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Pisząc przed kilku dniami o przy- 

puszczalnem stanowisku, jakie może 

zająć rząd wobec postulatów gospo- 

darczych ziem północno - wschodnich, 

daliśmy wyraz przekonaniu, że odpo- 

wiedzi połowicznej nie będzie, że sa- 

ma inicjatywa zwołania zebrania dy- 

skusyjnego na Zamku przeczyłaby mo 

żliwości zbagatelizowania tych postu- 

latow. 

Rzeczywiście, poszczególni ministro 

wie, którzy zabierali głos w związku z 

odczytanemi na konferencji referatami 

% potrzebach przemysłu, handlu, rolni 

| ctwa, rzemiosł i gospodarki samorzą- 
dowej, — ustosunkowali się do wysu- 

niętych wniosków naogół bardzo ży- 

czliwie, stwierdzając konieczność wy- 

Gatniejszej niż dotąd pomocy ze stro- 

ny Państwa i przyrzekając przychyl- 

ne, po myśli zainteresowanych sfer 

gospodarczych, rozwiązanie  niektó- 
rych zagadnień w najkrótszym czasie, 
mianowicie tych, które leżą w grani- 

cach możliwości finansowych rządu w 

chwili obecnej. 

Należy otwarcie przyznać, że sa- 

miśmy utrudnili nasze zadanie na kon- 

ierencji, nie akcentując dostatecznie 
możliwości zadośćuczynienia wielu po 

stulatom w: drodze zredukowania do- 

tacyj rządowych dla innych  woje- 

wództw, posiadających rozbudowany 

arat gospodarczy a zużywających te 

Stacje raczej na konserwację osiągnię 

tego dorobku, a nie odbudowę jego jak 

to ma miejsce na terenie ziem Północ- 

no - wschodnich, — z drugiej zaś stro 

ny, nie konkretyzując wyraźnie tezy, 

że upośledzenie wojw. Wileńskiego i 

Nowogródzkiego w chwili obecnej po- 
lega nie na tem, że procentowo w 

mniejszych cyfrach wyraża się pomoc 

Państwa dla tego terenu — bo tak rze 

czywiście nie jest — lecz na tem, że 

pomoc udzielana jest proporcjonalnie 
do ilości województw a nie sumy po- 

trzeb, spowodowanych specyficzn emi 

warunkami. Wreszcie nikt z prelegen- 
tów nie nawiązał uzasadnienia potrzeb 

| do momentu przeżywanego kryzysu, 

nie podkreślił że możliwość przetrwa- 

nia kryzysu przez ziemie północno - 

wschodnie uzależniona jest wyłącznie 

pd rozmiarów pomocy państwowej. 

Od początku odzyskania niepodległoś- 

ci ziemie te marzyły li tylko o prze, - 

trwaniu — sprostać dotąd mogły temu 

celowi o własnych siłach, natomiast 
wobec kryzysu są obecnie bezsilne. 

Zaważyło to w wysokim stopniu na 

późniejszej dyskusji. Nikt z ministrów 
nieęgmówił o możliwościach zadośćuczy 

nienia niektórym potrzebom ziem pół- 
noćno - wschodnich w granicach bu- 
dżetu kosztem innych dzielnic. Zdawa 

| łoby się zasadnicza teza ta przebrzmia 
ła bez echa. Winy za to nie ponosi aku 
styka sali rycerskiej. Natomiast cał 

kiem zrozumiałe było, że przedstawi 
ciele rządu w sposób stanowczy Zare- 

aogwali na powtarzający się w refe- 

ratach wyraz „upošledzenie“. Tak nie 

jest — mówili — w tych łub innych 

dziedzinach dotacje państwowe nieraz 

przekraczają średnio - arytmetyczną 

fa województwa, rozumiemy że wam 

- Potrzeba więcej — lecz nie mówcie, 
że jesteście upośledzeni w porówna- 
niu do innych województw. Tego nie- 

porozumienia nie byłoby, gdyby prele- 

genci operowali terminami ściśle okre 

Ślonemi, zwłaszcza terminami, których 

treść i znaczenie zmienia się zależnie 

od „odległości od Warszawy. Zaciemni 
ła się przeto sama Sprawa, niepotrzeb- 

nie dużo czasu pochłonęła replika z 
powodu źle zrozumianego terminu „u- 

Pośledzenie'', a wreszcie spowodowa- 

ło to przykrą dygresję w postaci u- 

| Sprawiedliwienia się: „chcemy wam do 

į Pomóc, lecz przeszkadza nam  mini- 

, Ster skarbu”. W rezultacie, reprezen= 

jący Ministerstwo Skarbu — wice- 
_ Minister p. Grodyński zmuszony był 

zasłonić się szpadą finansowych trud- 

Rości przeciwko dwóm nieistniejącym 
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przeciwnikom — zespołowi dygresują 

cych ministrów i przedstawicielom 

sier gospodarczych najdalszych dziel- 

nic, przygotowanym raczej na gościn- 

ne przyjęcie a nie wezwanie do skrzy- 

żowania broni. W miarę swego prze- 

mówienia p. Grodyński opuszczał szpa 

dę coraz niżej, aż wreszcie, dotykając 

nią podłoża możliwości skarbowych, 

zapewnił urojonego przeciwnika z pół 

nocno - wschodniego odcinka, że naj- 

szczerszem jego życzeniem jest uścis- 

nąć dłoń, tak mocno — jak na to po- 

zwalają siły skarbowe. Tak, niepotrze- 

bna dygresja została zażegnana. 

Pomimo niedostatecznego zaakcen 

towania przez sfery gospodarcze ziem 

północno - wschodnich czynnika dys- 

proporcji — w zależności od warun- 

ków rozwojowych w dotacjach pań- 
stwowych na potrzeby poszczególnych 

województw, — dzielnice zaintereso- 

wane egoistycznie, by kosztem ich nie 

polepszył się byt dzielnic innych, nie- 

zwłocznie zareagowały w sposób bar- 

dzo dyplomatyczny. Nie minęło dwu 

dni od czasu konferencji na Zamku, a 

mogliśmy już czytać w jednem z pism 

warszawskich: ,,W interesującej dysku 

sji na Zamku obnażono szereg bolą- 

czek ziem północno - wschodnich, któ 

re powinny i mogą być w krótkim cza 

sie załatwione. Są niektóre postulaty, 

które można uwzględnić bez uszczerb- 

ku dla interesów innych połaci kraju 

(podkreślenie nasze). Idzie teraz o to, 

aby to co można zrobić, zrobić szybko, 

natychmiast, stosownie do przysłowia 

-— że dwa razy daje ten, kto szybko 

daje. Bardzo dobrze, — ale dłacze- 

go, w jakim celu to wskazywanie dro- 

gi rządowi, że należy omijać w załat- 

wieniu sprawy, które się wiążą z do- 

tacjami rządowemi dla innych woje- 

wództw. 

Konferencja na Zamku wykazała, 

że w rządzie istnieje zrozumienie na- 

szych potrzeb i konieczności państwn- 

wej zadość im uczynienia. 
Z. Harski. 

— Sprostowanie. Pomiędzy nazwiskami 

uczęstników konferencji na zamku „królew- 

skim w Warszawie, podaliśmy nazwisko Pa- 

na Aleksandra Meysztowicza, który nie 

wziął w niej udziału z powodu „STYPPY 2 

dopiero dzisiaj wrócił do swoich zajęć w Wi 

leńskim Banku ziemskim. 

НАЛЕ EODZT RENORTEENEAOC ТАННЕ 

ARESZTOWANIA B. DZIAŁA- 
CZY POLITYCZNYCH 

LWÓW. PAT. Z polecenia pro- 
kuratora sądu okręgowego w 

Samborze aresztowany został i 
osadzony w areszcie w Sambo- 
rze były senator ks. Juljan Ta- 

Klubu Ukraińskiego. Po- 
t rz 
Kamile aresztowania opiera się 

na art. 58 I 65 K. K. 
* 

WARSZAWA (tel. wł. „Stowa“). Z 
Łodzi donoszą: na polecenie Sędziego 

Śledczego aresztowano w Wieluniu b. 

posła Piotra  Chwalińskiego (Piast). 

Oskarżony on jest w myśl art. 151 CZ. 

н K. Kilo "Inieposzanowanie władzy. 

Chwalińskiego 7josadzono w | więzieniu 

wieluńskiem. 

Prócz tego w Wieluniu areszto- 

wano 18 bm. działacza partyjnego 

Stronnictwa Chłopskiego Szymona 

Mendla pod zarzutem dokonania 
przestępstwa przeciwko czystości wy- 

borów. 

NOMINACJA KOMISARZA KASY 

CHORYCH W CZĘSTOCHOWIE 

CZĘSTOCHOWA. PAT. Do Częstocho- 

wy nadeszła z okręgowego Urzędu 
Ubezpieczeń we Lwowie nominacja na 

komisarza powiatowej Kasy Chorych 

w Częstochowie p. Władysława Matuli, 

majora wojsk lotniczych w stanie 

spoczynku, dotychczasowego sekreta- 

rze w częstochowskiej Kasle Chorych. 

POGRZEB OFIAR W CZĘSTOCHO- 
WIE 

19 b. m. Częstochowa oddała ostatnią po 

sługę ofiarom zamordowanym przez członka 

P.P.S. (C.K.W.) Kostrzewskiego. Pogrzeb 

przybrał charakter wielkiej manifestacji ża- 

lobnej. 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASLAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul Zamkowa, — W. Wiłodzimierow. 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
HOKODZIEĮ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzynski. 
IWIENIEC — Sklep Tytoniowy S. Zwierzynski. 
KLECK —- Sklep „Jednošė“, 
LIDA — nl. Suwalska 13 — S. Mateski. 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jażwińskiego. 
NOWOGRODEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“, 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz, Naucz. 
PINSK — Księgarnia Połska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkołtcej. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 12. 
STGŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
ST. ŚWIĘCIANY — ut, Rynek 0 — N. Terasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — uł, Mickiewicza 24, F. Juczewska 
WARSZAWA —- T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „łłuch”, 

     
    
        

Co mówi p. Devey o sytuacji 
gospodarczej Polski 

| WARSZAWA, (tel. wł. „Słowa”*), 
nik polski „Rekord Codzienny* zamieszcza pod tytułem 

dzien- 
Devey 

Detroit 
„Charles 

Wychodzący w 

o ufności w dobrą przyszłość Polski* niezwykle interesujący wywiad z na- 
szym doradcą finansowym p. Devey'em, który ostatnio bawił w Stanach Zjed 
noczonych. 

Wywiad dotyczy sytuacji gospodarczej w Polsce. 
Na pytanie — jakie jest, ogólnie 

sce — następuje odpowiedź: 
biorąc, położenie gospodarcze w Pol- 

Naogół dobre. Oczywiście trzeba to brać w zestawieniu z gospodar- 
czem położeniem państw w całej Europie, z osłabieniem popytu .(rzecz jasna, 
że w przemyśle polskim nastąpił spokój jak i w innych krajach). 

Polska jest krajem w 60 proc. rolniczych. Niskie ceny na produkty 
wiejskie doprowadziły do tego, że owe 60 proc. ludności nie znajdując ryn- 
ku zbytu (według opłacających się cen) na swoje wyroby, woli je sama 
spożyć, niż trudzić się mało zyskownem odwożeniem na rynek. 

W rezultacie ludzie ci odżywiają się znacznie lepiej niż dawniej. 
Co do przemysłu, to należy zaznaczyć, że stosunki są możliwe, gdyż 

Polska ma stosunkowo nieduży procent bezrobotnych. Na 30 milj. ludności, 
bezrobotnych jest 175 tysięcy. Jest to niewiele, zwłaszcza kiedy się weźmie 
"pod uwagę stan bezrobocia w innych krajach. 

— A czy jest czemś realnem uzasadniony niski kurs papierów polskich 
na giełdzie? i 

— Te cyfry są mi dobrze znane. Tu nie decyduje tak bardzo rzeczy 
wisty stan wartości, jak moment psychologiczny i niskie kursy papierów nie 
odzwierciadlają ich wartości rzeczywistej. 

Z czasem to się zmieni. Jeżeli obcy zobaczą, 
opinja się urobi sprawiedliwa 

Polska w 10 lat zdziałała tyle, 

co Polska zdziałała, to 

że przyszłość jej zapowiada się obie- 
cująco. Weźmy pod uwagę, że w Polsce wojna trwała 6 lat, a nie 4, jak w 
innych państwach, że w czasie wojny była ona bardzo zniszczona, ogołoco- 
na. Zobaczmy teraz jej szkoły, drogi, koleje, a zdumiewać nas będzie ener- 
gja i sprawność tego narodu. 

To przyjdzie do wiadomości Amerykanów i wpłynie w przyszłości na 
to, że Polska stanie w kursie swoich papierów na równi z państwami istnie- 
jącemi dłużej. 

Dalsza rozmowa obraca się dookoła szeregu zagadnień naszego życia 
gospodarczego. 

Na zapytanie, czy czynny bilans eksportowy jest naturalny czy „,ro- 
biony“, czy Polska wywozi nadwyżkę, czy też narusza własny majątej — p. 
Devey odpowiada — Polska jest jednym z niewielu krajów Europy, mających 
zbilansowane budżety. Wywozi ona nadwyżki węgla i drzewa. 

Zdrowy 
CZĘSTOCHOWA. PAT. Liczni 

raz swemu oburzeniu z powodu krwawego czynu 

odruch 
członkowie P.P.S.C.K.W., dając wy- 

Kostrzewskiego, wystę- 
pują z szeregów stronnictwa, podając motywy swego ustąpienia do wia- 
domości publicznej. M. in. wystąpił z partji były radny miejski Bolesław 
Jasiurski. Niezależnie od indywidualnych wystąpień związek położnych w 
Częstochowie zgłosił deklarację, w której 
gicznemi zajściami w Kasie Chorych 
wych P. P. S. należeć nie będzie. 

oświadcza, iż w związku z tra- 
nadal do rady związków zawodo- 

Awantury hitlerowców 
BERLIN. PAT. — Narodowi socjaliści rozszerzyli ostatnio swą akcję manifesta- 

cyjno-polityczną na teren instytucyj artystyczno-kulturalnych. Podczas niedzielnego 
przedstawienia opery we Frankfurcie nad Menem, hitlerowcy wdarli się na widownię, 
wszczynając hałas i wznosząc okrzyki bowoje: „Deutschland erwache”*, rzucając wresz 
cie wiele bomb cuchnących i petard. Przedstawienie musiano na pewien czas przerwać.. 

Po przewietrzeniu sali i usunięciu warcholskich elementów przedstawienie podję 
to na nowo przy oświetlonej sali. Obecni na przedstawieniu księstwo Takamatsu opu- 

šcili gmach opery. Wyrzuceni z teatru hitlerowcy urządzili manifestację na ulicach 
miasta, której przeciwstawiała się policja, dokonując kilku aresztowań. 

Do gorszących scen doszło również w wirtemberskim teatrze krajowym w Stut- 

garcie, podczas przedstawienia sztuki Dymowa: „Cienie nad Harlemem*. Hitlerowcy 

zaczęli hałasować i gwizdać, poturbowali kilka osób z pośród publiczności, wznosili 

okrzyki: „Deutschland erwache", „Precz z żydami' i rzucali cuchnące bomby. Dopiero 

policja przy użyciu pałek gumowych przywróciła porządek. 

Lotnik francuski w szponach Sowietów 
MOSKWA. PAT. Francuski lotnik, który spadł [z aparatem w okolicach 

Bychowa, ma być przewieziony do więzienia moskiewskiego. Władze sądo- 
we twierdzą, że lotnik nie miał pozwolenia na przelot nad terytorjum 
Związku Sowieckiego. , 

Studenci agitatorami 
NOWY YORK. PAT. Władze Imigracyjne zatrzymały na Ellis Isiand 

16 studentów, przybyłych z Rosji Towieckiej pod 

nia studjów w różnych uczelniach. 
około 6 miesięcy. 

retekstem uzupełnie- 
Studenci mieli zabawić w Ameryce 

Akcja władz smięrecyjnyc nastąpiła wskutekĄskargi współtowarzyszy po- 
dróży studentów. sp 
studenci 
kański. 

prowadzili agitację bolszewicką i 
jółtowarzysze ci zeznali, że podczas podróży morskie- 

wyszydzali ustrój amery 

  

Że zjazdu narodowców litewskich 
Premjer Tubialis o zbliżeniu z Łotwą 

KOWNO. PAT. W dniu 20 b. m. zakoń- 
czył się zjazd narodowców. Wszyscy mini- 
strowie z wyjątkiem ministra rolnictwa wy- 
głosili referaty, oświetlające obecną sytuację 
w ich resortach. Przed zamknięciem zjazdu 
Przybył również prezydent Smetona. 

Premjer ministrów _Tubialis wygłosił 
dłuższe przemówienie, charakteryzujące eko 
nomiczne położenie kraju. Zaznaczył on, że 
chociaż kryzys ekonomiczny daje się silnie 
odczuwać od 1928 roku, to jednak ogólna 
sytuacja znacznie się poprawiła. 

Emisja Banku Litewskiego wzrosła z 95 
miljonów do 109, przy jednoczesnym wzro- 
ście pokrycia, które w chwili obecnej wyno- 
si 132 JOY 

Bilans wy, który osią: w pierw 
szem półroczu 1928 roku 18 iais iitów, 
w roku Obecnym osiągnął sumę 158 miljo- 
nów. Monopol zapałczany, wprowadzony w 
roku bieżącym, został wydzierżawiony na 
bardziej dogodnych warunkach w porówna- 

niu do warunków, które otrzymały inne pań- 
stwa, a suma, uzyskana z tego źródła zo- 
stała przekazana na powiększenie kredytów 
hipotecznych. 

