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(Relacja specjalnegokorespondenta Słowa”) 

Wiceminister Wyznań Religijnych 

i Oświecenia Publicznego ks. prof. 

Bronisław  Żongołłowicz, w czasie 

swej krótkiej bytności w Nowogródku, 

raczył odbyć z naszym współpracow- 

nikiem rozmowę, której przebieg był 
następujący: 

— W ostatnich dniach zwiedził 
Ksiądz wiceminister znaczną połać ma- 

szego krain; czy wolno mi spytać. o 

orjentację jego, co de nastrojów iud- 

ności, jeśli chodzi o jej stosunek do 
Państwa? 

— Mogę stwierdzić, iż we wszyst- 

ikich miejscowościach, w których za- 

trzymywałem się, ludność, przez usta 
swych przedstawicieli, szładała na mo 
je ręce wyrazy swego przywiązania do 
Rzeczypospolitej. Wszędzie spotykało 
mnie osobiście serdeczne przyjęcie, a 
z tego, co widziałem i słyszałem, wno- 

sić mogę, że jeśli chodzi o nastroje 
fndności, to wykazują one stanowcze 

‘ 

przechylen ku konsolidacji wokół 
Państwa Polskiego. 

— Jakie, zdaniem Księdza Profe- 

sora, czynniki wywarły wpływ na po- 
głębienie przywiązania ludności do 

Rzeczypospolitej? Jaki wpływ w tym 

względzie wywarł Kościół katolicki i 
szkoła? 

— Jeśli chodzi o wpływ Kościoła, 
10 oczywiście zaważył on w sposób po 
«ważny na nastrojach ze względu na 

Wasady lojalności państwowej, które 
z ambon swych i kazalnic głosi. 
Wpływ ten w obecnych czasach uznać 

można za tem większy, iż przeżywa- 

my po wojnie wzrost nastrojów reli- 
gijnych, co samo za siebie mówi. 

| Co do szkolnictwa, to muszę zau- 

ważyć, że widoczny jego rozwój we 

wszystkich kierunkach, przez polepsze 

nie się warunków nauczania, jak rów- 

nież coraz wyższy poziom zarówno 

intelektualny, jak też zawodowy nau- 

czycielstwa, wreszcie stopniowo zmie- 

niający się stosunek wsi naszej do 
oświaty, pozostawił ślady na uświado- 
mieniu obywatelskiem ludu i, co za 
tem idzie, kształtowaniu się jego sto- 
sunku do Państwa. Wydaje mi się 

przeto, że jeśli mam mówić o nastro- 

jach, o które pau pyta, to muszę stwier 

dzić, że szkoła ma w ich konsolidacji 

pocie swych zasług. 

— Księże Profesorze, w najbliższej 
|rzyszłości czeka nasz kraj egzamin 
dojrzałości obywatelskiej, mamy wy- 

bierać ciała ustawodawcze. Polska, ja- 

ko kraj w większości swej katolicki, 
słusznie oczekiwać może, iż właśnie 
głosy katolików — Jej obywateli w 

sposób decydujący zaważą na przysz- 

(wych losach Państwa. Powstaje tedy 
kwestją stosunku katolików do wybo- 
rów. Jakim, zdaniem Księdza Profeso- 
ra, winien być ten stosunek? 

— Stosunek katolików do wybo- 
rów został już w sposób najwłaściw- 

'   

Szy i najtrainieįszy okrešiony w orę- 
dzinch: ks. Prymasa Kardynała Hlon- 

da oraz szeregu ks. ks. biskupów, a 

między innymi ks. biskupa Fulmana z 

Lublina i ks. biskupa Łukomskiego z 

Łomży. Katolikom nie woino głosować 
na Hsty, których programy są wrogie 

Kościołowi katolickiemu. Za taką listę 

uważam przedewszystkiem listę t. zw. 
Centralewu, do którego wchodzą stron 

nictwa, działające systematycznie i 

stale na .szkodę Kościoła. 

Ponadto rozumiem, że przyszły 

Sejm, któremu w udziale przypadnie 

tak wiełka i odpowiedzialna wobec hi- 

storji praca, jak zmiana ustroju Pań- 
stwa Połskiego, zmiana Konstytucji, 

będzie terenem walki dwóch wielkich 

odłamów politycznych, z których jed- 

nyta będzie Bezpartyjny Blok Współ- 

pracy z Rządem Marszałka Piłsud- 
skiego, stojący na stanowisku Polski 

Mocarstwowej, drugim — Blok Cen- 
trolewu. 

Te dwa obozy polityczne stoczą 
walkę, która zadecyduje, jaką przyszła 
Polska ma się ostać. Wszystkie inne 
stronnictwa polityczne, występujące w 

konkurencji wyborczej, jeśliby się zna- 
łazły w przyszłym Sejmie, stanowić 
będę jedynie drobne jego fragmenty, 
jedynie małe grupki, którym w walce 
zasadniczej, walce tych dwóch sił, któ 
te wymieniłem, żaden udział nie przy- 
padnie, bo starte zostaną w tej walce, 
bo niczem nie będą w stanie na jej tle 
się zaakcentować. 

Dlatego uważam, iż głosy katoli- 
ków, złożone na wszelkie inne listy, 
poza listą Bezpartyjnego Bloku Współ 
pracy z Rządem Marszałka Piłsudskie- 
go, lub listą Centrolewu, będą głosa- 

mi dla wielkiej pracy przyszłego Sej- 
miu straconetmi. Leszcz. 

uz ca z 
We wczorajszym numerze „Słowa* po- 

święconym obrońcom Wilna pod wierszem 

„Modlitwa”, umieszczonym na stronicy pier- 

wszej został opuszczony podpis 

K. I. illakowicz 

za co najgoręcej autorkę wiersza, tak ła- 

skawie nam ofiarowanego do druku, prze- 
praszamy. 
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SESJA PAŃSTW POROZUMIENIA 
ROLNICZEGO W WARSZAWIE. 

WARSZAWA (PAT). Wtorkowe 
posiedzenie sesji państw porozumienia 

rolniczego, obradującej nad sprawami 
kredytu rolniczego, rozpoczęło się o g. 
4 pe południu. W ciągu obrad przedy- 
skuiowano cały szereg punktów kwe- 
stjonarjusza ankiety, rozpisanej przez 
rząd polski. 

Uchwały powzięte będą na plenar- 
jem posiedzeniu sesji, które odbędzie 
się w dniu 12 bm. o godz. 4 po połud- 
niu. Delegaci, biorący udział w kon- 
ferencji, obecni byli w poniedziałek wie 
czorem na przyjęciu, wydanem przez 

Pana Prezydenta Rzeczypospolitej na 

Zamku. 

    

WILNO, Środa 12 listopada 1930 r. 

BIENIAKOQNIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot". 

DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 

  

GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

KLECK —. Sklep „Jedność”, 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 

DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 

GŁĘBOKIE — uł Zamkowa, — W. Włodzimierow. 

HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. „Smarzynski. 
IWIENIEC — Sklep Tytoniowy S. Zwierzyūski. 

LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIEŚWIEŻ — m. Ratuszowa — Księgarnia jażwińzkieg. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalsziego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“, 
OSZMIANA — Księ; Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej ktacierzy Szkolnej. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ml. Mickiewicza 12. 
STGŁPCE — Księgarnia T-ws „Ruch”*. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek © — N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ui. Mickiewicza 24, F. Juczewska 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Rach”, 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch*. MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

Opłata pocztowa ryczattem 
wedakcja rękopisów nie zamówionych nie zwraca. Administra- 
«ja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 
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w Genewie 
WNIOSEK WŁOCH UZYSKAŁ WIĘKSZOŚĆ. 

GENEWA. (PAT). — Havas podaje: W czasie dzisiejszego posiedze- 
nia komisji przygotowawczej konieteacji rozbrojeniowej zachowano dwn- 
minutowe milczenie, poświęcone uczczeniu pamięci wszystkich poległych 
wielkiej wojny. | 

W czasie obrad ku zdumieniu innych delegacyj delegat Włoch, poparty 
przez Niemcy i Rosję, domagał się ponownego otwarcia dyskusji nad spra- 
wą ograniczenia materjałów wojeńnych, uregulowaną już w czasie poprzed- 
niej sesji zapomocą systemu podawania do wiadomości wysokości kredytów 
na zbrojenia. Pomimo opozycji jugosławji i Belgji oraz prośby Francji roz- 
poczęcia debaty od ponownego zbadania przyjętego systemu, komisja przy- 
jęła 14 głosami przeciwko 6 projekt Politisa i Cecila ponownego zasadnicze- 
go rozpatrzenia kwestji. t 

W mniejįszošci znalazty się Francja, Polska, Rumunja, Czechosłowacja, 
"Jugostawja i Turcja. 

DYSKUSJA NAD WNIOSKIEM O OGRANICZENIE MATERJAŁU WOJEN. 

GENEWA. (PAT). — Komisja przygotowawcza konferencji rozbroje- 
niowej zajmowała się na dzisiejszem posiedzeniu na wn iosek iorda Cecila 
sprawą ograniczenia i zmniejszenia materjału wojennego. 

Delegat Italji de Marinis wystąpił bardzo energicznie na rzecz tego o- 
graniczenia zbrojeń, oświadczając, że Italia nie mogłaby przystąpić do kon- 
wencji rozbrojeniowej, o ileby nie obejmowała ona postanowień, dotyczą- 
cych ograniczenia materjału wojennego. 

Lord Cecil wypowiedział się za pośrednią metoda ograniczenia mater- 
jału wojennego drogą ograniczenia budżetowych wydatków na ten cel. 
Przedstawiciel Stanów Zjednoczonych Gibson oświadczył, że tego rodzaju 
metoda jest dia Ameryki nie do przyjęcia, zaznaczył jednak, że rząd jego prak 
tykuje na szeroką skalę podawanie do wiadomości wydatków na materjał 
wojenny. 

Delegat niemiecki hr. Bernstorff domagał się bezpośredniego ogranicze 
nia ilości armat, karabinów maszynowych, tanków i innego materjału wojen- 
tego, ograniczenia takiego, jakie traktatem wersalskim zostało nałożone na 
Niemcy. 

W SPRAWIE OGRANICZENIA ZBROJEŃ MORSKICH. 

GENEWA. (PAT). — Szefowie delegacyj wielkich mocarstw morskich, 
W. Brytanji, Stanów Zjednoczonych, |aponji, Francji i Włoch odbyli swpólne 
grosiedzemie z rzeczoznawcami morskimi w celu opracowania dla przygoto- 
wawczej komisji rozbrojeniowej wspólnego projektu, któryby umożliwił roz- 
szerzenie zasad i metod ograniczenia zbrojeń morskich, zawartych w umowie 
waszyngtońskiej z 1922 r.i w umowie londyńskiej z 1930 r. również i na in- 
ne średnie i małe państwa morskie które dotychczas nie przyłączyły się do 
wzmiankowanych dwóch umów morskich. Narady będa w ciągu najbliższych 
dni kontyniowane. 

Pretensje Niemieckie do Ligi Narodów | 
BERLIN. (PAT). — Nacjonalistyczna „Kreuzztg.* niezwykle ostro atakuje Se- 

kretarjat Generalny Ligi Narodów oraz przewodniczącego przygotowawczej komisji roz- 
brojeniowej z powodu uczczenia na dzisiejszem posiedzeniu komisji ro cznicy zawiesze- 
nia broni Dziennik zarzuca Sekretarjatowi Generalnemu brak taktu i zrozumienia nie- 
mieckich uczuć. ` A 

Liga Narodów zdaniem dziennika — nie ma nic wspólnego z zawieszeniem broni, 
którego rocznicę obchodzą w Paryżu, Pradze, Bałogrodzie, Warszawie, jako pamiątkę 
zwycięstwa. Niemecka delegacja — oświadcza pismo — nie powinna była ustąpić żą- 
daniu przewodniczącego komisji i .okazać poczucie godności, nie zjawiając się/ na 
to posiedzenie. 

  

Dwunasta rocznica zawarcia pokoju 
OBCHÓD W PARYŻU. 

PARYŻ. (PAT). — Po raz 12-ty Paryź święci dzisiaj rocznicę zawarcia 
pokoju. Około godziny: 11-ej rano na plac Gwiazdy oficerowie, byli uczestni- 
cy wielkiej wojny, przynieśli z Muzeum Armji 250 szandarėw puikowych put 
ków które w swoim czasie zostały rozwiązane. Olbrzymie masy publicznoś- 
ci witały pochód oklaskami. Oddziały wojskowe prezentowały broń. 

Pod Łukiem Triumfalnym powitał pochód gen. Gouraud, poczem ofice 
rowie, niosący sztandary, zgrupowali się wokoło grobu Nieznanego Żołnierza 
Na uroczystość przybył prezydent Doumergue i wiele wybitnych osobistości. 
Orkiestry odegrały Marsyljankę. O godz. 11 wystrzał armatni zaznaczył roz 
poczęcie minuty milczenia, w czasie której słychać było jedynie dźwięki dzwo 
qów wszystkich kościołów paryskich. 

W LONDYNIE. 

LONDYN. (PAT). — Rocznica zawarcia pokoju obchodzona była jak 
zwykle, bardzo uroczyście. Do grobu Nieznanego Żołnierza przybył także 
król. Dwuminutowe m4lczenie było przestrzegane z wielką skrupulatnością. 
Wszelki ruch momentalnie ustał. Na ulicach odbyła się sprzedaż 40 miljonów 
maków ilandryjskich przez byłych angielskich uczest: uików wojny. 

Naprężenie w stosunkach Watykanu z Litwą 
RZYM. (PAT). — W sierach watykańskich omawia się naprężenie stosunków, 

między Watykanem a Litwą z powodu niezastosowania się rządu litewskiego do przepi- 
sów konkordatu. к 

List biskupów, ujawniający nową sytuację wytworzoną przez zamknięcie przez 
rząd kilku organizacyj młodzieży katolickiej na uważany jest za dowód, że 
rząd litewski zapomina o wdzięczności względ! icy Apostolskiej, która uznała Lit- 
wę Kowieńską jeszcze przed uznaniem jej de rzez konierencję Ambasadorów. 

Częściowe wznowienie imigracji żydowskiej 
do Palestyny 

Londyn. (PAT). Administracja Palestyńska zostałą uprawniona przez Ministerstwo 

Kolonji do udzielenia 1480 pozwoleń wjazdu dla imigrantów żydowskich do Palestyny 
na przyszłe 6 miesięcy. 

Został opracowany wniosek, że nienależy obecnie dalej prowadzić imigracji, lecz 
jest oficjalnie stwierdzone, że rząd nigdy nie wyraził żadnego zamiaru zatrzymania imi- 
gracji, lecz raczej poczynienia kroków odpowiednich, zmierzających do zabezpieczenia, 
by imigracja nie przekraczała zdolności kraju do wchłonęcia dodatkowej ludności. 

Obecnie podjęta akcja jest prowadzona w ścistem porozumieniu z polityką rządu, 
opartą na deklaracji Baldwina. 

LONDYN. (PAT). — Koła sjonistyczne uważają, że udzielenie 1500 zezwoleń dla 

imigrantów żydowskich ido Palestyny nie oznacza bynajmniej zmiany sytuacji, wytwo= 
rzonej przez deklarację rządową. Sjoniści uważają te zezwolenia za nieudany środek, 

mający na celu uspokojenie wzburzenia żydów i twierdzą, że sytuacja ogólna nie uleg- 

ła zasadniczej zmianie. 
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W STOLICY 
WARSZAWA. (PAT). — Dzisiejszy ob- 

chód 12-tej rocznicy odzyskania — теройе- 
głego bytu państwa pe! oraz 10-tej rocznicy 
odparcia najazadu Rosji Sow. miał w sto- 
licy przebieg bardzo uroczysty. Wszystkie 
domy przybrano chorągwiami o barwach na 
rodowych. Wiele ginachów bogato udeko- 
rowano. W wystawach i na balkonach wid- 
nieją portrety Pana Prezydenta Rzeczypospo 
litej i Pana Marszałka Piłsudskiego. 

UROCZYSTE NABOŻEŃSTWO. 
Q godzinie 10. JE ks. kardynał Kakowski 

w otoczeniu licznego duchowieństwa odpra 
wił uroczyste nabożeństwo w katedrze Św. 
Jana. Na nabożeństwie obecny był Pan Pre- 
zydent Rzeczypospolitej w otoczeniu domu 
cywilnego i wojskowego. Nawę kościoła wy 
pełnili członkowie rządu, korpus dyplomaty 
czny, generalicja, liczni przedstawiciele władz 
państwowych, przedstawiciele instytucyj ko- 
munalnych oraz stowarzyszeń społecznych. 
Jednocześnie zostały odprawione nabożeńst- 
wa w kościele garnizonowym przy ul. Diu- 
giej, w kościele ewangielickim, w synagodze, 
w cerkwi garnizonowej. 

REWJ]JA NA PLACU MOKOTOWSKIM 
Kulminacyjnym punktem wszystkich u- 

roczystości była rewja wojsk wszystkich od- 
działów broni na placu Mokotowskim, na- 
stępnie defilada, którą odebrał Marszałek 
Piłsudski. O godz. 10.50 rozpoczęia się przed 
ołtarzem polowym, ustawionym przed tron 
tem oddziałów, msza święta, <eiebrowana 
przez księdza biksupa polowego Galla w a- 
sy ście duchowieństwa. Po mszy świętej ks. 
kanclerz kurji biskupiej Jakimowski wygło- 
sił podniosłe kazanie, sławiąc z okazji 10- 
lecia odparcia najazdu bolszewickiego siłę i 
mięstwo żołnierza poco i Naczelnego 
Wodza Marszałka Piłsudskiego. 

