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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia jażwins«iege 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalškleg BIENIAKONIE — Buiet Kolejowy. ж 
BRASŁAw — Księgarnia T-wa „Lot”, N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
GŁĘBOKIE — ul Zamkowa, — W. Włodzimierow. POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szko!rej. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, uł. Mickiewicza 12. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. STGŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
IWIENIEC — Sklep Tytoniowy S. Zwierzynski. ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek © — N. Tarasiejski. 
KLECK —. Sklep „Jedność*. WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska 

WARSZAWA — T-wo0 Ksieg. Kol. „Ruch“, LIDA — ni. Suwalska 13 — S. Mateski, 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. WOLKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

To, co w głupawy sposób wy- 

drwiwa opozycja, fakt, że na listach 

BBWR. idą wszyscy stanowi właś-   
PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu lub 2 
przesyłką pocztową 4 zł., zagranicę 7 zł. Konto czekowe P. K. O. 
Nr. 80259, W sprzedaży detal. cera pojedyńczego numeru 20 gr. 

Kandydatury tutejsze ” 
gródku otwiera listę senatorską p. 

Konstanty Rdułtowski świetny znaw- 

ca stosunków rolnych naszej ziemi, 

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

alsze aresztowania 
w Częstochowie 

WARSZAWA. 17. i0. (tel. wł. „Sło 

wa'*). W związku z zamordowaniem 

3-ch działaczy społecznych i politycz- 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3 gr. 40, Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych raz z prowincji o 25 proc. drożej, 
Zagraniczne 50 proc. drożej. О. 
miejsca. Terminy druku mogą 

Ba cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
yć przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarezenie numeru dowodowego 20 groszy. 

  

WOJEWÓDZTWO WILEŃSKIE 
Blok Bezpartyjny 

SENAT 
Endecja Centrolew 

nie największy sukces polityki Mar. Świetny pracownik i zacny człowiek, nych. przez członka milicji PPS CKW > ik Pi Tags 1) ES Aleksander — b. 2) T 

szałka Piłsudskiego. Od konserwa- niezwykle popularny wśród wszy- Kostrzewskiego aresztowano w Czę- ) ak aw Wańkowicz (junjor) 2) „Jasiński Zbigniew — aliwokai 3) Jakobini Edmund. 

tysty dawnego członka wiedeńskiej stkich warstw ludności nowogródzkiej Stochowie z polecenia władz sądowych : : ‚ 3) Burhardtowa Janina_prez. NOK 4) Paszkowski Wacław. 
Izby Panów do robociarza, wczoraj- a zwłaszcza katolickiego duchowień- 41 osoby, przyczem dalsze aresztowa 3) Zygmunt Jundzilt — adwokat i 4) Zak ki Michał Inik BUKA оИн 

dak ‚ ORA : 23 < ni id prot. uniwersytetu. ) Zakrzews 1 Michar — rolnik z Blok Obrony Praw Narodowości Żyd. w, 
szego socjalisty, jak to widzimy w stwa. Na drugiem miejscu nowogró- nia są przewicywane. / Li 4) Bronisław Rydzewski — prof. gm. Trockiej. Polsce. 1) Koerner Mojżesz — inż., 2) Da- 
okręgu rzeszowskim, gdzie ks. Andrzej dzkiej listy seimowej obok p. Ho- Pomiędzy aresztowanymi znajdują OR 5) Kwinto Augustyn — ze Święcian Wa Vania a as A= 
Lubomirski idzie obok dawnego so- łówki, nowogrodzianina z pochodze- się przewodniczący OKR CKW Wa- | 5) Marjan Strumiłło — adwokat, bankowiec й Ogólno = аааа 

cjalistycznego agitatora p. Burdy. nia, i pomimo to, iż jest  miesz- chaw Chojnacki komendant bojówki dziekan Rady Adwokackiej. 6) Kleczkowski Edmund — rolnik z do CA 
„Klub BB. kierowany był przez pułk. kańcem Warszawy człowieka „tutej- partyjnej Ignacy Lewiak, b. poseł Ka- 6) Bronislaw Ižycki - Herman — gm. Łużki. 8 Pema 3). 2 MES TT 

« Sławka z dyscypliną wzorową. Przy Szego* całem sercem — widzimy zmierczak, prezes Tura Leon Żarski, rolnik. 7) Borejszo - Wysocki jan — rze- _ Ukraiński i Białoruski Wyborczy Blok. 
kilkunastu członków milicji partyjnej i mieślnik. 1) Bohdanowicz Wiaczesław prof. 2) 

  

s 
mocarstwowemi. Roman  Skirmunt to izraelita, z wykształcenia, mentalnoś- 18) Ogólno-żydowski Blok Go: czy do Е ЧЫ : SĘ ts RS 

й . i sh ) 8, : . — minister 1 

niezależny w swej myśli politycznej kackiej kantory w Wiedniu. Co g0 względnie zostały unieważnione. Sal 2) Ks. prof. Żongołłowicz — wice- 3) Staszewicz Zygmunt 
jak i daleki od mieszczańsko-miaste- łączy z naszym krajem? Tylko „ko- | min. WR i OP. 4) Łastowski Jan. 
czkowej  drobiazgowości endeków. menderówka*, którą tu“ dostał DR GIRSZOWICZ <& 3) Władysław Kamiński 

; : : 2 © ysław Ramiński Ua ś ki- Blok Wyborczy— _ Stronnictwo Chłopskie 1) Mak: k e a db szlachcic poleski, s. zdobycia mandatu. = do P powródi c 4) Stanisław Dobosz й 1агёЁ?ЁЁ‘°гаь'Ё—ЁЁ'°5`›" Malec. Jan Z : 5 Se у dE yk Bolesta, „Kiedrowi cz dan 

óry nawet wtedy, gdy naród pol- endeków, to zaczynając od rze- Portowa 19 tel. 721 Z 5) Bazyli Kuc, Chłopski Polsko - litewski Białoruski Blol ony Praw Narodowości Żydow * 
„Aki był w niewoli bliższy był umy- czy drobnych zarzucić im można 2 6) Romuald Tołpyho, ski Jan 3) Plus > POZ 3) Postote” Szyja, 4) Hiartgtaca Masas | Słowości jakiegoś Chamberlaina, czyli stawianie służącej na kandydatkę na © 7) Stanisław Siciński : Związek ry eatalc e jan W OE die Znin 

Е : S 2 , х z . 493 . 1 . . - > = umysłowości zwycięskiej, . panującj, posła. W końcu końców nawet © wogródzkiem. boj RA a pisać 5 8) Mieczysław Górski boj ac 5 A aaa Aalkonder 3) ska Malgorzata 2) Tolik Ludwik 3) Sidoro- 

rozległych horyzontów i wielkopań- gogja musi mieć swoje granice. Słu- o „zdradzie narodowej”. Tymczasem 9) Eeugenjusz Kozłowski Zabielski Jan. wicz Bazyli. 
stwowych metod, niż umysłowości żąca wysunięta przez wileńską en- Endecy wiedzą, żew Nowogródzkiem 10) Ludwik Sienkiewicz At Baa ŻY) enas ab) fans do sma i SRA PZA 
niewolnika, który swój maksymalny decję na koleżankę prof. Komarnic- mandatu zyskać nie mogą, Sami to- R 11) Jan Koneczny. wicz Jan. Aron. 

Program polityczny wyraża w špiew- kiego, gdyby jakimś fantastycznym stwierdzają nie wysuwając tam listy Ą ; 1) Nik с 
ЗОч sz: : „Au ž 3 odem Matecki nem marzeniu, oby nadal „Niemiec zbiegiem okoliczności kiedyś za swe- do Sejmu, a tymczasem przy wybo- & 2) Eikas Ožio Endecy w Nowogródku listy swej 2) Maksyśafijan Cai 

. nie pluł nam w twarz”. Przez całe go życia znalazła się w Sejmie, po- rach do Senatu chcą odbierać głosy 3 3) Juljaa Małynicz — dyr. Kasy nie złożyli. 3) Wołk - Karczowski Marcin. 
4, życie Roman Skirmunt tłumaczył, że winna zasiąść w komisji do spraw liście polskiej, liście prowadzonej = Komunalnej, 4) Dubrownik Michał. 

nie trzeba być „małymi Polakami" zagranicznych. Będzie to wtedy mia- przez p. Rdułtowskiego, notabene wy- © i i A S S ° л, 3 ‚ На й 22 YN z 4) Gendjusz Szymanowski — dyr. : * : ч i ь зайвёу- 
Prócz p. Skirmunta na Polesiu ło dla endecji znaczenie symboliczne. suwając taki rarytes, jak dr. Harnie- | Chrz. Banku Ludowego w Nie- ak M mm NZ A a paz" ZE 

kandydują i inni ziemianie, jak pp: — Ale to oczywiście jest rzecz dro- wicza z Lidy. Oto jest tego, co en- = świeżu (Białorusin). Lista Centoalnogó Związku Białoruskich z Biok Obrony, Praw Narodowości żyłow: 
Parniewski, Chamiec, Franc. ks. Dru- bna. Natomiast oburzają nas endecy, decy nazywają zdradą narodu, przy- „; 5) Jerzy Korzkowski — kupiec, wbij: (Cestroeajnenj: 1) Meka Mickie- A e Białoruski A D Bazy Ro- 
„Ki-Lubecki i Wysłouch. W  Nowo » gdy zglaszają listę senatorską w No- = 6) Stanistaw Požniak — naucz.  wicz. „gula. 

i 

/ 

wyborach jednak nie odtrąca indywi- 

dualności, nie pozbawia się nawet 

tych, których krytyki wypowiadane 

Emeryka hr. Czapskiego z Synkowic 

w Słonimskim byłego starostę stoł- 

peckiego, człowieka młodego i dużej 

prawie całe prezydjum OKR CKW. 
8) Gen. Stefan Mokrzecki — no- 

tarjusz. 8) Dr. Kisiel Karol. 

  

Rogula Bazyli — rolnik 3) Lipski józef — 
buchalter. 

  

szczerze i z dobremi intencjami da- pracy. W Wilnie na liście senator- CZĘSTOCHO Е : SEJM wały się słyszeć głośno. Nie pomi- skiej zajmuje drugie miejsce p. Sta- ZĘ WA. (PAT). Jak się 1) Aleksander Prystor — minister 1) Prof. Komarnicki Wacław 1) Pławski Stanisław. 3 : ty SE R 2 któ „ okazuje, wbrew twierdzeniom niektó- Pracy i Op. Społecznej. ; nięto więc ani prof. Adama Krzyża- nisław Wańkowicz, którego realna i rych pism stołecznych, nieprawdą jest 2) D, Śtet P. "GK 2) Dr. Odyniec Karol. ` 
; е i 3 wydatna praca w Senacie, oraz w j KŻ ; ) Dr. Stefan Brokowski — Nacz. : : 2) Karnicka Aleksand nowskiego, jakkolwiek uchodził za Wy P > jakoby Kostrzewski, sprawca mordu w Lekarz szkół powsz. m. Wilna. 3) Red. Kodź Stanisław у Bop Spa pesymistę gospodarczego, ani p. centralnych |władzach  zrzeszonego częstochowskiej Kasie Chorych, dzia- 3) Bronisław Wędziagolski — rol- ё a 

Zdzisława Lechnickiego, choć nie- ziemiaństwa i zrzeszonych organiza- łał p" rų rozpaczy z pogodi : nik z Jaworowa, gm. Soleczn. 4) OSzurko Michał — rzemieślnik. 3) Markiewicz Józef — robotnik 
: т > szych zi tatnio nagłego wydalenia go z posady bez © 4) Hrabia Jan Tyszkiewicz — zie- i R i którzy uważali go za politycznego cyj rolniczych zjednała mu ostatnio żadnego odszkodowania, natomiast = ) pt yszkiewicz — zie- 5) Ga Józet — rolnik z gm. 4) dr. Dobyczaśaki jeży - WARG 

malkontenta. Raz jeszcze powtórzmy, powszechne uznanie i szacunek tych, prawdą jest, że Kostrzewski od 25 ma > ss olecznickiej. 
: któ erem tyka, 7 Rz wa „9 та д — 5) Władysław Szumański — pre- PAR 

że wszyscy ze wszystkich obozów, którzy go na tym terenie spotykali. ją 1928 r. był pracownikiem miejskim m, zydent Izby Rzemieślniczej. 6) Jasieński Otton Ryszard, emeryt fi 
kias, įnteresėw, zespolėw, grup  lud- W Wilnie na dalszem miejscu i zajmował posadę w miejskiem muze- 3 6) Zygmunt Ruszczyc — rolnik, z kolejowy. 5) Tomaszewska Zofja 
nościowych, stanowiących Polskę widzimy hr. Jana Tyszkiewicza, bo- RE AA ok majątku Wielka Rzesza. 7) Pieciun Kajetan — rolnik z gm. : ź 
znaleźli się w obozie rządowym. haterskiego orzanieator ochrony wew kość V | s Tata) Poe SĄ po ic Mejszagolskiej. 6) Jankowski Edward — rolnik. 

R zk „ wileńskiej w г. : ięci — chowie robotnicy, należący do Związku „Pra $8 elena Frolicowa — działacz- i — ё 
=" EE ih PERACONY a PE DA t Sch ca" (NPR lemta) 24 par das ADA di ka społeczna. 8 RZ, z < Pyt 7) Kraskowski Konstanty — kole- zentuje rzeczywiście albo jakąś gru- redaktora „Słowa* p. Mackiewicza, a napiętnowali niepoczytalny akt terroru i u- £Ż 9) Wincenty Korzecki — robotnik. i APO 0 jarz. 
pę społeczną, albo swoją indywidu- zaraz obok p. Kwintę, również  zie- pa DB peri ama Lugas d A 10) Bolesław Bortkiewicz — rolnik 9) Gołębiowski Wojciech — kupiec 

alność. mianina, dobrze znanego ze Swej pje ofiar mordu. Je : SB. ze wsi Sobole. 10) Łaciński Wenancjusz —inżynier. 8) Godel Antoni — rolnik. 
Uderza duże uwzględnienie du- pracy w samorządzie i b. popularne- Ž LP 5 ее й н ! 222 : 

howieństwa katolickiego i to na go w swoim powiecie. Proces Jagodzińskiego E iseis i Erich ae aa Wa) Ondas Zydowiki Macao Blok Go- not SAW dO 
pierwszych miejscach list. Ksiądz Jedną z najlepszych kandydatur odbędzie się w listopadzie > szawy, 2) Rozenthal Anna — a: spodarczy do Sejmu i Senatu (ortodoksi kowicz Aleksander — rolnik 3) jankowski 
prałat Cząplewski na  pierwszem w obecnych wyborach jest niewątpli- © gara:4) Alet Wiktor — nżysier="Varsża 2) Zajdehtma Salomon — inž Aš Alan lua Wł S 
miejseu'w Bydgoszczy, ks.--Szydelski. wie osoba .prof.. Zygmunta. Jundziłła. wasję Bźwiedujcny, i G do ма, 5) Wasser Chil — buchalter z War- Azyl =: dziennikarz, 4 Głocer Srul — rze- Chmielis — szewc, 2) Jan Salowjeke = Ło z z i & Ma * y , a szawy. mieślnik. я „Т 3 gi we Lwowie, ks. prof. Żongołłowicz Jego znajomość układu cywilno spraw wyjątkowego znaczenia p. Skó- Biok Obrony Praw Narodowości żydow- Żydowski Robotniczy Komitet Wyborczy , a farbiarz, 4) Jan 
w stolicy i obok nas w Lidzie. prawnych stosunków naszego kraju, rzyński w dalszym ciągu prowadzi | Skiei Poe: onie 1) Wireodeki Jas Pasi) - Sjon. I) Lew Icek — nauczyciel, 2) | Jedmosė Robotniczo - Chiopska. 1) Jod- 
Wszystko są to nazwiska wybitnych, tak odiniennego od reszty Polski, śledztwo w sprawie udaremnionych Kanai, 3) Hariglass Maksymiljan — аао Lew, biuralista 4) Sagan Szachne oo en Ko Edward -- murarz 2) Buczyński Stani- 
Światłych kapłanów katolickich. Obok bardzo się przyda w Senacie. Poza- pacz a, kat, 4) Blankstejnowa Anna — literatka, 5) lista, 5) Rozen Józef —- dziennikarz. ai) Uiiaszoko jaa o 4 

; ieni ta- tem jest on jakgdyby łącznikiem po- * * 2 e GS : ASS nich są uwzględnieni także przeds h я lianų „kę : к' : * __ śledztwa należy spodziewać się, że roz 1) Tadeusz Hołówko — Naczelnik 1) Kownacki Piotr 1) Szapiel Antoni, 
wiciele grup mniejszościowych, jakkol- między : najbardziej Krajowe” prawa główna w Sądzie Okręgowym w Wydziału Wschodn. M. S. Z. 
wiek nie tak licznie, jakby tego wy- mi ugrupowaniami naszych woje- Warszawie przeciwko ]agodzińskiemu s. 2) Stanisław Mackiewicz — dzien- 2) Salmonowicz Jerzy 2) Wilamowski Stefan — adwokat 
magała stara tradycja polska, która wództw, t. j. grupą konserwatystów i jego wspólnikom odbędzie się jużw z nikarz. 3 A : z Warszawy. 
pierwiastki etniczne polski, rusiński, wileńskich а grupą demokratyczną, Pierwszych dniach listopada. < 3) Witold Kwinto — rolnik z po- ) Wiedukowicz Sylwester SPAC 
[itewski i inne zcalała w jedną poli- której wybitni przedstawiciele, jak 7 ——і d 5 5 POZO Ć pwiówak 4) Hłasko Mikołaj 3) R ranciszek — b. pos. 