Litwa przystąpi do wykorzystania włas 
nych surowców i w tym celu mają być za- 
łożone cukrownia i fabryka cementu. Prze- 
chodząc do kwestji polityki wewnętrznej, 
premjer zaznaczył, że istnieje „cały szereg 

zagadnień, z których najbardziej aktualnem 
w chwili obecnej jest EK nowej 
ordynacji wyborczej do Sejmu oraz ustawy 
o obieralności A у z 

W sprawie Kłajpedy należy zachować zi- 
mną krew. 4 

Pogłoski o zmianie polityki w sprawie 
Kłajpedy i Wileńszczyzny nie mają żadnej 
podstawy. Wkońcu minister z zadowoleniem 
podkreślił, że nastąpiło zbliżenie pomiędzy 
Łotwą i Litwą, przyczem wskazał, że Łotwa 
w stosunku do Litwy, jak to wykazały 
obecnie prowadzone pertraktacje, jest pań- 
stwem przemysłowem, gdy Litwa w stosun- 
ku do Łotwy jest państwem czysto rolni- 
czem i dlatego Litwa może być rynkiem zby 
tu dla wytworów przemysłu łotewskiego, a 
Łotwa — dla produktów rolnych Litwy. 
Projekt reorganizacji partjj narodowców w 
myśl zasad milicji taszystowskiej, nie został 

przyjęty. 

| CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3 gr. 40, Za texstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
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Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Adranistraejs 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie m 

   świątecznych raz z prowincji o 25 proc. drożej, 
: przyjmuje zastrzeżeń u 

eru dowodowego 20 gre 

  

     
  

WIELKA DEBATA 
POLITYCZNA 

w REICHSTAGU 
EKSPOSE KANCLERZA BRUENINGA, 
Wielką debatę polityczną w Reichstagu 

poprzedzaną licznemi awanturami ulicznemi 
w Berlinie w których główną rolę odegra- 
li komuniści i hitlerowcy, zainaugurowało 
przemówienie programowe konclerza Brue- 
ninga. 

Gdy na trybunie ukazał się kanclerz na 
ławach komunistycznych rozpoczął się nie- 
opisany wrzask i tumult. Dopiero po uspo- 
kojeniu awanturujących się posłów kanclerz 
mogł rozpocząć przemówienie, podnosząc w 
pierwszy rzędzie, iż kryzys jaki przeżywają 
Niemcy, pozostaje w związku z krzyzysem 
światowym. 

Rząd Rzeszy opracował obszerny pro- 

Z za kordonów 
UCHWAŁY „ZWIĄZKU ODZY- 

SKANIA WiLNA“ 
Z Kowna donoszą: Odbywały się tu wal- 

ne narady „Związku Odzyskania Wilna”. 
W drugim dniu obrad, które się roz- 

poczęły w poniedziałek, wywiązała się dy- 
skusja. 

W dyskusji m. in. zabrał głos ks. Bum- 
sza. Mówca przedewszystkiem wskazał, iż 
porozumienie z Polską nie jest tak trudne. 
Dzisiaj zapomina się, iż najgłówniejszą dro- 
ga do Wilna jest wewnętrzna konsolidacja 
państwa. Obecna polityka wewnętrzna Lit- 
wy wymaga radykalnych zmian. Nastrój pa- 
trjotyczny dzisiaj osłabł. To wszystko 0d- 

Šajo, Wilno od Litwy. 
procz tego, ks. Bumsza wskazal, iž za- 

sa och gospodarczo - finansoych, ma- mało alias starah dokola przygotowa= 
ns usunięcie najbardziej tkli- nia do pracy inteligencji wileńskiej. Wileń- 

e s KK tego kryzysu. Warunkiem, szczyzna cierpi na brak inteligencji. W wal- 
i 2 programu rządowego, O ce O odzyskanie Wilna przedewszystkiem 
walca L rz Bruening wraz z minisi należałoby zwrócić uwagę na rozwój kultu- 
= Kd: będzie przy pomocy wszelkich mo- ralny narodu oraz na wyrobienie odporności 
kar kepa Šo se oi i = kulturalnej. Samo zaś pobrzękiwanie bronią 

RE art. 48 konstytucji zarządzeń doraź- as EA Lo M 
nych. DZY Metody odzyskania Wilna musiałyby być 
w Przechodząc do omówienia spraw polity- oparte na awiawiedliwóści! pławocadno 3 

ki zagranicznej, kanclerz Bruening podkreś- į dobrej woli. Zbyt częste wołania i hasła 
a najwyższym celem, do którego rząd mogą tylko pogorszyć sytuację. Wskazywać 

ąžy, jest zdobycie wolności narodowej i bowiem mogą, iż Wilno jest dla Litwinów 
odzyskanie moralnego i materjalnego równo zwykłym konikiem a nie żywiołowym  ru- 
uprawnienia Niemiec z innemi państwami. chem i poświęceniem się całego narodu do OE e tego Bia ua bezwarunko- walki na śmierć i życie. я 

Rzą REZ Kaas Pe. DOTACJE W duchu pacyfistycznym przemawiał 
Kość POP k Ё stud. Bendorawiczius, który podkreślił, iż 
A przypomina, że Bank dla rOz- pobrzękiwanie bronią niewiele może dać. 
rachunków międzynarodowych upoważniony Pewniejszą drogę do Wilna stanowi walka Wa do _ podjęcia och Adi nA kulturalna. 

€lu usunięcie ewentualnyc ości, wy- Z kolei przedstawiciel Kłaj świad- 
nikłych z kryzysu gospodarczo - finansowe czyj, jż Klaipeda dla ewy o 
go Rzeszy. Rząd Rzeszy uznaje w zupelnos Wilno, a jednak o niej się zapomina. 
ci pełnomocnictwa ubolewa jednak, że myśl _ Ustępstwa poczynione przez rząd litew- 
a w nich, spotkała się dotychczas ze ski w Genewie wyrządziły wielką krzywdę 
$ A OE po stronie państw wie- „krajowi kłajpedzkiemu. W czasie wyborów 
cziiń ZŁA: No ae ii © Sejmiku Litwini uzyskaliby przynajmniej 

go Mz rd nietylko Niemcy, lecz i inne pań, SR PE ZZA EM 
stwa zainteresowane i że nastąpić musi przy W łka dalszych е Е ych obrad uchwalono wy- 
2: bonas aaa Ss ża) RE pozdeosžen na pismie B rządu z pó 
® 2 * 00 у aby z Polakami nie prowadzono ża! 
jennych bezwarunkowo nie powinien  pro- skok dopóki nie wróć krajów Sza wadzić do odebrania narodowi niemieckiemu niętych, oraz do kowieńskiego arcybiskupa 
podstaw etycznych i społecznych bytu. Mil- metropolity, do rektora uniwersytetu, armji 

e które spłacać muszą Niemcy, nie tyl jitewskiej, Związku strzelców, braci Litwi- 
o wywołują bezrobocie w Rzeszy, lecz i nów uciemiężonych, Litwinów  amerykań- Fodunżają RARE funkcjonowanie świa- skich i Białorusinów. 

AS sparatu gospodarczego: . Przyjęto również szereg rezolucyj: 1. pro 
ajgłówniejszem zadaniem, jakie stawia test przeciwko  nieustającemu terorowi w oba. RZE o e Wileńszczyźnie oraz współczucie dla braci 

8 wewriętrz Litwinow. 2. Pozdrowienie uciemiężonym Mpankowego sio Sametamy padaka radeon orz Życzei ryesego odzyska 
niemieckiej polityki zagranicznej. Od urzeczy aby O, a GA Jaz 
wistnienia tego programu zależeć będzie, z kwestją wileńską, aby Solono w 
czy Niemcy będą mogły żądać zastosowania szkołach średnich i wyższych wykłady o klauzul, przewidzianych w planie Younga, Wilnie, oraz aby zezwolono młodzieży szkol na wypadek kryzysu. Wszystkie kraje, PO- nej tworzyć oddziały Związku Odzyskania 
dobnie, jak Niemcy, zamierzają serjo współ- Wilna. 4. życzenie wydawania większej działać nad odbudową Europy. Powinny one ilości książek o Wilnie w obcych językach, 
jednak pamiętać o głębokich przyczynach oraz tłumaczeń z obcych języków na litew- w stosunkach, panujących obecnie w Niem- ski. 5. Prośbę do rządu, aby nie zezwolił na 
czech. Od szeregu lat szerokie sfery narodu wtrącanie się obcych й istw do spraw wew 
niemieckiego uginają się pod ciężarem CO- nętrznych Litwy. 6. ezolucję, aby prosić 
raz rosnącej niedoli. Zrozumieć więc trzeba wychodźców _ litewskich całego świata 0 
to gwałtowne rozczarowanie, jakie wybucha wzięcie udziała w pracy odzyskania Wilna. 
na widok RC „czego doznały Niemcy, mimo Uchwalono w imieniu zjazdu  wystoso. 

US aa # 1;»\/05: 1Ы‹10 р‘›‚огоштш'пш_ 2 wać do generalnego sekretarza Ligi Naro- , jem, co do głębi wzburza naród niemiec gów protest przeciwko zezwoleniu Ligi Na- ki, zwłaszcza pokolenie młode, jest fakt, że rodów na wtrącanie się obcych państw do 
po pierwszem ciężkiem rozczarowaniu, Wy- spraw wewnętrznych Litwy w kwestjach wołanem przez niedotrzymanie przyrzeczeń, kraju Kłajpedzkiego oraz przy tej Sposob: zawartych w deklaracji Wilsona, strona prze ści przypomnieć © sprawie Wiletstiej i 
ciwna nie dotrzymuje obecnie nawet posta nienpalejętsości iui 0: S z 
nowień Traktatu Wersalskiego, przemawiają nięcia tej spraw РЕ eZ Lig 4 ów y8- 
cych na korzyść Niemiec. Postanowienie trak ć Zadiecwawie aż Ode pi pro- 

  

ZJAZD ZWIĄZKU MIAST 

KOWNO. PAT. — Został tu otwarty 
zjazd związku miast. Głównym tematem 
obrad jest ordynacja wyborcza do samorzą- 
dów miejskich. 

tatu pokojowego, że rzymusowem roz- s 
brojeniu a= również AR państwa testų "powietzono prezydjum аюь 
przeprowadzą u siebie rozbrojenie, dotych- 
czas nie zostało nawet w Jbak E W. KS. KRUP. AWICZIUSOWI GROZI 
konane. Stan taki nie da się utrzymać na- NIEBEZPIECZEŃSTWO 
dal. Jest więc tem bardziej ważne, aby Reich 
ow Przy a SOA RAA > KOWNO. PAT. — Leader chrześci 
ań w zakresie zabezpieczenia Niemiec przed ;„zcpia; si p 

innemi państwami, mimo EA róż p: ei ks.  Krupawiczius 
nic w stanie zbrojeń niemieckich, znałazła Został przesłuchany przez władze ad- 
materjalne i idealne poparcie wewnątrz Nie ministracyjne w związku z jego ostat- 
miec. W zakresie rozbudowy obrony kraju niemi wystąpieniami przeciwrządowe- rząd będzie zawsze występował za utrzyma mi * 
niem pogotowia zbrojnego w narodzie nie- 3 
mieckim (oklaski na ławach rządowych i hi 
tlerowskich). Staraniem rządu będzie, aby 
siłę zbrojną jako majtrwalsze oparcie - 
wspólnoty narodowej Niemiec, pozostawić 
wolną od wpływu stronnictw i polityki. 

DYSKUSJA. 

Dyskusja polityczna w Reichstagu osiąg- 
nęła punkt kuiminacyjny w przemowieniach 127355 995 5 ——3—373-—— a оОН 
b. kanclerza Mullera i przedstawiciela naro- |. я 
dowych Bo ad Strassera. W dalszym Sta r. o ga. Na tem dyskusja zo- 
ciągu szereg mówców sprecyzowało żąda- а róż, па poszczególnych frakcyj parlamentarnych -„, osią projekt umowy handlowej nieiece 

omunista Fiek żądał zniesienia zakazu or. ko - fińskiej. Przeciwko ustawie głosowali 
socjal - demokraci i komuniści, W związku 
z drugiem czytaniem ustawy komuniści zgło 
sili wniosek o wyrażenie votum nieufności 
ministrowi rolnictwa Schielemu. 

ganizacyj komunistycznych Rottfronti  Liś 
Antyfaszystowskiej. Obie te organizacje 
mimo zakazu istnieją nadal i prowadzą 
akcję nielegalną. Imieniem frakcji centrowej 
poseł Joes zapowiedział poparcie rządu ze 
strony centrum, podkreślając jednocześnie 
ia tako: pewnych YE w zarządze * ę 
niach doraźnych prezydeni sprawie po- 

lityki Zapraniušaė Toż Ajo partja „, BERLIN. (PAT). Frakcja Narodowo - so 
centrowa iołoży wszelkich starań, ażeby po Cialistyczna w Reichstagu zgłosiła szereg 
przeć kroki rządu Brueninga, w kierunku re- wniosków o charakterze demonstracyjnym. 
wizji traktatów pokojowych. Wczorajsza de M. in. frakcja wzywa rząd Rzeszy do przed- 
kłaracja kanclerza _ wprowadziła do polityki łożenia projektu ustawy przyznającej Niem 
zagranicznej Niemiec nowy ton. Przedstiawi Com z pochodzenia, zamieszkałym na obsza- 
ciel niemiecko - narodowych Oberiehren kry rach odstąpionych prawa wysyłania przed- 
tykował program rządu w zakresie polityki stawicieli do Reichstagu. Inny wniosek żą- 
zagranicznej, handlowej i gospodarczej. Мб- Ча podjęcia rokowań z Austrją w celu za- 
wca wystąpił z ostrym atakiem przeciwko  warcia unji celnej niemiecko - austrjackiej. 
ministrowi Curtiusowi, zaznaczając, iż w za 
kresie polityki zbrojeniowej rząd Brueninga 
zawiódł. calkowicie pokładane w nim radzie : R: 

je. Poset z frakcji ludowej Dingłdey wystąpił BERLIN (PAT). Reichstag przyjął dziś 
w obronie ministra Reichswehry  Groenera we wszystkich trzech czytaniach projekt 1- 
przed atakiem hitlerowców, podkreślając za- stawy o wypłacie odszkodowań tym obywa 
sługi, jakie położył około rozbudowy  nie-. telom niemieckim, których pretensje do rzą- 
mieckiej floty wojennej. Przewodniczący ba- du polskiego z tytułuł zlikwidowania ich ma 
warskiej partji ludowej prałat Leicht apeło-jątków w Polsce przyjął do załatwienia rząd 
wał do rządu Rzeszy, ażeby wykorzystał Rzeszy na zasadzie polsko - niemieckiego 
rajbliższą okazję dla wysunięcia sprawy 1e- układu wyrównawczego. 

* * *



ż 

ECHA KRAJOWE 
ŚWIĘCIANY 

— Z frontu wyborczego w okręgu Nr. 
64 — Święciany. Na froncie wyborczym w 
święciańskim okręgu pozorny spokój, ujaw- 
niający się nazewnątrz, co jednak nie stano- 
wi, by tu lub ówdzie przywódcy stronnictw 
opozycyjnych nie prowadzili agitacji. Jeśli 
do czasu ustalenia numerów list wybor- 
czych nazewnątrz panuje spokój, to we- 
waątrz organizacyj i komitetów wyborczych 
potworzonych niemal w każdem miastecz- 
ku, w każdej większej wsi, wre gorączko- 
wa praca. Niemal wszyscy  ušwiadomieni 
wiedzą, że w dniu 16 listopada najsilniej- 
sze ugrupowania lewicowe i cały bogo - 
ojczyźniany czerwony obóz stoczą walkę z 
B. B. W. R., walkę, decydującą o dobro 
Rzeczypospolitej. Nie bacząc, że jeszcze 
dwadzieścia kilka dni dzieli nas od dnia wy 
borów, wiemy aż nadto dobrze, kto w okrę- 
gu święciańskim będzie sekundował B. B. 
W. R. Endecy, ugrupowania białoruskie i 
blok  Adamowiczowsko - Szapielowski — 
oto sekundanci, którzy jako tako będą dąży- 
li do zdobycia chociażby po jednym manda- 
cie.Centrolew, ten głośny blok, idący do ur- 
ny wyborczej z listą „Związku Obrony Pra- 
wa i Wolności Ludu““, po nieoczekiwanym 

rozłamie w Stronnictwie Chłopskiem i wyco 

faniu się b. posła  Szapiela — czołowego 

kandydata z okręgu Nr. 64 w powiatach, 

wchodzących w skład okręgu święciańskie- 

go — nie może liczyć na powodzenie. Nie- 

liczna garstka kolejarzy, należących do 

PPS CKW, zatrudnionych w warsztatach 
kolejowych Nowo - Święciany, nie potrafiy 

dać zwycięstwa opozycjonistom z pod sztan 

darów PPS CKW., Wyzwolenia Str. Chłop- 
skiego, N. P. R. i Piasta. Na nic się nie zda 

rozwiązywanie komitetów, zorganizowanych 

przez Adamowicza i Szapiela, występują- 

cych przed rozłamem w imieniu „Związku 

Obrony Prawa i Wolności Ludu**, nic nie 

pomoże obsadzanie pewnymi ludźmi zarzą- 

dów tych komitetów — bez Szapiela pewna 

klęska. 

Stronnictwo Chłopskie, a właściwie gru- 

pa Adamowicza i Szapielą cieszy się pew- 

nem powodzeniem, szczególnie po wypadku 

opowiedzenia się za Szapielem niemal wszy- 

stkica mężów zaufania Wyzwolenia i Stron- 

|nictwa Chłopskiego, którzy byli filarem 

Centrolewu do dnia rozłamu. Kandydatura 

Szapiela jest pewną wygranej, nie bacząc, 

że zwolennicy Centrolewu  okrzyknęli go 

zdrajcą ludu wiejskiego, sprzedawczykiem, 

lizuseim i t. p. 