O godz. 11.20 trzykrotny sygnał, „hasło 
wojska polskiego”, wykonany przez fanta- 
tzystów obwieścił przybycie Pierwszego Ma: 
szalka Polski Józela Piłsudskiego. Na końcu 
placu ukazał się powóz, którym nadjechał 
Pan Marszałek. Wszystkie orkiestry zagra- 
ły hymn narodowy. Z tysięcy piersi zgroma 
dzonych tłamów zagrzmiał potężny okrzyk: 
„Niech żyje”. Długo nie milkły owacje na 
cześć Wodza Narodu. P. Marszałek po ode- 
braniu raportu od pierwszego wiceministra 
generała Konarzewskiego przejechał w . po- 
wozie przed frontem oddziałów, poczem u- 
dał się do trybuny, gdzie nastąpiło powita- 
nie p. Marszałka przez członków rządu i 
przedstawicieli korpusu dyplomatycznego. 

Wkrótce fanfary zasygnalizowały przyby 
cie na miejsce rewji Pana Prezydenta Rzeczy 
pospolitej. W chwili, gdy Pan Prezydent u- 
kazał się w loży w otoczeniu członków swe- 
go domu cywilnego i wojskowego, na hasło 
wojska polskiego oddziały  sprezentowaly 
broń, wszystkie zaś orkiestry odegraty hvmn 
narodowy. Oddziały, dotychczas rozstawione 
w rzutach, zaczęły się przegrupowywać, u- 
stawiając się w kolumnę marszową w tytn 
porządku, w jakim miały następnie przede- 
filować. W chwili, gdy p. Marszałek wszedł 
na specjainie przygotowaną niezwykle eiek- 
townie udekorowaną barwami narodowemi 
trybunę w otoczenia wyższych wojskowych, 
rozpoczęła się defilada przelotem eskadry sa 
1molotow 1 p. lot. Niezadługo potem poczę- 
ły defilować plutonami oddziały piechoty, 
następnie oddziały artylerji, pluton samo- 
chodów pancernych, pluton czołgów, pluton 
czołgów Vickersa. Ostatnia grupą były od- 
działy konne, które przedefilowały galopem, 
zbierając gromkie okrzyki i brawa. 

Defilada trwaia godzinę i wypadła impo- 
nająco. Doskonała postawa wojska, policji i 
przysposobienia wojskowego wzbudzała za- 
chwyt publiczności, która witała poszczegól 
ne oddziały owacyjnie, wznosząc gromkie 0- 
krzyki na cześć armji. W chwili, gdy po 
skończonej defiladzie Pan Prezydent  Rze- 
czypospolitej, a następnie Pan Marszałek Pił 
sudski opuszczali plac rewji zgromadzona 
publiczność wznosiła na ich cześć entuzja- 
stycznie okrzyki: „Niech żyją”. Oddziały 
wojskowe z placu Mokotowskiego udały się 

ulicami miasta do koszar, witane po drodze 
przez tłumy publiczności, zgromadzone na 
chodnikach. 

PRZED BELWEDEREM. 
Po rewji na placu Mokotowskim organi- 

zacje społeczne przybyły do Belwederu ce- 
jem złożenia hołdu Marszałkowi Piłsudskie- 
mi. 

W imieniu komitetu obchodu 10-ciolecia 
odparcia najazadu bolszewickiego, marszałek 
Szymański, jako prezes komitetu, w towa- 
*zysiwie byłego senatora Ewerta, wicepre- 
zydenta miasta Błędowskiego i p. Sierosze 
wskiego złożyi Panu Marszałkowi Pilsud- 
skiemu płakietę pamiątkową, a delegacja mło 

dzieży polskiej księgę pamiątkową z podpi- 
sami 

Po złożeniu hołdu Marszałkowi Piłsud- 
skiemu organizacje społeczne odmaszerowały 
z Belwelderu w Aleje Ujazdowskie, gdzie 
pochód rozwiązał się. 

WARSZAWA, (PAT). — Obchody ro- 
cznicy święta niepodległości 10-ciolecia od- 
parcia najazdu bolszewickiego odbyły się 
niezwykle uroczyście zarówno w całym kraju 
jak i zagranicą. O uroczystościach powyż- 
szych sygnalizują nam ze wszystkich miast 
polskich, a również z Paryża, Londynu, Pra- 
gi, Berlina, Rzymu, Madrytu i innych miast 
zagranicznych. ы 

AKADEMJA W FILHARMONII. 
WARSZAWA. (PAT). — W dniu 11 bm 

w sali Filharmonji odbyła się uroczysta a- 
kademja ku uczczeniu święta niepodległoś- 
ci i 10-tej rocznicy zakończenia zwycięskiej 
wojny z Rosją Sowiecką. 

Salę Filnarmonji wypełniła szczelnie publi 
czność, ceprezentująca wszystkie sfery społe 
czeństwa, Po odegraniu hymnu narodowego 
przez orkiestrę Filharmonji warszawskiej za- 
gaił akademię marszałek senatu prof. Juljan 
Szymański, jako prezes komitetu  obcho- 
du 10-lecia zwycięskiego odparcia najazdu 
R Sowieckiej. 

rzemówienie swe zakończył marszałek 
Senatu prof. Szymański okrzykiem na cześć 
Marszałka Piłsudskiego. Wszyscy obecni na 
sali powstali z miejsc, a niemilknące okrzyki 
rozlegały się przez czas dłuższy. 
Następnie przemówił generał brygady Tade- 
usz Kutrzeba, który w dłuższym referacie 
przypomniał te największe historyczne fakty, 
które miały miejsce miedzy 19 sierpnia a 18 
października 1920 roku. : 

destarezenie numeru 

gr. 40. £a tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
świątesznyek braz z prowineji o 25 proc. drożej. 

ego groszy. 

  

TADEUSZ HOŁÓWKO 
Urodzony w 1889 r. w Siemipałatińsku, 

na Syberii z ojca politycznego zesłańca, 
szlachcica ziemi Nowogrėdzkiej, gdzie  ro- 
dzin Hołówków zdawna jest osiadła. W r. 
1908 wstępuje na fakultet prawny Uniw. Pe- 
tersburskiego i staje się pierwszym z przy- 
wódców młodzieży  postępowo - niepodle- 
głościowej. W 1910 wstępuje na kurs strze- 
lecki Związku Walki Czynnej w Krakowie. 
Wiosną 1911 po raz pierwszy aresztowany 
przez władze rosyjskie. W 1913 jest redakto 
iem „Głosu młodych". W 1914 w Warsza- 
wie pracuje w red. „Prawdy” później „Wodno 
kręgów", zesłany przez Niemców w 1917 r. 
do obozu koncentracyjnego. W 1918 pra- 
cuje w POW na Ukrainie. W r. 1919 bierze 
udziat w powstaniu górnośląskiem. W r. 1920 
jest ochotnikiem w 201 p. p.i zostaje ran- 
ny nad Narwią. Odznaczony Virtuti Militari i 
Krzyżem Walecznych, W czasie, gdy Marsz. 
Piłsudski opuścił władzę p. Hołówko jest 
kierownikiem  firmy wydawniczej  „Ignis“ 
między innemi wydającej książki Marszał- 
ka. W: 1927 r. zostaje naczelnikiem wydziału 
wschodniego Ministerstwa Spraw Zagranicz 
nych, na którem to stanowisku pozostaje do 
cstatnich czasów. 

Tadeusz Hołówko kandyduje na pierw- 
szem miejscu listy BBWR do Sejmu z okrę- 
gów Nowogródzkiego i Święciańskiego. 

SZCZEGÓŁY REWIZJI W LOKALU 
„GAZETY WARSZAWSKIEJ* 
W toku rewizji przeprowadzonej 

przez policję w lokalu „Gazety War- 
szawskiej* w dniu 8 bm. wieczorem, 
znaleziono 9 rewolwerów i około 300 
naboi. Broń znaleziono w szafach mię 
dzy książkami, w kuble, w szufladach 
biurek, na piecach, na parapecie okna 
pod gazetami i t.d. 

Śwadkami znalezienia broni byli 
współpracownicy „Gazety Warszaw- 
skiej'* pp. red. Stefan Olszewski, dr. 
Mieczysław Trajdos, Wacław Filochow 
ski, Myśliński, Janusz Kawecki i Ocie- 
Szyński. 

„Rewolwer systemu Steyer i 42 na- 
boje znaleziono przy obecnym w redak 
cji p. Kazimierzu Czartoryskim, poru- 
czniku w stanie spoczynku, który po- 
winien posiadać pozwolenie na broń, a 
pozwolenia nie posiadał. Ponadto zna- 
leziono dwa rewolwery i większą ilość 
nabojów u obecnych w red. „Gazety 
Warszawskiej”, Wacława Zycha, goń 
ca i Kazimierza Zaleskiego, studenta. 

ARESZTOWANIE B. POSŁA 
PAWŁOWSKIEGO. 

Na mocy zarządzenia wydz. śled- 
czego aresztowano ponownie b. pos. 
Jakóba Pawłowskiego pod zarzutem 
zbrodni z art. 65 i 300 u. k., której do- 
puścił się na zebraniu przedwyborczem 
„kolportujac ulotki o treści antypań- 
stwowej. B. pos. Pawłowski oskarżony 
jest również z art. 4 Rozporządzenia 
P. Prezydenta o czystości wyborów za 
opłacanie głosów wyborczych. 

WYROK W GŁOŚNYM PROCESIE. 
POZNAŃ. (PAT). Dziś w połud- 

nie został ogłoszony wyrok w głośnym 
procesie o zniewagę, wytoczonym 
przez prof. Uniwersytetu poznańskiego 
Józefa Kostrzewskiego profesorowi u- 
niwersytetu poznańskiego Czesławowi 
Znamierowskiemu. 

Skarga ta była echem pamiętnej 
demonstracji grupy młodzieży na od- 
czycie Kaden - Bandrowskiego w Po 
znaniu w listopadzie r. z. Prof. Znamie 
rowski, widząc prof. Kostrzewskiego 
na galerji wśród krzykliwych manife- 
stantów, odniósł wrażenie, że prof. Ko 
strzewski jest inicjatorem awantury, 
wobec czego dał wyraz swemu oburze 
niu i „symbolicznie* spoliczkował prof 
Kostrzewskiego. j 

Wskutek skargi prof. Kostrzewskie- 
go odbył się w ubieg.łym tygodniu pro 
ces, mimo usiłowań rektora i sądu któ 
rzy dążyli do ugodowego załatwienia 
sprawy. Wyrokiem sądu powiatowego 
został prof. Znamierowski skazany na 
3 dni aresztu. Obrona zgłosiła apela- 
cję: 
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ECHA KRAJOWE 
Jak obchodziła Nowogródczyzna 10-tą rocz- 

nicę odparcia nawały bolszewickiej 
NOWOGRÓDEK. (PAT). — W dniu 11 bm. cała Nowogródczyzna ob- 

chodziła uroczyście 10-tą rocznicę odparcia najazdu bolszewickiego. W No- 

wogródku odbyło się uroczyste nabożeństwo, w którem wzięli udział przed- 

stawiciele władz, organizacyj społecznych i oddział wojska, który specjalnie 

na tę uroczystość przybył ze Słonima. : 

Po nabożeństwie wszyscy udali się do kościoła farnego, gdzie wmu- 

rowana została tablica na cześć poległych w roku 1920 bohaterów. Dalej 

wszyscy udali się na rynek, gdzie nastąpiły przemówienia kpi. Majchra 

imieniem ludności polskiej, mecenasa Aleksiuka w imieniu społeczeństwa bia 

łoruskiego oraz mec. Zeldowicza w imieniu społeczeństwa żydowskiego. О 

godz. 4 po poł. odbyła się akademja ludowa, o godz. zaś 8 wiecz. akademja 

uroczysta. : : : Е 

Szczególnie uroczyście obchodzone było 10-lecie odparcia najazdu 

bolszewickiego w Nieświeżu, który w roku 1919 wsławił się samorzutnem bo- 

haterskiem powstaniem tamtejszej młodzieży w momencie, kiedy armja pol- 

Ska zbliżała się do Nieświeża. Powstańcy opanowali Nieśwież, jednak pod 

naporem przeważających sił musieli przewadze ulec. Część z nich uciekła. 

pięciu bolszewicy zamordowali. Ф нЫ 

Równie uroczyście obchodzoną óyła rozznica w Słonimie, gdzie bolsze 

wicy znienacka w nocy 1920 roku aresztowali 54 obywateli, których w be-: 

stjalski sposób zamordowali, - : : 

W Nieświeżu ufundowany został pomnik na cześć poległych. Niezależ- 

nie od tego w powiecie słonimskim odbyły się we wszystkich gminach zjaz- 

dy FIDAC-u. W 13-tu gminach wzięło udział w uroczystości około 10 tys. 

członków FIDAC-u. ' 

Podobne uroczystości odbyły się w Szczuczynie, Wołożynie, poszcze- 

gólnych miasteczkach i wsiach Nowogródczyzny. 

Niefortunny występ ex-posła Harniewicza 
LIDA. 1i. XI. (tel. wł. „Słowa”). W dniu wczorajszym przybył do Iwja 

czołowy kandydat endecji w okręgu Lida p. Harniewicz i zwołał wiec na po- 

dwórku plebanji. Zebrała się spora garstka słuchaczy. W chwili jednak gdy 

p. Harniewicz w swem przemówieniu zaczął szkalować osobe marszałka Pie 

sudskiego, wśród zebranych dał się słyszeć groźny pomruk, który zamienił 

się we wrogie względem mówcy stanowisko słuchaczy. W pewnej chwili ze- 

brani rzucili się na mówcę i nabili mu kilka mocnych guzów. P. Harniewicz 

zmuszony był do ucieczki i schronił się w mieszkaniu proboszcza. 

Nieudana ucieczka zbrodniarza w Lidzie 
PADŁ TRAFIONY 4 KULAMI POLICJANTA. 

LIDA. (tel. wł. „Słowa”). Skazany w ubiegiym roku na 10 lat ciężkiego więzienia 

22 ohydne tnorderstwo własnej narzeczonej w tutejszym hotelu, Michał Kimam został 

przewieziony z więzienia w Wilnie do Lidy celem stawienia przed sądem za inne jeszcze 

przestępstwa. Rozprawa przeciwko Kimamowi została jednak odroczona ponieważ nie 

stawili się poszkodowani. — Nibezpiecznego zbrodniarza eskortowano z powrotem ., 

na dworzec. W tym momencie usiłował on zbiec i wyrwawszy się posteruakowemu rzu- 

cii się do ucieczki chowając się pomięzy wagonami.Posterunkowy nie stracił zimnej krwi 

i skoczył za zbiegiem w pogoń, ostrzegając, że będzie strzełał. Gdy to nie poskutko- 

wało (dał 7 strzałów z rewolweru, z których cztery trahty zbrodniarza. Ciężko rannego, 

  

"wstania w Kobylniku 

odstawiono do szpitala w Lidzie. 

KOBYLNIK 

— Poświęcenie ochronki, W dniu 26 

października 193 r. w m. Kobylniku pow 

postawskiego odbyło się uroczyste poświę- 

cenie ochronki dziennej dla dzieci, zorgani- 

zowanej staraniem Oddziału Powiatowego 

P. P. O. K. w Postawach przy czynnym 

współudziale zarządu Koła Kobylnickiego. 

'Na uroczystość tę przybyli: wojewoda 

wileński, p. Władysław Raczkiewicz, w to- 

warzystwie naczelnika Wojewódzkiego Wy 

działu Bezpieczeństwa p. Tadeusza Bruniew 

skiego, p. Hillerowa, delegatka Zrzeszenia 

Wojewódzkiego Z. P. O. K., starosta po- 

stawski, p. Wiktor Niedzwiecki, komendant 

powiatowy P. P., p. Bartoszewicz Bolesław, 

przedstawicielki zarządu Oddziału Postaw- 

skiego Z. P. O. K, p. p. Sadowska Halina, 

przewodnicząca,  Łoziczonkówna Marja 

— sekretarka, członkinie — Puhaczewska i 

Tlalina i Niemczynowiczowa Jadwiga, miej- 

scowy ks. proboszcz, Pawłowicz, Koło Ko- 

bylnickie Ż. P. O. K., z viceprezeską p. 

Brzozowską na czele i członkinie Stow. Go 

spodyń Wiejskich z przewodniczącą p. Ro- 

baszewską, personel gminy, przedstawiciele 

iniejscowych urzędów i organizacyj, oraz 

licznie zebrana publiczność. 

