnie "Ana Groźnego i Zygmunta Augusta, 

ia sa) granica owego rosyjskiego 0wna- 
ebola w dół i polskiego równania w górę 
„Wileo której mówił pułkownik Sławek na 
-—teździe legjionowym w 1. 1830. 

Kiedy upadała Rzeczpospolita Pol- 
m w koncu XVIII w. okoto 10 proc. 
alniaćj ludności palezało do szlachty, to 
siem 3SZY do pełnoprawnych obywateli, 
em ik ze swobód obywatel- 

jkich i praw pólitycznych. Był to od- 
nie jetek ludności większy, niż ten, który 

;szcze w XIX w. posiada Anglja, w 
ości wyborców do parlamentu. Trze- 

c; 1 fyło lata czekać. aby Anglja posia- 
ь ro ta: tak duży procent wyborców do 

arlamentu, jak umierająca Polska peł- 
ząd joprawnych obywateli. Postępowe roz 
лако “ сг2ата koła wyborców w Anglji, 
vyrzę” także równanie w górę. Tylko w 

olsce ten proces równania w górę 
эту zedł prędzej. Rozszerzenie się tery- 

prjałne Polski od średnich wieków po- 
pi czone było z nadawaniem pewnym 

supom ludności praw politycznych. 
głęb * grupy stawały się ciągle liczniejsze 
kapl liczniejsze. Proces naszej parstwowej 

. UKAsymilacji na rozległych ziemiach Ir. 
*wskich i ruskich właśnie szedł ta- 

śim szlakiem równania w górę. Co- 

czył 

t su 
"pr 

£ ; jący się przed nami wschód zosta- 

Wł nam tylko bezkształtną masę ludz- 

iął ich niewolników. Polska z tej masv 

uję Wyciągała warstwy, które może na- 

enieswet przedwcześnie podnosiła do 

zniejanowiska, dla którego na za 

NZJa hodzie Europy dopiero w XVIII i 

Pr x w. skrystalizowano pojęcie „peł- 
0 Žoprawnego obywatela“. Innemi stowy 

szysł? bezkształtną masę ludzką, którą po- 

słow ostawiał nam wschód, tchnienie Pol- 

cji. (ki wydymało w owe fale spiętrzone 
Voczuciem godności, honoru, ambicji, 

2 leałem rycerskim. 

O tem myślał pułkownik Sławek, 
gni-ly mówił o równaniu w górę, jako 

jeżdó) 'znamieniu naszej przeszłości. 
base | - Asymilowanie ludności litewskiej, 
>. luskiej, tatarskiej, ormiańskiej i wielu 

"nych z państwem polskiem szło nie 
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cja nie uwzględni. 

cd dołu, tylko zgóry. Taką była od- 
wieczna metoda państwa polskiego, 

taką była asymilacyjnej metody pań- 

stwa polskiego cecha swoista. 

Poezja jest tem dzieckiem natchniu 

nem, przez którego rzeczywistość wy- 

powiada swe wielkie prawdy. Poezia 

jest dzieckiem o oczach natchnionych. 
I oto powiada poeta polski w czasach 

ydy załamywały się poglądy społecz- 

ne, polityczne, moralne, konstytucyjne, 

w epoce gdy nastrojami polskiemi rzą 

dził mesjanizm — „uszlachcić naród 

cały". W przemówieniu pułk. Sławka 

na zjeździe legjonistów są refleksy te- 

go mesjanizmu. Nie znaczy to, abyś- 

niy przemówienia Sławka nazwali neo- 

mesjanistycznem. W  każdem „neo* 

mieści się jakieś cofanie się wtył. W 

każdem odradzani: epoki, która minęła 

mieści się trochę cofania się wtył do 

tej epoki. Uważam mowe pułk. Sław- 

ka za zupełnie współczesną, nowocze- 

sn. Ale co innego cofać się do cze- 

goś, a co innego pochodzić od kogoś. 

Otóż przemówienie pułk. Sławka po- 

caodzi, legitymować się może pol- 

skiem, arcypolskiem pochodzeniem od 

lłyskawic petyckich Zygmunta Krasiń- 

skiego, od rdzenia ideowego naszej po - 

ezji mesjanistycznej. 
Mówiliśmy o historycznej prawdzie 

tczy „równania w górę*, zobaczymy 

teraz jak się przedstawia ta teza 

współcześnie. * 
Znowuž jak za czasów Iwana Gro- 

źnego i Zygmunta Augusta przepro- 

wadzimy paralelę pomiędzy  republi- 

kami Sowietów, a państwem Pił- 

sudskiego. 

Sowiety nie puszczają do siebie 
polskich świadków, polskich dzienni- 

karzy. Musimy się opierać na obcych 

swiadectwach. Jedną z ostatnich ksią- 

zek o Rosji są trzy tomy Greka Panait 

istrati'ego, Ltóry w państwie sowiec- 

kiem przebywał dłużej. Był on kumu- 
nistą, wrogiem. zawzietym klasy bur- 

żuazyjnej. Ale do Sowietów się zraził, 

gdyż twierdzi,iże robotnicy nigdzie na 
świecie nie żyją w takiej poniewierce, w 

'akiem zbydlęceniu. Na podstawie świa 

dectw komunistycznej, partyjnej, urzę 

dowej prasy sowieckiej, różnych „Iz- 

wiestij“ i „Prawd“ stwierdza, że ro- 
Lotnicy rosyjscy mieszczą się czasami 

w barakach wszyscy razem, wspólnie 

z zonami i dziećmi, na deskach stoją-- 

cych w błocie, wśród ludzkich wydzie- 

lin i zaduchu, gorzej niż bydło w Euro- 

pie Zachodniej. I nic tym robotnikom 
nie przyszło z tego, stwierdza socjali-- 

sta Panait Istrati, że w Rosji wy- 
wlaszczono palace, zmuszono burżuja 

i inteligenta do tego, aby także żył 

niewygodnie, bez hygjeny, aby nie zaj- 

mował pomieszczenia większego niż 16 

metrów kubicznych na osobę. Możemy 
to nazwać rosyjskiem równaniem w dół. 

Przeciwieństwem tego będa stosun- 
ki w Anglji, gdzie czasami nawet bez- 
1ohotni otrzymują mieszkania kilkopo- 

Aojowe z łazienkami. U nas w Polsce 

tego niema. Ale i u nas jest o wiele, 

wiele lepiej niż w Rosji. I dlatego i 

и mas klasa robotnicza zaczyna rozu- 

mieć, że łączy ją solidarność z całym 

narodem, z całą naszą kulturą, za- 

miast solidarności  Z пейха- 

izami rosyjskimi propagowarą u nas 
przez rodzimych i nasłyanych komu- 

nistów. Wreszcie u nas robotnik wy- 
*kwalifikowany zarabia czasami więcej 
niż pracownik biurowy, t. zw. inteli- 
sent. Robotnik zarabia czasami dwa. 

izy razy więcej niż panna stukająca 
na maszynie, chociaż taka panna ma 

maturę za sobą. Robotnik wchodzi w 

zycie naszej cywilizacji, staje się w 
niem aktywną jednostką, korzysta ze 
skarbów kultury duchowej, z bibljo- 
ick, teatrów, wchodzi do kół sporto- 
wych. Jak car Mikołaj II przyjeżdżał 
do Warszawy, dziwił się że niema u 
nas „rubaszck czerwonych” robotni- 
czych. Nie różni się u nas robotnik 
prawie niczem od innych klas ludnoś- 

Opłata 3 
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pocztowa uiszczona ryczałtem 

ja zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

<i, a z biegiem czasu te pozostające 

+5žnice ciągle się zacierają, — lecz 

nie dlatego, że się inteligenta wyzu- 

wa z mieszkania i pozbawia książek. 

į1k w Rosji, lecz, że się robotnik sam 

podciąga się do kulturalniejszych form 
życia. 

Ale to nie wszystko i pułk. Sławek 

wiedział, że nie wszystko skoro wspo- 

mniał o pracy niepodległościowej wśród 

kiasy robotniczej. 

Nie dość bowiem podciągnąć, pod- 

nieść robotnika do wykształceniowego 

|'oziomu inteligenta, nie dość podnieść 

poziom form jego życia, wyszlachet- 

nić je, — trzeba jeszcze w całem naro- 

dzie zapalić jedną ideję. Praca wśród 

warstw robotniczych na przełomie XIX 

i XX w. była ciężka. Polska klasa ro- 

botnicza była klasą młodą, niezgrabnie 

wykluwająca się z szarej masy chłop- 

skiej, szarpana egoistyczno - klaso- 

wemi judzeniami niemieckich i rosyj-: 

skich socjalistów. I w tem wszystkiem 

ladzie tacy jak Sławek wzniecali pło- 

mienie tęsknoty do Niepodległości, 
czyli idei niezwiązanej z pieniędzmi, 

zarobkami, idei wymagającej . ofiar, 
poświęcenia, raczej odwracającej  u- 

wagę od kłopotów materjalnych, niż 

związanej z niemi. Było to, to właśnie 

równanie w górę przez ideję, poduo- 

szenie duchowe ludzi. 

Pozostaną tylko akordy ostatnie. Zde 

niokratyzowało się rycerstwo. Tar- 

czę herbowną zmieniło na tornister na 

plecach. Ale żołnierski obowiązek i 

siużba nieodłączna jest od senty:nen- 

tów wyższych. 

n-zierjalistycznym, żadną walką klas, 

avi argumentem ze związku zawodo-- 

wego nie wytłomaczysz człuwiekowi, 

dlaczego w potrzebie ma oddać życie 

za Ojczyznę. A jednak wojna jest 

świadkieni tysiąca tysięcy bohaterstw 

i każda nowa wojna z mistyczną siłą 

nowe bohaterstwa rodzi. Rycerstwo 

przez obowiązek powszechnej służby 

wojskowej stało się deinokratycznyni 

przywilejem wszystkich. I tak jak w 

przemówieniu pułk. Sławka widzieliś- 

viy polskie, arcypolskie refleksy me- 

sjanisty, tak zobaczymy w nim szcze- 

›ге polskie akcenty żołnierza, który w 

zawodzie żołnierskim widzi nie upadla 

*ącą służbie „gemajna”, lecz także 

dźwignię w równeniu w górę”. Cat. 

REEF ITT RYZ: KADET ZERO RZEK 

Wzdłuż i wszerz Polski 

KATASTROFA KCLEJOWA. 

GDYNIA. (PAT). — Na linji kole- 
jowej Bydgoszcz — Gdynia wczoraj o 
18.30 zdarzyła się katastrofa kolejowa 
Pociąg wiozący robotników, złożony z 
20 wagonów zderzył się z wagonami 
przesuwanemi. Na miejscu poniósł 
śmierć 22 letni Stanisław Nowak. Cięż 
kie rany odnieśli 3 robotnicy i kierow= 
nik parowozu jan Kowalski. Oprócz 
iego kilku robotników jest lzej rannych 
Na miejsce katastrofy przybyły natych 
miast władze śledcze, policja, zastępca 
starosty celem prowadzenia dochodzeń 

ZAJŚCIE W GÓRZE KALWARJI. 
Żydowski „Nasz Przegląd” donosi z Gó- 

sy Kalwarji o niebywałem zajściu wywoła- 
nem przez dwóch młodych żydów. 

Egzotyzm modłów, w Sądny Dzień przez 
chasydów na dworze cadyka, w Górze 
Kalwarji ściąga, jak wiadomo, rok rocznie 
rzesze ciekawych. Tak też było i w tym ro: 
ku. M. in. przyjechała też grupa studentów 
— żydów. Chasydzi obchodzący ka*de świę 
to a szczególnie Sądny Dzień z szczegóło- 
wym pietyzmem A już do tych wi- 
zyt. To też nietylko tolerują swoich niepro- 
szonych gości ale nawet 
calkiem przychylnie. Znależli się jednak dwaj 
nietaktowni młodzieńcy, którzy swojem za” 
chowaniem się kroczy granice toleran 
cji chasydzkiej. Oto zachciało się im sfotogra 
jować na podwórzu rozmodłony tłum, w 
chwili t.zw. „kojrim* — padania na ziemię. 

__ „Wśród tłuriu, obrażonego w swoich naj- 
świętszych uczuciach zerwała się bvrza 

kilkuset chasydów rzuciło się w stronę 
nietaktownych fotografów. W tej chwili je- 
den z nich wyjął rewolwer i trzykrotnie wy 
strzelił w powietrze. Wśród tłumu zapano- 
wała zrozumiała panika. Strzelający —. sko- 
rzystawszy z paniki — zbiegli. Drugi jednak 
mimo, że rownież kilkakrotnie strzelł w po- 
w'etrze, dostał się w ręce słusznie oburzone- 
go tłumu i dostał takiego lania że zmuszo- 
ny był szukać ratunku w udawaniu, że.. nie 
żyje już. Mimo to z rąk chasydów wyrwała 
go dopiero zaalarmowana policja. 
Okazało się, iż jest to żyd. 

  

Żadnym argumentem. - 

„tak”e zagadnienia przyszłych rokowań gospodarczych i celnych. Na posie- 

loszą się do nich ° 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księ: Jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PINSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 12. 
STGLPCE — Księ; T-wa „Ruch“. 

BARANOWICZE — al. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
BIENIAKONIE —- Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“, 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul Zamkowa, — W. Włodzimierow. 
GRÓDNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński, 
IWIENIEC — Sklep Tytoniewy 5. Zwierzyński. 
KLECK —. Sklep „Jedność”. 
LIDĄ — ut. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 — N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch”, 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
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Sensacyjna odezwa Heimwehry Na froncie wyborczym 
PIERWSZE FANFARY WYBORCZE W AUSTRII. 

WIEDEŃ. (PAT) Šš i is ak bai н PIERWSZE LISTY PAŃSTWOWE. 
EŃ. . — Sensacją dnia dzisiejszego jest odezwa  Heint- $ 

wetry, którą prasa lewicowa uważa za zapowiedź alia Odezwę podpi- _ WARSZAWA. 3. 10. (tel. wł. „Sło- 
sali kierownicy Heimw*hry: minister spraw wewnętrznych Stahrenberg, i dr, Wa“). Za parę dni mija termin składa- 
F trimec. ma list państwowych. Ka lendarzyk 

Odezwa stwierdza na wstępie że parlamentaryzm i stronnictwa miesz. wyborczy zawierający terminy poszcze 
cządskie okazały sie ni :zdolat do zwatczania bolszewizmu. Zachodzi obawa, £"Jnych czynności związanych z wy- 
że wybory listopadowe mnełyby przynieść czerwoną większość. borami przewiduje dzień 7-go bm. ja- 

Dalej powiada odezwa co następuje: Jeżeli Heimwehra ujęła w swe rę- KO Ostatni w którym listy te mogą być 
<e ster rządu to stato się to nie dla poparcia stronnictwa chrześcijańsko - Złożone na ręce generalnego komisa- 
socjalnego lecz dla sprawowania rządów przez Heimwehrę z żelaznem posta- "24 wyborczego. Wobec tego w dni: 
wowieniem, aż,by me dać sobie wyrwać z rąk władzy nawet na wypadek dzisiejszym zgłoszono pierwsze listy 
cze,wonei więtszoś'i. kandydatów jednakże. nazwy ich rzy- 

Istnieje tylko jeden ratunek, mianowicie zdobycie ojczyzny dla naszego 1141€ SA w tajemnicy i ogłoszone mają 
ducha. Musimy przejść od obiony do ataku, Zwolennicy Heimwehry wystą- "YĆ dopiero w dniu 7 bm. Są to — we- 
pią we wszystkich rajach Austcji do walki wyborczej. Dziś Heimwehra 'g Pogłesek — iisty drobnych ugru- 
zaajduje się w rządzie, iurro musi ona zdobyć parlantent nie ażeby sie rozpie- 7 Wan. Ani PRAĆ ani Endecja ani 
rac na fotelach pose'skich, lecz ażeby na zwaliskach parlamentu partyjnego t*ż Bezpartyjny Blok list państwowych 
zbudować państwo teimwehry. jeszcze nie złożyły. 

