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Kampania p. Gustawa Herue 
(Od własnego korespondenta). 

" Paryž, 5 listopada. 

Do p. Gustawa Hervė, jako do 

człowieka, mamy prawdziwą sympa- 

tję. Ten zohydzający ideę ojczyzny i 

zwalczający wojsko anarchista, zaty- 

kający ongi trójkolorowy „sztandar na 

gnoisku*, pięknie się zachował z 

chwilą wybuchu wojny. Odezwał się 

w nim patrjotyzm, krzykliwy, „kokar- 

dowy*, ale pątrjotyzm. Zamienił zaraz 

tytuł swego dziennika z „Guerre So- 

ciale* na „Victoire* i przez cały ciąg 

4 wojny dzielnie służył w szeregach 

„trancuskiej armji pióra* (jak mówiła 

niemiecka propaganda). Ma p. Hervć 

temperament dziennikarski, pisze jas- 

no i popularnie, to też oddawał niewąt 

pliwe usługi. Pamiętać musimy, że i w 

sprawie polskiej zachowywał się od 
początku bez zarzutu. Po wojnie nie 

wrócił rzecz jasna „na gnoisko“. Afi- 

szowal się jako „narodowy. socjalista“ 

zwalczat religijne sekciarstwo radyka- 

łów, podnosił zasługi Kościoła katolic- 

kiego w historji Francji i walczy dz 

o „Republikę silnej władzy”, cieszył- 

by się właściwie, gdyby była we Fran- 

cji iaszystowska dyktatura, bo nieraz 

łzy wylewał nad tem, że nie znalazł 

się mocny człowiek, któryby opierając 

się na kombatantach, ład we Francji 
zaprowadził... W sumie jest to zacne 

człowieczysko, każdorazowo szczere, 

+ osobiście bezinteresowne. Ale naiwne 

i samopas chodzące (pod tym wzglę- 

dem anarchizm ślady pozostawił). Kie 
ruje.się stary Hervć uczuciem, odru- 
chem, a że na rozsądku mu zawsze 
było brak, że przewidywać nie umie, 
to też jego kampanje są często zwykłą 
donkiszoterją. : 

Tak jest i z jego ostatnią kampa- 

nją za rewizją traktatów. Zaczęło się 
to 14 października, to znaczy w mie- 
siąc po niemieckich wyborach. Suk- 
ces  iotlera, sukces bez — jutra, 
człowieka bez intelektu, bardzc 

Hervć'go wystraszył. Znany — ргге- 
mysłowiec niemiecki awanturują- 

cy się w międzynarodowej polityce, 

Gddawna szukał we Francji pióro, 
któreby na jego poszło usługi. Długo 
szukał, aż znalazł p. Hervć'go Inni, 
ostrożniejsi, drukowali czasem prozę 
p. Rechberga, ale sami się nie angażo- 
wali. P. Hervć tak się pomysłem p. 
Rechberga przejął, że świetnie, choć 
bezinteresownie i nieobliczalnie upra- 

wia nad Sekwaną niemieckie brzucho- 
mówstwo. Co dzień wysuwa jakiś no- 
wy argument „za* lub usiłuje rozpra- 

yć się z argumentem „przeciw*. Dru- 
kuje listy Niemców, chwalące go za 
wiełkoduszność, przyczem — w czem 
dowód jego naiwności — padł ofiarą 
dowcipnego studenta-patrjoty, który 
udając „stahlhelmistę* radził mu zmie 

© tytuł pisma z „Victoire* na „Re- 
conciliation'*, 

P. Hervė jest zwolennikiem: 1) 
skreślenia odszkodowań, jak tylko 
Stany Zjednoczone skreśla długi wo- 
jenne; 2) przyłączenia Austrji do Nie- 
miec; 3) oddania Niemcom  kolonij 
atrykańskich (Togo i Kamerun); . 4) 
pozwolenia Niemcom na posiadanie ta 

''| samej armji jak Francja; 5) zre- 
gnowania z plebiscytu Saar'y i natych 
miastowego zwrócenia tego kraju 
Niemcom. Co do Polski — cytuję do- 
słownie — jest p. Heryć zwolennikiem 
„przyjaznej interwencji wobec Polski 

| aby zgodziła się na zwrot t. zw. kory- 
tarza Niemcom, 0 ile Niemcy, wszech- 

| mocne na Litwie, uzyskają od Litwi- 
nów, którzy przez pięć wieków żyli w 
wolnej unji z Polską, aby wrócili w 
ramy Państwa polskiego, a raczej pol- 
sko-litewskiego*. Uważa nasz pary- 

ski kolega, że  urzeczywistnienie 
tych postulatów jest naglące, że ina- 

„czej grozi Europie katastrofa, w wy- 
niku której zaleje nas wszystkich bol- 
szewizm. Dodać przecież trzeba, że 
wydrukował też mocny list swego 
przyjaciela, p. Wiktora Giraud, sekre- 

tarza generalnego „Revue des Deux 

Mondes“, uwažającego, iż pojednanie 

z Niemcami jest niemożliwe przede- 

wszystkiem dlatego, że „Niemcy sa 

narodem nieuczciwym *. 

Naturalnie p. Hervć, jak zwykle, 

środku drogi, 

Pojednania 

"nie zatrzymuje się w 

lecz „idzie na całego". 

chce po to, aby był możliwy „sojusz 

jrancusko-niemiecki*. Uważając, że 

największe trudności idea ta napotyka 

wśród nacjonalistów, zwrócił się za 

pośrednictwem p. Rechberga do Hitle- 

ra i do „Stahlhelmu* z zapytaniem, 

czy uważają jego warunki za podsta- 

wę współpracy. Przywódca niemiec- 

kich „Nazi czy zastrzeżenia, co do 

ewetualnego sojuszu i zapytuje prze- 

ciwko komu Niemcy i Francja mają się 

sprzymierzać? Poprostu podpalacz w 

roli lokarnisty... Co do warunków p. 
Hervć'go, to widzi w nich „z rado- 

ścią” dowód zmiany nastrojów we 

Francji, ale nie zajmuje sam żadnego 

stanowiska: powiada tylko, że p. Her- 

vć zwrócił się doń pod fałszywym 

adresem, że właściwie trzeba te punk- 

ty przedłożyć rządowi francuskiemu. 

Kapitan Seldte, przywódca „Stahlhel- 
mu“ nie mówi w swej odpowiedzi, że 

zgadza się na warunki Hervć'go; wy- 

licza jednak swoje, które się z warun- 

kami francuskiego dziennikarza dość 

pokrywają. Są dwie główne różnice: 

i) zniesienie odszkodowań  niemiec- 

kich nie jest uzależnione od długów 

amerykańskich; 2) co do rewizji gra- 

nic wschodnich, to „Stahlhelm* nie 

zadawała się „korytarzem*, ale chce 

jeszcze „zmiany innych postanowień 

terytorjalnych.. Hervć odpowiedział 

obu, że jego warunki — to „maxi- 

mum“, na co Francja mogłaby się 
zgodzić (w jego opinji oczywiście). 

Taki jest stan debaty. Test ona 
oczywiście symptomatyczna, albowiem 

w pewnym sensie p. Hervś'go można 

uważać za przedstawiciela umysłowc- 
ści drobnej burżuazji francuskiej. Z 
drugiej jednak strony w wielkiej pra- 
sie jego kampanju nie znalazła żadne- 
g> echa. |Jedvnym wyjątki:n jest p. 
Ckment Vautel. który na žunach 
„„eurnal'a” nazwał ric-vć'go „starym 

rozstrzepańcem'*; co do samej kampa- 

nji, to uważa, iż francuską  szlachet- 

ność Niemcy wezmą za sładośc. Wyk- 

piły też Hervć'go takie dzien. jak „Ave 

nir* i „Homme Libre“, a surowo go 
skarcili p. p. August Gauvain (Jcur- 
nal des Dėbats) i S. de Givet (Orche). 
P. Karol Maurras (Action Francaise» 
nazwał go poprostu „papugą marszał 

ka Hindenburga". Kombatanci francu- 
scy, do.których Hervć się zwracał z 

prośbą o poparcie, odpowiedzieli od- 

iaownie. Niepokojąca zatem cała ta 

impreza nie jest. Nie było i niema do- 

tychczas we Francji polityka odpo- 
wiedzialnego (za wyjątkiem może SO- 

cjalisty Leona Bluma), któryby na se- 

rio myślał i pragnął rewizji terytorjal- 
nych postanowień traktatów. 

Kazimierz Smogorzewski. 

EWEREWAECECZEZOATZTRKE WORRY POT PTE OOIEPRETYTCZSTDE 

PRZYGOTOWANIA DO ROKO- 

WAŃ POLSKO - LITEWSKICH 
“5 KOWNO, PAT. W najbliższych 
dniach wyjeżdża do Paryża minister 
spraw zagranicznych p. Zaunius w 
celu przedstawienia prezydentowi ko- 
misji tranzytowej p. Quinones de Le- 
onowi litewskiego punktu widzenia 
na tranzyt przez Litwę oraz ustalenia 
terminu i miejsca bezpośrednich ro- 
kowań polsko-litewskich. 

NOWA USTAWA LITEWSKA 
RYGA.PAT. Jak donosi „Rigasche 

Rundschau*, rząd litewski miał wy- 
dać nową tistawę, dotyczącą cudzo- 
ziemców. Ustawa przewiduje, oprócz 
posiadania wiz na pobyt, specjalne 
zezwolenia na przyjęcie do pracy. 
Wobec tego, że ustawa działa wstecz 
wielu cudzoziemców, którzy zajmo- 
wali posady na Litwie, będą zmusze- 
ni opuścić granice Litwy, gdyż nie 
udało im się otrzymać podobnych 
zezwoleń. 

    

    

  

    
   

  

Do indności Woj. Wileńskiego 
Obywatele! 

Jziesięć lat temu, zakończony został triumiem oręża polskiego okres 
walki zbrojnej o Niepodległość Ojczyzny, © własne Państwo, o stałe granice. 
Walka ta, podjęta w 1914 r. niezłomną wolą MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUD 
SKIEGO, skupiła dokoła osoby Wodza, najlepsze, najofiarniejsze siły Naro- 
du. Gdy zmienne koleje wojny, nieraz pogrążały Naród w rozterce i zwąt- 
pieniu, Or jeden nigdy nie zwątpił w ideę Niepodległości, On jeden umiał 
wiarą swą zapalić serca żołnierzy.W groźnych dniach sierpniowych w 1920 
r., gdy czerwona armja stała już u wrót stolicy, Naczelnik Państwa Polskie- 
go i Wódz Naczelny. był tym, który wykrzesał ze wszystkich warstw Naro- 
du wspólny najwyższy wysiłek i zwyciężył. * 

Jego genjusz, wsparty bohaterstwem żołnierza, ocalił młode nasze Pań 
stwo od zagławy. Zwycięski pochód wojsk naszych, wyzwalających Ojczyz 
nę z najazdu, zakończony został pokojem. Zmienne koleje walk o wyzwolenie 
Wilna i Ziemi Wileńskiej uwieńczył wielki partjota i syn tej ziemi GENERAŁ 
LUCJAN ŻELIGOWSKI na czele dywizji litewsko-białoruskiej, odzyskując 
zbrojnym czynem nasz kraj dla Rzeczypospolitej Polskiej. Dla nas więc 
mieszkańców Wileńszczyzny, ziemi rodzinnej Marszałka Piłsudskiego, ta 
dziesiąta rocznica podwójnem jest świętem. 

Przypada ona w chwili, może mniej doniosłej dla Ojczyzny, niż zakoń- 
czony przed laty dziesięciu okres walki orężnej. Jesteśmy dzisiaj bezpieczni 
w granicach swego państwa, u których czuwa żołnierz polski. Ale nie wol- 
no nam zapominać, że podstawą sił tego żołnierza jest wewnętrzna spoi- 
stość Narodu, i zdrowy organizm państwowy. Mamy już poza sobą dziesięć 
iat pokojowej pracy w tym kierunku, mamy z trudem zdobyte doświadcze- 
nia, których zaprzepaszczenie byłoby klęską. Więc dzisiaj znowu zwracamy 
oczy z ufnością na Wodza, który przed 10-ciu laty ocalił nam Ojczyznę, 
a dzisiaj wziął na swe barki ciężar odpowiedzialności za losy Państwa i jego 
obywateli. Ten ciężar musi być rozłożony na nas wszystkich. W ręce Wodza, 
musimy dzisiaj, jak wtedy, oddać nasze najiepsze siły, bo wiemy, że Wódz, 
natchniony miłością Ojczyzny, użyje ich dła rozkwitu i potęgi Najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej. 

W dziesiątą rocznicę odparcia najazdu, w rocznicę wyzwolenia Ziemi 
Wileńskiej, w doroczne święto Niepodległości, wzywamy Was, Obywatele, 
do rozpamiętywania tamtych, dzisiaj już historycznych wydarzeń, które 
otworzyiy nową erę w dziejach Narodu do złożenia kołdu poległym za Oj- 
czyznę i tym wszystkim, co pod wodzą Marszałka Piłsudskiego, krew za nią 
przelewali i dla niej się trudzili. 

NAJJAŚNIEJSZA RZECZPOSPOLITA POLSKA I JEJ WALECZNA 
ARMJA NIECH ŻYJĄ! ‹ 

WILEŃSK! KOMITET OBCHODU 10-LECIA ZWYCIĘSKIEGO, 
ODPARCIA NAJAZDU ROSJI SOWIECKIEJ, 10-LECIA OD- 
ZYSKANIA WILNA PRZEZ WOJSKA GEN. ŻELIGOWSKIE- 
GO I ŚWIĘTA NIEPODŁEGŁOŚCI 11 LISTOPADA 1930 Rr. 

Odznaczenie orderem Polonia Restituta 
WARSZAWA. 8.X! (tel. wł. „Słowa'*). Dowiadujemy się, że w 

dniu 11 listopada ogłoszona zostanie lista odznaczonych  orde- 
rem Polonia Restituta. 

Wielką Wstęgę otrzymają: 
Jan Mrozowski, delegat Rządu Polskiego przy Komisji Od- 

szkodowań w Paryżu, Leon Supiński, prezes Sądu Najwyższego, 
Stanisław Wróblewski, prezes Najwyższej Izby Kontroli. 

Komandorję z gwiazdą: Aleksandra Piłsudska, Ka- 
rol Niezabytowski, b. minister Rolnictwa, biskup płocki ks. No- 
wowiejski, gen. Romer i kilku profesorów uniwersytetów. 

Komandorję otrzymają: gen. Dąbkowski, b. woje- 
woda lwowski hr. Gołuchowski, rektor Uniwersytetu Stefana 
Batorego dr. Aleksander Januszkiewicz, gen. Kutrzeba, ks. Kazi- 
mierz Lubomirski. prezes Rady Naczelnej Organizacyj Ziemiań- 
skich, wojewoda lwowski Nakoniecznikoff-Kiukowski, , generał 
Krok-Paszkowski, wojewoda poznański hr. Roger Raczyński. 

Krzyż Oficerski: art. Zbigniew Drzewiecki, Zofja Nał- 
kowska, Stefan Jaracz, Nenryk Kuna, Honorata Leszczyńska, 
Zofja Moraczewska, Kazimierz Wierzyński, Jan Lechoń, Irena 
Solska, Zofja Stryjeńska, Ryszard Ordyński. 

Oprócz tego przeszło 20 krzyży oficerskich i kawalerskich 
nadano zasłużonym dla polskości działaczom na Pomorzu prze- 
ważnie księżom proboszczom mniejszych parafyj wiejskich. 

Kapituła „Krzyża Niepodległości: 
WARSZAWA. 8.X1. (tel. wł. „Słowa*). W najbliższych dniach Pan Pre- 

zydent Rzeczypospolitej nada Krzyż Niepodległości pierwszym 10 osobom, 
które stanowić będą kapitułę nowo ustanowionego odznaczenia. 

Przewodniczącym kapituły będzie Marszałek Józef Piłsudski a człon- 
kami jej będą płk. Sławek, Aleksandra Piłsudska, gen. Rydz Smigły, gen. 
Sosnkowski, gen. Stachiewicz, min.  Prystor, gen. Kołłontaj Srzednicki, 
płk. Koc. dyr. Wacław Jędrzejewicz. 8 

Na podstawie wniosków tej kapituły Prezydent Rzeczypospolitej nada 
w najbliższym czasie około 400 odznaczeń uczestnikom powstań na- 
rodowych. 

Budżet na rok 1931-32 
WARSZAWA. 8.X1 (tel. wł. „Słowaś). Na ustatniem posiedzeniu Rady 

Gabinetowej ustalono głobalną sumę budżetu: na rok 1931—32 niższą o 
przeszło 130 miljonów od budżetu na rok bieżący. Rada Ministrów preli- 
minuje dochody w wysokości 2 miljardów 890  miljonów, wydatki zaś w 
sumie 2 miljardów 886 miljonów zł. 

Rząd. brazylijski ma być rozwiązany 
RIO DE JANEIRO. PAT. .Szef tymczasowego rządu brazylijskiego dr. 

Vargas oświadczył, iż ma zamiar rozwiązać w przyszłym tygodniu 
parlament. 

Niemieckie marzenia odwetowe 
BERLIN. PAT. — Jak donosi „Deutsche Zeitung“, na meetingu partii niemiecko- 

narodowej w Bytomiu jeden z mówców, poseł do Reichstagu dr. Kleiner, powołując się 

na uchwały zjazdu wszechniemieckiego w Hanowerze, wzywał: do. zozganiąawania sil, 
nych oddziałów Grenzechutzu na obszarach wschodnich, położonych wzdłaż granicy nie 

Wezwanie to przyjęto zostuo prze: miecko-polskiej. 
meeting z niebywałym entuzjazmem. Orga-nizowanie Grenzechtzu, zdaniert 

skierowane przeciwko naporowi ze strony Polski, jest dziś minimalnym  postułatem, 

który urzeczywistniony być musi ciezaieżnie od tego, czy rząd Rzeszy decyduje się ra 

podjęcie walki o swobodę zbrojeń niemieckich. 
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Ogólne rozbrojenie— . 

utopją 
OTWARCIE SESJI KOMISJI 

ROZBROJENIOWEJ 
We czwartek otwarta została w 

Genewie sesja przygotowawcza ko- 
misji rozbrojeniowej Ligi Narodów 
pod przewodnictwem holenderskiego 
posła w Paryżu Leudona. 

W konferencji bierze udział 32 de- 
legatów. Ze względu na obecność de- 
legacji sowieckiej zaprowadzono nad- 
zwyczajne środki ostrożności. Dla pub 
liczności jest wstęp na salę wzbronio- 
'V, a wokół budynku zaprowadzono 
ścisłą kontrolę. 

Posiedzenie otworzył przewodni- 
czący Loudon  przemową, w której 
wskazał na wyniki londyńskiej konte- 
rencji morskiej i wynik dotychczaso- 
wych obrad komisji bezpieczeństwa 
oraz podkreślił przyjęcie układu o 
pomocy finansowej dla państw zagro- 
żonych. Następnie wskazał na uchwa- 
łę ostatniego Zgromadzenia Ligi Naro 
dów, domagającą się zakończenia prac 
przygotowawczej komisji rozbrojenio- 
wej, celem umożliwienia Radzie Ligi 
zwołania ogólno - światowej konferen 
cji rozbrojeniowej w możliwie najkrót 
szym czasie. Loudon zaznaczył, że nie 
powzięto żadnej uchwały co do termi- 
nu zwołania konferencji. Opinja pub- 
liczna świata musi się wreszcie pogo- 
dzić z myślą, że nie chodzi o ogólne: 
rozbrojenie, lecz o obniżenie zbrojeń. 
Ogólne rozbrojenie jest utopją, jaka 
w obecnej politycznej i moralnej sy- 
tuacji świata nie jest do osiągnięcia. 
Zadaniem komisji jest wypracowanie 
projektu, mającego powstrzymać dal- 
szy wyścig zbrojeń. Ograniczenie 
zbrojeń powinno jednak być uzgod- 
nione z potrzebami obrony narodowej. 
Na zakończenie przewodniczący we- 
zwał delegatów, aby pomijając włas- 
ne życzenia, przyczynili się do pomy- 
ślnego zakończenia obrad. 

Delegat niemiecki, hr. Bernsdorff, 
zaznaczył, że rząd niemiecki zgodzi 
się tylko na taką konwencję, która bę- 
dzie obejmowała wszystkie gatunki 
broni. Jeżeli to żądanie nie zostanie 
spełnione, wówczas dalsze prace ko- 
misji byłyby: bezcelowe. 

Delegat sowiecki, komisarz spraw 
zagranicznych, Litwinow zaznaczył, 
że na poprzednich obradach komisji 
rozbrojeniowej stale wskazywał na 
niebezpieczeństwo nowej wojny świa- 
towej. Budżet wojskowy 5 wielkich 
państw został od czasu obrad komi- 
sji rozbrojeniowej podwyższony o pół 
miljarda dolarów. Zdaniem mówcy, 
należy odrzucić tezę: najpierw bezpie- 
czeństwo — potem rozbrojenie. Dele- 
gacja sowiecka rezygnuje z dawnych 
projektów, obstaje jednak przy projek 
cie w sprawie rezerw wojskowych i 
materjału wojennego. Jeżeli większość 
komisji pozostanie przy dotychczaso- 
wem stanowisku negatywnem, delega- 
cja sowiecka jawnie okaże swój desin- 
teressement w dalszych pracach komi- 

nę 

WYROK W. SPRAWIE B. POD- 
PROKURATORA 

POZNAŃ. PAT. Dziś w 'połud- 
nie nastąpiło ogłoszenie wyroku w 
głośnym procesie byłego podprokura- 
tora Sądu Okręgowego Dembeckiego, 
oskarżonego 0 sprzeniewierzenie w 
urzędzie i skazanego przez dąd Okrę- 
gowy na dwa lata więzienia. Sąd 
Apelacyjny, po przeprowadzeniu roz- 
prawy, podwyższył karę wymierzoną 
przez Sąd Okręgowy 1 skazał Dem- 
beckiego na trzy lata więzienia. 
  

  

PRZEDSTAWICIEL ESTONJI NA 
KONFERENCJĘ AGRARNĄ 

TALLIN, PAT. Przedstawicielem 
Estonji na obrady komitetu kredyto- 
wego konferencji agrarnej w Warsza- 
wie wyznaczony został dyrektor Ety 
p. Kornel, były minister finansów 
Estonji. = 

DYMISJA CZŁONKÓW DYREK- 
TORJATU KŁAJPEDY 

KOWNO. PAT. Członkowie dy- 

rektorjatu kraju  kłajpedzkiego p. 

