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FRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu iub z 
przesyłką pocztową 4 zi., zagranicę 7 zł. Konto czekowe P. K. O. 
Nr, 80250. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego numeru 20 gr. 

Opłata pocztowa uiszczona 
Redakcja rękopisów nie zamówionych nie zwraca. Administra- 
«ja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

Dzisiejscy numer zawiera „Słówko" 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 

eM 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul Zamkowa, — W. Włodzimierow. 
GRODNO -— Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzynski, 
IWIENIEC — Sklep Tytoniowy S. Zwierzynski. 
KLECK —. Sklep „Jedność”. 
LIDA — wl. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3 gr. 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*, 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Nancz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St, Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej 
SŁONIM — Księgarnia D. Lutowskiego, uł, Mickiewicza 12. 
STGŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*, 
ST. ŚWIĘCIANY — mi. Rynek % — N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch”. 
WOLKOWYSK — Kaiegarnia T-wa „Ruch“. 

„ 40. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
W numerach świątecznych raz z prowincji o 25 proc. drożej. 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc, drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co da 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

  

“L Horyzoniu Bałtyckiego 
Ś.P. GEN. RADZINSZ. — DALSZE WYPADKI WOKÓŁ KŁAJPEDY 

Depesze doniosły, że zmarł w Ry- 

dze generał Radzinsz, najpopularniej- 

szy żołnierz młodej, niepodległej Łot- 

wy. Przyjaciel Polski. Tak jest, w każ 

dym bądź razie generał Radzińsz był 

energicznym wrogiem tych ciemnych 

czynników działających na terenie 

państw bałtyckich, podkopujących ist- 

nienie tych państw. — Generał Ra- 

dzińsz był zajadłym wrogiem komuni- 

stów, nieprzyjacielem socjal-demokra- 

tów trącających Łotwę w zależność od 

sowiecko-niemieckiej kooperacji bal- 

tyckiej, nieprzyjacielem lewicowej de- 

magogji osłabiającej strukturę рай- 

stwową od wewnątrz. Był wrogiem i 

miał dużo wrogów. Polityczne elemen- 
ty lewicowych stronnictw łotewskich 

zgodnie blokowały się: zawsze o ile 

chodziło o zwalczanie generała Radziń 
sza. Prasa sowiecka ziała do generała 

nienawiścią: „łatwijskaja wojenszczi- 

na na usługach Warszawy*'!.. Ale ge- 

nerał Radzinsz nie dał się zachwiać we 

własnych przekonaniach, gdy mówił, 

to mówił jak na żołnierza przystało: 

jasno, otwarcie, bez ogórdek prosto w 

oczy. Tem się bardzo różnił od nie- 
których polityków łotewskich. Ostatni 

wywiad generała Radzinsza, w maju r. 

b. wywołał ogromne poruszenie, kie- 
dy oświadczył bez obawy, że na wy- 

padek wojny polsko-bolszewickiej, Łot 

wa stanie przy boku Polski. Echem 

tego wywiadu był zgodny zgrzyt zę- 

bów w Moskwie, Berlinie i Kownie. 

Generai Radzinsz zmarł dnia 8 b. m. w 
nocy, w swem prywatnem mieszkaniu na- 

gle na apopleksję serca. 

Gen. Radzinsz urodził się w 1880 roku w 

Jauvindetis Wałkskiego pow., gminy Łu- 
gańskiej, jako syn ziemianina. 

W 1899 r. wstąpił do junkierskiej szko- 

ły w Wilnie, którą w 1901 roku skończył w 

randze podporucznika. W 1909 roku skoń- 
czył akademję sztabu generalnego. 

Podczas wojny światowej Ś. p. gen. Ra- 

dzinsza widzimy już jako naczelnika sz'abu 
pułku Syberyjskiego w randze pułkownika. 

Po rewolucji gen. Radzinsz wstępuie do 
armji atamana Petlury, gdzie pełni funkcję 

zastępcy, naczelnika Głównego Sztabu. 
W czasie wojny niepodległościowej Łot- 

wy w 1919 roku powraca do Łotwy i zasta- 
je powołany na szeta sztabu głównoj w c- 

dzącego sił zbrojnych. W walxach pod Dy- 
neburgiem, ściśle współpracując z dowuue- 
twem armji polskiej, wykazuie wielką przy- 

jaźń dla Połski, którą zacnował do gronv- 
wej duski 

W 1920 roku otrzymuje rangę genciala 
i podaje się do dymisji. W 1924 roku zusta- 
je powołany na stanowisko głównodowodzą- 

4 cego armji łotewskiej, gdzie takowy urząd 
pełnił aż do 1 kwietnia 1328 roku. 

W ostatnich zaś latach ś. p. gen. P. Ra- 

dzinsz sprawował funkcje dyrektora wyż- 

szych kursów oficerskich, aż do dnia swego 

przedwczesnego zgonu. 

Zmarły był kawałerem „Laczplesis”, pol- 
skiego „Virtuti Militari" goraz całego szeregu” 

orderów innych państw obcych. 
Z powodu zgonu gen. Radzinsza napły- 

wa cały szereg kondolencyj z różnych 

panstw. Między innemi na ręce ministra woj 
ny. 1 dowódcy armji łotewskiej złożyli kon- 
dolencje w imieniu rządu polskiego atache 
wojskowy w Rydze pułkownik Kara, oraz 
na ręce dowódcy dywizji Zemgalskiej, gen. 

Dankiera i prezesa T-wa łotewsko-polskiego 
zbliżenia oddziału dyneburskiego p. F. Anże 
konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Dyne- 
burgu p. M. Babiński. 

(W dniu 11 b. m. odbył się pogrzeb ś.p. 
gen. Radzińsza. W pogrzebie wzięli udział 
prezydent republiki, przedstawiciele rządu, 
parlamentu, oddziały wszystkich rodzajów 
broni oraz przedstawiciele wojskowi, państw 
zagranicznych. Wśród złożonych na trumnie 
wieńców, znajdował się wieniec p. Smigiel- 

„*<iego, polskiego charge d*affaires. 
) * 

Niemcy wycofały skargę  kłajpedzką 
przeciwko Litwie. Jednakże rząd litew 

ski przez kilka dni niezdecydowanie 
wahał się, czy ma zawarte przez min. 
Zauniusa niefortunne pakta akcepto- 
wać. Jeszcze onegdaj zdawało się, że 

„ Litwa nie cofnie rzuconej rękawicy, 
Aale oto przyszła depesza, że rząd ko- 
„wieński po długich naradacz  zdecy- 

dował się jednak wypełnić warunki 

przyjęte na teren Kłajpedy. Wszakże 
zachwiana u podstaw, wstrząśnięta w 

posadach, linja polityki zagranicznej 

Kowna nie została przywrócona do sta 

nu normalnego z przed incydentu nie- 
miecko-litewskiego. Nie wiadomo, co 

bardziej uważać należy za większą 

demonstrację: dymisję ministra spraw 

zagranicznych Zauniusa, czy też wy- 

cofanie posła w Berlinie Sidzikauska- 

sa. Tenże to Sidzikauskas był tylolet- 
nim najwierniejszym pośredn” ikiem - 

tewsko-niemieckiego, niepisanego so- 

juszu antypolskiego. Dotychczasowa 

polityka kowieńska przez swą jedno- 

stronność całym ciężarem opierała się 

w Berlinie, a ten ciężar na swych bar- 

kach podpierał poseł  Sidzikauskas. 
Kręcił się tam po kulisach berlińskich 

od lat, a wiedział, co tej zagranicznej 
polityce Litwy potrzeba, jak nikt in- 

ny. Tej, którą dotychczas uprawiano. 

Nagle się załamało... 

Ostatnio otrzymaliśmy z Kowna 
sprzeczne wiadomości: jedne mówią 

że minister Zaunius wcale nie ustąpił 

bo prezydent Smetona nie uznał za mo 

żliwe w takiej-chwili opróżniania pla- 
cówki ministra spraw zagranicznych, 

inne natomiast wersje głoszą, że cały 
gabinet zostanie usunięty od a do Tu- 

bialisa, który rzekomo dostanie tekę 

ministra finansów. 

Tymczasem w Kłajpedzie, w myśl 

postanowień umowy genewskiej, zo- 

stali już odwołani dotychczasowi człon 

kowie dyrektorjatu kłajpedzkiego p.p. 

Degnis i Czeslaba. Na ich miejsce z0- 

stali powołani p.p. Schultz si Zigolda. 

oczekiwana jest również dymisja obec 

nego gubernatora Merkisa.W myśl umo 

wy genewskiej została dalej zniesio- 

na cenzura. 
Same wybory do sejmiku kłajpedz- 

kiego przeszły naogół spokojnie. We- 

dług prowizorycznych obliczeń zwycie 

żyła lista niemieckiej partji narodo- 

wej. W Kłajpedzie na ogólną liczbę 

15 tys. oddanych głosów, niemiecka 

lista narodowa zdobyła 8 tys. Pozosta 

łe głosy zostały rozdrobnione pomi*- 

dzy innemi listami. Lista gospodarcza 

może liczyć najwyżej na dwa mandaty. 

Kowieńskie pisma opozycyjne oma 

wiając wybory zaznaczają, że po umo- 

wie genewskiej, nie będą już prawdzi 

wem odzwierciadleniem nastrojów lud 

ności tam zamieszkałej, wobec nowej 

fali szowinizmu niemieckiego, która 

została wywołana umową genewską. 

J. K. 
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21-a LOTERJA PANSTWOWA 
PRZED PRZERWĄ ż 

Po 15.000 wygrały n-ry: 66791 1175: 
10.000 zł. wygrał nr. 31290. 
Po 5.000 zł. wygrały n-ry: 31987 38509. 
Po 3.0000 zł. wygrały n-ry: 55763 180916 
Po 2.000 zł. wygrały n-ry; 164121 176955 g: 

208368. 
Po 1000 zł. wy; п-гу: 10883 41890 

49085 55360 72329 80105 98931 — 124256 
163566 199217 

600 zł. n-ry: 736 4790 

33172 35485 62507 : śred 88749 98694 109196 

110641 148908 159602 173137'144715 187414 

201069 209646 
00 zł. wygrały n-ry: 2933 6356 

1342 10068 12020 14361 16289 17594 21524 

21556 26803 27876 29077 38915 42501 42658 

45006 46575 47442 48144 53671 54051 55622 

60893 61587 63050 71772 72604 77516 77808 

80880 61538 83506 84206 88570 92745 98982 

103732 105052 105192 105856 109448 119756 

125784 126252 127077 127182 130035 135880 

137715 138083 138460 140748 140896 142249 

148808 148642 149089 150266 153572 159462 

164011 168087 169525 170442 171298 175622 

PO PRZERWIE 
20.00 zi. wygrał nr. 107718. 
15.000 wygrał nr. 3140. 
Po 5000 wygrały n-ry: 13281 

Bay grały 67196 146712 о 3.000 zi. w п-гу: Oi А 
Po 2000 zł. wygrały nry: 3603 48381 

S edia o . wygrały n-ry: 
23804 45209 65995 116991 155751 185999 
193477 196452 199260 

Po 600 zł. wygrały n-ry: 57850 61244 
14930 100355 103323 111192 115543 141266 

148752 172089 198686 204315 208467 
Po 500 zł. wygrały n-ry: 8935 13886 

18546 19192 21140 23415 35854 26444 29090 
29218 30582 32658 34646 34657 41892 42288 
42542 44120 46083 46159 46960 46502 54620 
55078 56480 58161 59989 61740 64404 72219 
72385 69465 83048 95312 97759 98044 99637 
100137 100575 103029 106657 107405 112385 
115306 118329 115646 119979 121173 123841 
123981 125461 128089 131072 131569 135187 

126466 

Na froncie wyborczym 

Za kulisami wileńskiego 
„Centrolewu“ 

Tarcia wewnętrzne w tut. Centro- 
lewie, a szczególnie w P.P.S. C.K.W. 
o których już pisaliśmy w dniu 3 b.m. 
przybrały obecnie formę jawnego 
skandalu. 

Powstało kilka obozów wzajemnie 
zwalczających się w celu zdobycia 
dla siebie miejsca na liście. Najwię- 
kszą aktywność ujawnia naturalnie 
eksposeł Stążowski, który rzuca gro- 
my na tych, którzy odważyli się za- 
kwestjonować jego prawo do kandy- 
dowania na pierwszem miejscu w 
okręgu wileńskim. 

Przeciwstawiają się p. Stążowskie- 
mu w pierwszym rzędzie kolejarze, 
których doprowadził do rozbicia. 

Eksprezes Z.Z.K. walczący  rze- 
komo przeciwko dyktaturze rządził 
do niedawna w podległym mu zwią- 
zku naprawdę po dyktatorsku z do- 
mieszką słynnych ex-poselskich  epi- 
tetów. 

Z pomocą kolejarzom idzie zwią- 
zek budowlany, którego onegdaj, gdy 
zjawił się na ich zebraniu wygwizda- 
no i nie dopuszczono do głosu. 

Również zw. robotników miejskich 
nie chce słyszeć o kandydaturze Stą- 
żowskiego w Wilnie, pamiętając jego 
stanowisko ma posiedzeniach Rady 
Miejskiej w sprawie pragmatyki Ssłuż- 
bowej przepisów emerytalnych, dyscy- 
plinarnych 1 t. d. 

Stanowisko związków  zawodo- 
wych spowodowało, że  Stążowski 
musiał zrezygnować z dalszej wojny 
z Pławskim o mandat wileński i prze- 
niósł się do Święcian. 

Nastąpiło to w momencie, kiedy 
„Wyzwolenie* po długich namowach 
i nakazie „zgóry postanowiło zre- 
zygnować z pierwszego „miejsca | W 
naszym okręgu i odstąpić je Pław= 
skiemu. Również trzecie miejsce zaj- 
mie radny Dobrzański z P. P. S, zaś 
Wyzwolenie musi się zadowolnić 
drugiem miejscem, które oddano p. 
Karnickiej. 

„CZYTANKI WYBORCZE* ENDECJI 
NA DZIEŃ DZISIEJSZY 

Agitatorzy endeccy, starym zwycza 
jem starają się omamić swemi kłam- 
stwami najmniej  uświadoniionych, 
dla których wydali specjalne broszur- 
ki nazwane „czytankami wyborczemi'. 

Broszurki te obłudnie usiłują wmó- 
wić w katolików, że głosujący na en- 
decję, spełnią swój obowiązek wokec 
Kościoła i Państwa. 

Naprawdę należy podziwiać tupet 
endeków, którzy z jednej strony za- 
wierają pakt z radykałami — ateusza- 
mi na terenie Galicji, z drugiej zaś 
strony, głoszą, że tylko oni, są obrań- 
cami Kościoła, widać liczą na nieświa 
domość wyborców i starają się ich otu 
manić. 

„Czytanki* zostały wczoraj prze- 
słane endeckim mężom zaufania na te- 
renie miasta i powiatów w celu roz- 
kolportowania pod kościołami. 

KOMITET BEZPARTYJNYCH BIAŁO 
RUSINÓW 

*Z inicjatywy działacza białoruskie- 

o Łuckiewicza zorganizował się bia- 

łoruski komitet wyborczy, w skład któ 
rego weszli przedstawiciele wszyst- 

kich organizacyj oświatowych białoru- 
skich działających na terenie woje- 
wództw wschodnich. 

A więc: Okińczyc, C. Kruk, Grysz- 
kiewicz i dr. Iljaszewicz. 

Komitet niema żadnego zabarwie- 
nia politycznego, idzie do wyborów 
pod hasłem opieki nad kulturalnemi 

potrzebami mniejszości białoruskiej. 

BLOKU ŻYDOWSKIEGO NIE BĘDZIE 
W piątek wieczorem odbyło się zebranie 

przedstawicieli wszystkich grup i organiza- 

cyj żydowskich w celu ostatecznego Omó- 
wienia możliwości utworzenie na terenie 

Wilna ogólnożydowskiego bloku  wybor- 
czego. į 

Poza Agudą, która stanowczo wypewie- 
działa się przeciwko kandydaturom politycz 
nym, kupcy zażądali dla siebie drugiego 

miejsca na liście, na które upatrzyli p. Tru- 
skiera. Również rzemieślnicy żydowscy i de 
mokraci wypowiedzieli się za drugiem miej- 
scem dla swych kandydatów: Kruka i Czer- 
nikowa, więc mimo prób sjonistów pogodze- 
nie zwaśnionych stron do porozumienia nie 
doszło i bloku nie utworzono. Wprawdzie 
wczoraj próbowano jeszcze raz nawiązać per 
traktacje w tej sprawie, lecz jest mała 1;a- 

dzieja, by poszczególne ugrupowania poszły 
na ustępstwa. 

Dr. NEJMAN 
(choroby nerwowe) przeprowadził się 

na ul. ZAWALNĄ 10 
przyjęcia 9—12 i 5—7. 

