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Przypowidstka 0 polskim worz 

  

i jeg0 USZACH 
Co roku wracając z nad polskiego 

morza, zapytywany jestem przez mo- 

ich znajomych, czemu nie spędzam 

lepiej wywczasów gdzieś na tutejszej 

wsi, w otoczeniu rodzinnem i swoj- 

skiem. Na takie serdeczne zapytanie, 

biorę zwykle mego życzliwego przyja- 

ciela za rękę, prowadzę do powojen- 

nej mapy Europy i wskazując na Pol- 

skę przemawiam mniej więcej w ten 

sposób: Spójrz, mój dobrodzieju, na 
powojenną figurę Polski. Czyż nie 
przypomina ci ona ogromnego,  cięž- 
kiego wora, opakowanego fabrycznie 

i zawieszonego jednem uchem na 

skrawku morza, a drugiem na skraw- 

ku Dźwiny. Ucho od morza, to tak 

zwany złośliwie przez nieprzyjaciół 
naszych „korytarz* pomorski, ucho od 
Dźwiny, to bez obcej złości, własnym 
sumptem zbudowany korytarz Grab- 
skiego — inaczej mówiąc — nasza 
ukochana Wileńszczyzna. Otóż — mój 
dobrodzieju — wyrażając się bez pa- 

trjotycznego patosu, każdy, dbający o 
własną skórę mieszkaniec Polski, pa- 
winien się doskonale orjentować w 
stanie mocy ucha i pomorskiego i — 
wileńskiego. Bo jeżeli — nie daj Bo- 
że — które z nich popuści i... urwie 

się, to i drugie ucho nie wytrzyma na- 

pierającego ciężaru i cały wór runie w 
przepaść. Stale mając przed oczami 
tę zależność jednego ucha od drugie- 
go, co roku po  jedenastomiesięcznej 
wędrówce po uchu wileńskiem, dwu= 
nasty — wypoczynkowy spędzam w 
uchu pomorskiem. Coroczne dokładne 
oglądanie obu uszów polskiego wora, 
daje mi możność orjentowania się w 
tempie rozwoju mocarstwowej polskiej 
racji stanu w umysłach już to sfer rzą- 

dzących, już to mas obywatelskich, 
wyłaniających z pośród siebie w pow 

szechnem głosowaniu suwerenny sejm. 

W sezonie tegorocznego mego mor- 
skiego wypoczynku, miałem namacalny 
przykład, jak zareagowała opinja na 
niebezpieczeństwo grożące uchu  po- 

morskiemu. Gdy Treviranus gnieżdżący 
się wśród uszu polskiego wora, za 
czął wyrabiać swe karkołomne ekwili- 
brystyczne skoki, potrząsając uchem 
pomorskiem, za które jako najbliższą 
jedyną oporę swego niewygodnego 
locum, chcąc nie chcąc, oburącz chwy- 

sić się musiał, nastąpiło takie gwałtow 
ne huśtanie całego wora polskiego, iż 

nawet mieszkańcy Podkarpacia, za- 

darłszy głowy ku górze, zaczęli pię- 
/Ściami na wiecach wygrażać sprawcy 

tej politycznej huśtawki. Sprawdziło 

się przysłowie: „Kiedy trwoga, to do 

Boga”. Ale jak to u nas bywa, nie 
pogłębiono sprawy do dna. Kierowa- 
no się więcej odruchem powierzchow- 

nego protestu, niż propagowaniem 
wśród ogółu tej prawdy, iż racja stanu 
mocarstwowej Polski w równej mierze 

zależną jest od mocy ucha pomorskie- 

go jak i — wileńskiego. 

Mówiąc językiem żeglarskim, Pol- 

ska wśród rozhukanych fal otaczają- 

cego ją burzliwego oceanu nie przedsta 
wia okrętu prującego potężną 

śrubą głębi przestworzy. Jest raczej 

żaglowym statkiem, wymagającym 

wielkiej umiejętności i talentu w ma- 

newrowaniu całym takelażem, by nie 

dryfować t. j. nie zbaczać z wytknię- 

tego kursu. Raz musi iść prawym, 

drugi — lewym halsem, zależnie od. 
wiatru z prawej lub lewej strony. Ale 
właśnie to trudne zadanie trzymania 
należytego kursu wśród burz, szaleją- 

cych wokoło, wymaga od statku wiel- 
kiej mocy w jego spoidłach. 

Od 1921 r. co roku przez miesiąc 
wakacyjny zwiedzam skrawek polskie- 
go wybrzeża od Kolibek do Dąbek, ze 

ąstałem miejscem pobytu początkowo 
° № Gdyni — później nad pełnem mo- 
rzem. Pamiętam jeszcze te czasy Gdy- 
ni, gdy Żeromski swym „wiatrem od 
morza'* na zebraniach w jedynej wów- 
czas oberży. Skwiercza, poruszał wszy 

skie bezan maszty, — żagle i — wanty 

swą - 

"ni 200 klm. wzdłuż 

naszej wyobraźni. Ba;. więcej! pamię- 

tam te czasy, gdy ten sam Skwiercz, 

z wioskowej Gdyni serdecznie ściskał 

moją rękę, gdy dziś, jako właściciel 

pięciopiętrowej kamienicy w portowej 

Gdyni, dobrze jeżeli raczy podać koń- 

ce palców swej dostojnej prawicy... 

Od małego Kacka, Rewy, Rzucewa, 

Pucka, Swarzewa, Rozewia, Karwi 

wgłąb do Kartuz, wszystko jest mi 

znane w analizie porównawczej z rze- 

czywistošcią wileńską, ze stałym upor- 

czywie przed.oczami stojącym obraz- 

kiem wora, zawieszonego na dwiich 

uszach. 

Od pierwszej chwili poznania wy- 

brzeża polskiego, jasnym stał mi się 

wielki los, który wygrał zabity przez 

Niemców deskami od Świata brzeg 

kaszubski w połączeniu z Polską, dla 

której ten skrawek nie tylko stawał się 

wyjściem w przestworza oceaniczne, 

lecz jednocześnie Rivierą dla stęsknio- 
nych serc polskich. Każdoroczny przy- 

jazd nad morze dawał mi możność 

stwierdzenia niezbitego faktu stale 

posuwającej się linji wzmacniania 

przez rząd gospodarczych  spoideł 

państwowych, czy to przez budowę 

kolei do Helu lub Kokoszek, czy jak 

obecnie Bydgoszczy, czy też budowę 

szeregu dróg bitych, a więc do Karwi, 

Jastrzębiej góry, a obecnie nadmorskie 

go bulwaru z Wielkiej Wsi do Karwi, 

wreszcie portu rybackiego w Jastarńi, 
lub kołonji rybackiej w Helu. Najbar- 

dziej zapadły kąt wybrzeża, od samej 

granicy niemieckiej, aż po — Gdańsk, 
został zespolony Kkomunikacyjnie z 

resztą Polski, otrzymując przez to moż 

ność czerpania dobrodziejstw, które 

daje normalne krążenie soków gospo- 

darczych w organizmie państwowym. 

Świadomie nie poruszam, prowa- 

dzonej z amerykańskim rozmachem 
rozbudowy Gdyni, o której tak dużo 

pisze się i pisało. Sam bowiem fakt 

rozbudowy Gdyni o olbrzymiem zna- 

czeniu, w analizie potrzeby  spojeń 

uszu z polskim worem, nie powinien 

wnosić zbędnego oportanizmu. Mó- 

wiąc inaczej, nie dlatego, spajać mu- 

simy ucho pomorskie z resztą pań- 

stwa, iż mamy tam złotodajną Gdynię, 

lecz w pierwszym rzędzie dlatego, że 

ucho to jest jednem z dwóch wiesza- 

deł, na których zawisł polski wór mo- 

carstwowy. 

Dziś, po dziesięciu latach nie ma 

na polskim brzegu wsi lub osady ry- 

backiej, niezwiązanej przez rządy pol- 

skie szosą lub koleją z resztą państwa, 
zaś porty w Helu, Jastarni i projekto- 

wany — w W. Wsi, dając niezbędne 

schronienie w czasie burzy, udostęp- 

niają rybakom połów na dalekich wo- 

dach w nowoczesnych kutrach moto- 

wych. Nie dziw więc, że nie ma na 

polskiem wybrzeżu kaszuba, któryby 

nie doceniał losu jaki nań spadł wraz 

z Polską, któryby nie rozumiał, iż in- 

teres kaszuba jest przy Polsce. To też 

dziesięć lat naszego władania polskiem 

wybrzeżem jest stałem, systematycz- 
nem, rozumnem wzmacnianiem  spoi- 
stości państwowej. Jest namacalnym 

dowodem zapobiegania niebezpieczeń- 

stwu, które od wrogów zagrozić może 

uchu polskiego wora. 

A jak się przedstawia stan ucha 
wileńskiego, którego twórców p. p. dr. 

Stanisława Grabskiego, Norberta Bar- 

lickiego i Jana Dąbskiego ludność bia- 

łoruska dotychczas nazywa, „żywo- 
dziorami“ za wiwisekcję, uczynioną na 

żywym, gospodarczym organizmie 

kraju. 
Ucho to, rozciągnięte na przestrze- 

granic wrogich 

państw, odcięte od wszystkich swych 
naturalnych ujść rzecznych, miało słu- 

żyć barjerą pomiędzy Litwą i Sowieta- 

mi. Połączone dwoma linjami kolejo- 
wemi, ocierającemi się o granice i li- 

nję prowizorycznie zbudowaną w cza- 

sie wojny Światowej z Podbrodzia do 

Królewszczyzny, dotychczas stanowi 
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NA FRONCIE 
WYBORCZYM 

REDAKTOR „ROBOTNIKA' WYSTĄ- 
PIŁ Z P. P. S. 

Prasa stołeczna ogłasza list redak- 
tora „Robotnika* b. sekretarza war- 
szawskiej Rady Związkowej Zw. Zawo 
dowych p. Marjana Murawskego w 
którym oświadcza iż występuje z partji 
ponieważ doszedł do przekonania, że 
„partje zmarnowały w wielkim stopniu 
olbrzymi kapitał zapału i ofiarności 
społecznej, który do niepodległego by- 
tu wnosiły masy ludowe". Równocześ- 
nie — pisze dalej p. Murawski — oh- 
serwacją olbrzymich, zasadniczyci: 
przemian w naszem życiu państwo- 
wem i społecznem, przeprowadzanych 
wolą Marszałka Piłsudskiego, nasuwa 
nowe refleksje. Zrozumiałem celowość 
i konieczność wielu z tych poczynań, a 
przedewszystkiem ich epokowe znacze 
nie dla przyszłości naszego kraju”. 

JAK TO BYŁO W ŚWIĘCIANACH 
PRZED TRZEMA MIESIĄCAMI. 

Przed trzema miesiącami podczas 
dodatkowych wyborów do Sejmu w о- 
kręgu święciańskim Wyzwolenie i 
Stronnictwo Chłopskie tak zajadle wza 
jemnie się zwalczało, że jeszcze obec- 
ńie wyborcy są w posiadaniu ulotek i 
broszur w których kandydaci dwu zwal 
czających się partyj wymyślali od łobu 
zów, złodziei i zdrajców „ludu pracu- 
jacego*. Wyzwolenie rozkolportowało 
kilka tysięcy fotografij wielu kandyda- 
tów Str. Chł. adw. Hofmokl - Ostrow- 
skiego w celu uplastycznienia że ten 
pan mówiąc o cudzych pałacach za- 
pomina jakoś wspomnieć, że pierwszy 
oddaje swój pałac i włoście nabyte 
podczas pracy dla „dobra ludu* na 
korzyść swych wyborców. 

Wyzwolenie i Str. Chłopskie idą 
do wyborów razem dla zadokumento- 
wania „braterstwa ludu“. 

WIECÓW W NIEDZIELĘ ME BYŁO. 

Ani Centrolew, ani Endecja nie zwo 
ływały na niedzielę wieców wyt'or- 
czych. Tłomaczyć to należy tem, że 
większość przywódców opozycyjnych 
wobec wynikłych ostatnio powikłań z 
Szapielem i Adamowiczem wyjechała 
do Warszawy porozumieć się w spra 
wie wytworzonej sytuacji. 

ODEZWY CENTROLEWU. 

Stronnictwa opozycyjne usiłowały 
rozrzucić na terenie pow. dziśnieńskie 
go odezwy wyborcze zredagowane w 
ten sposób iż nie powstydziłiby się ich 
jawni komuniści. Ulotki te zostały skon 
fiskowane. 

DALSZE WYSTĄPIENIA Z CENTRO- 
LEWU. 

Długoletni członek „„Wyzwolenia* 
na terenie lidzkim Banaszewski i kan 
dydat na posła do sejmu zgłosił swe 
wystąpienie ze stronnictwa cofając je- 
dnocześnie swą kandydaturę. 

W liście wystosowanym do przy- 
wódców „„Centrolewu* p. Ba;.aszewski 
podkreśla że nie może współpracować 
z wrogami państwa i narcdu. 

Jednocześnie porzucił sze:cg! Cen- 
trolewu b. sel: etarz „Wyzwolesia” 
w Wilnie Żarnowski. 

ENDECJA MOBILIZUJE ŻEBRAKÓW. 

Poza próbami wciągnięcia sług do 
agitacji wyborczej, komitet endecki 
wpadł na pomysł zmobilizowania że- 
braków pozostających w zależności od 
różnych „dobroczynnych* dam i po- 
lecił im rozdawanie po domach, które 
odwiedzają, ulotek i numerków listy en 
deckiej. 

kraj niezespolony komunikacyjnie z 
resztą państwa. Pomimo dziesięciu lat, 

które dzielą od fatalnego traktatu, bu- 

dowa dróg bitych całym swym cięża- 

rem spada na barki samorządów, któ- 

re wobec braku środków, zadaniu te- 

mu podołać nie są w stanie, pomioc zaś 

rządu nie przekracza proporcjonal- 

nych norm ogólno drogowych. Rezul- 

tat jest ten, że odcięta od świata Dzi- 
sna dotąd nie jest połączona z koleją 

drogą bitą. Podróż zaś koleją z Głę- 

bokiego do Podbrodzia w skrzeczącym 

wagonie po wyboistym, krętym wojen- 

nym torze, przypomina czasy * pierw- 

szej lokomotywy Stephensona.. Roz- 

poczętej budowy kolei z Drui .do 

Woropajewa, nie traktuje się jako naj- 

pilniejszej potrzeby wzmocnienia spo- 

jeń ucha, dźwigającego wór państwo- 

wy, stawiając ponad nią budowę ja- 

    

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jazwiaswiege 
NOWOQOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Rauch*, 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Połska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Połskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ui. Mickiewicza 12. 
STGŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*, 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek $ — N, Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“, 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Rach*. 

AGT EAT 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2ej i 3 gr. 40. Za texstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. 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 do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie, Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

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 — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep Tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK —. Sklep „Jedność”. 
LIDA -- rd. Suwalska 13 — $. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

  

              
               

Bianowany zamach na Warszałka Piłsudskiego 
POLICJA ARESZTOWAŁA OŚMIU ZAMACHOWCÓW 

WARSZAWA (tel. wł. „Słowa”.) WARSZAWA. (tel. wł. ,Słowa”). 
Policja warszawska wykryła daleko posunięte przy- W piąte:. około 5 po poł. spiskowcy 

gotowania do wykonania w ciągu najbliższych dni zama- zebrali się na jednym z przystanków 
chu bombowego na esobę Marszałka Józefa Piłsudskiego. "waiowych przy ul. Solnej ażeby 

następnie udać się „dziesiątką* w Aleje Zamach ten organizowany był przez bojówkę partyj- Ujazdowskie: 

ną P. P. S. — C. K. W. Tuż przed wejściem do tramawaju 
, Po wyłapaniu ostatnich nici spisku, policja nocy Jagodziński oświadczył trzem zgroma- 
wczorajszej przystąpiła do rewizji i aresztowania w War- dzonym, że zamach wykonany będzie 
szawie i w miejscowościach podwarszawskich ośmiu 7a osobie Marszałka Piłsudskiego. W 
osób, a mianowicie: tym momencie u zebranych nastąpiło 

zupełne załamanie się i w rezułtacie 

Piotra Jagodzińskiego, odmówili oni współuczestnictwa w za- 
budowlanego, 

mierzonej przez Jagodzińskiego zbro- 
Eugenjusza Przetocznika i Witolda Purzyckiego, pra- dni. : 

cowników warszawskiej Kasy Chorych, Od ubiegłego tygodnia byli już za- 
Marjana Synowieckiego, redaktora tygodnika „Chłop- machowcy pod nadzorem policji polity 

ska Prawda*, organu PPS, cznej, która posiadała wiadomości po- 
ь ы : uine o przygotowywanym  zamachu, 

Dominika Trochimowicza nie wiedziała jednak na kim ma on być 
Edwarda Chruścickiego, dokonany. Chcąc wyłapać wszystkich - 
Józefa Białkowskiego i sprawców sprzysiężenia, władze bez- 
Zygmunta Raczyńskiego. 

pracownika przedsiębiorstwa 

pieczeństwa pozostawiły ich jeszcze 

W mieszkaniu aresztowanych znaleziono w dużej ilo- pod obserwacją przez sobotę i nie- 
ści broń, jak to: rewolwery, karabiny i amunicję. dacie po WR PA i s łek przystąpione do ostatecznej likwi- Wszystkich aresztowanych osadzono w areszcie Cen. dacji sprawy. 
tralnym w Warszawie do dyspozycji sędziego śledczego. wszyscy aresztowani oddani już do 

Wykryto również w poważnej ilości materjały wybu- dyspozycji sędziego śledczego, który 
chowe przygotowywane do sporządzania bomb. wdrożył dochodzenie. 