Schultz i p. Szigald złożyli dymisję, 

motywując ją tem, że nie są w šta- 

nie współpracować z prezydentem 

dyrektorjaru p. Reizgysem, który usi- 

łuje rządzić autokratycznie, nie wy- 

konując postanowień dyrektorjatu i 

nie zwołując posiedzeń. Wobec wy- 

tworzonego stanu rzeczy p. Reizgys 
udał się do Kowna „po nowe in- 
strukcje. 

   

  

WAŃKOWICZ STANISŁAW 
Ziemianin. Romanowce p. Lida. Ur. 
1885. Wydział mechaniczny politech- 
niki w Karlsruhe. Wiceprezes Tow. 
Rolniczego i Związku Ziemian w Li- 
dzie. Członek Okr. Komisji Ziemskiej 
w Grodnie, czł. Rady Naprawy 
Ustroju Rolnego w Nowogródku, Ra- 
dy Nacz. Organizacyj Ziemiańskich i 
Rady Tow. Rolniczego w Wilnie 
rady nadz. Kresowego Zw. Ziemian. 

Był senatorem od woj. Wileń- 
skiego w ciągu kadencji 1928—30. 

Obecnie kandyduje do Senatu na 
liście I Bezp. Bloku Współpracy z 
Rządem Marszałka Piłsudskiego. 

Niniejszem najuprzejmiej proszę Wielce 

Szanownego Pana Redaktora 0 łaskawe 

umieszczenie w swem  paczytnem pismie 

następującego podziękowania: 

PODZIĘKOWANIE 

IPułk Ujanów Krechowiec 

kich im. płk. Blesława Mo- 

šcickiego niniejszem składa ze 

swej strony serdeczne, żołnierskie po- 

dziękowanie Ordynatowi na Nieświe- 

żu Księciu Albrechtowi Radziwiłłowi 

za ufundowanie na terenie ordynacji | 
nieskieskiej pomnika Ukochanemu Sze 
fowi pułku na miejscu jego bohater- 
skiej śmierci pod Leśniczówką Dub. 

Ułani Krechowieccy 

Licząc, iż Szanowny Pan Redaktor 

prośbie mej nie odmówi, pozostaję z powa- 
żaniem i szacunkiem 

w z. Dowódca pułku 

Z. Chrząstowski mjr. 

  

URUCHOMIENIE NOWEJ MAGI- 

STRALI 

GNIEZNO. PAT. — W dniu 8 b. 
m. nastąpiło uroczyste otwarcie ruchu 
tymczasowego towarowego i osobowe 
go na nowej magistrali kolejowej, łą- 
czącej Górny Śląsk z Gdynią, miano- 
cie na odcinku Herby Nowe — Zduń- 
ska Wola. Na uroczystość tę przybyli 
specjalnym pociągiem z Warszawy 
przedstawiciele rządu, p. min. komun. 
Kuehn, p. minister pracy i opieki społ. 
Prystor, prezes N.I.K. gen. Krzemiń- 
ski, prezes Dyrekcji kolejowej war- 
szawskiej Bieniecki, wielu wyższych 
urzędników Min. Komunkacji i in. O 
godz. 8 min. 46 specjalny pociąg zaje- 
chał na stację Herby Nowe, początko- 
wy punkt nowej wielkiej linji kolejo- 
wej, gdzie nastąpił uroczysty akt po- 
święcenia i otwarcia jednego odcinka 
tej linji, biegnącej od Herbów Nowych 
do Zduńskiej Woli. Po nabożeństwie 
minister Kuehn przy dźwiękach hymnu 
narodowego dokonał przecięcia sym- 
bolicznej wstęgi, otwierając tem sa- ' 
mem nową linję. Przy tej sposobności 
p. minister wygłosił przemówienie, 
przyczem złożył na ręce wojewody 
Grażyńskiego jaknajserdeczniejsze ży- 
czenia, aby nowa nić żelazna, spajając 
poszczególne części Rzeczypospolitej, 
przyniosła jaknajwięcej korzyści ludno 
ści śląskiej i stanowiła zarazem doku- 
ment łączności tej ziemi z całą Rze- 
cząpospolitą wbrew zakusom obcym. 
— Następnie uczestnicy uroczystości 
udali się specjalnym pociągiem do 
Zduńskiej Woli, gdzie nastąpiło spot- 
kanie pierwszego pociągu z transpor- 
tem węgla, zdążającego po nowej tra- 
sie kołejowej z kopalń górnośląskich, 
do portu gdyńskiego, skracając czas 
drogi w stosunku do dotychczasowego 
0 60 godzin. O godzinie 16 pociąg 
nadzwyczajny, wiozący . uczestników 
uroczystości, wyjechał do Gniezna, do 
kąd przybył o godzinie 20 i gdzie na- 
stąpił nocleg w wagonach. — W nie- 
dzielę dokonane będzie otwarcie na- 
stępnego odcinka nowej magistrali od 
Wielkiej Nowej Wsi przez Bydgoszcz 
do Gdyni. 

”
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Po ogłoszeniu „Białej Księgi” 
AKCJA ŻABOTYŃSKIEGO. 

Przed paru dniami bawił w Wilnie 
i wygłosił odczyt Włodzimierz Żabo- 
tyński, jeden z wybitnych przywódców 
sjonistów. Żabotyński zwalczał i zwal- 
cza oficjalnych reprezentantów sjoniz- 
zmu na gruncie międzynarodowym prof 
Weitzmana, Nachuma Sokołowa i in- 
nych, którzy jego zdaniem są złymi 
adwokatami sprawy żydowskiej. Ich 
lojalność wobec rządu angielskiego i 
ciągłe uspakajanie opinji publicznej 
między innemi zdaniem Żabotyńskie- 
go doprowadziło do ostatnich wypad- 
ków. 

Żabotyński w sjoniżmie, który nie 
jest obozem jednolitym i dzieli się na 
szereg grup i frakcyj, reprezentuje t. 
zw. rewizjonizm. Naczelnym postula- 
tem tego ruchu, jak juź z samej nazwy 
wynika, jest żądanie rewizji dotychcza 
sowej polityki oficjalnej, reprezentacji 
sjonistycznej. Rewizjonizm jest ruchem 
par exellence politycznym.  Żabotyń- 
skiego i jego zwolenników nie intere- 
sują sprawy społeczne i dlatego ró- 
wnie dobrze do rewizjonistów należą 
sjoniści - mizrachi jak i poalej. 
Ogłoszenie Białej Księgi przez rząd an 
gielski było ciosem dla polityki Weitz 
mana i Sokołowa i tem samem stwo- B 
rzyło pomyślną konjunkturę dla grupy 
Żabotyńskiego, która zyskuje coraz 
więcej zwolenników i być może w nie- 
długim czasie obejmie kierownictwo 
ruchu sjonistycznego. W tych warun- 
kach wywody Żabotyńskiego o sytu- 
acji w Palestynie i perspektywach po- 
lityki żydowskiej zasługują na szcze- 
gólną uwagę. + 

Zapytany w trakcie swego ostat- 
niego wojażu po Polsce przez współ- 
pracownika „Nasz Przeglądu” czy go- 
tów jest objąć kierownictwo! w sjo- 
nizmie, Żabotyński oświadczył: 

— Tak. Choć sytuacja jest ciężka. Ale z 
każdego ciężkiego położenia jest wyjście. 
My uważamy, że znajdziemy wyjście lepsze 
niż inni. 

— A program i droga wyjścia? 
— jeszcze pół roku temu odpowiedział- 

bym: Wszystko określiliśmy w naszym pro 
gramie rewizjonistycznym. Wskazališmy na 
cel i metodę uzyskania celu. Lecz teraz do- 

iśmy do wni Wóz ciągnie w dół 
gamy prawom inercji i ia i 

ba będzie niechybnie doto: ię 
(kt nie wie, jakie kępy lub jamy są na 
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dnie. Dlatego też nie można dać dokładnej 
recepty na każdy tydzień. Można jedynie 
skreślić 'w ogólnych rysach: ten nastrój 
protestu, którym zostało objęte całe żydo * 
stwo stanowi nasza linję zasadniczą. Lecz 
trwać należy do końca t.zn. do pełnego zwy 
cięstwa. Pelaem zwycięstwem będzie „skaso 
wanie Białej Księgi. Księga ta stanowi jedy 
nie szczegół. Fatalny punkt ciężkości tkwi 
w status quo ante. | к 

— Na czem polega ta linja nieustępliwa? 

— Główs e wytyczne linji są 1) bojkot 
parlamentu 2) przerwanie wszelkich stosun- 
ków między organami sjonizmu lub Rady 
Narodowej a organami administracji  pale- 
styńskiej; 3) rewizja naszej polityki finan- 
sowej t.j. przerwanie polityki wlewania mil 
jonów do Palestyny, które kasa skarbowa 
wyzyskuje i wydaje na naszą szkodę, a pó- 
źniej pyszni się w Genewie swoim dobro- 
bytem finansowym; 4) postawić sprawę о- 
dejścia Anglji z Palestyny. Proszę zrozu- 
mieć: W chwili obecnej nie żątdałbym jesz- 
cze odejścia Anglji, to jest jeszcze przedwcze 
sne. Stoimy jeszcze przed „ostatnim ekspe- 
rymentem“, ale najwyższy czas omówić 
sprawę. ° 

W Anglji myšlą, že my się tak rzekomo 
boimy Arabów, że będziemy ciągle błagać 
Anglików, w zostali, choć traktowaliby nas 
bezlitośnie. To co nam daje obecnie Biała 
Księga możemy łatwo uzyskać u Arabów, 
ale pod warunkiem, żeby razem z Arabami 
domagać się odejścia Anglji. To należy po- 
wiedzieć wyraźnie Anglikom. Będzie to po- 
żyteczne i dla nich i dla świata zewnętrzne- 

0. 
— Czy uważa pan za aktualne zwołanie 

kongresu? ‹ 

— Oczywiście. Kongres ma jedyne za- 
danie: wybrać egzekutywę, któraby się skła 

dała ze stuprocentowych rzeczników „Jit- 
denstaatu*. 

— Rewizjoniści | 
mniejszą grupę. Jakież 

wyborach do kongresu? 

-— Uważam, że mają dobre widoki przy 
wyborach Przypuszczam że nietylko bezpar 

tyjni, ale i dużo z innych ugrupowań prze- 
rzuci głosy na nas. ® 

Program Żabotyńskiego, jak widzi 
my jest bojowy, grozi on bowiem An- 
glji porozumieniem z Arabami w celu 
domagania się odejścia z Palestyny 
Angiji. W obecnym momencie rozgory 
czenia w obozie sjonistycznym tego 
rodzaju bojowe hasła Żabotyńskiego 
zyskają mu wielu zwolenników, ale czy 
załatwienie sprawy żydowskiej siedzi- 
by narodowej .w Palestynie ułatwią w 
to trudno uwierzyć, chociażby dlatego 

stanowią dotychczas 
są ich szanse przy 

       

ma. że Anglja jest zbyt silna aby przed 
pogróżkami miała ustąpić. r. 

WIELKIEJ ROCZNICY 
NAUKOWEJ 

We wrześniu 1929 r. w Kopenha- 
dze na Międzynarodowej Konferencji 
Meteorologicznej zapadła uchwała zor 
ganizowania w r. 1932 — 33 Il-go ro 
ku polarnego. Od chwili tej upłynął już 
rok. Okres ten wykorzystano na posu- 
nięcie całej sprawy naprzód. Wiele 
państw poczyniło już szereg prac orga 
nizacyjnych, związanych z wysłaniem 
własnych ekspedycyj, posunęła się też 

" zmącznie naprzód kwestja skoordyno- 
wania międzynarodowej współpracy 
ula opracowania programu Il-go roku 
polarnego i podziału zadań pomiędzy 
ekspedycją poszczególnych państw. 

Tej ostatniej sprawie Międzynaro- 
dowa Unja Geodezyjno - Geofizyczna, 
do której należy też Narodowy Komitet 
Geodezyjno - Geofizyczny Polskiej A- 
kademji Umiejętności, na swym  zjeź- 
dzie, który się odbył w sierpniu br. w 

 Stokholmie poświęciła specjalne  po- 
siedzenie. (Z Polski uczestniczyli w 
Zjeździe Unji Geodezyjno - Geofizycz 
nej prof. H. Warchłowski, prof. Wład. 
Weigel, prof. H. Arctowski, dyr. Wład. 
Gorczyński, dyr. T. Niedzielski, dyr. 
Zubrzycki, dr. A. Rundo, dr. Ed. Jan- 
czewski, prof. St. Kalinowski, prof. Wł. 

_  S$mosarski i inni). Mianowicie dnia 16 
sierpnia 1930 r. odbyło się wspólne 
posiedzenie sekcji meteorologicznej i 
sekcji badań magnetyzmu ziemskiego 
i elektryczności atmosferycznej, na któ 
rem omawiano wyłącznie sprawę roku 
polarnego 1932 — 33 oraz czynnego 
udziału w niem Unji. Posiedzeniu te- 
mu, w którem uczestniczyło 50 człon- 
ków obu sekcyj przewodniczył prof. 
Van Everdingen, przewodniczący Mię- 

_ dzynarodowej Konferencji Dyrektorów 

-Teatr na Pohulance 
|. „SKRZYPCE JESIENNE" 

; SURGUCZEWA 
„Nie mogę powiedzieć inaczej © 

'" przedstawieniu wczorajszem, jak w 
ten sposób, że z Surguczewa zrobio- 
no butelkę lejdejską ciskającą drapią- 
ce iskry. 
| W dodatku oprócz aktorów był 
i sufler w robocie. Rzucał te swoje 
głośne szepty z za ramy scenicznej, 

_ tak że echo szło na całą salę i że moż 
„na było sobie szepnąć samemu jak 

   

  

   
   

  

Hamlet: coś się popsuło w państwie 
duńskiem. 

°° — jesienne skrzypki Surguczewa są 
sztuką z zygzaków rosyjskich przed- 
wojennych i tyczą się perypetyj poda- 
nych w formie niezwykle dyskretnej. 

ą tu te wszystkie nuanse, które on- 
giś teatr Stanisławskiego wydobył. 
Nic innego, tylko takie granie na 
skrzypcach, tragiczna partytura bez 
krzyków i żadnego forte. Pamiętam to 
przedstawienie w Moskwie. Odbyło 
się wszystko na scenie tak cichutko, 
że muchę możnaby było słyszeć na 

_ sali. Można też było wtedy ulec wiel- 
 kiemu złudzeniu, że na scenie nic się 

  

Organizacyj Meteorologicznych i on to 
przedłożył osiem rezolucyj, uchwalo- 
nych w Kopenhadze w r. ub. a doty- 
czących Il-go roku polarnego. jedna z 
tych rezolucyj brzmi: 

Konferencja poleca biuru Między- 
narodowej Organizacji Meteorologicz- 
nej zaprosić Międzynarodową Unję Ge 
odezyjno - Geofizyczną do poparcia 
przedsięwzięcia i wydelegowania swo- 
ich przedstawicieli do współpracy z 
Komisją Il-go Roku Polarnego 1932— 
1933. 

Po przeczytaniu tych rezolucyj Van 
Everdingen podał do wiadomości szcze 
góły dyskusji kopenhaskiej, w której 
położono nacisk na zorganizowanie 
możliwie najrozleglejszej współpracy 
w dokonaniu równoczesnych na całej 
kuli ziemskiej obserwacyj w dziedzinie 
R magnetyzmu ziemskiego 
i td. 

Po przemówieniu Van „Everdingen'a 
wywiązała się dyskusja, w której prof. 
La Cour (Danja), zdając sprawozda- 
nie z dotychczasowej działalności Ko- 
misji Roku Polarnego, zakomunikował 
że w całym szeregu państw powstały 
Narodowe Komitety Il-go roku polar- 
nego, pracujące nad zebraniem potrzeb 
nych funduszów i przygotowaniem u- 
działu danych państw. 

W rezultacie tych obrad postano- 
wiono przekazać sprawę udziału Unji 
Geodezyjno - Geofizycznej w II roku 
polarnym specjalnej podkomisji, złożo 
nej z 9 członków. Podkomisja ta obra- 
dowała 21 sierpnia i powzięła następu- 
jące uchwały: 

1) Podkomisja odnosi się z całą 
przychylnością do projektu II-g0 ro- 

nie dzieje i że serce jedno i drugie jest 
dalekie od pęknięcia. Tak jakoś umieli 
wszyscy aktorzy prowadzić przeżywa- 
nia najgłębsze, jak woda, która sta- 
czą się w przepaść, nie koniecznie 

wrzeszcząc. z 
Moskwa mówiła po  przedstawie- 

niu: sztuka jest podła, gra aktorów 
świetna. Niejeden widz mógł wczoraj 
zadać sobie był pytanie, po co dyrek- 
tor Zelwerowicz sięgnął do lamusa 
starego? Oczywiście, gdyby miał obsa 
dę odpowiednią, to pytanie inaczej by 
musiało być skonstruowane, bo i wte- 
dy jeszcze, możnaby się było zapytać, 
dlaczego przez pięć aktów, mamy 
wlepiać oczy w sążniowe przežywa- 
nia, które z lubością przetłumaczył 
pan Kofłupajło. Niestety jest nam wiel- 
ce przykro, ale zaprzeczylibyśmy swo- 
jej prawdzie, gdybyśmy chcieli twier- 
dzić, że to, co widzieliśmy wczoraj na 
scenie jest odpowiednikiem formy 
Surguczewa. 

Cóż się w sztuce dzieje? Oto żo- 
na mając męża zagrożonego  ślepotą 
wchodzi w niedozwołone romanse z 
przyjac. tegoż męża. Gdyby nie anoni 
mowy list, niebo by się zapewne nie- 
prędko zachmurzyło. Teraz musi ta 
żona ratować sytuację i szukać 
wyjścia, aby tylko mąż nie  utwier- 

5. © W tz 

Dzisiejsze uroczystości w Lidzie 
W. niedzielę 9 b. m. przybywa do Lidy p. minister reform rolnych 

Staniewicz, któremu towarzyszą w podróży p. wojewoda Raczkiewicz, pre- 
zes Okręgowego Urzędu Zlemskiego p. Uszacki i 
So p. Maculewicz. Z Wilna przybywa 

dyrektor Banku Rolne- 
wiceminister W. R. IO. P. ks. profesor 

Żongołłowicz w towarzystwie przedstawiciela kurji metropolitalnej, p. kuratora 
Pogorzelskiego i innych osobistości. 

Ks. wiceministero zatrzyma się przed kościołem parafjalnym, gdzie powi- 
tają go przedstawiciele władz. 

Przyjazd tych wysokich dostojników pozostaje w związku z uroczystoś- 
cłami, jakie RCA 
ległości na piacu 

się w Lidzie, a mianowicie odsłonięciem pomnika Niepod- 
hwały, który zbudowała młodzież tutejszego gimnazjum 

peds c aso wespół z nauczycielstwem przy wydatnej pomocy starosty lidz- 
iego p. Bogatkowskiego. 

Z odsłonięciem pomnika łączy się uroczystość 10-ej rocznicy odparcia na- 
wały bolszewickiej. Niezależnie od tego odbędzie się poświęcenie nowowznie- 
sionego wspaniałego gmachu gimnazjum państwowego, powstałego z inicja- 
tywy p. Marszałka Piłsudskiego. 

Odczyt min. Prystora 
WARSZAWA. 9.X (tel. wł. „Sło- 

wa*). Dowiadujemy się, że w ponie- 
działek 10-go b. m. przyjedzie do 
Wilna min. Aleksander Prystor i wy- 
głosi we wtorek w Teatrze na Pohu- 
lance odczyt na temat „Marszałek 

Piłsudski a Wileńszczyzna w okresie 
walk o wyzwolenie". 

Odczyt ten odbędzie się w ra- 
mach uroczystości 10-tej rocznicy wy- 
zwolenia Wilna. 
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Nareszcie nabyliśmy dźwiękowo-śpiewny Super Przebój Polski 

„Niebezpieczny romans" 
BETTY AMANN, Bogusław Samborski, 

W rolach głównych: Zula Pogorzelska, 
Kazimierz Krukowski i inni. 

Eugenjusz Bodo, 

  

Wilno ujrzy go i usłyszy w jednym z kin dźwiękowych wkrótce.   
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   Gtanisława 
  

PAŃIETAJ NABYĆ 
LOS 22-ej Loterji Państwowej 

(główna wygrana milion złotych) 
W SZCZĘŚLIWEJ KOLEKTURZE 

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

Zamiejscowym wysyłamy odwrotną pocztą. Należność P. K. O. Nr. 80907. 
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ku polarnego, wysuniętego przez Mię- 
dzynarodową Organizację Meteorologi 
czną i stwierdza, że realizacja tego pro 
jektu będzie miała ogromne znaczenie 
dla postępu nauk geograficznych. Pod- 
komisja uznaje całkowitą słuszność po 
glądów, że badania te nie mogą się о- 
graniczyć jedynie do regionów polar- 
nych. 
> 2) Podkomisja zaleca, aby Unja Ge 

odezyjno - Geofizyczna czynnie popar- 
ła dotychczasowe wysiłki w tym kie- 
runku Międzynarodowej Organizacji 
Meteorologicznej. Wszystkich człon- 
ków Unji prosi się o użycie całego wpły 
wu swojego, w celu pozyskania czyn- 
nej współpracy swoich państw i - 
stytucyj naukowych. " 

3) Podkomisja uznaje za rzecz ko- 
nieczną, aby wszystkie aparaty fotogra 
iiczne, płyty i spektroskopy używane 
do obserwacyj zórz polarnych były tej 
samej czułości i dlatego zaleca, aby 
sekcja magnetyczna przeznaczyła su- 
mę 15.000 fr. zł. jako subwencję na a- 
paraty znormalizowanego typu. 

4) Zdaniem podkomisji, wszystkie 
obserwacje winne być dokonane wedle 
określonego planu. Komisja dla roku 
polarnego powinna opracować najlep- 
szą metodę zebrania poszczególnych 
obserwacyj, mających doniosłe znacze- 
nie dla wszystkich interesujących się 
temi sprawami, oraz aby obmyśliła spo 
sób najbardziej racjonalnego ich opu- 
blikowania. 