  

  

Numeracja list państwowych 
W piątek odbyło się posiedzenie Państwowej Komisji Wy- 

borczej, na którem rozpatrzono zgłoszone iisty państwowe i 
ustalono następującą numerację: 

Nr. 1—Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem. 
Nr. 2—P. P. $. dawn. Fr. Rewolucyjna. 
Nr. 4—Lista Narodowa (Endecja). 
Nr. 5—Blok Lewicy Socjalistycznej („Bund* i 

Partja Pracy). 
Nr. 6—Poalej-Sjon (iewica). 
Nr. 7—Związek Obrony Prawa i 

lew"'). 
Nr. 11 —Ukraińsko-Białoruski Blok Wyborczy. 
Nr. 12—Niemiecki Blok Wyborczy. 
Nr. 14 -BloK Narodowy Żydowski w Małopolsce. 
Nr. 17—Blok Obrony Praw Narodowości Żydowskiej w Polsce. 
Nr. 18—O0gólny Żydowski Narodowy Blok Gospodarczy. 
Nr. 19—Katolicki Blok Ludowy (Ch. D.). 
Nr. 21—Monarchistyczna Organizacja Wszechstanowa. 
W sprawie list: 
Nr. 3—Jedność Robotniczo-Chłopska. 
Nr. 8—Biał. Rob.-włośc. „Zmaganje“. 
Nr. 10—Ukr. Socj. Partja „Selrob— Jedność”. 
Nr. 13—Zjednocz. Lewica Chłopska „Samopomoc”. 
Nr. 15—Ruska Organizacja Włościańska. 
Nr. 16—P. P. S. lewica 2 
Komisja odroczyła decyzję co do ich ważności, postanawia- 

jąc przeprowadzić ściślejsze badanie. 
Listy Nr. 20=Stronnictwa Chłopskiego, zgłoszonej po rozła- 

mie w tem stronnictwie nie uznano za ważnie zgłószoną, ponie- 
waż z podpisanych pod nią b. 5 posłów, 3 nie złożyło ślubowa- 
nia w rozwiązanym Sejmie. 

Niez. Socjał. 

Wolności Ludu (,„Centro- 

WARSZAWA. PAT. Dnia 15 października o godzinie 7-ej wieczorem 
odbędzie się posiedzenie Państwowej Komisji Wyborczej celem ostatecz- 

Depesza Marszałka 
Piłsudskiego 

Z powodu zgonu Ś. p. gen. 
Radzinsza 

WARSZAWA. (Pat). Z powodu šmier- 
ci gen. Radziusza p. minister Spraw 
wojskowych Marszałek Józef Piłsuds- 
ki przesłał do łotewskiego ministra 
wojny następującą depeszę: W imie- 
niu wojska polskiego i własnego prze- 
syłam wyrazy najszczerszego współ- 
czucia z powodu śmierci gen. Radziu- 
sza i żałoby, która okryła armię litew- 
ską. Marszałek Józef Piłsudski, mini- 
nister spraw wojskowych. 

Nowe rewizje we Lwowie 

LWÓW. PAT. „Gazeta Poranna* 
donosi: Na zarządzenie władz admi- 
nistracyjnych przeprowadzono wczo- 
raj rewizję u członków ukraińskiego 
komitetu pomocy więźniom politycz- 
nym we Lwowie. Po rewizji komitet 
ten zlikwidowano i zakazano dalszej 

działalności. ; 

ARESZTOWANIE KOMENDANTA 
U. O. W. 

LWÓW. PAT. 9 października aresztowa 
no z polecenia władz bezpieczeństwa we 

Lwowie Romana Suszkę, który w ostatnich 

dniach powrócił nielegalnie z zagranicy do 

Lwowa, aby wobec aresztowania, a następ- 

nie śmierci Juljana Wołowińskiego, objąć 
tymczasowo funkcje komendanta krajowego 

U. O. W. W historji U.0.W. w kraju nie jest 
Suszko osobą nieznaną. Sprawował on w 

nego rozpatrzenia sprawy ważności zgłoszonych list kandydatów do Sejmu swoim czasie funkcje referenta organizacy j- 
i Senatu, których rozpatrywanie odroczone”zostało przez komisję. 

Aresztowanie b. posła 
WARSZAWA, 11. X. (tel. wł. Słowa). Na polecenie prokuratora w Pło- 

cku został aresztowany b. poseł Antoni Dadan (Wyzwolenie) i osadzony 
w więzieniu w Płońsku. 

"Aresztowanie b. prezesa P. P. $. Lewicy 
' Władze miejscowe aresztowały wczoraj agitatora wywroto- 

wego Nowakowskiego, do niedawna prezesa wileńskiej P. P. S. 
Z i Wojewódzkiego członka okręgowego komitetu P. P. S. 

Lewicy. 8 
Ponadto została osadzona w areszcie żona Nowakowskiego. 
Nowakowski i Wojewódzki nawiązali ostatnio kontakt z emi- 

sariuszem sowieckim przybyłym z Mińska i omawiali z nim spra- 
wę wywołania zamieszek podczas okresu przedwyborczego przez 
co dopuścili się jawnej zdrady stanu. 

Ponadto na aresztowanych ciąży podejrzenie, że uprawiali 
szpiegostwo na rzecz ościennego państwa.- 

intrygi endeckie zagranicą 
WARSZAWA, 11. X. (tel. wł. Słowa). Dowiadujemy się, że zarząd 

główny Polskiego Zw. Obrońców Ojczyzny na posiedzeniu w dniu 
10 b. m. po wysłuchaniu sprawozdania delegacji polskiej na kongres Fidą- 
cu w Ameryce przybyłej do Warszawy, po zaznajomieniu się z treścią 
listu generała w st. spoczynku de Hennig-Michaelisa, napisanego w języku 
rosyjskim do oficera obcej armji, a mianowicie płk. wojsk jugosłowiańskich 
Radosławowicza skierowanego przeciwko Federacji i jej prezesowi genera- 
łowi Góreckiemu uchwaliła rezolucję, która stwierdziła że wystąpienia gen. 
Michaelisa zawiera świadome oszczerstwo, jest zdradą interesów państwa 
i narodu oraz denuncjacją wobec obcych czynników. Wobec tego zarząd 
główny Federacji piętnuje p. Michaelisa jako oszczercę, denuncjatora i 
zdrajcę stawiając go poza nawiasem żołnierzy — obywateli. 

Ponadto prezes Federacji gen. Górecki skierował sprawę listu gen. 
Michaelisa do generalnego sądu honorowego, któremu gen. Michaelis pod- 
lega w myśl ustawy o sądach honorowych. 

_ Sprawa listu rosyjskiego gen. Michaelisa do płk. rezerwy armji jugo 
słowiańskiej Radosławowica nie jest nowa i była już poruszana w prasie. 
Nieznane są tylko niektóre jej szczegóły. Jak wiadomo na minionym 
kongresie Fidac'u była wystawiona kandydatura prezesa Federacji gen. 
Góreckiego na prezesa ogólno światowej organizacji Fidac'u. Kandydatura 
ta miała największe szanse przejścia. Przed samym odjazdem naszej dele- 
gacji do Ameryki okazało się, że prezes Międzynarodowego. Fidac'u mu- 
Siałby przebywać do 9 miesięcy w Paryżu, gdzie się mieści zarząd główny 
tej organizacji. W tym stanie rzeczy kandydatura gen. Góreckiego, który 
jest prezesem B. G. K. i wobec tego jest związany z krajem, stała się 
nieaktualną i delegacja polska wycofała ją. 

"W chwili, gdy delegacja polska była już na statku zwrócił się do 
niej prezes delegacji jugosłowiańskiej płk. Radosławowic i oświadczył, iż 
otrzymał list od gen. Michaelisa, w którym gen. Michaelis powołując się 
na więzy przyjaźni zaciągriięte w rosyjskiej szkole kadetów w Petersburgu 
pozwala zwrócić jego uwagę, że gen. Górecki nie może być członkiem 
Fidac'u a tembardziej jego prezesem, gdyż nigdy w wojskach koalicyjnych 
nie służył i był generałem armji austryjackiej. 

P. Michaelis oświadcza w swoim liście, że jego obowiązkiem, jako 
żołnierza koalicyjnego jest zwrócić uwagę tych członków, którzy o tem 
nic nie wiedżą. z 

Płk. Radosławowic oświadczył delegacji polskiej, *że w  Jugosławji 
tego rodzaju wystąpienie byłoby niemożliwe, zaznaczając, iż delegacja 
jugosłowiańska potępia autora listu. 

Litwini wydali bałon „Lwów” 
Pertraktacje z władzami litewskiemi w Sprawie wydania 

załogi i bałonu „Lwėw“, który przymusowo wylądował 

koło Wiłkomierza, doprowadziiy do pomyślnych rezultatów. 
W dniu wczorajszym załoga balonu: Kpt. Parjaszewskii por. 

Stencel opuścili Kowno i drogą przez Łotwę przybyli do Wilna, 
skąd po krótkim pobycie odjechali do Warszawy. „Lotnicy wiozą 
również z sobą balon, który przyczynił im tyle kłopotów. . 

AA фе 

' nego krajowego komendanta U.0.W. a na- 
stępnie zorganizował głośną demonstrację w 
dniu i listopada 1928 r. pod grecko-katolic- 

ką katedrą św. Jura we Lwowie, za co był 
aresztowany i przekazany władzom  sądo- 

wym. Suszko należał do grona najbardziej 

zaufanych osobistości naczelnego komen- 
danta U. 0. W. Konowalca, na ziecenie któ 

rego miał wyjechać do Kanady, aby tam kie 

rować akcją zbiórkową na cele U. O. W. 
Aresztowanie i śrnierć Wołowińskiego prze- 

sunęły na dalszą przyszłość ten plan. Suszko 

z polecenia Konowalca wrócił ponownie do | 

kraju na czas aż do definitywnego wyzna- 

czenia nowego krajowego komendanta. 
Łwowskim organom policji udało się w bar 
dzo krótkim czasie osadzić Suszkę w aresz- 
cie, 

Niezwykly dramai w klatce 

tygrysa 
LIPSK. PAT. — W czasie przedstawie- 

nia w cyrku Hagenbecka zdarzył się wczo- 
raj znamienny wypadek, świadczący o przy 
wiązaniu tygrysa do swego pogromcy. W 
chwili, kiedy pogromca wszedł do klatki, 
jedna z młodych tygrysic rzuciła się na nie- 
go, obalając go uderzeniem łapy na ziemię. 
Gdy rozwścieczona tygrysica zamierzała 

schwytać ofiarę za gardło, zerwał się z miej 
sca stary tygrys i stając w obronie swego 
pogromiciela, kilku uderzeniami odpędził © 

tygrysicę od leżącego, poczem zagryzł ją 
na śmierć, Pogromca doznał lekkich obrażeń 
i mógł po krótkiej przerwie wziąć udział w 

przedstawieniu. 

Podziękowanie 
Panu kapitanowi DOWGIAŁŁO, leka- 
rzowi weterynarji, za wyleczenie psa- 
wilka \ 

składa M. Kaduszkiewicz. 

CHWILA 
UŚWIADOMIENIA 

Kiedy się człowiek zastanowi, ile nie- 
bezpieczeństw ze wszystkich stron. czyha na 
niego, robi mu się jakoś niewyraźnie na 

  

      

* 

duszy. W szczególności jeżeli trafi w towa | 
rzystwie na mile tematy opowiadań o wy- 

ach. Prześcigają się ludzie wówczas w 
opisach fiiezwykłych historij. jedne są nie- 
samowite — jakiś np. udar sercowy pod 
wpływem strasznej wiadomości ;tam  czło- 
wiekowi zmysły odebrał zakłócony spokój 
rodzinny; to znów utopił się świetny pły- 
wak, trafiwszy na wir i t.d. i t.d. ` 

„Młody jeszcze człowiek nigdy nie cho- 
rował i już go niema" powtarzają wstrzą- 
śnięci wypadkiem krewni i znajomi. I wtedy 
myśl sama drogą smutnych refleksyj lęku 
utajonego i raz wreszcie zdaje sobie RH 
wę z nietrwałości i niepewności życia. Robi 
się krótki rachuneczek sumienia. A gdyby 
tak ze mną? Coby się stało z moją rodziną, 
dziećmi i nieprzygotowaną do pracy żoną? 
Jak mogłem nie pomyśleć dotąd! Co za ka- | 
rygodna lekkomyślność! 

I biegnie człowiek do PKO po policę u- 
bezpieczeniową, po swój spokój COD 
zadowolenie ze spełnionego obowiązku. Bo 
polisa PKO jest dostępną dla każdego, nie 
wymaga uprzednich badań lekarskich, a u- 
bezpieczyć się można w każdym Urzędzie 
Pocztowym. у JE 

" Naturalnie, że 56 
: опв!‹;зиепіа do „Słowa 

oraz do innych pism wileńskich i 
prowincjonalnych najwygodniej  za- 

łatwiać za pośrednictwem BIURA 
REKLAMOWEGO Stefana 
GRABOWSKIEGO w Wilnie, 
0— Garbarska I, tel. 82.        



ECHA KRAJOWEM 
NOWOGRÓDEK. 

„A żaba nogę nadstawia. 

Zamiast motto: Drogi ::zyte! 
czytaj uważnie, powo i-2 pz: 
ciem, lecz bez patosu. 

_ ©О wilku mowa, a wilk tu. Niedawna 
przepowiednia o przeniesieniu urzędów już 
się ziszcza. Tak to w złą godanę rz.” 1:e 
słowa spowodowały upadek jne'wsz -j redi- 
tv Grenady: brygada KOP Now :gródek pe 
długiem a świetnem zdrowiu w Baranowi- 
czach (wobec znalezienia dla niej lokali) 
ma być w najbliższych dniach przertesi ną 
do Nowogrodka. 

I muzealny Nowogródek pow.ęxszy 
znów o pewną liczbę głów — oilar utcyji 

„. administracyjnej. 
Cóż znowu? Dlaczego Nowogrodek ma 

być muzealnym? Przecież muzeum zadnego 
nie posiada. To prawda, ale sam jest mu- 
zeum zabytków, którychby się i Sienkiewi- 
czowski Sanderus nie powstydził: 

dziur w bruku z kocich ibów na „przyn 
cypalnych* ulicach, 

przedpotopowych rynsztoków, 
odwiecznej gnojówki kisnącej ua rynku 

od czasów Mendoga, 
błota w zaułkach farnym, bazvijańskim, 

tatarskim i innych datującego się jeszcze z 
okresu dylluwialnego, 

magistratu, którego większość członków 
operuje pojęcianii z epoki Chama i Jafeta, 
a w] uajlepszym razie Izaaka i Jakóba, | 

mozgów skostniałych w galarecie idei 
nowogródzkiej, 

dychawicy (asthma bronchiale genus ro 
wogródzianum), której nieopatrzni przyby- 
sze nabawiają się ciągłem zdobywaniem 
szczytu nowogródzkiego. й 

'W związku z tą plagą płucną ma się za- 
wiązać kooperatywa urzędników sądowych, 
której zadaniem będzie ułatwienie swym 
członkom dostawania się z sądu do do- 
mów. Temida nowogródzka rzuciła bowiem 
gościnę szanownego grodu i przeniosła się 
do podnóża góry nowogródzkiej od strony 
Korelicz. A zatem zagadnienie powrotu. 
młodszych urzędników do domów  (starsi 
jeżdżą dorożkami) staje się zupełnie aktu- 
ае - To też rada miejska chcąc pójść na 
rękę najmłodszej z miejscowych koopera- 
tyw nosi się z zamiarem zakupienia kilku po- 
włok balonowych średniej wielkości dla u- 
rządzenia „jumping balooniu. Ogranicza się 
jednak przezornie dc zakupna samych po- 
włok, gdyż w miejsce wodoru chce użyć do 
ich napełnienia próżni kasowej magistratu. 
W ten sposób dzięki szlachetnym zamią- 
rom Rady miejskiej, będą mogli sądownicy 
zapomnieć o konieczności ćwiczenia się w 
taternictwie. 

rzeba jednak ku upokorzeniu ludzkiej 
złośliwości oddać i Nowogródkowi sprawie- 
dliwość: posiada czystość nigdzie indziej 
niewidzianą z wyjątkiem gnojówki na rynku, 
no i błota w zaułkach, ale to drobiazg; ma 
otrzymać nową atrakcję w formie hejnału 
wygrywanego jeszcze niewiadomo przez ko- 
go. Rzeczą słuszną byłoby, aby hejnał ten 
wygrywali kolejno bojownicy o ideę stołecz 
kowatości Nowogródka. A i melodję już 
słyszę... to polonez do słów: „jeśli chcecie 
być dobrymi, miejcie miłość własnej zie- 
mi*. jest rzeczą prawie nieuniknioną, że 
gdy urzędnicy usłyszą te rzewne dźwięki i 
uzmysłowią sobie sens słów w tej melodji 
zawartych, zawstydzą się i odrzucą ze skru 
chą swoją dotychczasową niechęć do gro- 
du Mendoga, zastępując ją płomienną mi- 
iością. 

