
ROK IX. Ne 250 (2460) 

SŁOWO 
WILNO, 30 Czwartek października 1930 r. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwinewiegu. 
NOWOGRÓDEK -— Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Rach”. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz, Naucz. 
PINSK — Księgarnia Polska — St Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Fotekiej Macierzy Szkołrej. 
SŁONIM — Księgarnie D. Lubawskiego, ul. Mickiewicza 12. 
STGŁPCE —- Księgarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — at. Rynek © — N. Tarzsiejwki. 
WILEJKA POWIATOWA — uł. Mickiewicza 24, P. joczewska 
WARSZAWA -— T-wo Knięg. Kol. „Ruch*. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
BIENIAKONIE —- Bufet Kolejowy. . 
BRASLAW — księgarnia T-wa „Lot”. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul Zamkowa, — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzynski. 
IWIENIEC — Sklep Tytoniewy S. Zwierzyński. 
KLECK —. Sklep „Jedność”. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch. sedakcja | Administracja, Wilno żamkowa 2! Ad. Mickiewicza 4. otwarta od godz. 0 do4. Telefony: Redakcji 17.82. Adaminstr. 228 

  

PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu lub z 
я pocztową 4 zł., zagranicę 7 zł. Konto ezekowe P. K. O 

yńczego numeru 20 gr 
orz 

Er, 20259. W sprzedaży detal. cena pojed 

LIST OTWARTY 
DO NARODOWCÓW (ENDEKÓW) I ICH SYMPATYKÓW 
Ww PINSKIM, NOWOGRÓDZKIM | ŚWIĘCIAŃSKIM 

OKRĘGACH WYBORCZYCH 

W obecnych wyborach walka się 

toczy pomiędzy rządem, a zjednoczo- 

ną lewicą. Sądzimy, że lewica ponie- 

sie upragnioną przez nas klęskę. 

Stronnictwo narodowe kibicuje przy 

tej walce, z całą sympatją odnosząc 

się do lewicy. Należy tu stwierdzić, 
że przez cały czas ubiegłego Sejmu 

we wszystkich merytorycznych 

głosowaniach stronnictwo naro- 

dowe zmuszone było głosować 

tam się nie zjawiała, wysyłając tylko 

zbliżone do siebie organizacje, jak 

listę p. Ponikowskiego etc.) nie 

zdobyły ani jednego mandatu. 

Teraz przychodzi następne pytanie. 

Jak się w tych okręgach gwyborczych 

odbiła konjunktura polityczna wytwo- 

rzona przez zamach stanu z maja 

1926 r. й 
W wyborach r.*1928 okręg piński: 

Lista rządowa 2. 

    Opłata pocztowa niszczona ryczałtem 
Redakcja rękopisów nie zamówionych nie zwraca. Administra” 
<ja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

  

Proces b. posłów odbędzie się po wyborach 
WARSZAWA. 29. 10. (tel. wi. „Słowa”). Według wiadomości ze sier 

'sądowych, śledztwo w sprawie b. posłów osadzonych w Brześciu posuwa się 
szybko naprzód. Wszyscy b. posłowie zostali już zbadani przez sędziego 
śledczego Demanta. W toku śledztwa powstała konieczność powołania świad 
ków zamieszkałych w różnych miejscowościach państwa. 

Procesy b. posłów nie będą mogły się odbyć przed wyborami, a to ze 
względu na konieczność uzupełnienia śledztwa oraz z uwagi na terminy prze 
widziane przez obowiązującą procedurę karną. Gdyby nawet śledztwo było 
ukończone to załatwienie przepisanych formalności jak doręczenie oskarżo- 
'nym aktu oskarżenia do przejrzenia w terminie 7-miodniowym, rozesłanie 
wezwań dla świadków i t.p. nie pozwoliłoby na ogłoszenie terminu rozprawy 
głównej przed wyborami. 

B. posłowie pozostają nadal izolowani jako więzniowie, pozostający 
pod śledztwem. Wolno im jednakże porozumiewać się z rodzinami oraz za- 
łatwiać ważniejsze sprawy osobiste i majątkowe. 

List pasterski metropolity Dyonizego 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2ej i 3 gr 4U. Za testem 15 groszy. Komunikaty oraz 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych braz z prowincji o 25 proc. drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie, Za dostzrezenie numeru dowodowego 20 groszy. 

Z za kordonów 
DYMISJA DYREKTORJATU KŁAJ- 

PEDY. 

KOWNO. (PAT). Dyrektorjat Kłaj 
pedy podał się do dymisji. Termin zwo 
łania nowowybranego sejmiku został 
wyznaczony na dzień 11 listopada. No 
wy sejmik wyłoni nowy dyrektorjat. 

TRAKTAT HANDLOWY ŁOTEWSKO- 
LITEWSKI. 

KOWNO. (PAT). — Traktat łote- 
wsko - litewski w głównych zarysacji 
został już opracowany. Dotychczas po- 
zostaje jednak nierozstrzygnięte najwa 
żniejsze zagadnienie, dotyczące ulgo- 
wych taryf dla towarów przemysłu ło- 

    

      

         

      

Kandydatury B.B.W.R. 
do Senatu 

WARSZAWA. 29. 10. (tel. wł. „Sło 
wa). Na czołowych miejscach list kan 
dydatów do Senatu z BB figurują na- 
stępujące nazwiska: 

Woj. Pomorskie: ks. Albert Szuttz, 
prob. w Konaszynie dr. K. Szudowski, 
w. prezes Izby Rolniczej. 

Woj. Poznańskie: Stan. Karłowski, 
rolnik Wojciech Banaszak, rolnik 

Woj. Śląskie. dr. Alojzy Pawelec, - 
Józefa Bramowska, działaczka społe- 
czna # 

Woj. Krakowskie: Jakob Bojko, rol 
nik, inž. Karol Rolle, Zygm. Klemen- 
siewicz dyr. Okr. Zw. Kas Chorych. 

Woj. Lwowskie: Tad. Potworowski z rządem, bo inaczej straciłoby po- Rosjanie 4; tewskiego 0422 Ašiėna KORE ECA V ы 
pularność wśród własnych wybor- Mniejszości 1. WARSZAWA. 29. 10. (tel. wł. „Słowa”). Metropolita Dyonizy ogłosił owak produktów SAR. oLicta- a: z R > RY 

Socjaliści 1. dziś list pasterski do wszystkich obywateli prawosławnych Rzeczypospolitej. vos Aidas" zaznacza, że bez ustalenia A E t. Zakrzewski, dr. Marjan ców. 
To się dotyczy walki wyborczej 

endecji we wszystkich okręgach, które 

nie są „zagrożone pod względem na- 

rodowym*. Używamy tu endeckiego 

irazesu, endeckiego sposobu myśle- 

nia. Używamy tego umyślnie. Pisze- 

my ten artykuł do tych, którzy 

myślą formułkami  endeckiemi, są 

Okręg nowogródzki: 

Lista rządowa 3. 
Mniejszości 3. 

Okręg święciański: 

Lista rządowa 2. 
Mniejszości 3. 
Socjaliści 1. 

Na całym więc tym terenie mniej- 

szości i skrajna lewica otrzymały za- 

otrzymanych 17 

Na wstępie metropolita Dyonizy przypomina iż rząd Marszałka Piłsu- 
dskiego całym szeregiem ostatnich swoich posunięć stwierdził, że losy Cer- 

* kwi prawosławnej i jej wyznawców leżą mu na sercu. Ponadto rząd Marszał 
ka Piłsudskiego jest jedynym rządem, gwarantującym równouprawnienie i to- 
lerancję obywatelom państwa bez względu na wyznanie. Obywatele zaś dbać 
powinni o to ażeby członkami Izb prawodawczych zostali ludzie przejęci tro- 
ską o ogólny pożytek. 

Z przesłanek tych wyciąga Metropolita Dyonizy wniosek, iż w dniu wy 
borów każdy prawosławny głos swój oddać powinien wyłącznie na tych, któ- 
szy wzywają do zjednoczenią i zgodnej pracy na korzyść ogółu a niei na tych 

powyższego kontyngentu Litwa nie mo 
że spodziewać się żadnej korzyści, wy, 
pływających z traktatu. Dalej wyżej 
wymienione pismo podaje, że Litwa w 
najbliższym czasie ma podpisać trak- 
tat handlowy z Rumunją na zasadzie 
największego uprzywilejowania. Litwa 
spodziewa się, że po podpisaniu tego 
traktatu znacznie spadną ceny na naftę. 

UROCZYSTOŚCI WITOLDOWE w 

Woj. Stanistawowskie: dr. Marcin 
Szarski, dr. Artur Dobiecki, dr. Maksy 
miljan Thulie. 

Woj. tarnopolskie: dr. Stan. Dąamb- 
ski, dr. Juljusz Makarewicz, dr. Kaz. 
Żaczek, hr. J. Potocki, rolnik. 

Woj. Wołyńskie: Tad. Dworakow- 
ski, rolnik Mikołaj Masłow, prawnik. 

Woj. Lubelskie: Al. Wyszyński, a- zwolennikami narodowej ideologji a miast „poprzednio : którzy sieją nienawiść i wzywają do waśni i walk bratobójczych. dwokat, dr. Stefan Ehrenkreutz prof. mieszkają w okręgach wyborczych: mandatów, zaledwie 9 „mandatów. S Akis a аЕк KOWNIE. USB, dr. August Popławski. 
pińskim, nowogródzkim i Święciań- Miłe to towarzystwo straciło więc 50 ^ * KOWNO. (PAT). Dnia 27 bm. Woj. Kieleckie: dr. Józef Targow- SKA proc. swego stanu posiadania. Po mowie premjera Włoch obchodzono na Litwie 500-letnią rocz- ski, rolnik, Ignacy Miciński, dzienni- 

Czy uważamy Wilno za okręg Jakie było znowuż powodze- nicę zgonu wielkiego księcia Witolda. karz. 
„zagrożony pod względem  narodo- nie list narodowych w tych trzech VON SEECKT O MOWIE MUSSOLINIEGO. Najróczysciej obchodzono ten dzień _ Woj. łódzkie: Jan Piłsudski, To- 

w Kownie. W bazylice odprawiono masz Szymański, notarjusz, inż. Jerzy wym*—Nie! Ludność polska posiada 

tu zbyt przygniatającą liczbę. W 

okręgu wileńskim będziemy zwalczać 
listę Nr. 4 ze względów ideowych, 

politycznych i personalnych, lecz nie 

będziemy apelować do organizatorów 

tej listy, aby ją wycofali. 

okręgach w 1928 г.? 

Odpowiedź ta sama oczywiś- 

cie. W r. 1928 ani w pińskim, ani w 

nowogródzkim, ani w Święciańskim 

żadna lista zbliżona do obozu naro- 

dowego nie zdobyła żadnego manda- 

tu. Zresztą w pińskim i nowogródz- 

BERLIN. (PAT). — jeden z czołowych przedstawicieli pariamentarnych niemieckiej 
partji ludowej gen. von Seeckt w rozmowie z korespondentem berlińskim United Press 
podkreślił, że Niemcy powitać muszą z radością mowę Mussoliniego za rewizją trakta- 
tów pokojowych. Wystąpienie Mussoliniego jest dowodem, że świat rozumie niemožii- 
wość utrzymania traktatów pokojowych. Uwagi kierownika polityki włoskiej stanowią 
zachętę dla Niemiec w walce o rewizję traktatu wersalskiego przy pomocy środków po- 
kojowych. 

Zaznaczając, że przemawiając we własneęm imieniu, gen. von Seeck wyraził przeko- 
nanie, że nadszedł właśnie dzień, w ktorym Niemcy wyrzec się muszą nadziei, ażeby 
inne mocarstwa zredukowały swe armje do tego samego stopnia, jak się znajduje Reich- 
swehra. Delegacja niemiecka na przygotowawczą koniterencję rozbrojeniową będzie mia- 

Mszę żałobną, na której obecny był 
rząd, generalicja, szaulisi, studenci i 
przedstawicieie 1óżnych  organizacyj. 
Po południu odprawiono nabożeństwo, 
urządzono koncerty i okolicznościowe 
odczyty. 

Iwanowski, hr. Wojciech Rostworow- 
ski, redaktor. 

Woj. Warszawskie: Walery Sławek 
Stefan Laurysiewicz, przemysłowiec, 
Stefan Perzyński, adwokat, dr. Witold 
Kamieniecki. 

Warszawa: August. Zaleski, minister 
ks. Zdzisław Lubomirski, Ludwik J. E- Zupełnie co innego w okręgach kim taka lista nawet wysuwana nie ia okazję wysunąć żądania takiego wstrzymania zbrojeń innych mocarstw. W razie od. ® wert, przemysłowiec, inż. Jan Ково- 

pińskim, nowogródzkim i święciań- była. mowy rząd niemiecki domagać się powinien rewizji klauzul wojskowych traktatu wersal- d froncie W borcz m Miz? О * 8 
skiego i przyznania Niemcom wicz, skim, o które nam chodzi, jako-pismu 

wileńskiemu. Apelujemy tu do uczci- 

Teraz mały incydent. W. dodatko- 

wych wyborach w r. 1930 liście na- 

parytetu zbrojeń odpowiadającego zaludnieniu i geogra- 
ficznemu położeniu Rzeszy. 7 # 

W końcu gen. von Seeckt zwrócił się z apelem do Stanów Zjednoczonych, żeby 
  

UNIEWAŻNIENIE LISTY CENTROLE- 

Woj. Białostockie: Walery Ro- 
man notarjusz, Juljan Poczę- Я i świeciański ozumiały kryt: sytuację gospodarczą Niemiec i konieczność zredukowania świad- ° 1 wych endekėw tam zamieszkalych, rodowej 2 Pi EO 5 i a Dalsze trwanie obecnego kryzysu gospodarczego może WU W ŚWIĘCIANACH. tow > ki P ю awnik, Józef Wielo- takich, Którzy na serjo bio- udaje się przeprowadzić jednego rzucić liczne a. ludności w objęcia mo i soja A m któr- ŚWIĘCIANY. (PAT). Z o wiejski rolnik. . rzy w przystępie rozpaczy porwać się mogą na istniejące traktaty, Również wpływ bol- ° 5 „ Zakwestjono i ie: KE rą swoją ideologię, włas- posła. Ale w żadnym wypadku Z. mógłby tylko zyskać w razie dalszego trwania kryzysu. wane wczoraj dwie listy — Cootrek m Sutra. nz PZA > na ny swój dogmat o konieczności 

solidarności narodowej i pytamy, 

czy te okręgi ich zdaniem są za- 
grożone pod względem „narodowym*, 

czy nie? 

Oczywiście, że od uczciwych 
endeków usłyszymy odpowiedź: „tak 

jest, są“. 

Przypatrzmy się, jak wyglądały 

nie może być to miarodajne, a to z 

dwóch względów: 

1) W wyborach 1930 r. nie 
uczestniczyła lista rządowa i dlatego 

duża ilość tych, którzy poprzednio 
głosowali na 1-kę, teraz głosują na 
listę narodową. 

2) Ilość głosów zdobytych prze- 
endecję w 1930 r. nie jest dostatecz- 

KOMENTARZ PRASY FRANCUSKIEJ. 

PARYŻ. (PAT). Cała prasa tutejsza komentuje obszernie ostatnią mo- 
wę Mussoliniego, z wyjątkiem paru dzienników o charakterze raczej informa 
cyjnym, niż politycznym. 

Pisma upatrują w nowem wysiąpieniu wodza faszyzmu poważną groż- 
bę dla pokoju. 4“ 

„Journal des Debats* pisze, iz nigdy żaden sze! państwa lub szef rzą 
du, nawet Bismarck, a nawet Wilhelm li, nie mówił w ten sposób. 

Mussolini — oświadcza „Echo de Paris“ — chciał jeszcze raz dać do 
zrozumienia Europie, że ogólne rozbrojenie spełznie na niczem, jeżeli nie u- 

wu i Kresowej jedności Ludowej — 
zostały na dzisiejszem posiedzeniu 
przez Okręgową Komisję Wyborczą nr 
64 unieważnione. Listy lokalne, za- 
twierdzone w dniu wczorajszym, otrzy 
mały następujące numery: Centralny 
Związek Białoruskich Kulturalno - Oś 
wiątowych i Gospodarczych Organiza- 
cyj i Instytucyj (Kruk) nr. 22, Niezale- 
žne Stronnictwo Chłopskie — nr. 23, 
Białoruscy Niezależni radykali (Stepo- 

cki - Lubecki rolnikk Antoni 
Wysłouch, rolnik. 