tyczną i patryjotyczną całość. Nie- minister reform rolnych prof. Witold atw er zenle list Lp samorządowy. 5) Ab о АНЕ 

stety obecne warunki stoją na prze- Staniewicz i mec. Abramowicz zajęli państwowych = 5) Borys Pimonow — architekt. ) Abramowicz Aleksander 4) Raducki 

szkodzie wznowienia w całej pełni na listach BB. miejsca czołowe. Taki WARSZAWA. (PAT). — W nr. 241 „Mo m 6) Józef Polkowski — rolnik z po- 6) Rożnowski Bronisław. 

tych wielko-państwowych, mocarstwo- łącznik będzie nam bardzo w dal- nitora Polskiego“ z dnia 17 października 1930 z wiatu Święciańskiego. 6) Stopifcki 
o szych St kach RB roku zamieszczone zostało ogłoszenie gene- я, 7) Stanisław Stankiewicz — ślu- р pi ь 

wych tradycyj. ych stosunkach potrzebny. rainego komisarza wyborczego, który dzia- @@ Głęboki ы Е 5 я : 
Jeśli chodzi o kandydatury sfer Oczywiście, że kandydatom na dal- łając w myśl art. 60 ordynacji wyborczej Z S EO , „, „Zjednoczenie Polsko-Białoruskie. 1) Buj  Kresowa Jedność Ludowa. 1) Pietkiewicz s ! 2 оК Е ją. 40 Sejmu, ogłasza ważnie zgłoszone listy 8) Aleksander Adamowicz — wójt wid Henryk (Lista lokalna pow. dziśn.) Piotr. 

gospodarczych, to tu w pierwszym Szych miejscach można te i owo za- państwowe kandydatów do Sejmu i Senatu gminy z pow. Święciańskiego. , Lista Białoruskich Niezależnych Radyka- a = ы 
rzędzie uwzględnione zostało rolni- rzucić, lecz naogół listy BB. były w formie ustalonej przez Państwową Ko- E" 9) Piotr Ginko — rolnik z powiatu łów. 1) Stepowicz Albin 2) Juchniewicz Kon AO JEDZ YDONA NE g : у ° misję Wyborczą. Wiźnie zgłoszono našlė“ stanty (O baj byli posłowie okr. święciań- 1) Klimowicz Adolf — inż. 2) Cikota Feliks 
ctwo i ziemiaństwo, a w drugim rzę- starannie przemyślane i są wywyżSzo- pujące listy: ea postawskiego. о a skiego z ramienia białor. Ch. D.) — rolnik. 

dzie dopiero przemysł i przemysłowcy. ne ponad wszelką krytykę. Że uwzględ- „A. Listy państwowe kandydatów do Sej. ® Cane org US Polsce D Wygdzki >) Gatydowskiego Centralny Związek Białoruski Kult. - - 
Nie możemy się skarżyć, aby na na- niają tę obszerność tę powszechność, "1) BBWR, 2) PPS, Dawna Fr. Rew., 3) Pow. аЕ 5 й * šwiatowych i Gosp. Org. i Instytucyj. 1) Ku, 

szej ziemi pominięto tych, którzy 
słusznie się uważają za „sól ziemi”, 

z którą cała polska ludność garnie 
się do obozu Marszałka Piłsudskiego 

unieważniona, 4) Lista Narodowa, 5) Blok 
Socjalistycznej (Bund, NSPR,) Ży- 

dowski Robotniczy Komitet Wyborczy Poalej 

11) Hipolit Popławski — nauczy- 
ciel z pow. Dziśnieńskego. 

12) Marja Saja — członek zarządu 

Niezależne Stronnictwo Chłopskie. 1) Hał 
ko Antoni, 2) Adamowicz Jan. 

Žydowsko - Rob. Komitet Poalej - Sjon. 
16 jest ziemiaństwo kresowe. Repre- —to stanowi ich nie wadę, lecz za- Sion, aż o. ze i Wol- Związku Osadników. 1) Witkin Jakób. 

sigis Ё Н ., NOŚCI tronnictwa Centrolewu — zentacja ziemiańska z trzech woje- letę. Pozatem są to listy wybitnie PPS, PS.L. Wyzwolenie, Sausis chłop 

wództw Poleskiego, Nowogródzkiego 
i Wileńskiego, jeśli nie będzie zbyt 

liczna, to w każdym razie, jakościo- 

wo jest dobrana nader starannie. 

Otwiera poczet ziemian kandydują- 

„tutejsze* stoją na nich prawie wy- 

łącznie obywatele tego kraju; pracą, 
urodzeniem, znajomością stosunków 
ż tym krajem związani. Nie można 
tego powiedzieć o innych listach. Do 

skie, PSL Piast i NPR) 8) unieważniona, 
9) nie było, 10) unieważniona, 11) Ukraiń- 
sko - Białoruski Blok Wyborczy, 12) Nie- 
miecki Blok Wyborczy, 13) unieważniona, 
14) Blok Narodowo - żydowski w Mało: 

polsce, 15) Ruska Selanska Organizacja, 16) 
uniewažniona, 17) Blok Obrony praw Naro- 
dowości żydowskiej w Polsce. 19) Katolic- 

źma Kruk 2) Wójcik Antoni. 

Biok Lewicy Socjalistycznej (Bund i 
N S. P. P.) 1) Erlich Wolf 2) Alter Wiktor. 

Województwo Nowogródzkie 

BLOK BEZPARTYJNY. 

1) Rdułtowski Konstanty — były 

SENAT 
KATOLICKI BLUK LUDOWY. CENTROLEW 

1) Józef Machaj — prezes pow. ko- 
cych do parlamentu, p. Roman Skir- niedawna jeszcze stronnictwa lewico- ki Blok Ludowy, 20) unieważniona, 21) Mo х Hipolit Harniewicz. mitetu CKW w Baranowiczach. 

munt na l-em miejscu senatorskiej we ziemi wileńskiej  stroiły się w Sarchištycnna Organizacja  Wszechstanowa i 4 2) Roman Jaworski — były  poli- 
piórka „autonomizmu*  snobizowały (M. 0. W.). 2) Bogucki Michał — adwokat z cjant Ё listy BBWR na Polesiu, to jest czło- 

wiek, który na wiele lat przed od- 

zyskaniem niepodległości umiał my- 

śleć kategorjami nietylko przygoto- 

wującemi pracę państwa pelskiego 

na tych terenach, lecz i kategorjami 

się do krajowości. Teraz wystąpiły ż 

p. Hofmoklem Ostrowskim na pierw- 

szem miejscu. Jest to człowiek nie- 

wątpliwie zdolny i adwokat niewąt- 
pliwie utalentowany. Z pochodzenia 

RE Listy państwowe kandydatów do Se- 

1) BBWR, 2) PPS. Dawna Fr. Rew. 4) Lista Narodowa, 7) Związek Obrony Prawa 
i Wolności Ludu (Centrolew), 11) Ukraiń- 
sko - Białoruski Blok W: borczy, 12) Nie- Ziom Bosz) tedy Е e 011 Praw Narodowi Żydowskiej w REA: 

    

kład formaliy įnajdoskonalszy. Cat. 

й Warszawy. 

3) Jeleński Olgierd — rolnik 

4) Siedun Bazyli. 

  

Blok Obrony Praw Narodowości żydow- 
skiej — Kruk Lejzer. 

Blok Białoruski - Ukraiński. Mieczysław 
Bohdanowicz. 

SEJM 

Centralny Związek Białoruskich kult. Oś. 
Organizacyj i Instyt. 1) Paweł Arciszewski. 

„ Stronnictwo Chłopskie —Kołodziński Ed- 
win. 

   



ECHA KRAJOWE 
Poświęcenie kościołów w archidjecezji 

wileńskiej 
5-go października r. b. J. E. ks. Romuald jałbrzykowski, arcybiskup 

metropolita wileński, dokonał poświęcenia nowowybudowanego kościoła w 
Downarach, pow. Białostockiego, tuż przy dawnej fortecy Ossowiec. Kościół 
został wybudowany w ciągu kilku lat ostatnich staraniem miejscowych pa- 
rafian, którzy nie szczędzili trudu przy 
proboszcza, ks. Borkowskiego. 

budowie pod wodzą miejscowego 

Dnia 11 października r. b. J. E. ks. Kazimierz Mikołaj Michalkiewicz, 
biskup sufragan wileński, dokonał poświęcenia nowowybudowanego kościo- 
ła w Ostrynie, pow. Szczuczyńskiego; kościół 
hojnej ofierze księcia Sapiehy z Dziembrowa, przy wybitnej 

został wybudowany dzięki 
współpracy 

miejscowego proboszcza ks. Jana Mokrzeckiego i ofiarnych parafjan. Kościół 
w Ostrynie zbudowany został pod wezwaniem św. Jana. Na tem miejscu 

należy wyrazić szczere podziękowanie księciu Sapieże za tak hojną, a Bogu 

miłą ofiarę. życzyć należy również, by przykład ks. Sapiehy z Dziembrowa 

nie był odosobniony. 

RUS IN URBE 
Jeżeli się poważnie zastanowić nad treś- 

cią protestów i „głosów**, wywołanych mo 
im artykułem, poruszającym stosunki w 
szkolnictwie, to uderzy w nich przedewszy- 
stkiem brak zrozumienia jego treści i ce- 
lu. 

Zagniewali się księża prefekci, „matka” * 
za młodzież i p. Kuratora, Prezes Centrali 
Opiek rodzicielskich takoż za p. Kuratora i 
młodzież. ' Obraza osobista na całej li- 
nii. 

Mnie nie o to chodziło, nie chciałam i 
nie chcę nikogo obrażać, chciałam tylko 

przed oczy, patrzące różowo, postawić gro- 

zę rzeczywistości. | pomimo. drukowane 
sprzeciwy, groza została, bo przecież nikt 
faktów, podanych przeze mnie, nie zdemen- 
tował, i są one w dalszym ciągu tem me- 
mento dla wszystkich optymistów - rodzi- 

ców i pedagogów. W Polsce, tej nowej de- 

mokratyczno - nieodpowiedzialnej,  nastą- 

pił przerost indywidualności na niekorzyść 
interesów państwowych i tu tkwi cały tra- 

gizm. Nie wolno nikomu podnieść głosu w 
sprawach najdonioślejszych, by go nie po- 

mawiano o chęć obrazy osobistej i nie pro- 

testowano za siebie łub w obronie kogoś 
a „sprawa”, która jest treścią, odchodzi da- 

leko, zasypana popiołem obrażonych ambi- 

cyj. Na miłość Boską, więcej wdzięcznej 

pokory wobec cudu odzyskanej Ojczyzny i 

przy pracy nad jej odbudową! Tacyšmy 

jeszcze  niedoświadczeni, tacy mali wobec 

ogromu odpowiedziałności, a tacy pyszni i 

nieskończenie obraźliwi. 
Zbyt szczupłe ramy udzielonych mi go- 

ścinnie dla mego ostatniego artykułu szpalt 

nie pozwoliły na szersze potraktowanie te- 

matu wychowania młodzieży, wracam więc 

znowu do niego, by niektóre zagadnienia 

podkreślić. 
Nietylko w Polsce, ale i w całym zde- 

mokratyzowanym, a przez to zmaterjalizo- 

wanym obecnie Świecie, problem wychowa- 

nia dziecka został potraktowany zastrasza- 

jąco jednostronnie, powiedziałabym, zdro- 
wotnie - sportowo. Zaczęliśmy dzieci hodo- 

wać, a nie wychowywać. W pieczy o ciało, 
bezwątpienia słabego powojennego dziec- 

ka, zagubiono troskę o jego duszę: w ro- 

dzinie jest to konsekwencją ogólnego upad- 

ku takowej, w szkołach i zakładach wycho- 
wawczych — gorliwością wcielania w ży- 

cie zasad demokratycznych ze szkodą dla 

pracy nad sercem i duszą dziecka, rozwi- 

janie bowiem umysłu niewspółmiernie z 

charakterem jest zawsze zabójczem dla te- 

go ostatniego. 
Ochrony, bursy, kolonje letnie pasą prze-. 

ważnie dzieci, strona wychowawcza usuwa 

się w cień przed wszechwładnemi nakazami 

demokracji — wszystko dla ciała. Na wizy- 

tacjach ministrowie i naczelnicy interesują 

się przedewszystkiem: stroną materjalną, rza 

dziej, o, znacznie rzadziej, zapytają o stro- 

fę wychowawczą. W tym względzie powin- 

no nastąpić otrzeźwienie, bo skutkiem woj- 

ny ucierpiało nietylko ciało, ale i dusza lu-" 

dzka. Kwestja żywnościowa już została roz- 

wiązana, podczas kiedy kwestja wycho- 

wawcza tkwi na martwym punkcie i wciąż 

jeszcze trwa w stanie przedwojennego roz- 

przężenia. 3 ; 

Wychowanie dzisiejszego dziecka jest 

odźwierciadleniem braku  harmonji, która 

cechuje rodziców i pedagogów. Porzucono 

stare drogi, nowych nie znaleziono, bo Ży- 

cie z nieubłaganą konsekwencją w rzeczach 

zasadniczych z wyżłobionych raz dróg zba- 

czać bezkarńie nie pozwała. Dominującym 

czynnikiem w wychowaniu młodzieży jest 

rodzina... przypatrzmy się jej, jak wyglą- 

da. Małżeństwo dzisiejsze, — to w trzech 

czwartych spółka bez żadnej odpowiedzial 

ności. matki rozmaite...  zwarjowane poli- 

tyczki, społecznice, mamy dancingowe, de- 

wotki, bardzo często, niestety, przepraco- 

wane w biurze. 
A tak rzadko się zdarza ta normalna 

matka, która obowiązki w stosunku do ro- 

dziny wypełnia bez zastrzeżeń, sumiennie, 

żyje dla niej i ognisko domowe podtrzymu- 

je, by wszystkim przy niem było ciepło, 

by mąż do klubu, a dzieci ani na ulicę, ani 

do kina nie uciekały. 
Najnormalniejszym terenem pracy spo- 

łecznej dla każdej matki, mającej dzieci w 

szkołach, są komitety rodzicielskie, a jednak 

praca w tych komitetach nie idzie tak, jak 

powinna, a to piękne i wdzięczne pole do 

pracy dla matek, które, pracując dla innych 

dzieci, tem samem swoim dzieciom stwa- 

rzają powoli atmosferę lepszą i jaśniejszą, 

prawie leży odłogiem. Jeżeli sprawa wycho- 

wania dziecka w inteligencji tak smutnie 

sie przedstawia, cóż mówić o dzieciach ze 

sfer niższych, których jest wszędzie ilość 

przeważająca. Takie dzieci są pozostawione 

całkowicie wpływom ulicy i o takich dzie- 

ciach muszą myśleć opieki pozaszkolne przy 

komitetach rodzicielskich. Niestety, jednak i 

tu najlepsza wola jednostek rozbija się o 

obojętność rodziców dla sprawy doniosło- 

ści pierwszorzędnej. Szkoła nie jest w sta-. 

nie podołać ogromowi zadań, które na nią 

wraz z jej demokratyzacją spadły, i jeżeli 

rodzice, zrzeszeni w opiekach rodzicielskich, 

nie zajmą się tem poważnie, nie dorywczo, 

i jeżeli cała praca, jak to jest dotychczas, 

będzie spoczywała na barkach literalnie kil- 

ku ludzi dobrej woli, goniących resztkami 

sił i czasu, młodzież nasza będzie staczała 

się coraz niżej. Nie mamy prawa zamykać 

oczu na niebezpieczeństwo nam grożące i 

pocieszać siebie wbrew zdrowemu SEnso- 

wi i faktom. Młodzież nie potrzebuje przy- 

jacielskich języków „matek** i ich obrony 

przed wiatrakami urojonych napadów, ona 

potrzebuje stanowczej, rozumnej krytyki, a 

przedewszystkiem dobrego przykładu. An- 

kieta w sprawie matury, podjęta ubiegłego 

lata z inicjatywy „Kuriera Krakowskiero”". 

musiała poważnie zastanowić i rodziców i 
istrów ośwaty. Tyle o wpływach we- 

FE TYN A KIEJ TYOP 

  

wnętrznych, teraz chcę zwrócić uwagę na 

wpływy zewnętrzne, które oddziaływują de- 

strukcyjnie na naszą młodzież. 

Nic tak skutecznie nie poderwało w 

umysłach młodzieży pojęcia autorytetu i po- 

jęcia honoru, jak wprowadzenie w jej ży- 

cie trucizny polityki z całą ohydą jej metod. 

