
„DK IX. Ne 252 (2462) 

SŁ O 
Dzisiejszy numer zawiera 6 stron oraz Dodatek Łowiecki 

  

WILNO, Sobota 1 listopada 1330 r. 
«akcja i Administracja, Wilno Zumkowa 2 i Ad. Mickiewicza 4. otwarta od godz. Y zo1. Telefony: Redakcji 17.82. Adaminstr. 228 

TTT SATA TINKA INT 

  

   
    

  

    

   
   

     

  

   
    

    

  

   
    

  

    

  

    

  

   

  

    

        

   

    

   

     

    

     

   

  

   
   

    

    
    

   
   

    

    

   
   

  

    

    

    

   

    

  

   

  

    

                    

    

  

    
   

PRENUMERATA miesięczna z 

żem zadowoleniem czytamy, z 

tatniej mowy Mussoliniego, 

wo“ z 29 października, 

3 myślne zdanie ог- 

ących się polity- 

tanowić się wypada, czy 
uce, mobilizująca Włochy 

iłków nie jest zarazem, a 

zedewszystkiem, nowein po- 
tycznem w tei zawiłej 

zy się na szachownicy roko- 
0 - włoskici.. 

y więc i tu stwierdzenie, 

hia mowa Mussoliniego nie 

nam jest zwrócona. Wyraź- 

konsta tuje p. B. K. w „Kur- 

arszawskim'. 
śnialiśmy tu już przed paru tygod- 

że niema powodu mniermać, aby wło 

cja pro - rewizjonistyczna mierzyła 

ednio w interesy polskie. Ale że ona 

io działa na szkodę Polski, to o tem 

będzie wątpił, kto bada echa wy- 

| włoskich w Niemczech. 

zywiście przyznać należy rację 

K., że występy p. Mussoliniego 

izaju mowy weneckiej, pożądane 
1ą. Ale też trzeba jednocześnie po- 

rzyć następującą formułę: Francja 

dziś do wyboru, albo sojusz z 

emcami, albo sojusz z Włochami. 

lityka p. Brianda, przyjaźniejsza 

est dla Niemiec, niż dla Włoch. Przez 

jn pryzmat należy się więc zapatry- 

jać na ostrość wystąpień Mussolinie 

p i na nasz stosunek do tych zagad- 

2. 
Čo zaš do samego zagadnienia „re- 

zi traktatu Wersalskiego" to znów 
est konieczna korektywa polskiego 

szechnego sposobu myślenia. 

róćmy uwagę, że o możliwości re- 

Ji traktatu Wersalskiego prócz 

ssoliniego, mówi się b. poważnie i 

Anglji, coraz głośniej i częściej we 

ancji, nie mówiąc już o innych kra- 

. Tylko w Polsce powszechnie u- 

a się samą myśl rewizji traktatu 

salskiego za niedorzeczność. Pu- 

ystyka innych krajów głosi tę za- 
lę, a raczej tę prawdę, że historja 

ie ma przykładu traktatu pokojowe- 

o, któryby był wiecznotrwały. Trak- 

tat Wiedeński także w punkcie, do- 

zczącym Polski trwał lat 99 czy 101, 

jk: kto woli (zależy od tego, czy li- 

jć od wypowiedzenia wojny przez 

mcy, jak to będzie liczył polityk, 

też od proklamacji 5 listopada 

6 r. jak będzie liczył prawnik) — 

i to tylko w tym polskim punkcie. 

nnych uległ zmianie znacznie wcze 

jej. Wbrew temu zdaniu publicysty- 

mniej więcei wszystkich krajów, — 

za publicystyka głosząc powszech- 

j solidarnie, że traktat Wersalski 

być nienaruszony, ściąga na sie- 

rzut | (nie pozbawiony słusz- 

, że broni stanowiska ahistorycz 

go. Zaczyna to wszystko przypo- 

inać obrazek, na którym wiele osób 
yłamywałoby drzwi, a tylko jedna 

ba (Polska) swoje plecy pod te 

„mywane drzwi  podstawiala. 

© jasna, na kogo posypią się 
rzazgi, deski i okucia. 

iejmy się o co nam chodzi. 

nam o Trakta Wersalski w 

Polsce może zależeć na 

nym podziale kolonij nie- 

nawet czy Polska bezpo- 
interesowana jest w tem, 

przez Traktat Wersalski 

t w St. Germain  terytorja 

o Francji, czy do Włoch. 

bezpośrednio o to nie cho- 

chodzi o nasze terytorja, od- 

przez Fraktat Wersalski, nam 

b Śląsk, © Pomorze. Więc my 

limy Traktatu Wersalskiego, 

aska i Pomorza. Obrona Trak- 

fersalskiego może być dla nas 

E formą, jedynie metodą obrony 

ch naszych interesów. 
ywiście, że tej metody należa- 
trzymać dopóki była ona ko- 

1. Lecz czy tak jest dzisiaj. W 

b okrzyk „niech żyje Traktat 

edniesieniem @0 domu iub z 
oiesytya pocztową 4 zł. zagranicę 7 zł. Konto czekowe P. K, O. 

-0259. W sprzedaży detał, ena pejedyńczego numeru 20 gr. 

TRAKTAT WERSALSKI 

Redakcja rękopisė 

  

Opłata pocztowa niszczona 
ów nie zamówionych nie zwraca, Administra- 

<ja nie uwzgięcnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

Weisalski“ dawał temu, który ten o- polityka polska, lecz bynajmniej nie ta 
krzyk wydawał dużą sympatję opinii 

zagranicznej. Dziś w 1930 omal, że 

żaczyna być odwrotnie. Wiemy, że i 

dypioriacja i publicystyka polska wy- 

machiije tym Traktatem  Wersalskim, 

jak saraszem. Czy ten pałasz nie stał 

się papierowy? 

Czy nie mamy innych sposobów 

obrony Śląska i Pomorza. Owszem — 

mamy. Pierwszy to jest silna władza. 

Dlatego tak częsio podkreślamy, że nie 

ma większego dobrodziejstwa dla poli 

tyki zagranicznej, jak silna władza w 

kraju. Stanowisko międzynarodowe 

Włoch przed i po przewrocie faszy- 

stowskim także mogłoby coś o tem 

powiedzieć. Drugi , to jest nietylko 
wyrażna polonizacja Pomorza i Ślą- 

ska, lecz także iakt, że na tych tery- 

torjach ludność połska rośnie w liczbę 

i siłę, niemiecka cofa się i odstępuje. 

Trzeci — to nasza armja i przekona- 

rie, że bez ciężkiej wojny tu się obę- 

dzie; Czwarty wreszcie byłaby ru- 

chliwa, aktywna, przemyślana, mane- 

wrowo prowadzona międzynarodowa 

  

Ea, która się ogranicza do powtarza- 

mia dwóch wyrazów: „pacyfizm i 

„Traktat Wersalski*. O bynajmniej! 

właśnie dotychczasowe uporczywe po- 

wtarzanie w kółko frazesu o „nienaru- 

szalności Traktatu Wersalskiego" jest 

poczęści przyczyną, że pojęcia „темл- 

zja traktatu” i „rewizja granic pol- 

skich** stały się jednozńaczne. Nasza 

dyplomacja powinna dopiąć tego, aby 

pojęcia te nie były jednoznaczne. Na- 

sza dyplomacja powinna wymanewro- 

wać. aby żądanie „rewizji traktatu* z 

pojęcia jednomówiacego, stało się wie- 

lomówiące. 

W każdym razie rozumna polityka 

polegałaby na item, aby nie postawić 

siebie samego w pozycji jedynego 0- 

trońcy Traktatu Wersalskiego. Głę- 

boko jestem przekonany, że zmniejsze- 

nie natężenia obrony Traktatu Wer- 

salskiego w Polsce zwiększy natęże- 

nie tej obrony we Francji. Inaczej być 

sie może. Cat. 

  

  

Społeczeństwo polskie powinno dopomóc 
Marsz. Piłsudskiemu de naprawy konstytucji 
Odezwa Bezpartyjnego Bioku Współpracy z Rządem 

WARSZAWA. 31. X. (tel. wł. „Sło- 
wa'). W Warszawie ukazała się dziś 

następująca odezwa: 

OBYWATELE! 

Idziemy do walki o dobre prawa 
dla Polski. Niema innej sprawy, któ- 

raby w obecnej chwili była ważniejsza 

i pilniejsza. Pamiętajmy żeśmy od nie- 

dawna poczęli żyć jako wolni. Jeśli w 

zaraniu naszego nowego bytu niepod- 

ległego nie ujmiemy życia i pracy pań- 

stwowej w twarde ramy ładu, nie po- 

łożymy dobrych podwalin pod naszą 

przyszłość. 

Odrobić musimy straszliwe błędy 

Sejmu. Pierwszy Sejm obdarzył nas 

Konstytucją złą. Trzeci Sejm obowiąz- 

ku, jaki na nim ciążył, nie chciał spet- 
nić i Konstytucji nie naprawił. 

Partyjnicy, którzy w dotychczaso- 

wych Sejmach liczebną posiadali prze- 

wagę praw, ustanawiających silną i 

stałą władzę dac nie chcieli. Poselskie 

prawa i wolności potworzyli, posel- 

skich praw i woiności bronią. 

Chcemy mieć prawa, któreby siłe 

Państwa wzmacniały i ją potęgowały. 

Dać taką Konstytucję Ojczyźnie mo- 

gą tylko ludzie, nie związani z dzisiej- 
szemi partjami, tylko oni przywilejów 

poselskich nie postawią wyżej ponad 

dobro i przyszłość ogółu. 
Pragniemy mieć w ciałach ustawo- 

dawczych łudzi, którzy nauczyli się 

działać w organizacjach społecznych, 

tych najcenniejszych warsztatach pra- 

cy nad dobrem ogółu. Musimy we 
wspólnej ciężkiej pracy podporządko- 

wać wszystkie dziedziny naszego ży- 

cia, umocnić nasze siły, odbudować 

dobrobyt. Potrzeba do tego, aby po- 
między społeczeństwem a naszym wła 

snym polskim rządem utrwalił się sto- 

sunek wzajemnego zaułania i współ- 

działania. 

Na czele rządu stoi człowiek, któ- 

ry całem swojem życiem i swojemi czy 

namii dał dowód. że pracował i pracuje 

dła dobra Państwa i Narodu. 

Marszałek Józef Piłsudski odwo- 

łuje się do społeczeństwa, aby ono 
przez wybory wypowiedziało się, czy 

chce z nirm Polskę prowadzić ku wiel- 

kiej Świetlanej przyszłości, czy też 

przez ludzi ztych i zakłamanych tę 

wielką pracę utrudniać. 

Musiniy Marszałkowi” Piłsudskie- 

imu w jego zamierzeniaca dopomóc. 

Dlatego postanawiamy wypowiedzieć 

zdecydowaną walkę zakładanemu pat- 

tyjnictwu, wytężyć nasze siły aby 
przekonać społeczeństwo, że ma ono 

obowiązek dopomóc w jego usiłowa- 

niach uporządkowania państwa, wy- 

jaśnić i wytłoniaczyć, że społe- 
czeństwo winno przy wy- 

borach głosować na listę 

numer 1 na czele której 

stoi Marszałek Józet Piłi- 

sudski. 

Rewizja w sejmowym klubie ukraińskim 
WARSZAWA. 31. 10. (tel. wł. „Słowa*). Dziś rano sędzia śledczy 

zwrócii się do dyrektora kancelarji sejntowej p. Pomorskiego o uzyskanie po- 
zwolenia na rewizję w lokalu klubu ukraińskiego. O godzinie 11-ej sędzia 
śiedczy uzyskał zgodę Marszałka Sejmu na przeprowadzenie rewizji i nie- 
bawem do lokalu klubu ukraińskiego wkroczyła policja, która przeprowadzi- 
ia szczegółową rewizję. 

/ W rezultacie rewizji aresztowani zostali sekretarz klubu Kosonowski 
oraz jedna z urzędniczek. Й 

Dalsze aresztowania undowców we Lwowie 
LWÓW. (PAT). — Śledztwo w sprawie aresztowanych dr. Dymitra 

Lewickiego i Lubomira Makaruszka przejął sędzia śledczy do spraw specjal- 
nej wagi dr. Kazimierz januszewski, który niezwłocznie przystąpił do urzę- 
dowania. 

W toku dalszych dochodzeń opieczętowano loka: głównego sekretacja- 
tu Unda we Lwowie oraz przytrzyriano po przeprowadzeniu rewizji adwo- 
kata dr. Aleksandra Marytczaka, naczelnego redaktora „Diła** Wasyla Madre 
go i mistrza Ślusarskiego Michała Stefanowskiego, wszystkich członków pre 
zydjuii Unda. Po przesłuchaniu wstępem wymienionych zatrzymano w are 
szcie do dyspozycji sędziego śledczego. 
  

NIECH WRACA ŻYWA ZDROWA KREW W ŻYŁY OJ-- 
CZYZNY. NIE DAJMY SIĘ WYNARADAWIAĆ NASZEJ 

EMIGRACJI 
Złóż grosz na „Fundusz Polskiego Szkolnictwa zagranicą”, 

na konto P. K. O. 21895, Komitetu Obchodu 25-lecia Walki 
o Szkołę Polską. naprawy. ` 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ui. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
BIENIAKQNIE —- Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot". 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — al Zamkową, — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
HORODZIE] — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński, 
IWIENIEC — Sklep Tytonicwy S. Zwierzyński. 
KLECK —. Sklep „Jedność*. 
LIDA — nl. Suwalska 13 — $. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”*. 

NIEŚWIEŻ — ut. Ratuszowa — Księgarnia Jazwiaskiegu 
NOWQOGRODEK — Kiosk St. Michaiskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Ksitgarnia T-wa „Ruch”. 
OSZMIANA — Księgarała Syółdz, Nancz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — SŁ Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Šzkolneį. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 12. 
STGŁPCE —- Księgarnia 1-«a „iłuch”, 
ST. SWIĘCIANY — ul, Rynek 4 — N. Taraslejaši, 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Įuczewska 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch”. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy A na stronie 2-ej i 3 gr. 40. Za texstem: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 ce do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za desiarszenie numeru dowodowego 20 groszy. 

  

  

Wizyta hr. Bethlena w Turcji Na froncie wyborczym 
ANKARA. PAT. Ogłoszono tu następujący Komunikat urzędo- 

wy: Węgierski prezes Rady Ministrów hr. Bethien, na zaprosze- 
nie rządu tureckiego, spędził w Ankarze 3 dni, biorąc udział w 
obchodzie święta narodowego. 

Przybycie premiera węgierskiego zbiegłe się z pobytem pre- 
zesa rady ministrów i ministra spraw zagranicznych Grecji. Po- 
między hr. Bethłenem a ismetem Paszą i Tewiik-Ruchdi Beyem 
nastąpiła wymiana pogłądów, w wyniku Której stwierdzono z 
jednej i drugiej strony, że bardzo trwała przyjaźń, istniejąca po- 
między Węgrami a Turcją, w pełni odpowiada interesom gospo- 
darczym i politycznym obu krajów. Przyjaźń ta, jako wypływa- 
jąca z konieczności życiowych, stanowi potężny czynnik pokoju 
i spokoju, zarówno na Bałkanach, jak i na Biiskim Wschodzie. 
Szczera i lojalna polityka pokojowa, prowadzona przez oba kra- 
je, znajduje pełne zadośćuczynienie w konsolidacji przyjaźni 
turecko-węgierskiej, nad której wzmocnieniem pracować będą 
nadal oba rządy. 

Doniosłeoświadczenie $timsona 
STANY ZJEDNOCZONE NIE WIEDZĄ NIC O AKCJI ZA PRZY- 

ZNANIEM MURATORJUM. 

WASZYNGTON. (PA). — Stimson oświadczył, iż rząd Stanów Zjedno 
czonych nie zmieni swego punktu widzenia, iż długi : odszkodowania są 
sprawami całkowicie różnemi, dodając, iż departament stanu nie wie nic o 
tem, jakoby istniała jakakolwiek akcja za przyznaniem moratorjum. 

в ° э е E 

Francja zamierza przystąpić do traktatu 
й # * londyńsk londyńskiego? 

PARYŻ. (Pat). „Echo de Paris* notuje pogłoskę, jakoby Francja była 
skłonna przystąpić do traktatu londyńskiego, podpisanego przez Anglję, 
Stany Zjednoczone i Japonję. Francja korzystaćby miała w stosunku do 
Italji z klauzuli ochronnej, analogicznei do tej, jaką traktat przyznaje An- 
glji. Klauzula tego rodzaju pozwalałaby w razie potrzeby utrzymać pewną 
przewagę floty, jaką Francja uznałaby za konieczną. Tardieu odbył podo- 
bno rozmowę z ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Brukseli Gibso- 
nem, delegatem Stanów Zjednoczonych w Genewie, po której to rozmo- 
wie Gibson odjechać miał do Rzymu. 

Aresztowanie Pangalosa 
ATENY. (Pat). Pangalos został aresztowany w swym domu w miaste- 

czku Eleusis. 

  

SZEREGI PPS CKW KRUSZEJĄ 

POZNAŃ. (PAT). — Ludwik Śnia 

dy, prezes PPS CKW na okręg poznań 

ski, wystąpił z tego stronnictwa i zgło 

sił przystąpienie do PPS Fr. Rew. 

Wraz z nim przystąpiła do Frakcji 

większość członków CKW. w Poznaniu 

KANDYDACI KOMUNISTYCZNI POD 
KLUCZEM. 

BĘDZIN. (PAT). — Policja areszto 

wałe w Olkuszu 4-ch znanych komuni- 

stów, wśród nich kandydata na posła 

z listy Robotniczo - Chłopskiej Jednoś- 

ci niejakiego Zylka Sulewicza z So- 

snowca. Przy aresztowanych znalezio 

no notatki o treści komunistycznej о- 

raz bloczki na zbieranie pieniędzy na 

fundusz wyborczy. 

ARESZTOWANIE B. POSŁA MADEJ 

CZYKA. 

Kraków. (PAT). — Z polecenia sę 
dziego śledczego w Jaśle został are- 
sztowany w piątek rano w Wróblowej 
b. pos. PSL. Piasta Madejczyk pod za- 
rzutem działalności  antypanstwowej. 
Aresztowany został odstawiony do wię 
zienia. 

DLACZEGO UNIEWAŻNIONO LISTĘ 

CENTROLEWU W OKRĘGU NR 16? 

WARSZAWA. 31. 10. (tel. wł. 
„Słowa'). Dowiadujemy się, że koini 
sarz Wyborczy 16-go okręgu Kalisz- 
Turek starosta Potocki złożył w dniu 
31-go bm. w Sądzie Najwyższym pro- 
test przeciwko unieważnieniu przez ko 
misję wyborczą nr. 16 listy kandyda- 
tów do Sejmu z ramienia Centrolewu. 

Sprawa unieważnienia listy Centro 
lewu w okręgu Kalisz jest niezmiernie 
„Charakterystyczna* dla metod wy- 
borczych, stosowanych przez stronni- 
ctwa zjednoczone w związku Obrony 
Prawa i Wolnosci. 

W okręgu kaliskim złożono listę 
<entrolewu, którei pełnomocnikiem był 
członek jednegc ze stronnictw  ludo- 
wych. Niemal jednocześnie z tą listą 
zgłoszono również pod firmą Centrole 
wl druga listę kandydatów do Sejmu 
na której na drugim miejscu figurowa- 
ło nazwisko zcanego przywódcy Nie- 
zależnych Socjalistów Drobnera. Za- 
znaczyć należy, iż ten sam Drobner ii- 
gurował na pierwszej liście Centrole- 
wu ale na 7-mym miejscu. 

Na posiedzeniu okregowej komisji 
wyborczej nr. !G po stwierdzeniu, że 
zgłoszono 2 listy pod jedną nazwą i 
z niemal temi samemi kandydatami 
tyłko w innem uszeregowaniu. obie li- 
sty unieważnieno. Prewodniczący о- 
rręgowej komisu wyborczej prezes Są 
Gu Okręgowego w Kaliszu, p. Angie- 
wicz zwołał na skutek polecenia (ie- 
nerainego Komisarza Wyborczego po- 

rne posiedzenie koniisji i zapropo- 
uawał reasumpcję uchwały odnośnie 
"ierwszej listy Centrolewu Za wnio- 
skiem Q reasumpcji głosowali delegat 
wojewody i delegat sejmiku a więc 
sadły dwa głosy. Natomiast przeciwko 
reasumpcji wypowiedział się b. sta- 
nowczo i arbitralnie przedstawiciel 
Stronnictwa Narodowego a wraz z nitn 
giosowali dwaj członkowie komisji z 
«tórych jeden był sjon:stą a drugi lu- 
dowcem, zbliżonym do Wyzwolenia. 
Przeciwko reasumpcji padło tedy trzy 
głosy i w ten sposób lista Centrolewu 
została ponownie unieważniona. 

Komisarz Wyborczy okręgu nr. 16 
na obie listy Centrolewu, założył pro- 
test do Sądu Najwyższego. ` 

ORGANIZACJE КОЗУ]5Ю!Е 7680$1- 
ЕУ AKCES DO B.B.W.R. 

Organizacje rosyjskie wszystkich 
odłamów postanowiły iść do wyborów 
"azem z BB i wydały wspólną odezwę 
wzywającą wszystkich Rosjan, do zło 
żenia głosu na listę nr. i. 