Zawsze podkreślałem, że Nowogródek za 
kilkaset lat będzie wielkiem miastem. Bo 
proszę sobie wyobrazić, że na umorusanym 
placu za kasą skarbową ma stanąć nowo- 
czesny żelazo - betonowy dworzec autobu- 
sowy. | 

"Do przetargu ogłoszonego przez magistrat 
stanęła aż jedna firma, która podjęła się 
budowy tej zasłoniętej ozdoby miasta. 

* 

Zachodzi wobec tego pięknego czystoś- 
ciowo - hejnałowo - budowlanego rozwoju 
pytanie, czy mimo wszystko biednej żabki 
nie okują. Kowalami jednak muszą być bar- 
dzo zręczni w swym zawodzie mistrze, bo 
albo podkówka będzie tak subtelna, że zupeł 
nie nóżki nie ochroni, albo będzie za ciężka 
i żabce nogę urwie. 

Biedna żabka.. 

Iniku!     

  

s 

    

X. 

SZKOŁA a ZDROWIE 
(Z powodu sprostowania). 
„uczymy po europejsku a leczymy 

w (szkołach) po azjackuć... 

W sprawozdaniu z posiedzenia Sejmiku 
Wileńsko - Trockiego natrafiłem na bardzo 
drażliwe miejsce: (Ma je zresztą każdy 
sejmik) na brak opieki lekarskiej młodzieży 
w szkołach wiejskich. Pisałem, że jest jeden 
lekarz powiatowy i zarazem sejmikowy, że 

Teatr Lutnia 
Pierwsza pani Frazerowa 

St Johna Erwine 

Zaciekawiają te perypetje pana Fra 
era, polegające na tem, że pan ten roz 
wiódł się z żoną, ożenił z dzierlatką i 
przez tę dzierlatkę dobrze podrapany 
znowu zawraca do tej pierwszej żony, 
która go kocha, ale teraz też, i nagle 
odtrąca, kiedy właśnie ten jej mąż z 
niej już pragnie ostatecznie, tę ostatnią 
swoją niewolnicę uczynić. Zresztą tak 
się domyślamy odtrąca tylko na chwi- 
lę, gdyż opory budzą w panu Frazerze 
z powrotem lowelasa, o czem świadczy 
naszyjnik pereł. Perły te są piękne i 
kończy się niemi przedstawienie ku 
zadowoleniu ogromnemu widzów, gdyż 
te perły są arcydziełem do powiedze- 
nia tego wszystkiego, co nie zostało 
dopowiedziane przez autora. Rozmaite 
są perły. Są takie jak w owym de- 
monicznym micie greckim związanym z 
Amfiaraosem, są takie jak w tej sztuce, 
dziwnie uzgodnione z uśmiechem pani 
Makarczyk - Wasilewskiej, tej drugiej 

żony Frazera. W każdym razie pani 
Frazerowa mając perły w ręku wydoby 
wa ze siebie w jednem uśmiechu cały 

czar kobiecy, dowodząc, że ten jej pan 
(to jest ten o którym myśli, myślała i 
zawsze będzie myślała jako wierna żo- 
na) naprawdę młodnieje, kiedy do niej 
znowu powraca. 

Reszta w sztuce to przybudówki, 
aby oświetlić, to wiekuiste w kobiecie, 

- mocnika ora: 

obowiązki jego są zbyt rozległe, trudne i 
t.d. i t.d. Po tygodniu zaraz ukazało się spro 
stowanie Naczelnika Wydziału Zdrowia dr. 
med. K. Rudzińskiego, że lekarz ten ma po- 

8 rejonowych lekarzy sani- 
tarnych z siedzibą w Niemenczynie, Pod- 
brzeziu, Mejszagole, N. Trokach, Turgielach 
Olkienikach, Szumsku i Wornianach; słowem 
według sprostowania ošmi lekarzy  roz- 
jeżdża „systematycznie* po szkołach, a le- 
karz powiatowy nimi tylko kieruje (ewentu- 
alnie jego zastępca). Zdawałoby się teraz — 
czegoż lepiej potrzeba i cóż bredził mizerny 
j. h? Ten j. h, który zna chyba nowiat do- 
skonale, pisząc stałe po nim przechadzki?! 
Czyżby istnienie aż ośmiu rejonowych leka- 
rzy było dlań jakąś tajemnicą? Co to wszyst 
ko oznacza? 

  

   

Pisząc sprawozdanie świadom byłem kapi- 
talnej wprost rzeczy: że w Polsce niema 
ustawowej instytucji, której na imię — le- 
karze szkolni, bez których każda szkoła jest 
organizmem niekompletnym. W ocenianiu 
więc sytuacji byłem zbyt łagodny, gdyż na- 
leżało właściwie napisać: dziatwa w szko- 
łach wiejskich niema wcale opieki lekar- 
skiej. Rozumiemy przez to, że młodzież na- 
sza nie rośnie pod troskliwem okiem lekarza 
specjalisty - hygjenisty, odpowiedzialnego 
całkowicie za rozwój fizyczny i umysłowy 
każdego dziecka. To też często dziecko gru- 
źlicze siedzi obok dziecka chorego na ja- 
glicę, anormalne zaś czuje się jak w tortu- 
rze, krótkowidz traci resztę wzroku, inne 
poczyna cierpieć wskutek schorzenia ukła- 
du kostnego i skrzywienia kręgosłupa i t.d. 

Jakąż zaś korzyść przynoszą szkole owi 
lekarze rejonowi (sanitarni) o których mowa 
w sprostowaniu? Przedewszystkiem trzeba 
wiedzieć, iż są to lekarze szpitalni, nie mo- 
gący dać sobie rady z powodu nawału pra- 
cy (ijęden lekarz do wszystkiego, niektórzy 
ieczą jeszcze prywatnie, dojeżdżają nawet(!) 
w pewne dnie do miasteczek sąsiednich (szpi 
tal zaś pozostaje w tym dniu na opiece fel- 
czera) w powierzonych im zakładach leczni- 
czych. Tych właśnie lekarzy mianuje się je- 
szcze (za dopłatą 200 zł. miesięcznie) re- 
jonowemi lekarzami t. zn. sanitarnemi. O- 
bowiązkiem ich jest zwalczanie  epidemji, 
czystość zakładów publicznych i... „regula- 
minowo systematyczne zwiedzanie szkół"... 
Szkół zaś w powiecie jest przeszło 250, nie 
licząc 25 szkół prywatnych mniejszości na- 
rodowych (w sprawozdaniu swem podałem 
omyłkowo zamiast liczby szkół — liczbę na- 
uczycieli, których jest około 400, co niniej- 
szem prostuję). dzieci zaś przeszło 30.000 na 
każdego więc lekarza przypada po 35 szkół 
czyli 4.000 dzieci, co przy pięciominutowem 
(tylko badaniu każdego dziecka zajmie mu 
680 dni (licząc dzień szkolny po 5 godzin, 
dni zaś szkolnych w roku wypada około 250) 
czyli lekarz, jeżdżąc do szkół codziennie (ra- 
czej w dni nauki) może w ten sposób zwie- 

<dzić szkołę i zbadać po 5 min. każde dziec- 
ko — raz na trzy lata kalendarzowe. Nic też 
dziwnego, iż mamy w każdym powiecie 20 
proc. szkół w których lekarz od chwili ich 
założenia aż do dnia dzisiejszego nie był 
nogą. 60 zaś proc. szkół, w których lekarz 
tylko raz i to maximum od pół do dwuch go 
dzin, w pozostałych zaś 20 proc. szkół le- 
karz był razy kilka (niekiedy przejazdem) 
od pół do dwóch godzin (Rzadko kiedy wię- 

cej). Wszy stkim tym wizytom nie należy 
przypisywać szczególnej wagi, gdyż doryw 
cze (np. raz na 10 lat, raz na 5 lat) „bada 
nie* dzieci bez stałej obserwacji, bez stałe- 
go prowadzenia lekarskiego katalogu w 
szkole, gdzie wpisuje się całą ewidencję u- 
cznia niema prawie żadnego znaczenia. Ja 
osobiście, ani moi sąsiedzi w ciągu lat dzie- 
sięciu lekarza w szkole nie widzieliśmy. Sły- 
szałem natomiast od kolegów, którzy mieli 
szczęście oglądać lekarza w szkole, że „ba- 
danie“ uczni ogranicza się wyłącznie do za- 
glądnięcia uczniowi pod powieki i do ob- 
macywania migdałów, co trwa zaledwie 10 
sekund (wyraźnie: dziesięć sekund). 

   

Nie dziwmy się jednak tym lekarzom — 
sumienie ich czyste, nie czyste natomiast 
jest sumienie całego społeczeństwa, które 
młode pokolenie prowadzi do kalectwa, a 
przeto samo naród do upadku. Już  Rzy- 
mianie mawiali, że tylko w zdrowem cieie— 
zdrowy duch, już nasz Kochanowski pisał 
pienia o wartości zdrowia a Mickiewicz oj- 
czyznę i zdrowie uważał za najdroższe skar- 
by. Dziś zaś, kiedy na polach bitew straci- 
liśmy tysiące istnień młodych,  najzdrow- 
szych, energicznych i ofiarnych, mnóstwo 
sił i talentów zostało wdeptanych w ziemię 
— wołanie o zdrowie jest jedną ze spraw 
najaktualniejszych. 

To jedynie miałem na myśli w sprawo 
zdaniu i będę dumny, że choć w części 
przyczynię się do urzeczywistnienia tej naj- 
ważniejszej dziś sprawy. Jan Hopko. 

  

dowodzące, że wszystkiem na ziemi (i 
to bez reszty) jest jedynie miłość, ku 
której skierowuje się wciąż i bez wyt- 
chnienia, jak róża do słońca Proces roz 
wodowy kosztował ją wiele upokorzeń. 
Mężowi przebaczyła, że go szał zmy - 
słów do drugiej oplątał. Zajęła się 
dziećmi i duszą swoją, aby nie wpaść 
w apatję lub co gorsze na rozdroże ta- 
niego wymienienia swoich . wartości. 
Synowie, którzy po niej pozostali wy- 
rośli i zmężnieli (Milewski i Kubicki). 
Tylko ona sama uciekła od myśli przy 
krych do myśli skrytych, kiedy odkry- 
ła, że kocha tego swojego męża i to 
jak amen w pacierzu na zawsze. Nie 
pozwoliła złym szeptom  tryumiowač, 
odżegnała się od szatana, który ją ku- 
sił do życia i zaczęła szukać co by ją 
pogłębiło i do hartu przywiodło. Ludz- 
kość ma tyle cudownych środków, któ 
re są zawsze zdolne wyprowadzić z 
fatalnego położenia, kiedy się ma in- 
stynkt woli i serca. Pani Frazerowa w 
tej wędrówce zmężniała i jasne jej obli 
cze od początku do końca pokazuje że 
nie ma nic na sumieniu. Teraz zaś gdy 
jej mąż (Zelwerowicz), który jak mo- 
tyl sobie oparzył skrzydła, zawraca 
wstecz szukając balsamu, któryby mu 
pozwolił wygoić te poparzone skrzyd- 
ła, ona mająca * być tem lekar- 
stwem reaguje swą dumą. Pani Makar- 
czyk jest królewska w tej dumie. Nie 
chce abdykować z tej niezależności, do 
której ją życie popchnęło. Być niewol- 
nicą nie ma zamiaru, a na to się za- 
nosi, jeśli pan mąż nie przetopi się w 
ogniach oczyszczających. Owej chwi- 
li, kiedy mąż się oświadcza (matce 
dwóch jego dorosłych synów) zaczyna 

$ 

erkis premjer 
BERLIN. PAT. Wossische Ztg.* 

jeszcze gabinet litewski ma podać się do dymisji. Misję 

ОУО 

em w Kownie? 
donosi z Kowna, że dziś 

utwo- 

rzenia nowego rządu oirzymać ma gubernator Merkis. Ministrem 
spraw zagranicznych mianowany ma być dr. S$aulis, przedstawi- 
ciel dyplomatyczny Litwy przy Watykanie, Który wczoraj przybył 
do Kowna i był przyjęty na audjencji przez prezydenta Smetonę. 
Dotychczasowy premier Tubialis miałby być w nowym gabine- 
cie ministrem finansów. 

Libawa — wolnym portem 
RYGA. PAT. Rząd wydał dekret, na mocy którego Libawa 

została cgłoszcna wolnym portem. Wolny port libawski będzie 

autonomicznem przedsiębiorstwe| m pańistwowem, na czele które- 

go stać będzie dyrektorjat, składający się z trzech osób. 

Nowy „niewozwraszczeniet“ w Rydze 
RYGA. PAT. Komunista Azarow, jeden z wyższych urzędni- 

ków sowieckiego przedstawicielstwa handlowego w Rydze, 
wezwany do powrotu do Moskwy, przeczuwając grożące niebez- 
pieczeństwo, odmówił wykonania rozkazu i 
chód. 

wyjechał na Za- 

Ostateczne wyniki wyborów w Finlandii 
HELSINGFORS. (Pat). Osteteczne wyniki wyborów do parlamentu finlan- 

dzkiego przedstawiają się następująco: 
mandaty, agrarjusze — 59, Szwedzi — 21, 
socjal-demokrac! — 66. Komuniści stracili wszystkie dotychczasowe 
mandaty w liczbie 23. Sejm zostanie zwołany na dzień 20. X. b. r. 

Narodowa Partja Zjednoczenia — 42 
postępowi — 11, drobni rolnicy — 1, 

posiadane 

Odroczenie parlamentu w Rumunii 
BUKARESZT. (Pat). Na propozycję 

dekret o odroczeniu parlamentu na dni 
prezesa rady ministrów król podpisał 
30, to jest do dnia 15 listopada. Pre- 

mjer Mironescu oświadczył przedstawicielom prasy, 12 rozmaite kwestje te- 
chniczne oraz konieczność przygotowania projektów ustaw skłoniły rząd do 
zaproponowania królowi tego odroczenia. 

Ślub króla Borysa 
RZYM. (Pat). W kołach tutejszych 

mówi się o bliskiej wizycie króla Bo- 
rysa bułgarskiego celem ustalenia ce- 
remonij, związanych ze ślubem z księ- 
żniczką Joanną sabaudzką. slub ten 
odbędzie się w Sofji, dokąd uda się 
para królewska włoska. Co do tru- 
dności, związanych z różnicą wyznań 
przyszłej młodej pary, dowiadujemy 
się, że zostały one całkowicie usunię- 
te, a mianowicie pierworodny syn, 
jako przyszły następca tronu, będzie 

wychowywany w wierze prawosławnej, 
natomiast inne dzieci będą wiary ka- 
tolickiej. : 

Zapowiada się tu, że ślub będzie 
miał miejsce w listopadzie. Rozpo- 
częto już przygotowania do wyprawy 
ślubnej. Księżniczka Joanna otrzyma 
wielki posag, stosownie do obycza- 
jów dynastji sabaudzkiej, która na- 
leży do najbardziej zamożnych w 
Europie. 

  

  

NIECH WRACA ŻYWA ZDROWA KREW W ŻYŁY OJ- 
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się nagle niespodzianie bunt święty. 
Instynktownie cofa się zręcznie jak wąż 
przed pułapką, którą gotuje jej życie. 
Instynkt prowadzi ją jak busola, zdu- 
miewamy się, gdy zamiast do brzegu 
odbija znowu na pełen nieskończony 
ocean i pytamy, co będzie. Ale właś- 
nie dlatego, że kochająca, wierna, ży- 
wa, nie dała się zwieść i połknąć okrop 
nemu aligatorowi, którym staje się na- 
gle Zelwerowicz (wbrew może sobie), 
właśnie dlatego, czekają ją najwyższe 
tryumfy, dane naturze ludzkiej woju- 
jącej, szukającej i niepoddającej się 
niewolniczo. Więc przedewszystkiem 
owe radości wyższego kalibru, które 
są jak Słońce z wewnątrz człowieka. 
Pan: Makarczyk - Wasilewska ten 
swój żywot jak skrzypcową suitę pro- 
wadzi przez owe wybuchy goryczy, 
które wezbrały ale do jasności. 

Niezgłębiona jest ta istota w nas 
samych która nie chce abdykować. I 
to ta istota, właśnie, najbardziej cza- 
rująca istota (tak imponuje zawsze 
mężczyźnie w kobiecie), ta wierząca, 
ta nawet w podziemiach najczarniej- 
szych podnosząca głowę, nieuświada- 
miająca się przez mózg ale przez od- 
ruch mający coś wspólnego z astralem 
kosmosu, która dobywa ze siebie słoń- 
ce, kiedy wreszcie są te perły w ręku: 
corpus delicti, dzięki któremu można 
krzyknąć do dzieci — patrzcie ojciec 
wasz znowu mnie zdobywa. Pisał sztu 
kę Anglik i to się czuje co chwila. An- 
glicy są życiowo pogodni, przez preo- 
brażenia życiowe najdalej  posunięci. 
Mają nieco rzymskości na dnie i, cel- 
tyckości, które zjadły coś niecoś Z te- 
go co posiada germanskość północna. 

