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się zgromadzenie 

przedwyborcze _ Ndecji _ Wileńskiej 

przy współudziale profesora Sta- 

nisława Strońskiego, najwybitniejsze- 

go parlamentarzysty tej partji. 

Rzecz charakterystyczna Ndcja nie 

postawiła prof. Strońskiego na liście 

państwowej,. W stronnictwach polity- 

cznych w Polsce panuje przedewszyst 

kiem zawiść. Wszystko łatwiej wyba- 

czają swym członkom, niż talent i wie- 

dzę. Prof. Stroński góruje pod wzglę- 

dem talentu i wiedzy nad przywódcami 

klubu Ndeckiego , więc nie znalazło 

się dła niego miejsca na liście pań- 

stwowej kandydatów Ndeckich. Prof. 

Stroński dwa razy w życiu robił sece- 

sję ze stronnictwa  Ndeckiego; raz 

stworzył grupę w Galicji, której orga- 

nem był tygodnik „Rzeczpospolita“, 

była to grupa społecznie zbliżona do 

podolaków, politycznie zwalczająca 

moskalofilstwo Ndeckie, zapoczątkowa 

ne przez Dmowskiego; drugi raz wy- 

tworzył stronnictwo chaenów, zwalcza 

jące kompromis Ndecko - Piastowski 
w kwestji agrarnej. W obu wypadkach 

samodziel:.ae grupy prof. Strońskiego 
nie były trwałe, więc znów Ignie on do 

Ndeków chociaż stado Ndeckie nie 
lgnie do niego. Udział proi. Strońskie 
go w kampanji wyborczej Ndeków jest 
dla nich wielkim plusem, ze względu 

na agitacyjne i dialektyczne zdolności 

prof. Strońskiego; dla kandydatów | 
poszczególnych okręgów jest to plus i 

minus plus, bo wytwarza i popularyzuje 

argumenty contra przeciwnym obozom 

minus, gdyż w porównaniu z mowami 

Strońskiego prezmówienia miejscowe 
wych kandydatów wychodzą blado i 

nieudolnie, kandydaci ci obniżają się 
przeto w oczacn wyborców. 

Na zgromadzeniu przedwyborczem w 
Wilnie 26-go bm. przemawiali oprócz 
Strońskiego adwokat Jasiński i prof. 
Komarnicki, kandydat na posła na pier 
wszym miejscu listy Ndeckiej. 

Adwokat Jasiński powoływał się 
na dawne zasługi Ndeckie, przypomi- 

nał wydawnictwo „Polaka* za kordo- 

nem, przenikającego do zaboru rosyj- 

skiego i budzącego patrjotyzm wśród 
mas ludowych. Tak moglibyśmy 

powiedzieć, były to zasługi jednego z 

26 bm. odbyło 

« twórców tego obozu śp. Jana Popław 
skiego, zmarłego w 1907 r. i mocno 

wówczas  rozgoryczonego z powodu 
kursu ugodowego Ndecji. Kierunek 
Ndecki uległ różnym zmianom, miał 

piękne i ohydne karty. Dziś ważnemi 
są nie fakty z odległej przeszłości, 

ilecz działalność Ndecka w dobie o- 
becnej i oraz zamierzenia na przysz- 
łość, a o tem dyskretnie zamilczai 
adwokat Jasiński , wzywając do głoso 
wania na listę Ndecką. 

Prof. Stroński usiłował pociągnąć 

słuchaczy do swego stronnictwa głów 
nie nie przez rozwijanie jego progra- 
mu, iecz przez wytoczenie wielokalibro 
wych, choć częstokroć nie słusznych 
argumentów przeciwko polityce rzą- 
dów pomajowych. Umia: wybrać naj- 
czulsze dla słuchaczy struny, więc twier 
dził że od 1926 r. budżet wzrósł od 
1,7 miljari: to $ miljardów. Najpierw 

- zróbmy małą poprawkę, budżet. 1926 
r. wynosił w dochodach nie 1,7004 mil 
jonów lecz 2,133 miljony, w wydatkach 
zaś 1,852 miljony. Od początku Pań- 
stwa Polskiego budżet poraz pierwszy 
zastał zamknięty z nadwyżką. Zrówno 

, Ważenie budżetu jest niezaprzeczalną 
| zasługa rządów pomajowych. Dochody 
wzrastały głównie nie z powodu 
zwiększania stawek podatkowych, po 
za zwiększeniem stawek celn. w 1928 
1., stopa podatkowa wogóle nie ulega- 
ła zwiększeniu, lecz z powodu rozwo- 
ju sił produkcyjnych kraju i dobrej 
konjunktury gospodarczej w 1927 r. i 

' jeszcze możliwej konjunktury w 1928 
roku, 8 

Zwiekszeniė wydatkow  paistwo- 
wych w Polsce jest rzeczą naturalna 
wobec wzrostu ludności o 400 tysięcy 
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rocznie oraz szeregu niezaspokojonych 

potrzeb cywilizacyjnych i kulturalnych. 

W 1925 r. w porównaniu z 1924 przy 

«prowadzeniu do jednego mianownika 

złotego (przeciętny kurs w 1924 r. 100 

w 1925 r. 90 proc.) wydatki w 1925 

roku w porównaniu z 1924 wzrosły 

przeszło 10 proc. Rząd wówczas 0- 

pierał się o stronnictwo Ndeków. Wy- 

datki się zwiększały pomimo złej ko::- 

junktury 1925 r. W latach dobrej kon 
junktury 1926— 27 r. wzrosły wydatki 

o 20 proc. W 1927 — 8 r. o 17 proc. 

w następnym zaś roku pogorszonej 

konjunktury nasiz,piło zmniejszenie wy 

datków. Obecnie premjer i minister 

Skarbu zapowiadają oszczędności bu- 
dżetowe. Mamy gwarancję, że nie pój 
dą one zbyt daleko. Praojcowie nasi 

w końcu XVIII wieku byli zbyt oszczęd 

ni na potrzeby państwowe, lecz zniewo 
leni byli zato po rozbiorach płacić ob- 
cym państwom kilkakroč więcej, niż 
płacili swemu. Pamiętajmy że Rosja 
zwiększa swe wydatki na zbrojenie się 

i przemysł wojenny. 
Nie jestem zwolennikiem naszego 

systemu finansowego, ani naszej po 
lityki ekonomicznej, radbym usłyszeć 

rzeczową krytykę takiego doświadczo- 

nego parlamentarzysty jak prof. Stroń 

ski, lecz on jej nie dał, wskazywał tyl 

ko na wzrost wydatków na emerytury 

cywilne i wojskowe, oraz zwiększe- 

nie ilości emerytów państwa Polskie- 

go przy zmniejszeniu ilości emerytów 

z tytułu służby w państwach zabor- 

czych. Jest to bezwarunkowo proces 

naturalny, jednak był on przyśpieszo- 

ny zmianami wywołanemi nowym sy- 

stemem. Gdyby obecnie Centrolew z 

Ndecją przyszły do władzy nastąpiłyby 
olbrzymie zmiany personalne w admi- 

nistracji i wojsku, mielibyśmy prawdo- 

podobnie trzykrotnie zwiększone sze- 

regi emerytów i wydatki państ wowe 

na emeryturę. 

Prof. Stroński podniósł w swej mo 

wie sprawę reformy konstytucji, przy- 

czem zaatakował wybór prezydenta 
przez plebiscyt wykazując słusznie nie 
bezpieczeństwo związane z takim wy- 

borem, wspominał, że w wyborach 

1928 r . nasze mniejszości narodowe 

niechętne Polskiemu Państwu oraz 

stronnictwa lewicowe dla Państwa 
niebezpieczne zdobyły znaczną więk- 

szość głosów, stronnictwo zaś naro- 

dowe Chadecja, Piast oraz BB uzyska- 
ły mniejszość. Wybory więc plebicyto- 
we dałyby Prezydenta opartego na 
ianiejszościach i stronnictwach skraj- 
nych. Otóż taki Prezydent obdarzony 

rozległą władzą byłby dla państwa kię 
ską. Prof. Stroński zwalczając projekt 

konstytucyjny BB z zeszłego Sejmu, 
pomija te ograniczenie jakie wprowa- 

dza ów projekt przy wyborze prezy- 
denta, a mianowicie, że wybór musi 

się odbywać tylko między dwoma kan 
dydatami: kandydatem de sygnowa- 
nym przez Prezydenta oraz kandyda- 
tem wybranym przez Sejm. Wobec te- 

go wybory Prezydenta przez plebiscyt 

nie byłyby niebezpieczniejsze od wy- 

borów przez Sejm i dawałyby daleko 

więcej ciągłości kierunku politycznego 

i władzy. Rzecz charakterystyczna ze 
statystyki wyborczej, wykazującej tak 
ujemne wyniki spółczesnego systemu 
wyborczego, prof. Stroński oraz jego 
stronnictwo nie wyprowadza natural- 
ne konsekwencji, zmiany systemu wy- 

borczego. я 

Prof. Stroński dowodził w swojej 
mowie, że stanowisko międzynarodo- 

we Polski uległo pogorszeniu. Dążnoś 
ci Niemiec do rewizji swych granic 
wschodnich, a naszych zachodnich, 
zwiększenie ceł agrarnych, niweczą- 

cych korzyści zawarte ale nie ratyfi- 

kowane w umowie handlowej polsko- 
niemieckiej — oto, zdaniem prof. Stroń 
skiego objawy świadczące o tem, że 
nie posiadamy mocnego stanowiska 
międzynarodowego. Charakterystyczny 

postęp w poglądach prof. Strońskie- 

go. Staje on na zbliżonem ze mną sta- 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem 
Redakcja rękopisów nie zamówionych nie zwraca, Administra- 
<ja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń, 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szi 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASLAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul Zamkowa, — W. Wiłodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep Tytoniowy $. Zwierzyński. 
KLECK —- Sklep „Jedność*. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch'*. 
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nadeslane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 

N. ŚWIĘCIANY — 
OSZMIANA — 

ST. ŚWIĘCIANY 

WARSZAWA — I 
WOŁKOWYSA — 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na strone 4ej i 2 gr 4 La iecstem i5 groszy. Komumkaty ста 
60 gr. „W numerach świątecznych braz z prowincji o 25 proc. drożej. 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń c. uu 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarezemie nurreru dowowow=qgo 20 groszy 

‚ 
NIESWIE2 — ul. Ratuszowa — Ksiegarnia Jažwiūskiegs- 
NOWOGRODEK — Kiosk St. Mi о. 

Księgarnia T-wa „Ruch“. 
Księgarnia Spółdz. Naucz. 

PIŃSK — Księgarnia Puiska — St. Bednarski. 
POSTAWY —, księgarnia Polskiej Macierzy | 
SLONIM — Księgarnia D, Lubowskiego, ul. Mickiewicza 12. 
STOLF-CE — hsięgaroia V-wa „Ruch“, 

— ul. Kyoek 4 -— N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATÓWA — ul. Miekiewicza 24, F. Juczewska 

Szkolnej 

-»o nmięy. Kot. „Ruch“. 
księgarnia T-wa „Rach”. 

    

  

  

Eksportacja i pogrzeb ofiar  Wieściprzedwyborcze AA KA 
katastrofy samochodowej х 

$. P. PPLK. ]. TATARY I POR. S. ZACWILICHOWSKIEGO 

WARSZAWA. (PAT) W dniu 27 bm. o godz. 11 rano odbyło się wy- 
prowadzenie zwłok śp. ppłk. dypl. Jana Tatary, z kaplcy szpitala Ujazdow- 
skiego na dworzec kolejowy, skąd przewiezione będą do Lwowa. Nabożeńst- 
wo żałobne odprawione zostało przy zwłokach śp. Tatary. Na eksportacji 
byli obecni, prócz rodziny zmarłego, wiceminister spraw wojskowych gen. 
Konarzewski, szef Sztabu gen. Piskor, dowódca OK gen. Wróblewski, prezes 
BB płk. Sławek, komendant garnizonu płk. Wieniawa Długoszewski, licznie 
reprezentowany korpus oficerski oraz przyjaciele i towarzysze broni zmarłe- 
go. Po Mszy żałobnej uformował się kondukt, którego czoło stanowił szwa- 
dron 1 pułku szwoleżerów z orkiestrą. 

Następnie na lawecie zaprzężonej w 6 koni, przewieziono trumnę ze 
zwłokami. Na dworcu Głównym trumnę złożono do specjalnego wagonu. Tu 
w imieniu korpusu oficerskiego pożegnał zmarłego szef 
dypl. Pełczyński. Na zakończenie żałobnej uroczystości 

Il oddziału ppłk. 

szwoleżerów odegrała marsza żałobnego. 
Również przed południem odbył się pogrzeb zmarłego tragicznie 

katastrofie samochodowej śp. por. Stanisława Zaćwilichowskiego. 
stości żałobne rozpoczęły się mszą św. w kościele św. Aleksandra Obecna 
była rodzina zmarłego, członkowie rządu, przedstawiciele świata naukowego, 
politycznego, gospodarczego, posłowie i senatorowie, przedstawiciele orga- 
nizacyj społecznych, koledzy, przyjaciele oraz towarzysze broni 
Między innymi byli min. Beck, Zaleski, Matuszewski , Składkowski, Janta - 
Połczyński, Staniewicz, Matakiewicz, 
mański, pani marszałkowa Piłsudska, byli premjerowie: prof. Bartel płk. Sła- 
wek, dr. Świtalski. 

Po odśpiewaniu egzekwji „trumnę ze zwłokami 
zmarłego. Kondukt żałobny, poprzedzany był przez pluton honorowy wojska. 

Prystor, marszałek Senatu prof. 

wynieśli 

Przed karawanem nesiono poduszkę z odznakami zmarłego. 

Przed bramą cmentarną przyjaciele śp. por. Zaćwilichowskiego wzięli 
trumnę na swe barki, niosąc zwłoki na miejsce wiecznego spoczynku. Przed 
otwartą mogiłą wygłosili przemówienia p. minister spraw zagranicznych Za- 
leski, szef Ii oddziału Sztabu Głównego ppłk. Pełczyński, szef Biura Prawne- 
go prezesa Rady Ministrów dr. Piętak oraz następca naczelnika wydziału 
wschodniego MSZ Raczyński. 

Mówcy w słowach pełnych wzruszenia żegnali z głębokim żalem przed 
wczesnie zmarłego śp. por. Zaćwilichowskiego, podkreślając jego niezwy- 
kłe zdolności i zalety charakteru oraz wielkie zasługi, jakie położył zmarły w 
pracy dla dobra państwa. Wśród wieńców, złożonych na grobie, wyróżniał 
się wieniec od Marszałka Piłsudskiego. 

WIEŚCI z BRAZYLJI. 
DR. VARGAS PREZYDENTEM. 

LONDYN. (PAT). Z Ponta Grossa donoszą, że koło wojskowe w Rio de Janeiro 

ofiarowało stanowisko prezydenta republiki kandydatowi liberałów Getulio Vargas, który 

przepadł w odbytych wiosną rb. wyborach na prezydenta. 

RIO DE JANEIRO. (PAT). Korespondent Reutera dowiaduje się, iż zaofiarowane 

przez rząd tymczasowy stanowisko prezydenta republiki zostało przyjęte przez dr. var- 

gasa. Jak przypuszczają , Vargas, przybędzie w dniu 27 do stolicy, celem objęcia wła- 

dzy. Demobilizacja oddziałów związkowych rozpoczęła się w dniu 26 bm. 

CZŁONKOWIE DAWNEGO RZĄDU ARESZTOWANI. 

RIO DE JANEIRO. (PAT). Były wiceprezydent Mello Vianna został aresztowany 

w chwili, gdy usiłował dostać się na pokład „Almazora“. Aresztowano również byłego 
dyrektora Banku Brazylijskiego. 

Władze policyjne miał y oświadczyć, że w rezultacie śledztwa wszyscy członkowie 
dawnego rządu zostaną aresztowani. 

Nowa prowokacja G. P. U. 
MOSKWA. (PAT). Wykryto organizację kontrrewolucyjną, złożoną głównie z in- 

żynierów, działających konspiracyjnie pod nazwą partji przemysłowej. 

