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Białoruska Chrześcijańska Demo- 

kracja łącznie z t. zw. „Sielanskim Sa- 

juzam* i „Biełaruskim Prawosłaunym 

Abjadańniem* zawarły blok z Ukraiń- 

cami, występując do wyborów wspól- 

nym frontem. „Biełaruskaja Krynica“ 

bejborgan tego ugrupowania, stojąca 

na gruncie chrześcijańskim i narodo- 

wym, pod względem państwowym, od 

dawna wykazywała silną skłonność w 

kierunku podtrzymywania litewskich 

aspiracyj. 

Białorusini, ci nawet stojący na 

gruncie „niezależności państwowej 

Białorusi, łączyli swe nadzieje, z na-   ' 'dziejami mocarstwowemi Republiki Li- 

„tewskiej. Poniewaž terytorjalnie „Lit“ 

wa Wschodnia* i „Białoruś Zachod- 

nia* pokrywają się wzajemnie, odnosi 

się dość wyraźne wrażenie, że ten «M 

odłam białoruskiego stoi _popro- 

stu na stanowisku wspólnoty państwo- 

wej niezałeżnego państwa Litewsko- 

Białoruskiego, jakkolwiek nie mówi o 

tem żadna deklaracja ideowa, które- 

gokolwiek ze stronnictw, tak samo, jak 

się nie mówi ani słowem w Kownie o 

tem, jakby uporządkowano terytorja,   do których Republika Litewska ma pre 

tensje. 

Współpraca | litewsko-bialoruska 

jest zuełnie wyraźna. Na to oczu za- 

mykać nie podobna. Współpraca ta 

istnieje na naszym terenie od lat , w 

dziedzinie politycznej, oświatowo-kul- 

turalnej, religijnej nawet. Istnieje ona 

„га „linję administracyjną* w  Kow- 

nie. 
y O istnieniu współpracy białorusko- 

ukraińskiej nie możemy wątpić. Stoi- 

my w obliczu bloku. 

Czy istnieje współpraca litewsko- 

ukraińska? — Do niedawna byliśmy 
świadkami wyraźnych sympatyj oba- 

pólnych. Dziś możemy już mówić o 

współpracy, tem silniejszej, że nie- 

które nici śledztwa sabotażu w. Mało- 

polsce wiodą prosto do... Kowna. Ist- 

rieje T-wo Litewsko-Ukraińskie, ist- 

nieje bliski kontakt. Każdy wypadek, o 
znaczeniu, politycznem w Małopolsce, 

odbija się głośnem echem o łamy pra- 

sy kowieńskiej. — Ostatnio „Lietuvos 

Aidas* zamieścił artykuł o „Polskim 

terrorze'. Tytuł wystarcza za treść. 

Dawne sympatje platoniczne, przek- 
ształcają się w formę realnej akcji. 

Już front  białorusko-ukraińskiego 
bloku wyborczego sięga od Dźwiny po 

Dniestr, ale front kooperacji politycz- 

nej litewsko-białorusko-ukraińskiej opa 

suje państwo polskie dalej poprzez 
Wilję do Niemna. Sojusz ten przebie- 

„ga terytorjalnie długim pasem daw- 

i nych zachodnich granic dziedzictwa 

Olgierdowego, które 600 lat temu, w 

ten sam sposób opasywało Polskę. 

) Niewątpliwie współpraca politycz- 

na litewsko-białorusko-ukraińska pow 

stała nie z legend i tradycyj dawnego 
księstwa Litewskiego, powstawała ona Щ 

raczej stopniowo na gruncie drobnych 
utarczek z administracją o charakterze 

małostkowo-nacjonalistycznym, w Za- 

sadzie swej sprzecznym z ideą różnoję 

zyczn. mocarstwa. Na tle walki kultur.- 

oświatowej, szkolnictwa i parafjalnej 
ambony; z założeń czysto praktycz- 
nych, doraźnych, codziennych. Lecz 

oto jesteśmy świadkami stopniowego 

przeobrażania doraźnej współpracy w 

wielki sojusz polityczny, któremu się 

poczyna nadawć charakter wyraźnej 
ideologji. 

Ruch białoruski poprzez zrozumia- 
łą dla każdego chłopa demagogję refor 
my rolnej, mniej praktyczną, ale rów- 

nież zrozumiałą walkę o mowę z am- 

bony kościelnej — przechodzi stopnio- 

„wo dalej, śmielej, do symbolu Pogoni 
i wizerunków Książąt Litewskich do 
historji, jako fundamentu nostalgji pań 

stwowej. 

Niewątpliwie przyszłość naszych 
ziem z Wilnem leży w wyniku walki o 
sukcesję po Wielkiem Księstwie Litew 
skiem. Do walki tej stanęły narazie 

dwa państwa. Rzeczypospolita Polska 

PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu lun 2 
ję 7 zł. Konto czekowe P К О przesyłką poczt: 

Hr, 80250. W sprzedaży detal. ceńa pojedyńczego numeru 20 gr. 
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i Republika Litewska. Otóż coraz bar- 

dziej się krystalizujący sojusz litew- 

sko-białorusko-ukraiński, charakteryzo 

wać możemy jako jedną z metod wal- 

ki Republiki Litewskiej: Metodę. przy 

zinać należy, udatną. Metoda ta pole- 

ga nietylko na podburzeniu pewnej licz 

by mieszkańców przeciwko administra 

cji danego państwa, ale na scemento- 
waniu tej ludności pod wspólnym 
sztandarem. 

O ile ze strony społeczeństwa pol- 
skiego, spotykamy się z coraz więk- 

szą defenzywnością i wyraźnątendencją 
zmuzeowania drogich nam tradycyj, o 

tyle ze strony przeciwnej widzimy po- 
stęp od „ziamla bez wykupu* — do 

świadkawania 500-lećcia Wialikaha 
Kniazia''!--Rok temu Białorusini wspól 
nie z Litwinami obchodzili w Wilnie 

uroczyście 400-lecie Statu Litewskie- 

go... W dniu jutrzejszym nastąpi w ko- 

ściele św. Mikołaja odsłonięcie pomni- 

ka Witolda i szereg uroczystości, or- 

ganizowanych przez litewsko-białoru- 

ski komitet. Wiemy zaś doskonale, z 

jakiemi trudnościami, z jakim brakiem 
zrozumienia i poparcia wśród  społe- 

czeństwa polskiego w Wilnie, wypada 

walczyć naszemu Komitetowi Jubileu- 

szowemu. 
Republika Litewska w walce o suk- 

cesje po W. Ks. Litewskiem sięgnęła 

po jego symbol i wypisała na herbie 

swego państwa „Vytis'. Od tego cza- 

su sięga po coraz to nowe tradycje, 

potrzebne jej dla pewnej metody wal- 

ki, która między innemi polega na 

wyrwaniu starodawnym  zyyczajem z 

rąk przeciwnika —— sztandaru. Tym 

tradycjonalizmem operuje się coraz 
częściej z tamtej strony w miarę jak 

u nas przeobraża się on tylko w urzę- 

dowy wojewódzki — „regjonalizm*. 

Nie vlega wątpliwości, że w walce 

o ten sztandar, my, autochtoni tych 
ziem, szlachta litewska, nie . potrafimy 

często dość wyraźnie i dość energicz- 
nie zgłosić rejestr niezaprzeczalnych 

praw pierwszeństwa, do rozporządza- 
nia tą ziemią, w obliczu tego litewsko- 
białorusko-ukraińskiego sojuszu, o któ 
rym  „Bieł. Krynica" pisze: „Darohi 
naszy u minuuszczynie byli adny“ J. K. 

TIA TEKSTAI TSS 
Jutro, w poniedziałek wypada 500-letnia 

rocznica zgonu Wielkiego Księcia Witołda. 

Społeczeństwo wileńskie uczci pamięć na- 
szego dynasty, wielkiego wojownika i męża 
stanu, obcliodem, na który złoży się: Msza 

św., poświęcenie kamienia węgielnego pomni 
ka, który stanie na górze Zamkowej i Aka- 

demja, Dotychczas nie ustalono  dokiadnej 

daty tego obchodu. Prawdopodobnie wy- 
padnie on w początku grudnia. Na ten dzień 
także odkładamy i uroczysty numer „Słowa* 
pamięci wielkiego Księcia poświęcony. 

25-LECIE WALKI 
0 SZKOŁĘ POLSKĄ 

WARSZAWA. PAT. Sobotnie uro- 
czystości 25-lecia walki o szkołę pol- 
ską rozpoczęły się uroczystą mszą, 
odprawioną w katedrze św. Jana 
przez ks. biskupa dr. Szlagowskiego. 

a mszy św. obecni byli: p. min. 
robót publ. Matakiewicz, jako repre- 
zentant rządu, prezydent m. Warsza- 
wy Słomiński, szef wydziału praso- 
wego Ministerstwa Spraw Zagranicz- 
nych dr. Chrzanowski, inspektor Czy- 
niowski oraz liczni | przedstawiciele 
stowarzyszeń,  Organizacyj społecz- 
nych i uczestnicy zjazdu. Po mszy 

ks. Mauersberger wygłosił 
podniosłe kazanie. 

Z katedry Św. Jana udano się do 
gmachu Filharmonji, gdzie w obec- 
ności Pana Prezydenta Rrzeczypospo- 
litej, członków rządu i zaproszonych 
gości nastąpiło uroczyste otwarcie 
ogólnego zjazdu byłych uczestników 
walk o szkołę polską. Na podjum, 
przybranem zielenią, oraz na balko- 
nach ustawiły się poczty sztandaro- 
we szkół akademickich i średnich. 

Wśród dostojników państwowych i 
zaproszonych gości obecni byli: mi= 
nistrowie Czerwiński,  Matakiewicz, 
Kwiatkowski, marszałek Senatu prof. 
Szymański, podsekretarze stanu Wy- 
socki, Starzyński, Leśniewski, JE. ks. 
biskup Szlagowski, pani marszałkowa 
Piłsudska, komisarz rządu na m. War- 
Szawę Jaroszewicz, wojewoda Twardo, 
generalicja, prezydent Słomiński płk. 
Jagrym-Maleszewski, przedstawiciele 
wyżsżych uczelni, świata naukowego, 

/ 

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

Dzisiejszy numer zawiera 28 stron 
oraz dodatki: Łowiecki i „Słówko"” 

BARANOWICZE — ul. Sze 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 

DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

KLECK —. Sklep „Jednošė“, 

   

  

nadesłane milimetr 50 
Zagraniczne 50 proc. 

      

Pogrzeb ofiar katastrofy 
samochodowej pod Drobinem 

WARSZAWA. 25.X (tel. wł. „Słowa*). Pogrzeb tragicznej ofiary ka- 
tastrofy samochodowej ppłk. Jana Tatary odbędzie się we Lwowie na 

cmentarzu obrońców Lwowa. Wyprowadzenie zwłok z Warszawy z kaplicy 

przy szpitalu Ujazdowskim nastąpi w poniedziałek 27-go b. m. o go- 

dzinie 11-ej. 
Pogrzeb drugiej ofiary por. Stanisława Zaćwilichowskiego odbędzie 

się w poniedziałek o godzinie 12-tej w południe z kościoła św. Aleksand- 

ra na cmentarz Powązkowski. 

Ślub króla Borysa z księżniczką 
Giovanną 

ASYŻ. PAT. — Na powiększony specjalnie dworzec kolejowy, położony w odleg- 
łości półtora klm. od Asyżu, wczesnym rankiem w sobotę, zajechały dwa pociągi dwor- 
skie, któremi przybyli królestwo włoscy, dostojni narzeczeni księżniczka Giovanna i król 
Borys, książęta krwi i liczna świta. z 

Przybycia gości oczekiwali przedstawiciele władz państwowych i miasta Asyżu. 

Po przyjeździe, dwór królewski udał się do odnowionych specjalnie salonów stacyjnych, 
gdzie, wraz z parą narzeczonych, oczekiwał, aż uformuje się orszak. Wreszcie o godz. 

9 rano wyruszył z dworca do miasta Asyżu, entuzjastycznie witany przez d ь 

orszak ślubny, w który prócz pary królewskiej włoskiej i narzeczonych, uczestniczyło 
35 książąt krwi, w tem wszyscy książęta z domu sabaudzkiego, z 6 egg księcia 
Udine, który reprezentuje króla włoskiego na uroczystościach koronacy jnych cesarza 

Etjopji. 
щ Poza książętami sabaudzkimi widziano w orszaku jedynie rodziny, spokrewnione 

z dworem włoskim, bądź też z dworem bułgarskim, uroczystość ślubna ma bowiem 
charakter ściśle rodzinny. 

Orszak otaczali trębacy w pięknych średniowiecznych strojach, grając na srebr- 

nych trąbach hymn Asyżu z XIV wieku. Jest to hołd miasta dła dostojnych narze:z0- 
czonych. 

U wejścia do Bazyliki, orszak królewski z należnemi honorami został powitany 
przez ojców zakonnych. Trzysta biało ubranych dziewcząt uformiowało w świątyni pod- 
wójny szpaler, sypiąc pod nogi narzeczonych symbolizując miłość i niewinność białe 
róże. Po dojściu orszaku do oitarza papieskiego, chóry połączone z orkiestrą zaintono- 
wały solenną pieśń „Exultate esti in Domino“, 

Świątynia, na życzenie księżniczki Giovanny, niczem nie została przybrana, za- 
chowując swój pełen powagi i surowej prostoty charakter. Ołtarz za jedyne przybranie 
miał 4 kosze kwiatów. Palono w nim, w wielkich srebrnych lichtarzach zaledwie 6 świec 
woskowych. 

Po odprawieniu mszy świętej przez O. przeora zakonu Franciszkanów Risso, 
odbyła się właściwa ceremonja ślubna. Po ukończeniu ceremonji religijnej cały orszak 
uiormował się ponownie i majestatycznie pieszo udał się do dolnego kościoła prastarej 
bazyli oraz grobu św. Franciszka celem złożenia hołdu. Opuściwszy świątynię, nowo- 
żeńcy oraz świta udali się do pałacu komunalnego i podpisali tam cywilny akt ślubny. 
Przy tej ceremonji był obecny szef rzadu włoskiego, prezydent Senatu oraz szereg 
innych dygnitarzy państwowych, pełniących rolę Świadków. Z pałacu komunalnego 
wszyscy udali się do willi „„Constanzia* ną obiad. 

Ze względu na prywatny, rodzinny charakter uroczystości ślubnei, akredytowany 
przy królu włoskim korpus dyplomatyczny nie wziął w niej udziału. 

Dziś jeszcze, królewska para bułgarska odjeżdża okrętem bułgarskim do Warny. 
Powszechną uwagę zwracał fakt, że zarówno królowa włoska, jak i księżniczka, oraz 
wszystkie damy dworu, podczas uroczystości miały na sobie suknie, odznaczające się 
niezwykłą prostotą, wystąpiły bez klejnotów i bez tradycyjnych płaszczów” sabawdzkich. 
Stało się to na wyraźne życzenie księżniczki Giovanny albowiem znany jest jej kult dła 
św. Franciszka i przestrzeganie przez nią jego surowych zasad. Również na życzenie 
księżniczki upamiętniono dzień ślubu w ten sposób, że wydano obiad dla wszystkich 
biednych w Asyżu. 

