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0 oyrobieniu gospodarczem 
społeczeństwa 

Według obiegających pogłosek mi 

nisterstwo oświaty, oceniając znacze- 

rie wiedzy ekonomicznej w życiu spo- 

łeczeństwa i rozwoju państwa, zamie- 

rza wprowadzić do programu szkół 

wyższych, średnich i powszechnych 

godziny poświęcone wiedzy gospodar- 

czej. W tym cein mnisterstwo opraco- 

wuje obecnie program i zakres wykła 

dów przystosowanych do poziomu wy 

kształcenia uczniów oraz organizuje 

specjalne kursy dokształcające nauk 

gospodarczych dla nauczycieli szkół 

średnich i powszechnych. 

Z największem uznaniem witamy 

inicjatywę tego rodzaju, wyrażając je- 
dnocześnie żal z powodu jej opóznie- 

nia i straconych bezpowrotnie lat u- 

biegłych. Gdzie — gdzie, ale w Pol- 

sce, w rozwinięciu się wszystkich 

wydarzeń, zawsze wyraziście zazna- 

czała się konsekwencja braku w spo- 

łeczeństwie wyrobienia gospodarcze- 

go. Konstytucja 17-go marca odegra- 
ła rolę impresarja, demonstrującego w 

cyrku sejmowym ludzi pozbawionych 

nie tylko wyrobienia, ale wogóle zmy- 
słu gospodarczego. I nie tylko w sej- 

mie, — w każdym urzędzie, w każdej 
instytucji ignorancja gospodarcza po- 

Į sodos dla Polski olbrzymie, nie- 

“ >obliczalne straty. Tem więcej wygra 

państwo, im prędzej nastąpi przekreśle 

nie dotychczasowego, podważającego 

jego prestige na zewnątrz a siłę we- 

wnątrz, stanu. Dlatego też wyrażamy 
żal, że inicjatywa ministerstwa wy- 

znań i oświecenia publicznego dopiero 

teraz dojrzała. 

W swoim czasie, rozważając wy- 

niki podjętej przez redakcję „Słowa 

ankiety, musiałem stwierdzić, że spra- 

wami gospodarczemi społeczeństwo 

wileńskie interesuje się stosunkowo 

maało, natomiast wszyscy mają coś do 

powiedzenia tak o polityce wogóle jak 

kierunku politycznym tego lub innego 

pisma. Analogiczne wyniki dałaby ka- 

żda wogóle ankieta, gdzieby tylko by- 

ła zainicjowana, ponieważ  spole- 

czeństwo polskie nie posiada zrozu- 
„ mienia roli pierwiastku gospodarcze- 

go w polityce państwowej i narodowej. 

Po kilku latach każdy bezstronny ob- 
serwator Życia polskiego _ musiał 

przyjść do tego przekonania, że rzeczy 
wiście stosunek naszego społeczeńst- 

wa do tej lub innej polityki uwarunko- 
4wany jest nie świadomością konsek- 
wencyj gospodarczych lecz bezkryty- 

cznym.afektem, względnie afektem po 
dyktowanym egoistycznemi pobudkami 

do tej lub innej doktryny, a nawet czę 
sto do hasłą partyjnego. Pisałem wów 

czas, że szczycimy się naprzykład zdo 

byczami socjalnemi, które wysuwają 

nas na czoło innych państw O bardziej 

rozbudowanym aparacie gospodarczym 
i bardziej Sprawnym -— wzbraniamy 

się natomiast wejrzeć w straty spowo 

dowane temi zdobyczami, że, dążąc 
co obdarowania każdego fornala, na- 
lepiającego odezwy komunistyczne na 

słupach telegraficznych, taką ilością 
ziemi by mógł on prowadzić beztros- 

kie życie, nie wahamy się przed ła- 
maniem i gwałceniem prawa własnoś- 

ci, niepomni upadku produkcji a wzro- 

stu nieufności zagranicy, — że własną 

bezczynnošcią, urozmaiconą babraniem ; 

6ię w szmatach partyjnych, powodu- 

jemy ingerencję czynników państwo- 

wych, która siłą rzeczy przeistacza się 

w etatyzm. Polski etatyzm jest dziec- 

kiem polskiego społeczeństwa, a nie 

czynników rządowych. Dotąd jest mile 

widziany w ogrodzie niewyrobienia go 

spodarczego, gdzie nie mniej przyjem- 

— reforma rolna polska i polskie świad 

czenia socjalne. 

Po przewrocie majowym rząd szu- 
kał wyjścia z narzuconego przez Sejm 

szablonu — endecja z uporem godnym 
innej sprawy starała się zatarasować 

to wyjście. lLekceważymy  sobe rolę 

iego odłamu  agospodarczego. Tem 

większy mogła mieć endecja wpływ 

dezorjentujący na społeczeństwo, im 

mniej wyrobienia gospodarczego miało 

to społeczeństwo. 

Rozumiemy dobrze, że długi szereg 
lat minie, nim w społeczeństwie pol- 

skiem dojrzeje do wystąpienia warst- 
wa uzbrojona nie w czcze na tłum obli 

czone słowa mityngowe, lecz w świa- 
domość skutków gospodarczych  po- 

szczególnych doktryn. —Tem bardziej 
ważne jest, by inicjatywa minister- 

stwa oświaty zrealizowana była w jak- 
najkrótszym czasie. 

H — ski. 

  

# га kordonėw 
WALENNIUS PRZENIESIONY DO 

REZERWY. 

HELSINGFORS. (PAT). Były szef 
sztabu głównego gen. Walennius zo- 
stał przeniesiony do rezerwy. 

NOWY SZEF SZTABU W FINLANDJI 

HELSINGFORS. (PAT). W dniu 
28 bm. objął urzędowanie nowomiano- 
wany szet sztabu głównego były do- 
wódca 1 dywizji piechoty gen. mjr. 
Qesch. 

ROKOWANIA ESTOŃSKO - LITEW- 
SKIE O TRAKTAT HANDLOWY. 

TALLIN. (PAT). W najbliższym cza 
sie rozpoczną się pertraktację estoń - 
sko - litewskie w sprawie zawarcia 
traktatu handlowego. Poseł litewski w 
Tallinie p. Szumauskas odwiedził w 
dniu 28 bm. w związku z tą sprawą mi 
nistra spraw zagranicznych Lattika. 

UCHWAŁY ZJAZDU NARODOWCÓW 

KOWNO. (PAT). Jak głoszą uchwa 
ły ostatniego zjazdu narodowców, 
zjazd całkowicie aprobuje politykę za- 
graniczną rządu, wyrażając jednocześ- 
nie zadowolenie z powodu zachowania 
dotychczasowej linji politycznej w spra 
wie Wilna. Pozatem zjazd proponuje 
rządowi zająć mocne stanowisko w 
sprawie kłajpedzkiej bez żadnych а- 
stępstw, godzących w suwerenne pra- 
wa Litwy. 

W sprawie polityki wewnętrznej 
zjazd proponuje rządowi wydanie no- 

wej orydnacji wyborczej do Sejmu i 

do ustawy o obieralności prezydenta. 

Zjazd aprobuje politykę centralnego 

komitetu narodowców, który odrzuca” 
współpracę z partjami opozycyjnemi i 

proponuje w możliwie prędkim czasie 

przeprowadzenie wyborów do samo- 
rządów, zwracając uwagę na to, że 
ścisła współpraca partji narodowców 
ułatwi pracę rządowi na forum Ligi 
Narodów. 

SKAZANIE POLSKICH MARYNARZY. 

„KOWNO. (PAT). Na wyjazdowej 
sesji szawelskiego sądu okręgowego 
była rozpatrywana sprawa polskich 
marynarzy, zatrzymanych na wodach 
terytorjalnych Ltwy na statku „Westa 
Mar ynarzy oskarżono o przemyt. Sąd 
skazał 5 marynarzy na 6 miesięcy wię 
zienia każdego, łącznie z karą pienięż- 
ną, w wysokości 200 litów. 

  

B. POSEŁ ZERBE SKAZANY NA 6 

MIESIĘCY WIĘZIENIA. 

ŁÓDŹ. (PAT). Wczoraj w sądzie powia- 

Owym w Łodzi odbyła sie rozprawa prze 

ciwko byłemu posłowi Zerbemu, oskarżone- 
mu O usunięcie siłą z sali rady miejskiej a- 

gentów policji podczas zjazdu niemieckiej so 

cjalistycznej partji pracy, W godzinach wie- 
czornych sąd ogłosił wyrok, mocą którego 
Emil Zerbe uznany zostaj winnym dopu- 

szczenia się gwałtu wobec przedstawicieli 
policji, uniemożliwiając im spełnienie obowią 
zków i skazany na 6 miesięcy więzienia. 

Obrona zapowiedziała wniesienie apelacji. 
CZOŁOWY KANDYDAT STR. CHŁ. 

ne chwile spędzają bliźnięta siamscy W NOWOGRÓDKU DEFRAUDANTEM 
WARSZAWA. 28. 10. (tel, wł. ® 

Z polecenia prokuratora Sądu tee 
w Nowogródku aresztowany został czołowy 
kandydat stronnictwa Chłopskiego w okrę- 

u Nowogródek — Słonim Kowalewski. Ko 
walewski był prezesem Ochotniczej Straży 
Ogniowej i na tem stanowisku popełnił de- 
fraudacje. Aresztowany Kowalewski prze- 
wieziony został do Nieświeża. 

й Opłata pocztowa uiszczOna ryczaltem 
Redakcja rękopisów nie zamówionych nie zwraca. Administra: 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

BIENIAKONIE — Buiet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot". 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 

  

GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — 

KLECK —- Sklep „Jedność*. 

   | CENY OGLOSZEN 
nadesłane milimetr 5 

| 4agraniczne 50 proc: drożej. Ogłoszenia 

   

liwarcie sesji parlamentu 
Program polityki Mac Donalda 

LONDYN. (PAT). W dniu 28 bm. odczytano na otwarci sęsji parlamen 
iu orędzie królewskie, które zapowiada zamiar króla osobistego dokonania 
otwarcia przyszłej konferencji w sprawie Indyj. Orędzie wskazuje dalej, iż 
stosunki z państwami zagranicznemi pozostaną w dalszym ciągu przyjazne. 
Król wyraża przekonanie iż dojdzie niebawem do zawarcia konwencyj w spra 
wie powszechnego rozbrojenia. i 

Dalej król wyraża żywe zaniepokojenie z powodu wielkiego wzrostu 
bezrobocia. Wspomniawszy o zgubnym wpływie, jaki wywiera kryzys šwia- 

'towy na przemysł angielski i na eksport, orędzie zaznacza, że rząd poczyni 
wszelkie wysiłki w celu zapewnienia rozwoju handlu i przemysłu brytyjskie- 
go. Przedstawione zostaną wnioski w sprawie zapewnienia w szerokim za- 
kresie pracy dla bezrobotnych, wzmożenia pracy na roli i zorganizowania się 
producentów dla celów sprzedaży własnych produktów. 

Orędzie proponuje natychmiastowe poowłanie komisji ankietowej dia 
sprawy ubezpieczenia przeciwko bezrobociu oraz dla rezpatrzenia nadużyć w 
tej dziedzinie. W razie potrzeby zostanie przedstawiony odpowiedni projekt 
ustawy. Tymczasem zatwierdzony zustanie nowy kredyt na fundusz bezrobo- 
cia. Przedł żony zostanie projekt reformy wyborczej. Przewiduje się projekt 
dotyczący zmiany ustawy fabrycznej. Wreszcie przewidziana jest ratyfikacja 
konwencji waszyngtońskiej w sprawie godzin pracy, konwencja w sprawie 
bezpieczeństwa na morzu i t.p. 

Wiec protestacyjny Żydów w Londynie 
LONDYN. (PAT). W poniedziałek wieczorem w teatrze Pavillon White 

Chapel odbył się wiec protestacyjny żydów przy udziale około 4 tys. osób. 
Przewodniczył prezes wszechśwatowej egzekutywy sjonistycznej Weizman, 
Prezydent Jewish Agency Sokołow, zagajając obrady, podkreślił międzynaro- 
dowy charakter deklaracji Balfoura i zaznaczył, że protest nie jest skierowany 
przeciwko Wielkiej Brytanji, lecz tyłko przeciw obecnemu rządowi, usiłujące 
mu nadać odmienne znaczenie historycznemu dokumentowi. 

Zkolei przemawiał prezes Weizman, który atakował administrację pale- 
styńską, twierdząc, że przeszkadza ona tylko, nie czyniąc nic dobrego ani ży- 
dom, ani Arabom. Deklaracja Balfouiąa — mówił Weizman — jest zobowiąza- 
niem wobec żydów całego Świata. W końcu Weizman zaznaczył, że rząd La- 
bour Party będzie odpowiedzialny ©*ile zaowu w Palestynie lać się zacznie 
krew. Uchwalono jednomyślnie rezołucję protestacyjną. 

  

RZYM. (PAT). W pałacu Weneckim odbyło się zebranie dyrektorów 
iederacyj prowincjonalnych faszystowskich, w czasie którego wygłosił prze- 
mówienie Mussolini. Mussolini przypomniał przemówienia, które wygłosił w 
maju w Florencji i Medjolanie. Przemówienia te były komentowane jako za- 
powiedź wojny. 

W całym świecie toczy się dziś walka pro lub kontra faszyzmu. Jest 
rzeczą fatalną, że taki stan wojny moralnej trwa i wzrasta. Obok jednej tej 
wojny moralnej u granic naszych toczą się szybkie przygotowania wojny rze- 
czywistej. 

Ci, którym zdarto maskę, starali się raz jeszcze „przedstawić Włochy 
jako jedyne niebezpieczeństwo dla pokoju Europy, jedyny naród wilków po- 
między spokojnemi jagniętami. Jest to pusta zabawa, ltalja faszystowska bę- 
dzie się zbroić, bo zbroją się wszycy,rozbroi się, jeżeli wszyscy się rozbro- 
ja. Powtarzam, że dopóki będą istniały armaty, słowa o rozbrojeniu będą nie- 
zmiernie piękne, lecz puste. Jest rzeczą jasną, że zbroimy się materjalnie i du 
chowo, aby się bronić, nie zaś aby atakować. Włochy faszystowskie nie wy- 
stąpią nigdy z inicjatywą wojny. Nawet nasza polityka rewizji traktatów, 
która nie datuje się od wczoraj, lecz rozpatrywana już była w czerwcu 1928 
dąży w kier unku uniknięcia wojny, pragnie dla ludzkości olbrzymiej oszczęd 
ności, o jedną wojnę mniej. Rewizja traktatów pokojowych ieży nietylko w 
interesie Włoch, ale w interesie Europy i całego świata. Nie jest to pzeczą 
absurdalną, ani niemożliwą do zrealizowania, ponieważ sam pakt Ligi Na- 
rodów przewiduje możliwość rewizji. Absurdalna jest natomiast pretensja do 
unieruchomienia traktatów. Kto gwałci pakt Ligi Narodów? Ci, którzy w Ge- 
newie stworzyli i chcą utrzymać na wieczność dwie kategorje państw: zbroj- 

ne i bezbronne. 

Ósma rocznica marszu na Rzym 
RZYM. (PAT). Z okazji 8-ej rocznicy marszu na Rzym około 10 tys in 

walidów wojennych zgłosiło się do ochotniczej milicji bezpieczeństwa naro- 
dowego. 

  

Po zwycięstwie rewolucjonistów w Brazylji 
ROZWIĄZANIE KONGRESU I AMNESTJA. 

RIO DE JANEIRO. (PAT). — Prowizoryczna junta wydała odezwę, w 

której zapowiada jako konsekwencje zwycięstwa rewolucji rozwiązanie kon- 

gresu i ogłoszenie amnestji. Odpowiednie zarządzenia wydane będą po przy- 

byciu do stolicy prezydenta Vargasa. Pozatem do wszystkich oddziałów wy- 

słany zostanie rozkaz przerwania kroków nieprzyjacielskich. W zakończeniu 
odezwa głosi, iż junta zapewniła porządek, należyty wymiar sprawiedliwości, 
poszanowanie traktatów oraz jedność narodową. 

Afera szpiegowska w Rumunii 
BUKARESZT. (PAT). Z pośród ogólnej liczby 150 osób, podejrzanych 

o uprawianie akcji szpiegowskiej, zatrzymano w areszcie 60 osób. Prawdo 

podobnie oddanych będzie do dyspozycji władz sądowych 37 osób. Około 10 
cudzoziemców będzie wydalonych z kraju. W chwli obecnej przesłuchiwani 

są pozostali aresztowani. Inż. Metha zeznał, że był przewodniczącym orga- 

nizacji szpiegowskiej. 

Kwapiński skazany na rok więzienia 
SOSNOWIEC, PAT. Rozprawa przeciwko byłemu posłowi Pio- 

trowi Chałupce vel Janowi Kwapińskiemu, zakończyła się około 

"godz. 2 w nocy. Sąd ogłosił wyrok, skazujący Kwapińskiego na 

jeden rok twierdzy, oraz zapłacenie wszelkich kosztów, związa- 
nych z rozprawą. Na poczet tej kary zaliczono Kwapińskiemu 
tymczasowy areszt od 4-go października do dnia ogłoszenia wy- 
roku. Na wniosek prokuratora Sąd utrzymał dotychczasowy śro- 
dek zapobiegawczy, t. j. areszt. Obrona zapowiedziała zgłoszenie 
apelacji. 

  

BARANOWICZE — ui. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 

zy GŁĘBOKIE — ul Zamkowa, — W. Wiłodzimierow. 

A IWIENIEC — Sklep Tytoniewy 5. Zwierzyński. 

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

  

gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numera 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jażwinskiegu 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*, 

K. Malinowskiego. 

K. Smarzyński. 

OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Poisko — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Połskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM -— Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 12. 

STGŁPCE — Ksiegarnia T-ws „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 4 — N. Tarasiejski. : 
WILEJKA POWIATOWA — wi. Mickiewicza 24, P. jaczewska 

WARSZAWA — T-wo Ksi 
WOŁKOWYSK — Ksi T-wa „Ruch“. 

„Kol. „Ruch“, \ 
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angielskiego 
Król Jerzy osobiście otwo- 

rzył sesję parlamentu 
LONDYN, PAT. Po raz pierwszy 

od czasu swej choroby król Jerzy w 

towarzystwie królowej udał się w ka- 

rocy z pałacu Bukingham do parla- 

mentu na uroczyste owarcie parla- 

mentu. Wzdłuż ulic, któremi prze- 

jeżdżał król, stały szpalery wojska. 

Loże parlamentu były przepełnione 

doborową publicznością. Obebni byli 

wszyscy premjerzy dominjów. г 

ЕСНА PROCESU „MYŠLI 
NIEPODLEGŁEJ" 

„Gazeta Warszawska contra płk. 

Jagrym Maleszewski. 

WARSZAWA. 28..10. (tel. wł. 
„Słowa*). W dniu 28go bm. odbyła się 
w Sądzie Grodzkim 11-go rewiru w 
Warszawie sprawa głównego komen- 
danta policji płk Pagrym Maleszewskie 
go oskarżonego przez wydawcę i re- 
daktorów Gazety Warszawskiej o znie 
sławienie. Pełnomocnik wydawcy Ga 
zety Warszawskiej oskarżał płk. Male- 
szewskiego o to. że zeznając w charak 
terze świadka w procesie Myśli Nie- 
podległościowej miał zdeptać egzem- 
plarz Gazety Warszawskiej, oraz użyć 
pod adresem pisma słowa „łajdacy*. 