Organizacja ta miała na 

strukcyjną w różnych dziedzinach gospodarki krajowej i dążyła do 

celu sztuczne wywołanie kryzysu przez działalność de- 

tego, by przesile- 

nie rozszerzało się równocześnie z interwencją zagranicy. 

Przeciwbrytyjska akcja sjonistów 
SOJUSZ POTENTATÓW Z N. YORKU 

NOWY YORK. (PAT). Na zebraniu 250 najbogatszych żydów Nowego 

Yorku postanowiono utworzyć specjalny fundusz sjonistyczny, przeznaczony 

na obronę praw żydów, znajdujących 

Na zebraniu tem subskrybowano 25 tys. dol., a drugie 25 tys. przy- 

izeczono złożyć. 

się pod mandatem brytyjskim. 

orkiestra 1 pułku 

w 
Uroczy- 

zmarłego. 

Szy- 

przyjaciele 

  

CZOŁOWI KANDYDACI CENTROLE- 

WU W WIĘZIENIU. 

NOWOGRODEK. (PAT). — Czo- 
łowy kżandydat Centrolewu w okręgu 

nowogródzkm Józef Machaj został о- 

negdaj skazany przez Sąd Grodzki w 

Stołpcach na dwa tygodne więzienia 

za obrazę policjanta podczas pełnie- 

nia obowiązków służbowych. 

NOWOGRÓDEK (PAT) W dniu 
27 bm. został aresztowany w Lidzie 

czołowy kandydat na liście Centrole- 

wu do Sejmu Jan Matecki, który jest 

oskarżony o antypaństwowe wystąpie 

nia. 

UNIEWAŻŻNIENIE LISTY CENTRO- 

LEWU W OKRĘGU KRAKÓW-POW. 

Komisja wyborcza nr. 42 unieważni 

ła listę centrolewu na której figuro- 

wali Ignacy Daszyński, Kwapiński i 

Jan Nosse. 

ZATWIERDZENIE LIST OKRĘGO- 

WYCH. 

Na posiedzeniu Okręgowej Komisji 
Wyborczej nr. 63 w Wilnie dnia 27 
bm. Komisja definitywnie zatwierdziła 
listy wyborcze, zgłoszone przez dzie- 
więć stronnictw, a mianowicie: Bez- 
partyjny Blok Współpracy z Rządem 
— do Sejmu i Senatu, Ogólno - Ży- 
dowski Blok Gospodarczy — do: Sej 
mu i Senatu, Blok Lewicy Socjałistycz 
nej (Bund NSPP) — do Sejmu, Ży- 
dowski Komitet Wyborczy Poalej - 
Sjon — do Sejmu, Lewica Robotniczo- 
Chłopska — do Sejmu, Jedność Robot 
iiiczo - Chłopska -— do Sejmu, Central 
ny Związek Białoruskich Kulturalno - 
Oświatowych Organizacyj i Instytucyj 
-— do Senatu, Związek Obronw Prawa 
i Wolności Ludu — do Sejmu i Se- 
natu. 

Okręgowa Komisja Wyborcza za- 
kwestjonowała: 1) Sejmową listę Ukra 
ińskiego i Białoruskiego Bloku Wy- 
borczego, 2) sejmową listę Bloku O- 
brony Praw Narodowości Żydowskiej 
w Polsce. 

Co do tych dwóch list sejmowych 
Komisja poweźmie ostateczną decyzję 
na posiedzeniu w dniu 29 bm. £ 

Senackie listy tyle ugrupowań za- 
twierdzono. 

Ponadto z listy sejmowej Jeduoś- 
ci Robotniczo - Chłopskiej komisja 
skreśliła nazwiska dwóch kandydatów 
Burzyńskiego Stanisława i Henocha 
Gerszona, zaś z listy senackiej Związ- 
ku Obrony Prawa i Wolności ludu 
skreślono kandydata Wacława Pasz- 
kowskiego. 

SPROSTOWANIE 

Nawiązując do mylnie podanej wzmianki 
w numerze 246 (sobotnim) „Słowa”* komu- 
nikujemy co następuje: 

W dniu 22-X r. b. o godz. 18 odbyło się 
w EA Urzędn. w Brasławiu, posiedzenie 
Bezp. BI. Współpracy z Rządem, na którem 
przemawiał p. Hołówko. Na to posiedzenie 
zostali zaproszeni członkowie zarządu Zw. 
Ziemian 

Walny zjazd Zw. Ziemian pow. Brasław- 
skiego odbył się tegoż dnia w godzinach 
porannych w lokalu Zw. Ziemian, na którym 
ostanowiono jednogłośnie przystąpić do 
ezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. 

nowisku że położenie międzynarodo- 

we Polski zależne jest od stosunków 

polsko - niemieckich. Prof. Stroński 

nie jest jednak całkiem konsekwentny. 

Jakkolwiek oświadcza się za potrzebą 

traktatu handlowego polsko - niemiec 

kiego, jednak zarzuca polski emu rzą- 
dowi że zgodził się na przyznanie 

Niemcom klauzuli największego uprzy- 

wilejowania W OS adnictwie. Prof. . 

Stroński gotów iść zawsze w krok ze 

swoją boną fracuską. Otóż Francja 

przyznała Niemcom takie same prawa 

osadnictwa jakie zostały przyznane 

przez rząd polski. Prof. Stroński, zaj- 

mujący się usilnie polityką międzynaro 

Gową musi wiedzieć, że Niemcy we 

wszystkich traktatach powojennych 

uzyskali prawo osadnictwa i uważają 

to prawo za conditio sine qua non za- 

warcia traktatu. Prof. Stroński wypo- 

wiada się przeciwko przyrzeczeniu u- 

dzielonemu przez rząd polski: państwu 

Niemieckiemu nie likwidowania mie- 
nia niemieckiego w Polsce. Nie uwzglę 

dnia jednak tego, że odłamy mniejszo- 

ści narodowej mogą być czynnikiem 

zaostrzenia lub łagodzenia stosunków 

między państwem posiadającym daną 
mniejszość, a pąństwem opartem na 

narodzie którego odłam stanowi ową 

mniejszość w sąsiedniem państwie. 

Prof. Stroński ubolewa, że po po- 
życzce stabilizacyjnej Polska nie uzy- 
skała żadnej znaczniejszej pożyczki 

zagranicznej i przypisuje to rządom po 

majowym. Kredytowość Polski i przed 
przewrotem majowym była nikła. Poza 

fatalną pożyczką włoską i pożyczką 

Dillonowską Polska właściwie żadne: 

pożyczki znaczniejszej nie zawarła. Po 

życzka trustu zapałczanego była nik- 

czemną jak dawniej mówiono, — па 

jak mówimy obecnie. Ten brak kredy 
towości -Polski przypisać należy prze- 

dewszystkiem krzykliwemu g ermanc- 

fobstwu Ndecji, zdradzającemu pogięd 

że Polska jest w przededniu wojny z 

Niemcami. 1928 — 29 r. były wyjat- 

kowo nie korzystne dla zawierania po- 

życzek; Ameryka wówczas wycofywała 

swe kredyty z Europy. 

Nie możemy szczegółowo polemizo 

wać że wszystkiemi poglądami, wypo- 
wiedzianemi w mowie prof. Strońskie- 
go. Dodam tylko, że reforma ustrojowa 
Ndecjisłów prof. Strońskiego miała po 
legać tylko na daniu prawa Prezyden- 
towi przewodniczenia na posiedzeniach 

Rady Ministrów. 

Mogliśmy się spodziewać, że profesor 

prawa publicznego pan Komarnicki roz 

winie szeroko sprawę reformy  ustro- 

jowej. Nie poruszył on jej jak nie po- 

ruszał żadnej zasadniczej kweestji. 

Wzywał tylko do głosowania za stron 

nictwem Ndeckim „Trzeba ' wykazać 

czy władza należy do kliki, czy do 
narodu'. wołał prof. K. Należałoby po 

wedzieć: wybory wkrótce wykażą ile 

posłów otrzyma klika Ndecka , ile in- 
ne. Władysław Studnicki. 

* + * 

Zgromadzenie ndckie przedwyborcze nie 
było bardzo liczne, liczyło około 200 osób. 
W pierwszych rzędach siedzieli siwi pano- 
wie, z których niejeden spał snem sprawie- 
dliwego, nawet w czasie efektownych miejsc 
mowy p. Strońskiego. Ci siwi panowie re- 
prezentowali inteligencję, reszta szary tłum 
drobnomieszczański. 

` 

HITTLER WYBRAŃCEM BOŻYM 

Narodowy socjalizm niemiecki ma 
własną niedorzeczną filozofję i jeszcze 
bardziej niedorzeczną „germańską re- 
ligję krwi*. Teoretykiem i filozofem 
tego nowego prądu społecznego w 
Niemczech jest naczelny redaktor pis- 
ma „Vėlkischer Beobachter“, Rosen- 
berg. Jego poglądami  filozoficznemi 
oraz nauką o Bogu i duszy ludzkiej 
zajęła się krytyka katolicka. 

Zdaniem Rosenberga, religją nie- 
mieckiej przyszłości będzie „swoiście 
ukształtowana świadomość narodowa* 
(artgebundene Volksbewusstsein) Naj- 
płomienniejszy nacjonalizm, zwrócony 
już nie ku szczepom, dynastjom, wy- 
znaniom, lecz ku  prasubstancji, ku | 
swoiście ukształtowanej narodowości,. 
jest posłannictwem, które stopi kiedyś 
wszelkie żużle, by wydobyć to, co 
szlachetne, a odrzucić, co nieszlachet- 
ne. Z filozoficznych wywodów Rosen- 
berga i z twierdzenia samego Hittlera, 
że o znaczeniu narodu decyduje nie 
wychowanie, lecz wartość krwi, to, co 
pierwiastkowo tkwi we krwi, wynika, 
że hittlerowcy tylko cielesne pochodze 
nie uważają za czynnik miarodajny i 
że służbę dla narodu, jako dla spo- 
łeczności, powiązanej tożsamością po- 
chodzenia, uważają za „religję*. 

Chrześcijańskie pojęcie Boga Ro- 
senberg odrzuca, a nawet wyśmiewa,. 
a duszę ludzką, ale tylko germańską,. 

czyni równą Bogu, gdyż pisze: „Dzie: 
dziczne dobro duszy północnej (hittle- 
rowcy na każdym kroku podkreślają 
wyższość germańskiej rasy północnej 
nad innemi) polegało istotnie na świa 
domości nietylko podobieństwa z Bo- 
giem, ale także równości duszy z Bo- 
giem“. 

Ta „religja krwi* nie jest tyl 
własnością Rosenberga. W Šikai 
nym artykule pisma „Vólkischer Beo- 
bachter* znajdują się takie słowa: 2 
my chcemy święcić zmartwychwstanie 
w nowej narodowej społeczności wszy 
stkich Niemców, społeczności z krwif* 
To zmartwychwstanie narodu niemiec- 
kiego może nastąpić dopiero wówczas, 
gdy „przypomni on sobie znowu swoje 
przez krew określone zasady życia, 
swój charakter, godność i narodową 
cześć'*. 

Jest to ten sam język, co w książce 
Rosenberga. 

Jaki szał ogarnął hittlerowców pod 
wpływem tego mitu krwi, świadczy 
wymownie poniższy przykład: w do- 
datku „Der S. A. Mann“ do „Vėlki- 
słowa: „scher Beobachter* z dnia 25 
stycznia 1930 roku niejaki Alfred Fra- 
uenfeld napisał: „Gdyby dziś Pan 
przebywał jeszcze śród ludzi, jak nie- 
gdyś, gdy powiedział: „Ty jesteś Piot 
rem, opoką, a na tej opoce zbuduję 
Kościół mój* — to głos jego musieli- 
byśmy usłyszeć w ryku tysięcy armat, 
szale i zgiełku bitwy fizycznej, gdy z 
pośród miljonów wojowników wybie- 
rałby jednego: Adolfa Hittlera. To jest 
nasz wódz! A idea? — Tkwi ona we 
krwi  Najszlachetniejszych w rasie i 
tylko musi być wyniesiona w świat 
świadomości. — Z radością będą lu- 
dzie posłuszni tej idei, chociaż żąda 
ona: Powinieneś wszystko opuścić i 
iść za mną!* 

A zatem Hittler jest Bożymi wybrańcem 
m! 

I pomyśleć, że tacy ludzie, że cl 
wyznawcy religji krwi, rzecznicy naj- 
bardziej ianatycznego szowinizmu ger 
mańskiego odnieśli wielkie zwycięstwo 
przy ostatnich wyborach do Reichsta- 
gu, że otrzymali miljony głosów! 

Jakież stąd płynie ostrzeżenie dla 
Polski i czy Polska rozumie je dosta- 
tecznie — oto pytania; które serdecz- 
ną troską muszą napawać każdego, kto 
spokojnie patrzy na nasze wewnętrzne 

cj u boku drapieżnych sąsia- 
w. 
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Konserwacja ruin Zamku Trockiego. 

TTD EEE 

JODY 
— Quousque tandem? Prawosiawna wieś 

białoruska bolszewizuje się! Ustuinie spój- 
nie moralne, utrzymujące we wzgiędnej rów 
nowadze złe i dobre nawyki naszych wło- 
ścian prawosławnych pękają i rozlužniają 
się — poczekajmy, jeszcze trochę czasu, a 
najniższe instynkty, ta część  najpodlejsza 
„ja“ ludzkiego, weźmie górę nad częścią 
iepszą. A wówczas? Nie pytajmy! Widmo 
tego, co się wówczas stać moż zbyt je- 
szcze jaskrawo stoi przed naszemi oczami, 
przed oczami ludzi, którzy widzieli i prze- 
żyć musieli całe piekło rządów rozkiełzanej 
bestji ludzkiej. 

Tak, wieś prawosławna bolszewizuje się 
— stwierdzić to trzeba z całą dobitnością i 
prawdą — a, co straszniejsze, nie jest to 
skutkiem okrzyczanej agitacji z Moskwy, 
czy Mińska, na karb której tak chętnie i bez 
reszty, składamy powstawanie i rozwijanie 
się tęgo zła, co prowadzi do zagłady całej 
kultury Zachodu, lecz przyczyn tego należy 
szukać w nas samych, w naszych czynach 
im ch metodach pracy nad ludem, a 
najbliżej — w naszem nieróbstwie. Agita- 
cja czynników wywrotowych, to drobna 
tylko przyczyną tego, co się dzieje, co się 
staje z dniem każdym. Istotne przyczyny 
leżą gdzieindziej! Oto upada religijność 
wśród mas włościan białoruskich, oto lata 
tuż po ukończeniu 14-go roku życia, w któ- 
rym młodzież wiejska opuszcza szkoły pow- 
szechne, nie są wykorzystywane dla bu- 
dzenia i utrwalania uczuć wyższych, jakie 
jak wiadomo, dopiero w sa czasie powsta- 
ja, brak zorganizowanej planowej pracy nad 
oświatą pozaszkolną, wreszcie zupełna igno- 
rancja w budzeniu i utrwalaniu uczuć reli- 
gijnych wśród dziatwy szkolnej — oto głów- 
ne przyczyny upadku wsi prawosławnej. 

Dłuższa obserwacja doprowadziła mię do 
przerażającego wniosku, iż większość by- 
łych elewów szkół powszechnych, dziś 
chłopców po lat 16—18 —- to bolszewiki naj- 
czystszeį wodyi Wiedza, wtłoczona w ich 
mózgi, obróciła się przeciwko temu, czemu 
służyć miała. Chłopcy ci dziś są nieraz za- 
ciekłymi agitatorami, są nawet czemś wię- 
cej — są ślepą siłą rozkładu. Dlaczego tak 
się stało?! Dlaczego wysiłki wychowawcze 
szeregu długich lat tak szybko i dokładnie 
poszły w niwecz?! Dlaczego!! Piszący te 
słowa szukał odpowiedzi na te pytania i zda- 
je się, część prawdy odkrył. 