Woj. Nowogródzkie: Konstan- 
ty Rdułtowski, Antoni Bo- 
gucki adwokat, Olgierd Jelen 
Ski rolnik, 

Woj. Wileńskie: Witold Abra 
mowicz adwokat, Stanisław 
Wańkowicz rolnik, Zygmunt 
Jundziłł adwokat. wybory w r. 1922 na tych tere- na dla a cia mandatu w normal- czyni się zadość Życzeniom ltalji. Oby polityka francuska odrzuciła nareszcie wicz) — mr. 24 i Święciańscy Chłopi nach. nych go sę przy normalnej irek- opaskę, którą ma na oczach i bacznie zaczęła śledzić za utrzymaniem pokoju. (Szapiel Antoni ii) — nr. 25. ——— 

Oto rezultaty w okręgu pińskim: wencji. Tak więc w 1930 r. osiągają Niewiele pozostaje jej błędów do popełnienia. 
Socjališci _ 3 mandaty. endecy 11.683 głosy i zdobywają _,_ Socjalistyczna „Populaire* widziw przemówieniu Mussoliniego zapo- ZATWIERDZENIE ZAKWESTJO- POWINSZOWAĆ KANDYDATA! a Mniejszości 1 : mandat tylko dzięki wyjątkowo ni- Wiedź wzmożenia się możliwości dyplomatycznej faszyzmu. Oficjalnie wystę NOWANYCH LIST W OKRĘGU Donoszą z Gł 0 0 pocią- wyzwolenie 1 w skiemu dzielnikowi wyborczemu. Te puje on poza granicami półwyspu włoskiego, gdzie dokonał okopu i zapowia- WILEŃSKIM gnięciu do odpowiedzialności zarzutem Okręg nowogródzki: Ф 3 da chęć odegrania pierwszorzędnej roli na scenie europejskiej. : j w. : : spędzenia płodu niejakiego Antoniego Wio- 
M 4 mandat 11.683 głosy nie są wystarczające Przypisek redakcji. Dowodem tej strusiej polityki, którą, niestety, czasami traktuje v czoraj pod przewodnictwem Pp. sny z zawodu felczera, zamieszkałego we 
Me я y. przy normalnym  dzielniku  wybor- publicystykę polską w stosunku do zagadnień międzynarodowych — między innemi jest Stdziego Illaszewicza odbyto się po- = soi don OE и pr i = " czym, t. j. takim, jak w 1928 r. — także ten fakcik, że taki Pat, przynosząc nam wiadomości o komentarzach prasy fran siedzenie okręgowej: RE „wybor- kiej do Sejmu w okr. wyb. święciany, cyło GE ŚWISENOSKI: 18770 SIG Gai Rndėc rzy wybo.  guskiej na temat ostatniej mowy Mussoliniego -— cytuje przeważnie prasę anty - rewi- CZEJ W celu pówzięcia decyzji co do szonej przez Stronnictwo Narodowe (4). Mniejszości 2 mandaty z, £ NAREW „BIZY wybo *jonistyczną. „Journal des Debais“, „Echo de Paris* — wszystko to są gazety b. miłe Zakwestjonowanych na poprzedniem 3 4 ‹ Wyzwolenie 4 ,, rac normalnych muszą więc prawie ; przychylne Polsce, lecz stanowisko ich może być równie nam sympatyczne, jak nie POSiedzeniu list sejmowych: ukraiń- WCIĄGNIĘCIE DUCHOWIEŃSTWA W tych więc trzech okręgach podwoić swój rezultat, aby zdobyć  odźwierciadlające opinji większości polityki francuskiej. Ciekawie byłoby mieć dokładne o O wiem DO POLITYKI PARTYJNEJ. w r. 1922 zdobyły mniejszości i skraj- mandat? Czy to możliwe? —Nie, bo * informacje o wynurzeniach prasy bardziej niż wyżej wymienione, związanych z obecnym | 

Polsce. Na liście ukraińsko-białoru- na lewica 17 mandatów, czyli 100 oto widzimy, że endecja posiada za- kierownictwem francuskiej polityki zagranicznej, Nie wątpimy zresztą, że stanowisko i AŻ D > Prezes t. zw. Narodowego 
2 z ” cześci ż į i sce» у skiej kilkanaście podpisów nasuwały Komitet w $ roc. mandat6w z tych  okreg6w. dziwiai stałą klijent +.. tej części prasy dla mowy premjera Mussoliniego jest nieprzychylne. Wypływa to z RE: RAR mitetu | yborczego i czołowy kan- proc. mandató y SEOW. dziwiająco T TR lė i masė jai batikos prio RURdA liberalną, 2) Mussolini jest bo- Wątpliwości co do autentyczności, zaś dygąt na jego liście (nr. 4) w okręgu Wśród „polskich * działaczy 

wówczas wybranych był poseł Wo- 
licki, bodaj że z własnej partji później 

ciańskim, w r. 1922 pada na listę 
popieraną przez endecję 10.971 głosy, 
w 1928 zdumiewająco podobną ilość 

jownikiem o parytet moralny Włoch z Francją. 

  

co się tyczy listy żydowskiej, pełno- 
mocnicy tej już po złożeniu takowej 
wnieśli poprawkę imienia kandydata 

wyborczym Wilno, prof. Wacław Ko- 
marnicki zwrócił się do proboszczów 
katolickich parafij w pow. Wileńsko - 

wylany za belszewizm; poseł Szakun; 10.250 głosów, a tylko w 1930 r. szans na powodzenia „katolicki blok w r. 1928 zwyciężyło Pań- A ao a otrzymała w międzycza- Trockim z pismem okólnem, w którem 
rewolucjonista czystej wody Woje- lista ta powiększa swe głosy do ludowy* bruździ w okręgu pińskim, stwo Polskie. Listy takie jak ów sie dowody, że podpisy pod świe. wzywa księży do zorganizowania pa- я 
wódzki; Ballin, który później uciekł 
do Sowdepji; Hołowacz i inni, których 
tylko szyld zewnętrzny różnił od bol- 

szewickich pod względem socjalnych 
przekonań. Weźmy na siebie odpo- 
wiedzialność za stwierdzenie, że w 
oczach każdego endeka Wojewódzki 
czy Ballin jest taksamo nie-narodo- 
wy, jak p. Jeremicz Białorusin czy 
Wygodzki Żyd. Z mojej strony do- 
dam tylko, że uważam takich Pola- 

ków, jak Wolicki i p. Wojewódzki, 
Y za mniej pożądanych w Sejmie ze 

względów państwowych, niż nawet p. 

Jeremicz, nie mówiąc już o dr. Wy- 

godzkim, 

Jakie było powodzenie list 
narodowych w 1922 r. w okrę- 

gach święciańskim, nowogródz- 
kim, pińskim? 

Odpowiedź. 
W okręgach tych w r. 1922 listy 

narodowe (ówczesna ósemka nawet 

11.683, czyli o 1_i ćwierć tys., co się 

bardzo łatwo tłumaczy głosowaniem 
na tą listę zwolenników rządowych. 

Napewno około 1 i ćwierć tys, zwolenni- 
ków rządu poparło. endeków, mając 

do wyboru pomiędzy niemi, a 

mniejszościami, czy socjalistami. Z 

całym więc spokojem można stwier - 

dzić, że pomimo wypadkowego 

sukcesu podczas wyborów dodatko- 
wych endecy żadnych szans prze- 
prowadzenia swego kandydata także 
w okręgu święciańskim przy tych 
wyborach nie mają. 

Przy obecnych wyborach endecy 
nie zgłosili swej listy do Sejmu w 

okręgu Nowogródzkim. Tutaj okazali 

się zgodni ze swą ideologją solidar- 

ności narodowej -należy się im zato. 

uznanie. Niestety p. Harniewicz wpa- 

kował swoją niemądrą listę do Sena- 

tu zwoj. Nowogródzkiego. Popierany 
przez endeków, nie mający odrobiny 

Blok Ludowy w Pińskiem, Harniewicz 

do Senatu w  Nowogródzkiem, lista 

narodowa we Święciańskiem spełniają 
rolę list klinowych, list dywer- 
syjnych na niekorzyść Państwa Pol- 
skiego. 

Nie mamy najmniejszego zamiaru, 

ani cienia podejrzenia, że organizato- 

rzy tych list działają Świadomie w 
interesie Bolszewji. Ale nieubłaganę_ 

a autentycznie endecka lista również 

bez żadnych szans powodzenia  figu- 

ruje w Święciańskim. 
Nazwaliśmy ten artykuł listem 

otwartym do narodowców (endeków) 
i ich sympatyków w pińskim, nowo- 
gródzkim i święciańskim okręgach 
wyborczych. 

Teraz niech się zastanowią, co ro- 

bią popierając swe listy, jaką rolę 

szą z  zakwestjonowanych list są 
prawdziwe i listę tę zatwierdziła. 

Również została _ zatwierdzona 
lista Bloku O. P. N. Żyd. w Polsce, 
bowiem komisja uznała za dopusz- 
czalne poczynienie poprawki nazwiska 
Truskera. 

W ten sposób wszystkie listy wy- 
borcze do Senatu i Sejmu złożone w 
okr. wileńskim zostały  ulegalizo- 
wane. 

odegrywują te listy. 
Nie jesteśmy dziećmi! Wiemy jaką 

metodą zwalcza jedna narodowość 

drugą narodowość, wiemy co to zna- 

czą listy klinowe, rozszczepiające listy 

dywersyjne. 

Pińsk, Nowogródek, Brasław 

Dzisna panują nad terenami, na któ- 

rych wpływy Bolszewji zmagają się z 
wpływami Państwa Polskiego. W wy- 
borach 1922 zwyciężyła, jeżeli nie 

Bolszewja, to szukanie kompro- 
misu z hasłem  bolszewickiem 

przedstawienie na zimno stanu * fak- ARESZTOWANIE KANDYDATA UKR. 

tycznego, zmusza nas do powtórze- 

nia, że tam gdzie walczy wyraźna 

reprezentacja idei państwa polskiego 

z zakusami bolszewickiemi, pewne 

koła polskie wysuwają listy, które 

nie mają żadnych szans powodzenia, 

przez to samo, służą tylko do popsucia 

robocie i zaszkodzeniu tym, którzy są 

w możności walkę z pracą bolszewi- 

cką na terenie wyborczym tych ok- 

ręgów prowadzić skutecznie. Cat. 

SOC. RADYKALNEJ PARTJI. 

LWÓW. (PAT). W dniu 28 bm. a- 
resztowany został w Samborze na sku 
tek nakazu prokuratora Ostap Kobier- 
ski, członek zarządu głównego Ukraiń- 
skiej Socjalistycznej Radykalnej Partji, 
kandydat na trzeciem miejscu listy U- 
kraińskiego i Białoruskiego Bloku Wy- 
borczego w okręgu wyborczym nr. 49 
w Samborze. Aresztowanie nastąpiło 
pod zarzutem zbrodni zakłócenia spo- 
koju publicznego. Kobierski został od- 
stawiony do więzienia przy Sądzie O- 
kręgowym w Samborze. 

rafjalnych komitetów wyborczych, po- 
pierających jego listę i prosi, by byli 
oni inicjatorami tych komitetów. Na- 
leży się spodziewać, że Wileńska Kur- 
ja Metropolitalna zechce dla uniknięcia 
nieporozumień udzielić zawczasu wy- 
Jaśnień podległemu sóbie duchowień- 
stwu, jak ma się ono zachować wobec 
nowego zamachu na apartyjność du- 

mę katolickiego ze strony en 
decji. 

POCZTOWCY ZA BBWR. 

Zgromadzeni pocztowcy na  wie- 
sach przedwyborczych w Grodnie w 
dniu 26. 10. br. i w Brześciu nad B. 
w dniu 28. 10. br. zwołanych przez Zje 
dnoczony Komitet Wyborczy Pocztow 
ców, jednogłośnie oświadczyli, że są 
do dyspozycji Pana Marszałka Piłsu- 
dskiego w Jego poczynaniach i pracy 
nad uzdrowieniem wewnętrznych sto- 
sunków kraju i że w czasie wyborów 
będą głosować na listę Bezpartyjnego 
Bioku Współpracy z Rządem. 
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ECHA KRAJOWE 5 
Zamordowanie dziewczyny pod Plisą 
We wsi Pieszczanki, pod Plissą, została zamordowana 20-letnia Anna Gularówna, 

którą nieznani sprawcy po uprzednien: zgwałceniu powiesili w mieszkaniu, nadając po- 
zory samobójstwa. 

Krytycznej nocy a było to z 27 na 28 bm. brat zamordowanej był w Plissie i do- 
piero po powrocie do domu na drugi dzień w południe znalazł już siostrę nieżywą. 

Policja prowadzi doctodzenie. 

Pod Filipowem opadł samolot wojskowy 
Wczoraj w dzień wpobliżu Filipowa na pograniczu poisko - litewskiem opadł sa- 

* molot wojskowy, pilotowany przez ppor. Świąteckiego. 

Lądowanie nastąpiło z powodu defextu 

uszkodzeń. 

maszyny i nie pociągnęło za sobą żadnych 

  

„Nadużycia na szkodę Skarbu 
Panstwa“ 

(Nr. 239 „Stowa“ z dn. 17 -- X. 1930) 
Tytut powyžszy šmialo možna zastoso- 

wać do ostatniego podniesienia cen na spi- 
rytualje. Dla przeciętnego obserwatora to 
było do przewidzenia. Ceny bowiem i tak 
były za wysokie, — a dające Państwu 
ogromne zyski, czyli tak zwane pobory ak- 
cyzewe. A jednak było tego jeszcze za ma- 
ło, więc podniesiono litr do 14 zł. 50 gr. 
Prócz tego konsument zmuszony jest każ- 
dorazowo płacić za niepotrzebny mu balast 
— butelki, których sklepy wódczane z po- 
wrotem nie przyjmują. 

Konsumenta nie stać na butelkę wódki, 
choćby od święta! Jeżeli kupują drobni rol 
nicy, to tylko na wesela, chrzciny lub po- 
grzeby — i to w ograniczonej ilości. — Ci 
zaś, co chcą sobie więcej pozwolić, starają 
się jakoś, aby ich mniej kosztowało: kupu- td 
ja „samogonkę”, piją denaturat, lub wysiąk 
z politury. — Ta niesłychanie wysoka cena 
wódki pobudza ludzi i do rychłego zboga 
cenia się, a więc do pędzenia spirytusu w 
potajemnych gorzelniach, 

Wracając do nadanego zgory  tytulų,, 
przychodzimy do wniesku: że i władze mo- 
nopolowe winny są „nadużycia* w postaci 
wyśrubowania nadmiernego cen „na spiry- 
tualje, a tem samem obniżenia popytu, czy- 
li — jak autor poprzedniego artykułu okre- 
śhl: — „zaobserwowany ostatnio spadek 
legalnego spożycia spirytusu trunkowego* 

CUKIER. 
„Kto jada dużo cukru, ten jest zdrów i 

silny” — dosłowny napis propagandowy 
na tablicy słupa automobilklubu przy szosie 
Izabelin — Wołkowysk. Ostatniemi czasy 
wiele daje się zauważać propagandy w pis- 
mach rozmaitych odcieni za konsumpcją 
Cukru. I to jest propaganda zdrowa i poży- 
teczna. 

Natomiast czyta się w różnych sprawo 
zdaniach handlowych i artykułach ekono- 
micznych, że cukier nasz z roku na rok spa- 
da w cenie przy wywozie na rynki zagra- 
niczne. W przeszłym roku sprzedano wszy- 
stkie zapasy cukru nadkontyngentowego po 
45 złotych za kwintal (100 kilo). Obecnie 
miał być sprzedany po 30 złotych? 

Wobec takiej  konjunktury cukrownicy 
poniosą straty. Starają się więc u władz 
miarodajnych o podniesienie ceny w kraju, 
co — jakoby — rychło ma nastąpić? — 
Oby to tylko nie wywołało skutku odwrot- 
nego!... jak to ma miejsce z monopolem spi- 
rytusu.. — Coprawda każdego roku w' se 
zonie jagód i owoców ceny na cukrze pod- 
nosiły się, aby już potem nie spadać i tak 
doszło do 1 zł. 70 gr. za kilo kryształu na 
rynkach prowincjonalnych, jak np. w na- 
szym Wołkowysku (po małych miastecz- 
kach i zł. 80 gr.). 

Wiadomo, że czynniki  odpowied- 
nie ograniczają wypuszczanie cukru z maga- 
zynów fabrycznych na rynki krajowe w ce- 
lu utrzymania ceny. Również regulują nad- 
mierny wyzysk konsumenta. Np. na mocy 
rozporządzenia ministra skarbu z dn. 24-II 
1930 r. Nr. 18 cukrownikom nie wolno po- 
bierać wyżej 104 zł. 50 gr. za kwintal białe- 
go kryształu loco cukrownia. 

Ażeby dojść do jakiegoś modus vivendi 
pomiędzy producentem a konsumentem cu- 
kru w kraju i jako najlepszy sposób propa- 
gandy uważałbym za potrzebne obniżenie 
ceny cukru do minimum, co przy obecnych 
niskich cenach na produkty rolne zrównało- 
by niejako poziom cen cukru, a tem samem 
powiększyłoby jego konsumcję, kto wie, 
czy nie więcej niż o połowę. 

Wezmijmy formułkę: tonna (1000 kilo) 
cukru sprzedana w kraju, podług ustalonej 
wyżej ceny — 1045 zł.; druga sprzedana 
zagranicę — 300 zł. łącznie za 2 tonny 
otrzymujemy 1345 zł. Sprzedajmy w kraju 
po 75 gr. kilo, a otrzymamy 1500 złotych. 
Wtedy już właściciel cukrowni nie będzie 
kołatał u rządu o podniesienie ceny, bo spro- 
wadzi końce z końcami, a może i będzie 
miał cokolwiek zysku. Zaś konsument  po- 
zwoli sobie na słodszą kawę, czy herbatę, a 
przez to kupi cukru znacznie więcej; zacznie 
kupować kilami ten, co kupuje na deka, lub 
nie kupuje wcale, — znając tylko smak sa- 
charyny. OR н 

Oczywiście od czynników odpowiednicn 
zależy unormowanie dostawy. koleją i kal- 
kulacyj handlowych, jak to ma miejsce z 
węglem. Tak, żeby cukier miał ustabilizowa 
ną cenę np. 1 złoty za kilogram kryształu. 