Endecja na czele z b. posłem Kownac- 
kim z dnia na dzień traci swych zwolenni- 
ków, którzy przechodzą do obozu prorządo- 

wego. Prawdopodobnie zbyteczne będą wy- 

jazdy krzykaczy endeckich na tereny okrę- 

  

u. 
> Chadecja nie stanowi poważnego kon- 

kurenta nie może liczyć na zdobycie manda 

tu. 
Białorusini przeżywają okres dezorgani- 

zacji. Brak osławionej 18- ki (Bloku Mniej- 
szości) i zgłoszenie kilku list przez odrębne 

stronnictwo białoruskie (Ukraińsko - Biało- 

ruski Blok Wyborczy, Biał. rob. - włość. 
„Zmahanje““ i inne lokalne ugrupowania) 

wytworzą wśród nieuświadomionej ludności 

białoruskiej zamęt. Największe pole popisu 

w _Dziśnieńszczyźnie,  Brasławszczyźnie i 

Postawskim będą mieli agitatorzy, zaanga- 

żowani przez listy komunizujące, obiecują- 

ce stworzyć raj na ziemi. : 

Litwini zgodnie z uchwałą Tymcz. Li- 

tewskiego Komitetu w Wilnie oficjalnie nie 

wezmą udziału w wyborach, co nie przeszka 

dza wiejskiej ludności litewskiej głosować 

na listę Szapiela i B. B. W. R. (w r. 1930 

—lipiec i w 1928 — marzec). Jednocześnie 

w Święciańskim rozeszły się pogłoski o wy- 

stawieniu listy litewskiej przez działaczy, 

nie podporządkowywujących się pod dyrek 

tywy Komitetu. jeśli faktycznie wersje od- 
powiadają prawdzie, to zaznaczyć można, 

2е będzie to lista lewicowców - Litwinów, a 

nie p. M. Ciunelisa - b. posła do Dumy ro- 
Syjskiej i dwukrotnego kandydata na posła 
(r. 1928 i 14 30 — lipiec). P. M. Ciunelis 

wyborami nie jest zainteresowany i żadnej 

swej listy nie wystawił. 
Żydzi prawdopodobnie oddadzą swe gło- 

sy za B. B. W. R. i Ogólno - Żyd. Blok 
Gospodarczy. Większego jednak zaintereso- 
sowania się wyborami wśród wyznawców 
Starego Testamentu nie widać. 

B. B. W. R, skupiający w swych sze- 
regach włościan, ziemian, urzędników, nau- 
czycielstwo, kolejarzy, robotników i tych 
wszystkich, którzy nie chcą być wrogami 
własnego Państwa, ma zdecydowane powo- 
dzenie. Miasta, miasteczka i większe wsie 
pokryte zostały siecią samorzutnie zorgani- 
zowanych komitetów wyborczych Bloku, 
oddadzą większość swych głosów za listę, 
na czele której stanął Ten, który od lat 
wczesnej młodości myśli o Polsce więcej, 
niż my wszyscy, Ten, który w sierpniowy 
dzień wyruszył na czele garstki szaleńców 
w bój za sprawę Polski, Ten — odwoływu- 
jący się po raz zapewne ostatni do sumie- 
nia Narodu. Jozei Terlecki 

— Wystawa przysposobienia rolniczego. 
Według posiadanych informacyj V „. „S 

Wystawa plonów, zebranych przez uczestni 
ków konkursu Przysposobienia Rolniczego, 
z całego powiatu odbędzie się dnia 5 listo- 
pada na Rynku w Święcianach, gdzie rów- 
nież zostanie ustalona klasyfikacja uczestui- 
ków do nagrody. 

Bliższe wyniki całorocznej pracy mło- 
dych konkursowiczów zostaną podane przez 
naszego korespondenta w specjalnej kore- 
spondencji — po wystawie. (i. i. t.) 

PINSK 
— Nowe urządzenia kulturalne koleja- 

rzy pińskich. Ostatnio na terenie Pińska 
dzięki ruchliwośc: i przedsiębiorczości prze- 
wodniczącego miejscowych kolejarzy, zor- 
ganizowanych w tak zwane „Ognisko'**, po- 
wstał szereg nowych ważnych placówek. 

Dzięki inicjatywie wspomnianego wyżej 
prezesa zarządu „Ogniska  Kolejowego*'* 
p. Maliszewskiego powstało przedszkole, do 
którego uczęszcza 35 dzieci. Na przyszły se- 
zon wakacyjny przygotowane już zostały 
półkolonje letnie, których wartość urządzeń 
sięga po nad 15 tysięcy. Sale i poczekalnie 
kinowe własnym nakładem „Ognisko Kole- 
jowe'* doprowadza do należytego wyglądu 
tak, iż po ukończeniu remontu urządzenia 
„Ogniska““ będą miały na terenie Pińska 
najesteeyczniejszy wygląd. Ludność miejsco 
wa coraz bardziej się interesuje pracami ko- 
lejarzy, świadczy o tem chociażby tłumne 
uczęszczanie publiezności na odczyty, orga- 
nizowane przez „Ognisko  Kolejowe““; na 
ostatnim bowiem odczycie było około 700 
osób pilnie i w skupieniu słuchających wy- 
wodów prelegenta. Przypuszczać należy, 
iż prelekcje podobne będą częściej urządza- 
ne, co ma wielkie znaczenie państwowe 1 
społeczne. 

Bardzo energicznie zakrzątnął się p. 
Maliszewski dokoła urządzenia parku na te- 
renach kolejowych, któryby był jedynem 
miejscem spacerowem w mieście, ponieważ 
dotychczas oprócz wybrzeża rzeki iunych 
miejsc wypoczynkowych miasto nie posiada. 

Życzyć gorąco należy, aby zbożna praca 
pińskich kolejarzy  owocnie się rozwijaia, 
mając na względzie dobro i pożytex publicz- 

ny. Jan „Kowskią 

NIEŚWIEŻ 

— Rozwój rolnictwa w powiecie. W 
Nr. Nr. 226 i 227 „Stowa““ z dni 2 i 3 paź- 
dziernika r. b. p. Wanda Kotwicka w 
„Echach Krajowych““, opisując swe wraże- 

nia z pobytu na terenie powiatu nieświeskie- 

go, podała szereg danych, dotyczących rol- 

nictwa w tym powiecie. Ponieważ dane te 

niezupełnie zgodne są z faktycznym stanem 
rzeczy, podaję poniżej wyświetlające rze- 
czywisty stan rzeczy: 

Nawozy sztuczne na teren powiatu spro- 
wądzane są przez Spółdzielnię Rolniczo - 
Handlową „Rolnik* w Nieświeżu. Spółdziel- 

nia ta rozprowadziła w 1928 roku 555 tonn, 

w 1929 r. 690 tonn i w roku bieżącym 468 
tonn nawozów sztucznych. 

Obecnie rolniczy personel sejmik. stanowią: 

agronom powiatowy, instruktor hodowlany, 

instruktor ogrodnictwa i pszczelnictwa i 3 - 

ch agronomów rejonowych. Personel O.T.O. 
i K.R.: sekretarz, instruktor objazdowy, in- 

struktor konkursów hodowlanych i 3-ech 
asystentów kół kontroli obór. 

Sejmik posiada na punktach kopulacyj- 
nych 12 buhai rasy czerwonej polskiej i 2 
knury rasy wielkiej białej angielskiej. Po- 

nadto gminy na takich punktach posiadają 
12 buhai i 16 knurów. 

Ogiery na punktach  kopulacyjnych w 
dwóch, trzech miejscowościach rok rocznie 
umieszczane są tylko z państwowego stada 
ogierów w Janowie Podlaskim. Na punktach 
ruchomych czyszczenia ziarna Sejmik i Tow 
ruchomych czyszczenia ziarna Sejmik i 
Okr. T - wo Org. i KóŁ. Roln. łącznie po- 
siadają siedem maszyn. 

W każdej z 8-miu gmin znajdują się na- 
rzędzia do uprawy łąk, z których cała lud- 
ność może korzystać. Oprócz tego w 0sa- 
dzie Hłaskowszczyzna gminy Hrycewickiej 
został ulokowany, jako w okolicy najwięcej 
zaawansowanej w uprawie łąk, punkt z na- 
rzędziami do ich uprawy. Na punkcie tym 

    

znajduje się łącznie 10 narzędzi. Przez 

Okręgowy Urząd Ziemski w Grodnie przy 
pomocy personelu sejmikowego zostały 
zmeljorowane w roku bieżącym łąki w Ka- 
czanowiczach,  Kuchczycach, Zabłotnikach, 
Buraczkach i Siejłowiczach. Zostały opraco- 
wane projekty  meljoracyjne dla siedmiu 
miejscowości, które wykonane zostaną w 
roku przyszłym. Ponadto zmeljorowany 20- 
stał całkowicie majątek sejmikowy Hanusow 
szczyzna z funduszów Ministerstwa Rolni- 
ctwa i łąki majątku Janowicze p. Olgierda 
Jeleńskiego z funduszów tegoż. 

Powiat posiada dziewięć Kas Stefczyka, 
dwa Banki Chrześcijańskie i Komunalną Ka- 
sę Oszczędności. 

Mleczarni czynnych jest 
cym 5. 

Koło Gospodyń Wiejskich posiada in- 
struktorkę powiatową i na terenie powiatu 
15 kół. Między innemi, — przedszkole w ro- 
ku bieżącym prowadzone było w osadzie 
Kuchczyce. 

w roku bieżą- 

э вО М о 

Nowy rekord lotniczy 
NOWY YORK. PAT. Kapitan Frank Hawks, jeden z najwybit- 

niejszych lotników amerykańskich zdobył nowy rekord, przela- 
tując z Filadelfji do Nowego Yorku 90 mil angielskich (145 klm.) 
w 20 min., czyli zszybkością 270 mil, t. į. 432 klm. na godz. 

  

Dr. Weizman rezygnuje ze stanowiska 
LONDYN. PAT. Biuro Reutera dowiaduje się, że dr. Weizman wy- 

stosował do ministra kolonji pismo, 
stanowiska prezydenta światowej organizacji sjonistycznej 

zawiadamiając go, że zrezygnuje ze 
oraz przewod- 

niczącego agencji żydowskiej w Palestynie i że zwołuje on kongres tych 
dwóch organizacyj. 

Powstańcy zdobyli miasto Victoria 
PORTO ALLEGRE. PAT. — Komunikat powstańczy donosi o zdobyciu miasta 

Victoria, stolicy stanu Espirato Santo, dzięki czemu udało się odciąć od rządu central- 

nego wierny mu stan Bahia. Według twierdzeń powstańców, cały stan Espirito Santo 

znajduje się w ich rękach. 

  

Tajemniczy osobnicy strzelają do policjanta 
LWÓW. PAT. — Prasa z dnia 20 b. 

padku, którego widownią była miejscowość Kónigsau 
m. donosi z Drohobycza o krwawym wy- 

w tamtejszym powiecie. Do 
miejscowości tej przybył w niedzielę w odwiedziny do krewnych starszy posterunkowy 
Józef Trębecki, mający swój przydział służbowy w Medenicach, powiat Drohobycz. 

‚ W Kónigsau bawili od kilku dni dwaj osobnicy, którzy od tamtejszych mieszkań- 
ców domagali się datku, pod pozorem braku środków do życia. Posterunkowego Trę- 
beckiego proszono o interwencję. Wezwał on obu osobników do okazania legitymacji. 
Wówczas jeden z osobników wydobył nagle rewolwer i dał do posterunkowego dwa 
strzały. Mimo odniesionych ran, posterunkowy usiłował napastnika rozbroić. Wtedy dru- 
gi osobnik zadał posterunkow. cios nożem. Na odgłos strzałów nadbiegłego kilkanaście 
osób, które dowiedziawszy się o napadzie na posterunkowego, usiłowały doraźnie uka- 
rać napastników. Przeszkodził temu ranny posterunkowy. 

Obu osobników przewieziono do Drohobycza i umieszczono w więzieniu sądu 
okręgowego. Pochodzą oni z powiatu jaworowskiego i wedle pewnych poszlak są człon 
kami U.O.W. Istnieje przypuszczenie, że obaj są sprawcami onegdajszego zamachu na 
samochód na drodze Drohobycz-Stryj. Starszy posterunkowy Trębecki przewieziony zo 
stał w stanie groźnym do szpitala w Drohobyczu. Policja i władze sądowe prowadzą 
dochodzenie. 

    
         

    

niniejszem ma zaszczyt 

i Nowogródzkie 

ul. Teatralna 4. 

Łódzka Fabryka 

ŁÓDZKA FABRYKA MOTORÓW 

„EKONOM” . 
zakomunikować 

iż jedyne przedstawicielstwo naszych wyrobów 

powierzyliśmy p. JECHIELOWI 

ŁÓBŹ 
Kilińskiego Nr. 112 

Wielce  Szanownej  Klienteli, 
na wojew. Wileńskie 

PLISKINOWI, Wilno, 

Motorów „EKONOM*, Łódź 
  

Niniejszem mam zaszczyt 

  

zawiadomić Wielce Szanowną , Klientelę, 

iż zostałem jedynym przedstawicielem Łódzkiej 

„EKONOM* Łódź, ul. Kilińskiego 112 na wojew. Wileńskie i Nowogródzkie 

i uprzejmie proszę o łaskawe zwracanie się bezpośrednio do mnie ze swemi 

zamówieniami i wszelkiemi poleceniami, które będą wykonane punktualnie. 

  

   

  

     

    

  

Fabryki Motorów 

Z poważaniem 
J. PLISKIN 

Wilno, ul. Teatralna 4, m. 9. 
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kilkoro z dobrej rodziny, inteligentne 

od 5—7 lat, poszukuję do kompletu 

—- przedszkola polsko - francuskiego. 

Zapisy codziennie od 9 do 1 po poł. 

Pańska 4 m. 4. 
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Dotychczas na terenie powiatu na sku- 

tek komasacji powstało 2180 gospodarstw 

indywidualnych. Przechodzi na takież 2118 

gospodarstw. 

Personel sejmikowy opiekuje się 116 
gospodarstwami przykładowemi z pomiędzy 
gospodarstw skomasowanych. 

Rachunkowość dla Min. Ref. Roln. z licz- 
by wymienionych w roku 1928 prowadziło 
9 gospodarzy, w roku 1929 — 69 gospoda- 
rzy i w roku bieżącym 80-ciu. 

Rok rocznie na terenie całego powiatu 
zakładany jest szereg doświadczeń nawozo- 

wych. W roku bieżącym jako inowację Sej- 
mik założył w 4-ech miejscach doświadcze- 
nia z okopowemi, zbożami i mieszankami 
traw na torfach. Doświadczenia te wywoła- 
ły wybitne zainteresowanie u zwiedzającej 
je ludności. Kończąc — nadmienić muszę, 
że od czasu zajmowania stanowiska agrono 
ma powiatowego w Sejmiku Nieświeskim, 
nie słyszałem kogoś z personelu rolniczego 
O.T.O. i K.R., czy też Sejmiku, mówiących 
po rosyjsku. 

> W. Skotnicki 
Agronom powiatowy Sejmiku Nieświeskiego 

Nieśwież, 8 — X. 1930 r. 

Obchód dziesieciolecia 
odparcia najazdu bolszewickiego 

NABOŻEŃSTWO W PARYŻU 
„PARYŻ. PAT. — W niedzielg w 

kościele polskim Wniebowzięcia od эу 
ło się nabożeństwo dziękczynne, zorga 
nizowane staraniem polskiego komite- 

tu okręgowego obchodu 10-lecia od- 
parcia najazdu Rosji sowieckiej. Mszę 
świętą odprawił ks. dr. Augustyn Jakų 
bisiak, który wygłosił piękne kazanie 
okolicznościowe. Obecny był ambasa- 

W WILNIE 

„ W Wilnie zarząd wojewódzki Pol- 
skich Związków Obrońców Ojczyzny 
zorganizował obchód, który wypadł 
imponująco. , 

W godzinach przedpołudniowych 
zebrały się na dziedzińcu Pałac licz- 
ne zastępy wszystkich organizacyj b. 
wojskowych ze sztandarami i orkie- 
strą i pomaszerowały ulicami miasta 
na akademię, do sali Klubu Kupieckie- 
go. Tutaj przed gmachem przy ul. Mon 
twiłłowskiej prezes Wil. Federacji Pol. 
Zw. Obr. Ojczyzny wicewojewoda 

Kirtiklis odebrał defiladę hufców b 
wojskowych. : 

W sali wypełnionej. po brzegi, usta 
wiły się na poliyyżaśaia mob. sztan 
darowe Federacji Z.0.O., Związku In- 
walidów Wojennych Rzeczypospolitej, 
Związku Legjonistów, Strzelca i Pod- 
oficerów Rezerwy. 

, Akademię zagaił podniosłem prze- 
mówieniem prezes zarządu woj. fede- 
racji p. Kirtiklis, podkreślając, że tak, 
jak przed 10 lat! ważyły się losy gra- 
nic Rzeczypospolitej, tak dzisiaj ważą 
się losy mocarstwowej potęgi Polski, 
toczy się bój pomiędzy Marszałkiem 
Piłsudskim, a partyjnictwem. 

Kończąc swe przemówienie prezes 
wezwał obecnych do oddania hołdu 

poległym, co też obecni uczynili pow- 
staniem z miejsc, poczem wzniósł po- 
wtórzony przez obecnych z zapałem 
okrzyk: „Niech żyje 
Rzeczpospolita, niech żyje Pan Prezy- 
dent Ignacy Mościcki". Orkiestra ode- 
grała hymn państwowy. 

Przy stole prezydjalnym zajęli miej 
sca, jako członkowie prezydjum preze- 
si wszystkich organizacyj b. wojsko- 
wych w Wilnie oraz inne osobistości 
wśród nich p. prezes Dyrekcji Poczt i 
Telegrafów Żuchowicz. 

„ Mir. 5 p. p. leg Kazimierz Bąbiń- 
ski wygłosił referat, który był rzutem 
oka na walki o niepodległość i zobra- 
zował akcję Naczelnego Wodza uwień 
czoną odzyskaniem Wilna. 

Po przemówieniu chór pocztow- 
ców wykonał pieśni wojskowe. 

4 kolei przemówił dr. Stefan Bro- 
kowski, przedktadając na końcu prze- 
mówienia następującą rezolucję: 

„Zebrane w dniu 19-X 1930 r. oddziały 
Federacji Polskich: Związków Obrońców Oj- 
czyzny na uroczystej akademji ku uczcze- 
niu dziesiątej rocznicy odparcia najazdu 
moskiewskiego i wyzwolenia Wilna, rozpa- 
miętywując przeżyte dni chwały oręża pol- 
skiego, zwróceni myślą ku swemu Wodzo- 
wi, który po przez trudy walk wiódł nas ku 
pewnemu zwycięstwu — po  rozważeniu 
przeżywanego obecnie przez Naród momen- 
tu dziejowego, z którego wyłonić się musi 
naprawa ustroju Państwa, — zgodnie posta- 
nawiają wyrazić uroczyste zapewnienie Wo- 
dzowi Narodu Marszałkowi Piłsudskiemu o 
swem żołnierskiem oddaniu i zdecydowanej 
gotowości do walki o nadanie Rzeczypospo- 
litej ustaw zasadniczych, gwarantujących jej 
spoistość wewnętrzną. Tocząca się obecnie 
akcja polityczna, której rezultatem ma być 
wyłonienie przedstawicielstwa narodowego, 
RZE w nas oparcie i czynne współdzia- 
anie . 