Na jednem z plenarnych  posie- 
dzeń Unji uchwalono na wniosek prze- 
wodniczących komisji meteorologicz- 
nej oraz magnetyzmu ziemskiego i e- 
lektryczności atmosferycznej następują 
cą rezolucję: 

Unja przyjmuje zaproszenie Mię- 
dzynarodowej Organizacji Meteorologi 
cznej do współpracy przy organizacji i 

dzii się w podejrzeniach. Stąd jeden 
krok do tego, co zrobiła i co jej przez 
gardło wyłazi. Pchnęła swoją córkę 
w objęcia amanta i ani się spostrzeg- 
ła, że młodzi się prędko odnaleźli, 
a ona sama „z tragedją jesieni' idącej. 
a ona sama „z tragedją jesieni” idącej, 
pozostałą poza wszelkim nawiasem. 

To wszystko trzeba grać z rosyj- 
ska, bo sztuka jest wypruta z patosu. 

Pani Ceranka, (żona Dymitra) by- 
ła sądzę w nieporozumieniu moc- 
nem, dając te zgrzyty, które dawała. 
Surguczew w swojej Barbarze dalekim 
był od stworzenia megery polskiej, 
która co chwila głos podnosi i iry- 
tuje się, jak żmija, na którą nastąpić 
nogą. Rosjanie w rzeczach tragedji są 
cisi i mają ten ton, któremu był bliski 
wczoraj Wasilewski, to jest sam Dy- 
mitr Ławrow, mąż Barbary, kaleka 
zrazu na oczy, potem już zdrowy. 
Błąd zresztą p. Ceranki nie polegał 
tylko na patosieirritabile. O ile miar- 
kować mogłem, Barbara przygotowała 
sobie wszystkie intonacje zgóry, bez 
wzięcia pod uwagę, że będzie partner 
żywy i że z tym partnerem przyjdzie 
inaczej grać, niż się solo wykombino- 
wało. Próbowała przed lustrem i wy- 
robiła sobie szereg reakcyj, które na 
scenie prowadziły do pełnego niepo- 

realizacji II roku polarnego przedsię- 
wzięciem analogicznego do Iroku po- 
larnego 1882 — 83 i ustanawia dla tej 
sprawy specjalna komisję. 

W ten sposób organizacja Il-go ro 
ku polarnego zdobyła poważną i sze 
roką podstawę międzynarodową, gdyż 
do Unji należą prawie wszystkie cywi 
lizowane państwa świata. 

W dwa miesiące przed zebraniem 
Międzynarodowej Unji Geod. Geofiz 
cznej w maju br. Amerykańska Unja 
Geofizyczna powzięła uchwałę, w któ- 
rej bardzo gorąco zaleca udział Sta- 
nów Zjednoczonych w Il-gim roku po 
larnym przez urządzenie szeregu stacyj, 
działających w r. 1932 — 33. Unja A- 
merykańska zwraca się też w tej spra- 
wie do Międzynarodowej Unji Geode- 
zyjno - Geograficznej, ażeby ona także 
zajęła stanowisko w tym kierunku i 
podjęła współpracę nad organizacją Il 
roku polarnego, co właśnie zostało u- 
chwalone w sierpniu br. 

Kopje rezolucyj Unji Amerykań- 
skiej uchwalono przesłać Prezydento- 
wi St. Zjednoczonych, prezydentowi 
Senatu, i przewodniczącemu Kongresu 
oraz kierownikom tych wszystkich de- 
partamentów rządu St. Zjednoczonych, 
których kompetencje obejmują dziedzi 
ny współpracy naukowej w Il-gim roku 
polarnym, dalej przesłać je wszystkim 
zainteresowanym instytucjom i orga- 
nizacjom naukowym oraz Międzynaro- 
dowemu Komitetowi Dyrektorów Orga 
nizacyj Meteorologicznych. 

Jak się dowiadujemy Komitet Dy- 
rektorów Organizacyj Meteorologicz- 
nych zaprosił oficjalnie do udziału w 
Il-gim roku polarnym Rząd Polski i Pol 
ską Akademję Umiejętności. W związ- 
ku z tem zaproszeniem Polska Aka- 
demja Umiejętności powołała specjal- 
ną komisję Polarną. J. K. 

rozumienia już choćby dlatego, że mąż 
oślepiony miał słuch wyobrny i niepo 
trzebował tych robionych wszystkich 
sonoryczności, skoro jego ucho chwy- 
tać mogło najdelikatniejsze nuanse, w 
którychby mógł widz nawet pomylić. 
To jest dopiero ciekawe u Surgucze- 
wa nie słyszeć i nie rozróżniać niemal 
kłamstwa w głosie pani Barbary. Po 
przez ucho jej męża, staje ten głos 
przed trybunałem inkwizycji i wtedy 
zaczyna się mieszać, ale i wtedy ra- 
czej śledzimy z napięciem Dymitra 
Ławrowa, który jest rzeczoznawcą 
rzeczy, na które nie przysięglibyśmy 
że są takie, jak myślimy. 

Sam trybunał i groza tego trybu- 
nału jest więcej w ciszy i tem milcze- 
niu, niż w tem groteskowem  rzuca- 
niu się, które miała p. Barbara na Po- 
hulance. 

Spoglądając na scenę, nie mogąc 
dać się uwieść grze, zastanawiałem 
się mocno nad p. Ceranką, przycho- 
dząc do wniosku, że wygrałaby wię- 
cej, gdyby reagowała na to tylko, co 
widzieliśmy i słyszeliśmy.  Widzieliś- 
my zaś, że reagowała na coś, co sama 
była sobie zgóry postawiła, uprzedza- 
jąc sztukę. Mielibyśmy wtedy Barba- 
rę inną, milszą i naprawdę tragiczną, 
samą p. Cerankę z jej głosem, tempe- 

DOROŻKARZ WOBEC WYBORÓW 
Ciepły wieczór listopadowy. Na ro 

gu zacisznej, odległej od centrum, uli- 
czki stoi dorożka; chabecina z workiem 
uwieszonym na szyi żre aż jej się u- 
szy trzęsą, a woźnica stoi obok i z lu- 
kością na swego konika pogląda. 

— Jedziemy, panie dorożkarz? 
Niechętnie spojrzał mistrz bata. 

Biedna szkapa od rana nic w pysku 
prócz mundsztuka nie miała — ledwo 
jej worek zawiesił, znowu zabierać... 

Wymowa oczu zrobiła swoje — 
możemy zaczekać, panie dorożkarz, nie 
śpieszy mi się. 

Spacerując tam i nazad przygląda- 
łem się barczystemu, w długim, cuda- 
cznym, kaftanie furmanowi, jego wiel- 
kiej. poczciwej, okrągłej twarzy, 
upstrzonej długiemi blond wąsami i 
niebieskiemi, niezbyt bystremi, oczka- 
mi. Właśnie zapatrzył się na afisz wy- 
borczy o grubych literach i jeszcze 
grubszych cyfrach po rogach. Patrzał 
na afisz i wzdychał. Czyżby intereso- 
wał się polityką, co też o niej myśli? 

A na jaką listę będzie pan głoso- 
wał? — zagadnąłem go znienacka. 

Obrócił na mnie powoli swe gołę- 
bie oczy; — na jaką? łatwo to pytać, 
ale jak zdecydować. Już od miesiąca 
myślę i—coraz trudniej... 

— Może na endeków? 

— A już! Wsiada cosik z rok temu 
do mojej dorożki tęgi jegomość, z tecz 
ką pod pachą, i mówi: — „prędko 
dryndziarzu, do sejmu; jestem referen 
tem w komisji organizacji pracy — be- 
zemnie posiedzenie nie dojdzie do skut 
ku, nie mogę się spóźniać*. Zaciąłem 
szkapinę, półgodziny nie minęło — za 
jechaliśmy na Wiejską. Patrzę, a mój 
jegomość Śpi jak niedźwiedź: usta о- 
tworzył, oczy zamknął, chrapie na ca- 
łego. Nie moja rzecz budzić gości, za 
postój zapłaci — to i lepiej dla mnie. 
Stoję godzinę, dwie, dwie i pół — kil 
kunastu panów wychodzi z sejmu — 
spostrzegli śpiocha, rzucili się doń. 
„Cóż to panie Gąskowicz — czekaliś- 
my na pana i referat trzy godziny, a 
pań sobie tu chrapie* zawołali pełni 
złości. Zapytałem się potem woźnego 
z jakiej partji ten pracowity poseł — 
wiadomo zażarty endek — powiedział, / 
— i to jeden z najczynniejszych... No, 
no, taki referent komisji organizacji 
pracy — zmroczyło mnie do endecji. 

— Widzę, żeście zwolennik centro 
lewu? 

—-Czytam sobie kiedyś na postoju 
Express, co go pasażer na siedzeniu 
zapomniał, óśmy w kolejce jestem 
więc nie śpieszę się — czasu dużo. 
Podchodzi jakiś drab — nie to urzęd 
nik — nie to stróż i peda: „wstydzi- 
liście się, towarzyszu! naród pracują- 
cy „Robotnika winien czytać, nie bur 
żujskie szmaty*. ,,A co mi „Robotnik“ 
mówię, co mi socjały dały przez tyle 

Y lat co w sejmie siedzą, co mi dać je- 
szcze mogą?'* „Głupi człowieku, peda 
ten urzędnik - stróż, a Kasa Chorych! 
Możecie chorować ile się wam podo- 
ba, jak nie umrzecie przed poradą to i 
wyleczyć gotowi. Poczekajcie no, niech 
nasi dorwą się władzy — i konia wam 
do Kasy Chorych zaliczą”*. — „I pła- 
cić zań czort wie ile każą, tiu!“ — 
„Ciemny gląbie!“ — „Ty gnojku“. „A 
chamie, a...“ Zdzieliłem go batem przez 
głowę, no i trzebaż pecha, zobaczył 
policjant, spisał protokół, że przecho 
dnie niewinną publikę kaleczą — mu- 
siałem 50 zł. kary zapłacić. Przez ta- 
kiego durnia z centrolewu, przez jego 
końską Kasę Chorych, tak jakby ta lu- 
dzka niedość wszystkich zmordowała. 

— Czybyście byli za jedynką? 
— Przejeżdżałem wczoraj przed 

resursą i patrzę — walą jakichś młoko 
sów. Okazuje się, że to zakończenie 
wiecu opozycyjnego —- wiadomo mło- 
dzi, głupi, zawsze przeciwni wszelkiej 
władzy — więc gdy się nagadali o 
zdrożności rządu, o draństwie władzy 
5 tem i owem — na wychodnem strzel 
cy czy inni bezpartyjnicy nuż grzmo- 
cić tych wiecowiaków co to niby stu- 
denci, niby się uczą, niby w domach 
akademickich mieszkają, niby stypen- 
dja biorą, a w rzeczywistości jeno po- 
litykują. Okropnie mi się te bicie spo- 
dobało. Tak, tak — niema co durniom 

ramentem, strachem, czy powabem, 
jej przywarami, cnotami, czarem, w 
każdym razie nie tę osobę, która była 
na scenie, bardziej produktem mózgu 
niż życia. Oczywiście, że lwia część 
nieporozumienia nie może nie spaść 
na reżysera, skoro ten nie był wywo- 
jować na swojej partnerce minimum 
potrzebnego reagowania przez to zży- 
cie, któreby nam pokazało, że mąż 

i żona mieli przeszłość wspólną, a te- 

raz nagle zostali przez demona poróż- 

nieni i skłóceni wewnętrznie. Na sce- 

nie były dwie osoby obce sobie, i uwie 
6 było trudno, aby te dwie osoby 

mogły się były znosić dłużej, jak dwa- 
dzieścia cztery godziny i to od same- 
go swojego poznania. jeśli przychodzi 
mi o tem mówić, to właśnie dłatego, 
że Barbara i Dymitr mają przeszłość . 
za sobą pełną tej harmonii, która te- 
raz nagle stała się pełną dysonansów. 
Dla naszego ucha może być jedno lub 

«igie powiedzenie p. Barbary  nie- 
ledwie naturalne. W każdym razie jej 
łgarstwa nie można obnosić na pół- 
iisku. Dostaje się ono w nas nie bez- 

pośrednio (odkrycie Surguczewa) ale 
z ucho oszukiwanego męża. 

Bez tego klucza sztuki nie wydobędzie 
się muzycznie traktowanej partytury 
a tylko osiągnie się grube efekty jak 

iłómaczyć, walić i kwita, jedyny to 
sposób na złego konia, gdy uprze się 
czasem jak osiół Otóż tak sobie myślę, 
że chyba na jedynkę zagłosuję. Bat— 
to moja wiara. 

Konik już nie żarł. Wyjął łeb z 
worka i patrzał na dorożkarza, zdawał 
się słuchać, co ten mówi. 

Jedziemy! I wolnym truchcikiem 
potoczyliśmy się do miasta. 

Karol. 

Program uroczystości 
Uzupełniając podany na stronie 3-ej pro- 

gram uroczystości w dniu 10 b. m, komu- 
nikujemy, że odbędzie się ponadto: 

O godz. 12-ej obrady uczestników wileń 
skiego Baonu Harcerskiego w Teatrze na 
Pohulance. Przemawiać mają wojewoda Ko- 
ściałkowski, mjr. Bobrowski, delegaci Z.H.P. 
Po referacie R. Kawalca o przeżyciach har- 
cerskich powołana będzie stała komisja zjaz 
dowa i powzięta uchwała o przystąpieniu 
do Związku b. Żołnierzy Litwy Środkowej 
1 Obrońców Wilna, uchwała w sprawie ufun 
dowania pomnika ku czci harcerzy poleg- 
łych pod Wilnem i nad Wkrą, wręczenie 
odznak pamiątkowych zjazdu harcerskiego, 
nadanych gen. Żeligowskiemu, wojewodzie 
Raczkiewiczowi i Kościałkowskiemu, ks. bi- 
skupowi Bandurskiemu, mjr. Bobrowskiemu. 

O godz. 13-ej w wielkiej sali teatru na 
Pohulance otwarcie zjazdu uczestników 

„ walk o Wilno 1918 — 1923. Przemówi gen. 
Żeligowski, poczem nastąpią przemówienia 
powitalne wojewody Raczkiewicza, gen. 
Dąb-Biernackiego, przewodniczącego komi- 
tet 10-lecia rektora Januszkiewicza, preze- 
sa Federacji Kirtiklisa i prezydenta miasta 
Folejewskiego. Pułk dypl. Furgalski wygło- 
si odczyt p. t. „Synteza walk o Wilno 1918 
— 1920", zaś pułk. dypl. Perkowicz referat 
p. t. „Cele i zadania zjazlu i związku b. Żołn. 
Litwy Środkowej i Obrońców Wilna". Na- 
stąpi manifestacyjna uchwała,  powołująca 
do życia Związek b. Żołn. Litwy Środkowej 
i Obrońców Wilna, uchwała o przystąpieniu 
nowego Związku do Federacji Z.Z.0.0. 

Oraz w dniu ti b. m. o godz. 10-ej uro- 
czyste nabożeństwo w kościele św. Kazimie- 
rza celebrowane przez J.E. biskupa dr. Ban- 
durskiego, który wygłosi podczas nabożeń- 
stwa kazanie. Chór „Echa* wykona „Mszę 
Loretto“ — Gollera. 

. Godz. 10 — 12. Nabożeństwa w świąty- 
niach innych wyznań. - 

Godz. 11-ta. Przemówienie gen. Dąb-Bier 
nackiego do wojsk, wygłoszone z trybuny 
przed kościołem św. Kazimierza. 

, Godz. 13.30. Akademja popularna w Sali 
iejskiej. Wstęp bezpłatny. Na program 

łoży się zagajenie, odczyt por. Malca 0 od- 
zyskaniu Niepodległości, deklamacje, chór 
„Echa” wykona „Sztandary na kremlu“ No- 
wowiejskiego, „Śmierć pułkownika” Gawla- 
sa i piosenki żołnierskie w układzie Nowo- 
wiejskiego „O mój rozmarynie* i „Wojenko, 
wojenko”, 

Godz. 18.45. Uroczysta akademja w tea- 
trze Wielkim na Pohulance. Wstęp za za- 
proszeniami. Akademja transmitowana  bę- 
dzie przez radjo. Przebieg akademji będzie 
nadawany za pośrednictwem — specjalnego 
gigantofonu Phillipsa, ustawionego na zew- 
nątrz teatru. 

SIŁA PRZETRWANIA 
Biadamy, że czasy są ciężkie. Zawsze 

były cokolwiek ciężkie dla ludzi pracy. A 
zważcie, że przeżyliśmy wielką wojnę, 
obronę własnego kraju, kryzysy finansowe, ° 
gospodarcze, a jednak żyjemy, pracujemy i 
robimy, co życie każe. 

Wszędzie — w Ameryce i w Europie 
jest bezrobocie. Jest i u nas. 

Nie biadajmy, ale poddajmy rewizji na- 
szą własną osobistą ospodarkę.... Jak to 
wygląda nasz budżet? Czy żyjemy z rachun 
kiem w ręku? Czy myślimy o funduszu za- 
pasowym, który jedynie tworzy oszczęd- 
ność?. + 

Ciężkie czasy dają nam dobrą szkołę. 
Nasze winy i błędy występują z całą ja- 
skrawošcią... 

Postarajmy się uzdrowić nasze małe go- 
spodarstwo osobiste. Ściągnijmy wszystkie 
wydatki osobiste. Na każdym kroku liczmy 
się z groszem, który tak trudno przychodzi. 
Nieustannie myślmy o zwiększeniu zarob- 
ków drogą wytrwałej i wydajnej pracy. 

Zbierajmy skrzętnie fundusz na przetrwa- 
nie kryzysu. Wierzmy, że wszystko złe przej 
dzie, ale zbierzmy w sobie wszystkie siły 
moralne na przetrwanie. Oczywiście, że pod 
stawą do mobilizacji sił materjalnych jest 
posiadanie i stałe dopełnianie oszczędności 
w P. K. O, Bez tego nic! Fundusz rezerwo- 
wy na książce oszczędnościowej to tarcza 
i ostoja na ciężkie czasy. 

  

PAMIĘTAJ, ŻE ROK 1930 JEST 
ROKIEM CZCI DLA MOWY OJ- 

CZYSTEJ! 

Złóż grosz na „Fundusz Polskiego 

Szkolnictwa zagranicą”, na konto 

P. K. O. 21895, Komitetu Obcho- 
du 25-lecia Walki o Szkołę Polską. 

wczoraj, które wszystkich denerwują. 
Kreczmar, jako Baranowski też moc- 
no wykraczał na początku w parku na 
ławce. Dawał się zupełnie niepotrzeb- 
nie pociągać swojej partnerce, przyj- 
mując jej ton. Denerwował się głośno, 
krzyczał, uprzedzał akcję. Dopiero w 
scenach z Niwińską (Wiera) odnalazł 
się. Najlepszą w każdym razie była 
Niwińska. Nie możemy jej odmówić 
dużo wdzięku w tej sztuce i wielkiej . 
prostoty w tych scenach, w których 
niejednej, bardziej doświadczonej 
aktorce byłoby nie zawsze łatwo utrzy 
mać się w karbach. P. Małyniczówna 
była Zosią pokojówką, także trzyma- 
jacą się dobrze w karbach. 

Gorzej było z gośćmi. I panie i 
panowie zapomnieli, że to jest Surgu- 
zew, a nie Bałucki, tak jak i poprzed- 

nio protagoniści główni zapomnieli, 
że to Surguczew a nie Zapolska. 

Pozostaje sprawa dekoracji, Za- 
miast Moskwy przedwojennej, mieliś- 
my salon z r. 1930. To się nie mogło 
też nie przyczynić do wyruszenia akto 
rów z równowagi. Był Drabik, żywy 
Drabik i te wszystkie efekty, które 
znamy ze sklepów współczesnej War- 
szawy. Mieczysław Limanowski. 
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FISKALIZM a BRASŁAW 
Kwestje fiskalne w tak wyniszczonym 

powiecie, jak Brasławski, muszą być niebyle 
jaką bolączką. Przed samemi. wyborami 
rozpoczęto dusić © podatek dochodowy. 
Gdybyż przynajmniej jego wymiary były 

zrozumiałe. Lecz sąsiedzi wzruszają ramio- 
nami, rozważając, dlaczego p. Jan dostał 
sumę X, pan Piotr kwotę Y, a p. Konstan- 
ty sumę Z. Nie można złapać, nie można się 
domyśleć żadnych  kryterjów, któremi się 
kierują władze skarbowe przy wymierzaniu 
podatków. w naszym powiecie. 

Albo te omyłki. Jeden z obywateli nasze- 

go powiatu p. M. otrzymał nakaz płatniczv 

na 26 tysięcy złotych. Potem się okazało, 

iż chodzi tu o 6 złotych. Mała  niedokład- 

ność! Co! Możeby jednak władze skarbowe 

zechciały więcej pilnować swoich urzędni- 

ków. Ludzie tu pracują istotnie w pocie czo 

!a, i codziennych kłopotach. Ani wykłóca- 

nie się i „dokazywanje, czto nie wierblud“, 

ani czytywanie takich niespodzianek w naka 

zach płatniczych do przyjemności nie nale- 
ży. 

Czasami zdarzają się rzeczy gorsze. Oto 

jednemu panu, płatnikowi podatkowemu, 

gdy się skarżył w izbie Skarbowej Wileń- 

skiej, że w stosunku do niego nie załatwio- 
no zarządzenia samego prezesa Izby Skar- 

bowej — urzędnik Izby powiedział: „Panie, 

nie rób pan wiele hałasu, jeśli chce pan na 

przyszły rok przy majątku swoim pozostać" 

Takie temperamentowe wystąpienia urzęd- 

ników powinny być nietylko ukrócane, lecz 

i karane z całą bezwzględnością. Stosunek 

władz skarbowych do płatników, których 
spotkały tego rodzaju „przestrogi”, powinien 

być później specjalnie uważny, aby nie 
ściągnąć na polskie władze skarbowe podej 

rzeń, że ich urzędnicy rzeczywiście dopu- 

szczają się szykan, czy aktów zemsty. 

O tem, że niektórych podatków wypa- 

da na głowę mieszkańca Wileńszczyzny wię 

cej, niż na głowę mieszkańca bogatych 

województw, było już mówiono na Zamku 

Królewskim przed  majestatem Prezydenta 

Rzeczypospolitej. Zwłaszcza jednak ciąży 

fiskalizm skarbowy w tak dotkniętym klę- 

skami powiecie, jak Brasław. M. 