K. Tereszczako. 

  

   

NIEŚWIEŻ 
— Listy wyborcze w Okręgu Nowo- 

gródzkim. Do Komisji Okręgowej Okręgu 
Nowogródzkiego wpłynęły następujące Ii- 

sty. - 
Bezpartyjny Błok. Sejm: Tadeusz Hołów- 

ko, naczelnik Wydz. Wschod. M. S. Z., 
Emeryk Hutten - Czapski, rolnik, Juljan 
Małynicz, dyr. Kom. Kasy Oszcz. w Nowo- 
gródku, Genadjusz Szymanowski, dyr. Ban- 
ku Ludowego w Nieświeżu, Jerzy Gorzkow- 
ski, kupiec, Stanisiaw Późniak, nauczyciel, 
Paweł Kuruś, rolnik, Paweł Wudke, rzemie- 
ślnik, Józef Gebhard - Dąbrowski, urzędnik 
państw., Jan Ułaszek, rolnik, Wandalin Jusz 
kiewicz, rolnik, Włodzimierz Sokół, rolnik. 

Senat: Konstanty Rdułtowski, b. poseł, 
rolnik, Michał Bogucki, adwokat, Olgierd 
Jeleński, rolnik, Bazyli Siedun, rolnik. 

Stronnictwo Chłopskie. Sejm: Antoni Ko 
walewski, jan Michalski, Teodor Korzon i 

Senat: Edwin Kołodziński i inni. 
Centrolew. Związek Obrony Praw i wol- 

ności ludu). Sejm: Józef Machay,, Roman 
Jaworowski, Krawczyk i inni. 

Centrosajuz (Centralny Związek Białorus 
skich Kulturalno-oświatowych i Gospodar- 
czych organizacyj i instytucyj). Sejm: Mi- 
chał Mickiewicz, rolnik, Mikołaj Łagosz. 
rolnik, Grzegorz Jakóbionek, b. dyr. gimn. 
w Kiecku i inni. 
krateru spostrzega się czasem t. zw. „fura- 

Senat: Paweł Arciszewski, Aleksander 
Michalewicz. 

Blok Ukraińsko - Białoruski. Sejm: Ba- 
zyli Rogula, jan Kunicki, Aleksander Mo- 
darkiewicz i inni. 

Senat: Wiaczesław Bohdanowicz i Ba- 
zyl Rogula. 

Sjoniści. (Blok Obrony Praw Narodowo 
ści Żydowskiej w Polsce).Sejm: Adolf Tru 
skier, Jakób Wygodzki, Izydor Kerzner. 

Senat: Kruk Lejzer, Srul Brot. 
Blok Lewicy Socjafistycznej. (Bund i Nie 

zależna Sosjalistyczna Partja Pracy). Sejm: 
Hersz Erlich, Wiktor Alter i inni. 

Blok Katolicko - Ludowy. (Chadecja) 
wystawił tylko listę do Senatu. Na czele Hi- 
polit Harniewicz. 

KOBYLNIK. (POW. POSTAWSKI). 
— Poświęcenie ochronki Koła Obywatel 

skiej Pracy Kobiet w Kobylniku. Dnia 26-X 
r. b. odbyło się u nas uroczyste poświęcenie 
ochronki Obywatelskiej Pracy Kobiet. 

Uroczystość tę łaskawie zaszczycił swą 
obecnością wojewoda wileński p. Władysław 
Raczkiewicz wraz ze starostą postawskim p. 
Wiktorem Niedźwiedzkim. 

Poświęcenia dokonał i. wygłosił okolicz- 
nościowe przemówienie miejscowy ks. pro- 
boszcz Kazimierz Pawłowicz wobec licznie 
zgromadzonej publiczności i zaproszonych 
gOSCI. 

Pan wojewoda w krótkich, lecz serdecz- 
nych słowach podziękował inicjatorom i za- 
łożycielom ochronki za ich starania i owoc- 
ną pracę nad uruchomieniem tak pożytecz- 
nej placówki i życzył pomyślnego i nadal 
dla niej rozwoju, kończąc swe przemówienie 
staropolskiem — „Szczęść Boże!" 

Po poświęceniu o godz. 18 odbyło się w 
sali szkoły powszechnej przedstawienie tea- 
traine miejscowej amatorskiej trupy pod re- 
żyserją p.. Jana Erazma Brzozowskiego. 
Odegrana została komedja w 2-ch aktach 
Bałuckiego „Polowanie na męża”, która cie- 
szyła się szczególnem powodzeniem ze 
względu na świetną, jak na Kobylnik, grę 
artystów. Wspaniały typ p. Walentego, stwo 
rzył p. J. E. Brzozowski, Leona p. Akielam. 
— Po przedstawieniu w salach urzędu in 
nego odbyła się huczna zabawa taneczna, 
z której czysty dochód, jak również z przed 
stawienia i loterji fantowej, urządzonej sta- 

   

  

raniem Koła, został przeznaczony na cele 
ochronki. Argus. 

DUKSZTY. 
Brasławszczyzna zasypana cukrem z Łotwy. 

Od blisko miesiąca daje się tu u nas spo- 
strzegać zjawisko przyczyniające ogromne 
straty Skarbowi Państwa. Cukier polski wy- 
wożony do Łotwy po 40 zł. za worek po- 
wraca i jest sprzedawany po 85 — 90 zł. za 
worek. Większe hurtownie cukru, jak np. w 
Duksztach siedzą z duż. zapasami akcyzo- 
wego polskiego cukru, majść uwięziony ka- 
zitał — а nie mogąc sprzedać ani worka, 
bo nikt nie chce płacić 1 zł. 75 gr. — gdy 
może dostać polski cukier z Łotwy za pół 
ceny. а 

Kto jest winien za to nadużycie na szko 
dę Skarbu Państwa. Duksztanin. 

  

MARTA HANAU 
WYPŁYNĘŁA NA WIDOWNIĘ W BELGJI 

Znana z afery pisma „Gazette du 
Franc* madame Marta Hanau prze- 
niosła swoje pole działania do Belgji. 
Mimo sensacyjnych perypetyj zlikwi- 
dowanej już dziś afery, w czasie któ- 
rej ujawniono olbrzymie szkody, spo- 
wodowane wpływami p. Hanau, mi- 
mo jej ucieczki z więzienia, a na- 
stępnie z oddziału zamkniętego szpi- 
tala i t. d.—m-me Hanau potrafiła 
znowu pozyskać zaufanie jednego z 
większych konsorcjów finansowych i 
prasowych, które oddają jej do dy- 
spozycji znaczne kwoty na wyrów- 
nanie pretensji wierzycieli francu- 
skich. 

Niewiadome są przyczyny ponow- 

nego zawierzenia p. Hanau kapitałów, 
niewiadomo też, czy p. Hanau zno- 
wu nie zastosowała swych dawnych 
metod, które w czasie wydawania 
„Gazette du Franc“ tak obfite wyda- 
wały owoce. 

Przeciw pojawieniu się p. Marty 
Hanau w Brukseli protestuje obecnie 
bardzo ostro pismo tamtejsze „Libre 
Belgique*. które wskazuje na rozpo- 
częcie działalności pisma „Neptune*, 
idącego śladami „Gazette du Franc* i 
usiłującego odegrać podobną rolę jak 
pismo francuskie. 

W czasie ostatecznej rozprawy 
apelacyjnej w Paryżu ustalono deficyt 
Marty Hanau na kwotę 46 miljonów 
franków. M-me Hanau oświadcza, że 

ВнЛа ОО° k 

pretensje te wyrówna w ciągu 4 lat 
pod warunkiem, jeżeli wierzyciele 
przyjmą jej plan „sanacyjny*, opra- 
cowany w więzieniu. Wierzyciele, nie 
mając innej drogi — zgodzili się na 
postawione propozycje. Woleli przy- 
najmniej nadzieję odzyskania pie- 
niędzy, niż bankructwo. Największą 
sensację stanowiło stanowcze oświad- 
czenie Marty Hanau, że jeden z więk- 
szych banków bierze gwarancje, iż 
pretensje zostaną wyrównane. 

Jak donosi obecnie „Libre Bel- 
gique*, p. Hanau, dzięki ulokowanym 
w Belgji kapitałom, jeszcze 4 tygod- 
nie przed rozprawą, założyła własny 
bank, którego operacje przeznaczone 
Są na zaspakajanie wierzytelności 
sprytnej kobiety. 

Jednym z współzałożycieli banku 
p. n. „Banque Europeenne* jest wy- 
dawca dziennika „Neptune*, wycho- 
dzącego w Antwerpji. Kapitał zakła- 
dowy wynosi 13 miljonów franków. 
Do końca roku bieżącego kapitał za- 
kładowy tego banku ma być pod- 
wyższony do 50 miljonów. W ostat- 
nich dniach Marta Hanau weszła w 
kontakt z najwybitniejszymi  finan- 
sistami i mężami stanu Belgji, zawie- 
rając szereg tranzakcji. 

Belgijskie pisma lewicowe / prze- 
strzegają publiczność iprzed tą obrot-, 
ną kobietą, przypominającą aferę pa- 
ryską i jej skutki. 

Sp LOL @ 

prawa rewizji planu Younga 
OBRADY KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH REICHSTAGU. 

BERLIN. (PAT). W komisji spraw zagranicznych Reichstagu rozpo- 
częły się dziś poutne obrady nad wnioskami stronnictw prawicowych i komu 
nistów w sprawie obalenia traktatów pokojowych oraz przekreślenia, względ 
nie rewizji planu Younga. Wnioski te dzielą się na dwie grupy. 

Pierwsza obejmuje wnioski skrajno - radykalne hitlerowców o obale- 
nie traktatu wersalskiego i planu Younga oraz wnioski komunistyczne o na- 
tychmiastowe wstrzymanie dalszych spłat reparacyjnych. 

Do grupy drugiej należą wnioski Landvolku, partji gospodarczej i chrze 
ścijańsko - socjalnej, wzywające rząd niemiecki de podjęcia kroków celem 
uzryskania zgody mocarstw wierzycielskich na rewizję planu reparacyjnego, 
względnie ogłoszenie moratorjum. 

W posiedzeniu wzięli udział ministrowie Curtius, Dietrich i Bredt. Ró- 
wnież krajowe związki wysłały swych przedstawicieli. Bezpośrednio przed 
otwarciem narad przybył do Reichstagu kanclerz Bruening, który odbył ko- 
lejne konferencje poufne z przedstawicielami wszystkich stronnictw, oprócz 
komunistów. Najpierw kanclerz przyjął ministra hitlerowskiego dr. Fricka. 

R rozmowach tych — jak intormuje prasa — konclerz miał apelować 
do przedstawicieli stronnictw opozycyjnych, ażeby wstrzymali się od uchwał 
radykalnych, zwracających się przeciw dotychczasowej polityce zagranicznej 
Niemiec. Uchwały takie mogłyby przynieść interesom niemieckim niepoweto- 
wane szkody. Kancierz miał podkreślić, że z powodu światowego kryzysu go 
spodarczego musi najpierw dojść do ustalenia wysokości zobowiązań repa- 
racyjnych niemieckich na podstawie istotnych zdolności Niemiec do wykony- 
wania spłat reparacyjnych. 

Obrady wypełniły przemówienia przedstawicieli poszczególnych stron- 
nictw opozycyjnych obrazujące szczegółowo stan finansowy Rzeszy. 
Rzeszy. Po przemówieniu min. Curtrusa otwarta została dyskusja, w której 
zabierali głos parlamentarzyści wszystkich obozów. 

Otwarcie sesji parlamentu w Bułgarji 
ORĘDZIE KRÓLEWSKIE. 

SOFJA. (PA). — Prezes rady ministrów Liabczew otworzył czwartą 
sesję zwyczajną parlamentu. Premjer odczytał orędzie królewskie, które za- 
znacza, że akcja rządu w kierunku osiedlenia uchodźców i odbudowy okolic, 
dotkniętych przez katastrofę trzęsienia ziemi, zbliża się do pomyślnego końca. 
Ludność rolnicza dotknięta zniżką zboża, wynikającą z kryzysu ogólno - 
swiatowego, otrzyma pomoc ze strony rządu. Nawiązując do zaślubin królew- 
skich, orędzie wyraża podziękowanie króla i królowej za dowody sympatji, 
takie złożył naród przy tej okazji. Po odczytaniu orędzia Izba uchwaliła odro 
Czenie obrad do dnia 11 listopada, aby winożliwić deputowanym wzięcie u- 
działu w uroczystem przyjęciu pary królewskiej oraz wyborach do rad gė- 
neralnych, mających się odbyć 9 listopada 

INTERPELACJA FRAKCJI SOCJALISTYCZNEJ. 

SOFJA. (PAT). — Socjalistyczna frakcja Sobrania zgicsiła interpelację, zapytu- 
jącą, czy jest rzeczą prawidopodobną, że także i następca tronu będzie wychowany w 
wierze katolickiej. Frakcja socjalistyczna ponadto zapytuje, czy małżeństwo króla Bo- 
rysa nie spowoduje nowego kursu w bułgarskiej polityce zagranicznej. 

Burza powodem opóźnienia powrotu 
królewskiej pary bułgarskiej 

WIEDEŃ. (PAT). — Dzienniki wiedeńskie donoszą z Aten, że gwał- 
towna burza zmusiła w dniu 28 bm. okręt, wiozący króla Borysa wraz z jego 
małżonką, a udający się do Bułgarji, szukać schronienia w jednym z portów 
pewnej greckiej wyspy. Z Sofji donoszą, że z powodu opóźnienia przyjazdu 
młodej pary królewskiej panuje tam zaniepokojenie. 

Kto i dlaczego dokonał zamachu 
na Stahlberga? 

ROZKAZ WYSZEDŁ ©D GEN. VALLENIUSA. 

HELSINGFORS. (PAT). — Premjer Sviahuwud oznajmił przedstawi- 
cielom prasy, że dotychczasowe śledztwo niezbicie stwierdziło, iż rozkaz por 
wania prof. Stahlberga został wydany przez gen. Valieniusa, który zresztą 
podczas badania oświadczył, że tylku On winien ponosić odpowiedzialność za 
porwanie. Jak stwierdziło śledztwo, porwanie nie było krokiem, poprzedzają- 
cym przewrót. Prócz tego stwierdzono, że tylko kilku oficerów sztabu ge- 
neralnego było zamieszanych pośrednio w porwaniu. Wszyscy oni zostali 
zwolnieni z zajmowanych stanowisk. 

LAPPOWCY NIE BRALI UDZIAŁU. 

HELSINGFORS. (PAT). W-g ostatnich doniesień, w przygotowanym 
zamachu który zakończył się porwaniem prezydenta Stahlberga, lappowcy 
nie brali udziału. Zamach miał wewnętrzno - polityczne cele i dlatego twier 
dzenia prasy sowieckiej, że był to pierwszy krok do zrealizowania sojuszu 
militarnego państw bałtyckich w celu wystąpienia przeciwko Rosji Sowiec- 
kiej, są pozbawione wszelkiej podstawy. 

Zakończenie strajku metalow- 
ców w Niemczech 

BERLIN. (PAT). We wtorek około północy zakończyły się rokowania 
ministra pracy dr. Stegerwalda z przedstawicielami pracodawców i robotni- 
ków berlińskiego przemysłu metalurgicznego w sprawie przerwania strajku. 

Między. przedstawicielami stron obu doszło do porozumienia, w myśl 
którego praca w fabrykach metalurgicznych podjęta ma być niezwłocznie na 
dawnych warunkach. W dniu 29 bm. przedstawiciele robotników przedłożyć 
mają uchwałę wtorkową zawodowym organizacjom robotniczym przemysłu 
metalurgicznego. 

Zuchwały napad na wóz pocztowy 
LUBLIN. (PAT). — W nocy z 28 na 29 bm. między Tomaszowem Lubelskim a 

Bełzem, pow. Rawa Ruska, na wóz pocztotwy, zdążający z Tomaszowa Lubelskiego do 
Bełza napadło 5 osobników, którzy zabili jurmana Stanisława Hapkę, ciężko zranili po- 
cztyljona Bernarda Ignaciuka i zrabowali 13.720 zł. gotówką oraz listy wartościowe. Wła 
dze prowadzą enćrgiczny pościg. 

Akademja Witoldowa w Krakowie 
W wielkiej sali „Florjanki** miała miej- 

sce w sobotę uroczysta Akademja, zorgani- 
zowana przez koło krakowskie „Myśli Mo- 
carstwoweį“ ku uczczeniu 500-letniej roczni 
cy zgonu Wielkiego Księcia Witolda. 

Salę zapełniła szczelnie młodzież akade- 
micka oraz członkowie Związku Pracy Mo- 
carstwowej Kół fabrycznych i Legji Mocar- 
stwowej. W pierwszych rzędach zajęli miej- 
sca: Jego Magn. rektor Załęski, prezydent 
Schneider, starosta Małaszyński, prof. Ko- 
neczny, dr. Frączkiewicz, reg. Brzechowski 
i wielu innych. 

Akademię zagaił słowem wstępnem pre 
zes Myśli Mocarstwowej "kol. Pruszyński, 
wskazując czem postać Witolda jest dla, mło 
dzieży objętej ruchem mocarstwowym, dą- 
żącej do nawiązania w swej pracy państwo 
wo - twórczej do wielkiej tradycji Polski 
Jagiellonów. 