WYJAŚNIENIA KS. STAHREMBERGA. ZAMKNIĘCIE DRUKARNI A. B. C. 

WIEDEŃ. (PAi). — Wiedeńskie Biuro Korespondencyjne ogłasza na- WARSZAWA. 3. 10. (tel. wł. „Sło- 
stępujący urzędowy kcmunikat: Minister Stahremberg stwierdza, jako kie- wa”). W dniu dzisiejszym zamknięta 
rownik Heimwehry że enuncjacja Heimwehry, która pojawiła się w dzisiej- została drukarnia w której drukowały 
szych dziennikach porannych, zestała wielokrotnie fałszywie zrozumiana Się dzienniki ABC i „Wieczór Warsza- Lrzcz opiaję publiczną. wski'**. Drukarnia zamknięta została na 

Przez utworzewe bloku wyborczego Heimwchry nie została bynajmniej skutek zarządzenia Wydz. Przemysło- 
ust.lona taktyka wybercza. Będzie rzeczą kierownictwa Heinrwehry w szcze Wego Magistratu, który uznał iż dru- 501 ošei kierownikó » k ai swvch, ustalić, w jeki sposób blok wyberczy Iiein- karnia znajduje się w nieodpowiednim 
wshry m1 wzią* udzia: w walce wyborczej Smieszne i zupełnie fxiszywe jest lokalu i zagraża bezpieczeństwu publi 
dopatrywanie się we wspomnianej enuncjacji celów przeciw jakismu stron- Cznemu wobec Jicznych wad technicz- 
niczwu politycznemu, z vł szcza największemu stronnictu w Austrji, albo też nych jakie stwierdziła komisja prze- 
etaLów przeciw kanclerzowi, który znany jest jako gorący zwolennik Heim- p'owadzając kontrolę drukarni. 
wehry. O ile niektóre dzienniki z jedaego zdania enuncjacji wnioskuia, że mi- > 
mstiowie, należący dr Hermwahry, uznają zgóry wi is za niewaž- CENTROLEW М/ IDZIE 
ny, to mogłoby to nastąpić tylko ze strony osób, które przyzwyczajone są Pomiędzy stronnictwami wchodzą- 
tiartować każaą ent.n' jację z uprzedzeniem. cemi w skład „Centrolewu* doszło już 
į Do Powvžsze70 oswiadczenia Otrzym; sije korespondent was następu: do porozumienia w sprawie listy kan- 
jące uwagi: C dziennie prawie pojawiające się odezwy Heiniwehry są wply dydatów na posłów w okręgu lidzkim. "ww m zoznamiętnietwa wyborczego i silnej rywalizacji między Heimwchrą a Pierwsze dwa miejsca oddano „Str. >“ Onnictwem Hitler, które uprawia obecnie w Austrji gorączkową agitację. ( hłopskiemu', trzecie zaś „Wyzwcle- 
W łonie Heimwehry nurtują 4 kierunki o rozbieżnych tendencjach. Kanclerz niu“. 
« augoin stoi Ś iśle na -tanowisku konstytucyjnem i zdecydowany jest utrzy. _ B. poseł Dubrownik bedzie czoło- mać spokój i vorzadeł. w czasie kampanji wyborczej wym kandydatem na tej liście. 

Otwarcie Reichstagu 18-90 października KONKURENCI RADYKAŁÓW 
CHŁOPSKICH. 

LOFBE KANDYDATEM NA PREZYDENTA. Na terenie województwa wileńskie 
BERLIN (FA"”) Kancelacja jnezydenta Rzeszy ogłasza kon:anikat, 30 ! nowogrėdzkiego eleinenty pozosta - 

zw dujący nowoosr ny parlinient Rzeszy na dzień !3. 10. rb. Na pierwszem 395° d0 niedawna w b. BIS kontak- 
plerarner: posedze siu, któramu przewodniczyć bedzie poset centrowy He- €!€ Z agitatorami rozwi4zanej Mronad 7 rold, Reichstag dokcua » ybcru nowego prezydjum. Na stanowisko pierwsze 7074 gorączkowe przygotowania do 
go rrezydenta w parlamenci2 frakcja socjal - demokratyczna, jako najlicz- Pa OLURDNEJ NSW 
niej*za l -zebnie, wyatwa posła Loebe, który sprawował ten urząd w ostat. Pd "azwą Lewicy Chłopskiej. Cen- nim TOKU. 2 trolew tak dalece zatrwożył się poja- 

wieniem się konkurentów, że wydał 0- 
negdaj specjalny okólnik zakazujący 
swym członkom jakiekolwiek kontak- 

Р m ы m 

Zakończenie obrad w Genewie towanie z organizatorami tej listy. 

ROZSZERZENIE PRGGRAMU KONFERENCJI GOSPODARCZEJ ZJAZD DELEGATÓW POŁĄCZO- 

GENEWA. (PAT). — Na odbytem w dn. 3 bni. ostatniem jawnem po- NYCH ORGANIZCYJ BIAŁORUSKICH 
sicczeniu Rada Lig: Narodów postanowiła zwrócić się do rządów, aby na | Е ię : й 
-wywanej na dzień 17 iistopada do Genewy pod przewodnictwem da d: SZ A ie 
holenderskiego Collima konierencji gospodarczej rozpatrzono nietylko sprawę kir S Šel н Aprowadzen „W: ży kóstezachi Htdlowei dia 76 STOSO A IECY kich organizacyj białoruskich połączo- p i ycie konlerencji handlowej z dnia 26 marca i 1., lecz qych w jeden „Sojuz”, działalność któ- 

rych obejmuje ziemie woj. wschodnich. 
Fośrednim celem zjazdu było omó 

wienie sprawy nadchodzących wybo- 
rów i potrzeby utworzenia jednej listy 
białoruskiej. Poglądy i stanowiska po- 

REORGANIZACJA SEKRE-TARJATU LIGI ODROCZONA. szczególnych delegatów tak dalece ró 
г у A „ żniły się między sobą że do porozumie- 

GENEWA. (PAT) — Na popolucniowem posiedzeniu Zgromadzenie nia w sprawie akcji wyborczej nie do- 
1ciwaliło szereg rezolicvj na podstawie przedstawionych raportów, z któ- szło. 3 ! 
1ych najważniejsze uotyczą reorganizacji sekretarjatu generalnego. Zgroma- 
dzenie przyjęło zmianę, wprowadzona wo statutu personalnego i przepisów SZAPIEŁ 1 ADAMOWICZ NIE SA 
erserytalnych. Zgromadzenie zdecydcwało owołać komisję do spraw dotyczą ARESZTOWANI : 
c;cł wyzszego personelu sekrztarjatu. W ten sposób w tej ważnej sprawi: я 
dzerie zdecyd1w.ło również powołać specjalną koinisję do spraw, dotyczą- _ Agitatorzy „centrolewu* rozpuścili 
cych wyższego personelu zekretarjatu. W ten sposób w tej ważnej sprawie rogłoskę, którą powtórzyła miejscowa 
org.nizacji władz sekretarjatu nie doszło do ostatecznej decyzji i sprawa u-- gazeta rosyjska o aresztowaniu Szapie zgodnienia paktu I igi z paktem Kelloga Po wyczerpującej na ten temat dy- la i Adamowicza ze stronnictwa chłop 
skus'i na pierwszej komisji postanowiono przedłożyć Zgromadzeniu rezolu. skiego. Otóż okazuje się, że nie są oni 
cje, która też została uchwalona i która poleca rządom sformvłowanie uwag wcale aresztowani, a że agitatorzy 
dz enia 1 czerwca i_31 roku wo do poprawek do paktu Ligi. „A entrolewu* nie mogą ich odnależć 

Ž 5 A as a to tylko z tego powodu, że Szapiel i 

Konferencja imperjalistyczna w Londynie Adamowicz mimo ustępstw ze strony 

ROZBIEŻNOŚĆ POGI ĄDOW MIĘDZY WIELKĄ BRYTANIĄ А DOMINJAMI 

VPS w dalszym ciągu są niezadowole- 
ni z bloku i zachodzi obawa że coś 
knują w ukryciu. 

LONDYN. PAT). — Odhywająca się tu konferencja imperjalna natra- Stracono ich z oczu i stąd krzyk. 
fiła od początku cbrad na poważne rozbieżności poglądów między Wielką P. CZYŻ NIE BĘDZIE KANDYDOWAŁ 
Ery'anją a dssunjami, przedewszystkiem w trzech zasadniczych sprawach: | \ 
:; w sprawie nominacji generał - gubernatorów, będących namiestnikan:i Wiceprezydent Wilna p. Czyż wo- 

kroiewskimi dominja ządają głosu decydującego przy wyborze i wysuwają bęc ustępstw poczynionych na rzecz 
żąd: nie uprzywilejowania kandydatów, pochodzących z dominjów. Kwestja shonnictw chłopskich przez odstąpie- 
ta obecnie jes” aktualna w Australji. | nie im pierwszych miejsc na liście, sta 

Druga sprawa dotyczy utworzenia trybunału wszvchimperjalnego, do nowczo nie zgodził się na umieszcze- 
kt>rego kon:petencji należałoby rozstrzyganie spornych kwestyj, wynikają- nie jego kandydatury i w akcji wy- 
cycł z rozbieznosci ustawodawczych pomiedzy dominjami a Wielką Brytania borczej udziału nie weźmie. 

Rząd bryty:ski wysuwa tea projekt, natomiast dominia traktują go podej- 7 
r:liwie, obawisiąc się, iż ich parlamenty mcgą uznać taki trybunał za ograni- CHCĄ POROZUMIENIA Z N. P. CH. 
czenie ich kompetencvj. Trzecia sprawa odnosi się do współpracy gospodar - : : 
c7e,, mianowicie dominja žąJają przvwilejėw na rynkach brvtyjskich i usta- Centrolew wszczynając akcję wy- 
uswienia taryfy celnej na artykuły pozasnperjalne W tych warunkach pa- borczą na pewiatach chciał wejść. w 
wadzenie konterencji jest rzeczą wysoce wątpliwą porozumienie z działaczami rozwią- 

: zanej Niez. Partji Chłopskiej, a szcze- 
KOMUNIKAT URZĘDOWY. gólnie z jej prawem skrzydłem, które 

LONDYN. (PAl) Komunikat urzędcwy głosi, iż na dzisiejszem posiedzeniu kon- reprezentuje zwolniony z więzienia b. 
ferencji imperjum szemwie delegacyj omawiali między innemi ogółne zagadnienia me- poseł NPCh Hołowacz. 
<harizmu komun"acji nm tozv róznemi częściami imperium brytyjskiego, w odniesieni:! $ ż 
do spraw zagraaczny h zastanawiali sig nad sprawą wprowadzenia w życie układu z Gdy jednak Hołowacz stanowczo 
roku 1926, na podstaw'e którego pewne dominja mianują swych własnych przedstaw- odmówił sie od jakiegokolwiek kon- 
ciel dyplomatycz: vch "agranicą W dyskusji poriszaro również sprawę traktatów han- aktu Z Wyzwoleniem i Stronnictwem 
dowych. W-g powszethoej opinii, dotychczasowa dyskusja miała charakter niezwykle Chłopskiem, ogłoszono go jako „zdraj 

cę interesów ludu". 

dzeniu tajnem Rada liyi Narodów przyjęła dymisję szwedzkiego finansisty 
Wallerberga z komitetn finansowego i postanowiła jednomyślnie zwrócić się 
do niemieckiego bankiera dr. Melchiora, aby cofnął swą dymisję ze stanowi- 
ska członka wspomrianego wyżej komitetu. 

  

serdeczny Wszystkie !elegacje wykazały żywe pragnienie w kierunku jak najszerzej 
reietej współpracy. S



) 

ECHA KRAJOWE 
NIEŚWIEŻ 

— Zebranie związku ziemianek. Pod 
+rzewodnictwem prezeski p. Anny Woynił- 
luwiczowej odbyło się zebranie Nieświeskie- 
go Koła Ziemianek, poprzedzone mszą Św. 
w kościele farnym. — Zagaiła, a później 
przewodniczyła p. Woyniłłowiczowa. Po od- 
czytaniu protokułu sekretarka p. Kuroczycka 
rszedstawiła sprawozdanie ustępującego za- 
rządu i Komisji Rewizyjnej. — Instruktorka 
p. Kraszewska zdała sprawę z pracy w Ko- 
łach Gospodyń. Wiejskich; widaž bylo, że 
dzięki zapałowi i ideowości pracy m:ówczy- 
m robi się naprawdę basdzo dużo. — Nad 
sprawozdaniami wywiązała się dyskusja, po- 
czem jednogłośnie i z podziękowaniami zo- 
stały ony przyjęte -—- Nowy zarząd w ca- 
łości został powołany w składzie zeszłorocz- 
nvm; a więc prezeską została v. Woynił- 
iowiczowa, wiceprezeskami p. Szalewiczo- 
wa, i p. Świdewa, sekretarką p. Bułhakowa, 
skarbniczką p. Henricowa, wreszcie członki- 
niami p. Czarnocka i p. Kuroczycka. — Przy 
emiówieniu planu dalszej działalności, spe- 
cjalną uwagę zwrócono na pracę w Kołach 
Gospodyń Wiejskich; na ten cel, a zwłaszcza 
na pomoc w utrzymaniu instruktorki mają 
iść przedewszystkiem składki członkowskie. 
Na zakończenie poruszona byłe sprawa 
Łdziału Koła Ziemianek w nadchodzącej 
akcji wyborczej. Jednogłośnie postanowiono, 
że organizacja tylko w tym wypadku bę- 
dzie mogła brać udział, o ile będzie jedna 
sta polska, chrześcijańska. 

żODZISZKI, (POW. WILEJSKI) 

— Zagrożona świątynia. Żodziszki nale- 
żą do najstarszych osad na kresach Świad- 
czą o tem kurhany z czasów pogańskich na 
brzegach Wilji. Tradycja mowi, że była tu 
przystań dla harek wiozących zboże do Kró- 
iewca. Chodźko też coś pisze o nich Kośció* 
parafialny zbudowany został w 1612 r. a 
Kolegium Jezuitów w r. 1703. Szkołę z re- 
toryką otwarto już w r. 1709. : 

W czasie wojny światowej kościół i mu- 
ix po-kolegjackie ucierpiały mocno wsku- 
tek działań wojennych. Obecnie kościół jest 
odnowiony i pokryty nowym dachem. Mury 
zaś po-klasztorne zostały nabyte przez 
urząd gminy. który częściowo ja odnowił. 

W ostatnich czasach na ścianach i skle- 
pieniu kościelnem ukazały się pęknięcia, 
szczególnie Ściana po prawej stronie od 
wejścia, wygląda tak, jak gdyky miała ru- 

" mąc. Widocznie dziafania wojenne na tere- 
nie których położony był kościół żodziski, 
zbyt silnie wstrząsnęły jego  trzechłetnie- 
mi fundamentami. . B. 

MOŁODECZNO 

— Współpraca organizacyj. W dniu 25 
września r. b. odbyło się pod przewodni- 
ctwem starosty mołodeczańskiego p. Jerz=- 
so Tramecourta posiedzenie Komitetu Po- 
1ozumiewawczego pracy społecznej. 

Na zebraniu tem wysłuchano sprawozda* 
rra z działalności poszczególnyci organiza- 
cys społecznych. I tak z działalności Komi- 
teiu opieki nad ochronkami złożyła sprawo- 
zdanie p. H. Tramecourtowa —- prezeska 
zasządu tego komitetu; z działalności komi- 
tetu przeciwgruźliczego złożył p dr. Stasie- 
wicz — prezes tego komitetu i z dziatalno- 
ści koła sympatyków strzelca p R. Dzie- 
wialtowski Gintowt — viceprezes tego ko- 
mitetu. 

Zebran' odczytane sprawozdania przy- 
jęli do wiadomošci, wyrażając opinję o ży- 
woiności i konieczności utrzymania i nadal 
wymienionych placówek społecznych. 

