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POTRZEBY i WNIOSKI *R 
NA MARGINESIE KONFERENCJI 

w dniu 16-go 

Na nadmierne podatki uskaržai 
się w swym referacie dyrektor Izby 
Rzemieślniczej w Wilnie pan Łazare- 
wicz. Wykazał on, że przy ciągłym 
spadku ilości warsztatów i przy spad 
ku poziomu produkcji wzrasta poda- 
tek przemysłowy z roku na rok. W 
1926 — 27 roku wynosił 4,7 miljona, 

*w 1927 — 28 — 6,2 miljona, w 1928 
— 29 roku — 7,2 miljona. Mówca 
żąda zniesienia podatku obrotowego i 
zastąpienia go podatkiem dochodo- 
%wym. Bardzo ważną częścią referatu 
pana Łazarewicza było wykazanie, że 
przepisy, wydane dla piekarń przez 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, 
nie odpowiadają warunkom Ziem Pół- 
nocno - Wschodnich: 

„Ziemie Północno - Wschodnie Rzeczy- 
pospolitej i jak we wszystkich dziedzinach 
rzemiosła, tak i w piekarstwie, posiadają 
odrębne warunki bytu i rozwoju, dlatego 
też rozporządzenie Ministra Spraw We- 
wnętrznych z dnia 29 października 1929 r. 
nie da się na Wileńszczyźnie normalnym 
trybem rzeczy wprowadzić w życie z powo 
du: 

a) braku odpowiednich lokali partero- 
wych, nadających się na piekarnie, 

b) braku kanalizacji w naszych mia- 
stach, 

c) zbyt niskich cen pieczywa, wyzna- 
czonych przez Komisje Cennikowe;, 

d) spadku cen pieczywa, jaki miał miej 
sce w roku 1929 (spadek wynosił w stosun- 
ku do roku 1928 — 40 proc.), 

e) brak kapitału inwe yjnego wsku- 
tek niemożliwości amortyzacji tegoż. 

Mimo braku kapitału inwestycyjnego i 

wszelkich na ten cel kredytów, w ciągu 

ostatniego roku przeprowadzono cały sze- 

"reg inwestycyj w piekarniach, aby się utrzy 
mać przy swych warsztatach pracy i jedy- 

nych źródłach dochodu. W chwiliobecnej 

nie może być mowy o normalnem amorty: 

zowaniu już przeprowadzonych inwestycyj, 
a tembardziej o przeprowadzeniu dalszycii, 
i  zmechanizowaniu  piekari, z powodów 

szczegółowo wyżej wyłożonych. Zaś zamy- 
kanie piekarń na skutek niewykonania ko- 
niecznych inwestycyj powiększa kryzys te- 
go rzemiosła, oraz powoduje  rozrastanie 
się i tak licznych grup bezrobotnych, utrzy- 
mujących się z zasiłków. 

Dla wyżej wyłuszczonych przyczyn po- 
stulatem niezmiernej wagi jest zastosowa- 
nie na Wileńszczyźnie przepisu o odrocze- 
niu terminu zamykania piekarń dla wszy: 
stkich właścicieli piekarń, którym udówode 
niono, że wykorzystali z całą dobrą wolą 
wszystkie możliwości zinwestowania swych 
zakładów w myśl zarządzeń administracyj- 
nych." 

Rozporządzenie administracyjne 
«władz centralnych, lub uchwały pra- 
wodawcze Centralnego Sejmu bardzo 
często są nieprzystosowane do właś- 
ciwości poszczególnych prowincyj i 
tylko decentralizacja prawodawcza i 
administracyjna, t. j. powołanie do 
życia sejmów lokalnych i rządów kra- 
lowych może wytwarzać prawodaw- 
stwo nie krępujące, lecz współdziała- 
lace rozwojowi gospodarczemu po - 
Szczególnych prowincyj j przez to 
wzmacniać gospodarczy organizm 
Państwa. 

. Referat prezesa Towarzystwa Rol- 
niczego w Wilnie pana Karola Wag- 

  

hera składał się z szeregu drobnych 
bostulatów, których słuszność w 
znacznej mierze podzielamy. Żądał on 
zwiększenia kredytów w budżecie Mi- 
Histerstwa Rolnictwa na sprawy kul- 
fury rolnej naszej dzielnicy. Byłoby 
Iednak bardziej wskazane, aby spra- 
Wa kultury rolnej była przekazana 
miejscowemu samorządowi krajowe- 
Mu, którego główną racją jest piecza 
Nad kulturą kraju. W tej dziedzinie 
1obił bardzo dużo Sejm Galicyjski. 
Tace Ministerstwa Rolnictwa w tej 
dziedzinie musi z natury rzeczy cecho 
wać pewną szablonowość i niezupeł- 
nie dobre przystosowanie do właści- 
wości terenu. 

Sprawa organizacji skupu pro- 
duktów rolnych jest ważną sprawą 
lokalną, która z centrum nie może być 
odpowiednio załatwiona. 
4 „Sprawa oświaty rolnej też musi 

yć przydzielona miejscowym czynni- 
kom. Średnie i niższe szkoły rolnicze 
w Galicji były przedmiotem pieczy Wydziału Sejmu Krajowego Galicji. 

Zalesienie — wyrębów wojennych 
Przez Skarb Paźstys, źwolniece i 
Podatków na lat 30 - ci zalesionych 
Wyrębów wojennych, pomoc z fundu- 
Szów państwowych na zalesienie nie- 

ytków nietylko większej, ale i mniej 
szej własności — wszystko to są po- Stulaty słuszne, które oddawna były- by zaspokojone, gdyby kraj posiadał 
samorząd gospodarczy, na wydatki którego szłyby bezpośrednie podatki. 

ъ 

GOSPODARCZEJ NA ZAMKU 
października 

Przy braku samorządu krajowego 
prowincje wyciągają wciąż rękę do 
Państwa o udzielenie zapomogi. Pań- 
stwo w swych organach centralnych 
nie może orjentować się co do inten- 
sywności poszczególnych potrzeb, a 
posiada dochody niedostateczne. Roz- 
porządzając własnemi podatkami bez- 
pośredniemi, kraj łatwiej zrozumieć 
może, co jest potrzebą nieodzowną, 
co może być odsunięte na pewien 
czas ze względu na brak funduszy. 

Prezes Wagner uskarżał się, że 
przy obecnem tempie komasacji zo- 
stanie ona zakończona nie wcześniej, 
jak w 1965 roku. Minister Reform 
Rolnych podnosił, że proces komasa- 
cji jest obecnie przyśpieszony. Zda- 
niem mojem, komasacja bez wprowa- 
dzenia niepodzielności gruntów poni- 
żej 30 hektarów, bez stworzenia kre- 
dytów dla spłaty rodzeństwa nie mo- 
że dać realnych korzyści, gdyż co zo- 
stanie dokonane z wielkim wysiłkiem 
przez Urząd Ziemski, zostanie prę- 
dzej czy później zniszczone przez 
działy familijne. 

Obecnie ministrowie na konieren- 
cji oraz ich zastępcy usiłowali wyka- 
zać, że robi się dużo dla Ziem Wscho 
dnich. „Mein Liebchen, was willst du 
mehr** — oto refren, często powtarza- 

ny w każdem przemówieniu przedsta 
wiciela władz na konferencji. Nie ule- 
ga wątpliwości, że robi się cośniecoś 
dla naszych Ziem Wschodnich. Np. 
vice - minister Rolnictwa Leśniewski 
zakomunikował, że trzęcia część przy- 
działu konty gentu spirytusu na nowe 
gorzelnie przeznaczona jest powstają- 
cym gorzelniom Ziem Wschodnich. 

Wyczuwałem jednak, że donios- 
łość _ podniesienia gospodarczego 
Ziem Wschodnich nie jest należycie 
uświadomiona i odpowiednio  posta- 
wiona na konferencji. Zasadnicze po- 
stulaty zostały rozmienione na mone- 
tę zdawkową spraw podrzędnych. 

Sprawa podniesienia gospodarcze- 
go Ziem Wschodnich, jak to zaznaczy 
łem na konferencji, jest pierwszorzęd- 
ną Sprawą państwową. Słaby rozwój 
gospodarczy tych Ziem będzie wywo- 
ływał przesiedlanie się żywiołu pol- 
skiego z naszego wschodu do innych 
dzielnic i osłabiać nasz stan posiada- 
nia, oraz związek tych ziem z in- 
nemi ziemiami Państwa Polskiego. 
Natomiast podźwignięcie gospodarcze 
Ziem Wschodnich zwiększy ich pojem 
ność ludnościową, zwiększy nasz stan 
posiadania w tych ziemiach przez na- 
pływ żywiołu polskiego z innych dziel 
nic i zwiększenie jego dobrobytu. 
Oprócz tego, rozwój gospodarczy 
Ziem Wschodnich wywołać musi cią- 
ženie polityczne do Polski pierwia- 
stków niepolskich tego kraju; trzeba 
tylko, aby ich poziom gospodarczy i 
kulturalny przewyższał poziom sąsied 
nich prowincyj Rosji i Łotwy, oraz Lit 
wę Kowieńską. 

Władysław Studnicki - 
Lansas 
RZA. 

MIN. SKŁADKGWSKI WYJEŻDŻA 
DO LWOWA 

WARSZAWA. 4-XI (tej. wł. „Sło- 
wa*) Dnia 5 b. m. wyjeżdża minister 
Spraw wewnętrznych gen. Sławoj- 
Składkowski do Lwowa i wygłosi od- 
czyt na temat nastrojów wyborczych. 
Odczyt rozpocznie się o godz. 6.15 po 

poł. i transmitowany będzie przez 
radjo. 

POŻEGNANIE P. DEWEY'A 
WARSZAWA. 4-X] (tel. wł. „Sło- 

wa“). W piątek dnia 7 b. m. minister 
skarbu Ignacy Matuszewski wydaje w 
salonach hotelu Bristol obiad poże- 
gnalny na cześć opuszczającego Pol- 
skę zagranicznego członka Banku Pol- 
skiego i doradcę finansowego rządu 
polskiego p. Charle Devey'a. Podczas 
oiadu minister Matuszewski wygłosi 

dłuższe przemówienie. 

KRZYŻ NIEPODLEGŁOŚCI 
WARSZAWA. 4-XI (tel. wł. „Sło- 

wa'). We środę, dnia 5 listopada uka 
żą się w Dzienniku Ustaw rozporzą- 
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 
ustanawiające odznączenie Krzyża i 
Medalu Niepodległości, jako odzna- 
czenie, które będzie nadawane tylko 
do dnia 31 grudnia 1932 r. Krzyż Nie- 
podległości i Medal Niepodległości. 
będą nadawane osobom, które zasłu- 
żyły się czynnie dla niepodległości 
Ojczyzny w okresie przed wojną świa 
tową, lub w czasie jej trwania oraz 
w okresie orężnych «walk polskich w 
latach 1918 do 1921 e 

; Opłata poc ryczałtem Ч 
Redakcja rękopisów nie zamówionych nie zwraca. Administra- 
<ja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 
DABROWICA (Polesie) — Księgarnia 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 

GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

KLECK —. Sklep „Jednošė“. 

pocztowa uiszczOna nadesłane milimetr 50 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia 

ESZTOWANIE NIEMCÓW w BYDGOSZCZY 
BYDGOSZCZ. PAT. — W dniu 4 b.m. po południu aresztowano pod 

zarzutem działalności antypaństwowej 9 obywateli polskich narodowości 
niemieckiej. Są to: Oskar Wendler, zarządca dóbr hr. Keyserlinga, Rudoli 
Schieman z Wejherowa, Ferdynand Taube z Wejherowa, Jan Suchecki, Al- 
fons Bartel, dyrektor niemieckiej szkoły prywatnej w Wejherowie, Gustaw 
„Bamberg, kierownik niemieckiego Landsbundu w Wejherowie, Juljusz 

Bradtke z Wejherowa, Czesław Tatuliński, rolnik, syn czołowego kandydata 
z listy niemieckiej na Pomorzu i Rodenacker, właściciel dóbr Celbowo, w 
pow. morskim. Aresztowania poprzedziły rewizje w mieszkaniach areszto- 
wanych, gdzie znaleziono wiele materjału obciążającego. 

Skazanie posła Kryńczuka 
NOWOGRÓDEK. PAT. — W dniu 4 b, m. Sąd Okręgowy w Grodnie na sesji 

wyjazdowej w Słonimie rozpatrywał sprawę byłego posła z B.W.R.K.P. Pawła Kryń- 
czuka, oskarżonego z art. 129 i 154 K.K. Sąd, Pod przewodnictwem wiceprezesa Dessi- 
na, skazał byiego posła Pawła Kryńczuka na rok ciężkiego więzienia za antypaństwowe 
wystąpienie w Hołynce. W dniu 4 b. m. obdędzie się druga rozprawa przeciwko b. po- 
słowi Kryńczukowi, oskarżonemu z tychże artykułów K.K, o antypaństwowe wystą- 
pienia w Dereczynie. 

Banda szpiegowska przed sądem w Słonimie 
NOWOGRÓDEK. PAT. — W dniu 4 b. m. Sąd octowy. w Grodnie na sesji 

wyjazdowej w Słonimie rozpoznawał sprawę złożonej z 6 ludzi bandy szpiegowskiej 
na czele z Michałem Karolem. Sąd, po przeprowadzeniu rozprawy, 
zujący Michała Korola na 12 lat ciężkiego więzienia, Szkodę Romana — na 10 lat 
ciężkiego więzienia, Jerzego Koroła — па 8 lat ciężkiego więzienia, Walerjana Koroląj 
na 5 łat ciężkiego więzienia, Eugenję Korolównę — na półtora roku, Pałudzia Eugenju- 
sza — na półtora roku, Krupienia Abrama — na 6 miesięcy. ! 

Nowe akty sabotażu w Malopolsce 
LWÓW. PAT. — Prasa donosi, że ubiegłej nocy, po dłaższej przerwie, na tere- 

nie powiatu sokalskiego, dokonano nowego aktu sabotażu. Na folwarku w Wolicy 
Komarowej podpalono 6 stert zboża, z których trzy spłonęiy. Szkody wynoszą około 
14 tysięcy zł. Po przeprowadzeniu dochodzeń aresztowano 5 członków U.0.W., parob- 
ków z Wolicy Komarowej. W czasie rewizji znaleziono u nich karabiny z nabojami, 
Wszyscy areszto wani przyznali się do podpalenia stert. 

Zamknięcie gimnazjum ukraiń- 
skiego w Drohobyczu | 

WARSZAWA. 4-XI (tel. wł. „Słowa*). W dniu 3 b. m. zamknięte zo- 
stało gimnazjum ukraińskie w Drohobyczu, za prowadzenie działalności 
antypaństwowej przez jego uczniów. 

Uczniowie pierwszych 3 kursów będą przyjęci do gimnazjum państwa 
wego w Drohobyczu. Uczniowie od 4-ej do 8-ej klasy mogą być przyjęci 
do gimnazjów polskich poza Drohobyczem, o ile nie są zaangażowani poli- 
tycznie. Agendy zamkniętego gimnazjum przyjął dyr. gimnazjum państwo- 
wego M. Patłochowski. 

Likwidacja komunistów ukraińskich 
ŁUCK. PAT. — W nocy z dnia 2 na 3 b. m. zlikwidowano we Włodzimierzu trzy 

komitety komunistycznej partji Zachodniej Ukrainy. W związku z tem aresztowano oko 
ło 50 osób. Dochodzenia policyjne w toku. 

ET TPA SEA 

Antyrządowe stanowisko kleru na Litwie 
KOWNO. PAT. — Wczoraj został zamknięty zjazd starostów powia- 

towych. Na zjeździe omawiano sprawę zniesienia stanu wojennego i wpro- 
wadzenia wzmocnionej ochrony. Poruszono również sprawy duchowieństwa 
w związku z ostatnią odezwą episkopatu.. Odezwa ta została odczytana we 
wszystkich kościołach, przyczem księża z ambony, wyjaśniając treść odez- 
wy, wygłaszali przemówienią przeciwrządowe. Doszło do tego, że radjosta- 
cja kowieńska zmuszona była przerwać transmisję mszy świętej, podczas 
wygłaszania kazania. Wystąpienia księży sprawiają na Litwie rządowi 
i administracji poważne kłopoty. 

Sensacyjny proces żydowski w Szawlach 
KOWNO. PAT. — W szawelskim sądzie okręgowym odbywa się rozprawa prze 

ciwko 4 rzeźnikom Żydom — oskarżonym o zabójstwo weterynarza powiatowego Awi- 
żonisa. Po znalezieniu trupa, rzeźnicy ci zostali aresztowani i osadzeni w więzieniu, jed 
nak z braku dowodów winy zostali początkowo zwolnieni, lecz po upływie kilku: 
miesięcy aresztowani ponownie. Zeznania świadków nie rzuciły właściwego Światła na sprawę, przyczem kilku świadków po stronie oskarżenia było już uprzednio kara- 
0 ze fałszywe zeznania. Proces ten budzi wielkie zainteresowanie wśród ludności 

żydowskiej. 

  

Dziś zaczyna obradować parla- 
ment francuski 

PARYŻ. PAT. Dnia 4 b. m. nastąpi otwarcie jesiennej sesji parlamen- 
tu francuskiego. Opinja publiczna oczekuje tego otwarcia z niecierpliwością. 
Szereg doniosłych spraw finansowych, gospodarczych i społecznych figuru 
je na porządku dziennym. W rzeczywistości jednak nad wszystkiemi innemi 
zagadnieniami góruje problem polityki zagranicznej i bezpieczeństwa naro- 
dowego. 

W ciągu ostatnich 4 miesięcy, kiedy parlament był nieczynny, nastąpi. 
szereg wypadków, jak wybory w Niemczech, manifestacje stahlhelmowców, 
ataki przeciwko planowi Younga, wreszcie kampanja o rewizję traktatów. 
Opinja publiczna z pewną obawą zaczyna spoglądać w przyszłość i oczekuje 
od przedstawicielstwa narodowego odpowiedzi na niepokojące pytania. 

Z tego powodu Andrzej Chaumaix zaznacza w dzienniku „Figaro”, że 
obecnie prowadzi się dwie kampanje, które należy zwalczać w interesie 
narodowym. Jedna kampanja rha charakter parlamentarny i wyborczy. Po- 
lega ona na uporczywem usprawiedliwianiu błędów, popełnionych przy za- 
kończeniu wojny oraz na ratowaniu popularności tych, którzy błędy te po- 
pełnili. Druga natomiast ma charakter zarazem wyborczy i międzynarodo- 
wy. Celem jej jest przekonać społeczeństwo, że jedynie socjalistyczne roz- 
wiązanie sprawy może zaradzić trudnościom dyplomatycznym i że po tylu 
niepotrzebnych ofiarach należy ponieść jeszcze jedną, tym razem ostateczną 
ofiarę, rozbrajając się zupełnie. Autor artykułu zaznacza, że obie te kampa- 
nje są w wielkiej mierze szkodliwe i niebezpieczne, gdyż i jedna i druga 
odwraca oczy narodu od prawdziwej sytuacji. Rzeczą więc parlamentu jest 
postawić kwestję wyraźnie i uspokoić opinję publiczną trzeżwem i rozsąd- 
nem rozstrzygnięciem. Rząd powinien skorzystać z tej okoliczności, aby. 
wypowiedzieć się wyraźnie, jak to już uczynił na wiosnę w sprawie rozbro- 
jenia i traktatów. © 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 

GŁĘBOKIE — ul Zamkowa, — W. Włodzimierow. 

HORODZIE] — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep Tytoniowy S. Zwierzyński. 

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

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpalto 
r. Kronika reklamowa milimetr 

miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowołnie. Za destarezenie 

wydał wyrok, ska-| 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIEŚWIEŻ — w. Ratuszowa — 
NOWQOGRÓDEK — Kiosk St. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnie T-wa „Ruch“, 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska -— St, Bednarski, 
POSTAWY -- Księgarnia Polskiej Macierzy Szkoicej. 
SŁONIM — Księgarnia В. Lubowskiego, ul, Mickiewicza 12. 
STGŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*, 
ST. ŚWIĘCIANY — uł. Rynek $ — N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska 
WARSZAWA — T-wo „ Kol. „Ruch“, 
WOŁKOWYSK — T-wa „Ruch“. 

Jeżwiństiego. 

K. Malinowskiego. 

    
             

   
         

    
         

      

   
     

  

w o z r . Komunikaty oraz 
60 gr. W numerat świątecznych braz z pr 0 25 proc. drożej. 

cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. 3 ше je zastrzeżeń co do 
nusteru dow: 20 groszy. 

  

   

   
           

Akademja Witoldowa NA FRONCIE 
w WARSZAWIE WYBORCZYM 

Z inicjatywy Myśli Mocarstwowej 

WCIĄGANIE DUCHOWIEŃSTWA 

Zw. Młodzieży Akademickiej, odbyła 
się akademja ku uczczeniu 500-lecia 

DO POLITYKI WYBORCZEJ 
śmierci wielkiego księcia Litewskiego 
Witolda. 

Uroczystość urządzona pod protek 
toratem ks. min. Żongołłowicza i rek- 
torów wyższych uczelni zgromadziła 
tłumy publiczności, głównie młodzieży 
akademickiej, która szczelnie  zapeł- 
niła salę. 

Akademję otworzył prezes warsz 
wskiego koła Myśli Mocarstwowej p. 
Włodzimierz Stankiewicz, witając ks. 
wicemin. Żongołłowicza, przedstawi- 
cieli senatów wyższych uczelni, woj- 
skowości i młodzieży akademickiej, 
poczem zaprosił do prezydjum wicemi 
nistra ks. Żongołłowicza i p. Jerzego 
Giedrojcia. 

pas zabrał głos wiceminister PAKT ENDECJI Z WYZWOLENIEM 

ks. Żongołłowicz. Jak się dowiadujemy, w rezultacie 
„Ściągła twarz śniada, wpół przymknięte zakonspirowanych pertraktacyj doszło 

e u oczy, mec ao E P“ do porozumienia Endecji z Wyzwole- 
jężna, dumna głowa rzym э 0 о; @ + as 5 
Iie Witold na portrecie w Bazylice Wileń RA W o a kos 
skiej — mówił wiceminister ks. bę e czej na terenie okręgów: wileńskiego 
wicz. Proszę a: sa S „> i lidzkiego. 
waldu w Krakowie twarzą do Kieparza. O- В . 
gromny krzyżak Ulrich v Jungingen, wielki .. Wyzwolenie a на 
mistrz Zakonu po głazie stacza się granito- liście Centrolewu w Wine Grugiego 
wym obficie krwią zbryzganym w przepaść miejsca, które uważa za beznadziejne, 
Senų, Ręka boża go ale i A, Ad wycofuje się całkowicie z terenu pow. 
otchłań na zawsze, na wieki. Nad nim i vj; "a Aston оке 
rycerz — Witold oparty na mieczu. Podnie- Wil--Trockiego ii be cały, swój 
siona otwarta przyłbica. — Twarz w bólu aparat agitacyjny endekom. ё 
zastygła i skrzepła. Tajemnic pełna, zadu- W zamian za to, Wyzwolenie bę- 
ma osiadła na czole. Na ustach błąka się dzie miało wolną rękę w okr. lidzkim, 

irae pi czy i nieodgadniony jak © czególnie w zwalczaniu listy Nr. 1, 
uśmiec| aocondy.. z . : . У ы 

Wskros siebie się wpatrzył, czy wskroś Z której kandyduje ksiądz prof. Żon- 
świata? Błąka się nioże w labiryntowym swe gołłowicz, wiceminister oświaty, po- 
go AE Dega, czy syna Age aukoms nieważ endecy ze względów taktyki 
cią potęgi i dumy u stóp swoich w proch ,„....._o; nic > PORA > 

startej s rozntestojiej..? Zastygły tak, ska- wyborczej nie chcą zwalczać księdza. 
mieniały na zawsze, tajemniczy i nieprzenik- 
niony. 

Syn Kiejstuta, największego przedchrze- 
ścijańskiej Litwy rycerza, syn ostatniej ka- 
płanki litewskiej Biruty stoi na rozgraniczu Й k 4 TE i 
dwóch światów, Nad jego kolebką, kolysaną | W związku z unieważnieniem listy 
poszumem fal aaa Jee NZ Centrolewu w okręgu święciańskim 
natka o bogaci! wy pieśni mu śpiewała. ai fi 3 ч $ 
Rósł pod zbrojną ręką ojca bohatera na wal- e = RAY osławiony Szapiel, 
Kii bitwy za bogi Litwy, za wiarę prastarą, *C<CYdOWał się wszcząć agitację po- 
za Litwę śmiertelne staczał boje z wrogiem pierania listy endeckiej, ważnej na te- 
co poż ią ja i nod mieczem, gotu- renie Święciańskim. Wtajemniczeni u- 
jąc zgubę i niosąc zagładę. trzymuj В i 

Gdy Jagiełło Litwę z Polską złączył i zje- | poroia 2 ora о н аи 
dnoczy, Witold ognie święte na Żmudzi po- P mienia“ (naturalnie  brzęczą- 
gasił, zburzył ojca i matki ołtarze, krzyż cego) pomiędzy Szapielem a komite- 
wzniósł nad Litwą, światłem ewengelji ją tem endeckim. 
SO: A aa Szapiel widząc, że z mandatu nic 
Regia Poloniae, Sopakia o łaskę niezłama. "ie wySzło, chce w ten sposób. „rato- 
ną w klęskach, na falach Tannenberga i WaĆ sytuację. 
Grunwaldu w PO gasnącego słońca 
— oglądał obaloną i startą największą po- 
tęgę militarną, widząc śmierć i zagładę od- 
wiecznego wroga ojców swoich i dziadów. 

Litwę wyniósł na szczyty potęgi i chwa- 
ły. Do końca życia snuł plany godne olbrzy 
ma. 27 października 1430 roku gwiazdzistą 
śmierci zasłoną otoczył aniół tę potężną gen 
jalną głowę. Z 

Kolebkę jego i miejsce zgonu na Troc- 
kim Zamku kołyszą, dziś jak dawniej ciemne 
fale jeziora. Zazylika wileńska utuliła prochy 

ohaterskie zmagania, jego trud wielki, 
olbrzymie wysiłki w nas wiecznie żyją, dzia 
łają i rosną. Plany jego i zamiary — świet 
lane słupy na mocarstwowych drogach na- 
szych... 

„ „ Dwaj Giedyminowie rozbudowali naj- 
większe ówczesne mocarstwo. = Wysilkiem 
wspólnym rozwiązali zachodnie i wschod- KOMUNISTÓW. 
nie wspólne zagadnienia. 

daję; jak Sa pomo, AA Komunistyczna Jedność Robotniczo 
nię i Kłajpedę utrzymać może Pol i a ia- HY p oj pi," a Po ais ziś jak dawniej Polska i Litwa  po- © ъ : 

wstrzymać mogą CROMA napór i i łanych pocztą w zamkniętych koper- 
nią nawałę. tach. ° 

Wielki Litwin buduje dzisiaj Polskę Mo- Tego rodzaju druki otrzy: :ały 0- 
carstwową. Jeśli w Litwie stanie wybitny statnio różne instytucje, redakc'e pism 
mąż stanu co dla ojczyzny swojej odnaj ; |iczne osoby prywatne. 

Odezwy te poświęcone są prawie 
dzie Witoldowe szlaki — Polska i Litwa jak 
dawniej spotkają się na wielkich  dziejo- | ! Е ją „pra 
wych wspólnych drogach we współżyciu i że wyłącznie „obronie* Rosji Sowiec- 

współpracy”. kiej. 
Następnie w imieniu Zw. Młodzie Jest charakterystyczne, że autorzy 

ży Myśli Mocarstwowej wygłosił prze tych odezw zerwali z dotychczasową 
mówienie p. Rowmund Piłsudski, za- taktyką wymyślania swym konkuren- 
znaczając, że mocarstwowcy obcho- tom z Centrolewu i bardzo chwalą ak- 
dząc 500 lecie śmierci ks. Witolda, wi cję naszej opozycji, omal że nie prze- 
dzą w nim współtwórcę zwycięstwa baczając jej stale zarzucaną „zdradę 
pod Grunwaldem, zwycięstwa, od interesów ludu“. 
którego rozpoczął się mocarstwowy 
okres historji polskiej. 

AKCJA BB. W POW. DZIŚNIEŃSKIM 
2 DZI innych Po po- 

wiat Dziśnieński nie zmarnow: с 4 śni й А у LB A 3 jednocześnie oddziały tej organi о 
świątecznych 1 i 2 listopada. : Zebranie delęgnicię Poli Odbyło a 

Zebrania i wiece odbyły się w miejsco- Molodecznie z udziałem 200 osób i uchwa- wościach następujących: Dzisna,  Zimickie, įiją poczynić wszelkie starania, aby miejsco- 
Borówka, Głębokie i t. d. ogółem na tere- wej ludności wytłumaczyć KOHiEtzhaść SĘ 
nie powiatu odbyło się przeszło 13 wieców parcia B.B.W.R. 
i zebrań, przy udziale około 2.000 osób. | Pozatem zebrania i zjazdy odbył 
e Dnia są. ub. m, Kresowy Związek, Zie: w. następujących miejscowościach: Rak mian oddział w Głębokiem zgłosił swój ak: Bienita <> wiza nzedsa gicał 

ces do B.B.W.R., delegując do Rady Po- „eq rh adzy 80 o 

WADE ži pe AROSA ez : Ёасг;оч'гію\міс:е — wiec członków Ban- 
wi 3+:D: icję, p. Paszkiewi-, | 7056 ю ь ZN sioje i Ftcańkać, © cję, P. EA wołający jednogłośnie za 

Zjazd b. rezerwistów i wojskowych z te- 
POWIAT WIL.-TROCKI ZA B.B.W.R. RY Rakowskiej w. ilości kół 250 
POŁ osób. Zjazd między innemi uchwalił wysła- 

W dniach 30 października — 2 listopa- nie depeszy do P. Prezydenta Rz. P. i Mar- 
się w powiecie Wil. Trockim ca- szałka Piłsudskiego. 

ły szereg wieców między innemi w Ludwi- Dalej zebrania odbyły się jeszcze w Po- 
nowie (200 osób) w -Grzegorzewie 150 łoczanach i Lebiedziewie, gdzie wiec odbył 
osób, oraz w Landwarowie. się na rynku przy udziale 250 osób. 

W dniu dzisiejszym rozpoczyna się 
"w Wilnie 3-dniowy zjazd księży, nale- 
żących do stowarzyszenia „Unitas“. 
W związku z tem komitet endecki po- 
stanowił wyzyskać zjazd dla swych 

а partyjnych celów i czyni próby wciąg- 
nięcia księży w orbitę swej destruk- 
cyjnej roboty wyborczej. Ma to być 
przeprowadzone przy pomocy „herba 
tek“, urządzanych u różnych  zaufa- 
nych endeków, względnie przez orga- 
nizowanie „wycieczek*  krajoznaw- 
czych. 

CENTROLEW W ŚWIĘCIAŃSKIEM 
POPIERA ENDECJĘ. 

ILE LIST  UNIEWAŻNIONO? 

Unieważnienie list okręgowych ze wzglę 
dów formalnyci: lub merytorycznych naj- 
bardziej dotknęło Centrolew, któremu unie- 
ważniono listy w 14 okręgach, a mianowi- 
cie: Grodno, Konin, Kalisz, Łuków, Lublin, 
Kraków powiat, Nowy Sącz, Rzeszów, Sta- 
nisławów, Tarnopol, Święciany, Nowogró- 
dek, Brześć nad Bugiem, Siedlice. 

, Listy stronnictwa narodowego unieważ 
nione zostały w 4 okręgach: Nowy Sącz, 
Płock, Łuków i Wadowi Oprócz tego 
unieważniono dwi chadeckiego bloku 
katolickiego, kilka żydowskich. 

NOWY „SPOSÓB* AGITACYJNY 

   

AKCJA B. B. W. R. W POWIECIE 
ŚWIĘCIAŃSKIM. : 

W ciągu ostatniego tygodniaą zwołano 
tu cały szereg większych zjazdów  gmin- 
nych, zjazdy delegatów z wiosek, oraz zjaz- 
dy rezerwistów i b. wojskowych, tworząc 

  

się 
ów, 

wiosek i



  

* 

—° пут, огаз 1тпут starožytnošciom, 

ECHA KRAJOWE 
PRZEZ MALĄ SZYBKĘ 
Mając za sobą 50 lat pracy na ro- 

li, przychodzę do przekonania, że 
niema fachu w Polsce, któryby się tak 
ciężko poruszał w swoich organiza- 
cyjnych pracach, jak rolnictwo. Są 
sprawy, które tak samo bolały sto lat 
temu, jak i dzisiaj, i nie widać w nich 
żadnego postępu, a jest stokroć go- 
rzej, bo przed stu laty nie odczuwał 
ich rolnik tak boleśnie, jak dzisiaj. 