  

  

Rewolucja w Brazylii 
RIO DE JANEIRO. PAT. Sytuacja w San Paulo zdrad 

Ein anas > aiski normalnych stosunkėw. Po And 
niema tam w chwili obecnej ani wt: 

władzy rewolucyjnej. : adzy związkowej, ani 
W ciągu dnia doszło tam do krótkiej strzelaniny. miejscy na wiadomość o ustąpieniu nt ów Luiza as 

San Paulo, pozostawiając miasto bez kiero: 
związkowe pozostaje bez instrukcyj, Ema 

„TŁUM DEMOLUJE SKLEPY I BIURA 
WIEDEŃ. PAT. United Press donosi z Rio de Janeiro: Na wiado- mość o ustąpieniu prezydenta Luiza zapanowała w stolicy wi Š W południe tłum zdemolował dzienniki, popierające sad Spis, da 

cyjne wyrzucono na ulicę i podpalono. Również sklepy i biura tych osób, 
które stały bliżej rządu, zostały zniszczone į splondrowane. Policja za- skoczona widocznie wypadkami, nie występowała nigdzie przeciwko 
plondrującym. 

W kilku dzielnicach doszło do strzelaniny między zwolennikami a 
przeciwnikami byłego prezydenta Luiza. Aresztowany eksprezydent znaj- 
duje się obecnie pod kontrolą wojskową w koszarach 3-g0 pulku piecho- 
ty. Kilku wyższych urzędników rządu Luiza zostało usuniętych i interno- 
wanych w forcie Copacabana. 

W kierownictwie nowego rządu wojskowego nastąpiła już zmi 
Na czele rządu stoi obecnie gen. Tavora > O widza 
rem z Pernambuco do Rio dE Janeiro. | NZOZ pie 

POWSTAŃCY OSTRZELALI OKRĘT NIEMIECKI 
RIO DE JANEIRO. PAT. Okręt niemi = jeżdżaj 

- 1 E ‚ — et niemiecko „Baden““, wyježdžając iegłej a z tutejszego portu, nie zastosował się do sygnałów, asikówanych ż. akzajj s. ec czego został ostrzelany, Kilka osób zostało zabitych, około 30 odniosło rany. | 

IEDEETZE BENETTON LT TV IIS T TNT PAN SIA — — — — — TU" "i i m" >->-—>——— 
polityki, sądownictwa, Na zakończenie. na propozycj 
społecznych, prasy i td. przewodniczącego p. cna Codi 

O godzinie 11 przybył do gmachu wińskiego, zjazd uchwalił wysłać de- 
Fiiharmonji Pan Prezydent  Rzeczy- pesze hołdownicze do Pana Prezyden- 
pospolitej ze świtą. Pan Prezydent ta Rzeczypospolitej prof. Ignacego 
przeszedł przed frontem baonu hono- Mościckiego, prezesa Rady Ministrów 

rowego Legji Akademickiej, poczem, Pierwszego Marszałka Polski Józefa 

organizacyj 

powiłany u wejścia do Filharmonji Piłsudskiego i do J. Em. ks. kardy- 
przez członków komitetu obchodu, nała prymasa Hlonda. zajął przygotowane dlań miejsce w Z gmachu Filharmonji uczestnicy 

ckiego — A. Łaszuk. 

DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 

GŁĘBOKIE — ul Zamkowa, — W. Włodzimierow. 

HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
* |WIENIEC — Sklep Tytoniowy S. Zwierzynski. 

LIDA — nt. Suwalska 13 — S. Mateski, 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy Ijo pa Kon 
r. Kronika reklamowa milimetr 

ožy honorowej. 2 

Zjazd otworzył w imieniu komite- 
tu obchodu p. Stanisław Dobrowolski. 
Krótko p. Dobrowolski oddał w swem 
przemówieniu hołd Panu Prezydento- 
wi Rzeczypospolitej, jako dostojne- 
mu protektorowi zjazdu. Obecni pow- 
stali z miejsc, urządzając Panu Pre- 
zydentowi burzliwą owację. Gdy p. 
minister Czerwiński wspomniał w cza- 
sie swego przemówienia o Marszałku 
Piłsudskim, który bój podziemny na 
walkę otwartą zamienił wzniesiono 
okrzyki na cześć Marszałka Piłsud- 
skiego. į 

Po ukonstytuowaniu się prezydjum 
nastąpiły przemówienia: powitalne. 

- 

zjazdu udali się pochodem do grobu 
Nieznanego Żołnierza. 

ZMIANY W ARMII 

WARSZAWA. 25-X (tel. wł. „Sło- 
wa*). Dowiadujemy się, że na stano- 
wisko dowódcy pierwszej dywizji pie- 
choty Legjonów mianowany został 
pułk. dyplomowany Skwarczyński. Do 
wódcą 3 dywizji piechoty mianowany 

został pułk. dyplomowany Władysław 

Bortnowski, a dowódcą 14 dyw. piecho 

ty płk. dypl. Franciszek Wład. 

PIŃSK — K: 

WOŁKOWYSK — 

    
na stronie 2-ej i 3 

  

miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za 
  

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

rożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń ce do 

_PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIEŚWIEŻ — nl. Ratuszowa — 
NOWOGRÓDEK — 
N. ŚWIĘCIANY — 
OSZMIANA — Księgarala Spółdz, Naucz. 

Kiosk St. 
T-wa „Ruch“. 

St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskie; Szkolnej. 
SŁONIM — Księgarnia D. oda uł. Mickiewicza 12. 
STGŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek © — N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ui. Mickiewicza 
WARSZAWA — T-wo 

24, F. Juczewska 
Kol. „Ruch“, 

Ki T-wa „Ruch“. 

        

   

   

numeru dewodowego 20 groszy. 

WIEŚCI PRZEDWYBORCZE 

  

PŁK. SŁAWEK W WILNIE 

W dniu 25 b. m. w lokalu woje- 
wódzkiego sekretarjatu B.B.W.R. w 
Wilnie odbyła się przy współudziale 
pułk. Sławka, min. prof. Witolda Sta- 
niewicza i generalnego sekretarza B.B. 
W. R. Dolanowskiego wspólna konie- 
rencja wszystkich kandydatów na po- 
słów z listy B.B.W.R. z terenu okrę- 
gów wyborczych Wilno, Święciany, 
Lida i Nowogródek. Konferencja po- 
święcona była zagadnieniom  wybor- 
czym. 

NIKT NIE CHCE DRUKOWAĆ A.B.C. 

WARSZAWA. 25-X (tel. wł. „Sło- 
wa'*). Wczoraj i dziś nie ukazało się 
popołudniowe wydawnictwo A.B.C. 
Powodem wstrzymania jest zamknię- 
cie drukarni tego dziennika przez wła- 
dze z powodu nie zastosowania się 
do obowiązujących przepisów, gwaran 
tujących bezpieczeństwo pracy. Przez 
kilka dni A.B.C. drukowało się kolejno 
w innych drukarniach i w ten sposób 
zwiedziło niemal wszystkie większe 
drukarnie Warszawy. Żadna jednak z 
drukarń nie chce podjąć się nadal dru 
kowania A.B.C. i wobec tego, do cza- 
su, zanim nie zostanie wynaleziona 
odpowiednia drukarnia, A.B.C. zosta- 
nie zawieszone. 

SĄD APELCYJNY ZATWIER- 
DZIŁ WYROK NA B. POS. 

KOSMOWSKĄ 
WARSZAWA. 25,X (tel. wł. „Sło- 

wa“). Sąd apelacyjny w Lublinie za- 
twierdził dziś wyrok Sądu Okręgo- 
wego w Lublinie skazujący b. posłan- 
kę Irenę Kosmowską z Wyzwolenia 
na 6 miesięcy więzienia za obrazę 
osoby Marszałka Piłsudskiego, której 
dopuściła się w przemówieniu na wie- 
cu w Lublinie podczas demonstracji 
Centrolewu w dniu 14 września b. r 

P. Kosmowska pozostawiona została 
na wolności za kaucją 500 zł. Obro- 
na zapowiedziała wniesienie skargi 
kasacyjnej do Sądu Najwyższego. 

ARESZTOWANIE KANDYDA- 
TÓW na POSŁUW 

Policja powiatu włodawskiego aresztowa- 
ła za agitację wywrotową Teodora Jonke i 
Eljasza Demiszczuka, kandydatów na posłów 
z listy Bloku Samopomocy Chłopskiej i Sel- 
-obu w okręgu wyborczym Nr. 25—Biała 
PORA — Radzyń — Konstantynów—Wło- 
Jawa. 

SKAZANIE B. POSŁA 
Przed sądem okręgowym w Kaliszu od- 

była się rezprawa przeciwko O. posłowi 
Domagale ze stronnictwa chłopskiego, oskar- 
żonemu o zniewagę przedstawiciela starost- 
wa na wiecu w Wieluniu oraz o pądżeganie 
do nieusłuchania wezwania'policjj do ro- 
zejścia się, skierowanego do uczestników 
wiecu. 

Sąd okręgowy skazał b. posła Domagałę 
na karę l-miesięcznego aresztu. 
EEK 
WITOS OSTATECZNIE NIE KAN- 

DYDUJE. 

Na liście okręgowej „Centrolewu* 
w okręgu Nr. 45 Tarnów postawiono 
dwie kandydatury: byłego posła Cioł- 
kosza i byłego posła Wincentego 
Witosa. 

Były poseł Ciołkosz wyraził swą 
zgodę i deklarację podpisał,  nato- 
miast Wincenty Witos przesłał do 
okręgowej komisji wyborczej nastę- 
pujące pismo, datowane w Brześciu 
20 b. m.: 

„W konsekwencji mojego stano- 
wiska, zajętego w sprawie umieszcze- 
nia mej kandydatury na liście pań- 
stwowej przy obecnych wyborach do 
Sejmu, cofam również swoją kandy- 
daturę w okręgu wyborczym Nr. 45 
Tarnów*. 

PROTEST PRZECIW UMIESZ- 
CZENIU PP. WITOSA I LIEBER- 
MANA NA LIŚCIE PAŃSTWO- 

WEJ Nr. 7. 

Członek państwowej komisji wy- 
borczej z ramienia Bloku Bezpartyj- 
nego W. R. p. Bohdan Podoski wy- 
stosował do generalnego komisarza 
wyborczego protest przeciw decyzji 
państw. kom. wyborczej co do wcią- 
gnięcia na listę państwową do Sej- 
mu Nr. 7 („Centrolew*) pp. Witosa 
i Liebermana. 

Sprzeciw swój uzasadnia p. Podo- 
ski jak następuje: = 

Uchwała państw. kom. wyborczej 
obraża  przedewszystkiem art. 44 

wateli Rzeczypospolitej ale nie ich 
obowiązkiem. W  konsekweneji ordy- 
nacje wyborcze nie nakładając na 
wyborców ani obowiązku głosowa- 
nia, ani tem bardziej obowiązku ubie- 
gania się oraz piastowania mandatu 
do Izb Ustawodawczych wbrew 
swojej woli. Wyrazem wspomnianej 
wyżej zasady jest przepis art. 44 
ordynacji wyborczej do Sejmu, który 
stanowi, że kandydatura . może być 
zgłoszona tylko za zgodą kandydata, 

. wyrażoną w określonej przez Ustawę 
formie i terminie i nakazuje wykreś- 
lenie kandydata z listy w razie nie- 
złożenia przezeń odnośnego oświad- 
czenia o zgodzie na kandydowanie. 
Przepis ten ma na celu przedewszyst- 
kiem zapewnienie każdemu obywate- 
lowi możności korzystania z bierne- 
go prawa wyborczego według swojej 
woli i nie może być, jak to uczyniła 
Państwowa Komisja Wyborcza inter- 
pretowany w sensie ograniczającym 
tę możność zwłaszcza, że właściwym 
celem umieszczenia kandydata na 
liście jest umożliwienie mu uzyskania 
mandatu do ciał / ustawodawczych, 
którego przyjęcie wyłącznie odeń 
zawisło. 

Ponadto uchwała Państwowej Ko- 
misji Wyborczej obraża art. 49 ordy- 
nacji wyborczej do Sejmu.  Umiesz- 
czenie bowiem na liście kandydatów 
do Sejmu osób, o których wiadomo, 
że nie mają zamiaru piastowania 
mandatu z tej listy jest niewątpliwie 
nadaniem wspomnianej liście kandy- 
datów do Sejmu formy zdolnej 
wprowadzić w błąd wyborców co do 
istotnych zamiarów kandydatów na 
niej umieszczonych. 

Z powyższych założeń wychodząc 
prosi p. Podoski Generalnego Komi- 
sarza wyborczego o załączenie do 
protokułu państwowej komisji wybor- 
czej z dnia 16 b. m. sprzeciwu 

*° przeciw zamieszczeniu pp. Witosa i 
Liebermana na liście państwowej 
Nr. 7. 

ECHA ROZŁAMU w STRONNICTWIE 
CHŁOPSKIEM 

„Gazeta Chłopska” na niedzielę 26 paź- 
dziernika zamieszcza list otwarty członka 
rady naczelnej Str. Chłopskiego, b. posła 
na Sejm, p. Tadeusza Różańskiego. - 
ście swym wyjaśnia p. 
znanych nadużyć pieniężnych w biurze urzą- 
dzeń rolnych kółek rolniczych. Wyjaśnia p. 
Różański, że w ciągu półtora roku z sum 
otrzymywanych z biura urządzeń rolnych 
wpłacił 74050 zł. na ręce b. posła St. Wro- 
ny na cele propagandy unifikacyjnej i na 
fundusz budowy domu Stronnictwa Chłop- 
skiego w Warszawie, na co posiada włas- 
noręczne pokwitowania b. posła Stanisława 
Wrony. 

Dalej p. Różański twierdzi, że prezes 
Waleron i cały zarząd Stronnictwa Chłop- 
skiego doskonale byli poinformowani o spra 
wie powyższej i w rozmowach prywatnych 
zgadzali się ponosić całkowitą współodpo- 
wiedzialność moralną i aS 

Wedle dalszych słów listu p. Różańskie- 
go, miał b. poseł Dziduch w przeddzień zwo- 
łania rady naczelnej Stronnictwa Chłopskie- 

o na dzień października r. b. „błagać panią 
Różańską, ażeby wpłynęła na mnie, żebym 
dowodów otrzymywania pieniędzy ode mnie 
przez Stronnictwo Chłopskie, nie Koka a 
wał, gdyż zgubię tem ruch chłopski w Pol- 
SCE”. 

Ponadto p. Różański twierdzi, że list o 
jego rzekomem wystąpieniu ze Str. Chłop- 
skiego, zamieszczony w swoim czasie w 
„Gazecie Chłopskiej", nie był nigdy przez 
niego pisany, a został sfałszowany przez b. 
posła Stanisława Wronę wspólnie z b. sek- 
retarzem Str. Chłopskiego, p. Konstantym 
Pacem, za co p. Różański pociąga obu do 
odpowiedzialności sądowej. 

: Kończy p. Różański zapewnieniem, że do 
póki sprawa ta nie będzie wyjaśniona, usu- 
wa się ze stanowiska redaktora i wydawcy 
„Gazety Chłopskiej”. 

TRZY LISTY ŻYDOWSKIE W WAR- 
SZAWIE 

WARSZAWA. 25-X (tel. wł. „Sło- 
wa'). W Warszawie nastąpiło porozu- 
mienie pomiędzy stronnictwami żydow 
skiemi, stającemi do wyborów. W re- 
zultacie tego wycofano z okręgowej ko 
misji wyborczej 4 listy i pozostawiono 
tylko trzy, a mianowicie: listę sjoni- 
styczną grupy Grunbauma, listę orto- 
doksyjrią z p. Szereszowskim na czele 
i listę Bundu i Niezależnej Partji Pracy 

UNIEWAŻNIENIE LIST 
WARSZAWA. 25-X (tel. wł. „Słowa**). 

Owa pry Wyborcza Nr. 6 Grodno 
unieważniła lis Omni: 

„Jedność małajcz deja 1? SER 
listę unieważniła również komisja Nr. 4 w 
Ostrowcu. 

„Komisja okręgowa Nr. 22 w Sandomierzu 
unieważniła dwie listy a mianowicie sjoni- 

styczną grupy b. posła Grunbauma i Ch. D. 
  