Zkolei prof. U. J. dr. Koneczny w odczy- 

cie p.t. „Synteza Witolda" dał obraz dzie- 
jowego znaczenia bohatera Grunwaldu, ja- 
ko współtwórcy polsko - litewskiego mo- 
EN R Z ną tle naracyjnie u- 

wypuklonego biegu wypadkó iecza 
postać Witolda. ” E 

Następnie zabrał głos przybyły z War- 
szawy komendant szef Legji Mocarstwowej 
Rowmund Piłsudski. W przemówieniu swem 
wykazał, jak wiele jeszcze pozostało nalotu 
niewoli nietylko w naszem życiu państwo- 
wem. ale nawet w symbolach narodowych, 
jak w hymnach i świętach. W kadrach orga 
nizacyj mocarstwowych zaprawia się już je- 
dnak młode i nowe pokolenie, dla którego 
epoka niewoli była tylko złym perjodem, po- 
nad i poprzez który nawiąże ono duchem 
do świetnych tradycyj Grunwaldu i Unji, 
Czynem swym potrafi te tradycje wskrzesić. 

Tak młodzież akademicka środowiska kra 
kowskiego uczciła rocznicę Witoldową. 

  

PARADA MIŁOŚCI 
w roli tytułowej MAURICEA CHEVALIER 

i czarująca Jenette Mac Donald 

w kinie „HOLLYWOOD 

Nasze zwycięstwo piłkarskie 
Wielką przyjemność sprawił 10 ty- 

sięcom widzów mecz piłkarski Polska 
-— Łotwa. Czerwone spodenki i biaie 
koszulki z wielkim orłem grały o nie- 
bo, lepiej od czerwonych koszulek ło- 
tewskich. 

Wygraliśmy 6:0 i wynik nie jest 
ani o jedną bramikę za wielki, gdyby 
było 8 czy 10 do zera, sprawiedliwo- 
ści też stałoby się zadość. 

Było na co patrzeć. Balcer na le- 
wem skrzydle dokazywał cudów — je- 
go biegi z piłką fascynowały popro- 
stu widzów i... przeciwników. Zdawa- 
ło się, że dla tego wysokiego, silnie 
zbudowanego chłoptysia niema zapo- 
ry — zrobił parę kroków, raczej parę 
kolosalnych susów i Łotysz zostawał o 
pięć metrów z tyłu. Jak wicher mijał 
Balcer zdumionych przeciwników, któ- 
ryś rzucił mu się pod nogi — nie pow- 
strzymało go to ani na chwilę, prze- 
skoczył przezeń i śmignął do bramki, 
gdyby wyrósł nagle płot na drodze, 
przesadziłby go również z pewnością. 

Z prawego łącznika Nawrot załaził 
Lotyszom za skórę. Dał im bobu. Nie- 
wiadomo co mu się stało, dość, że on, 
który uchodził za więcej niż miernego 
strzelca, który zawsze wpychał, wci- 
skał gole, ale ich nie strzelał — teraz 
walił jak z armaty. Co podjedzie atak 
polski do bramki łotewskiej — Nawrot 
łomocze. I każdy strzał był groźny, 
każdy celny — świetny bramkarz Viz- 
ła miał ciężką robotę, przez cały rok 
się pewnie biedak tyle nie narobinzo- 
nował, nachwytał i namartwił, co przez 
te półtorej godziny. Zwłaszcza kiedy 
po przerwie (przy stanie 3:0) drużyna 
polska trochę osłabła w zapale, gracze 
zaczęli chodzić, nie biegać, Łotysze 
nabrali animuszu — kiedy zanosiło się, 
że wynik albo nie ulegnie zmianie, a|- 
bo Фа gości się poprawi — nagle po 
Szybkiej akcji, z małego zamieszania, 
z 18 metrów — Nawrot wyrżnął z wo- 
leya taką bombę, że piłkę uirzano do- 
piero, gdy klapnęła w samym rogu 
siatki, wtedy mały Vizla omal się nie 
rozpłakał — na taki piorun Zamorra 
nawetby nie drgnął. 

Przyjemnie wygrywać. Nic dziwne 
go, że gracze nasi schodzili z boiska 
rozpromienieni, roześmiani, weseli. Tą- 
kiego sukcesu cyfrowego nigdy nie 

CHODZĘ PO MIEŚCIE, 

odnieśliśmy, choć Łotwa okazała się 
słabizną, drużyną, którą każda ligowa 
rozłożyłaby z łatwością, jednak zwy- 
cięstwo jest cenne. Nawrot, świetny 
strzelec 4 bramek (rekord na meczu 
międzypaństwowym), uważać będzie 
z pewnością — słusznie zresztą — 
mecz ten za najpiękniejszą swą kartę 
sportową w życiu. 

«Do Pragi, na ostatni mecz z cyklu 
rozgrywek o puhar amatorski, pojecha 
ła drużyna niegorsza od tej, co wal- 
czyła w kraju, ale trafiła na znacznie 
lepszego przeciwnika. Czesi wygrali 
2:1 co jest bardzo skromnym trium- 
fem, ale zawszeć triumiem.  Moralnie 
Czesi są kontenci — w czwórmeczu 
bowiem Polska, mimo tej porażki, za- 
jęła pierwsze miejsce, Węgrzy drugie, 
Wiedeń trzecie, a oni czwarte — suk- 
ces tedy nad mistrzem pocieszy ich 
nieco. 

Na forum międzynarodowem akcje 
naszego foot-baalu poszły w górę — 
należy się to nam, wobec rozrostu piłki 
nożnej, wzmożenia się jej popularności 
— wstydby było nie awansować. 

Przechodząc od wielkich wydarzeń 
do mniejszych, trzeba skonstatować, 
że kwestja: kto będzie mistrzem Pol- 
ski, podobnie jak i w zeszłych latach, 
jest zgoła tajemnicza. Cracovia i War- 
ta mają najwięcej szans, bo najmniej 
punktów straciły, Wisła zdobyła ich 
dotychczas najwięcej, a to, co się ma 
zawsze jednak najpewniejsze, przytem 
jest, zdaje się, w najlepszej formie. Le- 
gja kroczy tuż, tuż, ale mistrzostwa 
napewno nie zdobędzie — zadowol- 
ni się czwartem, może trzeciem miej- 
scem. 

Do Ligi gramolą się Amatorski K. 
G. ze Śląska, Lechja ze Lwowa, Legja 
z Poznania i któryś z pułków północ- 
nych. Wojskowi będą oczywiście Kop- 
ciuszkiem w tem towarzystwie i ober- 
wą solidnie od tych i owych. Najlepsi 
są bezwzględnie ślązacy i Iwowianie 
— między ni mi rozegra się walka. 
Więcej przemawia za Amatorskim, któ 
ry rozgromił mistrza Krakowa — nie- 
złego Wawela — 6:0. Śląskowi należą 
się dwą kluby w lidze — na tyle dzie- 
siątków dobrych klubów, na te setki 
doskonałych graczy — byłoby to led- 
wie wystarczające. Karol. 

Deklasuje my Wilno 
Pozwolą państwo, że powrócę znów do 

Spraw autobusow. Nie będzie mi jednak cho 
aziło o te codzienne na ten temat narzekania 
nie pisnę ani słówkiem o absurdalnych cen- 
nikach, nie wspomnę też o wzmagającej się 
arogancji p. p. konduktorów wobec publicz 
ności, ani o nowej fali gadulstwa p. p. szo- 
ierów, ani nawet o coraz nieregularniej- 
szem kursowaniu autobusów (od czasu, jak 
nad temi sprawami nadzór wzięła na sie- 
bie samą „Spółdzielnia ”'), 

Nie, nie! Słowa o tem wszystkiem 
napiszę, ale zgoła inny temat poruszę. 

. Przypuśćmy, że ktoś z nas, wilnian, zro- 
bił sobie małą wędrówkę po Polsce. Był na- 
turalnie w stolicy, był w Poznaniu, Katowi- 
cach, Lwowie, ba! nawet w takim Rado- 
miu, a i w Łodzi także. Musiał tam zwrócić 
uwagę. na komunikację miejską. Zobaczył 
niemal wsżędzie tramwaje, zobaczył auto- 
busy. Jestem „pewien, że mu musiały przyjść 
na myśl porównania tamtejszych środków 
lokomocji z naszemi, z naszemi wileńskiemi 
autobusami. Musiały mu też w związku z 
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Od Związku Polskich 
Korporacyj Akadem. 

; Bacznie obserwując przez szereg lat prze 
jawy życia Korporacyj zrzeszonych w Zwią- 
zku, mogliśmy stwierdzić, że zasadniczy kie 
runek władz związkowych był wyrażnie na- 
stawiony na popieranie pewnej tylko grupy 
politycznej. 

Jako przykład możemy przytoczyć wy- 
padek, który miał miejsce przed kilku dnia- 
mi, a mianowicie: grono akademików posta- 
nowiło uczcić obchodem pamiętną i drogą 
sercu każdego Polaka rocznicę odzyskania 
Wilna. Wileńskie Koło Międzykorporacyjne, 
uchwałą # @та 14 bm. postanowiło wziąć 
gremjalny udział w uroczystości wraz ze sztandarami. W ostatniej chwili Prezydjum 
Koła, będące li tylko organem wykonawczym 
i nie mające prawa uchwał Koła według 
swego widzimisię zmieniać samowolnie wy- 
dało Korporacjom zakaz brania udziału w 

nie 

obchodzie motywując to tem, że uroczystość . 
była zorganizowana nie 'przez Wileński Ko- 
mitet Akademicki Związku Polskiej Młodzie 
ży Narodowej. Fakt ten wyraźnie określił sta 
newisko Związku Pclskich Korporacyj Akade 
mickich, który i w tym wypadku nie bacząc 
na powagę uroczystości stanął po stronie je- 
dnego tylko odłamu młodzieży, zwalczając 
pcczynania ludzi dobrej woli jedynie dlate- 
go, że ludzie ci nie są z ich szeregów. 

Po zaobserwowaniu całego szeregu po- 
dobnych wystąpień Po cA władz na- 
czelnych i poszczególnych Korporacyj, stwier 
dzamy, że Korporacja Cresovia nie może się 
pogodzić z tym stanem rzeczy. 

Wychodzimy z założenia, iż nie można 
wprowadzać momentów partyjnych walk do 
Korporacyj akademickich, nie chcemy, aby 
o naszych deklach mówiono, że upiększają 
każde wystąpienie partyjne, nie chcemy krę 
powania poszczególnych członków Korpora 
cyj narzuconem z góry politycznem nasta- 
wieniem. 

Korporacja, w naszem pojęciu, winna być 
tak zcementowanym ośrodkiem, który, gru- 
pując ludzi o różnych przekonaniach politycz 
nych, potrafi jednak postawić na pierwszem 
miejscu interes Państwa, a nie dobro tej lub 
innej kategorji partyjnej. Chcemy, aby Kor- 
poracje stały się zarzewiem nowego prądu 
idei państwowej, która powinna być dla nas 
najwyższym nakazem postępowania, 

Stwierdzając powyższe zgłaszamy swe 
wystąpienie ze Związku Polskich Korporacyj 
Akademickich. 

Wzywamy wszystkie Korporacje, którym 
kultywowanie idei państwowej jest nakazem 
postępowania do wyraźnego sprecyzowania 
swego stanowiska. 

Za koło Filistrów: 

z dr. nei) Bossowski — #- 
ister — proiesorUniwersytetu S. B. 

(—) Mr. Bohdan Kawecki — filister 
Za prezydjum korporacji „Cresovia“: 

(—) Józei Trzeciak - comilton 
(—) Jarosław Zielecki — comiliton 
(—) Józef Trzeciak — comiliton 

(©) Tymoteusz Kowalewicz—comiliton 
Wilno, dnia 29 października 1930 r. 

Inne pisma prosimy o przedrukowanie. 

ъ 

tem przyjść na myśl refleksje. Oto, jak te 
refleksje wyglądały: 

Organizacja i wygląd komunikacji miej- 
skiej jest jednym z elementów, które wzięte 
łącznie, dają pewien wyraz, oznaczają fizjo- 
nomję danego miasta. Stąd się bierze sta- 
ranność i pieczołowitość, jakiemi powszędy 
otaczane są zagadnienia komunikacyjne. 

Rzecz ta doceniana jest wszędzie, doce- 
niana jest we wszystkich miastach w Połsce 
(o zagranicy niema co i wspominać), jeno 
u nas, w Wilnie, w zapomnieniu pozostaje. 

Komunikacja miejska wszędzie jest „ocz- 
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kiem w głowie” miast, gdy u nas ma się ją 
ot, za hetkę pętelkę. To, co gdzieindziej 
stanowi ambicję miasta, u nas jest wyrazem 
jego abnegacji. Takiem postawieniem spra- 
wy Wilno deklasuje samo siebie do pozio- 
mu jakiejś zapadłej dziury, jakiejś zakaza- 
nej Pipidówki, której na solidnie, poważnie, 
przedstawiającą się komunikację miejską 
nie stać. 

Czyż doprawdy nikogo w Wilnie nie rażą 
te nasze mizerne autobusiki, z których każdy 
inaczej wygląda, każdy innego jest koloru, 
innego kształtu, innej wielkości, z którycn 
50 proc. już do lamusa się nadaje? Czy to 
można nazwać komunikacją autobusowa 
takiego miasa, jak Wilno? Jak można pogo- 
dzić istnienie „takiej” komunikacji z niewąt- 
pliwemi wysiłkami Magistratu w kierunku 
uestetycznienia miasta, w kierunku nadania 
mu zasłużonej powagi, podniesienia do pew 
nego poziomu? 

Rozumiem, że warunki terenowe Wilna 
nie pozwalaja na uruchomianie wielkich sa- 
mochodów w rodzaju warszawskich lub po- 
znańskich, ale czy to już ma  usprawiedli- 
wiać fakt, że nam patrzeć każą na te pstro- 
kate taratajki? Czy nie można ustalić okre- 
ślonego typu karoserji, nawet dla tych nie- 

  

    

  

sPosozsEiwią 

wielkich autobusów, które nadają się do kur 
sowania po Wilnie? Czy nie nadawałoby to 
pewną jednolitość naszej komunikacji auto- 

busowej? | 
Przecież jest chyba dość w Wilnie czyn- 

nikow, które mogłyby się tą sprawą zająć, 
które mogłyby ją uregulować, do których 
nawet należy obowiązek obrony stolicy Wiel 
kiego Księstwa przed jej deklasowaniem na 
każdem polu, na każdym odcinku tego, co 
się życiem Wilna zwykło nazywać. 

Nowości Wydawnicze 
— „Świat* o niepodległości Belgji. W 

setną rocznicę niepodległości Belgji tygodnik 
ilustrowany „Świat* wydał specjalny, cie- 
kawy zeszyt, zawierający artykuły: posła na 
szego w Brukseli T. Jackowskiego p.t. „Pol- 
5Ка — Belgja“ „Zdzisława Dębickiego „Kró- |, 

lewska Para“, Zuzanny Rabskiej „Literatura 
belgijska”, prof. L. Thomas „Teatr belgij- 
ski“, M. Tretera „Sztuka pelgijska" ]. Ka- 
den Bandrowskiego „Muzyka a 0 
źródłach zamożności Belgii napisał znany fi 
nansista A. Wieniawski, p. W. Fajans dał 
wyczerpujący artykuł pt. „Kapitały belgijskie 
w Poisce* oraz pan Włodzimierz Zbrowski 
syntentyczną pracę o „Belgji Gospodarczej”. 

Zeszyt ten, bogato ilustrowany, jest cen- 
rem źródłem informacyj o stosunkach kultu 

ralnych, politycznych, społecznych i gospo- 
darczych Belgji. к 

Współczesna encyklopedja 
polityczna i gospodarcza 

podręczny informator dla wyborców. 

Nowe wydanie Prof. Peretiatkowicza 
Cena zł. 12 

Księgarnia Św. Wojciecha 
RISE DOZ,
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' AKADEMICKA WOLNA TRYBUNA 
DO GÓRY NOGAMI 

Obserwując życie akademickie w obec- 
rym jego stanie, a w szczególności ostatnio 
zaszłe wypadki, należy wypowiedzieć parę 
refleksyj ogólniejszych o rzeczach, które 
nas wszystkich powinny interesować. 

Jakie jest znaczenie organizacyj ideo- 
wych młodzieży akademickiej? Są one wy- 
razem jej myśli, prądów ideowych w niej 
nurtujących. Taki układ, jaki się wśród 
nich obecnie zaznacza, jest przyszłym ukła- 
dem prądów ideowych starszego społeczeń- 
stwa. Organizacje akademickie idą w przy- 
szłość i od nich przedewszystkiem ta przy- 

‚ Szłość ma zależeć, Akademik nie powinien 
*  wtłaczać się w istniejące foremki myślowe i 

zwyczaje, które mogą być nietylko nie od- 
powiednie, ale mogą spaczyć i z reguły pa- 
czą jego właściwą psychikę. Akademik mu- 
ssi przystosować skostniałe formy do potrzeb 
swojego pokolenia i ewolucji rozwojowej je- 
go umysłu. Konieczna tu jest odwaga i ener 
gja dla wprowadzenia zmiany. 