  

Królewska para bułgarska przybyła 
do Sofji 

SOFJA. (PAT). — Młoda królewska para bułgarska przybyła do So- 

fji o godz. 10 rano. W chwili wjazdu specjalnego pociągu na dworzec, or- 

kiestra odegrała hymn narodowy. Król i królowa opuszczali wagon wśród 

entuzjastycznych okrzyków zebranych na dworcu osól:. 

Pierwszy powitał parę królewską prezes rady ministrów Liapczew w 

otoczeniu członków rządu. W tej samej chwili rozległy się salwy armatnie, 

które obwieściły ludności miasta przybycie młodej pary królewskiej. 

Po przedstawieniu w salonach recepcyjnych dworca zebranych osób, 

orszak opuścił dworzec, udając się do katedry. Wzdłuż drogi którą posuwał 

się orszak ustawiony był podwóny szpaler wojska i policji. 

Para królewska była przedmiotem niezwykle entuzjastycznych owacyj. 

Nie ustawały okrzyki: „Niech żyje król i królowa”. W katedrze odbyła się ce 

remeonja pobłogosławienia młodej pary królewskiej. Ceremonja ta odbyła 

się według obrządku prawosławnego. 

Po wyjściu ze świątyni król dokonał przeglądu oddziałów  wojsko- 

wych, poczem cały orszak udał się do zamku, wszędzie po drodze witany o- 
wacyjnie przez ludność. 

Trzęsienie ziemi we Włoszech 
BILANS OFIAR KATASTROFY 

RZYM. (Pat). (Agencja Stefani). Według wiadomości, nadesłanych we 
czwartek wieczorem przez prefektów, w przeciwieństwie do doniesień poprze- 
dnich, ofiarami trzęsienia ziemi w Sinigatji padło 10 zabitych i 275 rannych. 

W Ankonie jest 3 zabitych i 54 rannych. Jak się okazuje, w Ankonie nie 
zawalił się żaden dom, natomiast w innych miejscowościach w prowincji wiele 
domów uiegło uszkodzeniu bez ofiar w ludziach. 

W 58 gminach prowincji Pesaro naliczono dotychczas 24 rannych, a mia- 
nowicie 8 w Pesaro I 16 w Mondolfo, gdzie też wiele domów uległo zaryso- 
waniu. We wszystkich miejscowościach akcja pomocy prowadzona jest z całą 
energją. 

    

OBRAZ ZNISZCZENIA |! STRAT 

RZYM. PAT. Korespondent nasz podaje, iż według informa- 
cyj. otrzymanych z Ankony przez pisma rzymskie, pierwszy 
wstrząs trwał około 10 sek. © niezwykłej jego sile Świadczy 
fakt, że wskazówki aparatów  sejsmograficznych przekroczyły 
przyjęte maksymalne granice. Wstrząsom towarzyszyły niezwyk- 
A fenomeny na morzu. Skłębione fale uderzały z wielką siłą o 
rzeg. A 

Najwięcej ucierpiał port ankoński, gdzie w wielu miejscach 
zostały uszkodzone cementowe obramowania brzegu. Stojący na 
kotwicy statek amerykański pod wpływem naporu wód rzucony 
został na umocowania portowe. Znajdujący się w pobliżu szpi- 
tal wojskowy z powodu uszkodzeń ewakuowano. 

Ludność Ankony w paniae wybiegała na placei ulice miasta. 
W samem mieście zniszczonych zostało kilkanaście domów. Zra- 
nionych jest zgórą 50 osób, a zabitych dwoje dzieci. Okolice An- 

WIECÓW „CENTROLEWU* 
Nikt BĘDZIE. 

Pomimo dwóch dni świąt i bliskie- 
go terminu głosowania  „Centrolew'* 
nie zgłosił do władz powiadomienia, 
że ma zamiar zwołać gdziekolwiek na 
terenie województwa wiece przedwy- 
borcze. 

„kony, w szczególności Sinigalja, w pobliżu Której znajdował się z 
ośrodek trzęsienia, ucierpiały jeszcze więcej. Do szpitala w An- 
konie przywieziono z okolicy zgórą 100 rannych. 

Na miejscu katastrofy pracują oddziały sanitarno-saperskie 
oraz milicja faszystowka. Według dotychczasowych danych liczba 
zabitych wynosi zz osoby. Korespondent nasz donosi, iż trzęsie- 
nie ziemi obejmowało głównie pobrzeże adrjatyckie od Triestu 
do Pesaro. Największe szkody wyrządzone zostały w Ankonie, 
gdzie liczą dofąd 3 zabitych i 80 rannych, z czego 40 ciężko. 
Liczne domy zawaliły się. Wszystkie linje telefoniczne i telegra- 
ficzne są przerwane. Dopiero po południu przystąpiono do ich 

REORGANIZACJA LITEWSKIEJ 

STRAŻY GRANICZNEJ. 

Władze litewskie postanowiły zreorga- 

nizować 'swą straż graniczną, wzorując się 

przytem na naszymi Korpusie Ochrony Po- 

granicza. Reorganizacja ma na celu uspra- 

wnienie działalności straży. 

—A AT 
X



ECHA KRAJOWE 
DUKSZTY 

— Kobiety - Polki, łączcie się pod sztan 
darem pierwszego Marszałka Polski Józe- 
fa Piłsudskiego. W niedzielę dnia 26 paź- 
dziernika, 1930 roku odbyło się w sali Do- 
mu Ludowego w Duksztach, powiatu Świę- 
ciańskiego, zebranie organizacyjne kobiet, 
stojących na gruncie  ideologji Marszałka 
Piłsudskiego. Rzadko spotyka się w na- 
szych Duksztach taki zapał — miłość dob- 
rej sprawy: serce raduje się, że nasze. Pol- 
ki tak licznie zebrały się w sali Domu Lu- 
dowego, by zamanitestować swą gotowość 
poparcia przy wyborach zamierzeń |-go 
Marszałka Polski, Wodza Narodu. Sala Do- 
mu Ludowego była wypełniona po brzegi i 
zaznaczyć trzeba, że nie było w tym kierun 
ku żadnych agitacyj. Zebranie zagaiła p. 
Zanowa Teresa. Imieniem Gminnego Koła 
B. B. W. R. powitał zebranie p. Rola Bra- 
misław, który wyraził radość z . powodu 
tak licznego zebrania kobiet, oraz wyraził 
życzenie, by głosy kobiet przyczyniły się 
do zwycięstwa listy, na czele której stoi 
Marszałek Polski, Józef Piłsudski. 
Zajmujący referat o ideologii B. B. W. R. 

RD. Marja Dyszyńska, następnie p. 
Emilja urecka  wytłumaczyła, dlaczego 
Polki kochające Ojczyznę, winne oddać 
swe głosy na listę B. B. W. R. Referaty obu 
pań zebr. kobiety przyjęły oklaskami. Wkoń 
cu zebrane uchwaliły, że wszystkie gremjal 
nie pójdą do urny wyborczej i oddadzą swe 
głosy jedynie tylko na listę Budownicze- 
go Polski. jeśli tak uczynią kobiety w ca- 
łym kraju —- zwycięży sprawa Dobra, a 
partyjnictwo poniesie klęskę. т 

Bezpartyjny 

LIDA 

— Pierwsza żeńska placówka wycho- 
wawcza. Nie może przejść bez echa to 
przyjemne wrażenie, jakiego doznaliśmy 
przy uroczystości poświęcenia i otwarcia 
żeńskiej bursy w Lidzie w dniu 26 — X. 
1930 roku, zorganizowanej przez Polskie 
T-wo Oświatowo - Wychowawcze „Cari- 
tas“ Na tej uroczystości byli obecni: pan 
Bogatkowski, starosta lidzki, p. Białokoz — 
dyrektor gimnazjum państwowego, oraz 
szereg innych wybitnych osobistości z mia- 
sta. Poświęcenia dokonał ks. Kozłowski, rek 
tor Zakonu O. O. Pijarów. Czyste, ładne, 
ciepie pokoje, inteligentna troskliwa opie- 
ka, przykładne wychowanie i serdeczny sto 
sunek wychowawców do dziewczynek, są 
rękojmią dla rodziców, którzy zmuszeni są 
oddać do nauki swe córki z domu, że w 
tych warunkach i otoczeniu dziewczynki mu 
szą celować w naukach, pozatem otrzyma- 
ja dobre wychowanie i w przyszłości będą 
dobremi Polkami i przykładnemi obywatel- 
kami swego kraju.. jesteśmy przekonani, 
że rodzice zechcą wykorzystać bursę, od- 
dając tam swe córki, a tem samem przy- 
czynić się, by ten zakład rozwinął się i 
garnął pod swoją opiekę dziewczynki, «tó- 
rych rodzice zamieszkują nietylko w powie- 
cie lidzkim, lecz i w sąsiednich. 

Serdecznie życzymy Towarzystwu „Ca- 
ritas" powodzenia i owocnej pracy na grun 
cie Lidy. (A. H.) 

NOWO-WILEJKA 

— Uwadze władz kolejowych i policyj- 
nych. W dniu 29 — X. 1930 r. pociągiem 
podmiejskim o godz. 17, min. 15, zdążają- 
cym z Wilna do Nowo — - Wilejki, jechało 
kilka nietrzeźwych osób. Towarzystwo za- 
częło zachowywać się nader 'wesoło, tak, że 
pasażerowie zmuszeni byli szukać schro- 
nieńia w innych wagonach. е 

Z chwilą, gdy przyszedł konduktor, żą- 
dając bilety, zaczęto mu wymyślać, a na- 
wet pijani osobnicy posunęli się do ręko- 
czynów, mimo, że nadszedł z pomocą kon- 
duktorowi kolega - kolejarz. Gdy pociąg 
zatrzymał się na stacji w N. Wilejce, uprzed 

  

skowe, jak „Marsz Pierwszej Brygady”, 
„Naprzód, Drużyno strzelecka!' i t. p., koń- 
cząc na piosenkach wesołych. 

Na powyžszem zebranie zakończono 
okrzykiem: „Niech żyje Wódz Narodu Mar- 
szałek Jozef Pilsudski!“ i po powyższem 
zebranie rozwiązano. Z. 

PL ISA, (POW. BRASŁAWSKI) 

— W sprawie gminy i wójta. Od pew- 
nego czasu krążą pogłoski wśród ludności 
o zamiarze rozparcelowania gminy pluskiej 
projektowanym już od dłuższego czasu 
przez p. starostę Januszkiewicza. 

Jak potwierdził fakt postawienia tej 
sprawy już raz na porządku dziennym ob- 
rad Sejmiku Brąsławskiego, wersje te nie 
są bezpodstawne. Podział gminy pluskiej 
między sąsiednie gminy  słobódzką i bra- 
sławską, z których urząd gminny od pierw 
szej jest odległy o 20 km., a od drugiej o 
27 km. od miasteczka Plus, wywołał już ży 
wiołowe wzburzenie ludności. Tak sponta- 
niczny odruch protestu jest całkiem zrozu- 
miały. Od setek lat bowiem zrosło się z 
psychiką tutejszego _ włościanina poczucie 
posiadania własnej gminy i istnienie ja- 
kiejś swoistej społeczności. 

Wytworzył się specyficzny typ „plu- 
szczanina”*,  odróżniający się i gospodar- 
czo i społecznie od ludności sąsiadujących 
gmin. Ale nietylko sentyment każe prze- 
ciętnemu kmiotkowi wyjść ze zwykłego sta 
nu bierności i rzucić  kategoryczne słowa 

protestu. M 
ą tego wažnieįsze przyczyny. Plusy 

są dla okolicznych mieszkańców nietylko 
siedzibą urzędu gminnego, posterunku po- 
licji i szkoły powszechnej. 

Plusy nietylko są ogniskiem życia reli- 
gijnego, z tej racji, że tutaj istnieje kościoł, 
a ludność przeważnie jest katolicka. W Plu- 
sach bowiem, a nie gdzieindziej koncentru- 
je się ruch spółdzielczy. Tutaj powstała 
vierwsza spółdzielnia mleczarska nietylko w 
powiecie, ale w całem województwie wi- 
leńskiem. Oprócz mleczarni istnieje tutaj je- 
Szcze kasa Stefczyka i spółdzielczy sklep 
spożywczy „Pomoc”*. Z tego miasteczka, 
cdcietego od Kurlandji, kordonem granicy 
polsko-łotewskiej, promieniuje jako z cen- 
trum idea spółdzielcza na naj ze  sioła, 
miasteczka i kolonie i wciąga w orbitę 
swych wpływów najdalszych mieszkańców 
obecnej gm. Pluskiej. Nierzadki to wypa- 
dek, że obywatel mieszkający о 12 klm. 
przybywa do Plus dla załatwienia jakiejś 
sprawy w mleczarni, czy kasie, czy dla ku- 
pienia czegoś w sklepie spółdzielczym, a 
jednocześnie załatwia swój interes w gmi- 
nie. Gdyby doszedł projekt p. starosty do 
skutku, wówczas nie miałby taki obywatel 
tej dogodności, a musiałby zamiast 12 klm, 
(to już najdalszy) plątać się za interesami 
do Słobódki czy Brasławia 25 a nawet 30 
klm. Nierazby zbił nogi biedak i jak je- 
szcze! Dlatego też projektowana zmiana 
układu dotychczasowych stosunków nie 
może być inaczej uważana, jak za projekt 
poroniony, bo nie liczy się ze stosunkami ży 
ciowemi, których nie da się zmienić bez- 
myślnem pociągnięciem pióra. Oprócz tego 
realizacja tego rodzaju planu pociągnęłaby 
uiechybną ruinę dotychczasowych  instytu- 
cyj spółdzielczych a tem samem zniweczy- 

iaby wszelkie nadzieje podniesienia wsi 
pod względem gospodarczym i kulturalnym. 

Drugą bolączką, która od trzech lat 
dotkliwie daje się 'we znaki obywatelom 
gminy Pluskiej, jest sprawa obsadzania 
przez p. starostę stanowisk wójtów, ludźmi 
cbcymi, nieznającymi miejscowych  warun- 

ków, którzy w dodatku niestety, nie posiada 

ią kwalifikacyj moralnych, dla zdobycia za- 
ufania u ludności, Takim jaskrawym przy- 
kładem jest osoba obecnego wójta p. Ejdry- 

"giewicza, wzbudzająca u ludności najwyż- 

sze rozdrażnienie. 

Czasby już najwyższy, ażeby w stosun- 

ki naszej gminy wejrzały sfery rządzące! 
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„Czystka w partji faszystowskiej 
RZYM. (Pat). Sekretarz generalny partji faszystowskiej wydał rozpo- 

rządzenie w myśl przesłanek przemówienia Mussoliniego, w którem wódz 
faszyzmu nakazał oczyszczenie szeregów partji. Rozporządzenie zaleca naj- 
większą ostrożność w odnawianiu legitymacyj partyjnych na przyszły tok 
oraz odmowę w ich odnawianiu wobec członków, którzy w jakikolwiek 
sposób dali powód do powątpiewania o ich partyjnej lojalności. 

Luicz nie chce ustąpić 
RIO DE JANEIRO. (PAT). — Odmowa ustąpienia ze strony złożonego 

z urzędu prezydenia Luiza utrdnia ogromnie sprawę uznania nowego rządu. 
Luiz, zamknięty obecnie w fortecy, podkreśla, że on jest właściwym szefem 
legalnym rządu brazylijskiego, do czasu wygaśnięcia jego mandatu w dniu 

15 listopada. Junta wojskowa poleciła bankowi brazylijskiemu wstrzymać 
emisje banknotów na sumę około 6 miljonów 1. st., zatwierdzoną przez po- 
przedni rząd. 

  

Odznaczenie Byrda 
NOWY YORK. PAT. Minister marynarki nadał kontradmirałowi 

morski za niezwykle bohaterski lot do bieguna południowego. 
Byrdowi krzyż 

Krwawa tragedja 
W instytucie Wychowania Fizycznego w Warszawie 
WARSZAWA. 31. 10. (tel. wł. „Słowa”). Wczoraj okvio godziny 8-mej wieczo- 

rem w Centrainym Instytucie Wychowania Fizycznego rozeyrała się krwawa tragedja 

pomiędzy dwoma wychowankami tego b:stytutu kpt. Szydłowskim i kpt. Pawełkiem. 
Do gabinetu służbowego kpt. Pawełka wszedł kpt. Szydłowski i po krótkiej sprzecz 

ce wydobył rewolwer i strzelił sześć razy do kpi. Pawełka, Kule utkwiły w piersiact 

a jedna z nich raruszyła kręgosłup, wskutek czego w ciągu kilku minut kpt. Pawełek 

wyzionął ducha. 

Powodem tragicznego zajścia był antagonrzm pomiędzy obu oficerami na tle sto 

sunków wewnętrznych. 
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Wertyńskiego 

Znakomitego Chórą Bałałajek 
Szulakowskiego 

Orkiestry taneczne 

Arje operowe i t. d. 

Przeboje granej obecnie w War- 
szawie w teatrze „Qul pro Quo" 
REWJI „Zjazd Centrośmiechu" 

z ulubioną |artystką 

Marją Modzelewską na czele. 

Firma „Columbla'* obniżyła ceny 
sprzedaży dla umożliwienia kupna 
płyt przez szerszą bubliczność, 

Ceny tych płyt są 

DM 25cm. Zł. 5.— DMX 30cm.Zt.12.— 
MM ‚ Zł.1.50IMX „‚ 21.15.— 

0 LM „  Zł.9— 

Kto strzelał do Jacka Diamonda: 
JAK WYBITNĄ QSOBISTOŚCIĄ ZAJMUJE SIĘ AMERYKAŃSKA PU 

BLICZNOŚĆ 

Kto strzełał do Jacka Diamonda? 
Oto pytanie, które absorbuje nietylko 
licznych przyjaciół jednego z najwięk 
szych przestępców Ameryki, ale tak- 
że ogół publiczności. 

Tajemnica zamachu na Jacka Dia- 
monda nie jest jeszcze wyjaśniona, 
policja ma jednak nadzieję, że uzyska 
zdecydowane ślady przy pomocy ze- 
znań uroczej Marion Roberts, znako- 
mitej tancerki zespołu Ziegfeld Folli- 
es. W jej pokoju właśnie miał znajdo- 
wać się Diamond, kiedy przypuszczal 
ni sprawcy zamachu przybyli do ha- 
telu Monticello. 

Marion Roberts, zgrabna rudowło- 
sa dziewczyna, 0 rzucającej się w 
czy urodzie, występowała w szeregu 
rewji na Broadwayu w zespole Zieg- 
felda, znanym z doboru tancerek. 
Ostatnio widywano ją często z Dia- 
mondem i policja zdołała ustalić, że 
dnia krytycznego widzieli się również, 
choć Jack, jak prawdziwy dżentelmen 
-. włamywacz, zaprzeczył kategorycz- 
nie swej bytności w pokoju tancerki. 
Policja zastała ją w mieszkaniu przy- 
jaciółki z teatru Agnes O* Loughlin. 

Gdy Marion dowiedziała się o za- 
machu na Diamonda, wykrzyknęła: 

— Dlaczego urodziłam się pod 
złą gwiazdą? Jack był pierwszym i je- 
dynym mężczyzną, którego kochałam! 

Detektywi, niewzruszeni łzami 
dziewczyny, zaprosili ją do komisa- 
rjatu celem złożenia zeznań. Marion 
Roberts mieszkała w hotelu Monti- 
cello od kilku tygodni. Pokój jej mie- 
Ścił się naprzeciwko pokoju Diamon- 
da, który się zatrzymał w tym samym 
hotelu. W dniu, w którym dokonany 
został zamąch, Diamond był w pokoju 
Marion, kiedy wezwano go do tele- 
fonu. Dzwonił ktoś z New Jersey, co 
— według policji — posłużyć może 
za cenną wskazówkę, gdyż czarny sa- 
mochód  „Chrysler*, którym mieli 
przyjechać do hotelu sprawcy zama- 
chu, nosił — wedle zeznań służby ho- 
ielowej — numer rejestracyjny z N. 
Jersey. Nikt jednak w hotelu nie sły- 
szał strzałów i dlatego w dużym ru- 
chu nie zwrócono uwagi na pasaże- 
rów czarnego „Chryslera. 

„ Wkrótce po rozmowie  telefonicz- 
nej Diamond oświadczył Marion, że 
musi przejść do swego pokoju, gdyż 
oczekuje kilku panów, obiecując jed- 

OPERETKA MURZYŃSKA 
_ Z niemałem zainteresowaniem ocze- 

kiwany występ zespółu operetki mu- 
rzyńskiej nie zapełnił widowni publi- 
cznością, zapewne skutkiem niebywa- 
le drogich cen. i tak. niekorzystnej 
chwili, jaką jest koniec miesiąca. 

Należy odrazu stwierdzić, że przed- 
stawienie operetki „Lonisiana* miało 

nak, że zaraz po rozmówieniu się 2 

stwa właściciela klubu nocnego „I 
sy, Totsy Club“, Williama Cassid 
zabójstwo to, dokonane przed rokid 
podejrzany był również Diamond. 

w „Świecie 
liczba 23 aresztowań, 
sze sprawki, 
do morderstwa. 

niezrównana i ruchliwość w 
iście „afrykańskich*, 
żywiołową werwą przedstawione, 

  

     
   

     

       
     

   
     

    
   
   

       
    

      
     
   

    

        

     
   
   

   
    
         

    
     

    
   

     
     

  

   
   

          

     

      

           

      
     

   

     
    

     
    

   
   
   

   
   
   

  

   

    

   

   

   
   

  

   

  

   

nimi powróci. Ponieważ jednak prze 
parę godzin się nie zjawiał, dyskret: 
na dziewczyna, wiedząc, że Diamon 
ma wiele tajemniczych spraw do za 
łatwienia, udała się do teatru, nie PY 
tając o niego zupełnie. Strzałów — ja! 
twierdzi — nie słyszała, i wiadomość 
o zamachu zaskoczyła ją, jak jedna! 
twierdzą niektórzy, nie jest to zgod 
ne z prawdą. 