ZJAZD „PAŃ DOMU* 
WARSZAWA. PAT. — W. dniu 23 b. m. 

zamknięte zostały obrady pierwszego zjaz- 

Różański sprawę | 

ordynacji wyborczej do Sejrnu, bo- du polskiego pań domu. Zjazd wysłał depe- 
wiem zarówno Konstytucja, jak i sze do Pierwszej Pani Domu Prezydentowej 

ordynacje wyborcze do Izb Ustawo- Mościekiej, protektorki zjazdu, na co Pani 

dawczych wychodzą z zasady, że Prezydentowa odpowiedziała życzeniami 

udział w wyborach jest prawem oby- owocnych obrad.



  

< 

ECHA KRAJOWE u 
PRZEZ MĄŁĄ SZYBKĘ 

Wracając do Wileńszczyzny na hi 
bernę, po blisko półrocznej nieobecnoś 
ci, znalazłem list redakcji, zachęcają- 
cy mię do dalszego dzielenia się z czy- 
telnikami mojemi spostrzeżeniami z ma 
łej szybki zapadłego dworku. Dzięku- 
ję najśliczniej za zachętę, która w mo- 
im wieku może tylko akkomodować 
mojej inklinacji dó pióra, a która jest 
wielce na rękę człowiekowi tak dale- 
kiemu od otoczenia wiekiem swym, 0- 
byczajem i poglądem na świat i życie, 
że dobrze nadeliberować się musi, nim 
zdobędzie się na skomponowanie cze- 
goś, co z faktu życiowego, a nie z po- 
winności wypływać będzie. 

Figuruje u mnie w starym notatni- 
ku nieboszczki ciotki Syruciówny prze 
stroga, którą ku pamięci potomnych 
podkreśliła by „starzy strzegli się zbyt 
niej chluby, a powiadania o sobie i in- 
nych przywar k'temu, aby to, co wie- 
dzą, ze smakiem powiadać musieli, a 
ku rzeczy, słodząc one powagą swą, 
którą im sędziwość daje, stateczną 
treinošcią“. 

Łatwiej jest, w terazniejszych cza- 
sach z nauki nieboszczki ciotki,  za- 
chować powagę niż trefność, która u 
rolnika razem z cenami na zboże stała 
się jakąś fata morganą, a rzeczy żarto 
wne muszą być z takim kusztem jego 
czytelnikowi podane, by nie naraziły 
na szwank opuchniętej wątroby. 

Dobrze się tym strapieniom przyj 
rzałem, peregrynując przez sześć let- 
nich miesięcy po Nowogródczyżnie i 
Wołyniu, gdzie na osadach  wojsko- 
wych dwaj moi zięciowie zmuszeni są 
bicze z piasku kręcić. Jedno co stwier- 
dzić na wstępie muszę, jest to, że pomi 
mo lepszych warunków gleby i klima- 
tu tamtych prowincyj, więcej wyrozu- 
miałości i życiowej energji wobec obec 
nego kryzysu, znajdują tu w Wileń- 
szczyźnie. Doszukując się przyczyny 
tego, bądź co bądź niezwykłego zjawi 

ska i dużo o tem myśląc, przyszedłem 
do przekonania, że na taki nienormal- 
ny stan rzeczy wpływa znacznie wyż- 
sze wyrobienie społeczne Wileńszczyz 
ny. 

Spostrzeżenia moje czerpię z życia 
osadniczego, to znaczy otoczenia ludzi 
przyjezdnych, niezwiązanych jeszcze 

mocno społecznie z krajem. Tego ga- 

tunku człowiek wiarę i siły do prze- 

trwania musi czerpać z otaczających 
go warunków ideowych, a właśnie wa 
runki te stokroć są lepsze w Wileń- 

osadnik szczyźnie. Inteligentny 
wojskowy z dalekiej Galicji tra- 
cąc związek ze swoim krajem 
hale= rodzinnym i niechcąc być kolo 
nizatorem, może zawisnąć w powietrzu 
gdy na miejscu nie znajdzie, wątku hi- 
storycznej misji państwowej. Ani No- 
wogródek ani Równe dotychczas misji 
tej nie wypełniają i stąd ciężkie zała- 
manie moralne, gdy los nieubłagalny 
śmignie po kieszeni. 

Dużą rolę, w uzdrowieniu panują- 
cych tam stosunków może odegrać 

prasa, która dotychczas nie wypełnia 
swego zadania. Zastanawiałem się bar 
dzo szczegółowo czyja jest w tem wi- 
na. Co do Nowogródczyzny, to tu w 
Wilnie panuje utarte przekonanie, że 
jest to wina samego centrum wojewó- 
dzkiego — podłej i zapadłej mieściny. 
Ale w takim razie, czem tłomaczyć 
Wołyń z takiem handlowem centrum, 
jak Równe lub Łuck? Mnie się wydaje, 
że przyczyny szukać należy gdziein- 
dziej,'a leży ona w niewytworzeniu 
dotychczas przez prasę ani na Wołyniu 
ani w Nowogródzkiem historycznej de- 
dukcji, któraby jako tradycja była dro 
drogowskazem dla ludzi  niezespolo- 
nych jeszcze z krajem. Zadanie nie 

przerasta możliwości, o ile sę powoła 

Łisty z Włoch. 

ziemiaństwo do pracy i o ile ziemiań- 
stwo zrozumie potrzebę takiej pracy. 

Warunki obecne bardzo się do tego 
nadają i trzeba je wyzyskać ku obopól 
nej korzyści. 

Co się tyczy Nowogródzczyzny — 
znajdującej się w bardzo podobnych 
warunkach historyczno - gospodar- 
czych z Wileńszczyzną, to inicjatywę 
powinna wziąć prasa wileńska, rozsze 
rzając swój krąg czytelniczy i na to 
województwo — bo dotychczas jest 
źle. Krak. Kur. Illustrowany daje dużo 
materjału initormacyjnego — warszaw 
ska prasa — partyjnego, lecz tego za 
co ma się uchwycić czytelnik, szukają- 
cy podstaw i pokrzepienia dla swojej 
misji państwowej nie da ani Kra- 
ków, ani Warszawa, nie da też impor- 
towany dziennikarz. 

Nihil in intellectu, quod non ante 
in sensu: Strukczaszy. 

MICKUNY. 
— Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia 

pomnika dla Poległych w 10-ciż letnią ro- 
cznicę Oswobodzenia Wilna. Dnia 19-go paź 
dziernika rb. odbyła się w Miskunach po- 
wiatu Wileńsko - Trockiego wielka uroczy- 
stość poświęcenia pomnika dla poległych w 
obronie Polski i Wilna. Pomnik ten stanął na 
wzgórku przy trakcie Batorego z inicjatywy 
Komitetu w skład którego obok przedstawi 
cieli miejscowego społeczeństwa weszli pra 
cownicy tut. Urzędu gminnego oraz nauczy 
cielstwo. 

Na szarym cementowym cokole stanął 
granitowy obelisk z napisem: „Poległym w 
Obronie Ojczyzny 1918 — 1921““. Uroczy- 
stość tą zaszczycili swoją obecnością pan wo 
jewoda wileński Raczkiewicz, p. naczelnik 
bezpieczeństwa tegoż województwa oraz p. 
starosta wileńsko - trocki. Po obrzędzie po- 
święcenia pomnika przez miejscowego pro- 
boszcza odsłonięcia pomnika dokonał osobiś 
cie pan wojewoda Raczkiewicz, który wy- 
głosił przy tej okazji przemówienie wyraża- 
jac swoje zadowolenie z tego czynu jako 
objawu tego, że myśl państwowa Polska ży 
je, wzmacnia się i postępuje. Nawiązując do 
przemówienia kierownika szkoły z Łożnik, 
pan wojewoda podkreślił potrzebę konsoli- 
dacji i spoistości sił państwowo twórczych 
dla budowy dobra i ładu Rzeczypospolitej. 

Po zakończeniu uroczystości — ruszyła 
procesja do kościoła, a przedstawiciele władz 
odjechali pozostawiając w śercach pozosta- 
łych nadługo niezatartą siłę słów o potrze- 
bie jedności i zwartości Polskigo społeczeń- 
„wa wślad za nimi poszła wdzięczność miej 
scowej ludności tak za uświetnienie uroczy- 
stości swoją obecnością, jak za mądrą % tak 
aktualną naukę. i 

Tym pięknym myślom, które pozostawił 
wśród nas przedstawiciel RAE OGG Pań- 
stwa - Cześć! ny. 

PLISA. 

— Wybory a przyszłość Polski. Zaled 
wie już trzy tygodnie nas dzielą od 
wyborów, w których naród _ wybierze 
swe  muowe przedstawicielstwo a w ten 
2 +4 © też sposób naród nada kierunek linji 
pobieznej naszemu państwu. Choć dzielą 
nas tylko trzy tygodnie, ale wielu jeszcze 
nie wie jak ma głosować i dopiero może w 
ostatnim dniu pod wpływem jakiegoś odru 
chu, często od siebie niezależnego rzuci kart 
kę z taką, czy inną cyferką. Wybory należy 

traktować poważnie. 
Oddanie głosu jest to największy obo- 

wiązek obywatela w czasie pokoju, jak w 
czasie wojny oddanie życia za ojczyznę. Ma- 
my jeszcze trzy tygodnie, więc musimy się 
przygotować rzetelnie do tych wyborów. 
Przygotować się jednak powinniśmy nie 
chodząc na wiece partyjne, bo każde stron 
nictwo, każda partja obiecuje złote góry, by 
tylko zyskać głosy naiwnych ludzi. U nas 
niestety w kraju jeszcze mało wyrobionym 
pod względem politycznym panuje zła ordy 
nacja wyborcza bo obywatel głosuje na listę, 
nie znając wartości moralnych, ani facho- 
wych, którzy są na niej wystawione: Ta też 
ordynacja jest matką demagogjt i partyjni- 
ctwa. ‚ 

Musimy się do wyborów przygotować 
nie słuchając obietnic przywódców różnych 
partyj, ale badaniem przeszłości, a przecież 
już mamy po za sobą 12 lat wolnego bytu. 
Musimy cofnąć się wstecz i przebiec przez 
te dwanaście lat i b ć, które stronnictwo 
najbardziej się zasłu ojczyźnie i które 
dla niej najwięcej uczyniło. Dla ułatwienia 
można wziąć dla porównania dwa okresy: 
przedmajowy i pomiajowy. Kierować się w 
tem badaniu należy się pobudkami nie tylko 
gospodarczemi, materjalnemi, ale i patrjoty- 
cznemi. Musimy przebiec myślą okres przed 
majowy i zbadać, przypomnieć w jakiem po 

   

  

POD ZNAKIEM ŚLUBNEGO WELONU 
(Korespondencja 

Rzym, w październiku 
Zima idzie. : 
Zagórski wiatr miota się po uli- 

cach Rzymu i złotym posiewem liści 
pordzałych w pieszczotach jesiennego 
słońca przypomina, jak kartuzyjscy 
mnisi, że coś naokół zamiera. Mimo to 
jednak po deszczowych przerwach 
uśmiechają się jeszcze beztroską pogo 
dą jasne dnie późnej jesieni, budząc 
wspomnienia minionego lata. 

. Rzym wraca do normalnego Ży- 
cia. 

Rychło otworzy podwoje parlament 
w którym, jak ongi kpił doskonały hu- 
morysta włoski  Gandolin, zasiadają 
posłowie i ministrowie, pierwsi jedy- 
nie poto, aby w miarę humorów udzie- 
lać votum nieufności, a drudzy jedynie, 
„aby siedzieć i czekać, aż im votum nie- 
utności dadzą. Mussolini odmienił daw 
ne zwyczaje parlamentaryzmu i miecz 
Damoklesa przestał wisieć nad ławą 
ministerjalną. Nowy rok życia parla- 
mentarnego i społecznego rozpoczyna 
się pod znakiem welonu ślubnego. 

Księżniczka Joanna, trzecia .córka 
Wiktora Emanuela III i Heleny Czarno 
górskiej, zasiądzie na tronie bułgar- 
skim,, jako żona króla Borysa Ill. Mał- 

żeństwo to zadawala szary ludek, nie 

słychanie przywiązany do dynastji sa- 
baudzkiej i urażony w swych monar- 
chistycznych uczuciach, przynajmniej 
do pewnego stopnia, poprzedniemi mał 
żeństwami królewien, z których najstar 
sza wyszła za kapitana kawalerji, hra- 
biego Calvi di Bergolo, a jej siostra 
Mafalda za księcia Heskiego. Przynaj- 

własna „ЭЮюма“) 

mniej Joanna będzie królową... — mó- 
wią sobie kumoszki, wyszukując w 
dziennikach wiadomości o wyprawie i 
szczegółach ceremonji ślubnej. 

Ślub miał miejsce w Bazylice św. 
Franciszka w Assyżu. Trudno sobie 
wyobrazić piękniejszy kościół — dzie- 
ło tego brata Eljasza, który ze św. 
Franciszkiem współżył, przemierzając 
w pobożnych wędrówkach rozległe po- 
łacie Umbrji, Lacjum i Toskanji. Kró- 
lewna włoska, znana ze swego nabó- 
żeństwa do św. Franciszka, wybrała 
Bazylikę assyską, jako swój kościół 
ślubny.. Wi kościele tym spoczywa jed- 
na z jej antenatek. Trzeba przypom- 
nieć, że prawie siedemset lat temu w 
dolnym kościele Bazyliki Papież Ino- 
centy IV dokonał uroczystej kanoni- 
zacji Stanisława Szczepanowskiego, bi 
skupa krakowskiego, i że podczas tej 
uroczystości, kiedy stłoczony tłum słu- 
chał nabożnie nabożeństwa, gotycki 
kapitel, podtrzymujący powałę, spadł 
w ciżbę, nie raniąc i nie czyniąc żad- 
nej krzywdy nikomu. Cud ten upamięt 
niony jest we freskach, zdobiących na- 
wę główną kościoła, a kapitel na wiecz 
ną-rzeczy pamiątkę do dziś dnia oglą- 
dać można ponad tronem papieskim. 

Franciszkańska iście ceremonja 
królewskiego ślubu sprowadziła do za- 
cisznego średniowiecznego miasteczka 
tysięczne tłumy: z okien pałaców i do- 
mostw wykwitły, jak przedziwne kwie 
cie, barwne sztandary włoskie i buł- 
garskie. Rodzimy gród  Gardziciela 
dobrem doczesnem zmienił na dobę 
swój mistyczny charakter, a wieczo- 

З т оОМ 

st otwarty metropolity Szeptyckiego 
LWÓW. PAT. — Metropolita grecko-katolicki zamieszcza w sobotniem 

о 

„Dile* list otwarty, wzywający społeczeństwo ukraińskie do utworzenia no 
wej partji ukraińskiej pod nazwą: „Ukraiński Związek Katolicki'*. List ma 
treść następującą: Ciężkie czasy i nadchodząca jeszcze czarniejsza chmura, 
zmusza nas do jeszcze ściślejszego organizowania się, niż dotychczas. Opie- 
rając się na Bożej prawdzie, we własnej, silnej jedności bronić mamy tego, 
co nam wszystkim jest najdroższe-i święte. Ddlatego wzywamy i zachęcamy 
wszystkich katolików — Ukraińców do zorganizowania związku katolickie- 
go na podstawine następujących zasad: 

1) Będziemy mocno trwać przy katolickiej wierze i moralności, 
a także i w politycznem życiu bronić będziemy tej wiary i moralności. 