ŚWIĘCIANY 
-— Zatwierdzone listy wyborcze do Sej- 

mu. 29 ub. m. Okręgowa Komisja Wyborcza 
nr. 64 ostatecznie zatwierdziła 9 list kandy 
datów z okręgu Świłciańskiego. 

Zatwierdzone zostały i uzyskały numery: 
Lista nr. 1 (BBWR) na czele z Tadeu- 

szem Hołówką, Stanisławem Mackiewiczem 
(redaktorem naczelnym „Słowa”), Witoldem 
Kwinto, Fryderykiem Krasickim. 

Lista nr. 4 (Stronnictwo Narodowe) 
Piotrem Kownackim. 

Lista nr. 5 (Blok Lewicy Socjalistycznej 
Bund i NSPP) > Erlichem Wolfem, 

Lista nr. 1l (Ukraińsko - Białoruski Blok 
Wyborczy) z inż. Adolfem Klimowiczem. 

Lista nr. 17 (Blok obrony praw narodo- 
wości żydowskiej) z Wygodzkim, 

Lista nr. 22 lokalna (Centralnego Związ- 
ku Białoruskich Kult. - Oświatowych Orga 

„nizacyj) z Kužmem Krukiem na czele, 
Lista nr. 23 —- lokalna (Niezależne Stron 

nictwo Chłopskie) z Antonim Hałko, 
Lista nr. 24 — lokalna (Białoruscy Nie- 

zależni Radykali) na czele z Albinem Stepo- 
wiczem, * 

Lista nr. 25 — lokalna (Święciańscy Chło 

*|ruappidez$ wiucjuy Z sjozo eu (id 

z 

-nip) 
gim). 

Unieważnione zostały ze względów na 
formalności: 

Lista nr. 6 (Żyd. Rob. Komitet Wytor- 
<zy Poalej Sjon) z Jakóbem Witkinem. 

Lista nr. 7 (Zw. Obrony Praw i Wolności 
Ludu — Centrolew) z Antonim Szapielem I 

Lista lokalna z Dziśnieńszczyzny (Zje- 
dnoczenie Polsko Białoruskie) z Henry 

kiem Bujwidem na czele, 
drość Ludowa) z Piotrem Pietkiewiczem. 

Lista lokalna ze Święcian (Kresowa Je- 
A więc „przepadł* głośny Szapiel — b. 

poseł. ze Str. Chłopskiego a ostatnio z Cen- 
trolewu, przepad! również b. burmistrz m. 
Šwiecian Pietkiewicz. Nieszczęśliwcom tym 
nie uśmiechnął siż nawet promyk nadziei, 
nie mieli oni nawet szczęścia ujrzeć swych 
nazwisk na obwieszczeniach, nie mogą wie- 
dzieć ile setek mają swych zwolenników. 
Trudno, fortuna kołem się toczy, — nie uj- 
rzymy już Szapela pierwszego (bo jest dru 
gi — jak grzyby po deszczu!) w kuluarach 
Sejmu, nie usłyszy jego mów bryzgających 
błotem na rząd Marszałka Piłsudskiego (li- 
piec 1930 r.)... przepadł... ||| 

Na widowni ukazał się niejaki  Szapiel 
Antoni, który będąc imiennikiem b. posła 
został oznaczony jako Szapiel drugi, wysta- 
wił on listę p.n. „Święciańscy Chłopi”. A no 
szczęść Boże! nie jeden, to drugi, a „wszy- 
staki* Szapel. Jak grzyby po deszczu, tak 
„rosną”** Szapele w Święcianskim. (j.f.t) 
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„CZERWONA WILLA“ 
TERRORYSTOW 

Przypadkowe wykrycie zakonspiro 
wanej siedziby komunistycznej w ma- 
łem miasteczku Sartrouville pod Pary- 
żem nanowo przypomina całemu świa- 
tu o kreciej robocie zbrodniczych a- 
gentów III Międzynarodówki. Gdyby 
nie wypadek, świat nie dowiedziałby 
się nigdy o tem, co się działo w podzie 
miach „czerwonej willi*, gdzie jak 
świadczą, znalezione dokumenty, za- 
padło 800 zgórą wyroków, z których 
część niewątpliwie została wykonana 
na miejscu, sądząc z „odpowiedniego'* 
zaopatrzenia piwnic, w których ofiary 
sądów komunistycznych spoczywają. 

Śledztwo w sprawie „czerwonej wil 
li* nie jest ukończone i dużo jeszcze 
wody upłynie zanim wszystko zostanie 
zbadane i wyjaśnione. Dotychczas 
przeprowadzono tylko trzykrotną rewi 
zję lokalu, która za każdym razem dała 
bardzo sensacyjne wyniki. Na podsta 
wie znalezionych dokumentów, notatek 
i korespondecyj, władze bezpieczeńst- 
wa przeprowadziły rewizje i areszto- 
wały zgórą 100 podejrzanych cudzo- 
ziemców przeważnie Włochów. Obfi- 
tość znalezionych dowodów jest tak 

znaczna, iż posegregowanie ich, prze- 

PODBRZEZIE. 

„Przejęty byłem zgrozą, kiedy się dowie- 
działem, że nauczyciel powszechnej szkoły 
w Podbrzeziu p. józef Koneczny w dniu 26 
października usiłował wszelkiemi sposobami 
rozbić organizacyjne zebranie  powstające- 
go tu oddziału związku rezerwistów. W tym 
celu aby odciągnąć ludzi z gmachu gminne- 
go, gdzie odbywało się wspomniane zebra- 
nie, zwołał w sali parafjalnej zebranie akcji 
katolickiej i oczywista nie opowiadał jak 
być lepszym i baraziej wierzącym katolikiem 
lecz wykładał o Scjmie i Senacie, doradza- 
jąc iść z chadecją lub z endecją i na nich 
głosować w nadchodzących wyborach. Na 
tem nie koniec. Po znakomitych wykładach, 
wspomniany p. Józei Koneczny, zjawił się 
na zebranie rezerwistów gdzie starał się zbić 
z trepu przedstawiciela związku rezerwistów 
domagając się w sposób demagogiczny ja- 
kich specjalnych wyjaśnień o celach i za- 
daniach Związku, przez co wywołać wśród 
zebranych nieufność do ostatniego. 

Celu p. Koneczny nie osiągnął, oddział 
Związku powsta na jego straży, godnie 
strzegąc imienia związku i jego idei twardo 
będziemy stali. 

Wypłynął jednak inny moment, z które- 
go wyciągniemy odpowiednie konsekwencje, 
otóż dopatrzyliśmy wśród siebie wih.a w 
owczej skórze, któr y wszędzie się przeci- 
skał, wszędzie starał się być potrzebnym, że- 
by potem upiec swoja pieczeń, składając ją 
ra oltarz wrogi pomajowym rządom. A prze 
cież wiemy co to są pomajowe rządy, prze- 
cież wiemy że na czele ich stoi wódz Pol- 
skiego Narodu, pierwszy bojownik nasz Mar 
szałek Piłsudski. 

Żałują pana Konecznego — niedošwiad 
czonego młodzieńca, który nie wie co czy- 
ni, dla ambicji o pierwsze skrzypce i bierze 
je byle rąk, nawet z takich, które chcą bu- 
rzyć święte dla Narodu poczynia Marszałka. 

Lecz to bajka, Podbrzezianie dostatecz- 
nie są uświadomieni, poznają się na rzeczy, 
pomogą poczynaniom i dążnościom Marszał- 
ka, zawsze pójdą z Nim dumni z swego pod- 
brzeskiego sąsiada i jak tajfun  zmiatający 
wszystko po drodze, podbrzezianie  zett 'ą 
wrogie sobie elementy, psujące robotę Na- 
szego Wodza a tem samem podkopujące sil 
ne i mocarstwowe ustroje Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

Henryk Jasieński. 

ORANY 

—- Podpalenie z zemsty. We 
wsi Puszy w gminie Orańskiej spłonęła sto- 
doła wraz ze zbiorami i inwentarzem mart- 
wymi, powodując 5 tys. zł. strat. jak się 
okazało, miało tu miejsce podpalenie, któ- 
rego dopuściła się Zofja Okołowiczowa, ma- 
jąc z poszkodowanym Antonim  Puszem 
zatarg osobisty o pasiekę. 

"WNUK MICKIEWICZA 
0 MARSZAŁKU 

Odświęcamy 10-tą rocznicę tych 
bitew nad Wisłą i Niemnem, dzięki 
którym w sierpniu 1920 roku woj- 
ska polskie odpędziły hordy azjatyc- 
kie poza granice świata cywilizowa- 
nego. 

W 237 lat, po nieśmiertelnym czy 
nie Sobieskiego,, odrzucającego inwa- 
zję turecką od bram Wiednia, Mar- 
szałek Piłsudski powtarza to samo. 
Fanatyczni niszczyciele, z których ar- 
mja bolszewicka się składała, to god- 
ni następcy najeźdźców XVII wieku i 
potomkowie hord samego Atylli. 

Chociaż ich sztandary zmieniły bar 
wę, a wojenne okrzyki brzmią inną 
mową, to jednak bolszewicy i Turcy 
byli potomkami tych dzikusów, któ- 
rych Frankowie i Gallo - Rzymianie 
powstrzymali piętnaście wieków temu 
na łąkach koło Chalons. Historja się 
rowtarza. Wiecznie tyranja azjatycka, 
wiecznie okrucieństwo i barbarzyń- 
stwa mongolskie zagrażają cywilizacji 
aryjskiej. 

Przy boku Francji, pochodni umy- 
słowej Europy Zachodniej, Polska, 
wierna strażnica na Wschodzie myśli 
europejskiej, była po wsze czasy tamą 
przeciw anarchji, bezładom i zniszcze- 
niu. 

Nowy bohater, który oto lat temu 
dziesięć wyratował Europę od inwa- 

zji i zniszczenia, Marszałek Józef Pił- 
sudski łączy w sobie genjusz wojsko- 
wy z umiejętnością i zręcznością rzą- 
dzenia. 

Dczcijmy więc tę rocznicę wiel- 
kiego zwycięstwa odwagi i mądrości, 
raz jeszcze zacieśniającej węzły brater 
stwa pomiędzy Francja i Polską. 

Dr. Ludwik Gorecki. 

Zanim praca ta nie zostanie wykona- 
na, śledztwo jest utrudnione, każdy bo 
wiem dokument rzuca nowe światło na 
lokatorów tajemniczej czerwonej willi. 

KIM JEST LUGGI CARTI? 

Głównym bohaterem jest, jak na- 
szym czytelnikom wiadomo, Włoch 
Luggi Carti. Jego to znaleziono z prze 
strzeloną głową, nieprzytomnego na 

ulicy o parę kroków od tajemniczej wil 

li. Carti jednak nie chce nic mówić. 
Zeznania jego są bardzo zagmatwane, 
odpowiedzi na wiele pytań uchyla się, 

  

Luggi Carti. 

dając do zrozumienia iż boi 
sty. 

Gdy po raz pierwszy przyszedł do 

się zem- 

8 L.O w O 

A B. CZŁONKÓW ORGANIZACYJ 
NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH 

Chwila obecna jest przełomową w 
życiu Państwa Polskiego. Jest podob- 
га do okresu wałki o Konstytucję 3-go 
Maja. Zbliżające się wybory do Sejmu 
i Senatu mają zadecydować, o wpro- 
wadzeniu nowego ustroju, uniezaleź- 
niającego losy Państwa od przetar- 
gów partyj politycznych. Wszyscy są 
zgodni, że istniejąca Konstytucja jest 
zła, ale nie wszyscy chcą jej napra- 
wy. 

„W tej chwili my, — byli uczestni- 
cy ruchu niepodległościowego, człon- 
kowie organizacyj, które przed wojną 
pracowały nad rozbudzeniem w spo- 
ieczeństwie Gążeń  niepodległościo- 
wych, przygotowując w Związkach i 
Drużynach strzeleckich kadry wojsko- 
we do przyszłej walki zbrojnej, by w 
czasie wojny o Niepodległość wziąć 
jak najczynniejszy udział, nie możemy 
pozostać i nie pozostaniemy  bez- 
czynni . 

Polska musi uzyskać zdrowe i 
silne fundamenty prawne, musi otrzy- 
mać takie formy ustrojowe, które bę- 
dą brały w obronę nietylko słuszne 
interesy jednostek i grup społecznych, 
-— ale, i to przedewszystkiem — dob 
ro całego Państwa. 

To zadanie zdolny iest przeprowa- 
dzić tylko ten obóz, któremu przewo- 

  

  

dzi JÓZEF PIŁSUDSKI, człowiek, któ 
ry wziął na siebie odpowiedzialność 
za rozpoczęcie walki zbrojnej o nie- 
podłegłość, a następnie walkę tę do- 
prowadził do zwycięskiego końca. 

W obecnej walce o fundamenty 
pod budowę Państwa, zdolnego 
oprzeć się wszelkim  burzom dziejo- 
wym — stajemy. jak zawsze, przy na- 
szym KOMENŁANCIE, głosujemy i 
wzywamy wszystkich do głosowania 
na listę MARSZAŁKA JÓZEFA PIL- 
SUDSKIEGO. 

Za grupę wileńską byłych człon- 
ków Organizacji Młodzieży Postę- 
powo Niepodległościowej, 

RETKARE CIA: 

Wanda Dobaczewska, Włady 
sław Jakowicki, Stefan Ketnpisty 

Za  Skupienie  Wileńskie byłych 
uczestników ruchu niepodległościo 

wego. 
„ZARZEWIE* 

Stanisław Hiller, Roman Jabłoń- 
ski, Stefan Świętorzecki. 

Za grupę byłych członków Organi- 
zacji Młodzieży Narodowej 

„OMD 

Jozei Matowieski, Janusz Ostro- 
wski, Jan Priiffer. 

  

22 Loterja 
Główna wygrana 

MILION ZŁ. 

  

  

herbata 
KORDA (ASA RSS 99 

Specjalnie dia zn 

—- 

PULECA SZANOWNEJ P 

Herbatę „RUSSIA” 

Co drugi los wygrywa. Kup los w szczęśliwej kolekturze 

K. Gorzuchowskiego 
ZAMKOWA 9. 

Zamiejscowym wysyłamy odwrotną poczią 

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

ZNANA FABRYKA CZEKOLADY i KAKAO 

     

  

    
   

  

   

   
   

Państwowa 
Ogólna suma wygranych 

32.000.000 

awców smakoszów! 

   
UBLICZNOŚCI SWĄ 

  

odznaczającą się de 

skonale   
i przyjemnym aromatem przyczem jest 

bardzo oszczędną w użyciu, 

likatnym smakiem 

gdyż do- 

naciąga. 
  

  

    

3 udział w grupach swoich ówczesnych 

j sztuki „Kres wędrówki 
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zgramaraczycośći wd (did n. 
NABOŻEŃSTWA, POCHODY, AKADEMJE 

W niach 10 i 11 b. m. obchodzić 
będzie Wilno potrójne święto: dziesię= 
ciolecie triumfu nad wrogiem wschod- 
nim, dziesięciolecie czynu Żeligowskie 
go, wreszcie doroczne święto Niepod- 
ległości. 

Dziś pan wojewoda wileński 
Raczkiewicz dokona otwarcia wysta- 
wy zbiorów i pamiątek |. E. ks. bisku- 
pa Bandurskiego i pułków  legjono- 
wych. W poniedziałek 10 listopada 
Federacja P. Z. O. O. ze sztandarami 
i orkiestrą witać będzie na dworcu 
uczestników walk o Wilno. Tegoż ra- 
na harcerze mszą żałobną w kościele 
św. św..Piotra i Pawła na Antokolu i 
uwieńczeniem grobów na cmentarzu 
Antokolskim oddadzą hołd swym po- 
ległym towarzyszom. Równocześnie z 
nabożeństwem  żałobnem w kościele 
św. Kazimierza i złożeniem wieńców 
na grobach na Rossie, Policja Pań- 
stwowa odda hołd policjantom wojew. 
Wileńskiego, poległym w obronie 
współobywateli, bezpieczeństwa i po- 
rządku publicznego. 

W południe Peowiacy, Samoobro- 
na Wileńska, Komitet Obrony Kresów, 
Dywizje Legjonowe, Kolejarze wileń- 
scy, Dywizje Litewsko - Białoruskie, 
ochotnicy mjr. Kościałkowskiego, 6 
narcerski pułk piechoty, Związek Bez- 
jeczeństwa Kraju, Policja wileńska 

ze sztandarami pomaszerują czwórka- 
i do teatru na Pohulance, gdzie ob- 

wołają gen. Żeligowskiego przewodni 
czącym pierwszego Zjazdu Obrońców 
Wilna z lai 1918 — 1920. Po szeregu 
przemówień Żjazd  manifestacyjną 
uchwałą powoła do życia Związek b. 

PONIEDZIAŁEK, i0 LISTOPADA 1830 r. 

Godz. 7,5: Federacja P., Z. O. O. przez 
delegatów oraz poczty sztandarowe wita na 
dworcu kolejowyni 'w Wilnie przyjeżdżają- 
cych uczestników Zjazdu. 

Godz. 12-ta: Poczty sztandarowe Fede- 
racji P. Z. O. O., poprzedzane przez kompa 
nję honorową wojska i orkiestrę wojskową 
wyruszają z dziedzińca Pałacu Reprezenta- 
cyjnego do teatru na Pohulance celem ucze 
stniczenia w otwarciu Zjazdu. 

Godz. t2-ta: Uczestnicy Zjazdu zbiera- 
ja się w sali teatru na Pohulance. 

Godz. 17-ta: Zbiórka wszystkich ucze- 
stników Zjazdu i członków Federacji P. Z. 
G. O. na dziedzińcu Pałacu Reprezentacyj- 
nego, celem uformowania pochodu na cmen 
tarz Rossa. Członkowie Federacji, którzy 
uczestniczyli o Wilno, biorą 

Tor- 

    

wwalkach 

macyj. 
Członkowie Federacji, którzy nie ucze- 

stniczyli w walkach o Wilno, maszerują za 
grupą zjazdową. Delegacje Federacji P. Z. 
0. O. oraz Komitetu Wykonawczego Zja- 
zdu złożą wieńce na grobach . poległych 
obrońców Wiilna na cmentarzu Rossa i na 
cmentarzu wojskowym na Antokolu. 

Godz. 20,30.: Uczestnicy Zjazdu zamiej- 
scowi mogą wziąć udz w przedstawieniu 

w teatrze Wielkim 
na Pohulance, oraz sztuki „Pierwsza pani 
Frazerowa' w teatrze miejskim „Lutni* za 
okazaniem karty uczestnictwa, przyczem 
otrzymają 50 proc. zniżki. 

WTOREK, 11 LISTOPADA 1930 R. 
Godz. 9. 15: Zbiórka uczestników Zjazdu 

oraz Federacji PZOO na dziedzińcu p. Repre 

      

  

W sali 

przy ul. Mickiewicza 

  

  

nie co się dzieje z jego damą serca, nie 
jaka Izadorą Deheselle. Dopiero gdy 
go uspokojono, że nic się jej nie stało, 
Carti opowiedział o swojej ucieczce z 
willi, gdzie wykonany na nim został 

wyrok. 
Z zeznań Carti trudno ustalić, jak 

się on właściwie nazywa. Przed kilku 
laty kiedy zamieszkiwał w Belgji, na- 
zywał się Karolem Vedni, później po- 
sługiwał się przez czas jakiś paszpor- 
tem obywatela czeskiego Haleka. Gdy 
wysłano go z granic Belgji uchodził 
przez kilka miesięcy jako Heros Necci, 
we Francji zaś używał imienia i na- 
zwiska Luggi Carti. Które z tych imion 
jest autentyczne, trudno powiedzieć,li 
czba jednak nazwisk jakiemi posługi- 
wał się Carti, wskazuje, że bynaj- 
mniej nie odegrywał podrzędnej 
roli w tej organizacji, której sie 
dzibą byla tajemnicza wila. Wła- 
dzom zeznał Carti, że  oddawna 
utrzymywał ' kontakt z  mieszkan- 
cami czerwonej willi, ale jego rola po- 
legała na funkcjach technicznych: kre- 
ślarza, tłomacza i t.p. 

W czerownej willi w  Sartrouville 
zamieszkiwały według jego zeznań, 
trzy kobiety, z których pamięta on tyl 
ko nazwisko jednej a mianowicie Ma- 
tyldy Sołakowej, Czeszki z. pochodze- 
nia, znającej dobrze język rosyjski. W 

tłomaczenie, wymaga dłuższego czasu. przytomności, interesowało go głów- skład sądu nad nim wchodziło czte- 

W niedzielę dnia 9-go listopada r. b. o godz. 4-ej pp. 
KLUBU HANDLOWEGO 

33 A. 

zorganizowany staraniem Wojew. Komitetu Wybo! 

Przemawiają: ( 

tech komunistów: Cometti, Cawalini, 

Banini i jeszcze jeden, którego nazwi- 
ska nie pamięta. 

" CENTRUM „E“. 

Jako dzierżawcy willi byli zameldo 

wani dwaj Włosi Commeti i Cavalini. 
Czy były to nazwiska prawdziwe, w to 
można wątpić wobec ścisle zakonspiro 
wanego charakteru lokatorów tego 
domu i faktu, że Carti, który boi się 
zeznawać odrazu wymienił ich nazwi- 
ska. 

Ze znalezionej korespondencji wy- 
nika, iż organizacja, której siedzibą 
była willa, posługiwała się pseudoni- 
mami lub fikcyjnemi nazwiskami, cze- 
go dowodem są liczne blankiety pasz- 
portowe, jeszcze nie wypełnione. 
Prawdopodobnie więc Commetti i Ca- 
valini po odbyciu sądu i stwierdzenia, 
że Carti zbiegł zmienili swoje paszpor 
ty i w ten sposób zdołali się ukryć. 

