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BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — 
BIENIAKOQNIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 

DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch. 

KLECK —. Sklep „Jedność”. 
LiDA — ul. Suwałska 13 — S. Mateski. 
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w Wilnie g 

ich. W roli 
ub 

t „Dla 
Elza Temim 

NBERARENie napiszemy dziś nic nowego, 
e, a naweforyginalnego — poruszymy temat, 

szyscy beż) wielu autorów  pisujących w 

stałowymwie* wałkowało już na tych ła- 

racjonaląe '! setki razy — trudno, w dzien- 

irstwie trzeba się powtarzać. Zwła- 

-UGI «a, gdy z okazji obchodu 500-lecia 
rów iładz X. Witolda. okazało się jak wiele 

pod tym względem przemyšlnej 
UWE woli w Kownie, oraz — stwierdzić 

  

musimy z naciskiem — idącej 

IELCZYTrekę szowinistom litewskim ignoran 

JICZY w Wilnie. 

/ tel. azaSzowiniści kowieńscy powiadają 

+ nas: „Idźcie stąd, jesteście tu 

je ybłędami, kolonistami, w najlep- 

razie potomkami jeńców litew- 

14 niewolniczem plemieniem na 

® urkach w pyskach sprowadzonem. 

OWYCH ce z tego pięknego Wilna, które 

! litewską stolicą. Cóż z tego, że je- 

———__ cie tu teraz w większości. To i 

5 „mcy byli przez pewien czas w Ро- 

Gi niu w większości, chociaż to stoli- 

ski opałoyPjąstów. Idźcie stąd, bo nie jesteś- 

Wa de tutaj ludnością miejscową, lecz e i rąb , 

 niezwtoko napiywową“. 

BOG: "© My na to odpowiadamy: 
lo 4 ieprawda! Nieprawda! Niepraw- 

va 3 tel. | Jesteśmy tu autochtonami i to au- 

——--—ihtonami bardziej autentycznymi 

panowie z Kowna. Właśnie szlach-   

niEnICĖ i owska jest tą warstwą, która naj- 

— putdziej chce połączenia z Polską, 
ły 6 13 duo nej śnie ta szlachta litewska jest auten- 

dogodnyznie tutejsza. Nie tyle etniczne pra- 

o „A posiadamy do Wileńszczyzny, ile 

Mickiewśnie historyczne. Jest šmiesznem 

„tel erdzič, že p. Voldemaras, problema- 

izny potomek niemieckiego koloni- 

i A jest Litwinem, a Litwinem nie jest 
i parę lynat nieświeski — Radziwił! Raz 

2 zgłosi 7CZ©, nie jesteśmy żadnymi żydami, 
Rozwadalnymi przybyszami w tym kraju, 

” pap. Nez jego autochtonami, jego dziećmi, 
———0 prawowitymi dziedzicami i go- 
chaju darzami. Nie mówimy po litewsku, 
ard“ oraz00 ten kraj posiada wiele języków i 
ha r łśmy tu właśnie obrali sobie za ję- 
Kraju, sk kultury język polski i z Polską 

ogodnychączyliśmy się dozgonnie. Nasza sy- 
4 Abelolcja zresztą wcale oryginalną nie 

j jest. ani też trudna do wytłoma- 
żnią cudzoziemcom. Popatrzcie na 

‚ kocję. Szkoci — ależ to ministrowie, 

je Z Erszalkowie, admirałowie, wojowni- 

na lądzie, morzu i w powietrzu 
Капар( jej Anglji. Czy przez to przestają 
«cd Szkotami? Wyobraźmy sobie te- 

„ aby w Szkocji powstała taka par- 

k. For; Ktoraby wołała: „precz z Anglją 

rwowo;połączmy się z Niemcami, z bolsze- 
łudziekami, byle nie z Anglją". Sytuacja 

Los biich zwarjowanych Szkotów byłaby 
notrachdy identyczna z sytuacją rządu 
hwile, 'ieńskiego, lecz czy dlatego więk- 

ść Szkotów, nie podzielających 

jh haseł, przestałaby być Szkotami, 
Aciłaby swe prawa do uwažania 

 przekćOcji za swój kraj ojczysty? 
e powt Teraz na tem tle rozstrzygnijmy 

i anie: mamy, czy nie mamy święto- 

ał pore Witolda? 
Ktoś powie: „Nie mamy, bo Witold 

2 pady! Polakiem“. Na to my temu ko- 
lę stys“ odpowiadamy: „Mówi Pan zupeł- 

ego. Ty 10 samo, co mówią Litwini kowień 
za, poź. Uznaje się Pan dobrowolnie w 
óŁ lnie za przybysza, za kolonistę, za 
z sam fybłędę”. : 

- = Jeśli się uważamy za dziedziców 
ZMiESZ? ziemi, za jej dzieci, za autochto- 
К Z My to pamięć Witolda musi być 

droga. Jeśli nie — jeśli tu jesteś- 

ла s( tylko ludnością przyjezdną, po- 
dżniczą, rodzajem Żydów — to 

żywiście Witold jest dla nas tylko 
sł? eciem cudzoziemskim. ы 
całą p Šadzę, že ci wszyscy, którzy od 

_. nków do chat zaściankowych, wy- 
co do'izą się z ludności autentycznie tu- 

BL. zej,*widzą w wielkim wojowniku 
 akcy śojdzie prawego, swojego księcia, 

jeg" dynastę z domu Gedymina, z 

rego wyrosła rodzina Jagiellonów. 

Polacy z Warszawy, Krakowa, Po- 
nia? Przecież czci się pamięć przod 

(w i ojca i matki, a każdy retoryk z 
Al wieku wyraziłby się, że unja Pol- 
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OPATĄ DO GŁOWY 
ski z Litwą była zaślubinami obojga 

narodów. 

Pozostają ostatnie argumenty: Wi- 

told był sojusznikiem niepewnym dla 

jagiełły. Zdradzał swego brata stry- 

jecznego, a zarazem tego, który był 

przyczyną śmierci jego ojca. Tutaj mu- 

simy podnieść, że spory, wywołane z 
widm XIV i XV wieku, nie mogą być 

rozważane tak, jakgdyby były to spo- 

ry wczorajsze i jakgdyby koniecznie 

chodziło o to, że jeden był winny, a 

drugi niewinny. Jagiełło jest dla nas 

wielkim któlem, przez co nie wymaże 

się z historji żadnego zjego okru- 

cieństw. Witold był wielkim wojowni- 

kiem, współzwycięzcą z pod Grun- 

waldu, jednym tych, co wymu- 

rowali mocarstwo polsko-litewskie, za 
przepaszczonej później przez republi- 

kę w Polsce. Obaj byli o dużej skali 

postaciami historycznemi, ich dzieła 

żyją jeszcze w nas i stąd się rodzi to, 

co nazywamy szacunkiem postaci hi- 

storycznych. O tem tak pięknie, jak 

nikt inny, wyraził się poeta rosyjski. 

— Mnich, piszący kronikę powiada, że 

gdy niegdyś pismo to zostanie przeczy 

tane, to ludzie wielbić będą swoich by- 

łych władców: 

Za ich trudy, za sławu, za dobro 

`а зга griechi, za tiomnyje diejanja 

Spasitiela smirenno umoliajut. 

To jest najgłębiej i jedynie właściwie 

ujęty stosunek do postaci historycz- 

nych.Oto są słowa głęboko monarchicz 

ne. Dzieła Bolesława Chrobrego i Ja- 

giełły, Witolda i Jana Sobieskiego ży- 

ją jeszcze w nas, w naszem państwie, 

w jego granicach i terytorjalnych am- 

bicjach, dzieła te żyją w linjach na- 

szej polityki. I dlatego łączy nas ź nie- 
mi wszystkiemi więź prawdziwa, więź 

serdeczna. Ale Bolesław Chrobry, Ja- 

giełło, Witold, Jan Sobieski nie zeszli 

z tego świata bez — jak mówi 

Puszkix — grzechów i czynów ciem- 

nych, złych. Wielbić za jedno, mo- 

dlić się o przebaczenie za drugie, oto, 

co nam przystoi. I tak mamy obowią- 

zek pamiętać o pralitewskim rycerzu 

Witoldzie i modlić się powinniśmy, 

zgodnie z rytuałem katolickim za 

tego budowniczego katolickiej Lit- 

wy. 
Kończę tem, czem zaczynałem: 

Treść tego artykułu nie jest na łamach 
„Słowa nowa, ani oryginalna. Lecz 

wobec zbliżającego się święta Witol- 

dowego, musieliśmy to nasze stanowi- 

sko powtórzyć i to w tak wyraźnej 

formie, aby była zrozumiała nawet dla 

mało lotnej inteligencji. Dlatego tak i 

pisaliśmy: łopatą do głowy. Cat. 

a i A AS WI AWK TORO ZADEN KOT 

KS. BISKUP FULMAN O CENTRO- 

LEWIE 

Wczoraj zamieściliśmy  streszcze- 
nie listu pasterskiego biskupa łomżyń- 
skiego, ks. Łukomskiego, zabraniają- 
cego djecezjanom pod karą ciężkiego 
grzechu, głosować podczas wyborów 
na stronnictwa: P.P.S. C.K.W., Wy- 

zwolenie i Stronnictwo Chłopskie. T 

Również biskup djecezji lubelskiej 

ks. Marjan Fulman, ogłosił orędzie, w 
którem powiada m. in.: „Już dokładnie 

zarysowało się oblicze poszczególnych 

partyj politycznych w stosunku do 

Kościoła”. ,„Są stronnictwa katolickie, 

które katolicy bezwzględnie muszą da- 
rzyć nieufnością, a nawet zwalczać. 
Do takich należą wszelkie partje socja 
listyczne, a następnie pokrewne im 
stronnictwa, jak np. ,„Wyzwolenie“ 
lub „Stronnictwo Chłopskie". Z niemi 
żaden uczciwy katolik nie może iść ra- 
zem, bo zawsze i wszędzie wnoszą ob- 
niżenie moralności i działają na szkodę 
Kościoła katolickiego". „O  partjach 
politycznych jawnie wrogich Kościo- 
łowi, kapłani mają obowiązek uświa- 
damiać wiernych, nie gołosłownie, lub 
inwektywami, lecz rzeczowo, przez 
dokładne wykazanie błędów i czynów 
Kościołowi wrogich*. 

Ks. biskup Fulman pisząc o „stron- 
nictwach katolickich, które katolicy 
bezwzgłędnie muszą darzyć nieufno- 
ścią* niedwuznacznie wskazuje na 
obóz endecki, najbliższych przyjaciół 
Centrolewu, z którym zawierano so- 
jusz wyborczy. 

Nowe areszty w Małopolsce - 
LWÓW. PAT. — Prasa donosi, że z polecenia sędziego śledczego przy 

sądzie okręgowym w Drohobyczu, aresztowano tam dnia 21 b. m. byłego 
posła ukraińskiego Jana Błażkiewicza. 

LWÓW. PAT. — Dzienniki donoszą, że w powiecie Bohorodczany 
aresztowano w dniu 21 b. m. grecko-katolickiego księdza Iwana Korsana ze 
Staruni. : 

LWÓW. PAT. — Dnia 21 b. m. na polecenie sędziego śledczego sądu okręgo- 
wego 'w Samborze, aresztowany został w Rudkach były poseł Mikołaj Rogucki z ukraiń- 
skiej socjalno-radykalnej partji. Wymieniony został aresztowany pod zarzutem wystą- 
nień antypaństwowych na wiecach, urządzanych w czasie działalności poselskiej i obec 
nie odstawiony został do aresztu sądu okręgowego. 

List pasterski Episkopatu 
grecko-katolickiego 

dliwe, tembardziej szkodliwe, że torują dro- 
'gę komunizmowi. 

„My wszyscy, którzy myślimy po chrze- 
ścijańsku i pragniemy chrześcijańskiego ży- 
cia, my wszyscy przyznajemy, že tak, jak 
we wszystkich innych wypadkach przeciw 
prawu, tak samo i tutaj powinna ręka spra- 
wiedliwości dosięgnąć winnych. Jednakowoż 
my nie możemy wziąć na siebie odpowie- 
dzialności za jednostki, czy też. rewolucyjne 
grupy. Podpalacze i wszelkiego rodzaju za- 

Jak donosiliśmy, przed paru dnia- 
mi władze administracyjne we Lwowie 
z polecenia prokuratora, skonfiskowa- 
ły list pasterski episkopatu grecko-ka- 
tolickiego, omawiający ostatnie wy- 
padki w Małopolsce Wschodniej 
Przed skonfiskowaniem, władze admi- 
nistracyjne zwróciły się do episkopatu 
z przedstawieniem zmiany niektórych 
ustępów, które mogły wywołać za- osi Ch io SIE a 1 EA sę 
paz да й Chrystusowej Cekrwi, lecz  tajnyc 

miast uspokojenia wręcz przeciwny fozkazów jakiejś tajnej władzy, za ich czy- 
skutek. Episkopat jednakowoż na żad- 
ne zmiany się nie zgodził i wobec te- 
go list został skonfiskowany. Poniżej 
podajemy te ustępy listu, które konfi- 
skacie nie uległy: 

„I my, Wasi biskupi i nasze Duchowień- 
stwo i Wy wszyscy, którzy słuchacie głosu 
Chrystusowej Cerkwi i za nim idziecie, my 
wszyscy od samego początku uważaliśmy i 
uważamy robotę podpaleń za zło, przeciw- 
ne Boskiemu prawu, a wskutek tego i na- 
szemu narodowi w wysokim stopniu Sszko- 

Konfiskata odezwy Centrolewu w Krakowie 
KRAKÓW. PAT. — W nocy z 'wtorku na środę, organy policji krakowskiej prze- 

prowadziły rewizję w domu robotniczym, w następstwie czego skoniiskowano znacz- 
ną ilość odezw wyborczych Związku obrony prawa i wolności ludu. 

Wykonawcy tajnych wyroków śmierci 
LWÓW. PAT. — Dnia 25 lipca r. b. wyłowiono z Pełtwy zwłoki mężczyzny 

w wieku około 20 lat. Identyczności zwłok wówczas nie stwierdzono. Obecnie ustalono, 

że są to zwłoki Leona Wolfenhauta, który był członkiem czynnym partji komunistycznej 

we Lwowie. Jak donosi prasa, śledztwo ustaliło, że Wolienhaut został uprowadzony: 

przez kilku członków komunistycznego związku młodzieży, a następnie na podstawie 

wyroku komunistycznej partji Zachodniej Ukrainy zastrzelony. W toku przeprowadza- 

nego dochodzenia policja aresztowała 15 osób, podejrzanych o współudział w zamor- 

dowaniu Wolienhauta. 

Szajkai oszustów na Śląsku 
KATOWICE PAT. — Od dłuższego czasu grasuje na terenie województwa ślą- 

skiego szajka oszustów, podejmujących się rzekomo wyjednywania kredytów w Pań- 
stwowym Banku Rolnym w Katowicach. Oszuści ci zjawiają się u osób, ubiegających 
się o pożyczki i przedstawiają fikcyjne formularze do podpisu. Następnie zabierają je 
celem rzekomego przedłożenia Bankowi. Za swe czynności pobierają od 25 — 30 zł. 
tytułem kosztów manipulacyjnych. 

hy nawet w tych wypadkach, gdzie winny 
miałby być ukraiński nacjonalista, a nie ko- 
munis.ta, odwetowiec, spekulant, czy też 
prowokator), my nie możemy ' odpowiadać 
winy za nich nie ponosimy, gdyż za nich 
hie możemy być karani" . 

Pod koniec list apeluje do młodzieży 
tkrainskieį, by nie dawała się uwieść robo- 
cie konspiracyjnej, natomiast z całą energją 
poświęciła się dia dobra pracy pozytywnej 
fa polu gospodarczem, społecznem, oświa- 
towem i naukowem. 

Wydobyto 182 trupy 
125 OSÓB ODCIĘTYCH OD ŚWIATA I LUDZI 

BERLIN. PAT. — Dotychczas wydobyto z głębi szybu „Wilhelma w 

Alsdorfie 105 trupów ofiar katastrofy wtorkowej. Ilość odciętych w kopaini 

podają na 125 osób, liczba ta jednak nie jest pewna. * 
BERLIN. PAT. — Według nadchodzących z Alsdorfu _ wiadomości, 

kafastroia w kopalni „Anna* przybiera z każdą godziną coraz bardziej prze- 
rażające rozmiary. Ostatni komunikat urzędu górniczego stwierdza, że wy- 
dobyio z szybu, nawiedzonego katastrofą 182 trupy. W głębi szybu znajduje 
się 49 trupów, ofiar katastrofy. 90 ciężko rannych górników leży w  pobli- 
skich szpitalach. Część rannych doznała tak ciężkich obrażeń, że lekarze 
wątpią, czy uda się utrzymać ich przy życiu. Oczekują, że ilość ofiar śmiertel 

nych wzrośnie do 260. W Akwizgranie na znak żałoby z gmachów publicz- 

nych i prywatnych powiewają żałobne sztandary, opuszczone do połowy 
masztu. 

Walka z dumpingiem sowieckim 
‚ ‚ МОЗК\МА. РАТ. — jak donosi prasa, otwartą walkę eksportowi so- 

wieckiemu wypowiedziały narazie dwa mocarstwa, a mianowicie Francja 
i Węgry. Ożywioną kampanję przeciwko dumpingowi sowieckiemu prowa- 
dzą Stany Zjednoczone, Austrja, Belgja i Kanada. 