Zbyt gwałtowne  iest przejście dla psycho- 

logji dziecka od uwielbienia przeszłości i jej 

bohaterów, do plucia na chwilę obecną z 

jej bohaterami. Nigdy chyba język polski 

nie suši celom tak nikczemnym, jak pod 

piórem Nowaczyńskiego, nikt nie zdemora- 

lizował skuteczniej całej młodzieży i starsze- 

go społeczeństwa orgją oszczerstw, Wyrzu- 

canych z taką łatwością etyczną i z tak dzi- 

kiem zapamiętaniem. Ze szpalt „Gazety War 

szawskiej““ (gdziež jej dawna tradycja!) 
uczą się od chwili zmartwychwstania Pol- 

ski dzieci nasze nienawiści tak potwornej i 
tak nieuzasadnionej. 

Cóż dziwnego, że dziecko, karmione od 

zarania trucizną krytyki i sceptycyzmu, prze 

wartościowywania raz uznanego, prawdziwe 

go dobra i piękna przez rozmaitych, niety- 

ie uczonych, co bezczelnych intelektualnych 

dyletantów, nie mogąc mieć szacunku dła 

tradycji i uświęconych przez nią form, — 

dziczeje.. Cóż dziwnego, jeżeli młodzież, któ- 

rej nie pozwalają szanować swego prezyden 

ta, rządu i władz, nie szanuje nikogo. Bie- 

dacy polerują tylko paznokcie, bo duszy i 

obyczajów zgubna polityka kultywować im 

nie pozwała. Dobre wychowanie, w praw- 

dziwem tego słowa znaczeniu, zginęło, za- 

stąpiła je zewnętrzna ogłada, tak powierz- 

chowna, że graniczy nieraz, o ironjo, z aro- 
gancją. Ale nie dzieci temu winne! 

Obalenie pojęcia autorytetu idzie w pa- 
rze z upadkiem nasilenia ideowego i patrjo- 

tycznego. coraz częściej na półkach księ- 

garskich i deskach scenicznych zaczynają 

się pojawiać utwory obce, tak zwane pacy- 
fistyczne, mające być wyrazem wyższych 
aspiracyj ludzkości ku pokojowi powszech- 
nemu. Dziecko nawet zrozumie absurdalność ogień nieustannej wędrówki 
podobnych utopij. Chodzi tu o zupełnie coś 

innego, o wyciągnięcie i pokazanie duszy 

ludzkiej, odartej ze wszelkiego piękna ofia- 

ry - bohaterstwa i poświęcenia duszy, prze- 

rażonego Śmiertelnie zwierzęcia, w którym 

instynkt życia i trwania zagłusza „wszystko, 

co jest z ducha. Dlaczego pokazujemy mło- 
' 

„Od piłki nożnej do motocyklu 
Ktoś nazwał tenis „najszlachetniej- 

szym ze szlachetnych“ sportów" | 

Czyż jednak tenis tylko zasługuje 

na uwagę? 

Naprzykład jak się państwu podo- 

ba piłkarstwo? Hę? Zakazane, niemod 

ne, nie zalecane,, ordynarne? Co kto 

woli. Ale w Wilnie, jak wszędzie spor- 

towcy zawsze na początek wolą... pił- 

karstwo. A zaczynają od kopania w 

pierwszej klasie, w domowym ogród- 
ku, czy publicznym placyku, gumo- 

wej piłki. Takiej sobie, może na 

gwiazdkę kupionej kiedyś siostrzycz- 

ce... Mniejsza z tem. Każdy przecho- 

| dził fazy — piłkarstwa. Ale streszczaj- 

|. my się, bo tu o nasze wileńskie po- 
dwórko chodzi. 

I czołowi tenisiści wileńscy: prof. 

Weysenhoff, Grabowiecki i inni kopali 

piłkę z zapałem nie mniejszym niż 
dziś odbijają piłki na korcie. A do- 

ktorzy Sawicz i Ksok, a sędzia Tara- 

siewicz, mjr. Ryszanek, kapitanowie 

Bill i Brymora, por. Herhold i Le- 

szczyński, Protassewicz i wielu 

wielu innych. 

Wycofali się z drużyn, a szkoda, 

bo choć to brzmi paradoksalnie piłka 

nożna, jako gra zespołowa (wbrew 

ogólnemu przekonaniu), wymaga od 

graczy... głowy. Przepraszam, ale tak 

jest. I to nietylko do odbijania nią 

piłki. 
Wycofali się z piłkarstwa „ludzie 

Ą z tą właśnie głową” i cóż się stało? 

        

Bijaliśmy wszystkie niemal stołeczne 
drużynp, a dziś mistrz nasz ulega mar- 
nej Gwiezdzie warszawskiej. Zabrak- 
ło starej gwardji i nowe pokolenie ze- 
szło, że tak powiem, na... no niech 
tam! 

Weyssenhoff lub Grabowiecki — 
nie mieli tempa, ale była kombinacja, 
a dziś co — lotny Lachowicz traci się 

pod bramką. Ben Oszer nigdy nie wie 

co ma z sobą i piłką zrobić, Bućko 
wali „na pałę”. 

Takich jest więcej. 

Starą, mądrą grę reprezentuje je- 
szcze Szwarc, Puszyno Kostanowski, 

Truchan, może jeszcze kilku. Reszta, 

to patałachy grające na furdygałę. 

Spadł poziom gry, zrzedły więc 

szeregi entuzjastów — kibiców, na 

trybunach i... w zarządach. 
Kto widzi teraz na meczu 

pułkownika Wende, dokrotów, Głobu- 

sa, czy Roma, lub kogoś ze 

stałych bywalców? Kogo interesuje 

bezładna kopanina? Gdzie się podzia- 
ły te panie, co to z entuzjazmem iście 
hiszpańskim oklaskiwały przeboje gryg 
lewskiego, lub biegi Nikołajewa. 

Przeniosły się na korty i przysta- 
nie. Rzedną trybuny i nadejdzie czas, 
że przestaną na mecze chodzić nawet 
sprawozdawcy, nawet... p. Kaźmierski. 

A wszystko przez to, że graczv 
z „głową* w  piłkarstwie zabrakło. 
Szkoda starych czasów. 

Nie lepiej jest u nas i z lekką atle- 
tyką. 

ЗО о 

Kandydatury Bezpartyjnego Bloku w Polsce NACJONALIZM NIEMIECKI POD KLĄTWĄ | 
"WARSZAWA. 17. 10. (tel. wt. „Stowa“). Na listach okręgowych kan-- 

dydatów Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem na miejscach czoło- 
wych widnieją następujące nazwiska: 

Okręg 1. Warszawa - miasto: i) płk. Walery Sławek, 2) ks. 
prof. Żongołłowicz, 3) prot. Makowski, 4) dyr. Wartalski, 5) dr. Gliński, 6) 
adwokat Paschalski. 7) H. Wasniewska, 8) Edward Idzikowski. й 

Okręg 2. Warszawa - powiat, Radzymin, Mińsk: 1) Kielak - rolnik. 
Okręg 5. Białystok: 1) Min. Car, 2) red. Walewski. 
Okręg 8. Ciechanów: 1) Min. Janta Połczyński, 2) J. Radliūski - 
Okręg 9. Płock: 1) Marjan Rudowski 
Okręg 11. Łowicz: 1) Karol Polakiewicz. 
Okręg 13. Łódź - Miasto: 1) Jan Piłsudski. 
Okręg 14. Łódź: 1) Bolesław Fichna. 
Okręg 16. Kalisz: 1) Min. Prystor. : 
Okręg 17. 
Okręg 19. 
Okręg 20. 
Okręg 21. 
Okręg 23. 
Okręg 24. 

Będzin: 1) Zbigniew 

Częstochowa: 1) dr. Biluchowski. 
Radom: 1) Tadeusz Brzęk Osiński — rolnik. 
Kielce: 1) prof. Kozłowski. 

Madeyski. 
Hża: 1) Min. Ignacy Boerner. 
Łuków: 1) Janusz Jędrzejewicz. 

Okręg 26. Biala Podlaska: 1) Felicjan Lechnicki. 
Okręg 27. Zamość: 1) płk. Walery Sławek, 2) A. Swierzowski, 
Okręg 32. Bydgoszcz: 1) ks. prałat Czaplewski. 
Okręg 34. 
Okręg 37. 
Okręg 41. 
Okręg 42. 

Poznań: 1) Surzyński. 
Ostrów - Wilk.: 1) płk. Bociański. 
Kraków: 1) prof. Adam Krzyżanowski, 2) prof. Dybowski. 
Kraków-powiat: 1) Emil Bobrowski. 

Okręg 45. Tarnów: 1) wiceminister Pieracki. 
Okręg 46. Jasło: 1) dr. Duch dyr. departamentu. 
Okr. 47. Rzeszów: 1) Ks. Andrzej Lubomirski, 2) Rudolf Burda. 
Okręg 48. Przemyśl: 1) gen. Andrzej Galica. 
Okręg 50. Lwów - miasto: 1) Jan Brzozowski — prezydent m. Lwowa, 

2) ks. Szydelski. 
Okręg 51. Lwów - powiat: 1) dr. Zdzisław Stroński. 
Okręg 52. Stryj: 1) dr. Bronisław Wojciechowski, 

(Wojtek). 
2) Malinowski 

Okręg 53. Stanisławów: 1) wice minister Starzyński, 2) W. D.'ziedu- 
szycki. 

Okręg 55. Złoczów: 1) Władysław Wójtowicz, 2) dr. T. Żebracki 3)ks. 
Józef Jaworski. 

Okręg 59. Brześć Litewski: 1) Antoni Wysłouch, 2) J. Wawrzynowski 

DO SENATU: 
Warszawa: 1) płk. Walery Sławek, 2) adw. Stefan Perzyński, 3) St. 

Laurysiewicz, 4) Witold Kamieniecki, 5) B. Wiechowicz, 6) Wojciech hr. 
Rostworowski, 7) dyr. Konwicki. 

Województwo Lwowskie: 1 Potworowski, 2) Henryk Lowenherz, 3) 
Zakrzewski, 4) Marjan Sobolewski. 

Województwo Stanisławowskie: 
3) Maksymiljan Thulie. 

1) Marcin Szarski, 2) Artur Dobiecki, 

Województwo Tarnopolskie: 1) dr. St. Dąmbski, 2) Prof. Makarewicz, 
3) dr. Zaczek. 

Min. Zaunius o rokowaniach z Polską 
KOWNO. (tel. wł.) — Minister Zaunius udzielił przedstawicielom pra- 

sy wywiadu, w którym na wstępie dał oświetlenie ostatniej litewsko - nie- 
mieckiej umowy genewskiej. 

Obie strony są zadowolone z umowy — powiedział min. Zaunius. Uwa 
żałem za swój obowiązek podpisywanie tej umowy, jakkolwiek przewidywa- 
łem, iż będzie to z niezadowoleniem przyjęte na Litwie. Sprawę można było 
przeciągnąć, uważałem to jednak za niecelowe. Należy sobie uprzytomnić, że 
w umowie tej niema nic, oprócz tego, co już zawiera konwencja kłajpedzka. 
Podpisując umowę z min. Curtiusem miałem na widoku naszą sytuację eko- 
nomiczną. 

Na następne pytanie, kiedy i gdzie będą prowadzone pertraktacje z 
Polską oraz jakie kwestje zostaną poruszone, p. Zaunius odpowiedział: 
Gdzie i kiedy, dotychczas jeszcze nie wiądomo, ale mogę z całą pewnością | 
twierdzić, iż rokowania te wszczęte będą jeszcze w roku bieżącym. Jednakże 

zostaną one poprzedzone rokowaniami w Paryżu, które będa miały miejsce 
w połowie listopada i w których weźmie udział prezes komisji tranzytowej 
Quinones de Leon. Litwa będzie reprzentowana albo przez min. Zauniusa oso 
biście, albo przez posła litewskiego Klimasa. 

Podstawą rokowań będą te sprawy, które zostały wymienione w litew- 
skiej nocie do Ligi Narodów z dnia 23 
administracyjnej. 

czerwca z powodu incydentów na linji 

Jak minister zapątruje się na głosy prasy w sprawie rozszerzenia bazy 
rokowań — brzmiało następne pytanie. 

Po pierwsze, muszę zaznaczyć, że rząd nie wie o żadnych rokowaniach 
które rzekomo miały być prowadzone w Wilnie. Naogół wszystkie rządy na 

Litwie — mówi dalej p. Zaunius — miały chęci porozumienia się z Polską. 

Te same chęci ma rząd obecny. Chodzi jedynie o warunki. Co się tyczy 

wszakże tej sprawy, nie jestem optymistą. 

dym tę rozpaczliwą nagość, dlaczego zabi- 
jamy w nich pojęcie i wiarę w najwyższe 
boskie piękno duszy ludzkiej z ofiary i ca- 
łopalenia na ołtarzu miłości idei?! Nie trzeba 
mówić młodym, że niema bohaterów, lub, że 

oni i czyny ich są przeżytkami wobec орн 
romu zagadnień socjalnych, a że tylko ta 

przeraźliwie szara materja ludzka, w której 

wszystko boskie zagłuszył krzyk życia i 

trwania, — życia, wegetacji, w którem inte- 

lekt i zdobycze cywilizacji mają zastąpić 
duszy ludzkiej 

ku gwiazdom, ma rację bytu. 
Teraz zbliżam się do tematu najdrażliw- 

szego — oddziaływania kościoła na kształ- 
towanie się duszy młodzieży. Chcę zwró- 
cić uwagę na rzecz zasadniczą i brzemienną 
w konsekwencje. Życie religijne młodzieży 
naszej zostało zmechanizowane i iskra treści 

Lewinówna, Wieczorek, Sidoro- 
wicz — oto czołowe nazwiska. 

Lewinówna, młodociana zawod- 
niczka Makabi, do niedawna jeszcze 
chuchro wierutne przedzierżgnęła się 
w zawodniczkę o klasie europejskiej. 

Mistrzyni Polski w rzucie kulą, re- 
prezentantka na kobiecej olimpjadzie 
w Pradze, jest Lewinówna, wileńską 
Konopacka, może mniej reklamowaną, 
ale za to wilnianką. 

A druga sława wileńska, długono- 
gi Wieczorek — z wykształcenia saper, 
a z zapatrywań i nałogu lekkoatleta 
wielobojowiec, po wycofaniu się Cej- 
zika najlepszy polski  wielobojowiec. 

Czy w potrzebie wojennej umiałby 
on zbudować most?.. ale za to jak 
skacze o tyczce, jak rzuca dyskiem. 

Można mu to darować. Saperów i 

bez tego mamy wielu, a sportowy Wie 
czorek jest tylko jeden. 

Szkoda tylko, że się starzeje. 
Lokalnym tuzem jest Sidorowicz 

Ten cichy, bezpretensjonalny akade- 
mus wygrywa wszystkie biegi od 800 
mtr., a chociaż prasa sportowa urąga- 
ła z racji wstawienia go do akademic- 
kiej reprezentacji na akademickie za- 
wody międzynarodowe w Wilnie 
gwiazda jego błyszczy. 

Tu lista czołowych lekkoatletów 
kończy się. 

Jeszcze może Wojtkiewicz, 
dwóch, trzech i koniec. 

To są gwiazdy, co podtrzymują 
splendor Wilna lekkoatletycznego. 

Coraz gorzej z tem jest. 
Genjalni organizatorzy mjr. 

kowski i kpt. Kawalec, 

może 

Łeb- 

EI NEI TIE ETO TOKI 
gašnie; zbyt bowiem wyražnie zaczyna się 
zaznaczać linja jaka$ graniczna, która za- 
przecza słowom Chrystusa, że Królestwo 
Jego jest nie z tego Świata. Dleczego cud 
największy Idei Katolickiej — miłość i prze- 
baczenie zaczyna być pustym dźwiękiem? 
Wśród haseł nienawiści wszelkich demokra- 
cyj ginie dusza naszego dziecka, własnemi 
rękami grzebiemy przyszłość nietylko na- 
szego narodu, ale i Idei Chrystusowej. Moż- 
na być faryzeuszem wszędzie, ale nie w 
wychowaniu. Nie wolno mówić biało — a 
robić czarno — bo to daje w rezultacie 
utratę wiary w Boga i we wszystko, a więc 
bolszewizm. Strzeżmy się, by po rozpoczy- 
nającym się już zmierzchu demokracji nie 
zabłysła łuna anarchji, która będzie konsek- 
wencją kłamstwa i nienawiści. . 

szersze wody. Robią tam, gdzie lekka 

atletyka żyje jeszcze i ludzi interesuje. 

U nas można jej nagrobek obstalować 

z nazwiskami, co błyszczały na boi- 

skach i odeszły: Gniech, Kłaput, Ha- 
licki. 

Wysiłki obecnego kierownika ośrod 
ka. W.F. por. Herholda trafiają na nie 
przezwyciężoną oporę, jaką jest brak 
zainteresowania. 

Dziś imprezy lekkoatletyczne nu- 
żą nawet samych zawodników, a przy 
najmniej takie się odnosi wrażenie 
obserwując zawody. To samo co i w, 
piłkarstwie. 

Niema publiczności, niema więc ha- 
zardu i zainteresowania. 