W dokumentach czerwona willą w 
Sartrouville nazwana jest „centrum E“. 
Jest to piąta litera aliabetu francuskie- 
go, pozwala więc to przypuszczać, że 
podobnych centrów było więcej i na- 
zywały się one A, B, C, D. W rę- 
kach władz śledczych znajdują się do- 
kładne spisy korespondentów, tajemni 
czego centrum E jak i ludzi, z którymi 
lokatorzy tej willi utrzymywali stosun 

4 

odbędzie się 

Wielki () | [© Przedwyborczy Kobiet 
rczego Organizacyj Kobiecych 
P. JANINA KIRTIKLISOWA 

P. MARJA HILLEROWA 

P. DR. STEFAN BROKOWSKI 

ki. Oprócz zameldowanych  dzieržaw- 
ców willi Cavaliniego i Commettiego 
mieszkał tam niejaki Guini, a wspom- 
mana przez Carti Sołokowa była jego 
przyjaciółką. Policja rewidując po raz 
drugi willę znalazia urządzony z kom 
fortem apartament, stanowiący miesz- 
kanie owej tajemniczej pary. Bardzo 

  

U góry lzadora Deneselle, od lewej 
ku prawej Aldo Cawallini i Angello 

Cometti. 

cennym odkryciem było znalezienie szy 
fru, zapomocą którego znaczną część 
korespondencji była prowadzona. 

Konstrukcja szyfru jest b. prosta. 
Każdej literze alfabetu francuskiego 

Żołnierzy Litwy Środkowej i obroń- 
ców Wilna. 

Wieczorem ruszy olbrzymi pochód 
z pochodniami na cmentarz na Rossie. 
gdzie przedefiluje przed wspaniale 
oświetlonemi mogiłami obrońców Wil 
na, składając wieńce. w późniejszych 
godzinach odbędą się capstrzyki po 
ulicach miasta. 

Dzień wtorkowy, dzień święta nie- 
podległości, (11 listopada) będzie kul 
minacyjnym punktem manifestacji pat- 
rjotycznej,. Po  uroczystem nabožeri- 
stwie gen. Żeligowski udekoruje ucze- 
stników zbrojnego czynu , dokorane- 
go pod jego wodzą, Krzyżami Zastu- 
gi Wojsk. Litwy Środkowej. й 

Po przemėwieniu gen. Dzb - Bie“ 
nackiego do: żołnierzy wszystkie woj- 
ska tutejszego garnizonu, u.zestnicy 
Zjazdu Obrońców Wilna, przysposo- 
bienie wojskowe i związki, zrzeszone 
w Federacji, odbędą na placu Łuki- 
skim defiladę. Następnie w powiionie 
po-wystawowym w ogrodzi: Bernar- 
dyńskim miasto Wilno podejmować 
będzie swych obrońców. obiaden: żoł- 
nierskim. 

Po akademjach popularnych ocbę- 
dzie się wieczór w teatrze miejskim na 
Pohulance uroczysta akademja, w 
czasie której przemówią: prezes Komi 
tetu Obchodu J. M. rektor Januszkie- 
wicz, p. minister pracy i opieki spo- 
łecznej Aleksander Prystor i b. prezes 
Komisji Litwy Środkowej Witoli Abra 
mowicz, poczem artyści zespołu dv- 
rektora Zelwerowicza odegrają drugi 
akt „Młodego lasu“. 

ZJAZD B. UCZESTNIKÓW WALK O WILNO 
zentacyjnego, skąd wymarsz na nabożeń- 
stwo, które odbędzie się o godz. 10-tej w 
kośc. św. Kaziniierza. 

Godz. 10,45: Poczty sztandarowe Federa 
cji P. Z. O. O. ustawiają się wraz z pluto- 
nem honorowym przed kościołem św. Kazi- 
mierza, celem uczestniczenia w uroczystym 
akcie dekoracji hrzyżami Zasługi Litwy 
Środkowej tych osób, którym kapituła Krzy- 
ża nada powyższe odznaczenie w dniu 9 
b. m. 

Godz. 11,30: Wymarsz uczestników Zja- 
zdu i członków Federacji z ulicy Ostrobram 
skiej w ugrupowaniu jak wyżej, celem wzię 
cia udziału w defiladzie na placu Łuki 
skim. 

| M MM     

          

odpowiadają cyfry napisane w nastę- 
pujący sposób: 

A B c D E E 

100 140 180 220 260 300 

140 180 220 260 300 340 
Guini byt, zdaje się, jedną z głów- 

nych sprężyn w „czerwonej willi". On 
to wspólnie z Sołokową utrzymywał 
kontakt z GPU i Kominternem. Znale- 
zione dokumenty wskazują że Sołoko 
wa jeszcze przed miesiącem bawiła w 
Rosji. 

Na podstawie dotychczas ujawnio- 
nych dowodów można ustalić, że „czer 
wona willa“ w Sartrouville była siedzi 
bą komunistów i antyiaszystów wło- 
skich, utrzymujących ścisły kontakt z 
Kominternem. W - g wszelkiego praw 
dopodobieństwa inne ośrodki oznaczy 
ne początkowemi literami alfabetu są 
organizacjami innych _ narodowości, 
działającemi pod egidą i z inicjatywy 
Kominternu. в 

Wobec scisłej łączności wszystkich 
organizacyj komunistycznych zagram 

cą, niektóre dzienniki paryskie mają 

nadzieję, że znalezione dokumenty w 

willi odsłonią może tajemnicę porwa- 

nia Kutiepowa. Śledztwo w sprawie 

czerwonej willi prowadzą ci sami lu- 

dzie: inspektor irancuskiej policji Śled- 

czej Faux Pas Bidet i prefekt Perrier.
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Taryfa kolejowa a potrzeby ziem 
północno-wschodnich 

Po wojnie warunki wymiany dóbr 

ukształtowały się dla ziem północno - 

wschodnich nadzwyczaj niepomyślnie. 

Z jednej strony utraciły te ziemie ryn- 

ki, do których potrzeb produkcja ich 

była dostosowana, z drugiej zaś — du 

że odległości od nowych rynków zby- 

tu — zakupu podniosły koszty pro- 

dukcji, natomiast zmniejszyły jej war- 

tość pieniężną. Siłą rzeczy zmniejsza 

lio zdolność konkurencyjną ziem półno 
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A. ARMAND! 

© WŚRÓD NOCY BEZ 
‹ GWIAZD 

Meera i. jvalniiła jednak cisza, pa- 
nująca w kopalni. Taka cisza i spokój 
były zupełnie nienormalne. To. że była 
to właśnie niedziela, uspakajało go nie 
co, ale niezupełnie. 

Osiodłał konia, ale w ostatniej 
chwili zmienił decyzję i nie wskoczył 
na siodło Było o wiele rozumniej wyko 
rzystać fakt, że nikt nie wiedział o je- 
go przybyciu i zjawić się nagle. 
Szybko. zaprowadził konia między 
krzaki i zdjął karabin z siodła. Potem 
wypił dla animuszu połowę whisky z 
podróżnej flaszki i ostrożnie zaczął 
wdrapywać się na górę po stromej 
ścieżce. ! Кр 

  

Na pół drogi Meer zatrzymał się: 
do uszu jego  doleciał odgłos kopyt 
końskich, uderzających o twardy, ska- 
listy grunt. Ukryty za krzakiem, wyj- 
rzał: wpobliżu nieosiodłany koń ogry- 
zał rzadkie pęczki trawy na skale. Po 
dziwnej zielónkawej maści poznał jed 

у пево Z ki używanych w kopalni do 
przewożenia rudy srebrnej. Nieco wy- 

żej pasł się drugi koń, a dalej — trze- 
ci. Były rzucone na łaskę losu, chodzi- 
ły wolne, Jeden z koni zarżał radośnie 
na jego widok, i zbliżał się, jakby 
obecność człowieka była dlań dawno 
oczekiwaną oznaką powrotu do dob- 
rych czasów i pełnego żłobu. 

— Widocznie wyczerpały się im 
* у аразу furażu, -— pomyślał Meer. 
' - Machnął ręką, by odpędzić konia. 

Ale zwierzę patrzało na niego łagod- 
nie i nie chciało odejść. 

„Meer czuł, że radość jego i pew- 
/_ uość wygfanej zaczynają się chwiać. 

L 

  
        

   

      

  

cno - wschodnich w obrocie produkta 

mi i wyrobami a jednocześnie wpły- 

wa deprymująco na rozwój miejscowej 

wytwórczości. Nasze warsztaty pracy, 

obliczone na zbyt zagranicę lub do in- 

nych dzielnic państwa, mają o wiele 

mniejszy zysk niż analogiczne warszta 

ty naprzykład w Poznańskiem lub 

Kongresówce, a w razie przesilenia 

mniej są zdolne do przetrwania sytua- 

cji, o czem świadczy niejednokrotnie 

T URU ERU RULE 

Z „KRÓL 

przytaczany już przez nas fakt, że Wil 

no bije niemal rekord pod względem 

ilości protestowanych weksli. Te fa- 

talne skutki wielkich odległości od ryn 

ków zakupu - zbytu, podrożające tu 

środki produkcji a obniżające wartość 

wyprodukowanych towarów, nie są 

brane pod uwagę przy wymiarze po- 

datków i świadczeń. Miejscowa pro- 

dukcja zmuszona jest zrezygnować z 

ukazaniem się na rynkach dalszych i 

przeważnie przystosowuje się do za- 

potrzebowania własnego rejonu. Dopó 

ki koszty przewozu tak sprowadza- 

nych środków produkcji, jak wywożo 

nych stąd produktów, nie zostaną ob- 

niżone — nie można myśleć o rozbu- 

dowie warsztatów pracy, — bowiem 

rozwój pod tym względem w obecnych 

warunkach taryfowych nie kalkuluje 

    

SŁ O w 0 

się handlowo. Ogniżenie taryf kolejo- 

wych jest dla całego życia gospodar- 

czego ziem północno - wschodnich za- 

gadnieniem pierwszorzędnej wagi, a 

nie drobiazgiem. jak to niedawno ktoś 

pisał. W ciągu ostatnich czterech lat 

zastosowany był przez rząd w odnie- 

sieniu do Ziem Północno - Wschodnich 

szereg ulg taryiowych. Ulgi te wymie- 

niłem w „Kurjerze Gospodarczym w 

notatce przed kilku miesiącami. Nie 

rozwiązują one jednak zagadnienia za- 

sadniczo i nie są zdolne zruszyć 

martwego punktu miejscowej produk- 

cji, zwłaszczą rolniczej. 

P. Prezes K. Wagner, w referacie 

wygłoszonym na konferencji gospo- 

darczej na Zamku w dniu 16 paździer- 

nika br., w ten sposób ujmuje sprawę 

taryf kolejowych: 

z 

EKZZ 

УПАНАВАНАНАЧАЫАЫИ АЫА ёт!й!й'„-й 

STWA DZIECI" 
pod tym tytułem pisma stołeczne wyświetlają film, 

  

„W porównaniu do stanu przedwojen- 
hego odległości od rynków zbytu - zakupu 
zwiększyły się prawie w dwójnasób, — co 
tem większym ciężarem  przygniata war- 
sztat rolny, że sprawność jego znacznie u- 
siępuje sprawności warsztatów w innych 
dzielnicach. Zachodzi więc konieczność jak- 
by zbliżenia tej połaci kraju do rynków zby- 
tu - zakupu w drodze zastosowania taryly 
ułgowej w przywozie niezbędnych dla pro- 
dukcji rolnej surowców i fabrykatów oraz 
w wywozie miejscowej wytwórczości rol- 
nej i leśnej. By stworzyć warunki istnieją- 
ce chociażby dla rolnika województw cen- 
tralnych a rekompensujące utratę dawnych 
rynków należy zapewnić ziemiom  północ- 
no - wschodnim stawki taryfowe, uwzględ- 
niaiące tylko odległości do 400 klm., to zna- 
czy, że opłata taryfowa przy większych od- 
ległościach już nie byłaby pobierana. Takie 
zbliżenie do rynków wewnętrznych państ- 
wa i jego granic zachodnich w postaci o- 
graniczenia największej odległości, pod 
względem opłaty  taryfowej, do 460 klm., 
znajduje całkowite uzasadnienie przez poró- 
wnanie odłegłości z jakich korzysta obecnie 
w obrocie handlowym rolnictwo woje- 
wództw centralnych a ziemie północno - 
svschodnie korzystały przed wojną”. 

   

z którego reprodukulemy dwa fragmenty 

Szybkiemi krokami ruszył dalej. 
Zbliska kopalnia wydała mu się 

zupełnie zamarłą. Nie było widać ani 
jednej żywej duszy, z kominów nie 
wychodził najmniejszy dym. Meer za- 
trzymał się, nadsłuchując. Cisza była 
tak niezmącona, że strach znów ścis- 
nął jego serce oślizgłemi, zimnemi kle- 
szczami. Chęć ukazania się wśród ro- 
botników niespodzianie ustąpiła gwał- 
awnemu pragnieniu spotkania kogoś. 
<hciał ujrzeć ludzką postać, chociaż- 
by to miał być nawet wróg najzaciek- 
lejszy! : 

, Amerykanin był odważnym czło- 
wiekiem, to też wszedł prosto do bra- 
my i krzyknął: 

— Hej, jest tam kto? 
Głos jego odbił się echem wśród 

skał, ale w haziendzie panowała nadal 
cisza. 

Z wściekłością kopnął bramę, któ- 
ra poshisznie usunęła się przed nim, 
z żałosnem skrzypnięciem. Brama nie 
była zamknięta ani na zamek, ani na- 
wet na zasuwkę. 

Meer uczuł, jak całe ciało jego po- 
krywa się gęsią skórką — była to o- 
znaka panicznego strachu, który go 
cgarnął. Wzywając na ratunek całą 
swą wolę, zagłuszył w sobie strach, i, 
zaciskając palce na kolbie karabinu, 
wszedł do haziendy. 3 

Podwórze było puste. Taras rów- 
nież. Przy drzwiach nie było nikogo. 
Ziemia na dziedzińcu była pokryta koń 
skiemi kopytami. Porzucone, zardze- 
wiałe wagonetki leżały w nieładzie na 
środku dziedzińca. Jedynemi żywemi 
istotami były ciemne ptaki, kreślące 
tajemnicze zygzaki nad dachem hazi- 
endy. : 1 

—— Mendizobalu! — krzyknął Me- 
er, przykładając zwinięte dłonie do 
ust. „4 Powę.... 

  
Wołanie pozostało bez odpowiedzi 

Zrozpaczony, tracąc głowę, krzyknął z 
całej siły: 

— Mendizobalu!.. 
I znów odpowiedziało mu tylko 

echo. Meer słyszał tylko dzwonienie 
własnych zębów. Aby dodać sobie od- 
wagi i zmącić przerażającą ciszę, pod- 
niósł karabin i spuścił kurek. 

Echo odpowiedziało mu przeciąg- 
le. Nic nie poruszyło się dokoła. 

Po raz trzeci krzyknął, wytężając 
głos: 

— Mendizobalu!...... 
Ochrypnięty, naderwany głos prze- 

straszył go.. 
Wściekły, nieprzytomny, tłumiąc 

paniczny strach, biegł dookoła domu, 
zaglądając do kopalni, do stajen, wo- 
lając metysa i robotników.. Nigdzie, ni 
kogo! Gdyby nie gardłowe okrzyki 
ptaków, możnaby sądzić, że wszystko 
wymarło! : 

Nie miał odwagi wejść do hazien- 
dy: mimowoli powracał przed jego 
oczy obraz, lampy, migocącej za 
otwartem oknem... Instynktownie do- 
zknął kieszeni, w której nosił stale pa- 
piery, skradzione w tym domu pokła- 
dał na nich wielkie nadzieje... Jednak 
musiał wejść do domu by poznać do 
końca straszną rzeczywistość. Tam mu 
siał być klucz do tajemnicy. Z zaciśnię 
temi zębami, zlany zimnym potem, 
wszedł na schodki. 

Najwięcej bał się znajomego okna, 
które go tak hypnotyzowało i ciągnę- 
ło z nieodpartą siłą!, 

Podszedł i stanął, nie mogąc od- 
ważyć się podnieść głowę. Niezrozu- 
miała siła naciskała głowę ku dołowi, 

Oburzony własną bezsilnością, zdo 
był się na wysiłek woli. Ściskajc w 
rękach karabin, podniósł wyzywająco 

Straszny, przeraźliwy krzyk 
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przeszył ciszę: przez otwarte okno pa 
irzał na Meera dziwnie uśmiechnięty 
Mendizobal.... \ 

Mendizobal, a raczej to, co byto 
Mendizobalem, Metys zmienił się w na 
wpół wyschniętą nieżywą mumję do 
której ciała przylgnęły łachmany poda 
itego ubrania. Nogi iego, zwrócone 
palcami do środka, chwiały się na 
wietrze, a na szyi widać było sznur, 
zwisający z suiitu. Ptaki ułatwiły ro- 

botę słońcu, które suszyło skórę: po- 
chylona na ramię głowa Mendizobala, 
uśmiechała się bezzębnemi ustami i pu 
stemi oczodołami.... 

Oszołomiony, sparaliżowany przez 
strach, Meer czuł, jak włosy podnoszą 
się na jego głowie, gdy tak patrzał 
na śmiertelny uśmiech Mendizobala. 
Jeśli metysa powieszono, to czyż moż 
na spodziewać się lepszej doli? 

Dziki, straszny śmiech szaleńca 
wstrząsnął jego 
drugiem oknie, na piętrze, przytulony 
do ramy okiennej cień śledził go. Był 
to żywy cień, z ukośnemi oczyma i żół 
a Morza Chińczyk - służący na stat- 

u! 
-— Łotry! 

Wystrzelił, nie celując nawet. Kula 
przebiła szybę, a żółta twarz zniknę- 
ia. Meer zrozumiał, że wpadł w pułap 
kę, rzucił się jak szalony naprzód, 
strzelając i niszcząc wszystko po dro- 
dze. Kula z głębi domu wypuszczona 
przeleciała koło niego. Jednem kopnię 
ciem wywalił drzwi, ale następne za- 
mkręły się przed nim za kimś oddala 
jącym się cichemi krokami. Trzema wy 
strzałami wybił zamek... Za drzwiami 
nie było nikogo. Pusty korytarz. Za- 
skrzypiały schody pod niesłyszalnemi 
krokami, zagłuszonemi przez wojłok. 

Meer skoczył ku schodom. 

ciałem: tam oto, w. 

  
— Łotry! Ja wam!... Ach... chrrr... 
Krzyk przeszedł w dzikie chrapa- 

nie i zamarł. Coś zimnego i miękkiego 
owinęło się dookoła jego szyi, wpito 
się w skórę i przerwało nić życia. 

Kiedy Nepomuceno, który postano 
wił za wszelką cenę odkupić grzech, 
„Samodzielnej inicjatywy”, i niepisa- 
nia raportów, czego nie mógł wytłuma 
czyć wodzowi, przybył forsonym mar 
szem na czele dwustu jeżdzców z San 
ta Rosalia, do Barranco, znalazł 0- 
prócz chmury czarnych, drapieżnych 
ptaków, dwa trupy, wiszące u sufitu. 

Na piersiach jednego z nich, zamor 
dowanego nieco później, była przycze 
piona kartka z napisem: 

„Ostrzeżenie. 
—Co myślisz o tem, przyjacielu? 

-— zapytał azteka Pazeko, który po 
wyjeździe swego młodego pana za- 
przyjaźnił się z nim bardzo, uśmiech- 
nął się spokojnie: 

— O czem? 
czy o tej kartce? 

— O wszystkich trzech. 
Ani wisielcy, ani ostrzeżenie nie 

zrobiły, widocznie żadnego wrażenia 
na indjaninie. Milcząc spojrzał na Ka- 
talinę ii wyczytawszy w jej oczach 
tą samą myśl, rzekł: 

— O wisielcach myślę, że to wiel- 
ka szkoda.... 

— Szkoda? 

— Tak: szkoda, że to zrobił kto 
inny, a nie my! A co do kartki, myślę, 
że podobna jest do tej, którą już raz 
znalazłem przybitą do bramy hacien- 
dy. Ty to przypominasz przyjacielu?... 

— O, djable!... Czyż mało ci tego, 
co zrobiłem żebyś zapomniał o tem? 

. —Hm! Może zapomnę o tem i mój 
pan również, ale twój? 

o tych  wisielcach, 

SRR FA ORA cz НЙ 

Powyższe stanowisko uważamy za 

całkiem słuszne. Możliwość jakiego- 

kolwiek innego rozwiązania jest wy- 

kluczona. Harski. 

WYSTAWA PAMIĄTEK J. E. 
BISKUPA BANDURSKIEGO 

в + Dziś o godz. 12-tej otwarta 
zostanie przez p. wojewodę Wystawa pamią 
tek J. E. biskupa Bandurskiego, związana z 
Jego działalnością kapłańską i obywatelską 
oraz zbiorów l. Dyw. Legj. 85 p. p. wileń- 
skiego, 77 p. p. 4 pułku ułanów, 19 p. a. p. 
i innych. 

Wystawa mieści się w Pałacu Reprezen 
tacyjnym, dochód przeznaczył J. E. biskup 
na schronisko sierot im. Marszałka Piłsude 
skiego. 

lak sama treść zbrorów, ilustrująca wy 
siłek polski w zdobywaniu niepodległości, 
i wzmacnianiu ducha słowem Božem, tak 
cel, muszą wszystkich wilnian, których dzze 
je obrońców Ojczyzny obchodzą, skierować 
w te dnie na Wystawę. Zobaczą tam, jak 
prawdziwi patrjoci walczyć umieli słowem i 
orężem dla Polski i jej chwały. 
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— Co byš zrobit na mojem miej- 
scu? 

— Na twojem miejscu? 
Pazeko zamyślił się niby, ale w o- 

czach jego błąkał się uśmiech złośliwy 
— Najpierw poszukałbym księdza, 

któryby mi grzechy odpuścił. A potem 
namydliłbym dobrze sznur dla siebie. 

Ranzero z trudnością przełknął Śli- 
nę i wybełkotał: 

— Czy nic innego nie możesz mi 
poradzić, żebym się wydobył z tej 
matni? 

— Jest oczywiście jeden sposób — 
rzekł astek, spoglądając na niego zu- 
kosa. 

° — Мбуле! 
— Zająč kopalnię, obronić ją 

przed napadem i oddać w ręce tego, 
który ma do niej słuszne prawo. 

— Któż ma to prawo? 
— Syn tego, który w kopalni tylu 

lat pracował. 
— Więc myślisz, że jeżeli to zro- 

bię, mój pan wybaczy mi? 
— Za niego nie mogę ci ręczyć... 
— No, widzisz! 
— Tak, ale będzie ktoś kto się za 

ciebie wstawi, ktoś, kogo ty... 
— Tak myślisz? 
— Sam wiesz dobrze, że myślę do- 

brze. Nie radziłbyś przecież mojemu 
panu jechać za ocean, gdybyś tego nie 
wiedział! 