Zarządowi komitetu opieki nad ochron- 
kami, w szczególności zaś p. starościnie Tra- 
mecourtowej, której dziełem są: wyniki wy- 
jąskowo dodatnie w pracy komitetu, zebra- 
ru wyraziło jednogłośnie podziękowanie i 
wyrazy uznania. 

Pozatem zebranie uchwaliło utworzyć 
fundusz społeczny i w tej sprawie w czasie 
najbliższym ma się odbyć specjalr:e posie- 
dzenie. 

Powstanie takiego funduszu, ma na celu 
uniknięcie tworzenie sezonowych komitetów, 
iuk również wspieranie organizacyj. pozo- 
stających chwilowo w warunkach krytycz- 
nych, a utrzymanie zaś tych  organizacyj, 
komitet porozumiewawczy uważałby za nie- 
zbędne. 

Nadmienić należy, że komitet porozumie- 
wawczy, który jednoczy w sobie przedsta- 
wicieli wszystkich organizacyj społecznych, 
znaidujących się na terenie m. Mołodeczn1, 
powstał dzięki szczęśliwej inicjatywie staro- 
siy mołodeczańskiego p. Jerzego Trame- 

courta i ma na celu wspieranie poczynań 
koszczególnych organizacyj, będąc jedno- 
cześnie terenem, na którym poszczególne or- 
tanizacje mają możrość porozumienia się i 
uzgodnienia prac na niwie społecznej. ergie. 

M. POSTAWY 
— Ukonstytnowanie się Komitetu Ob- 

«łodu dziesięciolecia odporu napadu bolsze- 
wików. W dniu 25 września 1930 r., w sali 
konierencyjnej Starostwa, z inicjatywy p. 
starosty W. Niedźwiedzkiego, popartej przez 
szersze sfery miejscowego Społeczeństwa, 
cdbyło się zebranie organizacyjne, powoła- 
ne do życia Powiatowego Komitetu ')bcha- 
du Dziesięciolecia odparcia najazdu Rozji 
sowieckiej. 

Na zebranie przybyło 56 osóh przedsta- 
wicieli miejscowego duchowieństwa, woj- 
skowości, organizacyj b. wojskowych, spo- 
cznych, rolniczych, gospodarczych i t. p. 
Na przewodniczącego proszono starostę 

Ww. Niedźwieckiego, który zaprosił do stołu 
prezydjalnego księdza Kaczmarka Feliksa i 
sędziego Sadowskiego Cczarego, na sekreta- 
12a Weryho Włodzimierza. 

Po dłuższem przemówieniu p. starosty, 
w którem poruszył i zobrazowal program 
p'ac Komitetu w przyszłości i po wyczec- 
praniu dyskusji na ten temat, przystąpiono 
to wyboru Komitetu Wykonawczego, do 
którego weszli: dr. Stefan Moroz, mjr. Eu- 
zenjusz Kaminski, Józef Kęstowicz, Cezary 
Sadowski, ksiądz Kaczmarek Feliks, ksiądz 
dziekan Aleksander Surwiłło, rabin Mendel 
Kupersztoch, Kazimierz Protasewicz, Stani- 
sław Hołozubiec, Wincenty Hoffman, kpt. 
iz. Antoni Brankiewicz i Weryho Włodzi- 
mierz. 

Na tem przewodniczący zebranie 
кла!. / 

Po zebraniu organizacyjnem, powotany 
Komitet Wykonawczy ukonstytuował się na- 
stępująco: : 

P.p. K. Protasewicz — przewodniczący, 
WŁ Weryho — sekretarz, Cezary Szdowski 
skarbnik, St. Hołoznbiec — kierownik sek - 
«ji dekoracyjnej, ). Kęstowicz — kierownik 
sekcji pochodewej, A. Brankiewicz — kie-. 
rownik sekcji propagandowej. Członkowie: 
dr. St. Moroz, mjr. E. Kaminski, ksiądz F. 
Kaczmarek, ksiądz dziekan A. Surwiłło, ra- 
bin M. Kupersztoch i W. Hoffman. 

Jednocześnie na terenie powiatu w gmi- 
nach zorganizowało się 10 komitetów lokal- 
nych Obchodu Dziesięciolecia odparcia na- 
jazdu Rosji sowieckiej. 

Komitety powyższe przejawiły  dziatal- 
$ć w kierunku roztoczenia opieki nad mo- 
mi żołnierzy, obrońców Cjczyzny, którzy 

zginęli w walkach z bolszewikami, oraz 
uczczenia tych bohaterów gminnych przez 
wmurowanie rablic z nazwiskami poległych 
w obronie «sjczyzny. 

Podkreślić należy zainteresowanie się 
społeczeństwa obchodem i jednomyślność i 
poparcie rozpoczętej akcji przez wszystkie 
sfery społeczeństwa, co w dużej mierze 
L'atwia pracę organizatorom. 

WILEJKA POWIATOWA 
— Tydzień Strażacki*'* Obchód rozpo- 

czął się w dniu 20 b. m. o godz. 20-ej Kor- 
pes Straży z pochodniami i orkiestrą pod 
komendą naczelnika IV rejonu p. Karpowi- 
cza przemaszerował ulicą Piisudskiego i za- 
trzymał się przed domem p Sfarosty, gdzie 
przybył zarząd z p. prezesem. P. starosta 
przyjął raport naczelnika straży, a następnie 
prezes zarządu p. S$. Dubin wygłosił oko- 
Licznošciowe przemowienie kończąc 
okrzykiem na cześć Pana Prezydenia Rze- 
czypospolitej Polski, Pana Marszałka Józe- 
fa Piłsudskiego, i jako reprezentanta Rządu 
p starosty Neugebauera. Od mieszkania p. 
Starosty, korous straży przeszedł przez 
wszystkie ulice miasta. Ludność obudzona 
dzwiękami orkiestry, tłumnie wyruszyła na 
ulicę i wzięła czynny udział w pochodzie, 
gdzie jednocześnie powiadomiona została o 
rozpoczęciu sie „Tygodnia  Stražackiego“, 
który rozpoczął się 21 b. m. w niedzielę 
kwestą uliczną, chętnie spotykaną przez 
ludność. O godzinie 13-ej w parku miejskin! 
ro:s.poczęła się loterja fantowa przy udziale 
orkiestry związku strzeleckiego, oraz jedno- 
stkowe zawody strażackie, zaznaczyć nale- 
ży, że chętnych zawodników nie brakło, 
nietylko ze straży wileńskiej lecz i z powia- 
tu. Zdobywcom przyznane nagrody i dy- 
plomy, które wręczył przewodniczący komi- 
tętu zawodów i obchodu „Tygodnia Strażac 
kiego" p. starosta wilejski J. Neugebauer. 
Dodać należy, iż pogoda w tym driu wy- 
jatkowo dopisała naszemu strażactwu. 

W. Abakanowicz. 

zam- 
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C(hińczuk ambasadorem Z.9.5.R. w Berlinie 
MOSKWA. (PAT) — Zastęoca komisarza handlu Leon Chińczuk mia- 

rowany został ambasadorem ZSSR w Rzeszy Niemieckiej. W roku 1926 Chin 
cznk był przedstawicielem handlowym ZSSR w Anglji. zaś w roku 1927 —- 
człenkiem delegacji sowieckiej na międzynarodową konferencj.j gospodarczą. 

Dr. Schacht na widowni 
PROPAGANDA REWIZJI PLANU YOUNGA W AMERYCE. 

BERLIN. (PAT). — „Vossiache Zeitung“ w depeszy z Nowego Įcrku 
cgł: sza sensacyine wynurzenia b. prezydenta banku Rzeszy dr. Schachta zło 
że przedstawicielom prasy amer /kańskiej po przybyciu do Stanów Zjedno- 
czonych. Schach* rozpoczął obeza 

  

kampanię propagandowych odczytów J ы А 
ws'ód wpływowych КеР ашегуКаззКсВ па гхесх rewizji planu Younga. W 
rozmowi: z dziennikarzami dr. Schacht podkreślił, że Niemcy ze wzgledu na 
соеспа sytuacię gospodarczą nie mogą dotrzymać zobowiązań planu Younga. 
Zuaniem Schachia Rzesza niemiecka znosi wielkie upokorzenia ze strony za- 
granicy. Nadeszia obecnie chwila -— powiedział — w której cierpliwość nie- 
«.iecka wyczer,„ujc się. 

Na pytanie co myśli o Hulerze podkreślił, że sukces hitlerowców w wy 
boiech d» Reichstagu ma doniosłe znaczenie. O ile kryzys w Niemczech bę- 
dzie nadal wzrastał, liczba wyborców, którzy oddadzą swe głosy partji hit- 
па мусблу bedzie się z natury rzeczy nadal zwiększała. 

Ruch hitlerowców ma zdan iem Schachta dużo wspólnego z ideą socjali- 
znu. Schacht zaznaczył, że jakkolwiek nie jest socjalistą, musi jednak uznać, 
że ideclozja socjalistyczna zawiera wielką dozę prawdy. 

Wezuwjusz wznowił działalność 
NEAPOL. (PAT' Z pórnocnej części krateru Wezuwjusza zacząt spływać strumień 

+w. szeroxości 6 metrów. Lawa płynie z szybkością 4 metrów na minutę. Średnica źród 

la lawy wynosi około 3( metrów. Narazie najbliższym okolicom wulkanu nie zagraża 

żadne niebezpieczeństw”. 

Flota sowiecka na morzu Śródziemnem 
MOSKWA. (PA'). — W dniu wczorajszym odpłynęła z Sebastopola 

w Lodr6ėž po noru Średzieninem eskadra sowieckiej floty czarnomorskiej, 
złc?ona z kcążowmka i 2 torpedowców. W Konstantynopolu do eskadry przy 
łąc.a się dwie łodzie podwodne. Następnym etapem podróży będzie Messyna. 

Groźny wybuch we Lwowie 
LWÓW. (PAT). — Ubiegłej nocy 0 godz. 22 nastąpiła eksplozja mater 

jału wybuchowego w narożnej komienicy, przy ul. Zimorowicza nr. 20. Dru- 
gp» część tego domu wychodzi na ulicę Staszyca. Dom jest własnością Związ- 
ku Koope:atyw Ruskicn, t.zw. Ceatcosojusza. Na parterze tej kamienicy znaj- 
duje się 'naga/yn z towarami spożywczemi. W tym magazynie nastąpił wy - 
tuch. 

„Gazeta Poranna* zanacza, że siła wybuchu była tak wielka, iż wyc- 
waia z futrynami 2 okna magazyau, wychodzące na ui. Staszyca i drzwi wejś 
c.owe do magazymu. Części futryn zostały olbrzymią siłą wybuchu rzucone 
na drugą stronę ulicy, gdzie mieści się restauracja, w której w chwili wybu- 
«nu znajdowało sie kilkunašcie osób. Wyleciały wszystkie szyby w oknach 
tsiauracii, a goście tam się znajdujący zostali odrzuceni do przeciwległej 

ściany. 
„Pozatem wypadł; szyby w oknie redakcji „Słowa Polskiego" mieszczą - 

tej się prawie naprzeciwko centrosojuszu przy ul. Zimorowicza oraz okna 

  

w gmachu Towarzyst vedagogicznego i w gmachu cukrowni chodorow- 
kuj. Skutkiem eksplozji uszkodzona została podłoga i zawalił się piec w 
mieszkaniu dozorcy domu, w którym nastąpił wybuch, pozatem zniesione 
zostało urządzenie mieszkania. Na miejsce wypadku przybył natychmiast sta 
1os'a grodzki oraz władze policyjne. Okazało się, że odłamkami szkła zo- 
Stały ranione 2 osoby v: 'estauracji. Pozatem kilka osób w sąsiednich do- 
ruach odniosło lekk:e kontuzje. Policja obsadziła kordonem część ulicy Zi- 
«norowicza i Staszyca i prowadzi dochodzenie. 

Gimnazja ukraińskie siedliskiem akcji 
sabotażowej 

LWówW. ("A1;ż Uzlsiejsze dzienniki donoszą z Jaworowa w woj. Iwowskiem, że 
przeprowadzono tam rewizję w gisanazjum ukraińskiem prywatnem, w bursie, w mie- 
szkaniach jednego : p olesorów 1 kilku uczni, W wynku rewizji znalezono proch strzel- 
nczy i inne mate jeb + ybuchnwe oraz egzemplarze „Surmy” Aresztowano prot, Cznio- 
łę. I ucrnia z 7-ei '* * z 4-ej klasy. 

„. LWÓW. (' AT) Prasa donosi, że w dniu wczoiajszym policja przeprowadziła re: 
wizję w bursie .«-ra nskiej przy ul, Carzanowskiej, W wyniku rewizji aresztowano jed- 
ną © obę, przyc'em zratesiono rozmaitą korespondencję zapiski, któcz skoniskcwaro. 

Aresztowanie działacza ukraińskiego 
LWÓW. (PAT) - Prasa donosi z powołaniem się na ukraińskie „Diło* 

że wczoraj aresztowano «u Tarnopolu b. pesła adwokata Barana. znanego 
działacza ukraińskiego. 

Stulecie kolei żelaznej 
Kolej żelazna jest wynalazkiem Stosun- 

kowo niestarym. W tych dniach ubchodzi 
ona stulecie swoich urodzin. We wrześniu 
1550 wyjechał pierwszy pociąg z Liverpolu 
du Manchestru. 

Pierwszy pociąg. Myliłby się ten, kto 
sądziłby, że pociąg ów przypominał w 
mkolwick — oczywiście zewnętrznie 

biorąc nasze dzisiejsze wspaniałe wagony 
ferwszej, drugiej, i trzeciej klasy. Myliłby 
sic ten, kto szdziłby, że ówczesna lokom3- 
iywa przypominala w czemkolwiek  dzi- 
siejszy ogromny imponujący parowóz. 

Wystarczy spojrzeć na jakąkolwiek ilu- 
strację, przedstawiającą pierwszy tabor ko- 
lcjowy, żeby przekonać się, jak dalcko 
cdeszliśmy od pierwowzoru, który dziś wy 

  

  

daje się nam konieczną, trochę pokraczną 
savawką dziecinną. 

Życie pierwszego twórcy lokomotywy 
Siefensona, nie było  spokojnem życiem 
Lczonego, który w ciszy swego gabinetu 
konstruuje coraz to nowe modele i projek- 
ty. Stefen'son musiał walczyć o prawo do 
życia — dla swojej lokomotywy. Musiał 
walczyć z przesądem, ciemnością, z wro- 
dzonym człowiekowi  konscrwatyzmeni. 

Do owego przełomowego roku 1830 byt 
koń jedynym środkiem lokomocji. W móz- 
gach ówczesnych iudzi nie mieściła się 
poprostu myśl o tem, że maszyna mogłaby 
zastąpić poczciwego od wieków z człowie- 
kiem zżytego wierzchowca 

Stan ówczesnych umysłów, które nie 
były w stanie ogarnąć ogromu ważności no- 

ANSI KS SACD DCT KITT 

21-a LOTERJA PAŃSTWOWA 
21-szy dzień ciągnienia. 