, Refleksje, jakie się nasuwają po ro- 
zejrzeniu się w sytuacji „na rynku* 
sportów boiskowych, zmuszają nas do 
snucia nie lepszych na temat automo- 
bilizmu. 

Aut mamy coraz więcej. Coraz ład 
niejsze, lepsze, droższe, czy jednak 
zyskał coś na tem sport automobilo- 
wy? 

Odpowiedź może być jedna — nie. 
Mamy wprawdzie klub, ale czyż 

koniecznie każdy członek klubu przez 
samo zapisanie się do niego, staje się 
sportowcem? 

Mieć czapeczkę ze znaczkiem, ubie- 
rać się na raidy, których się jest 
„niemym“ świadkiem w hełm i okulary 
— to jeszcze nie wszystko. Trzeba 
mieć t. zw. dryg, a to nie tak łatwe. 
Krótko mówiąc, w dziedzinie automo- 
bilizmu stuprocentowym sportowcem 
jest tylko p. Włodzimierz Kurec, zdo- 
bywca szeregu nagród w różnych 

wypłynęli na konkuzencjach. 

W dn. 7 października, a więc już 
po coup de teatre niemieckich wybo- 
rów, po butnem oświadczeniu Hitlera 
przed Najwyższym Trybunałem  Rze- 
szy © głowach, które runą na ziemię, 
gdy narodowi socjaliści dojdą do wła- 
dzy. ukazał się w prasie niemieckiej 
komunikat: 

„Generalny biskupi wikarjat mogun 
cki zawiadamia, że biskup Moguncji 
dr. Hugo wydał dla duchownych swej. 
diecezji następujące rozporządzenie: 

1. Nie wolno katolikowi należeć do 
partji Hitlera; 

2. Członkom  partji Hitlera jest 
wzbronionem brać korporatywnie u- 
dział w katolickim pogrzebie oraz w 
irnych katolickich ceiemonjach; 

3. Jak długo katolk należy do par- 
tji Hitlera, nie może być dopuszczony 
do sakramentów świętych. 

Generalny wikarjat uważa, że na 
leżący do pewnej partji przyjmuje tem 
samem cały jej program. Program zaś 
partji Hitlera zawiera zdania, nie da- 
jące się pogodzić (unvereinbar) z za- 
sadami i nauką Koścoła katolickiego*., 

W ten sposób w chwili hitlerow- 
skiego tryumfu uderzyła w nacjonalizm 
niemiecki uroczysta klątwa Kościoła. 
Na zapytanie zaś mogunckich narodo- 
wych socjalistów, jakie to zdania z ich 
programu są niezgodne z religją kato- 
licką, wskazano im w szczególności na 
jego artykuł 24. W tym artykule powie 
dzianem jest, że hitlerowcy uznają 
wszystkie kulty religijne za równoupra 
wnione, jeżeli nie są sprzeczne z mo 
ralnością germańskiej rasy, oraz, że 
„zwalczają żydowsko - materjalistycz 
nego ducha w sobie i u innych". 

Orzeczenie * biskupie wywołało 
wśród narodowych socjalistów niemie 
ckich wrzawę, oburzenie i protesty. 
Tembardzej, że nie dało się ani ukryć, 
ani, tem mniej, zaprzeczyć, że poza о- 
sobą biskupa Moguncji stoją i jego 
hierarchiczni zwierzchnicy, że w poro 
zumieniu z nimi działał, że wreszcie ca 
ły kler katolicki Niemiec podziela naj 
zupełniej zdanie dr. Hugo. 

W jednej niemal chwili cała prasa 
nacjonalistyczna  hugenbergowskiego 
koncernu ruszyła do ataku. Wszystkie 
mi możliwemi środkami. Więc były ar 

tykuły z załamywaniem tragicznie rąk 
nad „nieporozumieniem“ i „wywiedze 

niem w pole* władz kościelnych i były 

wojownicze, z ludendorfowskim zacię- 
ciem i z „los von Rom*, a wreszcie by 

ły i takie, które cytując inkryminowa- 
ny punkt 24 programu hitlerowców, o 
walce ..z żydowsko materjalistycznym 
duchem* zapytywały: więc jak to?, 
Kościół przeciw Niemcom, w służbie 
żydowstwa? Słowem była cała skala 
napaści. 

Nie zmieniła ona jednak wcale fak 
tu, że przedstawiciel Kościoła kato- 
lickiego. zaimującv w hierarchii nie- 
mieckiej iedno z czołowych stanowisk, 
potępił oficialnie ruch hitlerowski. Te 
gromy kościelne. jakie na tryumfującą 
vo ostatnich wyborach partje padły, 
bvły jednak jeszcze czemś więcej: za- 
wierały ostre i stanowcze potępienie 
wojującego nacjonalizmu. 

Przeczenie biskupa Moguncji jest 
odpowiednikiem tych klątw i orzeczeń, 
jakiemi przed kilku laty obłożył Oiciec 
św. analogiczne ugrupowanie we Fran 
cii ultra nacionalistyczna i uważającą 
siebie za ultra katolicka Action francai- 
se. Wówczas też Kościół ani się nie 
zawahał ani nie cofnął. Potępił stanow 
czo. a bez ogródek. 

Nic dziwnego. Zapewne nie mogło 

odpowiadać Kościołowi katolickiemu 

zdanie, że musi sie on (jak wszystkie 
inne wyznania) utrzymać w ramach 

zagadkowej „moralności germańskiei 
rasy“. T wvpada zapytać, czv przed 
stawiciele Kościoła mogli uznać za zgo 
dny z religja ów przepis, obowiazują- 
cy narodowego socjaliste do walki ,.z 

duchem žvdowsko materialistveznym“ 
zwłaszcza gdy widzieli, jak taka wal- | 

„_ Mamy kilku turystów — automobi- 
listów, kilku ludzi pełnych, jaknajlep- 
szych chęci, ale nie posiadających ma- 
szyn. (W tej kategorji, na pierwszym 
planie stoi inż. Janowicz) i wreszcie 
sporą grupę osób umiejących prowa- 
dzić auto, lub związanych z automobi- 
lizmem więzami handlowemi.. . 

Tak się przedstawia bilans. 

Z paniami jest jeszcze gorzej. 

Jedyną kobietą, umiejącą dobrze 
prowadzić maszynę i znającą jej kon- 

strukcję, jest p. Aleksandra Zgirska — 
szoferka zawodowa, pracująca na tak- 
siku. No ale to się nie liczy, to nie jest 

sport... ` 

Któż pozatem tworzy kadrę. auto- 
mobilistek —  sportsmenek? Panie: 
Śliźniowa, inż. Janowiczowa, majoro- 
wa Kozłowska, Welerówna, Woje- 
wódzka, nieznana nam z nazwiska blon 
dynka jeżdżąca Fordem. ostatnio me- 
cenasowa Lityńska, może jeszcze dwie, 
trzy i koniec. „W przygotowaniu" są 
(kursy kierowców inż. Frama) panie: 
mecenasowa Sopoćko i asystentka U. 
S. B. dr. Januszkiewiczowa. 

Cóż można powiedzieć o wyczy- 
nach sportowych tych pań? Że prze- 
stały już stanowić wyłącznie ozdobę. 
Tatry czy Chevroleta i stały się kie- 
rowczyniami bodaj w przybliżeniu imi- 
tującemi p. p. Koźmianową, Romero- 
wą lub de Laveau? 

Niestety, jeszcze nie. 
Ot! umieją prowadzić maszynę. kil 

ka wie nawet, gdzie się znajduje kar- 
burator i do czego służy, a pozatem 
żadna nie odważyłaby się wyjechać 
za miasto bez mechanika. 

ka w praktyce wygląda i do jakich pro 
wadzi ekscesów? 

Kościół nie mógł nie potępić pod- | 
noszenia nienawiści narodowej czy kla | 
sowej do rzędu obowiązującej zasady, | 
podobnie jak nie mógł godzić się na | 
pomieszczenie się w ramach „moral- | 
ności germanskiej“. Potępienie wojują 
cego nacjonalizmu we Francji i w | 
Niemczech stoi ze sobą w logicznym | 
związku. To, co raz uznane zostało 
za etycznie złe, jest etycznie złem wszę. || 
dzie gdzieindziej, z tej i z tamtej stro- 
ny Renu. Nacjonalizm jest wszędzie 
jeden i ten sam; zawsze mniej lub bar- 
dziej podjudza jeden naród przeciw in 
nym, wszędzie jest zaprzeczeniem przy 
kazania miłości bliźniego. 

0 CZEM PAMIĘTA 
RZĄD SOWIECKI 

1 W związku z wiadomością, która 
ujawniła istnienie specjalnego „żelaz- 
nego funduszu”, którym rozporządza 
Stalin, a który pochodzi z sum, osiąga 
nych ze sprzedaży kosztowności car- 
skich zagranicą, i ogałacania muzeów 
rosyjskich z arcydzieł sztuki, ukazuje 
się oto w ostatnim numerze wydawa- 
nego w Paryżu przez Biesiedowskiego 
pisma p. t. „Bor'ba“ — „Walka“ sze- 
reg interesujących wiadomości o taj- 
nych funduszach obecnych władców 
sowieckich. 

„Fundusz żelazny* był stworzony 
niemal bezpośrednio po przyjściu do 
władzy bolszewików w letnich miesią- 
cach 1918 roku. Przeznaczono nań 
kilkadziesiąt miljonów rubli w obcej 
walucie, oraz ogromną ilość brylantów 
Skarb ten był przechowywany w spe> 
cjalnem pomieszczeniu w Kremlu i 
umieszczony był w pięciu wielkich pa- 
kietach, na których widniały adresy i 
nazwiska najwybitniejszych członków 
ówczesnego rządu. 

Komendantem tej części Kremla 
był pewien stary komunista, któremu 
polecono na wypadek imiennego roz- 
kazu Lenina wręczyć pakiety adresa- 
tom. W roku 1923 polecenie to zosta- 
ło zmienione i „fundusz żelazny” zna- 
lazł się, u Stalina. Jego kompeten- 
cji podlegał rozdział olbrzymich ma- 
jątków, zawartych w zakonspirowa- 
nym skarbcu, przez niego też dokona- 
ne zostały na pakietach bardzo zna- 
mienne zmiany nazwisk, przyczem na- 
zwisko Trockiego zostało skreślone ja 
ko jedno z pierwszych. 

W roku 1924 z rozkazu Stalina ie-| 
den z pakietów został odesłany do 
Sztokholmu, gdzie został złożony w 
safesie jednego z banków. Nazwa te- 
go banku jest ściśle zakonspirowana. 
W 1926 i 27 roku wysłane zostały 
zagranicę następne trzy pakiety i ulo- 
kowane w Niemczech. Operację tę 
przeprowadzał zastępca komisarza 
skarbu Szejnman, cieszący się wów- 
czas nieograniczonem zaufaniem Stali- 
na. W Moskwie pozostał jeden tylko 
pakiet... adresowany do samego Stali- 
na. Obecnie i ten pakiet znajduje się 
w Niemczech. 

Cele, którym miał służyć ów „fun- 
dusz żalezny*, były — zdaniem Biesie 
dowskiego — przewidziane przez Le- 
nina od pierwszej chwili przyjścia do 
władzy — „fundusz* miał być zuży- 
wany na walkę z tymi, którzy obalili- 
by władzę Sowietów, na organizację 
szeregu aktów terrorystycznych i na... 
utrzymanie dygnitarzy sowieckich na + 
wypadek ich ucieczki z Rosji. 

Czy przekazanie ostatniego pakie- 
tu, opiewającego na stanowisko Stałi- 
na, nie jest przypadkiem jedną z tych 
ewentualności, którym miał służyć 
fundusz żelazny'*? 

Popierajcie L. 0. 
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Wiele jeszcze zapewne wody w 
Wilji upłynie, zanim panie — szofer- 
ki wileńskie odwozić będą mężów do 
biur, lub urządzać damskie  soirće 
gdzieś na X kilometrze szosy grodzień 
skiej, czy w jakim lasku. 

Na usprawiedliwienie pań można 
powiedzieć, że tylko kilka z nich mają 
— prawie własne — auta. Pozostałe, 
po ukończeniu kursów, straciły kon- 
takt z kierownicą. 

„W motocyklizmie ruch zapanował 
ubiegłego lata. Aż dziwo. Tu prezes | 
Sądu Okręgowego p. Kaduszkiewicz 
omija przepisowo posterunkowego, su 
nąc powoli na trzeszczącym DKW, tam 
sędzia Siemaszko wiezie dwójkę dzieci, 
z za trzeciego zakrętu wylatują jak 
strzały BSA najmłodszej latarośli ro- 
du Pimonowych, i F.N. jednego z bra- i 
ci Ronczewskich. Wreszcie nieco da- 
lej odpoczywa czerwony Indjan p. 
Olszewskiego. 

Czyż można wyliczyć wszystkich. 5 
W pogodny dzień niedzielny, aż się 
roi od motorzystów. Wprawdzie, wszy 
scy niemal stawiają pierwsze kroki, 
ale za to ile zapału. Aż serce rośnie. 
Dwie, trzy imprezy propagandowe i 
będziemy mieli szereg dzielnych za- 
wodników. Byleby w zimie powstał 
jako pied a tėrre, klub ześrodkowujący 
motorzystów czynnych i organizato 
rów imprez. Jakoby starania są już 
poczynione. 

Tyle dałoby się powiedzieć o tvch 
kilku sportach. W wioślarstwie po- 
gwarzymy innym razem a o boksie... 
czy aby bokserzy wileńscy czytają 
gazety? W. T. 
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"W dziesiątą rocznicę odparcia 
nawały bolszewickiej 
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Pozostający pod protektoratem Pa- 
na Prezydenta Rzeczypospolitej, Ko- 
mitet Obchodu Dziesięciolecia Zwy- 
cięskiego odparcia najazdu Rosji so- 
wieckiej ogłosił datowaną w Warsza- 
wie, w dniu 18 października 1930 ro- 
ku następującą odezwę: 

POLACY! 
Zwycęskie narody Świata obcho- 

dzą uroczyście rocznicę zawieszenia 
broni w Wojnie Światowej. My rów- 
nież czcimy ten dzień. Ale nie stał się 
on początkiem pokoju i wytchnienia 
dla Ojczyzny naszej, udręczonej długą 
niewolą, zniszczonej ogniem i, żelazem 

walczących na niej obcych armij. Gdy 
inni  ieczyli już rany, myśmy 
musieli dalej odpierać napastników od 
naszych granic, przelewać obficie krew 
u bram Wilna i Lwowa, wypierać na- 
jeźdzców i stawiać straże od Karpat 
po Bałtyk, od Berezyny po Górny 
Śląsk. 

Rosja chciała znowu narzucić nam 
swe panowanie, bo „przez trupa Pol- 
ski wiodła droga Sowietów do wszech 
światowego pożaru”. Niezliczone jej 
hordy zalały nasz kraj po Wisłę. Dzię 
ki jednak genjuszowi Naszego Wodza, 
męstwu żołnierza i wysiłkowi Narodu 
zwyciężyliśmy wroga. Złamany pod 
Warszawą, rozgromiony nad Niemnem 
musiał najeźdźca prosić o rozejm, który 
z dniem 18 października 1920 roku 
zakreślił granice nasze od wschodu. 
Od dnia tego zaczął się dopiero istot 
ny pokój na Ziemiach Rzeczypospoli- 
tej i rozwiała się pod naszym naporem 
krwawa burza, grożąca straszliwem 
zniszczeniem kulturze europejskiej. 

Akademicki Komitet Obchodu Dziesięciolecia 
Odzyskania Wilna przez wojska generała 

Niech więc rocznica 15 sierpnia i 
18 października połączone z datą 
Święta Niepodległości 11 listopada sta 
ną się dniem powszechnego dziekczy- 
nienia Wszechmogącemu Stwórcy i 
przypomną Narodowi i Światu całemu 
ofiarę tych, którzy oddali życie swe i 
krew za tryumf zwycięstwa, niech bę- 
dą uczczeniem zasług Wodza i żołnie 
rza, niech podniosą wysiłek Narodu, 
niech wzmocnią naszą gotowość do 
nieugiętej obrony granic i wolności 
Rzeczypospolitej. 

11 listopada w dniu Święta Niepod 
ległości i Zwycięstwa weźmiemy wszy 
scy gromadny i pełny zapału udział 
w uroczystych obchodach. 

Komitet Obchodu Dziesięciole- 
cia Zwycięskiego Odparcia Na- 
jazdu Rosji Sowieckiej. 

Warszaw, dn. 18 października 1930 r. 
Adres komitetu: Warszawa, ul. 

Wiejska nr. 6, gmach Senatu (pokój 
nr. 218), tel.: Sejm wewn. nr. 23. 

Wzywa się wszystkie organizacje, 
związki i stowarzyszenia do nawiąza- 
nia łączności i współpracy z Komiteta- 
mi Obchodu, zorganizowanemi przy 
województwach, starostwach,  mia- 
stach i gminach. 

W Wilnie czynny jest pod prze- 
wodnictwem JM Rektora USB prof. A. 
lanuszkiewicza Komitet Wykonawczy 
Obchodu 10-lecia odparcia najazdu 
i 10 lecia odzyskania Wilna przez woj 
ska gen. Żeligowskiego. 