Straszliwa epidemja dżumy w Chinach 
WIEDEŃ. PAT. — Prasa tutejsza donosi z Londynu: Według spra- 

wozdań naczelnego lekarza szpitala misyjnego w miejscowości Fen-Czan, 
wymarły w Chinach w ostatnich miesiącach całe wsie wskutek dżumy. Epi- 
demja wybuchła niedawno w miejscowości Feng-Szen-Asien i ogarnęła szyb- 
ko inne prowincje. W niektórych powiatach pozostało przy życiu po kilka n 
osób. Ludność w panicznym popłochu opuszcza siedziby. Na całym terenie, i 
na którym grasuje epidemja, niema 'ani jednego szpitala urządzonego nowo- 
cześnie. 

Afera szpiegowska w Rumunii 
BUKARESZT. PAT. — Śledztwo w sprawie aiery szpiegowskiej trwa nadal w 

dalszym ciągu. Wczoraj zostali aresztowani: oficer, pochodzący z byłej armji austro-wę: 
gierskiej, major Varzaru, który pełnił służbę w inspektoracie saperów oraz komisarz 

bezpieczeństwa publicznego, Sebastjan Popesco. Popesco nie poczuwa się do żadnej 

winy. Aresztowano go, ponieważ utrzymywał ścisłe stosunki przyjaźni z jednym z kie- 

sowników organizacji szpiegowskiej. Jak podaje prasa, mjr. varzaru miął zeznać, że 

pełnił służbę szpiegowską, jeszcze zanim wykryta obecnie organizacja rozpoczęła swą 

działalność. Aresztowano również w Aradzie jednego dziennikarza węgierskiego, dwóch 

podolicerów i 5 żołnierzy. 
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DABROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 

GŁĘBOKIE — al Zamkowa, — W. Włodzimierow. 

HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep Tytoniowy S. Zwierzyński. 

MOŁODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach е 
Zagraniczne 50 proc. drožej. Ogloszenia cytrowe i tabelaryczne o 50 proc. drožeį. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarezenie numeru dewodowego 20 groszy. 

niał i patrzy to na szofera, to na kondukto- 
ra. 

sobie pozwala... 

Wreszcie odzywa się jeden z pasażerów: 

do równowagi się nie przyczynił... 

go prosa. Ktoś złośliwie pocieszał go: „Miał 

pan szczęście, że pan nie oberwał od szofe- 

ra. Miał prawo. Jest nawet tabliczką, że z 

szoferem nie wolno rozmawiać” 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa —- Księgarnia Jażźwińskieg». 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego, 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*, 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PINSK — Księgarnie Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szko!nej. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lebowskiego, ul. Mickiewicza 12. 
STGŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
ST. ŚWIĘCIANY — ui. Rynek 3 — N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ud. Mickiewicza 24, FP. Juczewska 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

A. Łaszuk. 

jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3 gr. 40. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
świątecznych braz z prowincji: o 25 proc. drożej, 

   

W autobusie Na froncie wyborczym 
W łódzkim tygodniku „Prawda* T 
czytamy doskonałe uwagi na temat PREZES STR. CHŁ. SKAZANY NA 
dzisiejszej rzeczywistości, przed- 9 MIESIĘCY WIĘZIENIA. 
stawione w oryginalny sposób roz- : 3 8 ^ 
mowy w autobusie. W sądzie powiatowym w Warszawie do 

spraw prasowych odbyły się dwa procesy b. 
Po wyboistej polskiej drodze sunie l- posia Walerona, prezesa Stronnictwa Chłop- 

brzymi autobus. Na trzech osiach i sześciu skiego, oskarżonego о _ nieposzanowanie 
kołach spoczywa potężne pudło karoserji. władzy i nawoływanie do nienawiści klaso- 

esienna szaruga zasnuła okna gęstą, krop- wej. 3 
J > S Ё B. poseł Waleron wydał dwie odezwy 
listą mgłą. Jednostajny, równy, stłumiony polityczne. W jednej — czyniąc odpowie- 

warkot motoru i półszeptem prowadzone roz dzialnym Marszałka Piłsudskiego za obecne 
mowy podróżnych zlewają się w senną me- rządy, atakując także obecnych ministrów. 
lodję. , Druga odezwa przeznaczona dla chłopów 

Siedze tuż za plecami szofera i patrzę us EDM E рО 3 ы „* Siadającym. 
przez wycieraną automatycznie przednią W obu sprawach, sąd ogłosił 

szybę na rozmokłą i upstrzoną  bajorkami wyroki po trzy miesiące więzienia. 

drogę. Obok szofera siedzi jakiś młody czło w Trzecią sprawę miał wreszcie b. poseł 
wiek i nie bacząc na opryskliwe odpowie- aleron w Kielcach, gdzie został oskarżo- 

VEL у M S „ ny za kolportowanie odezwy, podczas wy- 
dzi, niezmordowanie usiłuje nawiązać z nim borów w roku 1926, równie na trzy miesią- 

„fachową* rozmowę. ce aresztu. 
— Dlaczego pan nie wyciska sprzęgła Łącznie b. pos. Waleron skazany został 

na tym jeziorze — resory pan polamie... w ciągu jednego dnia na 9 miesięcy aresztu., 

— Niema obawy... UTWORZE SEKCJI KOBIECEJ PRZY 
— W tem miejscu: radziłbym panu zejść BEZPARTYJNYM KOMITECIE 

na trzeci bieg Żony i córki kolejarzy w Komitetach 
— Dziękuję za radę. : B. B. W. R. 

‚ — W lewem przedniem kole jest pew- Staraniem Komitetu Wyborczego 
nie za mało powietrza, zdaje mi się, że ciąg- Organizacyj Kobiecych i Bezpartyjne- 
nie w. tę stronę. ! go Komitetu Wyborczego Pracowni- 

— Tak się tylko panu zdaje. ‚ ‚ Кбм kolejowych została utworzona 
= Panie, tam na dole jest zakręt, niech sekcją kobieca przy Bezpartyjnym Ko- 

pan hamuje, bo zarzuci tyłem i leżymy w ro- mitecie Wyborczym Kolejarzy w Wil- 
wie. nie. h 

Młodzieniec powiedział to głośno. Kilku 

podróżnych niespokojnie spojrzało ku przo- WIECE PRZEDWYBORCZE B.B.W.R. 
NA PROWINCJI dowi, inni zaczynają bacznie obserwować 

drogę. Szofer nie zwraca uwagi na młodzień — W dniu 21-X r. b. w Drui odbył 
ca i szeroko rozparty na siedzeniu oburącz Się wiec przedwyborczy zorganizowa- 
trzyma wielkie koło sterowe, wykonując ny przez gminny Komitet Wyborczy 
szybkie, krótkie ruchy w jedną i drugą stro- B.B.W.R., w którym wzięło udział 

nę. przeszło 300 osób. Dłuższe przemówie 

Młodzieniec dostrzegł poruszenie wśród nie o sytuacji politycznej i gospodar- 
pasażerów i zaczyna przemawiać głośniej, czej przed i po przewrocie majowym 

pragnąc widocznie, aby go słyszano, wygłosił p. naczelnik Tadeusz Hołów- 
— Przy takiej pogodzie można kark ko, kandydat czołowy na posła do Sej- 

skręcić w tem miejscu. Więcej jak 25 kilo- mu B.B.W.R. z okręgu Święciańskiego. 
metrów nie powinno się tu jechać. ja mogę _ — Również w Kobylniku odbył się 
coś 0. tem .powiedzieć,,-- „panie... — panie... Wiec wyborczy B.B.W.R.. przy. udziale 
ten kamień przed nami trzeba wziąć pod sie przeszło 600 osób. Wiec zakończono 
bie... nie zmieści się pan z wozem z tej stro- gorącemi okrzykami na cześć Marszał- 
ny, zjedziemy w rów... o... mówiłem!.. O ka Piłsudskiego 
włos, a byłoby źle... jedzie pan nieostroż- PRACOWNICY MONOPOLU TYTO 

A Er ADO NIOWEGO ZA BBWR. 
Podniecenie młodzieńca udzieliło się pa- W końcu ubiegłego tygodnia ukonst 

. „an : o i 8 
sażerom, tembardziej, że wóz, natrafiwszy ował' się Komitet barci PASY 

kołami na wybój, zachybotał się głęboko na Monopolu Tytoniowego w Wilnie, dla współ 
resorach. Jakaś kobieta  pisnęła głośno, a Pracy z RA L Komitetu Wybor- 
mężczyźni naraz poczęli mówić o „warja- agi ja Wojcik. Dalegatem do: Wojęc 
ctwach“ szoferów i wywołanych przez to wódzkiego Komitetu Pracowniczego Giece- 
katastrofach. Młodzieniec dorzuca swoje wicz Stanisław. 

uwagi i zaczyna popisywać się WiadOMOŚCIA pr 5 
mu szoferskiemi, krytykując przytem dyskret F е : й rzestępstwa polityczne były sympatyczne 

ВЕ A: da G De | Po” za moskala. Dziś to jakoś głupio wygląda. 
Sia o a PE Bolszewik też jest politycznym przestępcą. 
czeństwem Szofer uśmiecha się ironicz- Na crdeków Te oho od 525 Ca a 

nie i nie odzywa się. OE R RZY 

Po chwili autobus staje na przystanku w sede: aa a RÓ e 
Ie ARG ać kąś dziwną politykę teraz prowadzą. Więcej ° alias > 
ścia mądrego, niech siada w tyle... RZA SE PZW AE 

S ._ szym „Robołniku” i ile razy „Pobudkę* skon 
Młodzieniec wybałuszył oczy, poczerwie- kiskowano, niż o tem, czego sami chcą 

Chwilami zdaje mi się, że Daszyński lepiej 

im się podoba niż Dmowski. Ja się tu cieszę, 

że jednego po drugim  socjała pakują do 

kozy, a w kraju spokój, bo dla mnie, panie, 

Szofer do konduktora: ‚ Marks socjalistyczny i bolszewicki — to je- 
— Panie, bierz go pan stąd, albo będzie den djabeł, a oni w „Gazecie Warszawskiej” 

nieszczęście. Inaczej nie jadę, bo jeżeli je- robią takie miny, jakby to było nieszczęście 

zaoczne 

— (o to właściwie ma znaczyć, co pan 

szcze się odezwie w drodze, to dam korbą dla kraju! W Galicji, słyszę, nareszcie zmą- 

w zęby. : |... drzeli i porządek robią na całego, a ja mu- 

Młodzieniec unosi się, zaczyna jąkać COŚ szę „Kurjerek Krakowski". kupować, żeby 
o chamstwie, bezczelności —wWśród pasaże- sję czegoś o tem dowiedzieć. W endeckich 
rów poruszenie, padają ostre uwagi pod ad- gazetach o tem się nie pisze. Przestają mi 
resem szofera. Ktoś odzywa się, że szofer Sję podobać. 
pewno pijany i że wogóle niebezpiecznie jest 

w tych warunkach dalej jechać. Szofer naj- 

spokojniej wysiada, zapala papierosa ogląda 
motor. 

Głosowałbym może na: jedynkę, ale ten 

Piłsudski — to dziwny człowiek. Nic nie 

wiadomo, co jutro zrobi. A ja tak, panie ko- 

е Ę chany, na ślepo nie lubię wierzyć i kota w 
Konduktor mityguje młodzieńca, uspoko- worku nie kupuję. Gdyby coś powiedział, 

a pasażerów, ale rady sobie dać niesmože. ogłosił program, to człowiekby rozważył, po 

myślał. Złego przecież nie chce, to widać, 

— Szanowni państwo, szofer ma rację i dlaczego więc milczy?. Może znaleźliby się 

wcale nie jest pijany. jeżeli chcemy bez wy- tacy, coby doradzili... 

padku dojechać, to tego młodego jegomo- Znajomy mój jest inżynierem - mecha- 
cia trzeba posadzić gdzieindziej, bo dener- „;pjem. Zacząłem z nim rozmowę о maszy- 

wuje szofera swojemi wścibskiemi uwagami. nach i spytałem, co powiedziałby na to, gdy 
Szofer odpowiada za wóz i za nas WSZy- hy podczas montowania wielkiej i ciężkiej 
stkich i gdyby tam na skręcie był tego pana maszyny ktoś zaczął mu zawracać głowę i 
zamalował korbą, byłby dobrze zrobił, bO gąwać rady, nie znając się na rzeczy? 
przez jego głupie gadanie mógł być wypa- 

dek.Była przecież chwila, że chciał szofera rzucił za drzwi! 
— Wziąłbym gościa za skrzydło i wy- 

a rękaw chwycić, a niepokój w wozie także 2 A może zaczaby pan SA AOL I 

dowodzić mu, że się myli i przekładać mu 
przytem, jak to wszystko będzie po skończe- 
niu wyglądało? 

— Czy pan z byka spadł, czy co? To- 

bym nigdy nie skończył. Jak go to interesu- 
je, niech idzie na politechnikę. Mój czas jest 

drogi. 
Na to opowiedziałem mu przygodę w au- 

tobusie. Przyznał szoferowi rację. 

— A Piłsudskiemu, który przecież odpo- 

Młodzieniec jak niepyszny powędrował 

a tył i do końca musiał wysłuchiwać uwag 

docińków o wścibianiu nosa do nieswoje- 

* * * 

Przyszła mi na myśl ta przygoda podczas 

rozmowy z człowiekiem, cieszącym się Opi- wiąda za większy autobus i więcej pasaże- 

nją rozsądnego i bardzo umiarkowanego pra rów i większą ma maszynę do zmontowania, 
wicowca. Utyskiwał przede mną: niż pan może sobie wyobrazić, to pan bie- 

— Doprawdy, że nie wiem na kogo będę rze za złe, że usuwa wścibskich mądrali i 

łosował. Na tych panów z Brześcia nie mo nie wdaje się w gadanie? 

ę, nie wypada poprostu na aresztantów. — Wie pan, że o tem nie pomyślałem?



        

ECHA KRAJOWE 
Groźny pożar wskutek podpalenia 
LIDA, 22. X. (tel. wł. Słowa). W dniu dzisiejszym w godzinach rannych 

we wsi Ruiewicze gminy Wawiórskiej wybuchł pożar skutkiem którego spło- 
nęło 12 zabudowań gospodarskich z tegorocznemi zbiorami i9 domów mie- 
szkalnych. Straty wyrządzone przez pożar przekraczają sumę 200 tysięcy 
złotych. 

Wojtuniewicza wskutek podpalenia prze. 
Jak ustalono pożar wybuchł w zabudowaniach należących do Feliksa 

z niewykrytego dotychczas sprawcę. 
  

MOŁODECZNO 

— Posiedzenie Komitetu Pracy Społecz- 
nej. W dniu 17 października r. b. odbyło 
się posiedzenie Komitetu Pracy Społecznej, 
przy udziale przedstawicieli urzędników pań- 
stwowych, samorządowych, wojska, rze- 
mieślników, kupiectwa, wolnych zawodów, i 
4 

Na zebraniu tem rozpatrzono sprawy: 1) 
budowy domu ludowego, którego brak daje 
się dotkliwie odczuć, zwłaszcza, jeżeli za- 
chodzi potrzeba zwołania większego zebra- 
nia, lub urządzenia obchodu, akademii i t. p. 
i 2) utworzenia funduszu społecznego, który 
by mając do swej dyspozycji środki finanso 
we, zapobiegłby tworzeniu się w przyszło- 
ści różnych doraźnych komitetów. 

W wyniku dyskusji powołano do życia 
komitet budowy domu ludowego, do którego 
weszli: Starosta mołodeczański — p. jerzy 
Tramecourt, p. ppułkownik Żabiński, p. sta- 
rościna Helena de Tramecourt, p. Michalako- 
wa, prezes związku ziemian p. Puciato, inży- 
nierowie: p. p. Mironowicz i Butarewicz,, 
adwokaci: p. p. Chrząstowski i Werner, 
przedstawiciele urzędników: inspektor szkol- 
ny p. Ertman,, dyrektor gimnazjum p. Waw 
ryka, naczelnik urzędu skarbowego p. Bro- 
nakowski, komisarz ziemski p. Butler, zawia- 
dowca stacji p. Rzucidło, zawiadowca od- 
cinka sygnałowego p. Kreczmer, dyrektor 
kasy komunalnej p. Szymankiewicz, urzęd- 
nik samorządowy p. Pawłowski, wójt gminy 
p. Matelunas, burmistrz miasta p. Sarol, 
kierownik hurtowni spirytusowej p. Sobie- 
szczański, dr. Stasiewicz, przedstawiciek są 
downictwa p. sędzia Paszkowski, przedsta- 
wiciele duchowieństwa: ksiądz proboszcz 
Dabulewicz i ks. Morozow, przedstawiciele 
rzemiósł: p. Potrzebowski, p. Nagrabecki, 
przedstawiciele kupiectwa: p. Łukomski, El- 
terman i Lewin, przedstawiciele obywatel- 
stwa miejscowego p. Kuczyński, związek 
osadników reprezentuje p. Szymankiewicz. 

Następnie zebranie wyłoniło komisję, któ 
raby się zajęła opracowaniem regulaminu i 
sposobu administrowania funduszem społecz 
nym, w skład tej komisji weszli: Starosta p. 
J. Tramecourt, komisarz ziemski p. Butler, 
zawiadowca stacji p. Rzucidło, p. p. Krecz- 
mer, Sobieszczański, Łukomski, Nagrabecki, 
Łukaszewicz, Bronakowski i Pawłowski. 