PRZED PRZERWĄ 

  

Po 15.000 zł. wygrały n-ry: 122119 
142198. : 

Po 10000 zł . wygraly — п-гу: 49613 
155711 

5.000 zł. wygrał nr: 127142 
Po 3.000 zł. wygrały n-ry: 6339 22318 

€5439 100237 109524 146405. 
Po 2.000 zł. wygrały n-ry: 3928 71311 

125928. 
Po 1.000 zł. wygrały n-ry: 3455 5768 

14811 24184 24864 32133 34066 — 46755 
£101, 62360 90322 128359 189122 201443 

Po 6.00 zł. wygrały n-ry: 3645 36925 
45044 59945 85609 88646 117104 150214 
150377 171360 185918 192178 : 

Po 500 zt. wygrały n-ry: 2640 2803 
4384 7762 11241 14122 23387 26854 32493 

38931 42655 45252 45944 59488 59912 
62513 66535 68101 68700 72040 75289 77266 
70853 81020 61899 83820 85179 39640 91643 
54011 96691 97325 98159  10064C 102296 
102447 102290 104181 106477 108871 113167 
120090 124881 129496 129917 135053 137864 
141298 142432 143662 144741 146915 147497 
150017 151739 152565 157731 163084 163441 
168799 171303 173376 173433 174132 175559 
175186 177425 182371 182634 184516 187540 
154664 190439 194820 197050 202730 203044 
207324 207691 207856 209007 

PO PRZERWIE 

   

Po 10.000 zł. wygrały — п-гу: 3922 
190148 

Po 5.000 zł. wygrały n-ry: 119354 
Po 3000 zł. wygrały n-ry: 58921 146182 

161839 179253 201632 202473 
Po 2,000 zł. wygrały n-ry; 1033 88204 

120100 120250 120522 158700 179167 203825 
Po 1.000 zł. wygrały n-ry: 8054 61971 

£4132 6329 88135 115343 123922 164002 
186138 191112 197257 203543 

Po 600 zł. wygrały n-ry: 5423 38979 
30634 74399 76199 98875 100595 106276 
109237 114885 118381 154452 163832 171181 
171851 192674 197204 

Po 500 zł. wygrały n-ry: 1414 4154 
5688 10715 12373 15250 17034 17216 18214 
21124 21463 21811 24762 24940 25653 34680 
36372 37272 38762 49525 50134 52250 52752 
62523 63516 64734 77180 80606 31986 82631 
£4580 95370 96367 97233 98439 98706 99613 
103348 103056 104177 123175 124731 126462 
129507 135769 136934 141318 143202 143656 
147713 148595 149934 156126 159963 163505 
164288 164420 165836 167541 169039 17003€ 
178576 181176 181577 182127 182425 187035 
158673 196353 201233 201927 203518 204264 
205551 206360 208384 209909 

WARSZAWA. (PAT) W 22-gim dniu cią 
gnienia 5 klasy Polskiej Państwowej Lo- 
terji Klasowej główniejsze wyyraae padły 
1a numery nast.: po 15 tys. zł. 125394 190205 
po 10 tys. zł. — 105408 187,170, po 5 tys. 
zł. 70627, 131492 151915 178746 192583. 

OW 

Stefensonowi 
wego wynalazku ilustruje najlepiej 
słynne pytanie jakie zadał 
jeden z lordów angielskich. 

— Co będzie — 1zekł ów pan 
nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności kro- 
wa stanie na torze kolejowym. Przecież 
niusi się to fatalnie skończyć dla kolei, któ- 
ra wyskoczy z szyn. 

—- kiedy 

— Skończy się rzeczywiście fatalnie — 

  

edpowiedział Stefenson — ale dla.. krowy. 
Jedna z większych trudności tech:ncz- 

nych jakie Stefenson musiał przezwycię- 
zyć, było opanowanie nierówności  tere- 
KUL. 

Na początku linja po jakiej biegły szy- 
uy przystosowana właśnie była do każdej 
uierówności terenu. Na miejsce wyższe 
wciagano wagony przy pomocy Sznurew, 
umocowanych do ziemi a poruszanych ma- 
szynami parowemi. Później zaczyna Steten 
son stosować tunele, nasypy 1 rozmaite 
wcięcia, byle tylko poprowadzić trasę ko- 
lciowa po jak najrówniejszym — terenie. 
Dowodem w jaki sposób błahostki potra- 

а nieraz stanąć na przeszkodzie doniosłym 
i ważnym wynalazkom, jest wojna, jaką 
Ste sfenson stoczyć musiał z lordami at- 
yiełskiemi, który nie chcieli rńawet słyszec 
xolei żelaznej, twierdząc, że szyny prze- 
prowadzone przez ich terytorja wypłeszą im 
z lasów zwierzynę. 

Do panów lordów przyłączyła się prasa 
i w dziesiątkach złośliwych artykułów, 
przedstawiano w najczarniejszych barwach 
zgubne skutki nowego wynalazku. 

Więc przedewszystkiem nawiedzi cały 
kraj klęską pożarów, wznieconych przez 
iskry, padające z lokomotywy. Ofiarą pie- 
k'einej maszyny padną wsie, pola, lasy, i 
stare dwory pańskie. 

Hodowla koni, przynosząca państwu spo- 
re dochody, upadnie, a więc i skarb państwa 
traci na wprowadzeniu w życie nowego wy- 
nalazku. 

Zatrute przez dym idący z lokomotywy 
powietrze wypłoszy w Anglii ptactwo, ku- 
ry przestaną składać jajka, krowy przesta- 
ną dawać mleko, świnie zwierzęta delikatne 
i uieznoszące zaduchu zaczną gwałtownie 
chudnąć, słowem na nieszczęśliwej ziemi 
angielskiej nastanie istny dzień sądu. 

Wszystkie te bezsensowne zarzuty mu- 
siał odpierać sam  Stefenson, za którym 
nie ujął się żaden z jeżdżących później ko- 
leją lordów. Na najbłabsze pytania musiał 
odpowiadać. Szczegółowo musiał zdawać 
sprawę z tego gdzie będzie umocowana ta 
lub inna śrubka i jak da sobie radę z wszy- 
stkiemi nasuwającymi się trudnościami. 

Któregoś dnia kiedy wszystkie te zło- 
śliwości ludzkie i wszystkie natarczywe py- 
tania zbyt już dokuczyły, zmęczonemu pra- 
cą Stefensonowi, odpowiedział jakiemus 
nagabującemu go dziennikarzowi. 

— Pytacie mnie wciąż o te głupstwa : 
szczegóły, których i tak zrczumicć nie bę- 
dziecie mogli. Jeszcze nie wiem, jak sobie 
z tem wszystkiem dam + . radę, ale 
cbiecuję wam, że dam sobie radę. 

Dotrzymał obietnicy. Dzięki jego żelaz- 
nej wytrwałości i uporowi z jakim stawiał 
czoło przeciwnościom, możemy dziś  lek- 
ceważyć sobie największe przestrzenie, któ 
1ych nie musimy już przebywać w wago- 
rikach, wciąganych na ladajaki pagórek 
grubemi sznurami 

  

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

w Wilnie. 
  

  

TWOJE DZIECI 
W OJCZYSTYM JĘZYKU. CZYŚ 
POMYŚLAŁ O TRAGEDJI MA- 
TEK, KTÓRYM OBCA SZKOŁA 
WYKRADA DUSZĘ DZIECKA?! 

UCZĄ SIĘ 

Złóż grosz na „Fundusz Polskiego 

Szkolnictwa zagranicą”, na konto 
P. K. O. 21895, Komitetu Obcho- 

du 25-lecia Walki o Szkołę Polską, 

WER ё S     

   
    
  

BANDYCI i 
'_ Ponieważ każdy piśmienny  czło- 
wiek, powracający z Ameryki, uważa 
za święty obowiązek napisać przynaj- 
inniej: „Wrażenia z podróży'* — parę 
artykułów pełnych rewelacji i niespo- 
dziewanych odkryć: domy są bardzo 
wysokie, sięgają nieraz  kilkudziesię- 
ciu pięter! miljarderzy są niesłychanie 
bogaci! Ford to największa fabryka 
samochodów!! — przeto Ameryka tak 
s'ę spopularyzowała, iż ten i ów solid- 
ny czytelnik lepiej wie co sie dzieje w 
1 -xasie niż w Małopolsce Wschodniej. 

Trudno wykrzesać z Ameryki coś 
zupełnie nowego. Geo London posta- 
uowił odmalować świat przestępczy 
Chicago — temat zużyty, ale.. zawsze 
1o pachnie egzotycznością, przygodąa.. 

„Trzy miesiące wśród bandytów** 
- taki jest tytuł serji artykułów druku- 

jecych się od pół roku. 

Czego tam niema? Murzyn Piped 

gdy mu przedstawiono Londona WIZa- 

ał: sto dolarów! kogo? gdzie? 

czem? —— O co szanownemu panu cha- 

dzi? — wybakał reporter. 
„Mówię przecie wyraźnie. żądam 

stu dolarów; kogo pan mi wskaże za- 

mordować, za te skromne pieniądze 

—- miejsce i narzędzie wedle pana dy- 

  

BĘCWAŁY 
spozycji*. Gdy się wyświetliło, iż 
nowy znajomy nie ma żadnego zamó- 
wienia, Piped mruknął: „po djabła 
chciał mnie pan poznać* i wyniósł się 
czemprędzej. 

Niewiadomo dlaczego groźny król 
złodziei szwajcarskiego sera, chcąc się 
pozbyć swego śmiertelnego wroga 
Johna — króla rabusi trąbek samo- 
chodowych, nie uciekł się do pomocy 
pracowitego murzyna Pipeda, ale wy-i 
myślił następujący, szatański plan: 
„podpalę willę 93-letniej babki Piscilli 
kochanki Johna; Piscilla przyjedzie 
chevroletem na gruzy pocieszyć babkę 
— wtedy ją zastrzelę; na pogrzeb 
swej kochanki pójdzie oczywiście John 
—- wtedy palnę do niego z całą łat- 
wošcią“. Naturalnie, po wykombino- 
waniu tak wspaniałego planu, król od 
sera wprowadził go w czyn. 

Opowiada potem Geo London, 
iak bandyta Crox jadał codziennie 
obiad w tejże restauracji i nigdy nie 
płacił, a kelnerzy i właściciel bali się 
nawet napomknąć mu o rachunku, jak 
policja złapawszy kiedyś sławnego 
przemytnika Dralle, wypuściła go na- 
tychmiast mówiąc: „Fred — rozpru- 
wacz ślubował, że zabije Drallego, nie 

тогету zatem wsadzić go na elektrycz 
ne krzesło, bo Fred rozzłościłby się na 
nas strasznie — niech już lepiej wyko- 
na swój ślub* jak zwiedzał urządze- 
nia i biura słynnego Al Capone ban- 
dyty nad bandytami, jak już uzyskał 
audjencję i w ostatniej chwili została 
odwołana, bo Ale Capone musiał wy- 
jechać do Washingtonu na konieren- 

Śliczne historje. Trudno się zdecy-- 
dować co więcej podziwiać: tupet au- 
tora, czy naiwność czytelników; a 
może to wszystko prawda? W takim 
razie hańba naszym apaszom. Upra- 
wiają swój proceder cichaczem, marzą 
o incognito — żadnych biur, audjen- 
cyj, wywiadów... Gdzie tu nowoczes-' 
ne metody — reklama, jaknajwieksza 
reklama — nasi podwórkowi, prowin- 
cjonalni, przestarzali rzezimieszkowie 
nie doceniają tej dźwigni postępu. 
Wartoby na nich wpłynąć w kierunku 
uwspółcześnienia. 

Wspomniałem o naiwności czytel- 
ników. Nie zawsze, nie wszedzie, by- 
wają czytelnicy krytycznie usposobie- 
ni, nawet bardzo krytycznie -— np. ta- 
ki wypadek: 

Czytamy z jedną eks-dziewicą ga- 
zetę. Do Komitetu Organizacyjnego 
Wyścigów Konnych w Westchestere 
(oczywiście Ameryka) zgłosił się nie- 
jaki pan z rudą brodą i przedstawił 

się jako profesor Sykes 
wynalazca niezawodnego środka na 
zamówienia pogody. Pokazał instru- 
ment łudząco podobny do zwykłego 
parasola: gdy to naciśnie, będzie 
deszcz, gdy nic nie naciśnie — cudow- 
ne słońce. Nie w ciemię bici organi- 
zatorzy wnet zrozumieli znaczenie piek 
n.j pogody dla wyścigów: zaangażo- 
wali profesora Sykesa z płacą 1000 
dolarów dziennie — warunek: ciepłe, 
śliczne dzionki. 

Instrument podobny do parasola 
okazał się niezawodnym — w ciągu 
sześciu dni, ani kropla deszczu nie 
spłynęła. Publiczność wypełniała tor i 
kasy organizatorów — wszystko było 
jeknajlepiej. | 

Nie wszystko. Siódmego dnia jocke- 
je zaczęli się skarżyć na posuchę, kurz, 
twardość terenu. „Niech pan nacišnie“ 
-- rzekli dyrektorzy do profesora Sy- 
kesa „trochę deszczu nie zawadzi'. 

Profesor się ulotnił. Tak pośpiesz- 
nie, że aż zapomniał swój instrument, 
kióry sie okazał naprawdę parasolem. 
Zato sześciu tysięcy dolarów nie za- 
jomniał. Rozgoryczeni organizatorzy 
zamierzają wytoczyć proces — tylko 

n'e wiedzą komu. Uniwersytet w Up- 

soli nie słyszał o Sykesie — policja 

sównież. 
„Co to za głupcy — ci Ameryka- 

nie“ westchnęła  współczytelniczka. 

zwróć się do Komitetów Wyborczych Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem... 

__ Jeśli pominięto (ię w spisie wyborców, żądaj uzupełnienia spisu w Obwodowej Komisji Wyborczej 

  

z Upsali — „Ho!“ pomyslatem z uznaniem. 
„Jutro, zamierzamy pojechać na 

wycieczkę z koleżankami —. klekotała 
dalej — ale jaka będzie pogoda?" I 
otworzywszy gazetę w innem miejscu 
przeczytała: 

Komunikat meteorologiczny: 
Nad wschodnią Europą przesunię- 

cie wyżu na zachód, z lekkiemi wia- 
trami poludniowemi; nad Islandją niż 
przesuwający się zwolna na wschód į 
obejmujący Hiszpanję — silne wiatry 
północne. W okolicach Australji gwał- 
towne burze gradowe; w południowej 
Rodezji wiełkie upały. Przewidywany 
przebieg pogody: w środku kraju opa- 
dy, miejscam: wyjaśnienia — naogół 
w dalszym ciągu słonecznie; zachmu- 
rzenie zmienne, słabe wiatry lokalne, 
ciepło. Na południo wschodzie i pół- 
noco zachodzie — bezchmurnie, ciiwi- 
lami deszcz, zimno, naogół słonecznie. 
W godzinach rannnych ustalenie się 
pogody. 

„Pomyślnie się zapowiada, trzeba 
jechać” orzekła bystra czytelniczka. I 
te komunikaty ukazują się od X lat. I 
czyż tak trudno jest przechować gaze- 
tę do następnego dnia i patrząc na nie- 
bo porównać... Cóż to za klempa! Wo- 
ię już organizatorów wyścigów z 
Westchestere: profesor Sykes tumanił 
ich tylko przez tydzień. 

A propos tumanów zdarzyła się ta- 

  

ka historja: przyjechał do Warszawy 
ksniotek i pętał się po ulicach. Przy- 
stanął gdzie na rogu i gapił się na go- 
iebie dziobiące coś na ulicy. Podcho- 
dzi doń jakiś facet — taki Antek w 
cyklistówce i mówi: 

— Cóż to gospodarzu — stoicie i 
liczycie gołębie?! 

— A dyć tak. 
— To nie wiecie, że u nas się za 

to płaci. Ile czasu tu stoicie? Ile nara- 
chowaliście gołębi? 

— Oj sanowny panie — stoję od 
dwóch minut, a doliczyłem się dopie- 
ro dziesiątki. 

— No to dawajcie 20 złotych — 
po 2 złote sztuka — tanio boście się 
piędko zwinęli. 

Kmiotek zapłacił i pojechał do do- 
'u. W niedzielę opowiada kmotrom 
swe wrażenia: „ale to co mówią, że | 

to cyste | Warsawiaki som cwaniaki, 
kłamstwo. Durny naród, że strach. Ta- 
kem nabrał jednego, aż miło: pedzio- 

łem, co 2 minuty stoję i 10 sztuk na- 
1achowałem — głupi uwierzył, a ja już 
z kwadrans siem przyglądał i równo 
35 gołębi obłiczyłem. Ha! 