Aktu poświęcenia ochronki dokonał ks. 

proboszcz Pawłowicz, który następnie w 

dluższem przemówieniu przedstawił  obec- 

nym całą doniosłośc chwili, w której biedne 

dzieci Kobylnika (przeważnie pogorzelców) 

w większości pozbawione należytego kierun 

ku i opieki, zostają oddane opiece moralno- 

wychowawczej, specjalnie w tym celu spro 

wadzonej odpowiednio kwalifikowanej nau- 

czycielki ochroniarki, p. Chlebowskiej. Mó- 

wił, że ochronka uchroni dzieciw wieku póź 

niejszym od zepsucia i złych skłonności, po 
nieważ dusze ich strzec będzie ta wstępna 

rauka i poznanie -— na biel ich serduszek 

w tei właśnie ochronce rzucona. Poczem w 

słowach gorących podziękował zarządowi 

Oddziału i Koła za zajęcie się dziatwą kobyl 

nicką i stworzenie tak  pożytecznej insty- 

tucji. я 

W imieniu Oddziału i Koła członkini 

Niemczynowiczowa wyraziła podziękowanie 

panu wojewodzie i wszystkim zebranym za 
dowód zainteresowania się pracą Związku i 

wzięcie udziału w uroczystości poświęce- 

nia. е 
Obecna delegtka Zrzeszenia Wojewódz 

kiego p. Hillerowa w pięknem swem prze- 
mówieniu zreferowała znaczenie instytucji 

ochronki dla ludności prowincji, potrzebę 0- 
taczania dziecka jak najtroskliwszą opieką 

moralną, od najwcześniejszych lat dzieciń- 
stwa, oraz śledzenia za jego normalnym roz 

wojem. A ponieważ niezamożna ludność mia 
steczek i wsi, oddana' pracy zarobkowej i 
przewaźlie słabo  orjentująca się w zasa- 
dach wychowawczych, poświęcić się nale 
żytemu wychowaniu dzieci nie może — 
obowiązku tego dopełniają ochronki. Pod- 
kreśliła następnie zasługę Oddziału Postaw- 
skiego w zainicjowaniu i przeprowadzeniu 

projektu otwarcia ochronki w Kobylniku, о- 
raz wydatną pomoc i współpracę Koła Kobyl 
nickiego Z. P. O. K. i Stow. Gospodyń 
Wiejskich, gminy, która ofiarowała dla о- 
chronki bezpłatny lokal i inne świadczenia 
naturalne. Podziękowaniem w imieniu Zrze- 

_ szenia Wojewódzkiego i życzeńiem pomyśl- 
, nego rozwoju założonej placówki zakończy- 

łą swoje przemówienie. 
Przemówienie p. wojewody miało charak 

ter pewnej troski obywatelskiej o ludność 
wsi, oraz zadowolenia, iż organizacje spo- 
łeczne przez swą pracę przyczyniają się do 
vlżenia niedoli szerokich mas, że krzewią u- 
świadomienie obywatelskie i oświatę. 
Szczególną uwagę zwrócił przytem na dzie- 

— е — tę przyszłość Narodu Polskiego. Mó- 

wił o obowiązku społeczeństwa roztaczania 

opieki nad dzięckier i że wszelkie w tym 

kierunku zdążające zamierzenia będą uzna- 

ne i poparte przez rząd. — › 3 я 

Na zakończenie wyraził podziękowanie 

wszystkim tym, nto przyczynił się do ро- 

а tej tak pożytecznej 

  

placówki — ochronki. " 
; Przebieg uroczystości był fiezwykle pod 

niosty. ozentuzjazmowana publiczność 

wzniosła okrzyk na cześć pana wojewody: 

„Niech żyje”. Na zakończenie uroczystości 

_ Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich wyda- 

lo smaczny i obfity obiad, który świadczy o 
całkowitem opanowaniu przez członkinie 
sztuki kulinarnej. 

Obecny. 

  

  

Z p. WILEŃSKO - TROCKIEGO 

— Walny Zjazd nauczycielstwa szkół 
powsz. W dn. 8. i 9 b. m. odbył się w Wil- 
nie walny zjazd nauczycielstwa szkół powsz. 
m. Wilna i powiatu Wil. - Trockiego., przy- 
należnego do Zw. P. N. Szk. Powsz. 

„Obecnych było około 200 osób. Wygło- 
szono szereg referatów i uchwalono sporo 
wniosków.. Oświata pozaszkolna, budowa 
szkół, wychowanie fizyczne młodzieży 
oto czołowe zagadnienia, nad któremi dłu- 
go debatowano. Obradom, pod kolejnem 
przewodnictwem p. Jaworskiego i p. Tra- 
cza, przysłuchiwali się insp. szkolni: m. 
Wilna — p. Starościak i pow. Wil. Trockie- 
go — p. Kaczorowski. * 

— Nauczycielska  konierencja w Land- 
warowie. W ubiegłą sobotę odbyła się w 
Landwarowie rejonowa konferencja nauczy- 
cielska, w której wzięło udział 30 inspekto- 
rów szkolnych z całej Polski, z delegatem 
M. W. R. i O.P. p. Szulczyńskim i wizy- 
tatorem Kuratorjum O. S. W. p. Glinickim 
na czele. Lekcję wzorowa w oddziale I - im 
prowadziła p. Kułetowa, referat o „Samo- 
rządzie w szkole" wygłosiła pł Smotero- 

wa. Dwugodzinna dyskusja nad lekcją wy- 

kazała, że lekcja p. K. udała się całkowicie, 

prelegentce zaś referatu p. S. za piękne wy- 
głoszenie referatu z pamięci urządzono praw 
dziwą owację. Dodam tu od siebie, iż р. 
Smoterowa, znana zresztą działaczka spo- 
łeczna na naszym terenie, i posiadaczka or- 
deru za obronę Lwowa, może śmiało stanąć 
do konkursu pierwszorzędnych mówców - 
naukowców. 

—- Zmiany nazw ulic. Na terenie powiatu 
w niektórych miastach i miasteczkach nastą 
pią wkrótce zmiany nazw ulic. Narazie są 
to oczywiście uchwały, oczekujące zatwier- 
dzenia władz rządowych. Tak, np. Magistrat 
m. Trok ul. Wileńska uchwalił nazwać ul. 
11 Listopada, Kowieńską zaś — ul. Marszał 
ka Piłsudskiego., rada zaś gminy trockiej 
uchwaliła  przetytułować ulicę Pobulową 
(nazwa ta pochodzi od wsi Pobule) w Land 
warowie na — 11 listopada i t. d. 

— Uroczystości obchodu 10-lecia, We 
wszystkich ważniejszych ośrodkach powiatu 
odbyły się imponujące wprost uroczystości 
ku uczczeniu 10-lecia Niepodległości. Świad' 
czy to dobitnie, jak wysoce Niepodległość 
tę cenimy i że nikomu wyrwać Enio po- 
zwylimy. J. Hopko. 

PLISSA (p. DZIŚNIEŃSKI) 
— Kresy żyją. Dnia 11 — XI. 1930 roku 

zostanie odsłonięty w Plissie pomnik ku 
czci pierwszego Marszałka Polski Józefa 
Piłsudskiego. Pomnik ten powstał ze skła- 
dek obywatelstwa i ludności kgminy Plis- 
skiej. Chociaż nie jest on bardzo okazały, 
ale zawsze będzie drogą pamiątką dla nas. 
Polaków. A każdy Polak, który będzie w 
Plissie, będzie miał przykład, że my, kre- 
suwiacy jesteśmy szczerze oddani kochane- 
mu Wodzowi. 

W dniu 11 — XI — 30. zostanie od- 
słonięty pomnik ku czci Marszałka Piłsud- 
skiego w Głębokiem, Prozorokach, Łużkach 
i w wielu innych miasteczkach pow. Dziś- 
rieńskiego. Pn. 

ŚWIĘCIANY 
— Wystawa Przysposobienia  Rolnicze- 

go i Święto Młodzieży Wiejskiej. W dniu, 
niebywałej ulewy 5, b. m. na rynku w 
Święcianach odbyła się wystawa Przyspo- 
sobienia Rolniczego — uczestników konkur- 
sów uprawy buraków pastewnych, marchwi, 
ziemniaków i kapusty, oraz hodowli świń. 
Na wystawę pomimo fatalnej pogody i kom 
pletnego bezdroża przybyło około 50 proc. 

uczestników. GŁ) 
P. S. Bliższe dane, dotyczące wystawy i 

święta młodzieży zostaną podane po otrzy- 
maniu dokładnych informacyj z Powiatowej 
Komisji Przysposobienia Rolniczego, 0 co 
wasz korespondent Święciański MK się. 

‚ = Deszcze, deszcze... Bezustnnie trwa- 
jąca ulewa deszczówa w ciągu ubiegłych 
paru dni (5 — 6b .m.) poczyniła wiele 
szkód, zatapiając i- rozmywając nowo na- 
prawione drogi. Poszumień, wskutek zato- 
pienia drogi, wiodącej przez Rudziany, Z0- 
stał odcięty od Święcian. Wiele mostków ja 
ko tako skleconych, popłynęło z wodą. Po- 
la na miejscach niższych pokryte zostały ka- 
łuzami wody. (if £) 

** 

Zgodność poglądów w łonie 
gabinetu angielskiego 

ZAPRZECZENIE POGŁOSKOM U USTĄPIENIU SNOWDENA, LORDA 

ALEXANDRA I WEDGWOODA BENNA. 

LONDYN. (PAT). Obiegająca wczoraj pogłoska o bliskiem ustąpieniu 
kanclerza Snowdena, pierwszego lorda admiralicji Alexandra i sekretarza sta 
ny do spraw Indyj Wedgwooda Berna, została dziś oiicjalnie zdementowa- 
na. Komunikat, który opublikowano wczoraj wieczorem, głosi: 

„Premjer został powiadomiony  teletonicznie, że jeden z dzienników 
londyńskich zamieścił wiadomość, dotyczącą stanowiska 3ch jego kolegów z 
gabinetu co do opublikowanego ostatnio memorandum liberałów o sprawie 
Dezrobocia. Premjer połecił stwierdzić, że wiadomość, jakoby gabinet nie był 
zgodny co do tej sprawy, jest zupełnie nieprawdziwa. Nadto zaznaczył, 
że ani osobiście ani piśmiennie z żadnej strony, jak to przytaczają dzienniki, 
nie doszło to do jego wiadomości i dowiedział się o tem dopiero z dzienników 

We wczorajszym wywiadzie Snowden oświadczył: 
„Wiadomość o rozłamie w gabinecie na tle propozycji Lloyd George'a 

jest czystym wymysłem od początku do końca. Niema ani odrobiny prawdy 
w pogłosce, ani cienia podstawy w tych wiadomościach, o ile to dotyczy mo 
jej osoby. 

Lord admiralicji Alexander zaś oświadczył: „Nie wiem nic o wspomnia 
nym kryzysie i jestem przekonany, że inni moi koledzy również o nim nic 
nie wiedzą”. 

Painieve przeciwko rozbrojeniu 
PARYŻ. (PAT). — Przemawiając na kongresie republikańsko - socjal- 

nym Painleve wymienił rozmaite przyczyny panującego obecnie w Europie 
niepokoju. Przyczynami temi są nieznane niebezpieczeństwo rosyjskie a także 
niezadowolenie i ciężkie położenie niektórych państw, będących zawsze 
złym doradcą. 

Niektórzy pacyfiści — mówił Painleve — zaślepieni pewnego rodzaju 
mistycyzmem, doradzają rozbrojenie Francji. Czy wierzą oni istotnie, że ten 
szlachetny gest powstrzymałby pewnych awanturniczych megalomanów i 
apostołów rewolucji światowej. Pomiędzy krajami zadowolonemi ze swego 
losu a niezadowołonemi jest zasadnicza różnica. Państwa zadowolone nie 
mają powodu atakować innych, podczas gdy w państwach niezadowolonych 
<dwet jest nadzieją przynajmniej mniejszości. Dlatego te właśnie Francja mu 
si zapewnić sobie bezpieczeństwo własnemi środkami we wszystkich dzie- 
dzinach w których koleżeństwo międzynarodowe nie uniemożliwiły jeszcze 
agresji. 

Lokaut w przemyśle metalurgicznym 
w WESTFALJI 

BERLIN. (PAT). Zakłady przemysłu metalurgicznego w mieście west- 
falskiem Bielefeld ogłosiły lokaut, który objął 9 tysięcy robotników. 

Lot wodnopłatowca DO X 
LONDYN. (PAT). Wodnopłatowiec DO X przybył o godz. 15.30 do Calshot. Na 

spotkanie wodnopłatowca wyruszyło 12 samolotów różnego typu. DO X dokonał lotu 
ponakl miastem, następnie zaś opuścił się na wodę i splanował tak lekko, jak aparaty? 
najlże P RER 

ONDYN. (PAT). Wodnopłatowiec DO X przeleciał o godz. 14,55 nad Brighton. 
LONDYN. (PAT). Po olicjalnych powitaniach ze strony członków rządu angielskie- 

go i przedstawicieli władz lotniczych, przybyłych na lotnisko, pasażerowie i oficerowie 
„DO X* wysiedli i odjechali do Loridynu. 

Korespondent Reutera dowiaduje się, iż „DO X* pozostanie w Calshot do czwartku 
poczem odleci do Bordeaux. Komendant Dernier wyraził wielkie zadowolenie z funkcjo- 
nowania samolotu - olbrzyma i zaznaczył, że opóźnienie odlotu z Amsterdamu nastąpiło 
z powodu drobnego uszkodzenia chłodnicy oliwy, która została niezwłocznie naprawiona. 

Wśród pasażerów „DO X* znajdują się trzy kobiety, a mianowicie pani Dernier, 
pa pea żona dyrektora angielsko - holenderskiej linji lotniczej, i lady Drum- 
mo! lay. ` 

Wybory do Rad generalnych w Bułgarii 
SOFJA. (PAT). Według ostatecznych rezultatów wyborów do rad generalnych 

stronnictwa rządowe uzyskały 242 tysiace głosów wobec 367 tysięcy, otrzymanych 

przez stronnictwa opozycyjne. Obliczając procentowo, stronnictwa rządowe otrzymały 
qkoło 40 proc. ogółu głosów. 

SOFJA. (PAT). — Wczoraj w całkowitym spokoju, bez żadnych in- 
cydentów odbyły się wybory do rad generalnych. Odnowienie składu perso- 
nalnego rad nastąpiło jedynie w połowie kraju. Ostateczne rezultaty nie są 
znane. Według wiadomości, nadesłanych do Ministra Spraw Wewnętrznych, 
stronnictwo rządowe utrzymało swoj stan posiadania w większości rad z 
wyjątkiem wielkich miast, gdzie daje się zauważyć lekkie przesunięcie na 
rzecz zblokowanych stronnictw opozycyjnych. Według obecnych przewidy- 
wań, w wyborach tych zwiększyły swój stan posiadama skrajne stronnictwa 
prawicowe, liberałowie Smiłowa i niezależna partja robotnicza, która jes 
zamaskowaną dawną partją komunistyczną. 

DZMPUA WAZA 

Od Egiptu do Iraku 
KŁOPOTY ANGLJI NA BLISKIM WSCHODZIE 

niono organizacjom żydowskim nabywanie 
ziemi dla celów kolonizacji. 

Co wpłynęł o na tak stanowczy krok 
1ządu Mac Donalda, który odbył niedawno 
podróż po Palestynie i manifestował swoje 
sympatje dla sjonizmu? Wpłynęły na to: 1) 
zeszłoroczne rozruchy arabskie, 2) chęć 
pozyskania tą drogą mahometan AC 
żywo interesujących się losem swych braci 
w Palestynie, 5) rosnąca propaganda 
Włoch na terenie Ligi Narodów za odda- 
niem im mandatu palestyńskiego, o czem 
świadczyć może projektowana w grudniu 
podróż króla włoskiego do Jerozolimy, a 

  

  

Po opanowaniu sytuacji w Indjach prze 
nosi się znowu punkt ciężkości w angiel- 
skiej polityce kołonja!nej do krajów Bliskie- 
go Wschodu, które stały się ostatnio tere- 
nem poważnych wydarzeń politycznych. 

W Egipcie po dymisji gabinetu stronni- 
ctwa Watd, doszedł do władzy mąż zauła- 
nia króla Fuada, Ismael Sidky Pasza, któ- 
ry rozwiązał pa'rlament i od czerwca r. b . 
rządzi jedynie z ramienia króla. Zadanie 
rządu Ismaela Paszy ераю па doprowa- 
dzeniu do porozumienia między Anglją a E- 
giptem, do zawarcia traktatu. przyznające- 
go Egiptowi samodzielność, a Anglji rzą- 
dy w Sudanie i kontrolę nad Kanałem Suez- 
kim. O te właśnie punkty rozbiły się roko- 
wania pomiędzy nacjonalistami egipskimi a 
socjalistycznym ministrem spraw zagranicz- 
nych Hendersonem. Konflikt ten przerodził 
się w zatarg konstytucyjny pomiędzy par- 
lamentem a królem Fuadem.. U podstaw jed 
nak tego koniliktu leży jednak kwestja sto- 
sunku Egiptu do  Anglji. Wobec tego, iż 
nowe wybory, podobnie jak wszystkie do- 
tychczasowe, przyniosłyby zwycięstwo na- 
cjonalistom, rząd egipski zmienił ordynację 
wyborczą na niocy dekretu króla. 

Zdaje się, iż ua decyzję Fuada wpłynę- 
ły wieści z Londynu o roznących wpływach 
konserwatystów, zatem o możliwości po- 
wrotu do władzy Baldwina. 

W Palestynie uiegło położenie radykal- 
nej zmianie na skutek oficjalnego oświ 
nia rządu angielskiego, iż wycofuje 
stanowiska, zajętego przed 13 laty 
nej deklaracji Baix ura. Deklaracja ta » 
jak wiadomo, urzeczywistnić nadzieje sjo- 

nistów i przyznać Żydom w Palestynie 
prawo do założenia własnej siedziby naro- 
dowej. Obecnie emigracja żydowska Z0- 
stała całkowicie wstrzymana, a nadto zabro 

wreszcie: 4) nieodzowna we współczesnej 
polityce... nafta. 

Tu dochodzimy do punktu, w którym 
problem palestyński wiąże się z problemem 

Iraku, od czerwca 'b. r. samodzielnego pali- 
stwa, pretendującego do wejścia do Ligi 
Narodów. Na mocy umowy  bagdadzkiej 
zrezygnowała bowiem Anglja z protektora- 
tu nad terytorjum Iraku, zachowując jednak 
dla siebie prawo utrzymania przez przeciąg 
25 lat dwóch lotnisk wojskowych oraz kor- 
pusu wojskowego dla ochrony niepodległo- 
ЧСа Iraku. Decyzja ta podyktowana byta 
przedewszystkiem względami na... naitę. 
Do Iraku należy bowiem Mossul, najbogat- 
sze podobno na świecie terytorjum naftowe 
którego eksploatacją ma się obecnie zająć 
wielkie konsorcjum (Niemcy, Szwajcarja, 
Włochy) pod przewodnictwem angielskich 
finansistów. Konsorcjum to rozpoczyna bu 
dowę  naitociągów, któremi nafta będzie 
płyneła z Iraku do. portów nad morzem 
Śródziemnem Ale jakich?  Anglja opowie- 
działa się za Haifą, portem  palestyńskim, 
Stąd zapewne tak pośpieszna decyzja Ang- 
Ilji za porzuceniem deklaracji Balfoura 

, B, 

  

Główna wygrana 

MILION ZŁ 
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22 Loteria Państwowa 

Co drugi los wygrywa. Kup los w szczęśliwej kolekturze 

K. Gorzuchowskiego 
ZAMKOWA 9. 

Zamiejscowym wysyłamy odwrotną pocztą 

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

Ogólna suma wygranych 

32.000.000 
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„JÓZEF PILSUDSKI A PANSTWO POLSKIE“ 
ODCZYT MINISTRA CARA 

Minister Stanisław Car należy do 
bojowników o reformę konstytucji. 
Podnosił potrzebę przejścia od syste- 
mu parlamentaryzmu francuskiego do 
systemu prezydjalnego, zbliżonego do 
amerykańskiego jeszcze w 1924 r. na 
zjeździe prawników w Wilnie. Za cza- 
sów ministerstwa Świtalskiego, mini- 
strowie w wykładach publicznych roz- 
poczęli ofenzywę za reformą konsty- 
tucji, wygłaszając w różnych miastach 
mowy, zawierające druzgocącą kry- 
tykę naszej konstytucji z marca 1921 
r. Gbecny wykład ministra Stanisła- 
wa Cara był poświęcony przeważnie 
uzasadnieniu potrzeby reformy kon- 
stytucji. 