Już raz pisałem w „Szybce* 0 
przestrodze, którą znalazłem w dzien- 
niku mojej ciotki, jeszcze z roku 1819, 
w której zwraca się uwagę rolników 
„by zboża do miasta nie wozili w ziar 
nie, ale wypiekali wdomu chleb i chle- 
bem sprzedawali“. To samo radzi r0- 
bić z wołami i mięsem, z dodatkiem, 
że tu jeszcze „można mieć w zysku 
skórę i rogi*. Proszę zastanowić się, 
że pisała to ciotka moja w 1819 roku, 
— to znaczy sto jedenaście lat temu, 
dając radę wtedy, gdy nie było podat 
ków, ani skarbowych, ani sejmiko- 
wych, kiedy, Bogiem a prawdą, taki 
zarobek na przypieku był dla przecięt 
nego majątku drobnostką, którą nie- 
warto sobie było głowy zaprzątać. 

Dzisiaj ten sam objaw nadmier- 
nych zarobków piekarzy i rzeźników 
nie porusza rolników i gdy się na te 
rzeczy zwraca uwagę, to widzi się ja- 
kieś tępe kiwanie głowami, bez prze- 
jęcia się ważnością sprawy. W życiu 
osadniczem, gdzie widzi się długie 
medytacje nad sprawieniem dziecku 
pary trzewików, aby mogło godnie 
od dołu reprezentować w szkole lato- 
rośl pionierów Najjaśniejszej Rzeczy- 
pospolitej, nikt nie zadaje sobie trudu 
pomyśleć o zorganizowaniu wypieku 
chleba, lub wyrabianiu wędlin, cho- 
ciaż warunki zupełnie się do tego na- 
dają—wobec bliskości miasteczka, lub 
nawet większego miasta, jeżeli cho- 
dzi o chleb, gdyż wędłinę można do- 
skonale dostarczać i dalej, — więc 
Wilna, Łucka, — no i Warszawy, a 
nawet Gdańska. 

Wszak kiedyś nasze wędliny sław 
ne były na cały świat, a i teraz nazwa 
„litewska““ robi poruszenie wśród 
simakoszów. Jest w tej całej bolączce 
rolniczej jedna bardzo ciekawa cecha 
-— zupełnie teraźniejsza, i, jak wszy- 
stko, co teraźniejsze, pozbawiona pod 
staw logiki. Oto daje się zaobserwo- 
wać na wsi, szczególnie w Nowogród 
czyźnie, wielki pęd do organizowania 
iak zwanych „Kół Gospodyń Wiej- 
skich*. Chodzi 0 wyrobienie z wło- 
ścianek dobrych gospodyń. Sprawą 
się zainteresowała nasza inteligencja 
ze sfer ziemiańskich i urzędniczych. 
Otóż pytam się, moje Szanowne Panie 
czy czujecie się na siłach propago- 
wać wśród ludu ideę gospodarczości ? 
Kiedy same dajecie przykład najwięk- 
szej niezdarności gospodarczej, jaką 
kiedykolwiek dało się obserwować. 
Macie propagować oszczędność i kal- 
kulację — a ile z was wylegitymuje 
się z kalkulacji chlebowej lub wędli- 
nowej? A może mi zechcecie odpowie 
dzieć na pytanie, czy dużo z Was 
zna się na wyrobie prawdziwej litew- 
skiej wędliny, gdyż to, co się u Was 
podaje, często jest tego gatunku, że 
i pies nosem kręci. 

Idea „gospodyń  wiejskich* jest 
wielką i godną zalecania wszystkim, 
ale aby ją uskutecznić, i aby | ona 
nie pozostała czczym frazesem, trze- 
ba reformę rozpocząć od siebie, wej- 
rzawszy w codzienną sterę swych ko- 
biecych wpływów. Ujrzycie tam tak 
ogromne spustoszenia, które „postęp'* 
w ostatnich latach w życiu gospodyni 
wiejskiej zrobił taką bezplanowość, i 
bezmyślność, że zmuszone będziecie 
najprzód łukę tę wypełnić w stosunku 
do siebie,. Radzę Wam, jak stary prak 
tyk, który dużo rzeczy już na świecie 
widział, zwrócić się do wymierające- 
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0 GROBY PAMIĄTKOWE NA HISTORYCZNYCH 

go starego pokolenia, ziemianek - gos 
podyń, niech Wam one dadzą przepi- 
sy dawnej „Kucharki Litewskiej” z 
przypisami maiek i babek, bo już 
prędko one zagiią w ogólnej tandecie 
ogólnego pustodomostwa. 

Strukczaszy 

LIDA 

— Przyjazd  viceministra Wyznań i 
Ošw. Publ. do pow. Lidzkiego. Dnia 5 - 
go iistopada przybędzie do Ejszyszek vice- 
minister Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego ks. Żongóliowicz, celem doko- 
nania wizytacji szkół w Ejszyszkach. 

Z Ejszyszek przez Raduń, Zabłoć, No- 
wy Dwór, Ostryne i Dziembrów ks. Żon- 
gołłowicz uda się do Szczuczyna, gdzie 
przeprowadzi wizytacje zakładów  nauko- 

ych;, oraz odbędzie konferencję z przed- 
stawicielami miejscowych władz i nauczy- 
cielstwa. Ks. Żongołłowicz jest drugim kan- 
dydatem na liście państwowej, oraz okrę- 
gowej liście B. B. W. R. Okręgu Lidzkiego, 
wobec czego wyborcy z tego okręgu bę- 
dą mieli sposobność zetknięcia się z jego 
osobą. 

— Sprawa odwodnienia bagien doku- 
dowskich w powiecie Lidzkim. W najbliż- 
szych dniach spodziewany jest przyjazd do 
powiatu lidzkiego przedstawiciela Minister- 
stwa Robót Publicznych, który przybędzie 
tutaj dla dokonania pomiarów i pewnych ba- 
dań na bagnach dokudowskich. Przyjazd 
przedstawiciela MRP związany jest z za- 
twierdzeniem projektu odwodnienia bagien 
dokudowskich, który złożony jest obecnie w 
Min. R. Publ. 

— Posiedzenie Komisji Społeczno - Wy- 
Sausi OY Zjazdów Spółdzielczych 
w Lidzie. ostatnich dniach w lokalu li- 
dzkiego Oddziału „Społem* odbyło się po- 
siedzenie Komisji Społeczno - Wychowaw- 
czej Rady Zjazdów Spółdzielczych pod prze 
wodnictwem p. Stawiarskiego kierownika 
Spółdzielni Spożywców w Lidzie, przy u- 
dziale pp. Lecha i Kordowicza oraz delega- 
tów pp. Bajkacza, Żaukisa i Szabunio. W 
wyniku obrad między innemi uchwalono: 
1) wskazać spoółdzielniom z powiatu na 
konieczność prowadzenia prac kulturalno- 

oświatowych, które to prace mają być pro- 
wadzone przez nich lub we własnym za- 
kresie, a to przez organizowanie przy spół 
dzielniach Wydziałów Społeczno - Wycho- 
wawczych, lub też przez udziełanie czynne- 
go poparcia innym organizacjom na terenie 
do prowadzenia tych prac powołanym. 2) 
Zelecić spółdzielniom popieranie spółdziel- 
czości szkolnej. 3) Uznać za niecelowe de- 
legowanie sklepowych spółdzielni spożyw- 
ców na 2-dniowe kursa sklepowych do Wil- 
na, natomiast ze wszech stron zalecać i ułat 
wiać poszczególnym pracownikom korzy- 
stanie z kursów korespondencyjnych „Spo- 
łem”. 4) Uznać za bardzo wskazane, ażeby 
jaknajwiększa liczba pracowników spółdziel 
ni mleczarskich i spożywczych przesłuchała 
6-dniowy kurs spółdzielczości  jajczarskiej, 
który to kurs ma byč zarganizowany Z ra- 
mienia Towarzystwa  Organizacyj i Kółek 
Rolniczych w Lidzie w miesiącu łutym 1931 
roku. 5) Uznając doniosłe znaczenie wycho- 
wawcze walnego zgromadzenia członków 
spółdzielni, wezwać władze spółdzielcze do 
możliwie częstego zwoływania walnych ze- 
brań członków. ‹ 

KTO WYGRAŁ DOLARÓWKĘ? 
Przedostatnie ciągnienie. 

W sali konferencyjnej Ministerstwa Skar 
bu odbyło się ciągnienie premji t. zw. do- 
larówki. jest to już przedostatnie takie cią- 
gnienie. Wylosowano ogółem 57 premij war 
tości 25.000 dolarów. Poszczególne premje 
padły na numery następujące: 

8.000 |dol. na nr. 127085 
3.000 dol. na nr. 975312. 
1.000 doł. na пг/:125924 023375 759703 

703942 091905. 500 dol. na n-ry: 672387 
456828 594274 101785 777056 876498 352967 
455190 345149 117312. 100 dol. na. n-ry: 
206660 277789 730617 090764 399386 361564 
699255 774624 503173 845121 070101 506794 
118621 547212 912821 957580 103996 880138 
266208 444858 863424 415638 989377 617971 
504267 494479 868943 566492 136141 428137 
931874 399515 709629 419885 409573 759486 
730271 353870 684674 943038 

Ostrzeżenie 
Od niejakiego czasu ukazały się w obiegu 

weksle z moim podpisem i pieczęcią Apte- 
ki Ostrobramskiej z datą wystawienia: czer- 
wiec 1929 r. Uprzedzam wszystkich kup- 
ców, iż takowe iweksle, jako sfałszowane, 
bezpieniężne, płacone przezemnie nie będą. 
Na wszystkich moich wekslach oprócz pod- 
pisu obowiązuje stempel mojej apteki z 
napisem apteka Ostrobramska J. Chrościc- 
kiego dzierż. St. Czapliński. 

Wilno, Ostrobramska Nr. 25 właściciel 

apteki Ostrobramskiej Józef Chrościcki. 
Józef Chrościeki 

  

GÓRACH WILEŃSKICH 
Pierwszy artykuł odcinkowy o wi- 

leńskiej Górze Zamkowej poświęciłem 

wyłącznie zabytkom jej architektonicz 
a 

to z powodu dokonywanej obecnie 
konserwacji ruin, tudzież okoliczno- 
ściowych poszukiwań  archeologicz- 

nych. 
Obecnie z okoliczności doroczne- 

go święta umarłych i bieżących dni 
Zaduszkowych zniewolony jestem zwró 
cić baczniejszą uwagę na symoblicz- 
ne pamiątki grobowe, powstałe nie - 
dawno na onej Górze Zamkowej, oraz 
na sąsiednich niepozbawionych inte- 
resu historycznego,  wyniosłościach 
za swarliwą naszą Wilenką. 

Najzupełniej pewną jest rzeczą, 
że w r. 1863-im grzebano, mocą taj- 
nych zarządzeń już to Murawjewa, 

_ już to innych satrapów moskiewskich, 

   

zwłoki niektórych powstańców pol- 

skich, straconych na placu Łukiskim. 
Tradycję, o jednem zwłaszcza miej- 
scu, gdzie ewentualnie mógł się znaj- 

dować grób pochowanego w obrębie 
ówczesnej cytadeli Zamkowej po- 

wstańca, przechował jeden z najstar- 

szych Wilnian, a o wiarogoności 0 
powyższem świa dectwa dowodzi 
nawet dokument urzędowy z danej 

epoki. : 
Chcę tu powołać się mianowicie 

na osobę p. Kazimierza  Wenckuna, 
liczącego obecnie 80 lat wieku, któ- 

ry doskonale zapamiętał to miejsce 
inkryminowane na Górze, gdzie nie- 
znana ręka pokryjomu umocniła w r. 
1873 - im niewielki krzyż, oczywiście 
namogilny, wyrobiony z dębiny, odar- 
tej z kory, którą to pamiątkę natych- 
miast spostrzegły władze i potokular 
nie stwierdziwszy na miejscu jej zna- 

czenie, wnet ją usunęły. Dokument į 
ów — jak oto zapewnia dyr. Wacław 
Studnicki — znajduje się w Archi- 
wum Państwowem, zaś p. Wenckun 
wskazuje mianowicie to miejsce na 
zboczu Góry, od strony byłego Ogro- 
du Botanicznego położone, gdzie nad 
niewysokiem urwiskiem wkopany był 
ów tajemniczy krzyż. 

P, Wenckun zaobserwował nawet, 
będąc ukryty za występem starego mu 
ru na Górze, ową charakterystyczną 
scenę obalenia onego prowizoryczne- 
go pomnika i sporządzenia na miej- 
scu protokułu przez grupę urzędników 
DAE, oczywiście z policją na cze- 
© 

Trzeba bowiemt wiedzieć, że p. W. 
był już wówczas wolontarjuszem, za- 
mieszkałym w koszarach u stóp Gó- 
ry Zamkowej, a wkrótce potem „przez 
długie lata pozostawał urzędnikiem 
etatowym Okręgowego Urzędu Inży- 
nieryjnego, lokującego się również u 
stóp tejże Góry. Nadto sędziwy ów 
miłośnik rzeczy krajowych i znany 
dobrze w swoim czasie kolekcjonier 

SL O W 

NIEMCY i 

o 

SOWIETY 
KONFERENCJA LITWINOWA Z CURTIUSEM 

BERLIN. PAT. — Telegraphen Union donosi, że w czasie wczorajsze- 
go spotkania między ministrem spraw zagranicznych Rzeszy dr. Curtiusom 
a sowieckim komisarzem spraw zagranicznych Litwinowem, poruszono ZA- 
gadnienia polityczne i gospodarcze, pozostające w związku ze stosunkami 
niemiecko-sowieckiemi, przyczem Litwinow podkreślił, że solidarne postępo- 
wanie Niemiec i Rosji sowieckiej na 
wej mogłoby przysłużyć się wydatnie urzeczywistnieniu 
Rząd sowiecki, zamierzając popchnąć sprawę 

przygotowawczej komisji rozbrojenio- 
idei rozbrojenia. 

rozbrojenia powszechnego, 
oczekuje, że Niemcy wraz z innemi krajami, zainteresowanemi udzielą mu 
swego poparcia. Łitwinow — zaznacza Telegraphen Union — miał wyrazić 
pełne zadowolenie z wyników rozmowy z niemieckim ministrem spraw za- 
granicznych. 

POLITYCZNA KRADZIEŻ WIEŃCÓW ŻAŁOBNYCH 
WIEDEŃ. PAT. — Dzienniki wiedeńskie donoszą z Zagrzebia, że nieznani spraw- 

cy skradli w nocy z I na 2 wszystkie wieńce i kwiaty z grobów polityków chorwackich 
Stefana Radzicza, Pawła Radicza i jerzego Basariczka, którzy, jak wiadomo, byli 
swego czasu zastrzeleni podczas posiedzenia parlamentu białogrodzkiego. Prezes mini- 
strów gen. Ziwkowicz zarządził surowe śledztwo w tej sprawie. 

  
  

DO CZŁONKÓW 

Związku Polaków z Kresów Zakordonowych 
Rodacy! 
Minęło lat przeszło dziesięć od 

czasu, gdy delegaci Sejmu podpisali 
traktat w Rydze, oddając nasze mie- 
nie, warsztaty pracy, gniazda rodzin- 
ne i groby przodków na pastwę 
wszechświatowych bandytów. 

Był to Sejm centrolewu o sumieniu 
elastycznem, Sejm drugiej międzyna- 
rodówki. wspierany „przez pseudonaro- 
dowców, bez odrobiny  patrjotyzmu, 
bez poczucia sprawiedliwości. 

Ten Sejm centrolewu i takież inne, 
które po nim nastąpiły, obojętnie pa-- 
trzyły na naszą niedolę, głód i ponie- 
wierkę, co nagrodą nam było za to, iż 
przez wieki stanowiliśmy mur ochron- 
ny przed rusyfikacją, wynarodowie- 
niem, żeśmy bronili polskiej kultury i 
piastowali ideę Polski mocarstwowej. 

Przez lat 10 czekaliśmy cierpliwie 
na wymierzenie nam sprawiedliwości, 
oczy zwracając w stronę Sejmu, gdzie 
tylko spory i niesnaski były na po- 
rządku dziennym, a nie praca państwo 
wo-twórcza. 

Dziś jest widoczne , że dotychcza- 
sowe ugrupowania sejmowe zdolne są 
li tylko do sporów jałowych i prowa- 
dzą Polskę, w wielu razach, za pienią- 
dze bolszewickie, do anarchii. 

Zdrowe elementy ludności polskiej, 
owiane poczuciem patrjotyzmu, widzą 
jedyny ratunek we wspólnej akcji, po- 
rozumieniu i wzajemnem  współdzia- 
łaniu obywateli różnych kierunków 
myśli, lecz jednolitych dążeń do pra- 

worządności, do mocarstwowej potę- 
gi państwa polskiego. 

Na tej platformie został stworzony 
Blok Bezpartyjny współpracy z rzą- 
dem. 

My uchodźcy z po za kordonu, 
cośmy największe i najboleśniejsze 
ponieśli ofiary, ławą winniśmy stanąć 
do wyborów, poprzeć naszemi głosa- 
mi te dążenia Bloku Bezpartyjnego, 
ułatwić pracę ludziom dobrej woli. 

A gdy z urny wyjdzie Sejm zdol- 
ny do pracy i czynu, nie pozostanie- 
my tem, czem dziś jesteśmy, nie bę- 
dziemy traktowani jako intruzi we 
własnej Ojczyźnie, lecz śmiało wystą- 
pimy. o to, co się nam należy, zaś zdro 
wy Sejm i mocny Rząd będą w moż- 
ności energicznie upomnieć się o za- 
dośćuczynienie za krzywdy nasze. 

A więc, Rodacy, uchodźcy z za 
kordonu, idźmy gremjalnie do urny i 
oddajmy nasze głosy na listę Bloku 
Bezpartyjnego Nr. 1, na czele której 
stoi Wódz Narodu I Marszałek Polski 
Józef Piłsudski. 

Niech każdy z nas  dopilnuje, by 
nasze matki, żony, siostry, dzieci do- 
rosłe, oraz krewni i znajomi nie zanied 
bali obowiązku i oddali swe głosy na 
listę Nr. 1, pomnąc na to, że chwila 
obecna jest dla nas decydującą. 

Niech nam przyświeca cel powro- 
tu gniazd rodzinnych. 
Wszyscy do urny na Nr. 1!!! 

Zarząd Związku Polaków 
Z Kresów Zakordonowych 

AL O 
   

   

  

Główna wygrana 

MILION ZŁ. 

22 Loterja Państwowa 

Co drugi los wygrywa. Kup los w szczęśliwej kolekturze 

K Gorzuchowskiego 
ZAMKOWA 9. 

Zamiejscowym wysyłamy odwrotną pocztą 

Należność P. K. O. Nr. 80365 po otrzymaniu losów 

T 

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

Poleca po cenach bezwzględnie niskich: 

FIRANKI, OBRUSY, KOŁDRY watowe i pluszowe, 
PODUSZKI, płótna bieliźniane, bieliznę damską, męską, kamizelki 

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. 

Ogólna suma wygranych 

32.000.000    
    

BEACH 

    

  

„Czerwona willa” terrorystów 
NOWA SENSACJA PARYŻA 

Paryż ma nową sensację. Wszyst- 
kie pisma od najpoważniejszych do 
brukowych poświęcają moc miejsca 
nowej, wysoce tajemniczej i zagadko- 
wej aferze, która ujawniona została 
tylko dzięki przypadkowi. 

Przed paru dniami w miasteczku 
Sartrouville, na jednej z ulic znalezio- 
no nieprzytomnego, ciężko rannego 
człowieka. Ze znalezionych przy nim 
dokumentów wynikało, iż był to 
Włoch, nieokreślonej błiżej profesji, 
ponieważ w stałem miejscu zamiesz- 
kania w Paryżu podawał się raz za 
inżyniera, raz za kreślarza. Nazywał 
się Luiggi Carti. 

Znaleziono go leżącego na ulicy 
vis-a-vis czerwonej willi. Władze po- 
licyjne po zaopiekowaniu się rannym, 
zainteresowały się ową willą. Rezul- 
taty były nieoczekiwane. Znaleziono 
mianowicie 200 klg. najprzeróżniej- 
szych książek komunistycznych w ję- 
zyku francuskim, włoskim i rosyjskim, 
tudzież rozmaitą korespondenję i no- 
tatki. W domu panował chaos: poprze 
wracane biurka i krzesła, otworem sto 
jace szafy a tu i ówdzie ślady krwi, 
świadczyły, iż niedawno odbyła się tu 
walka. W kuchni tajemniczej willi 

DEL ZOOTY SOWYCORKŁ ETZ. ORK ZAWO FEE KACA RZ 

TAJEMNICA BIAŁEJ ŚMIERCI 

Odnalezienie Śmiertelnych szczątków u- 
czestników ekspedycji  Andree'go przypo- 
mina o losie innej wyprawy podbiegunowej, 
której członkowie również dotychczas nie- 
tylko nie powrócili, ale których ślad zupeł- 
nie zaginął. 

Ekspedycję tę zainicjowali dwaj młodzi 
badacze Bjoerling i Kalistenjus w r. 1892 i 
wyruszyłi ze wschodniej Kanady na 40 ton 
nowym szkunerze z załogą składającą się z 
osób w okolice bieguna. 

Bjoerling był doświadczonym alpinistą i 
zdołał osiągnąć pierwszy 21135 metrowy 
szczyt najwyższej góry szwedzkiej Laplan- 
dji. Liczył on sobie zaledwie 22 lata wieku. 
Kalistenius był odeń o 4 lata starszy. Roz- 
porządzali oni bardzo nieznacznemi šrodka- 
mi materjalnemi, gdyż posiadali zaledwie 5 
tysięcy koron. Na skutek tego ich zapasy 
żywności zabrane ze sobą, a mające służyć 
im do przezimowania, były zupełnie niewy- 
starczające. 

W lipcu 1892 szknuer „Ropple”* zawinął 
do Goldhar w Grenlandji, gdzie Bjoerling i 
Kalistenius zakupili trochę broni i amunicji 
i małą łódź. Od tej chwili nikt już więcej 
nie widział tej nieszczęsnej ekspedycji. 

W jesieni następnego roku szkocki statek 
wielorybniczy natknął się na szczątki rozbite - 
go „Ropple” na norweskim brzegu Grelandji 
Znaleziono rozmaite przedmioty, należące 
do Bjoerlinga: jego notes, zegarek i t.p. a 
w końcu i zwłoki jakiegoś człowieka, które 
wielorybnicy pochowali na miejscu ich zna 
lezienia. 

Na skutek tej wieści wysłano dwóch 
Szwedów, którzy prowadzili poszukiwania, 
te jednak nie dały żadnego pozytywnego 
rezultatu. Z notatek Bjoerlinga w znalezio- 
nym jego notesie wypływa że po zatonię- 
ciu szkunera, Bjoerling, Kalistenius i załoga 
starali się przedostać na wys pę Cary. 

Co  pokrzyżowało te plany i jaki los 
spotkał śmiałych żeglarzy po dziś dzień nie 
jest wiadome. 

Nowości Wydawnicze 
— (Czterdziesty czwarty zeszyt „Świata'* 

W. bieżącym tygodniu „Świat' przynosi nad- 
zwyczaj ciekawy artykuł p. Witolda Gieł- 
żyńskiego pt. „Skoła Naopak“, „Bajki“ Ja- 
na Lemańskiego, St. Krzywoszewskiego wra 
żenia myśliwskie „Z pomorza”, Eustachego 
Czekalskiego feljeton o ostatnich utworach 
śp. Wł. Perzyńskiego, Zofji Chrzanowskiej 
korespondencja z Paryża p.t. „Groby Italji“, 
nie wyczerpującą bynajmniej bogatej treś- 
ci tego zeszytu. jest on obficie i ciekawie 
ilustrowany. Stałe rubryki z „Teatru”, „Ki- 
na”, „Życie gospodarcze', „Tydzień świata”, 
„Co czytać* przynoszą informacje cenne i 
pouczające. „Świat* dał też w reprodukcji 
cztery świetne portrety pędzla art. mal. St. 
Norblina. 

W działe beletrystycznym 
dwie znakomite powieści: A. Struga „, 
krzyż” i Claud Anet"a „Mayerling”. 

=== TI 

Popierajcie LO. P. P. 

znajdujemy 

ółty 

pamiątek, zwraca uwagę niżej podpi- dych bohaterów z r. 1863; przypu- ścia Pióromont, nad rzeką Wilją, sta- 
sanego, že przed dwudziestu paru la- 
ty, gdy rosyjskie urzędy wojskowe 
zajęte były rozkopywaniem drogi, po- 
rządkowanej dla swych celów budow- 
lanych, i zbocza Góry od strony rze- 
ki Wilji, to wpobliżu „narożnej jej 
części, przeciwległej rzece Wilence, 
natrafiono wówczas na szereg kościo 
trupów. 

Jak utrzymuje p. W., mogły to być 
również szczątki zwłok tych powstań 
ców, których z nakazu władz tu grze- 
bano. A że, co jest bardzo charakte- 
rystyczne, przy kościach nie znalezio- 
no żadnych śladów odzieży, stąd 
wnioskować można, że przygodni gra- 
barze wpierw odarli zwłoki ze wszel 
kiego ich oblecznia..... A były to ko- 
ściotrupy, jak stwierdzono, ludzi bar- 
dzo młodych, czego dowodziły i same 
badania kranjologiczne.  Czaski 
były z wyjątkiem jednej tylko rasowe, 
a niepozbawione nawet niemal wszy- 
stkich zębów. 

Czaszki te przechowywane były 
przez czas dłuższy w zbiorach histo- 
rycznych pamiątek, gromadzonych 
przez Antoniego Brodowskiego, któ- 
ry podówczas również pracował w 
onym Urzędzie Inżynieryjnym, oraz w 
kolekcji p. Wenckuna, który następ- 
nie pochował je na cmentarzu po-Ber- 
nardyńskim. Wszystkie szkielety 
znaleziono na pomienionem zboczu 
SE w ilości przeszło 10 

. Wacławowi  Studnickiemu nie 
wydaje się, ażeby pomienione szkiele- 
ty stanowiły szczątki naszych mło- 

szcza on bowiem, że pochodzą one z 
czasów epidemji cholery w Wilnie, 
czemu jednak stanowczo  zaprzeczali 

p. p. Wenckun i Brodowski. jak bo- 

wiem wiadomo, choleryczni mieli swe 
osobne cmentarze podmiejskie. 

Z powyższego wnosić można, że 
przynajmniej na zboczu Góry, od stro 
ny byłego Ogrodu Botanicznego, 
gdzie właśnie znajdował się krzyż, 
wzniesiony w dziesięć lat po owym 
tragicznym roku 1863-im, powinnaby 
być wznowiona jakaś odpowiednia pa 
miątka. 

Sędziwy świadek wspomnianych 
wyżej wydarzeń najchętniej podejmu- 
je się udzielić bliższych szczegółów 
o tych miejscach, które jedynie przy 
jego pomocy mogą być ustalone, jako 
domniemane groby powstańców. 

Dowodem poszanowania historycz 
nych pamiątek przez p. W. są nadto 
2 znamienne fakty, dowodzące jego 
pietyzmu dla miejsc przez tradycje 
lokalne uświęconych. P. W. jeszcze 
przed 4-ma przeszło dziesiątkami lat 
postawił tuż obok swej posiadłości 
miejskiej przy ul. Połockiej wspania- 
ły krzyż dębowy, ufundowany włas- 
nym sumptem. Było to wznowienie 
starego spróchniałego krzyża — pa- 
miątki wielkiego jubileuszu z XVIII w. 

Krzyż ów p. Wenckun przyozdo- 
bił piękną figurą Chrystusa, wyrzež- 
bioną przez Wincentego Bałzukiewi- 
cza (ojca prof. Bolesława B.). Oby- 
watelską również zasługą p. W. było 
uporządkowanie na skraju przedmie- 

rego, ogromnie opuszczonego cmen- 
tarza z kaplicą, w której umieścił on 

w skrzyniach  poniewierające się na 
stoku mogilnika kości. 

Pamiętamy, jak przed trzydziestu 
kilku laty ówczesny proboszcz kośc. 
św. Rafała z uznaniem podkreślił za- 
sługi 'w tym względzie przez p. W. 

administracji cmentarza okazane. , , 

Wracając do Góry Zamkowej i ga 
ro miątek, wcześniejszych ponad rok 

1863-ci; winniśmy tu przypomniec 

szczegół ciekawy, zaczerpnięty cho- 

ciażby z „Przewodnika po Wilnie”. 

d-ra W Zahorskiego, a mianowicie, 
że nieco wyżej krzyża, wzniesionego 

ku czci Zygmunta Sierakowskiego i 

jego towarzyszy, _ grzebano zwłoki 

straconych w r. 1831. A więc, wobec 

zbliżającej się setnej rocznicy Powsta- 
nia Listopadowego, naleźałoby już za- 
raz poszukiwać odnośnych dokumen- 

tów archiwalnych i zbadać, powzięte 

z tradycyj miejscowych, dane w kry- 

tyvcznem zestawieniu z pomienionemi 

aktami archiwalnemi. Gdy już nad- 
mieniliśmy o krzyżu powstańczym, 

znajdującym się tuż za symbolicznym 
kamieniem Nieznanego Żołnierza, to 
obowiązkiem naszym jest zwrócenie. 
uwagi na niebezpieczny stan owej 
drewnianej pamiątki —  szacownego 
dzieła nieodżałowanego art. rzežbia- 
rza, Antoniego Wiwulskiego. 

Krzyż ów, który w roku przy- 

szłym liczyć będzie zaledwie 10 lat 

istnienia, jako wykonany z drzewa 
sosnowego, a przytem niekonserwowa 

"go trudu mogła komunikować 

znaleziono ilaszkę z jakimś środkiem 
nasennym. Korytarze prowadzące do 
piwnicy wysłane były grubą warstwą 
słomy, w piwnicy zaś przygotowane 
były worki i spory zapas cementu. 

Po przyjściu do przytomności Car- 
ti zeznał, że został wciągnięty przez 
przywódców organizacji antyfaszy- 
stowskiej, z którą utrzymywał stosun-, 
ki, do owej willi, gdzie odbył się nad | 
nim sąd, a następnie wykonano wy- | 
rok „rewolucyjnego trybunału”. W pi- 
wnicy właśnie, gdzie była wykopana 
mogiła, miano go pochować, przygo- 
£owane worki cementu miały posłużyć 
do zamurowania grobu. { 

Carti znajduje się w szpitalu, a | 
stan jego poprawił się o tyle, że wła- 
dze mogły dokonać powtórnego zba- 
dania ofiary „rewolucyjnego trybuna- 
łu*. Jednak Carti bardzo niechętnie 
udziela zeznań, obawiając się o los 
własny i swej przyjaciółki i dziecka. 
Materjały zdobyte przez władze przy 
rewizji „czerwonej willi* przedstawia 
ją się niezwykle seńsacyjnie. Po za 
dużą ilością literatury antyfaszystow- 
skiej i komunistycznej, materjałów 
wybuchowych i planu Paryża, ozna- 
czonego w poszczególnych punktach 
krzyżykami, znaleziono bardzo silną i 
bardzo kosztowną stację radjową, któ 
ra, zdaniem biegłych, bez najmniejsze- 

się-z 4 

Moskwą. 
Szereg dokumentów, które zostały 

najwidoczniej w pośpiechu zapomnia- 
ne, udowadnia z całą niezbitością, iż 

organizacja znajdowała się w kontak- 
cie z zagranicznemi agenturami so- 
wieckiej G.P.U. Zdumiewające jest, 
iż nawet metoda, którą posługiwali się 
mordercy przy dokonaniu sądu nad 
Cartim, całkowicie odpowiada sposo- 
bom praktykowanym w czerezwyczaj- 
ce moskiewskiej. Oto dla zagłuszenia 
strzałów puszczono w ruch motor, sto 
jący na podwórku obok studni, a słu- 
żący rzekomo dla pompowania wody. 
Kiedy ciężko ranny Curti zdołał zbiec 
przed swymi oprawcami, którzy zeszli 
do piwnicy, aby przygotować wszyst 
ko dla ukrycia zwłok, motor działał 
bez przerwy. Szczegóły były tak da- 
lece obmyślane, że droga wiodąca od 
pokoiku na piętrze do piwnic, przez 
które miało być zawleczone ciało rze- 

komo martwego już Curtiego, była na 

całej przestrzeni wyłożona papierami 

i słomą w celu ukrycia śladów krwi. 
Szczególną uwagę władz zwraca 

na siebie cały teren przylegający do 

owej willi. Jak się obecnie z zeznań 
sąsiadów „czerwonej willi" pokazuje, 

co pewien czas w ogrodzie, który 

zresztą był bardzo zaniedbany, wyko- 

nywane były jakieś niezrozumiałe pra- 

ce ziemne i murarskie. Nie jest wyklu- 

czone, iż „czerwona willa* była za- 

konspirowanym „trybunałem rewolu- 
cyjnym* czekistów sowieckich, którzy 

bez trudu mogli ukrywać ślady swych 

zbrodni w odległej i na uboczu stoją- 

cej posiadłości. 
Władze paryskie powstrzymują się 

z podaniem do. wiadomości szczegó- 

łów śledztwa, liczą się z tem, że naj- 
bliższe godziny mogą przynieść ogrom 
nej wagi sensacje. W ręce prokura- 
torji przekazane zostały dokumenty, 
znalezione w „czerwonej willi, na 
podstawie których dokonano już prze- 
szło sto aresztowań. Mnóstwo goto- 
wych do wysłania listów z adresami 
i zdjęć fotograficznych, posłuży do 
likwidacji groźnego ogniska organiza- 
cji, która ma z pewnością na sumie- 
niu niejedno morderstwo. Pisma pary- 
skie zaznaczają, iż dzięki cudowne- 
mu ocaleniu Cartiego, policja znalazła 
się na tropie bardzo szeroko rozga- 
łęzionego spisku, szykującego się do 
szeregu zamachów. 