— Rzesze pracowników umysłowych z 
'wiatu Mołodeczańskiego za B. B. W. R. 
dniu 11 października r. b. odbyło się w 

Mołodecznie zebranie organizacyjne powiato 
wego pracowniczego komitetu wyborczego. 

Na zebranie przybyło około 100 osób. W 
skład prezydjum zebrania zostali wybrani: 
p. p. Wojtkiewicz, — inspektor samorządu 
gminnego, jako przewodniczący, i K. Sobie- 
szczański, — kierownik hurtowni spirytuso- 
wej, W. Bronakowski — naczelnik urzędu 
skarbowego, M. Kulikowski, oraz J. Maciań- 
ski — jako członkowie. 

Po wylonieniu prezydjum przewodniczą- 
cy otworzył dyskusję, prosząc o wypowie- 
dzenie się, czy nałeży stworzyć powiatowy 
pracowniczy komitet wyborczy. W wyniku 
dyskusji, po uzgodnieniu postulatów przed- 
stawicieli poszczególnych  organizacyj, ze- 
brani wynieśli następującą uchwałę: utwo- 
rzyć powiatowy pracowniczy komitet wy- 
borczy i przystąpić do powiatowego komi- 
tetu wyborczego В. В. W. R., a 'w celu pod- 
trzymania ścisłego kontaktu z wyżej wy- 
szczególnionym komitetem wyborczym, po- 
wołać zarząd powiatowego pracowniczego 
komitetu wyborczego z delegatów do komi- 
tetu wyborczego B. B. W. R. tych organi- 
zacyj, które swój akces już przed powsta- 
niem inicjatywy zorganizowania powiatowe- 
go pracowniczego komitetu wyborczego, 
zgłosili do B. B. W. R., a mianowicie p. p. 
Wojtkiewicza Józefa, Dziewiałtowskiego Gin 
towta Romualda, jako przedstawicieli związ- 
ku pracowników samorządu powiatowego, 
oraz p . p.Rodziewicza Wacława i Syrokwa- 
sza, — jako przedstawicieli związku pracow 
ników administracji gminnej, uzupełniając w 
ten sposób utworzony zarząd przez wybra- 
nie przedstawicieli pozostałych organizacyj. 
Do zarządu przez akłamację zostali powoła- 
ni: z ramienia S. U. S. — p. p, Bronakow- 
ski i Kostrzewski, z ramienia urzędników 
niezespołonych — p. Sobieszczański, z ra- 
mienia urzędników poczt i telegrafów — p. 
Słowecki, nauczyciel: szkół powszechnych — 
p. Bohdziewiczówna, nauczycieli szkół śred- 
nich — p. Wawryka, z kasy samopomocy 
U. P. — p. Kulikow ski, pracującej inteligen- 
cji żydowskiej — „. Gold, pracowników ka- 
sy chorych — p. Polakiewicz, związku pra- 
cy obywatelskiej kobiet — p. Plaużanka i p. 
Baranowski. ergie 

  

    

GŁĘBOKIE 
— Powiatowy związek młynarzy. W) dn. 

28 września 1930 roku w mieście naszem w 
lokalu kina „Corso”, odbyło się Založyciel- 
skie Zebranie. Powiatowego Związku Mły- 
narzy. Zagajał zebranie p. Józef Szatybełko, 
poczem powołany został na przewodniczące- 
go, na sekretarza zaś p. Warfman Dawid, 
a na asesorów p. Mikulski Karol i Cz. Puli- 
kowski. Przewodniczący odczytał następu- 
jący porządek obrad: 1) o konieczności za- 
iożenia Powiatowego Związku Młynarzy i 
odczytanie statutu, 2) uchwalenie nazwy; 
Związku, siędziby, terenu działalności, wy- 
sokości wpisowego i składek miesięcznych, 
odpowiedzialności członków. 3) zaznajomie- 
nie się i zatwierdzenie statutu, 4) Wybór za 
rządu i Rady Starszych, 5) normalizacja cen 
za przemiał, 6) dalsza budowa młynów w 
powiecie, 7) sprawy podatkowe i asekura- 
cyjne, 8) wolne wnioski. Następnie przystą- 
piono do rozpatrywania poszczególnych pun 
któw porządku obrad. p. I. p. R. Szatybełko 
wygłosił dłuższy referat 'o celowości zało- 
żenia Powiatowego Związku  Młynarzy, 

yczem p. Czesław Pulikowski odczytał i 
wyjaśnił statut. Ustalono, że siedzibą Związ- 
ku jest m. Głębokie. Teren działalności — 
powiat Dziśnieński, województwo Wileń- 
skie, Wysokość wpisowego 5 zł., płatnych 
jednorazowo przy zapisywaniu się do Zwiąż 
ku. Wysokość składek miesięcznych uchwa- 
lono w zależności od posiadanych w młynie 
złożeń młyńskich. Po zapoznaniu się ze sta- 
tutem Walne Zgromadzenie  Założycielskie 
przyjęło go w całości. Do Zarządu wybrano 
na członków: p. p. Mikulskiego Karola, 
Szatybełko Rudolfa, Warimana Dawida, Ba- 
bako Stefana, Kotlera Abrama, Zilberglejta 
Mojżesza, Ananicza Czesława. Do Rady 
Starszych: p.p. Itmana Rafała, Prószyńskie- 
go Władysława, hr. Platera Michała, Jasiń- 
skiego Aleksandra i Korsaka Adama. Co 
zaś tyczy się normalizacji cen za przemiał, 
to nad tym punktem wywiązała się dłuższa 
dyskusja, przyczem były stawiane wnioski 
za podniesieniem cen i przeciw, jednak osta 
tecznie uchwalono, iż ceny, pobierane przez 
młyny dotychczas, pozostają w sile, do cza- 
su zapisania się wszystkich bez wyjątku 
młynarzy w powiecie Dziśnieńskim do Po- 
wiatowego Związku Młynarzy w Głębokiem 
i uzyskania od każdego członka gwarancji, 
że dotrzyma cen, jakie w przyszłości będzie 
uchwalai dla ogółu młynarzy Powiatowy 
Zarząd Związku. p. 6. Dalsza budowa mły- 
nów w powiecie. Nad tym punktem wywią- 
zała się również dłuższa dyskusja, bo istnie 
jace młyny mają zaledwie kilka godzin pra- 
cy dziennie, a przez to mała ich rentowność 
nie pozwala rozszerzać i przeprowadzać 
ulepszeń technicznych, wobec czego uchwa- 
lono jednogłośnie rezolucję, by Zarząd 
wniósł odnośny materjał do władz, doma- 
gając się kategorycznie zaniechania nadal 
wydawania pozwoleń na budowę nowych 
młynów w powiecie Dziśnieńskim na prze- 

g lat dziesięciu. p. 7. Sprawy podatkowe 
sekuracyjne. Po krótkiej dyskusji Zebra- 

nie uchwaliło jednogłośnie, aby Zarząd uzy- 
skał dwa miejsca dla swoich rzeczoznaw- 
ców ze swoich członków w Komisjach sza- 
cunkowych, dla podatku dochodowego i 
przemysłowego, co zaś tyczy się sprawy 
asekuracji młynów w T-wach  asekuracyj- 
nych, to Zebranie upoważniło Zarząd do pro 
wadzenia takiej polityki, by wywrzeć presję 
na T-wa Asekuracyjne, zmuszając je do ob- 
niżenia dotychczasowych stawek asekura- 
cyjnych od młynów. Wobec tego, że wol- 
nych wniosków nie było, p. przewodniczą- 
cy zarządził odczytanie protokułu niniejsze- 
go, podziękował zebranym za ich pracę i 
zamknął obrady. Potrzeba takiego Związku 
dawała się bardzo odczuć i wobec licznego 
zgłoszenia się na członków są wszelkie dane, 
że i inne powiaty pójdą za przykładem Dziš- 
nieńskiego. 

        

WIDZE 

— Walka z jaglicą. Kolumna do walki z 
jaglicą, pracująca na terenie pow. Brasław- 
skiego w dniach 10 — 17 b. m., dokonała 
szeregu badań u chorych na oczy z okoi- 
cy Widz. 18 b. m. kolumna opuści:a Widze 
udając się do Drui, gdzie będzie praccwa- 
ła do dn. 25 — X. Fi 

Wacław Zaleski | 
powrócił 

Qrdynuje w chorobach kobiecych 
od 3 do 5 ppoł. 

Ad. Mickiewicza 5 m. 6. 

  

Dr. 
Med. 

    

  

EPILOG POZYTYWIZMU 
(Po zgonie Włodzimi 

Włodzimierz Perzyński wszedł do 
literatury polskiej jako poeta. Pierw- 
szym tomen: jego utworów był tom po 
ezyj, wydany na przełomie zeszłego i 
obecnego stulecia, w owej „chwili o- 

sobliwej* zmagania się szarego, zim- 
nego pozytywizmu z burzliwem, go- 
rącem tchnieniem Młodej Polski. Po- 
ezje nie przyniosły mu sławy — nie 

dały mu nawet rozgłosu. Przebrzmiały 
bez echa, jak przebrzmiewa  najczęś- 
ciej każdy „pierwszy krok" rodzącej 
się indywidualności, która dopiero po- 
tem ma dojrzeć i przybrać „kształt ory- 
ginalnego talentu. Jednak w dziejach 
ewolucji tego — bezsprzecznie — wiel 
kiego talentu owie pierwsze poezje 
Włodzimierza Perzyńskiego mają war- 
tość dokumentu — ciekawego i zna- 
miennego zarazem Tkwi w nich jakaś 

zaskrzepła melancholja, będąca  nie- 
pokojącym aljażem uśmiechniętego 
sceptyzmu i — rozlewnej „z pod ser- 

ca wyrwanej* rzewności. Coś — niby 
jękliwie a dyskretnie perlące się dźwię 
ki staroświeckiego szpinetu w atmo- 
sferze zadymionej i wrzaskliwej ka- 

wiarni, gdzie się gromadzili nasi deka 

denci z okresu „fin - de - siecle'u*... 
Poezje Perzyńskiego są dokumentem 
ciekawym dlatego, że wyczuwa się w 

nich gorączka „szukania samego  Sie- 

bie*, gorączka zmagania się zdegene- 
rowanego w dekadentyzmie pozyty- 
wizmu z ząbkującem jeszcze poczu- 
ciem własnej indywidualności.   

jerza Perzyńskiego) 

Poezje nie dały Perzyńskiemu roz- 
głosu. Niejeden admirator powieści lub 
komedji Perzyńskiego nie wie zapew- 
ne nic o tem, że ów uśmiechnięty i — 
zdawałoby się — „zimny*' satyryk na- 
pisał kiedykolwiek nie tylko wiersz, 

  
lecz nawet spory tom utworów rymo- 
wanych... A jednak wiersze Perzyń- 
skiego mają jeszcze inne, głębsze zna 
czenie, niż tylko — archiwalnego przy 
czynku do dziejów ewolucji jego twór 
czości Sam fakt istnienia „poezyj Pe- 
rzyńskiego" tłumaczy nam dlaczego 

Ss E20-wW 0 

Sensacyjne areszty w Finiandji 
HELSINGFORS. PAT. — W dniu 22 b. m. w Helsingforsie został aresztowany: 

szef sztabu głównego gen. Valenius, pod zarzutem wydania rozkazu porwania byłego 
prezydenta Stahlberga. Oprócz niego został aresztowany szef wydziału mobilizacyjnego 
ppłk. Kuusari, rądca drugiego oddziału Teivonen oraz zastępca inspektora straży 'pogra- 
nicznej ppłk. Vikluund. Areszty te wywołały ogromną sensację w całem mieście. Wszyst 
kie pisma wydały dodatki nadzwyczajne. 

Stan wojenny w Estonii 
TALLIN. PAT. — Sejm zatwierdził zarządzenie rządu o przedłużenie 

stanu wojennego do pierwszego kwietnia 1931 roku w pasie nadgranicznym 
na linjach kolejowych oraz w Tallinie. 

Światowy Kongres Międzynarodowego 
Związku Dziennikarzy 

BERLIN. PAT. — W dniu 22 b. m. przed południem odbyło się otwarcie świato- 
wego kongresu międzynarodowego związku dziennikarzy. W kongresie bierze udział 
70 delegatów zagranicznych z 25 krajów. Polskę, reprezentują red. Gotlieb i Beauprć. 
Kongres zagaił dotychczasowy prezes Federation Internationale des Journalistes Geor- 
ges Bernhardt, witając delegatów i gości honorowych, między którymi znajdują się: 
dyrektor Międzynarodowego Biura Pracy Albert Thomas, szef wydziału prasowego Ligi 
Narodow Comert, a dalej przedstawiciel Instytutu Międzynarodowej Współpracy Inte- 
lektualnej z Paryża i wielu innych, poczem przemawiał generalny sekretarz Związku 
Prasowego rzeszy Niemieckiej Richberg, który apelował przedewszystkiem do uczest- 
ników kongresu, aby prasa, ta wielka potęga, starała się służyć w drodze koleżeńskiej 
współpracy idei pokoju. 

Groźny pożar w Libawie 
RYGA. PAT. — 22 b. m. w nocy w Libawie wybuchł groźny pożar, który strawił 

największy młyn parowy w Libawie, należący do Berenta i S-ki. Pastwą ognia stał się 
cały główny budynek z działem maszynowym oraz z przeciwiegłemi składami, zapełnio- 
nemi ziarnem i mąką. Straty wynoszą około 4 miljonów zł. 

Zjazd unii intelektualnej w Krakowie 
KRAKÓW. PAT. — W związku z siódmym zjazdem unji intelektualnej 

przybył w ciągu dnia 22 b. m. cały szereg delegacyj 
Włoch, Niemiec, Francji, Austrji, Wę-gier, Rumunii, 

zagrnaicznych, jak z 
Czechosłowacji i t.d. 

Nic nowego pod słońcem 
PROJEKT „LIGI NARODÓW, OPRA 

Towarzystwo Filozoficzne w Fila- 
"delfji (Stany Zjednoczone) ogłosiło 
drukiem ciekawą korespondencję z ro 
ku 1779, która wskazuje, iż Wilson 
miał swego poprzednika, a projekt Li- 
gi Narodów istniał już 150 lat temu i 
nawet był dyskutowany. 

Słynny Benjamin Franklin, mieszka 
jący podówczas w Passy pod Pary- 
żem, znalazł pewnego dnia na swem 
biurku list, oraz obszerny manuskrypt 
List pochodził od P. A. Gargaz'a, znaj- 
dującego się w Tulonie, gdzie odsiady 
wał karę w więzieniu. 

Gargaz, adresując list do p. B. B. 
Franklina pełniącego podówczas funk- 
cje posła Stanów Zjednoczonych przy 
dworze króla Francji, Ludwika 16-go, 
spodziewał się, iż tenże poprze jego 
projekt utworzenia Unji Pokoju Wiecz 
nego, do której miałyby przystąpić, 
prócz państw europejskich i Stany Zje 
dnoczone. 

Autor projektu — Оп przewiduje 
pięć środków i sposobów zabezpiecze- 
nia pokoju. A mianowicie: 

1) W Lyonie lub w innem mieście 
należy ulokować na stałe siedzibę 
„Kongresu nieustającego'', złożonego 7 
przedstawicieli ówczesnych panują-- 
cych. Z chwilą, gdy liczba przedstawi- 
cieli dojdzie do 10, będą oni prostą 
większością głosów rozstrzygali wszy 
stkie kwestje sporne, znajdujące się 
na porządku dziennym obrad. } 

2) Każdy monarcha musi się za- 
dowolić posiadaniem terytorjów, które 
obejmuje jego państwo od chwili usta 
nowienia Kongresu. ъ 

3) Jeżeli ktoś z panujących chwy 

     

COWANY PRZEZ WIĘŹNIA Z R. 1779 

ci za broń i rozpocznie działania wo- 
jenne, nie otrzymawszy na to pozwo- 
lenia Kongresu, Kongres usunie go i 
obierze na jego miejsce innego monar 
chę, który potrafi zapewnić szczęście i 
spokój ludowi. 

4) Wszystkie państwa będą korzy 
stały z zupełnej swobody prowadzenia 
handlu na lądzie i na morzu, rządy zaś 
tych państw będą miały zupełną swo- 
bodę ustalania opłat celnych. 

5) Każde państwo będzie miało za- 
wsze prawo fortyfikować swe granice 
i utrzymywać armję i flotę taką, jaką 
uważać będzie za konieczną dla swego 
bezpieczeństwa, a jednocześnie będzie 
zawsze gotowe do obrony praw które- 
gokolwiek z członków Unji w razie na- 
padu. 

Benjamin Franklin rozesłał projekt 
Gargaz'a w kilkudziesięciu egzempla- 
rzach do panujących a także do prezy- 
denta Stanów Zjednoczonych, Jewwer- 
son'a i kilku wpływowych osób w Sta- 
nach. Za projektem wypowiedzieli się 
przychylnie: brat króla Ludwika 16-go, 
ambasadorowie Hiszpanji, Rosji, An- 
glji, Danji i nuncjusz papieski. 

Natomiast Stany Zjednoczone za- 
chowały dyskretne milczenie. — Žad- 
na odpowiedź nie nadeszła z Waszyn 
gtonu. Już wówczas, w r. 1779, Stany 
Zjednoczone prowadziły politykę ab- 
stynencji wobec Europy. 150 lat temu 
postąpiły Stany Zjednoczone tak samo 
w Stosunku do projektu Unji Świato- 
wej Pokoju, jak postąpiły w r. 1919 wo 
bec Ligi Narodów. 