Według zeznań jednego z aresztowanych zamach EREE OTS ZAWZUTTPOT TN TYZOO 
bombowy na Marszałka Piłsudskiego, przejeżdżającego „WALKI“ NIE FRANCUSKIE W CEN- 
= w AE samochodzie przez centralne punkty TROLEWIE WOŁOŻYŃSKIM. 
arszawy, ączące gmach Prezydjum Ministrów z Bel- Na terenie powiatu wołożyńskiego 

wederem, miał być wykonany w piątek. Stronnictwo Chłopskie jest w przeded- 
Dalsze sensacyjne szczegóły śledztwa oczekiwane są "iu rozbicia. Większość członków jest w najbliższych godzinach przeciwna umieszczeniu Dubrownika па 

pierwszem miejscu listy Centrolewu i 

Dalsze szczegóły śledztwa 
WARSZAWA. (tel. wi. „Słowa**). Według danych zebranych przez po- 

licję, zamachu na Marszałka Piłsudskiego dokonać miał członek milicji PPS- cyjne Centrolewu raz as 
CKW Piotr Jagodziński, w piątek 10 bm. między 6 — 7 po południu, przed andra przez zwala 
domem nr. 36 w Alejach U ijazdowskich, gdyż tamtędy o tej porze przejeżdża py i jest terenem stałych bójek i a- 
stale Marszałek Piłsudski, udając się z Prezydjum Rady Ministrów do Bel- Wantur. › 
wederu. 

Po zamachu miał Jagodziński uciekać przez ul. Wiejską i ogrod Fras- 
catti, a towarzysze jego mieli osłaniać ucieczkę ogniem rewolwerowyin. 3 S S : 

Jagodziński dobrał sobie czterech pomocników: Trochimowicza, Biął- 502 będzie zwołany do Wilna zjazd 
kowskiego, Chruścickiego i Purzyckiego z którymi omawiał szczegóły ё członków - Str. Chłopskiego, „którzy: 

machu na dwóch tajnych zebraniach odbytych w mieszkania niejakiegoś Ma- P"ZYStAPIli do grupy chłopskiej Hałki i 
lika przy ul. Leszno 55. . > 

Na obu zebraniach Jagodziński nie wyjawił na kogo zamach ma być 
dokonany podkreślając natomiast iż chodzi o sprawę b. poważną i kto nie LISTY „ZMAHANJE*. 
czuje się na siłach zrobi Jepiej, jeżeli odrazu zrezygnuje z udziału w zamahu. B. posłowie z klubu rob. - włośc. 

Pod wpływem takiego postawienia sprawy Chruścicki odmówił się od Gawryluk, Dworczanin i Wołyniec zo- - wzięcia udziału w zamachu. stali umieszczeni na liście państwowej 
zgłoszonej przez komunistów pod naz- 
wą „Zmaharije“. 

Na listach okregowych „Zmahanja“ 
mają figurować na pierwszych  miej- 
scach dr. Marciączyk z Wilna, Szabło- 

zwolennikami p. eks posła. 
Lokal sekretarjatu Str. Chłopskiego 

który służy jednocześnie za biuro agita 

ZJAZD SESJI STR. CHŁOPSKIEGO. 

W ostatnich dniach bieżącego mie- 

KANDYDACI KOMUNISTYCZNEJ 

Poseł Dębski nie będzie kandydować 
WARSZAWA. (tel. wi. „Slowa“). Dowiadujemy się, że w Brześciu n-B. w więzie- wska b. nauczycielka z pow. dziśnień- 

niu wręczono aresztowanemu b. posłowi A. Dębskiemu (Str. Narodowe) przesłana przez skiego i Balicki z Grodna. Komuniści 
Zarząd Stronnictwa Narodowego deklarację wyrażającą zgodę na kandydowanie do Sej- chcą wystawić swoje listy we wszyst- mu — do podpisania. i kich okręgach województw wileńskie- 

Pan A. Dębski odmówił podpisania deklaracji oświadczając, że nie zamierza go, nowogródzkiego i białostockiego. 
dyd jć d 'szł Sej OAZA o . TARCIA WŚRÓD BIAŁORUSKIEJ 

CHADECJI. 
W związku ze zbliżającym się ter- Za glejtem na ślub swego syna 

8 1 ie AS, minem skiadania list okregowych do- 
WIEDEŃ. (PAT). — Dzienniki wiedeńskie donoszą z Sofji, ze były szło do poważniejszych nieporozumień 

król Ferdynand bułgarski będzie obecny na ślubie swego syna króla Borysa w łonie Białoruskiej Chadecji. Powo- 
4 1690. dem nieporozumień były naturalnie 0- i to za zgodą rządu bułgarskiego. 

sobiste animozje kandydatów na po-- 
słów i targ o pierwsze miejsca na li- 
stach. Władze Białoruskiej Chadecji 
były pono niezadowolone z działalnoś . 

. 3 х „ci poprzednich posłów tego stronnict- plikowanej, czysto gospodarczej PIZY- Wa pp. A. Stepowicza i Karuzy. W o- 
powiastki, przyszły mi na myśl z po- pecnych wyborach postanowiono wy-- 
wodu mającej się odbyć na Zamku w sunąć nowych ludzi. Tu się kryje źród 
Warszawie konferencji ster gospodar- ło nieporozumień. W rezultacie wystą 

czych z Panem Prezydentem. pił z Białoruskiej Chadecji b. poseł. 
Ё > у 3 A. Stepowicz, wydawca „Biatoruskiej 

I mimowoli powstaje pytanie: _ CZY. Krynicy”. Z ramienia Chadecji Biało- 

znajdzie się wirtuoz, który potrafi Za- ruskiej mają kandydować pp. dr. Hryn 

grać na skrzypcach, nieposiadających kiewicz i inż. Klimowicz. 
kompletu strun? A czyż organizm go- 

ESZCZE JEDEN. 
spodarczy wobec nowoczesnych wyma J 

gań, nieposiadający najprymitywniej- ы AR SA piję SA 
; * Я _ okręgowego w Bydgoszczy y - 

AB palet Kana ERYCh RE? dzenie przeciwko byłemu posłowi na Sejm 

sztą państwa nie jest takim zdekom- Kurtowi Graebemu z Klubu Niemieckiego o 

pletowanym instrumentem? przestępstwa polityczne, jakich się dopuścił, 

I czy najbardziej czerpujący pro- iako na: z. EM swego 

z czasu Deutschtumsbundu. 

STM O R ь O dk Pozatem - prokuratura wdrożyła dochodze 
rą ze względów technicznych nie do „i przeciwko byłemu postowi PPS w okrę- 

wykonania. Michał Obiezierski. gu bydgoskim Matuszewskiemu, oskarżone- 
mu o wystąpienia przeciwrządowe na wiecu 

poselskim w Nakle. 

kiegoś reprezentacyjnego gmachu w Te i inne myśli w formie nieskom- 
stolicy dla urzędu, który świetnie je- 

szcze mógłby się mieścić w dawnym 
lokalu, mając dla pokrzepienia w gabi- 

netach dyrektorów i radców wywie- 
szone dewizy: „Wszystko dla  uszt. 

polskiego wora!'* 
To też po dziesięciu latach moich 

peregrynacyj po uchu pomorskiem i 
uchu wileńskiem i porównywaa:u ich 

mocy spoistej z polskim woren, nie 

widzę dotąd doceniaria ani p:ze” rzą- 

dy, ani przez społeczeństwo równcle- 

głego znaczenia uszów, na któ:vci: poi 

ski wór zawisł. I datby Bóg, aby pró- 

ba rozhuśtania polst*e4» wora nrzez 

Treviranusa wprowadziła do umysłów 

rządu i społeczności zrozumienie, 72 

'jednak wytrzymałość huśtawki zależną 

jest od równomi:rnej mocy obu 

uszów. 3 

mobilizuje się do walnej rozprawy ze * 

 



ECHA KRAJOWE 
NOWE-TROKI 

JUBILEUSZ -SYNA ZAKONU 
Najpierw małe preludjum o Synach Za- 

k onu — tak, bowiem mianowali siebie pier 
wsi Karaimi już w pierwszych stuleciach 
ery chrześcijańskiej. 
"W języku polskim mamy szereg dzieł о 

. pochodzeniu i religji Karaimów. Pisał o nich 
T. Czacki w swojej „Rozprawie o Żydach i 
Karaimach“; Syrokomla poświęcił  Karai- 
mom wiele stronic swych „Wycieczek po 
Litwie'; Antoni Nowosielski mówi o nich w 
„Stepach, morzu i górach. Z prac ' później- 
szych należy wymienić wydaną w 1927 r. 
książkę Bohdana Janusza — „Karaimi w Pol 
sce'; wreszcie rok 1930 dał przyczynek do 
bliższego poznania Karaimów w broszurce 
Aleksandra Mortkowicza p.t. „Synowie Za- 
konu* („Kilka stów o Karaimach") Łuck 
1930. 

Język karaimski znalazł gorliwych bada- 
czy w orjentalistach polskich. Ś. p. prot. J. 
Grzegorzewski wydał kilka publikacyj o ję- 
zyku karaimskim, zaś prof. Uniwersytetu Ja- 
giellońskiego Tadeusz Kowalski jest wybit- 
nym znawcą języka karaimskiego i wydał w 
r. 1929 tom „Tekstów Karaimskich*, uzu- 
pełniony słownikiem  karaimsko-polsko-nie- 
mieckim. 

Z doby ubiegłej pamiętamy opowieść Eli- 
zy Orzeszkowej „Mejer Józefowicz", osnutą 
na tle stosunków  karaimsko-żydowskich. 
Ostatnio p. Stella Olgierd wydała opowieść 
historyczną p. t. „Czarownica”, której boha- 
terką jest Karaimka. 

Z historji zaś pamiętamy Eljasza Kara- 
imowicza, który na czele wiernego Rzeczy- 
pospolitej oddziału wojska zaporoskiego 
walezył po stronie Władysława IV; chorąże- 
go Menasz, a, uczestnika moskiewskiej wy- 
prawy Zygmunta III i wielu innych. 

Powstanie swoje karaimizm zawdzięcza 
wyłącznie czynnikowi religijnemu, który też 
przez dłuższy okres służył jako jedyne zna- 
mię, odróżniające Karaimów od reszty Izra- 
ela. Odrębne wyznanie karaimskie skrystali- 
zowało się w wieku VIH ery chrz. Za zało- 
życiela Kościoła karaimskiego uważany jest 
Anan ben Dawid (700 — 765), pochodzący 
z osiadłej w okolicach Bagdadu znakomi- 

‚° tej rodziny, która wydała kilku egzylarchów, 
tj. wyższych dostojników, izraelitów na 
wygnaniu. Hasła Anana, rzucone społeczeń- 
stwu izraelskiemu i przekazane potomstwu, 

“ brzmią: „Badajcie Pismo święte; w niem je- 
dynie szukajcie prawd Bożych! nie hołdujcie 
ślepo autorytetom*. (Stąd pochodzi nazwa 
„Karaim“ — od hebrajskiego „karai*, co 
oznacza „czytający*). 

Osnową religijną Karaimów są dziesięć 
przykazań Boskich, oraz . inne objawienia 
prawdy Bożej, zawarte w Starym Testamen- 
cie. Wyraźne ślady istnienia karaizmu znaj- 
dujemy w Persji, Iraku, Afganistanie, Syrji, 

"Palestynie Egipcie, Afryce Półn. i Hiszpa- 
nii. W kierunku zaś północnym, idąc pra- 

_ starym szlakiem wędrówki ludów, leżącym 
' paganda karaimizmu znalazła dla siebie pod 

między Morzem Czarnem i Kaspijskiem po- 
datny grunt w Armenji, Dagestanie, Gruzji, 
na Krymie i Bizancjum. 

'.._ Karaimi polscy pochodzą z Krymu. Prze- 
siedlenie kilkuset rodzin karaimskich z Kry 
rau do Połski odbyło się w XIV wieku za 
panowania Witolda. Pierwsze osiedla karaim 
skie w Polsce powstały w Trokach, Ponie- 
wieżu, Haliczu i Łucku. Obecnie, na obsza- 

"rze Rzplitej istnieją cztery gminy  karatm- 

| skie: w Wilnie, Trokach (gmina poniewieska 
: znalazła się po wojnie Światowej za kor- 

w Łucku na 

    

lonem w Litwie Kowietekicj) ‚ 
_ Wołyniu i Haliczu (Małopołska Wschodnia). 

"_ Ogólna liczba Karaimów w Polsce wynosi 
/ tysiąc dusz. „Myśl Karaimska”, wychodząca 

_ w Wilnie jest jedynym ich organem literac- 
kim. 

Kościelna organizacja Karaimów opiera 
się na następujących zasadach. Obowiązki 
kapłańskie przy Świątyniach (kenesach) peł- 
nią hazzani (starsi i młodsi). Wyższa władza 
duchowna spoczywa w ręku hachana. Obec- 
nie hachanem Karaimów w Polsce jest J.E. 
Seraja chan Szapszał, tytularny hachan taury 
dzki (w Rosji, gdzie jest przeszło 12.000 Ka- 
 raimów, przeważnie na Krymie), znany w 

"_ świecie naukowym jako wybitny orjentalista. 
Hachan ma siedzibę w Wilnie. Sprawy ko- 
ścielne wyższej wagi rozstrzyga Zarząd Du- 
chowńy, składający się z hachana i dwu haz 

' zanów. Siedzibą Zarządu Duchownego jest 
m. Troki. 

W tych właśnie Trokach, naszych 'u- 
" kochanych i uroczych /Trokach odbyła się w 

dniu 12 bm. uroczystość karaimska, na którą 
przybyli delegaci ze wszystkich gmin karaim 
skich z J. E. Serają chanem Szapszałem na 

- czele. Obchodzono jubileusz / dziesięciolecia 
pracy duchownej ułłu hazzana Szymona Fir- 
kowicza, życiorys którego wraz z podobizną 

„Jubilata podaliśmy w numerze niedzielnym. 

O godz. 11 min. 30 rozpoczęło się solen- 
° пе nabożeństwo, celebrowane przez J. E. cha 

— — па Szapszała w asyście Jubilata i hazzana z 
Wilna Łabnosa. Wznoszone były modły za po 

          

    

    

   

    

LISTY Z WŁOCH. 

ы + ® .’ 

Święto winogron 
“| (Korespondencja własna „Słowa”) 

: Rzym w październiku. 
'._ Regime faszystowski wprowadził 

_ cały szereg nowych świąt odpowiada- 
jących w gruncie rzeczy pogańskiemu 
podkładowi duszy włoskiej i stanowią- 
cych rozszerzenie, pożyteczne, ze 
względów gospodarczych, na całe Wło 
chy obyczajów lokalnych. Między inne 
mi świętami tego roku miało miejsce 
święto winogron obchodzone uroczyś- 
cie we wszystkichwiększych ośrodkach 
życia na Półwyspie Apenińskim. 

Wspaniałe pochody z udziałem tra- 
_._ dycyjnych wozów zdobnych używa- 
‚ nych przy winobraniu, sprzedaż ulicz- 
„na na straganikach zaimprowizowa- 

nych winogron wszelakiego gatunku 
oraz wystawy  regjonalne winogron 
wyższych gatunków złoży się na uroz 
maicony program dnia święta. Nad- 
programowo wystąpiło słońce w całej 
swej południowej okazałości, wbrew 

    

    

   

   

  

    

ka prześladuje zazwyczaj wszelkiego 

rodzaju oficjalne manifestacje, jak prze 

glądy wojsk i inne. Przedziwnie zaiste 
wyglądały wspaniałe okiście winne w 

| roziskrzonem słońcu dobrotliwie piesz 
czącem tłumy gapiów, sprzedawców i 

kupujących. W zdobnych koszyczkach 

z łozy piętrzyły się złote grona smako 
witego „pizzutello“ z Tivoli pod Rzy- 

| mem, ktėre nie znoszą przewozu i je- 

- dynie dla rzymskich smakoszy są do- 
 stępne; pomarańczowe niemal dojrzałe 
okiście „„moscatello* z Terraciny albo 
_rubinowe grona czerwonych winogronz 

jglio i proletarjackie tanie drobne 

  

dotychczasowej tradycji niepogody ja-, 

myślność naszego Państwa wraz z całym na 
rodem. Po nabożeństwie odbyła się w Domu 
Ludowym, przystrojonym w polskie barwy 
narodowe — akademja, którą rozpoczął J.E. 