Niektóre z pism łączą nawet aferę? 
zaginięcia generała Kutiepowa z ową 
tajemniczą „czerwoną willą". 

3 
ny naležycie, podlega juž znacznemu 

gniciu. Jeśli w roku przyszłym nie da 
się zaszpaklować miejsc najfatalniej 
popękanych i utrwalić w jaki bądź 
sposób jego powierzchni, to niedługo 4 
już owa pamiątka ozdabiać będzie tak 
drogie dla rodaków miejsce. Zresztą 
możliwe jest, że dolna część pionu 
krzyża, ukryta w ziemi bardziej jescze 
iest nadgniła od  zwierzchnich jego 
części. Następnie wobec przedsiębra- 
nych przez Magistrat robót parko- 
wych na Górach Trzykrzyskiej i Be- 
kieszowej, przypomnieć tu należy, że 
o kilkanaście kroków wstecz za pom- | 
zikiem trzykrzyskim znajduje się miej 
sce wiecznego spoczynku kapłana - 
patrjoty, ks. Ziemackiego, który, jak 
dowiódł to synowiec jego ś.p. prof. 
dr. Józet Ziemacki, po. straceniu na 
Łukiszkach, w miejscu tem został po-. 
chowany. Tu właśnie stanąć powinien ') 
staraniem Magistratu _ odpowiedni 
monument. ; į 

Zaš co do Gėry  Bekieszowej, to 
I wykryte w 1917 r. stare cmentarzy- 
sko krywiczańskie powinno być oto- 
czone jaknajstaranniejszą opieką ar- 
cheologów. Na tej Górze w XVII w. 
zbudowany był pomnik Kaspra Bekie- 
sza, arjanina, który przed 9 - ma dzie- 
siątkami lat runął z piaszczystegć » 
zbocza Góry, która się i dziś stale osy 
puje, wyłaniając zrzadka skryte w 
niej zabytki przedhistoryczne. 

L. Uziębło 
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Jeszcze o eksporcie jaj 
Z W-W PÓŁNOCNO-WSCHODNICH. 

Analizując udział województw pół 

nocno - wschodnich w eksporcie jaj, 

w okresie od 1924 do 1928 włącznie, 

— musieliśmy rok temu przyjść do 

*wniosku, że istnieje na naszym terenie 

| dziedzina całkiem przez rolników za- 

niedbana, z drugiej zaś strony, — że 

organizacja handlu tym produktem nie 

stoi na wysokości zadania. Nasz apel 

*(vide „Słowo* nr. 23 z dn. 29. I. 1930 

roku) do organizacyj i instytucyj, zwła 

szcza spółdzielczych, by zabrały głos 

w tej sprawie, pozostał bez echa. Wi- 

leński „Tygodnik Rolniczy” przytoczył 

in extenso odnośny artykuł nasz -- i 

na to nie zwrócono uwagi. 

Rok 1929 nie zaznaczył się znacz- 

niejszą poprawą sytuacji w produkcji 

i handlu jajami. Widać to z następu- 

jącej tabeli: 

Eksport zagranicę w tonnach: 
  

  

Ra |Ealże] 2 |Ża |5żE 
3 3|.2|] н | 38 |З2 » 

1924 | — — | 15200] — = 

1925 6 39 | 28700] 0.02 | 018 

1926 | 484 | 510 | 58400] 0.82 | 0.88 

1927 | 226 | 678 | 65600| 0.34 | 1.03 

1928 | 282 | 748 | 58787| 0.48 | 1.27 

1929 |. 434 | 886 | 54141] 0.80 | 1.60       
O iłe w odniesieniu do w-wa No- 

wogródzkiego odnotować można, po- 

mimo naogół nieznacznego udziału w 

eksporcie jaj, stały jednak wzrost te- 

go udziału w cyfrach absolutnych, jak 

w stosunku procentowym, — 0 tyle 

województwo Wileńskie odwrotnie 

wykazuje poważne wahania pód jed- 

ny i drugim względem, przy znacznie 

mniejszej wysokości swego udziału w 

eksporcie. W roku 1929 z w-wa Wi- 

w r. 1926, jakkolwiek zdawałoby się 

produkcja po 3 latach powinna była 
„zwiększyć się a organizacja zbytu zy- 

skać na sprawności. 

Drogi naszego zbytu były nastę- 
pujące: ” 

a) NOWOGRÓDEK 

RO K: 
1925 1926 1927 1928 1929 

  

„tynki zbytu: 
via Gdańsk 28 44 214 320 €45 
Łotwa — 108 350 190 119 
Niemcy 11 335/ /91:218 02 
Czechostowacja  — 6 — 10 20 
Austrja A 2 3010 

Włochy — — — 10 — 
Francja — —,8 — 

b) WILNO 
ROCK: 

tynki zbytu: _ 1925 1926 1927 1928 1929 
via. Gdańsk —,85 — — — 
Łotwa 6 415 226 282 
Niemcy — 0 — —- %6 
Czechosiowacja — 17 — — 6 

W-wo Wiłeńskie ostatecznie kie- 
tuje swój wywóz jaj do Łotwy, wy- 

tofując się z rynków via Gdańsk i po- 
nownie próbując nawiązać stosunek z 
rynkiem niemieckim i czechosłowackim 

W-wo Nowogródzkie stale zwiększa 

swój eksport via Gdańsk, tracąc po- 
woli rynek łotewski i częściowo nie- 

iecki a nie wykazując zdolności do 
opanowania rynku czechosłowackiego, 

AIR IKI I 

Bogaty wój z Ameryki 
Człowiek w ciężkiej chwili traci zazwy- 

©кар wiarę we własne siły i często składa 
, Swoje sprawy na los szczęścia... 

Ludzie poczynają mieć nadzieję na wy- 
t łoteryjną, marzą o spadku po boga- 
Ym wuju, który przed laty 50 wyemigro- 
R do Ameryki i tam dorobił się majątku. 
iektórzy (kawalerowie)  poczynają odda- 

wać się słodkim iluzjom na temat ożenku z 
Piękną, szlachetną, no, i dla kompletu bo- 
Sata panną. | 
2 „Zwłaszczą wuj z Ameryki przypadł lu- 
Ziom do gustu, jest on bohaterem najróż- 

Aorodniejszych fars i skeczów. Słowa tego 
żywą się w najrozmaitszych sytuacjach 
życiowych. W Iiteraturze nie jest o tego wu 
ja tak bardzo trudno, wyłania się on nie- 
ledy, jako „deus ex machina" właśnie w 

tajodpowiedniejszej chwili i ratuje sytua- 
Cię. To rw literaturze, ale w zwykłem „Cy- 
Milnem* życiu znacznie o niego trudniej. 

| e wszyscy bogaci wujowie są bezdzietni, 
A| jeśli nawet i mie pozostawiają potomstwa, 

często bardzo zapisują majątki na cele 
społeczne, zapominając o krewniakach, łak 
"acych pieniędzy. 

Widzimy więc, że tak potrzebna insty- 
lucja bogatych spadkodawców często Me 

i. Trzymajmy się więc sensu starego 
bolskiego przysłowia, że lepszy wróbel w 
BANci, niż kanarek 
ZW sobie a 

i cznie to pewniejsze, Czyż bowiem nie 
| mieć do dyspozycji 1000 złotych, niż 

o miljonie dolarów? Marzenie jest 
nie ga „Piękną, nadzieją człowiek żyje, ale 
lek 2 ме 2 п nabyć nawet paczki zapa- 

ч Oszczedzajmy więc, odnośmy każdy 
oedny narazie grosz na szarą książeczkę 

kiej - O.. Niewielka nawet kwota w cięż- 
| chwili może nas wyprowadzić z trud- 

Sytuacji. Starajcie się więc liczyć tylko 
samych. Może wtedy los wam do- 

> gdyż los pomaga tylko tym, któ- 
o sobie myślą. 

na sęku. Bądźmy więc     

Lrjer Oozpodarczy Zjem W 

leńskiego eksportowano jaj mniej niż į 

bogatym wujem z Ameryki, - 

® 

austrjackiego, włoskiego i francuskie- 

go. Zmienność cyfr i rynków zbytu 

świadczy o szukaniu jeszcze dróg dla 

eksportu, względnie o brakach w or- 

ganizacji handlu jajami, — jak z dru- 

giej strony małe ilości jaj eksportowa- 

nych są wyrazem zaniedbania przez ; 

rolników hodowli drobiu, która przy 

należytem postawieniu mogłaby sta- 

nowić poważną pozycję dochodową w 

gospodarce rolnej. 
Jeszcze kilka słów o biłansie w о- 

brocie jajami. Po uwzględnieniu eks- 

portu zagranicę i do innych woje- 

wództw raz przywozu (z innych 

w-w), bilans w woj. północno-wscho- 

dnich przedstawiał się (w tonnach) 

w poszczególnych latach następująco 

(znak minus oznacza nadwyżkę przy- 

wozu nad wywozem, cyfry bez znaku 

oznaczają nadwyżkę wywozu nad 

wwožem): 
w-wo w-wo 

Rok wileńskie Nowogródzkie 
1924 

(3 ostat. kwart.) —40 70 
1925 —34 339 
1926 634 1210 
1927 286 1138 
1928 322 1298 
1929 484 "1280 
że dla w-wa Wileńskiego bilans w 

obrocie jajami kształtuje się gorzej niż 

dla w-wa Nowogródzkiego, jest rze- 

czą zrozumiałą ze względu na istnie- 

nie tak znacznego ośrodka konsumpcji 

jak miasto Wilno z jego prawie 200- 

tysięczną ludnością. 
Harski. 

  

   

NSRO WO. 

DZIEŃ ZADUSZNY 
W WILNIE 

Zaduszki. W szary, jesienny dzień przy- 
stosowany jakby do nastroju, brata się rok 

rocznie świat żywych ze światem umarłych. 

Ze światem tych, co odeszli, pozostawiając 

po sobie żal 1 wspomnienia. 

W dniu tym przybiera się Wilno w ża- 

łobne szaty i podąża na cmentarze, by tam 

prosić Pana nad Pany o wieczne odpo- 

czywanie dla tych co odeszli. 
Ze wszystkich krańców miasta suną po- 

dy, a w nich krewni zmarłych z wazona- 
żywych kwiatów, wieńcami šwierkowe- 
lub wiązankami nieśmiertelników. | 

Chodnikami przelewa się żywa fala pie- 

churów. Na cmentarz Rossę, Bernardyń- 

  

ski, Św. Piotra i Pawła lub wojskowy па ® 
Antokolu. 3 A 

Przed cmentarzami ruch. Liczni przekup- 
nie sprzedają wieńce i świece. Tu i tam wi- 
dać skuloną postać żebraka. Nie wielu ich 

jednak, gdyż policja nie pozwala proszącym 

na umieszczanie się przy wejściach na 

cmentarze, aby uniknąć natłoku. 

Ożywiły się i zaludniły smutne aleje i 
ścieżki cmentarne. Pełno wszędzie. Porząd- 
kują groby, ustawiają świece. Ostry wiatr 
gasi je i zmusza do zasłaniania tekturkami 
iub zeschłemi liśćmi. 

Mimo, że wiele osób przyszło na cmen- й j 
tradycji stalo się 7а- | tarz jedynie aby 

dość, wszędzie panuje cisza przerywana tyl- 
ko dźwiękiem sygnaturki cmentarnej i szep- 
tem modlitwy. 

— Wieczne odpoczywanie racz im dać 
Panie. 

Wieczorem ruch wzmaga się bardziej. 

Na wszystkich cmentarzach goreią mi- 
gocącemi płomyczkami grobowce i kaplicz- 
Ki, dalej, w głębi kwartałów tlą się nikłem 
światełkiem półzapadłe, nawpółzapomniane 
mogiłki, a są i takie, o których nikt nie pa- 
mięta, na których niema już komu ogieńka 
zapalić i Ojcze Nasz zmówić. Tych jest 
dużo. 

Przyjdą następne Zaduszki, popłyną ży- 
wą falą liczne rzesze modlących się, ponio- 
są wieńce i kwiaty, a one znów ziać będą 
ciemnością i pustką zapomnienia, jakkolwiek 
w łonie swoich chronią prochy tych, co kie- 
dyś żyli. Stoją smutne czekając na modlit- 

wę. Niechże więc tym, zapomnianym šwiat- 

łość wiekuista świeci, na wieki wieków. 
W. T. 
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4 5 Dziś W. słońca 0 g. 6 m 37. 

Sea 4. słońce o goóżz 4 m, 1 

Leonarda 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEORO- 

L0Gji U. S. B. W WIŁNIE. 

z dnia 4, XI. 1930 r. 

Ciśnienie średnie w mm, 748 

Temperatura średnia -l- 11 

Temperatura najwyższa -l- 13 

Temperatnra najniższa -I- 11 

Opzd w milimetrach: ‚ 4 

Wiatr 

przeważający 

Teudencja: słaby wzrost 
Uw sgi: pochmurno, deszcz 

” 

( południowy 

„ URZĘDOWA 
-— Audjencja u p. wojewody. W dniu 

wczorajszym p. wojewoda przyjął delegację 

Zw. Rzeźników która prosiła o interwencję 

w sprawie zatargu na rzeźni. 

Pozatem p. wojewoda przyjął delegację 

w składzie: dr. Wygodzkiego, Gordona i 
Szkolnika. Delegacja ta prosiła o przyłą- 

czenie m. Dokszyc do gminy wiejskiej gdyż 
dotychczasowy stan rzeczy jest b. uciążli- 

wy4 dla ludności. 

— Godziny handiu w jadłodajniach. Wła 
dze administracyjne otrzymały zarządzenie 
dotyczące udzielania zezwoleń jadłodajniom 
na otwarcie zakładów poza zwykłemi godzi- 
nami. 

Zezwolenia takie wydawane będą przez 
Starostwo Grodzkie tylko jadłodajniom, po- 
siadającym świadectwo przemysłowe 1-ej 
iub II-ej kategorji. + 

Starostwo grodzkie može zezwolenie na 
przedłużenie godzin każdej chwili cofnąć, 
jak również ma prawo wydać takie zezwole 
nie tylko na jeden dzień w wypadku uro- 
czystości mieįskiej jedynie  przedsiębiorst- 
wóm dwóch pierwszych kategoryj handlo- 
wych. 

MIEJSKA 

—Remont kanałów odpływowych. W naj 
bliższych dniach Magistrat przystępuje do 
odnowienia kanału u wylotu jego do Wilji, 
na terenie pływalni wojskowej. 

— Odznaczenie wiceprezydenta  Czyża. 
Jak się dowiadujemy wiceprezydent m. Wil- 
na p. W. Czyż otrzymał odznaczenie b. wię- 
źniów ideowych za pracę swoją w okresie 
od 1914 — 20 r. 

SZKOLNA 
— Zjazd wizytatorów szkolnych. Poczy- 

nając od 3 bm. obraduje w Wilnie zjazd wi- 
zytatorów szkolnych z terenu całego kraju. 

W: dniu dzisiejszym jako w dniu zakoń- 
czenia obrad zjazdu miasto wydaje bankiet 
dla uczestników zjazdu. 

— Obowiązek dokształcania. Władze 
szkolne stwierdziły, że wielu uczniów  rze- 
mieślniczych i terminatorów nie uczęszcza 
do szkół dokształcających. у 
_ W roku bieżącym we wszystkich szkołach 

jest wiele wolnych miejsc. Nie będą uwzglę 
dniane tłumaczenia, że brak miejsc, że pra- 
codawca nie udziela pracownikowi należ- 
nych miu godzin na naukę. * 

O ile po pewnym okresie czasu termi- 
natorzy i pracownicy nie zapiszą się do 
szkół dokształcających, przeprowadzona 70- 
stanie kontrola i w zależności od tego kto 
ponisi winę, karany będzie uczeń lub pra- 
codawca. 

RÓŻNE 
— Sygnały świetlne przed Ostrą 

Bramą. Z uwagi na to, że ruch kołowy 
przez Ostrą Bramę przeszkadza w od- 
prawianiu nabożeństw, Magistrat przy 
stąpił do zainstalowania sygnałów 
świetlnych z obu stron Kaplicy. 

Sygnały te zapalane będą podczas 
nabożeństw aby szoferzy i woźnice 
wiedzieli, że przejazd jest zamknięty. 

— Obiad żołnierski. W dniu 11 bm. mia- 
sto wydaje obiad żołnierski na 1000 osób. 
dla uczestników zjazdu b. obrońców Wilna. 

RONIKA 
— Dzisiejsza Środa literacka wypełniona 

będzie referatem dr. Marjana - Morelowskie- 
go, prof. historji sztuki USB, na temat wspa 
niałego obchodu 100-lecia niepodleg'eści Bel 
gii w r.b. i związanych z tem tematów 'i- 
teracko - artystycznych. W drugiej części 
p. jadwiga Wokulska - Piotrowiczowa grać 
będzie utwory fortepianowe koiipozytorów 
polskich. Początek o 8. Ostrobramska 9. 
Wstęp dla członków, sympatyków i wpro- 
wadzonych gości. 

-— Antyangielski wiec sjonistów. 
Przedwczoraj w sali przy ul. Ludwi- 
sarskiej, miejscowa organizacja sjoni- 
styczna zwołała wiec protestacyjny 
przeciwko ograniczeniom "angielskim 
w Palestynie wymierzonym przeciwko 
żydom. Podczas przemówień utrzy- 
manych w tonie wybitnie antyangiel- 
skim, wśród zebranych padały grom- 
kie okrzyki żądające odebrania Angli- 
kom mandatu palestyńskiego. 

— Udział kolejarzy w wyzwoleniu Wil- 
na z jarzma bolszewickiego w Ognisku Ko- 
lejowem. W niedzielę Ognisko Kolejowe 
urządziło akademję ku uczczeniu 10-tej rocz 
nicy wyzwolenia Wilna. Na sali oprócz licz 
nie zebranej publiczności widzieliśmy wice- 
dyrektora kolei inżyn. Maniowskiego oraz 
naczelnika finansowego p. Kryszczukajtisa, 
inż. Bohdańskiego i wielu innych. 

Akademję rozpoczął dr. Walerjan Char- 
kiewicz odczytem, w którym na podstawie 
źródeł zobrazował przebieg zajęcia Wilna 
oraz podkreślił udział w tem dziele  kole- 
jarzy. 

Następnie zabrał głos prof. Wierzyński, 
który w nastrojowem przemówieniu  pod- 
nosił znaczenie wolności politycznej, nawo- 
łując do pracy nad umocnieniem fundamen- 
tów państwa. W międzyczasie orkiestra 
symfoniczna w połączeniu z chórem pod 
kierownictwem p. Czermańskiego wykonała 
szereg okolicznościowych utworów. Publicz 
ność w miłym nastroju opuszczała salę Ogni 
ska, będąc wdzięczna zarządowi za pieczę 
nad budzeniem i podnoszeniem ducha oby- 
watelskiego. 

— Komunikat Wileńskiego Okręgowego 
Urzędu Miar. W roku bieżącym podlegają 
następczej legalizacji stosowane w obrocie 
publicznym narzędzia miernicze, które nie 
PA cech legalizacyjnych 1929 i 1930 
roku. 

W związku z tem, przedsiębiorstwa han- 
dlcwe i przemysłowe, znajdujące się na te- 
renach poszczególnych komisarjatów m. Wil 
na, wzywają się do zgłoszenia do Urzędu 
Miar w Wilnie (ul. Trocka 10) celem uzy- 
skania legalizacji wymienionych narzędzi 
mierniczych w następujących terminach: 

z terenu I i II komisarjatu w terminie od 
20 października br. do dnia 16 listopada br., 

z terenu III i IV komisarjatu w terminie 
od dnia ll-go listopada 1930 r. do dnia 1- 
go grudnia 1930 roku. 

z terenu V, VI i VII komisarjatu w ter- 
minie od dn. ł grudnia do dn. 20 grudnia br. 
Godziny przyjęcia narzędzi do legalizacji 
8.30 — 12 w dni urzędowe. 

Za używanie w obrocie publicznym na- 
rzędzi mierniczych nie posiadających pra- 
womocnych cech legalizacyjnych winni będą 
karani administracyjnie, narzędzia zaś te 
będą uniezdatnione do użytku, względnie 
zniszczone lub skonfiskowane na rzecz Skar 
— Konfiskata „Szlachu Moładzi*, Władze 

starościńskie przyaresztowały nakład czaso- 
Kay białoruskiego „Szlak _ Młodzieży” 
r. - 

— Ilustracja dla urzędników służby dro- 
gowej. Min. R. P. w porozumieniu z min. 
Spr. Wewn. wydało instrukcję dla państwo- 
wych urzędników służby drogowej, powoła 
nych do wykonywania kontroli ruchu na 
drogach publicznych. 

Kontrolerzy ruchu powołani są do czu- 
wania nad przestrzeganiem przepisów _po- 
rządkowych na drogach publicznych. Kon- 
trolerzy ci pełnia służbę w umudurowaniu 
przepisowem, objeżdżając drogi, wydając 
zarządzenia w sprawie usunięcia  przesz- 
kód, udzielając doraźnej pomocy  poszko- 
dowanym w razie nieszczęśliwego wypadku 
na drodze i nakładając kary w granicach 
upoważnień. 

Kontroler ruchu może zażądać od naru- 
szającego przepisy owe okazania dowo 
du, stwierdzającego identyczność osoby. 

POCZTOWA 
— Listy. roznoszone będą w niedzielę. W 

związku z tem, że poniedziałek jest dniem 
świątecznym poczta roznoszona będzie w 
niedzielę, przyczem będzie ona roznoszo- 
na tylko jeden raz. 

w Wiazyniu pow. Wilejskiego. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Wykład dr. Barot, znanego przyja- 
ciela Polski na temat: „Współczesna Fran- 
cja kolonjalna* odbędzie się w Auli Kolum- 
nowej Uniwersytetu we czwartek 6 listopa- 
da br. o godz. 19. Ze względu na wielkie 
zasługi prelegenta około propagandy pol- 
skiej we Francji uprasza się o liczne przy- 
bycie na odczyt. Wstęp wolny. 

— Plenarne posiedzenie zarządu FPZOO. 
W dniu wczorajszym w lokalu Federacji 
'PZOO odbyło się plenarne posiedzenie za- 

rządu FPZOO pod przewodnictwem p. Ste- 
fana Kirtiklisa. Na zebraniu byli obecni prócz 
prezesów lokalnych zarządów Związku b. 
"wojskowych, prezesi powiatowych zarzą- 
dów FPZOO. Z relacyj poszczególnych wy- 
czuwa się szczególna dążność wśród b. woj 
skowych do utrzymania łączności ze Związ- 
kiem Stowarzyszenia Rezerwistów i b. woj 
skowych. Omawiając kwestję obchodu świę- 
ta w dniu 11 listopada zarząd podstanowił 
wydać odezwę. 

— Posiedzenie T-wa Historycznego. Dn. 
5 bm. o godz. 6 wieczorem odbędzie się w 
lokalu Seminarjum - Historycznego (Zamko- 
wa 11) połączone posiedzenie Oddziału T-wa 
Historycznego oraz Ill Wydziału T-wa Przy 
at AE 

a porządku dziennym dwa odczyty prof. 
T. E. Modelskiego: 3 

1) Memorjał krzyżacki w sprawach mię- 
dzy Witoldem a Zakonem z powodu pow- 
stania na Żmudzi w r. 1409. 

2) Wywód praw Polski Stanisława He- 
as Lubomirskiego do ziemi Opiskiej 
z XVII w. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr miejski na Pohulance. Przedsta- 

wienie popularne. Dziś — ósme w sezonie 
przedstawienie popularne po cenach najniż- 
szych od 30 gr. Wystawiona zostanie po raz 
2-gi wstrząsająca sztuka wojenna Szerrifi“a 
„Kres wędrówki* w obsadzie premjerowej 
w świetnem wykonaniu całego zespołu arty- 
stycznego. 

— „Skrzypce jesienne". Głośna sztuka 
rosyjska E. Surguczewa „Skrzypce jesien- 
ne” ukaże się po raz pierwszy na scenie te- 
atru na Pohulance w piątek najbliższy 7-go 
bm. Przygotowania do wystawietnia tej in 
teresującej sztuki psychologicznej — w ca- 
:ej pełni. W roli głównej wystąpi po dłuższej 
przerwie H. Ceranka. Reżyseruje k Wasilew 
ski. Nowe efektowne dekoracje kompozycji 
j. Hawrylkiewicza. 

— Teatr miejski w lutni. Przedstawienie 
popularne, Dziś o godz. 8 w. przedstawie- 
nie popularne po ceńach najniższych od 30 
gr. przeznaczone dla najszerszych warstw 
społeczeństwa. Odegraną zostanie po raz 0- 
statni ciesząca sie wielkiem _ powodzeniem 
wytworna sztuka angielska Erwina „Pierw- 
sza pani Frazerowa”, w wykonaniu wybit- 
niejszych sił zespołu artystycznego z dyr. 
Zelwerowiczem w roli głównej. 

— „Nie rzucaj mnie Madame". Próby z 
ostatniej nowości repertuarowej „Nie rzucaj 
uinie Madame" S. Kiedrzyńskiego dobiegają 
końca pod sprężystem kierownictwem dyr. 
Zelwerowicza. Komedja ta posiadająca wie- 
le humoru, werwy i dowcipu, odznacza się 
żywą akcję i nader zabawnemi sytuacjami. 

. Wielkiem urozmaiceniem widowiska są 
piosenki i ewolucje taneczne zespołu girls. 
Opracowanie muzyczne E. Dziewulskiego. 

Premjera odbędzie się w teatrze Lutnia 
w sobotę. 

— Przedstawienie dla młodzieży w tea- 
trze na Pohulance. W sobotę najbliższą o g. 
3.15 punktualnie, odbędzie się w teatrze na 
Pohulance widowisko dła młodzieży szkol- 
nej, po cenach najniższych od 30 gr. Wysta- 
wioną zostanie sztuka wojenna  Szerriff'a 
„Kres wędrówki”. Bilety już są do nabycia 
w kasie teatru ,Lutnia”. 

— Koncert L. Sobinowa. Zapowiedź kon 
certu Leonida Sobirowa, znakomitego śpie- 
waka operowego o sławie wszechświatowej 
wywołała zrozumiałe zainteresowanie. Kon- 
cert odbędzie się we środę 12-go bm. w te- 
atrze miejskim Lutnia. Całości programu 

O czem zawiadamiają pogrążeni w głębokim żalu 

į żałobne nabożeństwo 

   

  

Leon Gieczewi | 
WŁAŚCICIEL MAJĄTKU WIAZYŃ | 

Po krótkich lecz ciężkich cierpieniach opatrzony Św. Sakramentami zmarł w Panu 3-go listopada rb. 

Pogrzeb odbędzie się w Wiazyniu dnia 5-go listopada o godz. 1l-ej rano. 

ŻONA, RODZICE, SIOSTRA i SZWAGROWIE 

  

  

w Wileńskiej Bazylice Katedralnej 
za duszę Ś. p. 

W. Księci a Witolda 
W nadchodzący piątek, dn. 7 listopada r. b. 

Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup, Metropolita Wi- 

ieński, Romuald Jałbrzykowski odprawi. żałobne 

nabożeństwo w Wileńskiej Bazylice Katedralnej 

za duszę Ś. p. Wielkiego Księcia Witolda, którego 

zwłoki przed pięciuset laty dnia tegoż sprowa- 

dzone były z Trok do Katedry Wileńskiej i po 

uroczystych modłach żałobnych złożone zostały 

do grobu w tymże kościele. 

Okolicznościowe przemówienie wygłosi J. E. 

Ks. Biskup Kazimierz Michalkiewicz. 

Początek nabożeństwa o godz. 9-tej, msza 

św. o godz. 9.30 zrana. 

  

dopełni wybitny pianista B. Sobinow. Bilety 
już do nabycia w kasie zamawiań w teatrze 
miejskim Lutnia. 

— „Widma“ na przedstawieniu ołud- 
niowem w teatrze Lutnia. W niedzielę, dnia 
9 listopada o godz. 3.30 pp. wobec wiel- 
kiego powodzenia powtórzone będą po raz 
ostatni „Widma  misterjum muz. St. Mo- 
niuszki. Oryginalna inscenizacja proi.  Lu- 
dwiga, oraz świetne wykonanie całości pod 
kierownictwem Zygmunta Dołęgi — składa- 
ja się na nader interesujące widowisko mi- 
steryjne, związane z tradycją Wilna. 

Ceny miejsc zniżone. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Kino Miejskie — Angelita 
Heljos — Serce pieśniarza. 
Hollywood — Lotnik 
Światowid — Złota pantera 
Stylowy — Arka Noego 
Wanda — Złote piekło 
Ognisko — Dziewica Orleańska 

WYPADKI I KRADZIEŻE _ 
— Wypadki w ciągu doby. Od 3 do 4 

b. m. zanotowano wypadków 36, w tem 
kradzieży 7, opilstwa 7, przekroczeń admini- 
stracyjnych 14. 

— Straż ogniowa uspa- 
kajała furjata. Wczoraj rano 
po sprzeczce z żoną i teściową, dostał 
silnego ataku szału malarz Paweł Li- 
ber zamieszkujący przy ul. Zacisze 13. 

Uzbroiwszy się w siekierę i nóż, 
Liber rzucił się na żonę, lecz ta wraz 
z matką zdołała uciec z mieszkania 
i ukryć się u sąsiadów. 

Zwolnieni hromadowcy uciekają z Polski 
Zwolnieni przed czasem z więzienia w drodze łaski aktywni członko- 

wie „Hromady* Bursewicz — b. sekretarz centralnego zarządu tej organiza- 
cji i b. poseł Hromady Miotła zbiegli przed kilku dniami z Wilna i jak wieść 
niesie znajdują się obecnie w Gdańsku, gdzie ponownie nawiązali i kontakt 
z agentami Kominternu i G.P.U, w szeregi które obaj jakoby zostali przyjęci. 

: Również zniknęli b. posłowie Taraszkiewicz i Rak-Machajłowski, którzy 
są już w Berlinie. Trzeba podkreślić, że z pośród zwolnionych hromadow-' 
ców jedynie Okińczyc pozostał w Wilnie i kandyduje do Sejmu z listy zjed- 
noczenia białoruskiego (umiarkowani). 

Brata sen. Bohdanowicza aresztowano 
w MIŃSKU 

Z za kordonu nadeszły wiadomości, że w Mińsku został aresztowany działacz 
białoruski, b. nauczyciel białoruskiego gimnazjum w Wilnie G. Bohdanowicz, 
natora, 

Powody aresztowania nie są znane, w każdym bądź razie ma to związek 

z ostatniemi represjami bolszewików w stosunku do tych Białorusinów, którzy wypo- 
wiedzieli się przeciwko wstrzymaniu białorutenizacji Białorusi. 

Bohdanowicz opuścił Polskę przed paru latami, mając zezwolenie władz sowiec- 
kich zamieszkania w Mińsku ponieważ bolszewicy liczyli, że uda się go przyciągnąć na 
swoją stronę. 

Banda szpiegowsko - przemytnicza 
W. rejonie Wiżajn władze bezpieczeństwa ujęły szajkę szpiegowsko-przemytni- 

czą, do której należało 9 osób. Banda uprawiała szpiegostwo pod płaszczykiem prze- 
mytnictwa, udzielając informacyj wywiadowi litewskiemu i niemieckiemu. 

brat se- 600 
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Wówczas szaleniec zabarykado- 
wał drzwi i począł demolować urzą- 
dzenie, wyrzucając połamane  przed- 
mioty na głowy gromadzących się są- 
siadów i przechodniów. Gdy wezwana 
policja nie mogła dać rady, wezwano 
straż ogniową z sikawką i zlano furja- 
ta dokumentnie wodą. Przymusowa 
kąpiel uspokoiła cokolwiek Libera i 
wówczas dopiero zdołano go obez- 
władnić. Wobec stwierdzenia, że Li- 
ber nie jest nienormalny , a jedynie 
uległ przemijającemu atakowi szału, 
policja osadziła go w areszcie. 