I dobrze. Wszyscy zadowoleni — 
warszawiak, kmiotek i ten, co lubi się 
pośmiać beztrosko. Karol. 
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Związek b. żołnierzy 
"Litwy Środkowej 
Inicjatywa organizatorów zjazdu 6 

haucerskiego p. p., którzy brali udział w 
Walkach o Wilno, jako też inicjatywa Woj- 
skowego Biura Historycznego i szereg in- 
nych formacyj uczestników owych walk, 
podjęta przez Wileński Zarząd  Woje- 
wódzki Federacji Polskich Związków  Ob- 
rońców Ojczyzny, -— w wyniku swem do- 
prowadzi do powstania nowcj organ ji 
obejmującej byłych żołnierzy Litwy 
kowej, która ma być zawiązana w dniu 10 
listopada r. b. na źjeżdzie w Wilnie wszy 
stkich uczestników walk 0 Wileńszczyznę. 

Sprawa ta była przedmiotem obrad na 
acbraniu organizacyjnem w dniu 2 b. m. 
w Wilnie. 

Zebranie to zagaił 
Wileńskiej Federacji 
tiklis, poczem obradom 
Abramowicz, pierwszy prezes Tymczaso- 
wei Komisji Rządzącej Litwy Środkowej. 

W rezultacie obrad postanowiono zwo- 
łoś na dzień 10 i 11 listopada 1930 roku 
db Wilna zjazd byłych uczestników walk 
tych walk wj szczególności członków P.O.W. 
wileńskiego, samoobrony wileńskiej, _dywi- 
zyj legjonowych, kawalerji pułk.  Beliny, 
dywizyj 'itewsko - białoruskich, kolejarzy 
wiłeńskich, oddziałów ochotniczych grupy 
sujr. Kościałkowskiego, 6 harcerskiego p.p. 
Związku Bezpieczeństwa Kraju, i grupy 
geu. Pasławskiego. 

Na protektera komisji zjazdowej posta- 
nowiono zaprosić gen. Żeligowskiego. 

Do komisji zjazdowej postanowiono za- 
prosić przedstawicieli wszystkich wyżej 
wymienionych formacyj, a mianowicie: 

Z ramienia P. 0. W. Wileńskiego — płk. 
dr. Dobaczewskiego. Samoobrony  wileń- 
skiej — pułk. Kruszewskiego. Kawalerji Be- 
tny — pułk. Belinę - Pražmowskiego. Liy- 

   

przezes Zarządu 
wicewojewoda  Kir- 

przewodniczył p. 

wazyj litewsko - białoruskich — pułk. Bo- 
*uatyńskiego. Grupy ochotniczej mjr. Ko- 
ścizłkowskiego — wojewodę  bialostockie- 
go Marjana Gałka wakićgo. 6 harcerskie 
go p. p. — mjr. Ignacego Bobrowskiegi 
źwigzku Bezpieczeństwa Kraju — wic 
"wojewodę  Kirtikiisa. Grupy likwidacyjnej 
Pasa Neutralnego — gen. Pasławskiego. Ko- 
tejarzy — mjr. Narkowicza. 

Prace przygotowawcze prowadzić będzie 
Komitet Wykonawczy, powołany przez 

wczorajsze zebranie, w następującym skła- 
dzie: przewodniczący gen "Mokrzecki, 
wiceprezesi: Witold Abramowicz, płk. dypl. 
Stachniewicz i ppłk. Perkowicz, sekretarz 
kpt K. walec, zastępcy sekretarza Pawel 
Jankowski i T. Szumański. 

Na przewodniczących poszczególnych sek 
cyj zostali powołani: sekcji propagando- 
wo - prasowej p. Marjan Szydłowski, kwa- 
terunkowej — mjr Fieldorf, sekcji obrad 
i oryanizacji związku b. żołnierzy Litwy 
Środkowej — dr. Edward Góra (wiceprezes 
Zarządu Federacji), sekcji zaproszeń i aka- 
demji — mjr. Kozłowski, sekcji pochodo- 
we; — p. Śmiłgiewicz. 

Definitywna lista uzupełniona członka- 
mi komisji zjazdowej i Komitetu Wyko- 
nawczego ogłoszona będzie dodatkowo. 

Zebranie postanowiło przedłcżyć zjaz- 
dowi wniosek utworzenia związku, obejmu- 
jącego b. żołnierzy Litwy Środkowej oraz 
wszystkie te osoby cywilne które współ- 
Fracowały w akcji odzyskania Ziemi Wi- 
leńskiej. 

Akcję zjazdową poprzedzi cykl odczy- 
„tow, które wygłoszą w Wilnie w czasie od 
$ 17 b. m. prelegenci Wojskowego 
Biura Historycznego z Warszawy: — kpt. 
Frzybylski i kpt. Waligóra na aktualne ie 
mary, dotyczące akcji wyzwolenia Wilna 
w łatach 1915 — 1920. Pierwszy wykład 
kpt. Przybylskiego w dniu 9 b. m. p. t. 
„Sprawa Wileńska w toku wojny 1918 — 
140“ poprzedzi słowo wstępne, które wy- 
łosi p. wojewoda wileński 
aczkiewicz. 

    

OSTATNIA KREACJA MISTRZA 

LON CHANEY 

O0MOTYWA 
"BORA 
otwarcie sezonu 

w tych dniach w kinie „HELIOS“, 

  

NIECIERPLIWOŚĆ - 
(KDROBA NASZEGO STULECIA 

Niecierpliwość jest cechą ludzi niewy- 
trwałych. Większość z nich zostaje w ŻE 
śłze da swego celu. Są ludzie bez szerokie- se oddechu, bez siły na dłuższą metę. Drep- 
tanina bezplanowa z dnia na dzień staje się 
udziałem ludzi małych bez dążeń į aspira- 
Gj. Wytyczne musi mieć ten, który po so- 
©ic pragnie zostawić trwały ślad, który chce 
się wypowiedzieć w pracy i czynach. Plan 
trzeba mieć naszkicowany, ale budowę na- 
rt prowadzić dokładnie, nie nerwowo 
wytrwale. 

| W nauce największe wynalazki chemji i 
fizyki szły krok za krokiem od doświadcze- 
nia do doświadczenia. Mały induktor genjal- 

eksperymentatura H. Hertza był pierw - 
są radjostacją nadawczą, a dziecinny dru- 
uk, pierwszym na świecie detektorem, albo 
«biornikiem. Tylko wielka wniosła cierpli- 
wość i wola tworzą rzeczy wielkie i trwałe. 

c pragniimy skakać, bo nie doskoczymy. 
W życiu naszem csobistem, praktycznen: *wa podobnie. Ten, kto chce odrazii wzbo- 

vacić się — zwykle nie dochodzi do niczego. 
„. Jakże potrzebna jest cierpliwość, a wy- 
*rwalošč w žyciu narodu, w organizacji ży- 
sm ekonomicznego! Dzięki wytrwałości i 
woli można zrealizować wielkie plany, cze- go dowodem jest działalność P.K.O. 

Z małych składek obywateli P.K.O. po- t rać olbrzymie fundusze, które 
zasiłałą wszystkie dziedziny życia eko- 

у nego kraju. A w tem wielkiem dzie- 
społecznem P.K.O. każdy z nas — uczest- 
yw obrotu P.K.O. jest dzielnym i požy- 
Rym pomocnikiem. JL 

Dziś przedostatni dzień 

pobytu 

Luna- Parku 
w Wilnie, Park Bernardyński. 

       

         

  

   

2 pokoi z kuch- 
nią na Zwierzyń- IiPoszukuję : 

mieście. Łaskawe 4, Zarzeczu bądź W 
[estonia proszę nadsyłać do Redakcji 

# sub. „Mieszkanie“.       
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Oz:ektor Zelwerowicz „wystawia”* młody las“, 

  
  

RONIKA 
SOBOTA 

W. słońca o godz. 5 m. 40 4 Das 
Franciszka S. 

Jutro 
Placydy M. 

Z. słońca o godz. 5 m. 8 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U.S.8, 
w Wilnie, 

z dnia 3. X. 1930 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 767 

Temperatura średnia -l- 5 

Temperatura najwyższa -|- 8 

Temperatura najniższa -l- 0 

Opad w milimetrach: 0,1 

Wiatr i 
Południowo-zachodni 

przeważający | 

Tendencja: spadek 
Uwagi: zrana pochmurnie, potem deszcz 

  

NABOŻEŃSTWA 
— (k) Rozkład nabożeństw niedzielnych 

w Katedrze. Godz. 5 — Msza św. ape 
n.arja, godz. 830 — Msza św. z suplikacja- 
ini, godz. 9.30 — Msza św. wotywa, godz. 
015 Suma, celebruje ks. prałat Jan Uszyt- 

ło, kazanie wygłosi ks kanonik Jasieński, g. 
15.30 — wykład z pisma św., godz. 16 — 
Nieszpory i różaniec. 

— (k) Nieustanna Adoracja Przenajświ 
tszego sakramentu. Dnia 5 pażdziernika w kościele w Crkadowie przypada całodzienna 
zuoracją a a Brego Sakramentu, dn. 6 października w kościele w Wojstomie, dnia 
7 paždz. w kościele w Marcinkańcach, dn. 8 października w kościele w Dubiczach, dn. 2 października w kościele w Dziewiętkowi- 
<zach, dnia 10 października w kościele w 
Majewie. 

ZAŁOBNA. 
LA W pierwszą rocznicę zgonu Ś.p. 
Czesława Jankowskiego, przypadaja- 
<a w najbliższy poniedziałek 6 bm. od- 
pędzie się tegoż dnia o godzinie 9 m. 
30, w Bazylice Katedralnej, w kaplicy 
św. Kazimierza staraniem Syndykatu 
Dziennikarzy Wileńskich żałobna 
msza Św. 

URZĘDOWA 
— Przyjazd mtin. Prystora. Dziś ra 

no DY do Wilna minister Pry- 
stor w celu zwiedzenia miejscowyc!! 
zakładów opiekuńczych i opieki społe- 
cznej. 

— Przedłużenie terminu ulg  podatko- 
wych dla nowych budowli. Na podstawie 
rozporządzenia władz centralnych termin 
zwolnienia nowowznoszonych budynków 
oraz Części nadbudowywanych i przybudo 
wanych od podatków od nieruchumości i 
hudynków, pobieranych na rzecz skarbu 
państwa oraz miast przedłużony został do 
końca roku 1940. 

Do tegoż terminu przysługuje prawo 
potrącania z ogólnego dochodu przy wy- 
miarze podatku dochodowego sum, użytych 
na budowę. Zaświadczenia w celu uzyska- 
nia tych ulg wydaja właściwe władze bu“ 
dowlane. 

— Okólnik w sprawie kar administracyj- 
nych. Władze wojewódzkie nadesłały  0s- 
tainio pod adresem wszystkich starostów 
ckėlnik w sprawie polityki karno - admini- 
stracyjnej. W okólniku tem wskazany, że 
ciężkie położenie gospodarcze domaga się 
stosowania odpowiedniej polityki karno - 
administracyjnej. х 

W myśl tego należy pamiętać, że kary 
mogą być stosowane jedynie po uprzedniem 
upomnieniu winnego, 9 ile nie wchodzi w 
gre osoba, w stosunku do której żadne 
inne środki nie będą celowe. 

Policja zwłaszcza powinna unikać sza- 
Łlonowego i masowego nakładania kar, co 
w wyniku ostatecznym nigdy nie daje do- 
brego rezultatu. 

SĄDOWA 

— Sędzia Piłsudski  wiceprokuratorem 
Sądu Najwyższego. Postanowieniem Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej Sędzia Sądu 
Apelacyjnego w Wilnie p. Jan Piłsudski mia 
nowany został wiceprokuratorem Sądu Naj- 
wyższego. 

POCZTOWA 

— Przyśpieszone doręczanie listów. Na 
skutek interwencji szeregu zainteresowanych 
crganizacyj. Ministerstwo Poczt i Tele- 
grafów przyjęło do wiadomości, że szcze- 

  

gólnie na prowincji doręczanie listów zwła- 
szęza ekspresscwych niedomaga i przyrze- 
Flo szczegółowe rozpatrzenie tej sprawy. 

Należy wierzyć, że w najbliższej przy: 
szlošci doręczanie listów będzie znacznie 
przyśpieszone. 

SKARBOWA 

., — Przedłużenie terminu kar ulgowych. 
Urzędy sksrbowe otezymaly polecenie, aby 
od wszelkich wpłat, uskuteczaianych na po- 
czet nieodroczonych i nierozłożonych na 
raty zaległości w podatkach bezpośrednich 
i opłatach steniplowych bez względu na 
czes ich powstania, pobierano jeszcze w 
ciągu pazdziernika znižone kary za zwio- 
kę. 

= Kara ta zmniejszona jest do 1 i pół proc. 
naesięcznie, licząc od ustawowego terminu 
płatności, zamiast 2 proc. miesięcznie. 

— Kto będzie prezesem Izby skarbowej 
w Nowogródku. Kierownik Izby Skarbowej 
w Nowogródku p. Leopold Wojna mianowa- 
ny został prezesem tej izby. 

AKADEMICKA 
— Sodalicja Marj. Akademików 

damia, że pierwsze zebr. 
się w niedzielę 5 b. m. 

Zebranie poprzedzi Msza Św. w kaplicy 
ga Jezuitów. Początek Mszy Św. o godz. 
ej. 
— Z Koła Polonistów sł. USB. W niedzia 

lę dn. 5 października br. o godz. 11 w lokalu 
minarjum Polonistycznego odbędzie si? 

zebranie sekcji historyczno - literackiej, po- święcone dyskusji nad „Kresem Wędrówki" 
Sherifta. Dyskusję zagai kol. W. Maliszew- 

ski. Goście mile widziani. Kierownik Sekcji 
szczególnie prosi kol kol. nowowstępujących 
© przybycie na to zebranie. 

d Chóru 
damia, że we wtorek 7. 10. o godz. 20 w 
„Ognisku““ Akadem (Wielka 24) odbędzie 
się pierwsza próba. Wszyscy, którzy chcą 
się zapisać, są również proszeni o przybycie, 

RÓŻNE 
— Członkowi honorowi WiL T-wa Fil. 

barmonicznego. Na walnem zebraniu Wil. 
Tow. Filharmonicznego w dniu 2. X. r. b. 
zostali przez aklamację powołani na człon- 
ków honorowych Towarzystwa prof. Mi- 
chai Józefowicz z Wilna, oraz rektor Karol 
Szymanowski z Warszawy. 

Miło nam jest stwierdzić, że prof. Mi- 
chał Józefowicz od pierwszych dni istnie- 
nia „Słowa” jest naszym współpracownikie s: 
prowadzącym dział muzyczny. 
— Obniżenie granicy przemiału do 50 proc. 

Jak się dowiadujemy, miarodajne czynniki 
zdecydowały już sprawę przemiału w kie- 
runku obniżenia granicy przemiału do 50 
Proc. 

Odpowiednie zarządzenie w powyższej 
sprawie wydane zostanie w najbliższym 
<zasie. 
wasi as Sk Kradziež2 

w Wilnie staly gą która nę- 
ka mieszkańców kapec ich na dotkliwe. 
® Ь 

Większość tych kradzieży pozostała nie- 
wykryta co niezbyt dobrze Aladć 
wności naszej policji śledczej: Wprawdzie 
enegdajszą kradzież u komisarza policji śled- 
czej wykryto wprost błyskawicznie, lecz to 
tylko zapewne padek, bowien: trudno 
dać wiarę sda, że energję policji nale- 
ży przypisać jedynie stanowisku p. Glińskie- 

0. 
Miasto jest oddane wprost na łup rzezi- 

mieszków, którzy grasują jak dotąd bezkac: 

zawia- 
ogólne odbędzie 

Akademickiego zawia- W 

ŁOw o 

Z SĄDÓW 
SZEŚĆ LAT CIĘŻKIEGO WIĘZIENIA ZA 

DZIAŁALNOŚĆ KOMLNISTYCZNĄ 
W dniu 2 kwietnia r. b. aresztowano w 

Wilnie, przy okolicznościach niecodziennych 
znanego policji politycznej i śledzonego 
od dłuższego czasu działacza komsontol- 
skiego niejakiego Samuela Pirockiego. 