Szapszał, mówiąc wzniosle o dziejach 
Trok i ich znaczeniu dla Karaimów. Długie 
i piękne przemówienie zakończył J. Е. okrzy 
kiem na cześć Prezydenta Ignacego Moście 
kiego i Pierwszego Marszałka Polski — Jó- 
zefa Piłsudskiego po czem orkiestra wojsko- 
wa KOP-u odegrała hymn narodowy. Mile 
i uczuciowo przemówił następnie przedstawi 
ciel gminy karaimskiej Halicza p. mecenas 
Jan Szulimowicz. Troki nazwał mówca ma- 
łem Jeruzalem, kolebką karaimizmu w Polsce 
najdroższem dlań miejscem „pod błogiemi rzą: 
dami połskiemi'. Pod adresem jubilata padały 
brylantowe słowa. Mówca wyraził mu wielką 
wdzięczność w imieniu młodzieży halickiej 
za utwory dramatyczne, z pietyzmem przez 
tęże młodzież odgrywane. 

W imieniu gminy wileńskiej przemówił p. 
mecenas Zajączkowski snując najcięższe cza 
sy dla kienesy i jej parafjan, kiedy to kie- 
nesa nie miała Tory a parafjanie — chleba. 

„Karaimi są Polakami, pamiętajcie cze- 
go uczył was hazzan Firkowicz, pamiętajcie 
z kim chcecie iść i jakiej wy Polski chcecie. 
Czy chcecie mieć tu to co było przed 14 la- 

ty? Za pośrednictwem hazzana Firkowicza 
naród karaimski wykona w dwu dniach li- 
stopada rb. jego zlecenie (okrzyk na cześć 
Prezydenta i hymn narodowy,  odegrany 
przez orkiestrę), musimy tu na Kresach za- 
kasać ręce i w pracy iść za wodzem — Jó- 
zefem Piłsudskim. Musimy zdać egzamin, 
musimy pomóc wielkiemu budowniczemu', 

(Wysłano za pośrednictwem p. wojewody 

depesze hołdownicze do Pana Prezydenta 
Mościckiego i Marsz. ]. Piłsudskiego) zakoń 
tzył p. mecenas. 

Serdecznie przemówił następnie prezes 
gminy trockiej p. Józef Zajączkowski (dyr. 
banku lud.), wręczając Jubilatowi, liczne upo 
minki w imieniu całego narodu karaimskiego. 
Serdecznie witała Jubilata młodzież szkolna, 
jego uczniowie. W imieniu gminy łuckiej 
przemówił p. Kalfa. 

Odczytano szereg listów i depesz z Žy- 
czeniami dla Jubilata. W pierwszym rzędzie 
«od p. wojewody Raczkiewicza i nacz. wy- 
działu wyznań p. W. Piotrowicza. Na cześć 
obydwu wzniesiono rkdzyk: Niech żyje! i od 
śpiewano sto lat... >, 

Na licznym tym zjeździe, liczącym kilka- 
set osób postanowiono jednogłośnie głoso- 
wać na listę BBWR, po czem wznoszono 0- 
krzyki na cześć Pana Prezydenta i Pana Mar 
szałka. 

Po akademji odbyła się herbatka, wieczo- 
rem zaś amatorskie przedstawienie. Przez ca 
ły czas panował miły i serdeczny nastrój, 
widziałem u niektórych łzy, chwilami nie- 
zwykłe wzruszenia uczuciowe. Było to nie- 

jako święto narodowe cichych i rozrzuco- 

nych losem Karaimów na różnych warszta- 

tach pracujących. Karaim rybak siedział 0- 

bok Karaima mecenasa, Karaim rolnik obok 

Karaima dyrektora banku i t.d. Byłem jedy- 
nym katolikiem lecz czułem się jak wśród 

swoich, gdyż symbolem Karaimów jest mi- 

łość bliźniego. Wśród miłych i sympatycz- 
nych gospodyń zauważyłem m. in. znaną ar 
tystkę malarkę p. Lidję Szole. 

Nie sposób ująć w skromnym artykule , 

sprawozdawczym całości wielkiej narodowej 

uroczystości karaimskiej, której — „Jaryt, 

czołpan, tirlik SK .. (Oświetlij, jutrzenko — 

drogę życiowa). J. Hopko. 

  

Poktosie konkursu pieknošci 

samochodėw w Warszawie 

Konkurs Piękności Samochodów, który 
odbył się dnia 5-go października w Parku 
Paderewskiego, zgotował ucztę zwolenni- 
kom piękna i elegancji. 

Siedemdziesiąt cztery samochody, ucze- 
stniczące w konkursie, reprezentowały to, co 
w Polsce spotkać można najpiękniejszego i 
najbardziej eleganckiego. 

Sąd konkursowy przyzqał 6 równoznacz 
nych nagród, przyczem jedna z nich przy= 
padła w udziale samochodowi Citroen, nale- 
żącemu do Pani dyr. T. Sukces ten jest tem 
godniejszy uwagi, że został osiągnięty w kon 
kurencji z samochodami, reprezentującemi 
na całym świecie najwyższą klasę w auto- 
mobilizmie. 

W tak dobranem towarzystwie piękno i 
elegancja samochodu Citroen nie zostały 
wcale zaćmione. : 

Ogólnie zwrócono Nas na fakt, że o ile 
w innych samochodach eleganckie sylwetki 
ich właścicielek ginęły na ich tle — uroda 
i elegancja właścicielki Citroena zyskiwała 
na subtelnym wyrazie, dzięki harmonijnej i 
pięknej linji samochodu Citroen. 

(AAS S TS III T TI ANNA II NO ABIT 
gronka winogron z Cactem Romani, z 
których przy pomocy wody sporządza 
się słynne pod rzymskie wina o bajecz 
nym kolorze roztopionego i przezroczy 
stego złota. 

Siedem tysięcy tonn winogron naj- 
różnorodniejszych gatunków wchłonął 
nienasycony przeolbrzymi żołądek Rzy 
mu w dniu święta tak zwanej „Sagra- 
dell'Uva“. 

Właściwa jednak „Sagra dell'Uva 
ma miejsce nie w stolicy a w jednym z 
okolicznych miasteczek, w Marino 
gdzie w dniu święta fontanny miejskie 
miast wody tryskają winem a z kamien 
nych basenów, w których pieni się słod 
ka krew łóz winnych, każdy czerpać 
może „letejską wodę zapomnienia". Ja- 
kiś pradawny obyczaj starannie prze- 
chowywany przez wieki co roku odna- 
wia się w Marino, dokąd zdążają na tę 
uroczystość masy całe cudzoziemców i 
tuziemców. Tak pewno pradawni rzy- 
mianie obchodzili święto bożka Bachu- 
sa. 

Dziś, poza celem utrzymania trady 
cji, ma to święto i cel utylitarny a mia- 
nowicie łaskotanie gardzieli winnych 
smakoszów, darmowem  rozdawaniem 
wina opróżnia potrzebne na nowe wi- 
nobranie beczki, których przy dobrym 
roku urodzajnym trudno nastarczyć. 
Aczkolwiek konsumpcja Rzymu jest 
wielka i na każdym niemal rogu w sto ” 
licy znaleźć można „osteria*, w któ- 
rej litrówki i półlitrówki wypróżniane 
są od rana do nocy, mimo to produk- 
cja przewyższa ząpotrzebowanie i czę 
sto bardzo u progu winobrania pozo- 
stają beczki pełne. 

Tego roku i myśmy wychylili szkle 
nicę złocistego wina z Marino u stóp 
miejskiej fontanny za zdrowie naszych 
czytelników. 

SAŁo0W © 

Rozłam wśród sjonistów 
WARSZAWA. tel. wł. „Słowa”). Zatarg pomiędzy sjonistami małopolskimi i gru- 

vą p. Grynbauma doszedł do takiego zaognienia, że GR Zaw PostanówaiY we E 
kich okręgach wystawić własne listy konkurujące ze sobą. 

Sjoniści małopolscy w Warszawie tworzą swoją listę z b. posłem dr. Thonem, 
przywódcą krakowskiej organizacji sjonistycznej na czele — przeciwko liście sjonistów 
warszawskich z p. Grynbaumem na czele. 

_ _ Wobec tego P. Urynbaum wystawia swoją listę w Krakowie przeciwko dr. Thono- 
wi i we Lwowie przeciwko wschodnio - małopolskiej organizacji z dr. Rozmarynem. 

dego rodzaju konkurencja przedwyborcza wśród sjonistów przynieść może tak 
znaczne rozbicie się głosów żydowskich, że przyszły sejm może nie posiąflać głosów žy- 
dowskich lub minimainą ilość. 

  

  

Głos Francuza w sprawie niebezpieczeń- 
stwa niemieckiego 

PARYŻ. (PAT). — Dwutygodnik „La Revue des deux Mondes* ogłasz: ż 
p.t. „Rozbrojenie Niemiec po ewakuacji Nadrenji', który w prasie ala oe 
nej i dzisiejszej porannej wywarł ogromne wrażenie, niezwykłą bowiem jest rzeczą, 
ażeby poważny ten dwutygodnik, o charakterze raczej akademickim, poświęcał się ja- 
kiemukolwiek zagadnieniu chwili obecnej. Trzeba, ażeby zagadnienie to było rzeczywiście 
doniosłe. 

Do takich zagadnień należy problemat rozbrojenia który omawia au! isu- 
jący się trzema gwiazdkami, a który — według dzieńtika A Victoire““ = ać 
być — sądząc ze scisłości przytoczonych przez niego danych — wybitnym specjalistą w 
kwestjach wojskowych, jednym z wyższych przedstawicieli armji irancuskiej. Autor ten 

«wskazuje: na zasilanie kadr olicerskich obecnej armji niemieckiej, złożonej wy 
łącznie ze szlachty, jak i armja cesarska. Olicerowie ci niedostępni są wszelkiemu  ru- 
chowi demokratycznemu. To samo można rzec o żołnierzach, którzy starannie są do- 
bierani. Armja ta nie podlega wcale kontroli parlamentu. Przyznaje się jej kred: któ- 
sych żąda drogą różnych tajemniczych manipułacyj. Poświęca "= pne Ar 
na tworzenie olbrzymich zapasów amunicji. 

Od chwili opuszczenia Nadrenji przez wojska francuskie prowadzi się metodyczną 
kampanję na rzecz zmiany statutu wojskowego, zakreślonego przez traktat wersalski 
Organizacja wojskowa rosyjska znajduje się w rękach ekranai valas GS rekrutują- 
cych się z pośród specjiistów różnych rodzajów broni, którzy zajmują się jej zbrojeniem 
i ćwiczeniem. Wreszcie wskazuje, że wojna wybuchnie na granicy polsko - niemieckiej 
z połską o korytarz pomorski, gdyż Nienicy nie dopuszczając myśli, aby granica polska 
zangdowała się o 150 klm. od Berlina i aby Prusy Wschodnie oddzielone były od reszty 
Niemiec przez korytarz i znajdowały się na łasce Polaków. Gdybyśmy pozwolili sztabo- 
wi generalaemu niemieckiemu przypuszczać, że nie pośpieszymy z pomocą Polsce — 
kończy autor artykułu — Niemcy i Rosja rzucą się na nią natychmiast. 

B. Min. Skujeniek o sporze 
poisko-litewskim 

RYUA. (PAT). Dyrektor biura statystycznego, były minister spraw wewnętr: 
2. Skujeniek wdzielii przedstawicielowi pisma „Pirmdjenać radis kais 

Na zapytanie, czy któreś z państw sąsiednich 
odpowiedział: 

zagraża niepodległości Łotwy, : 
Żadne z państw powstałych po wojnie nie zagraża naszej nie- 

podiegiości. jeżeli chodzi o Rosję, to — jak już wypowiedziałem się w sejmie — wojsko 
łotewskie jest poto utrzymywane, ażeby przeciwstawić się niebezpieczeństwu, które nam 
zugraża ze strony Rosji sowieckiej. Biorąc jednak pod uwagę stosunki, panujące w chwi- 
li obecnej w Rosji sowieckiej, nie wydaje się możliwe, aby Rosja wszczęła 
ki agresywne. 

jakieś  kro- 

_ Ze strony Niemiec w chwili obecnej niebezpieczeństwo nie grozi. Na zapytanie, 
gdzie ma Łotwa szukać sprzymierzeńców, odpowiedź brznriała: Państwa skandynawskie 
w razie konilikta najprawdopodobniej zachowują swą neutralność. W razie poważnego 
koniliktu interesy panstw bałtyckich i Polski będą jednakowo zagrożone. Jeżeli, dajmy 
na to, Niemcy i Rosja będą starały się zrealizować swoje plany agresywne i Warszawa” 
będzie zagrożona, to tem samem i Rydze będzie groziło niebezpieczeństwo i naojiwrót. 

: Na zapytanie, czy kontiikt polsko - litewski szkodzi nowopowstałym państwom, p. 
Skujeniek odpowiedział: Spór polsko - litew ski jest najboleśniejszem zagadnieniem  poli- 
tycznem w państwach bałtyckich i utrudnia wynalezienie wspólnego frontu w wielu za- 
xadnieniach politycznych a także znacznie utrudnia położenie ekonomiczne. 

2 Mówiąc jedynie o sojuszu łotewsko - litewskim, p. Skujeniek stwierdził, że taki 
sojusz w żadnym wypadku nie może zabezpieczyć niepodległości ani Litwie ani Łotwie., 

Warunkowa pożyczka dla Niemiec 
JNOWY YORK. (PAT). Lee Higginson zakomunikował, iż grupa międzynarodowych 

domów bankowych postanowiła udzielić kredytu Niemcom w wysokości 125 miljonów 
dolarów, pod warunkiem że Reichstag przyjmie odpowiednie pos tanowienia ustawowe, 
upoważniające rząd do zaciągnięcia kredytu i przewidujące plan amortyzacyjny. 

Trzecie zwycięstwo Sztekkera 
BUDAPESZT. (PAT). W zawodach zapaśniczych o mistrzostwo Świata Sztekker 

pokonał Sachs - Schneidera, atletę niemieqkiego. 

OBYWATELE! 

  

Byt i istnienie Pólski jest 
Od zewnątrz czyhają na 

   

  

zagrożony! 

nas odwieczni wrogowi, a od 
wewnątrz jesteśmy rozszarpywani przez partje polityczne i waśnie. 

Tylko jedność I słlna władza może nam zapewnić utrzymanie 
wolności zdobytej ofiarną krwią najlepszych naszych synów. 

Do tego dąży Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem w Wilnie. 

Wypełnijcie więc swój obowiązek okywatelski i 
składajcie ofiary na fundusz wyborczy Wajewódzkiego 
Komitetu Wyborczego Bezpartyjnego Bioku Współpracy 
z Rządem w Wilnie. 

Wpłacać można na conto P. K. O. Nr. 81891 Wojewódzkiego Komitetu 
Wyborczego w B. B. W. R. w 
pocztowych. 

  

Wilnie, we wszystkich urzędach i agenturach 
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Dziwne zaiste na polskim bruku ro- 
dzą się bajeczki. Niedawno z okazji 
otwarcia sekcji polskiej na Międzyna- 
rodowej Wystawie w Wenecji jeden 
z poczytnych dzienników  krakow- 
skich zamieścił alarmujący artykuł 
pod tytułem „„Występ bezbożników 
w Wenecji”, niieszający z błotem or- 

ganizatorów tej sekcji i dopatrujący się 
w drzeworycie p. Bogny Krasnodęb- 
skiej „Ukrzyżowanie próby zohydze- 
nia postaci Chrystusa Pana. Anoni- 
mowy autor artykułu zagroził Polsce 
interwencją sfer watykańskich a or- 
ganizatorów nazwał „bolszewikami- 
bezbožnikami““. 

Minęło parę tygodni, zanim inny 
dziennik tym razem warszawski spo- 
strzegł, że o tej sprawie „donosiły ga- 
zety“ i w przyzwoitszym coprawda to- 
nie ale równie bezwzgłędnie rozpisał 
się na temat „incydentu polsko - we- 
neckiego** oraz braku „smaku religij 
nego* organizatorów sekcji polskiej 
w Wenecji. 