2) Wzmocnimy posłuch dla Cerkwi w sprawach wiary i moralności. 
3) Uważamy rodzinę katolicką za podstawę narodu i na każdym kroku 

będziemy bronić jej praw, stojąc przy nierozerwalności węzła małżeńskiego 
oraz opierając się na chrześcijańskiem wychowaniu młodzieży we 
szkole. 

własnej 

4) Będziemy domagać się i bronić sprawiedliwości społecznej, rozbu- 
dowy społecznej, ochrony włościan i wogóle wszystkich pracujących, a prze- 
dewszystkiem społecznie pokrzywdzonych. 

5) W jedności, ładzie i karności zorganizowanej akcji, stojąc na grun 
cie lojalności w stosunku do państwa, którego jesteśmy obywatelami, bę- 
dziemy poświęcać nasze siły, aby na wszystkich odcinkach narodowego i po 
litycznego życia, środkami prawnemi zdobywać dla naszego narodu coraz 

bardziej większą oświatę, kulturę, dobrobyt i prawa. Powszechny dobrobyt 
ukraińskiego narodu w chrześcijańskiem znaczeniu tego słowa, to cel, do 
jakiego dążymy w politycznem życiu. 

6) We wszystkich sprawach czynnej polityki, które nie dotykają nie- 
naruszalności wiary katolickiej, moralności i wyżej podanych społecznych i 
narodowych zasad, pozostawiamy członkom naszego związku zupełną swo- 
bodę 

Lwow, 22 paźdzernika 1930 r. 
Metropolita Andrzej. 

      

„Znak zapytania ' przybył do Le Bourget 
LE BOURGET. PAT. —Lotnicy Costes i Bollonte na swym aparacie 

„Znak Zapytania” przybyli tu w dn. 25 b. m. z Havre'u w otoczeniu 14 apa- 
ratów wyścigowych. 

Przybycia lotników oczekiwały wielkie tłumy publiczności, witając ich 
z entuzjazmem. Na lotnisku obecny był również minister lotnictwa Laurent 
Eynac, oraz cały personel ambasady Stanów Zjednoczonych. 

Z Le Bourget lotnicy udałi się do Paryża, gdzie złożyli wieniec na gro- 
bie Nieznanego Żołnierza. Po krótkim odpoczynku udali się do pałacu Elizej- 
skiego, gdzie byli przyjęci przez prezydenta Doumergue'a. Tu nastąpiło też 
udekorowanie Costesa krzyżem komandorskim Legji Honorowej, zaś Bellonta 
krzyżem oiicerskim. Przy tejże okazji krzyż komandorski Legji Honorowej 
nadany został znanemu lotnikowi amerykańskiemu Lindberghowi. 

W czasie przyjęcia, wydanego w pałacu Elizejskim na cześć Costesa i 
Bollonte'a, prezydent Doumergue podkreślił znaczenie ich wyczynu, którym 
podobnie jak Lindbergh, przyczynili się do zbliżenia Francji i Stanów Zjed- 

Churchill protestuje 
LONDYN. PAT. Churchill przyłączył się do protestu leaderów  konserwatyw- 

noczonych. 

nych w sprawie Palestyny. 

Rugi inteligencji z biur sowieckich 
MOSKWA. PAT. — Podczas selekcji aparatu urzędniczego w okręgu 

niżegorodzkim usunięto ze służby 5.737 osób. Większość usuniętych stanowi 
„była inteligencja”. 

Znów katastrofa górnicza w Niemczech 
BERLIN. PAT. — Donoszą z Saarbruecken, że wdn. 25 b. m. po poł. koło godz. 

6 min. 30 w kopalni Maybach, na głębokości 4 sztolni, nastąpił wybuch gazów. W chwili 

wybuchu około 90 górników znajdowało się pod ziemią. Z pośród nich tylko trzecn 

udało się wydostać z szybu na zewnątrz. 87 górników zamkniętych jest w głębi kopalni, 

do której dotychczas nie podobna się dostać. Zachodzi prawdopodobieństwo, że wszy- 

scy oni zginęli. 

  

NIECH WRACA ŻYWA ZDROWA KREW W ŻYŁY OJ- 
CZYZNY. NIE DAJMY SIĘ WYNARADAWIAC NASZEJ 
1 EMIGRACJH 

Złóż grosz na „Fundusz Polskiego Szkolnictwa zagranicą”, 
na konto P, K. O. 21895, Komitetu Obchodu 25-lecia Walki 

o Szkołę Polską. 
AN ZTS ROCKA O O TNT TEN LST ISTAT ZETOR WZCAEJ KE POBSOORO CZE TI 

łożeniu był wtedy kraj nasz, a w jakiem 0- 
becnie. Musimy dalej pamiętać o zachłan- 
nóści niemieckiej, która się coraz bardziej 
rozwija o czem Świadczy wystąpienie Tre- 
viranusa, a pozatem gwałty, czynione na lu- 
dności polskiej na Sląsku Opolskim. 

Musimy pamiętać, kto jest najodpowied- 
niejszy, by poprowadzić w razie potrzeby 

rem zajaśniały na ciemnem tle góry 
Subasio tysiące świateł, jakby odjeż- 
dżającej parze assyżanie chcieli prze- 
słać promienne życzenia, ożywiające 
serca i twarze ziomków św. Francisz- 
ka. 

Dziś znowu zapadła cisza mistycz- 
na w miasteczku i jeno dzwony koś- 
ciołów rzucają w przestrzeń modlitew 
ne napomnienia, błąka się jeno po pla- 
cykach, zgubionych wśród ciżby do- 
mostw, echo wczora , które stało się 
pastwą przeszłości. Assyż dołączył 
nowy wspominek do dawnych: prze- 
śnił się sen o rzekomem szczęściu. 

„Pymczasem kwitną plotki i plo- 
teczki: mówi się, że ostatnia córka 
"Wiktora Emanuela, królewna Marja, 
jest przeznaczona dla przyszłego kró- 
la Węgier, Ottona, syna byłej cesarzo- 
wej Zyty, mówi się, że węzły dyna- 
styczne  zacieśnią i doprowadzą do 
zupełnej realizacji planów politycz- 
tych współczesnych Włoch, marzą- 
cych o potędze, opartej na przesłan- 
Кас№ dziedzictwa Starożytnego Rzy- 

Aktywizm polityczny Włoch fa- 
szystowskich jest faktem  niezaprze- 
czalnym, kierunek tego aktywizmu — 
pozornie czy istotnie — ustawiony pod 
kątem zbliżenia się do tak zwanych 
państw zwyciężonych czasu Wielkiej 
Wojny, jest aż nadto widoczny, upór 
Francjj w traktowaniu obecnych 
Włoch, jako państewka, jest znany, 
mimo to jednak — jest jakaś przedziw 
na fatalna siła, która doprowadzi do 
modus vivendi współżycia włosko - 
francuskiego wbrew wszelkim pozo- 
rom. 

WŚRÓD RUIN RZYMU CEZARÓW 
Za kilka dni faszyzm święcić bę- 

dzie dziewiątą rocznicę marszu na 

naród do boju w obronie swych praw i 
swych granic. Po zbadaniu więc tych wszyst 
kich doświadczeń z przeszłości i pobudek na 
przyszłość należy oddać swój głos na tę li- 
stę, która, wskaże nasze sumienie i troska 
o dobro kraju. ® 

Jan - Isadnik Placewicz. 

Rzym: od lat już współrzędnie zarząd 
miasta i rząd przygotowują na ten 
dzień szereg inauguracyj  archeolo- 
gicznych i utylitarnych z punktu wi- 
dzenia potrzeb rozrastającej Się ludno 

ści stolicy. Tego roku dokonane zo- 
stało przynajmniej częściowe odosob- 
nienie Kapitolu od niedawna okolone- 
go ciżbą małych, ciasnych i zaiste 
brudnych domków z siedemnastego 
stulecia, nielicującyeh — doprawdy — 
z ogromem tradycji piętrzących się na 
owej skale, ongi będącej sercem świa- 
ta. 

Dziś uwidoczniona została słynna 
Skała Tarpejska, ukryta do niedawna 
poza szarzyzną dachów i brudem fron 
tonów domostw, odnawiając może po- 
czucie symbolicznej wartości nawe- 
wnątrz i nazewnątrz obecnych granic 
włoskich. Demolicja naokół Kapitolu 
dała cały szereg fragmentów mniej 
lub więcej cennych rzeźb i części zdob 
nych domostw rzymskich i świątyń, 
dość licznie tu się wznoszących za 
czasów późnego cesarstwa. 

Również 
świątynię Fortuny Męskiej, doskonale 
zachowaną i wznoszącą się wpobliżu 
krągłej świątyni, przypisywanej — o 
ile się zdaje niesłusznie — wszech- 
obecnej Weście tuż nad brzegiem Tyb 
ru. Jest to jeden z najbardziej klasycz 
nych okazów religijnego budownictwa 
rzymskiego. 

Prócz tego zostały ukończone pra- 
ce w krypcie Mauzoleum Oktawjana 
Augusta, gdzie odnaleziono celę gro- 
bową, w której stał ongi sarkofag ze 
szczątkami twórcy rzymskiego imper- 
jum, spadkobiercy Juljusza Cezara. 

Złośliwi zauważają, że to skwap- 
liwe odszukiwanie niezniszczalnych 
śladów cezarowego Rzymu należy do 

odosobniono tak zwaną ją 

NIECO O STYLACH 

  

XXXI Gotyk angielski. Promieniowanie 

gotyku z Francji na kraje sąsiednie rozpo- 

częło się dość późno, już po zamknięciu cał- 

kowitego systemu w głównych  katedrach 

francuskich, a więc dopiero w początku XIII 

wieku. Anglja pierwsza ulega temu wpływo- 

wi, przejmując nowe formy, zaszczepione 

przez architektów przybywających z Francji, 

z których pierwszym jest Wilhelm z Sens, 

powołany do budowy katedry w Canterbu- 

ry, wzorowanej wyraźnie na katedrze w 

Amiens. Jednakowoż, stosując metody kon- 

strukcyjne gotyku francuskiego, Anglja prze 

twarza w sposób indywidualny formy zdob- 
nicze, a nawet układ zasadniczy planu ko- 

ścielnego, tworząc w ten sposób samoistną 

interpretację stylu gotyckiego. 

W rozwoju gotyku angielskiego wyodręb 

niają się trzy okresy: wiek XIII obejmuje 

wczesny gotyk (early English), odznaczają- 

cy się prostotą i skromnością dekoracji, łu- 

kami bardzo zaostrzonemi  (lancetowemi) i 

brakiem prawie zupełnym rzeźby, tak domi- 

nującej w gotyku francuskim; wiek XIV 

sprowadza rozkwit gotyku, t. zw. styl deko- 

racyjny (decorated style) 7 dąžnošcią do 
przepychu zdobniczego, stosowanego zwła- 

szcza w plecionkach okiennych i śmiałych 
skomplikowanych  sklepieniach / (gwiażdzi- 

stych, siatkowych, wachlarzowych i palmo- 

wych) przy usuwaniu motywów czysto 

konstrukcyjnych na plan dalszy. Wreszcie, 
wieki XV i XVI znamionują pewien przekwit 

i uwiąd stylu, zwanego stylem „pionowym* 

(perpeddicular style) z uwagi na podkreśla- 

nie wyłącznie linij pionowych w żeberkach 

dekorujących ściany i laskowania okien. 

Czy umiecie wydawać 
pieniądze?.. 

Każdy na to pozornie łatwe pytanie od- 
powie, że oczywiście, tylko żeby było co 
wydawać... Pymczasem wydawanie jest 
także sztuką, której trzeba się nauczyć. Oto 
w Ameryce ogłoszono statystykę, która wy- 
kazała, że 95 procent miljonerów, a zwła- 
szcza  miljonerek nie potrafi rozporządzać 
własnemi pieniędźmi i nie mając pojęcia o 
hendlowych i finansowych operacjach, mar- 
nuje swój majątek. 

Amerykanie umieją wyciągać  praktycz- 
ski z danych statystycznych, bo oto 

twiono zało: szkołę, której. zada- 
1 anie bogaczów z war 

tością ' sposobami racjonalnego wydawaiia 
i /. Miły czyiciniku, wzruszysz zapew 

ami i powiesz: „co mnie amery- 
luostwa obchodzą... mnie to nie 

grozi, bo nie tylko że nie jestem miljone- 
rem, ale wogóle nie mam co wydawać"... 
Tax, zapewne, nie jestesmy miljonerami, ale 
w; iąż. codziennie wydajemy i 

ony. Zarabiamy i wyda e- 
est © tem umiejętność, aby 

© «cui pieniędzmi, aby nie 
stkiego, ale ile można odłożyć, 

ud zbędnych wydatków 
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szywiście nie trzeba na to żadnej szkoły, 

ce na każdym bioku uczy nas tysią- 
doskonałych przyw'adów, że musimy 0- 

zczęsłzac, jeżeli ©' cemy dojść w życiu do 
jakiegoś rczumnego reztsiatu. Wierzajcie 0- 
bywatele. że rec onaluc zużycie nawet tych 
wardze skroninych neszych pieniędzy jest 
sztuką, która d:cva o naszej pozycj: :V- 
ciowej i rozwoju г:улеро dobrobytu. Kto. 
wydaje wszystko, es zarobi, a nic na ksą- 
ża; oszczędnościową do FKO nie odłoży, ten 
niect me wyrzeka potem na swój los i na 
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teatralnych akcesorį Iw snow о potę- 
dze faszyzmu: dziw'ie jest to, że złoż - 
Śliwość nie pozwa!+ na.stwierdzenie 
różnic w strukturze świata z przed 
dwudziestu wieków a dzisiaj, a trud- 
no przypuszczać, aby ktokolwiek ma- 
rzył o przeskokach z przeszłości w 
przyszłość , bez zastanowienia się nad 
terazniejszością. Jest w tem dobywa- 
niu świadectw tego, co było grun- 
towanie własnego sumienia, że nie 
wolno rozmieniać na drobną monetę 
podstaw, jakie dwadzieścia wieków te 
mu rzucono w podłoże duszy, że czas 
wreszcie, aby z tego posiewu dobyć 
umocnienie przeświadczenia o własnej 
wartości. 

Można nie mieć sympatji do takich 
lub innych kierunków politycznych, 
ale nie podobna nie przyznać, że dzi- 
siejsze Włochy dokonywują rzeczy 
trwałych, że faszyzm wsączył w du- 
szę narodu poczucie możliwości włas- 
nych, przejawiających się już choćby 
męskiem odrabianiem tego, co żywio- 
łowe siły katastrofalne w gruz rzuca- 

Z okien pociągu widzieliśmy parę 
dni temu okolice wulkanu Vulture, na- 
wiedzone żywiołową klęską trzęsie- 
nia ziemi: dziś już na ziemi, z której 
ledwo uprzątnięto gruzy zburzonych 
przez katastrofę domostw, bieleją ścia- 
ny nowych domków antysejsmiczaych, 
zbudowanych przez rząd. Dawniej 
nawiedzona klęską ludność czekała 
długie lata, gnieżdżąc się w prowizo- 
rycznych barakach, na odbudowanie 
domostw, dziś w ciągu kilku miesię- 
cy zanikają ślady klęski, odrasta ży- 
cie. ? 