Czasem historja się powtarza. 

i ji" 
„kilkoro z dobrej rodziny, i 1401 ger" 

D VA b ECI od 5—7 lat, poszukuję do kompletu 

— przedszkola polsko - francuskiego. 
Zapisy codziennie od 9 do 1 po poł. 

Pańska 4 m. 4.     
   
MAMA LAY 

niektóre stronice owego „mistrza sa- 
tyry mieszczańskiej** potrafią nie tylko 
rozśmieszyć, lecz mogą również „zła- 
pać za gardło” i wycisnąć z oczu łzy 
szczerego wzruszenia. A tego rodzaju 
„efektami* mógł dotąd z pośród pi- 
sarzy polskich poszczycić się jeden 
chyba „poeta prozy** — Sienkiewicz. 
Mam tu na myśli te prześliczne stro- 
nice jednej z najlepszych powieści Pe- 
rzyńskiego („nie było nas, był las“), 
gdzie rozpustna i głupia mieszczka 
warszawska przeobraża się w realny, 
pełen prawdy życiowej symbol macie- 
rzyńskiego poświęcenia — nad łóżecz-' 
kiem chorego na dyfteryt syna.. A ów 
wiersz — rozmyślnie koślawy w for- 
mie i rytmice — kończący tę samą po- 
wieść?... 

* * * 

Nieraz obijały mi się o uszy frazesy 
w rodzaju: „nie mamy dobrej powieści 
polskiej współczesnej *... Na takie i po 
dobne powiedzonka, kursujące wśród 
naszych krytyków i innych, mniej lub 

więcej powołanych „znawców*, mia- 
łem jedno słowo odpowiedzi: 

— Perzyński. 
A gdy taki znawca, schodząc ła- 

skawie z piedestału swego znawstwa, 
raczył mi „tłumaczyć, że „Perzyński 
jest niczem*, bo tylko — mistrzem sa- 
tyry mieszczańskiej, że się jego hory- 
zont zamknął w granicach stołecznego 
miasta Warszawy z dodaniem — w 
najlepszym razie — rejonu letnisk pod 
warszawskich, tedy ośmielałem się re- 
plikować — w taki sposób mniej wię- 
ce... 

Codzienność warszawska, którą 

brał Perzyński za treść i tło swej sa- 
tyry, jest niestety, codziennością ogól- 
no-polską, jeżeli nie ogólno-ludzką. 
Artystyczne nicowanie tej codzienno- 
ści sztychami subtelnej satyry, pomi- 
jając wogóle walory „czystego artyz- 
mu“ (sztuki dla sztuki), jest dla do- 
robku kulturalnego społeczności czemś 
równie cennem, jak wykręcanie sobie 
kostek i pięt na koturnach „„wzniostej“ 
(najczęściej zrozumianej w pełni tyl- 
ko przez samych autorów) sztuki. Ne- 
gować wartość nietylko artystyczną, 
lecz i wręcz misyjną (w znaczeniu ini- 
sji społecznej) twórczości Perzyńskie- 
go znaczyłoby negować wartość Go- 
gola, Szczedryna, Czechowa lub współ 
czesnego, nieco dla naszej kultury 

„zbyt sowieckiego, Zoszczenki, lub — 
do ROP stopnia — Bolesława Pru 
sa. Tak, Prusa — bo i 'qentalnością 
trzeźwą i manjerą swej epicko-spokoj- 
nej satyry wywodzi się Perzyński w 
prostej linji od owego Wielkiego Po- 
zytywisty z epoki „Lalki* i „Emancy- 
pantek*. Mam przekonanie, że zdyby 
rozkwit twórczości Prusa przypadł w 
okresie, gdy Perzyński dosięgnął szczy 
tów swego artyzmu (okres. bezpośred- 
nio przed wojną — okres powojenny), 
to taki „Raz w życiu”, 'xb taki „Zło- 
ty interes* napisałby Prus, nie Perzyń- 
ski. Rozumiem, że paradoks powyzszy 
na temat „co byłoby, gdyby”... nie po- 
siada wartości realnej. Paradoksem 
tym chciałem tylko podkreślić dominu- 
jącą cechę twórczości Perzyńskiego — 
pozytywizm. Pozytywizm uszlachetnio 

ny „Śmiechem przez łzy. Słowem 

neo-pozytywizm. 

  

NIECO O STYLACH 

XXX. GOTYK FRANCUSKI. Z opisane- 
go poprzednio systemu konstrukcyjnego go- 

tyk rozwinął konsekwentnie cały swój re- 

pertuar form zdobniczych, bezwzględnie ory- 

ginalnych, nie zapożyczonych z żadnej z po- 

przednich epok. Począwszy od okrojów 

gruszkowych żeber sklepiennych i różnora- 

kiego układu tychże żeber w sklepieniach 

gwiaždzistych i siatkowych, po przez formy 

przesmukłych kolumienek o głowicach, zdob 

nych w liście klonów, winogron i t. p. roś- 

lin miejscowych, aż po filigranowe plecionki 

w oknach i przypyszne portale, — wszy- 

stko to jest niejako apoteozą konstrukcji, 
wzniesieniem się techniki do wyżyn prawdzi 
wej sztuki. Ten zdumiewający triumf šmia- 

łości genjuszu ludzkiego nad ciężkością brył 

kamiennych zadziwia tem więcej, że opie- 

rał się nie na dociekaniach naukowych praw 

teoretycznych statyki, lecz na przedziwnej 

intuicji budowniczych, wyczuwających dzia- 

łanie sił w częściach budowli z taką dokład- 

nością, że n. p. przekroje filarów katedr 

francuskich odpowiadają co do centymetra 

najnowszym obliczeniom statycznym. Egzal- 

tacja mistycyzmu, tak chętnie przypisywana 
gotykowi, jest raczej szczytem racjonalizmu, 

uskrzydlonego talentem wykonawców. 

Ojczyzną gotyku jest, jak to już zazna- 
czałem, Francja, która w okresie od 1140 do 
1300 r. wzniosła przeszło 150 wielkich ka- 

tedr i niezliczone mnóstwo innych budyn- 
ków w tym stylu. Do r. 1200 panuje tam go 
tyk wczesny, wyzwalający się stopniowo z 

tradycji stylu romańskiego (przykład najcel- 

niejszy: katedra Notre Dame w Paryżu, 
1163 — 1182). Cały wiek XIII wypełnia go- 
tyk kwitnący, czarujący nieprzebranem bo- 

gactwem form i pomysłowością nowych 

konstrukcyj; przykładami „rekordowemi" tej 
epoki są katedry w Chartres, Amiens i w 

Reims, a zwłaszcza ta ostatnia, zbudowana 

w 1212 — 1295 r., była, śmiało rzec można, 
najdostojniejszym reprezentantem całego go- 

tyku(przedstawiona na ilustracji); padła ona 

w r. 1914 ofiarą barbarzyństwa niemieckie- 

go, zbombardowana doszczętnie. Wieki XIV 

i XV dają już gotyk późny, zwany stylem 

„flamboyant*  (płomienistym) od motywu 

wydłużonych oczek plecionki okiennej w 
kształcie płomyków. W ostatnim tym okresie 

logika konstrukcyjna schodzi na plan drugi, 

wyparta przez zbytnią dekoracyjność i dą- 

żenie do przesadnej lekkości -i strzelistości 

form, a także przez krańcowy naturalizm w 

traktowaniu szczegółów rzeźbiarskich. Koś- 
ciołów z tego okresu zachowało się b. wiele; 

do najbardziej typowych należy opactwo 

St. (Quen w Rouen. Wogóle, rzeźba dekora- 
cyjna i figuralna odegrały w gotyku francu- 

* * * 

Perzyński nie znosił koturnów. By- 
ły mu one wstrętne. Koturny tak nie 
pasowały do jego natury, jak wieniec 
Filona nie pasuje do współczesnego, 
dobrze skrojonego garnituru. I był 
wrogiem efekciarstwa. Dowcip Perzyń 
skiego był dowcipem najlepszego ga- 
tunku, gdy słuchacze dostają bólów. 
ze śmiechu, lecz sam opowiadający 
zachowuje spokój kamienny. Perzyń- 
ski nie wołał „patrzcie, jakie to $miesz 
ne', lecz tylko nicował rzeczywistość, 
a śmiał się widz i czytelnik. Perzyński 
nicował rzeczywistość z zimnem Okrit- 
cieństwem wiwisektora. Brał sobie 
taki typ przeciętny, jakich  miljonami 
dostarcza nam nasza codzienność, i 
spokojnie, metodycznie dokonywał 
swych operacyj. I gdy się tak „dłubał* 
w zakamarkach przeciętnego jeste- 
stwa, nagle — jak szydło z worka wy- 
łaziło ostrze dyskretnej a epatującej i 
błyskotliwej ironii... Ta nagłość, ta 
niespodziewaność dowcipu Perzyńskie 
go sprawiała wrażenie kamieni pod- 
wodnych na równo płynącej rzece je- 
go epicko-spokojnej naracji. I tem 
„brał* czytelnika. 

* * * 

Mając niezwykłą w naszych sto- 
sunkach poczytność i popularność, nie 
miał Perzyński szczególnego miru u 
oficjalnych. reprezentantów opinii o 
sztuce t. j. u krytyków. Ukazanie się 
jego nowej powieści — fakt, będący 
wśród posuchy względnie — wody 
(Mniszkówna, Zarzycka...) naszego 

romansopisarstwa, sam przez Się Te- 

  

W ARCHITEKTURZE: 

skim rolę pierwszorzędną, łącząc się nieroze- 
rwalnie z formami architektonicznemi i zmięk 
czając twardość ich linij, tak, że nieraz trud- 
no jest ustalić, gdzie właściwie kończy się 
architektura, a zaczyna rzeźba. Na Skutek 
zamiany płaszczyzn ścian na wielkie, bogato 
członkowane okna, zanika malarstwo Ścien- 
ne, przękształcając się na witraże, zasnuwa- 
jące wnętrza kościołów tęczą barw. 

prof. J. Kłos, 

  

PATRON KOMUNIKACJI 
Jak wiemy z mitologji greckiej, dusze, 

które chciały się dostać do podziemi Hade- 
su, musiały przeprawić się przez Styks, šwię 
tą rzekę bogów. Przewoźnikiem był Charon, 
brzydki i niechlujny dziad, zrzęda i gbur. 
Stojąc w łodzi z żerdzią w ręce, przeprawiał 
ów syn Nocy dusze zmarłych, biorąc za prze 
prawę obola. 

W świecie chrześcijańskim za przewodni- 
ka dusz jest uważany św. Krzysztof. Jest on 
obrany za patrona komunikacji współczes- 
nej, a w Paryżu niedawno poświęcono te- 
mu świętemu specjalny kościół \ 

Ludność aPryża oddaje do poświęcenia w 
tym kościele nietylko samochody, lecz na- 
wet wózki dziecięce, wierząc, że w ten spo 
sób zdobędzie dla nich opiekę Świętego. 
jest *o wzruszająca uroczystość, kiedy po- 
czet kapłanów w otoczeniu szpalerów bia- 
io 1 purpurowo przybranych ministrantów, 
święci i błogosławi setki wózków dziecię- 
cych z bobasami, w towarzystwie mamuś i 
tatusiów. Moc błogosławieństwa ma rozto- 
czyć niewidzialną bożą opiekę nad maleń- 
stwami na wszystkich drogach, kędy będą 
się toczyły ich wózki.. 

Ale miną dwa, trzy lata i bobasy opusz- 
czą swoje małe sleepingi, zaczną same šmia- 
io biegać, wyrosną, zaczią się uczyć, do- 
rastać i za lat kilkanaście staną się mło- 
dziencami i podlotkami, wchodzącemi w ży- 
cie Prócz opieki Opatrzności, która czuwa 
nad najlichszem stworzeniem, potrzebna tej 
młodzieży będzie pomoc materjalna na dal-- 
sze studja lub na założenie warsztatu sa- 
modzielnej pracy, lub wreszcie na_zołoże- 
iie własnego gniazda rodzinnego... To pod- 
łoże przyszłych, dróg życiowych trzeba budo 
wać teraz, kiedy przyszli ludzie odbywają 
bezpieczne spacery w wózkach pod opieką 
św. Krzysztofa, patrona komunikacji. 

Wyposażeniem dziatek, przyszłych samo 
dzielnych ludzi, będzie kapitał zbierany przez 
rodziców. Najracjonalniejszą formą zbiera- 
nia funduszu posagowego jest ubezpiecze- 
nie posagowe, zawarte w PKO. Pieniądze 
przez lat kilkanaście odkładane przez  ró- 
dziców na rzecz dziecka, utworzą po la- 
tach kilkunastu kapitał, który będzie wypła- 
cony młodzieńcowi, nawet w tym wypadku, 
gdy opłacający składki ojciec zmarł przed-- 
wcześnie. 5 

Ubezpieczenie będzie wtedy działało sa- 

  

mo i zabezpieczona sumą w określonym + 
czasie będzie wypłacona zabezpieczonemu.4 

  

welacją — zbywano milczeniem lub , 
konwencjonalną pochwałą. Nie lepiej 
spotykano jego komedje, zwłaszcza w | 
okresie powojennym. Zarzucano mu | 
nietylko zbytnie oddanie się szrankom | 
„Satyry mieszczańskiej", lecz wytyka- 
no mu również „rozmienianie talentu 
na drobną monetę". Ten drugi zarzut 
był słusznyw o tyle, że zbyt częste 
skłanianie się ku zawodowi  feljetoni- 

sty, podcięło bezwątpienia nie jedną 
jego koncepcję syntetyczną. Nie był on 
t. zw. „płodnym* powieścio i kome- 
djopisarzem. Jeśli nie liczyć tomików 
nowel i feljetonów, to dorobek jego“, 
powieściowo-komedjowy nieledwie nie 
przekroczy dziesiątka. Ale zasadni- 
czo zarzut „rozmieniania talentu na 
drobną monetę* jest o tyle niesłuszny 
i nawet niepoważny, że zarzut ten moż 
na było z równem powodzeniem posta 
wić Czechowowi, lub Gogolowi. Nie 
jeden z feljetonów Perzyńskiego dr, 
kowany w „Tygodniku Ilustrowanym" 
lub w jakimś „„Kurjerze Warszawskim* 
jest prawdziwą perłą subtelnego, ory- 
ginalnego humoru. 

* * * 

Odszedł wielki powieściopisarz, 
który w cudnej syntezie łączył w so-, 
bie — realizm i spokój epicki Zoli, 
smętek  pozytywistyczny Prusa i 
„śmiech przez łzy* Gogola. Krytyka 
artystyczna doby współczesnej nie by- 
ła dlań łaskawą, Zobaczymy, jak go 
oceni przyszłość. 

Michał K. Pawlikowski. 

й: 
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AKADEMICKA WOLNA TRYBUNA 
PRZED DZISIEJSZYM CZWART- Kronika „Odrodzenia“ 

‹ КЕМ INAUGURACYJNYM 1. W sobotę 25 b. m. odbędzie się w 
Podajemy w pewnym skrócie prze- lokalu „Odrodzenia" (Uniwersytecka 7) I ze 

mówienie „do młodych”, wygłoszo branie sekcji zagadnień prawno - społecz- 

ne przez nestora Rzeczypospolitej nych i narodowych. Początek o godzinie 19- 

Akademickiej Władysława Gasiuli- tej. ARE 
sa na pierwszym czwartku inaugu- Goście mile widziani. 

racyjnym. 

Dziatki miłe! 

Gdy przed kilkunastu laty zapisywaliśmy 
się na Uniwersytet, was wtedy jeszcze wo- 
góle nie było na świecie, lub też istnienie 
Rasze było conajwyżej in spe. 

A gdy baraszkując dorastaliście, myśmy 
już wtenczas próbowali zabudowywać ugo- 

ickiej. Braliśmy 

  

w kościele św. Jana w kaplicy, będzie w 
tym roku rozpoczynała się o godzinie 9-ei 
min. 15. 

Wszyscy, którzy chcą wziąć udział w 
pierwszej w tym roku  recytowanej Mszy, 
proszeni są o przybycie w dniu 26 w nie- 
dzielę do lokalu  „Odrodzenia* o godzinie 
8 m. 30 punktualnie w celu urządzenia pró- 
by recytacji. Tego samego dnia po Mszy 
św. odbędzie się w lokalu  „Odrodzenia* 
agapa. 

Udział w recytowanej Mszy św. mogą 
brać nietylko odrodzeniowcy, lecz wszyscy 
'akademicy. 

3. Kierownik sekcji pracy społecznej dy- 
żuruje we wtorki od godziny 11 - ej do 
12 - ej. w południe. Chętni do pracy Kole- 
żanki i Koledzy niech się zgłaszają. Pole do 
popisu duże. 

    

Było; runęło R. M. A. (wy nawet nie 
wiecie, co to jest) — Rada Młodzieży Akade 
mickiej. Była tem, czem dzisiaj są Czwartki 
Akademickie: wiecznym bałaganem. 

Były; znikły wiece akademickie, 
Cóż to były za uczty duchowe: lewica wy- 
gwizdywała prawicę, prawica szykanowała 
lewicę... (uderzenie w piersi:) ja też gwi- 
zdałem. 

Schudły koła ideowe i wogóle je wyco- 
fano z obiegu. Za to zatłuściałe eunuchy — 
koła naukowe, jak ongi, tak i teraz pilnu- 
ja wydziałowych seminarjów i pracowni. 