Fierwsza przyczyna, to upadek religijno- 
ści i brak wszelkiej pracy ku jej podniesie- 
niu. Dzieje się rzecz jeszcze straszniejsza w 
swych konsekwencjach: nie czyni się nic 
dła podniesienia religijności gospodarzy i go 
spodyń, dzisiaj uczniów szkół powszech- 
nych. Nauka religii w naszych prawosław- 
nych szkołach powsz. przedstawia obraz 
kompletnej rozpaczy Ministerjalny program 
religii prawosławnej nie jest wykonywany, 
samo zaś nauczanie jej nie podlega naj- 
mniejszej kontroli zarówno ze strony władz 
szkolnych, jak też Cerkwi prawosł. Batiusz- 
ka przyjeżdża raz lub dwa razy na miesiąc 
do szkoły i wałkuje przez cały rok szkolny; 
jedną modlitwę, którą — mówiąc nawiasem 
— uczniowie zdążyli już dawno sobie przy- 
swoić. Mimo to, że obowiązkowy  dusz- 
sasterz tak rzadko odwiedza szkołę, kierow - 
„ik szkoły musi w sprawozdaniu miesięcz- 
nem z lekcyj religji duszpasterzy  nieetato- 
wych pisać w odpowiedniej rubryce: lekcje 
odbyte, gdy w rzeczywistości 85 proc. lek- 

" cyj tych nie było. Duszpasterz akurat w cza- 
sie godzin szkolnych, spowiada lub grzebie 
— tak stale twierdzi — jakiegoś parafjanina, 
a tego rodzaju nieobecność w szkole jest 
prawnie usprawiedliwiona — lekcja „odby- 
ta“ (1!) i rzecz oczywista opłacona. Rezul- 
tat takiej pracy w swej konsekwencji prze- 
rażający. O budzeniu uczuć religijnych, o 
tworzeniu podstaw intelektualnych dla ich 
ostatecznego późniejszego ukształtowania 
się — niema mowy. Część więc wychowa- 
nia i to bardzo ważna część, jaką przyjmuje 
na siebie Cerkiew prawosławna, odpada, nie 
istnieje. 

Od rodziców, którzy przeważnie są inde- 
ferentami religijnymi a w najlepszym razie 
ograniczają się do strony zewnętrznej, płyt- 
kich i krótkich praktyk, co znów płynie z 
analfabetyzmu religijnego, jeżeli można tak 
nazwać tę właściwość chłopa prawosławne- 

      

   

    

g0— niczego dobrego spodziewać się nie 
inożna. Nawet należy spodziewać się wpły- 
wu ujemnego! Pozostają cztery, przeważnie 
nagie, Ściany sali szkolnej i — nauczyciel. 
jfen, jeżeli jest człowiekiem inteligentnym 

jeżeli rozumie konieczność wychowania re- 
isijnego (są i tacy, którzy przeciwdziałają!) 
coś robi, szuka sposobów  zaradzenia złu. 
Mija jako tako krytyczny okres t. zw. doj- 
rzewania, w którym poprzednio rozwinięte 
uczucia i wytworzone nawyki ulegają nieja- 
ko przewartościowaniu. Wychowankowie są 
na dobrej drodze: uczucia wyższe biorą gó- 
rę nad niższemi, powoli, powoli wytwarzają 
się pożądane nawyki — raptem: stop! Wy- 
chowanek kończy 14 lat, nie podlega już 
obowiązkowi szkolnemu, opuszcza szkołę. 
Wichury i burze najbliższych lat życia, 
zrujnują niedokończona, a tak mozolnie sta= 
wianą budowę. Mija rok jeden, drugi, trze- 
ci. Były elen szkoły powsz. »wytrząsa z sie- 
bie wszełkie wpływy dodatnie szkoły; nie- 
rzadko wraca do analfabetyzmu, a jeżeli za- 
chowuje pewne pożyteczne umiejętności, to 
używa ich do czynności wywrotowych. Sta- 
je się naturalnym  agitatorem-wywrotow- 
cem i bolszewikiem, awangardą przyszłej 
komuny. 

Tu już zahaczamy o drugą przyczynę 
upadku moralnego naszej wsi, o kwestję 
oświaty pozaszkolnej. Faktem jest bolesnym 
i nieobliczalnym w skutkach, że młodzież 
opuściwszy szkołę chadza własnemi droga, 
mi, a raczej — bezdrożami. Nie znam szko- 
ły, któraby się opiekowała swymi absol- 
wentami, niewiele znam szkół, w których 
prowadzi się stale kursy dla dorostych, nie 
spotkałem się nigdzie z planowo obmyśloną 
pracą społeczno-oświatową. Nauczycielstwa 
stale twierdzi, iż wszelkie kursy, odczyty i t. 
p. nie mogą być organizowane z tego pro- 
stego powodu, że kandydatów brak, że frek- 
wencja tam, gdzie się kursy organizują 
opłakana, że wszelka praca na tej niwie spo- 
tyka się z zabójczą obojętnością, nierzadko 
ze stosunkiem wrogim — słowem tysiąc i 
jeden powód. Przyczyny niepowodzeń pracy 
społeczno-oświatowei są w istocie bardzo 
różne, lecz nie trzeba ich daleko szukać. 
Najważniejszą przeszkodą jest nauczyciel in 
persona. Trudno wymagać od ludzi obcych 
duchem naszemu krajowi (masowo są prze- 
cież eksportowani z Małopolski Wschodniej 
i Zachodniej), ażeby nie znając języka au- 
tochtonów, nie rozumiejąc ich, brali się da 
pracy. Praca społeczna, ażeby przyniosła 
jakieś korzyści, musi się opierać na głębo- 
kiej znajomości miejscowych stosunków. Kto 
zada sobie dobrowolnie trud poznania tych 
stosunków! Godzina pierwsza nadeszła, 
dzieci do doml — i szkoła na kłódkę. Któż 
jednak ma prowadzić na wsi pracę oświato- 
wo-społeczną, jeśli nie nauczyciel? On, i tyl- 
ko on, powinien wprowadzić systematyczną 
i planową opiekę nad młodzieżą, opuszcza- 
jącą szkołę. on i li tylko on, winien organi- 
zować pracę oświatowo-społeczną, organi- 
zować i prowadzić kursy, pogadanki, odczy- 
ty, teatry amatorskie i t. d. W jego rękach 
winna sie znajdować praca nad duszami 
przyszłych i obecnych obywateli Wielkiej 
Polski. Czynić to, nauczyciel może i musi! 
Tego od niego powinniśmy żądać! 

Prawda, pieniędzy brak. Czyż jednak 
zgóry i zdołu nie można wywrzeć presji na 
samorządy, aby zwiększyły odpowiednie ru- 
bryki w swych budżetach! Można i trzeba, 
aibowiem nie idzie tu o bagatelę, lecz o 
przyszłość Polski! Kwestją tą muszą się za- 
iąć czynniki, do których ex officio sprawa 
ta należy i to nie zwlekając ani chwili. 
Dość już oczekiwać, dość, dość!! 

Ah. Czim, nauczyciel. 

ŚWIĘCIANY 
— Otwarcie sezonu muzycznego. W dniu 

15 października r. b. na otwarcie - sezonu 
muzycznego odbył się koncert orkiestry sym 
fonicznej sekcji artystycznej Towarzystwa 
Domu Ludowego w Święcianach, która pow 
stała zawdzięczając inicjatywie i wysiłkom 
p. Wł. Czerniawskiego — wspólnika staro- 
stwa. ч 

Na program koncertu złożyły się utwo- 
ry muzyki klasycznej i lekkiej oraz występy 
solowe znanego wiolonczelisty p. Tel- 
maszewskiego i skrzypka profesora tut. gi- 
mnazjum p. Bojanowskiego. 

   

  

   

Walka wyborcza 
w dawnych czasach 
W związku z podnoszącą się tem- 

peraturą przedwyborczych nastrojów, 
nie będzie od rzeczy przytoczyć с1е- 
kawy obrazek dawnej walki wyborczej 
z uwag na osoby, jakie brały w niej 
udział i na sposób wzajemnego zwal- 
czania się. 

W roku 1841 Dumas (ojciec) for- 
sował swoją kandydaturę, jako przed- 
stawiciela ludu. Sformułował on nad- 
zwyczajne wyznanie wiary, które mog 
łoby wydać się dziełem zwarjowanego 
fantasty, gdyby nie była ogólnie znana 
niewiarygodna wprost prostoduszność 
tego znakomitego pisarza. Tekst tej 
oryginalnej odezwy brzmiał, jak nastę 
puje: : 

Robotnicy! 
Ja stawiam swoją kandydaturę do 

parlamentu i žądam waszych głosów. 

Oto moje atuty: nie licząc sześciu lat 

edukacji. czterech lat pracy w notarja 
cie 1 siedmiu lat pracy urzędniczej, 
przez dwadzieścia łat pracowałem po 
dziesięć godzin dziennie, co stanowi 
siedemdziesiąt trzy tysiące godzin. W 
ciągu tych dwudziestu lat napisałem 
czterysta tomów powieści i trzydzie- 

ści pięć dzieł dramatycznych. Czte- 
rysta powieści, wydanych w czterech 
tysiącach egzemplarzy każda i sprze- 
dawanych po pięć franków za sztukę 
czyni razem 11,853,600 franków, któ- 
re przyniosły w udziale: 

zecerom .264,000 tr 
drukarzom 525.000 ,, 
papiernikom 683,600 , 
introligatorom 120,000 , 
księgarzom 2,400,000 „ 
agentom hand). 1,600,000 ,, 
komisantom 1.000.000 ° 
przedsiębiorstwom tran- 

sportowym 100,000 „ 
salonom literackim 4,580,000 ,, 
rysownikom 20,000 ,, 
Przyjmując trzy franki, jako dzien- 

ną płacę zarobkową i 300 dni pracy 
w ciągu roku, stwierdzam, że książki 
moje dały pracę 1692 osobom w cią- 
gu dwudziestu lat. 

Trzydzieści pięć sztuk dramatycz- 
nych, wystawionych po 100 razy każ- 
da, przyniosły 6.360.000 franków 
według następującego podziału: 

dyrektorom 1,400,000 fr. 

aktorom 1,250,000 „ 
dekoratorom 210,000 „ 
handlarzom kostjumów  149,000 ,, 
właściciełom lokalėw 

teatralnych 700,000 ,, 

s L ow a 

Prałat Qlszauskas zasuspendowany 
KOWNO. (PAT).— Arcybiskup Skwirecki zaproponował prałatowi Ol- 

szauskasowi dobrowolne zdjęcie sutany oraz wyrzeczenie się praw i przywi- 
lejów, związanych ze stanem duchownym. : 

W przeciwnym razie zostanie zwołany sąd duchowny, który to prze- 
prowadzi w drodze przymusu. 

Ciekawa audycja 
WIEDEŃ. (PAT), — Dzienniki tutejsze donoszą z, Londynu, że we wto 

rek dnia 28 bm. odbędzie się w Londynie rozmowa między Einsteinem i Ber- 
nardem Shaw na temat stosunków w Europie Wschodniej. 

Rozmowa t abędzie transmitowana przez radjo niemieckie i austrjackie. 

Ulewne deszcze zalewają miasta 
WIEDEŃ. (PAT). Od soboty pada w Wiedniu bezustannie ulewny 

deszcz, jakiego nie pamiętają od 1885 roku. 

Piwnice w wielu niżej położonych domach zostały zalane wodą. Straż 

ogniowa interwenjowała w przeszło 100 wypadkach. 

W okolicach Wiednia i w Alpach spadł obiity śnieg. Kabel telefoniczny 

między Wiedniem i Passawą został uszkodzony. W Stryi liczne rzeki wysta 
piły z brzegów. 

ANKARA. (PAT). — W okolicach Izmir spadły gwałtowne deszcze, 

przyczem szalał huragan, który zburzył całkowicie 387 domów. 42 osoby z0- 

stało zabite, 14 zginęło. Wezbrana woda zniszczyła wiele mostów kolejo- 

wych, co spowodowało przerwę w komunikacji. 
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M. RYNDZIUŃSKI i K. KAUFMANS 

Wilno ul. Niemiecka 37, tel. 4-40 i 1-70 
Adres telegraf. „RYNDKAUFBANK* 
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kilkoro z dobrej rodziny, inteligentne 

od 5—7 lat, poszukuję do kompletu 

-— przedszkola polsko - francuskiego. 

Zapisy codziennie od 9 do I po poł. 

Pańska 4 m. 4. 
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W kraterze Wezuwiusza 
WEZUWJIUSZ CZYNNY?—NIEISTO TNE ALARMY — KRATER W KRA- 

TERZE. — STUPROCENTOWE BEZ: PIECZEŃSTWO 

Ostatnio doniosły telegramy o wzmożo- 
nej czynności Wezuwjusza. Przy tej sposob- 
ności podniesiono nieistotny alarm, jakoby 
lawa przelewała się przez najniższą krawędź 
krateru. 

Należy sobie uprzytomnić, że Wezuw- 
jusz jest zawsze czynny i utrzymuje się w 
stanie ustawicznego wybuchu. Wyrzuca ciąg 
le z siebie dym, ogień. Co pewien czas 
unosi się nad nim chmura kamieni,. opada- 
jących potem z hałasem po zboczach. Kiedy 
wyrzuca lawę (dzieje się to bardzo rzadko) 
— wtedy jest już trochę gorzej. 

Wiadomo, że właściwy krater Wezuwju 
sza (o średnicy trzech kilometrów) jest wy- 
gasły. Góra posiada na szczycie olbrzymią, 
przepaścistą kotlinę, stanowiącą krater. Po 
tym kraterze można nawet (z pewną ostróż 
nością) spacerować. Na środku owej kot- 
liny, czyli w głębi tego krateru, wznosi się 
na 150 metrów wysoki stożek (o średnicy 
250 metrów), który zieje ustawicznie dymem 
i ogniem. To jest tak zwana „bocca di fuo- 
co“ czyli „ognisty pysk”. Tutaj koncentruje 
się działalność podziemnych żywiołów. 

Stojącemu na brzegu krateru przedsta- 
wia się ziejący ogniem stożek jako widowi- 
sko majestatyczne i jedyne w swoim rodza- 
ju. Niektórzy odważniejsi schodzą w głąb 

krateru w stronę wyrwy t. zw. „valle infer- 

no“ (dolina piekielna), która stanowi naj- 

częstsze łożysko dla potoków lawy: Idąc po 

dnie krateru spogląda się trwożnie na dy- 

miącą wyniosłość, utworzoną z wdęcia zie- 

mi i nasypu wyrzutów wulkanicznych. Co 

pewien czas słychać podziemny grzmot. To 
groźne siły głębi ziemskiej szukają swe- 

go ujścia. Oto za chwilę zamiast zwykłe- 
go żółtawego dymu strzela w górę kaska- 
da czerwona ognia ,a po niej wychodzi 
z wnętrzna „bocca di fuoco* nieskazitelnie 
biały dym. 

Właściwie chodzi się tutaj po ziemi nie- 
bezpiecznej, grożącej w każdej chwili zagła- 
dą. Ale to nieustanne ryzyko spowszednia- 
ło juz i ludzie zobojętnieli nań. Idąc dnem 
krateru spostrzega się czasem t. zw. „fuma- 
role“: w ziemi otwiera się maleńka szczeli- 
na, bucha trochę dymu, szczelina zamyka 
się i koniec. Pomyśleć, że pod nami pali się 
tu całe wnętrze góry, kryjące w sobie nie- 
zmierzone potworne wprost  niebezpieczeń- 
stwo. 

Dla laika, t, j. zwykłego widza, przedsta- 
wia się sprawa tak: Okolice Wezuwjusza 
byłyby zagrożone wtedy, gdyby wybuch 
rozerwał stożek (t. j. obecny czynny krater) 
i gdyby lawa rozlała się po całym ogrom- 
nym wygasłym kraterze (ma on _ przeszło 
100 metrów głębokości) i, wypełniwszy go 
zdołała przelać się poza brzegi t. zn. opaść 
na zbocza góry. Trzebaby było zaiste nie- 
zwykłej intensywności wybuchu! Również 
przy dzisiejszym układzie i formacji szczytu 
Wezuwjusza — niebezpieczeństwo dla Nea- 
polu zmniejszyło się, albowiem wybuch przy 
szły skierowany w stronę przeciwną ku t. 
zw. Valle Inferno. 