Na rozprawie odroczonej w pierw 
szym terminie dia powołania świad- 
ków pełnomocnik oskarżycieli zrzekł 
się części oskarżenia, dotyczącej dep- 
tania egzemplarza Gaz. Warszawskiej 
oświadczając, iż redakcja została wpro 
wadzona w błąd przez reportera, które 
go zwolniono za to z posady. 

Po przesłuchaniu świadków którzy 
zgodnie stwierdzili, że nie słyszeli 
aby pułkownik Maleszewski powiedział 
słowo, stanowiące podstawę oskarże- 
nia sąd wydał wyrok uniewinniający. 

  

OTWARCIE RUCHU NA NOWYCH 
LINJACH KOLEJOWYCH. 

WARSZAWA. (PAT). Po ostatnej 
inspekcji nowobudującej się linji kole 
jowei Górny Śłąsk — Gdynia, którą 
przeprowadził p. minister komunikacji 
Kuehn, zostały ustalone terminy otwar 
cia tymczasowego ruchu na poszcze- 
gólnych odcinkach tej magistrali, a 
mianowicie: na odcinku Herby Nowe- 
Zduńska Wola. Ustalono termin 8 #- 
stopada, na odcinku Bydgoszcz 
Gdynia termin 9 listopada. Dnia 7 
listopada p. minister komunikacji Ku- 
einn w towarzystwie zaproszonych go- 
ści i przedstawicieli prasy wyjedzie 
specjalnym pociągiem na uroczystości 
związane z otwarciem tymczasowego 
ruchu na tych odcinkach. Powrót p. 
ministra Kuehna do Warszawy nastąpi 
w dniu 10 listopada rb. 

NAGRODA ZA WYKRYCIE BOMBI- 

STÓW. 

KATOWICE. (PAT). Z Bytomia 
donoszą, że za wykrycie sprawców 

zamachu bombowego na dr. Stieckera 

i dr. Wilbelma, którym nieznani spraw 

cy przesłali w dniu 14 października 

pakiety z materjałem wybuchowym — 

o czem już w swom czasie donosiliś 
my — prezydent wyznaczył nagrodę w 
wysokości 10000 marek. 

SENSACYJNY PROCES WE LWOWIE 

LWÓW. (PAT). Prasa donosi z 
Przemyśla, że w dniu 27 bm. rozpo- 
częła się przed tamtejszym  wojsko- 
wym sądem okrzgowym — rozprawa 
przeciwko kpt. Czesławowi Wawroszo 
wi, oskarżonemu o zbrodnię zabójstwa 
Kpt. Wawrosz 14 października r. ub. 
we wsi Myczków. powiatu Lisko strze 
lił z rewolweru do dzierżawcy majątku 
Tadeusza Jakóbowskiego, który trafio 
ny w brzuch, zmarł po przewiezieniu 

go do szpitala w Przemyślu. Rozprawa 

potrwa 3 dni. W dniu 27 bm. przesłu- 

chano oskarżonego oraz kilku świad- 

ków. 

  

REJENTALNE STWIERDZENIE POD- 

PISÓW NA LIŚCIE KOMUNISTÓW. 

WARSZAWA. 28. X. (tel. wł. „Sło- 
wa”). Dowiadujemy się, że pod za- 

twierdzoną w dniu 27-go bm. w War 

szawie listą Jedności Chłopsko - Ro- 

botniczej figurowało 1600 podpisów 

wyborców przyczem około 200 było 
stwierdzonych rejentalnie. 

numeru dewodowego 20 groszy. 

Na froncie wyborczym 
ZATWIERDZENIE LIST W OKRĘGU 

ŚWIĘCIAŃSKIM. : 
ŚWIĘCIANY. 28. 10. (tel. własny 

„Stowa“). Okregowa komisja wybor- 
cza nr. 64 na posiedzeniu dzisiejszem 
po rozpatrzeniu zgłoszonych list kandy 
datów zatwierdziła następujące: 

Listę nr. 1 BBWR (Tadeusz Holow 
ko, Stanisław Mackiewicz, Witold 

Kwinto). 
Listę Ukraińsko - Białoruskiego 

Bloku Wyborczego. 
Listę Narodową. 
Listę Centrainego Zw. Białoruskich 

Kult. - Oświat. Organizacyj. 
Listę Białoruskich Niezależnych Ra 

dykałów. 
Listę Bloku Obrony Praw Narodu 

Żydowskiego. 
Listę Bloku Lewicy socjalistycznej 

(Bund i NSPP). 
Listę Niezależnego Stron. Chłop. 
Listę Święciańskich Chłopów Sza- 

piela. 
Komisja unieważniła dwie listy 

Zjednoczenia Polsko - Białoruskiego i 
Poalej Sjonu oraz odroczyła uchwałę 
do jutra w sprawie listy Centrolewu i 
Kresowej jedności Ludowej (Pietkie- 
wicz) wobec konieczności zbadagia au 
tentyczności podpisów. 

LIST PASTERSKI METROPOLITY 

DYONIZEGO. 

WARSZAWA. 28. X. (tel. wł. „Sło- 
wa“). Jak się dowiadujemy prawdo- 
podobnie w dniu 29 bm. ukaże się list 
pasterski głowy Cerkwi prawosławnej 
w Polsce metropolity Dyonizego, oma- 
wiający sprawę wyborów. 

ARESZTOWANIE AGITATORA 

CENTROLEWU. 

JASŁO. (PAT). W dniu 27 bm. areszto- 
wany został za wywrotową agitację kandy- 
dat listy Centrolewu na okręg 46 Stanisław 
Bućko z Dobrucowej. Aresztowanego odda- 
no do dyspozycji prokuratora w Jaśle. 

PŁOCHY PŁOSZAJCZAK. 

POZNAŃ. (PAT). Były poseł Pia 
sta, obecny kandydat na senatora, Pło 
szajczak, z listy Związku Obrony Pra 
wa i Wolności Ludu, został aresztowa 
ny w dniu 27 bm. pod zarzutem znie- 
wolenia i sprzeniewierzenia. 

ZATWIERDZENIE LIST WYBOR- 

CZYCH. 

NOWY SĄCZ. (PAT). Komisja wy 
borcza okręgu nr. 44 w dniu 27 bm. za 
twierdziła listy: nr. 1 BBWR. nr 6 Po- 
alej Sjon, nr. 14 Narodowy Blok Ży- 
dowski — natomiast odrzuciła listę nr. 
7 Związku Obrony Praw i Wolności Lu 
du oraz listę nr. 4 Katolickiego Bloku 
Ludowego. Unieważnienie nastąpiło z 
powodu niewłaściwego wystawienia i 
fałszywych podpisów. 

KRAKÓW. (PAT). Okręgowa ko- 
misja Wyborcza nr. 14 Kraków - Mia- 
sto zatwierdziła wszystkie listy, zgło- 
szone do Sejmu, z wyjątkiem listy nr. 
18 Ogólno Narodowego Żydowskiego 
Bloku Gospodarczego. 

WARSZAWA. 28. X. (tel. wł. „Sło- 
ма“). Okręgowa komsja wyborcza nr. 
11 Łowcz - Kutno skreśliła z listy kan 
dydatów zgłoszonej przez Centrolew b. 
posła Andrzeja Czapskiego z powodu 
nieważności deklaracji b. posła Czap- 
skiego który przebywa w więzieniu. 

JASŁO. (PAT(+ Komisja okręgowa 
mr. 46 z 11 list zgłoszonych, zatwier- 
dziła 5 list, a mianowicie — BBWR, 
Związku Obrony Prawa i Wolności Lu 
du, Sjonistyczną, Związku Chłopskie- 
go (Stypińskiego) i Bloku Katolicko- 
Ludowego. | 

LWÓW. (PAT). Okręgowa Komi- 
sja wyborcza nr. 50 Lwów - miasto na 
cdbytem w dniu 28 bm. posiedzeniu 
zatwierdziła wszystkie zgłoszone okrę 
gowe listy kandydatów do Sejmu z wy 
iątkiem jednej, a mianowicie listy par- 
tji republikańskiej. 

PRACOWNICY MIEJSCY W WILNIE 
ZA BBWR. 

W dniu 27 października rb. odby- 
ło się walne nadzwyczajne zebranie 
stowarzyszenia pracowników miejskich 
w Wilnie, na którem większością gło- 
sów zapadła uchwała pszystąpienia do 
akcji wyborczej łącznie z BBWR. 

  

WIEC REZERWISTÓW W SMOR- 
GONIACH. 

Dnia 19 bm. odbył się z racji 10-lecia 
zawieszenia broni wielki wiec w Smorgo- 
niach, przy udziale 3.000 ludzi. Po wiecu od- 
było się zebranie rezerwistów i b. wojsko- 
wych w składzie przeszło 100 osób, które 
na wniosek inż. Leśkiewicza uchwaliło wy- 
słać jednomyślnie depeszę do Marszałka z 
racji usiłowanego па niego zamachu.



   

A 

ECHA KRAJOWE 
  

DOKUMENT NA DOBIE 
Kilka lat temu pisał z północnego Kau- 

kazu syn do matki, włościanki w Święciań- 
skiem, że żyto u nas prywolnoje (wygodne, 
obfite) i radził, by przyjechała do niego, a 
teraz tak się odzywa: (tłomaczę z rosyjskie- 
go i zaznaczam, że obecnie rubel sowiecki 
wart 55 groszy): 

„-„pisz, jak się u was żyje, droga nasza 
staruszko. Może i ja jakkolwiek wrócę do 
domu, gdyż u nas bardzo trudno przeżyć. 
Ceny na produkty bardzo wysokie: funt ma- 
sła 10 rubli, słoniny za żadną cenę nie moż- 
na dostać. Pud białej mąki 40 rubli, dziesią- 
tek jaj 3 rb. 50 kop., olej 6 rb. za funt, pud 
kartofli 12 rb. Porządny paltot 500 rb. ko- 
stjum 250 rb., „para bielizny““ 25 rb., jed- 
nem słowem dalej nie sposób żyć, a otrz, 
muję miesięcznie 60 rb., pracuję bardzo cięż- 
ko jako tragarz w porcie. Co było, wszystko 
się rozeszło, jakgdyby nigdy nie było — jed 
no odebrali, drugie sam sprzedałem i wszy- 
stko przeżyłem. Zdrowie nie pozwala jeszcze 
iężej pracować i trzeba mękę znosić. Stra- 
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ciłem zdrowie na wojnie i w niewoli 

Za zgodność A. Ch. 

BRASŁAW 
— Uroczysty obchód 10-lecia odparcia 

najazdu bolszewickiego. W dniu 19 paździer 
nika 1930 r. Brasław przeżył  podniostą 
chwilę uczczenia 10-letniej rocznicy odpar- 
cia najazdu bolszewickiego w roku 1920. 

Uroczysty obchód przeszedł w żywio- 
łową manifestację na cześć Wodza Narodu 
Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

O godz. 12 przed Kasynem Urzędniczem 
p. starosta brasławski przyjął raport miejsco 
wych oddziałów przysposobienia wojskowe- 
go, straży ogniowej i organizacyj zrzeszo- 
nych w Federacji Związków Obrońców Oj- 
czyzny. 

iPe uroczystym raporcie, zebrani, przy 
dźwiękach orkiestr wojskowej i straży ognio 
wej, przeszli głównemi ulicami miasta do 
Domu Sportowego na Kolonji Urzędniczej, 
gdzie odbyła się uroczysta akademja z oka- 
zji dnia. 

Przy wypełnionej szczelnie dużej sali 
Domu Sportowego, uroczysta Akademja 
otwarta została odegraniem hymnu narodo- 
wego przez orkiestrę 19 baonu K.O.P. Na- 
stępnie pan kpt. rez. Siła-Nowicki Roman 

prezes zarządu powiatowego federacji 
Z.0.0. wygłosił płomienne przemówienie, w 
którem zobrazował ważniejsze momenty wy- 
darzeń dziejowych, wiążąc wielkie dla Na- 
rodu momenty z osobą Marszałka. 

W dalszym ciągu na całość akademii 
złożyły się: odczytanie ostatniego rozkazu 
Naczelnego Wodza po skończonej wojnie — 
przez p. Bartla, koncert fortepianowy Polo- 
neza a-dur Chopina, wykonany przez p. Za- 
rębę, piękna deklamacja „O komendancie*, 
wykonana przez p. porucznikową Bujałską, 
oraz targający duszę każdego ze słuchaczy 
przeżyciami żołnierza, odczyt sekretarza za- 
rządu powiatowej F. Z. O. O. p. ppor. rez. 
Karpińskiego Aleksandra, na temat „Niepod- 
ległość i zwycięstwo w duszy żołnierza”. 

Cały przebieg uroczystości nosił charak- 
ter wybitnie artystyczny, o wysokim po- 
ziomie nastrojowym. Na twarzach wielu z 
zebranej publiczności znać było głębokie 
wzruszenie. W czasie akademji na estradzie 
stał biust Marszałka Józefa Piłsudskiego, 
przystrojony zielenią wśród pocztów sztan- 
darowych miejscowych organizacyj. 

Żywiołowe okrzyki, po brzegi wypełnio- 
nej sali, na cześć Najjaśniejszej Rzeczypo- 
spolitej, Pana Prezydenta, Marszałka Józefa 
Piłsudskiego i Armji, dały odczuć potęgę 
przywiązania narodu do Ojczyzny i tych co 
do jej Niepodległości i zwycięstwa przyczy- 
nili się. Miejscowy 

PODBRODZIE 
— Przedwyborcze zebranie pracowników 

kolejowych. Dnia 21 października r. b. w 
Podbrodziu odbyło się zgromadzenie pracow 
ników kolejowych ze stacyj:  Podbrodzie, 
Bezdany i Gieladnia, w którem to zgroma- 
dzeniu wzięło udział do 100 osób. Do pre- 
zydjum zgromadzenia zaproszono zawiadow 
cę stacji Podbrodzie p. Kowalskiego Lud- 
wika, na asesorów: zawiadowcę odcinka 
drogowego p. Zygmunta Bujdensa i Zawia- 
dowcę stacji Gieladnia p. Oniechowskiego 
Gabryeła, burmistrza m. Podbrodzie p. K. 
Rożnowskiego i p. Litwinowicza oraz na 
sekretarza p. Franciszka Krppa, kierownika 
ruchu. Referat o ustroju parlamentarnym i o 
konieczności naprawy ustroju państwowego 
przez dokonanie zmiany konstytucji oraz o 
potrzebie poparcia B.B.W.R. wygłosił bur- 
mistrz miasta Podbrodzia p. Kajetan Roż- 
nowski. Poczem po wygłoszonych przemó- 
wieniach przez zawiadowców stacyj p. Ko- 
walskiego i Oniechowskiego zgromadzenie 
jednogłośnie wyniosło rezolucję o zawiąza- 
niu wyborczego koła B.B.W.R. pracowników 
kolejowych, obejmującego odcinka kolei sta- 
cji Bezdany, Podbrodzie i Gieladnia jako też 
zgromadzenie postanowiło w dniu głosowa- 
nia oddanie swoich głosów na listę Nr. 1. 

Do zarządu koła jednomyślnie powołano 
wszystkie osoby, stanowiące  prezydjum 
zgromadzenia, poczem po wzniesieniu owa- 

Gdynia-Gdańsk 
Pusto, zimno, nudno.. Po szerokich 

gdyńskich ulicach, zrzadka  upstrzo- 
nych domami, wiatr hula bezkarnie, 
porywa kapelusze, sypie pyłem w 
oczy. Smutno wygląda ta namiastka 
miasta: mało ludzi, mały ruch, mało 
życia. 

Mówi się, że Gdynia przestała być 
miejscowością kąpielową, że sezon, 
słońce i plażownicy nic jej nie obcho- 
dzą, są jej niepotrzebni. Oczywiście 
solidne kłamstwo — latem, kiedy na 
plaży rojno, kiedy na promenoir nie 
można wejść, ale trzeba się wtłoczyć, 
kiedy wszędzie snują się tabuny goło- 
nogich, w przezroczystych szmatkach, 
„głupawo roześmianych próżniaczek — 
„wtedy Gdynia jest jakaś miła, czuje 
się, że jest potrzebna. Zapewne, sko- 

ro mądrzy ludzie tak twierdzą, jest 
potrzebna i dziś, w mróz. Zawszeć tam 
stoja dwa stateczki przy molu, powoli 
wielka maszyna dźwiga coś z ziemi, 
unosi wysoko, wykręca się i pogardli- 

wie rzuca do ciemnego otworu na po- 
kładzie. Przez kwadrans można nawet 
się przypatrywać temu manewrowi z 

zainteresowaniem. : 
Cóż to za drewniane pudła stoją 

tam dalej? ze swemi masztami, linka- 
mi, drabinkami i.bocianiemi gniazdami 
przypominają łudząco, tylekroć wi- 
dziane na obrazkach, golletty z przed 
400 lat — takie właśnie, na jakich Ko- 
lumb drałował do Ameryki. Lwów! A 
obok Iskra. To nasze szkolne klekoty. 

_ Rzeczywiście, świetna myśl kazać mło 
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cyjnego okrzyku na cześć Marszałka Józefa 
Piłsudskiego, zgromadzenie zostało zamk- 

nięte. x) 
Jednocześnie + powyžszem  nadmienia 

się, że dotychczasowe” wpływy, jakie miała 
wśród pracowfiików kolejowych, cał- 

kowicie upadły, bowiem pracownicy,  któ- 

rzy do niedawna należeli do P.P.S. wystąpili 

z szeregów tejże partji, motywując swoje 

wystąpienie, tylko dlatego należeli dotych 

czas do P.P. gdyż byli otumanieni róż- 

nemi demagog i przez 
prowodyrów P.P.S iu do 

przekonania, że P.P. ) па 

usługach wrogów Państwa i że cała działal- 

rość jest zgubną dla Państwa i że należe- 

nie nadal do takiego ugrupowania równało- 

by się zdradą Państwa. Obecni kolejarze 

NIEŚWIEŻ 

— Budowa szkoły powszechnej. Budowa 

szkoły powszechnej w Nieświeżu napotyka 

na ogromne trudności finansowe. — Ściany 

budynku doprowadzone zostały do gzym- 

sów, niema natomiast pieniędzy na pokry- 

cie dachem przed nadchodzącą zimą. Pozo- 

stawienie zaś murów nienakrytych spowo- 

dować musi duże straty. — Władze szkolne 

obiecały przyjść z poważną zapomogą pie- 

niężną, jednak jej nie uiszczają wobec braku 

odpowiednich kredytów. — Specjalna dele- 

gacja Rady Miejs jeździła w zeszłym ty- 

godniu do Warszawy, by starać się z jed- 

nej strony o przyśpieszenie subsydjum rzą- 

dowego, z drugiej zaś o długoterminową 

pożyczkę w Banku Komunalnym. — W М 
misterstwach Oświaty i Skarbu nie dano żad 

nych konkretnych obietnic; w Banku Ko- 
munałnym oświadczono, że na długotermi- 

nową pożyczkę liczyć absolutnie nie można, 

co najwyżej na niewielką sumę i krótki 

termin ze specjalnego funduszu budowlane- 

go. — Tak niewesoło wyglądają perspekty- 

wy budowy szkoły. Magistrat ze swej stro- 

ny dokłada wszelkich starań, by doprowa- 

dzić przynajmniej do nakrycia budynku da- 

chem; starania choć o. niewielką pożyczkę 

prowadzone są bardzo intensywnie. я 
— Pošwiecenie pomnika ś.p. pułkowni- 

ka Bolesława Mościckiego. Jak juž donosi- 
liśmy, 2-go listopada odbędzie się w lesie 
koło leśniczówki Dub, odsłonięcie pomnika, 

ufundowanego przez ks. A. Radziwiłła, a 

poświęconego pamięci pierwszego dowódcy 

1 pułku ułanów krechowieckich, ś.p. pułk. 