Zoczył go na ulicy Zawalnej wywiadow 
ca Urzędu Śledczego  niejakiś Baratyński 
i przytrzymał. 

Pirocki, jako że jest to chłopiec „obla- 
tany** i łatwo orjentujący się w sytuacji w 
nig wymyślił sposób aby uciec, w tym 
celu zacząt krzyczeć: „napad, bandyci, 
ratujcie"... 

Nie na wiele się to zdało, bo chociaż ko 
ledzy partyjni pemysłowego ptaszka zrobili 
zruczny tłok, a sam ©n rzucił się do ucie- 

porzucając walizkę, nadbiegajacy po- 
Ycjant złapał go za kołnierz i przytrzy- 

W walizce porzuconej na ulicy znaleziono 
30 kilo bibuły komunistycznej, nic więc 
Gziwnego, że z tak pokaźnym bagażem 
trudno było uciekać od policjantów. 

Jak ustalono następnie  Pierocki, który 
n b. był absolwentem jednej ze szkół 
leńskich miał następnego dnia wyjechać na 
studja do Francji. Podróż z bibuła komuni- 
styczną była więc ostataią robotą przed 
wyjazdem zagranicę, a może być ostatnią 
w życiu Pirockirgo. 

Wczoraj sprawa ta była tematem  ob- 
rad Sądu Okręgowego w Wilnie, który po 
rozpoznaniu jej skazał młodocianego ale 
zasłużcnego działacza komunistycznego na 
€ łat więzienia ciężkiego. 

Pozbawienie praw stanu, będzie miało 
dla dalszego życia jego ogromne znacze- 
nie i zapewne niejednego początkującego 
komunistę odciągnie ze źle obranej drogi 

МЕС МА PRZEŁAJ, ZAWODY KOLARSKIE 
I MECZ PIŁKARSKI. 

W dniu 19 bm. odbędzie sie w Wilni2 
tieg naprzełaj o mistrzostwo Polski Bieg 
ten zgromadzi najleeszych zawodników pol- 
skich w tej konkurencji i będzie imprezą b. 
ciekawą. 

Niejako ostatnim przeglądem sił biegaczy 
wileńskich będzie podobny bieg (5 kim.) or- 
ganizowany w niedzielę przez AZS na tere- 
rach Zakretu. 

Start wyznaczony został na godz. 11 ra- 

  

  

no. 
W tym samym dniu Wii. T-wc Kołar- 

skie organizuje na bieżni boiska 6 pp. leg. 
zawody kolarskie, a drużyna piłkarska Ogni- 
ska rozegra mecz z drużyną 42 p. z Białe- 
gostoku. 

ZAWODY NA ODZNAKĘ O.Z.L.A. 
_. Dziś i jutro na stadjonie Ośrodka WF aa 
Fióromoncie odbędą się (o ile pogoda po- 
zwoli) zawody lekkcatlctyczne va odznakę 
FZLA dla pań i panów. 

Dziś zawody rozpoczną się o godz. 2 
Fo południu, jutro o 9 rano. 

SA KOZERA WEZYRA 

nie, a policja śledcza nie może dać mu rady. 
Wprawdzie wczoraj w noc przeprowa- 

dzono na mieście liczne dewizje wśród ele- 
mientów przestepczych, lecz czy na Ślad osta- 
tnich kredziežy natraliono, -niewiedomo, bo- 
wem informowanie ogółu o tych spra- 
wach co leży w obowiązkach policji rów- 
nież jest tak samo zprawnie zorganizowane, 
jak pogotowie do walki z włamywaczami. 

—Zabawa taneczna odbędzie się dziś w 
kole Pol. Mac. Szk. im. T. Kościuszki przy 
ui. Turgielskiej 12. Wstęp na zabawę tyl- 
kc dla posiadających karty wstępu, oraz 
wprowadzonych przez nich ości. Stroje 
wieczorowe nie obowiązują. Karty wstępu 
niożna otrzymać u członków koła. : 
ia RC o godz. 10 wiecz. Cena bi- 
ciu 1 zł. 

— Zgubiło go „zielone** prawo jazdy. 
Starosta Grodzki w Wilnie ukarał w dniu 2 ' 
października r. b. szofera Staszkiewicza 
Wiktora, zam. w Wilnie przy ul. Wileńskiej 
51-—3, aresztem bezwzględnym na prze- 
ciąg. dni 7 (siedem) za to, że Staszkiewicz 

iktor w dn. 26. 9. 30 r. prowadził auto- 
bus, mając zezwolenie na prowadzenie po- jazdów mechanicznych prywatnych nie słu- 
żących dla celów zarobkowych. Prawo ja- 
zdy zostalo od niego odebrane i przžkazane 
do dyspozycji Wileńskiego Urzędu Woje- wódzkiego. х 

TEATR I MUZYKĄ 
— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś po 

raz ll-ty głośna sztuka  Szerriff'a „Kres 
wędrówki”, ktora odniosła wielki sukces ar- 
tystyczny i cieszy się niesłabnącem powo- 
dzeniem. Fascynujące sceny, pełne grozy 
wojennej, podczas ataku na pozycje an- 
gielskie — wywierają wstrząsające wraże- 
me. 
Wykonawcy poszczególnych ról z R. 

Wasilewskim, K. Wyrwicz - Wichrowskim 
i Wyrzykowskim na czele, tworzą świetnie 
zharmonizowany zespół. 

— „Młody las", Sztuka J. A. Hertza, ilu- 
strująca prześladowanie młodzieży naszej w 
szkołach rosyjskich. ukaże się jako najbliż- 
sza premjera wystawicna z okazji  25-cio 
lecia strajku szkolnego. Sztuka ta bę( + 
dąca żywem  odźwierciadleniem przeżyć i 
nastrojów wśród młodzieży naszej, niewątpli 
wie zainteresuje społeczeństwo wileńskie. 

— Teatr Miejski w „Lutni“, Dziś 
raz 10 ukaże się perła literatury polskiej 
dramatycznej „Pan Jowialski" A. Fredry, w 
nowej oryginalnej * koncepcji za aa 
dyr. Zelwerowicza. _ Wszystkie bilety na 

© spra- przedstawienie dzisiejsze sprzedane. 
— Niedzielne przedstawienie idnio 

we. W obu teatrach miejskich odbędą się 
Jutro o godz. 3 m. 30 przedstawienia po- 
południowe po cenach  zniżenych. W te- 
atrze na Pohulance po raz ostatni w sezonie 
„Rozbitki“ J. Blizińskiego. W teatrze „Lu- 
tnia" również po raz ostatni w sezonie aktu- 
alna komedja J. Raczkowskiego „Nad  pol- 
skiem morzem”. 

3 I OOBE EZ S III, 

  

Zamordowa! narzeczoną i sam 
popełnił samobójstwo 

Mieszkańcy miasteczka Derewna 
Stołpeckiego, wstrząsnięci zostali 
jaka rozegrała się w zagrodzie 
Siejki, mieszkańca tego miasteczka. 

Rankiem w stodole należącej do Micha- 

pow. 
tragedją, 

Michała 

ła Siejki, znaleziono zwłoki zamordowa- 
nej szewskim nożem Anny Holec, a tuż 

obok zwłok zamordowanej w bestjalski 
sposób kobiety, zastygnięte zwłoki Michała 
Siejki, powieszonego na belce. 

Zachodzi przypuszczenie, że Siejko _do- 
konał morderstwa Holcowej, z którą utrzy- 

mywał od dłuższego czasu stosunki mi- 

łosne, poczem sam powiesił się na belce. 
W kieszeni miał podobno jeszcz» butelkę 
wódki. 

Samobójca i morderca Siejko znany był 
organom bezpieczeństwa publicznego jako 
kryminalista (karany za bandytyzm).  O- 
Ostatnio spieniężył on podobno część swej 

schedy. Jakiś zatarg z kochanką doprcwa- 
dził go do morderstwa Holcowej i wr:sz- 
cie samobójstwo. 

Zbadaniem przyczyny tej tragedji zaję- 

ły się już władze bezpieczeństwa  publicz- 
nego. 

wi-, 

P zustano: A. Dylkiewi 

    

Nabożeństwo żałobne w tymże 
o godz. 10-ej, po którem nastąpi pogrzeb na cmentarzu Rossa, 

o czem zawiadamiają kolegów zmarłego, 
przyjaciół i uczącą się młodzież MATKA, BRACIA i wUJ. 

8 3 Р. 

ADAM DANECKI 
zmarł 1-go października 1930 r., w wieku lat 39. 

Eksportacja zwłok nastąpi w sobotę dnia 4 października b. r. o g. 9.30 
z Kaplicy szpitalnej św. Jakóba do kościoła św. Jakóba. 

  

   

  

    

   

  

kościele i w tymże dniu odbędzie się 

    

S. + P. 

ADAM DANECKI 
Inżynier Chemik, Profesor Państwowego Gimnazjum 

im. J. Lelewela wWilnie, 
zmarł 1-go października 1930 г., w wieku lat 39. 

O nabożeństwie żałobnem i dniu pogrzebu nastąpi osobne powiadomienie. 

Opieka Rodzicielska przy Gimnazjum 
im. J. Lelewela w Wilnie. 

Instruktora kominternu ujęto w Wiln 
dni miejscowi agitatorzy komunistyczni odbywali długie narady z jakimś Od paru 

vsobnikiem, aieznanym mej+cowym władzom bezpeczeństwa. Zainteresowano się 

  

bliżej 
tajar niczym nieznajomym i w dniu wczorajszym musiano go aresztować, bowiem zdra 
dzał on zamiary wyjazdu 

Przy zatrzym”nym zna'eziono liczne notatki i szyfry. Jak się okazało jest to spe- 
cjatny a Komi 'ternt przybyły jako instruktor komunistyczny na czas akcji wy- 
burczej. wzwisko 'egc trzyruane jest w tajeranicy. 

Niezwykłe samobóistwo podoficera 
Z Grodna *onoszą ) a'mobójstwie podoficera wśród niezwykłych okoliczności. 
Sierżant Kamiński z jednego z tamtejszych pułków piechoty wyprowadził kompanię 

żołnierzy na pla: przc4 koszacami i skoimenderowawszy baczność na oczach żołnierzy 
sięg: 

  

al po rewo'wer i st ze'ił sobie w głowę. 

Smie.č nastąpiła natychmiast przed przybyciem pomocy lekarskiej. 

Co było powode r. s:mohójstwa nie jest narazie wiadome. 

Skład amunicyjny pod ziemią 
w Mołodecznie wpobliżu ogniska kolejowego podczas robót ziemnych natrafiono 

na zokopane przed laty csłe massy 'umunicji karabinowej i kilkadziesiąt pocisków ar- 
matnich wielkiego» kalib:x W celu zapobieżenia ewentualnym wypadkom tereny zagro- 
zene zostały zabczpieczo:e przez wysiawienie posterunków. 

Zapasy amunicyjne zostały ukryte przez cofające się przed 15 łatu wojsko rosyjskie 

  

  

— jutrzejszy występ artystów hiszpań- 
skich. o w niedzielę, o godz. 3-ej wiecz. 
wystąpi w teatrze „latnia” znakomity kom 
pozytor hiszpański Joze Padilla, oraz czaru- 
jaca pieśniarka Lidja Ferreira. { 

W wykonaniu artystów hiszpańskich u- 
słyszymy szereg cudownych piosenek, któ- 
re w niezrównanej interpretacji L. Ferreira— 
nabierają właściwego wyrazu i kolorytu. 
Eiektowne kostjumy dostosowane do każdej 
piosenki tworzą artystyczną i godną po- 
azrwu całość. 

— Widowisko popularne w teatrze 
„Lutnia“. Trzecie z kolei widowisko popu- 
larne po cenach najniższych ode 30 gr., 
przeznaczone dla najszerszych warstw spc- 
łecznych, odbędzie się w poniedziałek  naj- 
liższy 6-go b. m. w teatrze „Lutnia. 
W dniu tym ukaże się po raz oststni war- 

tościowa kamedja A Fredry „Pan Jowialski“ 
w nowej maiowniczej szacie dekoracyjnej, 
orzz w oryginalnem ujęciu 
dyr. Zelwerowicza. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Hollywood — Poganin. 
Heljos — Walc Naddunajski 

Światowid — Pat i Patachon jako po- 
licjanci. 

Wanda — Wiera Mircewa. 
Kino Miejskie — Dzieje duszy. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Wypadki w ciągu doby. Od 2 do 3 
bm. zanotowano wypadków 24, w tem kra 
dzieży 4, opilstwa 2, przekroczeń administa 
cyjnych 9. 

— Złodzieje grasują bezkarnie. W 
dniu 2 bm. Lachowiczowi Władysła- 
wowi Słowackiego nr. 4 skradziono z 
jego mieszkania 300 złotych w gotów- 
ce, garderobę damską i męską oraz 
bieliznę. Straty wynoszą 3250 zł. 

Ze szpitala żydowskiego „Misz- 
ineres Chojlen:'* skradziono 14 koców i 
bieliznę na łączną sumę 500 zł. 

Efros Aleksandrowi, zam. w  do- 
Łroczynności żydowskiej, Portowa nr. 
17 skradziono garderobę na sumę 335 
zł. W tymże dniu garderoba znale- 
siona została przez funkcjonarjusza P. 
Pań., porzucona koło domu nr. 22 przy 
tejże ulicy. 
Tad aa. A LOWERE 

czoraj w 
Alenas b aaa policji *Rymkiewi 
cza znanego z procesu łapownika Szołca u- 
jawniono od dawna prowadzony tam pota- 
jemny dom gry w kary 

2 w chwili wkrac ji w lokalu 
сга ka 37), F. 

I'aitela (Garbarska 5) z — nau- 
czyciela i niejakich ]. Połtarzyskiego i B. 
tuińskiego. 

— (Coraz lepiej. Na ulicy Słowac- 
kiego na przechodzącą samotnie p. Ra 
binowicz dokonano napadu. Napastnik 
wyrwał jej z rąk torebkę z p ieniędzmi ` 
i zbiegł Policji w tym czasie wpobliżu 

reżyserskiem R 

RADJO WILEŃSKIE 
SOBOTA, DNIA 4 PAŹDZIERNIKA 
rai AL 
12.05 — 13.00 Muzyka z płyt (Śpiew). 
13.00 Kom. meteor. pak Genų 
1ą'30 — 16.35 Progr. dzienny. 
16.35 -— 17.00 Tr. z Warszawy. Odczyt 

rządowy „Polski program gospodarczy" — 
wygł. Wacław Fabierkiewicz. 

16.40 — 16.45 Program dzienny. 
1650 — 16.10 Tr. z Warszawy. Odczyt 

rządowy: ‚О bezrobuciu na świzcie. 
17.00 — 18.00 Tr. z Warszawy. Audycja 

dla młodzieży. 
18.00 — 19.00 Tr. nabożeństwa z Ostrej 

Bramy. Tr. na całą Polskę. 
19.00 — 19.15 Kwadrans literacki 

Wiersze Michała Pawlikowskiego ze zbior- 
RA „Harfa Eola** (r. 1930) wyk. Z. Dr. 

19.15 — 1940 „W świetle rampy" — 
nowości teatr.. omówi T. Łopalewski. 

19.40 — 20.00 Progr. na tydz. nast. i 
rozm. 

20.00 — 21.15 Tr. z Warszawy. Pras. 
dzien. radj. i koncert (muz. lekka). 
„21.15 — 21.30 „W pierwszą 
śmierci Czesława Įankowskiego“ — wygł. 
W. Piotrowicz. 

21.30 — 22.00 Tr. z Wileńskiego Luna - 
I'arku. Reportaż prowadzi A. Bohdziewicz. 

22.00 — 24.00 Tr. z Warszawy. Feljeton, 
komunikaty i muzyka tan. 

* 

— „W pierwszą rocznicę śmierci 
ci Czesława Jarkowskiego“ przed mikrofo- 
1em Polskiego Radja w Wilnie, dzisiaj, w 
sobotę 4 października, o godzinie 21 m. 15, 
wygłosi p. Wiktor Piotrowicz  _wspomnie- 
nie, poświęcone pamięci znakomitego pisa- - 
rza, poety i dziennikzrza Czesława Janko- 
wskiego zmarłego w dniu 6 października r. 
ubiegłego. 