-Jednem słowem skandal... zwłasz- 
cza iż w drugim dzienniku została za- 
powiedziana interwencja władz cen- 
tralnych rzymskich w Ministerstwie 
Oświecenia w Warszawie o usunięcie 
drzeworytu inkryminowanego z wy- 
stawy. Zatem interwencje watykań- 
skie i włoskie, afera dyplomatyczna, 
niemal narażenie dobrych stosunków 
międzypaństwowych i to wszystko z 
powodu p. Bogny Krasnodębskiej. 

Naturalnie zwróciliśmy się do na- 
szych Ambasad przy Watykanie i 
Kwirynale, aby dowiedzieć się coś 
niecoś o owych interwencjach i oka- 
zało się, że nie tylko nic nie wiadomo 
o jakichś krokach urzędowych, ałe ż 
wogóle żadnego incydentu nie było. 
więc, że pierwszy artykuł jest obja- 

„dębską, której nie znamy, 

wem warcholstwa a drugi łatwowier- 
nem opieraniem się na tem karygod- 
nem warcholstwie czynników niepo- 
wołanych, samozwańczych  Katonow. 
Nikomu z Włochów, których tysiące 
odwiedza codziennie Wystawę w We- 
necji, nie przyszło nawet na myśl pro- 
testowania przeciwko drzeworytowi 
p. Krasnodębskiej, którego wartość 
artystyczną można poddać dyskusji 

technicznej, ale któremu żadnego za- 

rzutu nie można postawić z punktu wi- 
dzenia — nam się to wyra - 
żenie — „smaku religijnego". 

Zresztą drzeworyt ten wisiał 
przez długie miesiące na wystawie 
„Rytu* w Warszawie w 1929 roku i 
na Wystawie PEWUKI w tymże roku 
w Poznaniu. Więc jeżeli Włosi ma- 
ją nieco przytepiony „smak religijny" 
może z powodu pierwiastków pogań- 
skich, jakie do dziś dnia pozostały w 
ich duszy, to czyż można przypuścić 
takie same przytępienie u Polaków, 
których tysiące widziało inkrymino- 
wany drzeworyt w Warszawie i w Po 
znaniu. DA 

Nie chodzi nam o panią Krasno- 
a jedynie 

o problemat „niesmaku“, jaki natural- 
nie budzi fakt, że prasa polska gości 
tak często elukubracje przygodnych 
współpracowników, którzy tyle cy- 
wiłnej odwagi nie mają, aby zarzuty 
stawiane podpisać pełnem imieniem i 

nazwiskiem. Incydent, którego nie 

było, dzięki czyjejś anonimowej złej 

woli skrzywdził ludzi, którym nale- 

ży się wdzięczność za urządzenie sekcji 

polskiej omówionej dotąd przez 10 
krvgąków najpoważniejszych pism 

„włoskich, rzymskich i prowincjonal- 
nych. R 

W życiu politycznem Włóch ma- 

nurza się powoli 

NIECO O STYLACH 
VA 

  

Renesans francuski. Promieniowa- XXVII. 

nie sztuki Odrodzenia włoskiego na kraje 

ościenne daje się zauważyć dopiero pod 
koniec XV-go wieku, gdy sztuka ta w swej 

ojczyźnie dochodzi do zupełnej dojrzałości. 

O ile jednak renesans we Włoszech miał, 
jak to już zaznaczałem, korzenie bardzo 

głęboko tkwiące w psychice narodu i 

mógł być istotnie uważany za wskrzesze- 

nie niewygasłej jeszcze - tradycji antycznej, 

o tyle, przeszczepiony na inny grunt, był 

tam prądem całkiem nowym, zupełnie ob- 

cym, nie popartym nawet naocznie wzo- 

rami pomników architektury rzymskiej, ja- 

kie Włosi mieli wokół siebie. To też re- 
nesans w innych krajach występuje jako 

„nowinka”, importowana przez dwory kró- 

lewskie i magnackie na podłożup  rozwi- 

jającej się w sferach wyższych kultury hu- 

manizmu, z pobudek poniekąd  intelektu- 

alnych i abstrakcyjnych. Artyści włoscy, 

powoływani na dwory królewskie, stają się 

pionierami tej nowej sztuki, lecz trafia- 
jąc na odmienną w każdym kraju  trady- 

cję artystyczną, w znacznej mierze a ze 

zdumiewającą subtelnością  podporządkowu 
ja się panującemu nastrojowi i tworzą dzie- 

ła, odbiegające znacznie od  pierwowzo- 

rów włoskich. Wi ten sposób renesans w 

w każdym kraju ma oblicze odmienne, 

tworząc syntezę kultury łacińsko - włos- 

kiej z psychiką miejscową, i przeto  zasłu- 

guje słusznie na określenie odrębnego 

stylu. 

Do Francji renesans dociera około 

1500-go r. spotykając się tam z bujną jesz- 

W ARCHITEKTURZE 

  

* 

  

cze i pełną sił żywotnych sztuką gotycką 

Przez całe pół wieku do 

r. 1550-go, krzyżują się te obydwa kierun- 

ki, dając przedziwny splot motywów  go- 

tyckich z renesansowemi, co określamy ja- 

ko renesans wczesny we Francji, i dopie- 

ro w drugiej połowie tego wieku echa 
gotyku milkną, pozostawiając jednak po 

sobie tradycję wysokich, stromych  da- 
chów, we Włoszech nieznanych zupełnie. 

Architekci francuscy, przetwarzając  sa- 
modzielne wzory włoskie, tworzą inną 
interpretację form klasycznych i мурго- 

wadzają n. p. nową formę kolumny, w 
której trzon składa się naprzemian z czę- 

ści okrągłych i kwadratowych. Rozwinięty 
renesans francuski, obejmujący okres od 
r. 1550 do 1620, buduje prawie wyłącznie 
pałace królewskie i magnackie (Louvre i 
Tuileries w Paryżu, zamki w Chambord, 

Chantilly, Ecouen i w. i.), natomiast ar- 
chitektury kościelnej z tego czasu niema 
prawie zupełnie. W pałacach i zamkach okna 

i portale otrzymują bogate obramienia, 

ściany członkowane pilastrami i gzymsami, 

a dach nadaje akcent główny, nietylko 
swą wysokością, ale bardziej jeszcze boga- 

tą dekoracją szczytów i okien poddasznych 
(t. zw. lukarn). Do najwybitniejszych przed 
stawicieli architektury francuskiej tej epoki 
należą: Pierre Lescot (twórca fasad (Lo- 
uvre“u),  Philibert de I“Orme (autor przed“ 
stawionej na ilustracji fasady Tuilerji), jean 

Bulant i w. i. (—) prof. ]. Kłos. 

WEWN TIARA WROCE ACRE POZWY ITT T TSO TNA OKI IT 

ia głębokości 150 metrów pod wodą 
PODRÓŻ w GŁĄB MORZA w STALOWYM (HEŁMIE. — CIEKAWOŚĆ RYB — NAJ- 

NOWSZE ZDOBYCZE TECHNICZNE NA 

Nie od dziś człowiek stara się wydrzeć 

morzom tajemnicę ich głębin przy pomocy 

dzwonów nurkowych, których zakres zasto- 

sowania zwiększa się z każdym prawie ro- 

kiem. ; 

Poprzednio ograniczono pracę nurków 

ściśle do celów praktycznych. W ostatnich 

jednak latach przy pomocy dzwonów nur- 

kowych przeprowadza się naukowe bada- 

nia głębin a nawet dna morza” Już dotych- 

czasowe wyniki tych prac wykazały, że 

podmorskie złoża złota, djamentów, wszel- 

kiego rodzaju kruszców, węgla i inych 

są o wiele bogatsze niż na ziemi. Przebo- 

gatą jest również fauna i flora podmorska. 

Przy pracy w głębinach morza nurek 

posługuje się przyrządem t. zw. spekto- 

grafem. : 

Soczewka instrumentu jest zwykle umie- 

szczona na przodzie « specjalnie w tym celu 

skonstruowanego stałowego cylindra. Ob- 

serwator zajmuę je w nim miejsce, mając tuż 

przed twarzą potężną soczewkę. Po ostat- 

niem sprawdzeniu działalności aparatu, 

przewodów, elektryczności it. d. dzwon 

nurkowy zanurza się w głębinę. Nurek ob- 

serwator wyposażony jest w najrozmaitsze 

przyrządy umożliwiające mu porozumienie 

się z powierzchnią morza. Dzwonki i linki 

sygnałowe, telefon a nawet aparat Morsego 

są do jego dyspozycji. SE { 

Chwilowo AAA PY że znajdu- 

je się pod powierzchnią wody. 

: 5%0%&29‘‹‚);‹; to dopiero gdy ryby  Z2- 

czynają przewijać się tuż przed oczyma ob- 

serwatora. Ciekawość ryb jest tak wielka 

że zatrzymują się przy soczewce, liżąc ją 

pyskiem. Niewątpliwie niesamowitego wra- 

żenia, doznaje obserwator, widząc nagle 

rozwartą przed sobą paszczę podmorskiego* 
potwora. SE 

Przed spektografem przesuwają się coraz 

to nowe gatunki ryb. Stalowy dzwon za- 
w głębinę morską Na głę- 

    

  

my do zanotowania trzy fakty: zmia- 
nę na stanowisku sekretarza partji fa- 
szystowskiej, przerwę w rokowaniach 
francusko - włoskich 0 rozbrojenie na 
morzu i ustosunkowanie się Włoch 

do rezultatu wyborów w Niemczech. 
August  Turati dotychczasowy 

sekretarz Partji Faszystowskiej , 
podał się do dymisji,  następ- 
cą jego został Giovanni Giuriati, 
stowskiej, podał się do- dymisji, na- 
stępcą jego został Giovanni. Giuriati, 
prezydent parlamentu. Zmiana na sta- 
nowisku ma podwójne znaczenie, . ze 
względu na urząd następcy i ze 
względu na jego osobę. Giovanni 
Giuriati staje się w obecnej chwili 
symbolem istotnego  skrystalizowania 
się ruchu faszystowskiego: pochodzi 
on z rodziny weneckiej, w której tra- 
dycje patrjotyzmu były zawsze kulty- 

wowane i stoi na czele parlamentu 0- 

partego już w znacznej części na pod- 
stawach syndykalnych a więc korpo- 
racyjnych. Jako sekretarz partji w 

obecnem stadjum egzystencji pań- 
stwowej łączy on w sobie dwa naj- 
wyższe bodaj urzędy poza prezydjum 
Rady Ministrów, a więc staje się de 
facto wice - Mussolinim. 

Przerwa w rokowaniach francu- 
sko - włoskich spowodowała olbrzy- 
mią burzę, powiedzielibyśmy, w szklan. 
ce wody. Jest rzeczą wiadomą, że 
Francja usiłuje zagonić Włochy do 
szarego kątka w rzędzie mocarstw, 
gdyż odrastanie potęgi włoskiej de- 
nerwuje polityków francuskich nie zno- 
„szących rywalizacji. Jest rzeczą wia- 
domą, że stosunek Francji do Włoch 
jest mniej więcej stosunkiem Niemiec 
do Połski. Czas jednak pracuje na 
niekorzyśćFrancji a na korzyść Włoch: 
z punktu widzenia demograficznego 

USŁUGACH CZŁOWIEKA 

bokości 120 metrów krąg widzenia wyno- 
si zaledwie jeden metr. 3 З 

Przy 150 metrach panuje najzupełniejsza 

ciemność. Równocześnie daje się odczu- 
wać wewnątrz stalowego cylindra dotkliwe 
zimno, które stara się pokonć elektryczny 
wszystkich zmysłach człowieka nawet syk 
aparatu elektrycznego przemienia się w 
piecyk Śmiertelna cisza ciąży jak ołów na 
Pet, szum . PSZ r у 

tuch z powodu naprężenia nerwów staje 

się z każdą chwilą wrażliwszy. Nagle w 
ciemności nocnej pojawia się kilka jasnych 
punktów. Rosną one w mgnieniu oka i 0b- 
serwator z przerażeniem zauważa że są 
to Świecące ryby, które równie szybko zni- 
kają. Niektóre posiadają organa  świe- 
cące na głowie, inne zaś przy ogonie. Prze- 
pływając w dali gromadami czynią wra- 
żenie podmorskiej „drogi mlecznej““. 

Jeśli obserwator Skieruje na nie reflek- 
tor światło ich blednie i widać tylko kon- 
tury ryb otoczone mglistą jasnością. Nie- 
które zatrzymują się jakby  oślepione siłą 
światła reflektora. Krąg widzenia zwię- 
ksza się do 50 metrów, a woda nabiera 
baty niebieskiej. 

międzyczasie zimno w stalowym cy- 
lindrze staje się nie do wytrzymania. Po- 
zostaje jedna tylko rada — ucieczka w gó- 
rę. Lekkie naciśnięcie guzika elektrycznego i 
potężny cylinder stalowy zaczyna się po- 
woli wydobywać z głębiny. Jasność przy- 
biera z każdym metrem na sile, aż osta- 
tecznie pełne światło słońca zwiastuje nur- 
kowi powierzchnię morza. 

    

Popieraicie L. 0. P.P. 

  

Francja zmniejsza się a Włochy potęż- 
nieją liczbowo. Żadna wyższa poli- 
tyka nie pomoże, chodzi o to, aby 
Francja zrozumiała, że jeżeli swym 
uporem rzuci Włochy w objęcia Nie- 
miec, które z nią kokietują a czekają 
jedynie na chwilę odpowiednią do po- 
rachunku, to kto na tem istotnie straci, 
tylko Francuzi. A więc decydującą ro- 
lę odgrywa jedynie kwestja czasu. 

Wiąże się ta burza o jakiej mó- 
wiliśmy z sytuacją powyborczą w 
Niemczech. Hittler oczkuje w stronę 
Faszyzmu, zaprzysięga, że myśli o 
rewindykacji „kurytarza* etc., ale że 
narazie przynajmniej nie uważa za 
stosowne mówić o Południowym Ty- 
rolu io Niemcach z nad Adygi, aby 
nie mącić przyjaźni włosko - nie- 
mieckiej. Są tutaj tacy, co temu wie- 
rzą i powtarzają, jak za panią matką, 
wyuczony pacierz o potrzebie rewizji 
traktatów powojennych i naprawienia 
niesprawiedliwości. Nie zwracają oni 
uwagi na to, że Niemcy mówią © ро- 
czątku rewizji, ale nie o jej ramach i 
że wszelkie rewizje są zaraźliwe a 
"araza r i do Brennero  do- 
trzeć. Szczęściem premjer Mussolini 
zanadto dobrze zna stosunki i, pozwa 
lając pismakom na wypowiadanie się 

na ten temat, nie da się chwycić na 
lep słodkich słówek Hitlera. Trakta- 
ty nie są wieczne, jak słusznie powie- 
dział p. Grandi w Warszawie, ale 
mogą i powinny być trwałe. Niemcy 

zanadto celują w prokurowaniu nie- 
trwałości traktatów aby im zawierzyć 
można było, zwłaszcza iż mówiąc tak 
dużo o rewizji nie przeprowadzają re-. 
wizji własnych stosunków do państw 
ościennych. : ч 

Leonard Kociemski 
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- la marani Centralnego więzienia w Kownie | 

| OPOWIEŚĆ. SKAZAŃCA. 

Jeden ze zwolnionych z więzienia kowień 
skiego jeńców Polaków opowiada nam co 

się dzieje za murami tego więzienia. 

OKOLO 300 BOLSZEWIKÓW I 70 

POLAKÓW. 

W tej chwili znajduje sie w murach cen 

talnego więzienia kowieńskiego około 1400 

qsób w tej liczbie 70 Polaków. Mniej więcej 
| 300 asob to komunści i t.zw. „pieczkajtisow 

cy* osadzani masami w więzieniu za czasów 

| Voldemarasa. Resztę stanowią _ przes'ępcy 
| kryminalni. W liczbie politycznych więzniów 
| Polaków znajdują siż 3 kebiety. Wogóle wię 
/ ziemie jest przepełnione ponieważ  gmicz 
_śje był obliczony na tak wielką ilość tadz;. 
Stwarza to warunki lokalowe opłakane. Poli- 

tyczni siedzą po 20 osób w jednej celi, a 
kryminalni po 25, podczas, gdy cela piz'zna 

czona jest zaledwie na 14 osób. Jeszcze „6“ 
gorsza sprawa jest z przęchadzkam*. Mały 
dziedziniec na którym przycaadzki te zazwy 

czaj się odbywają może pomieścić zaledwie 
znikomą ilość osób. Dotychczas więż1i% vie 

/ korzysta z godzinnej przechadzki dzie 11:e. 
(Na małym placyku grupowało się około 100 

i według słów naszego informatora w 

ścisku nie podobna było prawie z4- 

świeżego powietrza. Coraz bardziej 
zwiększająca się ilość więźniów spowodowa 

| godzina została cofnięta, a zastą- 

| godziną dziennież Administracja 
| więzienia krok ten umotywowała tem, że 

| wjęźniawie zarówno polityczni jak kryminalni 
nie powirmi kontaktować podczas przecha- 

dzek z komumistami i z nivmi rozmawiać. 