— Ujęcie niebezpiecznych  ,„Szo- 
penfeldziarek*. W dniu 3 b. m. w skle 
pie galanteryjnym Wiery Krauze przy 
ul, Wileńskiej Nr. 16 zostały zatrzy- 
miane na gorącym uczynku kradzieży 
Helena i Marja Kochoutkówne, Anto- - 
kolska 120. Przy wymienionym znale- 
ziono różne rzeczy galanteryjne, po- 
chodzące z kradzieży w sklepie Fina, 
przy ul. Wileńskiej Nr. 10. Podczas 
rewizji w mieszkaniu Kochoutkówien 
znaleziono różne rzeczy pochodzące z 
kradzieży w sklepach galanteryjnych 
wartość których wynosi około 1000 zł. 

Aresztowanie komunisty. 
We wsi Hudorowicze w powiecie Wilejskim 
aresztowano przybyłego z Mińska Jakóba 
Kagana, który miał przy sobie zapas bibuły 
komunistycznej. 

— Kradzież garderoby. Kowieńskiemu 
Lejbie M. Pohulanka Nr. 11 skradziono gar- 
derobę męską i damską na sumę 760 zł. 

— UOkradzenie studentów. Na szkodę 
Zwojskiego Bohdana, Szackiego Piotra i Ja- 
błońskiego Zygmunta, studentów, zam. w 
bursie akademickiej, przy ul. Bakszta Nr. 11 
nieznani sprawcy skradli garderobę oraz 
bieliznę łącznej wartości 458 złotych. 

— Zabójstwo na weselu. We wsi Jarmo- 
licze, gm. wiazyńskiej w czasie zabawy po- 
wstała bójka w której Filistowicz Piotr u- 
derzył kilkakrotnie kamieniem w głowę Gry 
szyna Kazimierza. Kryszyn po przewiezieniu 
do szpitała niebawem zmarł. 

— Kradzieże. W dniu 2 bm. Iwanowskieį 
Marji (Portowa 10) ze strychu skradziono 
różną bieliznę męską, damską oraz pościelo- 
wą na sumę 1130 złotych. 

Gorfejn Esterze, Stefańska 24 skradzio- 
no futro męskie na lisach oraz inne rzeczy 
wartości 900 zł. 

Z mieszkania Kościuszkiewicza Stefana 
(Krakowska 24) skradziono na szkodę jeo 
sublokatora Godlewskiego Władysława i Ra 

z Berki różnej garderoby wartości 
zł. 

Załuścińskiemu Juljanowi, Sosnowa 34, 
skradziono garderobę męską i damską war- 
tości 590 zł. 

Traskowski Antoni, Uniwersytecka 7 
zameldował policji o kradzieży 150 zł. go- 
tówką w różnych banknotach przez Jana 
Gubskiego bez stałego miejsca zamieszka- 
nia. Gubski po dokonaniu kradzieży zbiegł 
w niewiadomym kierunku. : 

— Usiłowanie samobójstwa. 
W dniu 1 bm. na placu Łukiskim Biniman 
Cyla, lat 24 w celach samobójczych wypiła 
esencji octowej. Pogotowie Ratunkowe prze 
wiozło desperatkę w stanie niezagrażają- 
cym życiu do szpitala żydowskiego. Przy- 
czyna samobójstwa nieznana. Biniman miej 
sce zamieszkania wskazać odmówiła. 

(dałszy <iąg kroniki na stronie 4-ej) 
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— Morderstwo w gm. snow- 
skiej. W nocy onegdajszej we wsi Ka- 
mionka, gm. Snowskiej na powracającego 
do domu Stefana Nagórnego, napadło kilka 
osobników, którzy zadając mu kilka uderzeń 
twardem narzędziem w głowę oraz kilka kłó 
tych ran w brzuch. Stefan Nagórny zmarł 
na miejscu. Po przeprowadzeniu natychmia 
stowego dochodzenia wszystkich  spraw- 
cow bezczelnego mordu ujęto. Mordu tego 
dokonali: Teodor Nagoray, Mikołaj Szai- 
ranski, Stefan Okóik, Piotr Okólik i Wiacze 
sław Maruk — m-cy wsi Kamionki, gm. 
Snowskiej, na tle porachunków osobistych 
ze zmarłym Stefanem Nagórnym. Sprawcy 
inorderstwa zostali przekazani do dyspozy- 
cji władz sądowo śiedczych. 

— Aresztowanie oszusta. Po- 
licja oszmiańska aresztowała mieszkańca 
Dziewieniszek Stanisława Szamela, który po- 
dając się za urzędnika starostwa objeżdżał 
okojiczne wsie ściągając różne składki i na- 
lezności administracyjne. 

— Przemyt tytoniu. "W dniu 30 bm. 
przez 4 komisarjat P.P. m. Wilna w zabudo 
waniu Miny Duńskiej przy ul. Wiłkomierskiej 
100-a znaleziono 235 paczek po 100 gram 
każda tytoniu Et firmy Zefir, po- 
chodzącego z przemytu. Podejrzanych o prze 
myt Duńskiego Sznejera, zam. pod wyżej 
wskazanym adresem i Andrukajersa Kon- 
stantego we wsi Gryciuny, gminy mejsza- 
golskiej zatrzyrzano. 

— Podrzutek. Gorfajnówna Masza, Po- 
pławska 6 na klatce schodowej domu nr. 4 
przy ul. Połockiej znalazła podrzutka płci 
żeńskiej w wieku około 1 roku. Przy pod- 
rzutku znaleziono kartkę: „Ochrzczona imie 
niem Elżbieta, ma ! rok, porzucona z biedy* 
Podrzutka umieszczono w przytułku  Dzie- 

ciątka ce. 
— Na Gdańskiej było samo- 

bójstwo. lak donosiliśmy w dniu 29 bm. 
Jędrzejewska Wiktorja, lat 20 (Gdańska 6) 
wyskoczyła z okna na ulice, doznając zia- 
mania obu nóg i ogólnego potłuczenia ciała. 
Jędrzejewska cierpiała na rozstrój nerwo- 
wy. Obecnie okazuje się, że miało tu miej- 
sce samobojstwo w przystępie ataku nerwo- 
wego. 

Z POD PRASY DRUKARSKIEJ 
— „Nakazy Chwili*. Stosunkowo od 

niedawna na półkach księgarskich ukazała 
się nieduża książka napisana przez _ mec. 
B. Szyszkowskiego p.t. „Nakazy Chwili". 
Niestety, jednak, jak dotąd, znajduje się ona 
dosłownie tylko na „półkach* podczas kie- 
dy tuziny bezwartościowych powieści zale- 
gają witryny księgarskie. 

Książeczka ta jest skromna i nie krzy- 
czy, warto jednak, by o niej zaczęto mówić. 

Każdy obywatel, choć trochę dojrzały 
politycznie, musi się nią zainteresować, a to 
dlatego, że autor tej książki porusza trzy 
najbardziej pałące, bolące i aktualne zagad- 
nienia w życiu naszego Państwa. Stara się 
rozstrzygnąć trzy zasadnicze problemy, a 
mianowicie: 

1) Jakie mają być rządy w kraju, które- 
by trafiły z korzyścią dla obu stron, prze- 
dewszystkiem załatwić odwieczny konflikt 
kapitalizmu z proletarjatem. 

2) Jakie musi być nasze 
stwo. 

3) Jak mamy najskuteczniej bronić gra- 
nic swego Państwa. 

Teraz zwłaszcza, gdy nasze młode Pań- 
stwo po tylu nieudanych próbach jest na 
drodze do nowej rekonstrukcji — wskazów 
ki te są jaknajbardziej na czasie i dobrzeby 
było, by dotarły do sfer rządzących. 

Te trzy wspomniane tematy są u nas cią 
gle bolączką i uregulowanie tych spraw jest 
pierwszym koniecznym warunkiem do zneu- 
tralizowania szkodliwego fermentu między- 
partyjnego, przywrócenia wewnętrznej  ró- 
wnowagi politycznej, a temsamem do pod- 
niesienia dobrobytu i potęgi kraju. 

Drogą do osiągnięcia tego celu jest prze- 
dewszystkiem uświadomienie mas i przeko- 
nanie ich dla zdobycia jednomyślności — 

dlatego też, jeżeli istnieje w tych kwestjach 
jakieś „modus vivendi*, należy się starać, 
aby jaknajszerszy znalazło posłuch. | 

Prawdopodobnie to było, właśnie, po- 
wodem, że książka ta nie jest pisana nud- 
nym stylem uczonej rozprawy — lecz u- 
jęta w łatwą, żywą i dla każdego dostępną 
formę dialogu. jest to wywiad — zwyczaj- 
ny dziennikarski z duchami trzech wielkich 
mężów: Machiawela, Napoleona i Tront- 
chet"a, u których to autor zasięga cennych 
rad dla swego Kraju. 3 

Od początku do końca czyta się łatwo i 
z zainteresowaniem, nie mówiąc już o 
tem, że dzięki jej stylowi ma się oprócz te- 
go prawdziwą satysfakcję artystyczną. 

Miejmy nadzieję, że, aczkolwiek, w książ 
ce swej „Nakazy Chwili* autor wyczer- 
pał poruszone tam tematy — to jednak nie 

ustawodaw- 

jest wszytko, co miał do powiedzenia 
swym Rodakom — i, że ciąg dalszy jeszcze 
'nastąpi. Ris. 

(APART NIN INIT TA NO ITA PTA ОСВча 

A. ARMANDI 

w WŚRÓD NOCY BEZ 
GWIAZD 

W Tepice postanowił wypocząć 
nieco. W chwili, gdy pociąg odchodził 
od stacji, handlarz ananasów zauwa- 
żył ze zdziwieniem, że jego sympatycz 
ny towarzysz podróży zniknął. 

Stawton Meer zmienił raz jeszcze 
drogę i po wypoczęciu ruszył w kie- 
rukn Sow - Blaz. Tam, nie odważając 
się jechać jednym z wielkich okrętów, 
kursujących po oceanie Spokojnym, 

najął kajutę na małym statku, który, 

dymiąc rozpaczliwie, śpieszył ku za- 

toce Kalifornijskiej. 

Mieli przybyć do ostatniego portu 
przed Zatoką Kalifornijską — Mazat- 
tan w nocy. Stawton Meer wiedział o 
tem, wiedział również, że pociąg, Z 
którego wysiadł, przyjdzie tam wcześ 
niej, niż jego statek. Okoliczność ta 
niepokoiła go bardzo. Coprawda, nie 

"było się czego obawiać: zdawało się, 
że nie był śledzony, że wrogowie stra 
cili jego ślad na początku podróży. 
Wierzył, że spryt jego zwycięży wro- 
gów, że udało mu się uciec przed po- 
gonią. A gdyby nawet szukano go je- 
szcze, to czyż przyszłoby komu na 
myśl szukać go na pokładzie brud- 
nego statku handlowego? Nie, oczeki- 
wano go napewno na północnej dro- 
dze, podczas gdy on jechał z południa 
Więc „Wielka Czwórka* została zwy 
ciężona! 

Stawton Meer leżał wygodnie na 
szezlongu, paląc drogie cygaro, i roz- 
koszując się jego upajającym zapa- 
chem. 

Myśli jego stawały się coraz bar- 
dziej optymistyczne: mimo krachu, 
sprawa nie była doszczętnie stracona. 
Coprawda, zdobycz umknęła mu z 
pod nosa, był to zupełnie niezasłużo- 

: ; Вш!игща : 

SPORT 
SOBÓTKI U „POGANIACZY* 

Sekcja, wioślarska WKS. Pogoń 
prosi nas o podanie do wiadomości, 
że rozpoczyna swój sezon zimowy w 
lokalu na przystani (dojazd przez przy 
stań Wil. Tow. W.). 

Z ubiegłych lat pamiętamy wszy- 
scy, że Sobótki u „poganiaczy* zdo- 
były sobie sławę sympatycznych, a 
przedewszystkiem wesołych zebrań to 
warzyskich. 

Wejście, jak i lat 
członków klubu i 
gości. 

ubiegłych, dla 
wprowadzonych 

Czarne dni mistrza okręgu. 

Ognisko piastujące już drugi rok z rzędu 
zaszczytną godność mistrza okręgu, w obe- 
cnym sezonie powiedzmy to sobie szczerze, 
słabo wywiązywało się ze swego zadania, a 
ostatnio spadło tak znacznie z formy, že... 
zakrawa to na skandal. 

Przed dwoma dniami, w spotkaniu z dru- 
i P. p. Leg. uległo Ognisko w stosunku 

10: 

Wynik sam mówi za siebie i nie pomogą 
tu nie argumenty w rodzaju: graliśmy w osła- 
bionym składzie .. zabrali nam Aścika i t. p. 

To nie jest tłómaczenie. 
Mecz afiszowany był jako spotkanie pier- 

wszych drużyn Aścika zabrakło, nikt jednak 
nie jest winien, że gracz ten rozbija się or- 
dynarnie na boisku. Za spoliczkowanie prze- 
ciwnika został on przez władze centralne 
ukarany dyskwalifikacją. 

Niema co zwalać winę na niesprzyjające 
okoliczności. Ognisko psuje się z meczu na 
mecz, a drużyna 1 p. p. Leg., po połączeniu 
się z „poganiaczami* teraz dopiero zgrała się 
i pokazuje co umie. Na nieszczęście dla „rni- 
strza* pokazuje na jego skórze. 

Osman. 

z SĄDÓW 
SĄD NAD ROGULĄ. 

W dniu 13 b. m. w tut. Sądzie 
Apelacyjnym, będzie rozpatrywana 
sprawa agitatora wywrotowego Ro- 
guli, skazanego w swoim czasie przez 
S. O. na dwa lata więzienia. 

BUDOWNICZY Z JASZUN SKAZANY NA 
2 LATA WIĘZIENIA. 

Zašwiemališmy się wszyscy czytając 
wzmianki o niezwykle pomysłowym oszuś- 
cie, który licząc na naiwność ludzką rozpo- 
cząi „budowę* linji telegraficznej i telefo- 
nicznej z Wilna do Lidy i z Jaszun do Lan- 
dwarowa. 

Pan ten,. niejakiś Zygmunt . Węgorski, 
podając się za urzędnika PKP rozpoczął ba- 
dać teren, przez który miały być przepro- 
wadzone linje. 

Bezrobocie da się zauważyć i w Wilnie 
nic więc dziwnego, że do pana „inżyniera” 
pociągnęli sznurem: dostawcy, przedsię- 
biorcy, poszukujący pracy i t.p. 

Wszyscy byli zachwyceni dygnitarzem. 
Miły, łatwy w obejściu potrafił każdemu 
coś obiecać. Ten miał zapewnione dostawy, 
inny pracę, słowem każdy interesant wycho 
dził rozpromieniony. Sam pan „inżynier 
nie miał też powodu do zmartwienia. Lu- 
dziska nieśli kaucje i łapóweczki, prosili o 
protekcję dla znajomych i obiecywali... pan 
naczelnik nie dołoży do tego jeśli będzie brał 
słupy u mnie, lub... panie inżynierze, pan 
sam rozumie, że i ja rozumiem jak trzeba 
życ. y 

$ Oszukańcza idylla „inžyniera““  \Мерог- 
skiego nie trwała długo. Zainteresowani, о- 
tumanieni początkowo wymową oszusta, a 
następnie nawet rozpoczęciem robót zorjen- 
towali się w sytuacji. 

Węgorski trafił do kozy. М с 
W toku dochodzenia wyszła na jaw je- 

go przeszłość kryminala, okazało się bo- 
wiem, że był on już karany w: Lublinie za 
oszustwo (art. 591) a następnie w Krako- 
wie za dezercję. г 

Sprawa rozpoznawana byla przed kilku 
dniami w Sądzie Powiatowym  w Jaszu- 
nach (sędzia p. Skarbek - Pilarski) i za- 
kończyła się wyrokiem skazującym na dwa t 
lata więzienia. - ‚ 

Jedynem  tłomaczeniem się oskarżonego 
było... panie sędzia, przecież każdy człowiek 
potrzebuje żyć. 

ny afront, ale nie można było twier- 
dzić, żeby na tym interesie nie zys- 
kał ani trochę: niepodobieństwem 
jest operować miljonami, tak, aby set 
ki tysięcy nie przyczepiły się do 
rąk. 

A sztuka przyswajania sobie ty- 
siączków była mu dobrze znana. Obec 
nie miał w banku okrągłą sumkę, któ- 
ra była zupełnie dostateczna, aby za- 
bezpieczyć spokojną starość i wszel- 
kie wygody. Ale zanim rozpocznie 
spokojne życie, postanowił zemścić 
się na wrogach! 

Meer miał trzy cele, dla których 
dążył do Dolnej Kalifornii: 

Przedewszystkiem chciał spraw- 
dzić, czy Mendizobal postępował w 
myśl jego wskazówek. Wszystkie da- 
ne zdawały się świadczyć o tem, że 
łotr zdradził swego protektora: niejas 
ne sprawozdania, jakie przysyłał, ciąg 
łe skargi na inżyniera, które kończy- 
ły się zawsze prośbami 'i żądaniami 
pieniędzy, wreszcie brak odpowiedzi 
na ostatnie depesze. Czyż miał pozwo 
Jić, aby jego, Amerykanina z krwi i 
kości, wyprowadził w pole pierwszy 
lepszy metys? Musiała go spotkać za- 
służona kara za tę bezczelność! Na 
tę myśl ręka Meera szukała bezwied- 
nie w kieszeni marynarki browninga. 

A przytem, rozumował Ameryka- 
nin, Mendizobal zbyt dużo wiedział. 
Nie mogąc kupić jego milczenia, po- 
stanowił Meer  unieszkodliwić go w 
inny sposób. 

Drugim celem podróży Meera był 
alcade w Santa Rosalia. Sprytny afe- 
rzysta rozróżniał _ bowiem sprawę 
„Spółki Akcyjnej Barranco* i sprawę 
kopalni, od której spółka ta przejęła 
imię. Operacja giełdowa przepadła, 
ale pozostały olbrzymie skarby w zie- 
mi: żyła srebra,'o której mówił Men- 
dizobal, mogła zadowolić najwybred- 
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Kącik Grafologiczny 

B. Boos. Przyszły Wojewodo i Wielki 
Hetmanie Ltewski! — Na list špiesznie od- 
pisuję — chorowałem i eo ipso nie mogłem 
P. T. odpisywać na łaskawe listy — jestem 
zdrów i piszę. 

Że dotychczas nie uzyskał Pan delji 
wojewodzińskiej i buławy — sam Pan jest 
temu winien, jako kowal własnego losu. 

Zdolnościami życiowemi nazywam umie 
jętność stąpania po nieraz wyboistych trak- 
tach życiowych bez naruszenia w czasie 
„Spacerów* tego, co jest piękne, szlachet- 
ne, a nawet Święte. 

Każdy szlak życiowy winien mieć cel 
wyraźny — jaskrawo nakreślony. 

To są zdolności życiowe. 
„.,Trudno mi Panu iw kilku słowach okre 
Ślić, na jakiej podstawie określiłem przej- 
ścia duchowe — jest to już dłuższa poga- 
danka, O ile zdołałem zaspokoić Pańską 
ciekawość — będę uszczęśliwiony. Narazie 
— dowidzenia. 

Symbol. Symbolu tajemniczy, prosi Pani 
o dużo szczegółów — postaram się opraco- 
wać jak najdokładniej liścik Pani. 

Charakter ciekawy — dziwi mnie jedy- 
nie w Pani jedna rzecz, że — jak przypu- 
szczam — posiadając wszelkie dane po 'te- 
mu,, nie mogła, czy nie chciała Pani popra- 
cować nad sobą. 

,, Obdarzona przez naturę tak inteligencją, 
jak i zmysłem praktycznym, stanęła Pani 
na jednym ze szczeblów duchowej ewolu- 
cji i tu — stop! 

Czemu? a 
Zasadniczą cechą charakteru jest zmyst 

ładu i porządku (nader często u kobiet spo- 
„tykany), trochę uporu, nieco samowoli. 

Cele i dążenia życiowe — że tak po- 
wiem — — umiarkowane. 

Stanowczość. 
Śmieszną się może Pani wyda jedna 

ciekawa i bardzo  charakterystyczna cecha 
tego rodzaju pisma — macierzyństwo ..... 

Proszę to traktować poważnie, jest to 
cecha psychiczna bardzo zdrowa i piekna. 
u kobiet i stanowi cegiełkę (b. cenną) w 
strukturze monumentup kobiecości. 

Przy okazji proszę pozdrowić miłe kole- 
żanki. 

Zet. Dziękuję za bardzo dobrą próbkę 
pisma — mam jedynie jedno do zarzucenia 
— że tekstu trochę za miało.. 

Najciekawsza jest bezwzględnie pierw- 
sza próbka, pisana rondówką, w pozosta- 
łych znajduję ślad pewnego przymusu, czy 
stylizowania i kaligrafji. To jest źle. ° 

Czy mam być szczery? 
Dwojaki sposób bycia — to, co Niemcy 

(jak zawsze — brutalni) nazywają „Stras- 
senengel, Hausteufel“. 

Z umiejętnością salamandry potrafi Zet 
być bardzo miłą towarzysko i nieznośnie 
przykrą i upartą. 
: То йе — trzeba popracowač nad so- 
bą. 

Serce dobre — brak jednak zmysłu prak 
tycznego. Wyrabiać umysł, pracować nad 
sobą — no i nie gniewać się na grafolo- 
ga. 

RADJOG WILENSKIE 
ŚRODA, DN. 5 LISTOPADA. 

- 11.58 — Czas. 
12.05 — 12.50 Koncert solistów (płyty) 
13.10 Kom. meteor. 
15.45 — 15.50 Progr. dzienny. 
15.50 — 16.15 Radjokronika z Warszawy 
16.15 — 16.45. Audycja dla dzieci z War 

szawy. k A 
15.4" — 17.15 Koncert dla młodzieży 

(płyty). 
17.15 — 17.40 „O pismach J. Piłsudskiego 

-— odcz. z Warszawy wygł. Wł. Malinow- 
ski. 

17.45 — 18.15 Koncert z Warszawy. 
18.15 — 19.00 Tr. ze Lwowa. Przemó- 

wienie min. Kwiatkowskiego. 
19.00 — 19.10 Chwilka strzelecka. 
19.10 — 1925 „Kwadrans akademicki". 
19.25 — 19.35 Prog. na czwartek i rozm. 
19.35 — 19.50. Feljeton z Warszawy 

(„Podróż po pieniędzy" —- wygł. kpt. Za- 
rychta.) 

19.50 — 20.00 Pras. dzien. radj. z Warsz. 
20.00 — 20.15 Ciotka Albinowa mówi! 
20:15 — 20.30 Pogadanka muzyczna z 

Warszawy. 
20.30 — Koncert międzynarodowy z Bu- 

dapesztu. 
22.00 Feljeton z Warszawy „Za kulisa- 

mi.... chemji* — wygł. inż. T. Zamoyski. 
22.15 — 22.30 Koncert wieczorny (pły- 

). 2 
3 22.30 — 23.00 Komunikaty z Warszawy. 

23.00 — 0.15 Tr. z teatru „Morskie 
Oko* w Warsz. Il część rewji „Parada 
gwiazd“. 

    

Nominalnie koncesję  posiadal 
Stawton Meer. Coprawda, zrzekł się 
jej na rzecz „Spółki Akcyjnej", ale 
wobec upadku całego przedsięwzięcia 
koncesja wracała do niego. Narazie 
nie było innych pretendentów. Gdyby 
jednak wynikły jakieś trudności, 
uprzejmy alcade nie odmówi zapew- 
ne swej pomocy i wpływów! Należa, 
ło się jednak śpieszyć i nie dać siebie 
wyprzedzać. 

Trzecią sprawą było stwierdzenie 
stanu kopalni. W doniesieniach tego 
głuptaska — inżyniera, (które na swo 
je szczęście Meer umiał w porę rzu- 
cić do kosza, zanim się o nich ktoś 
dowiedział), stan kopalni przedsta- 
wiał się wspaniale. Kto wie, może ten 
„kogucik* miał rację? Może eksplo- 
atacja kopalni przyniesie więcej, niż 
wszystkie najwspanialsze kombinacje 
giełdowe? Stawton Meer uśmiechał 
się mimowoli na tę myśl. Czy zdecy- 
duje się jednak na to życie pustel- 
nicze? Sam jeszcze nie wiedział, co 
zrobi... 

Rytmiczny szum śruby okrętowej 
kołysał go. Dopalał cygaro, drzemiąc 
już, i wkrótce zapadł w głęboki sen. 
Śnił o dniu następnym, kiedy okręt 
stanie przy brzegu Dolnej Kalifornii. 

i zarzuci kotwicę w La Passe. Na po- 
kładzie panowała cisza. Cicho chra- 
piąc spał Stawton Meer snem spra- 
wiedliwego. 

Wczesnym rankiem okręt zatrzy- 
mał się w Mazattan. Dzisiątki łódek 
otoczyły natychmiast okręt, tragarze 
zaczęli wyładowywać towar, wnosząc 
na jego miejsce nowe skrzynie. 

Bieganina i krzyki zbudziły Staw- 
tona Meera. Zerwał się: śpiesznie, 
przyjrzał się robotnikom i zeszedł do 
swej kajuty, mrucząc z niezadowole- 
niem: 

— Djabli nadali tych robotników 
i te towary! Jeżeli tak dalej pójdzie 

  

  
  

  

KINO * Od dnia 2 do * listopada 1930 roku włącznie będą wyświetlane filmy: 
MIEJSKIE ANGE LITĄ** Dramat w 10 aktach. Hiszpańskie tło! Hiszpańskie tańcet 
SALA MIEJSKA „p W roli głównej: Renće Adorėe. Nad program: Tygodnik Aktualno- 

ul Ostrobramska 3. | ŚCI NF. 121 Kasa czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów od g. 4-ej. Następny program: „Szaiony ksiąžę“ 

KINO-TEATR Pierwszy raz w Wilnie! Triumfalny przebój dźwiękowy! Prod. 1930—31 r. 

HELIOS" | SEĘZĘ $ Poryw jew - pa oryw. wzrusz. dramat ze śpiewem w roli gł. ulub. | 
UL. Wileńska 38 E E PIE NEA ARZĄ publiczn. AL JOLSON i jego mały genjalny partner 

Frank Lee (bohater filmu „Śpiew. Błazen”. Film ten niema nic wspólnego z obrazem „Śpiewający Błazen* i jestto | 
Tel. 926. najnowszy przebój Ml" Jolsona.  Wszechświatowe powodzenie. Nad program rewelacyjne dodatki dźwiękowe. | 

Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15. Ceny zniżone tylko na pierwszy seans. 

O
 
T
a
 

  

ia 
Dźwięzowe Kino a 

Potężna Supersensacja Dźwiękowa! Wielka atrakcja sezonu. 
Ulubieniec publ. JACK HOLT w arcydziele dźwiękowem jako bohater. LOTNIK 

  

  

„KOLLYWOOD- olśni, Wzruszy, oczaruje miłością i bohaterstwem, Brawurowe zdjęcia walk! Niebywała technika: Nad program: Re-" 
Mickiewicza 22. wel. dodatek rysunkowy słynnego Flełszera. Dla młodzieży dozwolone. Ceny zniżone tylko na pierwszy seans 

Polskie Kino Dziś! Najnowszy DY KOS 3 D Wspaniały dramat 
WA a A“ film 1 raz w Wilnie w BSE E 12 akt. 

* 

Wielka 30. Tel. 14-81 
Nad program: Najnowszy film 1 raz w Wilnie Upiory stepu Potężny dramat z życia poszukiwaczy złota w 8 akt. 

W roli głównej Kean Maynard. 

  

Dziś! Oryginalny arcytwór stanowi. ący nową erę w historji ilustrujący najbardziej nieprawdopodobne, a jed- 

  

  

Kino-Teatr nak prawdziwe arcydzieło Kosztem dziesiątków miljonów dolarów przy udziale 100.000 ludzi stworzene  arcyfilm 
ss | wszechświatowej ARKA NOGEGO Potężne epokowe arcydzieło w 14 aktach. „STYLOWY dY PL W roli gł. Dolores Costelo i George O'Brien 

WIELKA 36. U w aga: doceniając wielkie walory artystyczne filmu Arki Noego dla spotęgowania wrażeń specjalna ilustracja 
muzyczna: symfoniczna i 2 orkiestry dęte. Że względu na wysoką wartość artystyczną dla młodzieży dozwołone. 

Kino Kol. Dziś i dni następnych wielka epopea życia poświęconego ojczyźnie przez dziewicę JOANNĘ D*ARC 
2 PP Aktėw 10, w roli tytutowej “ CA ORLEANSKA ne Genevols. „OGNISKO s„DZIEWI LE Simonne Genevois. Ul. Kolejowa 19.   kanonizowana. 

Joanna ponosi śmierć męczeńską na stosie, zostaje zaliczona przez Kościół do rzędu błogosławionych, rfastępnie 
Początek seansów o godz. 5, w niedziele i święta o 4 p.p. 

GIEŁDA WARSZAWSKA ||| YKK 

Z dnia 4 listopada 1930 r. 

Waluty i dewizy: 

Dolary 8.92,3/4 — 8. 

Komitet Rozbudowy 
miasta Wilna 

04,3/4 — 8.90,3/4 podaje do wiadomošci, že przy podziale kon 
Bukareszt 5.30 -— 5.31,1/2 — 5.28,1/2 tyngentu budowlanego roku następnego bę- 
Gdańsk 173.21 — 173.64 — 172.78. Holan- dą rozpatrzone tylko te podania, które zo- 
dja 359.06 — 359.96 — 358.16. Kopenhaga staną złożone do Komitetu przed pierwszym 
238.55 — 239.15 — 237.95. Londyn 43.32— 
43.43 — 43.21. Nowy York 8.913 — 8.933 
8.893. Oslo 238.55 — 230.15 — 237.95. Pa- 
ryż 35.00,1/2 — 35.09 — 34.92. Praga 
26.44,1/2 — 26.51 — 26.38. Nowy York ka- 
bel 8.922 — 8.942 — 8.902. Szwajcarja 
173.05 — 173.48 — 172.62. Stokholm 239.31 
— 239.91 — 238.71. Wiedeń 125.70 — 
126,01 — 125.39. Włochy 46.70 — 46.82 — 
46,58. Berlin w obr. prywatnych 212,48, 

Papiery procentowe: 

3 proc. pożyczka budowlana 50. Inwe- 
stycyjna 101. Inwestycyjna serjowa 102.25. 
5 proc. konwersyjna 48.50. 10 proc. kolejo- 
wa 104. 8 proc. L.Z.B.G.K. i B.R. obl. B.G. 
K. 94; te same 7 pr 83.25. 8 proc. L.Z, 
T.K. Przem. Polskiego 88. 4 i pół proc. 
ziemskie 51.75. 4 i pół proc. warsz. 
8 proc. warszawskie 71 71.50 - 
8 proc. Częstochowy 6 
wa 63. 4 i pół proc. obl. poż. 
Warszawy IV em. 42.50. 

   

    

  

konw. m. 

  

Pianina 
najsłynniejszej 

wszechświatowej fir 
my „ERARD“ oraz 
„BETTING'i 
„K.iA. FIBIGER“ 

uznane za najlepsze w kraju 
(na Targach Północnych nagrodzone 

Wielkim Złotym Medalem) 
sprzedaje na dogodnych warunkach 

Kijowska 4 Abelow. 

  

    

: OGŁOSZENIE. 

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych 
w Wilnie (ul. Słowackiego 2) zawiadamia, 
iż przetarg ofertowy na dostawę tarcicy $0- 
snowej, ogłoszony na 1l-go listopada 1930 
roku przenosi się na dzień 25-go listopada 
1930 r., w którym to dniu i odbędzie się ot- 
warcie olert: o godz. 12. 

Dostawa tarcicy na stacjach załadowa- 
nia. 
Ceny należy podać w ofertach loco wagon 
stacja załadowania ze wskazaniem  odle- 
głości od składnic Dyrekcji w Nowej Wilej- 
ce, Łapach i Brześciu, względnie należy 
podać stację, na których tarcica będzie do- 
starczona. Przy rozpatrywaniu ofert będą 
brane pod uwagę koszty przewozu. 