Bolesława Mościckiego. — Tam to, na po- 

lance w głuchym borze padł przed kilkuna- 

stu laty od kul bolszewickich jeden z naj- 

mężniejszych żołnierzy odródzonej Polski — 

Pamięć Bohatera w historji polskiej nie za- 
ginie, temniemniej piękna inicjatywa i ofiar- 
ność ks. Radziwiłła przyczynią się do utrwa 
lenia czci dla męstwa i cnoty żołnierskiej. 

— Zebranie „Zjednoczenia Polskich Or- 
ganizacyj Powiatowych w Nieświeżu”. 23-g0 

b. m. pod przewodnictwem starosty p. Czar 

nockiego odbyło się zebranie  „Zjednocze- 

nia Polskich Organizacyj Powiatowych w 

Nie u“, poświęcone sprawom  wybor- 

czym. — Dłuższe przemówienie ilustrujące 

obecną sytuację polityczną wogóle, a na na- 
szym terenie w szczególności, wygłosił prze- 
wodniczący. Po dyskusji uchwalono 
zwrócić się do wszystkich polskich organi- 
zacyj społecznych z wezwaniem, by zajęły 
się jaknajenergiczniej pracą między swymi 
członkami w kierunku uświadomienia O ko- 
nieczności jaknajczynniejszego udziału w 
akcji wyborczej. — Przedstawiciele różnych 

organizacyj oświadczyli, że wkrótce odbędą 

się u nich ogólne zebrania, poświęcone spe- 

cjalnie wyborom. 

GŁĘBOKIE 
— Uroczysta akademja. W dniu 19 b. m. 

odbyła się w m. Glębokiem uroczysta aka- 
demja w celu uczczenia 10-tej rocznicy ro- 
zejmu. Sala Domu Ludowego zgromadziła 
ckoło 250 osób byłych wojskowych i rezer- 
wistów. Akademję zagaił prezes Pow. Fe- 

   

     
   
   

  

   
     

            

deracji Z.0.0. p. ]. Chrapowicki, poczem 
odczyt wygłosili p.p. Jankowski Marjan i 
Kozicki Aleksander. Akademja byla uroz- 

uaicona chórem oraz deklamacjami. Na za- 

kończenie uchwalono wysłać depesze hoł- 

downicze do Pana Prezydenta oraz Pana 

Marszałka Piłsudskiego. Przy nastroju — иго- 

czystym rezerwiści i b. wojskowi sformo- 
wawszy bataljon z udziałem orkiestry prze- 
maszerowali przez ulice miasta. 
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na tych zamierzchłych arkach. Kto 
przejedzie przez imorza i ocean w takej 
spróchniałej trumnie, temu potem led 
wo przyzwoity, parowy statek — na- 
wet najskromniejszy, ale z żelaza, z 
kominem, wyda się niezniszczalnym 
smokiem, Leviatanem i będzie się na 
nim czuł równie bezpiecznie, jak na 
lądzie. 

Szkolne rupiecie są puste. Ani ży- 
wej duszy. Gdzież kadeci? 

Właśnie suną w kierunku przysta- 
ni grube łodzie, wypchane, na biało 
ubranymi kadetami. Śmiesznie wio- 
słują: króciutkie -— nie pociągnięcia — 
ale klapnięcia w wodę, tak, jakby kto 
kijem miarowo łomotał, żadnego po- 
chylania się, żadnej pracy tułowiem — 
może to i dobry sposób na morzu, na 
takich ciężkich bezlinkach, ale to żad- 
ne wiosłowanie; byle osada A.Z.S.'u 
mogłaby im dać paręset metrów for i 
jeszcze przygrzałaby ich porządnie. 

Przestarzałe środki lokomocji, jak 
żagiel i wiosło, widzi się tylko na mo- 
rzu — w samej Gdyni panuje niepo- 
dzielnie motor. Niema ani jednego ko- 
nia, ani jednego archaicznego zaprzę- 
gu. Dziwnie wygląda miasto bez koni 
— po przejeździe jednego autobusu, 
drugiego, paru taksów i ciężarówek 
oczekuje się wciąż na poczciwego by-, 
dlaka, wlokącego potulnie jakąś ka- 
łamaszkę, ale ani trzasku bicza, ani, 
pewnych pozostałości ulicznych — nie 
sposób usłyszeć, dojrzeć — pod tym 
jednym względem Gdynia jest napraw 
dę ultra nowoczesnem miastem. 

Pod drugim, mocno oryginalnem: 
mianowicie zupełnym brakiem zainte- 

i itycznego. 
  

  

s t o w o 

Ratyfikacja traktatu londyńskiego 
LONDYN. (PAT). W obecności ministrów Mac Donalda, Hendersona, 

i Alexandra, premjerów Kanady, Australji, Nowej Zelandji, Związku połu- 
dniowo - afrykańskiego i Nowej Ziemi, ambasadorowie Stanów Zjednoczo- 
nych Japonji złożyli dziś w południe w Forreign Office instrumenty ratyfi- 
kacyjne traktatu morskiego. Instrumenty ratyfikacyjne lmperjum Brytyjskiego 
przedłożone zostały jednocześnie. 

LONDYN. (PAT). Mac Donald w adresie rozpowszechnionym za po- 
mocą radja z okazji ratyfikacji traktatu morskiego mówi m. innemi: 

Minęliśmy: drugi słup wiorstowy na długiej drodze w kierunku pokoju 
i bezpieczeństwa. Francja i Włochy nie uczestniczą jeszcze w traktacie, do- 
tyczącym organiczenia zbrojeń morskich. Istnieje jednak nadzieja, że rokowa 
nia pomiędzy temi państwami doprowadzą niebawem do pomyślnego wy- 
niku. Musi być znaleziony jakikolwiek środek usunięcia trudności, gdyż nie 
do pomyślenia jest ostateczne niepowodzenie. 

W sprawie rewizji planu Younga 
OBRADY NAD WNIOSKIEM HITLEROWCÓW I KOMUNISTÓW. 
BERLIN. (PAT). W dniu 29 bm. zbiera sie komisja spraw zagranicz- 

nych Reichstagu celem przedyskutowania wniosku, zgłoszonego przez hitle- 
rowców, niemiecko - narodowych i komunistów w sprawie rewizji planu 
Younga. W obradach komisji wezmą udział ministrowie Curtius i Dietrich. W 
związku z posiedzeniem komisji mi 

  

iistrowie stojący na czele resortów, za- 
interesowanych w sprawie polityki zagranicznej i reparacyjnei, zbiorą się na 
poufną naradę w urzędzie spraw zagranicznych. 

Treviranus w Prusach Wschodnich 
BERLIN. (PAT). W związku z obradami gabinetu. Rzeszy ad progra 

mem pomocy wschodniej min. Trewiranus, jako komisarz rządowy do spraw 
programu wschodnieg, wyjechał do Prus Wschodnich celem zbadania warun 
ków i możliwości wykonania zarządzeń, dotyczących pomocy. 

Filantrop amerykański u ambasadorstwa 
Chłapowskich 

PARYŻ. (PAT). — Ambasadorostwo Chłapowscy podejmowali śnia- 
daniem znanego filantropa amerykańskiego Williama Cromwella, stojącego 
na czele potężnej organizacji, zasilającej zakłady dla niewidomych książkami 
i drukami wszelkiego rodzaju, ułożonemi w-g metody Barilla. Działalność 
Williama Cromwella rozciąga się również na Polskę, dokąd wysyła on dru- 
kowaną jego kosztem w Paryżu gazetę dla niewidomych w języku polskim i 
gdzie ma zamiar w najbliższym czasie założyć specialną drukarnię, która 
obsługiwać będzie istniejące w Polsce zakłady dla niewidomych. Przed śnia 
daniem ambasador Chłapowski wręczył Williamowi Cromwellowi krzyż ko 
mnandorski orderu Odrodzenia Polski, nądany przez rzad polski za zasługi, 
położone przez niego w dziedzinie kształcenia niewidomych. Pan Raverat, se 
kretarz generalny wspomnianej organizacji został udekorowany krzyżem ofi 
cerskim. Pan William Cromwelle, gięboko wzruszony, dziękował ambasado- 
rowi Chłapowskiemu, zapewniając go o swem przywiązaniu do Polski i goto- 
wości przyczynienia się w miarę możności do jej rozkwitu i potęgi. 

UD UEOS T TIE 

Katastrofalne rozmiary ulewy w Turcji 
STAMBUŁ. PAT. 

gwałtowną ulewę powódź w Smyrnie i okolicach, 
Według ostatnich wiadomości, Spowodowana przez 

nabrała charakteru kata- 
strofalnego. Zawaliło się kilkaset domów i z pod gruzów wydobyto dotych- 
czas zgórą 70 trupów. Około 1500 osób jest bez dachu nad głową. W mieście 
daje się odczuwać brak wody do picia. 
nościach. Brakuje również chleba. 

Całe miasto pogrążone jest w ciem- 
* 

Śledztwo w sprawie katastrofy R. 101 
LONDYN. PAT. W dniu 28 b. m. rano rozpoczęło się śledztwo w 

Sprawie przyczyn katastrofy sterowca R: 101. słedztwo potrwa prawdopo- 
dobnie około dwóch tygodni. 

Zuchwały napad bandytów 
MARSYLJA. PAT. Na drodze w okoiicach Marsylji zamaskowani bandyci 

zaatakowali samochód Crodit Lyonnais, wiozący pieniądze ipo wybiciu szyb 
strzałami rewolwerowemi, zabrali 50 tysięcy franków i zbiegli. 
  

HERBATA mea RUSSIA", 
Specjalnie dla znawców smakoszów! 

ZNANA FABRYKA CZEKOLADY i KAKAO 

   
POLECA SZANOWNEJ 

HERBATĘ, R 

  

    

PUBLICZNOŚCI SWĄ 

USSIA* 

  

  

odznaczającą 

  

się 

smakiem i przyjemnym aromatem 

przyczem jest bardzo oszczędną 

w użyciu, gdyż doskonale naciąga. 

delikatnym 

/     

„Na kogo będziecie głosować?*, 
pytam się tęgiego właściciela baru 
angielskiego. „Ch! ktoby o tem my- 
ślał, mamy ważniejsze rzeczy na gło- 
wie — odpowiada — czy pan wie, że 
Ningar przyjeżdża jutro po 600 tonn 
węgla”. I wszyscy to samo. Skądżeby * 
zresztą tak bardzo wiedzieli o wybo- 
rach, skoro niema żadnych  afiszów, 
zapowiedzi, wieców, proklamacyj. Je- 
dyne pismo — Gazeta Gdyńska — 
obok drobiazgowych informacyj, jaka 
rudera poco w porcie stoi, kiedy, cze- 
go, ile przy-czy wywieziono zamie- 
szcza, — bo trzeba czemś pozostałe 
stronice zapełnić — podobiznę gruba- 
wego Tafarisa i szczegóły tyczące się 
jego rodziny, albo pouczające wiado- 
mości o rozwoju hodowli płuskiew w 
stanie Wirginja. O polityce, o rządzie 
nic. żadnego artykułu wstępnego, żad- 
nej polemiki, żadnego popierania, zwal 
czania... 

Bezpartyjna gazeta! O, tak, stupro- 
centowo, ale też jaka nudna, bezbarw- 
na, jałowa. Co warta gazeta, która nie 
reprezentuje żadnego kierunku politycz 
nego, co w niej ciekawego? Do dja- 
bła — przypomina dobrego urzędnika 
z M. $. Z. co godzinami potrafi ględzić 
o zapachu trawy czy kolorze słońca, 
ale udaje głuchoniemego, gdy się go 
zapytać, co sądzi o naszej sytuacji 
wewnętrznej. 

By się przedostać z „ucha nasze- 
go wora* (jakie to lekkie, pomysłowe 
i obrazowe określenie!!) do wodnego 
Gdańska, trzeba ponoć pokazać pasz- 
port — pardon, używajmy gwary 
urzędowej: dowód osobisty, Zauważy- 
łem, że pokracznemu, po pajacowemu 

     

ubranemu cerberowi przy wyjściu z 
peronu na stacji, jedni pokazują rożek 
czegoś oprawionego, inni pugilares, 
a jeszcze inni klepią się poprostu po 
kieszeni. Zastosowałem tę ostatnią 
metodę i — znalazłem się w Gdańsku., 

Fajne miasto. Warszawa chełpi się, 
skrawkiem starego miasta, rynkiem, 
ryneczkiem i paru wąziutkiemi ulicz- 
kami, gdzie wieczorami biją w mordę. 
Co to za porównanie z Gdańskiem — 
tu starych dwu lub trzyokiennych do- 
mów się nie liczy — są same takie; 
bramy, wieże, kościoły, wszystko au- 
tentyczne ze średniowiecza. Miło pa- 
irzeć na takie przedwiekowe domki, 
ale mieszkać w nich.... brrr.... wyobra- 
żam sobie te maleńkie pokoiki, te wy- 
sokie progi, te schodki bezsensowne, 
te niskie powały co setki guzów go- 
ściom nabiły, te bezpowietrzne komór- 
ki. W takim, ślicznym z zewnątrz do- 
mie przebywać, a w zwyczajnym chle- 
wiku, to chyba minimalna różnica. Na- 
wet w dzisiejszych chlewikach bywa 
xanalizacja, wentylacja, ogrzewanie 
centralne.... 

Gdańsk przypomina Kraków. Tam 
i tu staroświeckość dominuje nad no- 
woczesnością, tam i tu raczej mieszkań 
cy będą nakładać drogi o kilometr, niż 
zburzą walący się portyk, będą woleli 
oglądać omszałe głazy, niż stalowe, 
budowie. 

Rozumiem, że Amerykanie łażą do 
swoich kin, jadają w swoich restaura- 
cjach, jeżdżą swemi taksówkami — 
izeczywiście trudnoby im było przy- 
jechać obejrzeć w Hollywoodzie No- 
„warrę w roli Poganina — za dwa zło- 
te zamiast za to samo tulić u siebie 

NIECO O STYLACH W ARCHITEKTURZE 

XXXII. Gotyk niemiecki. Do 
przesączają się wpływy gotyckie powoli i nie 

znacznie od początku XIII w., nietyle jako 

system konstrukcyjny, lecz raczej tylko ja- 

Niemiec 

ko motywy dekoracyjne, któremi ozdabiano 

budowle romańskie, przez co wytworzył się 

specjalnie w Niemczech t. zw. styl przej- 

ściowy (1200 — 1250), stosujący na szkie- 

lecie romańskim łuki ostre i ozdoby gotyc- 

kie. System gotycki przenika dopiero po 

1250 r. przez kraje nadreńskie, początkowo 

w postaci czysto francuskiej. Lecz odmienne 

warunki i tradycję krajów niemieckich w 

niedługim czasie. wniosły tyle przekształceń 
i nowych pomysłów, że już w połowie XIV 

w. dojrzewa odrębny gotyk niemiecki. Od- 

rebność jego polega na odmiennem kształ- 

towaniu płanu kościołów, najczęściej trzy- 

nawowych, z dwiema, a często też tylko z 

jedną potężną wieżą na froncie; presbyter- 

jum oraz nawy poprzeczne zakończone by- 

wają wielobocznie, jednak bez wieńca ka- 

plic, tak typowych w katedrach francuskich. 

Dekoracja opiera się prawie wyłącznie. na 
motywach architektonicznych (laskowaniach 

plecionkach, sterczynach, kombinacjach łu- 

ków), rzadziej zaś spotyka się rzeźba figu- 
ralia w portalach i zwieńczeniach, tak ulu- 

biona we Francji. W przeciwieństwie do 

wież irancuskich, najczęściej zakończonych 

poziomo, Niemcy wprowadzają w zwieńcze- 

niu wież wysokie i smukłe hełmy piramidal 

ne z kamienia, traktowane ażurowo. Ten- 

dencja pionowości w bryłach i dekoracji wy- 

stępuje znacznie silniej, niż we Francji, 

zwłaszcza w kompozycji wnętrz. W Niem- 

  

czech też rozpowszechnia się typ kościołów : 

hallowych (o trzech nawach jednakowej 

wysokości, pokrytych wspólnym, stromym 

dachem); typ ten pochodzi z Francji, lecz 

stosowany był on nader rzadko; tu zaś, 

zwłaszcza w  północno-wschodnich  Niem- 

czech, w związku z użyciem cegły, utrud- 

riającej stosowame łęków  rozporowych, 

siaje się regułą w późnym gotyku. Północ- 
ne kościoły ceglane tworzą też nowe zupeł- 
nie formy zdobnicze gotyku ceglanego, ope- 

rujące fasonowemi cegłami i jaskrawo-ko- 
lorową głazurą. 

I w Niemczech gotyk przeżywa trzy swe 

ckresy rozwoju: wczesny gotyk, bezpośred- 

nio zależny od Francji, odznaczający się 

prostotą i monumientalnością form, rozwija 
się od 1250 do 1350 r.; gotyk pełny, lub 

kwitnący, dekoracyjnie bogaty przy dosko- 

dwa dolary, trudno zjeść w Myśliw- 
skiej najlepszy obiad, zakrapiany — 
za 10 złotych, zamiast za 15 dolarów, 
machnąć się na Pośpieszkę i z powro- 
tem — za 5 złotych zamiast 7 dolarów 
— mimo niewątpliwych korzyści i nie- 
zaprzeczalnych oszczędności Amery- 
kanie są jednak usprawiedliwieni: od- 
ległość! Lepiej już przepłacić Ramo- 
na o 16 złotych, a obiadek o 120 niż 
sypać te parę tysięcy kilometrów. Tak, 
Amerykanie nie mogą wykorzystywać 
dostojeństwa swej waluty. 

Ale gdańszczanie! Dlaczego te 
=py, uzbierawszy kilka guldenów nie 
lecą do Polski — do Tczewa, Byd- 
goszczy, czy Grudziądza. _Mieliby 
wszystko równo za pół ceny. Za szny- 
«la po wiedeńsku zapłaciliby nie 3 gu|- 
deny, ale 3 złote, za bilet tramwajo- 
wy 25 groszy, miast 20 fenigów, za 
kapelusz 30 złotych — nie 30 gulde- 
nów. Niezrozumiałv upór tych gdań- 
szczan -— dwóch kroków nie chce się 
im zrobić, kupują w swoich zdzieruso-. 
wych sklepach, na swoim wydrwigro- 
szowym targu. 