KONSERWY JARZYNOWE i 
E zastępują w zimie Świerze jarzyny i owoce 

+ marmelady, jamy (tieny) 

DAGOMA 

) Wiekim JŁorym MEDALEM 

esa Konserw i Marmelad „DAGOMA' 1.7 l]. 

Polską, 

OWOCOWE 

wyróżnione na 

ach Północnych w Wilnie 

i TCZEW 

Pradst: R. Schumann, Wilno, Zawalna 27, tel. 895. e 
  

Jest jakaś powaga w tym humorze wie 
kuistym Albionu, który jest humorem 
szlachetnym. Sztuka Erwina nie jest 
sztuką dla błaznów i głupców. Ma coś 
z tego co u Szekspira w tak nieskazi- 
telnej jest proporcji, z dodatkiem cze- 
goś co moja sąsiadka z lewej strony 
w teatrze, tak świetnie podchwyciła 
nagle wyrzucając ze siebie tą prawdę: 
ten Anglik musiał mieć matkę fracu- 
ską. Może tak nie jest, ale powiedze- 
nie plastycznie i trafnie ujmuje, że jest 
coś eleganckiego, lekkiego, a bardzo 
ludzkiego w tem zakończeniu komedji, 
która może niejednemu w dzisiejszych 
czasach wyda się zabardzo przyzwoitą. 
Babrać się w tem w cżem się sceny 
babrzą, a wraz ze sceną i publiczność 
jest dalekie od tego cośmy w Lutni 
dziś widzieli. Zamiast wciąż upadki 
pokazywać, oklepany temat mąż - żo- 
na jeszcze raz z przystawkami, od 
których oglądania mdło się robi Erwine 
odwrócił rzecz i pokazuje jak ojciec 
wraca do rodziny, do żony, do domu 
swojego. Szczyt humoru jest w tych 
niewiarogodnie prostych scenach, prze 
wróconych poprostu do góry nogami. 

Z wielką przyjemnością podkreślić 
należy, że nie zauważyliśmy z punktu 
teatru żadnych zgrzytów. Przeciwnie. 
Postacie żyły, działały, interesowały 
nas. Zrazu jak wszystko w Anglji, zda- 

wało się trochę za dokumentne, zwłasz 

cza dla naszej sarmackiej fantazji, za 

mało lotne. Ale już z drugim aktem wi- 

dzieliśmy że krew ożywia sceny, nie 

woda. Anglik umie dobrze okrętem 

na wodach kierować, skoro raz okręt 

stanie na wodach. Tak było ze sztuką. 
Zedwerowicz ją spuszczał na wody aż 

JUBILEUSZ UŁŁU-HAZZANA KARAIMSKIEGC 
SZYMONA FIRKOWICZA 

W dniu dzisiejszym zbierze się w Tro- 
kach elita społeczeństwa karaimskiego z ca- 
łej Polski, by w zamkniętem kole uczcić 10- 
lecie piastowania godności duchownej Ulłu- 
Hazzana kienesy trockiej Szymona  Firko- 
wicza. 

Szymon Firkowicz jest dziś jednym z 
najwięcej znanych karaimów polskich — z 
jednej strony jako narodowy poeta karaim- 
Ski, z drugiej jako ten, co w ciągu szeregu 
lat w od ch dla Polski Trokach pia- 
stował godność czołowego duchownego ka- 
raimskiego w Polsce. 

W Trokach i w Wilnie p. Firkowicz mia 
zasłużoną ponadto opinię wzorowego oby- 

        

watela polskiego i niestrudzonego działacza 
społecznego, cieszącego się pełnem  zaufa- 
niem i szacunkiem zarówno władz, jak i ogó 
lu, wśród którego pracuje. 

Jubilat urodził się 28 listopada 1897 r. w 
Trokach, gdzie skończył początkową szkołę 
karaimską, a następnie miejską, egzaminy 
maturalne złożył w szkole realnej w Psko- 
wie w roku 1915, w latach 1913 — '14 pra- 
cował w sądzie powiatowym w Trokach. 
Po ewakuacji tego sądu los rzucił go do 
Petersburga, a następnie wcielił w szeregi 
gwardji, w której żył do r. 1917. Ro) 
spędził na froncie w sybirskim, inżynieryj- 
nym pułku. Z chwilą wybuchu rewolucji 

  

  

       

  

     
   

udało mu się wyjechać do ojczyzny kara- 
imów kr ch Eupatorji, gdzie ukończył 
karaim ninarjum duchowne, poświę- 
cając się już odtąd stałym studjom nad 
swem wyznaniem. 

Gdy życie na Krymie stawało się coraz 
nieznośniejsze, zbiera garść swych współro- 
daków i na ich czele przez Bułgarję i Ru- 
munję wraca do rodzinnych Trok. Udało się 
to mu szczęśliwie dzięki współpracy z pre- 
zesem związku opieki nad ofiarami wojny p. 
Czechowiczem. 
kiego, ustępując tego wysokiego  stanowi- 
ska największemu w całym Świecie karaim- 
skim autorytetowi Seraja — Chan Szapsza- 
łowi, którego dziś jest najbliższym współ- 
pracownikiem B. W. Ś 
znawców pełni obowiązki i hachana troc- 
zyskawszy wielki autorytet wśród współwy- 

Od dnia 20 marca do r. 1928 — jubilat 

OSZCZĘDZAJ 
I UCZ OSZCZĘDZAĆ. 
Za 50 groszy kup skarbonkę Chrze- 

ścijańskiego Banku Spółdzielczego 
Antokolska 28, po napełnieniu zwróć 
takową Bankowi a otrzymasz wzamian 
książeczkę oszczędnościową z zapisa- 
ną sumą i nową skarbonkę bezpła- 
tnie. 

Skarbonka z napisem „Bank na 
Antokolu* staje się przyjacielem ro- 
dziny, przypominającym „składaj gro- 
sze systematycznie — otrzymasz zło- 
tówki i setki*. 

Bank płaci: 
8 proc. za rach. bież. 

10 proc. za wkład półrocz. 
12 proc. za wkład roczny. 

nagle poczuła że ma ster, śrubę, ma- 
szyny, gwizdawkę i że może  sunąć 
bezpiecznie po najgłębszych  toniach. 
Zelwerowicz stał się Anglikiem, i kie 
rował sprawnie, jako główny protago- 
nista i reżyser okrętem do portu, o któ 
rymśmy długo nie wiedzieli, gdzie jest 
i jak się nazywa. Ta droga prosta, 
była aż tak prosta, że widz 
przywykły do krętych dróg aż za- 
czął się nie cierpliwić, czy okręt doj- 
dzie do celu. : 

Nie jest moją rzeczą  strofować 
panią Makarczyk - Wasilewską, że 
nie chciała zestarzeć i dać tej swojej 
postaci, to coś, co przychodzi z wie- 
kiem. Muszę jednak podkreślić, że ta- 
kie wyrazy ciskane przez zalotnicę El- 
żbietę (Eichlerówna): my młodzi, wy 
starzy, nie tak bardzo trafiały nam do 

przekonania, spoglądając na scenę. 

Miała p. Makarczyk to samo zupełnie 
co p. Eichlerówna i w głowę można 
było zachodzić, dlaczego jedna do dru 
giej tyle o swojej młodości mówiła. 
Bo ta odrobina czegoś co pani Ma- 
karczyk swojej fizjonomji dodała było 
znikającą wielkością, aby móc w to u- 
wierzyć, że przez dwadzieścia lat była 
żoną Frazera 1 jeszcze przez pięć na- 
stępnych ofiarą niepoczytalności tegoż 
Frazera, który był wybrał piękną dzier 
latkę. Gra pani Makarczyk nas podbi- 
ła zupełnie. Była prostota i szczerość, 
która zawsze podbija widownię i czy- 
ni z widza delikatny recypient na to, 
co prawie niewidzialnie spływa do 
serc ze sceny. Świetną sylwetę dała Ei- 
chlerówna, to coś z rosyjska, zarazem 
to coś z palety dzisiejszej życia brutal 
nego powojennego, tak znanego na 

Z dniem 1 lipca 1020 r. p. Firkowicz 
mianowany został nauczycielem szkoły ka- 
raimskiej w rodzinnem miasteczku, zaś już 
24 września tegoż roku współwyznawcy 
powołują go jednomyślnie na stanowisko 
hazzana kienesy. Firkowicz oddąt dzieli swe 
obowiązki pomiędzy kienesą i szkołą, której 
z nominacji władz, zostaje kierownikiem. 
  

  

0 uzdrowisko pod 
Wilnem 

P. Prof. Władyczko zainicjował 
projekt, urządzenia w pobliżu Wilna 
tzdrowiska. brak «tore_o tak daje 
się nam wszystkim vdczuwac. 

Na ziemiach wschodnich uzdro- 
wisk w całem tego słowa znaczeniu 
nie mamy, co zaś się tyczy Druskienik 
jest to zdrojowisko zalecane tylko 
dla pewnej kategorji chorych, zmuszo- 
nych leczyć się wodami. Rok rocznie, 
tysiące osób wyjeżdża z Wileńszczyz- 
ny do różnych miejscowości w cen- 
trum, lub na południu Polski, lecz 
większość tkwi na miejscu, nie mogąc 
sobie pozwolić, bądź co bądź, na 
kosztowne podróże. 

Wileńszczyzna, która posiada 
wprost idealne warunki na posiadanie 
własnego uzdrowiska, dała się wy- 
przedzić pod tym względem innym 
dzielnicom, a to jedynie z tego powodu 
że nikt dotychczas na serjo tem się nie 
zajął, względnie nie zdołał powziętego 
projektu wprowadzić w czyn. 

Działające na naszym terenie Kasy 
Chorych, fundusze emerytalne i licz- 
ne instytucje społeczne, z pieniędzy 
uzyskanych od miejscowego -społe- 
czeństwa, budowały domy  uzdrowi- 
skowe w miejscowościach bardzo od- 
ległych od Wilna, «wysyłając tam 
swych członków, przez co wydatki na 
ten cel były niezwykle duże i nie- 
wszystkich potrzebujących nietyle le- 
czenia co odpoczynku w odpowied- 
nich warunkach można było ' tam wy- 
słać. , 

Mamy wszak dużo uzdrowieńców, 
którzy poddali się operacjom chi- 
rurgicznym, i najkrótszy chociażby 
pobyt w odpowiedniej miejscowości 
* zdala od miasta, pozwoliłby im na- 
brać sił do dalszej pracy. 

Mamy całe masy neurasteników za 
legających poczekalnie lekarzy, któ- 
rym  jedynem lekarstwem może być 
miesiąc odpoczynku w ciszy i zdala od 
ludzi. 

Powyższe względy spowodowały, . 
że w ubiegłą środę u P. Prof. Wła- 
dyczki miała miejsce konferencja, w 
której wzięli udział p. Jan Piłsudski, 
prof. Orłowski, dr. Safarewicz, dyr. 
Siemiradzka, dyr. Świątecki, dyr. 
Szwykowski, dyr. Białas, p. Z. Nagro- 
dzki,, inż. Zasztowt ixdyr. Karolec. 

Projektodawca prof. Władyczko, 
po gruntownem przedstawieniu ze- 
branym potrzeby posiadania  włas- 
nego uzdrowiska, zaznaczył, że we- 
spół z prof. Orłowskim uważają, że 
najodpowiedniejszem miejscem ku te 
mu są Wiry (Biry) położone na 14 
klm. drogi (Wilno — Niemenczyn. 

Miejscowość ta zupełnie sucha, po- 
łożona tuż nad brzegiem Wilji, oto- 
czona z trzech stron wzgórzami i la- 
sami, jak również ze względu na bliz- 
kość Wilna i dogodne warunki ko- 
munikacyjne w zupełności” może za- 
dowolnić wymagania stawiane: uzdro- 
wiskom. 

Projekt p. prof. Władyczki spotkał 
się z wielkiem poparciem ze strony 
osób obecnych na konferencji, więc 
postanowiono wyłonić komisję,  któ- 
raby się zajęła opracowaniem mater- 
jałów orjentacyjnych i kosztorysem 
urządzenia uzdrowiska w  Wirach. 

Łp. 

  

wierzchu już nie mówiąc o zakamar- 
kach życia, gdzie to coś epokę rozsa- 
dza. 

Pani Eichlerówna była malarsko 
niezwykłą. Tu muszę powiedzieć, że 
dekorator Hawryłkiewicz ma dużo tu- 
petu. Daje dobre Światło i efekty. Po 
zatem jednak daje zgrzyty tępie i 
twarde. Naprzykład kanapa wygląda 
tak, jakby ktoś był boso wpakował się 
w farbę i pątem nogami deptał po tej 
kanapie. Albo te zawiasy na ścianach, 
niby pióra na kapelusze królewien wy- 
branych przez apasze. To wszystko 0- 
bok wielu rzeczy formistycznie nagro- 
madzone dla widza, który prze trzy 
godziny musi to wszystko wciąż przed 
sobą w oczach odbijać. Wreszcie to 
coś srebrnego z drutów, coś emigma- 
tycznego, bardzo zresztą ciekawego i 
wzrok ciągnącego. To nie jest jednik 
dobrze, kiedy widz dociekać musi rze- 
czy, które nie mają nic ze sztuką da 
czynienia i nawet odwracają uwagę od 
niej w formie hokus - pokus. Musi być 
p. Hawryłkiewicz młody, skoro jeszcze 
tak bez umiaru narzuca się w teatrze, 
zamiast w pokorze teatrowi służyć. 
Wielkie są jednak jego zdolności, tak 
że sądzę, że po kilku sztukach dość bę 
dzie miał świecenia na pierwszym plan 
zie, że zrozumie, czem jest zespół środ 
ków artystycznych w teatrze i w ten 
sposób pocznie to swoje czynić, co co 
niego należy, już bez tej hypertrofji, 
która dziś temperamentem kieruje i 
jeśli nie aktorom, to w każdym razie: 
widzowi mocno przeszkadza. 

Mieczysław Limanowski. 

 



_„Awszystkich wyznań, władz 

w 
uroczysta inauguracja nowego 
akademickiego 1930—31. 

Uroczystość ta, będąca dorocznem 
świętem Uniwersytetu, wypadła  nie- 
zwykle okazale. 

Po mszy św. w kościele św. Jana, 
wysłuchanej przez przedstawicieli 
władz, ciało profesorskie i liczne rze- 
sze miotiziežy przybyłej z chorągwia- 
mi swoich korporacyj i stowarzyszeń 
udano się do gmachu Uniwersytetu. 

Tu Aula Kolumnowa zapełniła się 
po brzegi. 

Przedstawiciele 

dniu wczorajszym odbyła się 
roku 

duchowieństwa 
państwo- 

wych i samorządowych z  wicemini 
strem ks. prof. Żongołowiczem i 
wojewodą Raczkiewiczem na czele. 

Na galerji młodzież akademicka. Na 
podjum zasiadł Senat Akademicki. b. 
rektorzy i prorektorzy — w togach i 
biretach. W głębi podjum ustawiono 
chorągwie karporacyjne. 

Pierwszym przemówił do zapełnia- 
nej sali balkonów b. rektor ks. prof. 
Cz. Falkowski zdając sprawozdanie z 
prac w roku ubiegłym. 

  

pó. 

Z przemówienia ks. prorektora, 
dowiedzieliśmy się, że w roku ubieg- 
łym Uniwersytet posiadał 3416 słucha- 
czy t. j. o 239 więcej niż w roku po- 
przednim. Obecnie jest 100 katedr. 

W toku przemówienia wyraził ks. 
profesor podziękowanie p. ministrowi 
Staniewiczowi za pomoc w otwarciu 
IV-go roku studjum rolniczego i ka- 
tedry hodowlanej oraz p. wojewodzie 
Raczkiewiczowi za życzliwe ustosun- 
kowanie się do spraw młodzieży aka- 
demickiej. 

W dalszym toku przemówienia za- 
znajomił ks. proiesor słuchaczy ze sta 
nem budowy Domu Akademickiego na 
górze Boufałowej. Dom ten wkrótce 

już oddany zostanie do użytku. 
Po przemówieniu nastąpiło uroczy 

ste wręczenie łańcucha rektorskiego w 
ręce J. M. dr. Aleksandra Januszkie-' 
wicza. 

Z kolei J. M. rektor dr. Januszkie- 
wicz wygłosił przemówienie powitalne 
oraz wykład inauguracyjny. 

Produkcją chóru zakończono pro- 
program. 

Zrabowana biżuterja stała się 
- własnością skarbu państwa 

Przed kilku tygodniami na ulicy Wielkiej 
ujęto pewnego osobnika, jak potem ustalo- 
no Jana Lukjanowa 7 Lužek, który usiłował 
sprzedač kilka sztuk bižuterji wysokieį war- 
tošci. 

Łukjanowa aresztowano i wówczas oka- 
zało się, że biżuterja była własnością jego 
ojca, przywódcy bandy rabusiów, grasują- 
cych w roku 1923 na terenie Polski i So- 
wietów. 