„We wstępie prelegent zaznaczył, 
w jakim stanie znajdowała się pań- 
stwowość nasza 14 listopada 1918 r. 
gdy okupacja ustępowała z naszych 
ziem: 

„Nie mieliśmy niezbędnej do obrony 
powstającego państwa kadry wyszkolonego 
i należycie wyekwipowanego żołnierza”. 

„Nie mieliśmy zorganizowanych władz 
państwowych, administracji publicznej, ani 
organów bezpieczeństwa, ani nawet przygo- 
towanej do zadań nowego państwa kadry 
urzędniczej”. 

„Nie mieliśmy skarbu narodowego, ат 
budzetu państwowego, ani waluty własnej, 

ani nawet waluty jednolitej i ustabilizowa- 
nej“. 

„Nasze młode, do nowego życia państwo 
wego budzące się państwo nie uporządko- 
wane jeszcze i nie zwarte wewnętrznie, nie- 
tylko nie posiadało ugruntowanego bytu 
politycznego, ale wskutek  uiepomyślnych 
warunków geograficznych wystawione było 
na groźne niebezpieczeństwo zaborczych 
instynktów naszych sąsiadów". 

„O miedzę od naszych  prowizorycznych 
granic wschodnich dokonywał się przewrót 
społeczny w swych formach brutalnych i 
krwawych, 5 

Zarysowawszy krytyczne położenie 
powstającego państwa prelegent za- 
znaczył, że losy Polski ujął w swe ręce 
Józef Piłsudski „bojownik niestrudzo- 
ny o niepodległość Polski, człowiek 
wielkich zalet serca, charakteru i umy- 
słu, wódz legjonów i mąż stanu*. Nie 
ulega wątpliwości, że w końcu 1918 
1. w 1919 i w. 1920 r. Piłsudski urato- 
wał byt Państwa Polskiego. Jego po- 
pularność jego kapitał moralny jest 
zakładowym kapitałem reformy konsty 
tucji. 

Konstytucja marcowa niezadowol- 
niła nikogo i jej referent profesor Du- 
banowicz w 1926 r. pisał: „Konstytu- 
cja 17 marca 1021 r. nie daje wystar- 
czającej podstawy do rozwoju, a na- 
wet utrzymania bytu na dłuższą metę 
wielkiemu i w nader trudnych węw- 
nętrznych i zewnętrznych warunkach 
postawionemu Państwu Polskiemu“. 
Ten ustęp cytuje minister Car wespół 
z szeregiem innych głosów naszych 
profesorów prawa państwowego, z któ 
rych każdy stwierdza wadliwość kon- 
stytucji 1921 r. 

Następnie minister Car stwierdza, 
że nasz parlamentaryzm poszedł dro- 
gą swoistą, a jakże zgubną: pozosta- 
wił na barkach rządu odpowiedzial- 
ność za losy państwa, pozbawił go 
„natomiast niezbędnej swobody dziata- 
nia. 

„Nasz rodzimy parlamentaryzm 
był systemem igrania z rządem przez 
nieodpowiedzialne czynniki partyjne, 
był najokrutniejszą z tyranji — bo ty- 
ranją anonimowej masy, ukrytej za 
plecami bezsilnych rządów. Był to za- 
razem system nawskroś niedemokra- 
tyczny, usuwał bowiem rządzące kliki 
2 pod wszelkiej kontroli opinii”. 

Mieliśmy przed wypadkami majo- 
wemi przerost parlamentaryzmu zwa- 
ny przez francuskiego publicystę Char 
les Benoist chorobą, której nadaje, mia 
no „parlamentarytu* a którą minister 
Car nazwał „atrofją woli przy hiper- 
trofji ambicyj“. 

Prelegent skonstatował, że prze- 
cietny żywot gabinetu w Polsce przed 
przewrotem majowym wynosił zaled- 
wie pięć miesięcy, że gdy większej 
wagi sprawa występowała na porzą- 
dek dzienny, jak obrona Państwa w 
1920 r. lub reforma walutowa w 1923 
roku, parlament nasz czuł swą bez- 
silność i oddawał swe pełnomocnictwo 
w inne ręce (Rada Obrony Państwa 
1920 r., Pełnomocnictwo Grabskiego 
w 1923 r.). i 

Sprawie reformy konstytucji w 
ubiegłym Sejmie poświęcił prelegent 
znaczną część swego wykładu. 

Poza blokieni współpracy z rzą- 
dem złożyli 
konstytucji: 

a) Związek parlamentarny  Pol- 
skich Socjalistów, klub  parlamentar- 
ny P.S.L. „Wyzwolenie*, klub parla- 
mentarny Stronnictwa Chłopskiego 
oraz 

b) Klub parlamentarny Polskiego 
Stronnictwa Ludowego „Piast** Chrze- 
ścijańskiej Demokracji i Narodowej 
Partji Robotniczej, wreszcie  Stron- 
nictwo Narodowe, nie składając pro- 
jektu zgłosiło szereg poprawek do ar- 
tykułów, objętych złożonemi przez in- 
ne kluby projektami. 

Prelegent wykazywał rozbieżność 
powyższych projektów. Jedni żądali 
wyboru Prezyderita przez ogół obywa- 
teli, drudzy wyborów pośrednich, za 

swe projekty reformy 

pamocą specjalnego zgromadzenia 
elektorów, inni przez Sej i Senat. 
Stronnictwa lewicowe domagały się 
zniesienia drugiej Izby. Inne projekty 
wysuwały rozszerzenie uprawnień Se- 
natu. Skład Senatu był też przedmio- 
tem sporu. Zakres uprawnień Prezy- 
denta, sposób uchwalania budżetu — 

wszystkie wogóle sprawy zasadnicze 

wykazywały rozbieżność j rozdarcie 
węwnętrzne Sejmu w odniesieniu do 
problemu naprawy ustroju Rzeczypo- 
spolitej. 

Jaki jest jednak program naprawy 
ustroju reprezentowany przez ministra 
Cara? „Rzeczpospollia demokratycz- 
na, oparta o szerokie warstwy 'społe- 
czeństwa z silną władzą wykonawczą, 
powo.ywaną przez naczelny organ 
państwowy — Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej, z rządem odpowiedzialnym 

  

  

przed Prezydentem i przed Sejmem, 
ale zabezpieczonym od ambitnych 
wpływów  oligarchów partyjnych, z 
Sejmem wyposażonym w atrybuty wła 
dzy ustawodawczej i kontrolującej, ale 
złożonym z obywateli światłych i do- 
brem państwa się kierujących, którzy 
jeśli mają się stać czynnikiem twór- 
czym, nie mogą opierać swej powagi 
na przywileju bez karności, nawet wte 
dy, gdy .dopuszczą się czynów hań- 
biących lub przeciwpaństwowych*. 

Jest to algebra prawno-państwo- 
wa nie przeprowadzona na arytmety- 
kę konkretnych projektów. Minister 
Car mówi „o Sejmie złożonym z oby- 
wateli światłych i dobrem państwa 
się kierujących", lecz w jaki sposób 
wprowadzić do Sejmu obywateli świat 
łych? Czy istniejąca ordynacja wy- 
borcza sprzyja wprowadzeniu do Sej- 
mu takich obywateli? czy tylko gło- 
sowanie osobowe, dzięki któremu wy- 
borcy mogą mieć jaśniejsze pojęcie o 
Swym kandydacie nie prowadzi do te- 

go? czy nie pożądana byłaby selekcja 
elity z elity, a więc pewna wielostop- 
niowość wyborów, polegająca na tem, 
że wybierają radnych powiatowych, 
radni powiatowi i miejscy wybierają 
znaczną część posłów sejmów  lokal- 
nych, posłowie zaś sejmów lokalnych 
wybierają posłów sejmu państwowe- 
go. Minister Car pragnie zinniejszenia 
wpływów oligarchów partyjnych. Ja- 
ka jest do tego droga bardziej skutecz 
na, niż zniesienie głosowania z list, 
zerwania z tym systemem głosowania, 
który daje możność partjom narzuca- 
nia społeczeństwu swych kandydatów. 
Nie ulega też wątpliwości, że konsty- 
tucja winna odpowiedniemi postano- 
wieniami dać rządowi większą stałość. 

Przewrót majowy usprawiedliwiał 
Marszałek Piłsudski następującemi 
słowy: „uczyniłem to dlatego, że zda- 
niem mojem, Polska w owe czasy stała 
na brzegu nieuniknionej i zupełnie wi- 
docznej dła mnie przepaści”. Odsunię- 
cie jednak Polski na zawsze od prze- 
paści, na krawędzi której znajduje sie 
znów dzisiaj, jest możliwe. tylko 
przez zmianę konstytucji. Trzeba się 
z tem śpieszyć, bo kapitał zakładowy 
reformy konstytucyjnej jest już na wy- 
czerpaniu. Władysław Studnicki 

TRIUMF WITOLDA CONTI 
W FILMIE „JANKO MUZYKANT“ 

(Q własnego korespondenta) 

Warszawa, 9 listopada. 
Wczoraj w kinie „Casino* (N. 

Świat 50) odbyła się premjera filmu 
„Janko muzykant”. Film ten przeszedł 

    

  

najśmielsze oczekiwania i stanął odra- 
zu w rzędzie najśmielszych obrazów 
zagranicznych. Zarówno reżyserowie 
Ordyński, Krawicz, jak i operator inż. 
Gniazdowski tchnęli w obraz ten prze- 
dziwny czar. Poezja promieniowała z 
ekranu na widownię. Obok sentymen- 
tu, sytuacyj wzruszających i wyciska- 
jących łzy, moc humoru. Humor ten 
zawdzięcza film świetnym komikom 
Adolfowi Dymszy, Kazimierzowi Kru- 
kowskiemu i Sielańskiemu. Marja Ma- 
licka zaimponowała widowni swym 
śpiewem (szkoła mistrzyni Dobrowol- 
skiej) i subtelnością gry. Była od po- 
czątku do końca świetna. To samo na- 
leży powiedzieć o wzruszającej grze 
Tekli Trapszo-Krywultowej. 

Głównie jednak swój sukces za- 
wdzięcza obraz tytułowemu bohatero- 
wi filmu Witoldowi Conti. Wielka za- 
sługa naszego rodaka, że odrzucił za- 
graniczne propozycje, opuścił Paryż i 
przyjął udział w tym filmie. Zachwy- 
cił widownię śpiewem i grą na skrzyp- 
cach. Przedziwnym urokiem Opromie- 
nił piękną postać „Janko-Muzykanta“, 
był prosty, szczery, wzruszający... W 
czasie filmu zrywały się oklaski, któ- 
se po skończonym seansie zamieniły 
się w istną burzę owacyjną, skierowa- 
ną pod adresem i Marji Malickiej. 

Piękna para artystów była zarzu- 
cona w loży kwiatami. Od czasu fil- 

mów Poli Negri Warszawa nie pamię- 
ta takiego entuzjazmu publiczności. 
Rolą tą Witold Conti odrazu stanął na 
czele polskich amantów liryczno-dra- 
matycznych, przewyższając ich pięk- 
nym tenorowym głosem i muzykalno- 

ścią! Elbe.



NABOŻEŃSTWO W KOŚ 

Od wczesnego rana ze wszystkich 
koszar wileńskich szły oddziały garni- 

, zonu tutejszego na nabożeństwo i de- 
filadę. 

| Przemaszerowały więc szwadrony 
ułanów Zaniemeńskich i Wileńskich, 
przejechała artylerja wszystkich ro- 
dzai, przemaszerowały kompanje pie- 
choty i oddziały Federacji — na punkt 
*zborny. 

Wojska zajęły plac przed kościo- 
łem św. Kazimierza, bliższe i dalsze 
ulice. W nawie kościelnej od wejścia 
do ołtarza ustawiły się sztandary puł- 
kowe, zreszeń b. wojskowych, przy- 
sposobienia wojskowego i zakładów 
szkolnych. 

Przed głównym ołtarzem zajęli 
miejsca p. p. ministrowie Prystor i Sta 
niewicz, generał Żeligowski, wojewo- 
da Raczkiewicz, inspektor armji gen. 
Dąb-Biernacki, prezes wojewódzkiej 
Federacji Kirtiklis, . prezydent miasta 
Folejewski J. E. rektor U.S.B. dr. Ja- 

„ nuszkiewicz, generalicja, przedstawi- 
ciele władz, korpus oficerski, wielu 
przybyłych na zjazd bohaterskich 
obrońców Wilna, uczestników  histo- 
rycznych wydarzeń z czasów wojny 
światowej i walk o niepodległość. 

Nabożeństwo solenne celebrował: 

Przy dźwiękach hymnu państwo- 
wego wyruszyły z kościoła sztandary 
pułkowe. Poczty sztandarowe ustawi- 
ły się przed kościołem przed szerega- 
mi wojsk, prezentujących broń. 

Na stopnie kościoła wyszli mini- 
strowię, wojewoda wileński, generali- 
cja. Rozległy się wypowiedziane moc- 
nym głosem słowa apelu generała 
Dąb-Biernackiego do wojsk: 

Najdostojniejszy P. Prezydent Rze 
czypospolitej Ignacy Mościcki, najwyż 
szy zwierzchnik sił zbrojnych —Niech 
żyje! Okrzyk powtórzony z tysięcy 
piersi żołnierzy, zmięszał się z dźwię- 
kami hymnu państwowego, granego z 
różnych stron przez wszystkie organi- 
zacje pułkowe. 

Niezmordowany twórca naszej po- 
tęgi i chwały, Józef Piłsudski, pierw- 
Szy Marszałek Polski, niech żyje! — 
Ponowny entuzjastyczny okrzyk z ty- 
sięcy piersi żołnierskich i hymn pań- 
stwowy. 

Zaledwie przebrzmiały z oddali 
dźwięki hymnu ostatniej orkiestry, roz 
legł się po raz trzeci potężny głos in- 
Spektora armji generała Dąb-Biernac- 
kiego, słyszany daleko na krańcach 
placu, pełnego wojsk i ludu: 

Żołnierze! Bohater į zwycięzca z 
pod Radzymina. Obrońca Warszawy, 
wierny syn ziemi litewskiej i wolność 
jej dający, generał Żeligowski niech 

żyje! 
Tłumy i szeregi powtarzają okrzyk, 

orkiestry grają Pierwszą Brygadę. 
Przed .kościołem oczekują w sze- 

regu uczestnicy zbrojnego czynu gene- 
rała Żeligowskiego, którym onegdaj 

W poniedziałek, miasto Wilno po- 
dejmowało uczestników Zjazdu obroń- 
ców Wilna obiadem żołnierskim w 
pawilonie wystawowym w ogrodzie 
Bernardyńskim. 

Do stołów w kilku skrzydłach pa- 
wiłonu zasiadło około tysiąca osób. 
Generała Żeligowskiego, kiedy witał 
się z żołnierzami, uniosły w górę żoł- 

„ nierskie ręce, trudno opisać szczere 
T wybuchy entuzjazmu, z jakim wiwato- 
wano na cześć generała. 

Nie mniejsze owacje spotkały wo- 
jewodę Raczkiewicza, generała Dąb- 
Biernackiego, p. p. ministrów Prysto- 
ra i Staniewicza. Podnoszono ich w 
górę wśród okrzyków. B. wojskowi 

_ obnbsili na rękach prezesa Federacji 

| 7 WIECZERZA 

| W poniedziałek wieczór odbyła się «wr sali 

  
restauracji George"a harcerska wieczerza, 
którą zaszczycili swą obecnością generał Że- 
ligowski, wojewoda Raczkiewicz i inni do- 

stojnicy. ; 
Przy stołach zasiedli b. uczestnicy 6 wi- 

leńskiego baonu harcerskiego i ich koledzy 
| oraz przyjaciele, snując wspomnienia z cza- 

  

Wczoraj wieczorem w Sali Ogniska Ko- 
i о odbyła się uroczysta akademia 

wana przez dyrektora kolei inž. 
Falkowskiego oraz Zarząd Okr. Kolejowego 
Przysposobienia Wojskowego na pamiątkę 
bohaterskiego odparcia najazdu bolszewic- 

„kiego na Polskę. 
Duża sala Ogniska, mogąca z łatwoś- 

cią pomieścić kilkaset osób, a udekorowana 
b. gustownie zielenią i kwiatami, zapełniła 

się po brzegi, a nawet we wszystkich sąsied 
nich pokojach zgromadziła się brać kolejar- 
ską aby choć „jednem uchem** wysłuchać 
przemówień. 

Na scenie obitej dywanami, wśród zieleni 
portrety Pana Prezydenta Rzplitej 

i Pana Marszałka Piłsudskiego, koło których 
ustawiono wartę honorową z członków P. 