Po uchwaleniu „numerus clausus“ ry- 
czeliśmy: „Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród” 
i istotnie długośmy nie mogli rzucić... Uni- 
wersytetu. Gardłowaliśmy: „Precz z Ligą 
Narodow““, i Liga Narodów drżała. 

Hej, pijaneż to były dawne, stare cza- 

W sprawie akademii 10-lecia 
Oswobodzenia Wilna 

Chcemy wyjaśnić, że Akademicki Komi- 

tet Obchodu 10-lecia oswobodzenia Wilna 

nie na podstawie klucza organizacyj poli- 

    

Czyżby tu wspomnieć wam o wieikanoc- 
nych jasełkach, niesłusznie „szopką“ zZwa- 

_ nych, albo o fertycznej, niestałej kochance 
| naszej, której nieraz  napróżno wyglądali- 

śmy w czwartki — o Żywej Gazetce, lub o 
sławetnej bandzie onej, wiecznie pijanej 
wiosennem powietrzem?.... 

Czyżby tu wspomnieć wam jeszcze o 
różnobarwnych kwiatach korporacyjnych, ©; 
drągału wściekłym, na wesoło, o Klubie 
Włóczęgów, o dygnitarzach  bratniopomoc- 
kich, o haniebnie mokrym AZS-ie, o kółkach 
—amłynkach, mielących leniwie kawę pro- 
wincjonałną?... 

Czyżby tu wspomnieć wam jeszcze, jak 
myśmy późną jesienną  słotą wędrowali z 
„Ogniska" na Bernardyńskim do nowego 
iokalu, i chociaż był on empirowo - wspa- 
niały — to obaczywszy zimne jego Ściany, 
usiedliśmy na schodach i jakeśmy gorzko 
płakali... 

._ Z tego wszystkiego ostała się rzecz jedna 
jako niezmienna, to — Mensa Akademicka 
nasza alma mater (z małej litery) i ostał 
się warujący ją wieczny kasjer. 

KR 
CZWARTEK 

23 Dziś W. słońca о Е. 6 m 13 

Seweryna 
jutro 

Rafała_ Arch. 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEORO- 

LOGJI U. S$. B. W WILNIE. 

r dnia 22. X 12530 r. 

Cwmienie średnie w mm. 762 

Temperatura średnia -|- 10 

f, słońca o godz 4 m. 77 

  

1emperatnia najwyższa -l- 14 

emperatnra najniższa -|- 7 

Орз@ w milimetrach: — 

te dzierżawione pomysły kosztowa- Wiate 2 я : 
ły nas nieprzespanych nocy, byle jak stra- srzewatający i p bolai 
wionych obiadów, a też i nie dwa i nie trzy AREK 
(uderzenia w piersi( sumienie przepitych  Tendencjs: stan stały potem spadek 
wieczorów. Uwagi: pochmurno 

Dziś, dziatki miłe, otwieramy ramiona i 
chcemy was — najmłodszych — wziąć do > SSD 

KOSCIELNA 

— Remont kościoła Św. Teresy 
jest już na ukończeniu. Gruntowny re- 
mont kościoła św. Teresy (Ostrobram 
ski) jest już na ukończeniu i prawdo- 
podobnie w początkach listopada na- 
stąpi uroczyste otwarcie kościoła. 

Jak wiadomo remont odbywał się 
pod kierownictwem znanego konserwa 
tora prof. Rutkowskiego. 

— Z Kurji Metropolitalnej. W związku 
z podanem ostrzeżeniem w Słowie z dn. 21 
bm. 1930 r. Kurja wyjaśnia, że omawiane 
ostrzeżenie nie dotyczy „Pisma św. w Obra- 
zach tłómaczonego przez ks. Inf. Kłosa. 

Naszej rodziny. 
I takie oto świętości, o któreśmy bojowa- 

i, chcemy "wam przekazać: Primo. Wielu z 
as jeszcze chodzi w blaszanych spodniach 
i w celuloidowych swetrach. Trzyfacie się 
sztywno, ostrożnie, jak z połkniętym drą- 
giem. jesteście wykrochmaleni! I to wam 
przeszkadza, wy nie możecie się swobodnie 
poruszać. 

Zrzućcie tot... Precz ze sztywnemi gor- 
sami i z witaniem się przez rękawiczki. — 
Wyciągnijcie do się szczerą, niczem nieubra- 

ną dłoń. — Dziatki miłe, rozkrochmalcie 
się! 

Sekundo.. Wielu z was nosi jakieś dziw- 
| ne ubranie, niby to nowe, a łatane, niby to 

nasze, a nie nasze. To — wasz manekinowy 

  

  

j» k„óarreci i, to — goa il fant““, ło giętki URZĘDOWA 
w pasie i w języku konwenans, to szablon. 4 Osi ie si i Е nieubłagawe Pajėzmienny, a Osiedlanie się cudzoziemców w Pol 

sce. Ogłoszone zostały przepisy wykonaw- 
cze w sprawie osiedlania się cudzoziemców 
w Polsce. 

Wojewodowie załatwiają te sprawy w 
dwóch wypadkach, jeśli podanie o kartę o- 
siedlenia wnosi cudzoziemiec znajdujący się 
poza granicami Państwa i zamierza dopiero 

Hejže! Wydobadžcie się z pod skorupy 
| samych siebie, nie dajecie zapleśnieć się. 

Tertio. Wielu z was za najprzedniejszą 
'_ Fozrywkę uważa pójście do Sztralla, do Rud 

nickiego, na czarną kawę z ciastkami, 
Н Brrr!.... Trąci spasłym filistrem i zboga- przyjechać do Polski lub jeżeli podanie 
Sonym rzeźnikiem. wniósł cudzoziemiec, który do 1 stycznia 
SES — TODOS = > m ky CY 1917 r. znajdował się na ziemiach polskich, 
„ Niech się do was, dziatki miłe, uśmiech- 

Nie las, a zimą niech zaskrzypi jędrny, polny 
* śnieg pod nogami. Sztrall na tem straci, ale 
<zyskacie wy, bo wtedy, dziatki miłe, przyj- 

żarłoczne chcenie życia. 

A na ostatku wzniosę trzy okrzyki: | 
Niech żyje Alma Mater, Profesorowie i 

Rektor Magnificus! 
Cześć naszym  poprzednikom — Filare- 

tom i Filomatom! 
Niech žyje Rzeczpospolita Akademicka 

wieczysta,  nierozerwalna złota przyjaźń 
asza, 

_. „Teraz, dziatki miłe, możemy was przy- 
jąć do naszej rodziny akademickiej. Е 

Z Kot Naukowych 
Z Koła Polonistów WEI: 

„W ubiegły piątek Sekcja Językoznawcza —Posiedzenie miejskiej komisji PW I WE 
Koła Polonistów gościła na swem zebraniu: W piątek o godz. 7.30 odbędzie się posie- 
prof. Mikkołę, | rzecz dziwna — nie było dzenie miejskiego komitetu PW i WF. 
tego chłodu i sztywności, jakie mogłyby pa- _ Głównym punktem porządku dziennego 
uować pomiędzy nami, którzy zaczynają do- jest budżet na rok 1930 — 31 oraz plan prac 
Piero pracę w dziedzinie językoznawstwa z w najbliższym okresie. 

WOJSKOWA 
wiełkim uczonym. 

Odrazu wytworzył się mił 
* pania cy MPAŁYCZNY | __ podatek wojskowy nie będzie w r. b. 

pobierany. W swoim czasie dzono 
stosunek. Na całość zebrania złożyły się: 1 
Zagajenie — kol. Wenlicha, 2) Słowo wstęp * 

ściąganie podatku od osób, zwolnionych cał 
kowicie od służby w wojsku, oraz od osób, 

| ne p. t. „Działalność naukowa prof. Mikko- 

do pewnej normy wieku, przekazanych do 

zarejestrował się przed 1 lipca 1929 r. i nie 
przeoczył żadnego terminu. We wszystkich 
innych wypadkach podania rozpatruje Min. 
Spr. Wewn. 

MIEJSKA 

— Z działalności miejskiej komisji sza- 
cunkowej. Miejska komisja szacunkowa, po- 
wołana do oszacowania gruntów miejskich 
w najbliższych dniach kończy prace na te- 
RCM i zajmie się przygotowaniem wyka- 
zów. 

, —_Elektrowni miejskiej przybyło abonen 
tów. Z dniem 1 listopada elektrownia Raduń 

"ska zostaje unieruchomiona i od tego termi- 
nu prąd dla dzielnicy Nowy Świat dostar- 

czany będzie z elektrowni miejskiej, 
— Rynek Łukiski ma być przeniesiony. 

Przed kilku dniami Magistrat nabył plac, po- 
łożony przy placu Łukiskim. Obecnie wysu- 
nięty został projekt przeniesienia na ten plac 
rynku, przyczem część placu łukiskiego, zaj 
mowana dziś przez rynek, byłaby uregulo- 

   

  

6“ — dr. Safarewicz. 3) „Językoznawstwo F3% a indoeuropejskie“ — p. Ziemczo- 

  

tok. 4) D ja, podczas której na zapro- służby w pospolitem ruszeniu. 

szenie prof. Glixeliego zabrał głos prof, Mik- Jak się dowiadujemy Izba skarbowa o- 
kola, dzieląc się z nami niezmiernie ciekawe- trzymała telefonogram z Ministerstwa Skar- 
mi wiadomościami o językoznawstwie fiń- 
pen. 5) Błędy językowe — kol. Detko- 

bu, nakazujący wstrzymanie wysyłania przy 
gotowanych nakazów do uiszczenia podatku 
z tego tytułu. 

Jak się bowiem okazuje — podatek woj- 
skowy w przeważającym procencie šciąga- 
ny był od osób, które z powodu kryzysu 
nie mają wogóle zatrudnienia i bądź są bez 
środków utrzymania, bądź żyją kosztem ro- 
dziców, przyczem ściągnięcie podatku od 
takich osób jest wręcz niewykonalne, w 
ea z CH kwoty, osiągane Z 

a KA tytułu tego podatku, niepokrywały w zasa- 
nogę ło, historyków rozpoczęło wiej dzialal- dzie nawet wydatków | dmistfacyfnych.. 

już od 15 września r służy nowo- związanvch z odnośnemi czynnościami. Wo- 
5 ерпк;асут wszelkiemi in Oa AS Od/bec powyžszego wiadze centralnė przygo- 
se roku akad. 1930 — M „ odbyło towują projekt zmodyfikowania systemu po- 
wią are zebrań Zarządu Koła, gdzie Oma- bierania i ściągania podatku wojskowego. 
iviano szczegółowo program na rok bieżą- Mi 
4ęycoło weźmie udział w Zjeździe History- 

— l. Inauguracja czwartków akademic- 
kich. W najbliższy czwartek dnia 23 paź- 

cz z Warszawie, urządzi Akademię ku 
„m. EWstania Listopadowego, w ll-gim 

dziernika r. b. w Auli Śniadeckich  U.S.B. 
odbędzie się pierwszy w bieżącym roku 

trymestrze ma zamiar wystawić nowe miste 

akademickim „Czwartek* według następują- 

__ Zebranie zaszczycili też swoją obec- 
nością p. rektor Zdziechowski, p. rektor 

i 

| 

gzrczewski, p, dziekan  Glixelli i p. prof. 
hrenkreutzowa. 

\ 

Z Koła Historyków słuchaczy 
U. S. B. 

Tum, a w najbliższej prz i i ы yszłości odbędzie 
się herbatką zapoznawcza, dla nowych i sta rych członków Koła A a 6 „ parę zebran naukowych 2 
Es Wycieczek sekcji poznawania Wilna. PERO OE й xd 
Naogol trzeba dodać, że praca w Kole wre Godz. 18: „Akademicy a Uniwersytet" — i a GE wyda niedługo odpowiednie odczyt. L 
K iuo W mowo-wstępujących jest Godz. 19: Przemówienie na temat: „Pro- 

dukcja radości". 

2. Msza św. odrodzeniowa, odprawiana , 

tycznych lub ideowych, lecz wskutek inicja- 

tywy grupy akademików, którzy czują do- 

niosłość Wilna dla życia ziem b. Księstwa 

Litewskiego, to też przy organizowaniu uro- 

czysto: i przy obsadzaniu poszczególnych 

stanowisk w Komitecie przynależność po- 

ólnych osób do iej czy innej orga- 

j roli. B. D. 

  

     
  

CZWARTEK INAUGURACYJNY 

Dzisiaj o godz. 18-tej (po polsku o 6-tej 

p. p.) rozpocznie się w Sali Śniadeckich do- 

roczna uroczystość Rzeczypospolitej Akade- 

mickiej — Wesoła imatrykulacja. Wstęp dla 

akademików .wolny. 

SPROSTOWANIE 

Do poprzedniego n - ru „Akad. Wolnej 

Trybuny* naskutek pomyłki w drukarni, za- 
kradła się część „Odpowiedzi grafologa”, 
oraz w feljetonie „Słówko dla młodych” zna- 
lazło się kilka błędów, wywołanych zbyt- 

niem uproszczeniem charakteru pisma auto- 
ra. W szczególności, zamiast „mocno nowe 
batorówki”* i „mocne koleżanki* — należy 
czytać: „uroczo nowe batorówki" i urocze 
koleżanki”. 

    

Godz. 19 min. 30: Przemówienie kierow 
nika Sekcji Kulturalno - Samokształc. Brat- 

niej Pomocy. 
Godz. 19 min. 45: „Wesoła Immatryku- 

lacja“. 
Godz. 20 min. 30: — Wypisy z „Żywej 

Gazetki”. 
Wstęp dla 

wolny. 
Wobec tak ciekawego i urozmaiconego 

programu organizatorzy spodziewają się, że 
Aula będzie wypełniona po brzegi, szczegól- 
nie przez młodszy narybek akademicki. Po 
wyczerpaniu programu uroczyste objęcie w 
posiadanie „Ogniska Akademickiego". 

— „Sobótka w Ognisku Akademickiem'". 
W najbliższą sobotę możemy znowuż potań- 
czyć w „Ognisku Akademickiem* na „Sobót 
ce'. Początek o godz. 9 - ej wiecz. Specjal- 
nym amatorom tańca zarząd ogniska radzi 
przybywać jaknajwcześniej. Nieakademikom 
należy zaopatrywać się w karty wstępu, bez 
których nikogo; się nie wpuści. 

— Zarząd Akademickiego Związku Spor- 
towego zawiadamia, że z ropoczęciem roku 
akademickiego organizuje komplety gimna- 
styczne oraz gier ruchomych pań i panów. 

Ćwiczenia będą się odbywały w auli gi- 
mnastycznej AZS"u oraz Ośrodka WF i PW 
dwa razy tygodniowo dla każdego komple- 
tu. 

Zapisy i informacje szczegółowe są za- 
łatwiane w  Sekretarjacie AZS w Gmachu 
po NE Uniwersytetu codziennie o godz. 

Zebranie organizacyjne drużyn gier ru- 
chowyck odbędzie się 24 bm. w piątek o 
godz. 19. 

— Komenda Legjonu Młodych — Aka- 
demickiego Związku pracy dla Państwa przy 
pomina uprzejmie pp. członkom Koła Senjo- 
rów Legjonu, że Zebranie Konstytucyjne 
Koła odbędzie się dnia 23. 10. br. (czwar- 
tek) w lokalu Kasyna Garnizonowego ul. 
Mickiewicza 13. 

Początek zebrania ze względu na odczyt 
mjr. dypl. Lipińskiego zostaje przesunięty 
na godz. 19.00. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
—Wileń. koło związku bibljotekarzy pol- 

skich. Dn. 24 paździer. 1930 r. w piątek o g. 
8 z. odbędzie się w gmachu Uniwersy- 
teckiej Bibljoteki Publicznej zebranie człon 
ków Koła z referatem p. Włodzimierza Pio- 
trowicza: 

„Charakterystyka i konstrukcja pseudo- 
nimów*. Goście mile widziani. 

RÓŻNE 
— Fundusz na łódź podwodną _ rośnie. 

Zorganizowana przez ileńską Dyrekcję 
Poczt i Telegratów akcja zbiórki wśród 
cztowców funduszu na łódź podwodną „Od 
powiedź Treviranusowi* rozwija się nader 
pomyślnie, mianowicie — w przeciągu 2-ch 
tygodni zebrano 5,135 złotych przy ogólnej 
ilości 7.425 ofiarodawców. Akcja trwa dalej. 

akademików i osób obcych 

   

— Uroczystość otwarcia sezonu zimowe, 
go w Ognisku Kolejowem. Przy wypełnionej 
po brzegi sali Ogniska, rozpoczęto onegdaj 
oficjalnie rok pracy, znanej chlubnie na tere- 
nie Wilna placówki  kulturalno-oświatowej. 

Uroczystość otwarcia. rozpoczął prezes 
Ogniska inż. Szadzewicz przemówieniem na 
tem. znaczenia i celów prac wzmiankowanej 
placówki; dowiadujemy się, z niego, iż ko- 
lejarze natychmiast po skończonej wojnie 
przystąpili do twórczej pracy kulturalnej w 
roku 1920 i 21. Owoce tej pracy są wielce 
różnolite, same bowiem wyliczanie agent, 
które prowadzi Ognisko, zajmie sporo miej- 
sca. O objętości pracy może dać pewne po- 
jęcie szereg wymownych liczb, z okresu lat 
ostatnich. W! roku 1927 z Ogniska korzy- 
stało w ten lub inny sposób, 140.000 osób, 
zaś w 1928 175.000 osób, rok zaś 1929 wy- 
raża się cyfrą 225.000 osób, czyli przecięt- 
nie dziennie przez Ognisko się przewija od 
600 do 800 osób. Nie wiele znajdziemy in- 
stytucyj, któreby mogły poszczycić się tak 
liczną trekwencją. 