Szczegóły w Wydziale Zasobów. DOKP 
Wilno (Ill piętro, pokój nr. 38). 

robóta, będziemy tu stali cały dzień! 
Ze złością zasłonił iluminator  ti- 

ranką i położył się, postanawiając 
nie ruszać się ani na krok, aż do wy- 
ruszenia statku z portu. Służącego - 
Chińczyka, który przyszedł dowie- 
dzieć się, kiedy pasażer każe podać 
pierwsze śniadanie, wypędził z kaju- 
ty z krzykiem: Ф 

— Ja špię, idž do djabla! 
Syn Niebieskiego Cesarstwa znik- 

nął, szeleszcząc miękkiemi podeszwa- 
mi. Czas upływał. Sen nie powracał 
już. Słońce wznosiło się coraz wyżej, 
rozpalając powietrze do tego stopnia, 
że trudno było oddychać. 

Na statku były dosyć prymitywne 
urządzenia: wanny nie było wcale, a 
umywalki i prysznice znajdowały się 
w okolicach dziobu okrętu. 

Meer zdecydował się już opuścić 
swe więzienie, gdy z poza drzwi dole 
ciały do niego słowa, które wzbudzi- 
ły w nim przerażenie tak silne, że na 
chwilę był jak nieprzytomny.: służący 
-Chińczyk odpowiadał jakiemuś czło- 
wiekowi, którego głos wydał się Staw 
tonowi Meerowi znajomym: 

— Nie, senorze, — mówił Chiń- 
czyk, szepleniąc, i przekręcając sło- 
wa: — senor-pasażer źle spać. Zabro- 
nić mnie wchodzić! 

— Ależ mówię ci, żółty pysku, że 
to mój dobry znajomy. Jechaliśmy ra- 
zem, aż do Tepik. 

— Špi. | 
— Chciałem oddać jemu kapelusz 

który zapomniał w pociągu, nic wię- 
CGD 

— Proszę dać mnie, ja oddać! 
— Ale muszę  pierwiej zobaczyć 

go, może to nie on. 
— Drzwi zamknięte. 
— Idź do djabła! 
Rozległo się stukanie do drzwi. 

Meer, wciśnięty w kąt, podniósł drżą 
cemi palcami rewolwer. 

— Widzi  senor, tłumaczył 

     

grudnia roku bieżącego wraz z dokumentami 
(wyciągiem hipotecznym, zatwierdzonym 
projektem budowy, kosztorysem). 

Przewodniczący Komitetu Rozbudowy 
vice - Prezydent m. Wilna 

W. Czyż. 

Uw 

0ałoszenie 
Zarząd Spółdzielni Przemysłowo - Han- 

dłowej „Siła” zawiadamia, iż w dniu 12 li- 
stopada o godzinie 17 odbędzie się Walne 
Zgro zenie członków Spółdzielni w lo- 

y ul. Mickiewicza nr. 11. Na po- 
i obrad: 1) sprawy organizacyjne, 2) 

    

    

    

    

    

  

  

sprawa. sfinansowania spółdzielni i 3) wol- 
ne wnioski. 

ZARZĄD. 
Г er iż BSD RGEUKWAREE 

TANIO 
WIELKI WYBÓR 

MEBLI 

R. Łokacjewski 
Wileńska 23. 

! LOKAL E||Akusze ri 
ŻY AKUSZERKA W inteligentnym domu wydaje się SMIALOWSKA 

2 pokoje oraz Gabinet Kosme- 
tyczny, usuwa S 

z wszelkiemi wygoda- ki, pi: wągry, łu! 
mi, z frontowem wej- Keke, T 
Ściem, nadające się dła padanie włosów. Mic- 
doktora, adwokata lub siewicza 46. 
na biuro. Ul. Szope- 
na 3, m. 25 

  

  

RÓŻNE 

Droga do 
zdrowia... 

to stałe używanie radj. 
prep. Tlenol-Ra (krem 
eleksir) do zębów i ust. 

Mieszkanie 
3 pokojowe z wygoda- 
mi odnowione do wy- 
najęcia. Ul. Krakowska 

Ne 51. Informuje Do- 
zorca. 
  

  

  

Chińczyk, — on spać! 
Ale uparty nieznajomy nie dawał 

za wygraną, stukał jeszcze kilka razy, 
bez rezultatu. Meer usłyszał wresz- 
cie odgłos oddalających się kroków. 
Do uszu jego doleciał początek zda- 
mia: 

— Wysoki, ogolony. 
Mała blizna nad.... 

Koniec zdania przepadł w ogól- 
nym szumie i zgiełku, dolatującym aż 
tutaj. Jednym susem znalazł się Staw- 
ton Meer przy iluminatorze i odsunął 
firankę. Nieznajomy stał, odwrócony 
do niego plecami i rozmawiał z kapi- 
tanem. Potem zeszedł po drabinie do 
łodzi i wtedy Stawton Meer dostrzegł 
jego twarz: był to handlarz anana- 
SÓW... 

Dopiero o pierwszej O pod- 
niósł kotwicę. Gong, wzywający na 
śniadanie, nie mógł zmusić Meera do 
wyjścia z kajuty, z twarzą, rozpła- 
szczoną o grube szkło,  iluminatora, 
sledził oddalający się brzeg. 

Dopiero, kiedy okręt wypłynął na 
otwarte morze, zbieg zdecydował się 
ukazać na pokładzie. Mijając kapita- 
na, zauważył niedbale: 

-— Ależ podróż! Całą noc nie spa- 
łem! 

— Z gorąca? 
— Nie, komary nie dały mi spać. 
Kapitan zdziwił się: 
-— Komary? Na morzu? 
Stawton Meer zmieszał się: 
— Tak mi się zdawało. Zapewne 

e gorąca dostałem jakiejś pokrzyw- 
i. 

Ponieważ kapitan milczał, posta- 
nowił zaczepić go wyraźniej: 

‚ — Czy to przez sen wydawało 
się mi, że ktoś do mnie pukał? Nie 
wie pan, o co chodziło? 

— Zapewne służący prosił pana 
na śniadanie. 

— Nie, to było później. 

złote zęby. 

inteligentnych Brwi 
panów i panie na tere- 
mie województw: Wi- 
leńskim,  Nowogródz- i reguluje. Maquillage. 

kim, Białostockim i Po- 
leskim do korzystnej 

Gabinet . 

Cedi6 
stałej współpracy po- 

Kosmetyki 
Leczniczej 

szukuje poważne wy-/. Hrymiewiczowej. 
dawnictwo. Zgłoszenia u/, WIELKA A 18 m9. 

irzęsy 

długotrwa 

le przyciemnia henną 

  

osobiste w godz. ed ; +75 
10—2 i od 4—6 lub ee а A 
oferty z krótkim życio- SAR 4 k 
rysem skierować Wilno, 
Jagiellońska 3. m. 19. Bezpłatnie 

i solidnie pieniądze 
lokujemy pod zabez- 
pieczenie wekslowe 
i hipoteczne 
Dom H.-K. „Za- 
chęta** Mickiewi- 
cza 1, tel. 9-05. 

Bezpłatnie! 
Napisz natychmiast 
imię, rok, miesiąc uro- 
dzenia, otrzymasz ana- 
lizę charakteru, zdol- 
ności, przeznaczenia, 
określenie ważniej- 
szych faktów życia — 
— darmo. 75 gr. (zna- 
czki pocztowe), па 
przesyłkę załączyć. 
Warszawa, Psycho- 
Grafolog Szyller Į 
nik, Nowowiej 

      
  

ZGUBY 
gubioną legitymację 
U. S.;B. Nr. 3914 wy= 

aną w roku szkolnym 
1929—30 na imię Zo- 
fji Birtusówny, unię* 
ważnia się. 

    

   
   
      

  GABINET 
Racjonalne! Kosme- 

tyki Leczniczej. 

Wilno, Mickiewicza 
4. 

kobiec: 
Urode kónserwo- 
je, doskonali, odświc- 
ża, usnwa jej skazy 
i braki. Masaż 
twarzy i ciała (panie). 
Sztuczne opalenie ce- 
ry. Wypadanie włosów 
1 łupież. Najnowsze 
sdobycze kosmetyki ra- 

cjonalnej. 
Codziennie od g. 

W 

ŻE: ks ążeczkę ak 
cyzową wyd. prze. 

akcyz. wileńskiego skle= 
i pu tyton owego Mow- 

szy, Aronowicza przy 
ulicy Ponarskiej 47 w 
Wiliie. Koncesja Nr. 
769—1925 

+=
 

  

  

ZE": w sobotę pies 
w kagańcu rasy 

Doberman, czarny, ob- 
cięty ogon i nieobcię- 
te uszy. Znalazcę pro- 
szę o zwrócenie га 
wynagrodzeniem. Zy- 

10—8 gmuntowska 28 m. 10. 
P. 43. 

  

  

  

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

tomierzy, prostowników i innych. 

Firma MICHAŁ GIRDA, 
Tel. 16-28. 

  

— Później? Aha! Racja, racja, 
zapomniałem: jakiś pan pytał o pana. 

Meer przybrał wyraz zdziwienia: 
akiś pan? Chciał mnie wi- 

dzieć? Czy mówił swoje nazwisko? 
— Zapomniałem zapytać go < 

nazwisko. A | 
— Ale o mnie jak się pytał, czy 

wiedział moje nazwisko? h 

— Nie, powiedział tyłko, że szu- 
ka towarzysza podróży, aby oddać 
mu zapomniany w pociągu kape- |- 
iusz. RAPP 

— (Cóż za uprzejmość! 
—- Prawda, że bardzo uprzej- 

mie? 
— |... 0 co pytał pana? 
— Prosił, żebym mu opisał pań- 

ski wygląd. Uczyniłem te. i 
Meer z trudnością powstrzymał 

gest niezadowolenia: 
— Czy zostawił kapelusz? 
— Nie, zabrał ze sobą. Powie-y 

dział, że pewnie się omylił. 
Widząc, że Meer jest czegoś nie- 

zadowolony, kapitan zapytał cieka- 
wie: 

— To był rzeczywiście pański ka 
pelusz? 

— Nie, — urwał krótko rozmowę 
Meer. 

W Tepice nie zapomniał nic w 
ciągu: kapelusz miał u siebie w kaju- 
cie. 

Cały dzień, podczas gdy siatek 
sapiąc i szumiąc pruł wody Zatoki 
Kalifornijskiej, Stawton Meer siedział 
na pokładzie, paląc cygaro za cyga- 
rem, marszcząc brwi i rozmyślając | 
nad fatalną zmianą sytuacji, która 
stawała się dlań nagle tak groźną. 
Pod wieczór ukazały się zdaleka wie 

  

jų 
chołki św. Łazarza, a wkrótce note 
zamigotało w ciemności światło latar 

wysunię- | ni morskiej na najbardziej 
tym cyplu Dolnej Kalifornii. 

Meer odetchnął z ulgą.   
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Wczorajsza uroczystość mimo, że 
wypadły w dniu pracy i przy stosun- 
kowo złej pogodzie, udały się dosko- 
nale i wzbudziły ogólne zainteresowa- 
nie. Wszystkie pochody związane z u- 
roczystościami, obserwowane były 
przez liczne rzesze publiczności, a po- 
chód na Rossę zgromadził wzdłuż ca- 
łej trasy żywy szpaler. © į 

Nic dziwnego, przecież uroczystoś 
ci jak żadne inne związane są z Wil- 
nem. 

Cały dzień dał się zauważyć ruch 

wzmożony, a wieczorem ponadto mia 
sto iluminowane było rzęsiście — zwła 
szcza gmachy rządowe. 

* Bardzo efektowanie wyglądał Za- 

mek i Krzyże oświetlone od dołu. Po- 
nadto fronton Pazyliki oświetlono re- 

ilektorami, umieszczonemi na dzwon- 
nicy. a na gmachach państwowych ja- 
śniały godła państwowe i inicjały. 

Capstrzyk oddziałów wojskowych, 
policji i przysposobienia z pochodnia- 

mi wpłynął jeszcze bardziej na podnie- 
sienie się nastroju. 

POWITANIE UCZESTNIKÓW 
ZJAZDU. 

Przybywających do Wilna na Zjazd 

uczestników walk o Wilno witała ra- 

no na dworci kolejowym delegacja 
Federacji P. Z. O. O. ze sztandarami 
i orkiestrą. i 

Goście ulokowani zostali w przy- 

gotowanych zawczasu kwaterach. 

NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE I PO- 
CHODY NA CMENTARZ. 

Uroczystości wczorajsze  poprze- 

dzone zostały nabożeństwami: w ko- 

šciele >w. Kazimierza — za spokój 
„dusz policjantów poległych na poste- 
(runkach oraz w kościele św. Piotra 
i Pawła — za spokój dusz poległych 
harcerzy. 

Po obu tych nabożeństwach ufor- 
mowały się pochody na cmentarze 
Rossa i Antokolski, gdzie złożono 
wieńce na grobach poległych przy- 
czem na obu cmentarzach złożyli 
wieńce: pp. Wojewoda Raczkiewicz i 
Prezydent Folejewski. 
OBRADY UCZESTNIKÓW BAONU 

HARCERSKIEGO. 
Otwarcie zjazdu uczestników walk 

o Wilno poprzedziły obrady uczestni- 
ków Wileńskiego Baonu Harcerskiego, 
które odbyły się w foyer Teatru Wiel- 
kiego na Pohulance. : 

Zgromadzili się tu b. członkowie 
tego Baonu, młodzież harcerska i 
przedstawiciele społeczeństwa. Obra- 
dy zaszczycili swą obecnością woje- 
wodowie Raczkiewicz i Kościałkowski, 
J. E. ks. Biskup Bandurski, kurator 

"Pogorzelski, wicewojewoda  Kirtiklis, 
b. prezes Tymczasowej Komisji Rzą- 
dzącej Litwy Srodkowej Witold Abra- 
mowicz, reprezentanci wojska i inni. 
 Zagaił Zjazd kpt. Kawalec, dziękując 

_ gościom za przybycie. Przewodniczył 
wojewoda Kościałkowski. Wokół stołu 
prezydjalnego ustawiły się poczty 
sztandarowe harcerzy, 

. Pierwszy powitał _ uczestników 
| zjazdu p. wojewoda Raczkiewicz. Na- 

stępnie podniosłe przemówienie wy- 
głosił JE. ks. Biskup Bandurski, skła- 
dając hołd bohaterskiej młodzieży 
harcerskiej i kończąc swe  przemė- 
wienie hasłem harcerskiem „Czuwaj*, 

- powtórzonem przez obecnych. Z kolei 
wysłuchano referatu Romualda Ka- 

walca o przeżyciach harcerskich. 
Wreszcie odczytano depesze hołdow- 
nicze wysłane do Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej : Marszałka Piłsud- 
skiego oraz przyjęto zaproponowane 
Przez prezydjum uchwały,  poczem 
nastąpiło wręczenie odznak pamiątko- 
wych zjazdu harcerskiego JE. ks. 
-Biskupowi Bandurskiemu, wojewodzie 
Kościałkowskiemu i mjr. Bobrowskie- 
mu. Podobne odznaki otrzymają rów- 
nież gen.  Zeligowski i wojewoda 
Raczkiewicz, nieobecni w momencie 
tej uroczystości. 

Na zakończenie а 1cze obrad p. Kazi- 
mierz Studnicki, b, szef  kompanji 

Czasów walk z Sowietami,  poczem 
M zazna z propozycją wobec welkich 
 |zasług kpt. Tadeusza  Kawalca dla 
harcerstwa, za jego niestrudzoną i 
ofiarną pracę zwrócenia się do na- 

, czelnych włądz harcerstwa polskiego 
о nadanie mu odznaki honorowej. 
Propozycję tę zjazd przyjął hucznemi 
oklaskami. Zamknął obrady wojewo- 
da Kościałkowski, wyrażając przeko- 
nanie, że harcerstwo wileńskie pójdzie 
a największym  Wodzem Narodu 

я olskiego Marszałkiem Piłsudskim. 

—Czuwaj, by ideologja Marszałka po 
 WSZe czasy w Polsce pozostawała i 
zawsze w Polsce triumfowała — za- 
kończył p. wojewoda. 

harcerskiej wygłosił krótki referat z 
k     

  

    

  

Ksiądz, nauczyciel, ziemianin i włościanin 
— wszyscy — komu Państwo Polskie jest drogie 

głosują na jedynkę 
  

'° Wczorajsze uroczystości 

  

UROCZYSTE QTWARCIE ZJAZDU. 

Uroczyste otwarcie zjazdu uczest- 
hików walk o Wilno zgromadziło w sa 
li teatru Wielkiego kilka tysięcy osób. 

Wchodzącego na salę gen. Lucjana 
Żeligowskiego powitano entuzjastycz- 
nie. 

* Zjazd zagaił przewodniczący Komi 
sji Zjazdowej gen. Mokrzecki, poczem 
przewodniczącym zjazdu wybrano 
wśród manifestacyj gen. Żeligowskiego 

Orkiestra odegrała hymn państwo- 
wy. 

MOWA GEN. L. ŻELIGOWSKIEGO 

Następnie gen. Żeligowski spełniając ży- 
czenie Komitetu Zjazdu wygłosił dłuższe prze 
mówienie, w którem poruszył kilka morien- 
tów z dziejów wyzwolenia Wilna w roku 
1920. 

Otrzymałem rozkaz udania się do Białego 
stoku, do kwatery Marszałka Piłsudskiego w 
ostatnich dniach września — mówi generał 
Żeligowski — przyjechałem do Białegostoku, 
zameldowałem się w wagonie Panu Marszał 
kowi. Marszałek opowiedział mi całą ówcze- 
sną sytuację. Sytuacja ta była bardzo po- 
wazna i jedyną możliwością było powstanie 
'ludnaści w Wilnie. Marszałek zaproponował 
mni stanąć na czele powstania. Muszę powie 
dzieć, że się zawahałem z dwóch przyczyn. 
Po pierwsze dlatego, że nie chci; mi się 
nić Litwinów. Wiadomo było wszystkim, że 
Litwini kumali się w Wilnie z naszymi nie- 
przyjaciółmi wtedy, gdy armja polska bro- 
czyła Warszawą. Nie bacząc na to WSZY 
stko, ja nigdy nie mogłem tego połączyć z 
całym narodem litewskim, który zawsze u- 
wazałem za swoich braci. 

Drugą przyczyna było, że byłem wów- 
czas bardzo fizycznie i moralnie przemęczo- 
ny. Marszałek Piłsadski powiedział mi wte- 
dy: „Ale trzeba być przygotowanym na to, 
że może nastąpić ta ki moment, že nie tyl- 
ko sejm, nie tylko senat, ale i cała Polska 
stanie naprzeciw Pana. Ttrzeba się przygo- 

  

tować wziąć całą odpowiedzialność na sie- 
bie. To też nie można rozkazać takiej rze- 
czy. Ja nie rozkazuję“. 

tedy zdecydowałem się wziąć to i wy 
raziłem zgodę na objęcie dowództwa. Z ko- 
iei gen. Żeligowski przedstawił trudności, z 
któremi się zetknął wśród niektórych swoich 
podwładnych, gdy im oświadczył, że mają 
występować w charakterze buntowników. 

Po zaj Wilna, mówi dalej generał 
żejigowski, w hotelu Georgea zebrały się mi 
sje zagraniczne, które przysłały do mnie de- 
legację w osobie pułkownika irancuskiego z 
protą © udanie się do przedstawicielstwa 
ancu: skiego. 

I oto nie pamiętam dokładnie z kim, o 
ile sobie przypominam, z Perkowskim uda- 
liśmy się tam. Mówię o tem dlatego, że 
ten mały epizod bardzo dobitnie charaktery- 
zuje nasze ówczesne poglądy, a także po- 
giądy oficerów armij obcych. Z 
tam byli wszyscy oi wie czni, a 
na ich czele stał oficer an; Rozmowa 
miała przebieg następujący. W bardzo su- 
chym i oficjalnym tonie zapytał on: 

— jakim prawem Pan Generał zajął 
Wilno, wtedy kiedy Polska podpisała układ 
w Suwałkach? 

_ Powiedziałem: — Polska nie może pod- 
ać żadnych traktatów nie pytając o wo 

e ludności. Zająłem Wilno dlatego, ażeby 
dać moim rodakom możność wypowiedzenia 
się czego chcą. 

Wtedy on odpowiedział: — My jesteśmy 
przedstawicielami państw Ententy i zrobi- 
my tutaj porządek. 

Powiedziałem: — Nie ja na to zgodzić 
się nie mogę. Żadnego porządku wtedy kie- 

Następnie przemawiali: gen. Dąb- 
Biernacki, JM rektor Januszkiewicz, 
prezydent Folejewski i wice wojewoda 
Kirtiklis. 

Zabrał również głos przedstawiciel 
komitetu ormiańskiego, oficer, | który 
walczył w.4 dywizji wschodniej pod 
dowództwem gen. Żeligowskiego i w 
imieniu ludności ormiańskiej, osiadłej 
i emigranckiej złożył hołd wdzięcznoś- 
ci dlą narodu polskiego i Marszałka 

Piłsudskiego. ; 
Po wysłuchaniu przemówień powzię 

to uchwały oraz uchwalono treść de- 
pesz. do Pana Prezydenta Rzeczypospa 
litej i Pana Marszałka Piłsudskiego. 

Wspomniane uchwały mówią 0 
powołaniu do życia organizacyj p. n. 
„Związek b. Żołnierzy Litwy Środko- 
wej i Obrońców Wilna, przystąpienia 
do Federacji PZOO oraz o wyrażeniu 
hołdu gen. L. Želigowskiemu. 

W trakcie obrad zebrani urządzili 
huczną owację na cześć Marszałka Pił 
sudskiego, kiedy gen. Mokrzecki za- 
wiadomił iż Marszałek nadesłał z ra- 
cji zjazdu do Wilna swą fotografję z 

dy jesteśmy tutaj, niy gospodarze tego kra- 
ju, nikt niema potrzeby robić. Ten porządek 
zrobimy my. (Huczne oklaski). 

Wtedy Anglik powiedział: — Jak to, Pan 
nie uznaje państw Ententy, Pan nie uznaje 
prawa międzynarodowego? 

Powiedziałem:—Owszem jestem z naj- 
większem uznaniem dla państw Ententy i 
wiem co one zrobiły dla nas przez wojnę 
światową, ale jednocześnie te szacherki, któ- 
re tutaj się odbywają w naszej nieobecnoś- 
ci napróżno Pan nazywa prawem międzyna- 
rodowem (Oklaski). 

— A więc jeżeli nie na Entencie, na kim 
macie się oprzeć? Na kim Pan się będzie 
opierał? : 

Powiedziałem: —. Będziemy opierać się 
na sa'nych sobie i na naszych karabinach 
(oklaski) 

Anglik dość ironicznie mówi: — A skąd 
żeście te karabiny otrzymali? 

Powiedziałem: — Najmniej od pana 
Lioyd Georgea i od jego przyjaciół bolsze- 
wikow (oklaski i brawa). 

Powiedziałem wreszcie: — Dowidzenia 
nie potrzebujemy tracić czasu na te  roz- 
mowy, które nie doprowadzają do niczego. 
Proszę Panów jutro o godz. 12 opuścić Wił- 
ne. (huczne oklaski)* 

Tego samego dnia już po tej rozmowie 
rząd Litwy Środkowej wysłai depeszę ra- 
djową do Kowna wzywając Litwinów de 
porozumienia. Bo jakież były dalsze plany? 
Chcieliśmy dać możność ludności wypowie- 
dzieć się czego ona chce. Pozatem było je- 
szcze co innego. 

Przeszło od tanitej chwili lat dziesięć i 
możemy o tem mówić otwarcie. 

Tak, myśleliśrzy o stworzeniu wielkiej 
Litwy ze stolicą Wiłnem. Niestety do tego 
nikt nie był przygoiowany. Nie przygotowa- 
na była Polska, dlatego, że wtedy nie me- 
gia jeszcze imponować swoją siłą i nie mia 
ia zdecydowanej polityki. Nie przygotowane 
było Kowno, które całą polityke opierało na 
dziecianej nienawiści do wszystkiego co jest 
polskie , Nie przygotowana była i Wileń- 
szczyźna, bo porozumienie z Litwą było wte 
dy rzeczą najniepopularniejszą między wszy 
stkiemi mieszkańcami Wilna. Polska miała- 
by moralne prawo ukarać Litwinów za to, 
że oni w tak ciężkim dla nas momencie bra- 
tali się z naszymi nieprzyjaciółmi, ale tego 
nie uczyniła. Ja sądzę, że zrobiła dobrze, bo 
to byłaby niezmiernie niepopularna rzecz 
zwalczać ten mały a tdk sympatyczny dla 
kg ae który tylko co otrzymał niepod- 
ległość. , 

W dalszym ciągu swego przemówienia 
gen. Żeligowski podkreśla niefortunnie uży- 
te w rozkazie 3 Armji określenie „bunt ge- 
nerała Żeligowskiego”. Buntu żadnego nie 
było — stwierdza gen. Żeligowski, — a tyl- 
ko normalna zupełnie akcja dla wywaiczenia 
niepodległości. 

Z kolei gen. Żeligowski przypomina, że 
Litwini nic nie” odpowiedzieli na wystosowa 
ne do nich wezwanie i opisuje ciężką pracę 
państwową w Litwie Środkowej, którą pro- 
A przy współudziale swych współpraco 
wników. 

   

W zakończeniu swego a en. 
Zeligowski oświadczył: Zachodzi 3 
tanie czy idea, która przyświe 
ca rządom Litwy Śr odkowej 
jest pogrzebana na zawsz3 
Sądzę, że nie. Mnie się zdaje, 
że kiedyś nastąpi Porozaniłe: 
nie polsko litewskie. Wiem tylko 
jedno. Czasami mówią o kwestjach języko- 
wych Bardzo być może, że kiedyś zacznie- 
my się uczyć po litewsku — co do mnie to 
jabym chciał — ale tylko jestem przekonany 
że jeżeli my zaczniemy uczyć się po litew- 
sku, to przedtem naród litewski przestanie 
anębić swoich współobywateli i zacznie sie 
uczyć po polsku. 
  

*) Powyżej zacytowana przez generała 
Żeligowskiego rozmowa jego z przedstawi- 
cielami koalicji była ze słów. generała ogio- 
szona w „Słowie* z dnia 9 października 
1930 r. i omówiona w artykule wstępnym, 
redakcyjnym w tymże. nr. naszej gazety i 
zrobiła wielkie wrażenie na prasie zagranicz 
nej. Niedawno spotkaliśmy nawet artykuł 
w „izwiestjach* omawiający tę rozmowę 
generała. 

  

własnoręcznym podpisem: „Kolega — 
Kolegom*. Fotografja ta wraz z auto- 
grafem została umieszczona na czele 
wydanej z okazji zjazdu bardzo pięk- 
nej jednodniówki. 

POCHÓD NA ROSSĘ I CAPSTRZYK. 

. O godzinie 5 po poł. uformował się 
imponujących rozmiarów pochód. Po- 
chód wyruszył przy dźwiękach orkiestr 
na cmentarz Rossa. 

Pochód  przedefilował najpierw 
przed mogiłami obrońców Wilna koło 
głównego wejścia na cmentarz. Tu zło 
żono wieńce w mauzoleum, poświęco- 
nem bokaterskim obrońcom Wilna. Na 
stępnie złożono wieńce na osobnym 
cmentarzu pod kolumną ku czci żołaie 
rzy Żeligowskiego. Wieńre umżęgń p. 

Niezależnie od tego delegacja Fe- 
deracji PZOO oraz komitetu Wykonaw 

czego Zjazdu złożyły wieńce na 
cmentarzu wojskowym na Antokolu. 

jednocześnie przez ulice miasta 
przemaszerowały oddziały wojska i 
policji z pochodniami i orkiestrami. 

  
  

  

  

  

  

Wynik wyborów w Austrii 
Według wiadomości z Wiednia wybory niedzielne z 9 listo- 

pada dały wynik następujący: 

Socialni demokraci T2 t. zn. zyskali 1 mandat. 

Chrześcijańscy demokraci 66 „„  Stracili 7 mandatów. 

Blok b.kancierza Schobera 19 „,  Stracili 2 mandaty. 

Blok Heimwehry 8 „. zyskali 8 mandatów. 

Mimo zwiększenia liczby socjalistów o 1 mandat w wybo- 

rach tych zwyciężyła wyraźnie prawica. Blok Schobera Składa 

się bowiem z niemiecko-narodowych i partji chłopskiej. Wobec 
tego, że chrześcj. społeczni idą razem z Heimwehrą, co razem 

daje 74 głosy,—biok Schobera staje się języczkiem u wagi i w 

przyszłym parlamencie austrjackim odegra ciekawą rolę. 

Przygotowawcza komisja rozbrojeniowa 
PRZYJĘŁA WNIOSEK POLSKI. 

GENEWA. (PAT). — W ciągu posiedzenia w dniu 10 bm. przygoto- 

wawczej komisji rozbrojeniowej miała miejsce w dalszym ciągu debata nad 

propozycjami Polski, zmierzającemi do ustalenia maksymalnego czasu trwa 

nia obowiązkowej służby wojskowej, któregoby żadne państwo. przystępują c 

do przyszłej konwencji rozbrojeniowej, nie mogło przekroczyć. 

W sprawie tej zabierał ponownie głos delegat polski gen. Kasprzycki. 

Połączony w trakcie dyskusji wniosek polsko - angielski został ostatecznie 

poddany pod głosowanie i przyjęty 7 głosami przeciwko 6. 

Pozostali członkowie wstrzymali się od głosowania. Litwinow, który 

sprzeciwiał się początkowo wnioskowi polskiemu przez wzgląd na głoszone 

dotychczas przez delegację sowiecką demagogiczne hasła rozbrojeniowe, — 

nie mógł energicznie angażować się w obronie długotrwałej służby czynnej i 

powstrzymał się od głosowania. 

Drzewo sowieckie zasili kasę Litwy 
KOWNO. (PAT). — Osiągnięto tu porozumienie pomiędzy rządem litewskim a 

przedstawicielstwem sowieckiem w sprawie- obrabiania drzewa sowieckiego na tarta- 
kach w Kłajpedzie oraz jego wywozu przez port kłajpedzki. 

Komisarz bolszewicki kandydatem Centroiewu. 

Litwa weźmie udział w konferencji celnej 
KOWNO. (PAT). jak donosi prasa litewska Lirwa weźmie udział w 

konierencji celnej, która odbędzie się 27 listopada w Genewie. 
Litwę będzie reprezentował na konferencji radca handlowy poselstwa 

litewskiego w Paryżu p. Dobkiewiczius. Łitwa prawdopodobnie podpisze 
konwencję celną, która przewiduje zakaz podnoszenia stawek celnych od 
dnia 1 marca 1931 roku. ; 

Awantury młodzieży wszechpolskiej 
we Lwowie 

WARSZAWA, 10. XI. (tel. wł. „Słowa*). W niedzielę dnia 9-go b.m: we 

Lwowie około godziny 5 po poł. wtargnęła do jednej z sal Politechniki Lwo- 
wskiej gdzie odbywało się za zezwoleniem rektora walne zgromadzenie Bra- 
tniej Pomocy studentów żydowskich silna grupa studentów rekrutująca się 
z pośród młodzieży wszechpoiskiej. Wywiązała się bójka, w wyniku której 
młodzież wszechpolska wypchnęła zgromadzonych siłą z sail na korytarz 
uniemożliwiając dalsze prowadzenie obrad, poczem zerwała tablicę z ogłosze- 
niem Bratniej Pomocy Studentów Żydów, oraz tablicę Towarzystwa Ukraiń- 
skich Słuchaczy Politechniki „Osnowa*. Tablice te spalono na podwórzu przed 

gmachem Politechniki. Zawiadomiona o zajściu policja zjawiła się na miejscu, 

lecz już nie zastała demonstrantów. 

Nominacje w armii 
WARSZAWA, 10. XI. (tel. wł. „słowa*). Dowiadujemy się, że gene- 

rałowie brygady Dąb-Biernacki, Orlicz Dreszer i Fabrycy mianowani zo- 
stali generałami dywizji. Generałami brygady mianowani zostali pułkowni- 
cy Jan Kruszewski, dow. K. O. P., Ignacy Kordjan Zamorski, drugi zastę- 
pca szefa sztabu głównego, Sergjusz Zahorski, dow. brygady kawalerji w 
Poznaniu, Stanisław Skwarczyński, dow. 1 dyw. p. Leg. i Tadeusz Mali- 
nowski dow. dyw. piech. w Gnieźnie, pozatem 27 ppułkowników mianowa- 
ni pułkownikami. 

      

1920 rok 
Przychodziła do mnie wtedy babulka z wioski 
I lamentowała, że mam takie troski, 

Że spalone są meble, stłuczone szyby i lustra, 

Że jem chleb z oszakami i że Śpiżarnia pusta. 

Że jeżdżę do kościoła kulawą taradajką, 

I podpasuję stary burnus chłopską krajką... 