Łukjanow został przez bolszewików roz 

Zastrzelenie 
Koło Iwieńca patrol K.O.P. usiłował ująć 

uzbrojonego osobnika. Gdy ten począł ucie- 
kać, dano salwę zabijając nieznajomego na 
miejscu. 

  

strzelany i pozostałe po nim różne cenne 
przedmioty zakopane przezornie w Łużkach, 
stały się własnością syna, który chciał je 
obecnie spieniężyć. 

Obecnie, wobec stwierdzenia, że młody 
Łukjanow nie brał udziału w napadach ojca, 
został on zwolniony z więzienia, lecz przed- 
mioty znalezione w jego domu, których war 
tość określono na 120 tys. zł. władze skon- 
fiskowały i przekazały skarbowi państwa. 

dywersanta 
Zabitym okazał się Jan Michno dywersant 

zakordonowy przybyły na nasz teren dla 
dokonania napadów na pobliskie folwarki. 

1 0 cziszy rozwój 

  

KRONIKA 
W. słońca o godz. 5 m. 54 

4. słonca o godz. 4 im. 50 

  

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEORO- 

LOGJI U. S. B. W WILNIE. 
z dnia 11. X. 1930 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 765 

Temperstora średnia -l- 6 

lemperatura najwyż га -- П 

Temperainia uajnižszs -l- 3 

Opad w milimetrach: — 

Wiatr ) 

pizewatający | 
Temdencja: wzrost 

Uwagi: pogodnie. 

Południowo-zachodni 

  

URZĘDOWA 
— Konierencja w sprawie walki z taj- 

uem gorzelnictwem. W łokalu Izby Skarbo- 
wej, pod przewodnictwem prezesa E. Ratyń- 
skiego odbyła się konferencja, poświęcona 

wom związanym z walką z potajemnem 
gorzelnictwem, odkażaniem politury,  niele- 
gałnym wyszynkiem oraz w celu skoordyno- 
wania i uzgodnienia działalności wszystkich 
organów, które się stykają z temi przestęp- 
stwami. POZA, 

W konferencji między innemi wzięli udział 
delegat Dyrekcji Państwowego  Monopolu 
Spirytusowego Erdelmann, prokurator Dem- 
bycki, sędzia do spraw karno-skarbowych Ha 
Wryłkiewicz i podinspektor  Konopko. 
W wyniku konferencji stwierdzono wydatne 
rezultaty i intensywną akcję, prowadzoną 
dotychczas przez policję i organy skarbowe, 
jak również, że stanowisko zajęte przez 
władze sądowe, szybkie rozpoznawanie 
spraw karno-skarbowych, a zwłaszcza spraw 
nowopowstałych przyczynia się do wydat- 
negc tępienia wskazanych przestępstw. 

Celem podniesienia bardziej energiczuej i 
płanowej walki z wskazanemi, wielce szko- 
dliwemi dla Skarbu Państwa przestępstwa- 
mi, ustalone zostały wytyczne dla dalszej 
pracy władz skarbowych, sądowych i poli- 
cji, oraz stwierdzono potrzebę: 

1. udzielenie specjalnych iunduszów dy- 
spozycyjnych dla policji państwow=j na wal 
kę z potajemnem gorzelnictwśm, 2) powiek 
szenie kadr brygady lotnej kontroii, 3) szyb 
kie wypłacanie nagród imaczom za wykiy- 
«ie przestępstw skarbowych, 4) dokonywa- 
nie opisów zajęcia majętności przestępców, 
celem zapobiegania ewentuainym  srratom 
Skarbu Państwa, 5) zaopatr” koniu ulę 
skarbową w odpowiednie pr: jay tech- 
niczne dla szybkiego dokon, /1,a ekspc - 
tyz i oględzin tachowych, dowodów rzecz%- 
wych, ,a to w celu vkroślenia strąt Skarbu 
i 6) zmiany recepty środków  skażających 
spirytus przeznaczony dla wytobu lakieru i 

politury. a 
Ponadto na konfecencji byty rozważane 

sprawy, związane « i) nowelizacją ustawy 
karno-skarbowej w l nku zwiększenia re- 
presyj karno-sk1-Jowej w kie.unku zwięk- 
szeni. represyj karnych, 2) zznianą właś, 
w sci sądowych w sprawach karnych s 
bewych i 3) prze» ow'dz:ten newelizacji 
ustawy antyalkoholow>j, a w szczególności 
zwie! szeniem ilości legalnych kone+syj wód- 
czanych, co przyczyniłby się do Zmniej- 
szenia wyszynków potajemnych. Wnioski od 
powiednie w tych sprawach postanowiono 
złożyć czynnikom miarodajnym, 

1 SĄDOWA 

‚ — Nieletni oskarżeni muszą mieć obroń 
ców. Jak wiadomo, nieletni, poniżej lat 18 
musi mieć obrońcę już w toku śledztwa, o 
ile oskarżenie wnoszone jest przez władze 
administracyjne. 

Zdarza się jednak, że przy  wnoszeniu 

  

    

  

  

   

    

    

oskarżeń nie jest badany wiek oskarżonego 
i dopiero na rozprawie okazuje się, że oskar- 
żony nie ma lat 18 i powinien posiadać 
obrońcę już w śledztwie. 

Wobec powyższego władze  zarządziły, 
by przy wnoszeniu oskarżeń przeciwko nie- 
ietnim, wskazywano dokładnie wiek oskar- 
żonych. 

WOJSKOWA 
— Uczniowie szkół zawodowych a służ- 

ba wojskowa. Władze administracyjne otrzy 
mały nowe zarządzenie w sprawie odroczeń 
wojskowych dla uczniów szkół zawodo- 
wych. 

Ostatnio zniesiona została w średnich 
szkołach zawodowych t. zw. praktyka po- 
szkolna, która uważana była za dalszy ciąg 
trwania kursu szkolnego, wobec czego ucz- 
niom szkół zawodowych udzielane będą od- 
roczenia wojskowe najwyżej do czasu ukoń 
czenia przez nich ostatniej klasy tegorocz- 
nego kursu nauki. 

  

U kobiet w ciąży i młodych matek sto- 

sowanie naturalnej wody gorzkiej „Francisz- 

ka-Józefa* wzmacnia prawidłowość funkcji 

żołądka i kiszek. żądać w aptekach i drog. 

  

UNIWERSYTECKA 
— Z koła prawników st. U.S.B. Zarząć 

Koła prawników podaje do wiadomości, iż 
dnia 15-X r. b. t. j. we środę w sali Śnia- 
deckich U. S.B. o godz. 6 wiecz (18) odbę- 
dzie Się odczyt p. profi. Bossowskiego p. t. 
„Czem jest dla nas Prawo Rzymskie i jak 
należy to prawo studjować", Wstęp wolny. 

SZKOLNA 
— Kursy gimnazjalne im. Jana Kochanow 

skiego. Wilno, ul. Mickiewicza 4, upraw- 
nione przez Kuratorjum O.S. Wil. L. dz. 
31290. Nauka wedle programów gimnazjów 
państwowych z zastosowaniem najskutecz- 
niejszych metod i systemów. Ustrój półrocz 
ny. Lekcje dzienne lub wieczorowe. Specjal 
ny kurs języków obcych. Gabinety i pra- 
cownie. Bezpłatna bibljoteka podręczników. 
Samorząd szkolny P.W. i W. F. Lokal włas- 
ny, nowoczesnie urządzony. Prospekty szcze 
gółowe bezpłatne, Zapisy na rok 1930 — 31 
codzień od 10 do 12 i od 17 do godz. 20. 

RÓŻNE 

— Znów autobusy bez hamulców. W 
dalszym ciągu akcji, mającej na celu zapew 
nienia bezpieczeństwa publiczności karzysta 
jącej z autobusów i autodorożek kierow- 
nictwo ruchu kołowego wycofało z obiegu 
dwa autobusy i jedną taksówkę. 

We wszystkich tych maszynach ujawnio 
no braki w działaniu hamulców. 

W najbliższych dniach odbędą się dalsze 
komisje łotne. 

— Weksel, który zwiedził całą Pol 
skę. Na poczcie w Warszawie odda- 
no do inkasa weksel na 80 zł. wysta- 
wiony przez p. G. Lisieckiego w Wil- 
nie w dn. 1 lutego b. r. płatny 15 paž- 
dziernika. Jak twierdzą znawcy jest to 
„najdłuższy* weksel, dotychczas spo- 
tykany. Nie chodzi tu o termin, lecz o 
długość papieru i ilości żyr. Do blan- 
kietu wekslowego doklejono ogon pa- 
pierowy długości 140 cm. na wekslu 
figuruje 67 żyr. Weksel ten przejechał 
całą Polskę. Wysłany do Warszawy 

pojechał następnie do Łodzi,, Tomaszo 
wa, Piotrkowa, Kalisza, Poznania, Byd 
goszczy, Częstochowy, Krakowa, Prze 
myśla, Będzina, Radomia, Lublina, 
Chełma, Puław, Końskiej Woli, Gar- 
wolińca, Płocka, Mławy i t.d. Obecnie 
wrócił do stolicy, skąd pojedzie do 
Wilna, gdzie ostatecznie powinien za- 

NaŁ>"© 

duguracja roku akademickiego V. V. B. w Wilnie 
Przemówienie Rektora Uniw.Stefana Ba- 
torego Prof. D-ra Aleksandra Januszkie- 
wicza na inauguracji roku akademickiego | 

1930—31. 

Witam X. Wice - Ministra, witam Pana 
Wojewodę, witam Ekscelencje, Dostojnych 
Gości, Szanownych Kolegów i 
Młodzież! 

Witam i dziękuję za zaszczycenie dzisiej- 
szej uroczystości swojem przybyciem. 

Widzę w tem dowód życzliwości i 
zainteresowania dostojnych Państwa  spra- 
wami naszego Uniwersytetu, a o tę życzli- 
wość i zainteresowanie bardzo nam chodzi. 
Chociaż Uniwersytety z natury rzeczy 
są cichemi przybytkami nauki, gdzie, zdala 
od zgiełku życia codziennego odbywa się 
praca naukowa i pedagogiczna, jednak 
zadania dla swej pracy uczelnia bierze 
4 życia i pracuje dla życia; to też prag- 
niemy łączności ze społeczeństwem i mie 
wyrzekamy się wzajemnego na siebie od- 
działywania. 

2 woli szanownych Kolegów przypadł 
mi wielki zaszczyt, lecz łącznie z purpurą 
rektorską włożono na barki moje ciężar 
nielada i gdy w tej chwili ogarniam mysia 
postaci Wielkich Rektorów wszechnicy Wi- 
leńskiej: Piotra Skargi, Marcina Poczobuta, 
Jana Śniadeckiego, gdy oceniam wszech- 
stronną działalność moich najbliższych po- 
przedników, to jeszcze bardziej odczuwam 
brzemię odpowiedzialności i troskę, czy zdo- 
łam sprostać zadaniu. 

Te wątpliwości staram się  rozproszyć 
nadzieją życzliwej pomocy, jaką znajduję 
w doświadczonych radach u członków 5- 
natu Akademickiego, a przedewszystkiem u 
Ciebie. czcigodny Xięże Rektorze, który po 
dwuletniem sprawowaniu swych ciężkich 
obowiązków przekazujesz je dzisiaj w pełni 
doświadczenia i znajomości życia Uczelni 
1 w chwale położonych dla Niej zasług. Że 
to były dobre rządy mogliśmy się prze- 
konać z wysłuchanego przed chwilą sprawo- 
zdania, chociaż  Xiądz Rektor skrzętnie 
wykreślił z niego wszystko, coby mogło 
o jego osobistych zasługach mówić. 

Ctoż gdy umiejętne rządy poprzednich 
Rezrorów i Senatorów rozwinęły zycie 
Uczelni i wprowadziły je na normalną «те- 
gę, powinna się coraz bardziej rozwijać i 

z ac wydajność pracy naszej. 
V:ęc przedewszystciwia będziemy dbali 

ргасу oadawczej, twćr- 
czej. Ziemia Wileńska ma pod tym wzglę- 
der1 piękne tradycje, z niej to płynęły 

] uejsze natchnieuia wieszczów, w 
Śniadeckich zrodzi'a się ongiś no- 

wcczesra myśl przyrodnicza. Powinniśniy 
wyz,yskać ukryte siły twórcze tej ziemi, aby 
we współdziałaniu z irnymi wynieść naukę 
potską 1 zdobyć dla niej zaszczytne miej- 
SCe. 

Powinniśmy dbać również o wysoki po- 
ziomm piacy pedagogicznej, przygotowującej 
młodzież do dalszych samodzielnych studjów 
i do rozmaitych zawodów. 

W tej pracy współzawodniczą w szla- 
chetnym wysiłku Panowie Koledzy, do niej 
również wzywam cały personel naukowy 
pomocniczy, Panów adjunktów i asystentów, 
na których opiera się część odpowiedzial- 
nej pracy pedagogicznej. 

Ażebyśmy mogli w pracy naszej dostra- 
jać warunki do potrzeb, będziemy w całej 
pełni korzystali z naszych praw autonomicz 
nych i będziemy tych praw gorliwie strze- 
gli dla dobra Uczelni. 

Ażeby życie uniwersyteckie było са 
kowicie zharmonizowane, młodzież ucząca 
się powinna iść z nami ręka w rękę. 
Młodzieży kochana, bierzemy za was od- 
powiedzialność przed Państwem, jak zre- 
sztą i przed wami samymi. Pamiętajcie, 
że w zgodnym wysiłku najłatwiej dopnie- 
my celu. Poszanowanie uczelni, przestrzega- 
nie jej przepisów, a zarazem pełne god- 
ności zachowanie się w Jej murach i poza 
niemi są niezbędnemi warunkami Waszego 
życia studenckiego. Jesteścię nadzieją Pań- 
stwa, a macie być kwiatem Jego inteligencji 
więc nie zmarnujcie ani chwili potrzebnej 
na godne przygotowanie się do tej zasz- 
czytnej roli. 

Mając przed sobą taki ideal nie špiesz- 
cie się na zew haseł wątpliwej wartości, 
nie dajcie się wciągnąć w wir walk, wy- 
biegających poza sferę bezpośrednich za- 
interesowań życia studenckiego. Niedoświad 
czeni, łatwo moglibyście wejść na błędną 
drogę zanim czas i nauka ukształtują cha- 
raktery i przekonania Wasze. 

Przebrzmiały już echa walk orężnych i 
przyszły czasy utrwalania potęgi Ojczyz- 
ny wysiłkiem pracy: „Idą czasy, których zna 
mieniem będzie wyścig pracy, jak przedtem 
był wyścig żelaza, jak przedtem był wy- 
ścig krwi*. Temi słowy wskazuje drogę i 
nawołuje nas do wypełnienia  najistotniej- 
szego obowiązku naszego Marszałek Józef 
Piłsudski. On służy nam za wzór niezmor- 
dowanej pracy całego życia dla dobra Oj- 
czyzny. lmię Jego jako wskrzesiciela na- 
szego Uniwersytetu  wymawiam w dniu 
otwarcia roku akademickiego ze czcią i 
wdzięcznością. 

Z głębokiem pragnieniem dalszego roz- 
woju drogiej nam Uczelni otwieram rok 

    

    

akademicki 1930 — 31, 12-ty od chwili 
wskrzeszenia Uniwersytetu, a 352 od daty 
jego założenia. Oby był szczęśliwy! 

Quod felix, faustum, fortunatumque sit! 

NORZE STI TNT EEK OCE PRACZE 

kończyć swą osobliwą wielomiesięcz- 
ną podróż po Pojsce. 

Weksel ten, jako wielce oryginelne 
„Signum temporis* powinien być opra 
wiony w ramki i oddany do muzeum 
osobliwości na wieczną rzeczy pamiąt 
kę. ; 

> ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Z T-wa Eugenicznego. W poniedzia- 
łek 13 października o godz. 19 w pierwszym 
terminie i o ile będzie brak quorum o godz. 
19 min. 30 w drugim terminie (przy dowoł 
nej ilości członków) odbędzie się nadzwy- 
czajne walne zebranie członków, P. T-wa 
Eugenicznego w lokalu poradni eugenicznej 
(ul. Żeligowskiego 4). : 

Porządek dnia: 1) Wybór nowego pre- 
zesa, 2) ustalenie preliminarza budżetu na 
rok 1930. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś dwa 
przedstawienia. Po południu o godz. 3 min. 
30 i wieczorem o godz. 8w. ukaże się dwu- 
krotnie po cenach zwykłych, wzruszająca 
sztuka wojenna Szerriff'a „Kres wędrówki", 
która cieszy się nadzwyczajnem powodze- 
niem, zyskując coraz większe zastępy wi- 
dzów. 

Nadwyraz efektowne sceny, ilustrujące 
przeżycia wojenne angielskich oficerów, od- 
dane z całą rzeczywistością, wywołując sil- 
ne niezatarte wrażenia. 

W rolach głównych odnoszą tryumf praw 
dziwy R. Wasilewski, K. Wyrwicz-Wichrow 
ski i M. Wyrzykowski. 