Ludzie, chodzący po tej wułkanicznej zie 
mi stracili jakoby poczucie  niebezpieczen- 
stwa. Wiedzą, że to jest coś, czemu nie 
można zaradzić. Że ta wyniosłość nad cu- 
downą zatoką, obrosła winnym szczepem 
zawiera w sobie ustawiczną niedającą się 
usunąć, niespodziankę. 

Jako dyrygentowi orkiestry p. Bojanow- 
skiemu należy się szczere uznanie za wielki 
dorobek na polu muzycznem i postawienie 
wysoko pod względem artystycznym zespo- 
łu, któremu może pozazdrościć nie jedno 
miasto powiatowe. 

Godnem uwagi jest do zaznaczenia, że 
sekcja artystyczna w Święcianach nabyła) na 
własność okazały instrument — pianino i 
wniosła ogólne ożywienie w pracy społecz- 
nej naszego miasta. 

kartoniarzom 60,000 ,, 
muzykom 157,000 ,, 
żebrakom 630,000 „ 
atiszerom 80,000 ,, 
statystom 350,000 ,, 
stražakom i pompie- 

rom 70,000 ,, 
handlarzom drzewa 70,000 „ 
krawcom 50,000 ,, 
sprzedawcom oliwy 525,000 ,, 
kominiarzom 10,000 ,, 
przedsiębiorstwom 

ubezpieczeniowym 60.000 *' 
kontrolerom i oficjali- 

stom 140,000 ,, 
maszynistom 180,000 ,, 
iryzjerom i fryzjer- 

! koi © 93,000 ,, 
Moje dramaty pozwoliły żyć w Pa- 

ryżu w ciągu 10 lat 347 osobom 
Potrajając tę cyfrę dla całej pro- 

wincji 1041 osobom. 
Dorzućcie do tego odźwiernych, 

klakierów i dorożkarzy 70 osobom. 
Faza 1499 OSUDOM 
Dramaty i powieści opłaciły zatem 

minimalnie pracę 2,160 osób. Nie 
uwzględniono w tem naśladowców bel 
gijskich i obcych tłumaczy. 

(—) Al. Dumas. 
Czyž to „credo“ nie jest swego 

  

rodzaju dokumentem? Rzecz zrozu- 

Cześć i uznanie należy się też wszyst- 
kim uczestnikom zespołu muzycznego, za 
oddanie swej pracy dla sztuki piękna i do- 
bra społeczeństwa. Obecny. 

ODPOWIEDZI REDAKCJI 
P. E. Grobicka w Dubiczach. Wierszy nie 

umieścimy, gdyż do „Ech* się nie nadają. 
O korespondencję prosimy. 

miała, że A.Dumas nie został obrany, 

a miał on zresztą bardzo poważnego 

współzawodnika w osobie p. de Kock, 

który ogłosił swoją kandydaturę w 

* następującej odezwie publicznej: 

„Ja mam nieskończenie więcej 
praw, niż obywatel A. Dumas do zosta 
nia członkiem Zgromadzenia Narodo- 
wego. 

On się chwali, że zdobył 12 miljo- 
nów dla swoich wydawców, swoich 
handlarzy papierem i swoich klakie- 
rów. 

Bagatela! 
Moje pióro przyniosło w ciągu 20 

lat 63 romanse. Nie będzie chyba 
zbyt drogo liczyć za każdy romans po 
1 miljonie. 

Razem 63 miljony. 

Nie wierzę, by ktokolwiek zdołał 
mi udowodnić, że jeden miljon, pomno 
żony przez 63, nie daje 63 miljonów. 

Przyjąwszy to na zakończenie 
wszelkiej dyskusji, przystępuję do in- 
nego rachunku, który podam wam po- 
niżej w  pelnem zaufaniu. 

Mieszkam przy bulwarze św. Mar- 
cina, na wysokim parterze, i co dnia 
między czwartą a piątą po południu, 
lokuję się przy mojem oknie, w celu ob 
serwowania handlarzy lukrecją. 

   
     
       

    

GŁOS Z ZACHODU 
W niedzielnym „Dniu Polskim" spo- 

tykamy artykuł redaktora Rostworow- 
skiego, główną swoją treścią odbiega- 
jący daleko od szablonu zwykłego. 
Artykuł ten poniżej przedrukowujemy. 

Jednym z najczęściej w walce z 
Marszałkiem Piłsudskim używanych ar 
gumentów jest ten, że Polska przez pa 
nujące w niej od przewrotu majowego 
stosunki, postawiia się za nawias Euro 
py; że opinja Zachodu albo odwraca 
się od niej z niepokojem i pogardą, al- 
albo stoi całkowicie po stronie walczą- 
cej z rządem opozycji; że żyjemy ja- 
koby za jakimś fantastycznym murem 
chińskim, od falowań myśli europej- 
skieji odcięci ,na zatęchłem bizantyj- 
skiem podwórku, na którem hula nie- 
odpowiedzialność i swawola. 

Tak mniej więcej przedstawia rze- 
czywistość polską nasza prawicowa i 
lewicowa opozycja, obficie czerpiąc cy 
taty z socjalistycznej lub komunizują 
cej prasy całego świata. 

Wojna, jak każdy wielki kataklizm 
dziejowy nie oszczędziła żadnego z 
państw i narodów i wydobyła na po- 
wierzchnię cały szereg problemów, któ 
re wołają o rozwiązanie. Europa żyła 
od lat stu w systemie pewnych dogma 
tów politycznych i filozoficznych, któ- 
re wydawały się już ostatecznie utrwa 
lone i niezmienne. System demokracji 
parlamentarnej porał się jako tako z 
życiem i wydawał się ideałem, który 
się niczem innem zastąpić nie da . Na- 
si więc niefortunni prawodawcy z Sej- 
mu Ustawodawczego mieli przed ocza- 
mi jedną tylko troskę, b y go możliwie 
najwierniej, najpełniej, najdoskonalej 
wcielić w życie. 

I przeszła niespostrzeżenie, z obo- 
iętnością przyjęta, przestroga ówcze- 
snego Naczelnika Państwa wobec wi- 
ce - marszałka Osieckiego w Belwede- 
rze rzucona, że uchwalona ustawa kon 
stytucyjna będzie źródłem niemocy i 
słabości Państwa... 

Polska sądziła wówczas, że jest w 
. kontakcie z myślą Zachodu, że ją wy- 
przedza nawet, nie była jeszcze bo- 
wiem ani „siedliskiem reakcji'* ani „fol 
warkiem sanacyjnym*, jakim się dzi- 
siaj według nomenklatury opozycyjnej 
stała. 

A tymczasem z tego samego Za- 
chodu, którego kopją wierzytelną miał 
być ustrój marcowy, dochodzić zaczę- 
ły  niepokojąęce odgłosy i wieści... 
Zrazu wielcy pisarze polityczni i my-- 
śliciele, a za nimi mężowie stanu i 
dziennikarze pisać i mówić zaczęli o 
kryzysie, a nawet o zmierzchu parla- 
mentaryzmu Zaczęto podchodzić do te 
go zagadnienia ze wszystkich stron, 
sprawdzać już krytycznie jego podsta- 
wy, analizować jego wartość praktycz 
ną i przekonano się niemal wszędzie, 
że ten fetysz Wielkiej Rewolucji, na- 
zywający się demokracją parlamentar- 
ną a będący właściwie wszechwładz- 
twem parlamentu nie jest w stanie roz- 
wiązać żadnego z wielkich problemów 
politycznych, socjalnych i gospodar- 
czych, które stanęły przed rządami 
wszystkich państw po wojnie. 

Usunięto go tedy w drodze rewolu- 
cyjnej w jednych państwach, zawieszo 
no mniej lub więcej trwale w innych, 
ele tam nawet, gdzie się on jeszcze u- 
trzymuje przy życiu, nie jest on już 
tem świętem świętych, na które się 
targnąć nie wolno. 

Myśl powojenna Zachodu poszła 
równolegle z myślą Marszałka Piłsu- 
dskiego. a przewrót majowy, będący 
wypowiedzeniem walki „gasnącemu 
światu” nie był, jak twierdzą jego prze 
ciwnicy, wyrzuceniem Polski poza or 
bitę myśli Zachodu, ale wręcz przeciw 
nie jednem więcej zadokumentowaniem 
naszej z nim duchowej i politycznej łą 
czności. 

* + * 

Wilhelm Foerster, jeden z najgłęb 
szych myślicieli współczesnych, roz- 
myślając w wydawanem przez siebie 

czasopiś' mie „Die Zeit* nad sytuacją 
wewnętrzną Rzeszy nie znajduje inne- 
go dla Niemiec wyjścia, jak przejście 
przez okres dyktatury. Ten człowiek, 
którego życie jest jedną nieprzerwaną 
walką z umysłowością Prus  Bismar- 
kowskich , który z odwagą cywilną, nie 

Cała Francja wie o tem. 
A zatem, niema podróżnego, przy 

jeżdżającego do Paryża, któryby nie 
zapisał w swych notatkach, że nie po- 
winien zapomnieć pójść popatrzeć na 
Pawła de Kock, w chwili, gdy ten spo- 
gląda na handlarzy lukrecją. Kżady z 
tych podróżnych wsiada do omnibusa 
w celuudania się na bulwar św. Mar- 
cina. Sześć su . Po oglądnięciu mnie 
siada z powrotem do omnibusu. Sześć 
su. 

Dwadzieścia tysięcy podróżnych 
uczestniczy w tym wydatku. Ten koło- 
wrót trwa od lat 20-stu i w konsekwen 
cji przyniósł 4,800,000 su. Pomijam na 
wet milczeniem dwie rosyjskie księż- 
niczki, które dla zobaczenia mnie nie 
cofnęły się przed wydatkiem na do- 
rożkę. 

To jeszcze nie wszystko: cała fa- 
langa kobiet, których nazwisk nie chcę 
wymieniać, lecz adresy których dam 
bardzo chętnie każdemu, ktokolwiek 
będzie sobie tego życzył, zażądały ode 
mnie mego portretu, kazałem zrobić 
go w ilości trzech tysięcy dageroty- 
pów. 

Inne kobiety jeszcze więcej szalo- 
ne na punkcie moich dzieł, błagały 
mnie o danie im autografu albo puk- 
la moich włosów. 

mającą sobie bodaj równej, piętnuje 
i chłoszcze ducha militaryzmu i odwe- 
tu, wie w czyje ręce musiałaby się w 
dzisiejszych okolicznościach dostać 
władza dyktatorska. A jednak w poczu 
ciu bezmiernej troski o los Narodu, roz 
kołysanego szałem nacjonalistycznym 
z jednej strony, a żagwią komuny z 
drugiej, ogląda się za czynnikiem nad- 
izędnym, któryby mógł w przededniu 
winy domowej wziąć na siebie odpo- 
wiedzialność za Państwo, i nie widzi 
— jak się zdaje — na horyzoncie po- 
litycznym nikogo, ktoby temu zadaniu 

    

  

mógł sprostać poza marszałkiem Hin- 
denburgiem. 

Ten człowiek jest mu daleki du- 
chem, obcy umysłem, wrogi całemu je- 
go światopoglądowi, a jednak gotów 
się jemu podporządkować w imię naj- - 
wyższego interesu całości, której inną 
drogą, według niego, ocalić nie można. 

„Instytucja legalnej dyktatury — 
pisze Foerster — w starym Rzymie 
wzięła swój początek. Jest ona, choć 
to brzmi paradoksalnie, instytucją wy 
bitnie demokratyczną, gdyż wybór, któ 
ry w godzinie najwyższego niebezpie- 
czeństwa powołuje jednego człowieka, 
jest dużo prawdziwszym wyrazem 
świadomej woli i nieświadomego in- 
stynktu mas, niż wszystkie polityczne 
akty wyborcze: ] nieraz spontaniczny 
wybór tego rodzaju dużo wierniej od- 
daje istotne uczucia narodu, niż wszyst 
kie przypadkowe rozstrzygnięcia więk- 
szošci“. 

Zadaniem dyktatury w Niemczech 
byłoby, zdaniem Foerstera, opanowa- 
nie sytuacji wewnętrznej. „To. nie zna- 
czy, żeby idea przedstawicielstwa na- 
rodowego musiała być pogrzebana. 
Przedstawicielstwo to powinno być wie 
le silniej w kierunku przedstawiciel- 
stwa zawodowego rozbudowane, gdyż 
spoteczeństwo musi znaleźć wyraz dla 
wszystkich swoich potrzeb i fachowej 
wiedzy. Ale naród rządzić nie może i 
faktycznie nie rządzi nigdzie. Powsze- 
chna iluzja, że głosujący demos ma 
istotną władzę, przyniosła nam rządy 
klubów partyjnych i ich nieodpowie- 
dzialnych menerów. Kierownictwo poli 
tyczne dostało się tą drogą w ręce naj 

"mniej do tego powołane, gdyż w ręce 
tych, których duch partyjny najzupeł- 
niej pozbawił wszelkich zdolności do 
szerszych, bardziej uniwersalnych po- 
glądėw“. 

„Prawa wyborcze nie mogą byč od 
jęte. Ale jakie sprawy winne być zasa- 
ćniczo poddawane roztrzyganiu przez 
głosowanie, i jaką rolę ma ono speł- 
uiać w całokształcie tworzenia się są- 
Gu i woli narodowej, oraz w powsta- 
waniu egzekutywy dla tej woli...., to 
wszystko jeszcze należałoby głęboko 
przemyśleć... 

Czy w tej potrzebie „głębszego prze 
myślenia", o której mówi Wilhelm 
Foerster, nie kryje się to, co nasza płyt 
ka opozycja nazywa „zagadką Piłsud- 
skiego“? 

Wojciech Rostworowski. 

MOBILIZACJA ZIMOWA 
Właśnie, jak to mówią, idzie na zimę... 

W każdym razie już teraz ludzie przezorni 
mobilizują się na spotkanie tej przykrej po- 
ry roku. Widzi się, jęk wyładowane węglem 
fury zwożą węgiel do piwnic. W pismach u- 
kazują się ogłoszenia, wzywające do naby- 
cia futer. Wystawy sklepów wyładowane są 
wszelakim ciepłym towarem zimowym. Do- 
mowa rewja Pani domu wykrywa wiele bra 
ków w zaopatrzeniu zimowym od szaf z 
garderobą do zapasów w Śpiżarni. Oczywiś 
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cie na to wszystko potrzeba pieniędzy, pie- . 
niędzy, pieniędzy... Wszystko dobrze, jeżeli 
tę gotówkę na zaopatrzenie zimowe posia- 
damy na książeczce w PKO. Wtedy podej- 
mujemy potrzebną sumę i przestajemy się 
bać mroźnej, surowej i długiej zimy. Ale je- 
żeli wogóle takiej ratunkowej książeczki z 
gotówką nie posiadamy, lub też cały jej za- 
pas zużyliśmy w ciągu lata... Co teraz bę- 
dzie? Oto... jak co rok zresztą, że w kasie 
na zimę, a w zimie na lato odkładać potrze- 
ba, bo każda pora roku ma swoje specjal- 
ne potrzeby. 

Książeczka oszczędnościowa PKO — jest 
tym szybkiem ratunkiem na który zawsze, 
w każdej potrzebie możemy liczyć, o ile tyl 
ko stale pamiętamy, aby tej cennej książe- 
czce przysparzać pieniędzy. Jak widzimy ko- 
ło potgzeb jest bez końca. to też stale, wciąż 
nieustannie trzeba pracować i część zarob- 
ków odkładać teraz na sezon następny. 

Te autografy są sprzedawane co- 
dziennie w hotelu Bullion po 50 tala- 
rów sztuka, a dałem ich conajmniej 
6000. 

Porachujmy, co za olbrzymią su- 
mę puściłem jeszcze w ten sposób w 
obieg. 

Co się tyczy pukli moich włosów, 
pomijam milczeniem z łatwo zrozu- 
miałych powodów, że ja sam kupowa- 
łem je z powrotem w tej samej chwili 
wszędzie, gdzie tylko mogłem je zna- 
leźć. 