Nepomuceno mrugnął i trącił 
iokciem: 

— Do djabła! Masz rację, przyja- 
cielu. Jeżeli senorita przebaczy — mo- 
gę być spokojny. 

Paseko zagniewany chciał potrącić 
go również, ale ranzero udał, że kuleje 
i pokazując ranną nogę, zajęczał roz- 
paczliwie: 

— O, djable! 
swoją ofiarę? 

go 
>: 

Chcesz zamęczyć 
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KALENDARZYK WIECÓW NIEDZIEL 
NYCH B. В. W. R. W. WILNIE 

I NA PRZEDMIEŚCIACH 
Dziś, dnia 9 listopada odbędą się następu 

jące wiece w Wilnie i na przedmieściach: 
O godz. 10 zrana wiec Federacji P.Z.0.O. 

w Klubie Handlowo-Przemysłowym przy ul. 
Mickiewicza 33-a. 2 

O godz. 12. Zebranie 
spodarcze tamże. + E 

O godz. 15-ej min. 30 zebranie właścicieli 
iwiarń i jadłodajni m. Wilna w sali Fed., 

Udwersytechi Nr. 6 г и 
O godz. 16 wiec kobiet, Mickiewicza 23 
Wiec B.B.WłR. dzielnicy Bołtupie odbę- 

dzie się o godz. 16 w lokalu sekretarjatu 
dzielnicowego. 

Wiec B.B.W.R. dzielnicy Nowe-Zabudo- 
wania, odbędzie się w lokalu sekretarjatu 
dzielnicowego przy ul. Legjionowej Nr. 25. 

Wiec B.B.W.R. dzielnicy Zwierzyniec od- 
będzie się o godz. 12 m. 30 przy ul. Lipo- 
wej Nr. 74. 

Wiece dzielnicy Zarzecze odbędą się 1) 
przy ul. Popowskiej Nr. 22 o godz. 12, 2) 
przy ul. Majowej Nr. 69 o godz. 13 i 3) 
przy uł. Filareckiej Nr. 54 o godz. 15-ej. 

Wiec B.B.W.R. dzielnicy Antokol odbę- 
dzie się o godz. 18 w lokalu sekretarjatu 
dzielnicowego Antokolska Nr. 45. 

Wiec tzm=v B.B.W.R. dzielnicy Ro- 
sa odbędzie się o godz 16 w lokalu sekre- 
tarjatu dzielnicowego Beliny Nr. 4. 

Wiece B.B.W.R. dzielnicy Nowy Świat 

informacyjno-go- 

SOJUSZ SZAPIELA I HRAMADY 
ZE STRON. NARODOWEM 
W dniu dzisiejszym ma się 

odbyć w Wiinie konferencja przy- 
wódców endeckich z „działacza- 
mi“ Centrolewu: Szapielem i Ka- 
ganowiczem, znanym z ubieg- 
łych wyborów mężem zaufania 
Niezależnej Partji Chłopskiej, 
rozwiązanej wraz Zz „Hramadą“ 
za działalność antypaństwową, 
w celu omówienia akcji agitacyj- 
nej b. hramadowców na rzecz 
listy „narodowej' 

ŻYDZI W OKR. LIDZKIM ZŁO- 
ŻĄ GŁOSY NA JEDYNKĘ 

+ W Raduniu pow. lidzkiego odbył 
ję wiec miejscowych Żydów, którzy 
e względu na obecną sytuację w 

państwie postanowili wycofać z komi- 
sji wyborczej listę ogólno-żydowskie- 
go błoku narodowego i wezwać 
wszystkich Żydów zamieszkujących w 
okręgu do oddania swych głosów 
na listę Nr. 1, która jak powiedział 
pełnomocnik bloku p. S. Markus da- 
je gwarancję, że praca w Sejmie 
ójdzie w kierunku bogactwa i do- 

brobytu wszystkich obywateli. 

ZILIIACH 
   

  

odbędą się przy ul. Raduńskiej Nr. 32 o 
godz. 14-ej i o godz. 16-ej tamże, oraz we 
wsi Waka-Wojdaly o godz. 13-ej. 

RUCH PRZEDWYBORCZY W POW. 
. OSZMIANSKIM 

— Dziewieniszki, pow. Oszmiański. Od- 
było się przed kilku dniami Walne Zebranie 
Kółka Rolniczego w Wielkich Lepiach, gm. 
Dziewieniskiej. Po sprawach kółkowych ze- 
brani wznieśli entuzjastyczne okrzyki na 
cześć Marszałka Piłsudskiego. 

PIERWSZE PLAKATY WYBORCZE. 
W dniu wczorajszym po raz pierwszy 

w obecny okresie wyborczym na ulicach 
miasta ukazały się afisze agitacyjne różnych 
stronnictw. 

Na przedmieściach Centrolew porozklejał 
afisze agitacyjne wzywające do głosowania 
na listę zblokowanych partyjników, zaś w 
śródmieściu rozplakatowano afisze żydows- 
kiej listy 17 i 18 i rozrzucono numerki tych 
list. 

Na rogach ulic ukazały się powiadomie- 
nia o zgromadzeniach przedwyborczych, któ 
rych dziś, jako w ostatnią niedzielę przed 
wyborami jest dość dużo. 3 

Jedynie endecy nie wysilają się na agi- 
tację uliczną, bowiem mobilizują na dziš kil- 
kcdziesięciu agitatorow, w tem większość 
kucharek od Św. Zyty, którzy, mają rozda- 
wać odezwy endeckie i numerki wychodzą- 
cym z kościołów. 

NIEWŁAŚCIWY ZWROT 

We wczorajszej naszej notatce o 
sojuszniczej pomocy, którą półbolsze- 
wik Szapiel udziela Stronnictwu Na- 
rodowemu, wkradł się zwrot następu- 
jący „Może się Uniwersytet Wileński 
przestanie obrażać... gdy prof. Ko- 
niarnickiego... i t« p. Zwrot ten jest 
zupełnie niewłaściwy. Prof. Komar- 
nicki występuje jako polityk osobiście, 
a nie jako członek grona  profesor- 
skiego, nieurzędownie. Rzecz inna, 
że może niektóre występy prof. Ko- 
marnickiego na wiecach mogą mieć 
wesoły czy frywolny charakter, —lecz 
oczywiście zdajemy sobie sprawę, że 
prof. Komarnicki nie ma najmniejsze- 
go zamiaru wciągać grono  profesor- 
skie 'w swoją akcję wyborczą, jak 
również, że grono profesorskie żad- 
nej za postępowanie prof. Komarmnic- 
kiego nie ponosi ©dpowiedzialności. 
To też najlojalniej przyznaję, że 
zwrot użyty w notatce z kroniki 
przedwyborczej był niewłaściwy i 
tłumaczy się tylko podwyższeniem 
tonu, tak normalnem w czasie walki 
wyborczej. Cat. 
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Q Dziś W. słońca o g. 6 m 45. | 

Teodora 
jutro 

Andrzeja 

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

» dnia 8. XI. 1930 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 763 

Temperatura średnia -l- 3 

Temperatura najwyższa -l 5 

Tgfsperatora najniższa -l- 1 

"d w milimetrach: 

Wiatr 4 

Yrzeważsjący | 
Tendencja: wzrost. 
Uwagi: Rano pogodnie, potemępochmurno 

Z. słońca o godz. 3 m, 51 

  

południowy 

NABOŻEŃSTWA 
— (k) Nabożeństwo uroczyste w koście 

łe św. Kazimierza. Dnia 11 listopada z oka- 
Zji święta narodowego odbędzie się w ko- 

iele św. Kazimierza o paz. 10.15 uroczy- 
Ste nabożeństwo, w którem wezmą udział 
Przedstawiciele władz i wojsko. 
„ — Nabożeństwa w dzień wyborów. Киг- 
la Metropolitalna podaje do wiadomości du- 

wieństwa, że w niedzielę 16 i 23 listo- 
lą r. b. z powodu wyborów do Ciał usta- 

 "Wodawczych nabożeństwa w kościołach pa- 
 gialnych mają być odprawione o godz. 

rano. 
— Uroczyste nabożeństwo w meczecie. 

Podaje się do wiadomości muzułman, że w 
dniu 11 listopada o godz. 10 rano odbędzie 
Się w meczecie dziękczynne nabożeństwo 
% powodu Święta narodowego, 

— Nabożeństwo żałobne za dusze poleg- 
lych policjantów. W dniu 10 listopada r. b. 

o ny oraz dorocznego święta Kor- 
icjj Państwowej, odbędzie się w 

kościele św. Kazimierza w Wilnie, o godz. 
10 nabożeństwo za spokój dusz 54-ch sze- 
Iegowych P.P. woj. wileńskiego, poległych 
W obronie współobywateli, bezpieczeństwa 

pa Porządku publicznego. 
Po nabożeństwie, w tymże dniu o godz. 

1I m. 30 na cmentarzu Rosa nastąpi złoże- 
Rie wieńców na grobach poległych policjan- 
tów przez p. wojewodę wileńskiego i przez 
komendanta wojewódzkiego P.P. 

ŻAŁOBNA 
A A— Za duszę &. р.аг. W. Wesław- 

skiego. Nabożeństwo żałobne za du- 
 Szę Ś. p. p. dr. Witolda Węsławskiego 
Nieodżałowanego Prezesa Polskiej Ma 
cierzy Szkolnej, odprawione będzie w      dako w wigilję 12 rocznicy dnia wskrzesze- 

KRONIKA 
we wtorek dnia 11/XI, jako w dzień 
Imienin Zmarłego, o godz. 9-tej rano 
w kościele Św. Ducha (po - Domini- 
kańskim). Na nabożeństwo to Zarząd 
Centralny Polskiej Macierzy Szkolnej 
zaprasza Rodzinę i Przyjaciół Zmar- 
łego, Członków, Zarządy Kół i Sym- 
patyków Towarzystwa. 

URZĘDOWA 

— Min. Car podejmowany będzie 
przez sądownictyo wileńskie. Przyby- 
ły w dniu wczorajszym do Wilna p. 
minister Stanisław Car podejmowany 
będzie dziś przez sądownictwo wileń- 
skie w lokalu Klubu Szlacheckiego. 

Konferencja starostów woj. wileńskie- 
go. W dniu 8 b. m. odbyła się w Wilnie 

kolejna konferencja starostów wszystkich 
powiatów woj wileńskiego w sprawie preli- 
minarza budżetów sejmikowych. Konferen- 
cji przewodniczył p. woj. Raczkiewicz. 

— Apel starosty grodzkiego. Wileńskie 
Starostwo Grodzkie wzywa wszystkich wła 
ścicieli posesyj do udekorowania flagami 
domów w Wilnie w dniach 10 i 11 listopada 
r. b. z powodu przypadającej uroczystości 
10-lecia odparcia najazdu bolszewickiego, 
odzyskania Wilna przez wojska gen. Żeli- 
gowskiego i święta niepodległości, jakoteż 
na powitanie przybywających na zjazd do 
Wilna z całej Rzeczypospolitej b. uczestni- 
ków walk o wyzwolenie Wilna. 

MIEJSKA 
= Posce wileńska na uroczystości 

1adzymińskie. dniu dzisiejszym na po- 
lach pod Radzyminem odbędzie się odsło- 
nięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej w 
kaplicy i krzyża ku czci poległych żołnierzy 
płk. Uciślakiem na czele oraz przedstawiciel 
p. wojewody naczelnik oddz. PO 
b. Wiśniewski i wiceprezydent miasta p. 

zyż. 
Na uroczystość tę wyjechała delegacja 

85 p. strzelców wileńskich z dowódcą pułku 
pułków wileńskich. : 

Pan wiceprezydent Czyż złoży w imie- 
niu miasta wieniec z palmami i szarią z 
tkanin ludowych. 

Na szarfie widnieje napis: „Poległym bo- 
haterom — wolne Wilno, 

‚ — lle będzie kosztować nowa rzeźnia 
miejska, Według opracowanego już koszto- 
rysu, budowa projektowanej rzeźni ekspor- 
towej w Wilnie wyniesie około czterech mi- 
lionów, 

— Kiedy będzie obradować Rada Miej- 
ska. Najbliższe posiedzenie Rady Miejskiej 
wyznaczone zostało na pierwszy czwartek 
po wyborach do Senatu t. j. na dzień 27 
bież. miesiąca. 

Porządek dzienny w opracowaniu. 

SZKOLNA 
— Młodzież wolna będzie od zajęć w 

dniu 11 b. m. Jak nas informują, w związku 
z uroczystym obchodem dnia ll-go, dzień 
ten wolny będzie od zajęć w szkołach, za- 
równo powszechnych, jak średnich, semi- 
narjach nauczycielskich i zawodowych. 

Władze szkolne wydały zarządzenie aby 
wbrew zwyczajowi lat poprzednich, uroczy- 
ste akademje dla szkół powszechnych, od- 
bywały się nie dla każdej szkoły oddzielnie, 
w siedzibie szkoły, lecz dla kilku szkół na- 
raz, w lokalu tych szkół, które mają odpo- 
wiednich rozmiarów sale. 

UNIWERSYTECKA 
— Powszechne wykłady uniwersyteckie. 

będą miały za przedmiot cykl p.t. Wielkie 
rocznice 1930 r. Pierwszy wykład p. t. Wir- 
giljusz, wygłosi prof. dr. Jan Oko w Auli 
Kolumnowej Uniwersytetu w niedzielę 9 b. 
m. o godz. 19. Wstęp 50 gr., dla młodzie- 
ży 20 gr. 

AKADEMICKA 
— Wileński Komitet Akademicki komu- 

nikuje, iż w Prezydjum Komitetu nastąpiły 
następujące zmiany personalne: dotychcza- 
sowy sekretarz Komitetu kol. Fundowicz Ste 
fan został wybrany wiceprezesem Komitetu, 
na jego zaś miejsce wybrano na sekretarza 
kol. Lewandowskiego Henryka, wiceprezesa 
Koła Medyków, prezesa Akademickiego Ko- 
ła Łodzian. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Odczyty Czerwonego Krzyża. Przy- 

pominamy, że dzisiaj o godzinie 12-tej w 
południe w sali kina „Światowid* odbędzie 
się odczyt n. t. „Jaglica i jej zapobieganie" 
z  demonstracją odpowiednich obrazów 
świetlnych, pod kierownictwem d-ra med. 
I. Rucznika, wygłoszony przez d-ra med. A. 
Bussela. 

Wejście bezpłatne. 
— # T-wa Eugenicznego (walki ze 

zwyrodnieniem rasy). 13 listopada w lokalu 
Poradni Eugenicznej (ul. Żeligowskiego 4) 
dr. Rostkowski wygłosi odczyt na temat 
„Jaglica i walka z nią”. Początek o godz. 
6-ej. Wstęp wolny. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 
— Bezrobocie w Wilnie, Liczba osób znaj 

dujących się na ewidencji P.U.P.P. jako 
bezrobotni wynosi 2294. W tem jest męż- 
czyzn 1638. 

Bezrobocie mimo zamknięcia sezonu wca- 
le się nie zwiększyło. 

RÓŻNE 
— Zarząd związku niższych funkcjonar- 

juszy państwowych Rzeczypospolitej Ро!- 
skiej okręgu wileńskiego wzywa członków 
do stawienia się dnia 10 listopada r. b. o 
godz. 5 m. 30 p. p. przed kościołem Św. 
Anny, celem wzięcia udziału w żałobnym 
pochodzie na cmentarz Rossa. Zarząd. 

— Koniiskaty zatwierdzone. Sąd Okrę- 
gowy w Wilnie, zatwierdził nałożony przez 
wileńskie Starostwo Grodzkie areszt na na- 
kłady Nr. Nr. 226 oraz 232 czasopisma 
„Dziennik Wileński za umieszczenie artyku- 
łów „Ostątnie usunięcia z wojska”, „Swoisty 
plebiscyt" i „Nauczycielstwo, a wybory”. 

— Bez płatnych kwestarzy. Wkrótce wy- 
dane zostanie rozporządzenie, w myśl które- 
go kwesty uliczne będą mogły być przepro- 
wadzane jedynie przez członków instytucyj 
społecznych i dobroczynnych, a nie jak to 
było dotychczas, przy pomocy płatnych 
xwestarzy. 

Również członkowie pewnych  instytu- 
cyj nie mają prawa kwestować na rzecz 
innych instytucyj, aby nie wprowadzać w 
błąd ofiarodawców. 

— Bezpośrednia komunikacja z Estonią. 
W myśl umowy o bezpośredniej komunika- 
cji między Polską a Łotwą i Estonją, z te- 
renu dyr. wileńskiej odeszły już pierwsze 
transporty towarów. W Dynaburgu jedynie 
następuje przeładowanie towarów do pocią- 
gów szerokotorowych. i 

— Leki wstrętne w dawnej medycynie. 
Staraniem Koła Medyków U. S. B. dziś, t. j. 
9-go listopada o godz. 7-mej wieczorem od 
p. prof. Jan Muszyński wygłosi w sali Śnia 
deckich U. S. B. odczyt na temat: „Leki 
wstrętne". (macz, kał, odpadki zwierzęce, 
robaki i t. p.) w dawnej medycynie", 

— Wyjaśnienie. Wzmianka w kronice 
sobotniego 257 numeru „Słowa* pod tytu- 
łem: Podziękowanie jest ogłoszeniem płat- 
nem. Z tego powodu Redakcja nie obowią- 

"zana była wnikać w to, iż krytyka czynno- 
ści Opiek Rodzicielskich przez wychowan- 
ków jest nie na miejscu. 

TEATR I MUZYKA. 
— Teatr Miejski na Pohułance. Dziś po 

raż trzeci wartościowa sztuka rosyjska Sur- 
fuczewa, która aczkolwiek pisana 20 lat 
temu, do dnia dzisiejszego nie straciła nic 
na aktualności, i siłe dramatycznej.  Kon- 
flikt życiowy, spowodowany przez wewnę- 
irzne szamotanie się kochającego serca, 
jest równie wymowny dziś, jak ongi. To 
też muzyka „Skrzypiec jesiennych* głęboko 
przemówiła do publiczności wileńskiej za- 
równo siłą dramatycznego napięcia, jak po 
ezją głębokiego liryzmu, jak wreszcie zna- 
komitą charakterystyką komicznych typów 
rosyjskiego „towarzystwa*. Publiczność słu 
chała sztuki w 
przyjmowała gorąco. 

— Teatr jski w „Lutni*, Dziś — uka 
że się po raz drugi, pełna humoru, dowci- 
pu i zabawnych sytuacyj, lekka komedja S. 
Kiedrzyńskiego „Nie rzucaj mnie madame”. 
Sztuka ta na premjerze zyskała ogólny po- 
klask i uznanie. Artyści, biorący udział w 
tej komedji z dyr. Żelwerowiczem na czele, 
tworzą Świetnie zgrany zespół.  Wielkiem 
urozmaiceniem widowiska są piosenki i ewo 
lucje taneczne zespołu girls. 

Ilustracja muzyczna opracowana została 
przez E. Dziewulskiego. Sztuka ukazała się 
w. opracowaniu reżyserskiem dyr. Zelwero- 
wicza. 

— „Młody las“ na przedstawieniu 
południowem. Dzisiejsze przedstawienie >: 
e zk acz na en po ce- 
nach zniżonych wypełni „Młody las“, ološ- 
na sztuka J. A. Mea, У 

‚ — „Widma“ Moniuszki na przedstawie- 
niu popołudniowem. Dziś o godz. 3 m. 30 
powtórzone będą w „Lutni“ po cenach zni- 
żonych „Widma” Moniuszki w formie sce- 
nicznej, układu prof. A. Ludwiga. W wido- 
wisku tem biorą udział wybitni artyści ope- ry _i dramatu, zasłużony chór, akademicki 
U.S:B., oraz orkiestra symfoniczna pod kie- rownictwem muzycznem Z. Dołęgi. Całość 
widowiska, mającego jlż ustaloną tradycję 
— wypada imponująco. 

tawienia z okazji zjazdu uczest 
ników walk o Wilno. Jutro, w poniedziałek 
w obu teatrach miejskich odbędą się przed- 
stawienia z okazji zjazdu uczestników wałk 
o Wilno. 

W teatrze na Pohulance w dniu tym wy- 
stawiona zostanie sztuka wojenna Szerriff"a 
„Kres wędrówki”, zaś w teatrze „Lutnia” 
„Pierwsza Pani Frazerowa”, świetna kome- 
dja angielska Erwina, w obsadzie premjero-- 
wej, z dyr. A. Zelwerowiczem w roli głów- 

nej. 28 zjazdu korzystają z 50 proc. 
zniżki. 

— Jedyny koncert L. Sobinowa. W šro- 
dę nadchodzącą odbędzie się jedyny koncert 
słynnego śpiewaka Operowego Leonida So- 
binowa, który jeszcze przed wojną zdobył 
sobie sławę wszechświatową. Znakomity ar- 
tysta wykona szereg aryj operowych (Eu- 
genjusz Oniegin), oraz szereg pieśni i ro- 
mansów: Glinki, Dargomyżskiego, Rimskija- 

skupieniu, a wykonawców „ 

POGRZEB Ś. P. INŻY- 
NIERA TEOFILA SZOPY 

W dniu wczorajszym 0 godzinie 
10.30 rano po nabożeństwie żałobnem 
w kaplicy na cmentarzu wojskowym 
na Antokolu za duszę Ś. p. Teofila 
Szopy, członka Komisji  Rządzące 
Litwy Środkowej złożono zwłoki Ś. p. 
inż. Teofila Szopy w grobie rodzin- 
nym. 

W uroczystości żałobnej uczestni- 
czył z ramienia p. wojewody  wileń- 
skiego naczelnik wydziału inż. Sła- 
wiński, zaś Stowarzyszenie  Techni- 
ków Polskich w Wilnie  reprezento- 
wał prezes Stowarzyszenia inż. Haj- 
dukiewicz, który złożył na mogile 5. 
p. inż. Szopy b. prezesa Stowarzysze- 
nia Techników wieniec z żywych 
kwiatów. Obecni byli również b. pre- 
zes Izby Skarbowej Małecki i w. in. 
osobistości. 