Że nie wyglądam jak Pani a gorzej ochmistrzyni, 
Że ona „życcia, nie ma* póki to nie minie... 

Tak nademną biadoliła i płakała: ; 

„Paniczka, tak ty ze wszystkiem znaczy się zholała*? 

Tak całowała w ręce i w rękawiczki, 
I kłaniała się aż po moje podarte trzewiczki. 
Boga i wszystkich świętych wzywała na świadki 

Że oddana mi jest zupełnie ona i jej dziatki 

I głową chwiała i prawie mdlała 

Że tyle pańskiego dobra dol a zabrała... 

A z pod jedwabnego ze złotym haftem szalu, 

A z nad aksamitnej peleryny (wspomnienie po balu)... 

A z nad pokradzionych szmat i zaduchu machorki, 

Biegały chciwe oczki lśniące jak paciorki... 
Hro. 

  

  

    

  

  

KANDYDACI B.B.W.R. 

  

ROMAN SKIRMUNTT 
Urodzony jest na Polesiu w pow. 

Pińskim majątku Porzecze w r. 1868. 
Nauki ukończył w gimnazjum rzą- 

dowem — (w on czas w języku wy- 
kładowym niemieckim) w Rydze. W 
życiu społecznem zaczął przyjmować 
udział w pierwszych latach tego wie- 
ku, w 1904 został członkiem rady 
mińskiego Towarzystwa Rolniczego. 

W 1906 jest posłem do 1-ej dumy 
państwowej z Ziemi Mińskiej w 1907 
wice-prezesem Mińskiego Tow. Rolni- 
czego. 

W 1910 posłem do rady państwa z 
Ziemi Mińskiej, który to mandat skła- 
da w 1911 r. 

Radnym ziemstwa. (sejmiku) po- 
wiatowego i gubernjalnego (Pińsk i 
Mińsk) był od 1906 r. aż do wojny. 
W czasie wojny jako oficer rezerwy 
wstąpił w szeregi armji rosyjskiej. 
Na skutek starań ziemstwa, odkomen- 
dorowany do zarządu cywilnego, peł- 
nił obowiązki Pełnomocnika żywno- 
ściowego gub. Mińskiej od 1915 r. — 
1917-go w r. 1917 został delegowany 
z ziem białoruskich do rady rosyjskiej 
republiki w. Petersburgu — rozpędzo- 
nej przez bolszewików w. końcu paź- 
dziernika tego samego roku. 

Od 1923 — 28 był sędzią honoro- 
wym przy sądzie okręgowym w Piń- 
sku, prezesem rady wojewódzkiej, 
Tow. Rolni. potem O. T. K. R., od po- 
czątku ich istnienia po dziś dzień, w 
tym samym okresie czasu — człon- 
kiem rady gminnej, pińskiego sejmiku 
powiatowego, wydziału i t. p. 

Obecnie kandyduje na miejscu szem 
ua senatorskiej kócia wo ni ze 
go od Bezpartyjnego Bloku Ws i a 

Rządem. В 

MIN. CAR U SĄDOWNIKOW 

Wczoraj dnia 9 bież. miesiąca pan 
minister sprawiedliwości p. Stanisław 
Car podejmowany był w Wilnie obia- 
dem przez miejscowych sędziów i pro 
kuratorów. 

Na obiedzie byli obecni p. wojewo- 
da Raczkiewicz i dyrektor departamen 
tu p. Mieczysław Swiątkowski. 

W odpowiedzi na przemówienia, ja | 
kie wygłosili w czasie obiadu prezes 
Sądu Apelacyjnego p. Bzowski i proku 
rator Sądu Apelacyjnego p. Przyłuski, 
pan minister podniósł dodatnie wyniki, 
osiągnięte przez sądownictwo apelacji 
wileńskiej na gruncie nowego zunifiko 
wanego ustawodawstwa polskiego i 
zaznaczył, że w pracach swych w od- 
niesieniu do Wilna i' Wileńszczyzny 
kierował się zawsze tem gorącem uczu 
ciem, jakie dla nich żywi. 

Po przemówieniach p. prezesa Bzo 
wskiego i wiceprokuratora p. Parczew 
skiego odpowiadali pp. wojewoda Ra- 
czkiewicz i dyr. Świątkowski. Wśród 
serdecznego i prawdziwie koleżeńskie- 
go nastroju obiad przeciągnął się do 
godziny 18-ej, poczem p. minister odje 
chał do pałacu, gdzie mieszkał pod- 
czas pobytu w Wilnie w charakterze 
gościa p. wojewody. 

Składamy serdeczne podzię- 

kowanie przyjaciołom i znajomym 
oraz władzom i instytucjom spo- 

łecznym za oddanie 

posługi 

ostatniej 

$. p. 

Teofilowi Szopie 
ŻONA i CÓRKA. 

  

D-r 
Hawryłkiewiczowa 

wyjechała zagranicę     
 



  

Dalsza walka czy pokój 
New York. 

Wykazaliśmy, że rywalizacja ame- 
1ykańsko-angielska toczy się na wszy- 

-stkich niemal polach. Walczą z sobą o 
wpływy banki z Wall Street i z City, 
walczą amerykańscy i angielscy eks- 
porterzy o rynki zbytu, walczą produ- 
cenci o surowce, konkurują ze sobą 
marynarki handlowe obu krajów, usi- 
łują Amerykanie wyzwolić się z pod 
angielskiej dominacji w zakresie po- 
łączeń telefonicznych, a wreszcie chcą 
sobie zapewnić  hegemonję na swej 
półkuli przez zagwarantowanie paryte 
tu pomiędzy swoją a brytyjską flotą 
wojenną. Na wszystkich _wymienio- 
nych polach odnieśli już Amerykanie 
duże sukcesy, albowiem w ostatniem 
ćwieróćwieczu w niezwykle szybkiem 
tempie wzrosły wytwórczość i boga- 
ctwo Stanów Zjednoczonych, kiedy 
rozwój pomyślności Wielkiej Brytanii 
się zatrzymał, kiedy niektóre gałęzie 
angielskiej wytwórczości przeżywają 
przewlekły kryzys, a jednocześnie we 
wnątrz lmperjum Brytyjskiego odbyła 
się głęboka przemiana natury politycz 
nej, przemiana conajmniej utrudniają- 
ca Wielkiej Brytanji szybkie i skutecz- 
ne przeciwdziałanie konkurencji Sta- 
nów Zjednoczonych. 

Czy pomyślność Stanów 
szybko będzie wzrastała? 

Czy zastój w położeniu gospodar- 
czem Wielkiej Brytanji będzie się prze 
dłużał? 

Bez odpowiedzi na dwa powyższe 
pytania nie sposób jest przewidzieć, 
jak się w przyszłości ułożą stosunki 
angielsko - amerykańskie. 

Zwiedziliśmy właśnie Izbę Hand- 
lową Stanów Zjednoczonych w Wa- 
szyngtonie. Jeden z dyrektorów, prag- 
nąc dać nam pojęcie o pomyślności 
Stanów Zjednoczonych, tak mówił: 

—- Stany Zjednoczone liczą tylko 
6 proc. zaludnienia naszego globu 
(120 miljonów na 2 miljardy ludzi), 
ale posiadają 36 proc. złota całego 
świata; na Stany przypada 44 proc. 
światowej produkcji węgla, 48 proc. 
stali, 53 proc. miedzi, 40 proc. cynku, 
38 proc. ołowiu, 56 proc. bawełny, 
70 proc. siarki; Stany spożywają 68 
proc. światowej produkcji nafty, 65 
proc. kauczuku, 75 proc. jedwabiu, 52 
proc. cyny, 46 proc. saletry, 48 proc. 
kawy, 21 proc. cukru; Stany posiadają 
26 miljonów samochodów, czyli 76 
samochodów całego świata; na Stany 
przypada więcej niż połowa pracy na 
świecie wykonywanej, jeśli do pracy 
ludzi dodamy  energję, produkowaną 
mechanicznie. 

nadal 

imponujące to cyfry! Jakież są 
główne przyczyny ilustrowanego przez, 
nie wzrostu pomyślności? Olbrzymie 
terytorjum, stanowiące największy na 
świecie jednolity rynek zbytu; niezwyk 
łe zgromadzenie bogactw naturalnych, 
zezwalające na rozrzutną gospodarkę 
surowców; prawidłowa organizacja 
pracy, polegająca na dążeniu do jak- 
najwyższej wydajności w: jaknajkrót- 
szym czasie; wysoki poziom życia 
wszystkich mieszkańców irozpowszech 
niona sprzedaż na kredyt; barjery cel- 
ne i, ostatnio, wstrzymanie imigracji. 

ТОМ 
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NOTATKI MUZYCZNE 
W kronice wileńskiego ruchu mu- 

zycznego, bieżący sezon zimowy sta- 
nie się nietylko pamiętnym każdemu 
szczeremu miłośnikowi muzyki, lecz 
powinien mieć znaczny wpływ na pod 
niesienie muzykalności w naszem mie- 
ście. 

Chyba nigdzie w Polsce dotąd nie- 
notowana, bezprzykładna życzliwość, 
jaką wykazał pan wojewoda Włady- 
sław Raczkiewicz, nie będąc niezwy- 
kle pasjonowanym melomanem, lecz 
doskonale oceniając doniosłość kultu- 
ralną powszechnego umuzykalnienia, 
ziiewała wszystkich, pośrednio i bez- 
pośrednio zainteresowanych w rozwi- 
nięciu muzykalności u nas, do najgłęb- 
szej wdzięczności. 

Od lat czternastu egzystujący, zor- 
ganizowany przez Ś. p. hrabiego Igna- 
cego Halka - Ledóchowskiego, zespół 
kameralny „im. Stanisława  Moniusz- 
ki*, posiadający obecnie tylko dwóch 
członków. mianowicie: kapelmistrza 
Mikołaja Salnickiego i prof. Francisz- 
ka Tchorza, z kompletu pierwotnego, 

już w roku zeszłym, dopełniony przez 

udział prof. Marceliny Kimontt-Jacy- 

nowej (fortepian), prof. Hermana Soło 

monowa (1 skrzypce) ip. Mich. Szab- 
saja (2 skrzypce), wznowił swą dzia- 

ialność artystyczną, urządzając, pod 

opieką Wileńskiego Towarzystwa Fil- 

harmonicznego oraz Polskiego Radja, 

Z wyjątkiem rozległości terytorjum 
są to zatem czynniki teoretycznie przej 
ściowe, ale nie przewidujemy zniknię- 
cia któregokolwiek z nich w ciągu jed- 
nego conajmniej pokolenia. Krach gieł 
dowy z jesieni roku 1929 zrujnował 
zapewne dziesiątki tysięcy spekulan- 
tów, ale nie wstrząsnął podstawami 
amerykańskiej pomyślności. Sami Ame 
rykanie przyznają — jak np. Nicholas 
Roosevelt w swej pracy America and 
England? (London, 1930) — że powo 
jenne abnormal conditions, faworyzu- 
jące szybki wzrost bogactwa Amery- 

"ki, nie mogą „trwać bez końca* (s. 
105). Tempo tego wzrostu w ciągu 
iat najbliższych zapewne zmaleje, po 
siedmiu „latach  tłustych* (1922 — 
1929) może przyjdą „lata chude”, ale 
wzrost bezwzględny nie ustanie. Nie 
ustanie też tak charakterystyczny dla 
amerykańskiego życia thrili, radosny 
dreszcz twórczy; nie ustanie Świetna, 
niezrównana w swej organizacji i po- 
mysłowości propaganda, dzięki której 
przemysł amerykański modeluje po- 
prostu gusty publiczności i stwarza 
mody na masowo produkowane wyro- 
by. Ta mass production ujednostajnia 
życie amerykańskie, upodabnia do sie- 
bie miasta, w miastach domy, a w do 
mach mieszkania. Ale przeciętny Ame 
rykanin godzi się na tę uniformity, bo 
zapewnia mu ona tani komfort; dla 
fabrykanta zaś ta standaryzacja życia 
jest warunkiem  taniości produkcji i 
sławnej efficiency, z której wszyscy 
Amerykanie tak są dumni i na której 
ołtarzu składają nawet część swej wol 
ności osobistej. 

Tempo wzrostu bogactwa Stanów 
Zjednoczonych nie może się stale po- 
większać, bo ciągła współczesność ta- 
kich objawów, jak: primo, coraz więk 
sza aktywność bilansu handlowego, 
secundo, wzmagające się inwestycje 
zagranicą i tertio, stałe wpływy ze 
spłaty długów międzysojuszniczych — 
to ekonomiczna niemożliwość. Rozu- 
miemy dobrze, iż dotychczas długi by 
ły w ręku Ameryki narzędziem ich po- 
lityki ekspansji, a głównie skuteczną, 
bardzo bronią w rywalizacji z Anglją. 
W przyszłąści jednak niezbyt odległej 
Amerykanie albo te długi zredukują, 
albo obniżą u siebie barjery celne, bo 
Europa płacić może głównie w towa- 
rach. 

W tych wszystkch dziedzinach 
przemysłu przetwórczego, w których 
masowa produkcja jest niemożliwa, 
Europa ma i będzie miała wyższość 
nad Ameryką. Nie znikną więc ekono- 
miczne podstawy dla wwozu całego, 
szeregu towarów europejskich do Ame 
ryki. Ponieważ głównym dłużnikiem 
Stanów Zjednoczonych . jest Anglja, 
przeto wwóz angielski powinienby 
otrzymać najwięcej ułatwień. To jed- 
nak jest wątpliwe. Widzieliśmy, że 
kapitały amerykańsk. idą z pomocą nie 
mieckiej żegludze,, że lokują się w nie- 
chemicznym, a także w mechanicz- 
nym. Lokują Amerykanie swe kapita- 
ły dla zysku oczywiście, ale jedno- 
cześnie wspomagają głównego euro- 
mieckim przemyśle elektrotechnicznym 
peiskiego konkurenta — Anglję. 

W rezultacie, w odpowiedzi na 
pierwsze na wstępie niniejszej konklu 

  

    

w sali Związku Zawodowego  Litera- 
tów Polskich, co miesiąc, jedną „Nie- 
zielę Kameralną". Wieczory te — w 

ilości ośmiu — cieszyły się zasłużo- 
nem powodzeniem artystycznem i zjed 
nały sobie bardzo liczne głosy uzna- 
nia pośród radjosłuchaczy, jednak wy- 
niki takowe nie były w stanie zapew- 
nić im stałej egzystencji. 

Grożące niebezpieczeństwo usunął 
p. wojewoda, roztaczając osobistą 
opiekę nad organizacją, którą się gor- 
liwie zajęli przedstawiciele Wydziału 
Sztuki: pan konserwator dr. Lorentz i 
pan T. Łopalewski. Wspaniała sala 
pałacu Reprezentacyjnego, raz na mie- 
siąc, będzie udzielana na urządzenie 
„czwartków kameralnych* dla gości 
zaproszonych, opłacających wstęp na 
korzyść Bratniej Pomocy  słuchaczów 
Konserwatorjum Muzycznego. 

Każdy program „czwartkowy* bę- 
dzie w całości wykonywany powtórnie 
w najbliższą niedzielę wieczorem, naj- 
zupełniej publicznie, w sali Konserwa 
torjum Muzycznego, skąd įednoczeš- 
nie będzie: częściowo — o ile czasu 
wystarczy — przekazywany przez wi- 
leńską rozgłośnię Polskiego Radja. 

Nie ulegało wątpliwości, że takie 
ujęcie sprawy, osobiście przez pana 
wojewodę, rozwiązuje ją jaknajpomyśl 
niej, a wieczory w pałacu zgromadzą 
nawet osoby, nie biorące zwykle udzia 
łu w miejscowym ruchu muzycznym. 
idei muzycznej. Cóż z taką „muzyką* 
może począć najzupełniejszy laik, pra- 

zji sformułowane pytanie, stwierdza- 
my, że dalszy wzrost pomyślności Sta 
nów Zjednoczonych wydaje się nam 
niewątpliwy, a tylko tempo tego wzro 
stu będzie wolniejsze. 

Przechodząc do położenia Wiel- 
kiej Brytanji, zastanowić się trzeba, 
pod wpływem jakich przyczyn pań- 
stwo to przeżywa kryzys, którego wy- 
razem jest olbrzymia liczba bezrobot- 
nych, wahająca się od lat dziesięcin 
dookoła cytry 1,250,000 (a dziś się- * 

5 
Ž gająca 2 miljonów). Choć bilans płat- 

niczy Wielkiej Brytanji ciągle jest do- 
datni i obawy, że W. Brytanja żyje 
dziś z kapitału, są bezpodstawne, to 
przecież deficyt bilansu handlowego 
wzrósł w porównaniu z sytuacją przed 
wojenna i niełatwo zostanie zreduko- 
wany. Jeśli wartość przywozu angiel- 
skiego w roku 1913 oznaczymy cyfrą 
100, to w r. 1924 (bez reeksportu i w 
tej samej wartości) wynosił on 106, 
a w 1927 roku — 120. Wywóz zaś, 
ckreślony na 100 w 1913 roku, spadł 
w 1924 r. do 76, a w 1927 r. wynosił 
78. 

Przyczyn tego stanu rzeczy jest 
laika. Niektóre sa przejściowe, inne 
łatwo usunąć się nie dadzą. Do pierw 
szych zaliczyć należy: primo, raptow- 
ną deflację po roku 1920 i powrót do 
waluty złotej; secundo, skurczenie się 
po wojnie siły nabywczej na wielu 
rynkach (szczególnie w Europie środ- 
kowej i wschodniej oraz na Bliskim 
i Dalekim Wschodzie) ; tertio, przesta- 
rzałą organizację produkcji w Anglji. 

Przyczynami, noszącemi charakter 
stały są: primo, rozwój lokalnych prze 
mysłów w Azji i Ameryce Południo- 
wej; secundo, wzmożona konkurencja 
państw obcych, a przedewszystkiem 
konkurencja Stanów Zjednoczonych. 

Trudno jest zwalczać konkuren- 
cję Stanów wkrajach obcych, ale wal- 
ka powinna być łatwiejsza w krajach 
brytyjskich. A zatem ratunek leżałb 
przedewszystkien w zacieśnieniu 
stosunków gospodarczych pomiędzy 
Wielką Brytanją a Dominion'ami i ko- 
lonjami angielskiemi. Zanim lordowie 
Beaverbrook i Rothermere założyli z 
hałasem swoją etemerydę p. n. United 
British Empire Party, wielu polityków 
i ekonomistów na tej drodze szukało 
lekarstwa na trudności brytyjskiego 
handlu zagranicznego. Lord Melchett 
(dawniej sir Alfred Mond) w dwu z ko 
lei książkach stara się wykazać, że 
Imperjum Brytyjskie jest potęgą więk- 
szą od Stanów Zjednoczonych, albo- 
wiem „kontroluje* 27 proc. światowej 
produkcji pszenicy, 66 proc. ryżu, 53 
proc. bydła, 51 proc. owiec, 69 proc. 
złota, 42 proc. cyny, 88 proc. niklu, 
15 proc. srebra, 30 proc. cynku, 23 
proc. ołowiu, 77 proc. wełny i 87 proc. 
kauczuku..... Gdyby jednak organizm 
rozporządzał teimi zasobami, — byłby 
to atut ogromny. Ale, aby go należy- 
cie wygrywać, konkluduje lord Mel- 
chett, trzeba zaprowadzić zupełnie wol 
ny handel w granicach  Imperjum, 
oraz prohibicyjne taryfy przeciw pro- 
dGuktom obcym. 

Aczkolwiek lord Melchett uważa to 
za święty obowiązek (a holy duty), 
wobec Imperjum, to przecież dwie 
wielkie ankiety angielskich rzeczo- 

wie dwie i pół godziny (!) męczony 
słuchaniem jej, z obowiązku grzeczno- 
ści towarzyskiej? Ulegając bezbronnie 
takiemu znęcaniu się i ubolewając nad 
Pierwszy „czwartek* w pałacu ściąg- 
nął wielką ilość osób, których się nigdy 
na żadnym koncercie nie spotyka. By- 
żoby wszystko w najlepszym porząd- 
ku na tym „najlepszym ze światów 
imožtiwych“ — jak twierdził Leibnitz, 
-— gdyby nie wielkie „ale*, spowodo- 
wane zmianą najbardziej zasadniczą, 
programu pierwszego wieczora, pomi- 
ino, że wszystkie programy, z uwzględ 
nieniem rozwoju historycznego muzy- 
ki, w porządku chronologicznym od 
w. XVII aż do czasów najnowszych, 
były już na cały sezon ustalone. 

Wszakże nielicznym, lecz za to bar 
dzo natarczywie narzucającym swe 
upodobania, muzycznym _ „moderni- 
stom* udało się wyzyskując niepo- 
spolitą uprzejmość i łaskawą uczynność 
pana wojewody, usunąć program, prze 
widziany na pierwszy wieczór, zastę- 
pując go sztukami „„nowoczesnemi' 

Jeżeli celerń takiego czynu miało 
być zjednanie prozelitów „nowej mu- 
zyki* to bardzo wątpliwe, czy choć w 
drobnej części zamiary były osiągnię- 
te. Wobec audytorjum, tak mało oswo 
ionego z trudniejszą do słuchania mu- 
zyką, roztoczono gmatwaniny dźwię- 
kowe, przepełnione nieznośnemi dys- 
harmonjami, które nawet doświadczo- 
nym fachowconi dają twardy orzech 

- bezowocne, albowiem 

znawców pełne są zastrzeżeń wobec 
tak radykalnego lekarstwa, które nie- 
chybnie spowodowałoby represalje ze 
strony Stanów Zjednoczonych. Angli- 
cy bez trudności zgodziliby się na tę 
próbę sił, gdyby byli pewni, że wszy- 
stkie Dominion'y pójdą za nimi. Otóż 
pewności tej nie mają, albowiem nie 
wszystkie interesy Dominion'ów pokry 
wają się z interesami Wielkiej Bryta- 
uji i odwrotnie. 

Chełpią się Anglicy, że Imperjum 
Brytyjskie — to „jedno z pierwszych 
mocarstw europejskich, to „wzra- 

stające mocarstwo amerykańskie", to 
„jedyne mocarstwo  australijskie'* 

„jedno z największych mocarstw azja- 
tyckich*, i „największe afrykańskie". 
Imperjum Brytyjskie — to naprawdę 
największa w dziejach świata konstru- 
kcja polityczna. Niepodobna nie żywić 
najgłębszego podziwu dla przedsię- 
Liorczości, pomysłowości i wytrwało- 
ści narodu, który ją stworzył. Ale Im- 
perjum obecne zgoła jest niepodobne 
do  „pierwszego“ Imperjum z przed 
oderwania się odeń Stanów Zjednoczo 
nych, kiedy to wszystkie posiadłości 
zamorskie administrowane były bez- 
pośrednio przez rząd londyński; róż- 
ni się też bardzo od „drugiego Imper- 
jum, kiedy „Zjednoczone  Królestwo'* 
zajmowało w jego łonie miejsce cen- 
tralne, a mniej lub więcej autonomicz 
ne Dominion'y były tylko jego sateli- 
tami. 

W czasie wojny Dominion'y wspa- 
niale zamanifestowały swą solidarność 
z metropolitą, alx wzamian zażądały 
po wojnie jeszcze większej autonomii: 
konferencja imperialna . z roku 1925 
sformułowała w historycznym ra- 
porcie & p. Lorda  Balfour'a 
podstawy „trzeciego“ Imperium 
Brytyjskiego. Zaraz na wstepie 
raport stwierdza, że ustalenie jedno- 
litej konstytucji dla Imperjum byłoby 

Imperjum nie 
poddaje się klasyfikacji i nie po- 
siada żadnego istotnego podobieństwa 
do jakiejkolwiek innej politycznej or- 
ganizacji istniejącej obecnie, lub zna- 
nej w przeszłości** Raport zaznacza, że 
Wielka Brytanja i Dominion'y są te- 
raz „samodzielnemi społecznościami 
w ramach Imperjum Brytyjskiego, rów 
rorzędneimi co do położenia prawne- 
go, pod żadnym względem niepodpo- 
iządkowanemi jedna drugiej w jakiej- 
kolwiek dziedzinie ich spraw we- 
wnętrznych czy zewnętrznych, cho- 
ciaż połączonemi przez wspólne wierne 
poddaństwo wobec Korony i dobro- 
wolnie zrzeszonemi jako członkowie 
Brytyjsk. Rzeczypospolitej  Narodów** 
(British Commonwealth of Nations). 
Raport zaznacza, że „każdy Dominion 
jest teraz i zawsze musi pozostać je- 
dynym sędzią co dc rodzaju i stopnia 
swej współpracy* (w ramach Imper- 
jum); choć zaraz potem jego autoro- 
wie dodają: „Żadna sprawa wspólna 
nie będzie przez to, naszem zdaniem, 
wystawiona na  niebezpieczeństwo*'... 
—- Ю przecież faktem jest, że od r. 
'840, kiedy Kanada otrzymała pierw- 
szy responsibie government, wewnętrz 
ne węzły pomiędzy składowemi czę- 
ściami Imperjuni stale się rozluźniają. 

Europejczycy, przyzwyczajeni do 
inyślenia kategorjami prawa skodyfi- 
kowanego, lubujący się w konstruk- 
cjach logicznych, są skłonni przepo- 
wiadać rozpadnięcie się Imperjum Bry 

do zgryzienia i często nie zasługują 

na tyle trudu, kiedy pod dziwacznie 

pretensjonalną powłoką znajduje się 

irytujący brak ziarnka, czyli jakiejs 

swym losem, przeklinać w duchu ta- 

ką muzykę. 

Najzupełniej wątpić można, aby 
dość długie słowo wstępne dr. T. Sze- 
ligowskiego, propagujące ten kieru- 
nek muzyczny, wiele się przyczynić 
mogło do zaszczepienia go w umy- 
słach słuchaczy. Powoływanie się na 
Paryż, — gdzie rzekomo głównie taką 
muzykę wykonywa się, nikogo nie 
przekona. Jak wszędzie, tak i tam, 
nieduża garstka, wszelkiemi sposoba- 
mi dąży do zmajoryzowania bardziej 
biernego ogółu i głośno swe domnie- 
mane sukcesy rozgłasza, ale, że i w 
Paryżu większość, niezmiernie prze- 
ważająca, woli muzykę dotychczaso- 
wą od tych wszystkich perwersyjnych 
kakofonij „„nowoczesnych* kompozy- 
iorów, czesto maskujących brak na - 
tchnienia i podstawowych umiejętności 
technicznych wszelakiemi dziwaczne- 
mi pomysłami, można twierdzić nieo- 
pmylnie: Zdrowy instynkt ogółu zwy- 
cięża. 

Powstaje szczera obawa, że ten 

wieczór, zamiast zjednać zwolenników 
„muzyki nowej”, naraz podanej w tak 

niepomiernej dozie, zniechętcił publicz 

ność nietylko do niej, lecz i do wieczo- 
rów muzyki kameralnej na ogół. 

W tym przydługim programie, tyl- 

„uprawiał wśród chłopów agitację 

Ordžonikidže prezesem „sownarchozu“ 
MOSKWA. (PAT). Agencja Tass podaje: Wiceprezes rady komisarzy 

ludowych Związku Socjalistycznych Republik Rad komisarz spraw robotni- 
czych i włościańskich. Ordżonikidzie mianowany został przewodniczącym naj- 
wyższej rady gospodarki narodowej ZSSR. Dotychczasowy przewodniczący 
rady najwyższej Kujbyszew mianowany został wiceprezesem rady komisarzy 
ludowych ZSSR i przewodniczącym państwowej komisji planów gospodas- 
czych Związku Socjalistycznych Republik Rad. 

NIEZWYKŁY WYPADEK 
LONDYN. (PAT). Wponiedziałek wieczorem w czasie tradycyjnego 

pochodu alegorycznego z okazji zaprzysiężenia nowego lorda - majora zda- 
rzył się przykry wypadek. Mianowicie przy przejściu wpobliżu kolegjum uni- 
wersyteckiego uwagę czterech słoni. kroczących w orszaku lorda - majora, 
przykuł wielki transparent. trzymany przez studentów. 

W pewnej chwili jeden ze słoni rzucił się naprzód i pochwycił trąbą 
transparent. Pozostałe trzy słonie rzuciły się za nim. 

Publiczność ogarnięta paniką, rozbiegła się na wszystkie strony. Kil- 
kanaście kobiet i dzieci uległo stratowaniu przez tłum. Rannych i ciężko po- 
Huczonych jest ogółem 20 osób. Dozorcy zdołati niebawem uspokoić słoni i 
orszak ruszył dalej. 

Nauczyciel agitatorem wywrotowym 
__ Na terenie powiatu Dziśnieńskiego uwijał 

się od pewnego czasu niejaki Wablewski, 
nauczycieli jednej ze szkół powszechnych i 

wywro- 
tową. 

Zw 

PAŃIĘTAJ NABYĆ 
LOS 22-ej Loterji Państwowej 

(główna wygrana miljon złotych) 
W SZCZĘŚLIWEJ KOLEKTURZE 
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tyjskiego na szereg całkowicie niepod 
ległych państw. Dalekie to perspekty- 
wy 1 żaden realnie myślący polityk 
nie powinien dziś brać ich w swych 
rachubach pod uwagę. Dominion'y doj 
rzały do wolności i uzyskały takową. 
Czy kosztem jedności Imperjum?Umys 
ły, dążące do upraszczania życia, któ- 
re przecież pozostanie złożone i pełne 
przeciwieństw, uważają, iż zwiększe- 
nie wolności pociąga zawsze za sobą 
osłabienie jedności i odwrotnie. Naro- 
dy brytyjskie składają nam jednak do- 
wód, że ta antynomja dla nich nie 
istnieje ich wolność — to warunek jed 
ności Imperjum, jedność Imperjum —- 
to gwarancja ich wolności. 

A jednak Stany Zjednoczone ol- 
brzymi wywierają wpływ na Kanadę, 
poważny na Australję i Nową Zelan- 
dję. Stwierdzają to sami. zaintereso- 
wani. „Wielka Brytanja jest dziś jak- 
by częścią kontynentu europejskiego; 
ctóż Dominion'v nie chcą się więcej 
mieszać do żadnych konfliktów w Eu- 
ropie" — pisze sir Robert Borden, b. 
jremjer kanadyjski, w swej książce 
Canada in the Commonwealth (Oxtord 
1929). „Kanada - nie jest w stanie 
wyjść z cienia, jaki na nią rzucają Sta 
ny Zjednoczone* — stwierdza p. Hugh 
1. Keenleyside w swej książce Cana- 
da and the United States (New York 
1929). Australczyk 'W. A. Holman 

JJ A A NA A. M K Aj . Е = 

„SŁOWO” wysyłane jest do wszystkich punktów agitacyjnych 

Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem Marszałka Piłndskiego (Jedynki) 
w razie, gdyby nie dochodziło, prosimy o reklamacje pod adresem administracji , Słowa” 

ko naprawdę ładna część pierwsza 
kwintetu fortepianowego Ludomira Ró 
życkiego (wzbudzająca żały że innych 
części nie grano) i suita na kwintet 
fortepianowy Eugenjusza Dziewulskie- 
go dawały rzeczywiste wrażenia mu- 
zyczne, całkiem estetyczne, jakkolwiek 
forma mozaikowa utworu E. Dziewul- 
skiego niezupełnie trafiła do przekona- 
nia, albowiem sztuka, trwająca mniej, 
niż osiem minut, złożona z sześciu 
(cześciowo bardzo udatnych) kawał- 
ków, całkiem rčžnych i bezpośrednio 
połączonych, — dość się dziwną wy- 
daje. ‚ 

]К\магіеі smyczkowy Piotra Per- 

kowskiego zaczyna się bardzo obiecu- 
jąco, nie dotrzymując dalei spełnienia 
interesujących zapowiedzi i rozłażąc 
się w różne strony. 

Z niezmiernie długiego szeregu 
kilkunastu pieśni: Maklakiewicza, We- 
hry, Łabuńskiego, Perkowskiego, Wę- 
sławskiego, Palestera, Kasserna i Sze- 
ligowskiego, trudny wybór, po jedno- 
razowem słyszeniu; dostępniejsze od 
innych i wiecej oklaskiwane były: pio- 
senka W ehry, do słów Cz. Jankow- 
skiego i „Kołysanka* Kasserna, wszy- 
stkie inne, pozostawiły wrażenie dość 
niewyraźne i, nie znając ich bliżej, nie 
można dać oceny więcej stanowczej i 
uzasadnionej. 

Główna, a wielu z nich jedyną, za- 

letą, było wyśmienite wykonanie ich 

przez znakomitą pieśniarkę — Marje 

Wilno, Niemiecka 3. (Hurtownia tytuniowa Nr. 2) 

Zamiejscowym wysyłamy odwrotną pocztą. Naležnošė P. K. O. Nr. 80907. 