Akcja Ogniska idzie nietylko wrzesz, nie- 
tylko obejmuje masy, lecz idzie również w 
głąb, czyli doskonali się co do metod. A 
więc weźmy dla przykładu „Dom Dziecka” 
— przedszkole, znane szeroko w Wilnie, od- 

znaczony dyplomem uznania na P.W.K. w 
Poznaniu; orkiestra symfoniczna, radośnie 
witana w zapadłych kątach naszego kraju, 
zespół dramatyczny, dumny z szeregu wiel- 
ce udanych przedstawień, sekcja sportowa, 
piastującą mistrzostwo okręgowe w piłce 
nożnej, biblioteka ciesząca się nieprzeciętną 
liczbą czytelników, słowem praca jest szero-, 
ka, poważna i głęboka, przeto życzyć nale- 
ży aby i dalej taką była. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohulance. Wzrusza- 

jaca sztuka |. A. Hertza, malująca przešla- 
dowania młodzieży polskiej w szkołach ro- 
syjskich, grana będzie w dniu dzisiejszym z 
udziałem całego zespołu artystycznego z 
dyr. Zelwerowiczem w roli Pokotina. 

Sztuka ta, wystawiana obecnie w wielu 
teatrach Polski, ilustruje dzieje strejku szkol 
nego w r. 1905-*ym w gimnazjach rządo- 
wych. 

Publiczność entuzjastycznie przyjmuje 
sztukę darząc oklaskami jej wykonawców. 
Reżyserja K. Wyrwicz-Wichrowskiego — 
uwydatniła walory artystyczne tej niepospo- 
litej sztuki. 

ТОМ0 

— Teatr Miejski w „Lutni“. Dziś, ukaże 
się po raz 6-ty tętniąca życiem i werwą 
komedja francuska Birabeau „Mała grzeszni- 
ca“, posiadająca wiele humoru i zabawnych 
Sytuacyj. 

Wykonanie tej komedji, będącej  ostat- 
nia nowością teatrów paryskich, stoi na wy- 
sokim poziomiej artystycznym. 

Staranna reżyserja R. Wasilewskiego, 
oraz malownicze dekoracje J. Hawryłkiewi- 
cza harmonijnie przyczyniają się do powo- 
dzenia tej sztuki. 

— Przedstawienie dla młodzieży szkolnej 
w „Lutni*, W sobotę nadchodzącą o godz. 
3 m. 30 po poł. odbędzie się w Teatrze „Lut- 
nia" pierwsze przedstawienie z cyklu wido- 
wisk dla młodzieży szkolnej. Wystawiona 
zostanie nieśmiertelna komedja A. Fredry 
„Pan Jowialski“, w nowej, oryginalnej insce- 
nizacji dyr. Zelwerowicza, w połączeniu z 
muzyką i pantominą. Ceny miejsc najniższe 
od 30 gr. 

— Przedstawienia popołudniowe. Niedziel 
re przedstawienia popołudniowe po cenach 
zniżonych wypełnią: w Teatrze na Pohulan- 
ce Sztuka wojenna Szerriff'a „Kres wędrów- 
ki“, w Teatrze „Lutnia” angielska komedja 
Erwina „Pierwsza pani Frazerowa“. 

— Występ Leona Wyrwicza. W sobotę 
najbliższą 25 b. m. o godz. 10 m. 45 wiecz. 
wystąpi w Wilnie po raz ostatni znakomity 
humorzysta polski Leon Wyrwicz z rewją 
humoru p. t. „Noc śmiechu w Wilnie", Zu- 
pełnie nowy program zawiera szereg nowo- 
ści dotychczas w Wilnie nie produkowa- 
nych. Wśród numerów. przebojowych  pro- 
gramu wyróżnić należy: „5 minut i już”, 

„Sierżant -, braciszek”, „Karawaniarz“, 
„Dziad“, „Kiosk z wodą sodową“ i inne. 

Bilety po cenach zwykłych do nabycia 
w kasie Teatru „Lutnia* od 11 do 9 wiecz. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Ognisko — Szaleńcy. ‹ 
Kino Miejskie — Walka w obłokach. 

Światowid — Prawo męża. 
Wanda —- Walc Strausa. 

Holtywood — Dynamit 

Heljos — Pocałunek 

Stylowy — Władczyni miłości 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Wypadki w ciągu doby. Od 21 do 

22 bm. zanotowano wypadków 63 — w tem 
kradzieży 6, opiłstwa 17, przekroczeń udmi- 

JAS у 
— Ekspedjent — ztodziejem. Na skutek 

prowadzonej obserwacji w związku z syste- 
matycznemi kradzieżami w składzie obuwia 
Niemenczyńskiego Maksa (Rudnicka 6) zo- 
stali zatrzymani: Suchocki Mejer zamieszka- 
iy przy Ludwisarskiej 1, Ginsburg  Judel 
(Szopena 3) i Kagan Chaim bez stałego 
miejsca zamieszkania. Przy zatrzymanych 
znaleziono 2 paczki obuwia pochodzącego 
z tej kradzieży. Ustalono, iż kradzieży doko 
nywał Suchocki Mowsza, którego miejsca 
zamieszkania narazie nie ustalono, zatrudnio 
ny w charakterze subjekta u Niemenczyń- 
skiego przy _ współudziale zatrzymanych. 
Skradzione obuwie sprzedawano różnym 0- 
sobom. 

— Przejechanie. 21 bm. przy ul. Zygmun 
towskiej róg Bogusławskiej został przeje- 
chany Marciuk Jan przez konie, poozstawio- 
ne przez furmana Mikulewicza Kazimierza 
bez opieki na ulicy. Pogotowie ratunkowe 
odwiozło go w stanie nieprzytomnym do 
szpitala żydowskiego. Mikulewicza zatrzy- 
mano. 

— Podrzutek. Przy ul. W. Pohulance 21 
znaleziono podrzutka płci męskiej narodo- 
wości żydowskiej w wieku około 1 miesiąca 
którego umieszczono w przytułku TOÓZ. 

— Aresztowanie poszukiwanego. 21 bm. 
zatrzymano poszukiwanego przez posteru- 
nek P.P. w Santoce, Maliszewskiego An 
drzeja za dokonane kradzieże. 

— Ujęcie poszukiwanego. 20 b. m. za- 
trzymany został na terenie I komisarjatu Gur 
wicz Mojżesz, poszukiwany dla odbycia ka- 
ry w areszcie. 

    

  

Uczucie przepełnienia, bóle kiszkowe, bó- 
le w bokach, ucisk w piersiach, bicie serca, 
usuwa stosowanie naturalnej wody gorzkiej 
„Franciszka-józefa", usuwając zbytnie prze- 
krwienie mózgu, w oczach, w płucach i ser- 
cu. Żądać w aptekach i drogerjach. 
4224—0 

RADJO WILEŃSKIE 
CZWARTEK, DNIA 23 

11,58 — : Czas. 
12,10 — 14.00: Tr. z Warsz. Pogadanka 

i koncert szkolny z Filharmonii. 
15.45 — 15.50: Progr. dzienny. 
15.50 — 16.15: Tr. z Warsz. „O nowo- 

ściach radjowych na VII Wielkiej Wystawie 

PAŻDZIERNIKA 

Radjowej* — opowie prof. dr. G. Przycho- 
cki. 

16.15 — 17.15: Koncert symfoniczny: 
(płyty). 1) Haendel — Uwert. d-moll 2) 
Grieg — Koncert a- moli(wyk. Arthur de 
Greef — fort). 3) Wagner — Pieśń do gwia 
zdy” . — z op. „Tannhauser) (M. Battisti- 
ni) 4) Strauss — „Figle sowizdrzała”. 

17.15 — 17,45: Tr. z Warsz. Odczyt. 
17,45 — 18.45: Audycja jesienna. Część 

I - sza. — Recital śpiewaczy Marji Modra- 
kowskiej (sopran). Przy  fortep. Tadeusz 
Szeligowski. 1) H. Albert — „Pieśń jesien- 
na". 2)R. Schumann — Pożegnanie z lasem 
3) Różycki — „Akwarela* 4) Toiwo Kuula 
— Jesienią. 5) E. Tremisot — Listopad tuż. 
6) St, Węsławski — Listopad i listonosz. 
7) E. Chausson — Ostatni liść. 6) A. Hon- 
neger — Jesień. 

18,45 — 19.00: Kom. Akad. Koła Misyj- 
nego. » 

‚ 19,00 — 19.15: Program na piątek i 

102m. 

1915 — 19.35: „Skrzynka pocztowa” 
— Listy radjosłuchaczów omówi Witold Hu 
lewicz, dyr progr. R. W. 

19.35 — 19.55: Pras. 
Warsz. 

"20.00 — 20.15: Feljeton z Warsz. 
20.15 — 20.30: Tr. z Warsz. Pogadanka 

dziennik radj. z 

"radjotechniczna. 
20.30 — 21,30: | Tr. muzyki lekkiej z 

Warsz. 

21,30 — 22,15: Słuchowisko z Warsza- 
wy. 

22,15 — : Utwory fortep. kompozytorów 
włoskich w wyk. Vittoriny  Bucci. (Tr. 
Warsz). 

22,50 — 24:00: Tr. kom. i muz. tan. z 
Warsz. 

OFIARY 
Bezimiennie dla więźnia z Litwy 1 zł. 

TWOJE DZIECI UCZĄ 
W OJCZYSTYM JĘZYKU. CZY: 
POMYŚLAŁ O TRAGEDJI MA- 
"TEK, KTÓRYM OBCA SZKOŁA 
WYKRADA DUSZĘ DZIECKA? 

Złóż grosz na „Fundusz Polskiego 
Szkolnictwa zagranicą”, na konto 
P. K. O. 21895, Komitetu Obcho- 

du 25-lecia Walki o Szkołę Polską. 

EGAN 

  

2 I 
. gentka poinformuje kobiety, co zrobiły rządy 
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Magistrat zdecydował odłożyć apialtowanie ulic na dwa lata 
Z Kroniki Wileńskiej 

  

Aresztowanie agitatorów wy- 
wrotowych w Wilnie 

Z 'polecenia władz prokuratorskich, został aresztowany jeden % czynnych człon- 
ków komunistycznej organizacji „Zmahanje* dr. Marcinczak do niedawna lekarz  miej- 
skiego Pogotowia Ratunkowego. Marcińczak współpracował ściśle z aresztowanym przed 
paru dniami prezesem Tow. szkoły białoruskiej Steckiewiczem w celu zorganizowania 
przy Towarzystwie frakcji komunistycznej. 

Również trafił do aresztu grasujący wśród robotników i dobrze im znany komu- 
nista Bójko. 

Sprawa agitatora Skowrońskiego 
„|. Sprawa angażowania agitatorów antypaństwowych do pracy w samorządzie wi- 

leńskim, co jak wiadomo miało miejsce z aresztowanym niedawno Skowrońskim, kie- 
rownikiem referatu budżetowego, będzie rozpatrywana na dzisiejszem nadzwyczaj 
posiedzenie Magistratu i ewentualnie ma być poruszona na posiedzeniu Rady j 
które również zbiera się dziś wieczorem. 

Okazuje się bowiem, że szef sekcji finansowej Żejmo, jak wiadomo czynny 
członek P.P.Ś. w chwili, gdy województwo chcąc przyśpieszyć prace budżetowe za- 
proponowało Magistratowi utworzenie specjalnego referatu bez wiedzy 
kierownictwo nowoutworzonego biura powierzył Skowrońskiemu, przysłanemu do 
Wilna na agitację przez P.P.S. 

Od Rady Miejskiej i Magistratu należy się spodziewać, że stanowczo przeciwsta 
wią się tego rodzaju metodom agitacyjnym naszych antypaństwowców. 

Ohydna zbrodnia w Pińsku. 
PENSJONARKA PADŁA OFIARĄ NIEZNANYCH SPRAWCÓW 

Wczoraj nad ranem, w Pińsku, w pobliżu portu, znaleziono zwłoki młodej dziew 
czyny, ze śladami gwałtownej śmierci. Tragicznie zmarłą okazała się słuchaczka 8 kla- 
sy miejscowego gimnazjum, 18-letnia Linkiewiczówna, 

Wstępne oględziny zwłok, dokonane przez miejscowego lekarza, stwierdziły, że 
Linkiewiczówna zmarła wskutek uduszenia, po uprzedniem dokonaniu na niej gwałtu. 

Sprawcy, po uśmierceniu swej ofiary wynieśli trupa ze swej kryjówki i dla za- 
tarcia śladów porzucili w pobliżu portu. 

Porwane ubranie i znaki na całem ciele, wskazują, że nieszczęśliwa broniła się 
do ostatka. Sprawcy zbrodni nie są narazie znani. 

Ułani złapali dwóch komunistów 
Wczoraj w nocy żołnierze pełniący śłużbę na terenie koszar 4 pułku 

ułanów zauważyli dwóch osobników, którzy usiłowali wywiesić w pobliżu 
koszar transparent komunistyczny. Żołnierze zdołali ująć winnych i omal nie 
rozprawili się z nimi doraźnie, chcąc poprostu dać im w skórę. 

Wieściprzedwyborcze z SĄ DÓW 
Z DZIAŁALNOŚCI KOMITETU WY: 
BORCZEGO ORGANIZACYJ KOBIE- 

CYCH. 
Ubiegła niedziela 19. 10. br. dowiodła, 

że poczucie odpowiedziałności wobec zbliża 
jących się wyborów do Sejmu wzrasta i po 

teguje OR" warstw, spote- go gimnazjum w Wilnie: Tawłaja Wałente- czenstw. ez |. ° A 

Ba) ; й 0 ‚ go (15 lat) Krawieckiego Chaima (17 lat), 
Staraniem Komitetu Wyborczego SSE faraairoluka jerzego (7 1.) oraz Kal 

zacyj Kobiecych zorganizowane zostały na mieszkańców pów. Słonimskiego: G. Ма 

przedmieściach odczyty i pogadanki na te- RC - za 

maty aktualne, na które kobiety licznie się łą Jakimca, D. Rowgacza i J. Jemmeljan- 
stawity. 

Zebiskia takie będą się odbywały c. nie Wszyscy oni przygotowywali wystąpie- 
dzielę dla kobiet z przedmieść i przypusz- nia antypaństwowe i wszyscy byli członka- 
czać naieży, że gdy przyjdzie chwila wybo. mi komsomolskiej organizacji, za co zresztą 
rów, wszystkie kobiety będą glosowaiy ze uczniowie zostali usunięci z gimnazjum. 

Rządem Marszałka Piłsudskiego. Sąd Okręgowy rozpatrując tę sprawę na 
Oto wykaz odbytych zebrań: sesji wyjazdowej w Słonimie skazał wszy 
Na Ponarach. stkich na 6 mies. więzienia i zawiesił wyko- 

Referat „O zmianie Konstytucji" wygłosi nari EM Etos i Sadzie Ape- 
K przy udziale przeszio 50 lacyjnym sprawa wypadła dla oskarżonych 

r у znacznie gorzej gdyż Jakimiec został skaza- 
Na Nowym Świecie. ny na trzy, a pozostali po dwa lata domu 
Odczyt „O konieczności głosowana'— poprawy. 

miała p. Daukszanka. Zainteresowanie na 
sali było tak wielkie, iż prelegen'x1 została 
zaproszona na następną niedzielę przez ze- 
brane kobiety. 

Na Zwierzyńcu. 
P. Bałtutisówna pouczała zebrane kobie- 

ty o istocie konstytucji. Na ogólne ż 
nie zebranych w przyszłą  niedzie?. 

  

B. UCZNIOWIE GIMN. BIAŁORUSKIEGO 
PRZED SĄDEM. 3 

Przed dorocznem świętem komunistów 
t. zn. międzynarodowym dniem młodzieży 
komunistycznej aresztowano w Słonimie (r. 
1929) trzech wydalonych uczni białoruskie- 

Oryginalne amerykańskie 

Maszyny do szycia 
(Singera rekonstruowane) 

-„ wszelkich typów poleca 

    

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna 11-a 

Żądajcie cenników 

pomajowe. 

Na Zarzeczu. 

P. Korsakówna charakteryzowaia p. 
stronnictwa w Polsce, ich  ideolog;? 
działalność. 

Na Snipiszkach. Miała odczyi na temat 
Konstytucji p. Kamińska, informując zebrane 
kobiety o politycznej sytuacji i ody ywiada- 
jąc na liczne pytania. 

    
     

   

          

   

WYSZŁO z DRUK 
PRAWO CYWILNE 

obowiązujące na Ziemiach Wschodnich 
(tom X Zwodu Prawa Rosyjskiego) w 

PRACOWNICY UMYSŁOWI W MO- nowem, uzupełnionem opracowa- 
ŁODECZAŃSKIM ZA RZĄDEM MAR- ne ZY i A i NE 

włowskiego. Cz. I str. 544 w opr. zł. 20.— 
SZAŁKA PIŁSUDSKIEGO. Skład Główny w księgarni K. Rutskie- 

W  początkuubiegłego tygodnia miało go w kugis i wszyst: | 

  

      

miejsce w Mołodecznie zebranie organizacyj 
ne powiatowego pracowniczego komitetu 
wyborczego. 