NIEDZIELA, DNIA 5 PAŹDZIERNIKA. 

10.15. Nabożeństwo z Bazyliki Wileńsi 
Chór katedralny pod dyr. W. Kalinowskiega. 

12.00 Bicie zegara i hejnał z wieży kate- 
dralnej w Wilnie. 

12.10 — 14.30 Tr. z Warszawy. Poranek 
z Filharmonji i odczyty rolnicze. 

14.30 — 14.50 „Koszenie inu'* —- odczyt 
wygł. Alfons Josanis, 

14.50 — 15.20 Tr. z Warszawy — Muzy- 
ka i odczyt sp rółdzielczy. 

16.40 — 16.55 Tr. z Warszawy. Odczyt 
historyczny. 

16.55 — 17.15 Muzyka z płyt. | й 
17.15 — 17.30 Wiadomošci przyjemne i 

pożyteczne z Warszawy. 
17.30 — 17.40 „W czem tkwi siła ruchu 

spółdzielczego pog. wygł. W. Mazurkie- 
wicz. 

17.40 — 1900 Tr. z Warszawy. Koncert 
popularny. в ча 

19.05 — 19.25 „„Kukułka wileūska““ —- 
niówiony tygodnik humorystyczny. ` 

19.25 5012 Tr. z Warszaw. Feljeton 
i transm. ruchu uricznego. 

20.00 — 21.10 Tr. WY. Słucho- 
wisko, koncert. я 

21.10 — 3 kj» spółdzielczy. 
rog. wygł. dyr. Godecki. 

21.25 — 34 00 Tr. z Warszawy. Koncert 

    

nie było, gdyż był to poźny wieczór. feljeton, komunikat i muzyka taneczna. 
— Zagadkowa śmierć. W zagajniku 

Gkoło gajówki Siniawka, w pobliżu toru ko- 
lejowego w odległości zaledwie 2 klm. od 
Stołpców, znaleziono zwłoki Helenv  Pil- 
oziukiewiczównej z przestrzeloną — piersią, 
obok zaś rewolwer. i 

Walka dwóch wsi.Po- 
tniędzy mieszkańcami'wsi Polany, a 
wsi Siecienięta, w gm. wiszniewskiej 
na tle porachunków osobistych powsta 
ła bójka w czasie której został ciężko 
Fotaniony Wieluć ze wsi Polany. 

Jak się okazało,  Bildziukiewiczówna 
miała w pobliskiej budce kolejowej narze- 
czonego, niejakiego Prokopowicza. Między 
narzeczonymi od dłuższego czasu istnia- 
ło jakieś nieporozumienie. 

Bildzi kiewiczówna miała odgrażać się 
że przy spotkaniu wypali oczy niewiec- 
nemu narzeczonemu i t. p. 

W dniu 25 ub. m. wieczorem usiłowała 
zobaczyć się z narzeczonym, podeszła do 
budki kolejowej, gdzie Prokopowicz zamie- 
szkiwał i próbowała go wywołać. Gdy wy- 
woływanie nie odniosło skutku, dziewczyna 
wypuściła krowy z obory, aby zmusić na- 
rzeczonego do wyjścia. Wyszedł podobno 
tylko ojciec Prokopowicza, który krowy 

OKAZYJNIE 
do sprzedania samochód 7-osobowy. 

" Wiadomość: War. Sp. Myśliwska, 
Wileńska 10. 4 

  

zagnal do obory, a dziewczynie  nawymy- 
Slai. 

Nazajttrz znaleziono ją z przestrzelcną 
pea Sią. i 

! Śledztwo niezawodnie  tistali co bylo 
Frzyczyną śmierci dziewczyny. 

— Duży pożar na wsi. We wsi 
Mojsiejonki, gm. głębockiej wybuchł pożar, 
który strawił 6 domów ych oraz 
zabudowania gospodarcze, przyczyniając 
właścicielom straty okło 30 tys. zł. : 

— Zabójstwo w bojce. Pomie- 
dzy mieszkańcami zaśc. Nochorowszczyzna $. 
romajskiej Krzywonosami Franciszkiem i 
Józefem wynikła bójka w czasie której Fran- 
cszek Krzywonos, działając w obronie wła- 
śnej, pochwycił flinte i strzelił do Józefa 
K:zywonosa, zana w gardło, wskutek 
czego Krzywonos Ji zmarł. 

— Wilki na wsi. Koło Łużek, Ko- 
hylnik i Hruzdowszczyzny zawważono stada 
wilków, które włóczą się po okolicy wywołu- 
Jac popłoch wśród włościan.



Kąci< Grafologiczny 

Kącik grafologiczny, poświęcony tvm 
wszystkim czytelnikom, którzy się grafolo- 
gją interesują i chcieliby otrzymać eksper- 
tyzę charakteru swego bądź zainteresowa- 
nej osoby, zawiadamia iż listy z próbkami 
kisma należy przesyłać do Redakcji „Słowa” 
dis grafologa, załączając znaczek 1 zł. na 
odpowiedź... 

„L. A*. Charakter 
dużo przedsiębiorczości, zamiłowania 
i porządku w każdem  poczynaniu 
wem. Zaniłówanie spokoju ambicje 

opanowany równy 
ładu 

  

«e niewygórowane. Domatorstwo. Bardze 
charakterystyczne dla usposobienia P. T. 
jest sui generis zasklepienie sie w sobie. 

      

   
   

słowość, przy tem wszystkiem jednak 
uiniejętność opanowywania się. Umysł 
ścisły — materjalistyczny. 

Małpeczka —  Niusia. Bezwzględnie 
Niusiu (czy małpeczko?... nie, wolę to 

»rwsze). Pojęcie szczęścia jest rzeczą 
dzo względną. Czy Pani zna tę 

starą bajkę o chorym królu, któremu leka- 
ize zalecili nosić 
suwego. 
śliwca. okazało się, że był tak biednym, że 
ne miał koszuli. 

koszulę człowieka szczę- 
A gdy odnaleziono takiego szczę- 

Ale uleczanie smutnych duszyczek nie 
lcży w mej kompetencji jako grafologa — 

: łamach „Słowa”* określam tylko charak- 
stykę ludzi, którzy przesyłają mi próbki 

[ssma. Oto słów parę o Pani: 

Zamiłowanie piekna i spokoju, domator- 
stwo, — usposobienie marzycielskie — tro- 

Załecam większą wszechstronność. che za mało realny sposób myślenia, Ser- 
ZUS ORNE Kao imie duszko dobre, słabo „zarysowane Ścieżki 

2 22 й BE EE la = śycia — na przyszłość trzeba — na coś 
jętność zmianv sposobu bycia. Z jednej w, zdecydować 
strony, poważne i rozsądne ujmowanie ży-  * Id > 
ua, z drugiej zaś epikureizm. Umiejętność ‚ Ślad jakichś przebytych przejść žy 
zjećnywania sobie ludzi — towarzyskość, tiowych. : 
szczerość uczuć, jednak — okazywana tyl- Z, okazji urodzin 25 b. m. — zasyłam— 
ko bardzo nielicznym z nich. Wybitna zmv- powinszowanie. 

з . оу @ 
  

Mimoza. Próbki 
logowi, na wyraźne 
przesyłającym. 

Staram się być bezwzględnym dla  ła- 
skawych mych korespondentów i niewyro- 
zamiały w odpowiedziach na ich slabost- 
ki — jak zresztą Pani to może zauważy *. 
ła A teraz o Pani, 

Trochę lekkomyślności, pozatem umysł 
nietuzinkowy, oryginalność i indywidualizm 
trochę dylentatyzmu, zamiłowanie do prac 
raukowych i studjów. Łatwowierność, 

pisma udzielone grafo- 
żądanie zwracamy 

lowarzyskość, — dużo subtelności i serde- 
czności. 

Bardzo dziękuję za zainteresowanie si2 
kącikiem. 

   
     

    

UWAGA! Żądajcie wszędzie 

wyborowej czekolady 

z całemi migdałami 

FABRYKI 

A.PIA$ECHI 
w KRAKOWIE. 

    

  
Zamknięty samochód 
w cenie wozu otwartego! 

I to w tej porze roku, w okresie 
słoty i częstych przymrozków. 
Kryty model 

fabryka Warszawa. Za 

niesz samochód zamknięty, wóz, któ- 

rym podróżuje się wygodnie bez wzglę- 

Sedan Chevrolet 6 ko- 
sztuje obecnie tylko Zł. 10.650 loco 

śnieg, czy wichu 

tę cenę dosta- 

i wygodę pomi 

du na to, czy na dworze deszcz, czy 

ra. Obejrzyj wóz i prze- 
konaj się osobiście jak nadzwyczajna 
jest to okazja, okazja, której ze wzglę- 
du na kieszeń, ze względu na zdrowie 

nąć nie można. Tylko 
ograniczona liczba wozów po tej cenie. 

CEHEHEVROLET 6 
WYRÓB GENERAL MOTORS 

  

  

A. ARMANDL 

«© WŚRÓD NOCY BEZ 
GWIAZD 

Zamilkł oczekując odpowiedzi, ale 
jej nie było. Tłomacząc sobie milczenie 
detektywa, jako oznakę urazy, próbo- 
wał udobruchać go: 

—- Dobrze, ileż on potrzebuje pie- 
niżdzy dla rozpoczęcia pracy? 

-- nie mówił o pieniądzach a tem- 
nardziej nie wspominał o żadnej okre- 
slonej sumie. Gdyby zresztą mówi* 
nawet o tem, jabym się nie podjął te- 
go zlecenia. Polecił mi tylko zapytać, 
czy pan zgodziłby się w zasadzie na 
spółkę akcyjną dla eksploatacji kopal- 
ni. Twierdzi, że wystarczy mu podpis 
pański, dla zorganiowania tego rodza- 
ju spółki 

— Podpis mój, na czem? 
— Na papierze, który mam. 
— Ma pan przy sobie? 
— Kazałem zrobić kopję z tego do- 

kumentu i mam ją tutaj. Ale tylko na 
kategoryczne pańskie żądanie wręczę 
panu ten papier. 5 1 

Fortiolis patrzał na mówiącego, nie 
mogąc się zdecydować na odpowied, 
usiłował z twarzy jego wyczytać, czy 
propozycja była dobra, czy zła. Ale 
twarz detektywa była kamienna „,Cią- 
gle jeszcze gniewa się!'* — pomyślał 
waj Corabe i z westchnieniem rzekł: 

— Niech pan mi da ten papier. 
— Panie Fortiolis, — uprzedza! 

gość, — ja nie nalegam, nie radze i 
nie namawiam... 

— Proszę mi dać ten papie:! 

Podczas, gdy Fortiolis czytał, Over 

Inc milczał w skupieniu patrząc na 
końce swych trzewików, twarz jego 
drgała nerwowo. W miare, jak czyta- 
jący obracał strony, zmieszanie gościa 
rosło widocznie. Wkońcu ex-wrłóczę- 

ga nie mógł powstrzymać okrzyku: 
— Strasznie to długie i niezrozu- 

Wydawca St. Mackiewicz. 

miałe! Zabijcie mnie, a nic nie rozu- 
miem, o co chodzi? Proszę mi to wy- 
domaczyć. 

-— Uczynię to, ale zaznaczam — 
jedynie na wyraźny rozkaz pana, —- 
odpowiedział niechętnie, — Stawton 
Meer proponuje panu założenie, na 
współkę z nim, spółki akcyjnei. Pan 
będzie prezesem zarządu, a akcje zo- 
staną podzielone na połowe. 

— To znaczy, że połowa kopalni 
ma należeć do niego? — zauważył For 
tiolis. i 

-- Tak, ale trzeba wziąć pod uwa- 
ge to, że w chwili obecnej, z punktu 
widzenia prawa, on jest jedynym wła- 
scicielem kopalni. 

W hogaczu zbudził się jednak wro- 
dzony mu spryt: 

— Ale... wola mego brata? 
— Nie wchodzę w te wszystkie 

sprawy, konstatuję jedynie fakt. 
Ale on nazywa siebie przyjacieleni 

inego brata? 
— Może powiedzieć, że mając pra- 

wo zachować kopalnię dla siebie wy- 
łącznie, a nie korzystając z niego, bio- 
"ac natomiast na siebie zarząd kopal- 
ni, ma prawo żądać połowy. 

— To prawda, -—— zgodził się For- 
tiolis, —- pan ma znowu rację. Do- 
prze, więc podzielimy się, a poiein? 

— Pan wykupi pewną określoną 
ilość akcyj. Ё 

— Ileż będę musiał w to włożyć? 
— Pan może wykorzystać kredyt, 

a nie kupować gotówką. Stawtor: Meer 
znajdzie dosyć pieniedzy i nawet zwró 
c. panu akcje z zyskiem. 
_— Zysk z akcyj, za które ja 

płacę? 
— Meer gwarantuje to pann. 
— Ależ to kradzież! 
— Nie to jest zwykła operacja 

giełdowa, takie tranzakcje odbywają 
się codziennie setkami. 

-— Do djabła! Nie domyślam się 
tego. Zresztą, skoro pan tak twierdzi.. 

— Tak, twierdzę to stanowczo. 

za- 

Redaktor odpowiedzialny Witołd Weydyłło 

— Dobrze, i cóż dalej? 
AB A potem dostanie pan dywiden- 

Ge. 

— Nie otwierając właśnie portmo- 
natki? 

— Otwierając ja jedynie dla wkła- 
dania pieniędzy. 

Florestyn Fortiolis rozczulony ude- 
rzył go po ramieniu: 

— Zdumiewający jegomość, ten 
pański Stawton Meer. Jakiś presitidi- 
zator! 

— Nie, on tylko rozumie się na 
o.eracjach pieniężnych. 

Fortiolis zastanowił się: 
— Pan mówił o tem, że ja byłbym 

prezesem zarządu? Na czem polegały- 
by moje obowiązki? 2 

— Teoretycznie, czy praktycznier 
— Praktycznie oczywiście. 
— Na obecności pańskiej, raz na 

imesiąc na zebraniu, na którem zdrzem 
nie się pan w wygodnym fotelu prze” 
parę godzin, nie czytając podpisze 
protokuł posiedzenia i za to dostanie 
pan okrągłą sumkę... 

— Zajęcie niezbyt męczące! 
— Następnie wszyscy członkowie 

zarządu pojadą na obiad do wspania- 
tej restauracji, na rachunek „społki ak- 
vyjnej“. 

— Hm!.. to wszystko nie są przy- 
kre obowiązki. Ale któż w takim razie 
prowadzi wszystkie sprawy? 

— Dyrektor. 
— A jeśli on będzie żle gospoda- 

rował? 
— Zarząd ma prawo kontrolować 

z0 
— ślicznie! Właściwie to wszystko 

co pan mówi jest bardzo zachęcające. 
Ten pański Stawton Meer iest bardzo 
sympatycznym człowiekiem, skora 
cnce wziąć całą odpowiedzialność i 
pracę na własne barki, a mnie oddajac 
połowę dochodów. Szkoda, że nie mó- 
wię po angielsku, albo on — po fran- 
cusku, chciałbym bardzo przyjąć go 

  

KINO 

MIEJSKIE 

SALA MIEJSKA 
al. Ostrobramska 3. 

Poczatek seansów od g 4-ej. Następny program: 

Od dnia 1 do 5 października 1930 roku włącznie będzie wyświetlany film: 

„DBZEREJE DUSZY 
Cudowne życie św. Teresy. Aktów 10. Najnowsze i najgenjalniejsze arcydzieło sztuki filmowej Jufien Budie- k 

vicza. Film ten niema nic wspólnego z dotychczasowemi filmami pod tym i podobnym tytułem. 
Kasa czynna od g* 3 m. 30 

и 

„ZIEMIA OBIECANA* 

  

Cukier 30,75. Węgiel 40. Lilpop 2 
wiec serja B — 51. Starachowice il. Klu- 
cze 80. 