Dziś żałuję, że niemi tak rozrzutnie 
szafowałem. : 

Wkońcu ostatnia refleksja, wcale 
potężna: nietylko żywiłem fizycznie 
tłum drukarzy i woźniców omnibuso- 
wych, lecz żywiłem umysły j serca 
trzech do czterech miljonów Francu- 
zów, którzy czerpali w mych dziełach 
najzdrowsze doktryny filozoficzne i li- 
terackie. 

Liczę zatem, drodzy obywatele, że 
zobaczycie mnie, zajmującego miejsce 
na ławach Zgromadzenia Narodowego, 
miejsce, do którego ośmiela się preten ^ 
dować powieściopisarz, który jeszcze 
nie wyprodukował więcej towaru, jak 
za 11 marnych, małych miljonów. 

Było w tych czasach wesoło. 
A. T. 

   



-7 POKŁOSIA TARGÓW WILEŃSKICH 
NIECO O POWODZENIU TARGÓW I ESTETYCE STOISK 

! 

  

li Targi Północne, mimo pewne za- 
strzeżenia, jakie mogłyby nasuwać, co 
do charakteru i organizacji, okazaiy 
się przedsięwzięciem b. celowem 
stanowiska propagandy wewnętrzne 
Przedewszystkiem bowiem były w 
ką wystawą gospodarczą naszych zie! 
północno-wschodnich, a z drugiej stro 
ny stanowiły dla tych ziem pokaz ogr! 
no-polskiego przemysłu różnych 
łęzi. 

U celowości Targów świadczy r 
lepiej ttumne ich odwiedzanie. Widocz 
nie ziemie północno-wschodnie po- 
trzebują pokazu tego rodzaju. Codzien- 
nie zwiedzało Targi po kilka tysięcy 
osób,, a w soboty i niedziele liczba ta 
podnosiła się znacznie, wynosząc po 

+10 do 20.000. Zarząd Targów nie do- 
'łożył do wystawy, jak zazwyczaj by- 
wa w takich wypadkach, lecz zarobił, 
zyskując zasoby na rok następny w 
kwocie 70 tys. zgórą. Przeciętny dzien 
ny wpływ z biletów wynosił 6.000 zł. 

    

   

    

vą- 

    

(normalna cena biletu 1 zł., ulgowego, 
50 — 30 gr. 

Przez Targi przesunęło się bodaj 
całe Wilno, mnóstwo osób -zjeżdżało 
z Wileńszczyzny i przyległych połaci 
kraju, a z innych dzielnic Polski ściąg- 
nęły Targi do Wilna parę tysięcy go- 
ści. Znaczenie obywatelsko-propagan- 
dowe Targów góruje nad jego znacze- 
niem bezpośrednio handlowem. Nie- 
mniej należy zaznaczyć, że w niektó- 
rych gałęziach przemysłu wystawcy 
dokonali bardzo poważnych tranzakcyj. 

Na tegorocznych Targach specjal- 
nie interesujący był dział sztuki ludo- 

7 wej, oraz budownictwa wystawy. O 
wystawie sztuki ludowej jużeśmy pi- 
sali — w tej chwili pragniemy zwró- 
cić uwagę na stronę architektoniczną 
stoisk. 

Za typowe i wzorowe pod tym 
względem należy uznać stoisko Ро!- 
skiego Monopolu Tytoniowego. Prze- 
dewszystkiem Monopol z całym trai- 
nym umiarem uprościł sam  materjał: 
nie przeładowano stoiska wykresami i 
liczbami, ograniczono się do przedsta- 
wienia trojakich liczb, które uznano 
za najbardziej interesujące dla przecięt 
nego obywatela. A więc mieliśmy tu — 
upłastycznione rzędami pudełek — licz 
by o rosnącej z roku na rok sprzeda- 
ży, a zatem i wytwórczości Monopolu 

Tytoniowego; następnie — to, co z po- 
przedniego wynika — rosnące wpływy 
do Skarbu Państwa z Monopolu; 
wreszcie — wzrost plonów z krajo- 
wej uprawy tytoniu. Dane te rozłożo- 
no z taką prostotą i celowością, że od- 
razu uderzały zwiedzającego — infor- 
mowały bez przewodnika, niemal od 
jednego wejrzenia. Zwiedzający z jas- 
no podanych cyfr i wyrazistych sym- 
boli, rzuciwszy okiem, bez wysiłku 
dowiadywał się o wielkich wpływach 
do Skarbu Państwa z Monopolu Tyto- 
uiowego i o wielkiej roli skarbowej 
Monopolu. 

Owe trzy proste, przejrzyste tabli- 
ce poglądowe, uzupełnione dwiema 
gablotkami. Jedna pozioma zawierała 
pudełka wszystkich gatunków, druga 
w postaci konstruktywistycznej muszli 
ustawionej pionowo pokazywała obfi- 
ty wybór cy »olskich. Wielu zwie- 
dzających, po raz pierwszy miało spo- 
sobność dowiedzieć się, jak daleko 

    

posunęła się polska wytwórczość cy- 
garowa. Wreszcie, wzdłuż stoiska usta 
wiono w różnych odstępach 3 otwarte 
woreczki z surowcem krajowym 0 mio 
dowym zapachu. Oto wszystko. Tak 
mało i tak dużo zarazem. Tak mało, 
bo ograniczono się tylko do wymienio- 
nego materjału, tak dużo — bo wszyst 
ko, co podano, widz łatwo i całkowi- 
cie sobie przyswajał. Dodajmy, że dla 
zróżnicowania tych danych operowa- 
no płaszczyznami różnych, a jednak 
harmonijnie ze sobą zestawionych ko- 
lorów. 

Ten tak prosty a celowo i umiejęt- 
nie rozłożony materjał pokazowy na- 
krywała od góry wiążąca wszystko ra- 
zem gruba płyta w pasy, naprzemian 
barwne i matowo-szklane. Stoisko wie 
czorem oświetlone czyniło wrażenie 
szczególnie nęcące, — powiedzielibyś- 
my niemal czarodziejskie. Szkoda, że 
szczupłość miejsca w pawilonie nie 
pozwalała oglądać tego pięknego stoi- 
ska w należytej perspektywie. 

Zwiedzający przekonali się, że Mo- 
nopol nietylko potrafi coraz więcej 
przysparzać dochodów Skarbowi, co- 
raz bardziej doskonalić i urozmaicać 
swe wyroby, lecz także po europejsku 
pokazywać swój dorobek. A inni wy- 
stawcy uzyskiwali na przyszłość wzór 
do naśladowania. 

PORE TK TTT IT TITAN 

Brewerje przedwyborcze 
Onegdaj w niedzielę miał miejsce w Wilnie wiec endecki, na który przybył najlep- 

* szy mówca tego obozu, prof. Stanisław Stroński. Po wiecu prui. Stroński razem z kan- 
dydatami miejscowymi listy narodowej p. Zwierzyńskim, pro. Komarnickim oraz kilku in 
nymi osobami udali się do restauracji George"a gdzie zajęli osobny gabinet w końcu 
sali. Do gabinetu tego weszło podczas obiadu dwóch osobników (podobno szoierów, 
którzy domagali się uregulowania rachunków) i zaczęli bić prof. 
jednej wersji, 
biadujących rozpoczęli bijatykę, 

Strońskiego, według 
czy też wszczęli tylko fiałas, a dopiero na skutek wymyślań ze strony 0- 

Jak tam było, dokładnie stwierdzić tego niepodobna, gdyż drzwi były zamknięte. 
i Po pewnym czasie ukazał się jedzącym w ogólnej sali gościom proi. Komarnicki, 
wzywający pomocy, a za nim nieznani osobnicy opuszczający gabinet. Jeden z nich po 
drodze uderzył рго!. Komarnickiego w twarz, tłukąc mu binokle. 

Policja poprosiła wszystkich uczestników zajścia do komisarjatu, gdzie wylegity- 
mowano obie strony. 

* * * 

Wieczorem był znów wiec akademicki w sali „Ogniska“ na ul. Wielkiej. Podczas 
„ antyrządowych przemówień mówców (proi. Komarnickiego i prof. Strońskiego) wszczę- ły się na sali gwałtowne protesty, poczem rozlano gaz łzawiący. Ze strony zebranej 

przed „Ogniskiem* publiczności zaczęły padać kamienie , traiiające w szyby „Ogniska”. 
Po wiecu obaj mówcy profesorowie dostali się bez szwanku do swoich mieszkań. 

* * 

Stanowisko nasze w sprawie wyborów 
powszechnych zbyt jest znane, aby je po- 
wtarzać. Wszelkiego rodzaju ekscesy są tych 
wyborów powszechnych objawem zarówno 

szkaradnym, jak i zwykłym. Pozatem w 

całej tej historji niedzielnej jedna kwestja 
wymaga bezwzględnie podniesienia. Jakim 
sposobem się stało, że władze uniwersytec- 
kie dały sałę „Ogniska" na wiec antyrządo- 
wo - rewołucyjny, na wiec polityczny. — 
„Ognisko“ jest instytucją, korzystającą z 
moralnego i materjalnego poparcia Uniwersy 

, tetu i społeczeństwa. „Ognisko* ma sku- 
Ypiać „młodzież uczącą się" lecz nie  mło- 
dzież wiecującą. Na to pp. studenci i panie 
studentki mogą znaleźć sobie inne stosow 
niejsze miejsca. Rekomendujemy np. plac Łu 
kiski. Tam młodzież lewicowo - żydowska 
zwykła demonstrować przeciw temuż rządo- 
wi Marszałka Piłsudskiego. Miejsca dosyć i 
łompanja godna się znajdzie. 

Na tem dzisiejszych uwag nie zakoń- 
czymy. Oto kilkakrotnie Uniwersytet wileń- 
ski podnosił swoją rolę, jako nietylko na- 
uczycieja młodzieży, lecz i tej młodzieży 
wychowawcy, pedagoga. Jeśli nie mają to 
być puste słowa i trazesy—to jak należy się 
zapatrywać na rolę prof. Komarnickiego. Nie 
każdy kandydat do Sejmu bierze udział w 

* 

rewolucyjnych, w przekonywaniu  publicz- 
ności, która doborem swoim wskazuje wy- 
raźnie, że nie jest audytorjum odpowiednim 
dla profesora uniwersytetu, wreszcie w nara- 
żaniu się na tłuczenie binokli po restaura- 
cjach. Stanowisko posła do Sejmu i profe- 
sora da się niewątpliwie połączyć, lecz sta 
nowisko profesora uniwersytetu i nagania- 
czą partyjnego, krzykacza po wiecach lu- 

dowych o wiele mniej. A cóż dopie- 
ro mówić, gdy profesor, który przed chwilą, 
jako profesor, wykładający z katedry, miał 
nad swoimi słuchaczami władzę dyscyplinar 
ną, zaczyna w lokalu, przeznaczonym przez 
tenże Uniwersytet dla tejże młodzieży pro- 
wadzić agitację antyrządowa i  „fikač ko- 
zły” polityczno - partyjne. Coś jest tu nie 
w porządku. Albo się uczy młodzież, albo 
fika kozły. To też powodowani najlepszemi 
uczuciami dla naszego Uniwersytetu, a są- 
dzimy, że w danym wypadku także życzli- 
wością do prof. Komarnickiego, radzimy, a- 
by Uniwersytet dał mu urlop na gorący czas 
wiecowania. Wykłady nie będą wówczas 
odbierały sił prof. Komarnickiemu, tak mu 
potrzebnych dla utarczek po restauracjach, 
a i młodzież nic nie straci, jeżeli 
przed każdym wykładem nie będzie stwier- 
dzała, czy jej pedagog wykłada dziś z no- 

wiecowaniu, w rzucaniu haseł antyrządowo-wym guzem na czole czy bez guza. 

SŁO w O 

KRONIKA 
WTOREK 

28 Dzis W. słońca o g. 6 m. 21 

Ewarysta 
jutro 

Sabiny 

Z. słofńica o godz. 4 m. 18 

  

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

z dnia 27. X. 1980 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 748 

Temperatura średnia -l- 10 

Temperatura najwyższa -l- 11 

Temperatura najniższa -|- 7 

Opad w milimetrach: 0,6 

Wiatr ‚ 3 
/ południowy 

przeważający | 

Tendencja: spadek potem wzrost 

u wsgl. pochmurno dszcz 

URZĘDOWA 

— Przedłużenie godzin handlu. Minister - 

stwo przemysłu i handlu opracowało projekt 

rozporządzenia, nowelizującego dotychcza- 
sowe przepisy o godzinach handlu. | 

Projekt ministerstwa idzie w kierunku 
przedłużenia godzin pracy w zakładach han- 
ćlowych od godziny 7 do 8 wieczorem. Po- 

zatem zakłady, które na mocy dziś obowią- 

zujących przepisów mogą być zamykane o 

S 1 Ś-ej wieczorem, będą miały możność 

zamykania w godzinie późniejszej. W tym 
wypadku chodzi o zakłady gastronomiczne. 

* Pozatem ministerstwo wysuwa projekt 
cbniżenia kar pobieranych za prowadzenie 
handlu przedsiębiorstw w godzinach zaka- 
zanych. 

RÓŻNE 

— Litwini i Białorusini ku czci 
Wielkiego Księcia. W dniu wczoraj- 
szym odbyły się w Wilnie uroczystości 
jubileuszowe z okazji 500-letniej ro- 
cznicy zgonu Wielkiego Księcia Witol- 
da, organizowane przez komitet litew- 
sko - białoruski. 

Poprzedziło je nabożeństwo żałob- 
ne w kościele św. Mikołaja poczem na- 
stąpiło uroczyste odsłonięcie (w tym- 
że kościele) popiersia Wielkiego Księ- 
cia, dłuta art. rzeźbiarza Rafała Jachi- 
mowicza. Podczas nabożeństwa wygło 
szone zostały kazania w języku litew- 
skim i białoruskim. 

Wieczorem, w sali „Apollo“ przy ul. 
Dąbrowskiego odbyła się akademia. 

Na estradzie gustownie udekorowa 
nej dywanami, zielenią i kwiatami u- 
stawiono w głębi gipsowe popiersie 
W. Ks. Witolda. Ва 

Przy stole ргегуфатут zasiedli 
dyr. Szyk snis (Przewodniczący) księ 
ža: Kraujalis, Wiskont, Malukiewicz i 
Stankiewicz oraz pp. dr. Olsejko, Sta- 
szys, W. Bohdanowicz, Jeremicz i dr. 
Grabiński. 

Po zagajeniu wygłoszonem po litew 
sku przez p. Szyksnisa, księża Krau- 
jalis i Stankiewicz oraz dr. Olsejko 
wygłosili dłuższe przemówienia,, w ję- 
zyku litewskim i białoruskim. 

Po krótkiej przerwie nastąpiła dru 
ga, wokalna częśą akademii. 

Ch. ór mięszany wraz z orkestrą wy- 
konały pod dyrekcją p. Gałkowskiego 
hymn Witoldowy poczem p. Francuze- 
wiczówna ubrana w ładny strój naro- 
dowy odśpiewała b. mile szereg pieśni 
titewskich. Na zakończenie chór wy- 
konał szereg pieśni. 

Wieczorem odbył się raut. 
— Odroczenie mechanizacji piekarń. Jak 

wiadomo z dn. 31 grudnia upływa termin 
mechanizacji piekarń. Ze względu na trudną 
sytuację gospodarczą cech pekarski zwrócił 
się do związku cechów piekarskich z prośbą 
c interwenjowanie w tej sprawie u władz w 

sensie odroczenia tego terminu do lepszych 
czasów. 

— Plaga żebractwa znów wraca. Mimo 
szeregu zarządzeń dotyczących wyelimino- 
wania żebractwa z miasta wogóle, a ze 
środmieścia przedewszystkiem — żebractwo 
uprawiane jest nałogowo w różnych miej- 
scach. Niedaleko od Sądu, jakaś wysokiego 
wzrostu młoda kobieta natarczywie domaga 

się datku. W okolicy kościoła św. Katarzy- 

ny, stale jeden i ten sam osobnik, ubrany 

skromnie, podchodzi do przechodniów i szep 

tem, ale natrętnie prosi o jałmużnę. $ 

Takich wypadków dałoby się przytoczyć 

dużo i niewątpliwie z nastaniem  słotnych 

dni, żebracy wypłyną na ulice. 