Na zebranie stawiło się około stu osób. 
Po dłuższej dyskusji uchwałono utworzyć * 
powiatowy pracowniczy komitet wyborczy 
i przystąpić do powiatowego komitetu wy- 
borczego BBWR. 

TLENOLRA | 
RADIOAKTYWNE SRODKI DO ZĘBÓW 1 UST     
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Kącik Grafologiczny 
Kącik grafologiczny, poświęcony tym 

wszystkim czytelnikom, którzy się grafolo- 
gją interesują i chcieliby otrzymać eksper- 

  

SSB OW SB 

ROZKŁAD 
jazdy pociągów mieszanych kolei wąskotorowej 

DUKSZTY—DRUJA 

  

* 
KINO Od dn. 23 do 27 października 1930 roku włącznie będzie wyświetlany film: 

Według powieści Fryderyka O'Briena. Dramat w 10 aktach. W rolach 
MIEJSKIE BIAŁE CIENI głównych MONTE BLUE i ROGUET TORRES 
SALA MIEJSKA Film ten został zrealizowany na wyspach Markizów (Polinezja) przy współudziale jednego z najstarszych tamtej- 

uł, Ostrobramska 3. szych plemion. Nad program Tygodnik aktualności Nr. 117. w | akcje 
eoczątek tyzę charakteru swego bądź zainteresowa- 

nej osoby, zawiadamia iż listy z próbkami 
pisma należy przesyłać do Redakcji „Słowa* 
dla grafologa, załączając znaczek 1 zł. na 
udpowiedź... 

  

ważny od 1-go listopada 1930 roku. 

Jak się dowiadujemy z dniem I-go listopada r. b. na wąskotorowej linji Dukszty— 
Druja, wobec częściowego sprotstowania łuków, oraz 
tej linji powiększa się szybkość begu pociągów mieszanych  Nr.Nr. 

złagodzenia wzniesień i spadków 
3451, 3452, 3453 

  

  

  

  

        

  

  

      

  

  

  

      

„Subtelna* Drogi mój  korespondencie. i 3454, które w związku z powyższem będą kursować według ogłoszonego rozkładu 
Będę trywialnym — „bujać, to my“.. jazdy. 

Przypuszczam, że wyłącznie chodziło o 
to, by spłatać grafologowi — żakowskiego THEE WZWZZW ZW Wasza 
psikusa. — Bardzo młodociany i bardzo nie- ES > 

wyrobiony tekst listu przypomina mi mych = * ® > 
znajomych z zeszłorocznych przeżyć (smut- <> | Рггу- | Odjazd| KrZYŽ = | Przy- = |Odjazd Krzyż. 
nej pamięci). g|jazd | 2 z poc. STACJE @ | jazd | 2 z poc. 

Żart zrozumiałem -— ponieważ jednak: 5 £ Š = 
jak KW nie chodziło tu o eksper- Nr. DN nej Nr. 
tyzę, odpowiedź zamykam. | m. m. | m. „|m. m. | g.|m. |m. | g. 

e Zdaje mi się, że tak brzmi podpis Ё Ё Е [m SLE |m. 
na liście z datą nie jestem pewien — AB 
albowiem doražnie zwolane consilium grafo- AS P. Nr. 8452 
logów, przezemnie, do odczytania tego mi- . 
ZE Poi “E sak, lio К robi 

nam takie charaktery. użo orygi SZEWC KŻ ukszty 85815 | 21 
ności, brak zmysłu BGC 15) 19 111 | 29 | & | 11129 Berženiki 1118 | 34 | » |18| 34 
ności — potrzeba oparcia się o 11|11[40[03| 11| 43 Rymszany 29 118 | 22 101118 | 23 
i zdecydowaną indywidualność. 29|12|12|01] 2/13 Czepukany 17|17[52|0i|17|53 
sympatjach i lubostkach swoich. | Rd 17 | 12130 |01| 12 131 Grytuny 32 117 | 3410 117135 

Brak ' skondensowania dążeń  życio- 82113103101 | 13 104 Traps:a 15|17|01|01|17|[02 
wych. Psyche zamglona jakiemiś docieka- 17|13|21| + | 13 | 21 Pelikany 13|16|46| 1|16|46 
niami i dąženiami, malo realnošci.  Dužo 14113 |35 1151 13 | 50 Opsa 39|16|18,15|16|33 
estetyki, umiejętność bycia z ludźmi i towa- 36|14|26|01 | 14|27 Kalinkiszki 33 |15| 38 | 01115 | 39 
rzyskość. Zamiłowanie jednak do samotności 58 | 15 | 00 | 20 | 15 [20 | 3452 Brasław 38 | 14] 45|20/15|05| 3451 
— trochę marzycielstwa. 38 | 15] 58 | 05 | 16 | 03 Słobódka Wąsk. 30114 | 02 | 05 114107 

— Mimoza. żąda Pani ode mnie bym la- 30|16|33|01| 16|34 Drujsk 27 |13| 29 | 03 |13 | 32 
dnie pisal-alež z najmilszą chęcią, mimozo,, 27|17|01|A | 17|01 Jaja 29 1131 02 | & |13|02 
subtelna — Pani się to podoba, inni ganią 19| 17]20| —|—|— Druja —|-|—|—|12|43 
mnie za mój Arek pisania — no ale tru- 
dno wszystkich ludzi zadowoł ić, jest to 
ponad Iidzkie siły. : P. Nr. 3453 P. Nr. 3454 

Co mam pisač o Pani — jest dužo cech . 
dobrych są i złe. A o ułomnościach tak bar — | — | —| —|22|40 Dukszty Tela | ogi- 1216 

dzo pisać nie lubię — bo i poco, znajdą się 18|22[58|4 |22|58 Berżeniki 11| 3|02|ė | 3|02 
zawsze jacyš „przyjaciele“ co až nadto wa- 11|923|09|03[23|12 Rymszany 28| 250101] 2151 
dy w: sposób uszczypliwy wytkną. | 28123[40|01|23|41 Czepukany 16| 2|21|01| 2|22 Z zalet Pani uderza bardzo dużo in- 16|23|57|01]23|58 Grytuny 31] zloalonl 2105 
telektu powiedziałbym, niedość wyrobione- 31| g|29|01| 0|30 Trapsza 14| 1[32|01] 1133 
g0, będącego jeszcze w bryle. Uczuciowość 16| 0|46|a | 0146 Pelikany 13| ili8|a| 1118 
tak duża, ale nie na tle neurastenji lecz na 14| 1|00|15| 1|15| 3454 Opsa 39] 0150115] 105] 3453 
pdłożu serduszka. Brak przesłanek między: 36] 1|51|01| 1|52 Kalinkiszki 33| olioloi| ol 11 
intelektem a žyciowošcią. — Fantazja zdro- 2 33| 2|25[20] 2|45 Brasław 38 | 23 117 | 20 | 23 | 37 wa domatorstwo. Wszelkie dane na to 38| 3|23|05| 3[28 Słobódka Wąsk. 30 | 22 | 34 | 05 | 22 | 39 
by być kobietą dobrą, być szczęśliwą i dać 30| 3|58|01| 3|59 Drujsk 27|22'01[03|22|04 
szczęście, Może pobyt sród lasow i ciszy 97| 4[26|A | 4|26 Jaja 19121|34| 4 12134 
pozwoli Pani rozwinąć piękne złote kul- 19] 4|45|—|-| — Druja eH ZI =To1 |N5 
ki mimozy i stać się kwiatem idealnym.                 

  

Rejestr Handlowy 
DO REJESTRU HANDLOWEGO DZIAŁ B SĄDU OKRĘGO- 
WEGO W WILNIE WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCE WPISY: 

w dniu 4. VIII. 1930 r. 
12344. |. Firma: „Szkolnicka Leja* w Wilnie ul. Zawalna 

nr. 24. Drobna sprzedaż materjałów piśmiennych. Firma ist- 
nieje od 1929 r. Właścicielka Szkolnicka Leja zam. tamże. 

1970—VI. 

12345. |. Firma: „Szutt Sergjusz“ w Woložynie ul. Wileń- 
ska 6. Sklep win i wódek. Firma istnieje od 1928 r. Właści- 
ciel — Szutt Sergjusz zam. tamże. 1971 — VI. 

12346. I. Firma: „Mojżesz Sterensus* w Wilnie róg Sołta- 

  

_ 12354. I. Firma: „Tamin Jan" w Wilnie, ul. róg Św. Jań- 
skiej i Gaona 2. Sklep nabału. Firma istnieje d 1926 r. Właś- 
ciciel — Tamin Jan, zam. tamże. 1980 — VI. 

dBA ła 0 
a 12324, 1. Firma. „Rubinsn Raszel* w Wilnie, ul. Stefańska 
33. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1927 r. Właściciel — 
Rubinson Raszel zam. tamże. 1981 — VI. 

__ 12325. |. Firma: „Rajz Sora” w Wilnie ul. J. Klaezki 2. 
Sklep dziecinnego obuwa. Firma istnieje od 1926 r. Właścciel- 
ka Rajz Sora, zam. w Wilnie, ul. żydowska 9 — 16. 

1982—V I. 

"7712326. |. Firma: „Ekman Rubin* w Wilnie, ul. Wiłkomier- 
ska 54. Handel zrzynami tartacznemi. Firma istnieje od 1929 
roku. Właściciel — Ekman Rubin zam. tamże. 1983 — VI. 

12327. 1. Firma: „Rachmielewicz Chana" w Wlnie, ul. Ży- 
dowska 1. Sklep dodatków krawieckich. Firma stnieje od 1927 

niskiej i Jeleniej 20 — 1. Sklep skór i dodatków szewskich. Fir roku. Właścicielka — Rachmielewicz Chana zam. w Wilnie, 
ma istnieje od 1930 r. Właściciel — Sterensus Mojżesz zam. ul. Niemiecka 15. 1984 — VI. 

tamże. МОН оОЕ ЗОНЕ S am ВО 

12347. I. Firma: „Szytkowska Chana“ w Ostrynie, pow. 
Szczuczynskiego. Sklep spožywczy i manufaktury. Firma ist- 
nieję od 1928 r. Wiašcicielka Szytkowska Chana zam. tamže. 

1973 —VI. 

12348. I. Firma: „Szwimer Herc“ w Wilnie, ul. Tatarska 18. 
Sklep spožywczy. Firma istnieje od 1929 r. Wlašciciel — Szwi 
mer Herc zam. tamže. 1974 — VI. 

12349. I. Firma: „Szapiro Hirsz“ w Wilnie, ul. Dolna 21. 
Sklep spożywczo - tytoniowy. Firma istnieje od 1923 r. Właś- 
ciciel — Szapiro Hirsz zam. w Wilnie, ul. Legionowa 172. 

1975 — VI. 

12350. 1. Firma: „Siemaszko Mikołaj* we wsi Siemaszkach 
gm. Lebodzkiej, pow. Szczuczyńskiego. Sklep spożywczy. Fir- 
ma istnieje od 1926 r. Właściciel Siemaszko Mikołaj zam. tamże 

ki 4. Sklep pierza i waty. Firma istnieje od 1930 r. Właściciel 
— Szkolnik Calel zam. tamże. 1977 — VI. 

оо "12352. I. Firma: „Tafiłowski Józef" w Święcianach, ul. Wi 
leńska 5. Sklep wódczano - tytoniowy. Firma istnieje o 1324 
roku. Właściciel — Tafiłowski Józef zam. w Święt.aiach. ul. 
Łyntupska 59. 1978 -— VI. 

12353. I. Firma: „Truboczyst Chaja“ w Wilnie, ul. Wielka 
41. Sklep czapek. Firma istnieje od 1930 r. w Wilnie, ul. Ostro 
bramska 20 — 19. 1979 — VI. 

12328. |. Firma: „Reches Roza* w Wilnie, ul. Nowogrodz- 
— Rubin Zelda zam. w Wilnie, ul. Fabryczna 7. 1988—VI. 

12329. |. Firma: „Rubin Zelda* w Wilnie, ul. Fabryczna 7. 
Sprzedaż piwa, wody selcerskiej, owoców, cukierków i zaką- 
sek na zimno przy ul. Fabrycznej 39 A. oraz sklep spożyw- 
czy przy ul. Fabrycznej 7. Firma istnieje od 1929 r. Właściciel 
— Rubin Zelda zam. w Wilnie ul. Fabryczny 7. 

1 

12330. |. Frma: „Rybak Szymon” w Wilnie, ul. Straszuna 
10. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1925 r. Właściciel — 
Rybak Szymon, zam. tamże. 1987 — VI. 

"12331. I. Firma: „Sznejder Mejer" w Wilnie, ul. II Jat- 
kowa 4 — 44. Sklep mięsa. Firma istnieje od 1910 roku. Wła- 
ścicieł Sznejder Mejer, zam. w Wilnie, zauł. Lidzki 9 — 12. 

1988— VI. 

| 12332. |. Firma: „Szarakan Berta“ w Wilnie, ul. Niemiec 
ka 12. Sprzedaż narzędzi fryzjerskich i dodatków. Firma ist- 
nieje od 1930 r. Właściciel — Szarakan Berta, zam. tamże. 

1989—VI. 

7 12833. |. Firma. „Szworon Szejna* w Wilnie, ul. II Jat- 
kowa 3. Sprzedaż produktów naftowych. Firma istnieje od 
1929 r, Właścicielka Szworon Szejna zam. tamże. 1990. — VI. 

= "12337, I. Firma: „Gelman Pejsach“ уу Molodecznie, przy 
ul. Piłsudskiego. Sprzedaż wapna. Właściciel Gielman Pejsach 
zam. tamże. 1993 — VI. 

Kasa czynna od g. 3 m. 30. seansów od g. 4-ej. Następny program: „Blokada na morzu** 

  

Dziś ostatni dzień! Przebój dźwiękowy. Królowa ekranów 
bosko GRETA GARBO w swej najnowszej i najlepszej 

z najlepszych kreacyj 

Wielki dramat romantyczny. Dzieje duszy kobiecej, 

Najwytw. para kochanków Greta Garbo i Conrad Nagel. 

KINO-TEATR 
„HELIOS* 

ul. WILEŃSKA 38.   
POCAŁUNEK 

targanej burzą zmysłów i uamiętności. 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15 
  

  

Dziś! Przebój dźwiękowy. Porywający dramat życiowy b 
Dźwiękowe Kimo reżyserji znakomitego Cecil de Milles p. t. 

.KOLŁLYWOOD* W rolach 

Mickiewicza 22. głównych JULIA FEYE, CONRAD NAGEL. 

Ceny miejsc zniżone tylko na 

YNARIT 
Nad program: Dodatek dźwiękowy 

Początek o godz. 4, 6 8i 10.15 
1 seans. я 

  

  

    
  

2 
Kino-Teatr Największy i najpiękniejszy Wi BABCZYNE ŁOŚC Potężne arcydzieło 
STYLOWY* szlagier p. t. dramat w 12 akt. 

# W roli głównej najpiękniejsza para kochanków GRETA GARBO, JOHN GILBERT oraz Douglas Fairbanks, | 
WIELKA 36. Inr. i Lowis Stone. UWAGA: Oto gwarancja naprawdę artystycznego fiimu. ' 

Polski ь Uwaga! Kosztem olbrzymich sum udało się zdobyć najnowsze wybitnie artystyczae arcydzieło | raz w Wilnie p. t. 

olskie Kino WALCE $T %U$A8 przepiękny życiowo-erotyczny dramat w 12 aktach. W roli gł. 
„WANDA: bożyszcze kobiet IWAŃ PIETROWICZ oraz "najsłyn. tan- 

Wielka 30, Tel. 14-81   
cerki wiedeńskie Anita Berber i Bella Spis. Nad program najnowszy szlager 1 raz w Wilnie p. t. 
że cię kocham”. Potężny dramat wielkiej miłości i poświęcenia w IO akt. w rol. Mikołaj Rimski i Elza Temary 

„Dłatego 

  

  

  
  Kupię plac WYSZEDŁ Z POD TŁOCZNI DRUKARSKIEJ || zyjerzytcu (od 200 

— 300 sążni. Zgłosze- 
nia pisemne. Dąbrow- 
skiego 5—6. 
  

Palto karakuto- 
We okazyjnie do 
sprzedania Oglądać mo 
žna od 12—2 Mała Po- 
hulanka 18 m. 2. 

LOKALE 

WYKAZ DRUKÓW 
KTÓRYCH ROZPOWSZECHNIANIE 
W POLSCE JEST WZBRONIONE 

CENA ZA EGZ. — ZŁ. 3. —- KSIĘGARNIOM RABAT 

Wydawnictwo „„KULTURA“ — Wilno, Kwaszelna 23 

  

  

  
  

  

  

Panle I Panowie, dobrze się reprezentujący, mogą otrzymać Pokój 
od zaraz stałą pracę w poważnej instytucji, na bardzo korzy- | z całym urządzeniem 
stnych warunkach. Byt zapewniony. Zgłosić się z dowodami oso- | biurowym, telefo- 
bistemi od godz. 17—20 pod adresem Wilno, W. Pohulanka 1. | nem, w samem han- 
Biuro „Rachuba* tel. 3-67. 5— dlowem centrum do 

wynajęcia  natych-     

    
miast pod biuro. Do- 
wiedzieć się w Biurze 
Ogłoszeń S. Jutana, 
Niemiecka 4, telef. 222. 