Nic dziwnego, że krucho z ich men- 
talnością: agitacja komunistyczna kwit 
nie przecie w pełni. Szwendają się po 
mieście jakieś obdartusy w слетуо- _ 
nych krawatach i sprzedają broszurki 
z wyliczeniem dobrodziejstw komuniz- 
mu — dobrze, że chociaż takie cien- 
kie — to starczy za ocenę. Wielkie 
plakaty z młotem i sierpem, z krzyczą- 
cemi nonsensami — zadziwiające! Co- 
by to było u nas przy takiej swobo- 
dzie? Coprawda, to tu niema tylu Ży- 
dów. 

Niema też wcale tylu Niemców. 

  
do 1450 r.; gotyk późny, przeładowany de- 

koracyjnością z zaniedbaniem konstrukcji, z 

czdobami coraz to bardziej wynaturzające- 

mi się w naturalizmie, wypełnia wiek ostat- 

ni, od 1450 do 1550 r., t. j. aż do pojawie- 

ria się renesansu. Zadnego prawie kościoła 

w Niemczech nie da się zaliczyć do jednego 

tylko z tych okresów, gdyż przeważnie by- 

ty one budowane w ciągu kilku wieków i 

noszą na sobie ślady kołejnego przekształ- 

cania się stylu. Okresy poszczególne odróż- 
rić najłatwiej po kształcie sklepień: w go- 

tyku wczesnym używane są wyłącznie skle- 

pienia krzyżowe, w pełnym — gwiazdziste, 

a w późnym — siatkowe, wachlarzowe i kry 

ształowe. Charakterystycznym motywem dla 

późnego gotyku niemieckiego jest również 

t zw. „pęcherz rybi“ (Fischblase), w ple- 
cionkach okiennych, o kształcie, przypomi- 

nającym dwie cebulki zetknięte główkami. 

Przedstawiona na ilustracji katedra (Minį 

ster) w Ulm powstała w okresie pełnego i 

późnego gotyku. prof. J. Kłos. 

NIEDŹWIEDZIE W KRATERZE 
WULKAN NA ALASCE, KTÓREGO KRA- 

TER WYPEŁNIONY JEST LODEM. 

Do Nowego Jorku powrócił w tych dniach 
z wyprawy na Alaskę ks. Bernard R. Hub- 
bard, dziekan wydziału geologicznego na u- 
niwersytecie jezuickim w Santa Clara, w 
Kalifornji. Ks. Hubbard, który zatrzymał się 
dłuższy czas w Nowym Jorku, aby opraco- 
wać opis swej podróży po Alasce, w wy- 
wiadzie z przedstawiciełami prasy nowojor 
skiej opowiedział nadzwyczaj ciekawe szcze 
góły o dwóch największych na świecie wul- 
anach, znajdujących się na Alasce, z któ- 

'ch jeden nazywa się Aniakczak, a drugi 

Jeniaminow. Krater ma w obwo- 
« dzie 21 mil. ang., a Weniaminow 20. 

Ks. Hubbard, wraz z towarzyszami spędzili 
dwa tygodnie w kraterze Aniakczaka, przy- 
czem natrafili na kilkanaście otworów, z któ 
rych wydobywał się dym. Krater obfituje w 
liczne okazy fauny, zwłaszcza w zające i 
niedźwiedzie. Aby dostać się do krateru We- 
niaminowa, Hubbard i jego towarzysze mu- 
sieli wspinać się na wysokość 8.400 stóp. 
Kiedy znaleźli się na szczycie i spojrzeli w 
głąb krateru, zobaczyli, że wnętrze krateru 
wypełnione jest lodowcami. W środku pła- 
szczyzny lodowej znajduje się otwór, z które- 
go wydobywa się dym i popiół. Wulkan za 
czął działać. Pod wpiywem gorąca olbrzymia 
masa lodu pękała we wszystkich kierunkach 

Jest to jedyny na świecie czynny obec- 
nie wulkan, którego krater wypełniony jes 
lodem. 
  

  

Nazwiska na szyldach świadczą wy- 
iaźnie o polskiem pochodzeniu: Max 
Kowalski, Otto Swedborski, Fridrich 
Bujak... Wynarodowiły się dranie i 
udają teraz Szwabów — tacy najgorsi, 
tak jak murzyn dozorca gorszy jest 
zawsze na plantacji od białego. 

Co jak co, a gdańszczanie podobni 
do murzynów nie są. Zaspani, cisi, 
spokojni. Trzęsienie ziemi nie wypro- 
wadziłoby tych ludzi z równowagi — 
gdyby im powiedziano, że w porcie 
leży złoto na wybrzeżu, poszliby 
sprawdzić tymże statecznym  krocz- 
kiem, bez pośpiechu... 

Narazie w porcie stoi nasz „Pu- 
łaski*. Bardzo sympatyczny statek — 
nie jest luksusowy, ale na kieszenie 
polskie w sam raz. Sporo pasażerów 
trzeciej klasy, trochę drugiej. Gwizdek 
jeden i drugi — goście muszą Się wy- 
nosić, majtkowie podnoszą  mosteky 
drzwiczki się zatrzaskują, wolno, wol- 
niutko transatlantyk rusza. 

Jak się odsunął 0 parę kroków, 
wygląda jeszcze okazalej — nasza 
linja Gdynia —- Ameryka ma jednak 
duże okręty. Wszyscy pasażerowie 
zgrupowali się na pokładzie, patrzą 
smutno na brzeg, machają chustkami. 
Pewnie, że nie mają racji się cieszyć 
— jechać za ocean, do nieznanego, 
kraju — dla chleba, smutna to per- 
spektywa. 

A ja czegobym ne dał, by tak się 
przejechać do Ameryki! Choćby na ty- 
dzień, choćby w roli zamiatacza po- 
kładu. Karol.   
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BIURO LIKWIDATORA MIENIA B. PETERSBURSKO-TULSKIEGO, 
MOSKIEWSKIEGO, POŁTAWSKIEGO ORAZ KIJOWSKIEGO BANKOW 

ZIEMSKICH 

niniejszem podaje do wiadomości: 

1) że za nieuiszczenie zaległości i innych należności z pożyczek przez Banki wydanych, a również za niespłacenie przeterminowanych pożyczek krótkoterminowych odbędą się 

w obecności Likwidatora licytacje publiczne niżej podanych nieruchomości: pierwsza 24 listopada 1930 roku, a jeśli pierwsza nie dojdzie do skutku, druga 16 grudnia 1930 roku: 

2) że zgodnie z $ 24 Ustawy Banku, licytacja się rozpocznie od sumy nieumorzonej pozostałości wydanej pożyczki, z doliczeniem do tej sumy raty bieżącej, wszystkich zaległości w ra- 

tach, należności przewidzianych w $ 19 Ustawy Banków, zaległości zaliczonych na rachunek dłużnika z powodu przerachowania pożyczek rubloewych; kosztów egzekucji, obciążających dłuż- 

nika, wszystkich wydatków uskutecznionych na rachunek dłużnika, a również zaległości podatkowych, skarbowych i komunalnych, o których informacje będą otrzymane przed dniem licytacji, 

przyczem na nabywcę nieruchomości będą przelane obciążające sprzedaną nieruchomość pożyczki długoterminowa i nieprzeterminowana krótkoterminowa, z ratą bieżącą i należnemi odsetkami 

od niej; 3) że osoby, życzące wziąć udział w licytacji, mogą przeglądać w Kancelarji Biura Likwidatora akta, dotyczące zastawu nieruchomości, wystawionych na sprzedaż ad g. 9 do 1, 

w dniach urzędowania Biura; 4) że osoby, przystępujące do licytacji, winne przed rozpoczęciem przetargu złożyć wadjum w wysokości wszystkich zaległości i wydatków, które obciążą 

nabywcę nieruchomości; 5) że suma zaofiarowana na licytacji za potrąceniem złożonego wadjum i nieuiszczonej pozostałości pożyczki oraz raty bieżącej z należnemi odsetkami od niej, 

a również opłaty aljenacyjne winny być wniesione w ciągu 14 dni od dnia licytacji; w razie zaś nieuiszczenia w terminie wskazanym wyżej wymienionych należności, nabywca traci zło- 

żone przy licytacji wadjum, które będzie obrócone na opłatę zaległości podatkowych, kosztów egzekucji, wydatków uskutecznionych na rachunek dłużnika, i opłat należnych Bankowi z wy- 

stawionej na sprzedaż nieruchomości, a ta pozostanie własnością dotychczasowego właściciela i 6) że nieuiszczona pozostałość z przeterminowanej pożyczki krótkoterminowej winna być 

uiszczona przez nabywcę w ciągu 14 dni od dnia licytacji, jeżeli Biuro Likwidatora nie wyrazi zgody na prolongowanie pożyczki w całości lub częściowo na prośbę nabywcy, 

Licytacje na nieruchomości ziemskie i miejskie odbędą się w Wilnie, w lokalu Biura Likwidatora (ul. Mickiewicza 8) 

o godzinie 12-ej. 

Pierwsza 24 "listopada 1930 |, ing 46 gmina 1930 I. 

  

Suma należnych Bankowi zaległości 
w ratach, odsetkach i wydatkach, po- 
niesionych na rachunek dłużnika, któ- 
ra musi być uiszczona przez nabywa- 
jącego nieruchomość. Suma ta z do-, 
liczeniem do niej mających pierwszeń- 

Należności, które mogą pozostać 

na hipotece sprzedawanej 

nieruchomości 

  

i 1 imi ŚCcici ` i Obszar stwo przed pożyczką Banku zaległości Nazwisko i imię właściciela Nazwa majątku Powiat AE RY akad aa aa, : 
к, nych, o których informecje będą otrzy- Rata biežąca Nieumorzona 
© = mane przed dniem licytacji, oraz wy- pozostalošė 
9 ż datków, które ujawnione zostaną w dniu z odsetkami pożyczki na 
= 2 przetargu, winna być złożona jako dz. 1 stycznia 
2 = wadjum przed rozpoczęciem licytacji. J931 roku 
> > 

2 = Złi gr Złi gr Złi gr 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

p bursko-Tulski Bank Zi i etersbursko-Tulski Ban iemski 

171 Dembowo Faszczewscy: Bolesław i Antonina i Komarnicka 
Paulina Dembowo Bielski 126,9812 2155,59 183,15 3347,70 

802 3195 Czechowiczowa Anna-Aldona Szepielewo i Kupiele Dzisieński 177,50 1920,69 292,60 7358,78 
1269 5672 Czarnocki Ksawery Worotynicze Kobryński 195,55 1501,77 273,35 6874,65 
1741 2612 Czarnocki Gustaw Antonowo Brzeski 709,03. 3747,59 319,55 8036,57 
1859 Olędzki Justyn Biszewo z folw. Wólka _ Bielski 46,69 “| 912,28 80,85 2033,35 
289? 1333 Juroft Józef Sielec i Ogrodniki Prużański 1236,58 26370,86 2310,— 66666,79 
289: Żołędowski Jan 5 A 303, — 881,60 171,88 4960,33 
355 ać Narbutt Florentyna, Jurczak Wincenty i in. Nurzec Bielsk- Podl. 263,48 5636,77 732,88 20174,68 

397 "456 Święcicka Eugenja Zasimowicze Prużański © 198,34 2511.92 574,07 16567,49 
833 Kulbacki Michał Kulbaki Grodzieński 38,23 875,80 110,83 3050,80 

1390 10892 Łazowski Józef, Bortnik Antoni i in. Mikolajewo Dzisieński 401,65 3599,74 314,60 8660,35 
1715 Engelhardt Bazyli Sylwerjanowo vel Brasławski 146,22 1293,07 96,53 2657,15 

Zaracz л 
1718! 11851 Prazdniczny Michal Bujle Wilejski 101,44 1257,24 92,95 2558,74 
1852 Ša ме! Golubkowiczowie: Eukasz i Nikon i in. Sady vel Nowosady Bielski 234,92 5665,19 496,93 13679,41 

owosady 
1003 6290 Dynersztejn Mendel e p» z m. Wilejski 12,78 1431,84 134,07 3869,05 

ozowe 
124 o Przylucka Natalja / Nowa Siedziba Sokólski 26,74 2551,55 254,38 7341,28 

Siedziba 
558 Horod- Rajewska Natalja Horodniany Białostocki 65,47 5307,11 615,32 17757,97 

niany 8 
560 Potrubow-  Eynarowicz Wincenty Potrubowszczyzna Sokėlski 420,36 7587,67 821,57 23710,36 

szczyzna ь 
938 дцзіел{ібш- Abramowicz Marcin Jasieniówka Białostocki 119,61 10941,47 845,63 24404,81 

ka lit. A 
549 1627 Zadarnowski Jan Sokołów Kobryński 241,20 5144,81 807,82 23313,55 

947 —c— Michałowscy: Olgierd i Przemysław Bikiewicze i Michalin Słonimski 633,14 17470,19 1663,75 48015,96 
1256 3833 Kononcew Bazyli Graužyszki в Oszmiański 1862,28 31628,34 2468,13 71230,29 . 
1700 5920 Czernow Włodzimierz dz. Nr. 36 i 37 z m. Kobryński 67,73 1432,27 123,75 3571,43 

Dywin 
1707 Klimiuk Miron, Dorosz Jan i in. Rumejki Białostocki 174,91 9143,20 "532 20932,58 
1808 169 Paszkiewicz Aleksander, Kurnosowa Anna Polany-Berezówka Święciański 175,— 205,52 41,25 1190,48 
1817 Kulczyński Karp i in. Dywin Kobryński 295,20 4530,50 422,82 12202,40 
1821 Guszyniec Stefan Dywin działka Kobryński 31,54 309,26 58,44 1686,51 

Moskiewski Bank Ziemski 

22 Pleszywcew Jakób Niehrymowo vel Nowogródzki 439,29 4269,68 364,65 10038,14 
Kamionka ы 

43 Sokolowska Darja Dolny Skrobėw Nowogrėdzki 291,11 5415,02 496,93 13679,41 
2 Chomicz Jan Małe Paławkowicze Nieświeski 4,66 459,12 27,50 793,65 

(201 961 Ordziański Motko Baranowicze ul. Szosowa 1701,57m* 149,64 3,44 99,21 
Nr. 165 

24 Rewkowska Marja Orzechowiec Nowogrėdzki 58,99 973,62 82,50 2380,96 
36 Wendland Marja Siewruki i ur. Spo- Baranowicki 585,39 1312,68 147,82 4265,88 

czynek 2 
38 Hartingh Józef Terespol Nieświeski 1120,20 15815,94 1749,69 50496,12 

T



  

  

2 SŁOWO 

1 2 3 4 3 6 1 8 9 

Połtawski Bank Ziemski a 1 а 1 SKL 

791 S Korwin-Piotrowski Stanislaw Duże Podhajce Łucki 300,52 2672,47 214,50 5904,79 
cz. w. 

5i 32 Grocholski Zygmunt Kolodne Krzemieniecki 2288,01 8910,43 1870,— 53571,56 

5 806 Kutyski Grzegorz i Tojberowie Joś i Szmul Kołodne os. młynarska 17,20 203,51 17,19 496,03 
5 5150 Szymoniak Jan Kolodne kol. Rzesznio- Žž 18,38 271,78 17,19 496,03 

wieckie 
217 3247 Kowal Daniel Równe kol. Nr. 26 Rówieński 10,92 520,16 48,13 1388,89 

folw. Bojarka 
21614 Krysak Jan i in. dzial. z m.Horodyszcze Łucki 17,48 1841,63 58,45 1686,51 
379! Bernatowicz Bohdan Dobratyn- Perewerdów Dubieński 743,16 10435,44 1024,38 29563,57 
515 8064 Gierasimow Piotr i in. Łuczyca Kowelski 32,77 401,92 79,07 2281,75 
576! Gadon Tadeusz Rakėw Las Kamień-Ko- 2120,14 244,07 1043,67 

szyrski 
6567 Rej. wiecz. = Kantor Michal kol. Złoczówka działka Dubieński 13,54 199,94 38,37 1091,27 

cz.38Nr. 7675 

656* Rej. wiecz. — Lizun Jan » z 4,37 150,24 13,75 396,83 
cz.38 Nr. 7679 

65611 Rej. wiecz. = Morawek Karol ы 5 6,55 155,68 1719 496,03 
cz.38Nr. 7682 

656** Rej. wiecz. _ Cizar-Prusak Trofim 4 3 7,64 388,33 20,63 595,23 
cz.38Nr. 7695 

6563 Rej. wiecz. Sapiha Filip т z 25,12 704,21 72,19 2083,34 
cz.38Nr. 7698 

65625 Rej. wiecz. Kantor Franciszek ь 2 41,51 538,82 120,32 3472,23 
cz.38Nr. 7905 

663 Rej. wiecz. _ Kunachowicz Włodzimierz Maszów Lubomlski 12,— 1858,06 295,63 8531,77 
cz. 18Nr. 7495 

е ® й е Z ® ` k e 

Kijowski Bank Ziemski. 

531 6905 Izmaiłow Piotr Puzów vel Wierów Włodzimierski 200,19 785,41 161,70 4066,70 

710 6848 Kuć Jakób Porwańcze (Marko- Horochowski 24,47 588,34 28,60 787,30 
wicze) ; 

39 Łubieńska Marja Stara Niwa i chutor Kamień-Ko- 1323,82 10351,13 904,07 26091,34 
Chmiele szyrski 

377 614 Śliwerski Władysław Smolary Kowelski 1124,69 18871,16 1815,— 52381,08 
572 5911 Nehrebecki Aljan- Zacharjasz Hulcza Zdołbunowski 81,37 2777,93 264,69 7638,90 

692 7144 Sojmonowa Anna Łyszcze Łucki 104,88 2052,90 137,50 - 3968,26 
717 Junkiewicz Zofja Wiczyn м 51,10 1402,92 134,07 3869,05 

  

Suma naležnych Bankowi zaleglošci 
w ratach, odsetkach i wydatkach, po- 
niesionych na rachunek dłużnika, któ- 
ra musi być uiszczona przez nabywa- 
jącego nieruchomość. Suma ta, z do- 

Należności, które mogą pozostać 

na hipotece sprzedawanej 

  

POWIERZCHNIA liczeniem do niej mających pierwszeń- nieruchomości 
i 1 imi ŚCiCi MIASTO ULICA I Nr. DOMU stwo przed pożyczką Banku zaległości 

Nazwisko 1 imię właściciela “ PLACU podatkowych, skarbowych i komunal- 

W METRACH KW nych, o których informacje będą otrzy- Rata bieżąca Nieumorzona 
8 ча ; mane przed dniem licytacji, oraz wy- pozostałość 
3 ż datków, które ujawnione zostaną w dniu z odsetkami pożyczki na 
® 8 przetargu, winna być złożoną jako wa- dz. 1 lipca 
8 = djum przed rozpoczęciem licytacji. 1951 r. 
> >> ъ 
- = Złi gr ZŁi Złi 
z z 

8 i gr i gr 

1 2 3 4 5 6 7 8, 9 

Р Tulski Bank Zi ki etersbursko-Tulski Ban iemski. 