Policja powinna zdwoić energję w walce | 

ża PAS ZEBRANIA | ODCZYTY 
— Z T-wa Eugenicznego. (Walki ze zwy 

rodnieniem rasy) 30 października w lokalu 
Poradni Eugenicznej (ul. Żeligowskiego 4) 
dr. W. Pawłowicz wygłosi odczyt na temat 
„zzBo Kanie i leczenie gruźlicy”. Początek 
o 6 w. Wstęp bezpłatny. 

— władz w korporacji „Vilnen- 
sia*. Dnia 23 października br. odbył się w 
Korporacji „vlnensia* Konwent Sprawozdaw 
czy, na którym stały sąd honorowy, pełniący 
czynności komisji rewizyjnej, złożył sprawo- 
zdanie z działalności wład z konwentowych, 

za semestr Il (letni) 1929 — 30 r. Bezpo- 

średnio po Konwencie sprawozdawczym, od 

był się Konwent Wyborczy, który powołał 

do prezydjum comilitonów: Franciszka Dzia 

kowicza na prezesa, Edmunda Krupieńczyka 
na wiceprezesa, Bolesława Wierzchonia na wcz. 

— Podrzutek. 26 bm. przy W. Pohulance 
20 znaleziono podrzutka płci męskiej w wie- 
ku około 3 tygodni przy którym znaleziono 
kartkę w języku żydowskim „Dziecko jest 
narodowości żydowskiej , na imię Sima“, 
Dziecko umieszczono w przytułku TOZ. 

Na oldermana został powołany 

świ comiliton Aleksander Dziako- 

wi 
A Z T-wa Lekarskiego. We środę, dn. 

29 b. m. 6 godz. 20 odbędzie się w lokalu 

wileńskiego Towarzystwa Lekarskiego (Zam 
kowa 24) uroczyste posiedzenie 1-wa ku 

a re pamięci zmarłego stałego sekreta- 
rza Towarzystwa Ś.p. prof. dr. Stanisława 
Trzebińskiego. Przemówienia wygłoszą: J.M. 
rektor prof. Januszkiewicz, prezes  T-wa 
prof. j. Szmurło, prof. Jasiński, doc. Safare- 

wicz. 
TEATR I MUZYKA 

— Teatr miejski na Pohulance. Dziś po 
raz 12-ty tętniąca młodzieńczym życiem i 

werwą, wzruszająca sztuka ]. A. Hertza „Mio 
dy las“, powodzenie której wzrasta wciąż 
z dnia na dzień. Znakomita gra całego ze- 
społu z dyr. A. Zelwerowiczem na czele — 
przyczynia się do powodzenia tej niepospo- 
litej sztuki, wyciskającej u widza łzy roz- 
rzewnienia. Pomimo wielkiego sukcesu sztu- 

„ka ta niebawem schodzi z repertuaru ustępu- 
jąc miejsca wybornej sztuce psychologicz- 

z tej ze wszechmiar interesującej 

— Teatr miejski w Lutni. Dziś w dal- 
szym ciągu najnowsza komedja francuska A. 
Birabeau „Mała  grzesznica”, posiadająca 
wiele humoru, dowcipu i werwy. 

Wytworna gra całego zespołu, oraz malo 
wnicza wystawa składają się zna cał ość nie 
zmsiernie ujmującą i miłą. 

Najbliższą premjerą będzie oryginalna 
(igdrzyńskiego „Nie rzucaj mnie 

ie", ciesząca się obecnie nadzwyczaj- 
powodzeniem w Warszawie. Przygoto 
do wystawienia tej nowości w ca- 

łej pełni. 
— Przedstawienie dla młodzieży szkolnej 

w Lutni. Drugie przedstawienie z cyklu wi- 
dewisk dla młodzieży szkolnej odbędzie się 
w sobotę najbliższą l-go listopada o godz. 
3.30 pp. Wystawioną zostanie ciesząca się 
olbrzymiem powodzeniem nieśmiertelna ko- 
medja A. Fredry „Pan Jowialski“ z udzia- 
łem dyr. Zelwerowicza w roli Szambełana. 

Na pierwsze przedstawienie te j sztuki 
w ubiegłą sobotę zabrakło biletów. 

Ceny miejsc najniższe od 30 gr. 
— Przedstawienia popołudniowe w teat- 

rach miejskich. W obu teatrach miejskich 
odbędą się w niedzielę nadchodzącą przed 
stawienia popołudniowe po cenach  zniżo- 
nych. 

W teatrze na Pohulance ukaże się po 
raz 27-my fascynująca sztuka wojenna 
Szerriif' a „Kres wędrówki* w teatrze Lut- 
nia świetna komedja angielska Erwina „Pier 
wsza pani Frazerowa”. 

— Operetka murzyńska w Wilnie. Wielkie 
zainteresowanie wywołała zapowiedź  wy- 
stępów operetki murzyńskiej. Znakomity ten 
zespół składający się z 45-ciu osób, który 
zdobył tryumty na całej kuli ziemskiej —- 
wystąpi w teatrze Lutnia trzykrotnie: w 
":zwartek 30-go w piątek 31-go o godz. € 
w. i sobotę l-go listopada o godz. 10.30 
wiecz. W interesującem wykonaniu zespołu, 
z udziałem znakormitego artysty  Duglasa, 
virzymy egzotyczną operetkę „Louisianka“ 
własna orkiestra jazzowa, składająca się z 
wybitnych muzyków murzyńskich, balet i ze- 
spół czarnych girls -- dopełniaja całości. Bi- 
lery w kasie teatru Lutnia od 11 — 9 bez 

przerwy. : 
„Widma* Moniuszki w teatrze Lutnia. W 

dn: zaduszne 1 i 3 listopada rb. ukażą się 
tradycyjnym zwyczajem „Widma* Moniusz- 
ki (Dziadów cz. I!) w ciekawej formie sce- 
M: w teatrze Lutnia w wykonaniu wy- 
bitnych artystów Wil. Zespołu operowego i 
aitystów dramatycznych przy współudziale 
chóru akademickiego USB i orkiestry opero- 

wej pod kierownictwem kap. Zygmunta Do- 
ęgi. 

Nad sceniczną oprawą arcydzieła czuwa 
prof. Ad. Ludwig wraz z art. malarzem J. 
Hawryłkiewiczem. 

Bilety po cenach zwykłych wcześnie do 
nabycia 4 kasie teatru Lutnia. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Wypadki w cyfrach. Od 25 do 27 bm 
zanotowano wypadków 108 w tem kradzie- 
ży 8, opilstwa 41, przekroczeń administra- 
cyjnych 30. й 

—Tajemniczy podróżnik. 
Władze bezpieczeństwa na stacji Ko- 
wel zatrzymały Izraela Rosenberga, ro- 
dem z Wilna. Podczas osobistej rewi- 
zji znaleziono przy nim tajne instruk- 
cje kominternu i większą sumę w dola 
rach. Rosenberg przybył z Rosji na a- 
gitację wyborczą. 

— Zderzenie samochodów. 26 
bm. przy zbiegu W. Pohulanki i Piłsudskie- 
go szofer taksówki 38048, Kłusewicz Józef 
(Raduńska 88) najechał przez nieostrożność 
na taksówkę 38938. Skutkiem zderzenia ta 
ostatnia została mocno uszkodzona. Wy: 
padków z ludźmi nie było. 

— Nieszczęśliwy wypadek. Mieszkaniec 
wsi Kality gminy duniłowickiej, Kuryłowicz 
Szymon będąc w Duniłowiczach, prowadził 
swego konia wprzęgniętego do wozu. Spło 
szony czemś koń szarpnął tak silnie, że spo 
wodował upadek Kuryłowicza, który  do- 
znał pęknięcia czaszki i zmarł wkrótce po 
przewiezieniu go do szpitala. 

— Ekscesy robotników. W cegielni Dar- 
bera pod Rakowem z powodu niewypłacenia 
robotnikom wymaganej przez nich należno- 
ści doszło do zajść. 

Około 40 osób usiłowało wdarć się do 
mieszkania Darbera, co widząc osaczony Uu- 
ciekł przez okno alarmując policję. W tym 
czasie napastnicy wdarli się do mieszkania 
demolując je i rozkradając co cenniejsze 
przedmioty. 

— Zajście z rekrutami w Ol- 
kienikach. Na stacji Olkieniki grupa re- 
krutów wszczęła awantury w poci: gro- 
żąc sł użbie kolejowej pobiciem. 'ezwana 
policja i żołnierze KOP zlikwidowali zajście, 
aresztując kilkunastu bardziej awanturują 
cych się. / 

W pociągu zajmowanym przez rekrutów 
są znaczne szkody. 

— Samochód wpadł do stawu. Pod Do- 
maniewrem jadące drogą auto naładowane to 
warami dla oddziałów KOP z powodu nie- 
uwagi szofera wpadło do przydrożnego sta- 
wu grzebiąc pod sobą czterech handlarzy i 
szofera. Wszyscy oni odnieśli poważne obrą 
żenia. Samochód został zniszczony. 

— Umysłowo chora rzuciła się 
pod pociąg. Mieszkanka wsi Zaśkie- 
wicze, gminy bienickiej Sapacz Marja 
rzuciła się na 491 kilometrze pod po- 
ciąg towarowy. Pociąg uciął jej głowę. 
Przyczyna samobójstwa choroba umy- 
słowa. 
‚ —Kradzież garderoby. Bohdanowi Eufem 
juszowi (Ostrobramska 9) w czasie jego 
nieobecności skradziono garderobę. Łunkie- 
wicz Antoni (Połocka 4) sprawca tej kra- 
dzieży został zatrzymany. 

— Samobójca z Lidy. Pleszka- 
czewski Romuald zamiesz! stale w Lidzie 
w czasie swego pobytu w Wilnie usiłował 
popełnić samobójstwo wypijając jodyny w 
skwerze naprzeciw urzędu wojewódzkiego. 
Pogotowie ratunkowe po udzieleniu pierw- 
szej pomocy odwiozło go do sz. pitala Sa- 

   

            

    

  

Kobieta 
współczesna 

nie poddaje się już cier- 
pliwie bólowi głowy. Gdy 
ten ból, nieunikniony przy 
dzisiejszym tempie życia, 
zaczyna jej dokuczać, za» 
żywa szybko 1—2 orygi- 
nalnych tabletek Aspiriny, 
które sprawiają jej ulgę. 

Istnieje tylko jedna 

ASPIRINA 

        

  

      
    
        
      

     

  

   
   

      

nej ZUZUÓCAA „Skrzypce jesienne". ZK sia topu) i i ika 

bywają codziennie pod režyserją 
lewskiego. 

К Was nalnej Aspiiny są anakiem RRYŚŁ 

  

Władysław Lempke 
Porucznik emerytowany Wojsk Polskich 

zmarł dnia 24 b. m w 

O tej bolesnej stracie zaw: 

znajomych stroskani 

W dniu eksportacji z dworca kolejowego i pogrzebu będą 

iš osobne zawiadomienia 

  

Berlinie w wieku lat 35. 

iadamiają krewnych, przyjaciół i 

Żona, rodzice i brat 

  

  

Walentyna Dus 

mentami dnia 25 października 1930 r. 

   
   

W dniu 29 października r. b. o 

przy ul. Piłsudskiego 10 w Dokszycach do kościoła 
wiecz. dnia 27 października r. b. Nabożeństwo żałobne odbędzie się dnia na- 
stępnego o godz. 10 rano poczem nasąpi pogrzeb na miejscowym 

A w Dokszycach. RODZINA z 

Ś. + P. 

iacka-Rudomina 
Właścicielka majątku pJanuszewo w powiecie dziśnieńskim Ziemi 

wileńskiej 
zmarła w Dokszycach po ciężkiej i długiej chorobie opatrzona Św. Sakra- 

Eksportacja nastąpi z domu żałoby 
parafjalnego 0 godz. 6 

cmentarzu 

rano odbędzie godz. 9 się w 

kościele św. Jana, w kaplicy, nabożeństwo za duszę b. profesora 

Kali Raddiwiłłwica 
o czem zawiadamia 

  

Pokaz walki gazowej 
1 »a«,. Wileński Oddz. LOPP zorganizo- 
wał w niedzielę pokaz obrony przeciwgazo- 
wej i walki gazowej. Odbył się ten pokaz na 
placu Katedralnym wobec licznie zgromadzo 
nej publiczności z ciekawością obserwującej 
ewolucje samolotów, wybuchy granatów 
dymnych i ćwiczenia gazowe żołnierzy, po- 
licjantów i strażaków. 

„Po ukazaniu się samolotów  zagrzmiały 
Gziała artylerji przeciwlotniczej, strzelające 
gdzieś tam z ukrytego stanowiska (wzgórze 
Antokolskie) i zatrzeszczały kulomioty. 

Za chwilę oddział piechoty zapalił na- 
SE z gazami tworzącemi silną zasłoną z 
ymu. 
Powtarzano to kilka razy przyczem naj 

ŻONA 

na placu Katedralnym 
większą sensację wywołały naboje gazowe z 
fijoletowym dymem unosząc przy pomio- 
cy małych spadochronów (małe parasolki). 

Następnie puszczono gazy łzawiące (dość 
zresztą słabe) poczem specjalne oddziały 
demonstrowały akcję ratunkową. W między 
czasie mieliśjpy możność obserwować spraw 
ność oddziałów w posługiwaniu się maskami 
przeciwgazowemi. Na komendę dowodzące- 
go pokazem w kilka sekund wszyscy byli 
już zabezpieczeni przed zabójczą działalnoś- 
cią gazów dzięki tym właśnie maskom. 

Pokazy trwały kilka godzin jak się już 
rzekło obserwowane były przez licznie zebra 
ną publiczność. 

  

GAUDEAMUS IGITUR... 
PIERWSZY WESOLY CZWARTEK 

AKADEMICKI. 
Twierdzą astrologowie, że każdy dzień 

tygodnia pod opieką jakiej ś planety po- 
zostaje i ta swój wpływ na dzień ów wy- 
wiera. Dzień ponoć piątkowy uroczej Venus 
przez Ikonosę w opiekę jest oddany, a dzień 
sobotni w stalowej tarczy ' «my, bożyszcz” 
złego i pochmurnego, symbol swój znajdo- 
wać ma... 

Tak czy inaczej w mądrych a starych 
książkach zapisano, — jedno jest jednak pe 
wne, że czwartek od blisko dwu stuleci, w 
Polsce, dniem mądrości i wesela stał się, do- 
bry Król z muzami zwykł obiadować, wie- 
czorami zaś wesołe grono żaków wileń- 
skich z złotymi warkoczami Pallas Atenae 
i grając czwartki świętują. 

W dniu 23 bm. początek czwartków 
świętowano w sali Śniadeckich gipsowe 
symbole ścientiarum, pobladły z oburzenia 
patrząc co młodzi wyprawiają. 

Wszystko to niby dumne, napuszone, z 
profesorskimi minami dysputy wiodące, a 
wszystko to tak miłe i młode, że co chwi 
la z pośród dysput poważnych różowy uś- 
miech do życia się przebija — a mądre roz 
prawy nic chcą mieć nic z patyny poważ- 
nych rozpraw naukowych. 

Ponieważ inauguracyjne otwarcie czwart 
ków na początek roku wypada Wprowa- 
dzić więc trzeba ten najmłodszy - narybek 
studenterji do grona — a więc rozdano u- 
rzędy , tyt; uły, zjawiają się marszałkowie 
o szarfach ponsowych i heroldy: z mosiężne 
mi laskami. Senat senjorów na ławach ho- 
norowych zasiada» i głosem donośnym mar 

szałkowi wywoływać „zasłużonych* przyka- 
zuje. ” 

Pada wezwanie. 
: „Zula Minkiewiczowna“ — Widownia jak 
źródło żywa i biorąca wraz z estradą żywy 
udział w uroczystości — odpowie. 