Teofil Szopa zmarł w  Klewaniu 
na Wołyniu 28 sierpnia 1929 roku. 
Zwłoki przewieziono stamtąd do Wil- 
na w dniu 6 listopada r. b. 

J. E. MUFTI DR. SZYMKIEWICZ NA 
UROCZYSTOŚCIACH  MUZULMAN- 

SKICH W BIALOGRODZIE. 

jak się, dowiadujemy  J.E. wielki 
Muiti polski dr. Jakob Szymkiewicz 
wyjechał do Białogrodu na uroczysto- 
ści, związane z wyborem głowy Ko- 
ścioła reis-ul-ulema muzułmańskiego 
w Jugosławii. 

J. E. mufti był jedynym reprezen- 
tantem świata muzułmańskiego z po- 
za Jugosławii i przez cały czas pobytu 
w Białogrodzie jest gościem rządu 
jugosłowiańskiego. 

Z pośród szeregu Uroczystości 
świeckich jak: bankiety, rauty i t. p. 
kilka zorganizowano na cześć muitie- 
go, dr. Szymkiewicza, m. in. poseł pol 
ski dr. W. Babiński wydał wystawny 
obiad. 

Prasa białogrodzka zainteresowa- 
ła się żywo osobą dr. Szymkiewicza, 
zamieszczając wywiady z nim na te- 
mat ruchu muzułmańskiego w Polsce. 
  

BEDKUOEWOT WTZ WOKOL TRZY ATOPOWE CAO ZOZ 

Korsakowa,  Bałakirewa, Czajkowskiego, 
Rachmaninowa i innych. i > 

W koncercie wystąpi również wybitny 
pianista kompozytor Borys Sabinow. Bilety 
w kasie teatru „Lutnia* od 11 do 9 wiecz. 

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

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Wypadki w ciągu doby. Od 7 do 8 

b. m. zanotowano wypadków 34, kradzięży 
6, 0a 12, przekroczeń administracyj- 
nyc . 

" — Zapadła się ziemia w Cielętni- 
ku. Z powodu ostatnich deszczów, na- 
stąpiło usunięcie się ziemi na prze- 
strzeni 2 metrów w pobliżu wejścia do 
Cielętnika od strony ul. Królewskiej. 

Zapadnięcie nastąpiło w miejscu, 
gdzie w roku ubiełym prowadzono 
roboty kanalizacyjne. 

— Jak tam było? W dniu 6 b. m. 
Wołkow Weronika, (Subocz Nr. 64) prze- 
chodząc wieczorem ulicą Subocz koło domu 
Nr. 71 zostałą zatrzymana przez znanego 
jej z widzenia Dobrowolskiego Hipolita, Su- 
bocz Nr. 70, który podczas rozmowy pobił 
ja Oraz siłą zabrał torebkę zawierającą 15 
zł, poczem zbiegł. Dobrowolskiego zatrzy- 
siano. Podczas rewizji w jego mieszkaniu 
znaleziono w kieszeni ubrania próżną toreb- 
kę, którą poszkodowana Pro swo- 
ja własność. Dobrowolski do kradzieży pie- 
niędzy nie przyznaje się i twierdzi, że wspól 
nie z poszkodowana pił wódkę, lecz żadnych 
pieniędzy u niej nie widział, sądzi, że Woł- 
kow oskarża go z zemsty za pobicie. 

— Usiłowanie samobójstwa. Czuro Józe- 
ia, lat 26, zam. przy ul. Raduńskiej Nr. 92 

usiłowała popefiić samobójstwo przez wypi- 
cie esencji octowej. Pogotowie ratunkowe 
przewiozło desperatkę w stanie niezagraża- 

ym życiu do szpitala jego. Przy- 
czyna — nieporozumienia rodzinne. 

Aresztowanie komunistki. 
Komuniści wileńscy, jak donosiliśmy wczo- 

raj, nie zdołali zainteresować robotników 
projektowanym obchodem z racji 13 roczni- 
cy przewrotu bolszewickiego w Rosji. Pró- 
by zgromadzeń również zawić i naraziły 
tylko przywódcę jednego z tyci zgroma- 
madzeń na aresztowanie podczas nawoły- 
wania do przybycia na masówkę przy ul. 
Piłsudskiego ła Po ah 

Jest to nie, 'esia Futerman, przy któ 
rej znaleziono odezwy komunistyczne. 

— Okradzenie mieszkania. Załkindo Cha- 
nie (Portowa Nr. 2) skradziono zegarek 
złoty z bransoletką firmy „Watch“ oraz 
samowar niklowy i tacę na łączną sumę 500 
złotych. 

Złodziejka sklepowa. Do 
sklepu z obuwiem Azgud Sory, Niemiecka 
12 przyszła nieznana kobieta, pod  pretek- 

stem śniegowców i korzystając 2 
chwiówej nieuwagi, dokonała kradzieży 
1 pary pantofli damskich oraz  trzewików 
dziecinnych. Wspomniana kobieta po przy- 
prowadzeniu do komisarjatu nazwała się 
A Kiedrzycką, zam. przy ul. Pionier- 

skiej 14, Obuwie Kiedrzycskiej znale- 
ziono. Nieco potem do komisarjatu zgłosiła 
się Uszpulewicz Jadwiga, zam. przy ul. Szo- 
pena Nr. 1 i zameldowała o kradzieży 1 pa- 
ty pantofli męskich z niezamkniętej pracow 
si szewckiej wartości 45 zł. Jako sprawczy- 
nię kradzieży poznała Kiedrzycką Wandę. 

— Zatrzymanie złodzieja. W dniu 7 b. m. 
Paszkiewiczównie Adeli, Piłsudskiego 9-b 
skradziono z warsztatu stolarskiego osi do- 
rożkarskiej wartości 75 zł. Kradzieży doko- 
nał Bohdanowicz Józef, Dobrej Rady 5. 

— Zatrzymany ze skradzioną strzelba. 
W dniu.4 b. m. na ul. Legjionowej został 
zatrzymany Chrypo Wiktor, ze wsi Nowo- 
siółki, gm. rudominskiej, przy którym zna- 
leziono myśliwską dubeltówkę. Należy przy 
puszczać, że strzelba ta pochodzi z kradzie- 
ży, gdyż Chrypo nie mógł się wytłuma- 
czyć z jej posiadania. Dubeltówka znajduje 
się obecnie w 5 komisarjacie. 
    

W chorobach krwi, skórnych i nerwo- 
wych, osiągamy przy stosowaniu natural- 
nej wody gorzkiej „Franciszka-Józefa* regu- 
larne funkcjonowanie narządów trawiennych. 

  

   

  

Żona emer. gen. lejtn. b. armji rosyjskiej 

po długich i ciężkich cierpieniach opatrzona Ś, Ś. Sakramentami zmarła w 
dniu 8 listopada b. r. w wieku lat 63. 

Nabożeństwo żałobne przy zwłokach zostanie odprawione w dnu 9. XI. 
og. 13.80. Przewiezienie zwłok z domu żałoby'przy ul. 3 Maja 1—4 do Cerkwi 
Romanowskiej na Pohulance nastąpi w dniu 10 b. m. o godz 10. 

Po nabożeństwie odbędzie się pogrzeb na cmentarz ewangelicki. 

   

     

  

   

    

   
We środę 12 listopada odprawiona zostanie za spokój duszy 

ste 

LEONA GIECZEWICZA 
Msza Św. w Katedrze w kaplicy św. 
krewnych i przyjaciół zaprasza 

  

   
$ 

8 min. 50 гапо, 

W poniedziałek dnia 10 listopada, jako w pierwszą bolesną rocznicę śmierci 

inż. Wiktora Niewodniczańskiego 
odprawione zostanie w kościele św. Trójcy (przy ul. Dominikańskiej), o godz. 

nabożeństwo żałobne za 
życzliwych pamięci Zmarłego zawiadamiają 

Kazimierza o godz. 10 rano, na którą 

RODZINA 

    

P: 

      spokój Jego duszy, o którem 

ŻONA i SYN         

  

Tragiczny wypadek z porucznikiem K.0.P. 
Pod Rudziszkami zdarzył się tragiczny w 

onu K.0.P. Rackiewiczem. 
chcą c go dobić, 
w pierś. 

idąc dro por. 
tak nieostrożnie saus fuzję, 

padek z porucznikiem 22 ba- 
ackiewicz postrzelił zająca i 

że postrzelił sam siebie 
W stanie b. ciężkim ulokowano go w szpitalu wojskowym. 

Tajemnicze Z ajście na ul. Zgoda 
KTO KOLPORTOWAŁ ODEZWY PO GOTOWIA PATRJOTÓW POLSKICH 

Wczoraj przed północą na ul. Zgo- 
da miał miejsce zagadkowy wypadek, 
wyjaśnieniem którego zajmą się bez- 
względnie władze. Około godz. 11-ej 
wiecz. przechodzący tą ulicą funkcjo- 
narjusz policji, usłyszał strzały, a gdy 
pośpieszył na miejsce, skąd strzelano, 
znalazł jedynie rozrzucone odezwy 
podpisane przez Pogotowie Patrjotów 

R i widoczne na bruku ślady 

Według zebranych ną miejscu in- 
tormacyj, okazało się, że jacyś osob- 
nicy w zmowie z jednym z mieszkań- 
ców ul. Zgoda, nazwiska którego na- 
razie nie ustalono, mieli kolportować 
te odezwy w pobliskim rejonie. W 
międzyczasie doszło między nimi do 
sprzeczki, w trakcie której jeden z 
nich wydobył rewolwer i strzelił ra- 
niąc owego mieszkańca ul. Zgoda. 

Uczestnicy zajścia zaraz po strzałach 
zbiegli w niewiadomym kierunku, za- 
bierając ze sobą rannego. Istnieją pew 
ne dane, że postrzelony miał wskazać 
owym kolporterom, gdzie mieszka ja- 
kiś komunista, a gdy w ostatniej 
chwili odmówił, urządzono na niego 
zamach. W jakim celu nieznajomi po- 
szukiwali komunistów, okryte jest ta- 
jemnicą, mimo, że odezwy P.P.P. wy- 
raźnie mówią o bezwzględniej walce 
z ich wrogami. я 
„ Dla informacji podajemy, že istnie- 
jąca w swoim czasie w Warszawie, 
Pog. Patrj. Polsk., organizacja wy- 
bitnie endecka, została przez władze 
rozwiązana, tak że powyższy wypa- 
dek, gdzie znowu występuje P.P.P. 

jest RE. nad, tembardziej, 
że z w niezwykłych oko- 
ficznościkch 

EA 

0 uregulowanie komunikacji autobusowej 
dla młodzieży szkolnej 

Tak się zdarza, że od paru lat muszę ko 
rzystać z komunikacji autobusowej w ran- 
nych godzinach, śpiesząc do gimnazjum. 1 
zawsze podziwiam, jak to miasto nasze ma- 
'ю ma sentymentu dla licznych rzesz mio- 
dzieży szkolnej, która w szarugi jesienne i 
zimowe, lub w mrozy, czeka pod gołem nie- 
beni na autobus, i nieraz kilka autobusów 
przepełnionych mija, a dziatwa na deszczu, 
wietrze, lub mrozie czeka na następny, by 
spóźnić się ostatecznie do szkoły. W szkole 
wprowadzają te liczne spóźnienia rozlużnie- 
nie dyscypliny, w domu rodzina musi o ja- kiś kwadrans wcześniej wyprawiać dzieci 
do szkoły, a jesienne pluchy nie sprzyjają 
spacerom, Pomimo to, nikt nie pomyśli, by 
uregulować komunikację autobusową 9 naj- 
wcześniejszej porze dnia, kiedy młodzież i 
dzieci rozpoczynają dzień pracy. 

Czy Centrale Opiek Rodzicielskich nie 
mogłyby się udać do ojców miasta z prośbą 
o zwiększenie ilości kursujących „aaa w 
rannych A Przytem możeby się 
dało przekonać Magistrat, że należy zarzą- 
dzić jakąś kontrolę nad bezpieczeństwem ko 
munikacji autobusowej, bo ofiar nieostrożno 
Ści jazdy jest coraz więcej. Szoterzy, za zgo 
dą właścicieli niektórych wozów, pełnią swo 
je obowiązki bez zmian, 
nietrzeźwi, rozmawiają i palą w czasie ja- 
zdy, a konduktorzy, rozzuchwaleni brakiem 
kontroli, są coraz bardziej brutalni dla pub- 
liczności. 

Przed kilku dniami słyszałam taką rozmo 
wę. 

Urzędniczka, jadąc na linji 1, zwraca 
uwagę konduktorowi, że szofer rozmawia. 
Szofer na to: — Pani taka starą i boi się 

czasami bywają U 

śmierci, a ja młody jestem i nie boję się." 
— „Czy się boję Śmierci, czy nie — to do 
pana nie należy, — nie wolno panu przy kie 
rownicy rozmawiač!,, — „Nie będę pani o to pytał!" — Przystanek. Urzędniczka notu- 
ie numer, szofer na chwilę mięknie. 

, Nieraz zadaję sobie pytanie, czy ojcowie 
miasta naszego nigdy nie jeżdżą  autobu- 
sami, — że protesty nasze są głosem, wo- 
łającym na puszczy. 

W. Ko W. 

Przypisek łakcji. Szanowna nasza ko- 
respondentka w poszczególnych ustępach 
swego artykuliku apeluje do ojców, miasta o 
uregulowanie sprawy komunikacji autobu- 
sowej w Wilnie. Musimy tu zaznaczyć, że 
apel ten pod mylnym skierowany został 
adresem. | 

„ W Wilnie mamy tego rodzaju stosunki, 
że .„ojcowie Miasta”, lub, inaczej mówiąc, 
nasz Magistrat, nasza Rada Miejska uzna- ły, iż zagadnienie komunikacji miejskiej na- leży do dziedzin życia miasta, znajdujących 
się poza ich zainteresowaniami. 
; „Wszystkie większe miasta w Polsce, a Wilno ma chyba prawo zaliczać się do ich grona, komunikację miejską objęły same. 

nas jest inaczej. U nas komunikację miej- ską oddaię Się w pacht przedsiębiorcom pi watnym, oddaje się naszej osławionej „Sj 
dzielni *, która ze swej strony każdą  naj- mniejszą uwagę, pod swoim adresem 
wiedzianą, uważa za „czepianie się" i szab- 
icnowo przechodzi nad nią do porządku. 

, Ten stan nieingerowania t. zw. czynni- 
ków powołanych w sprawy komunikacyjne 
Wilna zaczyna być naprawdę irytujący. 

7 

REY S ITS TIT ISO 
— — — — — Bo IIS 

SPORT 
DRUGI BIEG MYŚLIWSKI 

Przed dwoma dniami wspominaliśmy, że 
wspólnym wysiłkiem grupy oficerów 3 DAK 
1 TY szwssiynu ZX ma być zorgani- 
zowany bieg myśliwski. Ołóż bieg ten odbył 
się w dniu wczorajszym na Karolince gro- 
madząc na starcie sporą grupkę jeźdźców 
wojskowych i cywilnych oraz siedem amazo 
nek p. p.: J. Bydelską, E. Bundykową, H. 
Kozłowską, M. Zawadzką, Mazurowską, J. 
Rzewuską i M. Paprocką. * 

Lisa, którym był por. Wieltowicz złapa- 
la p. J. Bydelska. 

"Trasa. biegu wynosiła pięć kilometrów 
i utrudniona była szeregiem przeszkód, któ- 
re wszyscy zawodnicy przeszli gładko. 

Trvumfatorkę witano na mecie owacyj- 
nie, przyczem obecna na finiszu p. genera- 
łowa Kasprzycka złożyła jej serdeczne gra- 
tulacje. 

Mastrowal por. Malur.ki. 

DZISIEJSZE MECZE PIŁKARSKIE 

Dziś na boisku sportowem 6. P. p. Leg. 
na Antokolu odbędą się zawody piłki nożnej 
drużyn. W.K.S. 1 p. p. Leg. — Drukare: 

  

Z SĄDÓW 
OBROŃCA SĄDOWY NA ŁAWIE 

OSKARŻONYCH. 
Obrońca Sądu Grodzkiego w Derecz: nie 

Ludwik Waluński w; USS w chai 
rze rzecznika Anny Ei rai przeciwko 
Wincentemu i Annie Muzyczkom w procesie 
6 spadek pozwolit sobie na niestosowne za- chowanie się w stosunku do przewodniczą- 
cegoobradom. 

W. trakcie OE wyroku „obrońca” 
Waluński powiedziaŁ głośno kilka uwag wy 
raźnie obraźliwych. 

Sąd Okręgowy, na wokandę którego wpł 
nęła sprawa skazał Waluńskiego na dwa 
miesiące więzienia, a wczoraj Sąd Apela- 
cyjny wyrok ten zatwierdził. 

DORADCZY SNS X SS TROSAI ETSTANNINKS 

— Mecz piłkarski artyści prasa. Wielkie 
powodzenie jakim cieszył się mecz piłkarski 
sędziowie (piłkarscy) — weterani sprawi- 
ło, że obecnie projektowany jest mecz artyś 
ci prasa. Organizatorzy meczu mają poważ- 
ne trudności ze skompletowaniem drużyn, 
gdyż większość b. graczy obawiając się 
przemęczenia odmawia udziału. 
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Rady Cioci Tesi 
Poduszki, to największe  upiekszenie 

anieszkania — rzucone na duży fotel, lub ka 

napę, dobrze zharmonizowane z tłem poko- 

ju, dopełniają umeblowanie i nadają wnę- 

trzom miękkość i ciepło otoczenia. Najmod- 

niejsze obecnie poduszki są duże, nieraz na- 

wet tak duże, że kiadzie się je wprost na 

dywanie, i służą jako niski taboret. Podusz- 

ki do salonu są nieco mniejsze i najczęściej 

zrobione z jedwabiu, do gabinetu lub hallu 

— z sukna, z zamszu, ze skóry. i t. p. Każ- 

da poduszka, niezależnie od formy, powinna 

być uszyta z surówki, lub innego materja- 

  

łu, i tę wsypkę napycha się pierzem, wło- 

siem, lub t. zw. kapokiem., zależnie do tego, 

czy poduszka ma być twarda, czy miękka. 

Na to dopiero naciąga się poduszkę uszytą 

z materjału i odpowiednio ozdobioną. 
Podaję najefektowniejsze z obecnie mod- 

nych modeli; jedne z nich — Richelieu, in- 

me -— malowane ręcznie, bądź wyszywa- 

ne. 
"Poduszka, wywodząca swój ród ze 
Wschodu, (Turcji, Persji), wprowadzona do 
nas była jaknajbardziej zawsze starannie 

  

ta we frendzie, i wisiory. 

Dziś, niestety, spotyka się w buduarach 

kobiecych małe tapczany, pokryte jaknaj- 

zaniej gustownemi modelami, w których 

brzydko i niestarannie wykończone wzory 

o motywach pajaców i aniołków dzieržą 

prym. 
Pozwolę sobie zaznaczyć, że najbardziej 

nadającym się motywem do modelowania 

w tem, czy innem ujęciu stylizacyjaem, są 

wzory roślinne i zwierzęce. (ptaki). 

W  robótkach Richelieu najefektowniej- 

szem tłem jest ciemny jedwab we wszy- 

stkich deseniach. 

  

Skala modeli na dekoracyjne poduszki 

jest tak wielka, że trudno mi byłoby naszym 
Paniom wyszczególniać najróżnorodniejsze 
modele. W dzisiejszym mym poradniczku 

podaję modele najetektowniejsze — pozo- 

stawiając gustowi Pań kwestję doboru ja- 

kości formy i wzorku. Pragiię jednak pod- 
kreślić to, że jakość poduszek decyduje o 

pięknym wyglądzie tapczanu i buduaru. 

‹ 

— — 

Kącik Grafologiczny 

małej. Ale naczekała się Pani, mała osób 
ko! 

Bardzo Panią za zwłokę przepraszam, 
ale byłem chory i nie mogłem opracowy- 
wać listów nadesłanych. 

Pisze mi Pani, że nie będzie traktować 
mej ekspertyzy poważnie — zupełnie słusz- 
nie. 

Przyznam się Pani, że życia naszego, 
nad którym _ niejednokrotnie mądre głowy 
poważnie kiwają — również poważnie nie 
biorę, a los (indywiduum złośliwe i cierpią- 
ce na żółtaczkę) wobec podobnego trak- 
towania przez człowieka — bezsilnie za- 
lamuje ręce. — Kącik grafologiczny jest 
jaknajbardziej bezpretensjonalny, nie przy- 
biera togi proiesorskiej, ni mądrych okula- 

rów. 
Jest raczej pogawędką z korespondenta- 

mi, stara się nie nuży ekawić, a nieraz 
-— 0 ile to grafologowi się uda — błysnąć 
dowcipem. ZY 

' O Pani, osóbce malutkiej, (jak sama 

Pani nadmienia) da się to powiedzieć, że 
rozum jest w stosunku odwrotnie propor- 
cjonatnym do wzrostu Pani. , . " 

Dużo zmysłu praktycznego, — zamiło- 
wania porządku — dużo oczytania. Niejed- 
nokrotnie jednak cierpkość i suchość anali- 
tyczna w sposobie myślenia. Umysł giętki, 
dowcip wrodzony. Zbyt dużo łatwowierno- 
ści — stąd częste rozczarowania. 

Kończę, życząc Pani prędkiego samo- 
poznania. 

(i 

Popierajcie LO. P. P. 

    

  

1) M M 

    

  

RADJO WILENSKIE 
NIEDZIELA, DN. 9 LISTOPADA. 

10.15 — 11.55 Tr. urocz. nabożeństwa z 
Parowozowni w Wilnie, 

12.10 — 13.15 Tr 
harmonji Warsz. 

13.15 — „Czego domaga się przyszłość 
Polski od dnia dzisiejszego” — odczyt z Ka 
towic wygł. min. Kwiatkowski. 

14.00 — 15.00 Muzyka z Krakowa i od- 
czty rolnicze z Warszawy. 

15.00 — 15.40 „Tuczenie świń” 
czyt wygł. Rudolf Mroszczyk. 

15.20 — 15.40 Muzyka z Krakowa. 
15.40 — 16.00 Audycja dla dzieci z War 

szawy. 
16.00 — 16.40 Tr. uroczyst. Akadem. Kor 

pusu Kadetów ze Lwowa. 
16.46 — 16.55 „Kanał Sueski — droga 

na Wschód* — odczyt z Krakowa. 
17.15 — 17.30 Wiadomości przyjemne 

i pożyteczne z Warszawy. 
17.30 — 17.40 Muzyka z płyt. 
17.40 — 19.00 Koncert popularny z War. 
19.00 — 19.05 Progr. na poniedziałek. 
19.05 — 19.25 „Co się dzieje w Wilnie?" 