Pani Diamond przybyła do No 
go Yorku aeroplanem natychmiast 
dowiedzeniu się o wypadku, ałe 
mówiła wszelkich zeznań. Po 
sam Diamond, zgodnie ze zwy 
przestępczego świata, nie wyj 
jednem słowem, co było p 
zamachu na jego życie. Poś 
ła przed zagadką, trudną 
nia. 

Jeden z funkd 
ogniowej zeznał, ż 
zamachem zwrócił 
osobnik z dość d 
Osobnik ten trzymał 
przypominające kszta: 
tograficzny, i obiecał 
dolarów za pomoc 
przy pomocy drabinki s 
okna pokoju Diamonda, 
dziło na ogród hotelowy! 
mu strażakowi oświadczył 
porterem i ma polecenie 
sfotografowania słynnego / 
ra. Strażak jednak, podej 
nieczystą sprawę, nie zgodził 
chodzi przypuszczenie, że taj 
osobnik usiłował podłożyć do 
Diamonda pudełko z gazem tri 
Pazatem niejaki Vannie Higgin 
iy przywódca bandy z Brooklyn 
tego dnia w okolicy hotelu Mo 
10, należy więc tylko sprawdziń 
między Diamondem a Higg 
istniały jakieś „nieporozumienia 
dowe“. „Drugim przypuszczalnyr 
przyjacielem Diamonda mógł 
„Dutch* Schultz, znany włamy 

Zamach na Jacka Diamonda 
pomniał ogółowi słynną historję 4 

   

znaczeniu, jakie miał Diamon 
podziemnym”, świadczń 

za najrozmait 
od drobnego oszustw. 

tańczą, tak tego dużo w tej sztu 
Ale bo też i tańczą! Co za zręczną 

tempa 
z jakąś wrq 

przytem -—— w najbardziej / karkoł 
mnych ewolucjach — zwinność i le 

  

    
   

    

    

' kość, budząca szczery podziw : ю х i 4 н ast d 3 rą nio pobity konduktor zażądał pomocy poli- OWY, roba от cisrzał к urok oryginalnego nienašladowanego niezr B wp 
cyjnej, lecz w odpowiedzi ponownie został Miejscowy. Z a arat ramofonowe Columbia“ egzotyzaiu, -w. Tonnie najżapełniej = dy PARA Soktadaościa w najza 

a ATStpajacy *płlicjant: se. SĄ, choć LIDA oryginalne » pierwszorzędnej alatia; že iidżyka w Od nu, a dyżurujący i r. , chc i ' ` х › zyka w czasie ta idzi alazt ja- : któr ё w waż ; : <; a 
PZ: O tai 3 — Zebranie przedwyborcze kolejarzy Specjalnie das i D SR : п_1е28\шіа З ока A pac A 
kieś inne zajęcie. i 2 AE ża ych, iwnie, ale logicznie przeprowad dalszym, (b j Z pomocą  pośpieszyła publiczność i węzła lidzkiego. W niedzielę 26 październi- poleca się ) \ dzięki swej dasko- , g przeprowadzona, ym, (bez muzykil) wystukuje 
żandarm, który nie wiedział, co z awantur- ka w Lidzie w sali Ogniska kolejowego od- 

Sami robić, I ee policjant nie chciał bylo sie zebranie przedwyborcze OZ 

już później ich aresztować. Wobec powyż- węzła lidzkiego przy udziale 300. osób. > 

szego, zwracamy się z apelem do władz po ranie zagaił członek tymczasowego zarzą 

ficyjnych i kolejowych, by w okresie po- du p. Edward Wróblewski, dziękując pre- 

daje szerokie pole do popisów śpie- 
waczych i tanecznych. 

„Muzycznie otrzymaliśmy w  prze- 
dniej jakości to, co z mniejszem, lub 

bardzo żywem tempie, skomplikowa 
rytmicznie krok, tylko -—— od czasu © 
czasu — podtrzymywany, co kilka 
taktów pojedyńczemi akordami, przez 

nałości zdobył sukces niebywały, gdyż ma niezwykle czysty ton I 
wiele Innych jeszcze zalet (uruchamia i zatrzymuje się po przegraniu 

płyty automałycznie). 

  

borowym zechciały zwrócić uwagę na tak zesowi Bezpartyjnego grzeje oś oai Cena aparatu — zł. 250.-- większem powodzeniem naśladują eu- Orkiestrę, formującą wyborny kwintet: Riornne, ga R sel p OO A kiai AGS Emi Aparat ten waży wszystkiego 4 i pół kiio, jest zręczny, ładny I w wa- ropejskie rewje i jazz-bandy. Sympa- fortepian, banjo, trąbka, puzon suwa wieka podczas e ож ` у 

wiązków służbowych, a policja... 
Lepiej milczmy! R 

Stankiewicz Justyn. 

MIADZIOŁ (p. Postawski) 

— Zebranie byłych wojskowych. W dn. 
26 — X. 1930 roku na skutek wystosowa- 
nych zaproszeńt stawiło się na zebranie zgó- 5К 
rą 300 osób byłych wojskowych. 2 

Zebranie miało miejsce o godz. 1-ej po 
południu w sali remizy strażackiej. Otwo- 
rzył i zagaił je p. Józet Ciupiński. Poczem 
przez aklamację jednogłośnie zaproszono 
na przewodniczącego tegoż zebrania p. Wła 
dysława Wojciechowskiego, a do prezyd- 
jum p. p.: Stanisława Kamińskiego, Alfre- 
da Wojciechowskiego, Stanisława Koczer- 
go, Adolia Bobrowicza, Bronisława Rusa- 
ka, Jerzego Nieścierowicza, Józefa Warak- 
so i Leonidasa Połozowa. Po ukonstytuo- 
waniu się prezydjum zabrał głos p. Józef 
Ciupiński, który w krótkich słowach udzie- 
lił informacyj o celach i zadaniach wszel- 
kich stowarzyszeń wogóle, a Związku by- 
łych wojskowych i rezerwistów,  zrzeszo- 
nych w organizacji Federacji Polskich 
Związków Obrońców Ojczyzny w sczegól- 
ności. 

Zebrani postanowili zorganizować Koło 
Gminne tej organizacji w Miadziole i doko- 
nac wyborów Zarządu. Na starszego pre- 
zesa wybrano p. Stanisława Misuno ze wsi 
Krucie, oraz członków: p. p. Wojciechow- 
skiego Władysława z fol. Myszkowszczyz- 
na, Józefa Ciupińskiego z Miadzioła, Stani- 
sława Koczergo z Kulików, Józefa Warąk- 

so 4 Miadziola, Jerzego  Nieścierowicza z 
z Nowosiołek, Tomasza Wierzbickiego z 
Justynowa, Stanisława  Żochowskiego z 
Juszkiewicz, Adolfa Bobrowicza z Trydan, 
i Władysława Malbo ze wsi Azarki - Pudo- 
winka. 

W dalszym ciągu zabrał głos p. Alfred 
„Wojciechowski i omówił obecny stan gos- 
podarczy i polityczny w Państwie polskiem, 
a w szczególności wyjaśnił przyczyny 
obecnego kryzysu rolniczego. я 

Dalej przemawiał p. Adolf Bobrowicz, 

który zobrazował stan polityczny podczas 

zaborów, oraz osiągnięte korzyści w ciągu 
ubiegłych 10 lat i stan obecny. * 

Po nim zabrał głos p. Władys ł aw Woj 
ciechowski, przemawiając do uczuć byłych 
wojskowych, by pozostali wiernymi w ide- 
ologji Marszałka józefa Piłsudskiego. || 

Ńkofcu na wniosek p. Józefa Ciupińskie 
go przyjęto rezolucję, że zebrani byli woj- 
skowi w Miadziołe pozostaną nadal wier- 
nymi żołnierzami, a w obecnych wyborach 
pójdą za swym wodzem Józefem Piłsud- 
skim. 

Na zakończenie w skupieniu odśpiewa- 
no „Rotę”*, a następnie inne piešnie woj- 

tetu p. R. Paszkiewiczowi oraz przewodni- 
czącemu miejscowego Bezpartyjnego  Blo- 
ku p. dr. Ordyłowskiemy, za łaskawe й 
szczycenie zebrania swą obecnością, jako 
też i wszystkim zebranym za tak liczne 
przybycie na zebranie. ; 

Na przewodniczącego zebrania powoła- 

no jednogłośnie p. inż. Gwidona  Mirzwiń- 
iego, który zaprosił na asesorów 15 osób 

z pośród zebranych. Po odczytaniu odezwy 
do wszystkich kolejarzy przez p. Edwarda 

Wróblewskiego wystąpili z przemówienia- 

nii kolejno p.p.: inż. Szkop, Paszkiewicz, 

Wróblewski i Bachowski, którzy  przema- 

wiali na temat pracy poprzednich Sejmów, 

oraz o obecnych wyborach z przytoczeniem 

faktów konieczności oddania głosów do 

dyspozycji listy B.B.W.R. 
Po wyczerpaniu listy przedmówców, z0- 

stała zgłoszona przez p. Edwarda Wróblew- 
skiego następującej treści rezolucja, którą 
jednogłośnie zaakceptowano: „My kolejarze 
węzła lidzkiego, uznajemy, że tylko Rząd 
obecny jest praworządny, działający dla 
zachowania odzyskanej niepodległości i 

swobody rozwoju życia kulturalnego i go* 
spodarczego oraz dążący do podniesienia 
Państwa i dobra Narodu Polskiego. Dlatego 
feż postanawiamy nietylko „sami iść do 
wyborów z B.B.W.R., ale także użyć wszel 
ruch starań w celu uświadomienia  szer- 

  

  

  

    szych rz ludności, aby i ta w imię Wiel- 
kiej, Po Polski szła w szeregach Jej 
Wodza Józefa Piłsudskiego. WW celu zaś 
wzmożenia akcji wyborczej, uchwalamy 
utworzyć na terenie węzła lidzkiego Bez- 

partyjny Komitet Wyborczy Kolejowy*. 

Listę Komitetu zgłoszoną przez Tynicza 
sowy zarząd uzupełniono i w skład komite- 
tu weszły następujące osoby: inż. Mikołaj 

Kostecki — przewodniczący Komitetu. Pre- 

zydium Komitetu stanowią: inż. Mirzwin- 

ski, Wróblewski, Zdanowicz Józef, Kruszyń- 
ski Władysław, inż. Krepski, inż. Szkop, 
Michał Czernik, St. Osiecki, Jan Czapkow- 

i. W. Czapkowski i Włodz. Charytono- 
. Sekretarze: Leon Marcinkiewicz, Bo- 

lesław Żukowski : Bernard Stankiewicz. 
złonkowie Komitetu: L. Bagiński, P. Ry- 

bieki, |. Zalewski, B. Szabelski, B. Budze- 
wicz. B. Mackiewicz, W. Osowski, $. Łow- 
kis, M. Sawczuk, H. Uszyński, M. Sidoro- 
wicz, P. Kalwaczyński, K. Czapkowski, P. 
Lisicki, B. Ejsmont, W. Surma, B. Leszczew 
ski, A. Białużys, W. Cegiełko, P. Wojcie- 
chowski, St K ‚ ]. Wiszniewski, St. 
Skrzycki, jak również nadano prawo Komi- 
tetowi dokooptowania jeszcze 10-ciu człon- 
ków. 

Po wyczerpaniu porządku dziennego ze- 
branie zostało zakończone PSR 
kami na cześć Marszałka Piłsudskiego, po- 
czem zebrani na zakończenie w skupieniu 
cdšpiewali „Rotę“. 

  

  

sk 
w 

   

           

Zza- 

  

lizkowem wykonaniu łatwo przenośny. 
Prosimy o odwiedzanie naszego składu 

„UNIWERSAL“ 
Wilno, ul. Wielka 21, tel. 12-83. 
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ZAWIADOMIENIE! 

ZAKŁAD KRAWIECKI 

WiLHELMA DOWGIALLY 
zostanie przeniesiony z dniem 5 listopada r. b. do nowėgo, 
obsze mego lokalu przy ul. 5w. Jańskiej 8, (dawniej Wiel- 
ka 5). urządzonego według ostatnich wymagań fachowych. Przyj- 
muje obstalunki jak z własnych tak 1 z powierzonych materjałów. 

Wykonanie solidne. Ceny umiarkowane. 

    

RATUJCIE ZDROWIE! 

Najsłynniejsze światowe powagi lekarskie stwierdziły, że 75 proc. chorób 
powstaje z powodu obstrukcji. 

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

Šone ad 45 let w raym Śwede Lich q Gór Hartn Dra. Laaora 
jak to stwierdzili prof. Berlin. Uniwersytetu Dr. Martin, Dr. Hochflaetter i wielu 
innych wybitnych lekarzy, są idealnym środkiem dla uzdrowienia żołądka, usuwają 
obstrukcję, (zatwardzenie), ,są dobrym środkiem przeczyszczającym, ułatwiają funkcję 
organów trawienia, wzmacniają organizm i pobudzają apetyt. 

Zioła z Gór Harcu Dra Lauera usuwają cierpienia wątroby, nerek, kamieni 
AE onyEia cierpienia hemoroidalne retimatyzm i artretyziu, bóle głowy, wyrzuty 
i liszaje. АМ 7 

Zloła z Gór Harcu Dra Lauera zostały nagrodzone na wystawach lekar- 
skich pay ga odziiaczeniami i złot, medalami w Badenie, Berlinie, Wiedniu, 
Paryżu, Londynie i wielu innych miastach. 

Tysiące podziękowań otrzymał Dr. Lauer od osób wyleczonych. Cena: pół 
pudełka zł. 1,50, podwójne, pudełko zł.'2,50. Sprzedaż w aptekach i składach apte- 
cznych, Uwaga: Wystrzegać się bezwartościowych naśladownictw. zę 

REPREZENT. NA POLSKĘ: „PROTON'' Warszawa, ul. św. Stanisława 9-11. 
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tycznym i ładnym głosem  rozpotzą- 
dza, prawie bez wyjątku, każdy z 
uczestników, zwracający na siebie 
uwagę niezwykłą muzykalnością w 
atakowaniu najryzykowniejszych inter- 
walów i najtrudniejszych figur rytmi- 
cznych. Słyszeliśmy kilka doskonale 
wykonanych zespołowych pieśni, w 
rodzaju tych chórów murzyńskich ja- 
kie z najmuzykalniejszych  radjosłu- 
chaczów tak zachwycają, w reprodu- 
kcji z płyt gramofonowych. 

Sądząc z tej operetki, możnaby 
wywnioskować, że murzyni w ka- 
żdej okoliczności życia — nieustannie 

ПРОИУОЕРСЛЮАСОЛТ; СМЯНОСИ ЕЕЕ НСЕа РЕ 

MODA NA ZNAK ZAPYTANIA 
Jakże zmienne są ludzkie upodobania! 

ciąż zmieniają się mody zarówno w ubio- 
rze, jak i zwyczajach towarzyskich, a nawet 
poważniejszych dziedzinach Kiedyś 
panie nosiły maskotki, pieski, 
wane pingwiny. Ostatnio zost. „ne wyru- 
gowane przez zwycięski zapytania. 
W prowadzili go znakomici lotnicy francuscy 
Costes i Bolonte, zwycięzcy Atlantyku, na 
aeroplanie, który nosił na: aku zapy- 
tania. Mamy teraz w Paryżu i wyin Yor- 
ku chusteczki do z wyhaftowanym 
znakiem zapytania, breloki tego kształtu, 
szpilki do krawatów. jako moda, «s 
ten nie zasługuje i 
jednak, wogóle 
kowicie w nas 

Nikt nie w 

w. 

  

   

  

    

   
       
      

     

   

     

  

"go czeka, żyje tylko 
chwilą dzis , jutro jest już dlań  zna- 
kiem zapyta! wykolejeńców pędzi 
swój gorzk 1 właśnie znakiem 
zapytania, olem naszego ży- 
cia. Znak : kwestjonuje wszelką 
możność prz się na ewentualne 
niespodzianki Trzeba stanowczo zer- 
wać z tym n znakiem. Musimy 
sami wykuwać własną przyszłość, nie mo- 

7 ż znajdować się dla nas pod zna- 
Г a, Musinry konsekwentnie iść 

zawsze po linji, wczoraj musi się łączyć z 
dniem dzisiejszym, a ten ostatni z jutrem. 
Trudno jednak coś zdziałać w życiu, nie 
mając pewnych fundamentów finansowych. 
Trzeba je więc zdobyć 

         

  

czy też zawdzięczać 
operacjom handlowym. 

Konieczne jest składanie oszczędności 
na szarą książeczkę P.K.O. W ten sposób, 
wyłączymy ten fatalny znak zapytania z 
naszego życia i położymy niewzruszone fun 
damenty pod byt naszej rodziny. : 

majątek pomyślnym 

ny i cały arsenał perkusji, z żongle 
ską zręcznością używanej. 

Valada Snow, wykonawczyni roli * 
tułowej i partner jej Lonis Dongiź 
(autor wystawionej sztuki) choć 1nnt 
też się cieszą niemniej zasłużoner 
powodzeniem. 

zdaje - 
oraz inni mieszańce. Girlsty nie ty 
ładne, jak zgrabne w ruchach i kszi, 
tne. Całość warta widzenia. 

  

е „ gdyž nielicznym tyl- — 
ko jednostkom udaje się otrzymać spadek | 

   

   
        
   
       
   
    

  

     

       
   

    

        

      

    

      

     
    

   
    

    

Na czoło zespołu wysuwają 

Czystej krwi murzynów —- jak_si 
niewiele; przeważają mula 

Michał Józefowi 

Baczność Polacy! 
Zima się zbliża, a przecież każdy z Was | 
może nabyć u nas potrzebne towary o 4 
połowę taniej, niż w Waszych miej 
wościach, o czem świadczą liczne podz 
kowania, otrzymane od czytelników Ilustr. 
Kurjera Codzien. Nie zwracajcie uwagi na jį 
blagi obiecanki - malowanki innych firm, 
gdyż z przekonania każdy wie, że najta- 
niej możua kupić tyłko w firmie „Polska 
Produkcja", która uwzględnia k VZys 
spodarczy i wysyła cały komplq 

składający się 

zI6 sztuk tylko z4 49 4 
a mianowicie: 2 i pół m. welu 
nego z podszewką na odwrot 
towar puszny i miękki, nadając 
palto męskie lub damskie, 3 m. 
mowego—-towar mocny, nie do 
na ubrania męskie lub kostjum 
1 koszula męska, ciepła i puszna 
go trykotu, 6 p. skarpetek ciepły. 
wat elegancki, jedwabny i 6 ch 
do nosa.—To wszystko wysyłam 
za 49 zi. 70 gr. zaliczką poczt 
otrzymaniu listownego zamėwienid 

się przy odbiorze towaru. 
Uwaga! O ile towar się nie 
przyjmujemy go z powrotem. — 
omijajcie firmy nierzetelne, a na 

zaraz do naszego składu fabrycz. 

„POLSKA PRODUKCJA”, ŁÓDŹ, S 
POCZT. 56. 

Cenniki i druki wysyłamy bezpłatni 
Х 

Najtaniej kupuje się dobre 
warv u GŁÓW 

SKIEGO. Polecamy wełny, jedwatj 
tweedy,  welwety, flanelet (nipo 
deseniowe oraz pończochy, pończos 
dziecinne i skarpetki. 
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  UWAGA—WILEŃSKA 27. 

 



HENRYK BUKOWSKI 
Zamieszczamy poniżej artykuł Ste- 

fana Żeromskiego, drukowany w r. 
1925 w „Świecie” z okazji decyzji, 
która została powzięta w sprawie 

przewiezienia do Polski drogocen- 

nych zbiorów i bibijoteki Muzeum 
Narodowego w Rapperswilu. Już pięć 

lat temu wielki pisarz Polski wskazy- 
wał na konieczność i obowiązek na- 

rodowy przewiezienia jednocześnie 

do kraju zwłok ś.p. Henryka Bukow- 
skiego i hr. Władysława  Platera, 

twórców i założycieli Muzeum w Rap 

perswilu. Dziś sprawa ta wydaje się 

a tembardziej aktualną, z chwilą, gdy 

i zbiory oddawna się już znajdują w 

rodzinnyni i wolnym kraju. 

Dzień Zaduszny przywodzi nam 

pamięc dalekich grobów, które w 

swej kamiennej powłoce leżą w od- 

ległej Szwajcarji wi oczekiwaniu na 

rodzisne wianki, kwiaty i świece usta 

wiane u nas zwyczajem  starodaw- 

nym na mogiłach bliskich, bądź wiel- 

kich ludzi. 

Przy tej okazji chcielibyśmy je- 
szcze raz zwrócić uwagę czynników 

miarodajnych na konieczność  prze- 

wiezienia Prochów tak zasłużonych 

obywateli z Szwajcarji do Polski. 