LT 

Wablewskiego policja w ub. niedzielę 
aresztowała, w chwili, gdy rozdawał ulotki 
skoniiskowane przez Starost wo, jako an- 
typaństwowe. 
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Profica    
ogłosił na łamach londyńskiej Nationał 
Review (maj, 1929) artykuł, w któ- 
rym, zastanawiając się nad przyszło- 
ścią narodów języka "angielskiego, 
przypuszcza, że historja rezerwuje 
Anglji rolę ... Austrji, a Stanom Zjedno 
czonym rolę Prus. „Aczkolwiek — pi- 
sze— Australja przywiązana jest do 
Korony brytyjskiej, to przecież dosłow 
nie i w przenośni jest bliżej Ameryki, 
niż Anglji. Wpływ ekonomiczny Sta- 
nów w Australji wzrasta, a finansowo 
New York detronizuje powoli Lon- 
Чуп....° W takich warunkach nie jest 
rzeczą łatwą budować brytyjską #- ) 
perial economic unity. Zaostrzenie ry- 
walizacji ekonomiczno - finansowej po 
między Wielką  Brytanją a Stanami 
mogłoby jeszcze * bardziej rozłuźnić 
węzły wspólnych interesów i senty- 
mentów pomiędzy Wielką Brytanją z 
jednej — a Kanadą, Australją i Nową 
Zelandją z drugiej strony. 

Odpowiadając na drugie pytanie, 
wyrażamy opinję, że Anglicy mają w 
swym ręku dość atutów, aby niektóre 
przyczyny powojennego zastoju usunąć 
i położenie swoje poprawić, ale do ro- 
li, jaką zajmowali w gospodarce świa 
towej przed wojną powrócićby mogli 
tylko dzięki jakimś nadzwyczajnym 
okolicznościom. 

` Kazimierz Smogorzewski 
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Modrakowską, która wykazała niepo- 
spolitą pracowitość i wręcz fenome- 
nalną pamięć, śpiewając cały swój, 
tak niezmiernie trudny do zapamięta- 
nia, program bez nut i odpisów poe- 
zyj. Huczne oklaski świadczyły, że 
publiczność oceniła produkcje artystki 
bardzo trafnie. 

Kwartet smyczkowy, op. 37. Karo- 
la Szymanowskiego zakończył wie- 
czór. W ciągu kilku dni, miałem spo-“ 
sobność cztery razy słyszeć ten utwór 
i chociaż lepiej się w nim orjentuję, 
aniżeli przy  pierwszem  słyszeniu 
wszakże niemało jeszcze znajduję 
szczegółów, zupełnie obcych menu 
poczuciu muzycznemu i dla mnie 
brzydkich. 

Wyżej wyszczególnieni uczestnicy 
zespołu „im Stanisława aj 
wykonali wszystkie utwory muzyki 
zbiorowej, ze zwykłym sobie artyz- 
mem, zdobywając jednomyślnie szcze- 

re uznanie. я 
Dla uspokojenia  wystraszonych 

„„modernizmem* słuchaczy pierwszego 

programu, notujemy, że drugi wieczór 
(listopadowy) poświęcony będzie dzie 
łom muzyki romantycznej: Schuberta, 
Szopena, Mendelsohna i Schumannte 
imiona te nie potrzebują komentarzy. 

Michał Józefowicz. 

Aidis ės 
WATT 
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TVN 
RUCH PRZEDWYBORCZY BBWR W 

WILNIE. 

Ostatni tydzień przed wyborami stoi о- 
fzywiście pod znakiem znacznie zwiększo- 

"nej intensywności akcji przedwyborczej. 
Oto sprawozdanie z odbytych wieców, 

które dla braku miejsca podajemy w stresz- 
czeniu. 

Wiec kobiet BBWR odbył się dn. 9 bm 
w sali przy ul. Mickiewicza nr. 33a w obec- 
ności około 400 osób. Przewodniczyła p. He- 
lena Proficowa. 

Przemawiała prezeska Związku Pracy 
Obywatelskiej Kobiet p. pa Kirtiklisowa, 
p. Hillerowa, oraz p. dr. Brokowski. Wiec za 
kończono entuzjastycznemi okrzykami na 
cześć Marszałka Piłsudskiego z postano- 
wieniem głosować na listę nr. 1. 

Tegoż dnia odbył się wiec Federacji przy 
ll. Mickiewicza nr. 33-a. Wiec zagaił inż. 
Borek - Borecki, przewodniczył inż. Marjan 
Zdrojewski, sekretarzował p. Bońkowski. 

Przemówienia wygłosili: por. rezerwy hr. 
lan Tyszkiewicz, prezes Związku Oficerów 
Rezerwy, oraz major rez. dr. Stefan Brokow- 
Ski, 

Wiec zakończono okrzykami na cześć Mar 
Szałka Piłsudskiego z postanowieniem głoso- 
wania na listę nr. 1 BBWR. 

Trzecim wiecem niedzielnym BBWR był 
wiec gospodarczy przemysłowców kupców i 
rzemieślników chrześcijan. 

Przewodniczył senator Abramowicz. Prze 
mawiali: Władysław Studnicki dr. Hirsch- 
herg, dyr. Weber z Warszawy, oraz wice - 
«yrektor Izby Przemysłowo - Handlowej p. 
Jutkiewicz. 

Zapadła jednomyślna rezolucja głosować 
na listę nr. I BBWR. 

BACZNOŚĆ MIESZKAŃCY ZWIE- 

RZYŃCA. 

We wtorek dnia 11 bm. w lokalu sekre- 
tarjatu dzielnicowego przy ul. Lipowej nr. 4 
odbędzie się o godzinie 18-ej wiec przedwy- 
borczy BBWR. : 
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ZEBRANIE BB W POW. WiLEJSKIM 

Dnia 8 bm. -odbyło się w Wilejce posie- 
dzenie Komitetu Wyborczego -BBWIR. Obec 
ni p. Butarewicz Ludwik, Żołądkiewicz Lud- 
wik, przedstawicielka kobiet, p. Neugebaero- 
wa, przedstawicielka „Rodziny Policyjnej" 
p. Najdowska, przedstawiciel Związku Strze 
leckiego i Federacji p. Fabicki, przedstawi- 
ciel Organizacyj rolniczych i osadników woj 
skowych p. Żałan, przedstawiciel rzemieśl- 
ników p. Mleczko, przedstawiciel pracow- 
ników umysłowych p. Iwaszkiewicz, oraz 
Związku Nauczycielstwa Szkół Powszech- 
nych p. Osuchowski. 

UCHWAŁY SOŁTYSÓW POW. 

ŚWIĘCIAŃSKIEGO. 
Dnia 5 bm. odbyło się zebranie sołtysów 

gminy Daugieliskiej, które uchwaliło nastę- 
pującą rezolucję: 

„Mając na uwadze dobro Rzeczypospo- 
iitej Polski i widząc iż jedynie pod wodzą 
Marszałka Józefa Piłsudskiego to dobro u- 
zyskać dla umiłowanej Ojczyzny naszej mo- 
żemy, postanowiliśmy dołożyć wszelkich sta 
ran, aby lud bałamucony partyjnemi agita- 
cjami, nie szedł za ich wywrotowemi hasła- 
mi, lecz jednogłośnie oddawał swe głosy za 
listę nr. 1 BBWR*. 

WiECE W POW. OSZMIANSKIM. 
Odbyło się zebranie organizacyjne, urzęd 

ników i funkcjonarjuszy Nadleśnictwa Osz- 
miańskiego. Postanowiono utworzyć komitet 
leśny przedwyborczy, celem akcji na rzecz 
B. B. W. R. 

Na przewodniczącego zebranie powołało, 
p. Fadeusza Kuleszę, na sekretarza p. Julja- 
na Kozakowskiego. 

Dnia 4 bm. odbyło się zebranie przedsta- 
wiciel straży pożarnej w Smorgoniach. Ze- 
branie zgłosiło akces do BBWR. 

Dnia 27 października odbył się w Smor- 
goniach wiec BBWR dla kobiet. Obecnych 
kobiet było przeszło 150. 

Dnia 1 bm. odbyło się zebranie przedwy- 
borcze w Lepiach (II). Zebranie zgłosiło ak- 
ces do BBWR., OSA solidarnie głoso- 
wać na listę nr. 1 BBWR. 

  

STARSZY PAN BÓG NIŻ 
pan RYMSZA 

Poraz drugi zabieramy głos pod- 
czas obecnych wyborów aby polemi- 
Żżować z wytwornem wydawnictwem 
a: Wileńskiego*. W sobotę 
listopada pismo to pisało: 

Jedynym „nienotowanym w  dziejach* 
jest tylko wypadek, że ksiądz katolicki zgo- 
dził się być wice-ministrem, podległym mini- 
strowi inowiercy w kraju katolickim. 

Ksiądz profesor 

z błogosławieństwem za 

zezwolenia od pana Obsta. 
Sądzę jednak że większość księży 

katolickich djecezji wileńskiej uzna, 
że skoro X. Żongołłowicz ma zezwo- 
lenie Ojca Świętego, to zezwolenie 
p. Obsta jest mu niepotrzebne. —Nie- 
rawdaż? 

„Dziennik Wileński" atakuje także 
«W nieprzyzwoitych wyrazach osobę 
kapłana katolickiego X. Zongołłowicza 
za to, że kandyduje na listach B. B. 
Należy tu zauważyć, że X. Żongołłowicz 
kandyduje w okręgu lidzkim za ze- 
zwoleniem ks. Romualda Jałbrzykow- 
skiego arcybiskupa wileńskiego, a w 
okręgu warszawskim za zezwoleniem 
kardynała Kakowskiego, arcybiskupa 
warszawskiego. 
« „Dziennik Wileński" z niedzieli 10 
listopada zamieszcza artykuł p. t. 
„Kłamstwem i oszczerstwem*, Czego 
tam niema, nazywa nas „kanaljami“, 
„brudasami moralnemi* „Tynsztokową 
Prasą* i oczywiście jeszcze wielu in- 
nemi wyzwiskami, które pewną część 
naszego społeczeństwa i pewne koła 
ną prowincji utwierdzają w przekona- 
niu, že „Dziennik“, jest pismem na- 
rodowem. 

Cóż to za kłamstwo i oszczer- 
stwo? — Oto „Słowo* napisało, że 
Szapiel, pół bolszewik ze święciańskie- 
80 popiera czwórkę (listę narodową) 
w tym okręgu. ; 

Na to odpowiadamy: 
Wiadomość o Szapielu, popierają- 

cym listę narodową w okręgu awię- 
Ciańskim pochodzi z pewnych źródeł 
1 ściśle odpowiada prawdzie. 

Po - drugie „Dziennik Wileński*, 
„ który w niedzielę nazwał tę wiado- 

mość „kłamstwem i oszczerstwem* 
dwa dni przedtem, dnia 6 listopada, 
w artykule wstępnym pisał dosłownie 
„Co następuje: 

4 „Lista Narodowa Nr. 4 ma pra- 
© w okręgu Święciańskim ubie- 

gać się narówni z innemi listami 
© mandaty. Szanse jej, dodajmy 
nawiasem, zwiększyły się w 
ostatnim czasie także wskutek 
tego, że została unieważniona 
lista Centrolewu Nr. 7. Należy 
przypuszczać, iż pewna część 
głosów z tych, którehy zabrała 

emka, padnie również na 
czwórkę”. 

„ więc tak: Dnia 6 listopada 
»-Ziennik Wileński* sam się chwali, 
że będzie miał poparcie zwolenników 
listy Szapiela. Dnia 7 listopada my 
Piszemy o Szapielu. Dnia 8 listopada 
„Dziennik“ nazywa to kalumnją, 

Żongołłowicz 
otrzymał od Papieża Piusa XI w dniu 
26 lipca 1930 r. zezwolenie na obję- 
cie urzędu wiceministra oświaty, wraz 

pośredni- 
ctwem Nucjatury Apostolskiej w War- 
Szawie. Należy więc tylko żałować 
że jednocześnie nie dostał takiego 

NIEDZIELNE WIECE OPOZYCJI 

Centrolew w ub. niedzielę zwołał 
wiec do lokalu teatru letniego w ogr. 
Bernardyńskim. 

Zgromadzenie nie doszło do skut- 
ku, bowiem gmach teatru zgodnie z 
orzeczeniem komisji technicznej nie 
nadaje się do tego rodzaju  imprez. 
Prowadyrzy opozycyjni chcieli wobec 
tego zorganizować wiec między pa- 
wilonami wystawowemi lecz policja 
do tego nie dopuściła. 

Jednego z agitatorów zatrzymano 
Wiec endeków przy ul. Metropo- 

litalnej 1 trwał zaledwie 10 minut, 
bowiem podczas przemówienia ks. 
Ryniewicza, który 'pierwszy wystąpił 
na trybunie, wszczęła się na sali nie- 
opisana wrzawa, a następnie bójka. 

Obecny przedstawiciel władz admi- 
nistracyjnych mimo protestów p. Ko- 
maruickiego i Obsta wiec rozwiązał, 
zaś policja usunęła zebranych z sali. 

Dzielnicowe zebrania endeków w 
większości nie odbyły się wobec bra- 
ku słuchaczy. 

LUSTRACJA LOKALU AGITA- 
TORÓW ENDECKICH 

Komisja techniczna z ramienia 
władz administracyjnych i miejskich 
dokonała ostatnio oględzin całego 
szeregu lokalów publicznych, a m. in. 
i lokal wyborczy endeków przy ul. 
Orzeszkowej. 

Lustracja miała na celu wydanie 
decyzji, czy lokal nadaje się do 
zebrań. Jak dowiadujemy się, komisja 
nie znalazła żadnych braków  tech- 
nicznych w urządzeniu lokalu. 

ZEBRANIA PRZEDWYBORCZE w 

POW. POSTAWSKIM. 

W pow. Postawskim odbyły się na 
stępujące zebrania przedwyborcze: w 
Trachimowie, gm. Wołkołackiej, w do- 
mu p. Kurakowicza Marcina. Przewod- 
niczył p. Kusakowicz Maciej, sekreta- 
rzował p. Jankewicz Antoni. W Ożu- 
nach gm. Duniłowickiej, przewodni- 
czył p. Jan Tanona, a sekretarzował p. 
Władysław Tancna. W Stanisławcach 
gm. Wołkołackiej. w domu Podreza Jul 
jana, przewodniczył p. Podrez Juljan, 
sekretarzował p. Podrez Kajetan. We 
wsi Wiszniowce, gm. Wołkołata preze 
sował Wirżyk Iózef, sekretarzował Sa 
sonek Adam. 

Dnia 6 bm. w Słobodzie Żośniań- 
skiej odbyło się zebranie nauczyciel- 
skiego komitetu wyborczego. Zebranie 
zagaił p. Waśkiewicz. Do prezydjum 
wybrano p. Wasilewicza i Krupskiego. 

Referat wygłosił p. Polit. 
Do Komitetu lokalnego wybrano p. 

Waśkiewicza, jako przewodniczącego i 
Paszkiewicza jako sekretarza. 

TAS TEST NN NAT СОИа 

oszczerstwem, kanalją, 
etc. etc. 

Wydaje się nam naturalnie, że 
Szapiel i Hramada będą w obecnych 
wyborach popierać „listę narodową* 
w okręgu Święciańskim. Rozbija ona 
tam solidarność ogółu  państwowo 
myślącego i stąd dla idei państwa 
polskiego jest specjalnie szkodliwa 
i złośliwa. Cat. 

rynsztokiem 

Rewizja u ławnika Żejmy 
W nocy z soboty na niedzielę organa bezpieczeństwa przeprowadziły 

cewizję w mieszkaniu jednego z przywódców miejscowego Centrolewu i ре!- 
nomocnika tej listy ławnika Magistratu p. żejmy przy ul. Arsenalskiej. 

Rewizja miała na celu przyaresztowanię druków wydanych przez Cen- 
trolew, a przyaresztowanych ostatnio z polecenia władz administracyjnych. 

Napad bojówki socjalistycznej 
czoraj w dzień bojówka socjalistyczna dokonała niezwykle bezczelnego napadu 

na pracownika miejskiego Romuałda Szczukiewicza, zatrudnionego przy robotach techni 

cznych na ul. R. Smigłego. 

Szczukiewicza napadnięto znienacka i po obaleniu na ziemię bito drągami, znęcając 

się w okrutny sposób. 

W stanie ciężkim ulokowano go w szpitalu żydowskim. Napad był aktem zemsty 

za wystąpienie na niedzielnym wiecu BB na 

wał robotników do głosowania na jedynkę. 

Śnipiszkach, na którym Szczukiewicz wzy- 

Policja prowadzi dochodzenie, bowiem ujęto kilku osobników w związku z tyra 

napadem. 

Echa zagadkowych strzałów na ul. Zgoda 
Śledztwo w sprawie zajścia na ulicy Zgoda gdzie padły strzały między 

tajemniczymi Rosa siać odezw Pogotowia Patrjotów Polskich, zdołało 
jedynie ustalić tożsamość ofiary zajścia. 
s Pay okazał się Edward Andurowicz, lat 20 (Zgoda 35), który .. 
dotychczas nie chce wyjaśnić wszystkich okoliczności zamachu, nie negując 
natomiast, że zajście wynikło na tle nieporozumień wyborczych. Z tego po- 
wodu nie są znani sprawcy strzałów owi kolporterzy odezw P.P.P. Dalsze 
badania prowadzą się. 

słońca o g. 6 m 51. w.    
Marcina B. W) 

jutro 

5 Braci M. 
ia 

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

z dnia 10. XI. 1930 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 751 

Temperatnra średnia -l- 7 

Temperatura najwyższa -l- 9 

Terapera najniższa -l- 0,1 

Opad w milimetrach: 

ma | zachodni 
grzeważający | 

enudencja: spadek 

Uwagi: Rano pogodnie, potemępochmurno 

   2. słońca o godz. 3 m. 49 

  

ŻAŁOBNA 

— Nabożeństwo za pomordowanych 
przez bolszewików Rosjan. W ub. niedzielę 
w cerkwi św. Mikołaja odbyło się stara- 
niem rosyjskich inwalidów, studentów i tow. 
dobroczynności nabożeństwo ża- 
łobne za duszę pomordowanych przed 13 la- 
ty przez bolszewików Rosjan. 

URZĘDOWA 
— Dziś urzędy państwowe nie będą czyn 

ne. Z racji uroczystego charakteru dzisiejsze 
go dnia wszystkie urzędy państwowe nie 
będa czynne. 

— Zaświadczenia dla ubiegających się o 
koncesje. Ministerstwo skarbu nadesłało [z- 
bie Skarbowej zarządzenie, by we wszyst- 
kich wypadkach, gdy zachodzi potrzeba 
uzupełnienia podań o koncesje monopolowe 
jakiemikolwiek zaświadczeniami władz admi 
nistracyjnych, żądały tych zaświadczeń bez- 
pośrednio od petentów, a nie zwracały się 
po nie wprost do władz administracji ogól- 
nej. 

Zarządzenie to ma na celu zapewnićnie 
należnych skarbowi państwa opłat stemplo- 
wych od tych zaświadczeń; w wypadkach 
bowiem udzielania zaświadczeń przez wła- 
dze administracji ogólnej bezpośrednio Iz- 
bom skarbowym, opłaty te nie były od pe- 
tentów ściągane. 

Procedura taka ше dotyczy wypadków, 
gdv władze skarbowe zasięgnąć pragną u 
władz administracyjnych opinji o osobach, 
zabiegających o koncesje monopolowe. 

— W walce z kięską pożarów. Minister- 
stwo spraw wewnętrznych wydało nowy 
wzór rozporządzenia porządkowego do wo- 
jewodów o zapobieganiu pożarom. 

Szczegółowe to rozporządzenie obejmu- 
je sposoby zapobiegania pożarom, obowiąz- 
ki ludności ze względu na niebezpieczeństwo 
pożarów oraz organizację akcji ratowniczej. 
W szczególności zarządzenie przypomina za 
kazy palenia ognia w paleniskach i piecach, 
pozostawianie dzieci w mieszkaniach przy 
rozpalonych ogniskach bez odpowiedniego 
dozoru i t. d.; rozpalanie ognisk w lasach w 
odległości 100 mtr. od lasów jest w czasie 
od 1 kwietnia do 1 listopada  wzbroniona. 

jPrzepisy zawierają m. in. paragraf na 
podstawie którego każdy mieszkaniec w pro 
mieniu 15 klm. od miejsca pożaru obowią- 
zany jest dostarczyć w razie alarmu swój 
wóz i konie z uprzężą oraz dostarczyć wszel 
Xi sprzęt ratunkowy, stanowiący jego włas- 
ność, ponadto mieszkańcy obowiązani są do 
czynnego udziału w akcji ratunkowej. 

SZKOLNA 
— W trosce 9 zdrowie młodzieży szkoł- 

nej. Władze szkolne nakazały, by w szko- 
łach średnich i powszechnych . urządzone 
były gabinety dentystyczne. 

Ponieważ jednak stwierdzone zostało, że 
dentyści szkolni ograniczają się do stwierdze 
nia braków uzębienia uczniów i wydania 
djagnozy nie przeprowadzając leczenia cho- 
ciaż wiele rodziców nie może sobie pozwo- 
liė na posyłanie dzieci do prywatnych den- 
tystów. y 

Obecnie władze te nadesłały wyjaśnienie, 
ź którego wynika, ze dentyści szkolni mają 
obowiązek stosowania prymitywnych zabie- 
gów i plombowania zębów cementem. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. 

We środę dnia 12 listopada r. b. o godz. 20 
w lokalu własnym (Zamkowa 24) odbędzie 

   

się naukowe posiedzenie Wileńskiego Towa- - 
rzystwa Lekarskiego z następującym porząd 
kiem dziennym: 

1) Odczytanie protokułu z poprzedniego 
posiedzenia, 2) prof. F. Malinowski: O lecze 
niu gruźlicy skóry bezsolną djetą, 3) pokaz 
chorych z kliniki dermatologicznej: a) gru- 
źlicy skóry, b) poikilodermia, c) urticaria 
pigmentosa, d) chor. Dariera, e) przypadek 
kiły leczony dużemi dawkami neosalvarsanu., 
4) dr. Rostworowski: Zasady planu zwalcza 
nia jaglicy w woj. wileńskiem i początki je- 
go realizacji. 

AKADEMICKA 
—Z koła prawników St. USB. Sekretar- 

jat Koła podaje do wiadomości, iż posiedze- 

  

nie Sekcji Retorycznej odbędzie się 12. 11 
br. we środę o godz. 19 m. 30 w lokalu ko- 
ła (Zamkowa 11). Wstęp dla członków ko- 
ła wolny. . 

RÓŻNE 

— Środa Literacka w dniu jutrzejszym 
poświęcona będzie pamięci zmarłego ostat- 
nio wybitnego poety, beletrysty i komedjo- 
pisarza, ś. p. Włodzimierza Perzyńskiego. 
Referat o twórczości Zmarłego wygłosi p. 
M. K. Pawlikowski, poczem artyści drama- 
tyczni odczytają szereg utworów š. p. Pe- 
rzyńskiego, wierszem i prozą. } 

Wstęp mają członkowie, sympatycy i go- 
ście. Początek o godz. 8 wiecz. 

— Wystawa Misyjna odbywająca się w 
Ogrodzie po Bernardyńskim została przedłu 
żona do dnia 1l-go wieczorem. 

— Przedstawiciele Związku _Właścicieli 
Średnich i Drobnych Nieruchomości m. Wil- 
na w osobach dr. Skarbka, Mr. W. Ostrow 
skiego i p. ). Dagisa zostali przyjęci wczo- 
raj na audjencji u P. Ministra Sprawiedliwoś 
ci i złożyli mu memorjał w sprawie uwła- 
szczenia drobnych dzierżawców miejskich. 
Minister sprawiedliwości p. Car przyrzekł 
uwzględnić postulat związku co do zwołania 
wspólnej konferencji ministerjalnego referen 
ta sprawy z przedstawicielami związku celem 
omówienia poszczególnych artykułów rządo- 
wego projektu. 

— Sobótka wileńskiego Towarzystwa 
Wioślarskiego. W dn. 15 b. m. w lokalu Sto- 
warzyszenia Techników Polskich  (Wileń- 
ska-33) odbędzie się sobótka z tańcami dla 
członków oraz zaproszonych gości. Począ- 
tek o godz. 21. 

POCZTOWA 
— Dziś poczta czynna będzie jak w dnie 

święteczne. Dyrekcja Poczt i Telegratów ko- 
inunikuje, iż we wtorek, 11 listopada urzędy 
vocztowe będą funkcjonować jak w nie- 
dziele i święta. Wi dniu tym przesyłki listo- 
we będą doręczone 1 raz. Dzień ten wolny 
jest od składowego. 3 

TEATR I MUZYKA. 
— Teatr Miejski na Pohulance. Dzisiej- 

sze przedstawienie popołudniowe. Dziś o 
godz. 3 po poł. wystawiona zostanie po ce- 
nach zniżonych wartościowa sztuka J. A. 
Hertza „Młody las", ilustrująca dzieje strej- 
ku szkolnego. Dotychczasowe  przedstawie- 
nia tej niepospolitej sztuki odbyły się przy 
wypełnionej widowni. 

— Uroczysta akądemja. Dziś o godz. 6 
m. 45 w Teatrze na Pohulance odbędzie się 
uroczysta akademja. Wstęp za zaprosze- 
mami. 

— „Skrzypce jesienne", W środę najbliż- 
szą w dalszym ciągu grana będzie psycho- 
legiczna sztuka Surguczewa „Skrzypce je- 
ыеппе“, КЮга zyskała ogólne uznanie pu- 
bliczności i cieszy się  wielkiem powodze- 
niem. 

|  — „Noc Listopadowa”, 
intensywne przygotowania do wystawienia 
„Nocy listopadowej" S. Wyspiańskiego. Kie- 
rownictwo artystyczne objął prof. F. Ru- 
szczyc. 

‚ — Teatr Miejski w „Lutni*. Dziś ukaże 
się po raz ostatni po cenach zniżonych —- 
pelna humoru i werwy francuska komedja 
Birabeau „Mała grzesznica“, zaliczająca sie 
do szeregu wybitniejszych utworów  kome- 
Ua doby obecnej. 

W wykonaniu ról główniejszych biorą 
udział: Lewicka Rena,  Jasińska-Detkowska 
Irena, Balcerzak Aleksander, Wasilewski Ry- 
szard, Detkowski Leopold, Łaciński Ryszard. 

— Jedyny koncert L. Sobinowa. Jutro 
wystąpi w teatrze „Lutnia” raz jeden tylko 
znakomity śpiewak operowy o sławie 
wszechświatowej Leonid Sobinow. 

Jest to rzadka sposobność usłyszenia te- go. wielkiego artysty, który czarować bę- 
dzie potęgą swego „głosu wykonaniem aryj 
operowych (Eugenjusz Oniegin), oraz sze- regu pieśni i romansów: Glinki, Dargomyż- 
skiego, Rimskija-Korsakowa, Bałakirewa, Czajkowskiego, Rachmaninowa i innych. 

koncercie wystąpi również utalento- wany, wybitny pianista i kompozytor Borys Sobinow (junior), który wykona szereg kom pozycyj Debussy, oraz własne swe kompo- zycje. 
Pozostałe bilety nabywać można od 1l do 9 wiecz. bez przerwy. 

CO GRAJĄ W KINACH 
Hollywood — Parada miłości 
Heljos — Serce pieśniarza 
Światowid — Złota pantera 
Stylowy — Arka Noego 
Wanda — Złote piekło 
Kino Miejskie — Szalony książę 
Ognisko Kolejowe — Intrygant 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Wypadki w cyfrach. Od 8 b. m. do 

10 b. m. zanotowano wypadków 100 w tem 
kradzieży 12, opilstwa 40 przekroczeń admi- 
nistracyjnych '27, 

Urzędnik skarbowy 
strzelał w piwiarni. W pi- 
wiarni Śliwińskiego, Szopena 4, urzęd 
nik urzędu skarbowego Mandryk Wło- 
dzimierz, Raduńska 22 . manipulując 
rewolwerem spowodował  wystrzał; 
skutkiem czego zranił w prawe udo 

Rozpoczęły się 

  

Maria Faleńska 
po krótkich i ciężkich cierpieniach, opatrzona Św. Sakramentami zmarła dn 

9 listopada 1930 r. 

Przeniesienie zwłok z domu żałoby (Szpital Wojskowy na Antokolu) 
do Kościoła po-T'ynitarskiego odbędzie się dnia 11 listopada 1.b. og.4p.p. 

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w tymże kościele dn. 12-go 

P. 

  

listopada r. b. © godz. 10 rano, poczem nastąpi eksportacja na cmentarz Rossa, 

  

o czem zawiadamiają krewnych i znajomych 

MATKA BRAT i RODZINA. 

  

We środę 12 listopada odprawiona zostanie za spokój duszy 

& Tr 

LEONA GIECZEWICZA 
Msza Św. w Katedrze w Kaplicy Św. Kazimierza o godz. 10 rano, na którą 
krewnych i przyjaciół zaprasza 

  

RODZINA 

Niedzielne uroczystości w Nowogródku 
(Sprawozdanie specjalnego wysłannika „Słowa”*). 

Trwający w ciągu niemal tygodnia 
pobyt wiceministra oświaty ks. d-ra 
Bron.  Żongołłowicza w północnej 
części wojew. Nowogródzkiego, za- 
kończony został przybyciem  dostoj- 
nego gościa do Nowogródka, gdzie 
uświetnił on swą obecnością wyzna- 
czoną na niedzielę uroczystość po- 
święcenia kamienia węglowego pod 
gmach gimnazjum państw. im. Adama 
Mickiewicza. 

*. Do Nowogródka przybył ksiądz 
wiceminister  Żongołłowicz z Lidy, 
gdzie brał udział w poświęceniu, rów- 
nież w niedzielę 9 b. m. nowowznie- 
sionego gmachu gimnazjum państwo- 
wego im. Marszałka Piłsudskiego. W 
podróży z Lidy towarzyszyli księdzu 
Żongołłowiczowi wojewoda Nowo- 
grodzki p. Z. Beczkowicz oraz p. ku- 
rator Pogorzelski. 

Na krótko przed godziną 3 m, 30 
po poł. na którą wyznaczone zostały 
uroczystości, w miejscu, gdzie zbu- 
dowany będzie przyszły gmach gimn. 
imienia Ad. Mickiewicza, zaczęło się 
zbierać grono zaproszonych osób, 
delegacje młodzieży, wreszcie publicz- 
ność. 

Gmach stanąć ma względnie da- 
leko od centrum miasta, bo w dole 
za Zamkiem. 

Punktualnie o godz. 3 i pół. uka- 
zał się samochód, wiozący ks. wi- 
ceministra Żongołłowicza oraz towa- 
rzyszących mu pp. wojew. Beczkowi- 
cza i kuratora Pogorzelskiego. 

Po przedstawieniu księdzu wice- 
ministrowi zgromadzonych przez p. 
wojewodę, rozpoczął się akt poświę- 
cenia kamienia węgielnego, którego 
dokonał dziekan Nowogródzki ks. dr 
Jan Więckiewicz, wygłaszając następ- 
nie krótkie piękne przemówienie. 

„Oto przypadł nam w _ udziale, 
mówił ksiądz dziekan, ten zaszczyt, 
że na uroczystość dzisiejszą przybyć 
raczył do Nowugródka wiceminister 
oświaty. Fakt, iż jest nim kapłan 
katolicki, świadczy wymownie o 
tem, jak dalece Rząd Polski, 
Rząd Marszałka Piłsudskiego do- 
cenia rolę i znaczenie Kościoła 
katolickiego, jak dalece Rząd ten 
jest katolickim. 

Następnie zabrał głos dyr. Zabe- 
lewicz, który w imieniu komitetu ro- 
dzicielskiego gimnazjum im. Adama 
Mickiewicza dziękował księdzu Żon- 
gołłowiczowi za przybycie na uro- 

czystości. S 
Kolejno przemawiali w . imieniu 

społeczeństwa białoruskiego dyrektor 
gimn. białor. w Nowogródku p. Cie- 
chanowski oraz w imieniu społeczeń- 
stwa żydowskiego mecenas Zeldo- 
wicz. W obydwu tych przemówieniach 
wyrażona została radość z powodu 
kładzenia fundamentów pod gmach 
placówki oświatowej, oraz nadzieja, 
że w przyszłych jej murach gościć 
będzie wielki duch Mickiewicza. 

Specjalnie szlachetnem i pięknem 
było przemówienie mecenasa Želdo- 
wicza, które wywarło też jaknajlepsze 
wrażenie na obecnych. 

Po złożeniu podpisów na akcie 
erekcyjnym udano się do sali teatru 
Miejskiego, gdzie odbyło się uroczy- 
ste inauguracyjne posiedzenie komite- 
tu Budowy Gmachu Gimnazjalnego, 

Tu wobec szczelnie wypełnionej 
sali zabrał głos od stołu prezydjalne- 
go p. wojewoda Beczkowicz. 