Woj. kolejowego. 
Po odegraniu hymnu narodowego zabrał 

głos, witany owacyjnie przez zebranych, p. 
dyrektor Falkowski. 

W pięknem, a treściwem przemówieniu 
podkreślił mówca szereg momentów, z któ- 

AT" streszczamy niektóre. 
, „Kiedy cała już niemal Polska była u- 

* «dlniona od kajdan niewoli, Wilno przeży- 
wało ciężki okres. Unosił się nad nim nadal 
koszmar niewoli, koszmar gnębiący miesz- 
kańców. 

Wiedział o tem Marszałek Piłsudski, wie- 

CIELE ŚW. KAZIMIERZA 

J.E. ks. biskup Władysław Bandurski 
w asystencji duchowieństwa. 

Kościół św. Kazimierza mimo roz- 
miaru jego nie pomieścił tłumów. ° 

Po nabożeństwie przemówił z ka- 
zalnicy ks. biskup Bandurski. 

Kaznodzieja mówił o nocy niewoli, 
gdy naród polski nic nie widział prócz 
rozpaczy, mówił 0 jasnych dniach 
zmartwychwstania Rzeczypospolitej. 

Przypomniał dziejowe momenty, 
poczynając od 11 listopada, w którym 
lud warszawski usuwał zaborców ze 
stolicy Polski. 

Kościół cały przeniósł się myślami 
w owe radosne dni 19 kwietnia 1919 
i9 października 1920 roku, kiedy to 
ludność Wilna wyciągała dłonie ku 
zbawcom Ojczyzny, kiedy lud w unie- 
sieniu całował strzemiona  triumfato- 
rów. Wracali wówczas pod swe strze- 
chy, do swych pół uprawnych miesz- 
kańcy ziem tutejszych, wiedzeni uczu- 
ciem miłości do ziemi swych ojców, 
uczuciem silniejszem, niż wszelka po- 
lityka, wystawiając najlepszy atest, że 
Wilno jest polskie. 

Na zakończenie nabożeństwa, tłu- 
my zaintonowały hymn „Boże, coś 
Polskę". 

DEKORACJA ZASŁUŻ ONYCH I DEFILADA 

Kapituła przyznała krzyże zasługi Lit- 
wy Środkowej. Generał Żeligowski 
własnoręcznie dekoruje krzyżami (bii- 
sko stu zasłużonych obrońców uczest- 
ników wyzwolenia Wilna), gratulują 
im ministrowie, wojewoda i genera- 
łowie. 

Na tem kończą się uroczystości 
przed kościołem św. Kazimierza. Woj- 
ska pod przewodnictwem prowadzące- 
go defiladę dowódcy brygady, pułkow 
nika Przewłockiego, maszerują głów- 
nemi ulicami miasta na Plac Łukiski, 
wśród tysięcy chorągwi, zdobiących 
domy. 

Na placu Łukiskim, na podwyższe- 
niu defiladę przyjmują: Generał Żeli- 
gowski, ministrowie Prystor i Stanie- 
wicz, wojewoda Raczkiewicz, inspek- 
tor armji generał Dąb-Biernacki, pre- 
zes Federacji wojewódzkiej, wicewo- 
jewoda Kirtiklis, generał _Mokrzecki, 
prezydent miasta Folejewski. Otocze- 
nie tworzą przybyli na zjazd generało- 
wie w st. spocz. najwyżsi reprezentan- 
ci sądownictwa i prokuratury, szefo- 
wie władz i urzędów, korpus  oficer- 
ski. Defilują dziarsko oddziały garni- 
zonu wileńskiego wszystkich rodzajów 
broni, następnie zrzeszeni w Federacji 
członkowie organizacyj b. wojskowych 
przysposobienie wojskowe, policja pań 
stwowa, piesza i konna, młodzież 
szkolna. 

Defilujące wojska witała ludność z 
entuzjazmem. Ułani i inne oddziały z 
orkiestrami, przeciągały ulicami wra- 
cając do koszar. 

Ulice były pełne tłumów. 

OBIAD ŻOŁNIERSKI 

Kirtiklisa,i majora Dąbrowskiego. 
, Śpiewano pieśni i wznoszono okrzy 

ki na cześć gości. Generał Żeligowski, 
odchodząc, żegnał się kolejno z po- 
szczególnemi formacjami, rozmieszczo 
nemi grupami przy stołach  biesiad- 
nych, Zwracał się do wszystkich z 
serdecznemi słowy i uściskiem dłoni, 
z nim ministrowie, wojewoda i genera- 
łowie. 

Wyraził generał Żeligowski m. in. 
braterskie pozdrowienie i słowa uzna- 
nia bohaterskim kolejarzom wileńskim, 
zaś wileńskiej samoobronie powie-' 
dział: „Samobrona rozpoczęła to — co 
myśmy zakończyli”. 

Żegnano drogich 
serdecznie i gorąco. 

HARCERSKA 

su krwawych walk. Generał Żeligowski, 
przemawiając do harcerzy, przypomniał ich 
bohaterskie zachowanie się na polach bi- 
tew, m. in. atak na zajęty przez kozaków 
lasek pod Sokółką. Przemawiał wojewoda 
Raczkiewicz i inni. Panował prawdziwie żoł- 
nierski, szczery nastrój i serdeczny. 

„zwierzchników 

"BYJO p 

  

UROCZYSTA AKADEMIA K. P. W. 

dział, lecz międzynarodowa sytuacja dyplo- 
matyczna stawiała go w niezwykle trudnej 
sytuacji. Jak wybrnął z 'niej wiemy. Dał ci- 
che polecenie gen.  Żeligowskiemu, a ten 
zbrojnym aktem cał ludności wileńszczyzny 
możność wypowiedzenia się. Przyjście gen. 
żeligowskiego zabiło pt ze wschodu 
a kolejarze byli jedni z pierwszych ofiarując 
swoje usługi. Wilno opowiedziało się za Pol- 
ską. 

Czyż źle zrobiło? 
Jaka jest dola iudności zamieszkałej tara 

na wschodzie, a tu? 
Mówi się o tem, że rząd Marszałka Pił- 

<udskiego ignoruje sprawy kościoła katolic- 
kiego. Czyż tak jest naprawdę? 

A co jest na Litwie gdzie prześladowania 
księzy są na porządku dziennym, /£ nie bę- 

dę już mówił o Rosji Sowieckiej, krainie 
mroku i zbrodni. : 

Przyjrzyjmy się teraz doli kolejarza u 
tych co nas ku sobie manili i u nas. Kiedyś 
i dziś. Czyż może być porównanie? 

Zrozumiał to kolejarz wileński szczerem 
sercem i zdrowem instynktem państwowym. 
to też pomagał gen. Żeligowskiemu w tru- 
dnej jego pracy. Kiedyż tak było jak teraz. 
Posłuch, a nie niewolnictwo. 

Niech żyją ci, co nam tę wolność dali. 
Niech żyją: Marszałek Piłsudski i gen. Że- 
ligowski.” 

SŁ Oo wo 

* Obchód święta niepodległości 
Okrzyk ten pochwycili obecni i przez dłu 

gie chwile grzmiała sala: niech żyją. 

Następnie p. tralkowski odczytał teksty 
cepesz wysłanycn do Pana Prezydenta 

Rzplitej, Marszałka Józeia Piłsudskiego, gen. 

L. Żeligowskiego i min. Kiiehna oraz podzię 

kował wszystkim przedstawicielom władz 

administracyjnych, sądownictwa i wojsko- 

wości, że mimo odbywających się uroczy- 

stości znaleźli czas aby przybyć na aka- 
demję. 

UROCZYSTY AKT WRĘCZENIA 
DYPŁOMÓW. 

Po przemówieniach Zarz. Okr. KPW p. 

Puchalskiego, mówiącego o  przedwybor- 
czych nastrojach wśród kolejarzy Oraz re- 

feracie inż. Peczke, odbył się podniosły akt 

wręczenia 14-tu pracownikom kolejowym dy 
plomów (oraz nagród pieniężnych) za 40 

letnią służbę w kolejnictwie. 
Oto nazwiska jubilatów: 

Czernichowski Władysław za- 

wiad. parow. III kl. w Suwałkach, Filemo 

nowicz Kazimierz zawiadowca st. 
Ikl. w Wilnie, Maciejewski Franci- 
szek zawiad. st. II kl. we Włodawie, Za- 
wadzki Antoni assesor, żakowicz 
Piotr zegarmistrz I kl Zawadzki Hen 

ryk kancelista I kl, Łapiński Karol 

tewident wagonów, Dycman Michat— 

st. torowy; oraz emeryci Bielewicz Mi- 
chał, Jancewicz Aleksander 

Stukus Konstanty, Wasilewski 
Albin, Abucewicz Andrzej, Ga- 

bich Bronisław. 
W drugiej części akademii usłyszeliśmy 

popisy chóru, orkiestry oraz numery solowe. 
Zebrani gorąco okłaskiwali wykonawców. 

Uroczysta akademia KPW 

W NAGRODĘ ZA WIERNĄ SŁUŻBĘ 
__ Wczoraj, jako w rocznicę odparcia 
aajazdu bolszewickiego dyrektor kolei 
inż. Faikowski rozesłał po linjach całej 
dyrekcji Wileńskiej depeszę oznajmia- 
jąca, że wszyscy kolejarze, kawalero- 
wie krzyża Virtuti Militari i Krzyża Wa 
lecznych, którzy dotychczas nie byli 
stabilizowani na swoich stanowiskach 
obecnie, w uznanie swoich zasług z0- 
stają ustabilizowani. 

Niezależnie od tego przy najbliż- 
szych awansach służbowych wszyscy 
kawalerowie Virtuti Militari i Krzyża 
Walecznych będą brani pod uwagę w 
pierwszą kolej. 

Nie trzeba nadmieniać, że rozpo- 
rządzenie to wywołało ogólną radość 
nie tylko zasłużonych ale i tych, któ- 
rzy widzą w nim akt sprawiedliwości, 
akt wdzięczności cichym bohaterom: 
współtwórcom wielkich wodzów w ich 
walkach o wolność Polski. 

Lista odznaczonych „Krzyżem 
Zasługi Wojsk Litwy Środk." 

I KOMPANJA HARCERSKA 
Ppor. Kawalec Romuald ,*Pchor. 

pchor. Studziński Kazim. sierż. Zaborowski 
Olgierd, sierż. Zaborowski jerzy. sierż. Mi- 
nejko Aleksander, plut. Krzyżanowski Tade- 
usz, plut. Trzeciak Jan, plut. Kowacz Michał, 
piut. Kwaśniak Aleksander,  kapr. Francki 
Wojc. kapr. Franci R. kapr. Olechnowicz H. 
st. szer. Niwiński Alfr. st. szer. Chrzanowicz 
lózef, st. szer. Cydzik Stanisław, szer. Ma- 
linowski Maciej, szer. Baranowski Wacław, 
szer. Turło Michał, szer. Zacharzewski ]ózef, 
Szer. Łopatecki Franciszek, szer. Butkiewicz 
Wacław, szer. Łukaszewicz Wacław, szer 
Sawicz Aleksander, szer. Szumański Tade- 
usz, szer. Bałejko Jan, szer. Werchowski 
Bronisław, szer. Nosowicz Michał, szer. Mik В 
szta Michał, szer. Stankiewicz Wiktor, sa- 
nitasjuszka Aleksandra Kochówna, sanitar- 
gee Anna Łotakówna, Helbowicz Ed- 
mund.. 

1 KOMPANJA SZTURMOWA 
Ppor. Sacewicz Wacław, sierż. Stanek 

Stanisław, sierż. Szyszko Marjan, plut. Ło- 
patecki Stanisław, plut. Gorzkowski Kazi- 
mierz, kapr. Wilkosz Stefan, kapr. Launer 
Adam, st. szer. Grzyb Tadeusz, st. szer. 
Rowiński Stanisław, st. szer. Kossowski Jó- 
zef, szer. Bocheński Kazimierz, sanitarjusz- 
ka Pastwianka - Zaćwilichowska Józefa, sa- 
nitarjuszka  Bobrowiczówna - esiako- 
wa Marja, sanitarjuszka Grzymkowska Zo- 
fja, sanitarjuszka Gładyszówna Barbara. 

FORMACJE RÓŻNE 

Pułkownik Jankowski Stefan, kapitan 
Adamus Władysław, kapitan Butkiewicz A- 
lojzy, kapitan Mokrzecki Justyn, kapitan Nar 
owicz Edward, kapitan Ra i Ziemo- 

wit, kapitan Zmaczyński Felicjan, rotmistrz 
Zmaczyński Mieczysław, rotmistrz Stankie- 
wicz Romuald, cznik Iigiewicz Piotr, po rucznik Misiewicz Leon, porucznik Łusko- 
wie Piotr, porucznik Nawrocki Kazimierz po rucznik Witkowski Feliks, podpor. Cywiński 
Wiesław, podpor. Masłowski Miecz: ław, podchor. alczykowski Wacław, gnio- 
mistrz Antczak Jan, sierž. Protassewicz Ka- 
zimierz, plutonowy Jankowski Pawel, kai ral Jurgenson Edward, kapral Szerłot |czeł, 

‚ qumusńz Sjaqurepy *BMq EMmouiqjni 
Gulbinowa Ewa, Wainberg Zygmunt, kob 
Kaufman, porucznik Kozłowski. ; 

ZWIĄZEK BEZPIECZEŃSTWĄ KRA- 
3U I MILICJA PASA NEUTRALNEGO 

Kpt. dypi. Galinat Edmund, porucznik 
Chocianowicz Waclaw, porucznik Grankow- 
ski Jan, porucznik Urbanowicz Edmund, 
podporucznik Urbanowicz Zygmunt, podpor. 
Jakubianiec Alfons, chorąży Komorowski 
Zygmunt, plut. Piotrowski minik, ppor. 
rez. Bohdanowicz ]Juljan, poster. Klukowski 
Jan, strzelec Stefanowicz józef, strzelec Ma 
lecki Stanisław strzelec Synowiec Paweł. 

IŁUMINACJE. 
Wieczorem miasto iluminowane było w 

szeregach miejsc. Bardzo efektownie wyglą- 
dał Zamek oświetlony (od dołu, na wzór 
Trzech Krzyży) reflektorami. Pozatem fron- 
ton Bazyliki oświetlony był reflektorami umie- 
szczonemi na dzwonicy, a. na wszystkich 
gmachach państwowych jaśniały godła pań- 
twowe i inicjały.   

    
AKADEMJA PRZEDWYBORCZA 

KOLEJARZY. 
W niedzielę w sali „Ogniska“ ko- 

lejowego odbyła się Akademja przed- 
wyborcza, w której wzięły udział wszy 
stkie rodzaje służby kolejowej, zapeł- 
niając szczelnie salę. Zagaiła akademię 
p. Bachowska, poczem do prezydjum 
zostali zaproszeni: dyrektor kolei inż. 
Falkowski, inż. Walicki, przedstawiciel 
związku maszynistów p. Kazimierz Kon 
drat, prezes związku konduktorów p. 
Jurgielewicz i przedstawiciel związku 
urzędników kolejowych p. Bandurski, 
prezes związku Numerowych p. Pa- 
włowicz. 

Przemawiali: inż. Falkowski, prof. 
Wierzyński, pp. Puchalski i Bandurski. 
We wszystkich przemówieniach myślą 
przewodnią było, poprzeć wysiłki Mar 
szałka Piłsudskiego, zmierzające do 
wyprowadzenia Polski na drogę mo- 
carstwowego rozwoju. 

Część koncertowa, na którą złoży- 
ły się mile wykonane piosenki przez p. 
Plejewską i p. Worotyńskiego, oraz u- 
twory wykonane przez orkiestrę symio 
niczną pod dyr. p. Czerniawskiego, za 

„kończyła wielce udaną akademję. 
Dyrektor kolei inż. Falkowski zazna 

czył, że przemawia jako obywatel, i 
wskazał, że do wyborów kolejarze pój 
dą z otwartą przyłbicą. 

RUCH PRZEDWYBORCZY NA PRO- 
WINCJI. 

Pow. Postawski. Dnia 9 bm. odbyło się 
w Kobylniku zebranie rezerwistów i b. woj 
skowych w ilości około 1.500 osób. Zebra- 
nie zagaił p. Kazimierz Protasewicz. Wybra- 
no na przewodniczącego p. Dubowsi ciego 
Józefa. Przemawiał p. Fryderyk Krasicki. Ze 
branie zakończono wysłaniem hołdowniczej 
depeszy do. Marszałka. S 

Pow. Święciański. Dnia 3 bm. odbył się 
w Nowych Święcianach wiec przedwyborczy 
BBWR. Obecnych 400 osób. Przemawiał p. 
Antoni Mirkiewicz. 

Tegoż dnia wieczorem odbyło się w No- 
wych Święcianach zebranie rzemieślników. 
Przemawiali: pp. Krasicki, Michniewicz, Wa- 
siłojć, Drozd i Święcicki. ‹ 

Zeb ranie uchwaliło jednogłośnie głoso- 
wać na listę nr. 1 BBWR. 

Dnia 9 bm. odbyło się zebranie w Kołty 
nianach. Przemawiał p. Święcicki. W rezul- 
tacie uchwalono głosować na listę nr. 1 
BBWR, oraz depeszę do Marszałka Pi łsud- 
skiego. 

ozatem na terenie pow. Święciańskiego 
odbyły się następujące zjazdy i zebrania, za 
kończone rezolucjami głosowania na listę 
nr. 1 BBWR. 

1) w Melengjanach — 100 osób. 
2) w Kołtynianach (zjazd delegatów 

gminnych BBWR) — 200 osób. 

KNZIENACHASZ(A 
    = A 5 

3) zjazd przewodniczących kół b. woj- 
skowych w N. Święcianach. 

4; Zjazd kobiet w N. Święcianach — 100 
osób. 

' Należy zaznaczyć, że zwoływan e przez 
organizacje radykalno - mniejszościowe wie 
ce białoruskie nie doszły do skutku. 