„Redaguje „Słówko”. 
I znów wezwanie: 
„Kolega X. X* й 
„Ma córkę* odpowiada zawsze wszyst- 

kowiedząca galerja. 
I tak cały index — nazwisk z których 

a. nie pozostaje bez komentarza, czy łat- 
„Bzy 

Wkraczają wezwani. 

Chór spiewa „plurimos annos*. 
A teraz punkt kulminacyjny — inkwizy- 

cja nad juniorami. Marszałek przykazuje, 
straż wprowadza. 

Wkraczają parami. 
W białych kryzach, trochę speszeni — 

rozwartemi oczami wpatrujący się w senjo- 
rów. 

Tu u stóp estrady błogosławieństwo i ży- 
czenia kolegów, parę słów ojcowskich rek- 
tora ..... i gaudeamus igitur. 

Śpiewają wszyscy, senjorowie i nowo- 

przyjęci do grona, śpiewa galerja i widow- 
nia, śpiewają usta i serca. 

ZSĄDÓW 
Echa nadużyć w Magistracie 

ж szeregu defraudantów operujących na 
terenie miasta Wilna, zasiadający 
wczoraj na ławie oskarżonych b. kierownik 
wydz. pracy i opieki społecznej Magistratu, 

iktor K ejzik, zasłużył na specjalną uwagę. 
Nie dlatego może, że nadużycia jego się 

gały zawrotnych sum, a dlatego, że pan 
ten (cieszący się zaufaniem przełożonych) 
jako teren swoich zbrodniczych operacyj wy 
brał organizacje dobroczynne. 

Jak sam oświadczył w toku rozprawy są 
dowej, ani on, ani jego rodzina nie umieli 
żyć według budżetu urzędnika, to też sięg- 
nął do cudzych kas, 

. Sięgnął po pieniądze, przeznaczone dla 
sierot, biednej głodującej inteligencji, bezro- 
botnych — słowem ludzi, będących w wa- 
runkach po stokroć gorszych. Śeenal by 
pieniądze przeznaczone na mleko czy kasz- 
kę dla sierot przepić w knajpkach. 

Tłomaczenie się jego podczas — гогрга- 
wy było najdelikatniej określając je, dziwne 
i naiwne. Nie poczuwa się do winy... bo prze 
cież myślał o oddaniu pobranych sum. 

Po załatwieniu wstępnych formalności i 
wysłuchaniu wyjaśnień oskarżonego, przewo 
aniczący sędzia Brzozowski zarządza bada- 

nie ra 
ierwszym zeznaje szef oskarżonego, ła- 

wnik dr. W. Nasza. й 
, Zeznania dr. Maleszewskiego  potwier- 
azają poszczególne punkty aktu oskarżenia. 

„Oskarżony Kejzik „chcąc przyjść z pomo- 
cą kierownikowi Domu Noclegowego przy 
wpłacaniu pieniędzy do kasy miejskiej, sam 
inkasował te pieniądze. * 

Inkaso to nie wpływało. Delikatny orga- 
„ Do kieszeni oskarżonego wpłynęły też 
ieniądze, zwrócone przez Państw. Urząd 
ośrednictwa Pracy jako niewykorzystane 

za. wysyłanie bezrobotnych do woj. poznań- 
skiego. 

rudno zresztą przeliczyć wszystkie 
szczególne punkty aktu Gakaiczenia; pain 
mówiące o kolejnych malwersacjach oskar- 
żonego. * 

la ich >, 
wa ciągnęła się długo.Sąd przesłu- 

chał kilkunastu świadków, DA re 
materjałem dowodowym w postaci ksiąg bu 
chalteryjnych i różnych dokumentów, wre- 

"szcie wysłuchał przemówień stron. 
Sąd wyniósł wyrok , skazujący Kejzika ла rok więzienia, zamffniającego dom po- prawy. 

ARA APW PY TTT TINKLO 
Jak przed wiekami... jak zawsze... i dziś. 
Stare poważne mury wszechnicy... rok 

jeden jeszcze w sercu odliczają, wielkie, po- 

ważne, serdecznie w ramionach tych mło- 

dych garnące — ojcowskie mury, wolą ор 
cowską i królewską ku chwałe wzniesione. 

Gdy opustoszeją sale, aule i korytarze, 

gdy pogasną kinkiety bronzowych kandeła- 
brów.. i zgrzytnie u furty klucz oddzwier- 
nego... po salach i korytarzach wielkiego 
gmachu snuje się dziwna postać. 

Wysoki, wyniosły o czole Cezara i mędr- 

ca z włosem srebrnym rozwianym — kro- 

czy rektor Skarga. 
Muśnie stare pergaminy dotknie globu- 

sy i lunety , przystaje i wsłuchuje się. 

A gdy dołeci doń rozpierzchłe echo, sre 
brnego Śmiechu młodzieży, u pułapów. się 
błąkając ... uśmiecha się i... błogosławi       

O
N



SŁOWO и 
  

RADY CIOCI TESI 

  

W poprzednich poradnikach  wspomnia- 

łam o kapelusiku, niezbędnym ubiorze głowy 

kobiecej, dostosowanym do ubioru spacero- 

wego futerka w zależności i od typu i od 

indywidualności osóbki. 

Zaznaczyłam również, że o ile kapelusz 

stanowi uzupełnienie i dekorację główki i 

twarzy „na zewnątrz” domu, o tyle uczesa- 

nie, spełnia to zadanie w domu, teatrze, czy 

cerelu, 

Indywidualność i cechy danej osobw, 
zwykły być podkreślane przez uczesanie na- 

der starannie dostosowane do całej sylwet- 

ki. — Ponieważ tak różnorodna moda  dzi- 

siejsza — przyjęła sobie za zadanie jaknai- 

bardziej wyróżnić z jej otoczenia nie nara- 

żając jednak na jaskrawość i brutalizm, ucze 

sania poszły wślad strojów i całe zastępy 

„uczonych asów'* tej dzidziny opracowały 

modele fryzur. 

Uroda kobieca, na którą się składają ry- 
Sy równe, wyraziste, graniczące z klasyczne 

mi rysami fidjaszowskiemi, wymagają naj- 

skromniejszego uczesania, któreby mogło w 

całej pełni uwydatnić cechy twarzy. Ucze- 

sanie winno być jaknajbardziej gładkie 

Do młodocianych owalnych bądź okrąg- 
łych twarzyczek zalecam specjalnie blondyn- 

kom uczesanie w obramieniu loków z boku, 
bądź na tyle głowy. 

Po macoszemu w sezonie letnim trakto- 

wane loki boczne, które były skazane na 

figlarne gry wiatru i młodym moim siostrzy- 

com przeszkadzały przy sporcie, wyciecz- 

kach i ciągłem przebywaniu na „plain 

air“ dziš, gdy terenem pan staly się sa- 

lony i miejsca zamknięte, loki ponownie zdo- 

były sobie prawo obywatelstwa i jak już 

wspomniałam stanowią miłą dekorację 

główki. 
Na tyle głowy panie noszą dłuższe wło- 

sy fałowane i układane w formę efektowne- 

go węzła. Węzły te stanowią „clou* obec- 

nego sezonu, zalecam je jednak jedynie bru- 

netkom, gdyż specjalnie ciektownie rysuje 

się profil na tle ciemnej fali włosów. Moda 

ta została ustanowiona przez grono modniś 

angielskich, które przypuszczały / (i zreszią 
zupełnie słusznie), że sylwetka pięknej pani 

w długiej sukni wieczorowej znajdzie sto- 
sowniejsze uzupełnienie w długiej fryzurze, 

ujętej w węzeł włosów w tyle głowy. Rażą- 
cym dysonansem byłaby — przy obecnie 

modnej wieczorowej sukni, główka starannie 

na karczku ogolona. 

Zasadą obecnej fryzury jest główka 

gładko, skromnie wczesana, z niezbędnym 
węzłem falistych włosów, bądź lokami z ty- 

łu i po bokach głowy. 

Popierajci 
  

Bilans Surowy Komunalnej Kasy Oszczędności m. Wilna 
na dzień 1 października 1930 r. AKTYWA 

    

   

  

Kasa i sumy do dyspozycji 
Fapiery wartościowe własne. 
Weksle zdyskontowane 

„ protestowane 
Pozyczki zabezpieczone 

wartościami 

wartościowych. 
„Korespondenci. 
Ruchomošci 
Koszty handlowe. 
Koszty organizacyjne 
Różne 
Waluty obce własne. 

Dokumenty do inkasa 
Depozyty. 

(2) Józef Korolec 
Prezes Zarządu. 

hipotekami i in. 

Pożyczki terminowe pod zastaw papierów 

e L.0.P.P. 

  

    
    

            
       

         

          

  

  

  

         

    

      
(©) Antoni Ilinicz (—) Anatol Fried 

Dyrekcja 

  

Złote i grosze Złote i grosze 
386638 | 31 Kapitał zakładowy 100000 | — 
138200 į — Fundusz zasobowy 1442 į 01 

2053202 | 32 Wkłady 3892267 | 93 
23693 | 44 Kredyt udzielony Kasie na remont domów. 54950 | — 

Zobowiązania inkasowe 491 02 
1804806 | 83 Różne 1189 | 33 

Redyskonto 281288 | 18 
28370 | — Należności Skarbu 1823 | 43 
7884 | 21 Procenty i prowizja 303107 22 

22965 | 21 "FOR 3 
112985 | 97 
22972 5 
7001 4 5 4636559 12 27839 | 19 Różni za inkaso. 704059 | 87 

4636559 | 12 Depozytarjusze. 1557559 | 48 
704059 | 87 
1557559 | 48 ONO 7 
6898178 | 47 i 

RADJO WILENSKIE 
WTOREK, DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 

11.58: Sygnał czasu. 
12.5 — 13.10: Koncert popołudniowy: 

Tańce dawne (płyty) 1. J. Strauss — Uwert. 
do op. „Nietoperz* (ork.) 2) Waldteufel 
„Najpiękniejszy wale" (ork.), 3) J. Strauss: 
a) Perpetuum mobile (ork.), b) Ania — pol- 
ka, 4) Paderewski „Krakowiak fantastycz- 
ny“, 9) Czajkowski: walc z baletu „Śpiąca 
królewna”, 6) japoński taniec z latarniami. 
7) Lehar — Potpour. z „Wesołej wdówki', 
8) Liszt: Polonez N-2 (ork.). 

13.10: Komunikat meteorologiczny. 
15.50 — 16.10: Odczyt z Warszawy: „Z 

dziejów strajku szkolnego w Król. Polsk." 
16.10 — 16.15: Program dzienny i reper- 

tuar teatrów i kin. 
16.15 — 17.15: Kabaret (płyty) 1) „We- 

  

soly kowalczyk* — marsz, 2) Donatto: „Bal 
lada o trzynastu chlopcach“. 3) Gold: Mar- 
quesita, tango, 4) Corszo — „Dla was* — 
walc. 5) Goodwin — Dwie piosenki (akule- 
ie), 6) Krukowski a) Uj, jak ja tego nie Ju- 
bię, b) Niech to pozostanie między nami 
(śpiew), 7) Padilla: „Valencia* (chór mu- 
rzynów), 8) Wood: Jak motylek, 9) Jolson: 
„Oto tęcza” — foxtrott. 

17.15 — 17.40: Odczyt z Warszawy: 
„Szlakiem praczłowieka” dr. F. Burdeckiego. 

17.45 — 18.45: Popularny koncert symf. 
z Warszawy. 

18.45 — 19: Kom. związku młodz. rze- 
mieślniczej w Wilnie. 

19 — 16.10: Program na środę i rozmait. 
19.10 —- 19.25: Komunikat rolniczy z 

Warszawy. 
19.25 — 19.35. Muzyka z płyt. 
19.35 — 19.55: Prasowy dziennik. radjo- 

wy z Warszawy. 
20 — 20.15: Feljeton humorystyczny w 

wyk. Wacława Malinowskiego art. dram. 
20.15 — 20.30: Pogadanka 0 muzyce 

dunskiej z Warszawy. 
20.30: Koncert muzyki duńskiej z War- 

szawy. Po koncercie komun. z Warszawy. 

  

PASYWA 

  

    

   

    

   
  

  

  

      
(—) Michał Gruźdź 

Buchalter. 

  

  

KINO 
MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 

ul. Ostrobramska 3. 

Od dn. 28 do dnia1 listopada 1930 roku włącznie będzie wyświetlany film: 

„BLOKADA NA AŃO©RZU" 
W rolach gł. Anna Nilson i Wallace Mac Donald. Nad program: „Z balu do kryminału" kom. w 2 aktach 

Kasa czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów od g. 4-ej 

Dramat w 10 
aktach. 

. Następny program: „„Angelita* 
  

  

Dźwiękowe kino 

„HOLLY WOOD: 
Mickiewicza 22. 

D Z IŚ!  Czarowną, 
żywiołową, namiętną ROC UPOJEŃ Poraz l-szv Iwan  Pietro- 

wicz w filmie dźwięk. 

przeżywają Iwan Petrowicz i Agnes hr. Esterhazy w najnowszym dźwiękowo-śpiewnym drama ie erotycznym. 

Nad program: Dodatek dźwiękowy z opery „„Żydówka'' (akt czwarty) 
Początek seansów o godz. 4, 6, 8 10.30. Ceny zniżone tylko na 1-szy seans 
  

  

KINO-TEATR 

„HELIOS“ 
Ul. Wileńska 38 

Największy przebój doby obecnej. 

Wielka opera filmowa. 

Na pierwszy seans ceny zniżone. Balkon 80 gr. Parter 1 zł. 

RÓL ŻEBR 
Muzyka Rudolfa Dzimla. Śpiew — Chór — Tańce. W roli głównej król śpiewaków 

KÓW 

  

bożyszcze kobiet DENIS KING i najsłyn. śpiewaczka opery „Metropolitain* w N. Jorku JEAMNETTE MAC DOKALD 

Film ten demonstruje się w 
Warszawie w 2-ch kinach 

[Cały film w kolorach naturalnych | Ze względu na wysoką wartość artystyczną 
Dla młodzieży dozwolone 

  

KINO 

„ŚWIATOWID: 
Mickiewicza 9. 

  

Dziś! Znowu atrakcja dla Wilna. Dwie godziny śmiechu i humocu na filmie. p. t. 

PAT i PATACHON jako ZIĘCIOWIE w GPALACH 
Nadzwyczajne zabawne sytuacje i koncertowa gra wywołują nieustanne wybuchy Śmiechu 

Dia młodzieży dozwol: one 
  

i 

Egz. od 1875 roku 

FABRYKA MATERJAŁÓW IZOLACYJNYCH 

„6 UDRONIT'” wł. ciszewski 
WARSZAWA, Krak. Przedmieście 17. 

nagrodzona złotemi medalami ostatnio na P. W. K. w Poznaniu 
II Targach Północnych w Wilnie. 

GUDRONITY izolacyjne, stosowane w budownictwie jako je- 
dynie skuteczna i trwała izolacja od wilgoci. 

GUDRONIT Nr. 
py 

GUDRONIT Nr. 

1 izolacja od wilgoci na ściany pionowe, stro- 
i t. p. od wewnątrz pod tynki. 
2 izolacja od wilgoci na fundamientv, stropy, 

tarasy, podłogi oraz wszelkie budowle podziemne. 
RE Nr. 3 do niszczenia grzyba drzewnego w Би- 
! dowlach 

CARBOLINEUM piyn dc konserwacji drzewa. 
CEMIZOL emul: 

  

sja izolacyjna, nadająca zaprawie cementowej 
zupełną nieprzepuszczalność wody. 

IZOL przeparat asialtowy, szybkoschinący, do zabezpieczenia 
betonu, żelaza, cegły i t. p. od wpływów atmosfe= 
rycznych , wody, kwasów i t. p. 

KRYZOLIT filc 

    

   bitumowy — najtrwalszy, nie wymagający kon- 
serwacji, materjał do krycia dachów wszelkich 
konstrukcyj oraz do celów izolacyjnych. 

KLEJ BITUMOWY płynny, lub stały -- do przyklejania filcu 
bit 

    

umowego na betonie, drzewie, żelazie i t. p. 
KLEJ POSADZKOW gudronitowy -- specjalny do przykleja- 
E nia posadzki klepkowej do betonu. 
LAK SMOŁOWY do konserwacji dachów papowych, żelaznych, 

gontowych i t. p. 
DACHOLIT lakier i kit do trwałej kenserwacji dachów papo- 

wych, żelaznych i gontowych. 