Mówca wskazał na znaczenie tyl- 
ko co dokonanego aktu założenia 
kamienia węgielnego pod gmach gi- 
mnazjum, dla oświaty polskiej na Zie- 
miach Wschodnich, podkreślając, iż 
nie bez głębokiej treści jest fakt, że 
gmach ten staje w Nowogródku, w 
którym do szkół uczęszczał Wieszcz 
Narodu Adam Mickiewicz. Następnie 
p. wojewoda w pięknych słowach 
dziękował w imieniu Ziemi Nowo- 
gródzkiej wiceministrowi księdzu Żon- 
gołłowiczowi za przyjazd na teren 
województwa oraz do Nowogródka. 

P. kurator wileński podkreślił uczu- 
cie wdzięczności, jakie żywi dla księ- 
dza wiceministra nauczycielstwo za 
to, że zechciał On zainteresować. się 
i zetknąć z jego pracą codzienną oraz 
miłość dziatwy, która w czasie wizy- 
tacji szkół widziała w Nim swego 
opiekuna. 

Udział w komitecie budowy obok 
przedstawicieli władz, także reprezen- 
tantów samorządu oraz społeczeństwa, 
uważa p. kurator za stwierdzenie fa- 
ktu konsolidacji wysiłków w kierunku 
państwowo twórczym. 

Wreszcie zabrał głos ks. wicemi- 
nister Żongołłowicz, który we właści- 
wy sobie piękny sposób uwydatnit 
ten urok i nastrój, którym odznacza 
się Nowogródek jako miasto Mickie- 
wicza. Mówca wyraził pewność, że 
gdy gmach gimnazjum nowogródzkie- 
go stanie, duch Mickiewicza roztoczy 
nad nim opiekę, i życzył młodzieży 
w nim się kształcącej, by nad jej. 
głowami brzmiała stale wielka pieśń 
„Ody do młodości*. 

Przemówienie ks. wiceministra Żon- 
gołłowicza zgromadzeni przyjęli entu- 
zjastycznie. 

Na zakończenie p. wicewojewoda 
Godlewski wzniósł okrzyk na cześć 
P. Prezydenta Rzplitej oraz Marsz. 
Piłsudskiego, jako wyraz wdzięczno- 
ści za Ich opiekę nad Ziemiami Wscho- 
dniemi i potrzebami tych Ziem. 

Na tem zamknięta została część 
uroczysta posiedzenia Kom. Bud. 
Gimn. Nowogródzkiego, po którem 
ks. wiceminister Żongołłowicz przyjął 
delegacje, poczem, odpocząwszy chwi- 
lę w apartamentach p. wojewody, 
udał się do Nowojelni, aby stąd po- 
ciągiem przejechawszy do Lidy, na- 
stępnie odjechać do stolicy. 

Leszcz. 

En III, 

  

Zamach na obywatela polskiego 
STRAŻNIKÓW LITEWSKICH 

Kołą Trok, policja litewska aresztowała rybaka Janowicza, zarzucając mu upra- 
wianie szpiegostwa. 

Ponadto w rejonie Mejszagoły strażnicy urządzili zasadzkę na obywatela polskiego 
Jana Maciewicza, który wyszedł z opresji z ciężkiemi ranami postrzałowemi. Ulokowano 
go w szpitalu w Wilnie. I w tym wypadku Litwini podejrzewali, że Maciewicz bylį 
szpiegiem. е 

Tragiczna Śmierć staruszki z ręki syna 
We wsi Narkowicze, gminy Koniawskiej, pow. Wileńsko-Trockiego, miał 

miejsce wypadek, który poruszył całą okolicę. 
Mieszkaniec tej wsi Andrzej Macieusz nabył niedawno rewolwer i 

stanowił go wypróbować w celu zbadania sprawności broni. 
kierunku zarośli Macieusz nie zauważył idące 
lą w głowę padła na miejscu martwa. 
aresztowała. 

Oddając strzał w 
drogą matki, która trafiona ku- 

Sprawcę nieostrożnego strzału policja 

kelnerkę Marję Rtienę.. Umieszczono 
ją w szpitalu żydowskim. 

— Kradzieże garderoby. Kuryckiemu 
Morduchowi, Ludwisarska 1, skradziono 
płaszcz męski letni oraz damskie palto jesien 
ne z kołnierzem futrzanym wartości 400 zł. 

Malawko Helenie, Chocimska 22 skradzio 
no różną garderobę wartości 350 zł. 
— Kradzież w zajeździe. Abelowicz Hirsz 

zam. w Ejszyszkach, zameidował, że tegoż 

dnia w zajeździe Tylanowicza przy ul. Kwia 
towej w Wilnie skradziono mu 2 worki cu- 
kru wagi 200 klg. na sumę 324 zł. 

— Przygoda p Pawła. Bojko Pa 
wei, Wojskowo-Cmentarna 3, powiadomił 
policję o kradzieży 140 zł. w gotówce przez 
Lewandowską Jadwigę, Wiłkomierska 58, 
z którą był razem w restauracji Roszczew- 
skiego, Zawalna 23. Pieniądze u Lewandow 
skiej odnaleziono, a ją samą zatrzymano.



  

Rady Cioci Tesi 
Haft, aplikacja i inne sposoby ręcznego, 

artystycznego ozdabiania sukien nie prze- 

stają być modne. Wykańcza się niemi suk- 
nie, zarówno letnie, jak wełniane, skromne, 

codzienne sukienki i strojne _ wieczorowe, 
lab balowe tualety. 

Ale moda obecna nie lubi haftów wypra- 
cowanych. Duży efekt, osiągnięty łatwemi 

środkami, ciekawe, lub Śmiałe zestawienie 

kolorów przy małym nakładzie pracy, — 

oto droga, którą dochodzi się nieraz do ba- 

jecznych rezultatów. Wykonanie obecnych 

haftów jest łatwe i proste i dlatego każda 

z nas może tanim kosztem ozdobić sobie 

suknię, kamizelkę, czy kapelusz i nadać im 

swoiste piętno i oryginalność, niespotykaną 

na każdym kroku. 

Do kaftu używa się wełny, bawełny, jed- 

wabiu, paciorków, paljetek, w zależności od 

materjału, na którym haft ma być wykona- 

ny. 
Bardzo też medna jest aplikacja sama, 

iub połączona z hattem, a obok tych dwóch 

sposobów ozdabiania sukien, niemniej uży- 

  

wane jest ręczne malowanie farbami do pra 

nia, lub liworyzowanie. Liworyzowanie po- 

lega na wywądzeniu konturów specjalną 
pastą i posypywaniu ich metalicznemi prosz 

kami — przestrzenie, objęte konturami, pó- 

ciąga się farbą do prania. Dokładnie i umie 

jętnie zrobiona liworyzacja jest trwała i wy- 

trzymuje nawet zwykłe pranie. 

Wszystkie wspomniane powyżej sposoby 

ozdobienia sukien uwzględnione są na za- 

łączonych kliszach. 
Każdy model sukni, kamizelki, bluzki, 

czy kapelusza jest tak obmyślany, aby mógł 

być zastosowany i do lżejszego i do cięż- 

szego materjału. 

Przytaczam przy niniejszem poradniczka 

model sukni, oraz dwa modele bluzek w 

óżny sposób dekorowanych i ozdobionych, 

a mianowicie: 

Sukienka z białego opaiu, łub organdy- 

ny: falbany haftowane haftem angielskim; 

zęby (dzisiaj mniej modne) — grubą ba- 

  

wełną. Ten sam kaft można wykonać na 

jedwabiu — jedwabiem do cieniowania. 

Zaznaczam, że nie chodzi mnie w dzi- 

siejszym  poradniczku 0 demonstrowanie 

modeli sukien, czy bluzek, wzorki, przyto- 

czone dzisiaj, podaiem dlatego, by dać moż 

ność czytelniczkom zaznajomić się z klasycz 

nemi ozdobami sukien. 
Drugim modelem jest kamizelka z bia- 

łego jedwabiu (sukienka może być granato- 

wa lub popielata) nader gustowna i niescho 
dząca z firmamenta mody, lamowana świe 
cącą plecionką i ozdobiona aplikacją. 

Z powodu braku miejsca, nie przytaczam 
tu wzorku aplikacji, przekonana jednak je- 
stem, że każda z Pań ma zapewne w domia 

jakieś wzorki. 
Tak modne w tym sezonie kapelusze 

z filcu przybierane bywają aplikacją z suk- 

na, rondo podbija się barwną georgettą. 
Szlafroczki z barwnych  crepe marocain 

przybiera się ręcznym haftem cieniowanym. 

OFIARY 
Bezimiennie na Dom Dzieciątka Jezus zło 

tych 2. 
— 

Kącik Grafologiczny 
Szanowni czytelnicy, którzy zainteresują 

się kącikiem i zechcą otrzymać ekspertyzę, 

charakteru, usposobienia i t. p. zechcą ła- 

Konferencja w sprawie 
rzeźni 

Przed kilku dniami w poł. w Wiel- 
kiej Sali Konferencyjnej Urzędu Woje 
wódzkiego odbyła się pod przewodni- 
ctwem p. wojewody Raczkiewicza kon 
ferencja w sprawie budowy w Wilnie 
rzeźni, bekoniarni i chłodni. 

O wielkiem zainteresowaniu tą kon 
ferencją świadczył liczny udział przed 
siawicieli sfer rolniczych, przemysło- 
wych, gospodarczych i in. Sfery woj- 
skowe reprezentował dowódca okręgu 
korpusu nr. 3 gen. Litwinowicz. Z War 
szawy przybyli na tę konferencję: za- 
stępca naczelnego dyrektora Państwo 
wego Banku Rolnego p |ózei Borowski 
dyrektor działu przetwornictwa tegoż 
Banku Jabłonowski oraz prof. Wacław 
Iwanowski. Ogołem około 50 osób. 

Konferencję otworzył z upoważnie 
nia p. wojewody dyrektor Wileńskie- 
go Oddziału Państwowego Banku Rol 
nego p. Ludwik Maculewicz następują 
cem przemówieniem: 

„Na konferencji gospodarczej na Zam- 
ku w Wa awie p. minister Staniewicz w 
przemówieniu swojem podkreślił, jak: wiel- 
kie znaczenie dła rolnictwa regjonu wileń- 
skiego naogół, a dła ułatwienia zbytu pro- 
duktów hodowli w szczególności — przed- 
stawia posiadanie w Wilnie nowoczesnej 

ni i chłodni. Ponieważ doświadczenie 
iuż istniejących w innych miejscowościach 
Polski zakładów tego typu, jak projektowa- 
ny w Wilnie —- wykazało, że rzeźnie, be- 
koniarnie i chłodnie, przeznaczone dla wy- 
twarzania produktów na wywóz, daleko le- 
piej się rozwijają ' mają bardziej zdrowie pod 

  

   

  

"stawy gospodarcze c ile są połączone z rzez- 
niami, obsługującemi potrzeby lokalne, ści- 
sie mówiąc, rzeźniami miejskiemi, przeto w 
swej koncepcji p. minister Staniewicz prze- 
widywał że rzeźnia, bekoniarnia i chłodnia 
w Wilnie powinna służyć potrzebom tak 
ludności miasta Wilna, jak i ludności rol- 
niczej całego województwa wileńskiego. 

Magistrat m. Wilna od kilku lat zajmuje 
się sprawą wybudowania nowej rzeźni miej- 
skiej w Wilnie i prace przygotowawcze w 
tym kierunku są już dość znacznie zaawan- 
sowane. Z drugiej strony szerokie koła rol- 
nictwa tutejszego zupełnie dokładnie uświa- 
damiają sobie konieczność posiadania wła- 
snej placówki o typie fabrycznym, przena- 
czonej dla przerobu, ewentualnie dla  cza- 
sowego przechowywania w celu dogodniej- 
szego zbytu produktów hodowli. To też od 
chwili powstania spółdzielczej przetwórni 
"mięsnej w Wołkowysku, która w swem za- 

  

  

ożeniu miała obsługiwać również i potrze 
by województwa wileńskiego, rolnicy nasze- 
go województwa pokładali wielkie nadzieje 
na przyszłą szeroką działalność tej spółdziel- 
ni. Jednakże nadziejom tym, a nawet żą- 
daniom, spółdzielnia w Wołkowysku z tych 
czy innych przyczyn dotychczas zadość u- 
czynić nie mogła, a przeto staje się aktualną 
kwestja albo zasadniczej reorganizacji spół- 
dzielni w Wołkowysku albo też wybudo- 
wanie własnej placówki w Wilnie. 

Dla rozważenia całokształtu sprawy p. 
minister Staniewicz w porozumieniu z p. 
wojewodą wileńskim uznał za wskazane 
zwołanie specjalnej konferencji w Wilnie. 

Z polecenia p. ministra i za zgodą p. 
wojewody inicjatywę zwołania konferencji 
dzisiejszej wziął na siebie Państwowy Bank 
Rolny. Ponieważ jakiem zaznaczył, już po- 

Lrzednio został przeprowadzony szereg pra? 

przez Magistrat i lzbę Przemysłowo - Han 

dlową, przeto dla rozpatrzenia posiadanego 

materjału i zaznajomienia się z dyzedarata- 

mi kół zainteresowanych — odbyła się w 

ubiegłym tygodniu przygotowawcza konfe- 

rencja. Wyniki tej konferencji w postaci 
krótkich teferatów informacyjnych przedło- 

żą Panom p. dyr. Miśkiewicz i p. inż. Budny 

Wobec tego, że sprawa budowy w Wil- 

nie rzeźni, bekoniarni i chłodni ma donio- 

słe znaczenie dla dobrobytu mieszkańców 

całego województwa, a konferencja dzisiej- 

sza ma zapoczątkować prace w kierunku re- 

alizacji projektu budowy, przeto pozwa- 

lam sobie uprzejmie prosić p. wojewodę, aby 

zechciał objąć przewodnictwo dzisiejszej 
konferencji". 

Z kolei wicedyrektor Wileńskiego 

f)ddzialu Państw. Banku Rolnego p. 

ladeusz Miśkiewicz wygłosił referat 

intormacyjny, przedstawiając materja- 

ły cpracowane przez Magistrat m. Wil 

na i Wileńską izbę Handlowo - Prze- 

mysłową, dotyczące budowy rzeźni, 

bekoniarni i chłodni w Wilnie oraz de 

zyderaty zainteresowanych kół odnoś 

ie do zakresu czynności i rozmiarów 

rzeźni. > 
Tezy, przedstawione przez referen- 

ta rozwinął w swem koreferacie przed 

stawiciel Magistratu m. Wilna inž. 

Budny. Po reteracie prof. Wacława 

lwanowskiego z Warszawy o zasa- 

dach organizacji gospodarczej, finan- 

sowej i technicznej rzeźni, bekoniarni 

i chłodni w Wilnie, przeprowadzono 

dyskusję, która stwierdziła, że sprawa 

jest bardzo aktualna, i że budowa jest 

konieczna. 
Wyłoniono komitet, który opracu- 

je techniczny projekt i plan gospodar- 

czy. 
Komitet ten cbjął wszystkich człon 

ków istniejącego dotychczas komitetu 
magistrackiego. w którym zasiadali ró 

wnież przedstawiciele Urzędu Woje- 

wódzkiego i w dniu dzisiejszym uzu- 

pełniony został przedstawicielami rol- 

nictwa, Izby Przemysłowo - Handło- 

wej, wojskowości, Państwowego Ban- 

ku Rolnego i t.d. 
L L 

RZE ERZE STT TSO Е СНЛОЖЫЛНЕНИЙ. 

zainteresowanej osoby do Redakcji „Slowa“ 

„Spokėj. K. W.* Znamiona dužej pra- 

cy nad sobą, brak szybkiej i stanowczej de- 

cyzji. Pewnego rodzaju zamiłowanie do prac 

ścisłych (matematyki?). у 

Równość usposobienia, umiejętność opa- 

nowywania się. Umysłowość nie wykształco- 

na dostatecznie, choć są wszelkie dane po 

temu. 
„Zośka”. Spieszę z ogłoszeniem eksper- 

tyzy listu koleżanki. Pozwalam sobie jednak 

prosić Panią o uprzejme nadesłanie, ponow- 

ne, tekstu własnego, gdyż parę słów grafolo- 

gowi przesłane do ekspertyzy nie wystarczą... 

A teraz ekspertyza sub. Zośka. Dużo niewy- 
robienia i zasadniczo mylne poglądy na ży- 
cie. Serdeczność, szczerość, zainteresowania 
raczej natury powierzchownej. 

Brak skrystalizowanych dążeń życiowych, 
które jednak kładę na karb młodego wieku. 
Duża zmysłowość. Prócz tego opanowanie i 
umiejętność dyskusji. W usposobieniu wy- 
raźny zarys kiełkującego materjalizmu. 

Proszę łaskawie nadesłać tekst, na który 
czekam. 

  

RADJO WILEŃSKIE 
WTOREK, DNIA 11 ŁISTOPADA 

10,15: Tr: mszy św. polowej z War- 
szawy z kazaniem JE ks. biskupa Wł. Ban- 
durskiego. Po nabożeństwie — rewja mwoj- 
skowa, 

15,35: Program dzienny. 
15.40 — 16.00: Audycja 

Warsz. 
16.00 — 16.40: Koncert z Warsz. 
16.40 — 16.55: „Józef Piłsudski, jako 

dla młodzieży z 

budowniczy Państwa Polskiego" — odczyt 
z Warszawy, — wygłosi mjr. dr. W. Lipiń 
ski. 

17,00 —- 17.45: Koncert muzyki polskiej 

(płyty). 
17,45 — 18.40: Tr. części koncertowej 

uroczystej akademji z Filnarmonji warszaw 
skiej . ER 

18.45 — 19: Kom. Zw. Młodz.. Rzem: w 
Wilnie. 

19 — 20: Uroczysta akademja w Teatrze 
Wielkim na Pohulance. 1) Zagajenie prze- 
wodn. wil. Kom. Wykonawczego Obchodu 
święta Narodowego j, M. prof. dr. A. Ja- 
nuszkiewicza, rektora USB. 2) Referat mjr. 
Babińskiego Kazimierza, p. t. „W dniu zwy- 
ciestwa““. 3) Przemówienie Witolda Abra- 
mowicza b. I-go prezesa Tymcz. Kom. Rzą- 

  

dzącej Litwy Środkowej. 4) Przemówienie 
min. P. i O. Sp. A. Prystora. 

20: Opera z Warszawy „Konrad Walłen 
rod“ — W. Żeleńskiego. Podczas pierwsze- 
go antraktu „Tygodnik artysi y 
studjo Rozgłośni Wileńskiej. wygł. Je 
szomirski. 

  

  

MATKI! UWAGA? 
Dawajcie DZIECIOM 

Czekoladę Zdrowia 
FABRYKI 

A. PIASECKI 
w KRAKOWIE. 

jest bardzo pożywna i niedroga. 

Żądajcie wszędzieł 

Prosimy się przekonać 
że wełny, jedwabie, flanele oraz mater- 

jały pościelowe, bieliźniane żyrardow- 

skie, kołdry watowe, koce pluszowe 

sprzedaje najtaniej —1 

GŁOWIŃSKI — WILEŃSKA 27. 
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Okręgowy Związek Kas Chorych 
w Warszwie 

Ekspozytura w Wilnie 
ul. Zygmuntowska 24. 

poszukuje lokału o 9-ciu pokojach 
dlaulokow ania infirmerni dla przyjeż- 
dżajęcych z kas związkowych chorych. 
Pożądane jest system korytarzowy lo- 
kalu w dzielnicy miasta niezbyt odda- 
lonej od dworca kolejowego. Oferty 
przyjmuje Kancelarja Ekspozytury co- 
dziennie w godzinach urzędowych. 

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

zdatną do użytku. 

Oferty w „Słowie" pod 
szonówka*. 

   
  

„kapi-       

  

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, 
Tel. 16-28. Zamkowa 20, 

  

66*66000000060 

SIWYM WŁOSOM 
rzywraca [pod gwarancją pierwotny 

B kolor e J. GADEBUSCHA 

„Axela Regenerator" 
but. zł. 3 

FARBA 
WNA ŁOSY „REWAX” 

, Trwale farbuje na kolor blond, chatain, 
brun i czarny. 

Pudełko zł. 6. 
Do nabycia w składach aptecznych: 

J. Prużan ul. Mickiewicza 15 
„l. B. Segal" ul. Tocka 7 

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

Rządca-ekonom, 
wykwalifikowany  rol- 
ik, mleczarz, hodow- 
ca,  obznajomiony z 
gorzelnictwem,  posia- 
dający chlubne šwia- 
dectwa z poprzednich 

  

    

ubioną książkę woj- 
prac, poszukuje posa- Łow dada na 
dy. Maj. Wiązowiec, imię Józefa Marcinowi- 
Poczta  Mołodeczno, czą zamieszkałego we 
Orłowski. —l wsi Piotrowicze gminy 

_ Duniłowickiej pow. 
Postawskiego przez 
P. K. U. Postawy unie- 
ważnia się, 

  

3 — 5000 dolarów 
ulokujemy zaraz na 
solidną _ hipotekę 
Warunki dogodne. 
Dom H.-K. „Za- 
chęta'* Mickiewi- 
cza 1, tel. 9-05. 

  

W Trabach pow. Wo- 
łożyńskiego zgubiono 
dowód "osobisty wyd. 

| przez Star. Grodzkie w 
Wilnie w r. ® 7 га Nr. 
119]D.O. na imię Ajzi- 
ka Kugiela zam. m. Li- 
da ul. 3-go Maja 59. 
Unieważnia się. 

Zginął piesek 
czarny z białem, uszy 
długie, seter, nazywa 
się „Dar“. Za -odpro- 
wadzenie wynagrodzi 
się. Zygmuntowska 
12—1 

      

Posesja 
składająca się z 2 
domów drewnianych 
o 5 mieszkaniach z 
dużym ogrodem 
owocowym  Sprzė- 
damy za 6.500 do- 
larów. 
Dom H.-K. „Za- 
chęta“ Mickiewl- 
cza 1, tel. 9-05. 

  

      
  

KINO 
MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 

u. Ostrobramska 3, Kesa czynna od g. 3 m. 30. 

KINO-TEATR 

„HELIOS“ 
Ul. Wileńska 38 

Tel. 926. Wspaniała opowieść miłosna, 
W roli gł. ulub. publiczn. 

Od dnia 10 do' 13 listopada 1930 roku włącznie będą wyświetlane filmy: 

„W KRAJU SREBRNYCH LI$Ó 
W roli głównej Rin-Tin-Tin. Nad program: „Mik i Jerry na wywczaSach* — Kom. w 2 aktach. 

Początek seansów ой g. 4-ej. NastepnY Pr/Eram' „Prezydent“ 

Potężny Przebój Dźwiękowy, który zachwycił świat! Fil d Filmy! 
Dźwiękowo-śpiewne arcydzieło ze „Złotej Serji*. Przebojawi ród. 1981 7. 

CHHODNKE 
Laura La Plante 

Ceny znižone tylko na pierwszy seans. Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

# 6 Dramat 
w 8 aktach 

(MARSYLJANKA) 44 
iJOHN Śpiew —Chór—Przepych—Wystawa 
BOLES Dla młodzieży dozwolone 

  

Dźwiękowe kino 

„HOLLYWOOD: 
Mickiewicza 22. 

Ceny zniżone 

DZIS!! Największy 100 proc. dźwiękowiec 
Film wystawą i śpiewem poruszył cały świat! 

& п]ць;ех’\сехп*ёріедашсё МАЁЭППСЕМ СРЕ\П\ЦЕП‚ który odśpiewa 
oraz Jeanette ac Donald znana z filmu „Król Żebraków*. Film jest os e Š sztuki si 

Małżonek* Leona Xaurofa i Julesa Chaneela ss a WE R 
tylko na pierwszy seans. 

PARADA MIŁOŚCE 
w języku francuskim swoje piosenki 

Nad program: dodatek dźwiękowy. 
Początek o godz. 4-ej ost. 10.30. 

  

    

  
  

  

  

  

  

  

KINO Dziś! Największy przebój świata: Cudofilm sezonu! Najpiękniejszy amant Europy! Iwan Petrowicz 
„ŚWIATOWID'* w otoczeniu czarujących gwiazd Carmen Boni i Giny Manes w najpiękniejszem arcydziele erotycznem 

Mickiewicza 9. й 
Studentka z Quartier Latain M BBTO M ŁOŚCi ах 

33 B gi 8 i 

Dziś! Oryginalny arcytwór stanowi nową erę w historji ilustrujący najbardziej ni у i 
Kino-Teatr nak prawdziwe arcydzieło Kosztem dziesiątków miljonów dolarów przy waziale. 100.000 Na CS 

„STYLOWY“ | wszechšwiatowej ARKA NOEGO Potężne epokowe arcydzieło w 14 aktach. ^ 
sławy p.t, | WPWYBSZĄ W roli gł. Dolores Costelo i George O'Brien 

WIELKA 36. Uwaga: doceniając wielkie walory artystyczne filmu Arki Noego dla spotęgowania wrażeń specjalna ilustracja 
muzyczna: symfoniczna i 2 orkiestry dęte. Ze wzgłędu na wysoką wartość artystyczną dla młodzieży dozwołone. 

Dziwi - — т = = 
i Zi Va $ZĄLONE p. t. („Intrygant*) Ernessa Lubicha z genjainym Emilem Janingsem 

v roli AA ALONEGO CARA PAWŁA i 
UL. Kolejowa 19. 

Początek seansów o godz. 5, w niedziele i 

Akcja dramatu rozegrywa się w Petersburgu w r. 1801. Iutrygi zakulisowego życia cesarskiego d 
spisek! Zamordowanie cara! W pozostałych rolach: Florence Widor, Bewjs Stone i Nail Hamilton. 

Tajny 

święta o 4 p.p. Następny program „Ulubienica zatogi“ z Clarą Bow. 

  

oznajmia wszystkim graczom, 

  

Wo "a Ы 

(Polska PaństwowaLoterjaKiasowa 

do nabycia u wszystkich kolektorów. 

Cena całego losu wynosi 

Co drugi los wygrywa 

Ciągnienie w klasie l-ej dnia 18 i 20 listopada 1930 r. 

że losy do 22-ej Loterji są już 

w każdej klasie zł. 40. 
— ćwiartki zż. 10. 
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GŁÓWNA WYGRANA 

MILJON ZŁ. 
23 PREMIE!! 

Ogólna suma fwygranych 

32 AILJONY 
CO DRUGI LOS WYGRYWA! 

Ciągnienie już 18 i 20 b. m. 

Nasz adres: 

WILNO, WIELKA 44 
Zamiejscowym wysyłamy natychmiast po otrzymaniu 

zamówienia 
P. K. O. 81051. 

Z Ł+ 

Firma egz. 1835. 

ZGUBYĘY©©©©©006©©00000006(B 
  

WYSZEDŁ Z POD TŁOCZNI DRUKARSKIEJ 

WYKAZ DRUKÓW 
KTÓRYCH ROZPOWSZECHNIANIE 
w POLSCE JEST WZBRONIONE 

CENA ZA EGZ. — ZŁ. 3. —- KSIĘGARNIOM RABAT 

Wydawnlctwo „KULTURA“ — Wilno, Kwaszelna 23     
  

Pianina i Fortepjany 
o światowej sławie Pieyel, Bechsteiu etc., 
takoż Arnoid Fibigier, Kerntopl i Syn, uzna- 

ne rzeczywiście za najlepsze w kraju 
przez najwybitniejszych fachowców na Pow, 

Wystawie Kraj. w Poznaniu w 1929 1. 

WILNO, 
uł, Niemiecka 3, m. 6. 

CENY FABRYCZNE. 
K. DĄBROWSKA 
SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. 

  

    

  

IkosmeryiaL Gontų 5 
b онн ul. OR o 

DOKTOR GABINET —— 

Zeldowicz "u ielnicep= DOM ci. 60 sprze: 
chor. skórne, wene- W!lob, Mickiewicza 31 Šok AC 

ryczne, narządów 1o- 
czowych, od 9—do 1, 

5—8 wiecz 

Wileńska” 31—2 od 9 
do 12-tej. 

Sklep spo- 
ŻYWCZY cenies. 
do odstąpienia od za- 

Moniuszki 6—38. 
ze 

m. 4 
Urod kobiecą 

e konserwu- 
je, doskonali, sdźwie- 
ła, usuwa jej skszy 

aki, Masai 
twarzy i ciała (panie). 
Sztnczue opalenie ce- 
ry. Wypadanie włosów 
1 łupież. Najnowsze 7 
zdobycze kosmetyki ra- 

Kobieta-Lekarz 

„di ltoriavų 
RYCZNE "NARZĄD EĆ 

D.W MOCZOW. 
od 12—2i 

    

od 4—6 cjonalnej, ul. Mickiewicza 24. Codziennie od g. 10—3 ! tel. 277. W. £ pasa R МЕЁ 

Dr. Bole jirzes sław Apywi długotrez „„Stenografji 
Hanusowi Msn) listownie, szybko, jak- 
Zamkewa Wok Z" aż 4 najdokładniej wyacze- |. 
Choroby skórne S Gi ge. my — gwarancja: In- 

Gabinet i ' A Stenograficzny 
I weneryczne Kosmetyki Warszawa, e — ста 

przyjmuje od 6—7 Leczniczej 26. Znającym wiesci й 
S J. Hryniewiczowej. tję polecamy miesięcz- 

Dr. Wolfson ul. WIELKA № 18 m.9, tik  „Stenograi“ (ste- 

choroby. skėrne, жепе- Ругу/. лю @. 10 - 1 1 4-7 ПОБгату — Uumacze- 
czne i moczopłci. nia), 

Wileńska 7, od 9-4 DZE 
4—8 w. tel. 10-67. Pan 100 2. ię” === za wyrobienie mi sta- 

Dr. medycyny w posady biurowej. 
ymaganę warunki 

A. Cym bier posiadam. Od 1-2 p.p. | 
Choroby ' weneryczne, Mleszkanie Garbarska I4, m. 10. 
skórne i narządu mo-z 5—6 pokoi z wygo- й 
czowego. Mickiewicza dami możliwie w $гой- 
12, róg Tatarskiej przyj- mieściu potrzebne za- 
muje $—2 i 5—7 i półraz. Oferty sub „mie- Za darmo. 
wiecz. Tel. 15-64. szkanie M. L.* do Biu- udzielam każdej pani 

ra Grabowskiego, Gar- dobrych porad przeciw 
DOKTOR barska 1. 

Szyrwindt "pokój „ipławom 
choroby weneryczne, 5 

Ni do wynajecia i będzie mi wdzięczna. skórne i moczopłciowe 
Wielka 19, od 9—1 iz wszelkiemi wygoda- Anna Gebauer, Stet- 

tin, P. 8. Friedrich- 
т ’“_і№ Ebertstr. 105 (№етсу); 

Dr Ginsberg Poszukuje się PTE 
Choroby skórne, we-od 15 b. m. 2 pokoje 30 złotych ь 
neryczne i moczopłcio- umeblowane, z telefo- 
we. Wileńska 3, odnem, obsługą, łazienkądziennie mogą lekko 
5— 1i4 — 8. Tel.i opałem w centrum zarobić ajenci-tki roz- 
867. a. A obojętna, powszechniając na proś 

erty do „Słowa* pod wincji znamy artyku! 

Dr. KenigsbergeE. s. potczebóg w" każdy 

  

     

    

  

  

  

      

    

     

     

  

    

  

    

  domu. Zamiejscowi 
choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe Mieszkanie pay 2 PR mad 
Mickiewicza 4, 

t.el. 1.90. 
Od 9—12 i 4—8 

3 pokojowe z wygoda- e kord* Wj 
mi odnowione do wy- PS a oai 2 
najęcia. Ul. Krakowska 

REPARACJA 
Ne 51. Informuje Do- 

   
    

  

OB
AW

 
A
K
   

    

  

        

    

Akuszerkil| KUP NOL 20320 KUP do szycia " 

AKUSZERKA prędka, dokładna 

ŚMIAŁOWSKA L tani 
0'sz Oabinet Kosme- m i 

tyczny, usuwa zmacszcz Autobus Zyg SE "a 

«i, piegi, wągry, łupież, nabędę z koncesją na Nagrodzk 
brodawki, kurzajki, wy-linje zamiejskie | tak-| | zawatna Nr. 11-a 
padanie włosów. Mic- sówkę 6 osobową Te- Śkład masz 
kiewicza 46. Iefon 14-37 

  skawie nadesłać próbkę pisma swego, bądź 

Wydawca St. Mackiewicz. "Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło. 
Drukarnia Wydawnictwa „Słowo”, Zamkowa 2. 

     