OKROPNE WARUNKI HYGIENICZNE. 

Warunki hygjeniczne i odżywianie więż- 

niów jest największą bolączką skazańców. 

Naczelnym lekarzem więzłenia jest żyd, nie- 

jaki Zacharyn, człowiek równie nerwowy, 

prędki jak niedbały i bezwzględny. Przeważ- 
ną iłość skarg i próśb odrzuca ze słowami: 
„symułantas'. Nie było wypadku ażeby chciał 

pommią któremu z chorych naprawdę ciężej 
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W. słońca o godz, 5 m 58 

. słońca o godz 4 m 46 

   
SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEORO- 

ŁOGII U. 5. B. W WILNIE. 

2 daia 12. X. 1930 r. 

Cišuientė śreónie w mm. 762 

Tsmperatara średnia -l- 9 

Jymperatnra najwyś ze -I- 11 

1aumperstera najniższa -|- 7 

Ора в milimotach: — 

Wiatr 

p ies atający 

Teudencje: wzrost 
Uwag!: pochmurno 

URZĘDOWA 
— Podziękowanie za życzenia. W związ- 

ku z przesłanemi przez p. wojewodę wileń- 
sidego życzeniami z okazji 25-lecia kapłań- 
stwa Kardynałowi Prymasowi Augustowi 

 Hłondowi, p. wojewoda Otrzymał od J. E. 
Ё Polski list, w którym w serdecznych 

| słowach Prymas Hlond dziękuje za złożon 
' powinszowanie. $ 

MIEJSKA 

— Posiedzenie komitetu rozbudowy. Jak 
się dowiadujemy najbliższe posiedzenie miej 
skiego komitetu rozbudowy wyznaczone z0- 
stało na dzień 20 bm. 

Na posiedzeniu tem rozpatrzone będą po- 
dania osób ubiegających się o przyznanie im 
pożyczek ną przeprowadzenie remontów do- 
mów. 

Fołudniowo-zachodni 

z Przygotowania do połączenia Altarji 
z grodami. Sprawa połączenia Altarji z 
korgpieksem ogrodów miejskich posunęła się 
osta%io o tyle, że utworzona została komi- 
sja, której zadaniem będzie opracowanie wy- 
tycznych do rozplanowania ogrodów i góry 

Bouffałowej. Т S 
Pierwsze posiedzenie wspomnianej Komi 

sji wyznaczone zostało na dzień 20 bm. o 
godz. 7 w lokalu Magistratu. 

— Magistrat przeprowadza nowe kanały. 
Wydział techniczny Magistratu projektuje 
przeprowadzenie 2 nowych kanałów, a mia- 
nowicie: przy zbiegu ulic Suchej, Trynitar- 
s: Antokolskiej i od Archangielskiej do 

‚ №тбЫе!. 
— Stan chorób zakaźnych w Wilnie. W 

przeciągu ub. tygodnia sanitarne władze 
miejskie zarejestrowały następujące wypadki 
chorób epideinicznych: tyfus brzuszny — 5, 

* plamisty — 3, płonica — 39, ospa wietrzna 
, —3, błonica — 5, odra — 5, róża — 4 į 
| Brztusiec — 6. 

RÓŻNE r 

— Ze związku właścicieli średnich i dro 
bnych nieruchomości miasta Wilna i woj. 
wileńskiego. Dnia 9 bm. odbyło się posie- 
dzenie Rady Centralnej Właścicieli Średnich 
i Drobnych Nieruchomości m. Wilna, Na po- 
rządku dziennym było sprawozdanie Prezy- 
djum Rady Centralnej sprawa zapadłej u- 
chwały Zarządów 2-ch dzielnic — Antokola 

jecza (z ogólnej liczby 7) o votum nieu- 
fnośći prezesowi Centrali p. dr. Skarbkowi. 

Na zebranie zjawili się prawie wszyscy 
członkowie Rady Centralnej. Po wysłucha- 
niu sprawozdania Prezydjum i odczytaniu 
protokułów i dotyczących dokumentów Ra- 
da Centralna po ożywionej dyskusji uchwali- 
ła: przyjąć wniosek p. Markula o wyklucze- 
nie z listy członków Związku Właścicieli 
Średnich i Drobnych Niefuchomości m. Wil- 
na p. Kuryłły Antoniego i p. Zaleskiego Jó- 
zefa urz. sądu okręgowego za szkodliwą i 
DE działalność w związku. Jedno- 

> EE ada Centralna uchwaliła votum za- 
a przewodniczącemu Rady Centralnej 

p. dr. owi w nieobecności z proś- 
 bą o pozostanie w dalszym ciągu na czele 

' powyższego związku. 
— Prace nad e obrony prze 

wej. W celu zwiększenia możliwie 
większej iłości metodycznie wyszkolonych   

więźniów. Klasyczna jest jego operacja, jaką 

zrobił Polakowi nazwiskiem Klapa. Chory 

ten wymagał operacji na hemoroidy. Opera 

cja ta zrobiona była na tyle niedbale i na- 

prędce, że po kilku dniach wnętrzności nie- 

szczęśliwego okazały się zupełnie zanieczy- 

szczone i więżień zmarł. Naczelny lekarz 

nawet podczas operacji nie posługuje się fa- 
chowymi pomocnikami a zwyczajnymi wię 
źniami. 

Odżywianie więźniów jest naogół złe. 

Otrzymują oni wprawdzie po 600 gr. chłe- 

ba dziennie, ale najczęściej źle wypieczonego 

Pozatem na obiad strasznie przekwaszoną 

sapustę i buraki, a wieczorem szaty groch. 

Od kwasu kapuścianego większość więźniów 

choruje na katar żołądka. Drugą chorobą naj 

bardziej rozpowszechnioną są suchoty. 

NACZELNIK SZAŁKAUSKAS ZABRO- 
NIŁ MÓWIĆ PO POLSKU. 

Ogólna sytuacja pogorszyła się jeszcze 
znaczniej gdy ustąpił dotychczasowy naczel 
nik więzienia Rejkało, a na jego miejsce mia 
nowany został niejaki Szałkauskas. Przede- 
wszystkiem odbiło się to na temperaturze w 

celach opalanych torfem. Naszelnik lustrując 

cele zabraniał wkładać palta, twierdząc, że 
jemu jest ciepło, gdy chodzi w jednym tylko 
mundurze, przeto i więźnion nic streszne- 

go się nie stanie w takiej temperaturze. — 

Nowym zupełnie zarządzeniem było zabrorye 

nie używania języka polskiego podczas wi- 

dzenia się z rodziną. — Dłacz2go...? - Nie 
wolno! Albo po litewsku, albo — po rosyj: 
sku. Represje tego rodzaju zależały oczywiś- 
cie w znacznej mierze od dobrej wo!i do- 
zorców więziennych. Znany był wypadek, 
gdy niejaki Jabłoński siedzący już 8 lat, za 
rozmowę z ojcem po polsku skazany został 

na 3 dni karceru. 

POMOC SPOŁECZEŃSTWA POL- 

SKIEGO. 

Komitet Polski na czele którego stc. p. 

Czarnocka w miarę możliwo;:i pomaga nie- 

szczęśliwym jeńcom. Od czasń do czasu do- 

  

dowódców Ochotniczych Straży Pożarnych, 
Zarząd Związku Straży Pożarnych Woj. Wi 
leńskiego przystąpił do urządzetnia 8-mio i 
14-to dniowych kursów, na których oprócz 

zajęć praktycznych wykłada się przedmioty 
z dziedziny techniki i taktyki pożarnej, orga 
nizacji ćwiczeń taktycznych, oraz wychowa 
nia fizycznego i obrony przeciwgazowej. 

Pierwszy kurs zorganizowano dla wycho- 
wanków szkoły, Rolniczej w Bukiszkach. 

Od 1-go do 74g0 października odbyła się 
pierwsza połowa 14-to dniowego kursu dla 
dowódców Ochotniczych Straży Pożarnych 
z pow. Postawskiego. 

Kurs AŻ łącznie z trzema funkcjo- 
narjuszami P, P. 18-tu słuchaczy. 

15-go października rozpocznie się 8-mio 
dniowy kurs w N. Wilejce dla dowódców 
Ochotniczych Straży Pożarnych « pow. Wi- 
„leńsko - Trockiego. : 

„17-g0 paždziernika w Giebokiem dla do- 
wódców Ochotniczych Straży Pożarnych & 
pow. Dziśnieńskiego. 

W końcu października i w pierwszej po- 
łowie listopada odbędą się kursy w powia- 
tach: Święciańskim,  Brasławskim i Osz- 
miańskim. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr miejski na Pohułance. Dziś po 

raz 20-ty wstrząsająca sztuka wojenna Szer 
riff'a „Kres wędrówki", malująca całą gro- 
zę wojny i wywierająca nadwyraz silne wra- 
żenie. 

. „Wszystkie bilety na przedstawienie dzi- 
siejsze sprzedane. 

ujtro „Kres wędrówki" grany będzie po 
raz ostatni, poczem zupełnie schodzi z re- 
pertuaru. 

— „Młody las", W piątek najbliższy uka 
że się po raz pierwszy sztuka j. A. Hertza 
„Młody las*, w celu upamiętnienia 25-cio le- 
cia strajku szkolnego w r. 1905-tym. Dla 
tych, którzy w owe czasy żyli, lub brali we 
wspomnianej akcji czynny udział, przedsta- 
wienie to będzie żywem wspomnieniem daw 
nych lat i dawno przeżytych, najszlachetniej- 
szych chwil entuzjazmu. 

— Teatr miejski w Liutni, Dziś w dal- 
szym ciagu doskonała angielska  komedja 
Erwina „Pierwsza pani Frazerowa“, która od 
niosła na naszej scenie prawdziwy sukces 
artystyczny i cieszy seię olbrzymiem powo- 
dzeniem. 

Wytworna gra całego zespołu z dyr. Zel 
werowiczem na czele, oraz efektowna i bo- 
gata wystawa, tworzą miłą i ujmującą ca- 
łość. W roli Pani Frazerowej wystąpi dziś 
Zofja Małyniczówna. 

Reżyseruje dyr. Zelwerowicz który wypo 
sażył tą sztukę w najprzedniejsze pomysły 

reżyserskie, z i 
— „Mała grzesznica". W końcu bieżące- 

o tygodnia wejdzie na repertuar teatru w 
utni pełna humoru i werwy najnowsza ko- 

medja francuska Birabeau „Mała grzesznica' 
Nadwyraz ciekawy problem, oryginalne u- 

jęcie myśli przewodniej, oraz doskonała cha- 
rakterystyka poszczególnych postaci — spra 
wiły że sztuka ta zalicza się do rzędu wybit 
niejszych utworów ostatniej doby. 

Obsadę tworzą wybitniejsze siły zespołu 
artystycznego pod reżyserją R. Wasilewskie- 
go. х 2 

Nowe pomysłowe dekoracje przygotowują 
pracownie teatralne pod kierownictwem ] 
Hawryłkiewicza. 

— Przedstawienie popołudniowe w Lutni 
„Najbliższe przedstawienie popołudniowe w 
Lutni po cenach zniżonych odbędzie się w 
niedzielę nadchodzącą. 

Wystawioną zostanie nieśmiertelna kome 
dja A. Fredry „Pan Jowialski*w nowej ory- 
ginalnej inscenizacji. & 

„„Bilety nabywač možna w kasie 
wiań codziennie 11 — 9 w. 

CO GRAJA W KINACH? 
Wanda — Uroda žycia. 
Holiywood — Pieśniarz gór. 

Stylowy — Tragedja księżny Olgi. 
Kino Miejskie — Krzyk życia. 

A — Skąd niema powrotu. 
Światowid — Romans współczesnej pan- 

ny. 

zama- 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Wypadki w cyfrach. Od 11 do 13 bm. 
zanotowano gei 92 w tem kradziežy 
9, opilstwa 39, przekroczeń administracyj- 
nych 18. 

starcza się im bieliznę i ubcania, tyton * ja. 

dzenie. Dostarczane są również więźniom 
Polakom książki polskie, na czytaie kta- 

rych administracja więzienia zezwala. Prócz 

tego więzienie dostarcza więżnion książki, 

ale wyłącznie w języku litewskim. Czyta- 

nie jednak jest bardzo utrudaiorie pov.vważ 

w celi posiadającej około 6-ciu meżirów Ssześ 
ciennych powierzchni, pali się jedaa lampra | 

elektryczna mocy 16 świec, umies«:zona w 
górze pod sufitem. 

Więźniowie polityczni nie są prowadzeni 
na żadne roboty, prócz tego nie dostatcza 

się im żadnej pracy w warsztatach. Okropnie 
to ciąży na psychicznym stanie skazańców. 
Płyną tygodnie, miesiące i lata i ciągle, tią- 

gle ta sama cela, te same nawpół wilgotae 

mury więzienne. 

DOZRSESZREZYEE YW RNS SZNAŻOŃ 

— Przechodzień pod autobusem. 
W dniu 12 bm. na placu Katedralnym 
został przejechany przez autobus linji 
nr. 1 nr. 14012 Okulewicz Józef, lat 60 
(miejsca zamieszkania brak), który do 
znał złamania leweje nogi, oraz 3 że- 
ber. Pogotowie Ratunkowe po udziele- 
niu pierwszej pomocy przewiozło Oku 
lewicza do szpitala św. Jakóba. Auto- 
busem kierował szofer Busia Włady- 
sław, Marcowa 7. \ 

— Odnalezienie skradzionych rzeczy. Po- 
licja ustaliła, że kradzieży bielizny wartości 
250 zł. w dniu 7 bm. u Sawickiej Luby, 
Gaona 14, dokonał on Mojżesz, zam. w 
tymże domu. Wilion część rzeczy rozsprzedał 
sam zaś wyjechał do Gdańska. Część rzeczy 
znaleziono u Lewin Chany, Piwna 4 i Wę- 
giel Wiery, Ostrobramska 18. Rzeczy odebra 
no i zwrócono poszkodowanej. 

— Ujęcie poszukiwanego. Został zatrzy- 
many Bolesław Wołejszo, bez stałego miej- 
sca zamieszkania, poszukiwany przez 3 ko- 
misarjat P. P. jako oskarżony o kradzież. 

— Znany awanturnik Wolań 
ski zranił policjanta. W niedzielę 
wieczorem na ulicy Mickiewicza wpobliżu 
placu Łukiskiego 
usiłował zatrzymać awanturującego się 0- 
sobnika jak następnie okazało się J. Wolań- 
skiego (Zamkowa 17). W czasie zamieszania 
Wolański zdołał obalić policjanta i wybra- 
nym z pochwy bagnetem zadał ciężki cios 
w okolicę brzucha. 

Rannego odwieziono do szpitała św. Ja- 
kóba, Wolańskiego zaś aresztowano przy 
pomocy innych policjantów. Sprawca pora- 
nienia Wolański jest znanym policji awantur- 
nikiem i przestępcą, osadzenie którego w wię 
zieniu na czas dłuższy pozostaje wprost ko- 
niecznością. 

— Defraudanta z „Przezor- 
ności* ujęto pod Oranami. Przed 
kilka dniami woźny tow. ubezpieczeń „Prze 
zornošė“ Žemajtis zdeiraudowat podjęte w 
banku 8 tysięcy złotych i zbiegł w niewia- 
domym kierunku. kierunku. 

Poszukiwania wszczęte za deiraudantem 
nie dały narazie rezultatów i dopiero wczoraj 
nad ranem Żemajtis został aresztowany wpo- 
bliżu Oran w czasie gdy usiłował uciec do 
Litwy. 

Przy zatrzymanym znaleziono większą 
część przywłaszczonych pieniędzy. 

—Kradzieże. Drozdowi Wincentemu, Kwia 
towa 5, podczas jego nieobecności za po- 
mocą dobranego klucza skradziono z miesz- 
kania ooo damską i męską oraz 190 
zł. gotówką w różnych banknotach. Ogólne 
straty wynosżą 1370 zł. 

Blender Gerszon, Straszuna 7 skradziono 
700_zł. gotówką z aniezamkniętej szafy. 

mieszkania Lachowiczowej Elżbiety, Wi 
tebska 11, w nocy z 10 na 11 bm. dokonano 
kradzieży futra męskiego, pokrytego czarnym 
suknem, które było własnością Frąckiewicza 
Kazimierza, zam. w maj. Janopol, pow. świę 
ciańskiego, oraz kożuszka damskiego. Stra- 

*ty wynoszą 560 zł. 
Rutkowskiej Apolonji, Kalwaryjska 62, 

skradziono różną garderobę męską oraz bie 
liznę na ogólną sumę zł. 