587 Sokółka E Wilkoszyński Józef Sokółka Plac Kościuszki 5 1369, — Ва `20‚63 242,86 
1293 11656 Jofte Dawid Dzisna Cicha i Mickiewicza 978,— 1619,29 165,— 1942,96 

` Nr. 8 
1577 Kalińska Olga Kobryń Traugutta 15 798,— 133,87 13,75 161,91 
1616 Wysoccy: Joel i Dwejra Brześć n/B Szeroka 109 305,— 73,20 1485 161,91 
1776 Landau Zelman-Salomon Dzisna róg Wileńskiej i Ko- 2580 2104,27 226,88 2671,58 

chanowskiego 
1787 12348 Benjakob Jankiel Wilno Kalwaryjska 64 5728 — 4875,70 460,63 5424,10 
1794 Awerbuch Rachmiel Pružana Kobryńska 21 461,— 116,59 18,75. 161,91 
1824 Satir Szloma Welwel, Razu Dawid i in. Brześć n/B| Piotrowska 108 455,20 330,99 27,50 323,83 
1826 Gałkowski Adam Kobryń Kolejowa 35 1966 411,04 48,13 566,70 
1868 Szacki Moszko Brześć n/B Szpitalna 41 397 1369,72 165 — 1942,96 
231 460 Zilberblatowie: Motel, Mojżesz i in. Białystok Białostocka 7 1549 7932,54 872,58 15109,88 
592 1423 Farber Dwejra i Marejmy Srol i Chaja Sokėlka Bialostocka 3 756,— 847,62 83,60 1447,65 
663 Wilczańska Sora Rajsa Białystok Brzozowa 3 162,— 2126,05 . 141,08 2442,91 

1298 6179 Rutkowski Ignacy Dzisna Wileńska 4 2503 868,25 125,40 2171,48 
1360 2 Jungermanowie: Benjamin i Szejna-Leja Brzešč n/B Szpitalna 53 429 3423,87 297,83 5157,26 

1601 e Biedko Stanislaw У Zygmuntowska 86 i 1020 933,12 151,53 2623,87 
88 

1781 3124 Barłas Mordko 5 Jagiellońska 28 1527 15474,41 1358,50 23524,36 
1791 Boksenbaumowie Jankiel-Moszko i Sura 5 Piotrowska 78 846, — 924,17 a 88,83 51538,13 

74 3281 Chazan Mowsza-Ąjzyk 3 Sadowa i Dluga 1497 6549,43 506,— 10952,51 
29/31/1 

241 982 Cyrulnik Szloma i Mejłach Mordchel Białystok Sosnowa 14 128 2896,06 272,80 5904,83 . 
333 849 Kurjańscy: Owsiej, Abe, Mojżesz i in. 2 Zamenhofa 5 2613 12026,63 902, — 19524,04 
543 855 Słonimscy: Tewel i Paja-Rejzla й Košcielna 4 1497 5458,96 387,20 18381,05 

1243 5204 Sp. z ogr. odpow. „Konkordja“ Wilno Słowackiego 17 4251 19366,14 1733,60 37524,25 
1374 3129 Minc Mejer i Chana Brześć n/B Piotrowska 35 642 517,96 79,20 s 1714,31 
1375 3101 Lewin Jakób . Ta i Jagiel- 2107 10271,34 800,80 17333,53 

ońska 62 b 
1432 Wapniarscy lcko i Gołda Dąbrowskiego 152 314 676,78 48,40 1047,63 
1436 5377 Milchiker Nachman į Krzywa 40 1351 2114,85 176,— * 3809,57 
1437 5374 Iteldowie Mordko i Bejla . Bialostocka i Jagie- 1456 22874,04 1685,20 36476,61 

lońska 48/10 : 
1439 5663 Kagan Moszko Ž Piotrowska 143 265 733,50 79,20 171431 
1450 3274 Szejnbaum Mordko ś Jagiellońska 13 2048 9441,97 778,80 16857,34 
1726 3867 Pomeranc Estera i Mienicka Fejga 3 Krzywa 80 576 1647,— 118,80 2571,46 
1743 3462 Pomeraniec Jankiel i Pesia ° Košciuszki 15 637 1934,17 132,— „ * 2857,18 
1780 Piszczacer Chaim . Topolowa 14 350 1018,42 110, 2380,98 
1784 Epelbaum Froim 5 Topolowa 17 437 444,30 79,20 1714,31 
1870 4232 Dessler Mejer, Schreiber Fryda Wilno Sadowa 9 1004,19 2425,83 1196,80 25905,06 
1266 3269 Ajzensztadtowie Szymon i Sara Brześć n/B pl. Ratuszowy Nr. 18 1042,43 2276,50 210,38 4938,13 
1286 7056 Hejbowicz Hieronima więciany 3 Maja 21 1 Ба 1373 3075,55 250,80 4342,96 

  

 



"Nowa metoda kolportażu bibuły 
KOMUNISTYCZNEJ 

Ze źródeł miarodajnych otrzymaliśmy iuiormacje, iż na terenie województwa wi- 
leńskiego kolportowana jest książka w okład c e p.t. „O prawdziwej uprawie ziemi”. 

Treść tej książki niema nic W RgE z tytułem na okładce i zawiera sprawozda 
nie dełegacji chłopskiej z Polski do ZSSR. 
wchodzi ana kolizje z art. 129 K.K. 

roszura ta jest drukowana w języku poiskim i 

Wydawnictwo to jest jednem z kolejnych druków KPZB., przybranych w zew- 
nętrzne znamiona wydawnictwa legalnego. Ź otrzymanych iniormacyj wynika, że broszu- 
ra ta jest przesyłana z Gdańska do poszczególnych członków stronnictw ludowych. 

Kolportaż tej broszury zorganizował b. 
cy obecnie w Gdansku. Broszura ta na terenie województwa wileńskiego 

poseł Syłwester Wojewódzki, przebywają- 
została już 

nadesłana członkom PSL, Wyzwolenia oraz Stronnictwa Chłopskiego. 

  
  ‹ 

KRON 
W. słońca og.6 m 5 

Z. słońca o godz. 4 m. 14 

  

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEORO- 
ŁOGH U. S. B. W WILNIE, 

z dnia 28. X 

Ciśmienie średnie W linia. 

Temperstora Średnia -}- 9 

Temperatura najwyższa -l- 12 

Temperatura najniższa -|- 6 

. Upad w milimetrach: 0,14 

Wys 

"rzew adnydc y 

sT:udencjo: spadek 
w nęi dszcz 

1950 1. 

749 

północno-wschodni 

URZĘDOWA 

— Qbrady komisji do spraw bu- 
dynków pokościelnych. W dniu wczo- 
rajszym rozpoczęła obrady komisja po 
wołana dla spraw budynków pokościel 
stych, będących w posiadaniu Rządu. 

W obradach komisji biorą udział 
ze strony ordynarjatu wileńskiego ks. 
prałat Halecki, ks. prof. dr. Meyszto- 
wicz i ks. Józef Marcinowski, zaś z ra 
mienia p. wojewody wileńskiego dyrek 
tor robót publicznych inż. Siła - No- 
wicki, naczelnik wydziału p. Michał 
Pawlikowski i kierownik oddziału wy 
znań p. Piotrowicz. 

— Opinje lekarzy urzędowych. Władze 
wojewódzkie otrzymały z Min. Spr. Wewn. 
okólnik w sprawie odpowiedniego kwalifi- 
towania urzędników państwowych w razie 
ich choroby. 

Niektóre ministerstwa poruszyły sprawę 
zbyt pobłażliwych opinij lekarskich o stanie 
zdrowia funkcjonarjuszy państwowych, zgła 
sąających się do lekarzy urzędowych i po- 
lecono ich łeczeniu. 

Ministerstwo poleca władzom wojewódz- 
twa zwrócić uwagę podległym lekarzom u- 
rzędowym ma racjonalne i zgodne z interesa- 
nu państwa traktowanie tej sprawy i sta- 
ianie wniosków o urlop tyłko w razie 

istotnej choroby. 
Urzędników zaś kompletnie chorych, któ 

rych ztan zdrowia nie rokuje nadziei takiej 
poprawy, by mogli wrócić do służby... na- 
ležy jak najw cześniej przedstawić na ko- 
zusję emerytalną. 
— Dla wygody interesantów. Władze cen 

tralne powtórzyły wydane w swom czasie 
zarządzenie w sprawie przyjmowania intere 
santów w urzędach. ; 

Dotyczy to oznaczania godzin przyjęć 
interesantów, podczas których nie mogą się 
odbywać żadne konferencje i rozmowy u- 
zędników. 

MIEJSKA 

y Bank Rolny finansuje bu 
dowe rzeźni miejskiej, Państwowy Bank Rol 
ny w Wilnie wyraził gotowość częściowe- 
go wania budowy rzeźni miejskiej z 
tem jednak zastrzeżeniem, że nowa rzeźnia 
zbudowana będzie w ten sposób aby mogła 
służyć do cełów eksportowych. Na ten te- 
mat odbyła się właśnie wczoraj konferencja 

„ "w. Magistracie. 
- Pierwsze zebranie (organizacyjne) odbę 
dzie się w dniu 5 listopada o godz. 11 rano. 
Wezmą w niem udział: Minister Reform Rol- 
nych prof. Staniewicz, przedstawiciel eks- 
portowej rzeźni w Gdyni p. Rostowski, de- 
legaci min. retorm rolnych oraz autor do- 
tychczasowego projektu rzeźni inż. Budny. 

— Trudności Magistratu w uzyskaniu po 
ER na budowę szkoły. Wil. Oddz. Ban- 
ki Gosp. Krajowego powiadomił Magistrat 

   

wiłeński że nie poprze starań Magistratu u- p 
biegającego się o przyznanie mu pożyczki 
w wy oki 150 tys. złŁ. na Móńdowe 
gmachu szkoły powszechnej na Antokolu. 
Dyrekcja Banku motywuje swoje stanowi- 
sko tem, że Magistrat prowadzi budowę nie 
w ramach kosztorysu zatwierdzonego uprze 
dnio, a nowego, znacznie rozszerzonego. 

Wczoraj na posiedzeniu Magistratu po- 
stanowiono ponowić starania podając moty- 
wy, które spowodowały rozszerzene ram 
budowy- 

dom robotniczy ma stanąć na 
pak Ze względu na duże zapotrze- 

bowanie mieszkań w  nowowybudowanym 
domu robotniczym przy ulicy Drewnickiej, 
Magistrat m. Wilna opracowuje projekt dru 
a takiego samego domu przy tejże u- 

w 
nia sa” 

cz, REN kierownikiem dobudowy e- 
lektrowni micjakdcgi Kierownikiem dobudo- 

wy rezdzielni w elektrowni miejskiej miano- 
wany żostał inż. Władysław Adolf. 

KOLEJOWA 
— Ministerjalna lustracja linji kolejowej 

Wii. er. W. dniu wczorajszym przyby- 
la do Wilna komisja MARES Komuni- 

domi ma się też mieścić pral- 

kacji pod przewodnictwem inż. Ejsmonta w 
chin zbadania szybkości biegu pociągów 
tutejszej Dyrekcji i zwiększenia szybkości 
biegu pociągów w nowym rozkładzie jazdy 
na rok 1931 — 32. 

WOJSKOWĄ 
— Dodwódct brygady KOP na granicy. 

Oddziały KOP docuice na granicy z b: 
Ra lustrował dowódca wileńskiej brygady OP pułk. Korewo. 

: POCZTOWA 
— Listy do Sowietow. Urząd pocztowy 

otrzymał od władz pocztowych sowieckich Pismo, z zawiadomieniem, że wskutek zmia- ny podziały geograficznego Rosji Sowiec- kiej, miastą: [chim, Irbit, Orenburg, Swer- ilowsk, Taglisk, Tobolsk, Czelabiūsk, Cha- 
arjałęckiaj zaliczone zostały do Rosji 

Wskutek tej zmiany płzy nadawaniu prze 
sylek do tych miejscowości obowiązuje wyż sza opłata, niż przy przesyłkach do Rosji 
auropejskiej.   

K 
ZEBRANIA I ODCZYTY 

-— Kolejna Śroua Literacka odbędzie się 
dziś, we środę 29-X o godz. 8 wiecz. w 
siedzibie Związku Literatów, Ostrobramska 
9. Tematem jej t ie pogadanka dr. Ma- 
rjana Morelowsk „ prof. historji sztuki z 
U.S.B. na temat ureczystości stulecia nie- 
podległości Belgji, prof. Morelowskiego, by- 
walcy Śród poznali w ubiegłym sezonie, ja- 
ko świetnego mówcę. z okazji jego odczytu 
o polskich klejnotach koronnych. Wstęp dla 
członków, sympatyków i wprowadzonych 
gości. 

— Z Polskiego Towarzystwa Chemicz- 
nego. We czwartek 30 października b. r. o 
godz. 19-ej w sali Instytutu Jędrzeja Śnia- 
deckiego, Nowogródzka 22 p. Witold Her- 
manowicz wygłosi odczyt p. t.: „O zawar- 
tości helu w strasiurckich i kałużskich so- 
lach potasowych*. Wstęp wolny. 

—. Walne Zebranie Członków Stow. Na- 
uczycielstwa Poiskiego w Wilnie odbędzie 
się 5-go listopada r. 1930 o godz. 19 w loka- 
lu gimnazjum państwowego im. El. Orzesz- 
kowej (ul. Orzeszkowej 9) W razie niedo- 
statecznej ilości członków następne zebranie 
odbędzie się o godz. 19 m. 15. 

Na porządku dziennym. 1) sprawozdanie 
ogólne, 2) sprawozdanie kasowe, 3) spra- 
wa bibljoteki, 4) wybory, 5) wolne wnioski. 

RÓŻNE 
— Przygotowania do obchodu święta 

Niepodległości. W dniu 27 bm. odbyło się 
plenarne zebranie wojewódzkiego zarządu 
Federacji PZOO pod przewodnictwem Stefa 
na Kirtikliga. Na zebraniu tem zostały poru- 
szone sprawy organizacyjne oraz kwestja 
obchodu święta Niepodległości w dniu 11 li 
stopada. 

Obecni prezesi powiatowych zarządów 
Fed. PZOO zdali sprawozdanie z dotychcza- 
sowej akcji oraz otrzymali dyrektywy od- 
nośnie dalszej pracy. W zebraniu tem je- 
dnocześnie wzięli udział prezesi zarządów 
wojewódzkich związków b. wojskowych w 
Wilnie, przedstawiciele wojew. nowogródz- 
kiego p. Tołpyho i Sieciński oraz red. Czaso- 
pisma „Federacja* p. Szar zewski. 

Budowa pomnika ku czci poległych 
85 p.p. strzelców wileńskich. Na posiedzeniu 
zarządu T-wa Przyjaciół 85 p. p. strzelców 
wileńskich w dniu 13-X r. b. powzięto jed- 
nogłośną uchwałę w sprawie natychmiasto- 
wego przystąpienia do realizacji budowy 
pomnika w Wilnie ku czci poległych 85 p.p. 
strzelców wileńskich. W akcji tej na pierw- 
szy plan, wysuwa się konieczność zebrania 
iunduszów, potrzebnych do wzniesienia te- 
go widomego dowodu pamięci wilnian o 
tych, którzy życiera swem opłacili chlubną 
historję pułku, walczącego pod nazwą „dzie 
ci Wilna". 

W tym celu zarząd T-wa rozsyła listy do 
wszystkich organizacyj, stowarzyszeń, insty- 
tucyj państwowych i samorządowych z go- 
rącą prośbą, aby nikt nie odmawiał chocby 
najskraomniejszego datku na ten szlachetny 

у !п_ 

  

   
     

   

  

cel. 
Niezależnie od zbiórki na listy, w 

1, 2,i3 listopada odbędzie się jak już dono- 
siliśmy, kwesta publiczna na budowę oma- 
wianego pomnika. 

Nikogo chyba nie będzie w mieście, kto 
mógłby odmówić złożenia ofiary, bo niema 
także chyba nikogo, kto zdążył zapomnieć 
o złożonej ofierze krwi i życia przez „dzie- 
ci Wilna”. т 

— Gość ze Lwowa na dzisiejszej šro- 
dzie literackiej. Wobec przyjazdu do Wilna 
znanej zaszczytnie literatki i świetnej prele- 
gentki ze Lwowa, pani Anny Ludwiki Czer- 
ny, program dzisiejszej Środy ulegnie zmia- 
nic. Na zaproszenie związku literatów znako 
mity gość wypełni dzisiejszy wieczór w mu- 
rach bazyljańskich bogatym programem. W 
pierwszej części pani Czerny wygłosi poga 
dankę, opartą o własne źródłowe badania 
średniowiecza rycerskiego, a zawierającą re 
welacyjne odkrycia p.t. „Rica de Polonia 
(trzy korony Południa na skroniach Piastów 
ny)”. Po przerwie p. Czerny odczyta własne 
najnowsze utwory  poetycke i doskonałe 
przekłady swoje z poetów trancuskich: Clau 
del“a, Chil“a, Valery“ego i in. Będzie to 

więc Środa wyjątkowo ciekawa i bogata. 
oczątek o godz. 8 w. Referat prof. More- 

lowskego odłożony został za zgodą prele- 
genta na najbliższą Środę. 

zł. nagrody za ujęcie 
mordercy. Województwo poleskie wyzna- 
czyło 2500 zł. nagrody temu, kto wskaże 
sprawców mordu 18-letniej ;jonarki Lin- 
kiewiczówny, o tragicznej śmierci której do 
nosiliśmy przed kilka dniami. 

Bowl: lomienie 0 wyznaczeniu nagrod; 
rozplakatowano wę wszystkich miejscowoś- 
ciach województwa. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr miejski na Pohulance. Dziś po 
raz 13-ty ciesząca się niebywałem powodze 
niem wzruszająca do głębi sztuka ]. A. Her- 
tza „Młody las* poruszająca dzieje  strejku 
szkolnego w r. 1965 tym. Wykonanie tej in- 
teresującej sztuki stoi na wysokim poziomie 
artystycznym. Rolę Pokotina — kreuje nie- 
zrównanie dyr. Zelwerowicz. 

Najbliższą premjerą będzie głośna sztuka 
psychologiczna Surguczewa „Skrzypce je- 
sienne“, w wykonaniu najwybitniejszych sił 
zespołu pod reżyserją R. Wasilewskiego. 

— Teatr miejski w Lutni. Dziś tętniąca 
komedja francuska Birabeau „Mała grzeszni- 
ca", 

„ „Wszystkie bilety na przedstawienie dzi- 
siejsze sprzedane. W przygotowaniu najnow 
sza komedja S. Kiedrzyńskiego „Nie rzucaj 
mnie Madame“, grana obecnie z wielkiem 
powodzeniem w Warszawie. Próby z tej no 
wości pod reżysezją dyr. A. Zelwerowicza 
dobiegają końca. 

— Operetka murzyńska w Wilnie. W 
czwartek najbliższy rozpoczyna krótkotrwa- 
lą gościnę w teatrze Lutnia znakomity ze- 
spół operetki murzyńskiej składający się z 
45-ciu osób, który zdobył sobie w kraju i 
zagranicą zasłużone uznanie i cieszy się ol- 
brzymiem powodzeniem. Zespół murzyński 
wystąpi w egzotycznej operetce w 8 obra- 
zach „Luisiana* z udziałem znakomitego ar- 
tysty Duglasa. 

‚ ‚ М przedstawieniu, prócz wybitnych so: 
listów, bierze udział balet murzyński, orkie 
stra jazzowa, oraz zespół czarnych girls. 

Własne efektowne dekoracje i kostjumy. 
Zainteresowanie się publiczności olbrzymie. 
Zaznaczyć należy, że operetka murzyńska 
wystąpi tylko trzy razy w czwartek, i piątek 
6 godz. 8 w., oraz w sobotę o godz. 10 m. 

w. 
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Operetka murzyńska w Wilnie. 