Nie mam zamiaru propagowania — Бет- 
rayślnego doktrynerstwa, nie chcę też ne- 
gować dodatnich wartości, zawartych w 
ideologjach starszego społeczeństwa. Życie 
ideowe musimy obserwować i z tych obser- 
wacyj wyciągać wnioski, jak sami mamy je 
zbudować. Więcej nawet. Przecież niema 
nawet organizacyj akademickich, któreby nie 
czerpały swoich programów, z programów 
pokoleń. 

Tu chodzi nie o podstawy życia ideowe- 
go, bo prawie wszyscy mamy je takież same, 
tylko o jego przejawy bardziej szczegółowe, 
6 widoczne organizacje, które w ten lub in- 
ny sposób budując swoje ideologje starają 

się do nich przyciągnąć maksimum lu- 
dzi. Tego właśnie my, akademicy, nie po- 
winaiśmy się ślepo trzymać. Tutaj właśnie 
my mamy głos, od nas zależą reformy. ‚ 

W naszem życiu akademickiem dają się 
zaobserwować objawy wręcz nieodpowiada- 
jące temu zasadniczemu charakterowi aka- 

£ demickich organizacyj ideowych. Tu widzi- 
my, že student bierze czynny i to bardzo 
czynny udział w życiu nawet politycznem 
starszego społeczeństwa. Tutaj mamy sto- 
sunek odwrócony. Na nas oddziaływa to ży- 
cie polityczne nas wciąga do swoich 
form i ususów. Wszystko na lewą stronę. 
Skutki tego są widoczne, słyszalne i dotkli- 
we — mieliśmy je w ubiegłą niedzielę w 
Ognisku. 

Nie możemy pozwolić na bojowo poli- 
tyczne występy na naszym terenie. Precz z 
terenu akademickiego z polityką ogólną, któ 
ra naszych organizacyj obchodzić ше то- 
że! Potrafimy się przeciwstawić wszelkim 
wpływom zewnętrznym. 

Niema co tu rozważać, kto winien. Wszy- 
scy winnii Wojciech Dąbrowski. 

  

  

  

„Chciejmy chcieć" 
O pracy społecznej akademików 

1 
Miody chłopiec, czy dziewczyna, jeżeli 

nie przeżyli chociażby na krótko okresu idea 
lizmu, albo nawet egzaltacjj (w dodatnim 
kierunku), są według mnie stanowczo * du- 
£howymi kalekami. Kalectwo to niewidzialne 
nazewnątrz bywa najczęściej przez wielu 
wcale niedostrzegane, jednakże niem jest, 
bo jest znakiem, że dusza młodego w swoim 
rozwoju posiada lukę. w pewnej jego fazie 
nie osiągnęła pełni. 

We wrażliwej i młodej duszy, obok ma- 
rzeń o własnej przyszłości, szczęściu, cza- 
sem sławie, muszą się znaleźć silne , wzloty 
myśli górnych, ogarniających wyższe i szer- 
sze regjony: swoje społeczeństwo, naród i 
całą ludzkość, potężne tchnienia uczuć po- 
dziwu i uwielbienia dla tych, co walczą i 
tworzą, serdecznego współczucia dla tych, 
co na nizinach ciemni są lub cierpią. 

Myśli takie i uczucia tak są zrośnięte z 
młodością „górną i chmurną“, że opłomie- 
niają ją chęcią „pchnięcia bryły świata na no 
we tory'* — lepsze! 

Budzą się one w starszych klasach po- 
bytu szkoły średniej i prężą wolę do czynu. 
Po maturze, w uniwersytecie, gdzie praca 
społeczna zorganizowana, gdzie pokażą, co 
i jak robić, stanie się do pracy. 

W ten mniejwięcej sposób myśli i czuje 
ta część młodych, której widnokręgu umy- 
słowego i moralnego nie są w stanie zapeł- 
nić po brzegi: oddanie się z całej duszy. 
sportom, poznanie gruntownie międzynaro- 
dowej produkcji filmowej, czy inne równie 

' współczesne, a obliczone tylko na własną 
przyjemność zajęcie. 

Tak myślą i czują ci, którzy rozumieją 
całą odpowiedziatność za przyszłe losy pań- 
stwa, gdzie wiedzą, że nie będą pionkami, 
ale elementem twórczym i kierowniczym 
za przyszłe losy kultury narodowej, której 
będą współtwórcami i strażnikami zarazem. 

Oni też oddźwiękną wolą czynu, a potem 
i,czynem samym na gorący apćl do nas 
dkademikėw, jednego z naszych wodzów 
duchowych, jakim była piękna i mocna mo- 
wa rektorska, wygłoszona przy otwarciu 
roku akad. 1927 — 28 przez prof. Stanisła- 
wa Pigonia „O powołaniu młodzieży aka- 
demickiej“. й 

Większość z nas jeszcze jej nie mogła 
słyszeć, ale prawie wszyscy czytaliśmy ją w 
jubileuszowym numerze „Almae Matris Vil- 
nensis“ albo w osobnej odbitce. 

W mowie tej podkreślone są dwa nasze 
najpoważniejsze braki. 

Zarzut pierwszy dotyczy niedostatecznej 
obowiązkowości w studjach, która je prze- 
wleka i tem samem naraża państwo na kosz 
% którychby można uniknąć, a więc straty. 
daje się, że pod tym względem z roku na 

rok się poprawiamy. | 

Chodzi więc tutaj bardziej o drugie z 
poniższych wskazań mowy  rektorskiej: 
„możliwie najbardziej bujny i chyży wzrost 
w górę, opanowanie obranej dziedziny wie- 

«dzy, zdobywanie szczytów nauki z jednej 
strony, a z drugiej ustawiczna, niewygasa- 
jąca troska o łączność z masą narodu, 0 ży- 
wy związek z jego jažnią“.*) 

Jednak to nie jest tylko przypomnieniem, 
bo zamało przemyślany i nie doceniany (cże 
go dowodzi nasza obojętność i bezczynność) 
sprawy bliskiego kontaktu 1 wzajemnego 
Ki“ się w pewnym zakresie wszyst- 

h warstw społeczeństwa polskiego. 
Haseł i frazesów demokratycznych sły- 

Sżymy tysiące. Szafują niemi różni ludzie 
dla różnych celów. Ale tam, gdzie są tylko 
słowa, niewiele z nich pociechy. 

My młodzież akademicka mamy przed 
sobą olbrzymie obszary niezajęte na niwie 
tej pracy, która najbardziej nam przystoi i 
przy stosunkowo niedużym wysiłku może 
być bardzo owocna, na niwie pracy społecz- 
no-oświatowej wśród, warstw robotniczych 
i młodzieży pracującej. 

'. Praca taka prowadzona umiejętnie, z za- 
pałem, w duchu prawdziwie chrześcijańskim 
i narodowym stanie się spoidłem ogromnie 

— 

+) Poruszenie sprawy naszej pracy społecz 
no-oświatowej powinno być tylko przypom 
nieniem dla nas tak, jak było z obowiązko- 
wością w studjach. 

mocnem w budowaniu potęgi Polski; tamą 
przeciw niszczycielskim falom ze wschodu i 
wrzeniom wewnętrznym, wynikającym z ra- 
żących przedziałów między warstwami, z 
niezrozumienia wspólności interesów, pomi- 
mo różnolitości zadań. 

W myśl bardzo głębokiego i pięknego 
powiedzenia, że „między głową a rękami 
opatrzność umieściła serce, aby było łączni- 
kiem* — wytwarzajmy ten łącznik. 

Halina Lenkówna. 

  

  

Sprawozdawca „Słowa”* ubiegł teljetoni- 
stę Wolnej Trybuny w opisie uroczystości 
imatrykulacyjnej na czwartku akademickim. 
Naturalnie opuścił wiele szczegółów, bliskich 
sercu akademika, opuścił może właśnie to, 
co stanowiło dla nas moralną zdobycz tego- 
rocznej „imatrykulacji”. 

A jednak wynieśliśmy nietylko dobry 
humor, ugruntowany wesołą  „potanculką“ 
w Ognisku, nietylko szacunek dla budującej 
się tradycji, lecz i do pewnego stopnia mo- 
ralną nauczkę; były nią słowa J.M. Rekto- 
ra; który w swojem krótkiem przemówieniu 
poruszył zagadnienie naprawdę wielkiej wa- 
gi. Mamy na myśli zwrócenie przez J. M. 
uwagi na fakt wynoszenia na forum publicz- 
ne (prasa!) wewnętrznych nieporozumień 
uniwersyteckich, spraw, które winny być za 
łatwiane w rodzinie akademickiej. 

Mniejsza z tem „kto zaczął”. Czy byli 

winni „oni*, czy „my”. Dość, iż "należy 
stwierdzić, iż fakty niepotrzebnego wywle- 
kania konfliktów międzystowarzyszeniowych 
i t. p. istniały. I dlatego warto wziąć jednak 
do serca słowa ]. M. Rektora i pamiętać na 
przyszłość o bardzo mądrem przysłowiu: 

„Co się dzieje w szkole, 
nie opowiadaj, choćby cię smażono w 

smole“. 

Z KÓŁ NAUKOWYCH 
— Kolo Matematyczno-Fizyczne — urzą- 

dza cykl odczytów popularno naukowych z 
dziedziny fizyki. Wśród prelegentów widzi- 
my nazwiska p. p. Niewodniczańskiego, Ho- 
rodniczego, L. Dąbrowskiego, Skorki, mg. 
Turczyńskiego, Browkina, Jasieńskiego, Kul- 
bickiego. Wszystkie odczyty przy ul. Nowo* 
gródzkiej 22. 

Koło Rolników walczy z kłopotami miesz- 
kaniowemi, wobec nagłego odebrania więk- 
szej części lokału przez władze uniwersytec- 
kie. 

Z chóru akademickiego 
W. sobotę 1-XI i w poniedziałek 3-XI zo- 

stanie wystawione w teatrze „Lutnia“ mi- 
sterjum muzyczne Moniuszki p. t. „Widma“. 
W misterjum weźmie udział chór akademic- 
ki, który pierwszy miesiąc swej pracy w 
bieżącym roku poświęcił na opracowanie 
partyj chóralnych „Widm*. 

  
  

KRONIKA 

    
CZWARTEK 

30 Dziś W. słońca 0 g. 6 m 27 

= 1, słonca o godz 4 m. 13 

Olimpjusza 
LŽ 
SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEORO- 

LOGji U. S. B. W WILNIE. 

z dnia 29. X. 1930 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 754 

Temperatura średnia -|- 6 

Temperainra najwyższa -|l- 7 

Temperatara najniższa -l- 4 

Opad w miilimetrach: 0,1 

Wiatr 

przeważsiący 

Tecdencja: wzrzst 

Uwsgli: pochmurno, wiecz. deszcz 

południowy 

URZĘDOWA 
— Pan wojewoda wyjechał do Warsza- 

wy. P. Wojewoda Raczkiewicz, powróciwszy 
z kilkadniowej podróży inspekcyjnej odbytej 
na terenie województwa, wyjechał w dniu 
wczorajszym do Warszawy celem wzięcia 
udziału w pierwszem zebraniu nowej Kapi- 
tuły Orderu Odrodzenia Polski. 

Na posiedzeniu tem w dniu 30 bm. o g. 
18 na Zamku pod przewodnictwem p. Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej, nastąpi ukonstytu- 
owanie się władz Kapituły. Dnia następnego 
Kapituła obradować będzie w Prezydjum 
Rady ministrów i rozpatrzy wnioski w spra- 
wie odznaczeń w dniu 11 listopada, orderami 
Odrodzenia Polski. 

— Audjencje u p. wojewody. P. wojewo- 
da Raczkiewicz przyjął w dniu wczorajszym 
JM rektora USB prof. Januszkiewicza, prze- 
wodniczącego komitetu obchodu 10-lecia, w 
sprawach, związanych z uroczystościami na 
dzień 10 i 11 listopada br. byłego posła, 
redaktora Aleksandra Zwierzyńskiego, potem 
prezydjum Związku Ziemian powiatu  bra- 
sławskiego z panią Mikulicz - Radecką na 
czele w sprawach rolniczych powiatu brasła 
wskiego oraz dowódcę korpusu kadetów 
ze Lwowa płk. Florek, który bawił kilka dni 
na Wileńszczyznie i zwiedzał okolice jezior 
Postawskich w związku z projektowanem u- 
rządzeniem tam w przyszłym roku obozu let 
niego kadetów. 

AKADEMICKA 

— Odczyt o kollegjach i uniwersytetach 
amerykańskich wygłosi w Auli Kolumnowej 
Uniwersytetu w piątek dn. 31 bm. o godz. 
19 przybyły z Ameryki prof. Stefan Mierz- 
wa, dyrektor Fundacji Kościuszkowskiej, ma 
jącej za cel utrzymanie łączności naukowej 
między Ameryką i Polską przez udzielanie 
studentom w Polsce stypendów na studja 
w Ameryce, a studentom w Ameryce na stu- 
dja w Polsce, oraz przez wymianę profeso- 
rów. Wstęp na odczyt wolny. 

ZEBRANIA i ODCZYTY 
— Ze Stowarzyszenia Lekarzy Polaków 

w Wilnie. W piątek dn. 31 października r.b. 
o godz. 20 w lokalu  wileńsko-nowogródz- 
kiej Izby Lekarskiej (ul. Mostowa 8 — 21) 
odbędzie się posiedzenia zwyczajne Stowa- 
rzyszenia. 

Wobec ważności spraw zarząd uprasza 
członków o jaknajliczniejsze przybycie. 

RÓŻNE 
— W piątek konsulat łotewski nie będzie 

czynny. Jak nas informują Konsulat łotewski 
nie będzie czynny w dniu 31 października z 
powodu święta. 

— Apel do uczestników walk o Wilno 
1918 — 1920. Komitet pierwszego zjazdu b. 
uczestników walk o Wilno( zwołanego na 
10 i 11 listopada rb. w Wilnie, rozesłał już 
1000 zgórą zaproszeń zarówno imiennych, 
jak pod adresem poszczególnych organiza- 
cyj, podkreślając, że prawo do udziału w 
zjeździe mają wszyscy uczestnicy walk o 
Wilno z lat 1918 — 1920 bez względu na 
stopień, funkcję i oddział, oraz wszycy człon 
kowie organizacyj wojskowych, społecznych, 
gospodarczych i kulturalnych, które w la- 
tach 1918 — 1923 współpracowały w dziele 
związania ziemi wileńskiej z Polską. Do za 
proszeń dołączone zostały specjalne  „kar- 
ty zgłoszenia”, które po wypełnieniu winny 
być odesłane z powrotem Komitetowi najda- 
lej do dnia 5-go listopada rb. Ponieważ Ko- 
mitet nie rozporządza adresami wszystkich 
bez wyjątku zainteresowanych, wzywa prze 
to wszystkich, którzy zaproszenia i karty 
zgłoszenia nie otrzymali, ażeby zechcieli nie 
zwłocznie podać swój adres Komitetowi Wy 
konawczemu Komisji Zjazdu b. Uczestników 
walk o Wilno , Wilno, Urząd Wojewódzki, 
pokój nr. 36 a zaproszenia i karty zgłosze- 
nia będą im natychmiast przesłane. 

— Walka z niesumiennymi dłużnikami. 
Stowarzyszenia kupieckie otrzymały wiado- 
mość, iż ministerstwo sprawiedliwości , na 
skutek interwencji organizacyj gospodar- 

— Zmiana godzin urzędowania. W okre- czych przystąpiło do opracowania projektu 
sie od 1 listopada do 3 marca 1931 r. urzę- 
dowanie w instytucjach państwowych odby 
wać się będzie od 8.30 rano do 3.30 po poł. 
W sobotę do 2 po poł. | 

— Kary za opilstwo, awantury i sprze- 
daż mięsa niestemplowanego. Starosta Gro- 
dzki w Wilnie ukarał Rodziewicza Adama i 
Wogiela Jana, za nader gorszące zachowanie 
się w stanie nietrzeźwym w dniu 26 paź- 
dziernika rb. na wiecu przy ul. Raduńskiej 
32 każdego aresztem bezwzględnym na prze 
ciąg trzech miesięcy oraz grzywną w wyso- 
kości 1000 zł. z zamianą wrazie nieściągal- 
ności po trzy miesiące aresztu. 

Przy wyznaczeniu wskazanych kar był 
wzięty pod uwagę fakt, iż Rodziewicz Adam 
i Wogiel Jan byli już raz karani za ukazanie 
się w miejscu publicznem w stanie nietrzeź- 
wym. = 
® Pozatem ukarani zostali: szofer Tworo- 
gal Bernard za prowadzenie autobusu w 
Stanie nietrzeźwym, aresztem przez dni 7, 
Epsztejna Mejłacha za handel mięsem  nie- 
stemplowanem aresztem przez dni 7, Panasiu 
ka Michała za handel niestemplowanem 
mięsem aresztem przez dni 7. 

MIEJSKA 
— Nowy lokal na pogotowie. Magistrat 

wykańcza remont domu w murach po fran- 
ciszkańskich w celu rozlokowania tam Po- 
gotowia Ratunkowego gnieżdżącego się do- 
tychczas w trzech ciemnych pokoikach w 
gmachu Magistratu przy ulicy Dominikań- 
skiej. 