Rezolucję tę uchwalono jednomyśl- 
nie. 

Następnym punktem programu aka 
demji było wykonanie szeregu pieśni 
solowych przez p. Korwin-Piotrowską, 
której wręczono kwiaty. 

W tym momencie przybył na aka- 
demję wraz z delegacją odbywającej 

EITI IA NTT IS OW II IO OREW DREAD OCZKO. 

Teatr na Pohulance 
„MELODY LAS“ JANA ADOLFA 

HERTZA. 

Artykuł o sztuce Hertza powinien- 
by być pretekstem do mówienia o straj 
ku młodych, najmłodszych z r. 1905. 
Byłby przypomnieniem faktu, że była 
szkoła rosyjska i że głupota z podłoś- 
cią wzięły się za ręce, aby nas wypro- 
wadzić wreszcie z pełnej równowagi, 
nawet u dzieci, gdzie wiek jeszcze ja- 
ko tako upoważnia być ciastem, które- 
mu każde palce mogą nadać najbar- 
dziej karykaturalną formę. Nowe poko 
lenie nawet nie wie ile było plugastwa 
w osobie jakiegoś moskiewskiego czy- 
nownika, pragnącego  zaklimatyzo- 
wać się jak robactwo na ciele, wielkie 
go, obezwładnionego narodu. Hertz 
wziął temat 'w swoje ręce. Z jakimś 
fanatyzmem ulepił te swoje sceny, skle 
ił rozmaite epizody w jedno, żywcem 
wzięte fotografje z natury. Podrobione 
konteriekty mają też moc działania, 
zwłaszcza gdy jak rodzynki są domie- 
szane do melodramatu, który zdolny 
osnuć się dookoła czegoś, co jest ży- 

we w narodzie. 
Widz w teatrze na Pohulance pła- 

cze. Ciurkiem leją się łzy. To nie autor 
wywołuje to nasze rozczulenie wielką 

mocą swej twórczości. W sercu każde 

go jeszcze jest żywe _ poniewieranie 
narodu 
kmus  pocznie się czerwienić. Hertz 

zakasał ręce i kwas w swej buteleczce 
dobywa, cóż zatem dziwnego, że oczy 

są zaczerwienione i że po sztuce jeden 

drugiego pyta — pan płakałeś? Na- 

* tylko kwas przyłożyć a la- 

wet można się irytować, że tak mało 

włożywszy ducha, pociągnąwszy  tyl- 
ko za cyngiel, już można tak wszyst- 
kie prochy zgromadzone na widowni 
do wybuchu doprowadzić, do tego na- 
vięcia, do tego podniesienia w krze- 
słach, do tego jakiegoś zcementowania 
nagle wszystkich ziarnek piasku w je- 
dną górę zwartą, niemal otoczoną za- 
ciskającym się pierścieniem z żelaza, 
już z nacisku trzeszczącgo około syp 
kich mas. Serca ożywia nie krew poe- 
ty, ale to coś w nas samych, co w nas 
nagle jak wino się przelewa i na rów- 
ne nogi każe skoczyć, choć już mamy 
Państwo, skrzydła wolne, wielkie ho- 
ryzonty przed sobą a upiory i zło za 
sobą, jak burzę już łamiącą się tylko 
w dali. Nibyśmy to wszystko przeszli 
ale ono, to wszystko, jest jeszcze ży- 
we i domaga się znać daniny jeszcze 
raz choćby z łez. Tak dziś z lawy gore 
iacei powstającej co chwilę na dnie: 
dusz, nowoczesne narody się formują, 
zanim nie uzyskają oblicza wyraziste- 
go, które pozwoli im z uśmiechem spo 
glądać na siebie, nie jak dziś, gdy sie 
przepaści między jednemi i drugiemi 
otwierają. Tekst scenarjusza Jana Adol 
fa Hertza dobywa przed oczy strajk, 
szkołę, młodzież ucząca się, wiecującą 
w tym akcie IV, z przywarami, błęda- 
mi ale i światłami wielkiego polskie- 
go wiecowania, przed zapadnięciem 
decyzji, za które się potem życie skła 
da w ofierze. Pełno jest temperamentu 
i dziarskości w tych chłopcach, idą- 
cych przez zapał, górne porywy, roz- 
brajającą też gadatliwość, do tego swo 
jego „czynu”. 

Zapominać jednak nie należy, że 

najlepsze daje teatr. Był wiec na Po- 
hulance, prawdziwym, niesamowitym 
wiecem, pozwalającym nam zapom- 
nieć, że to scena, aktorowie, dekora- 
cja i że my sami oddzieleni jesteśmy 
od wszystkiego tą wiekuistą  rampą, 
bez której właśnie nie może być te- 
atru. Widzieliśmy wśród tej młodzie- 
ży w mundurkach aktorów, którzy na- 
wet zapomnieli, że grają w teatrze tak 
świetnie konwentykiel sejmowego ko- 
ła prowadzili; wzięli za uzdę konia, 
aby się nie wyrwał. Trochę inaczej by- 
ło w scenie szkoły (Il akt). Tu było 
widać, że coś brakuje. Jeżeli w IV ak- 
cie dano upust swojemu temperamento 
wi przez krzyk tupanie, gadanie, kla- 

skanie, to tu w tej scenie „inkwizy- 
cji* należało dać upust strachowi, 0- 
bawie, która tłoczy się nagle do głowy 
i oczy niesamowicie rozszerza. Dusza 
polska ma zawsze tę fantazję, która 
pozwala i za bardzo wiele widzieć ale 
i za bardzo znowu mało a którą Sło- 
wacki tak genjalnie ujawnił w scenie 
Kordjana w figurach Strach i Imagina- 
cja. Uczniowie w ławach jakby wie- 
dzieli zgóry co będzie i przez ten swój 
spokój (to było złe) uprzedzali nieja- 
ko akcję nie wyciągając na wierzch 
wszystkich lęków do tych rozmiarów, 
które dusza polska wyciąga w chwili, 
kiedy jest zahukaną i zatraca się w 
przypuszczeniach. Wtedy bunt, protest 
drażnionego Antosia (Wyrzykowski) 
byłby był bardziej artystyczny, zatem 
i prawdziwy na tle tej ciszy, ale pra- 
wdziwej ciszy, z lęku i napięcia u wszy 
stkich powstałej. Można na zewnątrz 
'jednym palcem nawet nie ruszyć, a mo 

że być tumult i groza w powietrzu, 

skoro te rzeczy mają miejsce w duszy. 

Niestety w drugim akcie uczniowie 

przed się więcej się gapią, niż żyją 
tem, co nagle rozwiera się przed ich 
wewnętrznym wzrokiem. Od pełnej pol 
skiej młodości odcinała się doskonale 

plejada pedagogów. Trzeba przyznać, 
że poszczególne figury były umiejętnie 
wyłowione z tych arcywzorów, w któ- 

re szkoła rosyjska była tak bogata. 
Zeiwerowicz miał staturę i konterfekt, 
o którym nie łatwo przyjdzie zapom- 
nieć. Z tym swoim brzuchem, jadącym 
jak kula, z tą swoją główką skręconą 
jak pod wiatr, wreszcie z tą swoją rą- 
czką w pięść obróconą na biodrach był 
niezrównaną kopią, iakiegoś okazu, 
który Polskę uszczęśliwiał przed woj- 
ną. Żurowski czuł się doskonale w 
swoim błękitnym surducie i z tą bo- 
kobrodą rozszczepioną, która była dru 

gą jego mową. Tu i ówdzie jednak 

przekraczał granicę i wpadał w szar- 

żę, co zawsze jest nieprzyjemne skoro 

się zważy, że szarża jest zimnym tu- 

szem dzięki której zaraz pryska iluzia 

przed sobą mamy prawdę, wielką pra 

wdę. Jaśkiewicz doskonały był jako 

Troter w Kresie wędrówki. Teraz już 

nie był Anglikiem i blondynem, nie 

miał ruchów Chestertona i dobrodusz- 

ności Albiona. Nauczyciel kaligratji 

miał to co jest w kaligrafji, sztych iorm 

formy. Podziwiać możemy jak skraj- 

ne pozycie bierze jeden i ten sam ak- 

tor, przedzierzgający się widać od we- 

wnatrz, jak to głos wyraźnie zdradza. 
Wyrwicz był nauczy- 

cielem francuskiego. Taki szlachetny 

w Kresie wędrówki, gdzie ma tę swoją 

aurę duchową, niemal że oglądaną 

przez oczy, co jest arcyrzadkie w te- 
atrze, tu w Młodym Lesie się łamie. 
Zaiste, rozlewność prawdziwa serca 
nie może iść w parze z tem gadul- 
stwem, do którego Hertz zmusza świet 
nego aktora. 

Rolę swoją wyciągał jak mógł Ku- 
biński, który zanadto szarżował pod- 
glądanie... W duszy moskiewskiej pod 
glądanie przybiera formę nuansów nie 
mal arystokratycznych, jak cygańskie 
granie na skrzypcach pełne wirtuozost 
wa. 
Łubiakowski odwrotnie w nauczycielu 
greki chciał dać naturę szlachetną. Nie 

zupełnie mu się to udało, jeśli wierzyć 
oczom. Każdy nauczyciel greki ma te 
swoje dziwactwa, które zawsze w szko 
le kursują, ale równocześnie pociągają 

do tego nauczyciela serca  mło- 
dzieży. Dziwactwa jednak są reago- 
waniem człowieka zatopionego po u- 

szy w czarującym świecie którego już 
nie ma od 2000 lat w „różowej jutrzen 
ce”. Stąd nauczyciela greki należy do- 
być od wewnątrz, djametralnie ina- 
czej niż to Zelwerowicz uczynił, doby 

wając swego Polikarpa Antonowicza. 
Łubiakowski niestety poszedł po dro- 
dze mistrza i niepotrzebnemi dodatka- 
mi osłabił rzecz. Dziwactwem dla 
wszystkich (i na nią muszą koledzy 
Sirotkina reagować) jest szczerość we 
wnętrzna bez żadnej formy, ale z ja- 
kimś niesamowitym kontaktem, to jest 
kontaktem młodej, żądnej, pulsującej, 
przeżywej natury greckiej ze wszyst- 

kiem co jest naokoło. Nie będę mówił 

o innych aktorach, choć im się należą 

ciepłe słowa. 
Dodam tylko, że Rychłowski był 

Najjaśniejsza 

dor Chiapowski z małżonką, personel 
ambasady i konsulatu generalnezo 
oraz liczni przedstawiciele Federacji i 
Polskich Związków Obrońców Ojczyz 
ny ze sztandarami. Ze strony francu- 
skiej przybyli generałowie Weygand, 
de Billy, szef departamentu minister- 
stwa rent wojennych oraz przedstawi- 
ciel gen. Gouraud. 

się równocześnie akademji studenckiej 
na Uniwersytecie, przedstawiciel mło- 
dzieży akademickiej p. Henryk Dem- 
biński, który w pięknem przemówieniu 
przyniósł b. wojskowym, uczestnikom ‹ 
walk, gorące pozdrowienie od młodzie 
ży akademickiej 

Przemówienie p. Dembińskiego wy 
wołało burzliwe, długotrwałe oklaski, 
poczem prezes Kirtiklis w imieniu b. 
wojskowych dziękował mówcy i mło- 
dzieży akademickiej za ich uczucia. 

, Akademja zakończyła się wysła- 
niem telegramów do Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej i Prezesa Rady Mini- 
strów Marszałka Józefa Piłsudskiego, 
oraz generałów: Góreckiego i Żeligow 
skiego. 

* + + 

Dnia 19 października r. b. odbył się uto- 
czysty obchód  dziesięciołecia odzyskania 
Wilna przez wojska gen. Želigowskiego, 
urządzony staraniem Akademickiego  Koini- 
tetu Obchodu powstałego z inicjatywy Zw. 
Polskiej Młodzieży Demokratycznej przy 
współudziale Legionu Młodych, Odrodzenia, 
Korporacji Vilnensia i Kresowia. Na ucoczy= 
stość złożyły się: 1) Msza św. z okoiicz 
nościowem kazaniem, 2) uroczysta Akade- 
mja, Otworzył Akademję kol. Śergjalis Hie- 
ronim (Z.P.M.D.). Przemawiali: J. M. rektor 
Januszkiewicz, prof. Rydzewski, kol. Klu 
kowski St. (Z.P.M.D.), kol. Dembiński Hen- 

ryk (Odrodzenie), 3) w prezydjum Ak: ie- 
mji zasiadali: kol. Nagurska Helena, Młynar- 
czyk Kazimierz, Gawroński. Przewadaniczyt 
koi. Sergjalis Hieronim (Z.P.M.D.) P>dczas 
Akademji wznoszono kilkakrotnie okrzyki 
na cześć Marszałka Piłsudskiego, gen. Żeli- 
gowskiego i Mokrzeckiego. 

Należy zaznaczyć, że mimo wybitrie ne- 
gatywnego stanowiska Wil. Kom. Axademic 
kiego, Młodzieży Wszechpolsk. i korporacyj 
związkowych do obchodu, Akademja zgro- 
madzila wielką ilość akademików, tak, że 
sala Śniadeckich była wypełniona całkowi- 
cie. Świadczy to dobitnie o zmniejszeniu się 
wpływów Wil. Kom. Akad. tem samem O. 
W.P. na terenie akademickim. 

OBCHÓD 2000-LETNIEJ ROCZ- 
NICY URODZIN WIRGILJUSZA 

Klasyczny świat starożytny, wybrał 
dwóch mężów na przewodników  ducho- 
wych: Grecy —- Homera, Rzymianie Wergi- 
ljnsza, którego wielki i miespożyty duch wy- 
warł swoje piętno na utworach wszystkich 
cywilizowanych narodów, w tej liczbie i pol 
RE 

! roku 1930 przypada dwutysiącęczna 
rocznica urodzin poety rzymskiego Wirgilju- 
sza, którego współczesni, jak to często się 
zdarza, nie potrafili ocenić i dlatego życie 
wielkiego poety upływało szaro. Dopiero 
późniejsze pokolenia zrozumiały; należycie 

A 

oceniły doniosłą twórczość piewcy rzym + 
SER e 

aństwowe gimnazjum im. Juljusza "Sło - 
wackiego w Wilnie, ściślej związane ze świa 
tem starożytnym, jako klasyczne dnia 16-X 
uczciło pamięć wielkiego poety cichym, ale 
podniosłym obchodem. е 

W sali przystrojonej kwiatami, młodzież 
wysłuchała pięknie wypowiedzianego wykła 
du przez prof. Wyganowskiego 0 twórczo- 
ści i znaczeniu Wergiljusza. Chór szkolny z 
godną powagą dla Świata starożytnego od- 
tworzył wyjątki z Eneidy. Następnie na ca- 
łość złożyły się deklamacje zbiorowe i poje- 
dyńcze po łacinie i po polsku utworów poe- 
ty, jak również własna elegja pełna treści i, 
trafnego ujęcia znaczenia poety przedekła- 
mowana przez autora Jabłońskiego, ucznia ® 
klasy VIII. \ 

  

okazem  mazgajstwa i tej sarmackiej 
niepoczytalności, która polega na tem, 
że czasem krew uderza do głowy a 
człowiek myśli, że jest Achillesem. 
Gromy, które ciskał mogły go dobrze 
kosztować, bo już apoplektyczny atak 
był niedaleko na krześle i tylko dzięki 
Bogu przeszedł utopiony w rozbrajają 
cej gadatliwości Hertza nad głową Wy 
rzykowskiego. ° 

Zakończę wspominając Kamińską, 
grającą figurkę Piefera. Hertz chce być 
skoro już jest trubadurem strajku szkoł 
nego z r. 1905, plus catholique que le 
pape, więc na tym Pfeferze się pastwi,   pogrążając biednego | 
nieprzyjemne i zupełnie zbyteczne, co 
widzimy w sztuce. Ratuje jednak Ka- 

mińska. Ona to swoje czyni z luboś- 

cią. Zwróciłem już raz uwagę na to, 

że aktorka ta nie lęka się nigdy wejść 

w skórę nawet najobrzydliwszego pa- 

dalca. W naturze Kamińskiej żyje niby 

Próteusz grecki, który na siebie prag- 

nie włożyć wszelką skórę, aby dosko- 

nale pod każdą skórą paradować. Kie- 

dyś była Pukiem, przyjdzie pewnie 

czas, że będzie wodą, falą morską. W 

Młodym Lesie można by się założyć, | 

że musi być osobą pokraczną a nie 0- | 

sobą urodziwą, młodą, zgrabną, coś | 

| 

jakby ręką nagle i groteskowo zamie- 
nioną w plackę. 

Mieczysław Limanowski. | 

—
—
—
—
2
 

jak bogini z Zeyera, jedną z tych po- 

staci, którym wręcza się kwiecie ja- 

błoni. Obok Zelwerowicza nie zapo- 

mnimy też nigdy Kamińskiej ze sztuki 
Hertza, siedzącej w ławce jak mucha 
naprzykrzona i czarna, którą każdy U- 
czeń miał prawo trzepnąć po głowie, 

żydziaka w to, ś 

|
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SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEORO- 
LOGII U. S. B. W WILNIE, 

z dnia 20. X. 1930 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 765 

Temperatura średnia -l- 11 

Temperainra najwyższa -l- 18 

Temperatura najniższa -|- 4 

Opad w milimetrach: — 

į j południowo-wschodni 
srzeważający | 
Tendencja: |] stały spadek 
<« «agi pogodnie 

SĄDOWA 
— Nominacje w Sądownictwie. Ostatni 

numer „Monitora Polskiego“ przynosi posta 
nowienie Pana Prezydenta Rzplitej, w myśl 
którego nastąpiły następujące nominacje: 

Sędziego Sądu Okr. w Wilnie Walerja- 
na Hawryłkiewicza — wiceprezesem tego 
Sądu, egzaminowanego aplikanta sądowe- 
go józeia Iszorę — sędzią Sądu Powiatowe- 
go w Oranach. e 

Ponadto podprokurator Sądu Okr. w Piń 
sku Konstanty Murza-Murzicz mianowany 
zostat wiceprokuratorem tego Sądu. 