Decyzja przewiezienia do Warsza- 
wy zbiorów i bibljoteki Muzeum Na- 
rodowego w Rapperswilu przypadła 
w chwili dwudziestej piątej rocznicy 

  

zgonu Henryka Bukowskiego, jednego 
% głównych fundatorów, opiekunów i 
dobrodziejów tego muzeum. Zwłoki 
Henryka Bukowskiego, który zmarł w 
Sztokholmie, dnia 11 marca 1900 ro- 
ku, spoczywają pod murem  rapper- 
swilskiego zamku, obok zwłok Wła- 
dysława Platera, założyciela tego zbio 
su pamiątek. Gdy same przedmioty 
przeniesione zostaną do kraju, znowu 
osierocieją na obczyźnie prochy tych 
niepodległych synów Polski, co się 
czasu niewoli przytuliły do zbocza 
skały, gdzie gniazdo swe w szwajcar- 
skich górach wolność Polski sobie 
ukleciła. Zbiory rapperswilskie mają 
dobrych opiekunów w osobach dyrek- 
tora Żmigrodzkiego i bibljotekarza 
d-ra Lewaka, ale popioły tych mężów, 
którzy ze wszystkich sił swoich gro- 
madzili je za życia, pójdą w zapom- 
nienie. Ponieważ za czasów swego 
urzędowania w Rapperswilu patrzy- 
łem co dnia na prace Henryka Bukow 
skiego, który pełnił podówczas rolę 

_ dyrektora, chciałbym przypomnieć je- 
go piękną postać oczom  współczes- 

- 1tych. 
Syn Adama i lzabeli z Bortkiewi- 

czów Henryk Bukowski urodził się 
__ dnia 6 stycznia 1839 roku w majątku 

__ rodzinnym Kaukie w ziemi kowień- 

    

   
wersytet ukończył w Moskwie i tam 

mż, za czasów studeackich, zdradzał 
to, wiełkie unii'owanie ćo his'or; sztu- 
ki i muzeologji, które później stało się 
pasią i zawodem jego życia. W roku 
1863 brał udział w powstaniu na Lit- 
wie, jako żołnierz, a ciężko poranio- 
ny w bitwie podl Popielanami, kuro- 
wał się długo w rodzinnych stronach. 
Po upadku powstania przedostał się 
do Szwecji prawie bez odzienia, bo 
tylko w jakimś przygodnie uzyskanym 
płaszczu rosyjskiego żołnierza. Dłu- 
go błąkał się po obcem mieście, Sztok 
liolmie o głodzie i chłodzie, szukając 
zarobku. Niema tu miejsca na opis 
tych zabiegów i trosk, które przecież 
stanowią piękną kartę w historji na- 
szego zbiorowego ducha. Znalazł 
wreszcie podrzędne zajęcie w handlu 
starożytniczym. Z czasem począł sam 
gromadzić rozmaite zabytki, a jego 
znawstwo rzeczy polskich i rosyjskich 
i umiejętność kilku języków dały mu 
możność zajęcia wkrótce stanowiska 
siły cennej. Po latach otworzył włas- 
ny w Sztokholmie sklep antykwarski, 
na Arsenalsgaten 2 d., który był póź- 
niej znaną na północy oficyną sztuki i 
kultury. Ludzie zamożni, zwłaszcza 
arystokracja szwedzka, — chętnie szu 
kali jego rady przy podziałach mająt- 
kowych, gdy chodziło o oznaczenie 
wartości zbiorów. Ten bowiem staro- 
żytnik był człowiekiem  nieposzlako- 
wanej zacności i wyiątkowego znaw- 
stwa. Cokolwiek zaś w ciągu długie- 
go w Szwecji pobytu napotkał pol- 
skiego w owych zbiorach magnackich, 
pochodzących przeważnie ze zdoby- 
czy wojennej czasu walk szwedzko- 
polskich, wykupywał, wymieniał i ofia 

s 

Zdarza się niekiedy, że redaktor 
zwróci się do któregoś ze swych 
współpracowników w sposób katego- 
tyczny: „ma pan dwie godziny  cza- 
su — musi pan napisać ieljeton“. 
Współpracownik w obawie przed nie- 
przyjemnemi konsekwencjami — pi- 
Sze; że jednak w sercu ma lęk, a w 
głowie niepokój —- teljeton taki bywa 
albo nadto tragiczny, albo zwyczajnie 
głupi. Wszystko jest mimo to w ро- 
rządku:miejsce w. dzienniku zapchan.e 

Czasem bywa inaczej: redaktor 
prosi, patrzy w oczy, błaga 0 odci- 
nek. Współpracownik widzi swoją 
przewagę, droży się, kaprysi — wresz 
«cie pisze. Że jednak w sercu ma wów- 
czas niepotrzebne uczucie wielkości, 
a w głowie nieco przewrócone — te- 
!jeton taki bywa albo nadto komiczny, 
albo zwyczajnie głupi. Mimo to miej- 
sce w dzienniku zostało zapchane, 

Czy móżna sobie wyobrazić gor- 
szą sytuację, jak pisanie feljetonu ob- 
stalunkowego w dzień zaduszny? Żą- 
da się, powiedzmy, od człowieka na- 
stroiu cmentarnego. Cmentarnego — 
tylko dlatego, że jutro jest 2-go listo- 
pada. Właśnie na złość można wpaść 
w inny nastrój. Czy możną na zamó- 
wienie wpadać w nastrój? Czy dobrze 
jest ten nastrój w sobie sztucznie wy- 
woływać? Czy państwo zauważyli, 
jak ckliwe, oklepane i fałszywe bywa- 
1а wszystkie okolicznościowe ieljeto- 
ny i artykuły, nawet jeżeli dotyczą ta- 
kiego dnia, jak dzień zaduszny? Każ- 
dy z nich trąci zawsze  świętoszko- 

rowywał muzeom i bibljotekom  pol- stwem i obłudą. Każdy z nich powta- 
skim w Krakowie i Rapperswilu. Wy- 
dobył bardzo wiele druków, niezna- 
nych bibljografom, zgromadził i daro- 
wał całe kolekcje sztychów-rarytasów 
a przedmioty uzyskane przezeń, utwo- 
rzyły całe sale tej  „Bukowsciany'. 
Lecz ponad temi oczywistemi, ma- 
terjalnemi przedmiotami góruje i świe. 
ci się — jego praca. Jak życie i pra- 
ca pszczoły jest nigdy niedającym się 
vysłowić cudem bytu, tak samo ży- 

cie tego człowieka było cudem specy- 
ficznie polskiej pracowitości, zapobie- 
gliwości, dostojeństwa, czystości. Był 
to zaiste człowiek-pszczoła, znoszący 
bezustanku, bez wytchnienia do swe- 
go biednego ula najczystsze i najcen- 
niejsze pyły, bez myśli o nagrodzie, 
bez nadziei sławy, pocichu, w sekre- 
cie, z samej najczystszej miłości oj- 
czyzny, czy z samego instynktu swej 
ratury. 

Dziś, gdy jeden z tych ulów, dokąd 
znosił, a znosił swe zasoby, ma wrócić 
do pasieki, prosi się i ten przezacny po 
piół człowieka-pszczoły, ażeby go nie 
pozostawiać na ziemi obcej i pod cie-- 
niem cudzego muru, lecz ażeby za- 
brać jego szczątki do kraju, którego 
niepodległości mężnie bronił, a który 
zbogacał przez całe swe życie. Może 
się komu wydawać, iż zbyt wiele czy- 

rza wytarte i wystrzępione od długie- 

BZU WO 
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go użycia irazesy — tak wytarte, jak 
kazania na niedzielę i święta. 

A jeśli taki teljeton ma być je- 
szcze tutejszy, wileński? Jeśli koniecz 
nie trzeba go zabarwić tutejszym ko- 
lorytem, wydobywać z siebie tak zwa 
ne nuty, poruszyć jakieś struny. Trze- 
ba kadzić Wilnu, wielbić je nawet w 
dzień zaduszny, jakby już nie dosyć 
je ze wszystkich stron okadzono. Czyż 
nawet w dzień zaduszny trzeba pochle 
biać? Pisać o tem, że takich cmenta- 
izy, jak w Wilnie, niema w żadnym 
kraju? Że chyba tylko genueńskie 
Camipo Santo da się z Rossą porów- 
nać?, Pisać o liściach jesiennych 
wśród pogmatwanych ścieżek cmen- 
tarza Bernardyńskiego, o migotliwych 
światłach na grobach, tonących w po- 
wodzi świerczyny i kwiatów... Wy- 
mieniąć nazwiska tych znanych i nie- 
znanych, którzy tam spoczywają... 
Przypuszczam, że każdy prawdziwy 
wilnianin umie te nazwiska napamięć, 
zna dokładnie historję i życie każde- 
go ze swych wielkich i zasłużonych. 

A może inaczej. Może podstuchi- 
wać głosów, szeptów i szmerów na 
cmentarzach w dzień zaduszny? Po- 
słuchać co mówią nieśmiertelne Józe- 
fuowoczki sprzedające kwiaty, świecz 
ki i wieńce przed bramami cmentarzy. 
Posłuchać ich tutejszych ruskich wy- 
mysłów. Posłuchać wyznań miłosnych 
czułych parek, kryjących się w naj- 
głębszych gąszczach cmentarzy. Pod- 
patrzyć, jak bogobojne babiny kradną 
lampki, świeczki i wianki z mogiłek. 
Czynią to chytrze i wprawnie, bo z 
nędzy. Ujrzeć to wszystko i podać w 

nia zmarłych do wolnego kraju. Lecz 
e wielkie, bezinteresowne duchy prze 
rodnie —- Słowacki, Norwid, Szopen, 
<elewel — są tęgiem winem, krzepią- 
"em naszą jedność narodową. Po- 

uniejsi, co do blasku imion — Plater, 
iukowski — wielcy, jako praca i ofiar 

ność, jako bezinteresowna cnota, 
są dziś konieczni, jako wzory do na- 
šladowania. Steian Żeromski 
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teljetonie w formie irapującego repor- 
tażu — to będzie nowoczesny stosu- 
nek do rzeczy. 

Dwa ujęcia tematu — dwa rozwią 
zania. Pierwsze: romantyczne, nastro- 
jowe, tutejsze. Drugie: dzisiejsze, re- 
portażowe, kinowe, radjowe. 

Pierwsze brzmi tak: 
O zmierzchu poszliśmy odwiedzać 

cmentarze. Padał deszcz drobny i prze 
nikliwy, zacinał ostro, lub ustawał na 
chwilę, mżąc tylko lekką dygocącą 
opylą w nikłych blaskach latarń. Dro- 
ga była rozmokła i lepka, grząska od 
błota, zmieszanego z ostatniemi, spa- 
dającemi wciąż liśćmi, które porywał 
1iekiedy wiatr i pędził je — skłębio- 
ne, szeleszczące —kędyś w dal. Przed 
cmentarzem było tłoczno i gwarno. 
Poczciwe nasze przekupki porozwie- 
szały tu na wszystkich płotach skrzęt- 
nie przygotowane wianki, przed któ- 
temi tłoczyli się kupujący. Każdy śpie 
szył nabyć wiązankę, bodaj najskrom- 
niejszą. Na cmentarzu mrowie ludzkie 
nie do opisania. Najlepszy, najbar- 
dziej opuszczony i zaniedbany grób— 
w dniu tym zostaje przystrojony. Wil- 
no bowiem czci ten dzień specjalnie 
i pamięta o swoich zmarłych. Takiej 
inasy ludzkiej, zalegającej w dzień za- 
duszny cmentarze, nie widzi się w 
żadnem innem mieście polskiem. War 
szawa, Kraków, Poznań, czy Lwów— 
mają z pewnością wspaniałe cmenta- 
rze, bogatsze może od naszych pomni 
ki. Ale nie posiadają tego, co ma Wil- 
no. Tego dziwnego uroku, płynącego 
z miejsc spoczynku zmarłych, jakie- 
goś sentymentu i nastroju przeszłości, 
które te miejsca owiewa. Nasz cmen- 
tarz Bernardyński może jest i ubożuch 
ny i nie tak pięknie urządzony, jak 
np. Powązki, ale swojski i miły. Po- 
siada on ten swoisty czar, jakiego 
próżno szukać gdzieindziej. A gdy za- 
tonie on w powodzi zieloności i ty- 
siącznych migotłiwych światełek -— 
gdy płynie odeń zapach świeżego 
świerku — jakże niezapomniane po- 
zostawia wrażenia! I mimo, że tego 
roku pogoda niedopisała, i deszcz 
mżył przez cały dzień — nie zepsuło 
to bynajmniej ani uroczystości, ani 
nastroju. Przeciwnie. Rzec można, iż 
deszcz i mgła nastrój ten potęgowały 
jeszcze i pogłębiały. W lekkiej, szarej 
mgle światła lampek drgały tajemni- 
czo i groźnie niekiedy. jednostajny 
plusk kropel deszczu, zmieszany z 
wyciem wiatru, stworzył jakąś posęp- 
ną melodję. 

Dopiero późnym wieczorem wy- 
pogodziło się nieco. Tłumy odwiedza- 
jących wezbrały, zda się, nową fala 
napłynęły. Mocniej i jaśniej zapłonę- 
ły ognie cmentarne, silniej uderzyła 
woń sosny i kwiatów. Około północy 
zaczęły się cmentarze wyludniać, 
świeczki jęły dogasać. Wreszcie ciem- 
ność zapadała coraz gęstsza, i głu- 
cha jesienna noc ogarnęła cmentarze. 
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Na boku, pod murem, namiot z bre-s 
zentu. Druty telefoniczne, aparat tele-' 
ioniczny, jakieś odbiorniki, mikrofony, 
wszystkie potrzebne przyrządy. Za- 
czyna się o godzinie 17. m. 25. Trwa 
czterdzieści pięć minut. Transmisja na 
całą Polskę. W namiocie „operato- 
rzy* — recenzenci, reporterzy, mecha 
nicy. Słuchawki na uszach. Co minu- 
ta telefon do radjostacji. Czy słychać? 
Czy dobrze? Czy nie zamokło? Ile 
jeszcze czasu? Czy już zaczynać? 

Opodal ustawiony jakiś przygod- 
ny chór, od którego ma się zacząć 
iransmisję. Naprzód umieścimy  mi- 
kroton trochę dalej. Dalekie stłumio- 
ne głosy i szmery. 

— Rozumie pan? 
cmentarna... 

— Jaka symionja? 
— No, głosy przypadkowo schwy- 

tane. Szelest wiatru, szum deszczu —- 
nastrój. Na tem tle rozlegną się, zrazu 
iedwie słyszalne śpiewy chóru. Potem 
zbliżamy mikrofon: głosy mocniejsze, 
wyraźniejsze. Na  słuchaczach zrobi 
to wrażenie, jakbyśmy: chodzili. Znów 
oddalamy mikrofon — śpiew ucicha, 
wreszcie ginie całkiem. 

— Teraz chwytamy czyjeś przy- 
padkowe rozmowy. Jakieś tragmenty. 
Rozumie pan? My przecie niby spa- 
cer ujemy po cmentarzu. Naprzykład: 
„Wiesz, dawno nie pamiętam takiego 
tłoku na Rosie. Przepchać się niepo- 
dobna. I poco to wszystko tak się 
pcha? Błoto, deszcz. Ja już mam do- 
syć. Nieciekawe*. —- Takie fragmen- 
ty dają złudzenie rzeczywistości. 

— Ma pan ię kartkę? 

— Jaką? 
— No, tę, z wyszczególnienieni* 

grobów najbardziej zasłużonych. Na- 
przykład: Idziemy. Pan mię zatrzymu- 
je. Mówimy do mikrofonu. Tylko pa- 
miętać: każdy z osobna, po kolei, bo 
jeżeli razem — to miesza się wszyst- 
ko i przez słuchawki nic odróżnić nie 
można. — Więc mówimy. Patrz, tam, 
na tamtym głazie widzę nazwisko: 
Spitznagel. Czy nie wiesz, kto to taki? 

— Pocóż to mówić, drogi panie? 
Przecież każdy wie, że to profesor 
wileński, ojciec Ludwika. 

— Mój Boże, jaki pan naiwny. My 
o tem możemy wiedzieć, ale przecie 
my robimy transmisję na całą Polskę. 
Czy pan sądzi, że jakiś tam pozna- 
niak, czy galicjak wie o tem również? 
Trzeba im wytłumaczyć, czyje groby 
5а na Rosie. No, niech pan teraz czy- 
ta z kartki... Tak, dobrze. — Dalej. 
Jeraz pan może zapytać: Spojrzyj, a 
Tu zaraz naprawo pomnik Euzebjusza 
Siowackiego, ojca juljusza. Odczytu- 
jemy napis. Powoli, z trudem. Napis 

Taka symfonja 

jest zatarty, stary. Trzeba, żeby wszy- . 
stko wyglądało realistycznie. 
przeczytać także ten wiersz. Skreślił 
go Euzebjusz Słowacki przed samym 
zgonem, stygnącą prawie ręką, wiersz 
przejmujący prostotą i smutkiem. Wy- 
ryto go później na głazie mogilnym: 

Wędrownik, w życia drodze stargaw- 
szy mdłą siłę, 

Wkrótce rzucę, co miłe i co mi nie- 
miłe... 

Bez trwogi, nie bez żalu, widzę kres 
* zbliżony... 

I tam dalej. Ale również powoli, 
jakbyśmy odczytywali coś ze starego 
zmurszałego rękopisu. 

Teraz przechodzimy niby do kata- 

Można " 

kumb. Odwróć pan kartkę. Tak. Tro- 
chę szumów, kroki ludzkie. 

— Hallo! Już 17.25. Zaczynamy. 
Panie! Tss... 

Dalekie szmery, wiew wiatru, chór 
zaczyna śpiewać. 

I co powiedzieć o tych dwóch na- 
strojach? 

Nic. Obydwa są autentyczne.Wysz. = skiej, powiatu poniewieskiego. Uni- ni się dziś rumoru około przenosze-  ; Hesryka Bukowskiego przy zamku R«pperswilskim (byłe Muzeum Narodow ;) Recenzja druga brzmiałaby tak. 
B a CERRO WIERY RABOAA K K i RAR WED L I DSA KSI > KARE AGRO S A R IESKO IIS WYRZYSK s £ z nej broszury ilustrowanej w  odnoś- ków znalezione zostały w „ruinach su jakiegoś szerokiego kominka, obej- kowych, czy sztycharskich, jednak Nieco 0 zabytkach wil. Zamku Górnego nym przedmiocie, z której dochód wy- Zamku Wil.* a więc wbrew twierdze- mującego herby - wszystkich innych znać w tej pracy wyraźną licencję 

  

Dla przebogatej w tradycje swe 
dziejowe, a przepięknej w  malowni- 

_' czem swem ujęciu panoramicznem 
__ wileńskiej Góry Zamkowej, rozbudza 

się w społeczeństwie polskiem kult 
coraz większy. Zdawna jest ona, mo- 
cą wpływów swych przejść  tragicz- 

- nych, wyjątkową otaczana uwagą róż- 
noplemiennych mieszkańców starego 
uaszego grodu. ‘ A 

Obecna z pietyzmem  przeprowa- 
dzona konserwacja wspaniałych je- 

    

  

dliwemi — wpływami atmosferycz- 
aemi prowizorycznie blachą žėlaz- 
ną. Od kilku dni dokonywane są 
próbne badania gruntu na znaczną 
głębokość tuż pod murem arkady niż- 
szego piętra budowli, przedzielonej 
niegdyś nasypem od pozostałych 
ścian, stanowiących niegdyś z kondy- 
gnacją niższą całość integralną. 

' Rzekomo były to mury kościoła 
św. Marcina, fundacji Władysława Ja- 
giełły, ile, że jak wiadomo, kościołek 

  

: ź Katle z XVI w. znalezione na G. Zamkowej 

  

   
_ szcze szczątków tego Zamku, dźwiga- 

_ jących na sobie brzemię około pół 

'_ tysiąca lat, znów oto w znacznej mie- 

__ rze zmieni ich fizjognomję archaicz- 

'_ ną, ile że już w roku przyszłym na- 

_' stąpić ma rekonstrukcja baszty i nad 
to być może, ujawnione zostaną no- 
we, skryte w nasypie ziemnym, prze- 
pchanym gruzami zwaliskowemi, nie- 

"znane nam iragmenty u przeciwległej 
budowli. 

W tych dniach baszta zamkowa 
zostanie zabezpieczona przed szko 

        
   

ów był zbudowany z drzewa i spło- 
nął doszczętnie już w XVI w. Nie ma- 
my, jak dotychczas żadnych wiado- 
iności, gdzie, biorąc rzecz topograficz 
nie, mógł się ów kościół na Gó- 
rze Zamkowej znajdować. 

Niewątpliwie w. najbliższych la- 
tach, któryś z naszych historyków 
wsparty dokumentami archiwalnemi i 
architektonicznemi oraz ilustracjami 
zabytków lokalnych ogłosi monogra- 
iję Góry Zamkowej, krytycznie spo- 
iządzoną. Tymczasem nader pożąda- 
ne byłoby wydanie taniej, popular- 

  

dawca (a byłby nim oczywiście nasz niom Kirkora, 
sławetny Magistrat) 
musiał na rzecz konserwacji 
ków na Górze, oraz 
poszukiwanie ukrytych w ziemi, 
ierenie zamczyska, pamiątek. 

zabyt- 

że wykryto 
przeznaczyćby chach Góry Zamkowej? 