— pog. wygł. prof. USB Mieczysław Lima- 
nowski. 

19.20 — 19.40 Feljeton z Warszawy. 
19.40 — 20.00 Debussy: 4 preludja w 

wyk. M. Ciempi (tr. z Warszawy). 
20.00 — 20.30: Audycja wesoła z Kra- 

kowa. 
20.30 Recital 

Kantorowicza. 
21.10 Kwadrans literacki z Warszawy. 
22.00 — Felj. z Warszawy. 

22.15 Koncert solisty z Warszawy. 

poranku smf. z Fil- 

BEN 

  

  

skrzypcowy Aleksandra 

22.50 — 24.00 Komunikaty i muzyka ta- E 
neczna z Warszawy. 

PONIEDZIAŁEK DN. 10 LISTOPADA. 

11.58 — Czas. 
12.50 Koncert popularny (płyty) 
13.10 Kom. meteor. 

„15.50 — 16.10 Lekcja francuskiego z 
Warszawy. 

16.10 — 16.15 Progr. dzienny. 
16.15 — 16.45 Audycja dla dzieci z War 

szawy. 
16.45 — 16.55 Muzyka z płyt. 
16.55 — 17.15 Odczyt z Warszawy. 
17.15 — 17.40 „Bibljotekarska wiedza 

tajemna" — odczł wygł. dyr. Bibljoteki Un. 
w Wilnie A. Łysakowski Tr. na wszystkie 
stacje. 

17.45 — 18.15 Muzyka lekka z Warszawy 
18.15 — 19.00 Odczyt gen. Góreckiego z 

Puznania. 
19.10 — 19.25 Kom. sportowy. 
19.25 — 10.35 Muzyka z płyt. 
19.35 — 19.15 — Pras. dzien radj. z War 

SZdwy. T 
20.00 — 20.15 „Co nas boli?“ — prze- 

chadzki Mika po mieście. 
20.15 — Feljetorr z Warszawy. 
20.30 — Operetka z Warszawy (,Cygań 

ska miłość *) 
22.30 — Feljet. z Warszawy. 
22.36 — Koncert wieczorny (płyty). 
22,50 — 24.00 Komunikaty i muz tan. z 

Warszawy. 

  

GIEŁDA WARSZAWSKA 
Z dnia 8 listopada 1930 r. 

Waluty i dewizy: 

Dolary: 8.92 i pół — 8.94 i pół, — 8.90 
i pół. Bukareszt 5.30 — 5.31 i pół 5.28 i pół 
Holandja 359.10 — 360.00 — 358.20. Lon- 
dyn 43.33 i pół 2645— 26.51 — 26.39. 
Nowy York 8.923, — 8.043 —. 8.903. Belgja 
173.13 — 173.56 — 172.60 Wiedeń 125.60 
125.01 — 125.29 Włochy 46.71 — 46.83 — 
46.50. Berlin w obrotach prywatnych 212.58 

  77-22 

į 7 3 

     

   

   
   
    

  

* 
Tylko z oryginalną etykietą I 
korkiem jest PRAWDZIWE 
WSZECHŚWIATOWEJ SŁAWY 

pwożw 
4 # 

     

m Ró | 
ŻYWIECKI, ZA | PORTER 

NA / „ALE“ 

ё GO BROWARU | 
э 2 У МУ СЫ 

voNABYCIA WSZĘDZIE 
REPREZENTACJA; WILNO,» ZARZECZNA (9. reL($62 

Kto chce kupić 
solidny towar po najniższej cenie, niech 
zobaczy u Głowińskiego. Polecamy 
wełny, jedwabie, popeliny, flanele (ni- 
pony), towary bieliźniane 

WILEŃSKA 27. 

— 
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st. O MB | 

| 
| 1000 ł ь а ° IEF Od dnia 6 do 9 listopada 1930 roku włącznie będą wyświetlane filmy: 

Ь 

Z r miesięcznie MIEJSKIE 74 %LONY "88$i ZĘ Sztuka w 10 aktach. W rolach głównych: William 
i więcej zarobią dwaj solidni panowie, SALA MIEJSKA 4 5 Haines John Grawford i Karol Dane (Slim) 

którzy dotąd się zaimowali jakąkolwiek RE Ostrobramska 3. Reżyserja: James Kruze. Nad program: Tygodnik Aktualno-ści Nr. 122. K»sa czy na ody. m, 30 
akwizycją. Stanowisko stałe, Warunki: M s Początek seansów od g 4-ej. Następny "program: „„W kraju srebrnych lisów". 

od lat 24-ch, wyzu. rz.-katol., umiejęt- OBO Fierwszy raz w Wilnie! Triumfalny przebój dźwiękowy! Prod, 1930—31 r. 
ność w akwjzycji i organizacji, niena- K“ = iew: SEO 4 gus” przesieś Zgosesi o | „HELIOS" | $ERRCE PIEŚNIARZA pd R is 
o: ZO Z 2 dniu 10 i ul. WILENSKA 38. Frank Lee (bohater filmu „Śpiew. Błazen". Film ten niema nic wspólnego z obrazem „Śpiewający BŁ i jestto | 
11 bm. od 11—18. Mickiewicza 28—3. Teł. 926. najnowszy przebój Al" Jołsona.  Wszechświatowe powodzenie. Nad program rewelacyjne dodatki dźwiękowe 

SERENO EST TS BE BIS SIS Seansy o godz. 4, ', 8 i 10.15. Ceny zniżone tylko na pierwszy seans 

X TTT = EI E е е 
! Wielka Premjera! Potężny Przebój Dźwiękowy, który zachwycił Świat! Film nad Filmy! 

MATKI! ЦОМА GA! Ё Dźwiękowo-śpiewne arcydzieło ze „Złotej Serji“ Przebojow. prod. 19831 r. 

Dawajcie DZIECIOM KINO-TEATR SP | : 

Czekoladę Zdrowia | „uELios* aa - 
FABRYKI Ul. Wileńska 38 (MARSYLJANKA) ; 

i s Tel. 926. Wspaniała opowieść miłosna. iJOHN Śpiew —Chór—Przepych—Wystawa 
* A. pP i A $ B C Ki W roli gł. ulub. publiczn. Laura La Plante BOLES Dla mtodziežy dozwolone 

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

3 Jest bardzo pożywna i niedroga. 
? 3 Dźwiękowe kino DZIŚ!! Największy 100 proc. dźwiękowiec R so a B A ośc ' 

Żądajcie wsz gdzie! „HOLLYWOOD: Film wystawą i śpiewem poruszył cały Świat! ” A A BB g 

Mickiewicza 22. z ulubieńcem śpiewakiem MAURICEM CHEVALIER, k odśpiewa w języku francuskim swoje piosenki 
BAKAWAG Н oraz Jeanette Mac Donald znana z filmu „Król Žebrakėw“. Film jest osnuty na tle głośnej sztuki „Książę 

i w Małżonek* Leona Xaurofa i Julesa Chaneela AA CE AE ABY: | 
Žž 4 A 3 Ceny zniżone tylko na pierwszy seans. Początek o godz. 4-ej ost. 10.30. | 

ĄBAJCHE | 
у KOTA > Dziś! Oryginalny arcytwór stanowiący nową erę w historji ilustrujący najbardziej nieprawdepodobne, a jed- 

= | RBA „cj A Kino-Teatr nak prawdziwe arcydzieło Kosztem dziesiątków miljonów dolarów przy udziale 100.000 ludzi stworzono  arcyfilm 

= Ai I a) Е i i Potężne epokowe arcydzieło w 14 aktach. 
Ę środka od odcisków Е „STYLOWY“ o Fi > ARKA NOEGO W roli gł. Dolores Costelo i George O'Brien 

Prow A PA KA Е WIELKA 36. U w a ga: doceniając wielkie walory artystyczne filmu Arki Noego dla spotęgowania wrażeń specjalna ilustracja 
= | . GAdST = muzyczna: symfoniczna i 2 orkiestry dęte. Ze względu na wysoką wartość artystyczną dla młodzieży dozwołone. 

"a (MA ii S i Dziś wielka premjera nadzwyczajnego filmu p. t. („Intrygant*) Ernessa Lubicha z genjainym Emilem Janingsem 

 GRISKi ' ONEGO CARA PAW I 099 „0GRI<KbL vo SAAB Е & В ВА В 
30 r > Akcja dramatu rozegrywa się w Petersburgu w r. 1801. Iutrygi zakulisowego życia cesarskiego dwotu. Tajny p SprZednia pozaziełe у L leytacji: Ul. Kolejowa 19. spisek! Zamicrdowdnie cara! W pozostałych rolach: Florence Widor, Lewis Stone i Neil Hamilton. 

# Ё:Ё‘ЁЁО?УЬЁЁЁЁ( BAY nata, fu- Początek seansów o godz. 5, w niedziele i święta o 4 p.p. Następny program „Ulubienica załogi* z Clarą Bow. 
skie, we i Е ; 

iai R na palta i Sariituty, : R 1 z e 
swetry, jedwabie, chustki, rękawiczki weł- Ё f ‹ 
niane, prymusy, opony samochodowe, mo- © Mieszkanie Skiep Spo- O 
togykle, samochody „Fiat“ i „Ford“, cen- M. 2 pokojowe (z elek- PORZE Otworzymy natyci = 
tryiugi, kasy ognictrwale, fortepiany, žy- @: trycznošcią) suche, ŽYWCZV LLS, miast w tej okolicy 
randole elektryczne, meble salonowe i gabi- : ciepłe, słoneczne Z go odstąpienia od — га- Składnicę wysyłkową i 
netowe, 2 kredensy, 500 tomów książek s kuchnią: lub bez dora; Moniuszki 6—8. poszukujemy „Zaufane- 
betetrystycznych, elektrolux, elektryczny —— Е wynajęcia, ul. Fabrycz- — go pana, obojętnie ja- motor i dycamo- maszyna. na 41, m. 7. —0 kiego zawodu oraz 

8 Czytajcie i wiedzcie, że nasi P. T. Gracze niedawno temu, bo — miejsca zamieszkania Lombard Biskupia 12 

L 

BEZWARUNKOWO 
najwygodniej załatwiać wszelkie ogło- 
szenia i reklamy do „SŁOWĄ' i do 
innych pism za pośrednictwem 
Biura Reklamowego Stefana Gra- 
bowskiego w Wilnie, Garbarska 1, 

tel. 82. 

   

        
        
  

      

  

WARSZAWA    
   

  

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

tomierzy, prostowników i innych. 

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

    

  

Pianina 
najsłynniejszej 

wszechświatowej fir 
my „„ERARD* oraz 
wGBOET TI N G"i 
„K.iA. FIBIGER“ 

uznane za najlepsze w kraju 
(na Targach Północnych nagrodzone 

Wieikim Złotym Medalem) 
sprzedaje na dogodnych warunkach 

Kijowska 4 Mbalow. 

  

  

  

686066 
such Ž ko- > ih ad a 

śląski po cenach konkurencyjnych po- 
leca skład 
drzewa „Ptomien“ RG ! 

Sprzedaż również na RATY. 

6000988663806 

   

  Zarejestrowane przez 
Min. W. R. i O. P. 

Kursy kroju, szycia 

w ostatnich ciągaieniach, zaowu zdobyli następujące wygrane: 

w 19 Lot. Premja . . . . Żł. 400.000 
Dochód miesięczny zł. 
800.— da 1500.— Czyn- 
ność nie wymaga żad- 

      

      

    
    
    
      
     

       

        
    

      
      
    

    
      
    

      

      

          

         

     

Pokój nieduży 
do wynajęcia 

    

   

„ 20 „. Główna wygr. . „. 350.000 z osobnem wejściem. aaa e nego składu, podróżo- 

„ 21 „ Premja . . . . „ 300.000 "sos 6, . & [, JJEfAMNANTÓWIY a, cy Sodiaka a 
„21 „ Wielka wygr. . s 100.000 Sare cad ją można jako zairud- 

„ 21 „ Gł. wygr. ki. | . „ 80.000 POKÓJ _ Warszawskiego i Wi. pienie poboczne. Zgło- 

  

ia piśmienne pod leńskiego. Uczę samo- Nr. Br. 406*do'="GiGra 
ponadto wiele, wiele innych, to też suma wygranych u dzielnie opracowywać do wynajęcia 

  

nas przez naszych P. T. Graczy sięga Mostowa 5, m. 8. najnowsze kroje. A AD 
MILIONÓW, MILIONÓW ZŁOTYCH II! —o Przyjmuję _ uczenice. O RA > 

Wielkie wygrane naszych P. T. Graczy zmuszają nas do okrzyku: Do ECONO Re (a skroń dać ici : i © wynajęcia lekcje kroju  wieczo- г Kupujcie u nas nasze losy szczęścia II! a E i ROB a —o Inteligentnych 
Obywatele! Według nowoudoskonalonego przez Generalaą 

Dyrekcję  Loterji Państwowej planu gry obecnej 22-ej Lot. 
z niebywalą dotychczas korzyścią dla Grających. 

Główną wygranę stanowi potężna suma 

Zł. 1,000,006 (miljon). 

tra Dan OG | DANIĘ dA (ELE 

Matrymonjalne nie województw:  Wi- 

— pismo „Fortuna versal" łeńssim, Nowogrėdz- 
rozwijające się 12 lat. kim. Białostockim i Po- 
Miesięcznie 80 groszy. leskim do korzystnej 
Redakcja: Kraków, Kro- Stałej współpracy %o- 

pokojowe z wygodaini. 
Kalwaryjska 3!. 

  

  

      KUP     

    
  

Ogólna suma woderska 7. Admini- Szukuje p e wy- Wyofónych 32 m i I i on y ti strecja na Wilno, Ber- dawnictwo. Zgłoszenea z SPRZED AŻ ger, Zawalna 17. osobiste w godz. 01 
onadto po raz pierwszy wyznaczone < 10—2i od 4—6 lab 

wielkie 23 premje!!! oferty z krótkim życio- 
rysem skierować Wilno, Oszczędności 

    

Co drugi los wygrywa. Okazyjnie o. x i dolary Jagieltońska 3. m. 19. e. śr do sprzedania futro SWOJE, У sej E 
ь iągnienie juž 18 i 20 b. m. na bobrach z kožnie- Ulokuj na wysokie. NN 

Mimo znacznie zwiększonych wygranych w 22 ej Lot. cena JĄ rzem bobrowym, ul, oprocentowanie. | Go- REPARACJA losów pozostała niezmieniona tówka twoja jest zabe- Wielka 24, zakład kra- 

   
       

            

  

  

  

  

      

  

  

iecki i zpieczona złotem, sre- [je zt 10 |-||2j4 zt 20 | 34 z. 30 -Г 40 | В oki Nowicki, rem i drogiemi kamie- PKB 
A więc Obywatele! Przed Wami: | D sprzedania dom I daty, Biskópla 13 o szycia | 

fortuna, dobrobyt, szczešcie. kolejowe dworca Wydaje pożyczki pod | Pr$dka; „ dokładna Starym i wieloletriim zwyczajem śpieszcie po kupno losu | 3 AA mieszka. Zastaw: złota, Srebrą, z 
"7 A= m i : 4 brylantów, futer, me- т do nas!! do nas!! do NaS!! | ме cenie oko 4 ya ane | | ŽYGMmuNt 

Jedyna największa, SAY A i najstarsza; egz. od 1835 r. goły wdkkiepie Gołę. dów i wszelkich towa- Nagrodzki 

ь за КОЕННЕр НОЬ # ` Щ biowskich. Trocka 3. TÓW: —€ Zawalna Nr. 11-a 
| т я 2 Skład maszyn. = 2 = | sprzedaje 

: Gont POLSKI ` 
WILNO, WIELKA 44 LLOYD 

Centrala kolektury: Warszawa, Marszałkowska 146. ul. Kijowska. — 

  

Laskawe zlecenia prowincji załatwiamy odwrotną pocztą. 
: с Konto PKO. 81051.      

MŁYNY 
wodne turbinowe 
posiada do sprzeda- 

L nia 
Dom H.-K. „Za- 
chęta'* Mickiewi- 
cza 1, tel. 9-05. 

POSADY 

® 

Kup los 1-eį klasy 
` 

22 Polskiej Loterji Państwowej 

w najszczęśliwszej kolekturze r 

I. iintowski 
Wilno, Niemiecka 35, tel. 13-17. 

Pianina i Fortepiany 
+ 0 Światowej sławie Pieyel, Bechstein etc., 

у takoż Arnold Fibigier, Keratopł i Syn, uzna- 
ne rzeczywiście za najlepsze w kraju 

przez najwybitniejszych fachowców na Pow. 
"Wystawie Kraj. w Poznaniu w 1929 1, 

K. DĄBROWSKA i. 9 ul. Niemiecka 3, m. 6. 

      

  

  

        

  

SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. CENY FABRYCZNE. Praktyczna P. K. O. 80928. 
wychowawczyni Q Centrala: Warszawa, Nalewki 40 

EEE DWOJE: poszukuje posady do Oddział w Lidzie: Suwalska 28 
: Dr. Bolestaw : Starszych dzieci. Zna 1 

LEKARZE : кЭ Szycie. Świadectwa b. Główna zł 1 000 000 
| HannszwWicz 3 IR dobre. Wielka 27—3, wygrana s a u 

Zamkowa 7—1 " E i 23 premje 
ż я САВ!МЕТ — Вхачса-екопот ; Dr.Ginsberg =chorcby skórne onelnej Kosme- wykwańikowany rel Окач 24. 32.000.000 

Chorobyj skórne, we- nik, mleczarz, hodow- 
neryczne i moczopłcio- 

muje od 6—7 tykł Leczniczej. 
O ca,  obznajomiony z === Wio. Miożle: Co drugi los musi wygrać! wicta 41 

    

   

  
  

we. Wileńska 3, od DOKTÓR gorzelnictwem, . posia- Sao 
5 — 114 — & Tel. * о dający chłubne. świa- i ZADRA Ko 
867. zZeldowicz ij on dectwa z poprzednich Korzysta szczęśliwej RE 

je, « я prac, poszukuje posa- \ sobności! 
DOKTOR chor. skórne,  wene i szy dy. Maj. Wiązowiec, 

Bi więz ryczne, narządów — о- + Poczta Mołodeczno, 
UNO czowych, od 9—do 1, e Orłowski. Sz 

choroby weneryczne, 5-—8 wiecz w 
skórne i moczopłciowe Dam 1000 zł. 

      

  

WIELKA 2 Kobieta-Lekarz 5 N > PO. ЗМ losu zł. 30 1] losu zł. 40 | 
tei. 921, od9—1 i3—9 par IRE noie za YYTOBICRIA ADA S Wielka W z p. DI. Ialtūvinuogą eee ajaet apys wow © wygrana Zł. 75.000 ©; BIE ENE- Godżieakie ód g. IX—. nósiadzm. Od l--20:p. na Nr. 83697 DOKTOR RYCZNE NARZĄDUW y B prania? niedawno ukończonej D-W MOCZÓW: W. & В, S A Garbarska 14, m. 10. 

dag 

RÓ 

E 5-ej klasy 21-ej Lot. Państwowej 
również padła 

Szyrwindt od 12—2i od 4—6 
choroby weneryczne, uj, Mickiewicza 24. 
skórne i moczopłciowe tel. 277. 
Wielka 19, od 9—i r 

ь w naszej kolekturze 

Cer € zaniedbaną w Wilnie. 

poprawia, pielęgnuje E Na prowincję wysyłamy losy 

  

€iągnienie rozpoczyna się 18-go | 

listopada. | 

CENA: 1|4łosu zł. 10  1]2 losu zł. 20 B | 

       

      

SA e A. Cymbi oraz usuwa wady skóry. niezwłocznie po wpłaceniu należności 

„ LVMDIEr Caine + Najłatwiejsza — № - ‚ па 257 konto P. K. O. 80928 
Dr. Wolfson Choroby weneryczne, Pa, Cedi6 aina a. - 

choroby skórne, wene- skórne i narządu mo- PZA 
ryczne i moczopłciowe czowego. MORA, J. Hryniewiczowej. 
Wileńska 7, od 9—1 12, rėg Tatarskiej przyj- ul. WIĘLKA A 18 m9, 
i4—8 w. tel. 10-67. muje 9—2 i 5—7 

„Tel..15: 

nauczania si zy- 
ków obcych ać 
aphone*. Wilno, ul. 

i pół Przyj.wg. 10-I i 4-7 Niemiecka 3, m. 6. 
w W. Z. P. M 2%, 

NAJLEPSZY 

WĘGIER   

        

  

  

ZNAKOŃITE UZNANE ZA NAJLEPSZE ŻĄDAJCIE 

WÓDKI, LIKIERY I WINA 
Es SĄTEFAN Gz Ne = Ee . R E s $v SP. AKC. w WARSZAWIE 

  

   
    

    

         

któ! je- 
Pana, dat W 3 
cy z 30.X na31.X z Wil- 

    
górnośląski koncernu „Progress“ oraz 
KOKS wagonowo i od jednej tonny    LO K A E EJ na do Mołodeczna II w szczelnie poci zaplombowa- | 

: 3 klasą uprzejmie proszę nych wozach dostarcza 
AKUSZERKA № о odesłanie śniegowca, Przedsiębiorstwo Handlowo- 

ŚMIAŁOWSKA który tragarz włożył Przemysłowe 
ora: (jabinet Kosme- Mieszkanie mu przez nieuwagę W 
tyczny, usuwa zmarszcz 6-cio pokojowe w śród- Mołodecznie do wa- 
«i, piegi, wągiy, łupież, mieściu z wygodami lizki. P. Raków k-Olech- 
brodawki, kurzajki, wy- do wynajęcia. Ludwi-nowicz, m Ihnatow, 
gadanie włosów. Mic- sarska 1—12. —o L. Krupska. = 
kiewicza 46. 

м egzystuje od roku 
M. DEULL 1890. Bittro: Wilno, g 
Jagiellońska 3, tel. 811. Składy: Sło- 

wackiego 27, tel. 14-46. —0       

  

Wydawca St. Mackiewicz. 
  

Drukarnia Wydawnictwa „Słowo*, Zamkowa 2