Adres Komitetu w Wilnie: Sekre- 
tarz Komitetu p. Paweł Tankowski, U- 
rząd Wojewódzki pok. nr. 36. telefon 
13. Codziennie od godz. 13 do 14. 

SiO MO 

  

W województwe Wileńskiem w roku bieżącym wykryto 346 tajnych gorzelni. 

dy Szwajcara dr. Englerta Faye, kierowni- 
ka szkoły tego typu w Zurychu oraz redak- 
tora czasopisma pedagogicznego p.t. „Men- 
schenschule“. Dr. Euglert Faye wygłosił w 
miesiącu bieżącym szereg odczytów pedago 
gicznych w kilku miastach Austrji i Czech, 
ostatnio w Warszawie. W Wilnie zabawi w 
przejeździe na Łotwę. Wykłady odbędą się 
w sali Szkoły Przemysłowo - Handlowej im. 
E. Dmochowskiej (Wileńska 10) w niedzielę 
o godz. 12.30 oraz w poniedziałek o godz. 
1.30. Tematy: „Kryzys w pedagogice współ 

  

SOBOTA 

1 8 Dziś W. słońca o godz. 6 m. 5 

Łukasza 
Jutro 
Piotra 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEORO- 
LOGIJI U. S. B. W WILNIE. 

z dnia 17. X. 1940 i. 

Z. słońca © godz. 4 m. 37 

  

Ciśnienie średnie w mim. 767 

* Temperatura Średnia -|- 11 

Temperstnra najwyższa -|- 17 

Temperatura najniższa -|- 5 

czesnej: dlaczego coraz więcej ulepszeń 
i starań, a coraz gorsze wyniki wy- 
chowania* oraz „Pedagogika Rudolfa Steine| 
ra". Wykłady wygłoszone w języku niemiec 
kim będą na miejscu ustępami tłumaczone 
Po wykładach dyskusja. Bilety w cenie 1 zł, 

s dy 

Lucjana Żeligowskiego 
DO OGÓŁU MŁODZIEŻY AKADEMICKIEJ U.S.B. 

<Mija dziesięć lat, gdy wolą Marszałka Józefa Piłsudskiego, a śmiałym 
czynem Generała Żeligowskiego i jego żołnierzy, Wilno wróciło do Polski, 

Rozwiały się płonne nadzieje ciasnego nacjonalizmu litewskiego, który 
chciał Wilno, Wielko-Książęcą Stolicę, ośrodek kulturalny i gospodarczy 
siem b. Wielkiego Księstwa Litewskiego, a serce duchowe Polski, oderwać 
od ciała dawnej „Rzeczypospolitej Oboyga Narodów" i zamknąć w ciasnych 
granicach małego państewka. 

Ludność Wilna i Wileńszczyzny pozostała wierną szczytnym ideałom 
spółżycia bratnich Narodów pod wspólnym dachem Rzeczypospolitej Pol- 

kiej. 
Czyn Generała Żeligowskiego sprawił to, że w prastarych murach Aka- 
ji Batorowej zawrzało na nowo pełne życie naszych młodych pokoleń. 
Nadal może się dokonywać w tych murach ta przepiękna symbjoza duszy 

* 

polskiej, z rodzimemi pierwiastkami litewskiemi i białoruskiemi, na której 
opierała się siła i potęga Wielkiego Księstwa Litewskiego. 

Nadal może w nich kwitnąć wspaniała tradycja Mickiewicza, Zana 
i Czeczotta. 

Akademicka Młodzież Wileńska doskonale rozumie wartość Wilna 
i jego Wszechnicy Batorowej, jako polskiej strażnicy wielkiej cywilizacji 
zachodu na ziemiach b. W. Ks. Litewskiego, to też w rocznicę wielkiego czy- 
nu Generała Żeligowskiego nie powinno zabraknąć nikogo z nas młodych w 
obchodzie wielkiego święta Wileńszczyzny i całej Polski. 

Nie chodzi nam o bezduszną, galową uroczystość, chodzi o to, by cała 
Akademicka Młodzież Wileńska potężnie i gromko zamanifestowała swe 
szczere umiłowanie Wilna, oraz wdzięczność Tym, którzy Wilno nam dali, 
synom tej Ziemi: Marszałkowi Piłsudskiemu i Generałowi Żeligowskiemu, 
w duszy których potężny obraz Gedyminowego Grodu łączył sie w nierozer- 
walną całość z obrazem Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej we wszyst- 
kich ich walkach o Niepodległość. : 

Koleżanki i Koledzy! 
Stawcie się wszyscy dnia 19 października 1930 roku na uroczystość 

godzina 12-ta, uroczysta Akademja w Sali Śniadeckich U.S.B. 
: Na uroczystość złoży się: godz. 11-ta, Msza św. w kościele św. Jana, 
obchodu Dziesięciolecia Odzyskania Wilna przez Generała Żeligowskiego. 

Akademicki Komitet Obchodu Dziesięciolecia Odzyskania Wilna: Hen- 
ryk Dembiński, Sergjalis Hieronim, Klukowski Stanisław, Nagurska Helena, 
Krawacki Leon, Dziakowicz Aleksander, Kawecki Bohdan, Lis Władysław, 
Szczypczyński Antoni. 

MŁODZIEŻ AKADEMICKA U GENERAŁA ŻELIGOWSKIEGO 
Dnia 16 bm. przedstawiciele Akademickiego Komitetu Obchodu Dzisięciolecia Od- 

zyskania Wiina udali się do Andrzejowa aby osobiście prosić oswobodziciela Wilna o za 
szczyceńie Swoją obecnością uroczystości obchodu. W imieniu wdzięcznej młodzieży 
p oemickiej zostały wręczone generałowi kwiaty oraz tekst odezwy. 

W bardzo serdecznej rozmowie proszono generała o przybycie do Wilna na wew- 
nętrzną akademicką uroczystość w: której młodzież chce zadokumentować swoje umiło- 
wanie Ziemi Wileńskiej oraz głębokie do niej przywiązanie. 

Serdecznie przez generała żegnani wrócili delegaci młodzieży do Wilna przywożąc 
z sobą pozdrowienia dla słuchaczy Wszechnicy Batorowej od Jej oswobodziciela. 

Generał zapewnił delegatów, że będzie się starał przybyć do Wilna na akademicki 
obchód dziesięciolecia odzyskania Wilna. 

miec, Szwecji, Szwajcarji. Przekazywane z 
WYGODY ŻYCIA, JAKO zagranicy pieniądze zo: Polski dopisywane 

UŁATWIENIE PRACY wane do wskazanych miejsc zamieszkania 
W dzisiejszem  skomplikowanem życiu oe 

w gorączce pracy, wrażliwości nerwów, — ay 
szuka człowiek wygody wszędzie. Maszyna ah SS RSE 

wa do pisania, samochód, tramwaj i S0WY т 
autobus, telefon i radjo — to szczeble, po 

A człowiek zbliża się do ideału wygo- 

ć w P.K.O. walory do 

realizacji kuponów i wylosowanych papie- 

emisje. 

są na konto w PKO w Polsce lub przekazy- 

są one nietylko prze- 
ministrowane, t. zn. że 

PKO bez dalszych zleceń sama dokonywa 

rów, oraz przeprowadza konwersje i nowe 

Opad w milinetciach: — od g. 11.30 na miejscu. 

Wiatr 

p reważający 

RÓŻNE 

— Z Izby Przemysłowo-Handlowej w 
Wilnie. Izba Przemysłowo-Handlowa w Wil 
nie podaje do wiadomości zainteresowanych 
firm, iż otrzymała wykazy cen  australij- 
skich surowców (wełny, skór na futra i tłu- 
szcze) nadających się do importowania do 
Polski. 

Bliższych szczegółów i informacyj zain- 
teresowanym udziela Izba Przemysłowo+Han 
dlowa w Wilnie (Trocka 3) w godz. urzę- 
dowych. 

i poludniowo zachodni 

Tendenoja: 

Uwag 

stan stały 

pogodnie 

Ь URZĘDOWA 
— Powrót p. wojewody. Pan wojewoda 

Raczkiewicz po parodniowej nieobecności po- 
wraca dziś z Warszawy i będzie przyjmo- 
wać w godzinach urzędowych. 

Zniesienie świadectw  kwalifikacyj- 
nych dla uzyskania paszportów. W przygo 
towywanem obecnie rozporządzeniu wyko- 
nawczem do ustawy o granicach państwa 
przewidziane jest zniesienie świadectw kwa- 
lifikacyjnych, niezbędnych dotychczas. dla 
uzyskania paszportu zagranicznego zarówno. 
zwykłego, jak i ulgowego. 

Rozporządzenie w tej sprawie wydane zo 
stanie prawdopodobnie w najbliższym czasie. 

— Wyroby alkoholowe potanieją. Jak nas 
informują z zainteresowanych sfer kupiec- 
kich, Min. Skarbu nosi się z zamiarem ob- 
niżenia cen za wyroby alkoholowe. , 

Powodem tego jest znaczny spadek kon- 
sumcji wyrobów monopolu spirytusowego 
jakkolwiek przypuszczano, że wyprowadze- 
nie na rynek małych buteleczek (t. zw. mier 
zawczyków) zwiększy konsumcję alkoholu. 

Jakoby zniżka ta wprowadzona zostanie 
w grudniu, przed świętami Bożego Naro- 
dzenia. 

Książki zażaleń. Urząd wojewódzki 
wystosował do wszystkich Starostw napom- 
nienie w sprawie książek zażaleń w Staro- 
stwach. 

Jakoby stwierdzono zostało, że w wielu 
wypadkach książki te są zaniedbane i zapi- 
sane ołówkiem, wskutek czego zaciera się 
nazwisko petenta i sposób załatwienia jego 
sprawy. Książki zażaleń mają być uważane 
jako książki urzędowe i prowadzone sta- 
rannie. 

— Spisy odbiorców dla władz skarbo- 
wych. Dotychczas w pewnych wypadkach 
Izba Skarbowa domagała się od właściciela 
przedsiębiorstwa, by dla wymiaru podatku 
przesyłał Izbie spisy swych odbiorców. 

BALE I ZABAWY 

— Z Koła Polskiej Macierzy Szk. Dziś, 
zespół sceniczny Koła Pol. Mac. Szk. im. T. 
Kościuszki przy ul. Turgielskiej 12 daje 
przedstawienie „Grube ryby" kom. w 3 akt. 
M. Bałuckiego. Po przedstawieniu odbędzie 
się zabawa taneczna. Początek o godz. 8 
wiecz. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś po 
raz drugi nadwyraz interesująca sztuka j. A. 
Hertza „Młody las"* entuzjastycznie przyj- 
mowana przez publiczność wileńską. Sztuka 
ta odzwierciadlająca dzieje strajku szkolne- 
go w r. 1905, zawierająca wiele wzruszają- 
cych momentów, wystawiona została na na- 
szej scenie z całym pietyzmem. Cały niemal 
zespół artystyczny z dyr. Zelwerowiczem 
na czele bierze udział w realizacji tego 
utworu. Reżyserja spoczywa w rękach K. 
Wyrwicz-Wichrowskiego. Nowe dekoracje 
według projektów J. Hawrylkiewicza, 

— Przedstawienie popołudniowe dła woj. 
ska. Dziś, o godz. 3 min. 30 po poł. odbę- 
dzie się w Teatrze na Pohulance przedsta- 
wienie popołudniowe, przeznaczone dla woj 
ska. Wystawiona zostanie fascynująca sztu- 
ka. wojenna Szerriff a „Kres wędrówki”. Po- 
zostałe bilety nabywać można przy wejściu 
na salę. 

— Teatr Miejski w  „Lutni”. Dzisiejsza 
premjera. Dziś ukaże się po raz pierwszy 
ostatnia nowość repertuaru scen zagranicz- 
nych, pełna humoru, werwy i zabawnych 
sytuacyj komedja A. Birabeau „Mała grzesz 

2 nica”. Obsadę tej sztuki tworzą: Lewicka Obecnie władze skarbowe otrzymały za- Jasińska-Detkowska Balcerzak, . Wasilewski, rządzenie, że w wypadku konieczności Yąsjelewski, Łaciński i Dełkowski : sprawdzenia spisów odbiorców, Izba delego- Reżyseruje R. Wacilójo<ki Pomystowe 
wała swych przedstawicieli do danej firmy 
i dokonywała wyciągów z ksiąg, natomiast 
władze skarbowe nie mogą żądać przedsta- 
wienia im tego spisu przez zainteresowaną 
firmę. 

urzędzenie wnętrza pod kierownictwem Т. 
Hawryłkiewicza. 

— Przedstawienia popołudniowe w obu 
teatrach miejskich. Jutro, w niedzielę, od- 
będą się w teatrach miejskich przedstawie- 
nia popołudniowe po cenach zniżonych. W 
teatrze na Pohulance ukaże się po raz 24-ty 
„Kres wędrówki" Szerrifi“a, która cieszy 
się niesłabnącem powodzeniem; w teatrze 
zaś „Lutnia* wystawiona zostanie nieśmier- 
telna komedja A. Fredry „Pan Jowialski“, w 
nowej inscenizacji dyr. Zelwerowicza, w 
połączeniu z muzyką i pantomimą. Począ- 
tek o p 3 m. 30 p. p. 

— „Poranek humoru Leona Wyrwicza w 
„Lutni“. Jutro, w niedzielę, 19 października 
o godz. 12 min. 30 w południe w teatrze 
„Lutnia“, odbędzie się jedyny występ ge- 
njalnego komika-satyryka Leona Wyrwicza. 
Dla żądnej serdecznego śmiechu publicząo- 
ści będzie to nielada atrakcja, gdyż niewy- 
czerpany, humor i groteskowość Leona Wyr- 
wicza ma już swoją ustaloną tradycję. Leon 

WOJSKOWA 
— Zarząd Koła Z. O. R. w Wilnie wzy- 

wa wszystkich Kolegów oficerów rezerwy” 
do stawienia się o godz. 11 w dniu 19 b. m. 
na podwórze Pałacu Reprezentacyjnego przy 

-ul. Uniwersyteckiej, skąd nastąpi wymarsz 
do Sali Miejskiej na Akademię z powodu 
święta Federacji P. Z. O. O. Po akademii 
odbędzie się odczyt w sali Kasyna Garnizo- 
nowego p. t. „w 10-tą rocznicę rozejmu”. 

POCZTOWA 

— Przekazem można przesłać 2000 zł. 
Min. Poczt i Telegrafów rozszerzyło granicę 
kwot przekazów pocztowych i telegraficz- 

_ Wygoda to nie jest zbytek, to oszczędza- 
Mie t przezorność daleko posunięta. Wyna- 
zki genjuszów i technika rzemieślnicza 
„miercają do uczynienia życia ludzkiego 
iw.ejszem I wygodniejszem. 
Dawniej nosił człowiek pugilares, grubo 

Wypchany pieniędzmi, i złodzieje go okrada- 
l. Dziś ma w kieszeni książeczkę czekową 
ub oszczędnościową PKO i spokojnie wcho- 

w tłum. 

      , chował do kasy ogniotrwałej w; i 
wydawał resztę: Dziś pisze króciutki z, 
PKO za niego płaci i liczy. Tak samo jest i 
z wekslami. Tyle się ich namnożyło, że 
trzebaby drugie biuro otworzyć dla inkaso- 
Wania ich. Ale znowu PKO za nas poc i 
ape AICA opłatą inkasuje nasze nal 

Ri za wygoda i jaka oszczędność Cza- 

„, PKO przyjmuje do inkasa weksle, oraz *głszelkie dokumenty wierzytelne, płatne we szystkich miejscowościach kraju. (Waluta zainkasowana dopisywana jest natychmiast na konto wierzyciela. Na zlecenie swoich klientów PKO przekazuje zagranicę dowol- ne kwoty czekami na banki zagraniczne do wszystkich znaczniejszych państw, iub cze- kami, przekazywanemi na urzędy czekowo- pocztowe, lub też zapomocą przelewów na 
zagraniczne konta czekowo - pocztowe, —* 32.577 33.773 34.148 
do Austrji, Belgji, Danji, Francji, Czecho- 

| słowacji, Holandji, Jugosławji, Łotwy, Nie- 42.662 43.394 46.260 46.554 47.078 

leż- 

Pod zastaw papierów państwowych, ko- nych dostarczanych 
munalnych oraz akcyj Banku Polskiego r 
daje PKO uczestnikom obrotu czekowego i jeden przekaz. 
oszczędnościowego pożyczki  lombardo- 
we. 

Wreszcie ostatnio zaprowadzona „została 
nadzwyczaj dogodna inowacja. A mianowi- 
cie PKO za minimalną opłatą podejmuje się 
załatwiać rachunki swoich klientów np. w 
elektrowni, gazowni, Kasie Chrych i t. d. 