Bilety zniżkowe na oba przedstawienia 
ważne. 
— „Młody las". W przyszłym tygodniu 

wejdzie na repertuar Teatru na Pohulance, 

kochaną $ 

W. ---Q 
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nader interesująca sztuka J. A. Hertza „Mio 
dy las* z okazji obchodu w całej Polsce 
25-lecia walki o szkołę polską, oraz upamięt 
nienia pierwszego jej radosnego zwycięstwa, 
strajku szkolnego w r. 1905. 

Sztuka ta wystawiona zostanie z całym 
pietyzmem. Reżyseruje K.  Wyrwicz" Wi- 
chrowski. 

— Teatr Miejski w „Lutni“. Dziš ieatr 
miejski w „Lutni“ czynny będzie dwukrotnie. 
Po południu o godz. 3 min. 30 ukaże się po 
cenach zniżonych „Pan Jowialski* nieśmier- 
telna komedja A. Fredry, w oryginalnem uję 
ciu reżyserskiem dyr. A. Zelwerowicza, któ- 
ry jednocześnie kreuje niezrównanie rolę 
szambelana. 

Wieczorem o godz. 8 „Pierwsza pani Fra 
zerowa” najnowsza komedja angielska Erwi- 
na, w przekładzie F. Sobieniowskiego,  po- 
siadająca wytworny humor i zabawne sytua- 
cje. Wykonanie tej sztuki, w której biorą 
udział wybitniejsze siły zespołu z dyr. Ż.2!- 
werowiczem na czele, stoi na wysokim po 
ziomie artystycznym. Nowe dekoracje i ina- 
lownicze urządzenia wnętrza — pomysłu J. 
Hawryłkiewicza. 

— „Mala grzesznica“. W przyszłym ty- 
godniu ukaże się ostatnia nowość repertua- 
ru francuskiego, współczesna komedja Bira- 
beau „Mala grzesznica“. 

Próby tej nowości odbywają się codz:en 
nie'pod reżyserją R. Wasilewskiego.  Pra- 
cownie teatralne przygotowują do tej sztu- 
ki nową efektowną wystawę. 

— jutrzejsze przedstawienia popularne. 
Jutro, w poniedziałek w obu teatrach miej- 
skich odbędą się popularne przedstawienia 
po cenach najniższych od 30 gr., przeznaczo 
ne dla młodzieży i najszerszych warstw spo- 
łeczeństwa. 

W teatrze na Pohulance wystawiona zo- 
stanie doskonała komedja J.  Blizińskiego 
„Rozbitki“. W teatrze zaś „Lutnia* pełna 
pogodnego nastroju, aktualna komedja J. 
Rączkowskiego „Nad polskiem morzem*. 

Obie te sztuki ukażą się w obsadzie prem 
jerowej. 

— Poranek „Lutni* wileńskiej. W dzi- 
siejszym poranku wokalnym T-wa Muzycz- 
nego „Lutnia* udział biorą: 

„ Chór mieszany „Lutnia* pod dyrekcją ]. 

  

  

Leśniewskiego, oraz znana i ceniona  Śpie- 
waczka Z. Plejewska-Monkiewiczowa. 

Program poranku obejmuje szereg pol- 
skich pieśni ludowych w opracowaniu — №- 
skowskiego: Kazury, Niewiadomskiego, Dzie 
wulskiego, Czerniawskiego i innych. 

Słowo wstępne wygłosi prof. Michał Jó- 
zefowicz. 

Akompanjuje p. jerzy Kropiwnicki. Cena 
biletów od 50 gr. Początek o godz. 12 min. 
30 po południu. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Heljos — Lokomotywa. 

Hollywood — Pieśniarz gór. 
Światowid — Kean. 
Stylowe — Ludzie bez praw. 
Wanda — Uroda życia. 
Kino Miejskie — Krzyk życia. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Wypadki w ciągu doby. Od 10 do 11 
b. m. zanotowano wypadków 42 w tem 
kradzieży 6, opilstwa 17, przekroczeń admi- 
nistracyjnych 9. . 

14% > а: m 

Samobójstwo 70-letniego 
starca. Wczoraj rano wy: łem z re- 
wolweru popełnił samobójstwo 701letni Mi- 
chał Czołowski (R. Śmigłego 12). Niedawno 
Czołowski sprzedał swą posiadłość ziem- 
ską w Oszmiańskiem i kupił w Wilnie dom. 

Tranzakcja ta jakoby dała duże straty 
Czołowskiemu, co go bardzo wartwiło i to 
najprawdopodobniej było powodem, że tar- 
gnął się on na życie. 

Popełnił on samobójstwo w składzie na 
drzewo w pobliżu swego mieszkania, gdzie 
go też i znaleziono już martwego. 

— Zażartowali z wygraną loteryjną. P. 
Rapoport z ulicy Straszuna, posiadał bilet 
loteryjny, na który padła wygrana 250 zł. 

Powiadomienie 0 wygranej nadesłane 
przez kolekturę trafiło do sąsiadów, którzy 
chcąc zażartować z Rapoporta do uwidocz- 
nionej na powiadomieniu sumy dopisali trzy 

i zera. 

Wieczorem Rapoport dowiedział się o 
wygranej i nieomieszkał powiadomić o tem 
wszystkich. 

Można sobie wyobrazić zdumienie p. Ra- 
poporta gdy dnia następnego dowiedział 
się o prawdzie. į - 

— Kradzieże bielizny. Jeleniewski 
mu Antoniemu (Piłsudskiego 31) skra 
dziono ze strychu bieliznę: damską i 

męską na sumę 907 zł. również Pietru- 
sewiczowi Wincentemu (Potok 35) 

skradziono bieliznę damską i pościelo- 
wą na sumę 269 zł. 

— Ujęcie złodziei mieszkaniowych. Dwo- 
reckiej eni (Nowogródzka 7) skradziono 

* garderobę i bieliznę oraz 3 lichtarze warto- 
ści 250 zł. Kradzieży dokonali zawodowi zło 
dzieje Tereszko Antoni (Kalwaryjska 107) 
oraz Czerniakow Władysław (Nowogródzka 
51) których ze skradzionemi rzeczami za- 
trzymano. 

— Podrzutek. Przy ul. Popławskiej 23 
znaleziono podrzutka płci żeńskiej w wieku 
około 1 mies. którego umieszczono w przy- 
tułku Dzieciątka Jezus. 

trzały 
dralnym. 10 b. m. o godz. 12 w nocy 
przy ul. Mostowej, Wł. Ładygo, wachmistrz 
żandarmerji usiłował zatrzymać Kamplera 
Wilhelma, plutonowego z 1 p. a. p., który 
będąc w stanie pijanym wywołał awanturę, 
przyczem groził rewolwerem. Ładyga oddał 
5 strzałów w powietrze, na które przybiegł 
posterunkowy policji państwowej, z locą 
którego udało się plutonowego Kamplera are 
sztować i odesłać z patrolem wojskowym 
do Komendy Placu. 

Pierwszy polsko-amerykański film 
dźwiękowo-śpiewny 

Rewja Hollywoodu 
W rolach głównych Hanka Ordo- 
nówna, Karol Hanusz, John Gll- 

bert i Buster Keaton. 
Wkrótce 
w kinie „HOLLYWOOD   

Ś. + P. 
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EXANDROWICZ 
Dziedzic majątku Wierszuba pod Wilnem, Inżynier Dróg i Komunikacji, 

Prezes Towarzystwa Wyścigów Konnych w Wilnie, 

zasnął w Panu po ciężkiej chorobie, opatrzony Św. Sakramentami, dnia 6 października 1930 r. 
i pochowany na wiejskim cmentarzu w Wierszubie. 

Za spokój Jego duszy odbędzie się nabożeństwo żałobne w Bazylice Wileńskiej przed wielkim 
ołtarzem w dniu 13 października b. r. o godz. 10 i pół, 

na które wszystkich życzliwych pamięci Zmarłego zaprasza BRAT. 

Za dusze zmarłych i poległych Członków KONWENTU 

POLONIA odbędzie się nabożeństwo żałobne w kościele Akade- 

mickim św. Jana w Wilnie w dniu 14 października o godzinie 

8-ej rano, o czem zawiadamia. 

Koło Filistrów i Konwent Polonia. 

  

Nowy loch w podziemiach Katedry 
Wywiad z prof. j. Kłosem. 

Przed kilku dniami specjalna ko- 
misja, zaproszona przez konserwatora 
wojewódzkiego dr. Lorentza w oso- 
bach profesorów Kłosa, Ruszczyca, 
Bałzukiewicza i Morelowskiego, archi- 
tektów, Narębskiego, Rouby i Borow- 
skiego, dyr. M. Brensztejna i Studnic- 
kiego, oraz szeregu. innvch osób w 
obecności proboszcza katedry ks. pra- 
łata Sawickiego, dokonała  lustracii 
podziemi katedry, gdzie prowadzone 
są prace mające ria celu zbadanie k*rp 
ty pod wielkim ołtarzem. 

O wynikach tej lustracji, dowiadu- 
jemy się od prof. J. Kłosa, który udzie 
lił nam łaskawie wyjaśnień. 

Podczas robót w podziemiach na- 
trzon na kanał obiegają .v naokoło 
katedry, pod portykami mnie, więcej. 

Kanał ten, jak należy przypuszczać 
przeznaczony był do odwodniania pod 

ziemi. . 

Obecnie dostęp do tego kanału był 
znacznie utrudniony, gdyż  naieża!o 
przedtem wypompować wodę znajcu- 
jącą się w nim. 

— Czy odkrycie to ma jakieś więk- 
sze znaczenie, zapytujemy. 

— Sam kanał nie, ale jednocześnie 
przy badaniu tych miejsc natrafiono 
na coś znacznie ciekawszego. 

Jest to duży loch, szerokości 5 mtr. 
20 cnt., wysokości 2.20, sklepiony 

Loch ten położony jest prawie rów 
nolegle do tylnej ściany katedry i po- 
siada z obydwóch stron rozgałęzienia 

ciągnące się w stronę góry Zamkowej. 
Obydwa te korytarze kończą się 

pod główną aleją Cielętnika. 
Są tam pozostałości fundamentów 

zamku dolnego (według rysunków 
Smuglewicza). 

Wejście do nowoodkrytego lochu 
uniemożliwiał brak powietrza tak, że 
dopiero po kilku dniach można było 
doń zejść. Wówczas to dokonano po- 

sa i sfotografowano wnętrze lo- 
chu. 

Mury te są niewątpliwie średnio- 
wieczne, o czem świadczy format i ga- 
tunek cegieł. ‚ 

— Co będzie teraz z lochem? 
— Na to pytanie trudno teraz od- 

powiedzieć. Powstała myśl stworzenia 
w tym lochu katakumb, gdzie byłyby 
pomieszczane trumny ze zwłokami 
członków Kapituły. ` 

Jak wiadomo, w podziemiach Kate- 
dry niema już miejsc. 

— Słyszeliśmy, że komisja zbada- 
ła też podziemia kaplicy św. Kazimie- 
rza? 

— Niestety, nie. Komisji nie udało 
się trafić do tych podziemi, gdyż roz- 
poczęcie robót pociągnęłoby za sobą 
zamknięcie kaplicy dla modlących się. 

W kaplicy tej spoczywają zwłoki 
królów polskich: Barbary Radziwiłłów 
ny, Elżbiety Rakuskiej oraz Serce kró- 
la Władysława IV. Ta okoliczność 
zwiększa jeszcze zainteresowanie tą 
częścią podziemi Katedry. W. T. 

  
  

WIEŚCI PRZEDWYBORCZE 
„Związek teatrów świetlnych 

za B. B. W. R.“ 

Zarząd Polskiego Zrzeszenia Te- 
atrów Swietlnych województwa Wileń- 
skiego solidaryzując się z memorja- 
łem Stowarzyszenia Właścicieli Tea- 
trów Swietlnych województw: Białog 
stockiego, Poleskiego, Nowogródzkie- 
go i Wołyńskiego, uzasadniający ko- 
nieczność skoordynowania akcji tea- 
trów świetlnych, jako doniosłego czyn- 
nika propagandowego w celu popar- 
cia Bezpartyjnego Bloku Współpracy 
z Rządem, powiadomiło oficjalnie 
Wileński Wojewódzki Komitet Wybor- 
czy B.B.W.R. o swym akcesie i go- 
towości współdziałania. 

Nadmienić trzeba, iż wspomniany 
memorjał Stowarzyszenia  Właścicieli 
Teatrów Świetlnych wszystkich wy- 
mienionych województw złożony był 

do Generalnego Sekretarjatu B.B.W.R. 
w Warszawie 

„Cech piekarzy za B.B.W.R.“ 

Wczoraj dn. 10 b. m. Cech Pieka- 
rzy w Wilnie zgłosił akces do Rze- 
mieślniczego Komitetu Wyborczego, 
Wojew. Wileńskiego, solidaryzując się 
i popierając uchwałę tego Komitetu 
z dn. 9 b. m. zgłaszając swą współ- 
pracę do Wojewódzkiego Komitetu 
Wyborczego B. B. W. R. w Wilnie. 

„Zjazd Delegatów Bezpartyj- 
nego Komitetu Kolejarzy Dy- 

rekcji Wileńskiej P. K. P.“ 

W dniu 12 b. mi. odbędzie się zjazd 
delegatów Bezpartyjnego / Komitetu 
Kołejarzy Dyrekcji Wileńskiej P.K.P. 
na który przewidywany jest przyjazd 
około 200 pracowników kolejowych 
z różnych miejscowości Dyrekcji 
PKB. 

Obrady Zjazdu odbędą się przy 
ul. Kolejowej Nr. 19. 

Inwalidzi wojenni wobec 
wyborów 

Nadzwyczajne Walne Zgromadze- 
nie Inwalidów członków Spółdzielni 
Sprzedawców Gazet w Wilnie, odbyte 
dnia 8 października 1930 r. z okazji 
wyborów do Sejmu i Senatu powzięło 
następującą rezolucję: 

Poprzeć zamierzenia Marszałka 
Polski Józefa Piłsudskiego, zdążają- 

cego do zmiany Konstytucji i ufun- 
damentowania Mocarstwowej Polski 
na zdrowych, granitowych podstawach. 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
Inwalidów Członków Spółdzielni Sprze- 
dawców Gazet w Wilnie staje jak je- 
den mąż do dyspozycji Budownicze- 
go Polski Marszałka Piłsudskiego. 

Rozwój Kół B. B. W. R. 
na prowincji 

We wszystkich znaczniejszych 
ośrodkach niezależnie od Komitetów 
Gminnych B.B.W.R. powstają Koła 
lokalne, odegrywające doniosłe role 
komórek organizacyjnych. 

Na terenie np. pow. Oszmiańskiego, 
powstało Koło B.B.W.R. we wsi Cie- 
leżyszki, gm. Polańskiej. 

— Dnia 10 b. m. edbyło się liczne 
zebranie członków Związku Oficerów 
Rezerwy w Oszmianie. Zarząd Powia- 
towy Związku zadeklarował swą współ- 
pracę z B.B.W.R. wysyłając jednocze- 
śnie depeszę hołdowniczą do Marszał- 
ka Piłsudskiego. 

— W tymże dniu odbyło się ana- 
logiczne zebranie b. wojskowych pow. 
Oszmiańskiego, które również zakoń- 
czyło się maniiestacją na cześć Mar- 
szałka Piłsudskiego. 

Ludność pow. Wilejskiego maso- 
wy bierze udział w akcji B.B, W. R. 
niedopuszczając nigdzie do głosu agi- 
tatorów innych list. Na zebraniach 
wiejskich wszędzie słychać protesty 
przeciwko „Centrolewowi* i tym prze- 
wódcom ruchu białoruskiego, którzy 
dziś idą wspólnie z wywrotowcami 
ukraińskimi. 

„Jakie tempo przybiera akcja B.B.W.R. 
na terenie tego powiatu, świadczy 
wymownie następująca wiadomość z 
Dołhinowa: 27 ub. m. odbyło się tu 
zebranie Koła Gminnego B.B.W.R. 
przy udziale reprezentantów Przyspo- 
sobienia Wojskowego i Wychowania 

Fizycznego, Kasy Stefczyka, Spółdziel- 
ni Mleczarskiej, Kóła Polskiej Macie- 
rzy Szkolnej, Koła Ligi Obrony Po- 
wietrznej Państwa, Związku Pracy 
Obywatelskiej Kobiet, Związku Pol- 
skiego Nauczycielstwa Szkół Powsze- 
chnych, Stowarzyszenia Rezerwistów 
ib. Wojskowych i inych. Między in- 
nemi na zebraniu tem wyłoniono Se- 
kcję propagandową, finansową i  łą- 
czności. 
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Wyjaśnienie T-wa 
Św. Kazimierza 
POWODU ARESZTÓW. 