KOLEJOWA 
Ulgi kolejowe dla młodzieży szkolnej 

na Wszystkich Świętych. Dyrekcja Okręgo- 
wa Kolei Państwowych podaje do wiado- 
mości publicznej, że na zasadzie rozporządze 
nia Ministerstwa Komunikacjj  wychowan- 
kom państwowych zakladow naukowych о- 
raz prywatnych posiadających prawa szkół 
państwowych w drodze wyjątku zostało 
przyznane prawo korzystania z 50 proc. ul- 
gi taryfowej w okresie świąt Wszystkich 
Świętych i Dnia Zadusznego od dnia 30 paź 
dziernika do dnia 5 listopada rb.  włącz- 

nie. : * 
Utgi wydawane będą na podstawie zaś- 

wiadcze ń szkolnych, wydawanych przez 
właściwe władze szkolne. 

— Pociągi pośpieszne do Stołpców zo- 
stają odwołane. Dyrekcja Kolei Państwo- 
wych w Wilnie podaje do wiadomości pu- 
blicznej, iż w związku z odwołaniem przez 
koleje sowieckie od dnia 15 października rb. 
pociągów śpiesznych nr. nr. 13/14  Mo- 
skwa — Niegorełoje skomunikowanych OW 
Niegorełoje i Stołpcach pociągami pośpiesz 
nemi PKP nr. nr. 801/802, poczynając od 
dnia 1 listopada rb. odwołuje się również 
kursowanie pociągów pośpiesznych nr. nr. 
801/802 na finji Stoipce — Baranowicze — 
Brześć — Warszawa Główn. c: 

Pociąg nr. 601 ostatni raz odejdzie z 
Warszawy dnia 30 października rb., zaś po- 
ciąg nr. 802 ze Stołpców dnia 31 paździer- 

ka rb. 

KZ AKADEMICKA 
— Chór akademicki. Wszyscy członko- 

wic Chóru, którzy chcą wziąć udział w „Wid 

mach” (i-go i 5-go listopada) proszeni są 

o przybycie na, próbę we wtorek dnia 21 bm 

s godzę 20 lub W razie rzeczywistej niemożii 
wości-w pi 24-go, na próbie tej bowiem 

zostanie initywnie ustalony skład „Zespo 

łu, mającego wystąpić w „Widmach“. 
Równocześnie Zarząd przypomina, że w 

dniu tym kończą się aż do chwiii wystawie 

nia „Widma zapisy nowych członków. | 

— Komunikat. Wileńskie _ Akademickie 

Koło Esperantystów przy USB _niniejszem 

zawiadamia swych członków oraz S mpaty 

ków, że koło rozpoczyna swą dział ność z 

+ dniem 22 października 1930 roku. 
“Kolo udziela informacyj o ruchu esperan- 

ckim w kraju i zagranią, udziela wskazówek 

j porad co do kształcenia i doskonalenia się 

w jęz. Esperanto, pośredniczy w korespon- 

dencji we wszelkich sprawach zagranicą, wy 

syla podręczniki, słowniki i inne wydawni- 

ctwa do nauki jęz. międzynarodowego Espe 

ranto, organizuje kursy Esperanto przy Brat 

nich Pomocach i tp. _ . 

Koło jest czynne w niedziele i ) 

do 10 wiecz. w Iokalu własnym przy 

iellońskiej 3 m. 2. 4 

PO da Prawników St. USB. We šro- 

dę 22 bm. w sali Sniadeckich 0 godz. 17 sta- 

raniem Zarządu Koła Prawników Stud. USB 

P.p. doc. Iwo jaworski i st. Asyst. Seweryn 

Wysłouch wygłoszą odczyt o Seminarjach 

Prawniczych na Pierwszym Roku. Wstęp 

wolny. 

środy od 8 
ulicy 

RÓŻNE 

— Pan Marszałek Józef Piłsudski hono- 
rowym prezesem Wil. T-wa hodowli koni. 
Jak się dowiadujemy, Pan Marszałek Józet 

Pilsudski przyjął łaskawie godność honoro- 
wego prezesa Wil. T-wa hodowli konia i po- 

dierania sportu konnego. 

— озгпіепіе Kurji „Metropolitat- 

nej. Doszło do wiadomości Kurji, że 

jacyś osobnicy zbierają Po domach za 

mówienia na Pismo Święte, powołując 

się na polecenie J. E. ks. arcybiskupa 

metropolity, względnie Kurji. || я 

Wobec powyższego, Kurja OSWIaC- 

cza, że ani ze strony J. E. ks. arcybi- 

askupa metropolity, ani ze strony Kurji 
żadnych poleceń w tym względzie nie 

wydawano. Kuko, „ai 
udo! c. 

Kasa Oszczędności, Oddział w Wilnie £02- 
poczyna z dniem 22 bm. sprzedaż Pierwszej 
Premjowej Pożyczki Budowlanej po kursie 

an tura bankiera  Bunimowicza 
do Senatu. Jak się Go właściciel 

Domu Bankowego p. Tobjasz Bunimowicz 
y ze swej działalności filantropijnej wy- 

stawiony został jako kandydat do Ścnkfu Z 
isty państwowej oraz z listy Nr. 17 okręgu 
X dž Vilno). 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

ZAPPA Literacka, pierwsza w nowym 

Sezonie, jutro 22 października, „ poświęcona 

będzie 2000-nej racznicy urodzin Werg į.1- 

sza. Prof. Stefan Glixeli wygłosi pogadankę 

na temat wielkiego rzymskiego poety, Ww 

łączności z poetą prowansalskim Minszra- 

lem, poczem p. Safarewicz wygłosi Roa 

i zostaną odczytane przekłady poezji Wer- 

giljusza. Następnie dyskusja. Początek o 

godz. 8 wiecz. w siedzibie Związku Lirera- 

tów, Ostrobramska 9. Zarząd zaprasza $61- 

decznie swoich członków, sympatyków i 
wprowadzonych gości. Deklaracje na Cczłen- 

«ów-sympatyków podpisywać można F"Zy 
wejściu. 

„ Przemawiać też będzie p. kurator Pogo- 
rzelski w sprawie zbierania materjałów ao 
kistorji wałki o szkołę polską w Wilnie i na 
Wileńszczyźnie. 

KRONIKA 
— Z T-wa Pedjatrycznego. Dnia 23 bm. 

w lokalu Kliniki dziecięcej na Antokolu o 
godzinie 20 odbędzie się posiedzenie Wiłeń- 
skiego Oddziału Pol. Tow. 
z następującym porządkiem dziennym: 

Pedjatrycznego 

1) Pokazy chorych, 2) Prof. dr. W. Jasiń 
ski: O szpitalu Anny Marji w Łodzi z po- 
wodu jubileuszu 25-ciolecia jego istnienia. 3) 
zdanie z ll-go międzynarodowego kongre- 
dr. H. Kaulbersz - Marynowska: Sprawo- 
su pedjatrów w Stokholmie, 4) dr. K. Sta- 
wiarska: Opieka nad dzieckiem  nieślubnem 
w Szwecji. 5) dr. P. Lidzka: O ciśnieniu 
krwi w zapaleniu płuc u dzieci. 6) Komuni- 
katy zarządu. 7) Wolne wnioski. Gošcie mi 
le widziani. 

— Odczyt na rzecz Patronatu. Jutro w 
dniu 22 października w Sali Śniadeckich 
USB odbędzie się na rzecz Patronatu odczyt 
prof. Br. Wróblewskiego p.t. „Więzienia da- 
wne i współczesne*. 0 godz. 7-mej, wstęp 
1 zł, dla młodzieży 50 gr. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr miejski na Pohułance. Dziś po 
raz 5-ty wzruszająca sztuka J. A. Hertza 
„Młody las", ilustrująca dzieje strejku szkol- 
nego w r. 1905-tym. 

Wykonanie tej niepospolitej sztuki stoi 
na wysokim poziomie artystycznym. Obsa- 
dę tworzy cały niemal zespół artystyczny te 
atru z dyr. Zelwerowiczem na czele, oraz li- 
czni statyści. 

Tłumnie zebrana publiczność entuzjasty- 
cznie przyjmuje sztukę i wykonawców. Opra 
cowanie reżyserskie K. Wyrwicz - Wichrow 
skiego. : 

W przygotowaniu najnowsza komedja S. 
Kiedrzyńskiego „Nie rzucaj mnie Madame". 

— Teatr miejski w Lutni. Dziś, w dal- 
Szym ciągu świetnie wystawiona  komedja 
francuska A. Birabeau „Mala grzesznica““, 
która cieszy się olbrzymiem powodzeniem, 
dzięki wytwornej grze zespołu pod  reży- 
serją R. Wasilewskiego, oraz malowniczej 
wystawie j. Hawryłkiewicza. | й 

Dotychczasowe przedstawienia tej — по- 
wości odbyły się przy wypełnionej widowni, 

— Przedstawienie dla młodzieży szkolnej 
w Lutni. Dyrekcja teatrów miejskich roz- 
poczyna cykl przedstawień dla młodzieży 
szkolnej po cenach najniższych. Pierwsze 
przedstawienie tego rodzaju odbędzie się w 
teatrze Lutnia w sobotę najbliższą 25-go bm 
o godz. 3.30 pp. 3 я 

Wystawione zostanie arcydzielo — ро!- 
skiej literatury dramatycznej „Pan Jowial- 
ski”, w nowej, oryginalnej koncepcji rzży- 
serskiej dyr. A. oops, w połącze- 

iu z muzyką i pantomimą. ! 
2 Ceny PS najniższe od 30 gr. Bilety 
już nabywać można w kasie zamawiań od 
11 — 9 w. 

— Drugi występ Leona Wyrwicza „Noc 
śmiechu w Wilnie." Drugi i ostatni występ 
Leona Wyrwicza odbędzie się w sobotę 
najbliższą 25-go października o godz. 10 
min. 45 w teatrze Lutnia. Program zupełnie 

nowy zapowiada szereg utworów w Wii- 

nie zupełnie nieprodukowanych. ‹ 
Bilety juž są do nabycia w kasie za- 

mawiań 11 — 9 w. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Kino Miejskie — Walka w obłokach. 

Hoilywood — Rewja Hollywoodu. 

Heljos — Pocałunek 

Światowid — Prawo męża. 
Stylowy — Władczyni miłości 
Ognisko — Szaleńcy. 
Warda — Tragedja księżny Olgi. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Wypadki w cyfrach. Od 18 do 20 b. 
m. zanotowano wypadków 109, w tem kra- 
dzieży 10, opiłstwa 31, przekróczeń admini- 
stracyjnych 52. : 

— Рогап1еп1е pracowni- 
ka K. O. P. W dniu 19 b. m. poste- 
rvnkowy Onasz Jan został powiado- 
miony, że na ul. Szklanej lęży niezna- 
ny osobnik pokaleczony nożem. Pogo- 
towie Ratunkowe przewiozło go do 
szpitala żydowskiego. Poraniony na- 
zwał się Szustowskim Władysławem, 
lat 25, pracownikiem 6 brygady KOP. 

Stwierdzono, że Szustowski ma 2 rany 
cięte na prawej ręce powyżej гапие- 
nia. Szustowski był w stanie pijanym. 

— powody samobójstwa 

Klatza. Donosiliśmy, że w mieszka- 
niu swem, przy ul. Dąbrowskiego Nr. 

6, w gmachu gimnazjum Welera, za 
pomocą gazu świetlnego popełnił ва- 
mobójstwo sekretarz tegoż gimnazjum 
Klatzo jerzy lat 54. Okazało się, że 
przyczyrią samobójstwa był ciężki stan 
materjalny. 

— Aresztowanie oszusta 
W niedzielę, z polecenia władz proku- 

ratorskich został aresztowany za po- 

pełnienie różnych oszustw Teodor Wi- 
tolin (Jagiellońska 5). | 

Podając sięza właściciela zakładu 
kosmetycznego Witolin pobrał w róż- 

nych firmach różne towary i przedmio 
ty wystawiając weksie w imieniu za- 
kładu i takowe naturalnie nie wykupił. 

Spodziewając się aresztowania, 
Witolin uciekł i przebywał jakoby w 
Łotwie, lecz onegdaj wrócił do Wilna, 
lecz wnet został zatrzymany. Docho- 
dzenie prowadzi policja śledcza, do 
której winni się zgłosić ci z kupców, 
którzy padli ofiarą oszusta. 

— Kradzieże. Kulbińskiej Karolinie (Kal- 
„waryjska 70) skradziono garderoby męskiej 

i damskiej łącznej wartości 1200 zł. i 

Aronsonowi Sergjuszowi, zarządzające- 
mu dobroczynnością izraelicką, przy ul. Por- 

towej Nr. 17 skradziono bieliznę, znaczoną 
literami E. B. Straty wynoszą 800 zł. 

— S$łużąca złodziejką. Swirskiej 
Lubie (Witoldowa 49) skradziono bieliznę 
i płótna. Ustalono, że kradzieży tej dokony- 
wała Taleronok NSRO = parzy 
cej. i rZi hodząc 

krazieży odnaeztóno i ZWFÓCONO poszkodo- 
wanej. 

  

Dziecko utonęło w sa. 
dzawce. We wsi Kropiwnica trzyletni 
Stanisław Kirko, bawiąc się wpadł do sa- dzawki i utonął. Zwłoki wydobyto. 

— Zatrzymanie zbiega z Wilucian. W dn. 
19 b. m. zatrzymano Jankuna Antoniego bez 

stałego miejsca zamieszkania, którego rysO- 
pis zgadzał się ze zbiegłym z domu popraw- 
czego w Wielucianach Stankowiczem Pio- 
trem. Dochodzeniem ustalono, iż Jankun jest 
tym samym Stankowiczem z Wielucian i 
pod taki mże nazwiskiem odbywał karę w 
więzieniu. Przesłano go do domu porawcze- 
go w Wielucianach. 

— Kradzież w Dokszycach. W Dokszy- 
cach, na szkodę Aberdama Załmana , dozor 
cy bożnicy żydowskiej, nieznani sprawcy 
skradli 495 dołarów i 975 rubli rosyjskich w 
złocie. Dochodzenie w toku. 

SŁOW O 

„UNIWERSYTET 
MAŁŻEŃSKI" 

Jest taka uczelnia — w Ameryce, oczy: 
wiście. Oto przy Uniwersytecie bostońskim 
otwarto nowy wydział matrymonialny. 

Sprawdza się tedy słynne zdanie H. Bal- 
zaka, że „małżeństwo jest umiejętnością”. 
A więc precz z dyletatyzmem, wołają Ame- 
rykanie — uczmy się małżeństwa! 

Na wydziale małżeńskim 163 studentów 
i studentęk w wieku od lat 17-tu do 24-ch 
zaprawia się do przyszłego stanu ma 
skiego, obznajmiając się teoretycznie ze 
sposobami, zapewniającemi  jaknajszczęśliw 
sze pożycie. Uczniowie otrzymują wskazów- 
ki praktyczne, które mają zabezpieczyć 
przed sprzeczkami małżeńskiemi, lub te 
sprzeczki łagodzić. 

Przy wydziale znajduje się wzorowa 
szkoła dziecięca, w której adeptki stanu mzł 
żeńskiego przechodzą kurs racjonalnego +b- 
chodzenia się z dziećmi. 

Ponadto studenci studjują sztukę wyt»- 
ru partnera, zasady strategii małżeńskiej, 
naukę gospodarstwa domowego, rachunko- 
wość praktyczną oraz zasady oszczędności, 
która jest jak wiadomo podstawą racjvaal- 
nie prowadzonego gospodarstwa i prowe- 
dzi do dobrobytu. 

Nie mamy takiej szkoły wiedzy maiż: й- 
skiej w Polsce. Nic nie szkodzi. Jakoś daje- 
my sobie od wieków radę. Poszczegoia? 
„przedmioty* wiedzy małżeńskiej, a wła: 
wie pewne zasady szczęśliwego ogniska do- 
mowego, znamy i z dobrym skutkiem stosu - 
jemy. Np. zasady oszczędności. Tam, gdzie 
gospodyni jest rządna, umiejętna i oszczęd- 
na — to znaczy posiada książeczkę oszczęd- 
ńościową P.K.O., tam kwitnie ład, harmouja 
i dobrobyt. Gdzie jest niepowściągliwosć w 
wydatkach, rozrzutność, lekka ręka do wy- 
dawania pieniędzy, tam jest źle, nie mozna 
związać końca z końcami, wciąż się rwie, 
tam jest zdenerwowanie, brak równowagi 
— wreszcie bieda! Jak widzimy, oszczed- 
ność jest jedną z żelaznych zasad szc <cH5- 
wego ogniska mołżeńskiego. 

W Sprawie odbioru obiigacyj 
Premj. Pożyczki Budowianej 

P. K. O. komunikuje, że nieodebrane 
obligacje Premjowej Pożyczki Budowlanej, 
które subskrybowane były w urzędach pocz- 
towych, względnie w oddziałach prowincjo- 
nalnych P.K.O. od dn. 18 b. m., mogą być 
odebrane przez właścicieli tylko w Centrali 
P.K.O. w Warszawie. 

Z uwagi że już w dn. 1 listopada b. r. 
odbędzie się pierwsze losowanie premji tej 
pożyczki wskazanem jest, by wszyscy sub- 
skrybenci mieli swoje obligacje w swojem 

posiadaniu. м 

     

    

  

   

„Z PÓŁNOCY WIEJĄ MROŹNE 
WIATRY 

i słonko już nie grzeje", — oto jak określa 
piosenka początek jesieni i zimy, pór roku 
szczególnie dla zdrowia niebezpiecznych. 
Zmiany ciepłoty od gorąca do chłodu nastę- 
pują przeważnie tak nagle i niespodziewa- 
nie, że często okazuje się poprostu niemożli- 
wem ubrać się odpowiednio do pogody. Zi- 
mny, ulewny deszcz może zaskoczyć nas 
nagle, gdy jesteśmy w lekkiem ubraniu i jak 
że łatwo się wówczas przeziębiamy! Kto w 
tych warunkach nie zażyje natychmiast ory- 
ginalnej tabletki Aspirin, którą można nabyć 
w każdej aptece, i nie przebierze się w 
ciepłe okrycie — naraża się na chorobę je- 
szcze poważniejszą. Z tego względu już 
przy pierwszych oznakach zaziębienia, jak 
również przy bólach głowy i zębów, należy 
zawsze pamiętać o niezawodnych, wypróbo 
wanych oryginalnych tabletkach Aspirin (z 
napisem Bayer na każdem opakowaniu i na 
każdej tabletce). 