  

Buchalter - bilansista 

  

    

Dźwiękowy 
Kino-Teatr 

„KHELIOS“ 
dźwiękowym 

pr, 

Na 1l-wszy seans: Balkon 80 gr., Parter 1 zł. ———— Przebój Dźwiękowy! loo proc. Donżuan, ulubieniec pubłicz-" 
ności HARRY LIEDTKE, PEGGI NORMAN i ERNEST VFREBES w swej najnowszej kreacji, pierwszym filmie 

WALC NADDUNAJSKI "55. 0 godz 4, 6, s' 1612 

  

DLA MŁODZIEŻY DOZWOLONE. 
  

  

Dźwiękowe Kino 

„HOLLYWOOD: 

Mickiewicza 22. POGANI 
CUDO FILM ŚWIATA! SUPERFILM DŹWIĘKOWY! ! 

w roli głównej bożyszcze kobiet į 

RAMON NOWARRO 
łosną pieśń*. Arcydzieło to było wyświetlane w Warszawie w ciągu 7 

miesięcy. Ceny zniżone tylko na 1-wszy seans o godz. R 

który wszystkich oczarujet Ca- 
łe Wilno będzie śpiewać „Mi- | 

Ost. seans o godz. 10.30. 

  

  

Polskie Kino 

„WANDA: 

Wielka 30. Tel. 14-81   
GIEŁDA WARSZAWSKA 

z dnia 3. 10 1930 r. 

WALUTY I DEWIZY. 

8,07 —. 8,06 — 8,05. Dolary ‘За л5к 
173,33 —- 173,76 — 172,90. Holandja 353,75. 
—- 360,65 — 358,85. Londyn 43,35 — 43,36 
— 43,24. N. York 8,912 — 8,932 — 8,882. 
sto 238,75 —- 239,35 — 236,15. Paryż 35,01 
— 35,10 — 3422. Praga 26,46 i pół — 246,59 
—: 172,73. Wiadeń 125,9 
"Włochy 45,72 — 46,84 — 46,60. Berlin w 
ctrotach prywatnych 212,34. 

  

— 126,21 — 125,59 

PAPIERY PROCENTOWE. 

3 proc. premjowa pożyczka budowlana 
zu. 7 proc. stabilizacyjna 89. 10 proc. kole 
jowa 103,75. 8 proc. LZ BGK i BR, obl. 
EGK 94, te same 7 proc. 83,25. 8 proc. obl. 
EGK budowlane 93. 8 proc. LZ TK Przem. 
Foiskiego 89 8 proc. ziemskie dolarowe 93. 
4,E proc. ziemskie 53,75. 4,5 warszawskie 53 
— 52,25 5 proc. warszawskie 55. 8 proc. 
warsz. 71 — 71,35 — 71,25. 8 proc. Łodzi 
c: — 64,25. 10 proc. Siedlec 75. 

AKCJE: 

Bank Polski 160 — 161. Częst    

  

Skład futer 

M. 0. GITEĖ. 
Wilno, Niemiecka 31 w bramie Il piątro 

Wielki wybór płaszzy damskich. Błamy 
i zkórki futrzane różnych rodzai. Ceny 

przystępne 
Pp. wojskowym i Urzędnikom na do- 

godnych warunkach. o 

  

obznajmiony 
doskonale ze wszelkiemi systemami bu- 
chalterji i księgowości oraz piszący na 
maszynie poszukuje posady 
stałej lub czasowego zajęcia. Dowie- 
dzieć się: Biuro ogłoszeń S. Jutana, ul. 

"Niemiecka 4, telef. 222. —0 
  

Poszukujemy dzierżawy większego 
majątku ziemskiego od 200 do 400 ha 
dla b. poważnego reflektanta. Ajencja 
„POLKRES“ Wilno, ul. EN 

tel. 17-80. = 

Į UI B 

ĄDAJCIE E 
we wszystkich aptekach i 

  

składach aptecznych znanego 

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA 
     

  

—- A zarząd tej spółki będzie za- 
siadał w Paryżu? 

— W Paryżu. 
—- Tem lepiej! To mnie nieco ro- 

zerwie. Będe jeździł prezesować, z tei 
zapadłej nory. Rzeczywiście potrzebu- 
ję jakiegoś zajęcia. Prosze powiedzieć 
inu, że uważam tę sprawę za załat- 
wioną. 

Detektyw nie okazał ani radości, 
ari zmartwienia. w ciągu kilku minut 
trwało milczenie. Florestyn Fortiolis 
p' zegladał papier, który miał podpisać. 

— Gdzie mam to podpisać? — za- 
pytał. 

Chwile Archibald Overluc siedział 
nieruchomo. Wreszcie z wysiłkiem wy 
dobywajac ze siebie słowa. rzekł głu- 

cho: 
— Niech pan wpierw zastanowi sie 

dobrze. 
— Nie mam potrzeby zastanawiać 

sie dłużej. Niema powodu wahać sie 
dłużej. Niech mi pan da swoie style. 
to podpiszę się. 

— Nie mam pióra — odrzekł cicho 
Overluc. 

Fortiolis zadzwonił i kazał przy- 
nieść przybory do pisania. Ale Over 
luc zatrzymał jego rękę, gdy był już 

gotów podnisać. 
— Ale pan nie będzie miał żalu 

do mnie, gdyby się coś stało? 
— Nie mogę mieć żalu do ciebie. 

przyjacielu! — roześmiał się Fortielis. z 
— Zresztą będziesz jednym z akcjo- 

narjuszy. 
— O, ja nie chcę nic, — głos de- 

tektywa drgnął dziwnie. Ja nic nie 

przyjmę od pana. 
-— No, zobaczymy, to 

snrawa! ; : 

Fortiolis podpisał dokument i siłą 

prawie wepchnął go w ręce Overluca. 

— Uwažam cię za prawdziwego 

iuż moja 

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. Szalone napięcie. Wstrząsająco-porywająca gra. Głęboko psycholegicząe : 

  

D. ZELDOWICZ 
chor. 
ryczne, narządów mo- 
czowych, od 9— 1, od 

KOBIECE, 
RYCZNE NARZĄDUW 

od „12—2.1 
== ul. Mickiewicza 24. 

  

E Dr. Wolfson 
horoby skórne, wene-5. Od 9—1 i 4—8 w. 
yczne i moczopłciowe 

WIERA MIRCEWA 

momenty przeżyć i cierpi 

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

eń. 

  

Walne Zgromadzenie Związku Muzyków 
Wilenskich 

W niedzielę 5-go października r. b. w lokalu Teatru Lu- 
dowego przy ul. Ludwisarskiej 4 o godz. 10-ej rano odbędzie 
się walne zgromadzenie Związku Muzyków Wileńskich 
z następującym porządkiem dziennym: 1) Wybory do Zarządu 
2) Sprawa bezrobocia, 3) Wolne wnioski. W razie braku należ- 
nej ilości członków o godz. 10-ej rano, Walne Zgromadzenie 
odbędzie się o godz. ll-ej rano tegoż dni. 
ści członków. 

GABINET 
Racjonalnej Kosme- 

tyki Leczniczej. 
Wiino, Mickiewic:s 31 

4. 
kabiecą 

Urode konserwu- 
je, doskonali, odswie- 

a przy obecnej ilo- ża, usuwa jej "kary 
Zarząd. i braki. Masaż 

  

   
twarzy i ciała 
Sztuczne opale 

  

Katastrofalna zniżka cen na zboża zmusza 

innych źródeł dochodu w rolnictwie, — a że sady handlowe 

mogą dać duże zyski, przeto 

Wileński Spółdzielczy 
Syndykat Rolniczy 

w Wilnie, ZAWALNA 9, tel. 323, adres telegr. „ROLNICZE* 

rozpoczął sprzedaż DRZEWEK OWOCOW 
boru odmian ziemi Wileńskiej, wytrzymały. 
ki klimatyczne, a 

ków*. Sprzedaż odbywa się pod kontrolą 
ctwa W. T. O. i K. R., p. J. Krywko. 

także krzewów, róż i bylin, hodowli 
szkółek wileńskich, grodzieńskich i „Lemszczyzna-Szczekar- 

  

ry. Wypadanie 
i łupież,  Naraowsze | 
zdobycze kosmetykć ra- 

cjonałnej. 
Codziennie od g. 13—8, 

О РЕ 

'Akuszerki 
AKUSZERKA 

ŚMIAŁOWSKA 
oraz Gabinet Kosme- 
tyczny, USUWa Zzmiarszcz 

rolnika do szukania 

  

YCH wyłącznie do- 
ch na nasze Warun-    
inspektora ogrodni- 

  

  
  

światowej sławy Pleyel, 
Arnold Fibigier, 

  

K. Dąbrowska 
SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. 

PIANINA i FORTEPIANY 
Bechstein etc., takoż 

Kerntopt 
rzeczywiście za najlepsze w kraju przez 
najwybitniejszych fachowców 

wie Kraj. w Poznaniu w 1929 ,. 
WILNO, 

ul. Niemiecka 3, m. 6. 

ki, piegi, wągty, tupież, 
brodawki, kurzajki, wy- 
padanie włosów. Mic- 
kiewicza 46. 

| 

i Syn, uznane 

Pow. Wysta- LO K A k Ė 

Pokój "jes" 
Ludwisarska 4 m. 19. 

na 

  

  

РОН 
DOKTÓR 

Dr. medycyny 

A. Cymbler 
Choroby weneryczne, 
skórne i narządu mo- 
czowego. Mickiewicza 
12, róg Tatarskiej przyj- 
muje 9—2 i 5—7 i pół 

skórne, _ wene- wiecz. 

5—8 wiecz 

Kobieta-Lekarz 

Dr. Zeldowiczowa 
WENE- 

Dr. Kenigsberg 
choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe 

Mickiewicza 4, 
„el. 1.90. 

Od 9-12 i 4—8 
  DOW MOCZOW. 

od 4—6,   DR. 
J. BERNSZTEJN 
choroby skórne, wene- 

tel. 277. 

we. Mickiewićza 28 m. +, 

  

ryczne i moczopłcio- J. Hryniewiczowej, 

ul. WIELKA A 18 m.9, 
Przyj.wg. 10 - 1Е 4 -7 

    

CENY FABRYCZNE. Ža 

INIŻY Piekny po- 
Duży kój umeb- 

rzewka łowany u  izraelitów. owocowe 
sprzedaje po  ce- 

nach bardzo przystęp- 
nych Zakład sadowni- 
czy „Glinka*  (włas- 
ność Krakowskiego To- 
warzystwa Ogrodnicze- 
go) w Prądniku Czer- 
wonyim, p. Kraków. 0 

KOSMETYKA 

Masaże”: rzy: 
ręczne, wibracyjne i plą- 

styczne. Eptlacje., 
Gabinet 

Kosmetyki © e di6 Leczniczej 

Ad. Mickiewicza Na 1 | 
m. 4, wejście z Placu. 

  

—
 
I
E
 

    

Fortepjan 
krótki pierwszorzędnej | 
marki do wynajęcia na 
dogodnych warunkach. 
Wiadomość w Adm. Sło-    wa. 

Gonty 
ul. Kijowska. 

= 

  

sprzedaje | 
POLSKE 
LLOYD 

— | 

  

Wydzierżawimy foi- 
wark w pobliżu Wilna 
obszar około 25 ha z. 

zabudowaniami. 
Dom H.-K. „Zachę- 
ta“ Mickiewicza I, 
tel. 9-05. W. 2. P.'A 26, 

  

Wileńska 7, od 9—1 
BIMIKMHKKKKMMMMMMMMAE 1 4-— . te. 10-67. 

u siebie. Mam nadzieję, że jednak po-przyjaciela, drogi panie — mówił 
znam 90... : wzruszonym głosem, — jedvnego, ja- 

— Gdzie on jest?. kiego mam w ten środowisku, w któ- 
— W Paryżu. rem się znalazłem. Przyjaźń jest rzad- 

kiem uczuciem, ale wiem. że twoiei 
zyczliwości mogę zawsze ufać. Jeśli 
kiedykolwiek zechce pan rzucić swą 
pracę, może pan zamieszkać u mnie 
na całe życie. Zrobiłby pan tem naj- 
większą przyjemność staremu dziwa- 
kowi. 

Wzruszony, nie zauważył walki 
wswneętrznej, toczącej sie w sercu de- 
testywa, aby ukryć przed nim łzy, 
które cisneły mu się do oczu ze wzru-- 
szenia, stanął za nim i poklenał go pa 
ramieniu: 

— A teraz, drogi panie wypijemy 
sobie buteleczkę winka. a ciekaw ie- 
stem, co pan o nim powie! 

— To jest wykluczone, — odrzekł 
fjverluc, wstając i usiłując zachować 
spokój. — Muszę jechać. 

— Jakto, jechać? Pokój już przy- 
gotowany... 

Śpiesząc się i jąkając Overluc za- 
zał tłomaczyć. 

'— Muszę zdążyć na pociąg: mam 

ważną bardzo sprawę. й 

—- Nie wspominał pan o žadneį 

s>rawie. Czyž može byč coš tak waž- 
nego, żeby pan nie mógł paświęcić mi 
jednej doby? : 

— Nie, to niemožliwe, — odrzekt 

ostro Overluc, — proszę mi wierzyc, 
że muszę jechać. : : 

Fortiolis patrzał na jego dziwnie 
mienioną twarz i nie mógł nic zrozu- 

"meć: A 
— Nie rozumiem, Overluc, napraw 

dy nie rozumiem. 
" Daję słowo. że nie chciałem pana 

obrazić... Może niechcący powiedzia- 
łem coś takiego?.. 

— Ale gdzież tam! 
— No cóż, nie mogę bardzo nale- 

gać. Dowidzenia, Overluc. Ale rozsta- 
je'ny się przyjaciółmi? 

Drukarnia 

„ — Tak, naturalnie... przyjaciółmi. 
Dowidzenia, panie Fortiolis. | 

— Wyszedł szybko, nie ogladęjąc 
się, jakby uciekał. Smutny  miljoner! 
ze Ściśniętem sercem patrzał za odda- 
laiącym sie, ale Overluc nie spojrzał | 
za siebie ani razu. | 

Smutnie odszedł Fortiolis od okna. | 
opadł na fotel i szepnał: ) 

-— Czem ja mogłem go tak obrazić? 

ROZDZIAŁ XI 

Oblężeie. 22 

Zorza zaióżowiła niebo na. wscho- 
dzie. Paseko dotknął lekko ramienia 
Geralda: 

— Panie... 
Leżący w niewyvgodnej / pezycji, w 

kącie tarasu, młodzieniec nie poruszył 
się. U nóg jego leżał karabin. Gerald 
spał twardo. Paseko patrzał na niego 
ze smutkiem: 

—. Biedaczysko! — szepuał. 
| znów dotknął ramienia ! powió- | 

1zył: ! 
— Panie... 

Inżynier drgnął i usiadł: : | 
— A! Co? | 
Oczy zaczerwienione były i spuch- 

nięte od długiej bezsenności, 5 3 
patrzał błędnie na stojącego przed” |, 
<zteka. Ale za chwilę przytomność pa” | 
wróciła i odzyskał Świadomość rze- i 

czywistości: A j 
° — (o to, znów atakują? | 
-— Nie, ale noc minęła. Przysze- 

diem zamienić pana. | 
-— Więc... zostanie pan? 

— Nie! Muszę wyjechać! | 
-— Dobrze. —- westchnał miljćner. | 

| 

| 
| 
! 
! 
| 
1 

^ 

  

  

— ale pociąg do Paryża odchodzi za | 

d'*ie godziny. czy pan nie mógłby pa- | 

czekać tutaj? | Rz | 

— Muszę zajechać jeszcze po dro- | 

dze w jedno miejsce. | a | 

Fortiolis patrzał na niego pytają- | 

co, spojrzenie jego wyrażało szczery 

żal. Detektyw spuścił oczy. 
  PO 4 

Wydawnictwa „Słowo”, Zamkowa a 

.