Jest wszelka nadzieja, że przy in- 
systematyczne tensywnych poszukiwaniach 

szcze odkryć jakieś sklepioń e podzie- 

„ Nowsze przewodniki książkowe po Mia, a ewentualnie natrafiać w nich 
Wilnie, jakoś nie przypominają czy- nędzie można i na przeróżne zabytki 

je w lo- 

idących 
na wgłąb Góry Zamkowej, dadzą się je- 

województw ówczesnej Rzeczypospo- 
litej. 

Z pośród cegieł profilowanych, a 
stanowiących szczątki dawnych skle- 
pień gotyckich, bardzo ciekawy jest 
tutaj przedstawiony objekt ceglany o 
iormie t. zw. kwiafonu. W zbiorze 
kreślącego te wyrazy są nad to różne 

telnikom swym dokonywanych daw- 0, Wiele cenniejsze, niż te, które obec- stylowe kaile i mniej ciekawe dachów 
niej z przed siedemdziesięciu kilku la- 
ty, odkryć archeologicznych. A prze- 
cież już dawna komisja archeologicz- 
na wileńska badała owe starożytności, 
zaś zasłużony pisarz i badacz A. H. 
Kirkor, któremu obecnie p. M. Bren- 
sztejn poświęcił ładną monografję, 
złożył niegdyś w Muzeum, fundacji 
Eust. hr. Tyszkiewicza przedmioty 
wyraźnie znalezione w lochach zam- 
kowych, a mianowicie: postać siedzą- 
cego starca w koronie z długą brodą, 
soboty nader pięknej, figurkę małego, 
stojącego niedźwiadka; rzeźbę ze sło- 
suowej kości, wyobrażającą jaszczur- 
kę wijącą się około kolumny, mającej 
w środku podlużno-okrągławy otwór 
oraz instrument muzyczny, rodzaju 
klarnetu z kości. 

Nadto znaleziono wówczas w po- 
mienionych lochach część  bronzowej 
grupy, wyobrażającej Faustulusa Z 
wilczycą. Rzecz ciekawa, że drugą 
część onej rzeźby znaleziono w Miń- 
sku. Tak komunikował i w swym prze 
wodniku po Wilnie A. H. Kirkor. Rze- 
czy te, noszące piętno sztuki nie miej- 
scowej, są bez ochyby, pochodzenia 
zachodniego, zaś wilczyca z Faustulu- 
sem jest rzeźbą typową rzymską. 

Ten ostatni zabytek, tudzież ja- 
szczurkę z kości słoniowej, reprodu- 
kował w swym przešlicznym  „Albu- 
mie' dr. . K. Wilczyński, członek po- 
wyższej komisji Arch. Wil. A teraz 
zachodzi pytanie, dlaczego w objaśnie 
niach do rycin odnośnych, Wilczyń- 
ski podał, że oryginały tych zabyt- 

  

nie są przy robotach ziemnych znaj- 
dywane. 

Być może, że również inwentarz 
tych zabytków, które wykopywano w 
różnych miejscach Góry przed trzy- 
dziestu paru laty i potem przed 
22-ma laty, a przechowywanych w 
zbiorach muzealnych wileńskich oraz 
prywatnych, wzbogaci się szacow- 
niejszą jeszcze kolekcją zabytków, 
zwłaszcza z zakresu dawnej ceramiki. 

W onym czasie, gdy na Górze 
Zamkowej dokonywał Magistrat nasz 
przekopywania dróg i drożyn, este- 
tycznie porządkowanej Góry, to nad 
ochroną napotykanych cegieł profilo- 
wanych, kafli, dachówek, licznych kul 
kamiennych i t. d. jakoś za mało czu- 
wano, stąd część ich musiała się roz- 
proszyć pośród zbieraczy, od których 
znów poważniejsi kolekcjonerzy mu- 
sieli to i owo kupić. 

Przy niniejszem załączamy ilustra- 
cję nader wartościowej grupy przed- 
miotów, znalezionych przez 3-ma dzie 
siątkami lat w różnych miejscach Gó- 
ry, a źwłaszcza na jej zboczach. Są 
to: bardzo piękny kafei, pochodzenia 
prawdopodobnie królewieckiego XVI 
w. Przedstawia on sobą herb  woje- 
wództwa brzesko-kujawskiego, miano 
wicie wyobrażenia pół Orła białego i 
poł Gryfa. Nad tarczą charakterystycz 
na głowa o długich włosach. Po bo- 
kach tarczy niejasno tłumaczący się 
ornament. Przy tem zaznaczamy, że 
reprodukowany ów objekt terakotowy 
pokryty jest barwną polewą. Niewąt- 
pliwie kafel ów stanowił część gzem- 

  

artyst. Swoją drogą trzypiętrowa basz 
ia na akwareli Januszewicza ma dużo 
podobieństwa do onej wieży Zamku, 
którą również akwarelowo wykonał w 
r. 1827 art. mal. wil. W. Szołmo, ko- 
pjując mianowicie widok wileńskich 
budowli zamkowych, namalowanych 
w 1760 r. przez znakomitego architek- 
ta Rossi'ego. 

  

  

Góra Zamkowa według 

xi. Niektóre z tych okazów figurowa- 
ły przed kilkoma laty na wystawie 
warszawskiej w kamienicy  Barycz- 
ków. 

Załączamy przy niniejszem repro- 
dukcję ciekawej akwarelki Marc. Ja- 
ruszewicza, wykonanej około r. 1850, 
a odtwarzającej ruiny Górnego Zam- 
ku wil. w sposób, jak się zdaje bar- 
dziej indywidualny w ujęciu niektó- 
rych szczegółów niż wierny pod 
względem architektonicznym. 

Aczkolwiek autor ładnego tego 
obrazka Góry wyraźnie musiał korzy- 
stać z bardzo starych wzorów rysun- 

  

akwareli Januszewicza. 

Obie te interesujące prace prze- 
chowywane są przez niżej podpisa- 
lego. 

Góra Zamkowa, na której znać ty- 
le przeobrażeń : samego rozległego 
ierenu z zabytkami dawnej architek- 
tury, będzie jeszcze przez długie lata 
przedmiotem badań fachowych, za 
pomocą których rąbek ukrywający 
niejedną tajemnicę przed historykiem 
zostanie odsłonięty. L. Uziębło. 

(D. N.) 
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'Wnętrze kościoła św. Teresy po odnowieniu 
Od lipca 1928 roku trwa remont 

wnętrza kościoła św. Teresy—Ostro= 
bramskiego. Od tego czasu kościół 
zamknięty jest dla modlących się i 
obecnie na skutek wieści o ukończe- 
niu robót, zapytywani jesteśmy przez 
naszych czytelników, kiedy kościół 
oddany zostanie do użytku  modlą- 
cych i na czem polegał remont. 

Oto informacje, jakie uzyskaliśmy 
z autoratywnego źródła. 

Kościół św. Teresy wybudowany 
w-roku 1626 przez Wielkiego Pod- 

+ kanclerza Litewskiego Stefana Paca 
nie był odnawiany od 380 lat. 

W początku 1928 roku 
odnowienia; kościoła została 

sprawa 
zadecy- 

nie, ponure dotąd wnętrze kościoła, 
zmieniło swój wygląd. 

Odtworzone z mozołem 
przedstawiają fragmenty z życia 
Teresy (jak wiadomo była Ona kar- 
melitką) oraz różne tajemnice wiary. 
Zapuszczone dotąd, zamalowane pod- 
czas poprzednich odnawiań kościoła, 
są dziś największą jego ozdobą. 

Drugą ozdobą, nie mniej cenną i 
jeszcze bodaj bardziej  zapuszczoną 
są odrestaurowane obecnie ławki 
drewniane—zabytek zarówno histo: 
ryczny; jak i artystyczny. 

Na ławkach tych widnieją pięknie 
rzeźbione herby O.O. Karmelitów 
oraz fundatora kościoła. 

freski 
Św. 

  

dowana i w 
roboty. 

Remont, a raczej odnowienie po- 
wierzone zostało prof, Głószeckiemu 
(pod głównym kierownictwem prof, 
Rutkowskiego), który własnoręcznie 
zabrał się do odświeżenia pięknych 
fresków (z XVIII wieku) zdobiących 
ściany Świątyni. 

! Prace trwały przeszło rok mimo, 
* że prowadzone były w tempie przy- 
śpieszonem (ze względu na modlących 
się). Była to praca syzyfowa, ale też 
wyniki jej okazały, się wręcz nieocze- 
kiwane, bowiem na wszystkich nie- 
mal ścianach odkryto nowe, piękne 
freski. Odskrobanie ich (co dokony- 
wane było z ogromną ostrożnością) 
i wypunktowanie wymagało wielkiej 
cierpliwości i staranności, zato obec- 

lipcu przystąpiono do 

  
  

Wszystkie te prace zostały już 
ukończone i w końcu listopada odbę- 
dzie się uroczysta konsekracja ołta- 
rza, Oraz poświęcenie kościoła, W 
uroczystościach "weźmie udział JE. 
ks. Arcybiskup Jałbrzykowski oraz 
całe duchowieństwo wileńskie. 

Do tego czasu nabożeństwa, jak 
to zresztą było dotąd, w okresie ro- 
bót, odbywać się będą w košcioiku 
dolnym. 

Informując się w sprawie odno- 
wienia kościoła św. Teresy dowiadu- 
jemy się też, że wszelkie pogłoski o 
ujawnieniu jakiegoś lochu podziemne- 
go, prowadzącego w kierunku ul. Su- 
bocz, nie odpowiadają prawdzie. 
Żadnych badań podziemi nie doko- 
nywano. W. T. 
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„ Негоока RUS 
Specjalnie dla znawców smakoszów! 

ZNANA FABRYKA CZEKOLADY i KAKAO 
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POLE 

TANI TYDZIEŃ 
Kołdry watowe, koce wełniane, bawetniane I pluszowe. 

Bielizna pościelowa: prześcieradła, pokrowce poszewki. 

TANIEGO TYGODNIA 

Wileński Dom Towarowo - Przemysłowy 

„Brada JADIKOWSCJ że 

CA SZANOWNEJ PUBLICZNOŚCI SWĄ 

Herbatę „RUSSIA“ 

ŁO w Q 

SS G 

Zawiadamiamy Szanowną Klijentelę, 
listopada, urządzamy 

od cen zasadniczych z po- 

ui. Mickiewicza 18. 

    
   

  

      

   
    

  

        
      

odzaaczającą się delikatnym smakiem 

i przyjemnym aromatem przyczem jest 

bardzo oszczędną w użyciu, 

skonale naciąga. 

gdyż do- 

    

    Główna wygrana 

MILION ZŁ. 

  

Należność P. K. O. Nr. 

J J J www 

22 Loteria Państwowa 

Kup los w szczęśliwej kolekturze 

K. Gorzuchowskiego 
ZAMKOWA 9. 

Zamiejscowym wysyłamy odwrotną pocztą 

80365 po otrzymaniu losów. 

=—
 

ugólna suma wygranych 

32.000.000 
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YSTAWA 
  

PHILIPS a 
„RADIO I ŚWIATŁO” 

Wilno, ul. Mickiewicza 23. 

Otwarta codziennie prócz poniedziałków od godz. 5—9 wiecz. 

Demonstracje odbiorników, głośników, 

Na miejscu bezinteresownie 
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    JÓZEF 

Poleca po cenach 

FIRANKI, OBRUSY, KOŁDRY 
PODUSZKI, płótna bieliźniane, 

  

udziela się 

techniki radjowej 

Wstęp woi 

KŁOBECHE 
ZAMKOWA Nr. 17 (obok kościoła Św. Jana) TELEFON 928 

wełniane, pullowery i galanterję, ; 
Wełny na suknie, płaszcze i materjały na ubrania męskie. 

Jedwabie, chodniki, dywany, wyprawy ślubne. 

Wielki wybór wszelkich towarów. 

UWAGA! Dla młodzieży szkolnej materjały na mundurki i fartuszki. 
EE 
za 

MENEZZKEAROZAZKOGAKZEPREZACSETE 

aparatów anodowych i prostowników. 

wszelkich porad w dziedzinie   
  

    

WILNO 

Mickiewicza 24 
TEL. 161. 

   

bezwzględnie niskich: 

watowe i pluszowe, 
bieliznę damską, męską, kamizelki 

  

  

  

okazyjnych samochodów osobowych, 

  

Posezonowa wyprzedaż 
Fiat, Owerland, Buick. 

Auto - Garaże Wileńska 26. Tei. 13-61. 17-52 

         
     autobusów i ciężarówek, Chevrolet, 
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W sali Klubu 

2-g0 LISTOPADA Przemysłowo - Handlowego 

30, przy ul. Ad. Mickiewicza 33-a Makowski ” 
(róg Montwiłłowskiej) 

Wacław 

b. minister, prof. U. W. Wstęp za zapro 

Wygłosi odczyt 

ijmazniana Kanty 

  

    

     
  

  

A. ARMANDI 

© WŚRÓD NOCY BEZ 
' GWIAZD 

Ostrożnie i nieśmiało nachylił sie 
Fortiolis nad rannym i ucałował go w 
czoło. Gerald zamknął oczy, wzruszo 
ny tą pieszczotą, a cicha skarga wy- 
darła się z jego ust: 

— Byłem taki samotny !... 
Serce jego, które było tak pełne 

żółci i goryczy, teraz rozkwitało pod 
wpływem pieszczoty i serdeczności. 
zwolna po twarzy zaczęły spływać łzy 
Napróżno usiłował wzbudzić w sobie 
dawny gniew i gorycz. 

— Gerry.... Odpowiedz mi! 
Po przez wilgotne oczy widział 

wzruszoną twarz Belli: 
-— Co, kochana? 
Mówił do niej tak, jak wtedy, w 

podróży! Więc zwyciężyła jego wąt- 
pliwości! Miłość powróciła! Należało 
teraz tylko skierować jego nienawiść 
we właściwym kierunku, ustalić wi- 
nowajcę: ` 

— Chciałabym wiedzieć, co za- 
wdzięczać możesz temu łotrowi Ne- 

| pomuceno? 

— Powiedziałem już przecie: za- 
wdzięczam mu to, że tu jestem. Do- 
wiedziawszy się, kto zarządza kopal- 
nią, powstrzymał oblężenie i zakazał 
strzelać. Ciężko ranny przez mojego 
obrońcę — Pazeko, Nepomuceno roz 
kazał Swym ludziom bronić haziendy, 
w obawie, by Mendizobal nie powró- 
<cił z nowymi sprzymierzeńcami, lub z 
policją. Zaledwie poprawiłem się nie- 
co, odwiózł mnie pod konwojem do 
najbliższego portu, gdzie wsiadłem na 
okręt, aby osobiście zdać raport z ca- 
łej sprawy prezesowi „Spółki Barran- 

co". Wreszcie on to zawiadomił mnie, 
Za: 

Zamilkł, czerwieniąc się zmiesza- 
ny. Bella nachyliła się do niego: 

wa 

  

  

— Że co? 
— Że pani jest we Francji i dał 

pani adres. 
Dziewczyna zarumieniłą się z ra- 

dości,, ale we wzroku jej malował się 
wyrzut: 

— Poto, żeby móc 
zrobiłeś? 

Gerald opuścił głowę i szepnął: 
— Cóż innego mógł zrobić czło- 

wiek, pozbawiony nazwiska, rodziny 

zrobić to, co 

nawet, środków do życia, — wszy- 
stkiego? 

— Nieprawda! — szepnęla led- 
wie dosłyszalnie. — A ja? 

Oboje drgnęli, słysząc nagle łka- 
nia Fortiolisa, który stał przy oknie. 

— Wuju, jak można taki? 
Starzec zwrócił ku niemu twarz, 

zalaną łzami: 
— Myślałem właśnie o tem, mój 

chłopcze, że mogę ci powrócić nazwi 
sko, ale nie mogę oddać bogactwa, 
bo jestem zupełnie zrujnowany!. 

— Zrujnowany? — zdziwiła się 

Bella. 
W urywanych słowach, tłumiąc 

ikania, opowiedział Fortiolis o krachu 
giełdowym, który go zrujnował, o kro 
kach, które poczynił dla uspokojenia 
akcjonarjuszy, wreszcie zaczął oskar- 
żać siebie o bezmyślność, przesadną 
i głupią uczciwość. 

— Postąpiłem jak osioł! Chciałeim 
być uczciwym i wykupić wszystkie ak 
cje. A teraz uratowałem swe nazwi- 
sko od napaści, ale kosztem całego 
twego majątku! Pozostały ci tylko nic 
vie warte papiery! 

Arabella patrzała blagalnie na oj- 
ca. Gerald chciwie wsłuchiwał się w 
słowa wuja, a na twarzy jego malowa 
ły się dziwne uczucia: rozczulenia, 
pełnego szacunku, i chytry uśmieszek: 

— A wuj to już zrobił? 
— Niestety, byłem tak głupi! 
— Oho! Wuj jest zbyt niesprawie 

dliwy w stosunku do operacji, którą 

zrobił, a która jest nadzwyczaj uda- 
na. 

— Nie rozumiem, co chcesz przez 
to powiedzieć? -— wybełkotał oszoło- 
miony Fortiolis. ` 

Ale Gerald chciał pierwiej dowie- 
dzieć się wszystkiego szczegółowo: 

Zaraz, jeżeli dobrze zrozumia- 
łem, to wuj jest w tej chwili najpo- 
ważniejszym  akcjonarjuszem „Spółki 
akcyjnej Ваггапсо“? 

aczej — jedynym. 
— Czyli właścicielem kopalni? 
— Właścicielem nic 

akcyj. Jeżeli sprzedam je na wagę, 
dostanę dwieście franków najwyżej! 

— Ale ja mówię nie o akcjach, a 
o kopalni. Czy srebro należy teraz do 
wuja? 

— Jakie srebro? 
— Srebro, które jest w kopalni. 
Fortiolis chciał wstać, ale za- 

chwiał się i opadł na miejsce. 
— Kopalnia” —  wybełkotał. — 

Czyż ona jest coś warta?...... Czy jest 
w niej srebro? 

— Setki tysięcy tonn. 
_ Arabella niespokojnie dotknęła ra- 

mienia rannego: 

— Gerry, zmęczyłeś się pewnie? - 
Ranny skinieniem głowy zaprze- 

czył i powstrzymując wybuch rado- 
ści, która rumieńcem zalała jego 
twarz, zwrócił się do Fortiolisa: 

— Czy pan prezes zarządu ma za- 
miar zatwierdzić mnie, jako inżyniera 
w kopalni? ° 

— Geraldzie kochany, żartujesz? 
— Mówię zupełnie serjo. 
— Sam widzisz, że 

zmarnowałem, straciłem! 

— Czy ja zostaję inżynierem i kie 
rownikiem kopalni, czy nie? 4 

— Zostawaj, póki chcesz, ale ja- 
ka stąd może być korzyść? 

— Doskonale! A więc, jako głów- 
ny inżynier, obowiązany jestem zawia 
domić zarząd..... 

wszystko 

nie wartych. 

— Geraldzie, proszę cię, nie żar- 
tuj! 

Inżynier parsknął śmiechem: 
— Jakże mam nie żartować, wu- 

ju, kiedy widzę twoją  strapioną 
twarz, słyszę twoje jęki i rozpacz z 
powodu wspaniał.ej, genjalnej wprost 
operacji, jaką ci się udało przeprowa- 
dzić, wbrew wszystkim giełdowym 
kombinacjom.! 

-— Geraldzie, mój kochany chłop- 
cze, uspokój się!.... 

Uspokoic się? Czy wuj uwa- 
ża to za rzecz tak zupełnie prostą i 
zwykłą, że się skupuje akcje po 500 
franków, których wartość przewyższa 
nominalną cenę dwadzieścia razy?...... 
Czy domyślasz się, wuju, jak ci, któ- 

rzy dziś cieszą się, że wyciągnęli od 
ciebie te 500 franków będą rozpaczać 
i uważać ciebie za najwybitniejszego 
finansistę na świecie? 

— Mnie za finansistę?.... 
— O tak! Najzręczniejszym i naj- 

chytrzejszym jesteś  finansistą, jaki 
istniał kiedykolwiek na giełdzie! Czy 
wiesz, wuju, że te miljony, które da- 
ła kopalnia, są niczem w porównaniu 
z tem, co jeszcze dać może. 

— Czy nie mylisz się? 
— ja, miałbym się mylić? — obu- 

rzył się młodzieniec. — Ależ ja jecha- 
łem do Francji jedynie w tym celu, 
aby.... 

— O, Gerry! — zaprotestowała 
inimowoli Bella. 

Uśmiechnął się do niej: 
— A więc jednym z mych celów 

było zawiadomić zarząd, że ktoś umy 
ślnie wprowadza go w błąd, że ten 
łotr Mendizobal, z rozkazu Stawtona 
Meera, kilkakrotnie powodował wy- 
buchy, aby osłonić żyłę srebra, którą 
odkryłem. Umyślnie starali się wmó- 
wić, że srebra już niema i praca w ko 
palni skończona. 

— Ach, djabli! — zgrzytnął zęba- 
mi Bustamente, — Poznaję po tem te- 

MO "LL а oO ZE OOOO ooo 

go łotra! Meer dla siebie przygotowy- 
wał tę operację giełdową, którą pan 
Fortiolis tak wspaniale wykonał. 