— Zatarg na rzeźni. Próby zlikwidowa- 

nia zatargu z robotnikami na rzeźni nie dały 
rezułtatów. у Ją: 

Obecnie porzuciło pracę kilkadziesiąt о- 

sób, w odpowiedzi na próby przyjęcia do 
pracy nie związkowców. > 

WOJSKOWA 

—Awanse oficerskie. W ostatnich dniach 
grudnia rb., lib w początku stycznia roku 
rzyszłego nastąpią awanse oficerskie we 

wszystkich rodzajach broni. Wszelkie po- 
głoski o mających rzekomo nastąpić wcze- 
śniejszych awansach poszczególnych wyż- 
szych oficerów — nie odpowiadają prawdzi 
wemu stanowi rzeczy. 

SZKOLNA 
— Ferje świąteczne w szkołach. Na pod- 

stawie wyjaśnienia Ministerstwa WR i OP 
Kuratorjum Okręgu Szkolnego podaje do 
wiadomości, że ierje Wszystkich Świętych 
trwać mają 3 dni i że dniami wolnemi od 
nauki szkolnej są 1, 2 i 3 listopada rb. 

KOLEJOWA 
„ — Kwesty na kolejach. Min. Komunika- 

cji wydało zarządzenie nie udzielania pozwo- 
leń na dokonywanie jakich bądź zbiórek na 
cele dobroczynne na terenie stacyj, biur i 
warsztatów kolejowych, w postaci nalepek 
na dokumentach kolejowych i t.p. 

dekretu Prezydenta, przyśpieszającego i u- 
praszczającego egzekwowanie należności z 
tytułu niezapłaconych weksli i otwartych 
długów na podstawie wyciągów z ksiąg 
formalnie prowadzonych. 

— Dom dziecka im. Marszałka Piłsud- 
skiego jest już na ukończeniu. Komisja bu- 
dżetowa międzykomunalnego związku budo- 
wy Domu dziecka im. Marszałka Piłsudskie- 
go na Antokolu przeprowadziła lustrację bu ; 
dowy gmachu. Budowa, jak się okazało, do 
prowadzona jest już pod dach. 

Jednocześnie dowiadujemy się, że uchwa 
lone zostało zwrócić się do Magistratu .0 
przydzielenie nowego terenu, gdyż przydzie- 
lony dotychczas jest zbyt mały w stosunku 
do projektowanej budowy, 

— Z lzby Przemysłowo-Handlowej w 
Wilnie. Izba podaje do wiadomości, iż Pol- 
ska Organizacja Podróży „Francopol* (War- 
szawa, Trębacka 9) przystępuje do organi- 
zowania stałych kilkodniowych wycieczek z 
prowincji do stolicy, przyczem wycieczki, te 
mają się odbyć grupami osób o wspólnem 
zainteresowaniu (kupców, przemysłowców, 
rzemieślników, urzędników i t .d.). W zależ- 
ności od zainteresowania poszczególnych 
grup i program wycieczki ma być odpowied 
nio dostosowany. 

Celem tych wycieczek będzie: 1) pozna= 
nie stolicy, 2) nawiązanie 
kontaktu kupców i rzemieślników z prowin 
cji z kupcami i rzemieślnikami  stołecznymi 
(poznanie hurtowni i źródeł zakupu), 3) 
bliższe wzajemne zaznajomienie się obywa- 
teli poszczególnych dzielnic. 

— Ту komitetu mieįskiego PW i WF 
W dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie 
sekcji administracyjno - gospodarczej miej- 
skiego komitetu PW i WF. 

o ukonstytuowaniu się zarządu, preze- 
sem którego został mjr. Kozłowski obrado- 
wano nad tem jak popełnić fundusze komi- 
tetu miejskiego. W rezultacie dyskusji uchwa 
lono zorganizować ZĘ Komitetu miej- 
skiego”. Program ygodnia przewiduje 
przedstawienia w obydwóch teatrach, dodat- 
kowy „podatek” (2 proc.) od spożycia w re 
stauracjach, nalepki na b iletach kinowych: 
(5 g) teatralnych (10 gr.). 

onadto uchwalono zwrócić się do Rady 
Miejskiej o podniesienie na stałe cen biletów: 
w Kinie Miejskiem (od 5 — 10 gr.) na:rzecz 
Komitetu miejskiego. aa 

Bezdomne pieski wileńskie ginąć będ: 
na fotelu elektrycznym. O. potrzebie ze 
nizacji miejskiego, zakładu utylizacyjnego pi- 
sano już kilka razy, podnosząc prymitywny 
sposób wyłapywania psów oraz tracenia ich. 

Obecnie dowiadujemy się, że Magistrat 
nosi się z zamiarem przeprowadzenia grun- 

U kobiet w ciąży i młodych matek, sto- 
sowanie naturalnej wody gorzkiej „Franci- 
szka - Józefa" wzmacnia prawidłowość fun- 

kcji żołądka i kiszek. Żądać w aptekach. 
  

bezpośredniego. 

Ł.DO- W: 0. 

townych zmian i w tym celu zwrócił się da 
Magistratu warszawskiego o informacje ca 
do sposobu tracenia psów w warszawskim 
zakładzie utylizacyjnym. 

Zakład ten posługuje się elektrycznym 
przyrządem, który działa tak samo szybko 
jak iotele elektryczne. : : B 

Dobijanie psėw palkami powinno byč jak 
najprędzej zastąpiene „fotelem  elektrycz- 
nym”. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr miejski na Pohulance. Dziś w 
dalszym ciągu interesująca sztuka J. A. 
Hertza „Młody las", wystawiona dla upamięt 
nienia 25-cio lecia strejku szkolnego. 
przedstawieniu bierze udział cały zespół at- 
tystyczny z dyr. A. Zelwerowiczem na czele. 

Wszystkie bilety na dzień dzisiejszy 
sprzedane. 

—. „Skrzypce jesienne”. W przyszłym ty 
godniu wchodzi na repertuar teatru na Pohu- 
lance głośna psychologiczna sztuka rosyjska 
Surguczewa „Skrzypce jesienne”, porusza- 
jąca nadwyraz ciekawe zagadnienia życiowe. 

Sztuka ta ukaże się w opracowaniu re- 
żyserskiem R. Wasilewskiego i nowych de- 
koracjach J. Hawryłkiewicza. 4 

W roli głównej ukaże się po raz pierwszy 
w sezonie A. Ceranka. 

— Teatr miejski w Lutni. Występ ope-- 
retki murzyńskiej. Dziś o godz. 8 w. odbę- 
dzie się pierwszy występ znakomitego ze- 
społu operetki murzyńskiej z New Jorku, któ 
ry zdobył sławę wszechświatową i cieszy 
się olbrzymiem powodzeniem. Zespół składa 
się z 45 osób. Wśród nich wybitni soliś: 
ci z niezrównanym Douglasem na czele, mu 
rzyński balet i orkiestra jazzowa, oraz ze- 
spół czarnych girls. 

Przedstawienie wypełni egzotyczna ope- 
retka w 8 obrazach Douglasa „Luisiana”. Za 
znaczyć należy iż zespół murzyński wystąpi 
w Wilnie trzykrotnie: dziś i jutro o godz. 
8 wiecz., w sobotę zaś o godz. 10 min. 30 
wiecz. 

Zainteresowanie operetką murzyńską 
olbrzymie. Pozostałe bilety nabywać można 
dziś do godziny 11 r. w ciągu dnia całego. 

— Przedstawienie dla młodzieży, szkolnej 
w Lutni. Drugie przedstawienie dla młodzie 
ży szkolnej odbędzie się w sobotę najbliż- 
szą 1-go listopada o godz. 3.30 pp. Wysta- 
wioną zostanie ciesząca się wielkiem powo 
dzeniem komedja A. Fredry „Pan Jowialski“ 
w barwnej szacie dekoracyjnej i oryginalnem 
ujęciu reżyserskiem. 

Rolę Szambelana kreuje dyr. A. Zelwero- 
WICZ. 

Ceny miejsc najniższe od 30 gr. 3 
— Przedstawienia popołudniowe.  Nie- 

dzielne widowiska popołudniowe po cenach 
zniżonych wypełnią: w teatrze na Pohulance 
ciesząca się olbrzyrniem powodzeniem — о- 
jenna sztuka Szerrifi'a „Kres wędrówki”, w 
teatrze Lutnia najnowsza komedja angielska 
Erwina „Pierwsza pani Frazerowa”. 

— „Widma“ St. Moniuszki w teatrze Lu- 
tnia. W sobotę 1-go i poniedziałek 3-go li- 
stopada ukaża się na scenie teatru Lutnia 
„Widma” .St. Moniuszki w formie scenicz- 
nej. Cztery miasta w Polsce dopiero wysta- 
wiły arcydzieło moniuszkowskie w tej for- 
mie: Lwów, Warszawa, Poznań i Wilno. In- 
scenizacja wileńska uwzględnia folklor ro- 
dzimy, oddając przez to hołd twórczości 
największych synów tej ziemi — i przez to 
„Widma* pozostaną na zawsze widowi- 
skiem, które przekaże pokoleniom tradycja 
naszego miasta, jako uroczyste, pełne wzru- 
szeń misterjum w dni zaduszne. Nad wyko 
naniem dzieła czuwają wybitnii nasi artyści z 
prof. Ludwigiem, kapel. Dołęgą i malarzem 
Hawryłkiewiczem na czele. Bilety wcześniej 
do nabycia w kasie teatru Lutnia od 11 — 9 
wiecz. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

++— Wypadki w ciągu doby. Od 28 @о 29 
bm. zanotowano wypadków 44 w tem kra- 
dzieży 6, opilstwa 14, przekroczeń admini- 
stracyjnych 17. | L у 

— Kradzieże mieszkaniowe. Annie Swir- 
kowiczównie (Zakretowa 9) skradziono ró- 
żną garderobę na jej szkodę oraz sublo- 
katorek Józefy Żebrowskiej i Weroniki Fary 
nówny. Ogólne straty wynoszą 490 zł. | 

Serżyckiej Zofji (Jasińskiego 1) również 
skradziono garderobę męską i budzik na о- 
gólną sumę 300 zł. 4 

— Kieszonkowcy pod Hałami. Czesniko- 
wski Zygmunt (Kolejowa 17) zameldował 
policji iż podshalami miejskiemi skradziono 
mu z kieszeni zegarek firmy Roskop z nadpi- 
sem wewnątrz „Czesnikowski Zygmunt”. Po 
szkodowany szacuje swą stratę na 300 zł. 

— Okradzenie składu farb. 
Meszelowi Jozeiowi (Kwaszelna 21) skradzio 
no z jego składu farb i przetworów ch,emicz 
nych 2 i pół beczki farby czarnej anilinowej 
oraz, pół beczki glejty na łączną sumę 500 zł. 
"Worek z glejtą znaleziono w tym dniu na 
jeźdni przy uł. Nowogródzkiej i zwrócono 
właścicielowi. 

—Umysłowo -chory rzucitsię 
do Wilji. 26 bm. nieznany osobnik wy- 

znania mojżeszowego, umysłowo chory rzu 
ch się z mostu Žwierzynieckiego do Wilji 
Wydobył go z rzeki poster. Łuczkowski. Po 

audė urnieściło desperata w szpitalu św. 
Jakóba. 
— Samobójstwo. Mieszkaniec m. 

Kobylnik Todres Lejba łat 58 powiesił się 
na strychu własnego domu. Powód nieporo- 
zumienie rodzinne. 

— Pożar pod Jodami. We wsi 
Kukszy, gminy jodzkiej na szkodę Afanasje 
wych jefima i Luby spalił się dom i budyn- 
ki gospodarcze. Straty wynoszą 5000 zł. 

Ogień powstał z powodu nieostrożnego 
(ke. się z zapałkami. 

RADJO WILEŃSKIE 
CZWARTEK, DNIA 30 PAŹDZIERNIKA. 
11.58. — Czas. 
12.10 „Kącik dla kobiet* z Warszawy. 
12.35 — 14.00 Poranek szkolny z Filhar 

monji Warsz. (Chopin i Moniuszko). 
15.45 — 14.50 Program dzienny. 
15.50 — 16.10 Odczyt z Krakowa dr. M. 

Szyszki. 
16.10 — 17.40 Kulturalne Wilno w roku 

ao: — odcz. wygł. Tadeusz Łopa- 
lewski. 

17.45 — 18.45 Koncert solistów 
18.45 — 19.00 Kom. Akad. Koła Misyj- 

nego w Wilnie. 
19.00 — 19.15 Progr. na piątek i rozm. 
19.15 — 19.35 „Skrzynka pocztowa nr. 

128" — listy radjosłuchaczów omówi Witold 
Hulewicz. i 

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

20.00 — 20.15 Feljeton z Warszawy. 
20.15 — 20.30 Poga danka radjotechnicz 

na z Warszawy. 
20.30 — Koncert wieczorny. 
21.30 — 22.15 Siuchowisko z Warszawy: 

„Sygnał z Marsa* J. Brauna. = 
22.15 — Recital skrzypcowy L. Hakow- 

skiej z Warszawy. 
22.50 —- 24.00 Kom. i muz. tan. z War- 

szawy. # 

BAR M UA A 

ŻĄDAJCIE 
- we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego 

środka od odcisków 

_Prow. A. PAKA 

  

  

  

lat 

  

4-0 biegunowym, 

oraz w 

typu 4 LS/2G. 

Warszawa,   

HALLO! HALLO! ...... 
Za kilka miesięcy zatryumfuje pod 
Warszawą nowe dzieło Marconiego 

radjowa stacia-olbrzym 

došwiadczenla I twórczości skupione są 

w najnowszych riodelach Marconiego 1930/31 

PRZEZE REEDA 

4-0 lampowym odbiorniku Marconiego do sieci oświetl uiowej lub 

do akumulatora i baterji, 

luksusowym głośnikiem Marconivox S II 

łatwoprzenośnym odbiorniku z wbudowanym głośnikiem. prosto- 

wnikiem i eliminatorem wyłączającym z łatwością stację 

Zapoznajcie się z nowym systemem sprzedaży Marconiego w Oddziałach 

Warszawa, Marszałkowska 142, Łódź, PiotrkowsKa 84. 

Lwów, AKademicka 14. 

POLSKIE ZAKŁADY MARCONI S.A. 

Do nabycia we wszystkich większych firmach radjotechnicznych. 

najpotężniejsza 

mocy 160 KW. 

w połączeniu ze znakomiiym 

lokalną, 

Narbutta 29.     

ZESTAWIENIA 
Nie polemizujemy nigdy z „Dziennikiem Wileńskim". W tym stwier- 

dzeniu zamyka się cały nasz stosunek do tego wydawnictwa. 
Wyjątek robimy dziś, kiedy nasze objektywne przedstawienie zajścia 

w restauracji George'a, w której poszkodowani byli dwaj 
uniwersytetu stroński i Komarnicki 
„plugastwem“. 

Bardzo dobrze. Bierzemy oto do ręki 

profesorowie 
„Dz.* nazywa „rekordem  fałszu* i 

najbojowsze i najkrzykliwsze 
pismo endeckie, organ samego p. Korfantego „Polonja* i wycinamy stam- 
tąd opis tego samego zajścia. Umieszczamy je z lewej strony, z prawej 
strony powtórzymy nasz własny opis z przedwczoraj. 
„Polehja”* z 28. X. str. 3. 
Gdy o godz. 3 po poł. b. poseł prof. 

Stroński i dwaj b. posłowie wileńscy Zwie- 
rzyński i prof. Komarnicki byli na obiedzie 
w restauracji hotelu Georgea w osobnym po 
pokoju, zawiadomił ich służący że jacyś dwaj 
panowie chcą się widzieć z p. prof. Stroń- 
skim. Prof. Stroński kazał ich poprosić. Za 
chwilę jeden z nich zjawił się w drzwiach, 
drugi zaś stał dalej w korytarzu. Nieznajomy 
oświadczył, że ma list, poczem oddał kopertę 
którą p. Stroński otworzył, i okazało się że 
w środku był arkusz czystego papieru. Gdy 
p. Stroński zapytał, co to znaczy, osobnik 
ten, nic nie mówiąc, zamierzył się pięścią 
na p. Strońskiego, który jednak ręką odparo 
wał uderzenie. Wówczas napastnik chwycił 
filiżankę i chciał nią rzucić ale przeszkodzo- 
no mu w tem, a wtedy wraz z towarzyszem 
próbował ucieczki, zostali jednak zatrzymani 
1 odprowadzeni do holu hotelowego, dokąd 
wezwano policję. W holu ten sam napastnik 
rzucił się na p. prof. Komarnickiego, który 
mu zagrodził wyjście i uderzył go pięścią 
w głowę, poczem zabrał się do rzucania krze 
słami. 

Policja wylegitymowała napastników, z 
których jeden jest szoferem, a drugi robot- 

„Słowo*: 
Onegdaj w niedzielę miał miejsce w Wil 

ше wiec endecki, na który przybył najlepszy 
mówca tego obozu, prof. Stanisław Stroński. 
Po wiecu prof. Stroński razem z kandydata- 
mi miejscowymi listy narodowej p. Zwierzyń 
skim, prof. Komarnickim oraz kilku innymi o- 
sobami udali się do restauracji George'a, 
gdzie zajęli osobny gabinet w końcu sali 
Do gabinetu tego weszło podczas obiadu 
dwóch osobników (podobno szoferów, któ- 
rzy domagali się uregulowania rachunków) i 
zaczęli bić prof. Strońskiego, według jednej 
wersji, czy też wszczęli tylko hałas, a dopie- 
ró na skutek wymyślań ze strony obiadu- 
jących rozpoczęli bijatykę. 