Jest w życiu narodów żywiołowy 
pęd odrostu, może rozbudzony jedynie 
przez regime, nie przezeń stworzony, 

  

     

  

W ARCHITEKTURZE 

Układ kościołów różni się znacznie od 

katedr francuskich: przesadne wydłużenie 
/ głównej, dwie nawy poprzeczne, pres- 

byterjum nie wieloboczne, lecz zamknięte 

prostokątnie, bez wieńca kaplic; wielka, wy- 

na skrzyżowaniu nawy głów- 

nej z większą poprzeczną, ze słabo rozwi- 

niętemi wieżami frontowemi; wreszcie, pew- 

na oschłość i sztywność, tak właściwa natu- 

rze Anglika, — wszystko to już na pierwszy 

1zut oka odróżnia gotyk angielski od fran- 

cuskiego. Nawet sytuowanie kościołów jest 

tu i tam odmienne: podczas, gdy we Fran- 

cji największe nawet katedry stawiano na 

maleńkich placykach, w ciasnocie wąskich 

uliczek, to w Anglji katedry stoją na wol- 

nych, rozległych placach, jakby w parkach, 

odosobnione od życia codziennego. Przy każ 

dej katedrze znajduje się wielki kapitularz, 

dający pole architektowi do popisania 

kunsztownością wspaniałych 

koracyj ściennych. Obok 

    

  
się 

sklepień i de- 

sklepień motywem 

    

   

  

ulubionym gotyku an kiego są stropy 

drewniane, zdumiew: o bogato kompo= 

nowane i zdobione w 

formach gotyckich. 
akterystycznych 

Architektura” świecka godnie dotrzymuje 
kroku budownictwu kościelnemu. Liczne 
zamki magnatów i słynne „Colleges* w Ox- 
fordzie, pochodzące przeważnie х ХУ м., 

wykazują dużo prostoty i wdzięku w peł- 

nych dyskretnej fantastyczności formach. 
Przedstawiona na ilustracji katedra w Lin 

coln, zbudowana w XIII wieku w stylu de- 
koracyjnym, jest wysoce typowym objawem. 

gotyku angielskiego. prof. J. Klos 

swoją biedę: sam jestem sobie winien. Utrzy 
ma się na powierzchni tei: tylko, kto zita 
wagę pieniądza, wydaj gu tozumnie i pow 
ściągliwie, a wszelkie nadxyżki zarobkowe 
wytrwale i latami oddaje ao PKO., by pe 
wielu latach stać się posiadaczem własnc- 
go kapitału. ь 

Wiec... Uczcie się :c.umnie wydawać. 

GDZIE MOŻNA NABYWAĆ OBLIGA- 

CJE POŻYCZKI PREMJOWEJ. 

Dowiadujemy się, że obligacje 
Premjowej Pożyczki Budowlanej moż- 
na będzie nabywać po cenie nominal- 
nej w PKO jeszcze przez krótki czas. 
—- Byłoby rzeczą pożądaną, aby PKO 
nie przerywała sprzedaży tej popular- 
nej pożyczki i udostępniała nadal sze- 
rokim warstwom społeczeństwa naby- 
wanie jej bez podwyższania ceny. 

MŁOCARNIE i MANEŻE 
WIALNIE i MŁYNKI 
SIECZKARNIE i SIEKACZE 
PARNIKI i GNIOTOWNIKI 
Pierwszorzędnych fabryk krajowych 

Poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna 11-a 

Popierajcie L 0. P. P. i 

    

       
    

       

      

  

    

    

     

ten sam pęd, którego niezatarte śla- 
dy w Polsce widzieć było można na 
Powszechnej Wystawie w Poznaniu, 
którego namacalnem świadectwem jest 
powstanie i rozrost Gdyni. Nie można, 

nie wolno więzić twórczych sił narodu | 
dlatego, że sąsiady okrzyczą tego ro- | 
dzaju akcję wyzwoleńczą, jako imper- | 
jalizm. Polacy mogą i powinni zrozu- 
mieć okrzyk współczesnego Włocha, 
który wyznaje szczerze, że dla obrony | 
ojczyzny gotów jest stać się imperja- | 
listą. Do jednego celu można dojść 
różnemi drogami, naród włoski ki 

  

właściwszą. GREY”. 
Nie wiem czemu,, a jednak ilekroć 

błądzę wśród gruzów cezarowego Rzy | 
mu, tyle razy myśl odbiega w prze- 
szłość daleką i z żywą radością kon- 
statuję, że w momentach naszej histo- | 
rji są takie, w których Rzeczpospoli- 
ta Polska wydaje się najistotniejszą 
dziedziczką twórczej myśli państwo- 
wej imperjum rzymskiego, tam właś- 
nie, gdzie legje rzymskie w pochodzie 
na podbój świata nigdy nie dotarły. 

A w stoczniach  tryjesteńskich 
„Cantiere navale di Monfalcone* do- 
konano spławu handlowego statku 
„Władywostok*, zamówionego przez 
rząd sowiecki dla handlowej floty »+- 
bolszewickiej. Wśród  przeraźliwego 
świstu syren statek zsunął się posłusz- 
nie na drewnianych płozach i zakoły- 
sał się na wodach morza Adrjatyckie- 
go. Faszyzm, bolszewizm..... interes 
zaś interesem... — mówią Anglicy. 

Leonard Kociemski. 

DUE 

"czy jedną z nich, może dla niego naj- | 
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26 Dziś W. słońca o g. 6 m 21 

Ewarysta 
jutro 

Sabiny 

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

z dnia 25. X. 1930 r. 

748 

Z. słońca o godz. 4 m, 18 

(fśmienie średnie w mm. 

Ssemperstura średnia -l- 10 
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- parę tygodni 
gym jednak podszedł bliżej, Skonstatowa- 

    

  

   

-- П 

|-mpeistura najniższa -|- 7 

| emperatuija najwyżs/a 

' pad » milimetrach: 0,6 

Wiatr i 
południowy 

p reważający | 
T vóencja: spadek potem wzrost 
u sagi: pochmurno dszcz 

URZĘDOWA 

— Płk. Sławek wyjechał wczoraj 

do Warszawy. Bawiący wczoraj w Wil 
nie płk W. Sławek odjechał wieczorem 
z powrotem do Warszawy. 

— Podróż inspekcyjna p. wojewody. P. 
jewoda wileński Wł: Raczkiewicz w to- 

ystwie naczelnika wydziału bezpieczeń-* 
a urzędu wojewódzkiego p. Bruniewskie- 

go wyjechał w niedzielę na teren powiatów 
ództwa wileńskiego na | kilkodniowa 
je urzedów administracyjnych i samo 

rządowych. Powrót p. wojewody do Wilna 
przewidziany jest w dniu 29 b. m. 

— Wojewoda Beczkowicz bawi w Wil- 
Bawi w Wilnie wojewoda nowogródzki 
LUeczkowicz. 

ęćset ziotych*kary za przeładowany 
. Starosta Grodzki w Wilnie ukarał 

1: Chaima, Wileńska 18 właściciela au- 
u, kursującego na linji Wiłno-(żrodno 

wożenie nadmiernej ilości pasażerów 
i nieusunięcia takowych pomimo zlecenia 
funkcjonarjusza policji grzywną w kwocie 

ł zamianą w razie nieuiszczalności 
"odnie aresztu. 
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MIEJSNA 

— Komisja ministerjalna w Magi- 
© wileńskim. Przybywa do Wilna 

ie zbadanie agend Magistratu i 
zlądniecie w gospodarkę samorządu 

kiego. 
Lestracja potrwa kilka dni., 

Wyniki rejestracji przedsiębiorstw han 
diewych i przemysłowych. Wydział przemy- 
slowy Magistratn zakończył rejestrację przed 
SĘ tw handlowych i przemysłowych na 

te Wilna. 
Jak się okazało, istnieje obecnie okoła 

  

161 
biorstw. 

/ sprawdzaniu wyjaśniło się, że oko- 
Ь i rców uchyliło się od 

W związku z tem przy 
przymusowego rejestrowania 

    

stąpiono do 
tych przedsiębiorstw. 

* UNIWERSYTECKA 
— Egzaminy magisterskie na wydziale 

W okresie egzami- humanistyczaym U.S.B. 

  

Bohaterski amant polskiego 
filmu Tom Breza i irena Krasno 

(Wywiad własny „Słowa**). | 

Warszawa, w październiku 

| Bawiąc na wyścigach konnych, zwróci- 
„dem ważę na tłum, kłębiący się koło głów- 
nych lóż. Początkowo sądziłem, że ktoś po- 
elnit samobójstwa, jak to- miało miejsce 

temu w czasie wyścigów, 
  

m, że robiono zdjęcia kinematograficzne. 
' Przy aparacie ujrzałem znajomegą ope- 
fora p. Wawrzyniaka, to też gdy prze- 
iai na chwilę zdjęcia, poprosiłem go o 
wienie zrobienia mi wywiadu z bohate- 

rem та 
— Nakręcamy „Wielkomiejski mrok“ — 

rzeki Wawrzyniak — reżyseruje Bredsznaj- 

  

  

der, robił on już dla „Leo - Filmu" „Ludzi 
e" i „Syna szatana", pomaga mu w 

cy Stefan Szwarc, który jednocześnie gra 
ę detektywa. Bohatera Welskiego gra 

ym Breza, student Uniwersytetu Wars: aw 
ь , warunkami zewnętrznemi prze. 
 szający wszystkich amantów, a gra tak, 
by od nrodzenia był aktorem filmowym. 

$ Rzeczywiście  skonstatowałem, że Tom 
Breza wyglądem swym przypominał Chat. 
lesa Farela. Gdym zaczął z niin wy'Vad sd 
powiadał na zadawane pytania р” ср 

— Czy poświęcił się pan karjer:+ tilmo- 
wej? ; 

—- Tak jest. Nadto szykuję sie do Ww 
stepów scenicznych, Bao alei pie 
nej karjery Witoldowi Conti, bohaterowi 
„Janka Muzykanta”, a nawet pracu,e z prof. 
Uobrowolską nad gos U tej znakomitej 
profesorki uczą się również: Jadwiga 
sarska, Ola Obarska, Nora Nz i RZ 
Marzę o nagraniu filmu sportow*xo, prze- 

m bowiem za sportami, a w szczegól 
za wioślarstwem. Woda — 10 e Žy-    

POLSKIE NOWOŚCI FILMOWE 

_ Sezon zimowy dla polskich filmów *:pa- 
riada się nader interesująco: wślad za 
„Niebezpiecznym romansem" z Betty Amann 
pójdą; „Na Sybir“ z Jadwigą Smosa:rką, 
„Janko muzykant" ze świetnym Witoldem 

Conti, „„Jej tajemnica" z (lą  Obarską, 
„Ostatnia eskapada“ z Wł. Mcewiczcm, 

Ikomiejski mrok* z Tomem Brezą i 
Marją Ma'icką. 

(L. B-ski) 

» 
„Wiatr od marza” z 

  

) rozmaitej kategorji i typu przedsię- | 

      

   

  

nacyjnym jesiennym b. r. od 1 do 13 paž- 

dziernika, przystąpiło do egzaminów 168 

osób, składając 174 egzaminów cz! С 

z których 136 dało wynik pomyśli Л 

magistra filozofji w tymże okresie uzyskali 

w zakresie filologji polskiej: p.p. Wanda 

Matkowska i Michał Morgernsten, w zakre- 

sie historji Emilja Ehrenkreutzówna, Bole 

sław Goliński, Tadeusz Jankowski i Rebeka 

Rautensztejnówna. 

  

    

    

AKADEMICKA 
— Koło Matematyczno-Fizyczne Sł. U.S.B. 

przanizuje w trymestrze jesiennym b. r. cykl 

odczytów I znych w kolejności następu- 

jącej: Niedziela 26 X dr. H. Niewodniczański 

„Widma typu wodorowego na podstawie teo 

rji Bohra o budowie atomu". Niedziela 2 X 

H. Horodniczy „O widmach linjowych“. N 

dziela 9-XI L. Dąbrowski „O widmach pas- 

mowych“. Niedziela 16-XI Е. Skorko „U 

fluorescencji i fosforescencji*. Niedziela 30- 

XI Mgr. J. Browkin „Widma Roentgena". 

Niedziela 7.X11 D. Jasieński „Widma Roent- 

gena" (ciąg dalszy). Niedziela 14-XII W. Kul 

bieki „O! zjawisku totoelektycznem”. : 

Odczyty będą się odbywały w zakładzie 

fizycznym U.S.B. (Nowogródzka 22, róg. Sło 

wackiego, wejście od frontu) o godz. 12.15. 

Wstęp wolny. Goście mile midziani. ь 

— Komenda Legjonu Młodych Akademic 

kiego związku pracy dla Państwa zawiada- 

mia wszystkich kolegów, że sekretarjat ko- 

mendy mieści się w lokalu Kasyna Oficerskie 

go (Mickiewicza 13) i je st czynny codzien- 

nie od godziny 18 — 20. | Ё a 

Koledzy członkowie Legjonu, którzy zmie- 

uili swoje adresy, obowiązani są w najbliż- 

szym terminie zgłosić w sekretarjacie nowe 

miejsce zamieszkania. ‚ . Ž 

Sekretarjat udziela wszelkich informacyj 

odnośnie do zapisów organizacji oraz przyj- 

muje składki członkowskie. : k 

— Koło historyków USB zawiadamia, że 

w poniedziałek dn. 27 b. m. z powodu 500- 

w poniedziałek dn. 27 b. m. z powodu 500- 

lecia śmierci W. Ks. Witolda (27 — X 

1430.) w sali wykładowej seminarjum histo 

rycznego (Zamkowa 11) o godz. 16 - tej od 

będzie się zebranie naukowe Koła History- 

ków. na którem p. dr. Henryk Łowniański 

wygłosi odczyt p. t„,Tradycyjne i nowe kie- 

runki w polityce W Ks Witolda". 
Po referacie dyskusja. 

Goście mile widziani. 
— Zebranie dyskusyjne Sekcji Historycz- 

no - literackiej Koła Polonistów О 5. В. 

Dziś 26 października, o godz. 11 min 15 w 

lokalu Seminarjum Polonistycznego (Zamko 
wa 11) odbędzie się zebranie dyskusyjne 

Sekcji Historyczno - Literackiej Koła Polo- 

nistów o „Młodym lesie" ]. A Hertza. Dys- 

kusję zagai kol M Rzeuska. 
Goście mile widziani. 

  

  

  

SZKOLNA 

— Kursy gimnazjalne im. Jana Kocha- 

nowskiego (Wilno, Mickiewicza 4) upraw- 

nione przez Kuratorjum O.S. Wil. 1. dz. 31290 
Nauka wedle programów gimnazjów  pań- 

rowych z zastosowaniem  najskuteczniej- 

h metod i systemów. Ustrój półroczny. 

Lekcje dzienne lub wieczorowe. Specjalny 

kurs języków obcych. Gabinety i pracownie. 
Bezpłatna AROSA podręczników. Samo* 

rząd szkolny. P. W. i F. Lokal własny, nowo 

cześnie urządzony. Prospekty szczegółowe 

bezpłatne. Zapisy na rok 1930 — 31 codzień 

od 10 do 12 i od 17 do 20 godz. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 

— Zatarg robotników rzeźniczych z pra- 
ccdawcami. Przed kilku dniami pomiędzy 
przedsiębiorcami a  robotnikami-rzeżnikami 
wynikł zatarg na tle obniżenia stawek płac. 

Zatarg ten był wczoraj tematem obrad 
konferencji, w ktorej wzięli udział przedsta- 
wiciele Magistratu, Starostwa Grodzkiego 
oraz stron zainteresowanych. 

— llu mamy bezrobotnych w Wilnie. We 
diug ostatnich relacyj na terenie Wilna, ma- 
my obecnie 2296 bezrobotnych (1630 męż- 
czyzn i 666 kobiet). W stosunku do ostat- 
nich tygodni bezrobocie zmniejszyło się nie- 
znacznie. 