Pisma wileńskie, dnia 19 września r.b. 
umieściły notatkę, jakoby akcja komunistycz 
na w powiecie Święciańskim dotarła nawet 
do Litewskiego Towarzystwa św. Kazimie- 
rza wychowania młodzieży i opieki nad nią, 
że władze bezpieczeństwa zmuszone były 
dokonać licznych aresztowań członków '10- 
warzystwa (między innymi, 2 sekretarzy 
kół w Krykianach i Auguciszkach), wciągnię 
tych do akcji komunistycznej, że u areszto- 
wanych znaleziono ogółem 30 klg. bibuły 
komunistycznej, że całą tą akcją kierował 
pewien żyd ze Święcian etc. 

W odpowiedzi na powyższe, Zarząd 
Centralny Lit. T-wa św. Kazimierza uważa 
za obowiązek podać do wiadomości ludzi 
dobrej woli kilka słów wyjaśnienia. 

Według informacyj, jakie Zarząd Cen- 
tralny T-wa zebrał za pomocą specjalnego 
dochodzenia, badając, między innemi, osoby, 
które były użyte przez policję w charakte- 

rze świadków przy przeprowadzeniu rewi- 
zji, sprawa przedstawia się jak następuje: 

W nocy, 17.IX r.b. we wsi Auguciszkach 

gminy Dowgialskiej, pow.  Święciańskiego, 

zostali zaaresztowani, pod zarzutem  upra- 

wiania akcji komunistycznej, trzej członko- 

wie T-wa św. Kazimierza, mianowicie An- 
toni i Wiktor Szaudynisowie, mieszkańcy 

pomienionej wsi, zwyczajni członkowie cd- 

działu T-wa w Poryndze, gminy Dowgiali- 
skiej, oraz juljan Apiwało, sekretarz od- 
działu T-wa w Krykianach, gminy Mielegiań 

skiej, który przerabiał wówczas piec u 
wspomnianych Szaudynisów, a który stale 
mieszka w Krykianach. 

Po przeprowadzeniu gruntownej 1ewizji, 
która trwała koło 12 godzin, od północy do 
południa, w domu mieszkalnym i innych za- 
budowaniach Szaudynisów w Auguciszkach, 
zabrano dwa listy, pisane przez krewnych, 
jeden z Litwy, drugi z Rosji, i jeden zeszyt 
z piosnkami litewskiemi ludowemi. Takaž 
rewizja została przeprowadzona  jedaocześ- 
nie w domu mieszkalnym i innych zadudo- 
wariach ojca Juljana Apiwały we wsi Кту- 

kianach, gminy Mielegiańskiej. W gumnie, 
na snopach, w miejscu, gdzie dach a:iura- 
wy, znaleziono zupełnie nie ukryte, rozszu- 
cone proklamacje, w ilości 150, w iszyku 
rosyjskim, formatu kartek kalendarza šcien- 
nego, i 8 proklamacyj formatu półarkuszo- 
wego również w języku rosyjskim. Cała ta 
bibuła mogła ważyć maximum ćwierć kilo- 
gram.. Oprócz tego, zabrano jedną przed- 
wojenną broszurę w języku litewskim, w 
której krytykowano rząd rosyjski i znsiczio- 
ny w kieszeni marynarki Juljana Apiwały 

kawałek czerwonego papieru, który mu 
"był dany przez fotografa w Mielegianach z 
zawiniętą fotografją, a który przy rewizji 
przez komendanta posterunku n.p. został 1z- 
zwany „Raudonoji Veliava", t. i. Czerwony 
Sztanca1. 

O zadnym święciańskim żydzie, który je- 
koby rozpowszechniał bibułę komunistyczną, 
żaden z aresztowanych i nikt z pośród mier- 
scowej ludności nic nie wie. 

Zeznaczyč należy, że miejscowi grobo- 
szczowie o wszystkich trzech zaaresztowa- 
ny:1 członkach T-wa św. Kazi za świad 
cza, iz są to ludzie głęboko rely.ni, że tC- 
gulsrnie chodzą na nabożeństwa do ko.ci0- 
ła » że często przystępują do sakramentów 
św Ci proboszczowie są „wprost zdumieni, 
že oscby te zostały zaaresztow'ue pod ża- 
rzuiem uprawiania akcji komunistycznej. 

Te tež Zarząd Centralny T-wa Św. Fe- 
zinierza uważa, że zaaresztowanie pomie- 
niorych członków T-<wa nastąpiło z b. wo- 
da jekiegoś fatalnego nieporozumi?nia i ży- 

wi nedzieję, że cała sprawa wkrof:e zosta- 

nie za atwiona zgodnie z zasadami spraw (d- 
liwości 

  

   

    

  

        

    

Zarząd Ceutralay 
Lit. Tow. Św. Kaziinierza 

J J IM 
ZARZĄD WILENSKIEGO TOWARZYSTWA 
DOBROCZYNNOŚCI niniejszerm podaje do 
wiadomości, że zwyczajne Walne Zgroma- 
dzenie członków Towarzystwa odbędzie się 
dn. 4 listopada 1930 roku o godz. 7 wie- 
czorem w lokalu T-wa przy ul. Wileńskiej 
Nr. 23. Będzie ono prawomocne na zasadzie 
$$ 17 i 20 statutu Towarzystwa przy każdej 
ilości członków przybyłych. 

Porządek dzienny obejmuje: 

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez 
Prezesa Zarządu шЬ jego zastępcę. 2. Wybór 
przewodniczącego i sekretarza. 3. Uczczenie 

grz zmarłego członka Zarządu š. p. d-ra 
itolda Węsławskiego i zakupienie za niego 

Mszy Św., z ogłoszeniem o tem w prasie 
miejscowej. 4. Zakupienie również Mszy Św. 
za wszystkich zmarłych ofiarodawców i do- 
broczyńców T-wa i ogłoszenie o tem w 
prasie miejscowej. 5. Odczytanie protokółu 
ostatniego Walnego Zgromadzenia. 6. Spra- 
wozdanie Zarządu z działalności T-wa za 
czas cd 1.1V 1929 r. do 1.1V 1930 r. 7. Refe- 
rat Zarządu w sprawie przyjmowania do 
przytułku T-wa biednych Zz ramienia Komi= 
tetu Społecznego walki z żebractwem i włó- 
częgostwem. 8. Sprawozdanie Komisji „Rewi- 
zyjnej. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie pre- 
fiminarza budżetowego na rok następny. 
10. Zmiana Statutu Towarzystwa. 11. Wybo- 
ry do Zarządu. 12. Wolne wnioski. 

ZSĄDÓW 
SZULKIN PRZED SĄDEM APELACYJNYM 

Ujawnienie potwornego morderstwa no- 
worodka, dokonanego przez zwyrodniałego 
ojca, niejakiego Szulkina z m. Ejszyszki 
komentowane było żywo. 

Szulkin aresztowany został w Wilnie, na 
ul. Stefańskiej, z walizeczką, zawierającą 
zwłoki dziecka. 

W toku dochodzenia ustałono, że dziecko 
to było owocem konkubinatu Szulkina i F. 
Portnówny. 

Młoda dziewczyna nie wiedziała nic o 
tem, jaki los czeka jej dziecko, oddane rze- 
komo na wychowanie, natomiast ojciec jej 
Salomon, poszlakowany był o współudział 
w morderstwie. 

Przed rozprawą w Sądzie Okręgowym 
Szulkin poślubił Portnównę. Ślub odbył się 
w niecodziennych okolicznościach — w mu- 
rach więziennych 

W Sądzie Okręgowym zapadł wyrok ska- 
zujący Szulkina na 8 lat ciężkiego więzienia 
i uniewinniający starego Portnowa 

W Sądzie Apelacyjnym wyrok ten został 
złagodzony do 4 łat więzienia 

SPORT 
DZISIEJSZE IMPREZY SPORTOWE 
IDzisiejszy dzień obfitować będzie, mimo 

niezbyt nadającej się pogody, w ciekawe im- 
prezy. 

Mistrz okręgu Ognisko rozegra o godz. 
15 na boisku 6 p. p. Leg. mecz z drużyną 
42 p.p. — mistrzem okręgu białostockiego. 

Na temże boisku, a raczej na bieżni o 
godz. 14 odbędą się zawody kolarskie. W 
programie osiem biegów. 

Na stadjonie ośrodka (Pióromont) od 
godz. 11 zawody lekkoatletyczne harcerzy 
o mistrzostwo chorągwi wileńskiej, a po- 
za tem tamże, ma się odbyć mecz o mi- 
strzostwo Polski w koszykówce. Do walki 
staną Polonia warszawska i Ognisko wileń- 
skie. 

  

RADJO WILEŃSKIEJ 
NIEDZIELA, 12 PAŹDZIERNIKA 1930 r. 
10.15 Tr. nabożeństwa z Poznania. 
11.58 Sygnał czasu z Warszawy. 
12.10 — 15.00 Tr. z Warszawy. Poranek 

z Filharmonji, odczyty rolnicze, muzyka. 
15.00 — 15.20 „Moczenie Inu“ — odcz. 

wygł. Alfons Josanis. 
15.20 — 16.00 Tr. z Warszawy. Muzyka i 

audycje dla dzieci. 
17.15 — 17.30 Tr. z Warszawy Wiado- 

mości przyjemne i pożyteczne. 
17.30 — 17.40 Muzyka z płyt. 
17.40 — 19.00 Tr. koncertu popularnego 

z Warszawy. 
19.05 — 19.25 „Emigracja polska we 

Francji i organizacja oraz praca kulturalno- 
oświatowa" — odcz. wygł. Tadeusz Szeligo 
wski. 

19.25 — 19.40 Feljeton z Warszawy. 
19.40 — 20.00 Progr. na poniedz. i rozm. 
20.00 — 20.30 Aud. literacka: „Państwo 

Tutkowie na wileńskiem letnisku* — radjo- 
trgedja Heleny Romer - Ochenkowskiej. 

20.30 — 24.00 Tr. z Warszawy. Koncert 
kwadrans literacki, feljeton Zofji Stryj: ń- 
skiej, komunikaty i muzyka taneczna. 

PONIEDZIAŁEK, DN. 13 PAŹDZIERNIKA 
12.05 — 13.15 Muzyka z płyt. 
13.10 kom. meteor. 
15.45 — 15.50 Program dzienny. 
15.50 — 16.45 Tr. z Warszawy. Lekcja 

francuskiego i audycja dla dzieci. 
16.45 — 17.15 Muzyka z płyt. в 
17.15 — 17.40 Tr. z Warszawy. Odczyt. 
17.45 — * „ Odezyt kapt. Waligėry: 

„Oswobodzeme Wilna 9. 10. 1920 r.“ 
18.06 — 18.45 Tr. z Warszawy. Koncrt. 
18.45 — 19.00 Kom. sportowy. 
19.00 — 19.15 Progr. na wtorek i rozm. 
19.15 — 1935. Muzyka z płyt. 
19.35 — 19.50 Pras. dzien. radj. z War- 

szawy. 
20.00 — 20.15 Tr. z Warsz. Feljeton mu 

zyczny. ь 
20.15 — 20.30 „Co nas boli?“ — prze- 

ch dzki Mika po mieście. 
20.30 — 24.00 Tr. z Warszawy. Operetka 

„Piękna Helena" Offenbacha, komunikaty i 

moyka taneczna. 

składach apiecznych znanego 

BUY A K ii B 

Ž ŻĄDAJCIE 

= środka od odcisków 

Е Ргом. А. РАКА 

we wszystkich aptekach i 

a YAYNAAÓŻA 

> L-0W-9 

  

  

    NAJLEPSZY 

WĘGÓEŁ 
górnośląski koncernu „Progress'* oraz 
KOKS wagonowo i od jednej tonny 
w szczelnie zamkniętych i zaplombowa- 

nych wozach dostarcza 
Przedsiębiorstwo Handilowo- 

Przemysłowe 
M DEULL egzystuje od roku 

. 18%. Biuro: Wilno, 
Jagiellońska 3, tel. 811. Składy: Sło- 

wackiego 27, tel. 14-46. —0 

ЫЕННЕ ВАН ВЕСЕ Ма ОНИ САНО 
  

Pianina 
najsłynniejszej 

wszechświatowej fir 
my „ERARD* oraz 
„BETTING'i 
„K.iA. FIBIGER“ 

uznane za najlepsze w kraju 
(na Targach Północnych nagrodzone 

Wielkim Złotym Medalem) 
sprzedaje na dogodnych warunkach 

Kijowska 4 Abelow. 

  

KINO 

MIEJSKIE 

SALA MIEJSKA 
ui. Ostrobramska 3. Powiększony zespół orkiestry. 

seansów od g 4-ej. 
Kassa czynna od 

Następny program: „Pożar Świata”. 

Aktów 9. 

Od dn 11 do 14 października 1930 roku włącznie będą wyświetlane filmy: 

„RZYK ZYCIA 
Potężny dramat z zakulis życia współczesnego, malujący tragiczne przeżycia kompozytora. 
Marion Nixon, Jean Hershold i George Lewis. Nad program: „PSÓW TRZYMAĆ NIE WOLNO*'* Komedja 
w 2 aktach. Orkiestra jazz-band. 

W rolach gł: 

g. 3 m. 30. Początek 

  

Dźwiękowy 
Kino-Teatr 

„HELIOS" 

Początek o g. 2-ej, 

Triumfalny Przebój 

Dźwiękowy! 

DZIŚ OSTATNI DZIEŃ! 

ost. seans 10.30 

  

Potężny dramat. 
W roli 

gł. 
płacił życiem. Rewelacyj 

godz. 2-ej do 

Arcydzieło gry i techniki. 

LON CHANEY 
Dla młodzieży dozwolone. 

który 
tym fil przy- 

ne Dodatki Dźwiękowe. 
Ceny zniżone od 

s-ej po poł. 

  

  

  

KINO-TEATR 
G KAD 

„HELIOS“ 

JUTRO WIELKA PREMJERA! Na 1-szy seans Balkon 60 gr., Parter 1 zł. 

obecnej! Fim, który poruszył cały świat! 

NIEMA 

POWROT 

Największe arcy! 

Niesłych. emocjon. dramat 

paszport*. W roli gł. najgenjaln. 

dzieło dźwiękowe doby 

Arcydzieło, o którem długo mówić będzie Wilno! 

z 

    

serji „łłańbiący żółty 

gwiazda ekranu 

ITA RINA. Film o niezwykłej wartości artystycznej. 

Nad program: Rewelacyjne dodatki dźwiękowe. Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15 

  

* Dźwięko se Kino DZIŚ! 

HOLLYWOOD" 
Mickiewicza 22, 

  

  

Drzewka owocowe czas sadzić! 
Silne jabłonki w licznych, odpowied- 
nich dla n|rejonu, odmianach, prosi- 
my obejrzeć w szkółce $. Wiipi- 
szewskiego w Wilnie, Pośpieszka, 
Wspólna 4, codzienie 3--5 p.p. Sprze- 
daż w „Sklepie Rolniczym* Szwarcowy 

1 (Wielka 15). Ceny PA OB 

Super-Przebój Dźwiękowy! 
100 proc. dźwiękowiec! 

o 

PIEŚNIARZ GÓR 
tropolitain w New-Yorku LAW TIBBET. Cały film w naturalnych kolorach. Rewel. Dodatki Dźwiękowe. Nie zwa- 

żając na wielkie koszty, ceny miejsc normalne. 

(Pieśń Opryszka). 

Tyłko na I-szy seans BALKON 80 gr., 
godz. 4-ej, ostatni s. 10.30 

z udziałem najgłośn. 

PARTER 1 zł. 

Arcydzieło ze śpiewem 
śpiewaka /opery Me- 

  

Początek 

  

Polskie Kino 

„WANDA* 

Wielka 30. Tel. 14-81 

Dziś! 

Tad. Konczyca. 

Najgłośniejszy przebój polski 
1930 r. ze złotej serji 

W rolach gł: 

„URODA ŻYCIA" 
NORA NEY, ADAM BRODZISZ, 

ST. JARACZ, IRENA DALMA i inne 

w-g nieśmiertelnego arcydzieła St. 
Żeromskiego. Kierownictwo literackie 

BOGUSŁAW SAMBORSKI, 

  

Kino-Teatr     „STYLOWY" 
  

©0000060060© 
Drzewo suche przewożone ko- 

leją i Węgiei górno- 
śląski po cenach konkurencyjnych po- 
1 kład i 46 Pi leca skła „Płomień a: 
drzewa 

Sprzedaż również na RATY. 

"111111111111] 

NAJKORZYSTNIEJ. 
kupuje się towary gwarantowanej dob- 
roci u GŁOWIŃSKIEG ). Polecamy na 
sezon jesienny materjały mundurkowe, 
tweedy na kostjumy i suknie, flanelety 
w pięknych deseniach. | z 

UWAGA — WILEŃSKA 27. 

ANNY 
OGŁOSZENIE. 

„Przetarg na dostawę mięsa, ogło: 
szony na dzień 14 października 1930 r. 
zostaje odwołany przez Kwatermistcz 
stwo 7 Baonu*. 

w|z Kwatermistrz Baonu 
(—) Burchardt por. 