UNIWERSYTECKA 

— Promocja Profesora ].]. Mikoli na 
t . doktora h. c. USB odbędzie HA w Auli Ko- 

Słowem, PKO ułatwia życie swoim kli- lumnowej Uniwersytetu w sobotę 18 ра?- 
entom, oszczędzając im czasu i pracy. dziernika o godz. 12. Po akcie promocyj- 

‚ М epoce wiecznego braku czasu, gorącz nym znakomity slawista fiński wygłosi od- 
ki życia i ekonomizacji sił, wygody, jakie czyt w języku polskim p.t. „Finlandja a Wil- 
zapewnia nam PKO, zasługują na specjalne no*. Wstęp wolny. 
podkreślenie i uznanie. 

AKADEMICKA 

— Z Koła Polonistów Sł. U.S.B, W nie- 
dzielę, dn. 19.X odbędzie się zebranie ogól- 
ne naukowe członków Koła w lokalu semi- 
narjum polonistycznego, o godz. 11 m. 15. 
Przewidziany jest program działalności na r. 
akad. 1930 — 31 oraz wybór delegatów na 
Zjazd Zw. Kół Polonistycznych P. M. A. w 
Krakowie. 

Losowanie książecze prem- 
jowanych P. K. 0. 

Ww Pocztowej Kasie oszczędności w War- 
szawie odbyło się dnia 15 b.m. XVIII z rzę- 
du losowanie książeczek na premjowane 
wkłady oszczędnościowe serji I-szej. 

Następujące Nr. Nr. książeczek 
wyłosowane z premją zł. 1000 każda: 
68 692 1.461 1.554 1.598 2.959 3.487 5.610 
6.138 6.167 6.305 7.565 8.548 9.635 13.061 
13.492 14.275 17.808 18.588. 19.705 20.731 
20.823 22.553 22.865 23.344 23.642 24.151  — w pedagogiczne dr. Kurta En- 
24.316 25.200 25.341 25.373 25.84ł 27.122 glerta - Faye. Staraniem grona sympatyków 
28.133 28.237 30.139 30.401 32.104 32.302 systemu szkół Rudolfa Steinera w porozu- 

34.285 34.597 35.205 mieniu z T-wem Nowoczesnego Wychowa- 
39.104 40.431 

zostały 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

37.489 38.818 38.945 

odbiorcom do domu 
wy- przez specjalnych listonoszy do 2000 zł. na 

„Na prowincji t.j. w okręgu listonoszów 
wiejskich maksymalna suma wynosi 200 zł. 

Wiyrwicz ostatnio bawił Warszawę swoją 
mistrzowską kreacją Doktora Griinsteina w 
Szwejku. Program poranku obejmuje szereg 
nowych ostatnio podpatrzonych typów. Ceny 
miejsc zniżone. : е 

Bilety wcześniej do nabycia w kasie tea- 
tru „Lutnia“ od 11 do 9 wiecz. bez przerwy. S) 

СО GRAJĄ W KINACH? 

Hollywood — Rewja Hollywoodu. 
Stylowy — Miłość w ogniu. 

Heljos — niema powrotu. 
» Światowia — Romans współczesnej pan- 

n 
"Miejskie — Pożar świata. 
Ognisko — Szaleńcy. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Wypadki w ciągu doby. Od 16 do 17 

bm. zanotowano wypadków 40, w tem kra 
dzieży 4, opilstwa 12, przekroczeń admini- 
stracyjnych 10. 

— Miły sublokator. Waronko Aleksan- 
drowi, Raduńska 32 skradziono zegarek, 
wartości 40 zł. Kradzieży dokonał subloka 
tor Zawadzki Aleksander który po dokonaniu 
kradzieży wraz z zegarkiem zbiegł w niewia 
domym kierunku. 

— Wypadek w szkole. W dniu 16 bm. 
Kac Kastryel, Kijowska 4 w czasie zabawy, 
w szkole powszechnej do której uczęszcza 
upadł na podłogę, łamiąc lewą nogę. Prze- Każde opakowanie i każda tabletka 

41.993 nia oraz Związkiem Zaw. Nauczycieli Szkół wieziono go do szpitała dziecięcego na Anto najnej Aspiriny 
Powszechnych odbędą się w Wilnie wykła- kolu. 2 
  

     

    

     

    
    

Aresztowanie prezesa Tow. Szkoły 
Białoruskiej 

Wczoraj w południe aresztowano z polecenia władz proku- 
ratorskich prezesa Tow. Szkoły Białoruskiej w Wilnie adw. 
Steckiewicza. 

Oskarżonym on jest z art. 102 K. K., który mówi o działal- 
ności wywrotowej, mającej na celu oderwanie  terytorjów od 
państwa i obalenie istniejącego porządku prawnego. 

Steckiewicza aresztowano w chwili, gdy był w gmachu są- 
dów i natychmiast przekazano prokuratorowi. 0 fakcie areszto- 
wania Steckiewicza prokuratura zgodnie z przepisami powiado- 
miła Radę Adwokacką w Wilnie. 

Aresztowanie niezwykle bez- 
czelnego opryszka pod Grodnem 

Wpobliżu Grodna ujęto poszukiwanego przez policję całego kraju nieuchwytnego 
dotychczas oszusta i opryszka, grasującego ostatnio w Warszawie i okolicy, Stanisława 
Długokęckiego. 

Bezczelność Długokęckiego, występującego w rolach sędziego śledczego, wywia- 
dowcy policji, rewidenta.i kontrolera była wprost zdumiewająca, a ręczność w wydo- 
stawaniu się z nastawionych przez policję sieci spowodowała, że w pościgu za tym nie- 
zwykłym przestępcą brała udział policja wszystkich województw. 

ARESZTOWANIE KASJERA STACJI MŁOCINY. 

Przed dwoma tygodniami do kancelarji zawiadowcy stacji Warszawa — Młądciny 
zgłosił się wywiadowca policji politycznej i okazawszy nakaz aresztował kasjera Zata- 
nowa pod zarzutem działalności antypaństwowej. Po przeprowadzeniu rewizji wywia- 
dowca odebrał Zatanowi rewolwer oraz 3 tysiące złotych, stanowiące własność kolei, 
poczem polecił udać się za nim do komisarjatu, tam połecił dyżurnemu przodownikowi 
osadzenia Zatanowa w areszcie do dyspozycji pol. politycznej. 

Ponieważ w ciągu 48 godzin nikt po aresztanta się nie zgłosił, wyjaśniło się, że 
ma się tu do czynienia z mistyfikacją dość sprytnie obmyślaną. 

USTALENIE TOŻSAMOŚCI OSZUSTĄ. 

W czasie badania Zatanowa wyszły na jaw pewne szczegóły, które pozwoliły u- 
stalić tożsamość fałszywego wywiadowcy. 

Zatanow przed kilku laty za defraudację 1500 złotych siedział w więzieniu o czem 
wiedział jedynie konduktor kolejki Młociny Wilkanowicz, przed którym Zatanow będąc 
pewnego razu pijany — ujawnił swą tajemnicę. Wiłkanowicz również kryminalista, ska 
zany za grabież odsiadywał karę z niejakim Długokęckim, skazanym za podawanie się 
za sędziego śledczego. Między obu przestępcami zawiązała się przyjaźń i gdy D. opuścił 
latem rb. więzienie, odnalazł swego towarzysza z celi więziennej. Na skutek zeznań Za- 

tanowa Wilkanowicza aresztowano. Przyznał się on, że nawiązał kontakt z Długokęc 
kim i mówił mu o tarapatach Zatanowa lecz nie w celu wyzyskania tego lecz tak so- 

bie — podczas rozmowy. 

Gdy ustalono już tożsamość fałszywego policjanta, przeszukano albumy policyjne 
i znaleziono fotograiję Długokęckiego z czasów gdy grasował jako „sędzia śledczy**. 

Długokęcki wiózł Zatanowa do komisarjatu samochodem, więc policja przesłuchała 
około 300 szoferów warszawskich i okazało się, że oszust w drodze z komisarjatu do 
mieszkania swej przyjaciółki na ul. Ciepłą zmienił kilkanaście samochodów, okrążając 

całą Warszawę. 

Mimo drobiazgowych poszukiwań Długokęckiego nie podobna było ująć. 

DELEGAT „SPRAWIEDLIWOŚCI. 

Nie minęty jednak trzy dni, a Długokęcki znowu dał znać o sobie. 
Korzystając ze skradzionej swemu byłemu teściowi, posterunkowemu Pilichowi z 

Warszawy legitymacji służbowej zgłosił się Długokęcki do właściciela sklepu spożywcze 
go przy ul. Franciszkańskiej 29 B. Sukiennika i zażądał udania się z nim ido aresztu za 
nieopłacenie kary sądowej. Sukiennik, widząc papiery z pieczęciami, momentalnie zapła- 
cił żądane kiłkadzesiąt złotych, na co otrzymał pokwitowanie wystawione przez delega 
ta sprawiedliwości. 

W ROLI KOMORNIKA SĄDOWEGO. 2 

Nie zdążył jeszcze Sukiennik zorjentować się, że padł ofiarą oszusta, a już do Jó- 
zefe Gajewskiego (Ząbkowska 11) zgłosił się jakiś pan z teką przedstawiając się za ko 
mornika sądowego i przystąpił do zajęcia nieruchomości z tytułuł nieopłacenia 475 zło- 
tych na korzyść osoby prywatnej. Gajewski, który faktycznie został skazany na opłace- 
qie tej sumy, * nie dziwił się wizycie komornika i począł go prosić o przyjęcie 150 
a conto należności. Długokęcki (on to był właśnie) pieniądze pobrał i wystawił pokwi- 
towanie. 

NIEUDANY ZAMACH NA AMBULANS POCZTOWY. 

Ścigany przestępca w dalszym ciągu grasował już po okolicach Warszawy i przed 
czterema dniami na stacji Miłosna usiłował obrabować ambulans pocztowy, lecz na prze 
szkodzie temu stanęli kierownik ambulansu i jego zastępca, którzy wręcz oświadczyli, 

że rewizję poczty można dokonać jedynie w obecności władz pocztowych. 

„Wywiadowca“ nie daje jednak za wygraną — dzwoni do policji w Rembertowie, 
a następnie w Mińsku Maz. lecz i tam obsługa zasłania się przepisami i nie pozwała na 
przeprowadzenie rewizji, mimo że Długokęcki zjawia się w asyscie policji z miejsco- 
wych posterunków. ; 

ARESZTOWANIE NIEUCHWYTNEGO OSZUSTA. 

Po niepowodzeniach w Mińsku Mazowieckim, Długokęcki udał się przez Siedlce na 
teren województw wschodnich i już w Grodnie chciał zrewidować kasę. Policja poznała 
go jednak w chwili, gdy jechał pociągiem do jednej ze stacyj pod Grodnem. i areszto- 

wała. Pod silną eskortą odesłano go do dyspozycji władz sądowych w Warszawie. 
Tak się skończyła karjera tego niezwykłego przestępcy, który swemi występami 

vrzyczynił władzom bezpieczeństwa tyle kłopotów. 

Wybuch granatu podczas ćwiczeń 
<a pit oo kis paka k SE c K 
nia przez podchorążego Mielunowicza. Wskutek wybuchu "poza Mielunowi- 
czem został ciężko ranny instruktor sierżant Giglerecki. Resztą obecnych na 
ćwiczeniach nie doznała poważniejszych obrażeń. у A TM 

Rannych umieszczono w szpitalu wojskowym. 

X OPSZDOWIZE TN PEEK RTR III 

Napad na drodze. Za- Jana ze wsi Pielegrymka i Malęckiego Win- EV ikolodzie, gm. žo Gentego ze wsi Babja Luža. Skonfiskowano 
śnieńskiej Bierniakowicz Bazyl, powra 1200 niżów epinis ЧЫ ЧАУИ 06 cając ze wsi Studzienica, został napad ży poź 
nięty na drodze przez nieznanych oso 
brików, którzy zadali mu cios kamie- 
niem w głowę, oraz oddali 2 strzały, 
które chybiły. Dochodzeniem ustalono 
iż napaści na tle porachunków osobi- 
stych dekonał Worobiej Maciej ze wsi 
tudzienica. 
—Т 

około wsi Babja 

— Duży pożar w Holszanach. W 
dniu 16 bm. wybuchł w Holszanach 
pożar, który strawił domy mieszkalne 
i zabudowania gospodarcze, niszcząc 
duro artykułów handlowych i przyczy 
niając strat 95.000 zł. na szkodę Szu- 
stera Notela, Gołdsztejna Hirsza i Cho 
desz Estery. 
8 Еф:іаша‹:ъЬзаішо\п"›"іс:у. We wsi 

r wo, gm. chocieńc: i 
miobójstwo * Raczldcodcidwiaś” p rd 
przez powieszenie się na ręczniku w Sto- 
dole. Powód — nieporozumienie z matka. 

„7, Okradzenie sklepu. Na szkodę 
Jelin Izaaka, Tartaki 19, dokonano kra 
dzieży z jego sklepu mieszczącego się 
tamże, różnych artykułów spożyw- 
czych oraz -100 zł. gotówką w bilonie. 
Straty wynoszą 480 zł. ! 

Ёог:еыіа. W lasach 
uža, gm. solskieį wykryto 

tajną gorzelnię, prowadzoną przez Auguła 

= 
    

Udręczony 
człowiek. 

Dokucza mu reumatyzm, 
a w domu niema tabletek 
Aspiriny. Jeśli jest roz- 
sądny, pomyśli o tem, 
aby nabyć natychmiast 
w aptece oryginalnych 

tabletek Aspiriny, które 

uśmierzają bóle. 

Istnieje tylko jedna | 

KOZA | 
В 

    

  

    

    

Oryginalne amerykańskie 

Maszyny do szycia 
(Singera rekonstruowane) 
wszelkich typów poleca 

munt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna 11-a 

Żądajcie cenników 

    
   iny opatrzone są znakiem
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PŁACE ROBOTNIKÓW 
W R. 1950 

Przewidywanie Henryka Forda 
Przed kilku dniami na półkach 

księgarskich w Nowym Jorku ukaza- 
ła się nowa książka H. Forda pod 
tytułem „Idziemy naprzód”. W książ- 
ce tej Ford między  innemi stawia 
hipotezę, dotyczącą wzrostu płac ro- 
botniczych 'w ciągu najbliższych 
20 łat. 

Otóż, zdaniem Forda, w roku 
1950 robotnik amerykański zarabiać 
będzie dziennie 5 funtów i 8 szylin- 
gów, czyli około 250 złotych. Twier- 
dzenie swe Ford opiera na wzroście 
płac w ostatniem dziesięcioleciu (1920 
—1930): w r. 1920-ym robotnik ame- 
rykański zarabiał na godzinę 25 cen- 
tów (trochę więcej miż 2 złote); obec- 
nie, w r. 1980-ym zarabia przeszło 
dolara na godzinę. 

Pozateni Ford twierdzi, że dzień 
pracy robotnika będzie w r. 1950-ym 
6 i pół godzinny. 

Jeżelibyśmy hipotezę Forda uznali 
za słuszną i założyli, iż istotnie w r. 
1950-ym robotnik amerykański zara- 
biać będzie 250 zł. dziennie, to mi- 
mowoli nasuwa się pytanie czy te 
fantastyczne, jak na stosunki polskie, 
zarobki nie będą równoznaczne, a 
nawet mniej znaczące od zarobków 
obecnych? 

Refleksje te nasuwają się z dwóch 
względów: 

1) W okresie ostatniego dziesięcio- 
lecia (1920 —1930) wzrost płac ro- 
botnika amerykańskiego był wyjątko- 
wy, nie można przeto okresu tego 
brać jako zasadniczego w obliczaniu 
wzrostu płac i stawianiu horoskopów 

„na przyszłość. Naszem zdaniem obli- 
czenie to winno być dokonane na 
podstawie okresu gospodarczego bar- 

  

dziej ustabilizowanego, niż okres po-: 
wojenny 1920—1930. 

2) Wiadomo powszechnie, iż obec- 
ne zarobki robotnika amerykańskiego 
przewalutowane na złote i przeniesio- 
ne na grunt polski—są' bezsprzecznie 
bardzo wysokie. Wszakże w samej 
Ameryce, gdzie stopa życiowa jest 
bardzo wysoka, a ceny o wiele wyż- 
sze od naszych — zarobki te nie są 
niczem nadzwyczajnem. 

Jeżeli pozatem uprzytomnimy so- 
bie, iż pomimo niewątpliwego pro- 
gresywnego wzrostu produkcji w r. 
1950-ym w porównaniu z okresem 
bieżącym, wzrośnie równocześnie do 
maximum  mechanizacja warsztatów 
pracy—to w konkluzji należy posta- 
wić sobie pytanie, czy ów bajeczny 
wzrost płac robotniczych, do 250 zł. 
dziennie, nie będzie przywilejem 
szczęśliwych jednostek — kosztem 
pauperyzacji ogółu robotników ame- 
rykańskich. 

Kącik Grafologiczny 
„Feroj'*. Zgoda, — list i kartkę otrzy- 

ma Pan w poniedziałek per post. 
Szlagier. Zupełnie słusznie, ostrożność 

nigdy nie zawadzi. 
Usposobienie równe — ślad pracy umy- 

słowej (studja, biuro) . Ramy dążeń i am- 
e ściśle określone (może nawet za ści- 
je 

Fantazja, uczuciowość, zdolność: w mia- 
rę w racjach recepio wych. -— na codzienny 
użytek — nie więc į. Skłonność do rozna 
miętywania i ponownego analizowania prze- 
żyć minionych. 