DALSZE ORGANIZOWANIE KOMI- 
TETÓW WYBORCZYCH BBWR W 

POW. LIDZKIM. 
W ostatnich dniach zorganizowane zo- 

stały Komitety Wyborcze BBWR w następu- 
jących miejscowościach powiatu lidzkiego: 

Rada, gmina bielicka. W skład Prezy + 
djum weszli pp.: prezes — Marja Aramowicz 
wiceprezes — Teofila Czyleka, sekretarz — 
Paulina Urbanowicz, skarbnik — Anna Czy 
leka, członek — Wiktorja Siwicka. Członki- 
nie Komitetu w Rudzie zwróciły się z gorą- 
cą prośbą do delegatki Powiatowego Komi 
tetu Wyborczego, by KWOR dołożył wszel- 
kich starań, w celu utworzenia szkoły po- 
wszechnej w Rudzie, brak której jest naj- 
większem niedomaganiem wioski, gdzie 0- 
koło 50 dzieci pozostaje bez opieki pedago- 
gicznej. 

Kulbaki, gmina tarnowska. W skład Pre 
zydjum Komitetu weszli pp.: prezes — Urba 
nowicz K., wice prezes — Szerko Bolesł., 
sekretarz — Kapłun Andrzej, skarbnik 
Bancewicz Paweł, członkowie — Gryszel 
Rol. i Mikulicz Kazimierz. 

Polip nice, gm. werenowska. W skład 
Prezydjum weszli pp.: prezes — St. Buklere 
wicz, wiceprezes — j. Waszkiewicz, sekre- 
tarz —- Emiljan Gojzewski, skarbnik — Jan 
Sadowski, członek — Stanisław Andruszkie- 
wicz. 

Wincuki, gmina werenowska. W) skład 
Prezydium weszli pp.: prezes — Wagórska 
Ludwika, wiceprezes — Kolęda Michał, se- 
kretarz — Bogusław Feliks, skarbnik — An 
na Bartoszewiczowa, członkowie — Sper- 
ski Władysław i Przeždomski Jan. 

Na każdem zebraniu, odbyły się poga- 
danki na temat obecnej sytuacji politycznej, 
kończące się entuzjastycznemi okrzykami na 
cześć Marszałka Piłsudskiego. 

BIAŁORUSINI ZA B. B. W. R. 
Staraniem Gminnego Komitetu Wybor- 

czego BBWR w dniach 1 i 2 listopada rb. 
na terenie gminy chocieńczyckiej pow. Wi- 
leįskiego, odbyły się dwa większe zebrania 
przedwyborcze (we wsi Szypki i we wsi Ko 
zły)) na których pp. Paweł Hołub. Ostafiń- 
ski. Stefan i Karczewski Jan, wygłosili obszer 
ne pogadanki i odczyty z przezroczami 
na tematy prac i poczynań Rządu i Marszał- 
ka Piłsudskiego. 

Na obu zebraniach wyczuwało się przy- 
chylny stosunek ludności białoruskiej do 0- 
bozu Marszałka Piłsudskiego, czemu dała wy 
raz w jednomyślnych uchwałach о odda- 
niu głosów na listę nr. 1 BBWR. 

Zebrana ludność z wielkim zainteresowa- 
niem wysłuchała odczytów i pogadanek, o- 
raz wielkie zaciekawienie wzbudziły w niej 
wyświetlane obrazy. 

To też dziękowała prelegentom za przy- 
bycie, oraz prosiła o cztstsze odwiedzanie. 

Należy dodać, że na całym terenie gmi- 
ny, Chocieńczyckiej, ludność białoruska, jak- 
najprzychylniej ustosunkowuje się do BBWR 

  
  

KRONIKA 
W. słońca o g. 6 m. 51. 

Z. słońca o godz. 3 m. 49 

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

z dnia 10. XL 1930 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 751 

Temperatota średnia -l- 7 

Temperatara najwyższa -l- 9 

Temperatura najniższa -l- 0,1 

Opad w milimetrach: 

GI zachodni : 
przeważający | 

endencja: spadek 
Uw sgi: Rano pogodnie, potemžpochmurno 

WOJSKOWA 
—- Nie będzie zebrań kontrolnych. Jak 

się dowiadujemy, doroczne zebrania kon- 
trolne szeregowych rezerwy i pospolitego 
1uszenia w roku bieżącym nie odbędą się. 

Władze wojskowe ze względów oszczęd- 
rościowych poprzestały w roku bieżącym na 
raportach kontrolnych oficerów rezerwy i b. 
urzędników wojskowych. 

Następne zebrania kontrolne szerego- 
wych rezerwy odbędą się w roku przyszłym. 

KOLEJOWA 
— Przygotowania do walki ze śniegiem 

na kolejach. Wobec zbliżającej się zimy, Mi- 
nisterjum Komunikacji  przydzieliło do 
wszystkich okręgowych  dyrekcyj  kolejo- 
wych pługi odśnieżne, przeznaczone do и5и- 
wania śniegu z torów kolejowych. Pługi od- 
snieżne w czasie pracy odrzucają śnieg na 
cdległość 20 metrów. Wobec niebezpieczeń- 
stwa odniesienia obrażeń cielesnych lub za-. 

sypania śniegiem, tory kolejowe podczas pra 
cy plugu będą pilnowane przez służbę. kole- 
jową. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Posiedzenie T-wa Pedjatrycznego. 

Dnia 13-XI b. r. o godz. 20 na Antokolu w 
lokalu kliniki dziecięcej odbędzie się po- 
siedzenie Wil. Tow. Oddz. Pol. Tow. Pedja- 
trycznego z następującym porządkiem dzien 
nym: 

2 1) Pokazy chorych, 2) dr. H. Kaulbersz- 
Marynowska: Sprawozdanie z ll-go Między- 
narodowego Kongresu pedjatrów w Sztok- 
kolmie (ciąg dalszy), 3) dr. K. Stawiarska: 
Opieka nad dzieckiem nieślubnem w Szwecji 
4) dr. Fejnberg: Q szczenieniu ochronnem 
* płonicy i błonicy, 5) dr. A. Trusiewiczów 
na: Przyczynek da kazuistyki niedrożności 
jent u niemowląt, 6) komunikaty zarządu, 
7) wolne wnioski. х 

Goście mile widziani. 

RÓŻNE 

— Pani Wojewodzina Jadwiga Ra- 
czkiewiczowa powróciła do Wilna i 
wznawia jutro, w dniu 13 listopada, 
czwartkowe przyjęcia w Pałacu. 

— środa Literacka poświęcona ś.p. Wł. 
Perzyńskiemu odbędzie się dzisiaj o godz. S 
wiecz. Z powodu nagłego wyjazdu p. M. K. 
Pawlikowskiego referat wstępny wygłosi 
p. H. Romer, poczem artyści teatrów miej- 
skich, p. p. Lewicka i Wyrzykowski, odczy- 
tają szereg utworów znakomitego, zgasłego 
świeżo Pisarza, wierszem i prozą. Wstęp dla 
członków, sympatyków i gości. 

— Podziękowanie. My, uczestanicy Zjaz- 
du Obrońców Wilna, oficerowie i żołnierze 
Grupy operacyjnej mjra Marjana Zyndram: - 
Kościałkowskiegó dziękujemy za gościnne 1 
serdeczne przyjęcie, jakie zgotowało nam 
nasze ukochane miasto. 

Jednocześnie pczwalamy sobie złożyć 
odziekowanie  Wileńskiemu / Oddziałowi 
Polskiego T-wa Krajoznawczego za troskli 
wą opiekę. 

Ancerewicz, Eydrygiewicz, _Jarmoło- 
ab Puhaczewski, Syska, Twardow- 

— Nadworny lekarz króla Iraku w Wil- 
nie. Przybył do Wilna przyboczny lekarz kró 
la Iraku Fejsała dr. Makowski, syn znanego 
lekarza kijowskiego głośnego z operacji do- 
konanej u Stołypina po zamachu  Bagro- 
wa na jego życie. у 

Dr. Makowski po wycofaniu się wojsk De 
nikina został przyjęty w randze majora do 
wojsk angielskich, stacjonujących w Egip- 
cie, a po przejściu do rezerwy wyjechał do 
P gdzie objął stanowisko na dworze 
króla Iraku. 

Pobyt jego w Wilnie związany jest spra- 
m nm, bowiem dr. Makowski ma 

iczną rodzinę, zamieszkałą w Wilnie prz ul. Rudnickiej. DERM 
— Nagły zgon generałowej Kubi- 

nowej. Wczoraj wieczorem zmarła nie 
spodziewanie w. swem mieszkaniu 
przy ulicy Mickiewicza.37, Anna Kubi 
nowa, żona generała W. P. 

Zgon nastąpił w chwili, gdy śp. 
Kubinowa spożywała kolację. 
_„ Przyczyny nie są ustalone, zachodzi 
iedynie przypuszczenie, że śmierć na- 
stąpiła wskutek komplikacyj serco- 
wych. 

— Przewóz ptactwa. Liga ochrony zwie 
rząt zwróciła się swego czasu do władz z 
memorjałem, wskazując na to, że ptactwo 
rzeźne przywożone jest zwykle w złych wa- 
1unkąch. Klatki są za niskie, podczas prze- 
wozu ptąctwa, który trwa kilka dni, ptactwo 
nie jest karmione i pojone. Najgorzej przed- 
stawia się transport ptactwa z Rosji. 

W tej sprawie, na podstawie ustawy o 
ochronie zwierząt, mają być wydane prze- 
pisy. Określona będzie minimalna wysokość 
klatek, pozatem przewidziane będa kary za 
niekarmienie i niepojenie ptactwa w podró- 
ży. Transport ptactwa na stacjach wyładun- 
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W PRZEDEDNIU SECESJI 
W OBOZIE ENDECKIM 

Ostatnie posunięcia miejscowych 
przywódców endeckich, którzy dla ra 
towania swych zagrożonych manda- 
tów nie wahali się zawrzeć przymierza 
z bołszewickim Szapielem i prosić u 
niego poparcia wywołało w wileńskiej 
organizacji endeckiej wielkie porusze- 
nie. Niedające się ukryć podenerwowa 
nie menerów czwórki tłumaczy się tem 
że większość mężów zaufania z tere- 
nu Wilna i Święcian, wręcz odmówiło 
współpracę z Szapielem i zapowiedzia 
ło wystąpienie z komitetu i pociągnię 
cie za sobą organizacyj przez siebie 
ieprezentowanych. Próby załagodzenia 
konfliktu pozostały bez skutku, tak, że 
rozłam zdaje się być nieunikniony 

PERYPETJE AGITATORA 
„BIALORUSKIEGO“ 

Grasujący na terenie pow. postaw- 
skiego agitator radykalnych Biatorusi 
nów, Stepowicz usiłował zorganizować 
w Postawach wiec. 

Zebrana ludność omal nie zlinczo- 
wałą mówcę, który wraz ze swym po- 
mocnikiem niejakim Buszą musiał u- 
kryć się na posterunku policji i dopie- 
ro wieczorem opuścił chyłkiem Posta- 
wy. 

BOJÓWKA ENDECKA i SZAPIE- 
LOWCY URZĄDZILI NAPAD 

w GŁĘBOKIEM 
„Dwaj przydzieleni do boku „sprzymie- 

rzenca“endekow, hramadowca, Szapiela, bo 
jówkarze czwórki Kawa i Ciszewski dobraw 
szy do pomocy kilku osobników znanych ja 
kG b. agitatorów rozwiązanej za komunizm 
Niezależnej Partji Chłopskiej, urządzili w 
Głębokiem napad na przechodzących ulicą 
trzech mieszkańców miasta. Bojówkarze od- 
dali do idących szereg strzałów rewolwero- 
wych, które na szczęście chybiły a następnie 
usiłowali uciec. 

Jednego z przywódców napadu Ciuszew- 
skiego policja aresztowała. 

W chwili zawarcia przez endecję paktu z 
jawnymi wrogami państwa, karanymi więzie 
niem ekshramadowcami, na terenie  Głębo- 
kiego większość endeków zerwała z komu- 
mitetem czwórki i zgłosiła swój akces do BB. 

Bojówkarze endeccy przypuszczając że 
-stało się z inicjatywy tych na których urzą 

k się Z dzili zamach, postanowili rozprawi 
nimi doraźnie. Gdy zbrakło argumentów słó- 
wnych (bo i wytłumaczyć sojusz ze zna- 
nym w Głębokiem Szapielem), użyli rewol- 
werow. 

  

Dr. A. SEDLIS 
Choroby kobieee 

przeprowadził się 

na Teatralną 4 (róg Pohulanki) 

kowych kontrolowany będzie przez lekarza 
weterynarji. Sztuki padłe będą koniiskowa- 
ne dła stwierdzenia powodu zdechnięcia. 

— Koniiskata „Dziennika Wileńskiego”. 
Wczorajszy numer „Dziennika Wileńskiego” 
został przyaresztowany przez Starostwo Gro 
dzkie za artykuł wstępny omawiający spra- 
wy konstytucyjne. 

TEATR I MUZYKA. 
— Teatr Miejski na Pohulance. „Skrzyp- 

ce jesienne". Dziś w dalszym ciągu sztuka 
psychologiczna E. Surguczewa „Skrzypce 
jesienne", poruszająca niezwykle ciekawe 
problemy życiowe. Interesująca ta sztuka cie 
Szy się wielkiem powodzeniem. W  rolacn 
głównych: H. Ceranka, Z. Niwińska, J. Krecz 
mar i R. Wasilewski, który sztukę tę z ca- 
łą starannością wyreżyserował. Sztuka otrzy 
mała malowniczą oprawę dekoracyjną wt- 
dług projektów |. Hawryłkiewicza. 

— „Noc listopadowa”. Na dzień 28 - 
stopada Teatr Miejski na Pohulance przy- 
gotowuje arcydzieło literatury polskiej „Noc 
listopadowa* S. Wyspiańskiego. Reżyserję 
objął R. Wasilewski, kierownictwo  malar- 
sko-dekoracyjne prof. F. Ruszczyc, 

Teatr Miejski w „Lutni*, Dzisiejszy 
koncert L. Sobinowa. Dziś wystąpi w Wilnie 
raz jeden tylko zaszczytnie znany znaxomi- 
ty artysta operowy o sławie wszechświato- 
wej Leonid binow. W niezrównanej inter- 
pretacji tego wielkiego artysty usłyszymy 
arje operowe, oraz szereg ulubionych piešni 
i romansów: Glinki, Dargomyżskiego, Rim- 
skija-Korsakowa, Bałakirewa, Czajkowskie- 
go, Rachmaninowa i innych. 

    
  

  

W dzisiejszym koncercie weźmie udział 
wybitny pianista i kompozytor Borys Sobi- 
now, który wykona szereg utworów Debiis- 
sy, oraz własne kompozycje. 

Koncert wywołał żywe zainteresowanie. 
Pozostałe bilety nabywać można dziś od 

godz. 11 rano. 
„Nie rzucaj mnie madame", Jutro 

grana będzie w dalszym ciągu świetnie wy- stawiona najnowsza komedja S. Kiedrzyń- skiego „Nie rzucaj mnie Madame" w wyko- naniu całego zespołu artystycznego z dyr. Zelwerowiczem na czele. Dotychczasowe 
przedstawienia tej komedji odbyły się przy 
wypełnionej do ostatniego miejsca widowni. 
ACE wienia popołudniowe. W nie- 

dzielę „nadchodzącą odbędą się w teatrach 
miejskich przedstawienia popołudniowe po 
Napoj zniżonych. z teatrze na Pohulance 
ukaże się po raz 2l-szy „Mł las“ J. A. 
Heriza, w teatrze Lutnia” aji ko- 
medja francuska Birabeau „Mała grzesznica“ 

CO GRAJA W KINACH 

Ognisko Kolejowe — Intrygant | 
Kino Miejskie — Szalony książę 

Arka Noego 

Hollywood — Parada miłości 
Wanda — Skrzydlata flota. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Nagły zgon. Wczoraj 'w dzień zmarła 

nagle 60 letnia Weronika Mano, 
zamieszkała przy ulicy Karisbadzkiej 9. 

Wezwany lekarz Pogotowia Ratunkowe- go stwierdził jedynie śmierć, która nastąpi- 
ła z powodu ataku sercowego. 
„, — Zatruta się wędlinami. Po spożyciu wę 
Gliny zasłabła Salomea Szejnicka (Kalwaryj ska 99). Po stwierdzeniu że Szejnicka uległa 
zatruciu, odwieziono ją do szpitala Sawicz. 

>— Wołała Śmierć niż małżeństwo. We 
wsi Łokucisze gminy turgielskiej popełniła sa 
mobójstwo przez powieszenie się 19 letnia 
Stefanja Wojciukiewiczówna. 

Powodem tragicznego kroku było niepo- 
rozumienie rodzinne, bowiem matka zmarłej 
nastawała stanowczo, by Wojciukiewiczów- 
na wyszła zamąż za sasiada. Ten zaś był 
dla niej zupełnie obojętny. Wolała śmierć niż 
małżeństwo z niekochanym mężem... 

i 
\ 
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Zabicie zbiega z więzienia litewskiego 
W pobliżu Oran straż kowieńska usiło- 

wała zatrzymać jakiegoś osobnika, uciekają- 
cego przez granicę. W pościgu zbieg został 
zastrzelony. Zabitym okazał się Jan Wasile 

wski, przestępca polityczny, który zdołał u- 
ciec z pod eskorty w trakcie przewożenia go 
do więzienia w Ucianach. 

Powódź na ul. Sofjanej 
Długotrwałe deszcze spowodowały znaczne podniesienie się wody aa rzece Wi 

lence, która w niektórych miejscach nawet wystąpiła z brzegów. M. in. przy ulicy So- 
ija nej, na Zarzeczu, wezbrane wody Wilenki zalały tereny nadbrzeżne koło posesji 
mr. 6, wdzierając się jednocześnie do suteryn, które musiano opróżnić. Powódź miała? miejsce w dzień, więc opanowana została bez trudności i większych strat nie pociągnęła. 