— Popularyzacja wiedzy gospodarczej w 
szkolnictwie. Min. W, R. i O. Sp. opracowu 
je obecnie program wprowadzenia do pro- 
gramów szkół powszechnych, średnich i wyż 
szych elementów wiedzy ekonomicznej, nie- 
zbędnej dla każdego obywatela na jego po- 
ziomie wykształcenia. Dla nauczycieli szkół 
średnich i powszechnych mają być, w związ 
ku z tem, zorganizowane specjalne kursy 
dokształcające. я 

   
   

RÓŻNE 

— Przedłużenie mandatów członków Izby 
Przem.-Handlowej. Jak się dowiadujemy w 
ministerstwie przem. i handlu rozpatrywany 
jest projekt przedłużenia mandatów  człon- 
ków Izb przem.-handlowych, których kaden 
cja upływa w roku przyszłym. 

Projekt ten przewiduje przedłużenie ka- 
dencji o dwa lata. 

— Jubileuszowe 5-złotówki i znaczki pocz 
towe. Z okazji setnej rocznicy powstania 
listopadowego, mennica państwowa wyda 
okieśloną ilość specjalnych 5-cio złotówek 
jubileuszowych, odpowiednim 
rysunkiem. 

Równocześnie Ministerstwo Poczt posta- 
nowilo wydać jubileuszowe znaczki poczto- 
dwukolorową winietą, której rysunek będzie 
we oraz specjalne blankiety telegraficzne z 
wzorowany na plakacie jubileuszowym. 

— Akcja Towarzystwa Przyjaciół 85 p. 
p. strzelców wileńskich. Dnia 1, 2, i 3 listo- 
pada odbędzie się na terenie Wilna zbiórka 
pubiiczna na rzecz budowy pomnika ku czci 
polegiych 85 p. p. strzelców: wileńskich. 

W związku z powyższem, odbyło się po- 
siedzenie Komitetu Pań, na którego czele 
stanęly jako przewodnicząca p. Wilczewska, 
orąz członkinie: p. p. Burhardtowa, Łoku- 

I Majerowa, Sztrallowa i Szumań- 
ska. 

Począwszy od 27 b. m. codziennie w lo- 
kału Czerwonego Krzyża, Zawaina 1, об 
godz. 5 — 7 wiecz. odbywać się będą dy 
żury, gdzie mogą zgłaszać się po informacje 
wszystkie osoby i instytucje, które zgłosiły 
akces do współpracy podczas kwesty. || 

W czwartek i w piątek, t. j. 30 1 31 paź- 
dziernika w godz. od 12 — 19 wydawane 
będą znaczki, puszki i legitymacje w loka- 
lu P. C. K., gdzie również w okresie trwa- 
nia kwesty odbywać się będą stałe codzien- 

dyżury, mające na celu przyjmowanie 
szek, wydawanie znaczków 1 *. p. 
— Pokaz gazowy na placu Katedralnym. 

Dziś, w południe na placu Katedralnym od- 

będzie się pokaz obrony gazowej urządzony 
z okazji zakończenia kursu gazowego przez 
członków  organizacyj przysposobienia i 
policji. 

W programie: pokaz pracy drużyn obro- 
ny przeciwgazowej -— odkażanie terenu, ra- 
towanie zatrutych, wytwarzanie zasłon dy- 
mowych. Wielka dydaktyczna wartość owe- 
go pokazu newątpliwie ściągnie liczne tłumy 
publiczności, która będzie mogła zbliska się 
uc akcji podczas wojny chemicznej. 
— Stu umysłowo-chorych wiozą do 

Choroszczy. Sekcja zdrowia odst) pro- 
iektuje wysłanie stu umysłowo-chorych, prze 
bywających obecnie w szpitalach wileńskich, 
do nowozbudowanego szpitala w Choro- 
szczy, woj. białostockiego. 

Uruchomienie tego szpitala nastąpi w dru 
giej połowie listopada. 

  

opatrzonych 
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TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohułance. Dziś od- 

będą się dwa przedstawienia.. Po potudniu 

o godz. 3 min. 30 po cenach niżonych. ode- 

grana zostanie wstrząsająca sztuka wojenna 

Szerriff"a, „Kres wędrówki”, | с 

5 tale olbrzymiem powodzeniem, wieczo- 

o godz. 8 ukaże się rozgłośna sztuka J. 

rtza „Młody las“, będąca żywem od- 

ileniem haseł i nastrojów w okresie 

walk szkołę polską. Podczas wykonania 

ztuki panuje na widowni podniosły i entu- 

jy nastrój. Główną rolę Pokotina — 

niezrownanie dyr. А. Zelwerowicz, 

w otoczeniu całego zespołu artystycznego. 

dramat psychologiczny , 

+ Skrzypce jesienne”. Jutro o 

Młody las“ dla młodzieży 
t bilety sprzedane. 

— Teatr Miejski w „Lutni”. Dziś teatr 

miejski w „Lutni* czynny będzie dwukrotnie. 

Po południu o god m. 30 wystawiona z0- 

stanie najnowsza komedja angielska Erwina 

rwsza pani Frazerowa“, w efektownem 

Obramowaniu dekoracyjnem, z udziałem dyr. 

Zelwerowicza w roli głównej. Wieczorem 0 

godz. 8 ukaże się pełna humoru i dowcipu 

tetniąca życiem i werwą francuska komedja 

Birabeau „Mała grzesznica", która dzięki 

ietnemu wykonaniu, oraz malowniczej wy 

tawie, odniosła wielki sukces artystyczny. 

W przygotowaniu najnowsza komedja S. 

Kiedrzynskiego „Nie rzucaj mnie Madame“. 

— Piąte przedstawienie popularne w 

„Lutni*, jutro, w poniedziałek o godz. 8 w. 

odbędzie się piąte przdstawienie z cyklu wi- 

dewisk popularnych, przeznaczone dla naj- 

szerszych warstw publiczności. Wystawiona 

zostanie po cenach najniższych od 30 gr. 

nieśmiertelna komedja A. Fredry „Pan Jo- 

wialski*, w nowem oryginalnem ujęciu re- 

żyserskiem dyr. Zelwerowicza, który w roli 

Szambelana tworzy niezapomnianą kreację. 

Pozostałe bilety nabywać można dziś i 
od godz. 11 rano. 

— Operetka murzyńska w Wlnie. Ze- 

spół operetki murzyńskiej o sławie wszech- 

światowej ze znakomitym Duglasem na cze- 

le zjeżdża do Wilna na trzy występy, które 

się odbędą w gmachu . teatru „Lutnia'. 

Pierwszy występ wyznaczono na czwartek 

najbliższy 30 października o godz. 8 wiecz. 

Zespół składa się w 45-ciu osób, posiada 

egzotyczną orkiestrę, balet, oraz własne de- 

koracje. Bilety już nabywać można w ka- 

sie teatru „Lutnia* od godz. 11 do 9 wiecz. 

bez przerwy. 

— „Widma* Moniuszki w teatrze „Lut- 

nia*, W sobotę 1 i w poniedziałek 3 listopa- 
da o godz. 8 wiecz. tradycyjnym zwycza- 
jem wystawione będzie staraniem wil. zespo 
łu operowego najwspanialsze misterjum S. 
Moniuszki do słów Adama Mickiewicza 

„Widma“ (Dziady) w opracowaniu scenicz- 

nem prof. A. Ludwiga i pod kierownictwem 
muzycznem Z. Dołęgi. W misterjum weźmie 
udział zaszczytnie znany chór akademicki 

»U. S. B. oraz zespół orkiestry symfonicznej. 

Bilety do nabycia w kasie teatru „Lutnia”. 

— Jubileusz „Lutni* Wileńskiej. W ponie 
działek 27 b. m. w lokalu T-wa „Lutni* o 
godz. 8 wieczór odbędzie się posiedzenie ko 
mitetu obchodu jubileuszowego  25-letniej 

działalności wileńskiego T-wa Muzycznego 
„Lutnia“. й 

Na posiedzeniu opracowany będzie cały 
program uroczystości jubileuszowych. Pro- 

tektorat nad obchodem objął łaskawie Pan 

Wojewoda wileński Włodysław Raczkiewicz. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

Hollywood — Dynamit 

Heljos — Król żebraków 
Ognisko — Szałeńcy. 
Światowid — Prawo męża. 
Stylowy — Władczyni miłości 

Wanda —- Wale Strausa. 

Kino Miejskie — Białe cienie. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Wypadki w ciągu doby. Od 24 do 25 
b. m, zanotowano wypadków 42, w tem kra- 
dzieży 6, opilstwa 10, przekroczeń admini- 
stracyjnych 13. 

— Niebezpieczeństwo pożaru zde- 
cydowało o założeniu straży ogniowej. 

Onegdaj, we ws Małe Olginiany gm. 
Gierwiackiej wybuchł pożar, który stał 

by się naprawdę katastrofą, gdyby nie 

szybka pomoc straży ogniowej z Gier- 

wiat, która mimo dużej odległości i fa- 

talnej drogi przybyła na miejsce wy- 

padku tak szybko, że zdołała jeszcze 
zlokalizować rozszalały żywioł i pożar 
ugasić. Pożar zniszczył tylko trzy bu- 

dynki. 
Ludność nauczona przykładem, wi- 

dząc potrzebę posiadania pogotowia 
pożarnego, postanowiła zorganizować 
własną straż ogniową. 
— Nieszczęśliwy wypadek 
W odległości 200 mtr. od majątku 
Ostrów, w rowie napełnionym wodą 
głębokości 75 cm. znaleziono zwłoki 
mieszkańca wsi Ostrów 12-letniego Ro 
gacewicza Sergjusza. Wymieniony te- 
goż dnia o godz. 11 widziany był, jak 
szedł w kierunku wspomnianego rowu. 
Rogacewicz chorował na epilepsję, 
ataki której miewał 3 razy dziennie, 
pozatem był umysłowo niedorozwinię- 
ty. Po wydobyciu zwłok z wody stwier 
dzono, że spodnie u denata były zawi- 

nięte za kołano, z czego można wno- 
sić, że w czasie przechodzenia przez 
rów dostał ataku  epileptycznego, 
wskutek czego utonął. 

„ — Złodziej w Halach Miejskich. Adaszkie 
wiczowi Konstantemu ze wsi Gulbiny, gm. 
Rzeszańskiej w Hali Miejskiej skradziono z 
kieszeni gotówkę w sumie 63 zł. 25 gr. 
Sprawcę kradzieży Winera Icko, zam. przy 

ul. Straszuna Nr. 5 zatrzymano. Skradzioną 
sumę pieniężną przy nim znaleziono. 

waga na włóczęgów. Tyszko Fej- 
dze Subocz 12, skradła koc Sipowiczówna 
Rozalja. Sprawczynię kradzieży zatrzymano. 

— Podrzutek w kościele. W dniu 24 b. m. 
na podwórku kościoła św. Rafała znaleziono 
podrzutka płci męskiej w wieku około 8 
miesięcy. Przy podrzutku znaleziono kartkę: 
„Ochrzczony na imię Zenon”. Podrzutka 
umieszczono w przytułku Dzieciątka Jezus, 

— Przywałonykliocem drzewa 
Przy stacji kolejowej Domanowo w przedsię 
biorstwie drzewnem Judkowskiego Baski. 
ra z Bytenia, podczas rozpiłowywania klo- 

    

    

            

   

  

    
     

    

   

ców drzewa na podkłady, wskutek wadliwe ski 
go przygotowania drzewa do rżnięcia, jeden 

z kloców spadł z wy, _ przygniatając 
swoim ciężarem wę Łomejki Mikołaja, 
mieszkańca wsi ecze, gm.  Byteńskiej, 
pow. Słonimskiego. Łomejko w drodze do 
szpitała zmarł. 

— Pożar w Kuszelewie. W Ku- 
szelewie o godz. 6 wieczorem z terenu szko- 

ły PA WZ iż z gajówki, poło- 
żonej po 
majątku Janiny aż Umiastowskiej, 
buchają płomienie. Dyrekcja szkoły wraz z 
całym kompletem uczni momentalnie wszczę 
ła akcję ratowniczą. 
Przyczyną pożaru było zaprószenie ognia od 

lang przez robotnika  reperującego 
lac! 

„_ Nadmienić należy, że w domu była tylko 
żona furmana z dziećmi, która nie za- 

która cieszy z 

giej stronie szosy, należącej do | 

ŁO w o 

wlino dia strzelców 
wileńskich 

Mimo, że już 10 lat upłynęło od chwili 
kich walk o Wilno i całość granic 
ospolitej, społeczeństwo pamięta z 

ością 

  

      
czętowali odparcie wroga i ni y. 

ością ożywione społe- 
   

  

    

          

tanowiono dać wyraz tym u- 
zawiązując T-wo przyjaciół 85 
urzędzie Wojewódzkim — od- 

Pana Wo- 
w 

było się pod przewodnictwem 
jewody Raczkiewicza, walne zebranie człon 
ków tegoż Towarzystwa, którego celem jest 
praca Kulturalno - oświatowa dla pułku. 

Po wyczerpujących obradach odnośnie 
programu działalności Towarzystwa i prac 
na najb) okres dokonano wyborów do 
Zarządu, skład którego weszli: pp. Bań-: 
kowski Witold, admirał Borowski Michał, 
plk. Stanisław Bobiatyński, starosta Iszora 
Wacław, lzydorczykowa Stanisława, prof. 
larocki Stanisław, ks. kan. Kulesza Adam, 
Romer - Ochenkowska Helena,  Sztrallowa 
Aniela, Wilczewska Helena. 

Tegoż dnia ukonstytuował się Zarząd w 

  

  

     

następującym składzie: prezes — p. admi- 
rał Borowski, wice - prezes — p. Witold 
Bańkowski, skarbnik — p. starosta Iszora, 
sekretarz — p. Izydorczykowa. 

Zapisy na członków przyjmuje i udziela 
wszystkich bliższych  informacyj p. Ignacy 
Żyliński w starostwie grodzkiem, pokój nr. 
4, tel. 11-01, w godz. od 9 — 15. 
artykuli. 

POMNIK DOWBORCZYKÓW 

Roboty przy budowie pomnika dla poleg- 
łych Dowborczyków w walkach z bolszewi- 
kami w latach 1917 — 1918 dobiegają koń- 
ca; postument granitowy jest już ukończo- 
ny, bronzowa figura Dowborczyka będzie 
ustawiona i zmontowana na miejscu w 
dniach najbliższych. 

Warszawa uzyska na Wybrzeżu Kościusz 
kowskiem monumentalny pomnik wysokości 
około 9 metrów, dłuta art. rzeźbiarza Micha- 
ła Kamieńskiego, przedstawiający żołnierza 
polskiego Dowborczyka z obnażoną szablą 
w ręku skierowaną na wschód, ku wiecznej 
pamięci cichych bohaterów, którzy ofiarnie 
ginęli za Ojczyznę na dalekich wschodnich 
rubieżach Rzeczypospolitej. 

Poświęcenie i odsłonięcie pomnika w 
obecności władz państwowych i wojsko- 
wych, przedstawicieli wyższego duchowień- 
stwa, a także przy udziale przedstawicieli 
prasy i społeczeństwa odbędzie się w dniu 
1 listopada r. b. 

Wobec bardzo szczupłych środków, Ko- 
mitet Budowy zwraca się z usilną prośbą do 
wszystkich, komu droga jest pamięć poleg- 
łych za Ojczyznę żołnierzy o składanie ofiar 
na budowę pomnika — na konto P.K.O. Nr. 
7131, lub do redakcji naszego pisma. 

OFIARY 
Ślizieniowa Jadwiga dla staruszka 77-let- 

niego zł. 15. 
Dła staruszka 77-letniego bezimiennie zł. 5. 

    

  

  

  

‚ нн нн нЫ tai wi нЫ НЫ 
® WYSOKI GATUNEK ER 

przy i SPORT 
DRUKARZ — 6 P. P. LEG. 

W niedzielę odb:izie się na borsk : 6. „= 
Leg. drugie spotk nowopowstatej drit- 
żyny piłkarskiej Drixarz z drużyną 5 p. p. 
eg. 

as spotkanie zakończyło się nic- 
znaczną i niezasłużoną porażką drużyny dru- 
karskiej gniotecej niemal przez čaly czas 
swego przeciwnika. 