Jak tam było, dokładnie stwierdzić tego 
niepodobna, gdyż drzwi były zamknięte. 

*Po pewnym czasie ukazał się jedzącym 
w ogólnej sali gościem prof. Komarnicki, 
wzywający pomocy, a za nim nieznani о- 
sobnicy, opuszczający gabinet. jeden z nich 
po drodze uderzył prof. Komarnickiegó w 
twarz, tłukąc mu binokle. 

Policja poprosiła wszystkich uczestników 
zajścia do komisarjatu, gdzie wylegitymowa 
no obie strony. 

nikiem. Wniesiono skargę sądową. 

Teraz czytelnik sam widzi czem się różni opis najbojowszego pisma 
endecji od naszego „rekordu fałszu*.—Jeżeli chodzi o rzeczowy opis wy- 
padku (a ta jest tylko dziedzina, w której fałsz można zarzucić) to ni- 
czem. Pismo endeckie opowiada o przebiegu zajścia wewnątrz gabinetu, 
iła podstawie prawdopodobnie relacji poszkodowanych. Myśmy nie mieli 
sposobności zapoznać się z relacją prof.  Komarnickiego, więc piszemy: 
„jak tam było dokładnie stwierdzić tego niepodobna*, chociaż poprzednio 
podaliśmy wersję, która do nas doszła opatrzywszy ją znakiem zapytania, 
„Poionja* pisze, że prof. Komarnickiego uderzono w głowę, my piszemy 
o binoklach, bo takie doszły nas sprawozdania świadków obecnych przy 
zajściu i wiarogodnych. Wreszcie „Połonja* podaje, że jeden z napastni- 
ków okazał się szolerem my piszemy „podobno szoferów, którzy doma- 
gali się uregulowania rachunków'*—bo tak informowali publiczność osob- 
nicy, którzy przerwali posiłek politykom obozu narodowego. 

Pp. Stroński i Komarnicki są naszemi przeciwnikami politycznemi. 
Stwierdzamy więc, że opis zajścia, w którem zostali poszkodowani, zro- 
biony został bez wszelkich intencji polemicznych, zupełnie objektywnie. 
Tego samego dnia p. Władysław Studnicki pisze o przemówieniu prof. 
Stońskiego nazywa go „świetnym mówcą*. Pan Stroński był jeszcze mło- 
dzieńcem, znanym społeczeństwu z zabawnego kawału, który na jego oso- 
bie dopuścił się wesoły hr. Dzieduszycki, gdy p. Władysław Studnicki był 
już zasłużonym działaczem _ niepodległościowym  odosobnionym wśród | 
społeczeństwa polskiego ze swą warą w Niepodległość Polski. W odpo- 
wiedzi na kurtuazję p. Studnickiego odpowiada „Dziennik Wileński* uży- 
wając takich wyrazów, jak „ramol* itd. Że Stronnictwo Narodowe pomija 
osobę p. Strońskiego najlepiej dowodzi tego fakt, że p. Stroński, gdy się 
rozpoczął Sejm 1928 r. nie został przez to stronnictwo delegowany do 
żadnej komisji, hawet do komisji spr. zagrąn., w której dopiero później 
się znalazł. Ćo prawda, to prawda. Prawda jest, że p. Stroński jest i po- 
litykiem bystrym i świetnym mówcą, którego z przyjemnością słuchają na- 
wet przeciwnicy, jak prawdą jest, 2е profesor U. S. B. Wacław Komar- 
nicki jest mówcą  przenudnym, wodnistym, bez cienia talentu i 
wogóle nawet wśród własnej grupy figurą _ pocieszną. 
Niepotrzebnie też . biega i jeżdzi po wiecach, nie | przy- 
nosząc napewno żadnego pożytku sprawie, której broni, lecz naraża- 
jąc powagę Uniwersytetu na szwank i to w mieście, w którem ten Uni- 
wersytet pracuje. ` 

  

    Jak to wygląda, kiedy proiesor zajmuje się karkołomną agitacją wyborczą. 

  

- 

 



4 SŁOW OG 
  

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

ы 12320. 1. Firma: „Płotnik Josel* w Wilnie, ul. Rudnicka 1. 
Sklep obuwia. Firma istnieje od 1928 r. Właściciel — Płotnik 
Josei zam. w Wilnie ul. Niemiecka 3. 2010 — VI. 

ses ay. niu 30, УШ. 1930 в 
425. v. Firma: „Przemyst Gumowy Ardai Spółka Akcyjna* 

Udzielono prokury inż. Albertowi Fiszerowi z Pay ul. Fabry- 
czna 2 z prawem podpisywania za firmę łącznie z jednym z 
członków zarządu: Zelmanem Sztejnbergiem lub Morduchem 

Wileńczykiem. 2132 — VI. 

  

w dniu 2. IX. 1930 r. 

A y Miyn Parowy — Spółka z ogra- 
н ią“. Uruchomienie i prowadzenie miy- 

nu zbožowego oraz wykonywanie wszelkiego rodzaju handlo 
wo - przemyslowej dzialalnošci ze zbcžem i przetworami tako- 
wego. Siedziba w Wilnie, ul. Słowackiego 22. Spółka istnieje 
od 21 sierpnia 1930 r. Kapitał zakładowy 16.000 złotych po- 
dzielony na 100 udziałów po 160 złotych każdy całkowicie 
wpłacony, w postaci przedmiotów urządzenia i inwentarza mły 
nowego.*Zarząd spółki stanowią zam. w Wilnie: Fajwusz Ba- 
ranowski — przy ul. Kijowskiej 6, Fajwusz Galerkin — przy ul. 
Nowogródzkiej 16, Szejna Jenta Srednicka przy ul. Kijowskiej 
6 1 Abram Icko Super przy ul. Wielkiej 35. Do podpisywania 
w imieniu spółki plenipotencyj, prokur, czeków, weksii i in- 
nych zobowiązań pieniężnych do zawierania i podpisywania 
wszelkich tranzakcyj, umów i innych aktów i. dokumentów o- 
raz do zastępowania spółki we wszystkich urzędach, instytu- 
cjach i wobec osób trzecich uprawnieni są pod stemplem fir- 
mowym trzej członkowie zarządu, do podpisywania zaś ko- 
respondencji nie zawierającej zobowiązań, do odbioru wszel- 
kiego rodzaju pocztowej i telegraficznej korespondencji oraz do 
odsyłania i odbioru wszelkich kolejowych i innych przesyłek, 
wystarcza pod stemplem firmowym podpis jednego członka 
zarządu. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawarta na 
mocy aktu zeznanego przed Aleksandrem Różnowskim, No- 

     

„ 12323. I. Firma: „Stema — Stefanja Paszkiewiczowa“ w 
Wilnie ul. św. Jańska 2. Sklep robót ręcznych i galanterji. Fir- 
ma istnieje od 1929 roku. Właścicielka Paszkiewiczowa Ste- 
fanja, zam. w Wilnie, ul. Antokolska 42. 2013 — VI. 

Pianina i Fortepjany 
o Światowej sławie Pleyel, Bechstein etc., 
takoź Arnold Fibigier, Kerntopł i Syn, uzna- 
ne rzeczywiście za najlepsze w kraju 
przez naj vybitniejszych tachowców na Pow. 

Wystawis Kraj. w Poznaniu w 1929 1. 

| K. DĄBROWSKA „(LMS ul. Niemiecka 3, m. 6. 

SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. 

  

  

CENY FABRYCZNE. 

EET EEA 
000600600060000006453 

Obwieszczenie 
W zastępstwie Aukcjonisty Izby Skarbowej 

Juljan Rodziewicz na zasadzie $ 33 Instrukcji o przymusowem 
ściąganiu podatków i opłat skarbowych: z dnia 17 maja 1926 .r. 
(Dz. Urz. Min. Skarbu Nr. 15) podaje do wiadomości publicz- 
nej, że w dniu 10 listopada 1930 roku o godz. 11 rano w po- 
mieszczeniu Biura Techniczno - Handiowego, przy ul. Wielkiej 
Nr. 66 odbędzie się sprzedaż z licytacji w terminie pierwszym 
ruchomości: 4 biurka dębowe, 1 zegar ścienny okrągły, 6 sztuk 
krzeseł wiedeńskich używanych. 1 maszyna do pisania firmy 
A.G., 1 kanapka pokryta gobeliną, 1 silnik dwuch |sił konnych 
„Deutza“, 1 motor elektryczny mały, oszacowanych ' na sumę 
2.951 złotych należących do Kawinokiego Abrama, zamieszkałe- 
go w Wilnie, przy ul, Wielkiej Nr. 66 na pokrycie zaległości 
podatkowych. 

w Wilnie 

w|z. Aukojonisty J. Rodziewicz. 

  

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

66 Dramat w 10 + MIEJSKIE „BLOKADA NA MORZU" ©: 
SALA MIEJSKA 

u Owrotranska 3. W rolach gł. Anna Nilson i Wallace Mac Donald. Nad program: „Z balu do kryminału” 

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

kom. w 2 aktach 

Następny program: „„Angellta“ 
  

  

Dźwiękowe kino 

„HGLLYWOOD“ 
Mickiewicza 22. 

D Z IŚ! Czarowną, 
żywiołową, namiętną KOC UPOJEŃ 

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

Poraz 1-5гу Iwan  Pietro- 
wicz w filmie dźwięk. 

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

  

Dziś ostatni dzień! 

KINO-TEATR 
„HELIOS“ 

ul. WILENSKA 38. 
Film ten demonstruje się w 
Warszawie w 2-ch kinach 

*Wieika opera filmowa. 

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

KRÓL ŻEBRAKÓW 
r Muzyka Rudolia Dzimla. Śpiew — Chór — Tańce. W roli głównej krół Śpiewaków 

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

| Cały film w kolorach naturalnych | Ze względu na wysoką wartość artystycznę 
Dia młodzieży dozwolone 

  

  

  

  

  

kai Dziś! Niebywały wielki podwójny program! Arcydzieło według najznakomitszej powieści Jakóba Wasermana p. t. 
ino-Teatr 2 ' в potężny dramat ое (MASKI ERWINA REJNERA "i | 

> W roli głównej najulubieńszy amant Świata John Gilbert jako nowoczesny Don Jouan i urocza Anna Jong * 
WIELKA. 36. oraz najnowszy film pierwszy raz w Wilnie „Gdy noc zapada'** kom.-farsa w 10 akt. W rol. gł. Harry Liedtke 

Dziś! Największy i najpięk- 

polskie Kino | nijszyszgke zczonupi. TYRABCZWNI MIŁOŚCI GU 
« м iai ata 

: „WANDA W roli głównej najpiękniejsza para kochaaków GRETA GARBO, JOHN GILBERT oraz Douglas Fairbanks 
Wielka 30. Tel. 14-81 | Jūr. I Lewis Stone. Nad prógram: Najpiękniejsza sensacja Świata 1 raz w Wilnie niezrównany i niezwycjężony 

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

6000000009 990909089Q0 ||| ke I 

Panle i Panowie, dobrze się reprezentujący, mogą otrzymać 
od zaraz stałą pracę w poważnej instytucji, na bardzo korzy- 
stnych warunkach. Byt zapewniony. Zgłosić się z dowodami oso- 
bistemi od godz. 17—20 pod adresem Wilno, W. Pohulanka 1. 

   
   

         

IDPWI aż     Mira krajowa tarjuszem w Wilnie w dn. 21 sierpnia 1930 r. za nr. 4230 na 
czas nieograniczony. 

, 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 To warzystwo 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, 

Licytacje rozpoczną się o godzinie 12-ej w poł.; 2) że zgodnie z $ 84 statutu Towarzystwa licytacja 

wszystkich zaległości w ratach, odsetek za zwłokę, wszystkich 

  

a jeżeli pierwsza nie dojdzie do skutku, druga 30 grudnia 1930 roku. 

się rozpocznie od sumy nieumorzonej pozostałości wydanej pożyczki z doliczeniem do tej sumy raty bieżącej, 

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- 

oraz rozterminowaną zgodnie z planem konwersji pożyczek i listów zastawnych Towarzystwa częścią rat za lata 1925, 1926, 1927; 3) że 

w godzinach urzędowych (od 9 do 2 po poł.) lub w odnośnych 

akta dotyczące zastawii nieruchomości, wystawionych na sprzedaż; 4) że osoby przystępujące do licytacji winny 

nemi od niej odsetkami za zwłokę, 

osoby życzące wziąć udział w licytacji mogą przeglądać w biurze Towarzystwa (Wilno, Portowa 4), 

ks. hip., o ile nieruchomość posiada uregulowaną hipotekę, 

przed rozpoczęciem przetargu złożyć wadjum w wysokości wszystkich zaległości prócz rozterminowanych części rat za lata 1925, 1926 i 

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

ki, raty bieżącej z należnemi od niej odsetkami za zwłokę, oraz rozterminowanej części rat za M 

wrazie zaś niewniesienia w terminie wskazanym wyżej wymienionych należności, nabywca traci złożone przy licytacji vadium, 

  

2130 — VI.   Biuro „Rachuba* tel. 3-67. 5— 

  

  

lata 1925, 1926 i 1927, a również opłaty 

ryczne, narządów mo- 
czowych, od 9— 1, od 

5—8 wiecz 

Kobieta-Lekarz 

Dr. Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE NARZĄDUW 

D-W MOCZOW. 

od 12—2i od 4—6 
ul. Mickiewicza 24. 

tel. 277. 

Dr. Wolfson 
choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe 
Wileńska 7, od 9—1 
i 4—8 w. tel. 10-67. 

  

  

1927), zaległych podatków, oraz wy- 

  

alenacyjne winne być uiszczone w cią- 

które będzie 

   

  

    
   

      

gu dni 14-tu od dnia licytacji; i : AKUSZERKA 

użyte na opłatę zaległości podatkowych, kosztów egzekucji, wydatków, uskutecznionych na rachunek dłużnika i opłat, należnych Towarzystwu z wystawionych na sprzedaż ŚMIAŁOWSKA 

nieruchomości, a ta pozostanie nadal własnością dotychczasowego właściciela: reż Osbinet KOSA 

de 2 sa ias 

1 2 3 4 5 6 T 8 9 Ułoda zie Kai wy: 
pzdanie włosów. Mic- 

167 Bason Genia Popławska 27 1275 — 1273,77 263,39 5061,36 55850 ZA ZA A 

2041504 9493 Berkus - Anqlik Sora - Ester Sadowa 11 844 — 4861,94 2806,47 51803,57 2740,50 

38 8371 Blacherowicz Dawid, Isaja, Leja i Beker Chana Witoldowa 13 2955,60 4246.65 899,48 17285,038 | 1900,50 BRC: | 

525 2644 Czarkowskiego Józefa Spadkobiercy Brzeg Antokolski 3Įb. 541, 5 191872 970,48 17128,44 KOSMETYKAI 

364 5364 Deweltowa Berki Spadkobiercy Kwaszelna 21 5285,25 15989,59 4546,56 88262,34 968! — м | 

418 5955 Downarowicz Stanisława Spadkobiercy Praczkarnia 15 488 — 798,09 152,87 2967,60 325,50 

165 1127 Dmochowski Wacław Trębacka 8 4346 — 388,12 174,39 2335,29 283,50 GABINET 

12 11378 Gamarscy Munes i Codyk +| Raduūska 36 1007 — 614,17 124,24 2387,43 262,50 _ Racjonalnej Kosme- 

535 6028 Gasperowicz Wincenty Strycharskiej 26-a 2677,95 985,98 914,98 | . 16149,67 tyki Leczniczej. 

412 Niedźwiecka Katarzyna Rosa 7 9094 — 329,34 90,43 1210,90 147 — | Vilno, YA 31 

3а ч РегкоіЁЗ…ЬЁ%і“цЁсиуыщ NZ Królewska 9 2205— | 66216 |  20r139| 3923 | — 438 —  Urodę akopiecaię 

238 4302 Surawicz Józef Witoldowa 33 4500 — 2484,50 581,88 11296,05 1239 — je, doskonali, odświe- 

118 10140 Romanowska Stefanja Połocka 53 1598,16 496,51 116,26 1556,87 189— ża, usuwa jej skazy 
1 i  braki. Masaż 

twarzy i ciała (panie).       
  