RADJO WILEŃSKIE 
WTOREK, DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 

11,58 — : Czas. 

12,05 — 15.10: Koncert. Dawne tańce. 
(płyty). 1) Strauss — Nad modrym Duna- 
jem 2) Scharwenka — Mazurek 3) Japoński 
taniec z latarniami. 4) Waldtelfel — łyżwia- 
rze. 5) Gounod — Muzyka baletowa z op. 

  

„Faust““ 6) Moniuszko — Polonez z op. 
„НаКа““, 

13,1 — : Kom. meteor. 

15.30 — 16.10: Transm. z Warszawy 
„Konkursy zdrowia w szkołach** — wygł. 
dr. St. Kopczyński. 

16.1 — 16.15: Program dzienny. 
Kabaret (płyty) 1). Mascheroni — Tan- 

go. 2) Dan — Milongera. — wyk. H. Ordo- 
nówna i chór Dana. 3) Mitschell- — „Brea- 
kway“ 4) Wood — „Dobranoc“ 5)Hander- 
son — Sonny boy. 6) Gorska — Nasza jest 
noc. 7) Braun — Broadway. 8) Earl — 
„Uśmiech Warszawy“. 9) Padilla — Oto 
jest Paryž. 10) Wood — Jak motylek. 11) 
Rose — Stodka Marysia. 

17.10 — 17.40: Odczyt z Katowic. 

17,45 — 18,15: Tr. koncertu popularne- 
go z Warsz. ° 

18,15 — 19.00: Przemówienie vice-mini- 
stra St. Starzyńskiego z Poznania. 

19,00 — 19.10: Kom. Akadem. Aeroklu- 
bu. 

19,10 — 19,15: Progr. na środę. 

19,15 — 19,35: Feljeton z Warszawy. 

19,35 — : Pras. dziennik i opera z War- 
szawy „Aida“ 

Po operze komunikaty. 

rup noworodka. We wsi Uście, gm. 
słobódzkiej U; 
ryby w rzece 

a nkowa Agnieszka, łowiąc 
jjce wyłapała siecią trupa 

noworodka. 
— Duża kradzież mieszkaniowa. 

Rudnickiemu  Samuelowi (Zarzecze 
18) z jego mieszkania skradziono biżu 
terję, nakrycia stołowe oraz torebkę 
damską srebrną z monogramem S. A. 
wewnątrz której był nadpis w języku 
rosyjskim „Dla Berty rok 1926'. Stra- 
ty poszkodowany oblicza na 1300'zł. 

— Ukradł czy nie ukradł, W dniu 17 bm. 
został zatrzymany Cybowski Mikołaj, bez 
stałego miejsca zamieszkania, oskarżony 
przez Plendera Gerszona, Straszuna 7 o do 
konanie u niego kradzieży 700 złotych w 
gotówce. Przy Cybowskim pieniędzy nie 
znaleziono i do kradzieży Cybowski nie przy 
znaje się. 

— obuwia. Michałowski Mones 
Karlsbadzka 11 zameldował policji że z je- 
go pracowni szewskiej przy ul. Węglowej 
16 skradziono 12 par damskich pantofli ż 
tych, 2 pary trzewików męskich, oraz kil- 
kanaście par cholewek. Straty wynoszą 500 
złotych. 

  

OFIARY 
Filomatów w 

„podwod- 
“2 

WV-ta klasa Liceum im. 
Wilnie składa 19 zł. 60 gr. na łodź 
ną p.n. „Odpowiedź Treviranusowi 
czątkowując w ten 
nych klas szkół wileńskich. 

listę składek in-- 

  

Jak już podawaliśmy, 
Handlowym w Wilnie. 

  

urzęjdnicy magistraccy będą dokształcani 
Nasz karykaturzysta w ten sposób przedstawia sobie 

w Instytucie 

„lekcję”. 

  

WIEŚCI PRZEDWYBORCZE 
OLBRZYMIA MANIFESTACJA NA 
RZECZ B.B.W.R. W ŚWIĘCIANACH. 

Dzień 19 października r. b. w  Święcia- 
„nach upłynął pod znakiem  manifestacyj na 
cześć Marszałka Piłsudskiego i na rzecz Bez- 
partyjnego Bloku Współpracy z Rządem. W 
dniu tym odbył się zjazd delegatów orga- 
nizacyj i stowarzyszeń istniejących na terenie 
powiatu, który zgromadził 4000 osób. W 
tem 120 delegatów ze wszystkich gmin. Zjaz 
dowi przewodniczył p. Rogalewicz. Wygło- 
Szone zostały referaty przez p. naczelnika 
"Tadeusza Hołówkę, Krasickiego Fryderyka i 
Polkowskiego Józefa — kandydatów na po- 
słów do Sejmu z listy B.B.W.R. okręgu świę 
ciańskiego. Na sali byli obecni endecy.i 
przedstawiciele centrolewu. 

Po referatach, które zostały przyjęte 
hucznemi oklaskami, wywiązała się dyskusja 

Zjazd wysłał depeszę do Marszałka Pił- 
sudskiego treści następującej: „Zebrani na 
zjeździe przedstawiciele wszystkich warstw 
ludności, powiatu Święciańskiego, wyrażają 
Ci, Panie Marszałku wyrazy czci i hołdu za- 
pewniając równocześnie, że stoimy przy To- 
bie i stać będziemy, popierając podczas wy- 
borów listę B.B.W.R. 

Zjazd zakończono żywiołowemi oklaska- 
mi na cześć Marszałka Piłsudskiego. 

W tym samym dniu o godz. 6 wiecz. od- 
była się Czarna Kawa, urządzona przez 
Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet, na 
której p. naczelnik Hołówko wygłosił odczyt 
p. t. „Obecna sytuacja polityczna”. 

W tym samym dniu odbył się zjaza 
członków Federacji Polskich Związków Obro 
ny Ojczyzny, na którem przemawiali p. na- 
czelnik Hołówko, Link i Święcicki. Uchwalo- 
no jednomyślnie w wyborach poprzeć listę 
B.B.W.R. 

O godz. 12 odbył się zjazd nauczycieli 
szkół powszechnych z całego powiatu, na 
którym poza sprawami  organizacyjnemi, 
omawiano sprawy wyborcze. Referat na te- 
mat wyborów wygłosił 
łówko. 

Zjazd zakończył się manifestacją 
cześć Marszałka Piłsudskiego. 

na 

p. naczelnik Ho- ' 

TROKI NA RZECZ B.B.W.R. 

W ub. niedzielę w kinie „Kopista“ odby- 
ło się zebranie miejscowego społeczeństwa, 
na którem przemawiał p. Korny. 

Społeczeństwo trockie jednomyślnie 
uchwaliło wziąć udział w wyborach, popie- 
rając listę B.B.W.R. 

Zebranie to zakończono okrzykami na 
cześć Marszałka Piłsudskiego. 

ZJAZD DELEGATÓW KOMITETÓW 
WYBORCZYCH B.B.W.R. W POSTA 

WACH. 

Dnia 15 października r. b. odbył się 
zjazd delegatów gminnych komitetów «wy- 
borczych B.B.W.R. powiatu  Postawskiego. 
Po ożywionych debatach, poświęconych 
sprawom bieżącym, prowadzonych przez p. 
Kazimierza Protasewicza przy udziale aseso- 
rów p. Wojciechowskiego Alfreda i p. Ginkę 
Piotra, oraz sekretarza p. Marjana Polita, 
zjazd uchwalił przez aklamację, co następu- 
je: „Zjazd wyraża gotowość poparcia przy 
nadchodzących wyborach do Ciał Ustawo- 
dawczych zamierzeń Wodza Narodu Pierw- 
szego Marszałka Polski, a co za tem idzie, 
postanawia rozwinąć jaknajszerszą akcję w 
celu uświadomienia społeczeństwa o koniecz 
ności poparcia listy, Po oYh na czele 
której stoi Marszałek Piłsudski. 

Zjazd zakończony został wysłaniem de- 
peszy hołdowniczej do Marszałka Pilsud- 
skiego. 

W końcu ubiegłego miesiąca odbyło się 
zebranie organizacyjne, Kobiecego Komitetu 
Wyborczego, do którego weszły p.p. Helena 
Sadowska jako przewodnicząca, Helena Bar 
toszewiczowa jako —wiceprzewodnicząca 
Jankowska Janina skarbniczka, Ertmanowa 
Wilhelmina sekretarka. 

LEŚNICY ZA B.B.W.R. 

W ub. tygodniu do się w Wilnie 
zebranie leśników ziemi Wileńskiej. Zebrarie 
uchwaliło akces do B.B.W.R. wyłaniając Ko 
mitet złożony z 5-ciu osób. 

Manifestacyjny wiec kolejarzy na cześć 
Marszałka Józefa Piłsudskiego 

W dniu 19 b. m. o godz. 13 w sali Przy- 
sposobienia Wojskowego kolejowego w Wil 
nie, odbył się wiec pracowników  kolejo- 
wych służby linjowej st. Wilno, zwołany 
ulotkami przez Bezpartyjny Komitet Koleja- 
rzy. 

W wiecu wzięło udział przeszło 300 pra- 
cowników, w tem kilkunastu z Nowo-Wilej- 
ki, W zebraniu reprezentowani byli pracow- 
nicy wszystkich służb. 

Wiec zagaił przewodniczący Komitetu p. 
B. Bachowski, poczem przewodnictwo  ze- 
brania objął: p. Druszcz. 

Po przemówieniach pp. Puchalskiego i Dru 
Szcza, w których mówcy zobrazowali istotę 
projektowanego zamachu na osobę Marszał- 

ka, zebrani wznosili długotrwałe okrzyki 
na cześć Marszałka i Prezydenta Państwa, 
poczem orkiestra kolejarzy odegrała hymn 
państwowy. 

Na wiecu zapadły jednogłośnie rezolucje 
następujące: 

Wysłanie depeszy hołdowniczej do Mar- 
szałka Józefa Piłsudskiego. 

2) Potępienie czynu zbrodniczego prze- 
ciwko osobie Marszałka Józefa Piłsudskiego 
jako DR niezdrowej agitacji. 

3) Potępienie stanowiska Dziennika Wi- 
leńskiego wobec rzeczonego zamachu i ogło 
szenie bojkotu tego pisma wśród kolejarzy 
w. myśl wniosku przedstawionego przez Ko- 
mitet. 

EITI RES E ITS FOTA I A SAP TRIO TTT TS SNEP I 

SPORT 
HUMORYSTYCZNY MECZ PIŁKARSKI. 

Po długim szeregu beznadziejnie nud- 
nych, jałowych spotkań piłkarskich mieliśmy 
możność obserwowania meczu, powiedzmy 
szczerze... humorystycznego. 

Po gwizdku sędziego, którym był płk. 
Wenda, stanęły przeciwko sobie drużyny: 
emerytów fudbalowych i sędziów, rzecz jas- 
ną też fudbalowych. 

Same znajome twerze. Niektóre pamieta- 
my jak przez mgię, niektóre niedawno je- 
szcze widywane na boiskach. 

Weterany: jakiś mało znany sierżant 
(cechy szczególne—- brzuszek i łysina) ; Sier 
dziukow i Grabowiecki, „Samowar“, Gasicc 
ki (ktoby nie pamietai „vgėrek“), Kraw- 
czyk, Wróbel, józef No i, Gozdecki i 
ktoś tam jeszcze. Sędziowie: Frank, por. Baj 

  
  

   

  

„ giel (znów brzuszek i to w obfitości), kisiel 
(ponieważ wytwórnie obuwia sportowego 
nie robią numeru 47, gracz ten zmuszony 
byt „kopač“ w lakierkach); Sznejder, Ko- 
stanowski, Gisin; Katz, por. Herhold, F. ' а- 
silewski, Nokałejew. 

Orkiestra spotyka drużyny, publiczność 
ze swej strony „robi szum”. Od samego 10- 
czątku meczu czuć nastrój. 

Sędziowie zrywają się do walki przez dłu 
gi czas prowadzą. 

Pierwsza bramka pada już w piąt:j mi- 
nucie i przewidujący sędzia, jako się rzeka 
płk. Wenda proponuje przerwę. Nic dziw- 
nego, widok graczy nie wzbudza zaufania, 
a niektórzy „spuchli* już wyraźnie. 

Drużyna sędziów prowadzi 3:1 i wów- 
czas wśród publiczności organizuje się coś 
w rodzaju chóru, który zgodnie wykrzyku- 
je zabawne dwuwiersze pod adresem po- 
szczególnych ZA 

Dodaje to otuchy weteranom. Zbierają 
z” sił i w rezultacie wygrywają inecz 

:4. 
Publiczność, zebrana zresztą nadsjodzie- 

wanie licznie, ubawiła się setnie. 

   

Osmaa. 

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

CZYSTEJ! 

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

P. K. O. 21895, Komitetu Obcho- 

du 25-lecia Walki o Szkołę Polską. 

CHODZĘ PO MIEŚCIE ORA REP CM 
TO i Owo 

Odwiedził mnie w tych dniach znajomy. 
— Jeden z tych, co to rzadko do Wilna za- 
glądają, a siedzą gdzieś na głuchej prowin- 
cji, gdzieś może pod leonpolem, a może ko- 
ło Zanarocza. Mniejsza o to, gdzie. 

Odwiedził mnie i rzecze: — wiesz co? z 
pięć lat w Wilnie nie byłem, ale też i zmia- 
ny tutapj, u was, ztszły. Idziesz ulicą i pro- 
sto nie poznajesz miasta. Wszędzie chodni- 
ki nowe, szerokie. Wszędzie trawniczki. Toż 
Paryż, nie Wilno. 

Nawet Góry Zamkowej i to nie pozna- 
tem. Ta — a zdaje się nie ta.. Dopiero po- 
myślawszy, zrozumiałem, że to w nadbu- 
dówce, którą zdjęto, sęk. Może i ładniej bę- 
dzie, kto to wiedzieć może. 

— Dziwi mnie tylko jedno: Ot. zajdź, 
kiedy łaska, na Wileńską, pod 25-ty, jeśli 
dobrze pomnę. Zajdź i zobacz! Świeżusień- 
ko położony chodnik  prują. Jakoby rynny 
ściekowe w tym domu nieskanalizowane. 

— Czyż tego wcześniej zobaczyć nie 
można było? 

— Widzisz, przyjacielu, ja na to, zoba- 
czyć to można było, ale o tem, żeby zoba- 
czyć, nie było komu pomyśleć. To już u nas 
rzęcz zwyczajna. 

* * * 

Trzeba zwrócić uwagę powołanych czyn 
ników na wnętrze autobusów wileńskich. 
Normalnie i przeciętnie pooblepiane są cen- 
nikami, reklamami i t. p. Dotąd wszystko 
jest w porządku. Jest jednak i mały dodatek, 
który budzi refleksje. Mianowicie, obsługa 
niektórych autobusów odznacza się upodo- 

  

$. Р. 
Antoni Alexandrowicz 

Dnia 6 pażdziernika opuścił nas na ża- 
wsze, przeżywszy lat 60, śp. Antoni Alexan- 
drowicz. Zmarły należał do ogólnie znanych 
i charakterystycznych postaci Wilna. Każdy 
znał dziedzica Wirszuby, gdy On sobie co- 
dziennie, swym swoistym ekwipażem, jecnał 
przez Antokol i ul. Mickiewicza do Klubu 
Wileńskiego T-wa Wyścigów Konnych, do 
pracy w zarządzie, jako prezesa. 

Dla wielu wilnian, i to sfer najprzeróżniej 
szych, pustka po nim została bolesna. Bo 
był to człowiek dobry, pogodny, dużo robił 
dobrego. Dla każdego, nawet maluczkiego 
miał zawsze słowo współczucia i otuchy, — 
a nigdy go nie opuszczał humor, trącący 
często satyrą. Prócz zalet serca odznaczał 
się rozumem i sądem trafnym, a mało było 
słuchać jego wywodów, w których się prze- 
bijał człowiek zdolny, dużego wykształce- 
nia, o umyśle wykwintnym. I nie dziw. Prze 
szedł bowiem w Petersburgu wysoko po- 
stawioną szkołę Anny i wydział matematy- 
czny na uniwersytecie — i skończył trudny 
instytut dróg i komunikacji. To bagata, spe 
cyficznie kresowa natura, błyszczała jeszcze 
dwoma zaletami. Zawsze śmiało i otwarcie 
stał przy swoich przekonaniach. Znany był 
za rosyjskich czasów z borykania się z wła- 
dzami o swe zakazane wtedy krakowskie 
zaprzęgi. Powtóre był nieprzeciętnym muzy- 
kiem, jednym z lepszych uczni Leszetyckie- 
go, pod którego kierunkiem ukończył w Wie- 
dniu konserwatorjum. Zarzucił niestety swą 
sztukę zupełnie już w wieku młodzieńczym, 
po pewnem przejściu, które wstrząsnęło je- 
go życiem. Nawet fortepianu nie posiadał. 