      

  

A. ARMANDI 

*» WŚRÓD NOCY BEZ 
GWIAZD 

Florestyn Fiortiolis wstał z fotelu, 
wzburzony a w głosie jego brzmiało 
tak silne wzruszenie, że Arabella umil- 
kła «nimowoli: 

— Pani, — rzekł, zdławionym gło 
sem, — pani powiedziała: mój siostrze 
niec. Ja żądam, — głos jego zadrżał, 
— ja błagam, proszę mi powiedzieć, 
o kim pani mówi? 

Gniew  Arabelli minął już. Odpo- 
wiedziała zmieszana. 

— Ale... czy Cyprjan Fortiolis nie 
był pańskim bratem? 

‚ — Ву!. 
— I pan šmie twierdzič, že nie zna 

Geralda Fortiolisa! — oburzyta się 
Znowu. 

Fortiolis podbiegł do niej i chwy- 

cił za ręce: 
— Przysięgam! Słyszy pani? Przy 

sięgam, że nie wiem, o kim pani mówi! 
Kto to jest, ten Gerald Fortiolis? 

— Ś$yn pańskiego brata! 
Starzec zbladł śmiertelnie i zach- 

wiał się. Z trudnością wykrztusił py- 
tanie: 
— Pani jest pewna, że mój brat 

pozostawił syna? 
— ja myślę! Jestem zupełnie pe- 

wna! — oznajmiła stanowczo. — Po- 
znałam go, podczas gdy był na uniwer 
sytecie w Barclay. Był moim przyjacie 
lem (głos jej drgnął)... 
nym przyjacielem! 

Fortiolis patrzał na nią bezmyślnie 
i, nagle, cofnął się, szukając, bezwied 
nie rękami, oparcia, jakby oślepł na- 
gle. Zaniepokojony Bustamente pod- 
trzymał go i usadowił na fotelu. Opadł 
jak podcięty, zgarbiony i postarzały 

nagle. Zdawało się przez chwilę, że 

został sparaliżowany. 
Arabella zrozpaczona, szepnęła po 

przez łzy: a 
— Boże! To była moja ostatnia na 

dzieja!... 
Nastało długie milczenie. Pedro Bu 

stamente patrzał smutnie na płaczącą 

córkę, nie wiedząc, co robić i przekli- 
najac swę bezradność. 

Nagle twardy, stanowczy głos zbu 

! 

moim jedy-, 

z SĄDÓW 
JESZCZE JEDEN SEKWESTRATOR 

MIEJ 
O procesach, w których na ławie oskar 

żonych siedzi defraudant sekwestrator „na- 
dojadło** już pisać. Tyle tego było. 

Temu zabrakło trzy, temu pięć tysięcy 
złotych. Jeden prowadził dwa kwity  (po- 
dwójna buchalterja) inny znów wpadł na 
pomysł lepszy wypisując na odcinku kwitar 
jusza sumę mniejszą od pobranej. 

Tak to sobie dorabiają do pensji pomy- 
słowi sekwestratorzy — przysparzając swo- 
jej korporacji złej sławy a więzieniom loka- 
torów. 

Wczoraj Sąd Okręgowy rozpoznał spra 
wę b. sekwestratora miejskiego Józefa Bo- 
rowskiego. Pan ten przywłaszczył sobie о- 
koło czterech tysięcy złotych sposobem wy- 
żej wzmiankowanym. 

Sąd skazał go na niewielką stosunkowo 
karę osiemnastu miesięcy więzienia. 

Bronił mec. Kulikowski. 
CZY W. KAGAN JEST KOMUNISTĄ? 
Nie pierwszy to już wypadek, że na ła- 

wie oskarżonych w Sądzie Okręgowym za- 
siada akademik. Na ten raz przykrość ta 
spotkała Weseliła Kagana, któremu zarzuca- 
no należenie do kompartji i prowadzenie z 
jej ramienia akcji MOPR. 

Jak wynika z treści aktu oskarżenia, spra 
wa przedstawia się w sposób następujący. 

W maju 1928 r. policja polityczna pow. 
Postawskiego, powiadomiła centralę w Wil- 
nie, že sekretarz rejkomu K.P.Z.B. w Posta- 
wach, niejaki „Grisza” (pseudonim partyj- 
ny) zwrócił się do Okr. Komitetu partji o 
pomoc materjalną dla rodzin aresztowanych 
członków partji, a m. in. M. Żytkiewiczo- 
wej, E. Osinienko, K. Rajchel. 

Jak wyjaśniono podczas dochodzenia, 
Osinienko i żytkowiczowa otrzymały przeka 
zy pocztowe na 30 zł. natomiast przekaz 
na imię K. Rajchel nie został jej doręczony. 

Przekaz ten wysłany został z Wilna 
przez studenta U.S.B. W. Kagana (Stefań- 
ska 25). 

Opinja policjj o Kaganie nie wypadła 
na jego korzyść. Znano go jako osobę kon- 
taktującą z komunistami. 

W dniu 4 lutego r. ub. aresztowano go 
na ul. Zawalnej. Podczas rewizji znaleziono 
przy nim notes z różnemi notatkami, kilka 
gazet komunizujących oraz ulotkę nawołu- 
jacą robotników i młodzież szkolną do аК- 
tów protestu przeciwko wydaleniu z gimna- 
zjum białoruskiego 27 uczni. 

Ponadto ekspertyza kaligraficzna wyka- 
zała, że przekazy adresowane były ręką Ka- 
gana. 

Rozprawa sądowa odbyła się wczoraj. 
Oskarżony nie przyznał się do winy, twier- 
dząc, że do partji nie należy i udziału w 
akcji MOPR nie brał. 

Sąd po dłuższej naradzie uznał, że ma- 
terjał dołączony do sprawy, nie daje do- 
statecznych podstaw do wydania wyroku 
skazującego i Kagana uniewinnił. 

Obronę oskarżonego wnosił mec. Czer- 
nichow. 

RADJO WILEŃSKIE 
SOBOTA, DN. 18 PAŹDZIERNIKA 
11,00 — : Sygnał czasu. 
12,05 — 13.10: Muzyka z płyt. 
13,10 — : Kom. meteor. 
15,50 — 16,10: Odczyt z Warsz. „Sejmo 

władztwo u Kochanowskiego i Reja** 
wygł. ]. Žycki. 

16,10 — 16,15: Program dzienny. 
16,15 — 17,15: Muzyka z płyt. 
17,15 — 17.40: Tr. z Watsz. Odczyt. 
17,45 — 18,45: Audycja dla dzieci i kon 

cert dla młodzieży z Warsz. 
18,45 — 19,00: Kom. Tow Wil. Org. i Kół 

Roln. 
19.00 — 19,25: Program na tydzień nast. 

i rozm. 
19,25 — 19,35: Muzyka z płyt. 
19,35 — 19.50: Tr. z Warsz. Prasowy 

dziennik radj. 
20,00 — 20,15: Odczyt ministra Czerwiń 

skiego (z Warszawy). 
20,15 — 20.30: Odczyt z Warszawy „O 

widowiskach pasyjnych w Oberamuergau““ 
— wygł. J. Siwecki. 

20,30 — 21,30: Koncert 
Recital fortep. Firkuznego. 

22,00 — 24.00: Tr. z Warsz. 
kom. i muz tan. 

z Warszawy. 

Feljeton, 

dził ich z zadumy: to Fłorestyn For- 
tiolis zapanował nad swem wzrusze- 
niem i powziął decyzję: 

— No, cóż! Trzeba poprawić! 
Arabella zwróciła ku niemu zapła 

kaną twarz. Starzec zmienił się do nie- 
poznania: spojrzenie jego wyrażało e- 
nergję i silną wolę. W sercu dziewczy- 
ny obudziła się nadzieja: 

— Poprawič? 
Nie słuchając jej zapytał: 
— Pani nie wie, gdzie on teraz być 

może? 
— Wiedziałam, ale teraz? To było 

tak dawno! 
— Jak dawno? 
— Całe miesiące! Napisałam do 

niego kilkanaście listów. Wszystkie 

zostały mi odesłane, nierozpieczęto- 
wane! ... Dlaczego? Nie wiem sama. 

Fortiolis nie słuchał jej i rozmyślał 
głośno: 

— Jednego zrozumieć nie mogę, je 
żeli on jest jego synem, to dlaczego 
nie dziedziczy po nim?... Czyżby... 

Spotkał się wzrokiem z oczyma 
Arabelli i zamilkł. Ale ona zdążyła 

pochwycić jego myśl: 
— Nie! Niech pan tego nie myśli!.. 

-— zawołała z rozpaczą. — On także? 
Ale Fortiolis już porzucił tę myśl: 

wydała mu się zbyt potworną. 
— Nie! Pani ma rację, to jest nie- 

możliwe. On żyje. W tem jest coś in- 

nego.. Ale co? : 
Arabella bystro śledziła bieg myśli 

starca, który jęknął rozpaczliwie: 

— Nie rozumiem! 
Niecierpliwym gestem odegnał na- 

suwające mu się wspomnienia 1 zapy- 

tał: 
—— Trzeba wszystko jakoś uporząd- 

kować: gdzie pani widziała go po raz 

ostatni? A 
‚ — W pociągu, w pobliżu Hermosi- 

lio. On ukończył studja i wracał do 

ojca. 
— Do Barranco? 
— Tak, do Barranco. Miał dyplom 

inżyniera górnika i miał zamiar stanąć 
do pracy przy ojcu. 

— Kiedy to się działo? 
— W lipcu, zeszłego roku. 
— W lipcuv — drgnął Fortiolis.— 

Czy pani pamięta ściśle datę? 
'Zamknęta oczy wytężając pamięć. 

ВОМО 

FILM i KINO 
Helios: Skąd niema powrotu. Holly- 

wood: Rewja Hollywood'u. 

Helios ma chwalebne ambicje. Pragnie 
nietylko ściągać publiczność i robić kasę: 
chce również dawać publiczności wzamian 
za te parę złotych wartościowe widowiska. 
Po prawdziwie  wzruszającei i szlachetnej 
„Lckomotywie Nr. 2329* z Lon Chaney'em, 
filmie, w którym technika, reżyserja i aktor 
stoją na jednakowo wysokim poziomie — 
oglądamy obecnie film „Skąd niema powro- 
tu*. Jest to film produkcji czeskiej, rzadki 
gość na polskich ekranach. Fabuła zĘpew- 
nością banalna i pospolita, tylokrotnie  zu- 
żytkowywana i w kinie i w teatrze i w po- 
wieści. Tragedja prostytutki. Cóż może być 

  

KINO 

MIEJSKIE 

SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 3. 

„P 
Potężny dramat serc, 

OŻAR % 
osnuty na tle wojny Światowej 

" John Stuart, Marie Ault i Cliford 
Aktów 10. 

Od dn 15 do 19 października 1930 roku włącznie będzie wyświetlany film: 

BIATA* 

W rolach głównych William Hafi Davis 

Heaterley 

  

  

Kasa czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów od g. 4-ej. Nastepny program: „Walka w obiokach“. 

DZIŚ! Na l-szy seans Balkon 60 gr., Parter 1 zł, Największe arcydzieło dźwiękowe”deby 

KINO-TEATR obecnej! Fim, który poruszył cały Świat! Arcydzieło, o którem długo mówić będzie Wilno! 

$ K Ą D N I E M A Niesłych. emocjon. dramat z serji „Hańbiący żółty 

„HELIOS“ pasžport“. W roli gł. najgenjaln. gwiazda ekranu 

ul. WILEŃSKA 38. P 0 W R 0 T ITA RINA. Film o niezwykłej wartości artysty 

  

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

  

bardziej pospolitego, cóż może być bardziej 
niebezpiecznego jako motyw artystyczny. 
Jakże łatwo potknąć się na takim temacie, 
i tragedia przeisioczy się albo w pieprzność, 
lub też w zwyczajne  plngastwo. Otóż w 
tym filmie ani cienia takich poślizgnięć. Za- 
sługa to przedewszystkiem głównej bohaterki 
Ity Rina. Uroda jej jest niezwykła, niepoko- 

Dźwiękowe Kino 

„BOLLYWOGO: 
Mickiewicza 22. 

Dziś! Pierwszy Film Poisko-Amerykanski. Przebój dźwiękowy 

REWJA HÓLLYWÓODU 
Przepiękne obrazy rewjowe, śpiewno - taneczne z udziałem Hanki 
Gilberta, Normy Scherer, Buster Keaton i innych gwiazd ekranu. Nad program: Hanka Ordonówna Śpiewa 

kuplety w języku polskim. Ceny zniżone tylko na 1 seans. Początek o godz. 4, 6 8 i 10.15 

Ordonówny, Karola Hanusza, Johna 

  jąca i tragiczna, gra zaś absolutnie doskona- 
ła. Wyrazistość mimiki, rzec można, idealna. 
Partner jej—Baranowsky, nieprzeciętny ta- 
lent, nie może się jednak z nią porównać. 
Reżyserja 'precyzyjna umiejąca  wyzyskać 
mnóstwo błahych szczegółów i Środków 
(kolejka rozklekotana, widoki wsi, ciasne 
uliczki Pragi, światło i cienie i t. p. zwykłe 
codzienne rzeczy)—pozostaje wyraźnie pod 
wpływem kinematografji rosyjskiej. Czuje 
się tu wpływ Pudowkina(„Żywy trup“) i je- 
go dążności. Widać to szczególnie w dobie-i 
raniu rozmaitych typów: od staruszki matki| 
do zbrodniarza i kata, który jest  istotnie| 
wstrząsający. Wpływ ten uwydatnia się także 
w „podskórnym* sentymentalizmie,  stano- 
wiącym jakby podszewkę tendencyj społecz- 
nych, zlekka zresztą zaznaczonych. Może na- 
wet za dużo miejscami jest łezki (zakończe- 
nie). Ale to drobiazg w porównaniu z takie- 
mi efektami, jak sceny w więzieniu przed 
straceniem, podróż kolejką podmiejską, roz- 
jechanie przez konie i t. p. 

Kuleje natomiast dźwiękowość, 
również 
Rina. 

Zato w Hollywoodzie mamy jak zwykle 
100 proc. dźwięków Skutkiem tego niema 
już miejsca na właściwe kino. Jest rewja, 
jest kabaret, są sztuki magiczne, przepych 
wystawy, sto nagich girlsów—wszystko cze- 
go dusza zapragnie. Jest nawet Ordo- 
nówna. Jest Hanusz. Jest Jarossy. Morskie 
Oko. Wesoły wieczór. Słowem całe qui 
pro quo. Er. 

ale to 
drobiazg wobec jedynej gry lty 

dom murowany — 
nowoczesnej kon- Zamienię 

strukcji—dwupiętrowy 10 mieszkanio- 
wy, przytem 2 morgi terenu w Wejhe- 
rowie na Pomorzu (20 minut od Gdy- 
ni) nafolwark wzgl. działkę na Wileń- 
czyźnie. Zgłoszenia łaskawe do „Słowa* 

sub. F. D. 

  

OGŁOSZENIE 
Ekspozytura Referatu Zbiórki przy: DOK. 

Ill w Wilnie ostrzega przed nabywaniem od 
firm lub osób prywatnych wojsk. drutu kol- 
.czastego ocynkowanego i czarnego pod ry- 
gorem konfiskaty drutu i pociągnięcia win- 
nych do odpowiedzialności karno-sądowej. 

W sprawach kupna drutu kolczastego dla 
bezpośredniego użytku (ogrodzenie) należy 
się zwracać bezpośrednio w godzinach urzę 
dowych do Eksp. Referatu Zbiórki przy 
DOK w Wilnie, ul. Mickiewicza Nr. 24 m. 10 
telefon 715. 

Wilno, dnia 16.X 1930 r. Ke 

Eksp. Ref. Zbiórki przy DOK III w Wilnie 

4165—0 

  

Zarząd Międzykomunainego 
Związku Opiekuńczego 

Wojew.  Nowogródzkiego poszukuje 

Kierownika-wychowawcy 
do prowadzenia bursy przy Państwo- 

wej szkole Rzemieślniczo-Przemysłowej 

w Lidzie, obliczonej na 50 uczni. 

Pobory 100 — 125 zł. miesięcznie 

plus całkowite utrzymanie i mieszkanie   
— Tak! To było 7 lipca. 
— 7 lipca! — powtórzył wolno. w 

nocy z 7 na 8 brat mój umarł. A więc 
syn nie zastał go przy życiu! 

Z wymówką zwrócił się do Pedro 
Bustamente: 

— Czyżby u was pozbawiano spad 
ku synów, których ojcowie umierają 
bez testamentu? 

— Nie, skądże znowu? 
— Bo ja nie rozumiem, w jaki spo- 

sób ja zostałem spadkobiercą? 
— |a myślę, że można domyślić 

się tego.. 
— 7е со?.. 
Bustamente spojrzał niezdecydowa 

nie na córkę, która odpowiedziała 
błagalnem spojrzeniem: 

— Nie! Mów przy mnie ojcze. Czy, 
mógłbyś powiedzieć coś złego o nim? 