W drużynie wojskowych gra kilku rezci- 
wistów odbywających ćwiczenia m. in. Ni- 
kołojew z Laudy. 

WALNE ZEBRANIE ZW. BOKSER- 
SKIEGO. 

W dniu 30 bm. o godz. 18-ej w lokalu 
ośrodka W. F. w Wilnie przy ulicy Ludwi- 
sarskiej 4, odbędzie się walne zebranie człon- 
ków wileńskiego Okręgowego Związku Bok- 

  

  

serskiego z porządkiem obrad następu- 
jącym: z у 

Zagajenie i wybór przewodniczącego, 
sprawozdanie ustępującego zarządu, spra- 
wozdanie wydziału sportowego, sprawozdanie 
komisji rewizyjnej, wybory nowych władz, 
wolne wnioski. 

Ze względu na ważność obrad obecność 
przedstawicieli z poszczególnych klubów 
stowarzyszonych obowiązkowa. 

4, Г 
RADJO WILENSKIE 
NIEDZIELA, DNIA 26 PAŹDZIERNIKA. 

10.15 Transm. nabożeństwa z Poznania. 
11.58 — Sygnał czasu i hejnał. 
12.10 — 14.00 Poranek z Filharmon 

Warszawskiej. Utwory Beethovena. 
14.00 — 14.20 Odczyt rolniczy z War- 

szawy. 
14.20 — 14.30 1 Wiązanka melodyj pol- 

skich, 2) Gdybym ja była słoneczkiem.... 3) 
O gwiazdeczko... — wyk. Witold _ Jodko 
(cytra). 

14.30 — 14.50 Odczyt rolniczy z Warsz. 
14.50 — 15.00 Pieśni ukraińskie cz. I w 

wyk. Dominiki Oniszczenko Tr. na całą Pol- 

skę. 
415.00 — 15.20 „Zimowanie pszczół” — 

wygł. St. Żukowski. 
15.30 — 0: 1) Gounod: „Wiosna“ 

2) J. Strauss: „Walc“ w wyk. W. Jodko (cy 
tra) Transm. na calą Polskę. 

1540 — 16.00 Audycja dla dzieci p.t. 
„Dzieci miast — dzieciom wsi“. 

17.15 — 17.30 „Wiadomošci przyjemne i 
pożyteczne" z Warszawy. 

17.30 — 17.40 Muzyka z płyt. 
17.40 — 19.00 Wesoła godzina w »wyk. 

art. teatru „Uśmiech Warszawy” — z War- 
szawy. 

19.05 — 19.25 „Co się dzieje w Wilnie'? 
— pogad. wygł. prof. USB Mieczysław Lima 
nowski. 

19.25 — 19.40 Feljeton dr. J. Czpakow- 
skiego „Świat myśli i uczuć leśnego czło- 
wieka* (z Warszawy). 

19.40 — 20.00 Program na poniedziałek 
i rozmaitości. 

20.00 — 20.30 Audycja wesoła: „Cudow 
ny wynalazek", 

20.30 — 21.10 Koncert popularny z Wa- 
szawy (sol. M. Bandrowska - Turska) 

21.10 — 21.25 Kwadrans literacki (Dyga 
siński) z Warsz. 

21. 15 — Dalszy ciąg koncertu z War- 
szawy. 

22.00 — Feljeton Z. Dębickiego z Warsz. 
„Czem żyje prowincja?". 

22.15 — Recital fortep. Z. Naimskiej (z 
Warszawy). 

23.00 — 24.00 Muzyka taneczna z War- 
szawy. 

PONIEDZIAŁEK, DN. 27 PAŹDZIERNIKA. 

      

11.58 Sygnał czasu. 
12.50 — 13.10 Koncert popularny (płyty) 

13.10 Kom. meteor. 
15.50 — 16.10 Lekcje języką francuskie- 

go z Warszawy. 
16.10 — 10.15 Program dzienny, reper- 

tuar teatrów i kin. 
16.15 — 16.45 Audycja dla dzieci (z War 

szawy). 
16.45 — 17.15 Koncert dla 

(płyty). 
17.15 — 17.40 Odczyt prof. dr. Jana Dą 

browskiego: „O W. Ks. Witoldzie* (z Kra 
kowa). , Е, 

17.45 — 18.45 Muzyka lekka z kawiarni 
„Gastronomja“ w Warszawie. 

18.45 — 19.00 Kom. sportowy. - 
19.00 — 19.10 Progr. na wtorek i rozm, 
19.10 — 19.25 Kom. rolniczy z Warsz. 
1925 — 19.35 Muzyka z płyt. 

19.35 — 19.55 Pras. dzien. radj. z War- 

szawy. ARN 
20.00 — 20.15 „W świetle rampy" — 

nowości teatralne oemówi Tadeusz Łopalew- 

młodzieży 

1. 

20.15 — 20.30 „Dążenia współczesnej 
muzyki polskiej" — odczyt wygł* dr. Ta- 
deusz Szeligowski. 

20.30 — Operetka z Warszawy „Mane- 
EEG i w 

2.00 — Dyskusja z Warszaw ZS 
Poraja i B. Hertza p. t. „Spóźnił. się. pan 
ZNOWU... : 

22.15 — Muzyka z płyt. 
22.50 — 23.00 Komunikaty z Warszawy 

„ 2300 — 24.00 Muzyka taneczna z dan- 
cingu „Polonia - Palace - Hotel: w Warsza- 
e. ` 

NIEWYSOKIEJ CENIE 
To trudne zadanie rozwiązała 

Fabryka czekolady 

„Magecki 
w KRAKOWIE 

Sprzedaż we wszystk ch 
sklepach 

m @0 WW um 

i 

! 

& lepszych FE 

— в — о 

W razie przeziębienia, kataru, zapalenia 
gardzieli przy bólach nerwowych i łamaniu 
w kościach, należy dbać o codzienne regu- 
larne wypróżnienie i w tym celu używać pół 
szkłanki naturalnej wody gorzkiej „Francisz- 
ka-Józefa". Żądać w aptekach i drogerjach. 
4244—0 . 

    

  

2) A 

JNSTRUKTORKĄ 
DLA PROWADZENIA KURSÓW 

kroju, haftu i szycia 
na wyjazd potrzebne 

Szczegółowe oferty pod ,.D.-S* do 
Biura Ogłoszeń S Jutana Wilno, 

ul, Niemiecka 4. 

: r JM JU A 

£48664060066606666606666L 54 6 
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Zapisy codziennie 
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kilkoro z dobrej rodziny, inteligentne 

od 5—7 lat, poszukuję do kompletu 

— przedszkola polsko - francuskiego. 

Pańska 4 m. 4. 

3 

250.000 POLAKÓW EMIGRUJE 
COROCZNIE I WYNARADAWIA 

SIĘ! 

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

du 25-lecia Walki o Szkołę Polsk» 

| 2%. Wacław Zaleski 
powrócił 

Ordynuje w chorobach kobiecych 

od 3 do 5 ppoł. 

Ad. Mickiewicza 5 m. 5. | 

©080660©©6©66 
SIWYM WŁOSOM 

przywraca pod gwarancją pierwotny 
kolor apt. J. GADEBUSCHA 

„Axela Regenerator" 
hut. zł. 3 

FARBA 
NA WŁOSY „REWAX” 
Trwale farbuje na kolor blond, chatain, 

brun i czarny. 

* Pudełko zł. 6. 
Do nabycia w składach aptecznych: 

J. Prużan ul. Mickiewicza 15 
„l. B. Segal* ul. Tocka 7 
W. Narbut ul. Ś-to Jańska 11 
„Arx* ul. Mickiewicza 5 
I. Frydland ul. Wileńska 30 
„Poldrog* róg Rudnickiej i Zawalnej 
E. Kudrewicz i S-ka uł. Mickiewicza 26 
B-cia Armanowscy ul. Rudnicka 12 
„Farma* ul. Zamkowa 26 
I. Bielic ul. Zamkowa 15 
H. Dąbrowska — ul. Wileńska 18 
S. Załb. ul. Mickiewicza 42 

8888888086503 

z Pianina 
najsłynniejszej 

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

uznane za najlepsze w kraju 
(na Targach - Północnych nagrodzone 

wieikim Złotym Medalem) 
sprzedaje na dogodnych warunkach 

Kijowska 4 Abelow. 

  

  

   
  

\ WSZECHŚWIATOWEJ SŁAWY 

pro żre 
  

  

    ZDRÓJ e 5 
ŻYWIECKI, | * zę > PORTER 
MARCOYE, sALE“ 

EGRCYRSIĄŻĘCEGO BROWARU 
wŽvwcu 

voNABYCIA WSZĘDZIE 
REPREZENTACJA; WILNO, » ZARZECZNA 1D.TeL.1$68 
  

| 

od 9 do I po poł. 

|
 

  

Na ll Targach Północnych 
nagrodzone zostały najwyższą nagrodą 

GRAND PRIX 
  

JAKOŚĆ ZAGRANICZNA 

Dom 
Handlowy 

Śniegowce i kalosze 
ŚNIEGOWĆE 
KALOSZE: 
WYKWINTNE 

„L /TRWALE 

  
Wielki wybór gatunków luksusowych. 

Całkowita gwarancja co do jakości i zamknięcia. 

ŻĄDAJCIE WSZĘDZIE! 
Przedstawicielstwo i skład fabryczny 
B TROCCY, WILNO, 

CENY NISKIE 

Niemiecka 26 
tel. 625 

‚ 
  

Dźwiękowe kino 

„HOLLYWOOD: 
Mickiewicza 22. 

żywiołową, namiętną 
Jutro premjera! Czarown NOC UPO 

Początek seansów o godz. 4, 6, 8 10.30. 

E Ń Poraz 1-szy Iwan  Pietro- 
wicz w filmie dźwięk. 

przeżywają Iwan Pietrowicz i Agnes hr. Esterhazy w najnowszym dźwiękowo-śpiewnym dramacie erotycznym 
Ceny zniżone tylko na 1-szy seans



SŁO W O 

    Od dn. 23 do 27 października 1930 roku włącznie będzi šwietl film: Baczność POlaCy! | wiessx.: | BIAŁE CIENIE ri K aka aks Zima się zbliża, a przecież każdy z Was 
może nabyć u nas potrzebne towary o 
połowę taniej, niż w Waszych  miejsco- 
wościach, o czem świadczą liczne podzię- 
kowania, otrzymane od czytelników Ilustr. 
Kurjera Codzien. Nie zwracajcie uwagi na 

SALA MIEJSKA Film ten został zreal zowany na wyspach Markizów (Polinezja) przy współudziale jednego z najstarszych tamtej- 
ul. Ostrobramska 3. szych plemion. Nad program Tygodnik aktualności Nr. 117. w 1 akcje 

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

  Największy przebój doby obecnej. Na pierwszy seans ceny zniżone. Balkon 80 gr. Parter 1 zł. 

  

  
  

blagi obiecanki - malowanki innych firm, в a * gdyż z przekonania każdy wie, że najta- KINO-TEATR 
niej możua kupić tylko w firmie „Polska 

RATUJCIE ZDROWIE! Produkcja”, która uwzględnia kryzys go- „HELI 05“ 

Najsłynniejsze światowe powagi lekarskie stwierdziły, że 75 proc. chorób ADAC CJ at DE Ul. Wileńska 38 
powstaje z powodu obstrukcji. 2 

chorób z 16 sztuk tylko za 49 zł. 70 gr. 
a mianowicie: 2 i pół m. weluu wełnia- 
nego z podszewką na odwrotnej stronie, 
towar puszny i miękki, nadający się na 
palto męskie lub dam kie, 3 m. kortu zi- 
mowego—towar mocny, nie do 

Wielka opera filmowa. Muzyka Rudolfa Dzimla, Śpiew — Chór — Tańce. W roli głównej król śpiewaków 
bożyszcze kobiet DENIS KING i najsłyn. śpiewaczka opery „Metropolitain* w N. Jorku JEANNETTE MAC DONALD 
Film ten demonstruje się w | Cały film w kolorach naturalnych | Ze względu na wysoką wartość artystyczną 
Warszawie w 2-ch kinach ———————————— оо Dla miodziežy dozwolone 

Chory żołądek jest główną przyczyną powstania 
zanieczyszcza krew i tworzy złą przemianę materji. 

Słynne od 45 tel w całym świecie Zioła z Gór Harca Dra Lanera 
jak to stwierdzili prof. Berlin. Uniwersytetu Dr. Martin, Dr. Hochflaetter i wielu 

najrozmaitszych 

  

  
rozdarcia Dziś! Przebój dźwiękowy. Porywający dramat życiowy ja) 7 L A Ę T 

innych wybitnych iekarzy, są idealnym środkiem dla uzdrowienia PO, tas; A api A. m kosijum R: CYWóWĆ reżyserji znakomitego Cecil de Milles p. i. - 
obstrukcję, (zatwardzenie), są dobrym środkiem przeczyszczającym, ułatwiają funkcję oszula męska, ciepła i puszna z dobre- | „ LL 0D- W ośdlach ad 8 
organów trawienia, wzmacniają organizm i pobudzają apetyt. : 5 go trykotu, 6 p. skarpetek ciepłych 1 kra- Mickiewicza 22. głównych JULIA FEYE, CONRAD NAGEL. Na Początek se” zakon 

Zioła z Gór Harcu Dra Lauera usuwają cierpienia wątroby, nerek, kamieni wat elegancki, jedwabny i 6 chusteczek ю S 4, ы 

żółciowych, cierpienia hemoroidalne reumatyzm i artretyzm, bóle głowy, wyrzuty Ceny miejsc zniżone tylko na 1 seans. 

i liszaje. 
do nosa.—To wszystko wysyłamy tylko 
za 49 zł. 70 gr. za zaliczką pocztową, po   
  

  
Zioła z Gór Harcu Dra Lauera zostały nagrodzone na wystawach lekar- otrzymaniu listownego zamówienia, Płaci i S i AE ы z 

skich najwyższemi odznaczeniami i złot. medalami Ę Badenie, Berlinie, Wiedniu, się przy odbiorze towaru. Kino-Teatr NOR IB nIZY WŁADCZYKNE RiIŁOŚC Potężne arcydzieło 
Paryżu, Londynie i wielu innych miastach. Uwaga! O ile towar się nie spodoba, „STYLOWY ROD: dramat w i2 akt. 

Tysiące podziękowań otrzymał Dr. Lauer od osób wyleczonych. Cena: pół przyjmujemy go z powrotem. — Polacy W roli głównej najpiękniejsza para kochaaków GRETA GARBO, JOHN GILBERT oraz Douglas Fairbanks 
pudełka zł. 1,50, podwójne pudełko zł. 2,50. Sprzedaż w aptekach i składach apte- omijajcie firmy nierzetelne, a napiszcie WIELKA 36. Inr. i LowisjStone. UWAGA: Oto gwarancja naprawdę artystycznego fiimu. 
cznych. Uwaga: Wystrzegać się bezwartościowych naśladownictw. 

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

Nad program „Prawa krwi. zaraz do naszego składu fabrycznego S 
„POLSKA PRODUKCJA”, ŁÓDŹ, SKRZ. 
  