Jednak Fortiolis nie mógł nic zro- 
zumieć: 

— Dlaczego w takim razie uciekł 
w najważniejszej chwili? 

— Hm! Zapewne dlatego, że grę 
tę nie sam prowadził. Po naszej pierw 
szej rozmowie zacząłem bardzo uważ- 
nie śledzić stan akcyj „„Barranco“ na 
giełdzie i przyszedłem do przekona- 
nia, że ich upadek został wywołany 
przez kogoś, stojącego poza Stawto- 
nem Meerem. 

Miałem wrażenie, że akcje spadają 
zbyt katastroficznie, a to musiało go 
przestraszyć, gdyż zrozumiał, że dzia- 
łają tu obce i wrogie czynniki. 

— Któż to był? 
Bustamente wzruszył 

niepewnie: 
-— Trudno mi na to odpowiedzieć. 

Grę tę prowadzono z New Yorku...: 

ramionami 

— Tak jest. Ale jakie to może 
mieć znaczenie? 

— Wspominałem panu, że Meer 
był swego czasu związany z pewnem 
amerykańskiem konsorcjum. 

— Tak, pamiętam: 
Czwórka*. 

— Przypuśćmy, że działając z ra- 
mienia tego konsorcjum, i na jego ra- 
chunek, Stawton Meer zapragnął wy- 

„Wiel ka 

zwolić się z pod ich opieki i rozpocząć 
wygodną dla siebie operację "* 
finansową na własną rękę... Znam 
dobrze „Wielką Czwórkę”, byłoby na 
iwnością przypuszczać, że pozwoliła- 
by bezkarnie wyzwolić się swemu pod 
władnemu i nadomiar złego wyrwać 
sobie tak łakomy kęsek! 

Fortiolis słuchał uważnie i potaki- 
wał głową: 

— Proszę mówić dalej. 

dzy. Bardzo być może, że poznawszy 
istotny stan rzeczy, konsorcjum to za- 
brało się do zwalczania Meera i ode- 
brania mu złotego kąska. 

— Bardzo prawdopodobne. Ale... 
— Ale nie mając sposobu zagar- 

nięcia Jegalnie „Barranco*, postano- 
wili obniżyć kurs akcyj, aby potem ta 
nio je wykupić, 

— A, do stu piorunów! — krzyk- 
nął wzburzony Fortiolis, — że się te- 
go ja sam nie domyśliłem! 

Bustamente roześmiał się: 
— To nie zmniejsza pańskiej za- 

sługi. Pan wyprowadził ich wszy - 
stkich w pole. 

— W jaki sposób? 
— Nie dopuszczając do ostątecz- 

ego krachu i skupywając akcje po 
cenie nominalnej. 

Twarz starca rozpłynęła się w ra- 
dosnym uśmiechu: 

— Tam do djabła, tó wszystko 
racja! A więc teraz ja sam jestem zwy 
cięzcą i oni będą mieli ze mną do 
czynienia? 

— Tylko z panem. 
‚ — А Ю historja! Słowo daję, że 

nie spodziewałem się tego. A więc, z 
tego wynika, że zrobiłem bardzo zręcz 
ne posunięcie? 

— Można powiedzieć nawet: nad 
zwyczaj zręczne! 

Fortiolis wyprostował się dum- 
nie: 

— Jestem więc królem! 
Słysząc w odpowiedzi / szczery 

wybuch śmiechu, poprawił się dobro- 
dusznie: 

— Król... mimowoli! Ale to nie 
ma znaczenia, grunt to, że jestem kró- 
łem. Ach, mój kochany chłopcze, że- 
byś wiedział, jak ja się cieszę! 

— Rozumiem: twoją radość, wu- 
ju! 

— Kiedy chodzi o utrzymanie dy- - 
scypliny i zastraszenie podwładnych, 
„Wielka Czwórka” nie żałuje pienię-



Šwiadek „wiarogodny“ i „notarjalny“ 
Wczoraj zgłosił się do redakcji 

„Słowa* autor artykułu wstępnego w 
„Dzienniku: Wileńskim”, z dnia 30 paź 
dziernika i oświadczył, że chciałby 
wszystko odwołać, co napisał. Umie- 
szczamy jego zeznania, jak również nie 
mieliśmy nic przeciwko temu, aby ich 
tekst zakomunikował innym gazetom. 

Jeśli jednak zamieszczamy zeznania p. 
Rutkowskiego, io bynajmniej nie dla- 
tego, abyśmy przypisywali tym wyzna 
niom jakiekolwiek polityczne znacze- 
nie. Bynajmniej. Chcemy temi zezna- 
hiami p. Rutkowskiego dowieść tylko 
jednego, a mianowicie, że „Dziennik 
Wileński* nie powinien był na jego 
zeznaniach budować oskarżenia prze- 
swko działaczom BB. Dowodzi dziw- 

; Е;і oceny ludzi ze strony „Dziennika“ 
x człowieka, o którym sam twierdzi, 
żegodzi się bić ludzi za pieniądze, wy 
swa do roli świadka i autora artyku- 
łóv wstępnych w swojem piśmie. Wil- 
ninie przekonają się dziś, że p. Rut- 
kavski bardzo łatwo odwołał to co 
weeśniej napisał. 

Miasto Wilno, dnia 31 października 1930 
rok. Ja, niżej podpisany Jan Rutkowski, 
Syr lgnacego, zamieszkały w Wilnie. przy 
ulię Karlsbadzkiej pod nr. 13, w związku 
z rekomem zeznaniem mojem, wydrukowa 
neń w „Dzienniku Wileńskim" z dnia 30 
paźziernika rb. ur. 251 pod tytułem „Do 
p. trokuratora Sądu Okręgowego w Wil- 
nie” oświadczam ce następuje: 

Dnia 29 października 1930 r. około go- 
dziwy 3 po południu przy placu Katedral- 
nym spotkałem Iwaszkiewicza — właścicie- 
fa hksówki z numerem bccznym 33. który 
zapoponował mi bym udał się z nim na wód 
kę. Zgodziłem się * wsiadłem do taksówki 
1 poechaliśmy na ulicę Sawicz nr. 12 do re- 
stawacji Pawłowicza. Przed restauracją о- 
czekwał jakiś nieznany mnie osobnik. 7 
lwaskiewiczem weszliśmy do restauracji i 

diśmy pić wódkę. Po kilku min. wszedł 
nieznany pan, przysiadł się do nas i 
ł nam fundować. Jak się okazało póź- 

B 7 nieznany mi pan jest sekretarzem 
mictwa Narodowego i nazywa się Jung- 

dczas picia Jungnikiel wsunął mi do 
zł. i zaczął wmawiać we mnie, 

oliczkowania p. Stroń go i «Ko- 

  

    

  

   

    

  
skiego kto$ mnie namówił i że nape- 

wno zrobili to ludzie z BB. przyczem wymie 
niai ilka nazwisk których zupełnie nie 
znam Rachunek w restauracji opłacał ten-- 
że p. Jungnikiel. Gdy upili mnie do tego stop 
nia, że nie mogłem stać na nogach wzięli 
mnie pod ręce i wynieśli do taksówki. Po- 

' iechałfśmy w stronę ulicy Mickiewicza, przy 
ogrodzie na Placu Orzeszkowej zatrzymała 
Się taxsówka, wysiadł p. jungnikiel i po 10 
munutich wrócił z powrotem z jakimś pa- 
vem podobno adwokatem. Adwokat ten 
wsiadł do auta i zaczął mnie namawiać, że 
jeśk zgodzę się na jego propozycję otrzy- 

    

OŚWIAD 
| W związku z kolportowaniem przez je- 

- dno z pism miejscowych oświadczenia nie- 
jakiega - Rutkowskiego, który potwier- 
dza kład, i pobicia przezeń pp. profe- 

$ sironskiego i Komarnickiego w re-    _ Staeracji Georges'a insynuując jakoby działał 
2 ramienia . Bezpartyjnego Bloku Współpra- 
cy z Rządem, stwierdzamy niniejszem, że: 

э wca napadu Jan Rutkowski nic 
współni z BBWR nie miał i nie ma i od- 
Powii lnym czynnikom Bloku nie jest 
*bsołutnie znany. 
„ 2) wymienione przezeń osoby (Siemasz- 
ko, £ieśłajtis i Galinin) nie zajmują żadnych 
stanowisk X organizacji BBWR. 

3) Powoływanie się przez Rutkowskiego 
na otrzymane rzekomo instrukcje rozbicia 

    

mam trzysta złotych, przyczem wyraźnie 
nie chciał powiedzieć, o co mu się rozcho- 
dziło. Po przybyciu przed gmach sądu wzięli 
mnie pod rece i wprowadzili do jakiegoś po 
koju gdzie było kilka osób. Tu adwokat 
ten coś dyktowat maszynisice, a później ka- 
zali mi podpisać jakiś papier, lecz co, jaka 
treść tego dokumentu nie wiem. Jeden z Pa- 
now, który był przy podpisywaniu wymie- 
nionego wyżej papieru, zwracał uwagę a- 
dwokatowi, że nie może załatwić sprawy 
gdyż jestem bardzo pijany, radził mnie przy 
tem bym poszedł się przespać i dopiero gdy 
wytrzeżwieję, żebym przyszedł. Wówczas 
adwokat coś poszeptał z tym panem i w koń 
cu ten się zgodził bym ten papier podpisał. 
Gdy podpisałem, wsadzili mnie do taksów- 
«i i podwiezli na ulicę Orzeszkowej nr. 11 
Żegnając się ze mną, nie dali mnie obieca- 
nych 300 zł., lecz przyrzekli, że otrzymam 
zawsze pracę jeżeli na wiecach Bezpartyjne- 
go Bloku krzyczeć będę, że Blok mnie prze- 
kupił aby pobic Strońskiego. Stwierdzam, że 
p. Komarnicki jest mi winien 200 zł. za pra 
cę wyborczą w Stronnictwie Narodowem; 
pieniędzy tych dotychczas nie otrzymałem, 
a na moje żądanie p. Komarnicki zwiekał 
z zapłatą unikając spotkania ze mną. Gdy 
dowiedziałem się, że w Wilnie jest p. Stroń 
ski, udałem się do niego ze skargą i z proš- 
bą o uregulowanie należności. Dojść jed- 
nak do niego nie mogłem, wówczas popro- 
siłem swego znajomego by ten zaadresował 
ini kopertę. Z kopertą tą udałem się do re- 
stavracji Żorża prosząc o wywołanie pana 
strońskiego. Wynikło z tego zajście, które 
zlikwidowała policja. Jednocześnie oświad- 
czam w sposób kategoryczny, że nikt mnie 
do tego nie naniawiał, że działałem jedynie 
# własnej inicjatywy i panów, wymienionych 
w artykule „Dziennika Wileńskiego” nr. 251 
z dria 30 października 1930 r.: Siemaszko, 
Galinina, Gislajtisa i Wasilewskiego zupeł- 
nie nieznam i nigdy z nimi nic wspólnego 
nie miałem. Zeznanie to w razie potrzeby 
stwierdzić mogę przysięga . 

Jan Rutkowski. 

REPERTORJUM nr. 2326 

Działo się w Wilnie dnia trzydziestego 
pierwszego października tysiąc dziewięćset 
trzydziestego roku. Ja, niżej podpisany Ste- 
tan Mokrzecki, Notarjusz przy Wydziale Hi- 
pctecznym Sadu Okręgowego w Wilnie, 
urzędujący w gmachu sądów przy ulicy O-- 
liarnej pod nr. 3, zaświadczam, że powyższy 
podpis położony został w obecności mojej 
własnoręcznie przez nieznanego mnie Jana 
Rutkowskiego syna Ignacego, zamieszkałe- 
go w Wilnie przy ul. Karlsbadzkiej pod 

13. Tożsamość jana Rutkowskiego wobec 
«możności stwierdzenia przez rekongno- 

scentów stwierdziłem na zasadzie okaza- 
nych mnie: legitymacji nr. 8609 wydanej 
przez Państwowy Urząd Pośrednictwa Pra- 
cy w Wilnie dnia 28 kwietnia 1930 roku i 
zaświadczeniu Magistratu Miasta Wilna z 
dnia 30 października 1930 roku nr. 11297,— 
Pobrano opłat w gotowiźnie: stemplowej 3 
4. i 10 proc. dodatku 30 gr. i na zasadzie 
art. 9 taksy notarjalnej na rzecz notarjusza 
4 zł. razem siedem złotych trzydzieści gro- 
szy. Notarjusz St. Mokrzecki, M.P. 

CZENIE 

  

    

  

   

wiecu na ul. Wielkiej i składanie przezeń 
jakiegoś sprawozdania w lokalu Bezpartyjne 
go Bloku przy ul. Dominikańskiej 13 jest 
bezczelnem kłamstwem. 

Wreszcie należy stwierdzić, że władze 
BBWR zarówno wojewódzkie jak i lokalne 
nic współnego nie mają z tą aferą, jak widać 
wyreżyserowaną dla celów politycznych 
przez partyjnych szantażystów, którzy wy- 
grywają „zeznania jakiegoś ciemnego indy- 
widyum. 

Prezydjuni Wojewódzkiego Komitetu 
Wyborczego  Bezpartyjnego Bloku 

Współpracy z Rządem w Wilnie. 
Prezes (-—) Dr. W. Maleszewski. 

Wilno, dn. 31 października 1930 r. 

  

    

     
    

TAŃCÓW | 
najmodniejszych: „Midway*,  „Elsibo 
ney* i walc angielski uczy wyłącznie 

K. FROST 
” ul. Trocka 2. 

ZAMIENIĘ 
sztucer „mauser« w dobrym sta- 
nie na dubeltówkę kapiszonówkę 

zdatną do użytku. 

Oferty w „Słowie* pod 
szonówka*. 
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    Poszukuje się młodego energicz- 

nego AKWIZYTORA na prowi- 
zję do sprzedaży węgla górno- 
śląskiego. Zgłaszać się do Biura 

| Ogłoszeń S. Jutana, Niemiecka 4. 

KUPIĘ dobrze utrzy- 
ar i nowoczesny D 0 M 

lub OSOBNIAK z cogródkiem mię- 
dzy ul. Mickiewicza—Wiwulskiego 
1 Zakretową. Zgłaszać się do Biu- 
та Ogłoszeń 5. Jutana. Niemiecka 4. | 

        
       
     

   

  

        
  

KUPIĘ na prowincji 7 kl. od Wilna 
w ładnej okolicy, przy rzece, z ko- 
munikacją autobusową MAŁY 
FOLWARK (do 50 ha), z dobrze 
utrzymanemi budynkami. Zgłaszać 
się do Biura Ogłoszeń S. Jutana 

- uł. Miemiecka 4.     

AKUMULATORY 
do radja, samochodów i światła. Radjo- 
odbiorniki i sprzęt radjowy. Fachowe 
ładowanie i naprawa akumulatorów, 
aparatów, słuchawek, głośników, wol- 

tomierzy, prostowników i innych. 

Firma MICHAŁ GIRDA, 
Zamkowa 20, Tel. 16-28. 

  

WSZECHŚWIATOWEJ SŁAWY 
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ZDRÓJ 
ŻYWIECKI, PORTER 
MARCOWE, E/ „ALE” 

[z BRCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU ] 
wZYWCU 

DoNABYCIA WSZĘDZIE 
REPREZENTACJA; WILNO, » ZARZECZNA 19. re. (8:62       TARCE KARNAWAŁOWE 
Tango, Fox-trot, Slow-fox i Walc An- 
gielski wyuczam w 12 lekcji. P. Borow= 
ski ul. Trocka Nr. 2, Kurs rozpoczy- 
nam we wtorek 4-go listopada o godz. 
8-ej wiecz. Opłata za kurs 10 zł. 5-go 
listopada 0 godz. 7-ej rozpoczynam 
kurs mazura (za mazur 5 zł.). Zapisy 
przyjmuję. (Towarzystwo wyłącznie 

Chrześ. ijańskie). 

  

6606606006608 
SIWYM WŁOSOM 

przywraca pod gwarancją pierwotny 
kolor apt. J. GADEBUSCHA 

| „Axela ReSenerator" 
hut. zł. 3 

FARBA nt WĘRy „REWAX” 
Trwale facbuje na kolor blond, chatam, 

run i czarny. 
\ Pudełko zł. 6. 

A. Do nabycia w składach aptecznych: Bo. Prużan ul. Mickiewicza 8 3 „LB Segal* ul. Tocka 7 W. Narbut ul. Ś-to Jańska 11 
„ATx* ul. Mickiewicza 5 | 
1 Frydland ul. Wileńska 30 
„Poldrog* Tóg Rudnickiej i Zawalnej (E. Kudrewicz i S-ka ul. Mickiewicza 26 

ia anowscy ul. Rudnicka 12 
Farma“ vl. Zamkowa 26 
Bielic ul. Zamkowa 15 
Dąbrowska — ul. Wileńska 18 

Hb. ul. Mickiewicza 42 

    
     

     

       

    

     

  

    

       

       

           
             

         
        
    

           
        
    

         

        
     
     

  

Pianina 
najsłynniejszej 

wszechświatowej tir 
my „ERARD” oraz 

TTING"i 
KIA, FIBIGER" 

uznane za najlepsze w kraju 
(na Targach Północnych nagrodzone 

Wielkim Złotym Medalem) 
sprzedaje na dogodnych warunkach 

Kijowska 4 Abełow. 

  

  

  

   

          

Źądajcie wszędzie 

  

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

Poszukiwani są ENERGICZ 
PANOWIE do lekkiej akwizycji, 
płacimy ASA prowizję. Solidnych 

i budzących zaufanie pracowników za- 
liczkujemy. Zgłaszać się od 9—1. Mi- 

° 29 L 
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Katastrofa autobus 
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Wczoraj rano na 4 klm. od Wilna zdarzyła się katastrofa autobusowa, 
spowodowana fatalnym zbiegiem okoliczności. 

Autobus zamiejski w drodze z Podbrzezia do Wilna tuż pod Įerozolim- 
ką spadł z mostu do przydrożnego stawu z wysokości 4 metrów, 
pod sobą jadących pasażerów. Znajdujący 

grzebiąc 
wpobliżu robotnicy pośpie- 

szyli z pomocą tonącym i zdołali wydobyć ich z wody. 14 osób uległo pora- 
nieniu, w tem 6 ciężej, są to: WŁ. Dziedziul, J. Dowgiailto, W. Stankiewicz, 
W. Wersocki, A. Rubinsztejn, T. Abramowicz. 

Przybyie na miejsce wypadku władze z radcą Rejsem i asp. Piskozu- 
bem na czele, po zbadaniu okoliczności, towarzyszących katastrofie, stwier- 
dziły, że nastąpiła ona z powodu nagłego skręcenia maszyny w.bok przez 
szofera, który chciał. ominąć rozkopaną w tem miejsca drogę. 

Samochód przy nagłem skręceniu, w chwili, gdy wjechał na most, ude- 
rzył całą siłą w barjerę i po przełam: 
cił się do góry kołatni. 

aniu jej stoczył się do wody, i wywró- 

    

KRONIKA 
SOBOTA 
1 Dzis W. słońca o g. 6 m. 31. 

Z. słońca o godz. 4 m, 9 

z dnia 30. X. 1930 r, 

Ciśnienie średnie w mm. 749 

Temperatura średnia -l- 9 

Temperstura najwyższa -l- 11 

Temperatura najniższa -l- 7 

Opad w wilimetrach: 4,3 

Wiatr 

przeważający 

Tendencja: wzrzst 
Um agi: pochmurno, 

( południowo-zach. 

  

NABOŻEŃSTWA 
— Nowenna w Ostrej Bramie o pomyśl- 

ność wyborów do Sejmu i Senatu. Pocży- 
nając od wtorku dnia 4 listopada b. r. przez 
9 dni o godz. 6 i pół rano będzie odprawia- 
na nowenna do Najśw. Maryi Ostrobram- 
skiej na uproszenie pomyślnych _ wyborów 
do Sejmu i Senatu, dla dobra Ojczyzny i 
Kościoła. 

— Nabożeństwa żałobne w dzień Zadu- 
szny na wojskowym  cinentarzu na Anto- 
kolu. Dnia 2 listopada w niedzielę o 4 po 
południu odbędą ieszpory żałobne w 
kościele szpitala owego (po Trynitar- 
skim) na Antokolu; poczem wyjdzie proce- 
sja żałobna z ud: m wojska garnizonu 
wileńskiego na cm rz wojskowy antokol 
ski. Na cmentarzu podczas procesji wygło- 
szone zostanie kazanie. Dnia zaś 3 listopada 
w poniedziałek o 10 g. rano w kaplicy na 
cmentarzu wojskcwym odprawiona będzie 
msza Św. spokój dusz wszystkich spoczy 
wających na tymiże cmentarzu. 

— (k) Rozkiad nabożeństw w dzień 
Wszystkich Świętych. w Katedrze. Sobota 1 
listopada — Mszę św. celebruje JE Arcybi- 
skup Romuald Jałbrzykowski, metropolita 
wileński. Kazania wygłosi ks. kanonik Ku- 

   

   

  

   
   

   

    

   

  

   

  

listepada. godz. 6 — Msza 
rodz. 8.30 — Mszą św. z 

9.30 — Msza św. Woty- 
Suma celebruje ks. ka- 

   
    

2 

a 

  

ik C kazanie wygłosi ks. kano- 
nik Żebrow godz. 16 — Nieszpory. 