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

  

     
Pianina i Fortepjany 

o światowej sławie Pleyel, Bechstein etc., 
takoż Arnold Fibigier, Kerntopt i Syn, uzna- 
ne rzeczywiście za najlepsze w kraju 
przez najwybitniejszych fachowców na Pow. 

Wystawie Kraj, w Poznaniu w 1929 į, 

„ DĄBROWSKA. „kuj © ul. Niemiecka 3, m. 6. | 

SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. CENY FABRYCZNE. 

najbardztej 

Cer g zaniedbaną 

oprawia, pielęgnuje 

oraz usuwa wady skóry. 
Gabinet 

Zdolna 
krawcowa + 

Козтгі›"дівеа'62 wieloletnią praktyką 
DOKTOR AKUSZERKA 

D. ZELDOWICZ ŚMIAŁOWSKA 
Leczniczej 

chor. skórne. wene- oraz Gabinet Kosme- 5 3 

EA narządów  mo- tyczny, usuwa zmarszcz "- Hryniewiczowej. 
czowych, od 9— 1, odki, piegi, wągry, łupież, ul. WIELKA 4 18 т.9, 

5—8 wiecz brodawki, kurzajki, wy- Przyj. w g. 10-1i 4-7 
padanie włosów. Mic- W. Z. P. № 2%, 
kiewicza 46. 

przyjmie zajęcie w 
prywatnym domu 
Bakszta 10 — 2 

Paryżanka 
udziela lekcyj języka 
francuskiego w zakre- 

INSTYTOT de BEDUTE Sie kursu gimnazjalne- 
go, a także i począt- 

„KEVA“ (Paris) kującym dzieciom. Do- 
Mickiewicza 37, tel. wiedzieć się ul. Św. 

657, od 11 — 1  Jakóbska 6. m. 5. od 
Rezgładzanie i odświe- 12 do 5. 
Ż80IE IWATZY, BECZENIĘ A, 

Poszczy. Biegły tłumacz 
.Z.P. 85 języka niemieckiego 

poszukuje  odpowied- 
niego zajęcia. Zgłosze- 
nia do Administracji 

K U p N 0 = pod literami 

  

Kobieta-Lekarz 

Dr. Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE NARZĄDUW 

D-<W MOCZOW. 
od 12—2i od 4—6 
uł. Mickiewicza 24. 

tel. 277. 

  

GABINET 
Racjonalnej Kosme- wągrów i 

tyki Leczniczej. Elektryzacja. 

Dr. Kenigsberg W!no, Mickiewicza 31 
choroby skórne, wene- Urodę "kobiecą 
ryczne i moczopłciowe kónserwu- 
Mickiewicza 4, je, doskonali, odświe- 

t.el. 1.90. ża, usuwa jej skazy 

    

SPRZEDAŻ 

    

UWAGA! Żądajcie wszędzie 

Czekoladę z całemi 
migdałami 

FABRYKI 

  

    

A.,PIA$ECKI 
w KRAKOWIE. 

RUY wr: A 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego a 
środka od odcisków = 

= Prow. A. PAKA = 
IM ИАНО НАНО ° 
WILEŃSKI SPÓŁDZIELCZY 
SYNDYKAT ROLNICZY 

w Wilnie, Zawalna Nr. 9, tel. 323 

poszukuje 
"targi PABŁEJĘ 

różnych odmian 

JESIENNYCH i ZIWOWYCH 

  

  

  

Od 9—12 i 4—8 i braki. Masaż GOTÓWKĘ 
różnych  walu- 

  

twarzy i ciała (panie). Ku ię meble w 
sa 

  

    

DOKTOR Sztuczne opalenie ce- lonowe | tach lokujemy naj- 
BI mo i ry. Wypadanie włosów stołowe i inne. Wileń-| solidniej Ч M u WICZ : tupież. Najnowsze ska 8 — 6. terminow: 
choroby weneryczne, zdobycze kosmetyki ra- — | Dom HK. ZE: 
wez s V. co anemię GA 02 6 on t ni: chęta" me owe 

tel. 921, od 9—11i3—6 W. Z. P. 43. V LLOYD PRZEW Ё 
  

  —1   W. Z. P. 29. ul. Kijowska. 

POPIERAJCIE L.0.P.P. 

  

D | a 

dem. na rok 
p b „wydany na 

ubioną legitymację imię aima Entina, | 

7 Adas imię Helena PrZEZ U. $. В. ® Wil 

Wiosenka - Kwiatkow- uie, unieważnia się. 
ska unieważnia się. 

  

  

  

  

A. ARMANDI 

* WŚRÓD NOCY BEZ 
GWIAZD 

Fortiolis zaczął wypisywać czek. 
Qverluc przyglądał się temu w milcze- 
niu, ale gdy starzec podał mu czek, 
spokojnie podarł go na drobne kawa- 
łeczki. 

— Pan mnie źle zrozumiał. Odnio- 
słem akcje, ale nie chcę pieniędzy. 
Akcje należą do pana, — może pan ro 
bić z niemi, co się panu podoba! 

Fortiolis patrzał na niego ze zdu- 
mieniem. Dziwne uczucie, którego 
dawno nie doznawał, ścisnęło mu gar- 
dło. 
 — To... to nadzwyczajne, — mruk 
nął. — Nie oczekiwałem tego! Over- 
luc... Ach, drogi przyjacielu, jakże się 
cieszę, że choć raz w życiu nie oszuka- 
łem się i słusznie oceniłem człowieka. 
Wybacz mi, że wątpiłem w to! 

Wyciągnął do niego rękę. Ale 
wbrew jego oczekiwaniom, Overluc 
nie przyjął tej ręki. Ze zmienioną twa- 
rzą, spuszczonemi oczyma, przeżywał 
widocznie jakąś ciężką walkę wewnę- 
trzną. Fortiolis cofnął się i pomyślał, 
że znów się omylił, pośpieszył więc po 
prawić swój błąd: 

— Ale „niech się pan uspokoi: ja 
nie przyjmię tego poświęcenia. Akcje 
są pańską własnością i muszą być ja- 
ko takie traktowane. Zwrócę panu ich 
wartość, jak i wszystkim innym. 

— Jakto pan wykupuje akcje za 

ich kurs normalny od wszystkich? — 

zawołał detektyw. — Wszystkie ak- 

cje? : SĘ 
— Tak, według nominalnej wartości. 

— Ależ pan zwarjował! Pan się 

zrujnuje! 
— Niema na to rady. k 

‚ — Z punktu widzenia prawa, nic 
pana nie obowiązuje! 

— Z punktu widzenia prawa—być 
może, ale moralnie czuję się odpowie- 
dzialnym wobec nich. 

— Przecież to bankructwo nie jest 
z pana winy! 

— Oczywiście, niema mojej winy, 
ale byłem głupi. Z winy mojej głupo- 
ty i naiwności, ludzie, którzy mi za- 
ufali i włożyli swe oszczędności w ak- 
cje, stracili wszystko. Muszę więc wy 
nagrodzić im tę stratę, uczyniłem to 
już w stosunku do bankierów i wszel 
kiego rodzaju giełdziarzy, dlaczegoż 
więc mieliby tracić drobni właściciele 
akcyj? Pieniędzy wystarczy mi, wyda- 
łem już rozporządzenia w banku. 

Overluc patrzał na niego, walcząc 
ze wzruszeniem, które go ogarniało. 

— O Boże!... Pomyśleć tylko, że 
to ja — ja wciągnąłem pana w tę pu 
łapkę! — szepnął 

Nie mam do pana żalu, — od- 
parł dobrodusznie Fortiolis. Jeżeli mi 
żal tych pieniędzy, to nie ze względu 
na siebie, lecz na myśl o tym, do któ- 
rego prawnie powinny należeć te su- 
my, które ja tak lekkomyślnie trwoni- 
łem. Co do mnie, wykorzystałem bo- 
gactwo dostatecznie. A przytem, ko- 
imóż jeśli nie panu, zawdzięczam całe 
swoje bogactwo.? 

— Nie! — odciął ostro OVerluc— 
Pan mi nic nie zawdzięcza! : 

Fortiolis zdziwit się: 
—Jakto, nie panu? Czyž to nie pan 

odnalazł mnie pod łachmanami „Wuja 
Corabe'a“? Czyž to nie pan przyniósł 
mi miljony? 

— Nie! — powtórzył Overluc. 
Nagle podniósł na miljonera oczy, w 

których malowała się niewzruszona de 
cyzja i ponuro oznajmił: 

— Panie Fortiolis — ja jestem ło- 
trem! 

Fortiolis jęknął głucho. 
— Jakto? I pan również?.. 
— Tak, i ja również! Nie mogę dłu 

żej przyjmować pańskich  dobro- 
dziejstw: dławią mnie one! Pan uwa- 
żał mnie za przyjaciela, a ja podłe o- 
szukiwałem go. Powtarzam panu, że 
jestem łotrem! 

Nie mógł znieść wzroku Fortiolisa, 
w którym malował się smutek. Ze 
wściekłością rozpoczął samobiczowa- 
nie i z sadystyczną rozkoszą, nie po- 
zwalając przerwać sobie: 

— ]а podle wyzyskałem pańskie 
zaufanie. Nie jestem Anglikiem. Nie 
nazywam się Overluc. Nie mam żad- 
nych zdolności do zawodu detektywa. 
Nie* ja znalazłem pana. Jestem tylko 
nieszczęśliwym człowiekiem, któremu 
się nie powodzi, taki sobie zwyczajny 
Francuz urodzony w zapadłym miaste- 
czku, nazywam się Arsenjusz Bourni- 
cle, co w naszym djalekcie oznacza 
„krzywooki*. Swietne nazwisko dla de 
tektywa! Archibald Overluk jest to na 
zwisko tego, który sprzedał mi swoją 
firmę. Ja zaś byłem nauczycielem. 

— Ntuczycielem... 

— Tak, nauczycielem w niższej 
szkole. Od najmłodszych lat marzyłem 
o tem, żeby zostać detektywem. Na- 
czytałem się Szerloka Holmesa i in- 
nych podobnych wydawnietw i poczu 
łem powołanie w tym kierunku. Nie- 
oczekiwanie dostałem nieduży spadek: 
czterdzieści tysięcy franków. Cóż za 
szczęście! Mogłem w.eszcie spe!nić 
swe marzenia. Wyczycałzn w Ogi?s.e 
niach w gazecie o „Mię 'zynarodowej 
ajencji Overluca'. Była tam, mowa о 
tem, że właściciel tir.17 wzbogacony, 
po wieloletniej pracy, pragnie му) о- 
cząć. 

Bla wielkich trudów udało mi się 

dojść do porozumisnia z nim:  za- 

dowolnił się niewi?:kq sumą, jak za- 
datkiem, a resztę sumy rozłożył ra 
pięć lat, stopniowo powiększając raty 
i twierdząc, że olbrzymie dochody, któ 
re będę miał umożliwią mi uiszczenie 

    

  

   
  

się z wypłat, bez najmniejszego tru- 

du. Poza tem zgodził się pracować ra- 
zem ze mną w ciągu trzecii pierwszych 

miesięcy, aby poiniovmować ninie i Ja 

uczyć. 3 
Z radością pod 431 się do dymi- 

sji i kupiłem firmę. Zgodne Z umową, 
ajencja zachowała dawna nazwę aż do 

  

chwili wniesienia osrarmzj 1aty. Po- 
tem zrozumiałem dla :zego (e. Gverluc 
tak pragnął tego: ch» :ziło > to że 
Overluc już trzy raży sprecdawał w 
podobny sposób swoją firme, a wobec 
tego, że cała ta instytucja nie byla 
warta piątej części nawet, tej ceny, 
którą stawiano, kupujący cofał się więc 
nie wpłacając ostatnich rat, których 
nie miał skąd wziąć. Znajdowanie no- 
wego kupca stanowiło główne zajęcie 
tej wspaniałej firmy... W pierwszych 
miesiącach mego gospodarowania w 
ajencji nadeszła jedyna poważaa эГег 
ta, od czasu istnienia biura Niejaki 
Stawt on Meer poszukiwał we Francji 
jedynego spadkobiercy bogatego Frar- 

cuza, który umarł w Meksyku, nie о- 
zostawiając testamentu. 

— Muszę zaznaczyć, że Archibald 
Overluc (prawdziwy!) kategorycznie 
odmówił rozpoczęcia jakichkolwiek po 
szukiwań, zanimby nie nadeszła odpo 
wiednia suma. Ale w mojej praktyce 
była to pierwsza ciekawa sprawa, a 

bezczynność dręczyła mnie nieznośnie, 

postanowiłem więc na własny koszt 

rozpocząć poszukiwania. 
—- Chociaż Archibald Overluc tył 

wyjątkowym wprost łotrem, muszę mu 

oddać sprawiedliwość, że znał się па 

swym zawodzie. Zażądałem aby w tej 

pierwszej próbie udzielił mi wskazó- 
wek i pomocy. Uczynił to tem chętniej 
że obiecałem zwolnić go z dalszych zo 
bowiązań w stosunku do mnie. To on 
odnalazł pana a nie mogąc uwierzyć że 
włóczęga mógłby istotnie być spadko- 
biercą miljonów, oddał chętnie tę spra 

  
wę w moje ręce. Najwidoczniej uważał 
tę całą historję o spadku za mistyfi- 
kację. Wzamian za wynalezione przez 
niego dokumenty, podpisałem weksle i 
rozstaliśmy się z nim, — chwilowo 
naturalnie. 

— Pan sam wie, co było potem! 
Jeśli cokolwiek może zmniejszyć mo- 
ją winę wobec pana, to jedynie świa- 
domość, że gdybym nie ja, nigdy 
nie doszedłby pan do swych miljonów. 

— Pamiętam o tem i nie zapomnę 
nigdy! — wtrącił Fortiolis. 

— Dziękuję. Ale proszę, niech pan 
teraz na mnie nie patrzy, dobrze? 

Oczy Fortiolisa niepokoiły go i mę 
czyły. Patrząc pod nogi, Bourniele 
ciągnął dalej swe opowiadania, gło- 
sem głuchym i bezdźwięcznym. 

— W tę sprawę włożyłem wszyst- 
kie siły i zdolności i resztę swego 
spadku. Pan wspaniałomyślnie zwrócił 
mi koszta i umożliwił opłacić weksle 
w pierwszym terminie. Ale trzeba było 
żyć, a żadnych nowych zgłoszeń nie 
było. Kiedy nadszedł drugi termin wy- 
płaty, nie miałem na zapłacenie weksla. 
Wierzyciel mój, dowiedziawszy się o 
powodzeniu, jakie miałem w tej spra- 

wie, stał się natarczywym. Oczekiwa- 
łem właśnie komornika i licytacji, w 
chwili, gdy zjawił się nagle w mojem 
biurze Stawton Meer. 

Bourniele zakrył twarz rękami i za 
pytał z westchnieniem: 

— Czy mam mówić dalej? 
— Naturalnie, — odrzekł Fortio- 

lis, z gorzkim uśmiechem, — opowia- 
danie pana staje się coraz bardziej in- 
teresujące. 

Bourniele załamał ręce z rozpaczą: 
— Pan mnie nie żałuje i ma pan 

rację.. Meer przedstawił mi swój plan. 
Sprawa, jęgo zdaniem, była najzupeł- 
niej zgodna z prawem. Ale aby ją roz 
począć, potrzebował pańskiego nazwi- 

ska. Moja kasa była zupełnie pusta... 

PRD CLUCH 

    
  

Wydawnictwa „Słowo”, Zamkowa 

— Czemu pan się do mnie nie 
zwrócił? В 2 

— Musiałbym przyznać Się pa2Ą 
do wszystkiego, aby wytłomaczyć sy- 
tuację, w jakiej się znalazłem. Nie mia 

łem sił na to wyznanie! 
— Więc wolał pan oszukać mnie? 
— Zanim pan rzuci wyrok, niech 

pan przypomni sobie wszystko i tę mo 
ją wizytę... 

Fortiolis przypomniał sobie zmie- 
szanie i smutek detektywa, gdy przy- 

był do niego z polecenia Meera. Przy- 
pomniał sobie, jak detektyw namawiał 
go, żeby „dobrze się zastanowił”, za- 
nim podpisze umowę. Pamiętał, że nie 
mógł zrozumieć zachowania jego i si- 
łą prawie wcisnął mu papier z podpi- 
sen. 
s" Pamiętam, — rzekł smutnie,— 

pan nie był przyzwyczajony do iego 
rodzaju spraw? f 

— Nie, i nie mogłem -się przyzwy 
eg Właśnie dlatego przybyłem dziś 
utaj. 

— Trudno jest człowiekowi prze- 
robić swój charakter, — zauważył za-' 
myślony Fortiolis. — Uczciwość ta 
swego rodzaju kalectwo, bardzo trud- 
ne do wyleczenia. Choreba powróciła 
chwilowo... 

Wzburzony zamilkł: po wymęczo- 
nej, wykrzywionej z bólu twarzy Bo- 
urniele'a spływały łzy... Fortiolis rzucił 
się ku niemu i objął serdecznie za ra- 
miona, potrząsając nim łagodnie, rzekł: 

— No, co? Zwarjował pan, cóż to 

pan się przejmuje takiemi drobiazga- 
mi! Spójrz pan na mnie: czy ja pła- 
czę? й 

Bourn iele z Ikaniem, zawołał: 
-— Jestem łotrem! 
— Nie, jesteś tylko bardzo nie- 

szczęśliwym biedakiem. Ja byłem ta- 
ki sam dopóki pan nie stanął na mej 
drodze. 

— Ja zrujnowalem pana! 
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