Wiele pracował społecznie w Wileūskiem 
T-wie Wyścigów Konnych, sporo poświę- 
cał czasu tej najstarszej na Kresach pol- 

skiej placówce, datującej od r. 1857. Tor w 
Pośpieszce, który bezinteresownie oddał To 
warzystwu, sam w roku 1900 z inż. Gnc- 
ińskim zakładał. Piękną była jego mowa, 
wypowiedziana do Pana Prezydenta Rzeczy 
pospolitej tego lata na torze Pośpieszkc - 
wym, dająca wyraz szczęścia, którego się 
doczekał jako patrjota. Z dumą wskazał na 
stajnie wyścigowe, w których temu lat dzie 
siątek pomagał tworzyć partyzantów Dąbro 
wskiego, późniejszy 13-ty pułk ułanów wileń 
skich. Ostatniem jego dziełem społecznem, 
ulubionem pomyślanem na dłuższą metę, był 
Klub T-wa Wyścigowego, który w porozu- 
mieniu z ówczesnym dyrektorem Departa- 
mentu śp. Jurjewiczem założył jako ognisko 
mające na celu propagandę hodowli i sportu 
konnego, tak bardzo w tej połaci kraju za- 
niedbanych. Nie zrozumieją może racji bytu 
takiego klubu ludzie obcy, na ustach któ- 
rych brzmi piosenka: „Taki los wypadł nam 
dzisiaj tu jutro tam!* On Wilnianin, rozu- 
miał. 
Był także czynny _w literaturze jako krytyk te 
atralny. W tej dziedzinie napisał broszurkę 
pod tytułem „Circulus vitiosus*, a potem 
występując przeciw reformie rolnej i nasze 
mu ustrojowi społecznemu inną pod tytu 
łem „Co to jest?"*, podpisaną pseudonimem 
Stefan Kiuna. Ta ostatnia dużo wrzawy na- 
robiła. jak trafnie już wtedy patrzał na na- 
sze nieszczęsne rządy sejmowe, widać z sa 
tyrystycznego feljetonu w Wileńskim dwu- 
tygodniku „Państwo”. Pewnemu angielskie- 
mu przyjacielowi Polski żona dała na ko- 
lację chiodnik, kołduny i pączki. Koszmar, 
który go w nocy nawiedził przedstawił mu 
Anglję pod rządami naszych  suwerenów. 
Władysław Grabski zapowiada w parlamen 
cie angielskim reformę finansową i podat- 
kową, Witos projektuje na wzór polskiej re 
formy rolnej reformę floty. Kasuje dreadno- 
ughty i rozparcelowuje przymusowo całą flo 
tę angielską na małe łódeczki, po jednej dla 
każdego Anglika. Przerażony pyta Cham- 
berlain, co będzie z dominionami? Nie po- 
trzeba dominionów, odpowiada _ Stanisław 
Grabski, — przyjedzie Dąbski z Rygi i zrze 
knie się ich. Na to Skrzyński załamuje ręce 
i woła: Panowie, panowie! Zanadto jesteś- 
cie konserwatywni. Co na to powie. Europa? 

Tak splata się smutek z żywemi wspom- 
nieniami, i wiąże się w nić, która łączy ze 
zmarłym przyjacielem. Cześć jego mk. 

baniami artystycznemi — lubi rozwieszać i 
obrazki takie. 

W autobusie Nr. 38179 widziałem zawie 
szoną reprodukcję obrazu, bodaj że Żmurki, 
przedstawiającego akt kobiecy. 

Autobusami jeżdżą dorośli, dorastający i 
dzieci, czy więc „ozdoba”, która mi się rzu- 
ciła w oczy, jest właściwą i na miejscu, 
mam wątpliwości. 

* * * 

Śródmieście Wilna ma wspaniałe (kto 
wie, może i za wspaniałe) chodniki. Chodzi 
się po nich, jak po „parkietach*,: Gorzej 
jest z tą sprawą na bocznych uliczkach na 
przedmieściach.. 

Już nie chodzi o chodniki. Nie tak łatwo 
o nie. Chodzi o rzecz nierównie łatwiejszą, 
o mostki na rowkach ściekowych, wycho- 
dzących z każdej bramy, w równym stop- 
niu, Zarzecza, jak Antokola, Zwierzyńca, 
jak Śnipiszek, czy Sołtaniszek. 

Gdy się uwzględni, że przedmieścia na- 
52е są oświetlone niedostatecznie, niektóre 
zaś wcale, jasne się staje, że nieoszalowa- 
ne rowki stanowią pułapki, w których Bo- 
gu ducha winny przechodzień narażony jest, 
jeśli nie na złamanie nogi, to w każdym ra- 
zie na pozostawienie obcasa. To drugie nie- 
bezpieczeństwo groźne jest: osobliwie dla 
pań. 

W imieniu więc i interesie naszych pięk- 
nych wilnianek sprawę niniejszą poruszam. 
Może wzgląd na szarmancję wobec niewiast 
sprawi, że ta bolączka doczeka się lekar- 
stwa. Mik. 

WILEŃSKI SPÓŁDZIELCZY 
SYNDYKAT ROLNICZY 

w Wilnie, Zawalna Nr. 9, tel. 

poszukuje 
JABŁEK 

różnych odmian 

JESIENNYCH i LINOWYCH 

     

     większych 
partyj 

       
    
  

Demonstracje uwięzionych komunistów 
W sobotę wieczorem, przedstawiciel urzędu prokuratorskiego przesłuchał kilku- 

dziesięciu aresztowanych ostatnio wywrotowców, z których 30 wobec dowodów ich wi- 
ny połecił osadzić w więzieniu. 

W niedzielę rano rozpoczęło się transportowanie więźniów z- aresztu centrałnego 
przy ul. Św. Ignacego do więzienia na Łukiszkach. Na krótko przed wyprowądzeniem 
«vięźniów, przy oczekujących samochodach na ul. Św. Ignacego zebrały się rodziny, zna 

jomi i „towarzysze“ zdemaskowanych komutnistów, lecz przybyła policja konna i pie-. 

sza, widząc, że tłum napiera w kierunku aresztu, rozproszyła zebranych polecając jedno- 
cześnie zamknąć bramy pobliskich domów. 
stować swą „bojową* postawę, poczęli wznosić 

Wyprowadzani więźniowie chcąc zamanife- 
okrzyki i wołać do usuniętego 

go tłumu, lecz i tym razem policja dała sobie rady i uspokoiła komunistów odwożąc ich 
szybko do więzienia, gdzie odrazu stracili animusz.
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Rady cioci Tesi dyskretny fiolet, rzecz nader względna i za- e e KINO Od dn.20 do 22 paždziernika 1930 roku włącznie będzie wyświetlany film: 

leżna od gustu, upodobania no i w MIEJSKIE „„WALIKA w OQ©BŁOKACHH Potężny dramat sensacyjny 
|. pierwszym rzędzie od udatnego doboru „do SAL Žo Aktów 7. 

Jeszcze się je- twarzy”. Z: W rolach głównych: Helena Foster i Al. Wilson. Nad program: ,„Muś jestłspadkobiercą". Kom w 2 aktach. 
Sek: ziadistń ze : : : й * Kasa czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów od g. 4-ej. Nast Ё iałe cienie*. 

srebrną ślą ża .,, SPodniczka Go Ijo kloszowa акаа | STAR -- LĘŻĄŁE -- MOCNE = MS 
5 5 romniejsza, w olorze zdecydowanie z ep a TŻ < 3 я В 

bary bierze, jesz- —. у POEFGA Dziś!!! Przebój dźwiękowy. Królowa ekranów Świata 
SRO: ciemnym. Należy zwrócić uwagę mych sza- KINO-TEATR > swej najnow: i nai wat asf ; bosko GRETA GARBO w swej najnowszej i najlepsze = ES 
ca a. nownych czytelniczek na paski u bluzek. WYTWÓRNIA „HELIOS“ z najlepszych kreacyj 12 P Ba E 

mgły porannej 

przędzę promie- 

ni prześwieca. 

Po liściastym 

kobiercu alei 

parkowych suaą 

jak elfy para za 

wetki amazonek, 

z za lasów dola- 

tuje echo trąb 

  

myśliwskich. 

Pod pięknym jedwabnym abażurem Za- 

siada Pani. Dziś gości nie ma a miły nastrój 

wieczoru do lektury usposabia—lub do— 

dum. Zegar w dębowej szafie cicho kołacze 

Na pyjamę zawcześnie jeszcze sportowa 

sukienka po golfie w szafie odpoczywa— 

więc bluzeczka najodpowiedniejszym strojem 

na ciche samotne, bądź w kółku swoich spę- 

dzane godziny. 

Maison Ywett Gorgć, zawsze przezorna 

i kapryskom Pani powolna, wystąpiła Z Ca- 

žym arsenałem efektownych modeli blu- 

zeczek. 

Tak bardzo w tym sezonie oryginalne i 

fantastyczne dekolty—są tu w calei swej 

gamie reprezentowane. 

Kolory przeważnie, jasne bądź jaskrawo 

wzorzyste. Crepe georgette, crepe marocain. 

Przeważnie dwubarwne. 

Reprodukowane przez 
uderzają  przedewszystkiem 

ozdobienia kołnierza i rękawów 

materjału strzyżone w ząbki. 

nas _ bluzeczki 
oryginalnością 

z ciemnego 

W pierwszym wypadku bluzeczka 

skromna, a tak bardzo wytworna jasno błę- 

kitna z białym angielskim kołnierzem, ozdo- 

bionym krawatem. Mankieciki białe. Pod 

krawatem patka o pięciu guziczkach z masy 

derłowej 

Bluzeczka wymieniona w doborze 

kolorów i odcieni błękitnych — tak bardzo 

odpowiednia dła ;blondynek, ma ciekawe 

pendant do bluzeczki blado różowej z efek- 

townym pasem fioletowym przez całą szero- 

kość bluzki i przez rękawy. 

parą. smuklė syl- | 

Paseczek zdobyt sobie prawo obywatelstwa 

u każdej bluzki bez względu na jej krój i 

rodzaj. Paseczek umieszcza się nizko. 

Ciekawym wybrykiem 

nu jest paseczek z delikatnego kolorowego 

zamszu bądź skórki w kolorze nie 

koniecznie do koloru bluzeczki  dostoso- 

wanym. 

mody tego sezo- 

Jako uzupełnienie bluzeczek 

są ładnie zawiązane jedwabne, małe, 

rzyste szaliki apaszki na szyję. 

Szalik zastępuje 

maleńki kołnierzyk z 

noszone 

Wzo- 

również 

jednej 

futerkowy 

skórki ttchó- 

  

futer- 

ochrona 

rza 
kowca 
szyi * 

Wspomn ałam już w poprzednich mych 

poradniczkach o tem, jak futerko zdobyło 

sobie wszystkie dziedziny kobiecego stroju. 

Bluzki stanowią tu wyjątek, choć pośred- 
nio przyswoiły sobie futerko w postaci 

kołnierzyka. 

Należy jeszcze zwrócić uwagę mych 

Szan. Czytelniczek na rękawy bluzeczek, 
które zapinane są na dwa (do trzech) gu- 

ziczkównie jak uprzednio niejednokrotnie 

zapinane były na zatrzaski. 

DU 

bądź innego  puszystego 

noszony jako ozdoba i 

Wł. Osmołowski 
WILNO 

Żądać wszędzie! 
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| WILEŃSKI SPÓŁDZIELCZY i 
SYNDYKAT ROLNIGZY | 

OTRZYMAŁ JUŻ 

DRZEWKA OWOCOWE 

doboru odmian ziemi Wileńskiej, 

i które oglądać można w ogrodzie poka- 

zowym przy Syndykacie 

  

   
       

        

     
     

    
   

i ul. Zawalna Nr. 9. 
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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 

  

PRZETARG 
Magistrat miasta Wilna ogłasza na godz. 

12 w dniu 4 listopada 1930 r. nieograniczo- 
ny przetarg ofertowy na budowę „Ośrodka 
Zdrowia” przy zbiegu ulic Archanielskiej i 
Kijowskiej. 

Ogólne warunki przetargowe, warunki 
techniczne, wykonywania dostaw i robót, 
ślepy kosztorys i formularz ofertowy otrzy- 
mać można w biurze Sekcji Technicznej 
(Dominikańska 2 pokój 53) za opłatą 15 zł. 

Projekt budowy jest do przejrzenia w 
„wydz. budowlanym Magistratu m. Wilna, 
pok. 61. 

Magistrat zastrzega sobie prawo wybo- 
ru oferenta, uzależniając to od fachowych 
zdolności przedsiębiorstwa, również prawo 
nieuwzględnienia żadnej z ofert, zwiększenia 
lub zmniejszenia ilości robót, lub też cał- 
kowitego ich zaniechania. 

Oferty w zalakowanej kopercie wraz z 
wypełnionym EEE kosztorysem i pokwi- 
towaniem Kasy Miejskiej na wpłacenie wa- 
djum w wysokości 3 proc. oferowanej sumy, 
oraz z załączeniem deklaracji o dopełnieniu 
2 proc. w razie utrzymania się przy przetar- 
gu (punkt 8 „Przepisy i warunki ofertowe') 

należy złożyć w Biurze Sekcji Technicznej 
(Dominikańska 2 pok. 53) do godziny 11-е] 

rano dnia 4 listopada 1930 r. 
Wiceprezydent m. Wilna 

Szet Sekcji Technicznej W. Czyż. 
4207—0 

BILANS SUROWY 

  

  

  

  

  

  

* WŚRÓD NOCY BEZ 
GWIAZD 

Służący wszedł, ale za chwilę uka- 
zał się znowu. 

— Znowu jesteś tutaj? 
— Ten pan kazał powiedzieć, że 

przywiózł wiadomości o inżynierze, 
który przyjechał z „Barranco““.. 

— Boże!... 
Fortiolis jednym skokiem już był 

na podłodze: 
— Szlafrok! Nie, zo- 

staw mnie, idź, powiedz mu, że zaraz 
wyjdę do. niego i proszę zaczekać. 
Bądź bardzo grzeczny, a przedewszy- 
stkiem nie pozwól mu odejść. 

— On sam nie ma ochoty wycho- 
dzić, — uśmiechnął się służący. 

Pincheloche, bardzo wzburzony, 
biegał po salonie.. I tym razem węch 
nie zawiódł go. Poczuł w porę, że zbli- 
ża się chwila ostatecznego krachu. 
Poprzedniego dnia Stawton Meer od- 
mówił mu kategorycznie wydania no- 
wego subsydjum, mimo jego próśb i 
gróźb. Tem lepiej! Pincheloche wsiadł 
czem prędzej do pociągu, idącego do 
Wandei, w zamiarze rzucenia na stół 
ostatniej karty, która miała mu przy- 
nieść sporą sumkę. 

Całą noc nie spał, trząsł się przez 
oszczędność w III klasie, niepokojąc 
się czy aby wypadki nie uprzedzą go, 
i nie popsują mu szyków. Nie myjąc 

się, nie goląc, wprost z pociągu, po- 
biegł do zamku i mimo wczesnej pory, 
zażądał widzenia się z Fortiolisem. 
Lokaj wypędziłby go odrazu, gdyby 

nie wybuch hojności, dzięki której, 
przy pomocy  stufrankówki, Pinchelo- 
che zyskał w nim chwilowo sojuszni- 

ka. 
Fortiolis zjawił się szybko i cieka- 

wie obejrzał  Pincheloche'a. Uniżone 
maniery dziennikarza zrobiły na nim 
odpychające wrażenie. Przerywając 

  

  
tiolis zapytał: 
ale gdzieś pana widziałem? 

Zaniepokojony Pincheloche wysy- 
pał cały wór komplementów pod adre- 
sem tak zdumiewającej pamięci: 

— Rzeczywiście spotkali się raz w 
żółtym salonie, obok sali posiedzeń. 
Pincheloche miał zaszczyt widzieć p. 
Fortiolisa tylko chwilę, ale jego rysów 
nie zapomina się prędko i to... 

— Pamiętam — przerwał wuj Co- 
rabe — pan był tam z Meerem. Jakąž 
to intrygę ukuliście wspólnie? 

— W owym czasie — oświadczył 
Pincheloche—łączyły mnie przyjazne 
stosunki z p. Meerem, który wówczas 
przywiązywał większą wagę do mo- 
ich rad i wskazówek, niż obecnie. 

Fortiolis zmierzył go spojrzeniem 
od stóp do głowy: { 

— Pan zaangażował swe pienią- 
dze w akcjach „Baranco*? 

— Nie, moja rola, jako dziennika- 
rza, wymaga bezstronności, dlatego 
to nie pozwalam sobie brać udział w 
grze na giełdzie. Nie będąc związany 
osobistemi interesami, mogę swobod- 
nie informować publiczność, radzić i 
dawać wskazówki w mojej gazecie fi- 
nansowej. 

— Cóż to, pan przyjechał tutaj, 
aby zaproponować mi prenumeratę tej 
gazety? — zadrwił Fortiolis, nie spu- 
szczając podejrzliwego spojrzenia z 
twarzy gościa. 
dzo cenny — sen prezesa zarządu, 

Twarz Pincheloche'a rozpłynęła się 
w cukrowo - słodkim uśmiechu.Oczy- 
wiście, że to nie mogło być celem jego 
wizyty.! Przecież zdaje sobie sprawę, 
jak drogi jest czas p. Fortiolisa, w tak 
tragicznych chwilach, jakie przeżywa 
obecnie spółka „Barranco“. Że jednak 
pozwolił przerwać poranny — tak bar 

° — Nie znam pańskiego nazwiska, 
uczynił to jedynie z.rokazu sumienia. 
Sumienie mówiło mu, że może okazać 

  

  

    
wi, dla którego od pierwszego wejrze- 
nia czuł głęboką sympatję i szczery 
szacunek. | 

— Źle? — przerwał sucho Fortio- 
lis, nie mogąc znosić dłużej tej nie- 
szczerej gadaniny. 

Pincheloche wyprostował się dum- 
nie: —Czuje się bardzo urażony i za- 
smucony, że szlachetne pobudki jego 
serca zostały tak  materjalistycznie 
zrozumiane przez p. Fortiolisa! Jego 
celem było jedynie przysłużyć się pa- 
nu prezesowi. Co prawda nie należy 
do ludzi przez los: rozpieszczonych, a 
zawód dziennikarza pozwala mu zaled 
wie na związanie końców z końcami. 
Ale będzie zupełnie zadowolony i 
wdzięczny jeśli p. Fortiolis zwróci mu 
jedynie koszta podróży. Jeśli zaś p. 
Fortiolis zechciałby coś dorzucić... to, 
oczywiście... 

— Dobrze! — kiwnął głową For- 
tiolis, który już doskonale orjentował 
się, z kim ma do czynienia. Mów pan 
o co chodzi. 