Poni łek 3 listopada. Sumę celebruje 
JE arcybiskup, kazanie wygłosi ks. prof. Wa 

ysztowicz. į 
— (k) Nieustanna adoracja  Przenaj- 

<ramentu. Dnia 1 listopada w 
+ Łazdunach przypada całodzien- 

na adoracja Przenzjświętszego Sakramentu, 
dnia 2 listopada w kościele w Lebiedziewie 
dnia 3 listopada w kościele w Wiszniewie, 
dnia 4 listopada w kościele w Borunach, 
dnia 5 listopada w kościele w Iwji, dnia 
< listopada w kościele w Strubnicy, dnia 8 
listopada w kościele w Łyskowie, dnia 9 li- 
stopada w kościele w Łyskowie. 

URZĘDOWA 
— Zmiany w policji. Podkom. Nowo- 

choński, kierownik II kom. PP. w Wilnie zo 
stał mianowany komendantem policji w Osz 
mianie na miejsce kom. Hołówki, który od- 
chodzi na komendanta do Święcian. 

Dotychczasowy komendant w Święcia- 
nach kom. Kubarski przychodzi do Wilna do 
kofnendy wojewódzkiej P. P. 

— Ošwietlajcie klatki schodowe.  Sta- 

   

  

'rosta Grodzki przypomina wtašcicielom do- 
mów, że klatki schodowe w domach  mie- 
szkalnych po zapadnięciu zmroku winne być 
oświetlane w ten sposób, by na każdych 
drzwiach z łatwością można było odczytać 
numer mieszkania oraz tabliczkę ewentual- 
nie na tych drzwiach umieszczoną. 

W najbliższych iuż dniach Starosta Gro- 
dzki osobiście względnie przez upoważnio- 
nych przez siebie urzędników Starostwa     

    

   

  

właścicieli domów przez. obowiązujące 
przepisy jest przestrzegan zarówno w 
śródmieściu jak i na przedmieściach. 
sai "ni strzegania - obowiązujących: 

w tym. pr. przepisów p. 
będą do skl powiekzłalności  Tduieł 
stracyjno - karnej. 

WOSKOWA 
— Odsłonięcie pomnika poległym żołnie- 

rzom. W dniu: 10 listopąda odbędzie się w 
Radzyminie odsłonięcie pobnnika poległym 
żołnierzom. Z Wilna wyjeżdża na tę uroczy 

stość specjalna delegacja ż Wilna pod prze 
wodnictwem prezydenta Folejewskiego oraz 
delegacja 85 pułku strzelców wileńskich. - 

‚ — Raporty kontrolne. 
Garnizonowego w Wilnie odbędą: się 4 [i= 
stopada (wtorek) br. o godz. 9 rano raporty 
kontrolne dla zamieszkałych na terenie m. 
Wilna oraz pow. wil. - trockiego i oszmiań 
skiego, urodz, w r. 1883 oficerów: rezerwy i 
posp. rusz. oraz b. urzędn. wojsk. , — ja- 
ko też dla urodz. w r. 1878 oficerów posp. 
rusz. i b. urz. wojskowych. 

Szczegóły opublikwane były przez PKU 
w dziennikach wileńskich 21 i 28 września 
bież. roku 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

, — Odczyt o Akcji Misyjnej, W dniu 2 
listopada br. o godz. 20 w Auli Śniadeckich 
USB z okazji IV zjazdu delegatów związ- 
su Akademickich Kół Misyjnych w Polsce 
W. O. supierior Misji Wschodniej Ks. Wło- 
dzimierz Piątkiewicz T. J. wygłosi odczyt 
publiczny na temat: „Akcja misyjna w ob- 
rządku wschodnim*. Czysty dochód przezna 
cza się na cele misyjne. 

SZKOLNA 
— Kurs gimnastyki rytmicznej oraz pla 

styki. Na mocy zezwolenia Ministerstwa Wy 
znań Rel. i Ośw. Publicznego, zostaje ot- 
warty w dniu 1 listopada rb. kurs gimna- 
styki rytmicznej craz plastyki dla dzieci 7 
-- 15 lat. 

Wykłady będą prowadzone celem umu- 
zykalnienia i wyrobienia rytmu. Zastosowa- 
ry będzie system najnowszy przez facho- 
we siły nauczycielskie. 

Zapisy przyjmują się od 6 — 7 w fo- 
kalu szkoły Muzycznej przy ul. Mickiewicza 
22 — 4. 

RÓŻNE 
„= Z T-wa Przyjaciół 85 pp. strzelców 

wileńskich. Zarząd T-wa Przyjaciół 85 pp. 
strzel. wil. zwraca się za naszem pośredni- 
ctwem z serdeczna prośbą do Społeczeńst- 
wa o składanie ofiar podczas kwesty ulicz- 
nej na budowę pomnika ku czci poleg- 
łych tegoż pułku, jaka odbędzie się dziś, ju- 
iro i pojutrze. 

„Niechaj im nikt nie odmawia, lecz złoży 
najdrobniejszą ofiarę. 
„Na rzecz „Tozu”. Dowiadujemy się, 
iż dnia 28 października rb. odbył się w Lon 
dynie bankiet urządzony przez Lorda Rot- 
szyłda, w cełu rozpoczęcia akcji popierania 
T-wa „Toz%. Wśród obecnych znajdował 
się słynny uczony, prof. Albert Ajnsztejn, 
który zaszczycił obecnych odczytem. Na ban 
kiecie również wygłosili EW, pp. Her- 
bet Samuel, Bernard Szou, els i inni. 
Dokładny przebieg: bankietu ogłoszony był 
przez radjo londyńskie  „Daventary Natio- 
nal“ o godz. 9.40 — 10.10 wiecz. Powyż- 
sze mowy słyszane były wszędzie przez ra- 
jo aparaty, które były połączone z wyżej 
wymienioną radjostacją. z 

— Zarząd Stowarzyszenia Oficerów 
przeniesionych w stan Oddziału « Wileńskie- 
go (Emerytów Wojskowych) niniejszem pro 
s1 swych członków którzy przyjmowali u- 
dziat w walkach o Wilno w okresie 1918 — 
1920 by w dniach 5 i 4 listopada br. zgło- 
sili się do Zarządu (Ulica Mickiewicza 13) 
w godzinach od 11 do 13 dla rejestracji. 

— Kwesta. Dnia 1, 2, i 3 listopada od- 
vędzie się kwesta na budowę pomnika ku 
czci poległych 85 pp. strzelców wilenskich. 

— Związek Rodzin Katolickich „komuni- 
kuje, że z powodu nabożeństw żałobnych 
"w niedzielę, zebranie towarzyskie związku, 
odbędzie się w sobotę 1. 11. 30 r. o godz. 
4.30. Program zebrania jak zwykle bogato 
urozmaicony. 

   

   
   

  

W: sali Kasyna” 

   

  

godz. 12.30 odbędzie się zebranie informa- 
cyjne, na któremi odczyt p.t. „Cele i zadania 
związku” wygłosi K. Czarniecki, 

Goście mile widziani. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr miejski na Pohułance. Ostatnie 

przedstawienia sztuki „Młody las*. Dziś po 
raz 17-ty ciesząca się wielkiem  powodze- 
niem wzruszająca sztuka „Młody las“ , od- 
Auka dzieje strejku szkolnego w 
r. 1905. 

Jutro po raz 18-ty „Młody las". 
— „Skrzypce jesienne”. W przyszłym 

tygodniu wchodzi na repertuar teatru na Po 
hułance wartościowa sztuka rosyjska Surgu 
czewa „Skrzypce jesienne". W roli głównej 
po raz pierwszy w sezonie, po dłuższej przer 
wie ukaże się H. Ceranka. Reżyserja R. Wa 
silewskiego. 

— Widma* misterjum muzyczne St. Mo 
niuszki w Lutni. W sobotę 1-go i poniedzia- 
ek 3-go listopada ukażą się tradycyjne wi 
ienskie „Widma” St. Moniuszki w formie 
scenicznej układu prof. Ad. Ludwiga i J. 
Hawryłkiewicza pod kierownictwem muzy- 
cznem dyr. Zyg. Dołęgi. $ wihwisku tem 

— Ostatni występ operetki murzyńskiej. 
Dziś o godz. 10 m. 30 w. wystąpi po raz 
ostatni świetny zespół murzyński w operetce 
„Luisiana”. Zespół murzyński zdabył stawę 

— „Mała grzesznica“. Jutro w niedzielę 
o godz. 8 w. ukaże się po raz ostatni peł- 
na humoru i werwy wyborna komedja fran 
cuska Birabeau „Mata grzesznica“. 

— Dzisiejsze przedstawienie dla młodzie 
ży szkolnej w Lutni. Dziś o godz. 3.30 pp. 
odbędzie się drugie przedstawienie z cyklu 
widowisk dla młodzieży szkolnej. Wystawio 
ra zostanie ciesząca się olbrzymiem powo- 
dzeniem nieśmiertelna  komedja A. Fredry 
„Pan Jowialski* z udziałem dyr. Zelwero- 
wicza w roli Szapibelana. Ceny najniższe 
cd 30 gr. 

— Jutrzejsze przedstawienia popołudnio- 
we w teatrach miejskich. Jutro w obu te- 
atrach miejskich odbędą się przedstawienia 
popołudniowe po cenach zniżonych. W te- 
atrze na Pohulance ukaże się po raz 29-ty 
fascynująca sztuka wojenna Szerriff'a „Kres 
wędrówki”, w teatrze Lutnia świetna kome- 
dja angielska Erwina „Pierwsza pani Fra- 
zerowa”, 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
—Powody morderstwa w maj. 

Pereżery. Przed trzema dniami wystrza 
iem przez okno została zastrzełona właści- 
cielka majątku Pereżery Paszkiewiczowa A- 
leksandra. Obecnie, w wyniku przeprowa- 
dzonego śledztwa okazało się, że winnym 
ztrodni jest chłop z sąsiedniej wsi Mikołaj 
Kuryło, który działał z zenisty za pociagnię 
cie go do odpowicdzialnošci za kradzieże 
leśne. 

Kuryło chciał zabić młodego Paszkiewi- 
cza i strzelił w chwili, gdy wraz z matką 
znajdował się w pokoju įadalnym. 

Kula trafiła jednak w Paszkiewiczową, 
kład ac 1а truperu na miejscu, Sprawca zo- 
stał aresztowany. 3 

— Nieudana kradzież z pocią 
gu. Na torze kolejowym w odległości 2 
kilometrów od stacji Nowo - Wilejka znale- 
zionc 2 skrzynie z wódką, a w pewnej od- 
ległości trzecią skrzynię. Ustalono dochodze 
niem, iż skrzynie te zostały skradzione z wa 
gonu pociągu nr. 775 odchodzącego z No- 
wo - Święcian. Wartość znalezionej wódki 
wynosi około 500 zł. Sprawcy kradzieży pra 
wdopodobnie zostali spłoszeni wskutek cze- 
go skradzione skrzynie pozostawili na torze. 

Dla 77-letniego staruszka  bezimiennie 
złotych 5. — 

Na najuboższych — zamiast światła w 
dzień Zaduszny na grobie ukochanego nie- 
odżałowanego wuja Śp. |uljusza  Kozłow- 
skiego — Lila i Kazio Makowscy 20 zł. 

Zamiast kwiatów na trumnę śp. Kata- 
rzyny Bąkowskiej składają na schronisko 
Sierot im. Marszałka Piłsudskiego zł. 45 żo- 
ny oficerów 1 pułku artylerji polowej Leg. 

suche przewożone ko- 
Dr zewo leją i Węgiel górno- 
śląski po cenach konkurencyjnych po- 
lecą skład „Ptomien“ sA 

r dfzewą_) 

Sprzedaż również na RATY. 

390005859%0008 

  

    

    

  

  

Dogasają już świece w  bronzowych 
kandelabrach, wygasł już ogień na kominku, 

stary zegar w. dębowej szafie  wydzwonił 
północ. 

Po milutkich zakamarkach mieszkanka 

Pani tuła się jeszcze. Strzęp rozmów weso- 

łych i gwaru gości, co przed chwilą odeszli 

— późna godzina wzywa do złożenia heka- 

tomby dobremu bóstwu snu, 
Sypialnia, to sanctuarjum każdej z nas 

miła i czyściutka, łóżeczko pachnące, Świeża 

bielizna, pełna 

angielskich haf- 

tów i zdobień a 

la Richelieu. 

Na szafce lamp- 
ka z morelowym 

abażurem,j tuż 

obok książka na 
„kwadrans przed 

snem*. 

O ile kwestja 
ubioru kobiety 

stanowi sprawę 

nader pierwszej 

wagi, o tyle bie» 

hzna kobiety 
winna być żaw- 

sze sans repro- 
ches. — Trudny 

tu wybór i trud- 
na rada. 

W dzisiejszym 
mym poradnicz- 
ku dam modele 
— najnowszego 

kroju  pyjamy 
projekt Maison 

des modes Yvett 
George Paris. 

Pyjama ta, składająca się z trzech części: 
spodenek kamizelki (bez rękawów) oraz 

bonjourki, projektowana jest # surowego 
jedwabiu, znanego u nas jako „czy-czun-cza*, 

Ywett George proponuje tu kolory: jasno 

błękitny z różowem obramowaniem. 
Kamizelka zapięta na cztery guziki. 

Przeciw obstrukcji, hemoroidom, zaburze 
niom w żołądku i kiszkach, zastoinie w wą- 
trobie i śledzionie, bólom krzyża, zaleca 
się picie naturalnej wody gorzkiej „Francisz 
Kka-]ózefa* kilka razy dziennie. Żądać w apt.   

  

    

RADJO WiLENSKIE 
NIEDZIELA, DN. 2 LISTOPADA. 

9,25 — 10.00 Transm. wotywy z Kate- 
dry Wileńskiej. 

12.00 — Bicie zegara i hejnał z wieży 
katedralnej w Wilnie. 

„ 12.10 — 14.00 Transm. poranku symfo- 
nicznego z Filharmonji warszawskiej. 

15.20 — 15.40 Muzyka w Warszawy. 
15.40 16.00 Audycja dla dzieci starszych 

z Warszawy. 
17.15 — 17.30 „Wiadomości przyjemne i 

pożyteczne" z. Warszawy. 
11.50 — 17.40 Muzyka z płyt. 
17.40 — 19.00 Koncert popularny z War 

szawy. 
„1905 — 19.25 „Kukułka wileńska* — 

mówiony tygodnik humorystyczny. 
19.25 — 19.40 Feljeton z Warszawy 

„1940 — 20.00 Program na poniedziałek 
i rozmaitości. 

20.30 — 22.50 Tr. z Warszawy. Wieczór 
poświęcony Fryderykowi Chopinowi. 

22.50 — 23.00 Komunikaty z Warszawy. 
PONIEDZIAŁEK, DN. 3 LISTOPADA 
ja — 1 OZ. z Poznania. 

„05 — 12.5 oncert religijn: ) 
13.10 Kom. meteor. AA 
15.50 — 16.10 Lekcja francuskiego z 

Warszawy. 
16.10 — 16.15 Progr. dzienny. 
16.15 — 16.45 „Zaduszki wileńskie" — 

mikrofon na cmentarzu Rossa (reportaż). 
Transm. na wszystkie stacje polskie. 

16.45 — 17.15 Koncert religijny. (| ) 
„ 4715 — 17.46 Nowela Zygmunta Kisie- 
iewskiego „O zmierzchu“ Transm. 2 War- 
szawy. 

17.45 — 18.45 Koncert religijny z War 
18.45 — 19.05 „Mała skrzyneczka““— Ii- 

stv dzieci omówi Ciccia Hala. 
19.10 — 19.25 Kom. sportowy. 
19.25 — 19.35 Progr. na wtorek i rozm. 
19.35 — 19.55 Pras. dzien. radj. z Warsz 
19.55 — 20.20 Słuchowisko z Warsz. — 

„Tym, którzy odeszli". 
20.20 — 20.35 Pogad. muzyczna z War 

szawy. : 
20.55 Koncert z Warsz. („Widma“ Mo- 

niuszki“.) 
22.00 — Feljetor: z Warsz. 

  

    

22.15 — 22.35 Koncert wieczorn t 
22.50 —.23.00 Komunikaty z ze, 

AETLENOLRA + » Ya iii * Sol a ia aaa    

    

Kup los 1-ej klasy 
w najszczęśliwszej kolekturze 

I. inkowski 
Wilno, Niemiecka 35, tel. 14-17. 

5 P. K. O. 80928. 
Centrala: Warszawa, Nalewki 40 
Oddział w Lidzie: Suwalska 28 

wygrana Zł. 1.000.000 
1 23 premje 

kranas Zt. 32.000.000 
Co drugi łos musi wygrać! 

Korzystaj * sagi; to. 
sobności! 

Clągnienie rozpoczyna się 18-go 
listopada. 

CENA: 1|4 losu zł. 10  1]2 losu zł. 20 
ЗМ losu zł 30 — 1[1 losu zł. 40 

Na prowiucję wysyłamy losy 
niezwłocznie po wpłaceniu należności 

na nasze konto P. K. O. 80928 

       
    

          
      
    
        

      
    

            

      

  
„SSS WAS NAT DCN TY DROGI 

RADY CIOCI TESI 
Pyjama—jako garderoba nocna 0 dwuto- 

nach z jedwabiu, jest nader miła i ładna. 
Noszone są rów- 
nież i w deseniach 
wzorzystych barw- 
nych, z tem jednak 
zastrzeżeniem, by 

pelle-melle barw. 
był zawsze jasny. 
Rysunek drugi 

przedstawia koszuł- 
kę nocną. 

, Uderza w oczy 
mnogość ozdób: 

haftów, koronek. 

Ciekawy jest 
również krój  ko- 
szulki kamizelkowy, 

Spód koszulki ozdobiony. Acz efektow- 

ny jest reprodukowany modelik, jednak jak 
uważam jest mało praktyczny i... za drogi na 
dzisiejsze ciężkie warunki, 

Przytoczyłam go jednak z obowiązku, 

  

ponieważ stanowi „clou* mody bieliźniar- 
Skiejes 

Model koszulki 
dziennej (kombina- 

nacji) nosi na so- 

bie piętno sezonu 

obecnego— obfitość 

dekoracji i bogac- 

two wstawek. Kom- 

binacyjki w  kolo- 

rach barwnych — 
bądź kremowe (naj- 

wytworniejsze). 
w przeciwień- 

stwie do  koszuł 
dziennych jak i 

nocnych — dessou 

są najskromniejsze 

ok w sezonie obecnym 

i nieco po macosze= 
mu traktowane.—Uniwersalna pyjama zdoby- 

ła sobie prym. 

Kończę dzisiejszą pogadankę 

łamach poradniczka. 

Ponieważ wspomniałam o bieliźnie po- 

ścielowej, następny poradniczek poświęcę 

tej bieliźnie, zdobnictwu w tej , dziedzinie 
i wspomnę o robótkach  (wzorzystych, ре-   

swoją na 

       
      



KINO 
MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 

Ostrobramska 3. ч 

Od dn. 28 do dnia 1 listopada 1930 roku wžącznie będzie wyšwietlany film: 

„BLOKADA
 NA RORZU" Dramat w 10 

aktach. 

W rolach gł. Anna Nilson i Wallace Mac Donald. Nad program: „Z bału do kryminału'* kom. w 2 aktach 
Kasa czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów od g. 4-ej. Następny program:  „Angellta“ 

  

KINO-TEATR 

„HELIOS“ 

ul. WILEŃSKA 38. 

Wobec kołosalnego powodzenia, na żądanie publiczności dziś i jutro. Początek o godz. 2-ej, 

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

TRÓL ŻEBRAKÓW 
Wielka opera filmowa. Muzyka Rudolfa Dzimla. Śpiew — Chór — Tańce. W roli głównej król śpiewaków 

   

  

  

  

  

      

  

  

  

"PROVENDEINE" 
  

> 

Teł. 925. bożyszcze kobiet DENIS KING i najsłyn. śpiewaczka opery „„Metropolitain* w N. Jorku JEANNETTE MAC DONALD JEST BE EZBĘDRE DLA ŚWIŃE 
. Film tea demonstruje się w | Cały film w kolorach naturalnych | Ze względu na wysoką wartość artystyczną я 

Warszawie w 2-ch kinach Dia młodzieży dozwolone Przy hodowli nierogacizny należy bezwzględnie 
= A : : : 5 я B Bi užywač „Provendeine“, dodając je do karmy zwykłej. 

oniedziałek 3-go listopada wielka premiera! eny zniżone tylko na piirwszy seans. k. > Ndz UA 
Tryumialny przebój dźwiękowy! Gen- A] Jo! n i czaru- $snn Bo w swej najnowszej „Provendeine“ pebudza apetyt świń, ułatwia i regu- 

KINO-TEATR jainy śpiewak, ulubieniec publiczności $0 jący V y kreacji luje trawienie, bo zawiera specjalne fermenty i dja- 

„HELIOS a = a stazy. Sole mineralne, zawarte w „Provendeine* 
Ul. Wileńska 38 a g £ a D e $ n B a f Ž 4 wzmacniają kościec świń, a witaminy, skoncentrowane 

Tel. 926. Р i S į WZA W e pod wpływem promieni ultra-fioletowych, pobudzają 
Porywający dramat ze śpieweme Nad ROSI GEE | Rode dźwiękowe. szechświatowe powodzenie cały organizm do szybkiego rozrostu, zapobiegając 

jednocześnie chorobom kości. Stosując „Ргоуепйете“ 

Jutro premiera! Początek o godz. 2-ej. uzyskuje rolnik 

Dźwiękowe Kiao Potężna Supersensacja Dźwiękowa! Wielka atrakcja sezonu. B % r Šu ž 5 Е. 
Ulubieni bl. arcydziele dźwiękowem jako bohater. p ORO e ogi S a 2 MIESIĄCE OSZCZĘDNOŚCI NA HODOWLI 

Mickiewicza 22. 
olśni, wzruszy, oczaruje miłością i bohaterstwein. Brawurowe zdjęcia walk! Niebywała technika: Nad program: Re- 

wel. dodatek rysunkowy słynnego Fieiszera. Dla młodzieży dozwolone. Ceny zniżone tylko na pierwszy seans 

  

Dziś! Niebywały wieiki podwójny program! Arcydzieło według najznakomitszej powieści Jakóba Waserinana p. t. 