  

  

Wsprawie wyborów do Sejmu 
i Senatu 

(Komunikat Centrali Stowarzyszeń restaura- 
torów, hotelarzy i pokrewnych zawodów 

Rzeczypospolitej Polskiej). 
Naskutek licznych zapytań ze strony 

członków stowarzyszeń, wchodzących w 
skład Centrali, prezydjum Centrali wyjaśnia, 
że stanowisko Centrali nie uległo zmianie 
od czasu wyborów do ciał ustawodawczych 
w 1928 r. 

Stoimy nadal na  platiormie, przyjętej 
przez Radę Naczelną Zjednoczenia Stanu 
Średniego, do którego swego czasu zgłosi- 
ia akces nasza Centrala naskutek uchwały 
ogólsiego zjazdu delegatów. 

W myśl tego stanowiska współpracuje- 
my z Ogólnopolskim Gospodarczym Komite 
tem Wyborczym Mieszczaństwa, który wzy 
wa członków organizacyj, należących do Sta 
nu Średniego, do głosowania zarówno — @0 
Sejmu jak i do Senatu na listę nr. 1 „Bez 
partyjnego Bloku Współpracy z Rządem* na 
częle której stoi Pierwszy Marszałek Polski 
i Prezes Rady Ministrów, Józef Piłsudski. 

Idziemy do urn wyborczych z wiarą, że 
zwycięstwo listy nr. 1 przyczyni się do wy- 
prowadzenia Polski z obecngo chaosu w dzie 
dzinie zagadnień ustrojowych, ugruntowania 
jej potęgi mocarstwowej, przezwyciężenia 
kryzysu gospodarczego i zapewnienia  lep- 
szej przyszłości warstwom, Stanu Średniego 
który — ze szkodą dla Państwa — nie zaj- 
muje dotychczas stanowiska, choć jest to 
potrzebne dla rozwoju ekonomicznego i po- 
tęgi Polski. Wierzymy nakoniec, że słuszne 
postulaty naszego zawodu znajdą zrozumie- 
nie i poparcie u członków klubu „Bloku* w 
ciałach ustawodawczych. 

Prezydjum Centrali Stowarzyszeń. 
Restauratorów, hotelarzy i pokrew- 
nych zawodów Rzplitej Polskiej. 

Nowości Wydawnicze 
—Prawo cywilne, obowiązujące na Zie- 

miach Wschodnich w Rzeczypospolitej, w 
dwóch tomach, tom I-szy, z:języka rosyj- 
skiego na polski przetłamaczyli: J. Kozłow- 
Ski, wiceprezes Sądu Okregowego w Wilnie 
i W. Szawłowski, sędzia Sądu Okręgowego 
w Wilnie. Wilno 1930 r. Skład główny w 
księgarni K. Rutskiego. 

W ostatnich dniach wyszedł z druku 
przekład z języka rosyjskiego na polski pra- 
wa cywilnego, obowiązującego na Ziemiach 
Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej (tom 
X Zwodu pr. 0, w opracowaniu wice- 
prezesa Sądu Okręgowego w Wilnie ). Ко- 
RE i sędziego okręgowego w Wil- 

nie W. Szawłowskiego. 
Praca ta jest bardzo na czasie, gdyż je- 

dyny dotychczas przekład t. X prawa cy- 
wilnego ros. dokonany przez Aleksandra 
Mogilnickiego, został w sprzedaży wyczer- 
pany. Zresztą przekład ten jako znacznie 
wcześniejszy, bo dokonany w 1920 r., nie 
mógł obejmować przepisów prawnych obec- 
nie obowiązujących, a wprowadzonych 
przez tłumaczy do obecnego wydania, jak 
np. prawo hipoteczne, autorskie, prawo o 
spółkach akcyjnych o wywłaszczeniu ect. 
zostały przytoczone również w tem wyda- 
niu przepisy kodeksu cywilnego, dotyczące 
opieki i kurateli. 

‚ Pierwszy tom zawiera 544 strony. Zapo- 
wiedziane jest wydanie tomu drugiego, któ- 
ry ma zawierać tezy do artykułów t. X oraz 
ustawy związkowe. 

ZSĄDÓW 
ECHA SPRAWY „ROLBANKU* 

Głośna swego czasu sprawa „Rolbanku” 
t. jj Banku Rolniczo-Przemysłowego była 
przed kilku dniami tematem rózważań Sądu 
Apelacyjnego w Wilnie. 

Jak pamiętamy w roku 1925 zaczęło się 
to, co w konsekwencji sprowadziło na ławę 
oskarżonych dyrektorów tego banku. Nie 
będziemy powtarzać zarzutów, stawianych 
wówczas dyrektorom, dość jest przypóm- 
nieć, że niedozwolone tranzakcje skrzywdzi- 
ły 94 ziemian, którzy odczuwając silnie prze- 
silenie gospodarcze, zwrócili się do Banku 
o pomoc, a w rezultacie stracili 76.356 zł. 

Sąd Okręgowy rozpoznał sprawę (skan- 
dal był tak głośny, że sprawa nie dałą się 
zatuszować i dyrektorzy zasiedli na ławie 
oskarżonych) i uznając wszystkich czterech 
dyrektorów, jako winnych wyniósł wyrok 
skazujący ich na karę więzienia, od 6 mie- 
sięcy do 2 lat. 

Sąd Apelacyjny łagodniej odniósł się do 
oskarżonych, zmniejszając karę do trzech 
miesięcy więzienia dla każdego. 

I ta, stosunkowo łagodna kara została im 
darowana na mocy amnestji. 

BABKA SKAZANA ZA ZAMORDOWANIE 
WNUKA. 

  

Dwudziestpletnia lózefa _ Astramowiczo- 
wa i jej matka Aleksandra też Astramowi- 
czowa (obydwie ze wsi Sienciełowszczyzna 
pow.- Oszmiańskiego) stanęły przed Sądem 
oskaržone 0 zamordowanie noworodka, 
dziecka |ózefy. 

Sekcja zwłok maleństwa wykazała, że 
miało ono skręconą szyję. 

Sąd Okręgowy skazał: matkę na rok i 
sześć miesięcy domu poprawy, a babkę, ja- 
ko sprawczynię morderstwa na cztery lata 
vięzienia ciężkiego. 

Sąd Apelacyjny stanął na innem stano- 
wisku i uznał, że materjał dowodowy nie 
wykazał winy matki, natomiast cała wina 
spada na babkę. 

Józefa Astramowiczowa (matka) zosta- 
ła więc uniewinniona, a w stosunku do Alek 
sandry wyrok pozostawiono bez zmiany. 

Kącik Grafologiczny 
D. O. X. 13. Proszę przyjąć wyrazy 

ubolewania szczerego nad cierpieniem Рай- 
skim. Przypuszczam jednak, że umiejętna 
kuracja i opieka domowa przyczynią się do 
prędkiego zdrowia. 

O ile moje życzenia wyzdrowienia będą 
miały skutek będę niezmiernie rad. 

Drogi Panie, studja średnie, które pan 
poza sobą posiada, wystarczają jako cenzus 
na poświęcenie się średnim studjom specjal- 
nym. Uważam w danym wypadku kontyntuo= 
wanie studjów gimnazjalnych za zbędne. Ma- 
tura z 8-iu klas sama przez się nic nie daje. 
Półmędrków mamy dość w Polsce—brak nam 
specjalistów. Wiek pański ma wielkie „nie- 
dociągnięcia*, niemniej jednak—zasadn'cza 
wada Pańskiego charakteru (szybkie zniechę- 
canie się do danego przedmiotu) winna być 
skowana —wolą. Chcieć—to mamy módz. Do- 
wiedli tego niemcy w czasie wojny. 

Nerwowość jest u Pana przejawem— 
przemijającym i należy dociekać jej 
przyczyny w Pańskiem cierpieniu. Jest to 
bezprzecznie cecha nie dodatnia—to należy 
zwalczać. 

Być proszę bardziej realnym i do no- 
wego życia zabrać dużo zdrowych projek- 
tów. Ściskam dłoń. 

Pogrzeb nestora dziennikarzy 
żydywskich 
W dn. wczorajszym zło- 

żono na wieczny spoczynek zwłoki ne- 
stora literatury i dziennikarstwa żydo 
wskiego redaktora Szmuela Lejba Cy- 
trona. 

W pogrzebie wzięły udział organi- 
zacje, pozatem licznie reprezentowane 
były szkoły żydowskie. Kondukt roz- 
ciągnął się na znacznej przestrzeni. 

Przed synagogą przy ul. Zawalnej, 
gdy kondukt zatrzymał się, kantor i 
chóry odśpiewały modły. Od domu ża- 
łoby do synagogi niosła trumnę mło- 
dzież żydowska i przedstawiciele orga 
nizacyi literackich i dziennikarskich. 

Fogrzeb odbył się na koszt gminy ży- 
dowskiej. 

Zmarły był wielce zasłużony w 
dziedzinie literatury żydowskiej, sły- 
nął jako doskonały znawca hebraj- 
szczyzny, napisał bardzo wiele pras, 
cenionych w sferach żydowskich, brał 
czynny udział w życiu dziennikarstwa 
żydowskiego i był badaczem przeszło 
ści żydostwa polskiego. 

Syndykat Dziennikarzy Polskich w 
Wilnie wyraził kondolencję rodzinie 

zmarłego i Syndykatowi Dziennikarzy 
Żydowskich, wysyłając na pogrzeb 
swego reprezentanta. 

RADJO WILEŃSKIE 
ŚRODA, DNIA 12 LISTOPADA 

11.58: Czas. 
12,05 — 12,50: Koncert solistów (płyty) 

l)Rossini: Uwertura z op. „Semiramida”, 

2),„Pozwól spocząc“ — Nostitz, (S. Gru- 

szczyński) 3) Wieniawski — Romans z kon 

certu d-moll (K. Morini) 4) Schubert — 

impromtu (I. Paderewski) 5) Mozart — 

Warjacje (Ada Sari) 6) Massenet — Arja 

z op. „Werther* (M. Battistini) 7) Mussorg 
ski — Arja Warłaama z op. „Borys Godu- 

now" (T. Szalapin) 8) Czajkowski — Walc 

kwiatów (ork.) 
13,10: Kom. meteor. 
15.45 — 15.50: Progr. dzienny. 
15.50 — 16.15: Odczyt z Warsz. „Dlacze 

go w Polsce skarżą się na podatki" — wygł 
D. Gniazdowski. į rb 

16.15 — 16.45: Audycja Фа dzieci z 
Warsz. VE 

16.45 —- 17.15: Koncert dla młodzieży 
17,15 —- 17.40: „Generał Wł. Zamoyski 

w świetle swoich pamiętników* — odczyt 
z Warszawy wygł. prof. H. Mościcki. 

17,45 — 18.15: Koncert z Warsz. 
18,15 — 19.00: „Główne linje polityki 

społecznej rządów pomajowych* — odczyt 
z Krakowa wygł. gen. Hubicki, podch. sta- 
nu w Min. Pracy i Op. Sp. 

19.00 — 19.10: Chwilka strzelecka. 
19.10 -— 10.25: 

szawy. 
19,25 — 19.35: Program па czwartek i 

rozm. 
19.35 — 19.55. Pras. dziennik radjowy z 

Warsz. 
19.55 — 20.15: Pogadanka radjotechnicz 

na wygł. Mieczysław Galski . 
20.15 — 20.30: Feljeton z Warsz. 
20.30: Koncert solistów z Warsz. 
22,00: Feljeton z Warsz. („„Londyn w no 

cy — wygł. Teodora Drzewiecka.) 
22,15: Koncert wieczorny: (płyty) 1) 
22,55 — 24.00: Komunikaty i muz. tan. 

z Warsz. 

BEZWARUNKOWO 
najwygodniej. załatwiać wszelkie ogło- 

szenia i reklamy do „SEOWA“ i do 

innych pism za pośrednictwem 

Kom. rolniczy z War- 

  

Biura Reklamowego Stefana Gra- 
bowsklego w Wilnie, Garbarska 1, 

tel. 82. 

  

Kosmetyki 
Leczniczej 

J. Hryniewiczowej. 

  

о 

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

MIEJS : SK | „W WRAJU $REBRRYCH LISOW“ 5 
ul. Ostrobramska 3, 

Dziś! 

KINO-TEATR 

„HELIOS“ 
Ul. Wileńska 38 

Tel. 926. 

Dźwiękowe kino 

„HOLLYWOOD“ 
Mickiewicza 22. 

W roli głównej Rin-Tin-Tin. Nad 
Kssa czy:na od g. 3 m. 30. 

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

z ulubieńcem śpiewakiem MAURICEM CHEVALIER, któr 
oraz Jeanette Mac Donald 

Małżonek* Leona Xaurofa i Julesa Chaneela Nad 
Ceny zniżone tylko na pierwszy seans. 

Potężny Przebój Dźwiękowy, który zachwycił Światl 
Dźwiękowo-śpiewne arcydzieło ze 

pė 
Wspaniała opowieść miłosna. 

W roli gł. ulub. publiczn. 

(MARSYLJANKA) 

Laura La Plante 

znana z filmu 

program: „Mik i Jerry na wywczasach“ — Kom. w 2 aktach 
woczątek seansów od g. 4-ej. Następny p'ozram: „Prezydent“. 

Film nad Filmy! 
„Złotej Serji*, Przebojow. prod. 1931 r. 

A 
r Śpiew—Chór— Przepych Wystawa 

Ceny zniżone tylko na pierwszy seans. Seansy o godz. 4, 6, 8 
Dia młodzieży dozwolone 

i 10.15. 

PARADA ĄIŁOŚCI 
y odśpiewa w języku francuskim swoje piosenki 

„Król Żebraków*. Film jest osnuty na tle głośnej zai sia 
program: dodatek džwiekowy. 

Początek 0 godz. 4-ej ost. 10.30. 

„Ksiąžę 

  

  

  

  

  

Polskie Kino Dziś! Od czasów „„Ben-Hura'' takiego filmu jeszcze nie było jak: „Wielka parada'* w powietczu p. t. 
@ 

PP WANDA „SKRZYBLATA FLOTA 
Wielka 30. Tel. 14-81 W elka epopea powi”*t zna w 12 aktach. 

W roli głó*nej: RAMON NOVARRO i ANITA PAGE. 

2 Dziś! Oryginalny arcytwór stanowiący nową erę w historji ilustrujący najbardziej nie i Kino-Teatr nak prawdziwe arcydzieło Kosztem dziesiątków miljonów dolarów przy iial 100.000 A anas ula „STYLOWY“ wszechświatowej ARKA KOEGO Potężne epokowe arcydzieło w 14 aktach. ra 2 sławy p.t. 8 FB Z W roli gł. Dolores Costelo i George O'Brien 
WIELKA 36. U w aga: doceniając wielkie walory artystyczne filmu Arki Noego dla spotęgowania wrażeń specjalna ilustracja muzyczna: symfoniczna i 2 orkiestry dęte. Że względu na wysoką wartość artystyczną dla młodzieży dozwolone. 
  

  

akuszerkij | Ogłoszenie przetargu 
AKUSZERKA 

ŚMIAŁOÓWSKA 
oraz Gabinėt Kosme- 
tyczny, usuwa /inarsz 2 
ki, piegi, wągry, łupież, 
brodawki, kurzajki, wy- 
madanie wiosów. Mic- 
kiewicza 46. 

   

       
ZAR WRZ 

KOSMETYKA 

GABINET 
Racjonalnej Kosme- 

tyki Leczniczej. 

Wilno, A ši 

"kobiecą 
m. 

Urodę konserwu- 
je, doskonali, cdświe- 
ża, usuwa jej skazy 
i braki. Masaż 
twarzy i ciała (panie) 

z terminem objęcia 

ierty do Prezydjum 

2: 

po 

po 500 zł. 

Sztuczne opalenie ce- Ró i 4 
ry. Wypadanie włosów o 150zł. p 
i łupież. Najnowsze 5 10027 
sdobycze kosmetyki ra- po 75 3ł1 3, 

cjonalnej. BRAK 
Codziennie od g. 10—8. 

W. Z. P. 43. po 50zł. , 

po 252zł. , 
i rąk czer- Ilosa' ze. 

zmarszczki, wągry, bro- 
po i kurzajki usuwa 
'abinet ° 

Cedi6 łączony do oferty. 
5. Ważność i 

ul. WIELKA A 18 mA 
Przyj. w g. 10-11 4-7 

W. Z. P. M2, 

Autobus 
nabędę z koncesją na 
linje zamiejskie i tak- 
sówkę 6 osobową Te- 
qefon 14-37 

1. Dyre   

    

  

   
szenia przetargu. 

  

ZRAKOŃĄITE UZNANE ZA NAJLEPSZE ŻĄDAJCIE 

WÓDKI, LIKIERY I WINA 

.$-—— GIEN 

  

b ž & ’-кд SP. AKC. w WARSZAW IE 

10. linformacyj    

    

  

      

  

A. ARMANDI 

" WŚRÓD NOCY BEZ 
GWIAZD 

-— Gdzie? 
— Gdzież mieliby być, jak nie w 

4Barranco“? 
-— W'„Barranco?.... Ja myślałem, 

że Mendizobal...... 
— Muszę więc zawiadomić pań- 

stwa, że Mendizobal zakończył tragicz 
nie swój żywot: został powieszony. 

Bella spojrzała ze wzruszeniem na 
bliznę, widoczną na czole Geralda, i 
szepnęła: 

— 0! tego mi nie żał ani trochę! 
— Ale kto ich powiesił,? — za- 

pytał zaciekawiony Fortiolis. 
Bustamente zrobił gest niezdecy- 

dowany: 
— Nie mam co do tego pewności.. 

tylko pewne przypuszczenia.... 
— A więc kto? 
— Któżby, jak nie ci, dla których 

obaj wisielcy pracowali i których 
zdradzili? Ci, którzy uważali siebie za 
pokrzywdzonych i pragnęli zemsty. 
Ta straszna siła, która od wielu lat sy- 
stematycznie zagarniała bogactwa Me 
ksyku, nie cofając się przed żadną 
zbrodnią, gdy chodziło o dopięcie ce- 
lu. 