      
        

  

    
    

          

  

  

    

         

  

POCZT. 56. Polskie Kino Uwaga! Kosztem olbrzymich sum udało się zdobyć najnowsze wybitnie artystycznie arcydzieło 1 raz w Wilnie p. t. 
Cenniki i druki wysyłamy bezpłatnie. $ R $ ||, przepiękny życiowo-erotyczny dramat w 12 aktach, W roli gł. PETYYTYTTTTTTT MMM"! wanpa: | WALE $STRAWSA mu ran Beida EE 
JL) Wielka 30. Tel. 14-81 | cerki wiedeńskie Anita Berber i Bella Spis. Nad program najnowszy szlager 1 raz w Wilnie p. t. „Dlatego w = PA Fm ĄBAJ CIE ЕЕ WYCIECZK! į „FRANCOPOLU“ że cię kocham*. Potężny dramat wielkiej miłości i poświęcenia w IO akt. w rol. Mikołaj Rimski i Elza Temary 

Н ЕЕ 

::‚…‚?‚Ё:Ё;Ё:Ёусдт?‚(‚;ф' Е Święta Bożego Narodzenia KINO Dziś! Najpiękniejsza gwiazda Ameryki, czarująca BILLE DOVE i ulubieniec kobiet ROD LA ROCQUE 
= środka od odcisków s ‚„ \м Zakopanem „ŠWIATOWID“ w swej najnowszej ка 
Ž Е 5-dniowa wycieczka. Cena zł. 238. Mickiewicza 0: kreacji $> R A w «b MA E z A 
a Prow. A. P A K A E Święto A O Bajeczna wystawa. Niewidziany przepych. 

krę S BY ANANASA | 10-aniowa wycieczka. Cena od zł. 600— 
PRPZED dei, 62868680680600 4-ry Šiapdoja pa piwiarie 
UžYCIEM „LMT sie bec one dh: Cena od zł. 980 

    
   

      

  

Drzewo 

  

| 
| 
Ё Га 

| 

i, : leją i Węgiel górno- Ceny rozumieją się od i do Warszawy. 

PRZECIW ae S omien“ P" „POŚWIĘĆ 3 DNI NA ZWIEDZENIE 

Kia LU zona" „Płomień zĘ Grad es Е -Е й. 
sKORY-PAK 1 TVADZY ПП Sprzedać również о В А Т У. Polakie. Biura Podróćy! Akkancėjai“ 

  

Warszawa, Trębacka 9, tel. 206-73. 

Prosimy żądać szczegółowych 
prospektów 

MOW 
Źądajcie wszędzie 

ai 

Znany napój bezalkoholowy. 
Wył. wyrobu fabr. „„NEKTAR“. 

ad. HoA GDY ZBOŻE JEST TANIE, 
NALEŻY JE $SPAS$AĆ NIEROGACIZNĄ 

SAMO ZBOŻE JEDNAK NIE WYSTARCZY, GDYŻ NIE ZAWIERA WSZYSTKIEGO, 
CO POTRZEBNE DO SZYBKIEGO TUCZENIA ŚWIŃ. 

ZARADZI TEMU: 

„PROVENDEINE“ |- 
CO PISZĄ HoDOWCY O s„PRROVENKDEINE““ 

P. JAN SYCHNOWICZ, MIŃSK MAZOWIECKI pisze 21 lutego 
1930 roku; 

Dziękuję za tak skuteczny środek dla hodowli świń jak 

„Provendeine*. Hoduję 2 prosiaki i mój sąsiad także 2 te- 

go samego lęgu, lecz nie dawał „,Provendeine*. Okazało 

URASNA CREME 
nie zawiera tłuszczu Meiera się do ЗЫЕЛа 

Е z 

LLA ZAM 
        ; 
   

  

     

    
   

  

           
NAJLEPSZY 

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

nych wozach dostarcza 
Przedsiębiorstwo Handlowo- 

Przemysłowe 
M DEULL egzystuje od roku 

1890. Biuro: Wilno, 
Jagiellońska 3, tel. 811. Składy: Sło- 

  

Key i wszelkie oszczędności 
w różnej walucie lokujemy bez- 

płatnie na pierwszorzędne hipoteki 
miejskie i wiejskie przy dobrem — орго- 
centowaniu. AJENCJA „POLKRES* 

Wilno, ul. Królewska 3 tel. 17-80 

Posezonowa wyprzedaż 
okazyjnych samochodów osobowych, 

  

      

    
autobusów i ciężarówek, Chevrolet, 

  

  

  

    
  

  

  
  

  

    
        

  

  

  

   

  

  

  

  

  

      

     

wackiego 27, tel. 14-46. —0 Fiat, Owerland, Buick. się po 6 miesiącach, že moje „Świnki ważyły po 150 kg. 
Auto - Garaże WHeńska 26. Tel. 13-61. 17-52 a mego sąsiada połowę tej wagi, w co wiele osób wierzyć 

ABOMZNANRE nie chciało. | 

7 ma VE WEJ E“ daje znakomite wyniki przy hodowli świń, 

ZNAKOMITE uzuane za Najlepsze ŻĄDAJCIE „PROVENDEINĖ I ii 
WITAMINY silnie skoncentrowane pod działaniem promieni ultra-fioletowych 

4 o o X k, i a X š š SĘ y i w Ė N A ułatwiające i regulujące trawienie F ją g 

wzmacniające kościec Świń. Е. ‘тггдн ‘ Б Aš e Ė. Ž & ‘.кд АКС. w WARSZAWIE SOLE MINERALNE 
Dodawanie do zwykłej paszy drobnej dawki „Provendeine* daje: 

Panie I Panowie, dobrze się reprezentujący, mogą otrzymać 7 
R ARGE posen dE a eis Eee WYSZEDŁ Z POD TŁOCZNI DRUKARSKIEJ Pudełka po ZŁ. 4.75 i Zł. 9.50 są już w sprzedaży wszędzie! 
stnych warunkach. Byt zapewniony. Zgłosić się z dowodami oso- ` 
Ы;(уеші od godz. 17—20 pod ACERG Vilnis, W. Pohulanka 1. r Wyłączna sprzedaż na Woj. Wileń- WETERYNARJA“ Sp. z 

Biuro*,Rachuba* tel. 3-67. Ba skie, Nowogródzkie i Białostockie 33 ogr. odp. 

Ej WILNO, ul. Bazyljańska Nr. 2 
ы KTORYCH ROZPOWSZECHNIANIE R Sp. Z 0. 0, WARSZAWA, UL. TOWAROWA Nr. 33. 

> W POLSCE JEST WZBRONIONE „P OVEKDEINE ! 

№ CENA ZA EGZ. — ZL. 3. m KSIĘGARNIOM RABAT : . 

Wydawnictwo „KULTURA“ — Wiino, Kwaszelna 23 ы ю 

Е. ' 1е tłumacz Niebywała 7.000 dolarów SS Oszczędności 
KOSMETYKA K U P N 0 okazja overiand dopłaty przy kupnie | poszukuje  odpowied- swoje złote i dolary 

5 osob. z techniczną kamienicy z docho- |niego zajęcia. Zgłosze- ulokuj па 11 proc. 
SPR ZEDAŻ gwarancją za 4.400 zł. dem 16.000 złotych | nia do Administracji rocznie. Gotówka two- 

| № Biat otwarty 5.500 zł „, „rocznie. „Słowa* pod literamija jest zabezpieczona | 
GABINET sn oddzielny wb. dobrym štanie na | Wileńskie Biuro Ko- |A. W. | złotem, srebrem i dro- | 

Racjonalnej Kosme- Kupię dom z dogodnych warunkach | misowo - Handlowe | lektorka języka ge; kamieniami. OM- 
tyki Leczniczej. piącem w centrum kredytowych. Tatarska i La 21, angielskiego R CAE ` 

Wilno, LS „31 miasta lub w Ka 3. Tel. 17-52, —4| tel. 152. © | daje lekcje . angielskie- AOR pod kei       

ulic: Wielkiej ь 

Pohulanki, Žakretowej, kobiecą Do sprzedania 
m. 

Urod konserWu- Sjerakowskiego i Pił- dom w pobliżu dwor- 

je, Ai odświe- sudskiego. Zgłoszenia Ca kolejowego, z wol- 

że, wsuwa jej skazy w redakcji dla J. J. znem 33 pokojowem 

i braki. Masaż podaniem ceny i do- mieszkaniem w cenie 

twarzy i ciała (panie). kładnego adresu. Po- Około 4 tys. dol. Bliż- 

Sztuczne opalenie ce- średnicy wykluczeni, SZe szczegóły w skle- 

go. Przyjmuje też zgło złota, srebra, brylan- 
komplety. tów, futer, mebli, pia- szenia na 

samochodów Li ński i 

i RAE 
Kucharka Słuchacze 5 m. 3. 

kursów maturalnych i Paryżanka 

i KRZEWY OWOCOWE 
Zaaklimatyzowane, wychowane na miejscu w szkółkach. 

Nowy wielki dobry wybór 
polecają na sezon jesienny Szkółki Mazelewskie 

przy Kolonji Wileńskiej. 

  

  

  

  

    

  

  

  

  

łosów pie Gołębiowskich wykwalifikowana  po- 8 | z: samoucy! Żądajcie pro- 

Wilno. Zawalna 6—2 r zowice Trocka 3. —lszukuje pracy. Mosto- udziela „lekcyj języka spektów i katalogów 

aj = dobycze kosmetyki ra- FOLWARK wa 17—3. —o francuskiego w zakre- Bibljoteki Matematycz- 
; Ceny przystępne MB S onalne). w pobliżu miasfa, = „RED nej, kursu Literatury 

= TE = Codziennie od g. 10—8. od stacji kol. 3 klm, 1 p p. Polskiej, Łaciny, Hi- 
Dlatego, ża = W. Z. P. 43. luksusowe obszaru około 40 Potrzebna Paca AE IE z storji, Geografji, języ- 

ddoskońsiońe DOKTOR ha. Ziemia dobra, wychowawczyni, wiedzieć się ul. :kėw obcych. Wysyła 

śniegowce I kalosze 

    

   
   
    

LEKARZE) 

  

  

Blumowicz 

  

[LOKALEJ Ż/rody 

  

  

kobiecą Wspaniałe 

konser- 

  

skromnych wymagań, Jakóbska 6. m. 5. od 
meble 212 do 5. łąki, las, z zabudo- 

waniem sprzedamy 

gratis: _ Wydawnictwo 
„„Pomoc Szkolna“ Waj- do dwojga dzieci eksponaty z wystawy 

  

    
  

  

  

  

      

  

      

marki „Pepege”, mimo niskiej cen choroby weneryczne, а ` r. 1980, za które otrzy-| przy gotówce — |52усет. 78195а 56 — at uiejęzą nera, Warszawa, Bie- 
wyróżniają: sę banizo Bati we skórne i moczopłciowe wuje, doskonali, odswie« mano * największą na-| 21.000 zł. ul. 3 Maja 3—1 sag a. PP lańska 5—75. 2 
konaniam zewnętrznem i długo zacho- Dr. medycyny WIELKA 21 Do wynajęcia rza usuwa braki i skazy, grodę „Dyplom Uzna-| Dom H.-K. „Za- 12—3 i 5—9. A czanie oai Pożyczki 

wują początkową wspaniałość tor= tel. 921,0d9—11 18—6 ok. i. Gabinet . nia*. chęta'* Micklewi- kó As fg] p A c mbler W. Z. P. 29, Pokój z nowoczesnemi J „mia w obcych „Lingu-| | ; 
my | barw. Są pozatem bardzo a y „2 2. wygodami. Bankowa Kosmetyki edi 1. Sypialnia z i cza i, tel. 9-05. aphone“. Wilno, ul. Z i Goleyks 

. lekkie i zawsze łatwe do włożenia. Choroby weneryczne. róg Makowej I im. 11, Leczniczej wa cytrynowego, stylu LL Niemiecka © załatwiamy szybko, 
skórne i narządu mo- DOKTOR $ JA J. Hryniewiczowej, modernistycznego Ž Matrymonjalne A - tanio i dogodnie 
czowego. Mickiewicza SZVrWindt 1930 r. 3 Przepisywanie || Wileńskie Biuro Ko- 

Žž 1 12, róg Tatarskiej przyj- Pokój ul. WIELKA Me 18 mS. “5. Gabinet z drzewa PISMO „Fortuna versal aszynach || misowo - Handlowe 
PZNSZZOZ muje $—2 i i pół choroby weneryczne, Przyj. w g. 10- 1 i 4-7 mahoniowego stylu MO Rie 8 12 lat Przyszłość NZL Mickiewicza 24, 

e aaa wiec Td hem. "pór | moczepiowć do wynajęcia © w: Z. P. ew, demisyenego2ieor. Mine SORY: kadego dokladne og | mio Szybko I i || gs | 
«р ' P Ė G > ” gn 19, ой 9— I Tatarska $, m.l. —0 Pkt т Mż woderska 7. Admini-czyta astrolog /_ Wasi-| Wileńskie Biuro Ko. | — 

DR. ———————— So OW 0 2 „PLA racja na Wilno, Ber-lewski. Wilno, Wileń- isowo - Handlowe | zapewniony | 
J. BERNSZTEJN | Lokal MISTYTOT de BEAUIE sim okiem”. inkrustacji ge 77 „walna 17.. ska 6 m. 7. Ceny od 2 zł. | ”* Mickiewicza 21, Sochód 

pe loro Sire eee Si or a Je. „„KEVA“ (Paris) ij io i —o| tel. 152, = || osiągnie każdy przy 
й = ryczne i moczopłcio- Akuszerki 4 ou pokol Na PS“ Mickiewlcza 37, tel. wzorowych warsztatach = „Kursy kroju, szycia | lokowauiu gotówko - 

Pianina i Fortepjany NE. Mickiewićza 28 m. Akusze rki ao NEUE 657, od 11 - 1 Sabas 19. Tel. 198. oto zę żle Jakie środki robót ręcznych i mo-| wych oszczędności 
o światowej sławie Pleyel, Bechstein etc., 5. Od 9—1 i 4—8 wr AKUSZERKA osie AB aide 2 ŻĘ Rezgładzanie i odświe- —0 majątsu ziemskiego są najbardziej pak delowania e przez A 
takoż Arnold Fibigier, Kerntopf i Sya, uzna- ŚMIAŁOWSKA zk Ray. a, r| obszaru 275 ha z i k man $ Siefagowiczh ny a Res 

i - r AA antami. Mac a wo - Ha 
y EA TACY kralu Dr Ginsberg oraz Gabinet Kosme- Mieszkania. Elektryzacja W-Z.P.85 „Spr zedam I Gauni is ust—tylko radioaktyw- | Wilka 56 m. 3 Mickiewicza 21, 
piss DRT a i a Choroby skórne, we-tyczny, usuwa zmarszcz 3 pokojowe 7 wygoda- —————— dwa duže  luksusowe | J pr * |ne preparaty Tlenol-Ra Przyjmuję | uezenice | tel, 152. s 

Wysawie Kcaj-. w, Route 19a0 neryczne i moczopłcio- ki piegi wągry, łupież, mi odnowione do wy: KA 5 , Н , e WILNO, 

  

    

K. DĄBROWSKA lustra w złoconych ra- 

    
i +lańchia Ri _ |wg. D-ra med. Napole- zapisy codziennie, dla —— T. 

Ni we. Wileńska 3, od orodawki, kurzajki, wy- najecia. Ul. Krakowska Pau As mach, styl „Rokoko*, | nisowo = Hanai ona Cybulskiego, Prof. przyjezdnych _pomie- Pianina ; ul. Niemiecka 3, m. 6. 8 — 114 — 8. Tel.padanie włosów, Mic-Ne 51. Informuje Do- MA MaSsZYNIE cena 80. zł. Biskupia Mickiewicza 21 Uniwer. Jagiellońskie-szczenie zapewnione, prawie nowe do sprze- 
SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. CENY FABRYCZNE. 567. kiewicza 46. zorca. ` ul. Orzeszkowej ||-16 12, lombard. = ati 152 и * 1|20- —0 —?2dania ul. Mostowa 5 
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- wydawca St. Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Weydylło Drukarnia Wydawnictwa „Słowo”, Zamkowa 2