  

Plenarne zebranie Izby rze- 
mieślniczej obniżyło taksę 

egzeminacyjnę 
Plenarne Zebranie Izby Rzemieślniczej 

odbyło się w dniu 26. X. 30 r. i załatwiło 
cały szereg pilnych i bieżących spraw. 

Po wysłuchaniu sprawozdań z działalnoś 
ci Izby, z czterech zjazdów przedstawicieli 
izb Rzemieślniczych, z Międzynarodowego 
Kongresu Rzemieślniczego w Rzymie, przy- 
jęto je i zatwierdzono jednogłośnie. Następ- 
nie zebranie zatwierdziło przedstawiony 
przez zarząd preliminarz budżetowy na rok 
1931, zamykający sie sumą 85233.70 zł. Po 
dłuższej dyskusji postanowiono obniżyć na 
okres czteromiesięczny od dnia 1, XI. 1930 r. 
do dnia 1. III. 1931 taksę egzaminacyjna 
mistrz. do 80 zł. i czeladniczą do 30 zł. — 
fem samem rzemieślnicy którzy dotychczas 

jeszcze nie złożyli egzaminów mistrzowskich 
i nie posiadają dyplomów mogą jeszcze w 
przeciągu czterech miesięcy ten dyplom zdo 
być. Jednocześnie przypomina się, że w dn. 
15 grudnia 1930 r. upływa termin „okresu 
uwgowego” t.j. że od tej daty prawo trzy- 
mania uczni będzie przysługiwało tylko dy 
piomowanym mistrzom. 

Plenarne Zebranie Izby, chcąc udostępnić 
rzemieślnikom zamieszkałym na prowincj 
zdawania uproszczonych egzaminów mistrzo 
wskich upoważniło Zarząd izby do powoły- 
wania Komis, Egzam. w każdym mieście po 
wiatowem Województwa Wileńskiego. 
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— Przedstawienie dla młodzieży  szkol- 
nej w Lutni, Drugie przedstawienie z cyklu 
widowisk dla młodzieży szkolnej odbędzie 
się w sobotę najbliższą 1-go listopada o g. 
3 m. 30 p. Wystawioną zostanie ciesząca 
się olbrzymiem powodzeniem nieśmiertelna 
komedja A. Fredry „Pan Jowialski* z u- 
działem dyr. Zelwerowicza w roli Szambela- 
na. Na pierwsze przedstawienie tej sztuki 
w ubiegłą sobotę zabrakło biletów. 

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

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

W teatrze na Pohulance ukaże się po raz 
28-my fascynująca sztuka wojenna Szerriff"a 
„Kres wędrówki", w teatrze Lutnia Świetna 
komedja angielska Erwina „Pierwsza pani 
Frazerowa“. 

— „Widma“ St. Moniuszki w teatrze Lu- 
tria. W dniu Wszystkich Świętych ukażą się 
na scenie teatru Lutnia o godz. 8 w. „Wid- 
ma“ — misterjum St. Moniuszki w formie 
scenicznej przy współudziale chóru akade- 
mickiego USB, który zyskał już opinję wy- 
bitnej drużyny śpiewaczej, pod kierownict- 
wem Zygmunta Dolegi i w roku zeszłym 
wielce przyczynił się do artystycznego po- 
wodzenia nieśmiertelnego dzieła Moniuszki. 
W misterjum biorą liczny udział najwybitniej 
sze siły Wil. Zespołu operowego i teatru 
dramatycznego z Wandą Hendrich i Zofją 
Niwińską na czele. 

Bilety wcześniej do nabycia w kasie te- 
atru Lutnia. 2 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Wypadki w ciągu doby. Od 27 do 28 

bm. zanotowano wypadków 48, w tem kra- 
dzieży 5, opilstwa 14, przekroczeń administra 
cyjnych 16. 

— Zabójstwo z zasadz- 
ki. W maj. Pereżery gminy rakowskiej 
została zabita wystrzałem z broni pal- 
nej Paszkiewiczowa Aleksandra, lat 
62. Zabójstwa dokonano w mieszkaniu 
przez okno. 

Kto dokonał zabójstwa, dotychczas 
niewiadomo, bowiem miało to miejsce 
wieczorem i strzał padł od strony za- 
rośli, gdy wpobliżu nikogo nie było. 

— Pod pretekstem pracy. Grynszpan 
Mera, Wingry 11 zameldowała policji, ke ja- 
kaś nieznajoma kobieta, poszukująca pracy, 
korzystając z chwilowej jej nieobecności w 
pokoju skradła zegarek biurkowy w krzy- 
ształowej oprawie, wartości 300 zł. 

— Złodzieje garderoby. Na szkodę Kar- 
butowicza Pawła, Belmon 62 dokonano kra 

y dzieży różnej garderoby damskiej i męskiej 
na ogólną sumę 900 zł. Ustalono, iż spraw- 
cami kradzieży są zawodowi złodzieje Za- 
dranowicz Władysław, Kiełbasiński  Broni- 
sław i Taraszewicz Jan — wszyscy bez sta 
łego miejsca zamieszkania.  Żadranowicza 
zatrzymano, przyczem część rzeczy pocho- 
dzących z tej kradzieży znal eziono przy nim 

— Zatrzymanie. W dniu 27 bm. zatrzy- 
many został Szyszkiewicz Franciszek, КЪ 
jowska 16 sprawca kradzieży 2 kap na szko 
dę Górskiej Marji, Targowa 29. 

Również został O zawodowy 
złodziej Hircenberg Karol poszukiwany, przez 
władze sądowe zą dokonanie szeregu kra- 
dzieży. 

— Wysiedlenie do Sowietów. Władze 
nasze wysiedliły z powrotem do Sowietów 
Abrama Mitresa z Mińska i Jadowolińskiego 
z ŻAR którzy przed paru dniami nielegalnie 
Frzybyli do Polski. 

— Przemycały sól... Koło Dukszt ujęto 
2 kobiety, które przemycały z Litwy sół u- 
krytą w workach z otrębami. 

— Dziecko pad samochodem. Na ulicy 
Niemieckiej pod samochód straży ogniowej 
wpadł 5 letni Izaak Ejnich (Wielka 41). 

Szczęśliwym zbiegiem okoliczności dziec 
ko nie uległo żadnym obrażeniom i jedynie 
ma stłuczone kolana. Ejnich trafił między 
koła tak że samochód przejechał nie zadra- 
snąwszy malca. 

Listy do Redakcji 
Szanowny Panie Redaktorze! 

Tak wielu moich przyjaciół i znajomych 
złożyło ofiary na pierwszą polską placówkę 
misyjno-medyczną w Chinach, że nie byłem 
w stanie wszystkim podziękować osobiście. 
Proszę przeto uprzejmie o udzielenie mi w 
tym celu paru wierszy w Pańskiem poczyt- 
nem pismie. 

Naród nasz przeżył sam bolesny okres 
niewoli, z krwi i cierpień jego tysiącznych 
ofiar pijemy teraz soki wolnej gleby ojczy- 
stej. Stąd Polak łatwiej, niż kto inny czuje 
i rozumie cierpienie cudze, polska dłoń Wy- 
ciąga się chętniej do udzielenia braterskiej 
pomocy wi nieszczęściu. A któż dziś większą 
wzbudza litość, jeżeli nie naród chiński! Tam 
w Chinach 10 miljonów już zginęło z głodu, 
a dziesiątki miljonów są skazane na niechyb 
ną śmierć głodową. Tam choroby zakaźne 
dziesiątkują ludność. Tam prądy wywroto- 
we mącą duszę Chińczyka, rujnując spójnie 
rodzinną i podwaliny społeczeństwa. Tam na 
ruinach dawnych wierzeń i zapatrywań reli- 
gijnych zaledwie drobna garstka (1 na 200 
pogan) poznała światło prawdy  Chrystuso- 
wej. I tam obok innych narodowości, wierni 
wezwaniu Zbawiciela „Idźcie i nauczajcie 
wszystkie narody", już pracują nasi polscy 
misjonarze, zapisując w historji Polski chlub 
rą kartę bezinteresownej pracy  najuboż- 
szym duchowo i materjalnie. Stać już Polskę 
na to, by coraz to nowym promieniem Świat 
ła Chrystusowego  zaszczepiała  wiekuistą 
prawdę wśród pogan. Nasz grosz wdowi już 
leży w skarbonie wszechświatowego wysił- 
ku krzewienia wiary 

W imieniu Zgromadzenia Księży Misjo- 
rarzy składam staropolskie „Bóg zapłać” 
wszystkim ofiarodawcom, których datki bądź 
te pieniężne, bądź w postaci ofiarowanych 
narzędzi chirurgicznych, ocznych, denty- 
stycznych, mikroskopu, próbek lekarskich, 
paratu fotograficznego, oraz walizek, prymu- 
sów, termosów i t. p. przedmiotów — po- 
zwolą drugiej, odjeżdżającej do Chin grupie 
Księży Misjonarzy, rozpocząć z polskich ofiar 
zbožmą pracę pomocy cierpiącym. 

Wyrazy szczególnej wdzięczności za bar 
dzo: cenne dary zechcą przyjąć P.P. dr. dr. 
Żabke-Potopowicz, Łukowski, Iszora, Tysz- 
ko, Kiemczyński, Bagiński, Muraszko, perso- 
nel przychodni szkolnej (Wielka 3), perso- 
nel IV stacji opieki nad matką i dzieckiem, 
personel Żłobka im. Marji, p.p. Przewłocka, 
Warwalis, Kuczyńska. p.p. Narwoysz i La- 
chowicz. 

Datki, których nie zdążyłem odebrać 
osobiście, nadal są przyjmowane z wdzięcz 
nością w furcie Domu Księży Misjonarzy 
Subocz 18, pod adresem chińskiej misji, ze 
spisem i dokładnym adresem ofiarodawcy. 

Wdzięczny 
ks. dr. Wacław Szuniewicz C. M. 

Wielce Szanowny Panie Redaktorze! 

W „Słowie* z dn. 24-X umieszczono p.t. 

„Zbrodnicze podpalenie" wzmiankę o poża- 

rze w mieście Wielki Olżew, któ- 

ry strawił stodołę z całym tegorocz- 

nym zbiorem a należącą do mojej matki Zo- 

fji hr. Krasickiej. Obowiązkiem moim, jako 

naocznego świądka jest podkreślenie, 12 

wzmiankowane straże przyjechały — zwa- 

żywszy na fatalny stan drogi — rekordowo 

prędko i pracowały z największą  gorliwo- 

ścią. 

Młoda straż dalecka zachowywała się 

Erzykładnie w strzestnym swym ogniu, bo- 
wiem był to jej pierwszy pożar i obserwu- 
iąc jej celowe ruchy, można ocenić z naj- 

wyższem uznaniem prace nad nią jej naczel- 

mika p. M. Kapla, b. członka straży wileń- 

skiej. Sam p. Kapła. pomimo ogólnej dyrek- 
cji w walce z żywiołem, przejawił osobistą 

dzielność, ryzykując zdrowiem i życiem. Za- 
znaczyć muszę, że głównym inicjatorem 

stworzenia tej straży jest p. Chmura, nau-- 

czyciel z Dalekich, który prócz swego szla- 

chetnego uporu i energji twórczej nie miał 
prawie żadnych materjalnych aktywów. 

Mam nadzieję, że Szanowny Pan Redak- 

tor zechce zamieścić w poczytnym swym 

dzienniku mój list, abym tą drogą mógł wy- 

razić obu dzielnym strażom, oraz p.p. Chmu- 

rze, Kapli i Bobolskiemu, nauczycielowi z 

Porzeczan, zarazem twórcy tamtejszej stra- 
ży najwyższą wdzięczność mojej matki 1 

moje najwyższe uznanie i podziw. 
, Łączę wyrazy wysokiego szacunku 

Alexy Krasicki 

lo НЕ ЗОЗННИ ЧЕННННОННННОЕСИНЬ Ц 

CHROŃCIE DZIECI 
oraz dorosłych przed chorobami gardła, 

anginą i grypą. Właśnie teraz w porze je 
siennej, gdy temperatura i pogoda ulegają 
stałym zmianom, należy zwracać szczególnie 
baczną uwagę na zdrowie. Każdy, kto bie- 
rze udział w zebraniach, odwiedza teatry lub 
kina, podróżuje, lub wogóle przebywa w lo- 
kalu odwiedzanym jednocześnie przez wiele 
osób, jak się to dzieje zwłaszcza z dziećmi 
szkolnemi, powinien od czasu do czasu za- 
żyć pastylkę Panilaviny. Postylki te, wy- 
różniające się dobrym czekoladowym sma- 
kiem, należy powoli przeżuwać w ustach. 
Ochronią one nas niezawodnie przed niebez- 
pieczeństwem zakażenia chorobami gardła i 
grypa. Pastylki Panflavin są do nabycia we 
wszystkich aptekach. 
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e Nowości Wydawnicze 
(Pod redakcją Wiktora Piotrowicza) 

— Wilno i Ziemia Wileńska, zarys mo- 
nograficzny, tom I-szy, Wilno — 1930 r. 
Wydawnictwo Wojewódzkiego Komitetu Re- 
gjonalnego. Ukazał się z druku tom I-szy 
zakrojonego na większą skalę wydawnictwa, 
mającego stanowić wyczerpującą monogra- 
fję naukowo-popularną Województwa Wiłeń 
skiego. Na tom I-szy składa się wstęp, trak- 
tujący o historji Ziemi Wileńskiej i o wy- 
siłku zbrojnym ludności Wileńszczyzny w 

od obcych najazdów. Dalszy dział 
przyrodę Wileńszczyzny, w drugim 

i w ostatnim dziale tego tomu mowa jest 
ju i į ludziach. Tom I-szy opraco- 

sław Jankowski, prof. Ryszard 
a Romer-Ochenkowska, prof. 

Bronisław Rydzewski, Jan Bułhak, prof. Jó- 
zef Trzebiński, prof. Jan Priiffer, Michał K. 
Pawlikowski, prof. Włodzimierz Antonie- 
wicz, prof. Mieczysław Limanowski, dyrektor 
Wacław Gizbert-Studnicki, prof.  Cezarja 
Boduen de Courtenay-Ehrenkreutzowa, dr. 
Halina z  jabłońskich — Truska, Janusz 
Ostrowski, Seweryn Wysłouch, dr. Mojżesz 
Heller i Wiktor Piotrowicz, 

Znajdujący się w druku tom drugi i ostat 
ni „Wilno i Ziemia Wileńska" składa się z 
dwóch działów: pierwszy — Nauka i Sztu- 
ka, drugi — Życie Gospodarcze. Ozdobiony, 
jak i tom pierwszy, licznemi ilustracjami i 
wykresami, zobrazuje wyczerpujące nasze 
życie naukowe, artystyczne i ekonomiczne. 

W dziale pierwszym — Nauka i Sztuka 
— znajdą się następujące prace: 

Uniwersytet Wileński — prof. Ryszard 
Mienicki, Szkolnictwo — dr. Adolf  Hirsch- 
berg, Literatura — dr. Stanisław Cywiński, 
Malarstwo — Jerzy Remer, Architektura i 
zabytki — jerzy Remer, Sztuka Ludowa — 
Helena Schramówna, Muzyka — Michał jó- 
zefowicz, Teatr — Tadeusz Łopalewski, 

Wieści przedwyborcz 
DALSZE WYSTĄPIENIA Z „CENTRO- 

LEWU*, 

Mąż zaufania Str. Chłopskiego z te 
renu pow. Oszmiańskiego, Jan Stanul 
wystąpił z partji i zgłosił swój akces 
do BBWR. 

Również porzucił „Wyzwolenie 
prezes koła tego stronnictwa w gm. 
graużyskiej Szymon Subocz i-w wy- O! 
niku usilnych starań został przyjęty do © 
miejscowego kom. BB. 

Obaj oni wystosowali listy do swych 
b. towarzyszy, podając że wierzą w 
poczynania Marsz. Piłsudskiego na dro 
dze do poprawy stosunków w Polsce. 

WIECE I ZEBRANIA W POW. 
WIL. - TROCKIM. 

Niedziela ubiegła obfitowała w ca 
ły szereg wieców i zebrań na terenie 
powiatu Wileńsko Trockiego. Między 
innemi odbyły się zebrania w Nowej 
Wilejce, Wornianach, Mejszagole, Pod 
brzeziu, Mickunach, Trokach, Olkieni- 
kach, Oranach, Niemenczynie i t.d. 
zebrania rezerwistów i byłych 
wojskowych przy udziale około 9000 
osób. Zebrania uchwaliły przystąpić 
do akcji wyborczej na rzecz BBWR. 
Większość Stowarzyszeń uchwaliła wy 
słanie depesz hołdowniczych do Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej i Marszałka 

  

     

   

    

Piłsudskiego. karstwo — Ludwik Atrigoiiias, Prasa — 
Ludwik Abramowicz, Towarzystwo Przyja- 

RUCH PRZEDWYBORCZY B. B. ciot Nauk — Michal Brensztejn. 
W WILNIE. W dziale drugim — Życie Gospodarcze 

— redagowanym przez Zygmunta Hartun- 
ga przy współpracy naukowej prof, Włady- 
sława Zawadzkiego, omówiony będzie roz- 
wój gospodarczy Ziemi Wileńskiej w ciągu 
ostatnich lat dziesięciu w dziedzinie przebu- 
dowy ustroju agrarnego, wytwórczości ro- 
ślinnej, zwierzęcej i leśnej, przemysłu i han- 
dłu, kredytu, spółdzielczości, komunikacji, 
odbudowy kraju i t. p. Poprzedzi to wstęp 
prof. Władysława Zawadzkiego oraz zarys 
stosunków administracyjnych i samorządo- 
wych pióra Józefa Rakowskiego. 

Do tomu tego będą załączone liczne ma- 
py, obrazujące sieć szkolnictwa, towarzystw 
i organizacyj gospodarczych, rozmieszcze- 
nie zabytków, punktów  pocztowo-telegra- 
ficznych, układ stosunków wyznaniowych 
it p 

Skład główny w Księgarni Św. Woj- 
ciecha — Dominikańska 4. 

— Prawo cywilne, obowiązujące na 
Ziemiach Wschodnich w _ Rzeczypospolitej, 
w dwóch tomach, tom lyszy, z języka rosyj- 
skiego na polski przetłumaczyli: ]. Kozłow- 
ski wiceprezes Sądu Okręgowego w Wilnie 
i W. Szawłowski, sędzia Sądu Okręgowego 
w Wilnie. Wilno 1930 r. Skład Główny w 
księgarni K. Rutskiego. 

W ostatnich dniach wyszedł z druku 
przekład z języka rosyjskiego na polski pra- 
wa cywilnego, obowiązującego na Ziemiach 
Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej (tom 
X Zwodu pr. ros.), w opracowaniu wicepre- 
zesa Sądu Okręgowego w Wilnie J. Kozłow- 
skiego i sędziego okręgowego w Wilnie W. 
Szawłowskiego. 