° — Podrzutek. W bramie domu nr. 9 przy 
ul. Ostrobramskiej znaleziono podrzutka płci 
żeńskiej w wieku około 1 roku. Przy pod- 
rzutku znaleziono kartkę: „Subocz, dom Dzie 
ciątka Jezus SS. Miłosierdzia. Podrzutka u- 
imieszczono w przytułku Dzieciątka Jezus. 

RADJG WILEŃSKIE 
WTOREK, DNIA 14 PAŹDZIERNIKA 1930 

        

z Czas. 
00 — 13.10: Muzyka z płyt gramof. 13.10: Komunikat meteor. arų 15.50 — 16.10; Tr. z Warsz. Odczyt pedagog. 

16.10 — 16.15: Program dzienny, 
Se — 17.15: Nas Z plyt. 

„15 — 18.45: Tr. z Warsz, i koncert. BOREM 18.45 — 19.00. Kom. Związku Młodzie- ży Rzemieślniczej. 
19.00 — 19.10: Program na 

rozm. : 
19.10 — 19.25: Tr. z Warszawy. Felj 

Marjusza Maszynskiego. Ms 
19.25 — 19.35: Muzyka z płyt. 

‚ 19.35: Tr. z Warsz. Pras, dziennik rad- 
jowy, Opera z Poznania i komunikaty, 

środę 

Pierwszy polsko-amerykański film 
dźwiękowo-śpiewny 

Rewia Hollywoodu 
W rolach głównych Hanka Ordo. nówna, Karol Hanusz, John Gil- bert i Buster Keaton, 

Wkrėtce 
w kinie „HOLLYWOOD“ 

       WYSZŁO z Di 

PRAWO CYW 
obowiązujące na Ziemiach schodnich (tom X Zwodu Prawa Rana w nowem, z psłnionem opracowa- niu sędziów J, Kozłowskiego i W. Sza- włowskiego. Cz. I str, 544 w opr. zi. 20.— Skład Główny w księgarni K. Rutskie- go w Wilnie. Do nabycia we wszyst- 

kich księgarniach. 

Pianina 
najsłynniejszej 

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

uznane za najlepsze w kraju 
(na Targach Północnych nagrodzone 

madoje 0a dogodnych wr oakach e na dog ch waruni 
as 4 aaa 
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Teorja d-ra Embdena 
._ Dlaczego umieramy? Na czem polega ta- 
jemnica śmierci? Na ten ponury problemat 
odpowiada frankfurcki prof. Embden. Oto 
umieramy wskutek... zmęczenia. 

Mięśnie naszego organizmu, podporząd- 
kowane rozkazom centralnego systemu ner- 
wowego, pełniąc właściwe sobie funkcje, 
męczą się. Zmęczony mięsień podobny jest do mięśnia martwego, ale po odpoczynku znów może wykonywać swoją pracę. Ponie- 
waż jednak odpoczynek tkanek nie jest cał- kowity, przeto proces zmęczenia powoduje 
stopniowe obumieranie organizmu ludzkiego. 

„Chcąc być ścisłym, należy stwierdzić, że śmierć towarzyszy nieprzerwanie całemu ży- ciu. Równolegle do narodzin klateczek orga- 
nicznych i tkanek, do ich komplikacji i roz- 
woju, równolegle do tych zjawisk życia, po+ 
stępują procesy śmierci, rozkładu. Giną czer 
wone ciałka krwi, rozpadają się klateczki, 
staczają się poszczególne orga ny, umierają 
nawet przy życiu całego organizmu — po- 
szczególne części, — jak np. wypadają wło- 
sy i zęby. 

Są to wszystko objewy towarzyszącej 
nam śmierci. Objawy te, w miarę postępu 
czasu, stają się coraz bardziej widoczne, aż 
wreszcie prowadzą do tego, co czeka każ- 
dego człowieka — do nieuniknionej śmierci. „Ludzie przeważnie żyją tak, jakgdyby 

mieli żyć wiecznie, a przecież „kres wędrów 
ki“ czeka ich nieuchronnie. Muszą odejść, 
muszą pozostawić miłe i drogie sobie osoby 
żonę, dzieci. 

Jest sposób, aby katastrofalne skutki te- 
go rozstania się złagodzić, aby rodzina nie 
wpadła w nędzę. 

Ubezpieczenie życia. P.K.O. zabezpiecza 
rodzinie. dalszą egzystencję, po śmierci ży- 
wiciela każdy rozumny i przezorny ojciec 
rodziny łatwo zrozumie konieczność i obo- wiązek ubezpieczenia życia w P.K.O. na 'rzecz swojej rodziny. 

= 

ZSĄDÓW 
* MIŁE SĄ ZŁEGO: POCZĄTKI... 

Nikt zapewne nie pochwali zalecania się 
„do cudzej narzeczonej, nie znaczy to jed- 
"nak aby w wypadku, kiedy fakt taki „zaist- 
nieje" brać kołek i walić przez łeb uwodzi- 
ciela. 

Są inne sposoby zwrócenia uwagi intruza 
na niestosowność zachowania się. Są, na pe- wno, nie znał ich jednak Franciszek Małyko 
ze wsi Maliszki to też kiedy na zabawie u 
sąsiada M. Towajczyka jeden z młodzieńców 
Antoni Walicki zaczął umizgać się do jego 
narzeczonej rzucił się do bicia. 

Bitwa zakończyła się smutnie. Walicki 
padł uderzony po głowie, a za kilka dni 
zmarł. 

Zabójcę aresztowano a sprawę przeka- 
zano władzom sądowym. 

"Sąd Okręgowy skazał krewkiego  mło- 
dziana na 6 lat ciężkiego więzienia, a Sąd 
Apelacyjny uznał, że okolicznością łagodzą- 
cą było wyzywające zachowanie się zmarłe- 
go i stan psychiczny oskarżonego i wyrok 
złagodził. Małyko posiedzi przez trzy lata w 
więzieniu zamie niającem dom poprawy. 

„SPORT 
OGNISKO POKONANE SROMOTNIE 

Niedzielny mecz družyn Ogniska i 42 pp. 
z Białegostoku oczekiwany był z zaintere- 
sowaniem gdyż w razie zwycięstwa Ogniska 
można Eye było myśleć o zdobyciu mi- 
strzostwa grupy. 

Wilnu dałoby to plus w postaci kilku cie 
kawych meczy międzyi okręgowych i to w 
dodatku z najlepszemi drużynami. 

Niestety spotkanie zakończyło się 
rażką fizyczną i moralną. 

Mało tego, że Ognisko przegrało w sto- 
sunku 5:1 ale jeszcze na domiar złego bez- 
przykładne zachowanie się jednego z graczy 
Ogniska spotęgowało złe wrażenie odniesio- 
ne z meczu. 

Należy się spodziewać że pana tego nie 
zobaczymy więcej na boisku, a ponadto kie- 
rownictwo Ogniska musi się wziąć energicz 
nie do zaprowadzenia dyscypliny w szere- 
gach swoich graczy. $ 

Przebieg meczu wypadł dość ciekawie. 
W początkach gry Reiko było drużyną ró- 
wnorzędną, a nawet były momenty, że tylko 
dzięki braku szczęścia nie zdobyło trzech 
bramek. 

Po przerwie sytuacja zmieniła się wy- 
rażnie na korzyść gości — znacznie lepiej 
zgranych i lotniejszych. Wilnianie przegrali 
zasłużenie jednak stosunek bramek powinien 
by być nieco inny. 

Z drużyny gości Agne wyróżnił się 
centr napadu, doskonały biegacz, obdarzony 
silnym strzałem, pozatem cała drużyna gra- 
ła równo. W Ognisku b. dobrze wypadała gra 
b, obrońcy Pogoni Kozłowskiego i pomoc- 
nika Gasztowta. Pozostali grali poniżej wła- 
snych możliwości. Sędziował p. Pański z 
Grodna, oraz na bocznych linjach (co należy 
podkreślić z uznaniem) por. Herholdt i p. 

i Franka. 
; Publiczności mało. Dziś i jutro Makabi 
rozgra dwa mecze z 1 pp. leg. | Osman. 
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PIŁKA NOŻNA ISTNIAŁA JUŻ NA 300 

LAT PRZED NARODZENIEM CHRYSTUSA 

Anglicy są bardzo dumni z tego, że przo 
dują Europie we wszystkich prawie  spor- 
tach, pozatem uważają się za wynalazców 
czy twórców sportu piłkarskiego. Ostatnio 
pewien uczony angielski Gilles odnalazł 
szereg starożytnych manuskryptów, z któ- 
rych wynika, że sport piłkarski uprawiany 
już był w Chinach na 300 lat przed naszą 
erą. * 

ĮProtektorem pilki nożnej w Chinach był 
wówczas cesarz Tseng-Ti, Gracze ówczes- 
nej reprezentacji musieli jednak  wytężyć 
wszystkie swoje siły, aby wygrać, 
w przeciwnym razie bowiem wszystkim gra- 
czom groziła nieubłagana chłosta. 

W szczęśliwszem położeniu są obecnie nasze reprezentacje, które mogą Spokojnie 
przegrywać. Poza okrzykami publiczności 
nic im nie grozi. 

Biedne Ognisko po niepowodzeniach w 
Warszawie, musiałoby obecnie kurować 
swoich graczy. 

=== ===: 
TWOJE DZIECI UCZĄ SIĘ 
W OJCZYSTYM JĘZYKU. CZYŚ. 
POMYŚLAŁ O TRAGEDJI MA- 
TEK, KTÓRYM OBCA SZKOŁA 
WYKRADA DUSZĘ DZIECKA 
Złóż grosz na „Fundusz Polskiego 

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

'du 25-lecia Walki o Szkołę Polską. 
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Stulecie gminy staroobrzędowej w Wilnie 
DZIŚ OBCHODZONE BĘDZIE UROCZYŚCIE. 

Dzisiaj, jako w setną rocznicę po- 
wstania w Wilnie gminy staroobrzę- 
dowców liczne rzesze wyznawców Cer 
kwi staroobrzędowej obchodzić bę- 
dą to niezwykłe święto. 

Główna część programu obchodu 
odbędzie się w świątyni na Nowym 
Świecie, gdzie też odprawione zosta- 
nie uroczyste nabożeństwo: 

Niezależnie od tego jutro obrado- 
wać będzie w Wilnie ogólnopolski so- 
bór staroobrzędowy. 

Na uroczystości te przybyli już licz 

ni przedstawiciele gmin staroobrzędo- 
wych nie tylko Polski ale Łotwy, 
Niemiec i innych państw. 

Z okazji rocznicy dzisiejszej wyda- 
na została monogratja streszczająca 
dzieje gminy wileńskiej prześladowa- 
nej przez rządy rosyjskie przez długie 
lata. 

Dziś w nowych warunkach, korzy- 
stając z opieki rządowej gmina staro 
obrzędowców w Wilnie rozpoczyna 
drugi wiek swojej egzekucji. 

Lotnicy balonu „Poznań” wracają z Mińska 
W wyniku porozumienia z Sowieta- 

mi dwaj lotnicy polscy którzy wyłądo- 
wali onegdaj na balonie „Poznań* za 

granicą sowiecką mają być w dniu dzi 
siejszym przewiezieni z Mińska na gra 
nicę i wydani w ręce naszych władz. 

Aresztowanie 
dercy z ul. 

trzeciego mor- 
Popławskiej 

W toku dalszych dochodzeń w sprawie morderstwa dokonanego na osobie Koło- 
dzin Franciszki przy uł.ó Popławskiej zostało stwierdzone, że prócz wnuka Kołodzina i 

jego kolegi brał udział w morderstwie jeszcze Ignacy Michałowski, którego w ub. nie- 
dzielę wieczorem ujęto w chwili gdy wychodził z domu nr. 4 przy ul. Garbarskiej. Mi- 
chałowski w chwili gdy usiłowano go zatrzymać chciał uciec lecz po krótkiem pościgu 
został ujęty. 

Wczoraj w dzień 23 letni j. Berhold 

, 

Tragiczne zajście przy ul. Tartaki 
(Tartaki 19) po powrocie do domu posprze-: 

czał się z ojcem, który zarzucił mu lekkomyślność i tak dalece przejął się słowami ojca, 
że wybiegł do sąsiedniego pokoju i strzelił sobie w głowę. | Е 

Na odgłos strzału ojciec Berholda pośpieszył do pokoju syna i widząc go leżącego 
„w kałuży krwi również chciał popełnić samobójstwo. Kolega młodego Berholda, który 

był mimowolnym świadkiem całego zajścia w ostatniej chwili obezwładnił starca i ode- 
'Śrał mu rewolwer., uniemożliwiając w ten sposób zamach. Rannego Berholda, odwie- 
ziono w stanie b. ciężkim do szpitała św. Jakóba. 

  

WIEŚCI PRZEDWYBORCZE 
ZEBRANIA WYBORCZE BBWR W 

W WILNIE. 

W niedzielę odbył się wiec kobiet 
przy ul. Ponarskiej nr. 55 zorganizowa 
ny przez przedstawicielkę Związku Pra 
cy Obywatelskiej Kobiet p. Nadzieję 
Paszkiewiczównę. Zebrane licznie ko- 
biety uchwaliły wziąć udział w akcji 
wyborczej Komitetu BBWR. 

Jednocześnie przy udziale licznie 
zgromadzonych osób odbyło się  ze- 
branie organizacyjne Obywatelskiego 
Komitetu Wyborczego BBWR w dziel- 
nicy Łosiówka przy ul. Trwałej nr. 43. 
Posiedzenie zagaił p. Tunkiewicz wygła 
szając jednocześnie referat na temat sy 
tuacji politycznej w kraju. Po krótkiej 
dyskusji zebrani uchwalili powstanie 
Komitetu Dzielnicowego BB. 

MANIFESTACJA KOLEJARZY WI- 

LEŃSKIEJ DYREKCJI PKP NA RZECZ 
B. B. W. R. 

W niedzielę w dniu 12 bm. stosow- 
nie do zapowiedzi odbył się w sali ki- 
na kolejowego zjazd pracowników z 
obszaru Wileńskiej Dyrekcji PKP. Na 
zjazd przybyło około 400 osób, repre 
zentujących tyleż ośrodków pracy ko- 
lejarzy. Zebrani uchwalili solidarnie po 
przeć akcję wyborów BBWR przez 
tworzenie w większych eśrodkach ko- 
mitetów wyborczych, kolejarzy, które 
współpracować będą z lokalnemi komi 
tetami BBWR. 

Zjazd uchwalił wysłanie depesz hoł 
downiczych do p. Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej i do Marszałka Józefa Pił- 
sudskiego. 

WIECE WYBORCZE BB. NA PRO- 
WINCJI. 

— W niedzielę o godzinie 1 po poł. przy 
licznym udziałe mieszkańców Landwarowa 
odbył się wiec przedwyborczy zwołany przez 
miejscowy Komitet BBWR. Wygłaszane prze 
mówienia przyjęte były przez  zgromadzo- 
nych oklaskami i okrzykami na cześć Mar- 
szałka Piłsudskiego. ; 

Stanowisko ludności Landwarowa i oko- 
gdzie przeważa element robotniczy jest 

bardzo charakterystyczne dla obecnej sytu- 
acji przedwyborczej, gdyż cechuje je jedno- 
myślność. Ludność nie słucha dziś absolut- 
nie, mających tam kiedyś wpływy agitato- 
rów Wyzwolenia i PPS i rzec można murem 
stoi przy BBWR. 

— W ostatnią niedzielę odbyły się trzy 
zgromadzenia przedwyborcze na terenie gm. 
Mickuńskiej, zwołane przez Komitet BBWR. 
w  Ławaryszkach, w Bujwidzach i Kojra- 
nach. Wszystkie wymienione zgromadzenia 
odbyły się przy tłumnym udziale ludności, 
która gorąco maniiestowała na cześć Mar- 
szałka Piłsudskiego . 

PRACOWNICY UMYSŁOWI POW. 

WILEJSKIEGO ZA BBWR. 