  

  

POZNA CZY: 

2 miesiące króciej żywi  nierogaciznę, oszczędzając przez to poważnie ma paszy i 
Kino-Teatr A к potężny dramat i я 

„STYLOWY“ AA 85 EK WINA BE RERĘA w 10 aktach 2 miesiące króciej ryzykuje choroby inwentarza, 
W roli głównej najulubieńszy amant Świata John Gilbert jako nowoczesny Don Jouan i urocza Anna Jon sna : аь žinia 

WIELKA 36. Nad kų aa film pierwszy raz w Wilnie „Upiory stepu”. Potężny dramat z życia BRAŁ IGE, 2 miesiące wcześniej otrzymuje pieniądze za sprzedane świnie przez co o 
złota w 8 aktach. W roli głównej Kean Maynard. 2 5 2 ж ло 
— Z 2 miesiące mniej ma kłopotów o pieniądze 

Dziś i dni następnych wielka epopea Życia poświęconego ojczyźnie przez dziewicę JOANNĘ D*ARC В и 
a 3 z g g H £ RLE Šš 86 »» Aktów 10, w roli tytułowej, „Provendeine“ jest w sprzedaży wszędzie w pudełkach po Zł. 4.75 i Zł. 9.50. 

” ‚‚в u A o A A Simonne Genevois. 
Ul. Kolejowa 19. Joanna ponosi śmierć męczeńską na stosie, zostaje zaliczona przez Kościół do rzędu błogosławionych, następn e 

kanonizowana. Początek seansów o godz. 5, w niedziele i święta o 4 p.p.     
  

W roli głównej Kean Maynard.     Y 66 Sp. х | 
: . : . Odp. Polski Dziś! Najnowszy G Wspaniały dramat A | E T E R N A RJ ELO | 

WA 4 film 1 raz w Wilnie DY ROC ZAPBADNI w 12 akt. Bazyliań s 
» ! : З 2 i zyljańska 2/4, Wilno. | 
Wielka 30. Tel. 14-81 Nad program: Najnowszy film 1 raz w Wilnie Upiory stepu Potężny dramat z życia poszukiwaczy złota w 8 akt. | | 

!   

Bracia Jenike Fabryka Dźwigów Sp. Akc. 

nagrodzona 
Poznaniu, 

Wciągi, Dźwigi, żórawie obrotowe, Dź 
Listwy ochronne walcowane do stcpru betoncwych i drewnia- 

nych, Narożniki ochronne do krawędzi ścian. 

   
     

    

        

   

IRIRERUALRERLANALACER A RAE RAR! 
w Warszawie 

wielkiemi złotemi medalami ostatnio na P.W.K. w 
na Il Targach Północnych i Międzynarodej 

Wystawie w Liege. 
/igarki uniwersalne i t.d. 

  

   

  

Fabryka materjałów Izolacyjnych 
Egz. od 1875 roku 

  
Wyłączna sprzedaż na Województwa Wileńskie, Nowogródzkie i Białostockie: 

JE$T NIEZBĘDNE DLA ŚWIŃ! 

  

pracy, 

„PROWEŃDEINE 

    

    
    „Provendeine'* Polskie Towarzystwo Maison Louis Sanders, Sp. z 0.0. Towarowa, 33/4 Warszawa. 

  

  

   

    

    
   
      

   
   

  

    

   

  

„GUDRONIT“ Wł. Ciszewski śzkadie S-pokojowe ji Й В mm mi mm 
WARSZAWA, Krak. Przedmieście 17. LEKARZE p z przedpokojem N оН 8 WYSGKI GATUNEK * 

5 & x я ч chnią, Antokolska Ą 2 rzy nagrodzona złotemi medalami ostatnio na P. W. K. w Poznaniu RS NI Wiadomość: u dozorcy. EPO JWRYYI а + . przy 
ill Targach Północnych w Wilnie. 2 2 т zę ESUŃ EWYSSKIEJ CENIE 

GUDRONITY izolacyjne, stosowane w budownictwie jako je- Dr. Kenigsberg GABINET Pianina To trudne zadanie rozwiązała 

GUDRONIT Nr. 1 izolacja od wilgoci na ściany pionowe, s 
ny 

GUDRONIT Nr. 2 izolacja od wilgoci na fundanzentyv, stropy, 
    

    

     
   

    

dynie skuteczna i trwała izolacja od wilgoci. 
Or 

i t. p. od wewnątrz pod tynki. 

    
    
      
      

i fortepiany do wyua- choroby skórne, wene- Racjonalnej Kosme- | MIESZKANIA оО Portowa 1Di niż 6 ęc rtowa 19 m. 6. ryczne i moczopłciowe  tykl Leczniczej. | mniejsze i większe, 
Micki i Wilno, Mickłewicza 3) | oraz pokoje umeblo- 2 aš 

ckiewicza 4, Wilno, Micki wane w dużym wy- |Nauka pisania 
  

IP 

    

        
     

Fabryka czekolady 

    

    
      

    

        
    
    
    
        

  

           
    
    
    
     

   

  

    

   

    
  

           
   

  

  

    

   

    

  

   
  

    

     

  

       

   
   

    

  

    

    

  

  

  
    

  

  

  

    

    

     

  

  
  

    

      
  

  

  

      

  

  
            

     

   

  

   

  

    
       

        
             

  

tarasy, podłogi oraz wszelkie budowle podziemne. t.el. 1.90. "kobi borze siada d 5 "| 
GUDRONIT Nr. 3 do niszczenia grzyba drzewnego w bu- Od 9—12 i 4—8 Urodę KE 2 onajeca *| na maszynie 8 4 й ' Ni 

dowlach ° TONACH Tie: doskonali Gużwie: KDGMSH.-K.. . Zachę- |ut. Orzeszkowej I1—16 A į a 
CARBOLINEUM piyn da konserwacji drzewa. DOKTOR ża, usuwa jej skazy| ta" Mickiewicza |, | —————— RRSO 
CEMIZOL emulsja izolacyjna, nadająca zaprawie cementowej sz rwindt 1” brad Masaż tel. 9-05. я Najtaiwiejsza M KRAKOWIE 

zupełną nieprzepuszczaliiość wody. y AB RA -(pilaiej 3 li aaa ТОНА Sprzedaż we wszy i 
IZOL przeparat astaltowy, szybkoschnący, do zabezpieczania ec! moczopiciowe Sztuczne opalenie cz - nauczania się języ- skle En 

betonu, żelaza, cegły i t. p. Od wpływów atmosfe- i E BAC "ry. Wypadanie włosów ków obcych „Lingu- R 
rycznych , wody, kwasów i t. p. Wielka 19, „od 9—1 1.7: ni jnows bone*.  Wiln Ę 

KRYZOLIT filc bitumowy — najtrwalszy, nie wymagający kon- = WA i: Niemiecka 3; my - 
serwacj:, materjał do ia dachów wszelkich DOKTOR cjonalnej. K U p A a — 
konstrukcyj oraz do cełów izolacyjnych. lat Н Zodzieunie od g. 10—32. & 3 

KLEJ BITUMOWY płynny, lub staly -. do. przyklejania filcu da z Blumowicz """ wyż y w iSPRZEDAŻĄ Przyszłość 
itumowego na betonie, drzewie, želazie i t. p. ® ę я choroby weneryczne, - BANER każdego dokładnie od- 

KLEJ BOS O, A SEE do przykieja- śniegowce i kalosze skórne i moczopłciowe 5 EM Nieb { czyta astrolog  Wasi- 
nia posadzki klepkowej do betonu. : marki „Pepege“, mimo ni WIELKA 21 BĘ ye obtecą wała lewski. Wilno, Wileń- 

LAK PO a o dachów papowych, żelaznych, wyróżniają się S tel. Z. Aro dę konser= a 5 Karetka Ska 6 m. 7. Ceny od2 zł. 
gontowych i t. p. onani + . Z. P. 29. »uje, dosk SPO j 42 

DACHOLIT lakier i kit do trwałej konserwacji dachów papo- k ., iem zewnętrznem i długo zacho+ —— "He. o OOO S 5 E aa kz S "och Gala T dommowajel) wują początkową wspaniałość fo D Gi b za usuwa brakii vkazy. $ Osob. z techniczną = = 

A dat gomowyc my bor." S4, pozaiem "bardzo r.Ginsberg ae o. 2: BIWILĘ 20 2 Poraj, | 
žo Ž i zawsze łatwe do włożenia Choroby skórne, we- tosmetyki (© э lat otwarty 0. zł, ToB. : ‚ 

Pomorskie Zakłady Ceramiczne Sp. Akc.. ias moczopłcio- -eczniczej Ca e wake U OWE 
4 + 24% ЗКа 3 6 Т 43 4 HES ||| w Grudziądzu: ` и Oda docie. >. Milabana e 20 Hryniewiczowej. kredytowych. Tatarska { &НШ\…Ш&‚!‚‚У 

nagrodzone wielkiemi złotemi medalami, ostatnio w Winie. АС 567 «e WIELKA Ne 18 m.9. 3, Tel. 17-52. Wilka 56 m. 3 
Dachówki, Cegły, Dreny, Szamoty. TYLKO Z PODKOWĄ S Przyjoawg. 10-1 i 4-7 — Przyjmuję uczenice 
Oraz własnej Tabrykacji, nagrodzone na Il Targach Północ- \ zapisy codziennie, dia 
nych w Wilnie ziotym medalem: Płytki posadzkowe, beto- i <PEBEGE> e DOKTÓR RE A Sprzedam „ przyjezdnych pomie- 
nowe zwykłe i kolorowe i inne wyroby. : Z Id H ' Raj Spa rożnkie opony, Szczenie zapewnione. 

POLECA DOM H.-P. — ARRANARNRANORARNRARN  SEGOWICZ |IYTIT de BEAUIE wym aso "ao" Kota” gozczędności : 
. 5;2;.‹›:5“6"2…‹’16 мепе-  „KEVA“ (Paris) z NY Leg. bu- SZCZĘGNO 4 

ne, narządQóW iMo- pqiękiewicza 37, tel. TT pokój 2. swoje złote i dolary Baja й RT ы W. BUSZ, A. JANKOWSKI i $-ka NOWOOTWARTY Akių RRT 
5—8 3 Nas oprocentowanie. 0- a w Wilnie, ui. Wileńska 23 tel. 4-32 PIERWSZORZĘDNY SALON MÓD KRAWIECKICH T Par ape o 5-osobowe wykładane tówka twoja jest zabe- LĄBAJ CIE 

Kobieta-Lekarz wągrów SN ORĘSZCZY, skórą w b. dobrym sta- zpieczona złotem, sre- 

| ALEKSANDER SAMOLUK r. Zeldowiczowa  Erektyz 85 nie, aa i brem i drogiemi kamie us BB apiekata a 3 » . ORYG” e zi, Fiat 5800 niami. LOMBARD Pi składach aptecznych : Pianina i Fortepjany Były krojczy pierwszorzędnych firm zagranicą. KOBIECE, WENE- Ę жжа 21. ОНагпа 4 m. 5 tel. Katedralny, Biakapia 12 każ żaka R”) Ę i 
o Światowej sławie Pleyel, Bechstein etc., Wilna, róg Wielkiej i Subocz Nr. 2. A NARZĄDUW a KA L E 15-08. - Wydaje pożyczki pod ŽŽ c Ė 

takož Arnold Fibigier, Kerutopł i Sya, uzna- Taa 30 Ju AI g Zastaw ZO Ia, = Prow. A. PAKA = ; 
' | ne rzeczywiście za najlepsze w kraju КОНЕ p od 12—2i od 4—6 : SEM jo Sprašgauja dom biglio futer, НЕ SGI BP wta Za 

R - 11 > > 2 в „P. ul. Mickiewicza 24. а + w pobliżu dworcabli, pianin, samocho- i i HT V A + lewica Mieszkania ij roo" Ayoss i, Pinis, soske. is E) 
й Wystawie Kraj. w Poznaniu w 1929 1, WSZELKIE ZAMÓWIENIA  Niniejszem mam zaszczyt uprzej- 3 pokojowe z wygoda- 3 pokojowem mieszka- rów. 28 AR SEE ; a E : K. D BROWSKA WILNO, W ZAKRES KRAWIE- mie donieść do wiadomości J. W. P. о а mi odnowione do wy-niem w cenie około 4 — iki Aria ыы a 

° ul. Niemiecka 3, m. 6. —CTWA WCHODZĄCE — iż, po długim czasie pracy w  pier- r. medycyny najęcia. UL. Krakowska tys. dol. Bliższe szcze- Matrymonialne NAJLEPSZY h 

SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. CENY FABRYCZNE. žo © Banco W oczec ach zagranicą we | , Cymbler?e 5. Informuje Do- gėly w sklepie Gole- pismo „Fortuna versai“ 6 k ce V - у . Trocka 3. iiai : | J : 
STROJE: BALOWE rakterzė krojezego, obecnie powróci. | Choroby ОО З Н Miesięcznie 80 o. B TEE i Z ias łem do kraju i założyłem swój wła- | Skórne i narządu mo- Р : 5 6rnošląski koncernu „Progress“ oraz p 

$ į i 2 PZ sny zakład krawiecki w Wilnie pod | czowego, Mickiewicza 2 lub 3 pokoje Foksterjery SR KaKOW  Kt0n KOKS vagonowo i "od jednej tonny l ‚ „ SPACEROWE wyżej wskazanym adresem. 12, róg Tatarskiej przyj- do wynajęcia, nadające rasowe do sprzedania, Woderska 7. Admini- w szczelnie zamkniętych i zaplombowa- ` 
„„ WIECZOROWE Przyjmuję obstalunki z własnych | muje $—2 i 5—7 i półsię na biuro. Portowa Skopówka 5. stracja na Wilno, Ber- nych wozach dostarcza s zarobe 20 i SPORTOWE _ i powierzonych materjałów, wiecz, Tel. 15-64. 19 m. 6. ger, Zawalna 17, Przedsiębiorstwo Handłowo- : 

miesięczni ао : Jestem przekonany, iż będę mógł ы Przemysłowe i ect. RK > do wyna- Za 3.500 i : 
osiągniesz, kupując maszynę Aa dO RZ TEM? Dr.Wolfson Pokó jecia dal dolarów Ang, W M. DEULL 565 wino, |» : Е . : » pończoszniczą PELERYNY, HAWELOKI, ke Ra ć Ehofóby skócne anos ano EO, Ja Ludwi- | sprzedamy folwark | nie województw: Wi- Jagiellońska 3, tel. 811. Składy: Sło- Ww R E K 0 R D BATA, PÓŹ Sz y Ro . — Ceny оСЕН шосго;псіошез rska 1 m. 12. w A stacji e KO Nowogródz- wackiego 27, tel. 14-46. w : : < 3 a ejowej obszaru kim, Białostockim i Po- ая я ы - 

opatentowaną z dwoma wynalazkami, — KIEGO RODZAJU, — W oczekiwaniu łaskawych zleceń WE A T Do wynajęcia ha,. ziemia dobra, |leskim do korzystnej SHAN Nida io "PIR 
Wyrobiony na tej maszynie towar skupujemy i dostarczamy A TAKŻE PRASOWANIE kreślę się a SA duży pokój ze šwia-| taki, las, jezi-ro na | stałej współpracy po- - 

surowca. Uniwersalna maszyna pończosznicza i REPERACJE. tłem, przedpokojem, z i ; szukuje poważne wy- TANIO tu 
REKOR D“ Gw ARNE ALEKSANDER SAMOLUK elektrycznością, można cięte" Miekstuj | osobi s AA WIELKI WYBÓR | | di . korzystać z kuchni. ewl- | osobiste w godz. O ° 

kosztuje tylko zł. 540.— resztę na spłaty miesięczne. Akuszerki Chocimska Nr. 14 m 4. L €2a 1, tel, 3-05. | A = e : a : і‚‘\ 
Wełna, bawełna, sztuczny jedwab oraz wszelkie części zapaso- ; ы zu: RARE a anna abp A no, 8 Ldtio vi d 

„We na sktadzie po cenach fabrycznych. : AKUSZERKA Do wynajęcia REPARACJA | Jgielloūska 3. m. 19. Wilefska 23. h 
Wszelkie informacje oraz próbki wysyłamy bezpłatnie. ŚMIAŁOWSKA !-2 pokoje z kuchnią, aa 1 Н 

х й й į garaz Gabinet Xosue PZ WYgody, Jagielloń- maszyn wszelkie k TSR Di 
Maszynę pończoszniczą REKORD AE tylko tyczny, usuwa niarszcz 5Ка В П. do szycia oszczędności Bezpłatnie! 
w firmie K. GŁOWACKI, Król-Huta, Sobieskiego 14. ! 3 ż ki, piegi, WĄZIY. «10» R : lokujemy na dobre | пизеиииансиаиниинии я Piso Užtycimiast jį 
Przedstewiciele: : śe z rozmaitych materjałów i najlepszej waty wyrab ia Bodanki, KADR Wi Pi duży, Sy, prędka, dokładna oóczutowai a imię, rok, miesiac uro-N g, 

* > p › 5 С. уе i łani Е & i е 
Głowiński, Ap! pl. Bernardyński 4, i sprzedaje po najtańszych cenach pech "=" AW iseis) šia sa i tania : osób odpowiedział 7 6 U B Y ma Us lead lato ki 

udkowska Zofja, Lwów, ul. Lwowskich Dzieci 10. ? > i ądać Sa ności. rzez 1а,Й Sj Wired BRA RE ой zana B_cia Chanutin | o uwag ie Śe| Nigrodzki || emo ukaze | esi E gai ы Stasiowska Genowefa, Jasło, Klasztorna 657, firma Do wynajęcia Maja Nr. JI m. 4. Nagrodz | clay у d vii: oda szych faktów zycia — £| 
Raba Zofija, Nowy ul. Sienkiewicza, WILNO, NIEMIECKA 23, firma egzystuje od r. 1890 mieszkanie 6 pok. Zz —————————! Zavalna Nr. L1-a 3 5 "I na imię Piotra Dangiert —, d*"'io. 75 gr. (zna- 
Taborek Piotr, Sławków, | IŻ: lunki k i dzi wygodami. Aleja Róż 4. ygieszkanie 2 pokojo-| Skład maszyn. NN zam. w zaść. Poddębie CZK pocztowe), naj Og 
Józef Rozmus, Krosno, dzielnica Krościeńko. Obstalunki są wykonywane w ciągu 24 godzin — we z wygodami i z. gm. Kobylnickiej pow. przesyłkę | załączyć. | Sk 

! lokal handlowy z Paryżanka Pa skiego przez Warszawa, Psycho- g 

   

  

  U. "Šwieciany, Grafolog Szyller-Šzkal- pokoi do wynajęcia, ul. 

ażnia Się. nik, N wowiejska 32 Oiiarna Nr. 4, informu- 
je dozorca. 

z uniwersyteckiem wy- P. 
kształceniem poszuku- un 
je lekcyj fraucuskiego. -=— 

* POSADY — 
ginął w sobotę pic” 

  

  

 ZNAKOĄUTE UZNANE ZA NAJLEPSZE ŻĄDAĘCIE 

  

    
   

      
   

     

  

  

    

   

ZSO iD ZEM Skopówka ll m. Il od — в Ž й 

п ‚ ©, Poszukuję ' anna lub wdowa 3-ej Z mo solo weksel w kagańcu газ ) 

2 w 4 i» L 8 X a Ę BR 9 A w a HH % > pokoju lub  dwó wiek średni ener- - -——————>—— — na sumę Zi. 152.75 Doberman, czarny, ob“ 

mniejszych w  śŚród-giczna potrzebna DZE legitymację pł. 17-go lutego lyalcięty ogon i nieoncię; 

mieściu, od  fronfu, pomocy w _ interesie, Wydziału Prawnego r. awieniem K.te uszy. Znalazcę pro 

niekrępujących, chęt- Zgłoszenia pisemne doU. S: B. Nr. 1756 za Ry! za w Wilnieszę o zwrócenie 

niej z umieblowaniem Administracji „Słowa*,rok 1928-29 na imię ul. Mickiewicza 9. Un'e- wynagrodzeniem. Z 
Matysiaka. ważnia się. 

—į 

% Tadeusza Zgłoszenia do Admin. pod Efo. М 
—-—Unieważnia się. „Słowa* pod A. A. 

  
gmuntowska 28 m. |         E. V ATEFAN G ge s] ae 8. s && ga SP. AKC. w WARSZAWIE |<$ 

Woydyłło 
   

Fazi ya «: Misi jas    
    

ca St Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold 
>          