Praca ta jest bardzo na czasie, gdyż je- 
dyny dotychczas przekład t. X prawa cy- 
wilnego ros. dokonany przez Aleksandra 
Mogilnickiego został w sprzedaży  wyczer- 
pany. Zresztą przekład ten jako znacznie 
wcześniejszy, bo dokonany w 1920 r., nie 
mógł obejmować przepisów prawnych obec- 
nie obowiązujących, a wprowadzonych przez 
tłumaczy do obecnego wydania, jak np. pra- 
wo hipoteczne, autorskie, prawo o spółkach 
akcyjnych 0 wywłaszczeniu etc. zostały 
przytoczone również w tem wydaniu prze- 
pisy kodeksu cywilnego, dotyczące opieki 
1 kurateli. . 
„Pierwszy tom zawiera 544 strony. Zapo- 

wiedziane jest wydanie tomu drugiego, któ- 
ry ma zawierać tezy do artykułów t. X oraz 
ustawy związkowe. 
. — Prace Seminarjum ze skarbowości 
i prawa skarbowego Oraz ze statystyki pod 
redakcją prof. M. Gutk: 0. Tom I-szy, 
wydawnictwo Uniwersytetu Stefana Batore- 
go. Wilno 1931 r. Skład główny w księgar- 
ni Kazimierza Rutskiego w Wilnie. 

Książka ta zawiera. prace następujących 
„autorów: A. Dmitrjewa, |. Rutskiego, S. 
Frydmana, W. Brużyka, M. Brojdesa, W. 
Runcewicza i R. Baranowskiego. Treść tej 
książki rzuca ciekawe światło na szereg za- 
sadniczych zagadnień skarbowości i staty- 
styki. Każdy interesujący się zagadnieniami 
gospodarczemi przeczyta ją z dużem zainte- 
resowaniem. 

— Bolesław Szyszkowski: — Nakazy 
chwili. Nakładem i drukiem M. Latour“a 
Wilno (b. r.). Autor tej książki, znany mece 
nas, zabiera od czasu do czasu głos w na- 

dowody żywego 

Dnia 27 bm. w lokalu dzielnicowego se- 
kretarjatu przy ul. Dominikańskiej nr. 13 m. 
4 odbyło się posiedzenie sekcji propagando 
wej komitetu obywatelskiego. Postanowio— 
no zwołać wiece cgólne na dzień 2 i 1-go 
listopada. е 

W dniu 27 bm. w lokalu przy ul. Za- 
walnej nr. 2 przy udziale 40 członków od- 
było się zebranie koła wileńskiego Związku 
PZUW celem omowienia akcji wyborczej. 

Zebrani jednogłośnie postanowili zgłosić 
akces do wojewódzkiego Pracowniczego Ko- 
mitetu Wyborczego BBWR. Jako delegatów 
koła do Wojewódzkiego Pracowniczego Ko- 

mitetu Wyborczego BBWR wybrano: pp. 
Przegalińskiego Karola i Krajewskiego Sta- 
nisława. 

LEŚNICY Z TRZECH WOJEWÓDZTW 
° 2А В. В. W. R. 

W niedzielę ubiegła w sali Stowarzysze- 
nia Techników przy uł. Wileńskiej odbył się 
zjazd leśników ziemi Wileńskiej, Nowogródz 
kiej i Białostockiej. W zjezdzie tym wzięło 
udział przeszło 300 osób, jako przedstawicie- 
le 42-ch nadleśnictw, zwracała przytem uwa 
gę olbrzymia ilość gajowych i wogóle niż- 
szych funkcjonarjuszy leśnych. 

Zjazd zagaił p. Obuchowicz, który na 
przewodniczącego zaproponował wicedyrek- 
tora Dyrekcji Lasów Państwowych p. Hop- 
pena. 

Po omówieniu spraw organizacyjnych na 
wniosek prezydjum zjazd uchwalił zgłosić 
akces w wyborach do BBWR oraz wysłać 
depeszę do Prezydenta Rzeczypospolitej i 
Marszałka PiłŁsudskiego z oświadczeniem, 
że są do dyspozycji w ich puracy nad na- 
prawą ustroju Panstwa Polskiego. Zjazd za- 
kończono spontanicznemi okrzykami na cześć 
Marszałka Piłsudskiego. 

ZORGANIZOWANIE KOMITETU WY- 
BORCZEGO BB. W KOŁOWICZACH 

„ Onegdaj odbyło się w Kołowiczach pow. 
wilejskiego zebranie organizacyjne gminne 
go komitetu wyborczego BBWR, na które 
przybyło przeszło 100 osób z terenu całej 
gminy. Zebranie zagaił p. Jarowski dłuższem 
przemówieniem, w którem omówił dotych- 
czasową „działalność* sejmów, obecną sytu 
ację polityczną, oraz szczegółowo scharakte 
ryzował prace rządu Marszałka Piłsudskiego 
w kierunku zapewnienia Państwu pomyśl- 
nego rozwoju gospodarczego i mocarstwo- 
wego stanowiska na forum międzynarodo- 
wem. Po przemówieniu wybrano komitet, w 
skład którego weszli: pp. Skrago Broni- 
*aw, Faryno Adam, Nikołajewicz  Sawel- 

jusz i Bohdan Dymitry, miejscowi rolnicy. 
Po wyborach komitetu zebrani jednogłośnie 
Sow rezolucję złożenia głosów na listę 
nr. 1. 

Powyższa rezolucja ma tem większe zna 
czenie, że wyszła od przedstawicieli tej lu- 
dności białoruskiej, która dotychczas stale 
była wodzona na pasku różnych wywrotow- 
ców z pod znaku b. posła Wołyńca. 

AKCJA BB W ŚWIĘCIAŃSKIM. 
„_W dniu 26 bm. odbyły się zebrania orga 

rizacyjne lokalnych komitetów BB. w Poszu 
mieniu, Cejkiniach, Zabierzkach. Wszędzie 
zostały zawiązane komitety, zebrani zaś wy 
powiedzieli się za przystąpieniem do BB. 

W Łyntupach w tymże dniu odbył się 
wiec, zwołany przez miejscowy komitet BB., 

1 który przybyli delegaci lokalnych komite- 
tć.w z terenu gminy i przedstawiciele opozy- 
cji. Z opozycji zabierał głos miejscowy apte- 
karz Pietkiewicz, kandydat z listy „dzikiej” 
spotkany przez zebranych bardzo nieprzy- 
chylnie i zmuszony był wiec opuścić. 

Losowanie książeczek 
premjowanych P. K. 0. 

W Pieztowej Kasie Oszczędności w 
Warszawie odbyło się w dniu 25 b. m. VII 
z rzędu losowanie książeczek na premjowa- 
ne wkłady oszczędnościowe serji Il-ej. Pre- 
mje w wysokości zł. 100 — padły na nastę 
pujące n-ry książcczek: 

50.002 50.572 50.993 50.999 51537 51.508 

szej publicystyce, dając 
temperamentu pisarskiego i różnostronnych 
zainteresowań. W przedmowie do swej 
książki mecenas Szyszkowski pisze: „Ma- 

chiavel „powie nam, jak skonstruować wła- 
dze państwowe ku pożytkowi Rzeczypospo- 
litej, Tronchet — jak skodyfikować nasze 
ustawodawstwo, Napoleon — jak zorgani- 
zować obrone granic Polski“. 

Książka ta, traktująca 0  najaktualniej- 
szych zagadnieniach chwili, znajdzie licznych 
czyteiników. 

_ — Wykaz druków, których rozpowszech- 
nianie w Polsce jest wzbronione. Zebrał i 
ułożył R. Wulc. Wydawnictwo „Kultura“ 
Wilno 1930 r. Wydanie nieoficjalne. Jest 
to bardzo pożyteczne wydawnictwo _infor- 
macyjne, oparte na źródłach urzędowych. 

— J. M. Žycki: Wezoraj i dziś. © sej- 
—— w dawnej Polsce, Warszawa 
1 r. 
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Kącik Grafologiczny 

Z powodu chorcby grafologa, niektórzy 

z moich miłych korespondentek i korespon- 

dentów nie otrzymali odpowiedzi na przesła 

ne mi listy, niemniej jednak proszę mnie u- 

sprawiedliwić i wybaczyć. 
Postaram się zwłoke 

najbliższych. 

1. B. D. Bardzo się cieszę, że mamy po- 

dobne zapatrywanie, w stosunku do naszych 
bliźnich. ; 

Žie pani mniema o sobie, to też jest wa 

dą, tak jak zbytnia zarozumiałość. W cha- 

rakterze pisma Pani spostrzegam pewne 
przerwy i brak przęseł! w logicznym snuciu 
wątków myślowych, nawet brak odwagi i 

kurażu życiowego, pewnego rodzaju chęć 0- 
szczędzenia sobie przykrości, nawet kosztem 

zejścia ze ścieżki do celu prowadzącej; nie- 
mniej jednak widzę dużą zaletę, wetującą 
wspomniane wady... a jest nią serce, które- 
go notabene, coraz mniej się u ludzi spotyka. 

- Prócz tego zamiłowanie porządku i duże 
poczucie estetyki. Proszę się stać bardziej 
hartowną — a będzie to z korzyścią dla Pa- 
ni i Pani bliźnich. 

P. inż. L. P. Urząd Wojewódzki. Z poda- 
nych w nagłówku powodów nie mogłem prę 
dzej WiPanu służyć ekspertyzą. 

Niewiem jednak, czy Pan inżynier żąda 
przesłania jej pod wskazany adres, czy umie 
Szczenia w kąciku. Proszę uprzejmie o ła- 
skawą odpowiedź, możliwie telefoniczną do 
Red. „Siowa“ 17-82. 

Przepraszam i czekam. 
Lustro. Miłe zwierciadełko napisało słów 

parę i żąda od grafologa by ten z tej odro- 
biny ujrzał to wszystko co w lusterku się wi 
dzi. 

Nie — to stanowczo za mało. Proszę 
o tekst. 

Dożbona. Przypuszczam, że trudno P.T. 
Dożbonie dostarczyć mnie więcej tekstu poł 
skiego — proszę przeto o tekst rosyjski — 
dla mnie to nie stanowi różnicy, a większą 
ilość tekstu mi niezbędna. — Czekam na list. 

Gazela. Piękna gazelo ze złotych stepów 
Somalilandu, miłych parę słów nie wystarcza 

nadrobić w dniach 

  

proszę się przemóc i przesłać mi więcej tek- 
stu (bez znaczka). 

Franek Cze. „Wdzięczny amatorze grafo- 
logji* „i nieszczęśliwy* (zapewne  zacho- 
chany) Panie Franku, służę Panu eksperty- 
zą pisma panny S. 

Czemu Pan jest taki smutny o ile przy- 
czyną smutku jest miłość, niech Pan się nie 
matrwi. To jest choroba bardzo przykra, 
ale... przemijająca. Należy jednak kochać na 
wesoło — to się bardziej podoba. 

W pańskiem charakterze pisma bardzo 
wyraźny ślad — przeżyć fizVycznych, czy 
choroby jakiejś przewlekłej dostrzegam, 
stąd też pewnego rodzaju depresja. 

Posiada Pan spory zasób woli i tą nale- 
ży rozwijać. jest Pan zbyt łatwowiernym i 
jak sądzę mało jeszcze zna Pan życie. Jako 
mężczyzna winien Pan być bardziej, że tak 
powiem skondensowany. Wierzyć w siebie— 
być silnym i dążyć do celu. 

A teraz o pannie Stasi. 
Dsobiazgowość, trochę orginalności i chę 

ci wyróżnienia się od otoczenia. Zmysł prak- 
tyczny, nieco egoizmu. Signum dużej pracy 
nad sobą to czego Panu brak — wyobra- 
żenie życiowe. — Życzę Panu powodzenia 
proszę się do rad moich zastosować — no 
i być szczęśliwym. 

  

ŚRODA, DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 
11.58. — Czas. 
12.05 — 13.10 Koncert solistów (płyty). 
13.10 Kom. meteor. 
15.50 — 16.10 Odczyt rządowy z War- 

szawy. 
16.10 — 16.15 Program dzien. 
16.15 — 16.45 Audycja dla dzieci z War- 

szawy. 
16.45 — 17.15 Koncert dla młodzieży 

(płyty). 
17.15 — 17.40 Odczyt „O Brazylji“ 
17.45 — 18.45 Koncert popularny z War- 

szawy. 
18.45 — 19.00 Chwilka strzelecka. 
19.00 — 19.10 Progr. na czwartek i rozm. 
19.10 — 19.25 Kom. rolnicze z Warsz. 
19.25 — 19.35 Muzyka z płyt. 

  

SŁO W 

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

19.55 — 20.15 Pogadanka radjotechnicz 
na — wygł. Alfred Daun. 

20.15 — 20.30 Feljeton z Warsz. „Lu 
dowi artyści na świecie i u nas” (J. Oryn- 
żyna). 

20.30 Transm. z Krakowa. 
21.10 — 21.25 Kwadrans literacki z War 

szawy. 
21.25 — D. c. transm. z Krakowa. 
22.00 Feljeton z Warszawy, nadkom. p.p. 

J. Misiewicza p.t. „Murowany jocker w par- 
GS: 

22.15 — Płyty i kom. z Warszawy. 
3.00 — 24.00 Transm. z teatru „Uśmiech 
zawy“ II część rewji p.t. „Zwarjowany 

    

bar“. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
z dnia 28. X. 1930 r. 

WALUTY I DEWIZY. 

Dolary 8,93 i pół — 8,95 i pół — 8,91 i 
pół. Belgja 124,35 — 124,66 — 124,04. Bu- 
dapeszt 156,10 — 15 — 155,70. Holandja 
‹ U — 360,20 — 358,40. Londyn 43,44— 
43,44 — 43,22. Nowy York 8,912 —- 8,932 
-— 8,892. Paryż 35.00 — 35,09 — 34,91. Pra- 
ga 26,45 — 26,51 — 26,39. Szwajcarja 
173,13 — 173,56 — 172,70. Wiedeń 125,76— 
126,07 — 125,45. Włochy 46,71 — 46,83 — 
46,59. Berlin 'w obrotach prywatnych 212,45. 

     

PAPIERY PROCENTOWE. 

3 proc. pożyczka budowlana 50. Inwesty 
cyjna 100.50. Konwersyjna 48,50. 10 proc. 
kolej. 103,75. 8 pr. LZ BGK i BR, obliga- 
cje BGK 94. Te same 7 proc. 83,25. 8 proc. 
obligacje budowlane BGK 983. 8 proc. obli- 
gacje Pol. B. Komunalnego 4-ta em. 93. 7 
proc. ziemskie dolarowe 76,50. 8 proc. dola- 
rcwe 91 — 91,50. 4,5 proc. ziemskie 51,50. 
— 51,75. 6 proc. warszawskie 70,50. 71,25. 
5 proc. Łodzi 52,75. 4,5 proc. Łodzi 50. 8 pr. 
Łodzi 66 — 66,25. 8 proc. Piotrkowa 63,50. 
10 proc. Radomia 76,50. 6 proc. obl. poż. 
konw. m. Warszawy 8-ma i 9-ta em. 49,75. 

  

о 

  

KINO 
MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 

u. Ostrobramska 3. 

Od dn. 28 do dnia 1 listopada 1930 roku włącznie będzie wyświetlany film: 

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

seansów od g. 4-ej. Kasa czynna od g. 8 m. 30. * oczątek 

Dramat w 40 
aktach. 

Następny program: „Angellta* 

  

Dźwiękowe kino 

„HOLLYWOOD 
Mickiewicza 22. 

D Z IŚ!  Czarowną, 
żywiołową, namiętną НО С шРО Е Poraz 1-szy Iwan Pietro- 

wicz w filmie dźwięk. 

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

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

  

KINO-TEATR 
„HELIOS“ 
Ul. Wileńska 38 

Dziś, ostatni dzień! Kto jeszcze nie widział niech śpieszy ujrzeć! 

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

KRÓL ŻEBRAKÓW 
Największy przebój doby obecnej. 

Wielka opera filmowa. Muzyka Rudolfa Dzimla. Śpiew — Chór — Tańce. W roli głównej krół śpiewaków 
bożyszcze kobiet DENIS KING i najsłyn. śpiewaczka opery „Metropolitain* w N. Jorku JEANNETTE MAC DONALD 
Film ten demonstruje się w 
Warszawie w 2-ch kinach 

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

  

Dziś! Niebywały wielki podwójny program! Arcydzieło według najznakomitszej powieści Jakóba Wasermana p. t. 

  

  

  

Kino-Teatr у Star M żę potężny dramat 

„STYLOWY“ RA$SKE ERWINA RE-NERA "SLD 
W roli głównej najulubieńszy amant šwiata John Gilbert jako nowoczesny Don Jouan i urocza Anna Jom 

WIELKA 36. oraz najnowszy film pierwszy raz w Wilnie „Gdy noc zapada'** kom.-farsa w 10 akt. W rol. gł. Harry Liedtke 

ke Dziś! Największy i najpięk- w Ai € 9 i Potęż dzieł 
aa B niejszy szlagier sezonu p. t, E Z RE MtG Gi i jo "TA 

Wielka 30, Tel. 14-8 

POPIERAJCIE 

L.O.P.P. 
  

OBWIESZCZENIE 
Zarząd Towarzystwa Kredytowego miasta Wilna niniejszem podaje do wiadomości 

dłużników, wierzycieli i innych osób zainteresowanych 
1) że za nieuiszczenie zaległości i innych należności z pożyczek przez Towarzystwo wydanych, odbędą się w lokalu Towarzystwa przy ul. Portowej 4, w Wilnie, 

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 

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- 

macje będą otrzymane przed dniem licytacji, przyczem na nabywcę nieruchomości będzie przelana obciążająca sprzedawaną nieruchomość pożyczka z ratą bieżącą, należ- 

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 ; 

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 

ks. hip., o ile nierichomość posiada uregulowaną hipotekę, akta dotyczące zastawu nieruchomości, wystawionych na sprzedaż; 4) że osoby przystępujące do licytacji winny 
przed rozpoczęciem przetargu złożyć wadjum w wysokości wszystkich zaległości prócz rozterminowanych części rat za lata 1925, 1926 i 1927), zaległych podatków, oraz wy- 

datków związanych z wystawieniem nieruchomości na licytację. 5) że suma zaofiarowana na licytacji, za potrąceniem złożonego wadium, nieuiszczonej pozostałości pożycz- 

W roli głównej najpiękniejsza para kochanków GRETA GARBO, 
1 | Jnr. i Lewis Stone. Nad program: Najpiękniejsza sensacja św 

Kean Maynard w najnowszem arcydziele p. t. Upiory Stepu dramat wschodu w 8 akt. 

LEKARZE| 
DR. 

J. BERNSZTEJN 
choroby skórne, wene- 
ryczne. i moczopłcio- 
we. Mickiewićza 28 m. 
5. Od 9—1 i 4—8 w. 

   

  

Dr. medycyny 

A. Cymbier 
Choroby weneryczne, 
skórne i narządu mo- 
czowego. Mickiewicza 
12, róg Tatarskiej przyj- 
muje 9—2 i 5—7 i pół 
wiecz. Tel. 15-64. 

KOSMETYKA 

GABINET 
Racjonalne] Kosme- 

tyki Leczniczej. 

Wilno, Mickiewicza 31 

licytacja 

   

  

              

  

AKUSZERKA 
ŠMIALOWSKA 

oraz Gabinet Kosme- 
tyczny, usuwa zmarszcz 
ki, piegi, wągry, łupież, 
brodawki, kurzajki, wy- 
padanie włosów, Mic- 
kiewicza 46. 