— Nic złego, ale może tobie zrobi 
to przykrość? 

— Jeżeli to nic złego, to czyż mo- 
że mi zrobić przykrość? 

Ojciec nie mógł zdobyć się na sta- 
nowczość: 

— Dobrze, ale czy się nie będziesz 
gniewać? Jedyne tłomaczenie, jakie mi 
się nasuwa... jest to, że on mógł być 
synem nieprawym. No, widzisz, wie- 
działem, że będziesz się oburzała! 

Ale Arabella nie zdążyła wyrazić 
swego niezadowolenia, gdyż w tej 
chwili Florestyn Fortiolis jęknął głu- 
cho i zakrył twarz rękami: 

— O Boże! 
Ojciec i córka patrzyli w milcze- 

niu na starca i nie mógł zrozumieć je- 

go wzruszenia. Kiedy spuścił ręce, 
twarz jego była zalana łzami, ale oczy 
błyszczały jakimś dziwnym, ponurym, 
a jednocześnie radosnym ogniem. 

— Nie, nie! Nie pytajcie mnie! — 
rzekł głucho. — To jest głupia i dzika 
myśl, a jednak... Trzeba odnaleźć 
chłopca, (uderzył pięścią w stół). Mu- 
szę go odnaleźć za wszelką cenę! To 
postanowione: ja go znajdę! 

Z błędnym wzrokiem, z oczyma 
pełnemi łez, mruczał do siebie: „By:» 
nie to, byle tylko nie to!" 

Arabella podbiegła do niego i, ura 
dowana. uścisnęła jego dłoń: 

— O! Teraz ja wiem, że go znaj- 
dziemy! Napewno znajdziemy! 

Uśmiechnął się przez łzy: 

  Vitald Wsvdvtło 
  

film i 1. 
Kino AS polski 

„OGNISKO“ 
Ul. Kolejowa 19. Wspaniały 12-10 aktowy 

wojny światowej   Dziś i dni następnych wielka epopea filmowa według scenarjusza 

SZALE R € 4 „My pierwsza brygada" 

aż do odzyskania 
W rolach głównych wybitni artyści polskiego 
Aleksander Starza, Bol. Szczurkiewicz i Marek Oróg. Początek seansów o godz. 5, w niedz.i święta o g.4. 

Wkrótce wystawiamy wielki film produkcji francuskiej p. t. „Dzławica Orleańska'* (Joanna d'Arc) 

dramat o niezwykle ciekawej treści, 
niepodległości 

ekranu: 

z życia 

A. 

Polski. Bajeczna gra 
Irena Gawęcka, 

Czyżkowskiego. Najbardziej fascynująey 

i walk bohaterów—legjonistów z czasów 
Interesujące tło. Rewelacyjne sceny. 

Marjan Czauski, Jerzy Kobusz, 

  

Kino-Teatr Dziś! Wielka 
„STYLOWY epopea wojenna p. t. 

WIELKA 36.   A EB Ł © $ ć w e G gd E U Nejnowze o 

W rol. głównej Ryszard Bartelmes, Marion Davis i Bilie Dove. 
cami (Pierwsza miłość Kościuszki) monumentalno-epokowe arcydzieło w 10 aktach. 

  

  
  

WYSZEDŁ Z POD TŁOCZNI 

CENA ZA EGZ. — ZŁ. 3. — —- 

DRUKARSKIEJ 

WYKAZ DRUKÓW 
KTÓRYCH ROZPOWSZECHNIANIE 
w POLSCE JEST WZBRONIONE 

KSIĘGARNIOM RABAT 

Wydawnictwo „„KULTURA' — Wilno, Kwaszelna 23 

P okój z telefo- 
nem dla 

ka 14 m. 10, wejście z 
ul. Słowackiego.  —3 
  

Samotny wypłacalny 
poszukuje 

  

  

pokoju iadnie ume- 
  blowanego ze wszelk. 
  

obsługi dla motocykli 

  

Złych motocykli niema na Świecie, są tylko Źli i nieuświadomieni 
jeźdzcy. .Pomocą w każdym wypadku służą warsztaty i stacja 

w Wilnie, zaułek Bernardyński 8 
Tam nauczą jeździć, obchodzić się i obsługiwać Silnik, udzielą 
bezpłatnie wszelkich porad fachowych w tym zakresie, a ewen- 
tualne usterki i niedokładności w motocyklu usuną 
malną opłatą, lecz za gotówkę nie na kredyt. 

wygod. telefon. Wej- 
ście od klatki schodo- 

stałego, solidnego lo- potrzebny do budują- 
katora do wynaję-cego się tartaku przy 
cia. Oglądać od 8—9 wodnym młynie. Zgło- 
i 4—6 w. W. Pohulan- szenia: Wilno, Mickie- 

zioro. Z długiem 

Niemka bankowym _— sprze- 
damy za 6.000 do- 

udziela lekcyj, | Iarów Warunki;spła- 
korepetycje i konwer- | ty dogodne. 
sacje, ul. Tartaki 5 Dom H.-K. „Za- 
(wejście z ul Jakóba- 
Jasińskiego) 

Nad program: Kościuszko pod Racławi- 

  

Spólnik 
Folwark 

pod Wilnem obszar 
80 ha, gleba dobra, 

wicza 27. Stoberski. | ogród owocowy. je- 

chęta*, Mickiewi- 
cza |, tel. 9-05 

  

wej. Dzwonić tel. 14-05 
lub oferty: Biuro Og- 

miecka 4. tel. 222. 

za mini-“     

Dr. medycyny 

A. Cymbler 
Choroby weneryczne, 
skórne i narządu mo- 
czowego. Mickiewicza 

  

LEKARZE 
DOKTÓR 

D. ZELDOWICZ 12,rėg Tatarskiej przyj- 

chor. skórne,  wene- mije 92 "E i pół 
ryczne, narządów mo- 

h, od 9— i czowych, od 9, Dr. Kenigsberg 
choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe 

biet; Šai > a Е 
колеатее Mickiewicza 4; 

Dr. Zeldowiczówą tel. 1.90. 
KOBIECE, WENE- Od 9—12 i 4—8 
RYCZNE NARZĄDCW 

D-W MOCZOW. @ 

ta keys |Akuszerki ul. Mickiewicza 24. 
tel. 277. 

AKUSZERKA 

DE ŚMIAŁOWSKA 
J. BERNSZTEJN orsz Gabinet Kosme- 
choroby skórne, wene- tyczny, usuwa zmarszcz 
ryczne i moczopłcio- ki, piegi, wągry, łupież, 
we. Mickiewićza 28 m. brodawki, kurzajki, wy- 
5. Od 9—1 i 4—8 w. padanie włosów. Mic- 

kiewicza 46.   

— Boże! Naturalnie, że znajdzie- 
my! Koniecznie, musimy odnaleźć!... 
Aie cóż za osioł ze mnie! (uderzył się 
dłonią w czoło i roześmiał się): Ależ 
on pewnie siedzi w kopalni!.. 

— Pan tak sądzi? 
— A gdzieby się podział? Przeciaż 

pani mówiła, że on ma dyplom inży- 
niera górnika!... 

—- Tak, widziałam ten dyplom 1a 

własne oczy. 
Boże! gdzież to ja słyszałem o 

dyplomie?... Ach, tak: to Meer mówił, 

skarżąc się na „„dwustofrankowego 
błazna, z dyplomem  inżyniera-górni- 
ka“ ,z którym nie mógł sobie dać so- 
bie rady. Jego zdaniem chłopak miał 

zbyt dużo inicjatywy i nie oglądał się 

na skutki swoich szalonych projektów. 

To bardzo podobne do... mego sio- 

strzeńca. 
Milczący dotąd Pedro Bustamente 

zapytał ciekawie: 
— Kto to jest ten Meer, o którym 

pan mówił? 
— Dyrektor naszej „spółki akcyj- 

nej“. 
— Francuz? 
— Nie, yankes czystej krwi: Staw- 

ton Meer. Zanim się go pozna, już wy- 
deklamuje wszystkie swe tytuły! 

Żart ten nie wywołał żadnej reak- 
cji na twarzy meksykanina, bardzo za- 
ciekawiony zapytał: 

— Pan jest zadowolony z jego dzia 
łalności? 

— Myślę, że jest idealnym blagie- 
rem. Całą sprawę poprowadził z nie- 
bywałą szybkością, a na giełdzie czu- 

je się już, jak w domu! Ale widzę, że 
pan go zna? 

Na usta Bustamente wypełzł zły 
uśmiech: 

— Znałem kiedyś człowieka, no- 

szącego podobne nazwisko. 
— Może to ten sam? 
— Watpię. Ten którego ja znałem, 

był agentem olbrzymiego, amerykań- 

skiego trustu, który skupywał i ścią- 

gał wszystkie bogactwa Meksyku. Po- 

za tem mam pewne podstawy do 

przypuszczania, że niema go już na 

świecie. Rae 
— A więc, to inny! Mój Meer żyje 

i ma sie doskonale, a interesy pienięż- 

ne są dla niego tem samem, co woda 

   

Iwaszkiewicz 

ė POSADY 

Poszukuję 
posady bony. Adres 
w Administracji. | KOSMETYKAJ 

GABINET. 
Racjonalnej Kosme- 

tyki Leczniczej. 2 

Wilno, Mickiewicza 31 P 
m. 4. 

kobiecą 
Urode Konserwu- т 
je, doskonali, odświe- € 2, strzęesy 

ża, usuwa jej skazy Ji FU ugotrwa 

i_ braki. — Маза? przyciemnia henną 
twarzy i ciała (panie). > : 
$ппс{пе ора1еп(іре > t reguluje. Maguillage. 

Gabinet ry. Wypadanie włosów 3 z 
I łupież. Najnowsze Kosmetyki Cedi6 
zdobycze kosmetyki rą- Leczniczej | ! 

cjonalnej. J. Hryniewiczowej. 
Codziennie od g. 10—8. ul. WIELKA № 18 т.9. 

W. Z. P. 43. Przyj.w g. 10-1i 4-7 

W. Z. P. Ne 26, 

porzeczek i meble 
do sprzedania. Anto- Kupię salonowe 
kol, ul. Senatorska 7.stołowe i inne. Wileń- 

ska 8 — 6. 

Zdolna 
krawcowa 

zyjmie zajęcie w 
prywatnym domu 
Bakszta 10 — 12 

Krzaki czarnych 

  

dla ryby. 
— Czy nigdy nie 

„Wielkiej Czwórce'*? 
— Nie, pierwszy raz o tem 

szę. Co to tagiego? 
— Tak się nazywa trust, o którym 

mówiłem. Dziwne to jednak! Gotów 

byłbym... Dziwny zbieg okoliczności! 
I pan mówi, że ten Meer skarży się na 

młodego inżyniera? 
— Tak, chciał go nawet zwolnić, 

ale potem powiedział, że ma na niego 
sposób i potrafi go zmusić do posłu- 
szeństwa. 

— Czy wspominał jego nazwisko? 
— Nie pamiętam. : 
— Ale pan, jako prezes, powinien 

był wiedzieć o tem? 
— O, wie pan, — zmieszał się 

Fortiolis, — prezes zarządu jest u nas 
podobny do prezydenta republiki: mo 
żnaby go z powodzeniem zamienić ma 
szynką podpisywania papierów. 

— Nie przedstawiano panu spra- 
wozdań z kopalni? 

— Oczywiście, na każdem posie- 

dzeniu zarządu, Meer odczytywał tło- 

maczenia sprawozdań, nadesłanych Z 

„Ваггапсо“. 
— Któż je podpisywał? 
— On sam naturalnie. : 
— Ale oryginały sprawozdań? | 
— Oryginały? Sam nie wiem! Nie 

przyszło mi do głowy zapytać o to. 
Bustamente spojrzał badawczo na 

starca: a 
— Niech pan nie sądzi, że moje 

pytania są wywołane przez ciekawość 

jedynie: proszę mi powiedzieć, czy pan 

jest zupełnie zadowolony z biegu spra- 
wy? ‚ 

Fo; tiolis chrząknął, niezdecydowany 
— Hm!.... Od pewnego czasu kurs 

akcyj zaczął się chwiać. 
— Czem pan sobie to tłumaczy? 
— Podobno jest to sztuczka tych 

przeklętych giełdziarzy w New Yorku. 
Ale Meer zapewnia, że to się prędko 
zmieni. 

— W New Yorku! Więc to robota 
„Wielkiej Czwórki”, — mruknął do 
siebie Pedro Bustamente, pochłonięty 

jekaś myślą. 
— Pan myśli?.. : 
— Chciałbym, żeby pan zrozumiał 

jedno, —przerwał meskykanin.—Bella 

wspominał 0 

sły- 

Drukarnia Wyd 

łoszeń S* Jutana. Nie Sz, Czytelników pole- 

camy Staruszka 77-let- 
niego; 
rodziną znajduje 
W 
Przed wojną był urzę- 
dnikiem, obecnie ocze- „macje nie obowią- 

kuje na emeryturę o| zują do zawarcia 
którą poczynił stara- tranzakcyj. 
nia przed kilku 
Ofiary nawet najdrob- 
niejsze przyjmuje Ad- 
ministracja „Słowa* 

z wieloletnią praktyką — 
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  Ofiarności 
  

Darmo zupełnie 
lokujemy każdą su- 
mę gotówki na do- 
bre oprocentowanie 
ipierwszorzędne za- 
bezpieczenie. Infor- 

który wraz z 
się 

ostatniej nędzy. 

laty.| Dom H.-K. „Za- 
chęta'* Mickiewi- 
cza |, tel. 9-05     

  

  

  

= . В # 
więzień polityczni. 

W centralnem więzieniu w Kownie, po wyj- 
ściu z 8-letniej katorgi, człowiek młody, 
uczciwy, lat 28, samotny poszukuje jakiej- 
kolwiek pracy. 

Ponieważ obecnie pozostaje bez środ- - 
ków do życia, oraz nie posiada ubrania, ni 
bielizny, poszukuje jakiejkolwiek pracy. 

Redakcja „Słowa* zwraca się tą drogą 
do Szan. Czytelników z prośbą o dopomo- 
żenie w jakikolwiek bądź sposób nieszczę- 
śliwemu. 

Łaskawe zgłoszenia i datki przyjmuje 
Redakcja „dla więźnia — Polaka*. 

Poszukiwani są ENERGICZNI 

PANOWIE do lekkiej akwizycji, 
płacimy najwyższą prowizję. Solidnych 

i budzących zaufanie pracowników za- 

liczkujemy. Zgłaszać się od 9—1. Mi- 

ckiewicza 22 m. 8 (III brama). —2 
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jest moją jedyną córką i moja jedyna sła 
bością. Ona wie o tem i korzysta z te- 

o. Nie zaprzeczaj, kochanie, bo to 

prawda! Mówiłem panu, że jest ona 
portretem swej matki. Co do mnie, te 
filantropem nie jestem, a pańskiego sio 
strzeńca nie znam. Nie widziałem go 
nigdy w życiu. Ale wiem, co Bella ży- 

czy sobie, a tego mi wystarcza. Pan, 
jak widzę, pragnie również odnaleźć 
siostrzeńca, o istnieniu którego pan nie 
wiedział. Uważam pana za człowieka 
uczciwego: czy zechce pan przyjąć mo 

"ją pomoc i przyjaźń? 
— O, z całej duszy, wdzięczny pa- 

nu będą — rzekł wzruszony Fortiolis. 
— Doskonale. W Meksyku mam 

możność zdobyć wszelkie informacje, 
mogę też okazać czynną pomoc. Nara 
zie, na prośbę Belli, nie korzystałem 
ze swych możliwości: obawiała się, że 
byśmy nie zaszkodzili pańskiemu sio- 
strzeńcowi, jeśli on nadal pozostaje w 
„Barranco*. Ale teraz zaczynam przy- 
puszczać, że milczenie Geralda może 
być przymusowe. Dowodem tego jest 
fakt, że dotąd nie dał znać o swem ist- 
nieniu swemu wujowi, mimo, że zda- 
wałoby się, wszystko za tem przema- 
wia. Poza tem są inne jeszcze fakty, 
które mi dają do myślenia, a o których „|. 

nie chcę teraz mówić, dopóki nie spra + 
wdzę swych podejrzeń. Czy pan po- 
zwoli mi działać? 

— Proszę bardzo. 
— Zacznę od zasięgnięcia informa 

cyj! 
— Będę panu niezmiernie wdzię- 

czny! 
— Jednocześnie, dowiem się 

nie kopalni, bo informacje te mog= 
panu przydać. 3 

— O, dziękuję bardzo! 
— Pan zaš, ze swej strony, przed 

sięweźmie pewne kroki, a przedewszy 
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  stkiem, radzę panu, nie spuszczać o- 

czu z dyrektora! 

— 7 kogo? Stawtona Meera? 
— Bvwaiaw życiu dziwne zbieci 

okoliczności, ale ten wydaje mi się zbyt 
podeirzanvm. 

4) 

S Maiko aa аЫ, - 

— Niech nan posłucha mei radv i 
każe oo Śledzić. leżeli to ten. którw 

miał wisieć... 
—— Wisieć? 

 