Dnia 9 bm. odbyło się w Wilejce, 
zebranie przedstawicieli istniejących w 

powiecie zrzeszeń pracowników umy- 

słowych w celu zawiązania Komitetu 

Wyborczego Pracowników  Umysto- 

wych BBWR. r 
Na zebraniu obecni byli przedstawi 

ciele: ч 

Stowarzyszenia Urzędników Skar-“ 
bowych, Stowarzyszenia Urzędników 

Państwowych (SUP) Związku Pol- 

skiego Nauczycielstwa Szkół Powsze-* 
chnych i Stowarzyszenia Urzędników 

Santorządowych i innych dekasteryj u- 

rzędniczych, jak Więziennictwa, urzęd 

ników cywilnych, przedstawicieli wol- 

nych zawodów w liczbie około 100 o- 

sób. 
2 ч я^ 

LISTA BEZPARTYJNYCH BIAŁORU- 

SINÓW. ; 

Utworzony z przedstawicieli or- 
ganizacyj oświatowych i gospodar- 

czych, białoruski komitet wyborczy na 

pierwszem miejscu swojej listy zamie- 
szcza nauczycieli wil. gimnazjum bia- 
łoruskiego Hryszkiewicza i Iljaszewi- 
cza, radnego m. Wilna Kruka i nauczy 

ciela seminarjum białoruskiego w Wil 

nie Karola. NE sg” 
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R A n Y C l 9 C I T P 5 I Kącik Grafologiczny| KIND Od dn 11 do 14 października 1930 roku włącznie będą wyświetlane filmy: 

ad ai НООр „KRZY IK YCIAC 
: й ięcony m Potężny dramat z zakulis życia współczesnego, malujący tragiczne przeżycia ko 6 5 ЗЁДЁ?ЁЩ‘&\:ЁУ:Ё'ЁЁ'ЁЁПЪ ZKU is peer SALA MIEJSKA Marion Nixon, Jean Hershold i George Lewis. Nad S „PSÓW TRZYMAĆ NIE WOLNO” Komejja Pa charaktczi ои УЬасі:' ›;аіп(егезо%\';;: ul. Ostrobramska 3, | w 2 aktach. Orkiestra na SOWZOY zespół orkiestry. Kasa czynna od g. s m. 30. roczątek 

nej osoby, zawiadamia iż listy z próbkami PEM ОВа КОЙЕ ТА, 
Eisma należy przesyłać do Redakcji „Stowa“ я 
dla grafologa, załączając znaczek I zł. na DZIŚ! Na I-szy sesns, Balkon 60 gr., Parter 1 zł. Największe arcydzieło dźwiękowe doby 
odpowiedź... KINO-TEATR obecnej! Fim, który poruszył cały świat! Arcydzieło, o którem długo mówić będzie Wilno! i 

ses) Easkaniė nidisiaa bana poczło т K Ą D N l E M A Niesłych. emocjon. dramat z serji „Hańbiący żółty 

wa jest złożona do podjęcia w administra- „HELIOS paszpo't*. W roli gł. najgenjaln. gwia е 
cji „Slowa““, na nazwisko J. W. Pana й : A p A Stawia mnie Pan Szanowny w trudnem, ul. WILENSKA 38. P 0 w R 0 T ITA RINA. Film o niezwyktej wartošci artystycznej. 

polo — z w stanie odpowie- Nad program: Rewelacyjne dodatki dźwiękowe, Seansy o godz. 4, 6,8 i 10.15 
zieč na wszystkie pytania z powodu zbyt 

szczupłego miejsca poświęconego  „Kąciko- я Dziś ostatni dzień programu. Super-Prze o Pieśń Opryszka). Arcydzieł śpi 
wi'”, a przecież muszę i innym swym kore Bźwiękaze RY bój Dźwiękowy! 100proc. džwiekowiec! PIEŚNIARZ G R : udziskkł sages as 
spondentom odpowiedzieć. „HOLLYWOOD tropolitain w New-Yorku LAW TIBBET. Cały film w naturalnych kolorach. Rewel. Dodatki Dźwiękowe. Nie zwa- 

A oto ekspertyza kartki: Mickiewicza 27, żając na wielkie koszty, ceny miejsc ORC obo, na I-szy seans BALKON 80 gr., PARTER 1 zł. Początek 
С -© 1 

Dužo PO i systemacznošci — Boz. Le ostatni s. 10.80 
czasami drobiazgowość, wybitne znamiona i Е 2 iR 2 SSE oczytania — szybkość myślenia, decyzji — Polskie Kino 3 Dziś! Najgłośniejszy przebój polski URODA ŻYCIA” w-g nieśmiertelnego arcydzieła St. 
energja, przedsiębiorczość, pod tym wzglę- „WANDA 1930 r. ze złotej serji 99 Żeromskiego. Kierownictwo literackie 
dem Świetne uzupełnienie charakteru Pań-  Wiejka 30. Tel. 14-81 Tad. Konczyca. W rolach gł: МОВА NEY, ADAM BRODZISZ, BOGUSŁAW SAMBORSKI, 
skiego. — Inteligencja — zainteresowana PODR I ST. JARACZ, IRENA DALMA i inne sj 
osoba zawdzięcza, pod względem intelektual 
nym dużo*sama sobie. KINO Dziś! Ulubienica publiczności, czarująca, petha teriferatheńtu_ COOLEN MOORE i niezrównany NiEL HAMILTON 

Przejawy szorstkości, usposobienie /kre a WRNADSZE 0 = gprzejawy sz posobienie przykre. „ŚWIATOWID: kai „ROMANS WSPOŁCZESNEJ PANNY 
&) Charaktery A A słobhiu Mickiewicza 9. Wielka rewja! Tańce akrobatyczne, Girlsy. 

uzupełniają — a zgodność ich zależy w = z R ; : CE р iš i 3 dužei mi d Žž 108 i “i Dziś! Wielki podwójny program! i i i 66 p. t. (CZERWONA TANC Rowy jesienny zgasł, nim się na zimowych w Anglji (myślistwo — szlich- Sany, od dobrej woli osób zaintere Kino-Teatr Pierwszy raz w Wina „Tragedija księżnej Olgi RS wo z życia I 
rodził. s tady) jest na bruku londyńskim  iutro Ё ® "R „STYLOWY | cji rosyjskiej w 12 aktach. W rol. gł. MARCELA ALBAN! i urocza, jasnowłosa LIANA HAJD. Nad program: 

Bo przecież trudno nazwać tę pogodę kroju sportowym z rysi kanadyjskich — BÓR Kanarų o BCE ч WIELKA 36. W rocznicę oswobodzenia Wilna od nawały bolszewickiej wyświetlamy „Kościuszko pod Racławicami" f(Pierw- 
co przeżywamy jesienną — to już — zima spotykane na rynkach naszych i w Niem- Gy L Eiyaiotilvosė ugyžių = aa Na sza miłość Kościuszki) monumentalno-epokowe arcydzieło w 10 aktach 

— zima, która wyjątkowo u nas w Polsce, czech tańsze, jako udaną imitację i charakteru — stanowczości. Trochę su-; 
bez żadnych, pierwotnych / ceremonjałów 

wstępnych, jak „babie lato", ciepło i słoń- 

ce — brutalnie wstąpiła. 

Jeszcze klony zachowały swą  tężyznę 

letnią, jeszcze kołacze się liść zwiędły nie 

chcący oderwać się od macierzystej gałę- 

zi, a już dickenowski. świerszcz za ko. + 

minem, deklamuje poemat o zimie, którą, 

nawiasem mówiąc, według P. J. M. ma byč 
wyjątkowo ostrą. 

Płaszczyk jesienny więc nie wystarczy, 

trzeba będzie pomyśleć 0 futerku — a jest 
ich na sezon zimowy wybór duży nie 

tyle może jaskrawy różnorodnością _ futer 
samych — co w kroju. 

Jak już wspomniałam w „poradniczku* 

mym poprzednim — zasadnicz,m futerkiem 

w tym sezonie są karakuły — we wszystkich 

odmianach i kolorach. ; 

Na rysunku Nr. 1, reprodukuję model 
płaszcza karąkułowego obramowasiego na 

kołnierzu (proszę zwrócić uwagę na krój 

szałowy kołnierza) i rękawach — lisem nie- 

bieskim — lub srebrnym. 

Futerkiem bardzo wytwornem,  specjal- 

nie dla pań szczupłych, jest futerko ze 
źrebców syberyjskich bronzowo, popielate— 

lub czarne — to ostatnie zwłaszcza zdobyło 

sobie rynek lipski w tym sezonie. Futer- 

ka o kroju półsportowym — lub dłuższe — 
jedno i drugie z paskiem w kolorze iutra, 
kołnierz ze zwierzątek o włosie puszystym 

— lisy — szopy — mniej skunksy. 
Jako wybitnie nadające się do sportów toieleki póisportowe (krokodyl) bronz. 

  

  

__ chości i a w sposobie bycia. Ambi- 
DZE z cja duża. Głowa dobrze umeblowana — ale 

stanowią jedno, z najwytworniejszych fu- wśród mebelków — nie spostrzegłem zare- 
ter — są — ciepłe, trwałe i ma;ą tę zerwowanego miejsca na serduszko — jest 
jedną zaletę, że utrzymują się od kilku lat tam coprawda jakieś cacko porcelanowe do 
Ž zu : > serca podobne, ale trzeba je ciepłą krwią 
EA ze jest zejście ożywić. — czy Prawdzic mnie zrozumiał? 

Proszę się nie gniewać. 

„ Ciekawą też rzeczą zaobserwowaną spe-| | Graioman Nr. 3145. Ha! cóż za kabali- 
cjalnie we Francji, jest renesans pelerynek styczna cyfra — zanotowałem ją sobie i ku- 

tutrzanych i mantyl w stylu ostatniego ce- Pie bilet loteryjny o tym numerze — a gdy 
sarstwa „A la imperatrisse Eugėne“ ładne, wygram podzielę się z grafomanem wygra- 

b ną. Zgoda? 
rownolegle skrojone futerka nurów, z ozdob я . 

A zatem służę ekspertyzą, pozwolę jed- 

Pozwolę sobie zaznaczyć, że rysie 

E fatazjami e łapek i ogonów. — Jako nak sobie nadmienić, że „błogosławieni wie- 
mantylkę wieczorową używane są gronosta- rzący* — sceptyzm jednak jako taki, jest 
je (nader drogie) oraz popielice — lub ich również rzeczą nięzbędną — w czasach dzi- 
imitację. siejszych. 

Dużo inteligencji, przy równoczesnej ruz- Zapomniane — a stanowiące niezbędną i | Žo Ir 
bieżności i braku skoncentrowania się. Tro- nierozłączalną część garnituru futrzanego na 

- 5 chę powierzchowności — i dyletantyzmau — 
= A sa — ukazały się przy fu- zł umiejętnie opanowanego. 3 

rach sportowyc| Berlini 
P a BA, Szybkość decyzji — łatwe przenoszenie 

aleką uzupełnienie garnituru Spacerowego. się do krańcowości — umysł reainy -- 
Wypada też poświęcić chwilę i bucikom. wet nieraz trochę analityczny. 

Oto na ofiarny ołtarz dla kobiety poszły w Znamiona pracy nad bą - 
tym sezonie znów całe zastępy gadów i pła- |, Kalia: aa SĘ 
zów podzwrotnikowych. rak uiności wobec otoczenia - 

Ponieważ przeżył się już jasny kolor trze 0 tonacji zarozumialstwa. 
wiczka, czy pantofelka — skórki farbowane Entuzjastce. Ależ z najwięzszą chęcią -— 
są na kolor bronzowy — we wszystkich od- pokonferuję na ten temat w dyrektorem Hu- 

czyta 

  

mianach — lub czarny (jako wieczorowe). a ty A SS POS tzwią- 
я + 2 z ajlepsze. Dzizzuję za 

Oryginalne do wieczorowego kostjumu uznanie i przesyłam Pani uścisk dloni. Pro- 
są buciczki z jedwabiu i atłasu 0 kolorze szę do mnie pisać, z prawdziwą przyjemno- 
turkusowym, stanowią one dernier coup w ŚCią czytuję korespondencję od Pani. 

tej dziedzinie. Wilkołak — Pantofel. Bardzo żałuję — 
Do iuterek spacerowych zalecamy — pan i rozumiem Pana. Proszę napisać czy zgodził 

by się Pan na otrzymanie odpowiedzi „per 
poste restante* Wilno I. 

  

  

Rejestr Handlowy | "ooroszenie . 

  

DO REJESTRU SPÓŁDZIELNI SĄDU OKRĘGOWEGO W 
WILNIE W DNIU 28-IV 1930 R. POD NR. 776 WCIĄGNIĘTO 

NASTĘPUJĄCY WPIS: 

w dnijsu 29. 7. 1930 r. 
12292. I. Firma: 

Wileńska 52. Piwiarnia. Firma istnieje od 
Kochanowski Bolesław zam. tamże. 

Fitma: Klis Kopel* w Wilnie ul. 12290. I. 
Sklep skór. Firma istnieje od 1930 r. 
zam. tamże. 

_ 12291. 1. Fifma „Kronik Gitla*, w Wilnie ul. 
ki 13 — 2. Herbaciarnia z zakąskami. Firma istnieje od 1930 
r. Właścicielka Kronik Gitla zam. tamże. 

A. ARMANDI 
© WŚRÓD NOCY BEZ 

GWIAZD 
Szofer klnąc pod nosem, podniósł 

kołnierz i zaczął kręcić się koło mo- 
toru.. Był to człowiek, który porzu- 
cił wieś rodzinną, w nadziei, że zawód 
szofera przyniesie mu szczęście i bo- 
gactwo.. W szkołe szoferskiej nie tyl- 
ko nauczono go, prowadzić maszynę, 
ale wydano całą plikę świadectw z 
rzekomo pełnionych obowiązków szo- 
fera. Rekomendacje te były równie 
chwalebne, jak fałszywe, ale pilny 
uczeń tej nowoczesnej szkoły, widział 
już siebie w marzeniach, pobrzękujące- 
go pieniądzmi, dzięki wygodnej po- 
sadzie i spacerującego po kinach z 
ładniutkiemi pokojówkami. I oto, za- 
miast tych wszystkich rozkoszy, mu- 

siał siedzieć w zapadłym kącie, na 

wsi, pośród ordynarnych i ciemnych 
ludzi, gdzie jedynym doradcą techni- 
cznym w razie uszkodzenia motoru, 

był najbliższy kowal. 
Ach! dawnoby już rzucił tę prze- 

klętą posadę, gdyby jego pan nie 
patrzał tak przez palce na ilość po- 
psutych gum i zużytej benzyny. 

Zwymyślawszy szofera Florestyn 
Fortiolis uczuł ulgę. Spojrzał na swe 
oblicze w lustrze i uśmiechnął się 
drwiąco: 

— Sybaryto! Czy dawno podróżo- 

wałeś po gościńcach na parze włas- 

nych nóg? Teraz wielki pan z ciebie, 
żądasz wózka na kołach i jeszcze 

krzywisz się, że ci źle działa. Boże, 

jak też pieniądze zmieniają ludzi! 
Ogarnął go smutek: 
Nie mówiąc o tem, że skarbonka 

zaczyna, zdaje się wydawać puste 
dźwięki. Czas bracie  ustatkować się! 

Od pewnego czasu — ściślej mó- 
wiąc od czasu ostatniego zebrania 

Wydawca St. Mackiewicz. 

„Kochanowski Bolesław * w Wilnie ul. 

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Wilnie ogłasza 

nieograniczony przetarg ofertowy na dostawę tarcicy sosnowej 

(desek i bali) w ilości 3.750 metr3 I gatunku i 1.300 metr3 

II gatunku. ' : 
Oferty w zapieczętowanych i zalakowanych kopertach na- 

leży składać w Prezydjum Dyrekcji Okręgowej K. P, w Wilnie 
1928 r. Właściciel 

   

  

  

  

  

  

  

  

      
  

  

  

  
  

EEE MUSESAI 
Silniki przyczepne do łodzi i rowerów dwutaktowe napra- 

wiają specjaliści tylko w warsztatach /stacji obsługi dla motocykli 

w Wilnie, zaułek Bernardyński 8 
LOKALE! 

Pokó dla solid- 

nego (ej) 
wyłącznie dla chrześci- 
jan. Św.-Filipska 4—1, 
oglądać od 3—5. 

Pokój 
do wynajęcia. Ludwi- 
sarska 4, m. 19. 
Pokój z telefo- 

nem dla 
stałego, solidnego 10- 
katora do wynaję- 
cia. Ogądać od 8—9 
i 4—6 w. W. Pohulan- 
ka 14 m. 10, wejście z 
ul. Słowackiego.  —3 

Wydaje się 

CENY FABRYCZNE. 

duży sklep z pokojm 
irąkczer- tamże pokój um: blo- ogra Yoga asis pi IS 

LEKARZEJ| BlumowicZ narsi oncs tra аеп Wileńska 15 m. 2 
choroby weneryczne. dawki i kurzejki usuwa 

jak również przyjmowane są do kapitalnych remontów motocykle 
i silniki dwutaktowe napędowe do użytku straży ogniowych. 

Kredytu nie udziela się. Ceny za rebociznę konkuren- 
cyjne.    

  

    
   

Pianina i Fortepjany ы 
o światowej sławie Pleyel, Bechstein etc., 
takoż Arnold Fibigier, Kerntopf i Syn, uzna- 
ne rzeczywiście za najlepsze w kraju 
przez najwybitniejszych łachowców na Pow. 

Wystawie Kraj. w Poznaniu w 1929 .. 
WILNO, 

ul. Niemiecka 3, m. 6. 