WYJAŚNIENIE RUBRYK: 1) Numery pożyczek, 2) Numery hipotek, 3) Na zwisko i imię wlašciciela ni 

6) Suma zaległych należności w ratach, odsetkach i wydatkach, poniesionych na rachu nek dłużnika, która winna b 

przed pożyczką Towarzystwa zaległości podatkowych, skarbowych i samorządowych, o których informacje będą otrzymane przed 
doliczeniem do niej mających pierwszeństwa 

dniem licytacji, oraz wydatków które ujawnione zostaną w dniu przetargu, winna być zł ożona jako vadium, przed rozpoczęciem licytacji, 

kę od niej, 8) Nieumorzona pozostałość pożyczki na dzień licytacji, 

UWAGI: Licytacja rozpocznie się od sumy należności objętych rubrykami 6, 7,8i 

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

A. ARMANDI 

«© WŚRÓD NOCY BEZ 
GWIAZD 

Z godnością i spokojnie zakończył 

swą: spowiedź Czarny Pedro: 

— Ою, ' panowie, wszystko, CO 

uważałem za stosowne wyjaśnić pa- 

nom. Zrobiłem to nie z własnej ochoty, 
ale przez wzgląd na moją córkę, gdyż 
moje sumienie jest spokojne. Jakieby 
nie było teraz zdanie panów o mnie, 
będzie ono bardziej uzasadnione, an!- 
zeli pierwiej, gdyż teraz znacie praw- 
dę. : 

“ Florestyn ' Fortiolis słuchał jego 
słów z coraz rosnącem zaciekawieniem 
Mowa ta była bliska i zrozumiała dla 
duszy włóczęgi, który porzucił miasto 
i życie normalne inteligenta na znak 
protestu przeciw „dobrodziejstwom** 
cywilizacji. I oto teraz spotykał czło- 
wieka, który przeżył inaczej i w innych 
warunkach to samo, co on! Z wyciąg- 
niętemi rękami podszedł do Pedro Bu- 
stamente. Ale gest Geralda powstrzy- 
mał go. Młody inżynier słuchał Meksy 
kanina bez zmiany na twarzy, która 
miała wyraz gorzkiej ironii. 

— Wszystko to bardzo pięknie i 
dźwięczy bardzo miło, — roześmiał 
się sucho. — Podziwiam pańskie po- 
święcenie i patrjotyzm. Należy przypu 
szczać, że to właśnie te uczucią powo 
dowały panem, gdy rozkazał pan na- 
pašė na „Barranco“?. 

— Co? | 
— Tak, napaść na  „Barranco. 

Wiem dobrze, co mówię. 

Oburzona dziewczyna zwróciła 
się do ojca: 

— Czy to prawda, ojcze? 
Meksykanin był zbyt dumny, aby 

się usprawiedliwiać: 

— Nawet ty, moja córko, jesteś 
przeciw mnie! — zawołał z bólem. 

Ranny uśmiechnął się: 
— Zaprzeczač jest, oczywiście, 

najłatwiej. Ałe ja, niestety,..... — z wy 
siłkiem podniósł się na prawym łokciu 
i poprosił: 

— MWuju, proszę mi podać mój pu 
gilares. 

Okrwawiona marynarka wisiała 
na krześle, Fortiolis zajrzał do bocznej 
kieszeni i wyjął z niej pugilares. 

Gerald zaczerwieniony, podnieco- 
ny, drżącemi palcami wyjął pożółkły 
papier, przedziurawiony u góry szty- 
letem. 

— (Oto, co znaleźli moi ludzie na 
bramie haziendy, wilją napadu na ko- 
palnię. Może wuj zechce przeczytać? 

Fortiolis przejrzał papier i na twa- 
rzy jego odbiło się szczere zdziwienie: 

— Prawda, zapomniałem, że wuj 
nie zna języka-hiszpańskiego, — rzekł 
ranny. Jako zainteresowany. mógłbym 
być podejrzewany o nieścisłe i fałszy- 
we tłumaczenia. Ale przypuszczam, 
że córka Czarnego Pedro nie odmówi 
ram swej pomocy i zechce przetłuma- 
czyć. 

Drżącą ręką wzięła Arabella papier 
i po: przeczytaniu z głuchym  jękiem 
upadła na krzesło; twarz jej wyrażała 
wstyd i gorzkie zdumienie. 

--—- Czemu pani nie tłumaczy? — 
zapytał ironicznie Gerald. 

— Pozwól, Bello, 
się Bustamente. 

-— O, proszę! 

Wziął z rąk córki papier i przeczy 
tał. Drgnął i krew uderzyła mu do gło 
wy. 

-— Aha, to dlatego _Nepomuceno 
nie pisze, — szepnął do siebie, a na 

wmieszał 

twarzy jego zjawił się twardy wyraz, 
wściekłości. 

-— Widzę, że pan nie ma ochoty 
tłumaczyć tego! — drwił Gerald. 

— Myli się pan, — zaprzeczył 
chłodno Bustamente. 

9) Rozterminowana część odsetek za lata 1925, 1926 i 1927. 

9. Należności objęte rubrykami 7, 8 i 9 

eruchomości, 4) Ulica i Nr. domu, 5) Obszar w mtr. kwadr., 

i jęz. polsx. posiad. 
PAR A aa pah LEKARZE le przyciemnia hennqą 

ekonom. — prawni к : > 
Listownie: Mickiewicza 44 m. 2. T. Ė DOKTÓR WE Cedić 

Kosmetyki KKK KANN Zełdowicz Ez; CEdi6 
chor. skórne, wene- J: Hryniewiczowej. 

ul. WIELKA A 18 m9. 
Przyj.wg. 10-1i 4-7 

W. Z. P. Ne 26, 

MASTYKOT de BEADTE 
„KEVA“ (Paris) 

Mickiewicza 37, tel. 
657, od 11 — 1 

Rezgładzanie i odświe- 
żanie twarzy. Leczenie 
wągrów i pryszczy. 
Elektryzacja W.Z.P. 85 

LOKALE 

Pokój 
duży z osobnem wej- 
ściem do wynajęcia 
ulĄUniwersytecka 9--15 
  

Do wynajęcia 
Mieszkanie 8-pokojowe 
z przedpokojem i ku- 
chnią. Antokolska 14 
Wiadymość u dozorcy 

    

   

  

KUPNO 
SPRZEDAŻ 
L 
Niebywata 

okazia Karetka 
J Overland 

5 osob. z techniczną 
gwarancją za 4.400 zł 
Fiat otwarty 5.500 zł. 
w b. dobrym Śtanie na 
dogodnych warunkach 
kredytowych. Tatarska 
3. Tel. 17- 2, —4 

  

  

15.000 DOLAROW 
piękna  kamienica 
w centrum miasta z 
ogrodem. Remontu 

      

  

   

   

STARE — LEŻAŁE — MOCNE 
POLECA 

‚ WYTWORNIA 

Wł. Osmołowski 
WILNO 

Żądać wszędzie! 

NAJKORZYSTNIEJ. 
kupuje się towary gwarantowanej dob- 
roci u GŁOWIŃSKIEG ". Polecamy na 
sezon jesienny materjały mundurkowe, 
tweedy na kostjumy i suknie, flanelety 
w pięknych deseniach. | z 

UWAGA — WILEŃSKA 27. 

Poszukujemy wspólników do b. 
intratnych interesów handlowych 
na terenie m. Wilna z kapitałem od 5 

    
    
    

              
        
  

      
  

do 20006 zł. Zgtosz. Ajencja 
„POLKRES* Wilno, ul. Królewska 3, 

tel. 17-80. 

7.000 DOLARÓW 6 | 
dopłaty do kupna R Ž N E | 
majątku ziemskiego 
obszaru 275 ha z 5 Я 
zabudowaniami Ma- Pożyczki 

złotowe i dolarowe 
załatwiamy szybko, 
tanio i dogodnie 

Wileńskie Biuro Ko- 
misowo - Handlowe | 

Mickiewicza 21, 

tel. 152. СЕЁ 

jątek przeważnie 
łąkowy. 
Wileńskie Biuro Ko- 
misowo - Handlowe, 
Mickiewicza 21, tel. 
152. ! 

     
  

  

inteligentnych 
panów i panie na tere- 

MAJĄTEK 
ziemski pod Wilnem 

  

z dobrą komunika- | nie województw: Wi- | 

A RA CH Jański, Nowogródz- | 
m „ około 80 ha. kim, Białostockim i Po- į 

Ziemia dobra, las | jeskin do korzystnej 
budulcowy. Dom | stałej współpracy po- 
mieszkalny o 9 po- 
kojach z  umeblo- 
waniem, sprzedamy 
z inwentarzem Žy- 
wym i _ martwym. 
Dom H.-K. „Za- 
chęta'*, Mickiewi- 
cza I, tel. 9-05 

szukuje poważne wy- | 
dawnictwa. Zgłoszenia 
osobiste w godz. od 
10—2 i od 4—6 lub 
oferty z krótkim życio- 
rysem skierować Wilno, 
Jagiellońska 3. m. 19.       

  za księżeczkę | 

  

Sztuczne opalenie ce- 
ć ui i i ; dnego.  Wszelkie I 

ć uiszczoną przez nabywającego nieruchomość; Suma ta z . Wypadanie włosów ża wojskową wydaną | 

я я {уіиріеі. Najnowsze e 077 Samochód na imię Piotra CA | 

ież i zdobycze kosmetyki ra- аы wykladan: skórą na zam. w zaść. Poddębie | 

ROR: s PB sj a e dak nawij Guóhech sprze- gm. Kobylnickiej pow. | 

Codziennie od g. 10—8. : Ч? t E ad dam tanio. Ofiarna 4 Postawskiegę przez | 

mogą pozostać nadal na hipotece sprze- W. Z.P.43. | CZ 1» tel. 9-05. | m 5, tel. 15-08. P. K. U. Święciany, | 

ё 
unieważnia Się Į I 

przy łóżku i błagalnie wyciągnęła rę- mu się zresztą nie udało. — Więc i — Zdaje mi się, że on naprawdę 
Równym, spokojnym głosem prze- 

tłumaczył treść dokumentu. 
— 0! — zowołał Fortiolis, przy- 

suwając się do rannego, jakby chcąc 

go własną osobą osłonić przed niebez 

pieczeństwem. ‚ 
Bella zakryła twarz rękami. Busta 

mente milczał. 
— No, — drwił 

pan poznaje pieczęć? 
— Poznaję. 
— A podpis? 
— Nie. 
Bella podniosła głowę. Fortiolis 

spojrzał ze zdziwieniem, ale drwiący 
uśmiech nie schodził z ust Geralda: 

—- Aha!... 
Bustamente nie zwrócił uwagi na 

ironję chorego. Patrzał serdecznie na 
córkę: 

— Bello, córko moja czy wierzysz, 
że kochałem twoją matkę? Cz wie- 
szysz, że kocham ciebie? — zapytał, 
podchodząc do niej. 

Odpowiedziała 
ści spojrzeniem. 

— Tak, wierzę. 
— jeśli więc przysięgnę na pa- 

mięć twej matki i na miłość, jaką 
mam dla ciebie, czy mi uwierzysz? 

— Tak, — odpowiedziała stanow 

czo, z wiarą w głosie. 

— Więc przysięgam, — rzekł krót 
ko, lecz z siłą. 

A zwracając się do dwóch męż- 
czyzn, dodał: r 

— Panowie, mialem w žyciu tylko 
te dwie istoty, które  ubóstwiałem. 
Przysięgłem na moją miłość do nich. 
Chcecie mi wierzyć, czy nie chcecie, 
mnie jest to zupełnie obojętne. Wiem, 
że córka moja uwierzy mi. 

" Bella uśmiechnęła się cudownie i 
objęła go serdecznie. 

— O, wierzę ci, ojcze! Wybacz, 
że mogłam na chwilę zwątpić. 

Ze łzami w oczach padła na kolana 

Gerald — cóż, 

mu pełnem miło- 

ce do chorego; cała jej dusza zdawa- 

ła się wyrywać w tej prośbie.: 

— Ty też powinieneś wierzyć, Ge- 
raldzie! Gdybyś ty wiedzłał, czyż oj- 
ciec mój mógł na ciebie napaść? To 

pieszczotliwie. 
Nie cofał ręki. 

wuj jest moją ofiarą również? || 
Bella ujęła jego dłoń i gładziła ją 

— Tak, Geraldzie, — szepnęła, — 

"mu nie odpowiadasz 

byłoby potworne! Jakże mógłby to 

zrobić, _ wiedząc... (Powstrzymała 

gwałtem cisnące się na usta słowa 
wyznania)... to, co on wie? Jeśli się 
zgodził rzucić wszystko, porzucić spra 
wę, której poświęcił całe swe życie i 
i w którą wierzył tak gorąco, jeśli za- 
mieszkaliśmy tutaj, we Francji, to 
uczynił to wszystko jedynie na moją 
prośbę. Czy nie domyślasz się, dlacze- 
go go o to prosiłam? ‚ 

Gerald zawahał się, ale nie chcąc 
składać broni, uśmiechnął się ironicz- 
nie: 

— Chciała pani poznać Paryż? 
Jęknęła, dotknięta tak niezasłużoną 

ironją. SE 

— Jak ci nie wstyd?: Przecież nie 
możesz udawać ślepego! Wiesz dosko 

nale, dlaczego to-zrobiłam. 
Zmieszany i wzruszony, Gerald nie 

był pewien swego i nie odpowiedział. 

— Zapytaj swego wuja: on wie! 
— Pani przyjechała tutaj, — rzekł 

Fortiolis — aby odszukać brata twe- 
go ojca. o którym wspominaleš jej 
kiedyś, a twego starego wuja, którego 
ty sam tak długo i bezskutecznie szu- 
kałeś. Chciała dowiedzieć się od nie- 
go, czemu ty tak długo milczysz, cze- 

na listy, które 
wysłała do ciebie. Chciała prosić o 
pomoc, miała nadzieję, że ja dopomo- 
2е jej w rozwiązaniu tego nieporozu- 
mienia, które was rozdzieliło, a które 
bolało ją. Pani ma rację, Geraldzie: 
jesteś niesprawiedliwy i to nietylko 
dla niej. 

— Dla kogoż jeszcze? 
— Dla mnie. 
— Ach, tak! — spróbował znów 

uśmiechnąć się ironicznie Gerald, co 

los bywa czasem bardzo złośliwy. 
— Los bywa dobrotliwy, gdy od- 

biera bogactwo z rąk jednego człowie 
ka, aby uszczęśliwić niem innego! 

Florestyn Fortiolis spuścił smut- 
nie głowę i nie odpowiadał: 

— Widzi pani, wuj nawet nie za- 
przecza, — roześmiał się Gerald. 

— Tak, ale ty źle zrozumiałeś je- 
go milczenie. Pan Fortiolis nie wie- 
dział o twem istnieniu. Dowiedział 
się o tem ode mnie i od ojca mego. 

Dostrzegła, że chory jeszcze nie 
dowierza. Wówczas, pamiętając dob- 
rze radę doktora, postanowiła opowie 
dzieć wszystko szczerze. Opowiedzia- 
ła, jak sama  zwątpiła w uczciwość 
starca i jak potem przekonała się, że 
naprawdę był szczery i nie wiedział 
o jego istnieniu; jak podstępem zwabi 
ła go do pałacu, udając, że potrzebuje 
iego pomocy, jak Fortiolis był wzru- 
szony na wieść o istnieniu siostrzeńca, 

o którym nie wiedział, i natychmiast 
postanowił zrobić wszystko, co będzie 
w jego mocy, nie żałując pieniędzy i 
fatygi, aby odnaleźć prawowitego 
spadkobiercę; wreszcie, jak ojciec jej 
obiecał dopomóc mu, widząc, że cór- 

ka męczy się i rozpacza... » 
Wspomnienie o papierze, który tak 

fatalnie oskarżał jej ojca, znów zasmu 
ciło ją. Załamała ręce z rozpaczą, na 
myśl, że nikt inny, tylko Nepomuceno 
mógł to uczynić. 

— Pamiętasz „moją opiekunkę”, 

Geraldzie? Starego Nepomuceno, któ- 
ry mnie tak kochał? Boże, komuż moż 
na wierzyć, jeżeli i na nim się zawiod 
łam? 

Ranny zamknął oczy i uśmiechnął 
się: 

panią bardzo kocha. 

Oburzyła się: : 

— Kochač mnie i napaść na cie- 

bie? | 

Gerald zrobił gest niezdecydowa- | 

ny. 
T — Mówił, że nie wiedział Wtedy | 

nie wierzyłem, ale teraz już rozumiem | 

wszystko. ja widzę, Bello, że rzeczy | 

wiście bardzo trudno jest być spra | 

wiedliwym.Ostatecznie, dzięki niemu, | 

znalazłem się tutaj! : ‚ 

Obaj nienawidzili się Śmiertelnie, ale | 

pogodzili się, lecząc mnie. 64 

— Dzięki komu? Nepomuceno?... | 

— Dzięki Nepomuceno i Pazeko. | 

<— Byłeś chory? | | 

— Nie, ranny. | 

W, krótkich słowach opowiedział | 

swoje przygody: wypędzenie Mendizo- 

bala, jego powrót z ludźmi Czarnego 

Pedro, oblężenie „Barranco**, rozpacz 

liwą wycieczkę po wodę, strzelaninę i 

ranę, którą otrzymał w głowę. 

Ze wzruszeniem słuchali tego opo- 
wiadania obecni. Widząc ich wzrusze- 

nie, młody inżynier czuł, jak z serca 

jego gina ostatnie krople goryczy i“ 
oburzenia. Ze smutnym uśmiechem 

zakończył opowiadanie: 8 
— Widzicie, panstwo, los Się na 

mnie uwziął: śmierć widocznie nie › 

chce mnie. 
O, Gerry! 

— Mój chłopcze kochany! * 
Jęknął z bólu, gdy wuj objął go 

czule. Fortiolis odskoczył od łóżka, 

przestraszony: 

—. Ależ niedźwiedź ze mnie, mój 

Boże! Teraz uraziłem go! 
—— Nie, —+ Odrzekł ze łzami w 

oczach Gerald, — nie, wujaszku, czu- 
je się taki szczęśliwy. L 

— Chłopcze mój, — szeptał For- A, 

tiolis, z całą czułością, na jaką może | 
się zdobyć serce, które dawno już bar- 
dzo nikogo nie kochało. | 

@ 
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