Bracie Jenike Fabryka Dźwigów Sp. Akc. 
w Warszawie 

nagrodzon: wieikiemi złotemi medalami ostatnio na P.W.K. w 
Poznaniu na 

Wciągi, Dźwigi, 

H Targach Północnych i 
Wystawie w Liege. 

Żórawie obrotowe, Dźwigarki uniwersalne i t.d. 

Międzynarodowej     
Listwy ochronne walcowane do stcpmi betoncwych i drewnia- 

nylch, Narożniki ochronne d> krawędzi i ścian. 

Pomorskie 

nagrodzona wieikienu złotemi medalami, 
Cegły, Dreny, Szamoty, Graz własnej Dachówki, 

nagrodzone na I 

  

   

  

   

    

   

Zakłady Ceramiczne Sp. Akc. 
w Grudziądzu 

w Wilnie. 
fabrykazn, 

1 Targach Północn. w Wilnie złotym medalem: 

ostatnio 

Płytki posadzkowe, betonowe zwykłe i kolorowe i inne wyroby 

    DOM H.-P. 

W. BUSZ, A. JANKOWSKI i S-ka 
w Wilnie, ul. Wileńska 23 tel. 4-32 

    

   
  

bistemi od godz. 
Biuro „Rachuba*   

Panie I Panowie, dobrze się reprezentujący, mogą otrzymać 
od zaraz stałą pracę w poważnej instytucji, 
stnych warunkach. Byt zapewniony. Źgłosić się z dowodami oso- 

na bardzo korzy- 

17—20 pod adresem Wilno, 
tel. 3-67. 

W. Pohulanka 1. 
5—     

  

* 
* 

ZNAKOMITE UZNANE ZA NAJLEPSZE ŻĄDAJCIE 

WÓDKI. LIKIERY I WINA 
Е. ‚ТЕРАН 6 Е Bd a L A & ‘-КА SP. AKC. w WARSZAWIE |„e, 

e 

HMMM ННННННИН 

     

  

     

  

Na sezon jesienny 
otrzymaliśmy już w wielkim wyborze 
materjały mundurkowe, tweedy, flane- 
le, jedwabie, georgetty oraz materjały 
bieliźniane żyrardowskie, kołdry wato- 
we i koce. 

GŁOWIŃSKI- -WILEŃSKA 27.    

  

o Światowej sławie Pleyel, ls 
takoż Araold Fibigier, Kerntopł i Syn, 

przez najwybitniejszych tachowców na 
Wystawie Kraj 

  

  

Pianina i Fortepjany 
Bechsteia ete., | 

uzna- | 
rzeczywiście za najlepsze w kraju 

Pow. 
w Poznaniu w 1929 i. 

WILNO, 
ul, Niemiecka 3, m, 6. 

  

  

| ,. AKUSZERKA 

| ŚMIAŁOWSKA 
|arsz Gabinet Kosmee 
 tyczny, usuwa zmarszcz. 
(i, piegi, wągry, łupież; 
brodawki, kurzajki, wy- 
padanie włosów. Mic- 

| kiewicza, 46; 

GABINET 
Racjonalne! Kosme- 

tyki Leczniczej. 

Wilno, Mickiewicza 31 , 
m. 4 

Urod kobiecą 
ę konserwu- 

je, doskonali, odšwie- 
ża, usuwa jej skazy 
i braki, Masaż 
twarzy i ciała (panie). 
Sztuczne opałenie ce- 
ry. Wypadanie włosów 
i łupież. Najnowsze 
'dobycze kosmetyki ra- 

cjonalnej. 
Codzieunie od g. 10—8. 

W. Z. P. 43. 

    

Masaże" rzy: 
ręczne, wibracyjne i pla- 

A Eptlacje. 
abinel 

Kosmetyki Ce di6 
Leczniczej 

J. Hryniewiczowej. 
ul. WIELKA A 18 m3, 
Przyj.wg. 10-11 4-7 

W. Z. P. Ne %6, 

IKSTYTOT dx BEKUTE 
„KEVA“ (Paris) 

Mickiewlcza 37, tel. 
657, od 11 — 1 

Rezgładzanie i odświe- 
żanie twarzy. Leczenie 
wągrów i pryszczy. 

  

Elektryzacja W.Z.P. 85 
  

w starszym wieku, pra- 
cowita, 

    
Ni \ 

daje LOS 1 KLASY 
22 LOT. PANSTW. 

zakupiony w słynnej ze szczęścia 
kolekturze 

E.Lichtensteini $-= 
Wilno, Wielka 44 

Centrala k: lektury: 

Warszawa, Marszałkowska 146 

Główna wygrana 

Zł. 1.000.000 ue» 
23 PREMIE! 

Ogólna suma wygranych 

Zł. 32 miljony 
Co drugi los wygrywali! 

Cena losów: 14 zł. 10, II2 zł. 20 
3j4 zł 30, 414 zł. 40 

Łaskawe zlecenia prowincji załatwiamy 
odwrotną pocztą. 

Konto P. K. O. 81051 
Firma egzystuje od 1835 roku. 

Szczęście stale sprzyja naszym P. T. 
Graczom 

PREMIJA 
niedawno ukofcz. 5 kl. 21 Lot. Państw. 

лВ, 250000 
wraz z ostatnią największą wygraną 

Zł. 50.000 
razem 

ZŁ. 360000 
również i tym razem przez naszych P.T. 

graczy szczęśliwie zdobyta została 

КОМЕ 

  

Ochmistrzyni 

uczciwa, wy- 

  

    

  

kwalifikowana pod ka- 
żdym względem, poszu- Upraszam bardzo 
Kuje posady. Posiada osobę, której oddałem 
świadectwa. Łokieć"3--1 omyłkowo. w czerwcu 

— nożyczki po wyostrze- 
niu z f. „Solingen“ о 
zwrot takowych dla 

      i MMS 
LEKARZE 

RRC EKSE EASA 

    

OBWIESZCZENIE Dwa pokoje 

    

Ё 
z osobnem wejściem, zamiany na własne = s łem i elek - В ie Zarząd Towarzystwa Kredytowego miasta Wilna ninieįszem podaje do wiadomošci „Sue, са а, оо KU P NO ва va : \ 

5 ostowa 19—1 raszam dłużników, wierzycieli i inych osób zainteresowanych chor. skórne,  wene- m ryczne, narządów mo- Pokój z telefo- Do s dania spędzenia listopa a w 1) że za nieuiszczenie zaległości i innych należności z pożyczek przez Towarzystwo wydanych, odbędą się w lokalu Towarzystwa przy ul. Portowej 4, w Wilnie,  <zowych, od 9— I, od nem dla przedania ładnej okolicy na wsi. 
5—8 wiecz stałego, solidnego lo- dom w pobliżu dwor- 

katora do wynaję- ca kolejowego, z wol- 
cia. Oglądać od 8—9 nem 3  pokojowem 
i 4—6 w. W. Pohulan- mieszkaniem w cenie 
ka 14 m. 10, wejście z około 4 tys. dol. Bliż- 

w obecności Komitetu Nadzorczego i Zarządu Towarzystwa licytacje publiczne niżej podanych nieruchomości, położonych w. mieście Wilnie: pierwsza — 15 grudnia 1930 roku, 
a jeżeli pierwsza nie dojdzie do skutku, druga 30 grudnia 1930 roku. Licytacje rozpoczną się o godzinie 12-ej w poł.; 2) że zgodnie z $ 84 statutu Towarzystwa licytacja 
się rozpocznie od sumy nieumorzonej pozostałości wydanej pożyczki z doliczeniem do tej sumy raty bieżącej, wszystkich zaległości w ratach, odsetek za zwłokę, wszystkich wydatków uskutecznionych na rachunek dłużnika, kosztów egzekucji, obciążających dłużnika, a również zaległości podatkowych, skarbowych i komunalnych, o których infor- 

Administracja Słowa 
sub Odpoczynek 

Pianina 

  

Kobieta-Lekarz 

Br. Zeldowiczowa 

    

  

    

macje będą otrzymane przed dniem licytacji, przyczem na nabywcę nieruchomości będzie przelana obciążająca sprzedawaną nieruchomość pożyczka z ratą bieżącą, należ- KOBIECE, ae” Padew EZ a 6 nemi od, niej odsetkami za zwłokę, oraz rozterminowaną zgodnie z planem konwersji pożyczek i listów zastawnych Towarzystwa częścią rat za lata 1925, 1926, 1927; 3) że R MOCZÓW: Pokó do wy-  Trocka 3. TEST osoby życzące wziąć udział w licytacji mogą przeglądać w biurze Towarzystwa (Wilno, Portowa 4), w godzinach urzędowych (od 9 do 2 po poł.) lub w odnośnych Gd 120 1 od a J najęcia dla Garaż ks. hip. 0 ile nieruchomość posiada uregulowaną hipotekę, akta dotyczące zastawu nieruchomości, wystawionych na sprzędaż; 4) że osoby przystępujące do, licytacji winny ul. Mickiewicza 24. B A Niebywał zjamą 4 _ elektryczno- przed rozpoczęciem przetargu złożyć wadjum w wysokości wszystkich zaległości prócz rozterminowanych części rat za lata 1925, 1926 i 1927), zaległych podatków, oraz wy- tel. 277. m. 2 IA tas tka ŚCIA do wynajęcia. Po- datków związanych z wystawieniem nieruchomości na licytację. 5) że suma zaofiarowana na licytacji, za potrąceniem złożonego vadjum, nieuiszczonej pozostałości pożycz- okazja Boa łocka 20 —4. ki, raty bieżącej z należnemi od niej odsetkami za zwłokę, oraz rozterminowanej części rat za lata 1925, 1926 i 1927, a również opłaty alenacyjne winne być uiszczone w cią- 
gu dni 14-tu od dnia licytacji; wrazie zaś niewniesienia w terminie wskazanym. wyżej wymienionych należności, nabywca traci złożone przy licytacji vadium, które będzie 
użyte na opłatę zaległości podatkowych, kosztów egzekucji, wydatków, uskutecznionych na rachunek dłużnika i opłat, należnych Towarzystwu z wystawionych na sprzedaż 
nieruchomości, a ta pozostanie nadal własnością dotychczasowego właściciela: 

Dr. Wolfson 
choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe 
Wileńska 7, od 9—1 
i 4—8 w. tel. 

5 osob. z techniczną 
gwarancją za 4.400 zł. 
Fiat otwarty 5.500 zł. 
w b. dobrym štanie na 
dogodnych warunkach 
kredytowych. Tatarska 

Pokój 
z telefonem i łazienką, 
umeblowany do wy- 
najęcia. Ofiarna 4—1 

Za darmo 
udzielam każdej pani 

10-67. dobrych porad przeciw 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                

        

2 lub 3 pokoje 3 Tel rsz 4 |] Di awom 1 2 3 4 5 6 7 9 Dr Ginsberg do wynajęcia, nadające Każda pani się zadziwi === Choroby Akis e: 8 > PE Portowa - а i będzie siwa 

Т6 ATR Popławska 27 1275— | 1278,77 263,39 | 5061,36 556,58 1  PerYcZne I moczopłcio. 19 m. ©. . W į Anna Gebauer, 204504 9493 | Berkus - Anolik Sora - Ester Sadowa 11 844— | 4861,94 | 2806,47 |  51803,57 | 274050 go Wilaūska 3, od egle S 
38 8371 Blacherowicz Dawid, Isaja, Leja i Beker Chana Witoldowa 13 2955,60 4246.65 899,48 17285,03 1900,50 567. POSADY Górnośląski opałowy i(Niemcy). połączyć na 525 2644 | Czarkowskiego Józefa Spadkobiercy 3 Brzeg Antokolski 3]b. 541, 5 1913.72 970,43 | 17128,44 DOKTOR ! ВОНа Koks LEO Lantoijas 

364 5364 Deweltowa Berki Spadkobiercy Kwaszelna 21 5285,25 | 15989,59 4546.56 | 88262,34 9681 — Blumowicz ioteligoni Dostawa niezwipczia EE EE 
418 5955 Downarowicz Stanisława Spadkobiercy Praczkarnia 15 488 — 798,09 152,87 2967,60 325,50 dobcze si e" y _ w zamkniętych wozach. Każdy, osięga } 165 1127 Dmochowski Wacław Trębacka 8 4846 — 388,12 174,39 2335,29 283,50 Oy. zoo jący 28 a Anansi D.-H. 3a ta Zo 
12 11378 Gamarscy Munes i Codyk Raduńska 36 1007 — 614,17 124,24 2337,48 262,50 WIELKA 21 poszukuje posady szo” Wilopal“ EEA lokovanii 

535 6028 Gasperowicz Wincenty Strycharskiej 26-a 2677,95 985,98 914,98 16149,67 tel. 921, ой 9—11 18—$ fera na maszyny pry- Stcźniowa 3 tel. 1817| OSZCZędności przez 
412 Niedźwiecka Katarzyna Rosa 7 9094 — 329,34 90,43 1210,90 147 — W. Z. P. 29. watne p SOPOCIE 1 snie Biuro Ko- 
211 1735 Perkowscy Leon, Mieczysław, Bolesław i Mała- DOKTOR za pó ed Mea a chowska Marja Krėlewska 9 Ža, BBL LS 292826 68 S ŽUKWINdĖ ei jak również do ju |Ltel. 152 a 238 4302 Surawicz Jozef Witoldowa 33 4500 — 2484,50 581,88 11296,05 1239 — г ciągówek rolniczych W šrodmiešciu |—- 5*_ = 
118 10140 | Romanowska Stefanja Połocka 53 1598,16 496,51 116,26 1556,87 189 оВНО S i młocarń 0 napędzie | kamienica dochodo- R. 

Wielka 19, od 9—1 j motorowym. Za FA a A, o oni Różne sumy 

WYJAŚNIENIE RUBRYK: 1) Numery pożyczek, 2) Numery hipotek, 3) Nazwisko i imię właściciela nieruchomości, 4) Ulica i Nr. domu, 5) Obszar w mtr. kwadr,  3—7 maszyny. może: ziożyć |;GZ4S у gotówkowe posiada- 
6) Suma zaległych należności w ratach, odsetkach i wydatkach, poniesionych na rachu nek dłużnika, która winna być uiszczoną przez nabywającego nieruchomość; Suma ta z 
doliczeniem. do niej mających pierwszeństwa przed pożyczką Towarzystwa zaległości podatkowych, skarbowych i samorządowych, o których informacje będą otrzymane przed 
dniem licytacji, oraz wydatków które ujawnione zostaną w dniu przetargu, winna być złożona jako vadium, przed rozpoczęciem licytacji, 7) Rata bieżąca z odsetkami za zwło- 
kę'od niej, 8) Nieumorzona pozostałość pożyczki na dzień licytacji, 9) Rozterminowana część odsetek za lata 1925, 1926 i 1927. 

UWAGI: Licytacja rozpocznie się od sumy należności objętych. rubrykami 6; 7, 
dawanej nieruchomości; Kwoty wskazanew rubrykach 6, 7, 8.i.9 podane są w złotych. 

Wydawca St. Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło 

, 8.1 9. Należności objęte rubrykami 7, 8 i 9 mogą pozostać nadal na hipotece sprze- 

Dr. Kenigsberg 
choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe 

Mickiewicza 4, 
t.el. 1.90, , 

Od 9—12 i 4—8 

gwarancję  hipoteczną 
d sokości 4 tysięc: ; $ 
dolarów. Na żądanie | Wileńskie Biuro Ko- || na dobre hipoteki 
może złożyć referencje | misowo - Handlowe Bom CH 1a a 

poważnych osób. Do- Mickiewicza 21, cheta“ "Micki wi 

W w redak- |.tel. 152. —аа tai: ies. 

cji „Słowa*. 
! 

  

zedania z 8 

Oho | dolarów.” my do ūlokowania 

  
  

Drukarnia Wydawnictwa „Słowo”, Zamkowa 2 

S