  

KUPNO 
SPRZEDAŹ 

Niebywała 
okazja Karetka 

Overland 
5 osob. z techniczną 
gwarancją za 4.400 zł 
Fiat otwarty 5.500 zł, 
wb. dobry štanie na 
dogodnych warunkach 
kredytowych. Tatarska 
3. Tel. 17-'2. —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- m. 4. Dom drewniany 

gu dni 14-tu od dnia licytacji; wrazie zaś niewniesienia w terminie wskazanym wyżej wymienionych należności, nabywca traci złożone przy licytacji vadium, które będzie U od kobiecą o 2 mieszkaniach 

użyte na opłatę zaległości podatkowych, kosztów egzekucji, wydatków, uskutecznionych na rachunek dłużnika i opłat, należnych Towarzystwu z wystawionych na sprzedaż f Ę xonserwu- 8 1 4 pokoje, zabu- 

nieruchomości, a ta pozostanie nadal własnością dotychczasowego właściciela: je, doskonali, odświe- | dowania gospodar- 
, ża, usuwa jej skazy | cze. Ziemi I i pół 

AT RETRO ISI aa A as si aa, 
twarzy i ciała (panie). | dem owocowym 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sztuczne opalenie ce- | Dom KH. „Za- 
ry. Wypadanie włosów | chęta* Mickiewi- 

т łupież. Ni s s 9-05: 
167 Bason Genia Popławska 27 157577 1273,77 263,39 5061,36 SEZON BY CZE NW ite 1, tel. 9-05, 
204|504 9493 Berkus - Anolik Sora - Ester Sadowa 11 844 — 4861,94 2806,47 51803,57 2740,50 cjonalnej. 

38 8371 Blacherowicz Dawid, Isaja, Leja i Beker Chana Witoldowa 13 2955,60 4246.65 899,48 17285,03 1900,50 Codziennie od g. a 

525 2644 Czarkowskiego Józefa Spadkobiercy Brzeg Antokolski 3]b. 541, 5 191372 970,43 17128,44 W. Z. P. 43. R 6 Ž N E 

364 5364 Deweltowa Berki Spadkobiercy Kwaszelna 21 5285,25 15989,59 4546,56 88262,34 9681 — оаЕ 

418 5955 Downarowicz Stanistawa Spadkobiercy Praczkarnia 15 488 — 798,09 152,87 2967,60 325,50 Car 8 ю z В, 165 1127 | Dmochowski Wacław Trębacka 8 4346 — 388,12 174,39 | 2335,29 28350 ;— ze: ai Ai ajj» 
12 11378 Gamarscy Munes i Codyk Raduńska 36 1007 — 614,17 124,24 2387,43 26200. 7 PZN angielskiego : 36 ‚ 7 oraz usuwa wady skóry. daje lekcje angielskie- 

535 6028 Gasperowicz Wincenty Strycharskiej 26-a 2677,95 985,98 914,98 16149,6 Gabinet » go. Przyjmuje też zgło 
412 Niedźwiecka Katarzyna Rosa 7 9094 — 329,34 90,43 1210,90 147 — Kosmetyki Cedi6 szenia na komplety 
211 1735 Perkowscy Leon, Mieczysław, Bolesław i Mała- Leczniczej Dyplomy Lozańskiego 

chowska Marja Królewska 9 2205 — 9662,16 2051.39 39823,36 4368 — J. Hryniewiczowej. i Oxtordskiego Uni- 
238 4302 | Surawicz Józef Witoldowa 33 4500 — 2484,50 581,88 | 11296,05 1239— || ul. WIELKA Aš 18 m9, S<yictów.  Teatrala 
113 10140 Romanowska Stefanja Połocka 53 1598,16 496,51 116,26 1556,87 189 — Przyj.w g. 10-1i 4-7 SE 

WSZP AROSA a] 
Przepisywanie 

WYJAŚNIENIE RUBRYK: 1) Numery pożyczek, 2) Numery hipotek, 3) Na zwisko i imię właściciela nieruchomości, 4) Ulica i Nr. domu, 5) Obszar w mtr. kwadr., 

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

na maszynach 
Tanio, szybko i fa- 
chowo. 
Wileńskie Biuro Ko- 
misowo - Handlowe 

Mickiewicza 21, 

WÓZEK 
dziecinny w dobrym 
stanie sprzedaje się 
tanio. Zgłaszać się ul. 
Trocka 11—23 w godz. 

imię, rok, miesiąc uro- 
dzenia, otrzymasz ana- e. 
lizę charakteru, zdol- isznie każd : 

- ności, przeznaczenia, Oa se 
określenie _ ważniej- wd pride! 

dawanej nieruchomości. Kwoty wskazanew rubrykach 6, 7, 8 i 9 podane są w złotych. 

A. ARMANDI 

* WŚRÓD NOCY BEZ 
GWIAZD 

— Między nami niema żadnych 
nieporozumień, — odciął ostro Gerard 
— wiem całą prawdę. Pani nie może 
nic takiego powiedzieć coby zmieniło 
postać rzeczy. 

— Ale pozwól mi jednak 
wać? 

Podniósł się na 
jej prosto w oczy: 

— Czy pani jest córką Czarnego 
Pedro, czy nie? 

-— Jestem — odrzekła spokojnie. 
Twarz Gerarda wykrzywiła się, gło 

wa opadła ciężko na poduszkę: 
— (Córka Czarnego Pedro — ban- 

dyty, — jęczał, tracąc oddech, — Po 
tem... 

— Aby móc sądzić kogoś, trzeba 
wszystko wiedzieć! — odpowiedziała 
SUrowo. 

— Ona ma rację! 
Z mroku wysunął się nieznajomy 

człowiek i stanął przy łóżku Gerarda. 

-— Jestem tym, o którym pan mó- 

spóbo- 

łokciu i spojrzał 

wi, — rzekł spokojnie, — pan się znaj 
duje w moim domu. 

— Ale pan musi przyznać, — od- 
ciął szybko inżynier, -— že nie znala- 
złem się tu z własnej woli! 

— Wiem. Myśleliśmy że pan jest 
ciężko ranny. Okazując panu gościn- 
ność, która panu jest tak bardzo przy- 
krą, postąpiliśmy w myśl najelementar 
niejszych praw ludzkich. 

— Ludzkość i Czarny Pedro! 
Złaśliwa drwina wyrwała się, jak 

piorun z ust chorego. Bella padła w 
ramiona ojca, wołając: 

— Ojcze, przebacz mu! Ne odpo- 
wiadaj mu! 

+ Bustamente zbladł, ale uśmiechnął 
się do córki i pogładził ją po głowie. 

  

— Wybaczyć mu? Naturalnie, ko- 
chanie. Ale muszę mu odpowiedzieć. 
Ty sama wiesz dlaczego. 

‚ — ]а sama powiem mu wszystko, 
ojcze. 

— Nie, ja wolę zrobić to sam. 
Arabella odeszła, wycierając oczy. 

Fortiolis wstał, by odejść, ale Busta- 
mente zat. rzymał go: 

—Nie mam nic do ukrywania przed 
panem, proszę niech pan zostanie. 

Mówił stojąc przy łóżku, spokoj- 
ny i niewzruszony. Bez najmniejszej 
pozy, lub żalu, mówił jak człowiek, któ 
ry zna doskonale swoje grzechy, waży 
je i obmyśla i gotów jest odpowiadać 
za nie przed sądem Najwyższym. 

— Tak, panie, jestem Czarny Pe- 
dro, którego pan przed chwilą próbo- 
wał niesłusznie obrazić. Wielu moich 
ziomków uważa mnie za bandytę i zło- 
dzieja, nie dziwię się więc, że i pan do 
ich liczby należy. Mniej liczni, ale zato 
bardziej uświadomieni są ci, którzy u- 
ważają mnie za szczerego patrjotę i 
wiernego syna ojczyzny. Nie będę bro 
nił przed panem sprawy, której ciężar 
cały przyjąłem na swe barki. Opowiem 
panu tylko prawdę. A potem niech pan 
sam sądzi. Muszę jednak zaznaczyć, 
że sąd pański nie tyle jest ważny dla 
mnie, co dla mojej córki. Dla mnie naj- 
lepszym sędzią jest moje własne su- 
mienie! 

Zamilkł na chwilę i ciągnął dalej: 

— Nazywam się Pedro Bustamen- 
te. Do tego nazwiska przodkowie moi 
dodawali tytuł markiza Sinaloya, któ- 
ry został im nadany przez rząd meksy- 
kański, jako nagroda za pracę nad wy 
dobyciem bogactw w prowincji Sina- 
loya. ]а jednak uważałem ten tytuł za 
nieodpowiedni dla mnie, jeżeli nie ze 
względu na cele, to ze względu na 
środki, jakich używałem, zrzekłem się 
więc tytułu. 

—- Proszę się nie obrażać, ale za- 

dj, Wriełd Wsydyńu 

pewniam pana, że pan bardzo źle zna 
Meksyk. Pod tym względem podziela 
pan zdanie wszystkich europejczyków. 
Ja mam już pięćdziesiąt cztery lata, 
urodziłem się w Meksyku i, z wyjąt- 
kiem kilku krótkich podróży, spędziłem 
tam całe życie. Jest to cudny kraj, a 
pod względem bogactw, któremi natu- 
ra tak hojnie go obdarzyła, bodajże 
pierwszy na świecie. Ludność miejsco- 
wa nie domyśla się tego, ale nasi są- 
siedzi, Amerykanie, wiedzą o tem do- 
brze i dawno już starają się wziąć w 
swe ręce cały kraj, lecz dotąd. nie mo- 
ga sobie z tem dać rady. W swoim 
czasie postąpili podobnie z Texasem, a 
pierwsza udana próba powiększyła je- 
szcze ich apetyty. : 

Mam tę słabość, jeśli to sła- 
bością nazwać można, że kocham oj- 
czyznę moją. Kocham ją z całej duszy 
i bardzo gorąco. A nietylko kocham ją 
ale jestem z niej dumny! Niestety nie 
bardzo można się szczycić ojczyzną, 
gdy się zna tak dobrze jej rany i bra- 
ki, obojętność i ciemnotę ludu, brak za 
sad i moralności u wyższych klas. 
Wiem, że przekupstwo , łapownictwo 
i temu podobne cechy panują. w na- 
szych urzędach rządowych. ja wiem, 
że w ciągłej walce o władzę, kraj jest 
wyniszczony przez rewolucję, jest okra 
dany a bogactwa jego przechodzą w 
obce ręce, w ręce ludzi najbezczelniej- 
szych i najbezwzględniejszych. Wiem 
jeszcze wiele rzeczy tak przykrych, że 
trudno mi o tem mówić. A jednak ko- 
cham mój kraj, nie taki jakim jest, lecz 
takim jakimbym chciał go widzieć. 

— Byłem młodym chłopcem, gdy 
ojciec mój został skazany na śmierć za 
obronę czynną, okazaną rządowi nasze 
mu przeciw rewolucji. Majątek jego zo 
stał skonfiskowany, a matka moja u- 
imarła z rozpaczy. Wychowywała mnie 
starsza krewna —- pełna poświęcenia i 
bardzo religijna. Są ludzie, którzy wpły 

  

ZA: 

wają na nas kojąco i zmuszają do po- 
godzenia się z ludzkością, do takich 
należała donna Escalanta. Obawiam 
się, że nie umiałem odwdzięczyć się jej 
za anielską dobroć, którą mnie otoczy- 
ła, gdyż do końca życia modłiła się i 
stawiała świece przed obrazem Mat- 
ki Bożej, błagając, by wytępiła we 
mnie „demoniczne instynkty”. Mimo to 
jednak po śmierci mojej ukochanej żo- 
ny, wychowywała moją córkę z takiem 
samem oddaniem i miłością, z jaką wy 
chowywała mnie. Jestem głęboko prze 
konany, że na tamtym świecie jest za- 
liczona w poczet świętych. 

Pedro Bustamente zamilkł i w cią 
gu kilku sekund nikt nie odważył się 
przerwać jego wspomnień. 

— W rzeczywistości rozpocząłem 
swe życie od zbrodni — tak przynaj- 
mniej określiłaby to wasza policja. W 
biały dzień, na środku naszej stolicy, 
czterema wystrzałami z rewolweru za- 
biłem gubernatora. To on kazał roz- 
strzelać mego ojca. Wyzwałem go u- 
czciwie na pojedynek, ale on wyśmiał 
moją młodość (miałem wtedy sze- 
snaście lat) i nawymyślał mi publicz- 
nie. ZibałŁem go więc i uciekłem w 
góry. Od tego czasu prawie nie opu- 
szczałem mych gór, chociaż za oka- 
zane krajowi usługi, rząd wrócił mi 
prawa odebrane i zwrócił majątek ojca. 

-— Gdybym chciał, mógłbym uzy- 
skać wysokie stanowisko w rządzie, 
być może nawet, rządzić kiajem. Ale 
ja tego nie chciałem: uważałem, że tak 
jak jest, jest lepiej i dla mnie i dia 
kraju. Jako oficjalny sze państwa był- 
bym związany wewnątrz kraju przez 

konstytucję, a za jego granicami, przez 

wielką ilość umów i traktatów dyplo- 

inatycznych. Każdy mój krok pociągał- 

by za sobą szereg konsekwencyj i od- 
powiedzialność dla całego państwa. 
Tymczasem będąc na wolności i poza 
prawem, zachowałem zupełną niezależ 

  

  tel. 152. 70 

  

ność i mogłem robić, co mi się podo- 
bało. Władze oficjalne mogły nie u- 
znawać moich czynów i potępiać je 
głośno, co robiły bardzo często. Ale 
wiedziały dobrze, że ukryty w górach 
pilnuję bacznie porządku, że mam na 
swe rozkazy doskonale wydyscyplino 
waną i silną armję, że cały naród z 
szacunkiem i wdzięcznością wymawia 
moje imię, że podwładni moi są roz- 
siani po całym kraju, są wszędzie, w 
armji, w urzędach państwowych w 
rządzie nawet. Dzięki temu byłem bar 
dzo silny i mogłem wykonywać plan, 
który sobie wyznaczyłem. 

W ciągu trzydziestu lat udało mi 
się dużo złego wykorzenić, wiele na- 
prawić, ukarać wielu łotrów i przestęp 
ców. To ja rządziłem krajem w rzeczy- 
wistości, chociaż nieoficjalnie. Niestety 

nie udało mi się wyrwać go ze stanu 

obojętności i apatji. Byłem sam i mu- 

siałem walczyć z całą zgrają chciwychi 
rekinów, zaborczych cudzoziemców, 
którzy zalewali kraj potokiem dolarów, 
demoralizując jego mieszkańców. Ja 
zaś miałem jako jedyną broń, kara- 
biny! 

— Jak huragan wpadli do nas cu- 
dzoziemcy, zagarnęli nasze kopalnie i 
wywozili nasze bogactwa zagranicę, 
pozostawiając nieszczęsnych moich ro 
daków w biedzie i zdemoralizowanych. 
Nasi indjanie stali się niewolnikami, 
żywym towarem, pokornemi sługami 
amerykańskiego złota! 

— Nikt nie miał siły walczyć zty- 
mi najeźdźcami, którzy całą falą pały- 

nęli do nas. W rozpaczy patrzałem na 
metodyczne zawojowanie mojej ojczy- 
zny przez chciwych i podłych najeżdź 

ców. 
Zrozumiałem, że niema sposobu 

zwyciężyć ich wszystkich razem i za- 
brałem się do nich po kolei. Tych, któ- 
rzy korzystali z pracy miejscowych 
najemników, zmuszałem do stosowania 

Drukarnia Wydawnictwa „Słowo”, Zamkowa 2 
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WYSOKI GATUNEK 

przy 
NIEWYSOKIEJ CENIE 

To trudne zadanie rozwiązała 

Fabryka czekolady 

I. Piaserki 
w KRAKOWIE 

Sprzedaż we wszystk ch  lepszycie 
sklepach 

[ M WM WM | 
  

  

  

- Pianina 
najsłynniejszej 

wszechświatowej fic 
my „ERARD“ oraz 
„BETTING“i' 

| „K.iA. FIBIGER" / 
uznane za najlepsze w kraju 

(na Targach Północnych nagrodzone 
Wielkim. Złotym Medalen:) 

sprzedaje na dogodnych warunkach 
Kijowska 4 Abelow. 

  

    

  

          

   
    

   

Poszukiwani są ENERGICZNI 
PANOWIE do lekkiej akwizycji, 
płacimy najwyższą prowizję. Solidnych 
i budzących zaufanie pracownikow za- 
liczkujemy. Zgłaszać się od 9—1, M6i- 
ckiewicza 22 m. 8 (III brama). —2     

  

Bezpłatnie! 
Napisz natychmiast 

  

  

  

szych faktów życia — 
— darmo. 75 gr. (zna- a. 

Wileńskie Biuro Ko- czki pocztowe), na Ž 
przesyłkę załączyć. ME — Handłowe 
Warszawa, Psycho- Mickiewicza 21, L   Grafolog Šzyller-Šzkol- | tel 152. 
nik, Nowowiejska 32 

    

się do przezemnie ustanowionych 
praw, które broniły interesów kudnos- 

ci miejscowej. Wymagałem poza tem, 

żeby część ich dochodów była oddawa 
na na podniesienie kultury i dobrobytu 
kraju: więc na sanitarne ulepszenia: w 
miastach i wsiach, oświatę, lecznice 
it. p. Jednem słowem, starałem się 
wszelkiemi sposobami zatrzymać część 
bogactw, które oni chcieli z Meksyku 
wypompować. 

— Z rekinami zaś, którzy próbo 
wali wszelkiemi sposobami wziąć w 

swe łapy nasze przedsiębiorstwa kra- 

jowe, rozpocząłem otwartą wojnę. Tak 
samo jak oni nie przebierałem w środ 
kach i nie wstydzę się przyznać do te- 
tego. Nie mało ich powiesiłem. Pański 
Staw ton Meer należał do liczby tych 
przeznaczonych na szubienicę, a jeśli 
się zerwał, nie wiem, jakim cudem, — 
to w każdym razie może on służyć ja- 
ko przykład tej kategorji ludzi, z jakie- 
mi walczyłem tak okrutnie. Nie żałuję 
niczego i nie mam żadnych wyrzutów, 

sumienia. Gotów jestem rozpocząć 

wszystko od początku, gdyż sumienie 
moje jest zupełnie czyste. Dla_ mojej 

ojczyzny była to kwestja życia i śmier 

ci. Przykład Texasu stoi mi zawsze w 

pamięci niby ponure proroctwo dla mo 

jej ojczyzny. : 

— Wojna, którą toczyłem jeśli tie 
uchroniła nas od katastrofy, to w kąż- 
dym razie odsunęła nieco termin jej 
nadejścia. Ciężkie miałem życie. Do- 
browolnie wyrwałem siebie ze społe- 

czeństwa. Setki razy ogłaszane nagro- 

dę za moją głowę. Nie mam żadnych 
złudzeń, po mojej Śmierci nikt nie pój- 

dzie w moje ślady, nie podejmie trudu, 

któremu oddałem całe swe życie. Ale 
umrę ze świadomością, że spełniłent 

swój obowiązek wobec ojczyzny. Jeśli 
dawniej marzyłem o czemś więcej, to 
teraz zadowolnię się nawet tem poczu- 
ciem! 
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