      

    
   

    

  

CAC 

K. DĄBROWSKA 
SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. 

  

Dwa pokoje DOKTÓR skórne i moczopłciowe Gabinet Aps 

p. ZELDOWICZ „p MIELKA I „Koment Gggiy „PO bluro 
Ч tel. 921,0d9—11 i 3—% Leczniczej do wynujęcia dowie- 

chor. skórne,  wene- W. Z. P. 29. j Hryniewiczowej. dzieć się Wileńska 
ryczne, narządów mo- 26 m. 1. 

czowych, od 9— 1, od 
5—8 wiecz 

ul. WIELKA A 18 m. 

Przyj.w g. 10-11 4-7 

  

       
= W. Z. P. N 26, 

Kobieta-Lekarz 
— -— — — ——— 

Or. Zeldowiczowa | NSTYTUT te BEWTEJ K U P NO 

EE uzyc GABINET „iwa w, wf ZEDAŻ 
D_W MOCzow. Racjonalnej Kosme- 

od 12—2 1 od 4-—6,,, tyki Leczniczej. 
ul. Mickiewicza 24. Wilno, Mickiewicza 3 

tel. 277. m. 4. 

657, od 11 — 1 
, Rozgladzanie i odšwie- Kwiaty 
żanie twarzy. Leczenie ; fikusy do sprzedania 

— Мо- 
dendron 

  

    

Zamieni dom murowany — 
e nowoczesnej kon- 

strukcji -dwupietrowy,. 10 mieszkanio- 
Wy, przytem 2 morgi terenu w Wejhe- 
rowie na Pomorzu (20 minut ed Gdy- 
ni) na folwark wzgl. działkę na Wiłeńsz- 
czyźnie. Zgłoszenia łaskawe do „Słowa* 

sub. F. D, 

  

PRASY 
KONNEJ 

do słomy poszukuję 
na. parę mięsięcy 

Oferty i warunki upra- 
szam składać do Admi- 

RÓŻNE 

Centroopał 
nistracji _ „Słowa* dl. RO СА je Ma p" = 

WĘGIEL ESTE EZ 
górnośląskich kopalni Maturzystka 
lepszych gatunków z ukończona może za- 
dostawą w każdej ilościjąć się  przygatowa- 

oraz niem z lub dziew 
czynki do KL wstęp- 

HA nej, l-szej, li-giej lub 
ll-ej gimnazjum. Lek- 

suche i zdrowe gatun-cje w godzinach przed- 

  

  

ków brzoza, olcha południowych (do l-ej) 
sosna Zgłoszenia z dokład- 

BIURO, nym adresem należy 
podać w redakcji 

Zamkowa 18, „Stowa“ pod L. O. 
Tel. 17-90  _. aaa 

SKŁAD: Kijow- | 
ska 8, tel. 399 Folwark 

—4 | obszaru 50ha dobrej 
—įgloby. w dobrym 
HOLENDERSKIE punkcie do sprze- 

KAKAO dania niedrogo z 
długiem bankowymi 

BENSDORP Wileńskie Biuro Ko- 
dia dzieci chorych i|-misowo - Handlowe 

Mickiewicza 21, 
tel. 152 

rekonwalescentów 
pożywne i niedościg- 

nione w smaku. 
  

  

  

  

  

Właściciel 

do godz. 12-ej dnia 1l-go listopada 1930 roku. 

BOY, ak Otwarcie ofert nastąpi 11 listopada 1930 roku, o godz. 12 
Gaona 16. w Dyrekcji Okręgowej K. P. w Wilnie. 
Klis Kopel Szczegółowe przepisy co do :kładania ofert, jak również 

2015 warunki techniczne na dostawę desek i bali sosnowych są do 

M ааНО przejrzenia w Wydziale Zasobów Dyrekcji Okręgowej Kolei Pań- 

2016 

akcjonarjuszy „Barranco*, kurs аК- 
cyj na giełdzie zaczął spadać pod wpły 
wem jakiejś tajemniczej a nieznanej si- 
ły. Giełda zdawała się nie zwracać 
wcale uwagi na zapewnienia o świet- 
nych rezultatach poszukiwań srebra w 
kopalni: akcje z dniem każdym traci- 
ły wartość, a to stopniowe, opadanie 
zaczęło budzić obawy, 

Szczególnie niewyraźnie zachowy- 

wała się new-yorska giełda. Za radą 

Stawtona Meera, spółka akcyjna sku- 
powała wszystkie, okazujące się na 
rynku giełdowym akcje „Barranco”.;W 
ten sposób udało się chwilowo zatrzy- 
mać dalszy spadek, ale nie na długo 
i Fortiolis ratując spółkę zaangażował 
poważnie swoje kapitały. 

Chociaż w żądaniu było postawio- 
ne, że on wnosi do tej sprawy jedynie 
swoje nazwisko, w rzeczywistości obo 
wiązki jego wzrastały w sposób za- 
straszający. Wkrótce w rękach Fortio- 
lisa znalazło się ponad połowę wszyst 
kich akcyj, emitowanych przez „spółkę 
akcyjną Barranco“. 

Jeśli były włóczęga „po dawnemu 
pogardzał pieniędzmi, to jednak zdążył 
zasmakować w 'beztroskiem życiu i 
rozkoszach, które przynosiły  pienią- 

dze. Nieprzewidziane wielkie wydatki, 

które zaczęły krępować spełnienie je- 

go osobistych zachcianek, psuły mu 

humor. Tego dnia odebrał znowu list 

„z prośbą o nowe wkłady, które miały 

wycofać z obiegu partję akcyj, rzuco- 

nych na rynek przez New-York. Wy- 

bierał się właśnie do Roche-sur-Yone, 

aby poradzić się z bankierem. Wiado- 

mość o tem, że wszystkie trzy samo- 

chody są zepsute, wywołała naturalny 
wybuch oburzenia. 

Mineło jeszcze pół godziny, gdy 
nareszcie szofer powrócił i oznajmił, 

że samochód czeka. 
— Motor dobrze działa? — zapy- 

tał Fortiolis niedowierzająco. 

Redaktor odpowiedzialny Witołd Woydylło 

stwowych w Wilnie (III piętro, pokój Ne 38). 

MARRARARA AHA 

— Ee... lepiej, niż pierwiej! Tro- 
chę kicha jeszcze, ale to przejdzie. 

— Jakto przejdzie? 
— Naoliwiłem go. 
Szofer rzeczywiście wysmarował 

świeżo motor jakiemś  smarowidłem, 
niewiadomego pochodzenia, którego 
taniość była mu bardzo na rękę, bo 
dzięki niej chował do kieszeni znacz- 
ną sumę, stanowiącą różnicę cen. Zre- 
sztą nie musiało to być smarowidło 
gorsze od wielu innych, skoro kowal 
zapewniał, że od dziesięciu lat używa 
jego do kół i rezultaty są świetne. 

Ale maszyna o sile czterdziestu 
koni parowych kaprysiła nadal. Zaled- 
wie właściciel jej zajął miejsce wew- 
nątrz, ogarnął go obłok cuchnącego 
dymu, i grzmiąc, dysząc ciężko i sa- 

piąc, samochód ruszył z miejsca z ta- 
kim piskiem, zgrzytem, jaki wydaje pi- 

ła, spadająca na gwoźdź. Znalazłszy 
się na równiejszej drodze, motor uspo- 
koił się nieco, ale mimo największych 
wysiłków szofer nie mógł przyśpie- 
szyć jej biegu ponad 30 kilometrów 
na godzinę. 

Humor właściciela pałacu nie po- 
prawił się od tego. 

Na drodze ukazało się stado krów. 

Klakston zaczął ryczeć przeraźliwie, 

ale obojętne stworzenia nie życzyły 
sobie ustąpić z drogi. Szofer niepewnie 

lawirował wśród stada, kilkakrotnie 
skręcając w rów. 

— Przeklęte zwierzęta! — zaklął 
Fortiolis i możnaby myśleć, że są spe- 
cjalnie tresowane, żeby przeszkadzać 
przejezdnym. Arystydzie, pośpiesz się, 
bo nigdy chyba nie dojedziemy! 

Auto zaryczało, skoczyło i wychy- 
nęło z pośród stada. Ale pod górę mo- 
tor odmówił posłuszeństwa, okazując 
wyraźne zmęczenie. Czterdzieści koni 

nie mogło dać rady temu niewielkiemu 
pagórkowi! Fortiolis zazgrzytał zęba- 

m: 

    
  

RÓ" WZT ZZS kobiec wągrów 4 prySZCZY. tanio. Dzielna 30. —0 k 5 2 z. 
Dr. Kenigsberg UrOde xóuse, m. Fiektryzacja W.Z.P. 85 A 1j4 kg. puszka blaszana, 
choroby skórne, wene- je, doskonali, odświe- (osobniak) w kolo- |I]2 kg. puszka blaszan.| Za 2.000 doiarów 
ryczne | moczopłciowe. ża, usuwa. je] skazy m | nji Montwiłłowskiej 4 zł. 4.75 sprzedamy 2 domy 
Mickiewicza 4, braki. | Masaż kusze rki do sprzedania od |l kg. na wagę murowany i 'dre- 

tel. 1.90. + twarzy i ciała (panie). zaraz. 4 zł. 6.80 wniany 0 5 miesz- 
Od 9—12 i 4—8 PA KOP 2 Wileńskie Biuro Ko- |p o leca i kaniach, oraz skle- 

гу. Wypadanie NOR misowo - Handlowe | Ą, J szewicz| Pen. 
DOKTOR i łupież. Najnowsze AKUSZERKA араа „Janu Dom Hi Zache: 

Szyrwindt zdobycze koi ra. ŚMIAŁOWSKA S A: ich Zamkowa 20-a. MNA T 

choroby weneryczne, Cod. cionaiielė 10—8. praza Ci abin PL: Ioaime: tel. 9-05 

skórne i moczopłciowe С9 :шшіа,?аё.р. 43. a cw si pick: Do sprzedania ZUPEŁNIE 2 

Wielka 19, od 9-1 i brodawki, kurzajki, wy- gramofon, płyty gra- DARMO ži 
3—7 padanie "włosów. Mic. mofonowe, biurko, la-| pośredniczymy w i 

Dr Ginsberg 
Choroby skórne, we- 
neryczne i moczoplcio- 
we. Wileńska 3 — ой 
8 — 114 — 8. Tel. 
567. i 

  

ul. Zamkowa 

  

— Powiedz mi, przyjacielu, kiedy 
trzeba będzie wyjść i podepchnąć sa- 
mochód. 

Szofer potniał i męczył się walcząc 
z upartym motorem. Ale wszystko by- 
ło na nic. Maszyna odmawiała posłu- 
szeństwa. W tej chwili z tyłu rozległy 
się niecierpliwe sygnały. Dopędzający 
ich samochód żądał, by usunęli się z 
drogi i dali mu przejechać. Ale nie 
było mowy o usunięciu w bok ciężkiej 
maszyny na tej wąskiej i niewygod- 
nej drodze. Samochód zbliżał się, szo- 
fer alarmował gwałtownie, a każdy 
sygnał uderzał boleśnie po nerwach 
Fortiolisa: 

— Djabli wiedzą, co to znaczy! — 
wrzasnął -nagle, nie mogąc opanować 
gniewu. — Rób co chcesz, przecież 
nie będziemy tu nocować! 

Szofer nacisnął z całej siły pedał. 
Motor targnął, jęknął i stanął. Z tyłu 
szalał klakston. Fortiolis krzyczał 
wściekle: 

— Zjeżdżaj do rowu! Niech cię dja 
bli wezmą! Złam płot, ale nie zakor- 
kowuj drogi ludziom! Ty doprowa- 
dzisz mnie do wściekłości, Arystydzie! 
Puść tego wściekłego psa!.. 

Arystyd wyskoczył i zaczął pchać 
auto w bok. Mały elegancki kabrjolet, 
z tryumfalnem trąbieniem  przemknął 
koło nich. Ale nie odjechał pięćdzie- 
sięciu kroków, jak stanął nagle: pękły 
odrazu dwie szyny... 

— Aha psi synu, złapałeś się! — 
mruknął z zadowoleniem  Fortiolis, 
znajdując pociechę w nieszczęściu bli- 
źniego. 

Tymczasem Arystyd oczyścił za- 

kopcone śŚwiec'e, nakręcił motor i 

usiadł znów przy kierownicy. ъ 

— Aha, špieszyleš się młodzień- 

cze, — drwił w myśli Fortiolis, — 

szarpałeś moje uszy swoim  klaksto- 

nem, a teraz zobaczymy, co powiesz! 

Naprzód, Arystydzie, a zatrąb mu po- 
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rządnie, żeby mu bębenki w uszach 
popękały! Ruszaj!.. 

Skrzypiąc i skarżąc się ruszyła z 
miejsca ciężka maszyna. Fortiolis na- 
gle zmarszczył się i zamilkł: z kabrjo- 
Jetu wysiadła młoda kobieta i szła ku 
nim, dając znaki, by się zatrzymali. 

Do djabła! — zasyczał, — tego 
tylko brakowało! 

Podróżniczka była młoda i piękna. 
Fortiolis czuł, jak w miarę zbliżania się 
jej, serce jego mięknie. Z miłym uśmie 
chem, spojrzała na niego, robiąc bła- 
galne oczy: 

— Przepraszam pana, ale pękły mi 
szyny, a mam tylko jedną zapasową. 
Jestem zupełnie bezradna. Czy mogę 
poprosić pana o zawiezienie mnie do 
domu, skąd mogłabym posłać po mo- 
je auto? 

Fortiolis przyglądał sie jej, coraz 
bardziej zawojowany przez jej pięk- 
ność i młodość. Ponieważ zwlekał z 
odpowiedzią, dodała: 

— To niedaleko.. A 
Fortiolis poddał się i zaczął Śpie- 

sznie: 
— Naturalnie! Czy można O to 

pytać? Coprawda, nie możemy Spie- 
szyć, bo moja maszyna wlecze się bar 
dzo wolno. Pani sama już mogła się 

przekonać. 
Dziewczyna zrozumiała złośliwość, 

która kryła się w tej dobrodusznej, 
napozór uwadze, zaczerwieniła się 
i odrzekła: 

— Pan się gniewa, że tak śpieszy- 

łam wyprzedzić pana? 
— O, bynajmniej! — zaprzeczył 

żywo Fortiolis. — Rozumiem to do- 
skonale i na pani miejscu zrobiłbym 
to samo. Ale jeżeli pani mieszka w 
tym kierunku, trzeba będzie pani auto 

usunąć nieco z drogi, żebyśmy mogli 
przejechać. 

— Ja zaraz to zrobię. a 
— Broń Boże! Od tego jest moj 

  

szofer! 
Ale dziewczyna już biegła, zręcz- 

nie manewrowała kierownicą, kierując 
samochód do rowu. Manewr: ten zajął 
dziesięć sekund. Szofer wzruszył ra- 
mionami pogardliwie: „Panienka nie 
żałuje maszyny'.. ale zamilkł, widząc 
groźne spojrzenie swego pana. 

— Winszuję! — zawołał uprzejmie 
Fortiolis, gdy dziewczyna wróciła: Ta- 
kie małe rączki, a tak zręcznie umieją 
kierować autem! 

— To dzięki wprawie! — roześmia 
ła się. Pan pozwoli, że poprowadzę tę 
maszynę? Pański szofer popilnuje 
tymczasem mojej maszyny. Zabierze- 
my go w drodze powrotnej. 

„W drodze powrotnej”. Ładna hi- 

storja! Ona myśli, że wrócę po jej au- 
to?.. Fortiolis czuł się, jak mysz w pu- 
łapce. Zmarszczył brwi i wyrzekł nie- 
pewnie: 

— Jestem na pani rozkazy. 
Nie zauważył wyrazu jej oczu, w 

których przemknął dziwny błysk. 
Szoferowi rozkazał zostać przy ma 

łem aucie i „nie ruszać się stąd". Pa- 
nienka usiadła na jego miejscu i motor 
znów zaczął wydawać niesamowite od- 
głosy. 

— Motor jest przegrzany, — poki- 
wała głową z oburzeniem, — zadużo 
smarów... źle przykręcone śrubki... 
świece zabrudzone smarowidłem. "|e- 
żeli pan pozwoli, w domu doprowadzę 
do wszystko do porządku. 

— Ale... ja śpieszę, — protesto- 
wał Fortiolis, — jadę do Roche-sur-j - 
Jone. L 

—- W takim razie ma pan szczę- 

ście, żeśmy się spotkali, — odpowie- 
działa spokojnie, — w tem aucie nie 

zrobiłby pan nawet połowy dragi. 
— Naprawdę? i 

—Jestem pewna. Pan slyszy: 7 tyłu 
coś się łopocze. Co to może być, we- 
dług pana? 
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