       

  

oraz wszelkie inne 

LT 

Jąkanie z osy re 
Zakład leczniczy dła jąkałów 

S. ŻYŁKIEWICZA, Warszawa 
ul. Chłodna 22. К 

Prospekty kancelarja wysyta bezplatnie 

  

GWARANTOWANY MIÓD 
PSZCZELI 

poleca 

Spółdzielnia Pszczelarska „RÓJ* 

Wilno, Zawalna Ne 9 Į 

w lokalu Wil. Syndykatu Rolniczego 

Nauczam 

wyrabiač Dywany 
perskie, smyrneńskie i kilimy w ciągu 
7-miu dni. Przyjmuję od 9-ej. rano 
do 9-ej wiecz. Codziennie 1 i pół 
godz. lekcja. Nauka bezpłatnie. Począ- 
tek zajęcia 16-go października, ul. Wi- 

leńska 21 m. 3. —0 

"Hotel „WERSAL“ 
ul. Zamkowa 26 tel. 17-42. 

Odnajmuje pokoje miesięcznie ze wszel- 
kiemi wygodami 

po cenach dostępnych.  -1 

  

  

    
        
        

WIELKA 36.   LUDZIE BEZ PRAW 

GUSTAW MOLENDA i Syn 
Fadryka Sukna, Wyrobów Wełnianych i Kamgarnowych 

BIELSKO (Śląsk Polski) 

$KŁAD FABRYCZNY 
na całą ziemię Wileńską, Nowogródzką i Poleską 

W WILNIE, ul. Wielka 36, tel. 949 
JUŻ NADESZŁY MATERJAŁY SUKIENNE ° 

na sezon jesienno-zimowy 
  

Jesteśmy bogato zaopatrzeni w wybór kamgarnów, Cen 

aw i szewiotów: na kostjumy męskie, palta damskie, śaóle 

krepy na smokingi, bostony na stroje wizytowe, tab 

fabryczne |pokrycia futer, мейочгу па palta jesienne. abryczne 
  

  

PP. Urzędnikom sprzedajemy na raty! 

Obejrzenie nie obowiązuje do kupna!!! 

  

od zaraz stałą pracę w poważnej instytucji, 
stnych warunkach. Byt zapewniony. Zgłosić 

Biuro „Rachuba* tel. 3-67.   

Panie I Panowie, dobrze się reprezentujący, mogą otrzymać 

bistemi od godz. 17—20 pod adresem Wilno, 

na bardzo korzy- 
się z dowodami 0s0- 

W. Pohulanka 1. 

  
  

  

    
Ww 

=" 

K. DĄBROWSKA 
SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. 

H GABINET 
ILEKARZE| Racjonalnej Kosme- 

tyki Leczniczej. 
Wilno, Mickiewicza 31 

ryczne i moćzopłcio- żą, usuwa jej skazy 
we. Mickiewičza 28 m. į braki. Masaż 
5. Od 9—1 i 4—8 w. twarzy i ciała (panie). 

    

AMATORZY 
FOTOGRAFJI!!! 

Popierajcie przemysł krajowy. Kupujcie 
materjały fotograficzne tylko w Spół- 
dzielni Cecnów Fotografów. Solid- 
ne i prędkie wykonanie robót amator- 

skich. Ul. Tatarska 6. 

Sztuczne opalenie ce- 

  

Pianina i Fortepjany 
o światowej sławie Pleyel, 
takoż Arnold Fibigier, Kerntopt i Syn, uzna- 
ne rzeczywiście za najlepsze w kraju 
przez natwybitniejszych łachowców na Pow. 

Wystawie Kraj. w Poznaniu w 1929 i. 

Bechstein etc., 

ILNO, 
Niemiecka 3, m. 6. 
CENY FABRYCZNE. 

Pokój 
do wynajęcia. Ludwi- 

—2 sarska 4, m. 19. 

Pokój DR. m. 4. . 
kobiecą 

J. BERNSZTEJN Urode konserwu- do wynajęcia. Ul. Św. buldog angielski 
choroby skórne, wene- je, doskonali, odświe- Jakóbska 10, m. 6. —o sprzedania, 

  

Mieszkania 
2-wu pokojowe do wy- 
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f Najłatwiejsza i naj- 
prędsza metoda na- 
uczania się języków    

IKUPNO 
      
SPRZEDA?Ž Hobcych „Linguapho- 

ne“, Wilno, ul. №е- 
filo miecka 3, m. 6. —0 

"PTM S Žiu RED ь 

Kwiaty dendron HOLENDERSKIE 
i fikusy do sprzedania KAKAO 
tanio. Dzielna 80. — —0 

BENSDORP 
SPRZEDAM autobus glą dzieci 
z koncesją (miejska). 
Oferty do administr. 
cji „Słowa* L.M. 

chorych i 
rekonwalescentów 

4- pożywne i niedościg- 
TA nione w smaku. 

1]4 kg. puszka blaszan. Re ZZA 
4 zł. 2.50 

Okazyjnie 1]2 kg. puszka blaszan. 
do sprzedania karaku- 4 zł. 4.75 
ły, 2 stoły antyki, ko-] kg. na wagę 
módka. Garbarska “Ani 
m. 3. Oglądać odd 4—poleca | 

5 р.р. A. Januszewicz 
Zamkowa 20-a. 

„PRASY 

  

Pies 
rasowy 

  

ski „do KONNEJ 
Maja 3, m. 1. Oglądać do słomy poszukuję 

od 5—6 g. —0 „14 parę miesięcy. 
DÓM Oferty i warunki upra- 

(osobniak) w kolo- szam składać do Admi- 

  

  

  

Dr. medycyny ry. Wypadanie włosów najęcia od zaraz. Ulica] n;; Montwiłł „0. |nistracjj _ „Słowa* dla 

A C bl 1 łupież. Najnowsze Ofiarna Nr. 2, informu- % alcia l A. M. zi 
" ym er A ze ra-je dozorca. ku PR 'Radjoaktywny 

Choroby weneryczne, cjonalnej, Wileńskie Biuro Ko- wn 
skórne i narządu mo- Codziennie odg.10—8. PIEKARNIA misowo - Blua Tlenol-Ra chroni sh 
czowego. Mickiewicza W. . 43. z pięciu pokoi do wy-| Mickiewicza 21, tel. | zapobiega | tworzeniu 
12, róg Tatarskiej przyj- najęcia. Ul. Ofiarna| 152. —1 Įnalotu tytoniowego, 
muje 9—2 i 5—7 i pół INSTYTUT ie REAUTE Nr. 4, intormuje do- doskonale działa na 
wiecz. W. zorca. —0 dziąsła, Używaj stale 

SSE TOY „KEVA” (Paris) Foiwark e = 2 i 
Micki 1. „ |eliksiru do ust Tlenol- Dr. Wolfson Mickiewicz =. te. Dwa pokoje | obsza; 50 ba dot |Ra jeżeli chcesz być 

Dziśl Wielki niebywały podwójny program! Pierwszy raz w Wilnie! Wybitne artystyczne arcydzieło p. t. 
Potężny dramat w 12 akt. z epoki panowania Carycy Katarzyny Wiełkiej 
oraz dzieje Pogaczowa W rol. gł JAKOWLEWA, STEPANOW i inai arty- 

Ści Moskiewskiego teatru. Nad program: Arcyzabawne i pikantne dzieje i przeżycia małżonka doby obecaej p. t. 

„ZAGINIONA ŽONA“ komedja-farsa w 10 akt. w roli gł. MARRY. KID. 

[j)00000/0000000000900009000)00000[ 

e 

  

Żadnych kosztów 
nie ponosi lokujący 
gotówkę, przy ab- 
solutnie pewnem za- 
bezpieczeniu, przy ' 

pośrednictwie 
Wileńskiego Biura 
Komisewo - Handlo- 
wego Mickiewicza 

21, tel, 152, —1 
  

  

Tanio i fachowo 
piszemy na maszy- 

nach. 
Wileūskie Biuro Ko- 
misowo - Haudlowe, 
Mickiewicza 21, tel. 
152. —Ё       

Чаг!е!ат — 1еКсу] ® 
zakresie 4 klas gimnaz- 
jum oraz chemji w kla- 
sach starszych. Wyna- 
grodzenie 
ne, mogę za pokój 
Turgielska 18 m. L—3 

Maturzystka 
ukończona może zająć 
się przygotowaniem 
chłopca lub dziewczyn- 
ki do kl. wstępnej, I, 
Il lub ill gimna jam. 
Lekcje w godzinach 
przedpołudniowych (do 
1-ej). Zgłoszenia z do- 
kładnym adresem nale- 
ży podać w Redakcji 
„Stowa“ pod L. O.—> 

Przyszłość 
każdego dokładnie od- 
czyta astrolog  Wasi- 
lewski. Wilno, Wileń- 
ska 6 m. 7. Ceny od 2 zł. 

"Słuchacze 
kursów maturalnych i 
samoucy! Żądajcie pro- 
spektów i katalogów 

Bibljoteki Matematycz- 
nej, kursu Literatury 
Polskiej, Laciny, “ Hi- 
storji, Geogratji, języ- 
ków obcych. Wysyła 
gratiss _ Wydawnictwo 
„Pomoc Szkolna* Waj- 
nera, Warszawa, Bie- 
lańska 5—75. —2 

Oszczędności 
swoje złote i dolary 
ulokuj na tl proc. 
rocznie. Gotówka two- 
ja jest zabezpieczona 
złotem, srebrem i dro- 
giemi kamieniami.LOM- 
BARD Płac Katedralny, 
Biskupia 12. Wydaje 
pożyczki pod zastaw: 
złota, srebra, brylan- 
tów, futer, mebli, pia- 
nin, Samochodów , i 
wszelkich towarów. 3 

  

  

  

  

  

%000 i więcej dola- 

umiarkowa- | 

pod biuro do wynaję- rów pożyczymy па choroby skórne, wetie- zdrowym i mieć Mie 

  

    

        

     
       

  

  

    
  

  

   

  

     

  

  

  

  

  

SR к A świe- L: A dor DERRY kci trak- ь HM UWAGA as ass kp am LSE e E ia | Czer pei Zz 
5 pok wyborowej czekola , —>„ Wwągrów i  ргузтслу. > M. 1, 1] niedrogo z długiem = Wileński 

Mieszkanie SA a ek AGE 14—8 w. tel. 10-67. Elektryzacja WZ.P.85 1-2 POKOJE | wu bankowym. Pianina Mae skie ne Ke 

wynajęcia przy ul. Zygmuntowskiej 6 Li zzłcałemi „mig ® DOKTOR UEAskI IBuKo RO. „Mickiewicza 21, tel. 
wjm. Informacje tamże w biurze Zarzą- || HA osad. FABRYKU 7. Zi do wynajęcia dla pań | misowo - Handlowe ifortepjany 152. af 

du Interesów hr. Tyszkiewicza od godz. NZ . Z Szyrwindt Jagiellońska 8, m. 14.| Mickiewicza 21, tel. | g, najęcia. Portowa 

9—12 i od 3—6 wiecz, _ —5 i A Pi ASECKI Khóbyj veisė) —0| 152. lia gi a 

e ŻE i mocz SSA Mi k i ы 
i 19, В w KRAKOWIE. tad» eszKanie | za 25.000 | 8808006666606 

Fra r 7 2 AKUSZERKA LU 4 poko- złotych OTWARTA 
owe z kuchnią i dwo- 

Dr. Ginsber g ŚMIAŁOWSKA ma sejścikyi Zie” sprzedamy 4 domy klinika chorób skórnych i 
€866660660686006 
„SIWYM WŁOSOM : 
przywraca pod gwarancją pierwotn 

kolor apt. J. GADEBUSCHA й 

„„Axela Regenerator" 
hut. zł. 3 

Choroby skórne, we-oraz Gabinet Kosme-cze, ul. Kopanica Nr.6 
neryczne i moczopłcio- tyczny, usuwa zmarszcz m. 1. —0 
we. Wileiska 8 odki, piegi, wągry, lupiež, ———————— 8 — 114 — 8. Те!. brodawki, kurzajki, wy- 

duży DO WYNAJĘCIA 

drewniane Zz ogro- dem owocowymi300 | | Wenerycznych Uniwersy- 
tetu S. B. na Antokolu 

(wejście z Sapieżyńskiej i Ryneczku). 
Przyjęcia dla chorych  przychodnich 

(niezamożni bezpłatnie) od 9—1L 

Gabinet fizykoterapeutyczny 
(Rentgen, Finzen, d'Arsonvai, 

Rad i in. —@ 

sąż. kw. 
Dom H.-K. „Zachę- 
ta* Mickiewicza 1, 
tel. 9-05. 

567. padanie włosów. Mic- 
—— kiewicza 46. 

DOKTOR 

Blumowicz 
choroby weneryczne, 
skórne i moczopłciowe 

      
RATUJCIE 

  

  

          
ZDROWIE!     Najsłynniejsze światowe powagi lekarskie stwierdziły, że 75 proc. chorób 

  

LOKALE 
powstaje z powodu obstrukcji. ul. Wielka 39, m. 2 

„Chory żąłądek jest główną przyczyną powstania najrozmaitszych chorób FARBA REWAX“ tel. ZA 3—% JI lid 3 Matrymonial х .........'° 
zanieczyszcza krew i tworzy złą przemianę materji. NA WŁOSY 13 , W. Z. Pi 29 Pokój w By 5 POSADY EORTUNA-VE RATE z i     wyłącznie dla chrześci- rozwijające się 12 lat. 

jan. Św.-Filipska 4—1, Miesięcznie 80 groszy. 
oglądać od 3—5. —1l pomocnik buchalte- Redakcja: Kraków, Kro 

я ь ra z ukończoną szkołą woderska 7. Admini- 

Duży pokój Handlową z chlubne-Stracja na Wilno; L. 

i A mi świadectwami po- Berger, Zawalna 17. 4 

172059 umeblowany do wyna-szukuje zajęcia. Łaska- 7 
długotrwa jęcia u starozakonnych we zgłosz.: Zakretowa 

Trwale farbuje na kolor blond, chatain, 
brun f czarny. ь 

Pudełko zł. 6. 
Do nabycia w składach aptecznych: 

J. Prużan ul. Mickiewicza 15 
„I. B. Segal“ ul. Tocka 7 
W. Narbut ul. Ś-to Jańska 11 

Słyame od 4 let w całym świecie Zioła z Gór Hara Dra Latera 
jak to stwierdzili prof. Berlin. Uniwersytetu Dr. Martin, Dr. Hochflaetter i wielu 
innych wybitnych lekarzy, są idealnym środkiem dla uzdrowienia żołądka, usuwają 
obstrukcję, (zatwardzenie), są dobrym środkiem przeczyszczającym, ułatwiają tunkcję 
organów trawienia, wzmacniają organizm i pobudzają apetyt. 

Zioła z Gór Harcu Dra Lauera usuwają cierpienia wątroby, nerek, kamieni 

  

  

Brwi plan 

  

  

godaini odnowione do uczenice 
wynajęcia ul. Krakow- na maszynie zapisy codziennie, dla 
ska 51, informuje do- Orzeszkowej 11, m. 16 przyjezdnych / pomie- 
zorca. —0 —0 szczenie zapewnione. 

żółciowych, cierpienia hemoroidalne reumat! i p ® ickiewi k szyci 

oe ów age | aretyam, "bie głowy, wyrzuty | || pd Moc p e przyciemnia henna Kilewska $ m. o "ej, 6, om. "3, Wali KRY Kro, Sys 
R ol z Gór A Dra UOR z nagrodzone na wystawach lekar- „Poldrog” róg Rudnickiej i Zawalnej A Maguillage. Ście przez bramę. ——» Bantle. —0 dełowśnia 

skich najwyższemi odznaczeniami i złot. medalami w Badenie, Berlinie, Wiedniu E. Kudrewicz i S-ka ul. Mickiewicza 26 оее . у p 

Paryżu. Londynie i wielu innych miastach. i R B-cia Armanowscy ul. Rudnicka 12 * Kosmetyti Cedi6 MIESZKANIA i Siefaadwiczówny 

Tysiące podziękowań olzymał Dr. Lauer od osób wyleczonych. Cena: pół „Farma* ul. Zamkowa 26 Leczniczej 3-ch pokojowe z SYN k = Wilka 56 m. 3 
auka pisania Przyjmuję J. Hryniewiczowej. 

ul. WIELKA M 18 m. 
Przyj. wg. 10-1i 4-7 

W. Z. P. M 26, 

1. Bielic ul. Zamkowa 15 
H. Dąbrowska — ul. Wileńska 18 
S. Zatb. ul. Mickiewicza 42 

pudełka zł. 1,50, podwójne pudełko zł. 2,50. Sprzedaż w aptekach i składach apte- 
cznych. Uwaga: Wystrzegać się bezwartościowych naśladownictw. * 

„REPREZENT. NA POLSKĘ: „PROTON'* Warszawa, ui. św. Stanisława 9-11.       

  

Wydawca St. Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Weydyłło Drukarnia Wydawnictwa „Słowo*, Zamkowa 2 

 