Uspokojony Pincheloche rozpoczął 
spowiedź. Dając zupełnie swoiste oś- 
wietlenie faktom, przedstawił siebie, ja 
ko ofiarę, lecz poza tem dosyć uczci- 
wie opowiedział o spotkaniu swem i 
rozmowie z Geraldem, z przyjęciem 0- 
pisując nadludzkie wysiłki, jakie czy- 
nił, by dopuszczono młodego inżynie- 
ra do prezesa zarządu. Interwencja 
Meera przeszkodziła mu w wykonaniu 
tego zamiaru! O! Dla scharakteryzowa 
nia podłości Meera nie brakło mu słów 
Meer podłe wykorzystał jego łatwo- 
wierność, obiecując że prezes zarządu 
przyjmie osobiście młodego inżyniera 
nazajutrz rano. Łatwowierny i naiwny 
Pincheloche nie wyobrażał sobie na- 
niwet, że wiarołomny Meer obmyś- 
la tak niską intrygę, pragnąc wciągnąć 
młodego inżyniera w zasadzkę. | 

W tym miejscu Pinchelocha wycis- 
nął nawet kilka łez, aby pewniej głos 
jego mógł przeniknąć do dusży Fortio- 

ul. WILEŃSKA 38.   
Wielki drainat romantyczny. 

Najwytw. para kochanków Greta Garbo i Conrad Nagel. 
Dzieje duszy kobiecej, targanej burzą zmysłów i uamiętności. 

Początek o godz. 4, 6, 8 t 10.15 
  

  

Dźwiękowe Kino 

„HOLLYWOOD: 
Mickiewicza 22. 

Dziś! Pierwszy Film Polsko-Amerykański, Przebój dźwiękowy 

REWJA HOLLYWOODU 
Przepiękne obrazy rewjowe, śpiewno - taneczne z udziałem Hanki 
Giiberta, 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, Jekna 

  

  

KINO Dziś! 

66 

„ŚWIATOWID w swej najnowszej 
Mickiewicza 9. kreacji 

Najpiękniejsza gwiazda Ameryki, czarująca BILLIE DOVE 

Bajeczna wystawa! Niewidziany 

kobiet ROD LA ROCQUE i ulubieniec 

PRAWO ĄĘŻA 
przepych. 

    
  

    

w K. DĄBROWSKA 
SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. 

DRZEW 

  

i KRZEWY OWOCOWE 
Zaaklimatyzowane, wychowane na miejscu w szkółkach. 

Nowy wielki dobry wybór 
polecają na sezon jesienny Szkółki Mazelewskie 

przy Kolonji Wileńskiej. 

Wilno, Zawalna 6—2.     Ceny przystępne. 

Em 
Choroby dzieci 

powrócił 
Przyjęcia 10—1li 

LEKARZE 

  

DOKTÓR 4.30—6 Zawalna 28—30 

D. ZELDOWICZ RACZ 
chor. skórne,  wene- DOKTOR 
ryczne, narządów mo- 
czowych, od 9— 1, od 

5—8 wiecz 
Blumowicz 
choroby weneryczne, 

  

Kobieta-Lekarz WIELKA 21 

    

  

  

miljoner wtrącił ostro: 
— Dosyć! Znałem niemało łotrów, 

ale takiego, jakiego widzę w tej chwi- 
li przed sobą, nie spotkałem nigdy! 

— Panie! Ja pana nie rozumiem! 
zawołał z godnością dziennikarz. 

— *Рап życzy sobie, żebym wypo- 
wiedział się jaśniej? — Ciągnął dalej 
Fortiolis, ogarnięty wściekłością, 
proszę! Łotrze, łajdaku, psie!... 

— Раше!... 
— A įešli nie łotr — to dureń! Głu 

piec i idjota!... 
— Panie, proszę!... 
Fortiolis zaczął trząść nim, jak pu- 

stym worem. 
— Jakto? W czasie nadzwyczajne 

go posiedzenia akcjonarjuszy, kiedy 

decyduje się los całego przedsięwzię- 
cia, zjawia się z końca świata inżynier 
i oświadcza panu, że przywiózł ważne 
wiadomości dla prezesa zarządu z ko- 
palni, a pan odkłada jego rozmowę ze 
mną do następnego rana.? I potem pan 
pozwala sobie nazywać się „doradcą 
finansowym ''? Jak to się nazywa: pod 
łość, czy głupota? Naprawdę, nie- 
wiem! ‚ е 

— Zapewniam pana... 
— Dosyć! Gdzie jest ten inżynier? 

Czy przywiózł go pan tutaj? 
Pincheloche podniósł z rozpaczą 

oczy ku niebu: 
— Niestety! — westchnął. 
Fortiolis wpił się obu rękami w je- 

go ramiona i zbliżył do jego twarzy 
swoją, wykrzywioną _ przerażeniem 
twarz. 

— Umarł? — jęknął nieswoim gło 
sem. 

Nie, nie, proszę się uspokoić, na 
miłość Boską! — wybełkotał, dławiąc 

się, przestraszony Pincheloche. — On 

żyje... przynajmniej tak przypuszczam. 
— Gdzie on jest? Gdzie się po- 

dział? a : 
-— Pan... mnie zadusi! 

Pianina i Fortepjany 
o Światowej sławie Pleyel, 
takoż Araold Fibigier, Keratopf i Syn, uzna- 
ne rzeczywiście za najlepsze w kraju 
przez najwybitniejszych fachowców na Pow. 

Wystawie Kraj. w Poznaniu w 1929 «. 

ul. Niemiecka 3, m. 6. 

CENY FABRYCZNE. 

   

skórne i moczopłciowe 

tel. 921, od 9—11 i 3—6 

do wynajęcia dla so- 
lidnego, wygody wszel- 
kie. Portowa 14, m. 1 

ТЕ 

Becastein etc., 

Pokój z telefo- 
nem dla 

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

Mieszkanie 
3 pokojowe z wygoda- 
mi odnowione do wy- 
najęcia. Ul. Krakowska 

Ne 51. Informuje Do- 
zorca. 

Pokój 
z całym urządzeniem 
biurowym,  telefo- 
nem, w samem  han- 
dlowem centrum do 
wynajęcia  natych- 
miast pod biuro. Do- 
wiedzieć się w Biurze 

1 Ogłoszeń S. Jutana, 

ro сс 
wuje, doskonali, odswie- 
rza usuwa braki i skazy, 
Gabinet | ° Sprzeda 

Kosmetyki Cedi6 pekiiaewe SG 
teczniczej | _ majątku oddalonym o 
J. Hryniewiczowej. 45 min, drogi autobu- 
ul. WIELKA Ne 18 m.9. sem z Wilna po 1000 

Przyj.w g. 10- Ii 4-7 Zł. Spłata ratami. Ofer- 
e. ty do „Słowa* pod li- W. Z. P. 0826, MK 

ILNO, 

KA 
  

  Niemiecka 4, telef. 222. 

KUPNO 
SPRZEDAŻ 

      

w 

NKNIUT @ ВО Курйе piac 

    

   

m. 25. 

WILEŃSKIEGO PRYWATNEGO BANKU HANDLOWEGO S. A. Ir. Leltawiczową W. Z. P. 29. 
OBIECE,  „WENE- — „KEVA“ (Paris) w Zwierzyńcu od 200 na dzień : К ’ i ” Щ Aktywa. O ea Pasywa. SGH gai“ Dr. Ginsbera widawieza s, tel. „00 sa: Zoe 

я R $ 3 : ' 4 Choroby skórne, we- 657, od 11 — A AV, 
Kasa i sumy do dyspozycji Kapitały własne od ed : e ae RSE i moczopłcio- Rozeładzadie i odświe- iż 5—6. 

a) gotowizna w kasie 286.566.43 a) zakladowy 2.500.000.— ul. Mickiewicza 24. 2“ Wilefska 3, odżanie twarzy. Leczenie ias 

b) pozostałość w B-ku Polskim b) zapasowy 92.976.52| 2.592.976.52 tel. 277. 8--1i4—- 8. Tel.wągrów i pryszczy. Kupię meble 
P. K. O. i B-ku Gospod. Kraj. | 354.054.58 640.621.01 ła 567. Elektryzacja W.Z.P. 85 Stołowe, bawialne, ga- | p i Wkłady t „E 

Waluty zagraniczne = 158.119.62 a) terminowe 4.594.436.79 DR. Go ESL OS a binetowe. Adres w re- 

- Papiery wartościowe własne b) a vista 2.633.316.10] 7.227 752.89 J BERNSZTEJN dakcji. J. K. 

a) pożyczki państwowe 9.698.29 Rachunki bieżące (Salda kredytowe M ) ы 
b) papiery hipoteczne 646.344.87 -  otwart. kredytu = 122.761.36 choroby skórne, wene- Palto karakuto: 

©) akcje 143.250.42 |  799.293.58 Zobowiązania inkasowe — 16.177.02 ryczne i moczoplcio- 4 KOSMETYKA We okazyjnie do 
Udziały i akcje w przeds. konsor. Ža 75.000.— Redyskonto weksli SE. 1.777.072.54 we. Mickiewićza 28 m. sprzedania Oglądać mo 
Banki krajowe A 59.480.98 || Banki krajowe = 288.408.82 5. Od 9—1i4—8w. ' GABINET AKUSZERKA _ žna od 12—2 Mała Po- 
Banki zagraniczne = 215.454.44 Banki zagraniczne т 20.507.96 ŚMIAŁOWSKA hulanka 18 m. 2. 
Weksle zdyskontowane <> 5.032.850.11 Różne rachunki й 756.818.34 Racjonalnej Kosme- oraz Gabinet Kosme —————. 

Weksle protestowane zk 159.408.21 Procenty i prowizje różne EK 888.636.18 Dr. Kenigsberg tyki Leczniczej. tyczny, usuwa zmarszcz sprzedaje 

Rachunki bieżące (salda debetowe) Oddziały c 929.814.28 choroby skórne, wene- Wilno, Mickiewicza 31 į La wągry, łupież, Gont POLSKI 
otwartego kredytu tyczne i moczopiciowe m. 4. brodawki, kurzajki, wy- LLOYD 

a) zabezpieczone 4.554.256.55 Mickiewicza 4, įJpode „**?'*€, padanie włosów. "Mie- ul. Kijowska. — — 
b) niezabezpieczone 469.289.81 | 5.023.546.36 tel. 1.90. ы ę konserwU- kiowicza 46. | 

Pożyczki terminowe = 190.954.44 : Ga B оо ООО o. 
Nieruchomości PR 653.000.— ża, RANE. "Ma RZ 
Różne rachunki 3 223.249.83 50 S CY ! 

i KTOR twarzy i ciała (panie). kuje lekcyj francuskie- 

Koszty, różriice „katsowe i (p. ч Z Sztuczńe opalenie ce- : 0. Zaułek Literacki 11 
Oddziały м 894.414.44 | Szyrwindt cy. Wypidanie Wo Młodawykwalifikowana Ё° ® 

Suma bilansowa 14.620.925.91 ы 14.620.925.91 chorob i łupież. Ni kucharka 
i "904 175 ila .620.925.91 choroby weneryczne. upież. ajnowsze 

e ABE ta 294.175.— Zobowiąz. z tyt. A BE ы = 294.175.— skórne i moczopiciowe zdobycze kosmetyki ra- 2 pokoje poszukuje  prywatnei 

„o — | 2.065.948.15 Różni za inkaso = 2.065.948.15 Wielka 19, od 9—1 i cjonalnej. umeblowane do wyd popady „A wodę sy 

Razem 16 Pazem : 16.981.049.06 377 o e RE Styczniowa w MAE . Ślepa 

A. ARMANDI wylew wdzięczności i przeprosin, For- nadzwyczaj cenną usługę p. Fortiolisolisa i był niezmiernie zdziwiony kiedy ty kołnierzyk gościa i schwycił się za 
głowę. 

— Ach, jak głupio! — mruknął. 
Proszę mi wybaczyć moje zdenerwo- 
wanie, ale pan mnie trochę przestra- 

Szył. 
Niekas uspokojony, Pincheloche 

oczekiwał dalszych napaści i cofał się 
ku drzwiom. Fortiolis pożałował swe- 
go uniesienia, widząc, że przestraszo- 
ny gość gotów jest zaprzestać dal- 
szych zwierzeń. 

— Oto rezultat bezsennych nocy! 
— wyjaśnił. Proszę zapomnieć moją 
gwałtowność i zbytni p ośpiech, i pro 
szę opowiadać dalej. 

Pincheloche, na wszelki wypadek 
cofnął się za stół aby w ten sposób 
pozostawić barjerę pomiędzy sobą, a 
gospodarzem. 

—- Jeśli powiedziałem „niestety, 
to jedynie dlatego, że stało się to 
wszystko wbrew mej woli i mimo mej 
wiedzy... spodziewam się, że pan nie 
wątpi w to, że ja nie wiedziałem...?. 

— Tak, tak! Proszę dalej, — nie- 
cierpliwił się Fortiolis. 

— Ten Meer, jak się okazało, był 
łotrem pod maską genetlemana, czło- 
wiekiem o czarnej duszy, najbardziej 
wiarołomnym, nieszczerym | obłudnym 

typem... { 3. 
O! Proszę bez psychologii, — 

powstrzymał go Fortiolis! Więcej tre- 

ści! 
Pincheloche chciał jednak 

zabezpieczyć własną osobę: 
— Czy pan obiecuje wysłuchać 

mnie, nie przerywając? 
— Dobrze obiecuję. 
— I nie będzie mnie pan... doty- 

kać? — dodał dotykając obolałej szyi. 
— Nie będę. 
— A więc.. Ale proszę 

zapamiętać, że o wypadkach, 
rych będę mówił, dowiedziałem się 

niedawno, kiedy już nie mogłem  ni- 

czemu przeszkodzić, i nic naprawic. 

najpierw 

najpierw 
o któ- 

Fortiolis wypuścił z palców zmię- Moje najlepsze zamiary nie powinny 

UWAGA! Żądajcie wszędzie 

wybkorowej czekolady 

z całemi migdałami 

FABRYKI 

AB.PIASECKHI 
w KRAKOWIE. 

  

TANIO 
WIELKI WYBÓR 

EBLI Mi 

B. Łokuciewski 
Wiłeńska 23. 

          

   

  

    
Zamienie teis e nowoczesnej kon- 
strukcji—dwupiętrowy 10 mieszkanio- 
wy, przytem 2 morgi terenu w Wejłie- 
rowie na Pomorzu (20 minut od Gdy- 
ni) nafolwark wzgl. działkę na Wileń- 
czyźnie. Zgłoszenia łaskawe de „Słowa* 

sub. F. D.   

  

B. więzień polityczny 
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 šrod- 
ków do życia, oraz nie posiada ubrania, ni 
bielizny, poszukuje jakiejkotwiek 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". 

    

Najtanie kupuje się dobre to- 
waryv u GEOWIN- 

SKIEGO. Polecamy wełny, jedwabie, 
tweedy,  welwety, flanelet (mipony) 
deseniowe oraz pończochy, pończoszki 
dziecinne i skarpetki. zw 
UWAGA—WIL.EŃSKA 27.   
Zdolna Ofiarności 

krawcowa Sz. Czytelników _pole- 
z wieloletnią praktyką camy staruszka 77-let- 
przyjmie zajęcie w niego, który wraz z 

prywatnym domu rodziną znajduje się 
Bakszta 10 — 12 w ostatniej nędzy. 
  Przed wojną był urzę- 

dnikiem, obetnie ocze- 
kuje „na emeryturę o 
którą poczynił stara- 
nia przed kilku laty. 
Ofiary nawet najdrob- 
niejsze przyjmuje Ad- 
ministracja „Słowa* 

RÓŻNE 
Paryżanka 

z uniwersyteckiem 
wykształceniem poszu- 

  

  

Każdą sumę 
gotówki ulokujemy 
na dobry p ecent— 
gwarancja zupełna 
Dom H.-K. „Za- 
cheta“ Mickiewl“ 
cza 1, tel. 9-05. 

zj! 
  

Kupię oo 
a: i ER Wileń-       
ska 

budzić w panu najmniejszych wątpii- 
wości. Dowodem mojej szczerości jest 
moja dobrowolna wizyta tutaj. 

— Mów pan do djabła! Długo je- 
szcze będzie tego ględzenia? 

— Więc kończę: młody inżynier 
nie bez sprzeciwu poddał się rozka- 
zom, które mu przyniosłem ale przeko 
nany, że wydał je pan sam, dał się 
przekonać, dzięki mojej elokwencji i 
zgodził się zaczekać na rozmowę z pa 
nem do dnia następnego. Nie wiem 
zresztą, czy przekonały go moje argu- 
menty, ale, w końcu, był zmuszony po 
godzić się z losem.. Następnego dnia 
rano, jak było powiedziane, inżynier 
zjawi. się w zarządzie. Dopiero póź- 
niej dowiedziałem się, że został przy- 
jęty nie przez pana, a przez p. Meera. 

— Dowiedział się pan o tem od 
niego? | 

— Panie Fortiolis, pan obiecał! — 
z niepokojem przypominał  Pinche- 
loche. ; Ё 

— Dobrze: mów pan dalej. 
— A więc: powiedział mi o tem 

sam p. Meer, którego spotkałem przy 
padkowo kilka dni później. Nie wiem 
dlaczego ten młody człowiek wzbudził 
we mnie nieokreślone uczucie sympa- 

tji. To uczucie spowodowało, że zapy- 

tałem p. Meera, czy nie słyszał czegoś 

o tym inżynierze. Odpowiedź jego zdzi 

wiła mnie bardzo i, muszę przyznać 

się, że zachwiała nieco dobre mniema- 

nie, jakie powzięłem, na pierwszy rzut 

oka, o owym inżynierze Gerard. 
—Mój drogi, — rzekł Meer, — po- 

winienby pan być ostrożniejszym w 

wyborze znajomości. Ten pański inży- 

nier uciekł z kopałni i przybył do Pa- 

ryża w celu szantażowania prezesa za 

rządu. Na szczęście trafił nie na nie- 
go, a na mnie, starego wróbla. Odrazu 

dałem mu do zrozumienia, że nie na- 

leżę do tych, którzy się dają szantażo- 

wać. Pański protegowany okazał się 
zwyczajnym oszustem: winszuję!* 

Drukarnia Wydawnictwa „Słowo*, Zamkowa .