Twarz meksykańczyka wykrzywiła 
się z wyrazem strasznej nienawiści, 
pięście zacisnęły się kurczowo. 

— Ale w takim razie... „Barran- 
co“? — zapytat z niepokojm Fortio- 

His. 
Triumfujący uśmiech 

twarz rewolucjonisty. 
— „Barranco'* może się nie oba- 

wiać „Wielkiej Czwórki”. 

rozjaśnił 

— Ale... 
-— Powtarzam: może się nie oba- 

wiać! — rzekł zimno. — Kiedy Czar- 

ny Pedro kładzie veto,, „Wielka Czwór 
ka '' wie, co to znaczy i nie ryzyku- 
ie. Zbyt wielkie to dla niej ryzyko i 
zbyt poważna stawka. Niech się pan 
nie obawia o los naszych  „dzieci“. 
Ja odpowiadam za ich  bezpieczeń- 
stwo. 

Wobec żelaznej, niezłomnej woli 
„Czarnego Pedro" obawy wuja Cora- 
be'a prysły. A zresztą sam był gotów 
walczyć o szczęście „dzieci“. Nie 
przerażała go ani „Wielka Czwórka', 
ani nikt inny. 

Bella uśmiechała się wesoło. 
— Ale, ojcze, nie powiedziałeś do 

tąd, co ciebie zatrzymało tak długo. 
-— To bardzo proste, — odrzekł 

Bustamente, — czekałem na pocztę. 
-— Na jaką pocztę? 
— Na list od Nepomuceno. 
— Przecież pan mówił, że ten 

człowiek nie odpisywał panu?... — 
wtracił Fortiolis. 

— Tak, a pański siostrzeniec wie 
dobrze, dlaczego tak jest. Nieprawdaż 
Geraldzie? 

— Najwidoczniej nie było mu 
śpieszno z wyjaśnieniem przyczyn, któ 
re spowodowały napaść na „Barran- 
е@ 

— Właśnie. W odpowiedzi na mo- 
je listy i kablogramy milczał uparcie, 
jakby wody do ust nabrał. Widocznie 
liczył na to, że uda mu się winę zwalić 
na poczte i wytłumaczyć mi, że ani de 
pesz, ani listów nie otrzymywał. 

— W jaki sposób udało się panu 
wytrącić go z tego stanu niemoty? — 
zapytał Fortiolis. 

„— O! Bardzo łatwo! Wyjeżdżając 
ż Fiancji, napisałem, że jeżeli nie do- 
stanę w San - Francisco listu ze szcze 
gółowym raportem i wyjaśnieniami, to 
pierwszym moim czynem po powrocie 
do Meksyku, będzie wydanie rozkazu 
rozstrzelania mego zastępcy. 

— Aha! Więc to ze strachu o wła 
sną skórę! : 

— No, o skėrę nie chodzi mu tak 
bardzo. Jako mój pomocnik nieraz na- 
rażał ją. Ale chociaż nie dba o życie, 
jednak umie ocenić jego rozkosze, nic 
więc dziwnego, że nie miał wielkiej o- 
choty pożegnać się z życiem przez roz 
strzelanie.! 

— Czy pan wykonałby swą groź- 
bę? 

Bustamente spojrzał niepewnie na 
córkę: 

— Wie pan co 
dych i chodźmy © 
Niać o sprawach, które nas tylko in- 
teresują. Chodźmy stąd, drogi panie. 

Ujął pod rękę Fortiolisa i wypro- 
wadził go na pokład. 

„„Nevada* płynęła szybko wzdłuż 
brzegu w kierunku południowym. Bu- 
stamente długo wpatrywał się w pia- 
nę, otoczającą okręt i, nie patrząc 
na Fortiolisa, rzekł: 

— Pan pyta, czy wykonałbym swo 
ja groźbę? Muszę panu na to odpowie 
dzieć. Uczyniłbym to bez wahania. 

— A przecież życie ludzkie jest 
tak drogie... — zauważył poważnie 
Fortiolis 

— Tak, ale życie narodu, kraju 
całego, jest więcej ważne. Pan zna cel, 
któremu służę, i pan mi współczuje. 
Moi ludzie — to moja armja, moi za- 
stępcy muszą mi być ślepo oddani i 
posłuszni, abym mógł utrzymać dyscy 
plinę w tej armji. Nie mogę pozwalić 
obniżyć mój autorytet. Tylko moje 
imię, mój autorytet, daje nam tę siłę, 
jaką mamy. Niech pan zaczeka, kiedy 
przyjedziemy na miejsce pan sam się 
przekona. 

— Nigdy nie odważyłbym się kry 
tykować pana. 

— ]a wiem. Obaj jesteśmy inni, 
niż wszyscy ludzie, ale to nie znaczy, 

  

zostawmy mło- 

  

ażebyśmy byli pozbawieni zalet, z 
których pysznią się moi ludzie. Czu- 
jemy do siebie wzajemnie zaufanie i 
szącunek. Dlatego chciałem panu po- 
wiedzieć szczerą prawdę: drogi przy- 
jacielu, jedno miałem tylko uczucie, sil 
niejsze od miłości ojczyzny — była 
niem miłość do córki! Ona teraz wy- 
chodzi zamąż.... O! Niech pan nie my- 

śli, że uskarżać się będę na samotne >ć 
która mnie oczekuje, že przema 
przeze mnie egoistyczne pobuć      

    

  

mnie najważniejszem  iest je; SZCzĘ- 

ście! Uważam bratanka p ego za 

człowieka uczciwego : dobrego. Wiem 

że Bela będzie 7 nim szczęśliwa. 
   Czy mogę odda pod opiekę pana mo- 

ją ukochaną corkę? 
° — jakto? Pan ma zamiar opuścić 
nas? Rozstač się z córką? 

— Nie, będę blizko was i będę 
strzegł moich dzieci. Ale stała moja 
obćcność nie zapewni im bezpieczeń- 
stwa. Nie mam prawa porzucić roz- 
poczętego dzieła, a niema nikogo, kto 
by mógł mnie zastąpić. Pragnę poświę 
cić ojczyźnie resztę mego życia. Pan. 
będzie z nimi, będzie mnie pan im za- 
stępować i sądzę, że będzie pan ko- 
chać moją córkę, niemniej niż swego... 
Pan mnie rozumie? 

Zmieszany Fortiolis 
— Jakto? Pan wie? 
— Trochę wiem, a trochę się do- 

myślam. Dostałem te papiery, o któ- 
rych wspomniałem. Przeczytałem je, 
nie przez ciekawość, ale dlatego, że 
chciałem wiedzieć, w jakim celu pan 

je przechowywał. 
— Więc to te papiery, które Me- 

eri 

wybełkotał: 

— Tak, te, które Meer ukradł po 
śmierci pańskiego brata. Oto one.. Nie, 
proszę ich teraz nie oglądać, pan ° 
je przeczyta w swojej kajucie. Wtedy 
zrozumie pan, dlaczego nie chciałem 

Jeżeli ofercnt, którego ofertę przyjęto, z jakichbądź 
wodów nie zawrze umowy dzierżawnej na znanych mu warun- 
kach, lub też nie obejmie dzierżawy w terminie umówionym, 
to zatrzymane na poczet kaucji wadjum przypada na rzecz 
Skarbu Państwa kwit na wpłaceme wadjum winien być 

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Wilnie ogłasza 
niniejszem przetarg publiczny na dzierzawę restauracji st. Ba- 
1anowicze i bufetu st. Wilejka z terminem objęcia I grudnia 
1930 r., bufetów st. Pińsk, Podbrodzie, 
Bielsk Podlaski, Łapy, Platerów, Waliły, Siemiatycze, Połocza- 
ny, Mordy, Mońki, Juchnowicze, Olechnowicze, Żahacie, Krzy- 
wicze, Lachowicze, Nowodruck, Horodyszcze, Kienia,, Andrze- 
jewicze, Parachonsk, Swisłocz, Narewka, Gawja, Ros, Hodu- 
ciszki, Budsław, Dubica, 
z termineni objęca 1 stycznia 1934 r. i bufetu stac. Druskieniki 

Wołkowysk III kl., 

  Różanka, Łachwa i fryzjerni Suwałki 

1 lutego 1931 r. 
1. Osoby, ubiegające się o te dzierżawy mają wnieść C- 

Dyrekcji KP w Wilnie, najpóźniej do dnia 
21 listopada rb. o godz. 12-eej w południe. 

Oferty z oznaczeniem cyirowem i słownem oferowa- 
nego rocznego czynszu dzierżawnego w złotych, należy składać 
pod adresem „Prezydjum Dyrekcji KP w Wilnie, ul. Słowackie- 
go 2* w kopercie z napisem „Oferta na dzierżawę...... 

3. Oferenci mają wyraźnie stwierdzić w ofertach, że wa- 
runki dzierżawy znane im są dokładnie. 

4. Równocześnie z wniesieniem oferty aależy złożyc w 
Kasie Głównej Dyrekcji wadjum w wysokosci: 

2000 zł. restauracja Baranowicze. 
700 zł. bufety: Pińsk, Podbrodzie, Wołkowysk Ii kl. 

« 

Wilejka, Druskieniki, 
Bielsk Podlaski 
Łapy, Gawija, 
Platerowo, Andrzejewicze, Lachwa, 
Parachońsk, Budsław, Dubica, 
Siemiatycze, Połoczany, Mordy, Mońki, 
Juchnowicze,  Olechnowicze,  Zahacie, 
Lachowicze. 
Waliły, Swisłocz, Narewka, Hoduciszki. 
Nowodruck, Horodyszcze, Roś,  Kienia, 
Różanka, Krzywicze, fryzjernia Suwałki. 

ро- 

do- 

skuteczność prawna zawrzec się mającej 
umowy dzierżawnej jest zależna od uzyskania przez dzieržaw- 
cę właściwej koncesji (paten'u) w myś! obowiązujących ustaw. 

6. Oferenci są związani swemi ofertami przez przeciąg 
5 tygodni, licząc od dnia otwarcia ofert. 

kcja zastrzega sobie prawo oddania wyżej wymie 
nionych dzierżaw w-g swego uznania jednemu z pośród oie- 
rentów, lub innej osobię ż wolnej ręki, nie bacząc na wynik 
postępowania licytacyjnego. 

8. Dyrekcja PK w Wilnie ni 
za niezawinione niedotrzymanie 
przetargu terminu. oddania przedmiotu dzierżawy. 

9. Oferent, którego ofertę przyjęto ponosi koszta ogło- 

  bierze odpowiedzialności 
zonego w ogłoszeniu 

  

bliższych udziela Wydz. Osobowy codzien- 

nie, oprócz dni świątecznych w godzinach urzędowych. 
Otwarcie ofert, nastąpi 21 listopada 1930 roku. 

Wilno, dn. 21 października 1930 r. 

DYREKCJA OKRĘGOWA KPK W WILNIE. 

„Popierajcie L.0.P.P. 
EESRSZDE WODE OGONEK TROOPE IE DAP. POTTCAEY TESTAI NAREWKA 

pokazywać ich w obecności pańskie- 

go.... pańskiego... : 
Fortiolis obejrzał się ze przestra- 

chem i położył palec na ustach: 
— Ciszej!... On nie powinien nic 

wiedzieć. 
   

   znie! — rzekł Bustamente. 

ścisk gorąco jego dłonie. 

Fiorestyn Fortiolis wyszedł z ka- 
juty. Oczy miał zapuchnięte i czerwo- 
ne, nogi chwiały się pod nim. Na spo- 
kojną powierzchnię jego nowego życia 
podniosła się wzburzona piana prze- 
szłości i zmąciła spokój. Ale pewność, 
której nabrał teraz, zapełniała jego 
serce uczuciem  bezgranicznej słody- 
czy. 

"uje Bellę i Geralda w kory 
tarzu, podszedł do nich i z niezwykłą 
czułością objął syna. ' 

— Chłopcze drogi! Kochany mój! 
Boże, jakże będę dbał o twoje szczę- 
ście, o twoje dobro! ` 

Bella patrzała na niego ze zdumie- 
niem. 

-— Jakie pan ma czerwone oczy! 

Gerry, możnaby przypuszczać, że 
twój wujaszek płakał? 

—— Płakał? 
Wuj Corabe wyprostował się i roze 

śmiał, ukradkiem wycierając ukryte 
wśród zmarszczek łzy. 

— ja płakałem? Nic podobnego! 
Zdrzemnąłem się tylko chwilę. Nie mo 
gę w żaden sposób przyzwyczaić się 
do tego rodzaju podróży. Co za słoń- 
ce! Jakie morze cudowne! A upał?..... 
Co powiedzielibyście na to, gdyby tak 
wypić po szklaneczce czegoś orzeźwia 
jącego? Bo doprawdy czuję, że mu- 
szę sobie sił dodać! 

Poszli do bari okrętowego: 
— Szampana dla państwa, — roz 

kazał Fortiolis — a dla mnie coś ta- 

  

Pianina 
najsłynniejszej 

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

uznane za najlepsze w kraju 
(na Targach Północnych nagrodzone 

Wieikim Złotym Medalem) 
sprzedaje na dogodnych warunkach 

Kijowska 4 Abelow. a 

  

    

  

Pokój do wy- 
najęcia 

Mostowa 5 m. 8. 

apelusze damskie, 
POSADY K duży wybór. Obsi4- 

lunki— przeróbki, tanio 
Zofja Moszczyńska. 

Trzeźwy szofer Uwaga! Bernardyūski 
mechenik posiadający Zaułek Nr. 10 m. 1. 
chlubne . | świadectwa," TT 
poszukuje posady na 
miejscu lub na wyjazd 

  

Auta 
ma wyjazd zamiejskie 
Zamówienia przyjmu= 
je telefon 6-87. 
  

  

Bezpłatnie! 
Wiadomość _ Admini- Napisz natychmiast 

stracja „Słowa* imię, rok, miesiąc uro- 
—— dzenia, otrzymasz ana 
Pokojówka lizę charakteru, zdqę 

ności, przeznaczenia, 
z szyciem i haftowa- i 

niem poszokoje” poz oe ów Z 
dy. Filarecka 4]6—1_* darmo. 75 gr. (zną- 
od 11 do 2 p. p. czki pocztowe), na 

przesyłkę załączyć. 
Warszawa, Psycho- 

RÓŻNE 

Droga do 
piękna... 

to stałe używanie šnie- 
žnego kremu znikają- 
cego „Pani“ do twarzy 
i rąk. Wyrób Labor. 
Chem. „Tlenol*, War- 
szawa, Miodowa 14. 

ZGUBY 
ZSZ został dn. 

10 b. m. pugilares 
z pieniędzmi i legity- 
macją „służbową na 
imię D-ra Jana Szmur- 
ły, Profesora Uniwer- 
sytetu Stefana Batore- 

go. Łaskawy i uczciwy 

Grafolog Szyller-Szkol- 
nik, Nowowiejska 32 

  

|SPRZEDAŻ 

2 domy murowa- 
ne, dochodowe, bli- 
sko centrum, fron- 
towy o 9 mieszka» 
niach. Oficyna no- 
wa pod dachem do 
odbudowy o 20 ubi- 
kacjach, placu 1.500 
metr. kw. sprzeda- 
my z długiem ban- 
kowym za 4.500 do- 
larów. 
Dom H.-K. „Za-   żnalazca zechce od-| thęta“ Mickiewi- 

niaćć za wynagrodze-| cza 1, tel. 9-05. | 

niem do mieszkania 

  

  Mostowa 7 m. 3. 

kiego: słabiutkiego i słodziutkiego. I 
prędko, proszę... į 

— Mam dla pana coś doskonałe- 
go; — oznajmił tajemniczo kelner. -— 
Właśnie dostałem przepis w San F- 
cisco. Bardzo smaczna kombinacja: 
orzeźwiająca i przyjemna. Zaraz pan 
się przekona. ! 

Zmieszał coś w srebrnych szkla- 
neczkach i wiał do dużej szklanki. 
Fortiolis skosztował: 

— To dziwne, — mówił, oblizując 

wargi, — znam dobrze ten smiak..... 
— Nazwa dosyć dziwna, ale teraz 

przyjęta już na obu kontynentach: 
„Świńska nalewka Fortiolisa“, — uro- 
czyście i z godnością oznajmił kelner. 

Zmieszany i zaskoczony, „Wuj Co- 
1abe* aż zakrztusił się. Przypomniał 
sobie pierwsze swe kroki jako miljone 
ra, wspaniały hotel dyrektora, który 
usiłował sporządzić mu ową „świńską 
nalewkę*. Przypomniał mu się bieda- 
czysko Bournielle w ogromnych oku- 
larach, z koszlawemi nogami i rękami. 
Czyż nie jemu zawdzięczał swe szczę 
ście? Gniew minął już dawno. — 7е 
szczerem współczuciem pomyślał, że 
sympatyczny pechowiec płynie gdzieś 
teraz po oceanie, wleczony przez swój 
niewdzięczny i bezlitosny zawód. 

— Czy można stąd nadać depe- 
szę? — zapytał kelnera. 

— Proszę bardzo: towarzystwo o- 

krętowe ręczy za oddanie depeszy. 
—- Dobrze! Proszę przynieść blan- 

kiet. 
Kelner odszedł po blankiet i pióro, 

a Fortiolis mrugnął w stronę szkłanki 

i zamruczał, uśmiechając się: 
— Oto sława! Teraz sława moje-. 

go imienia żyć będzie wiecznie. ю 

Koniec. 

  

Wydawca St. Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło. Drukarnia Wydawnictwa „Słowo”, Zamkowa 2. 
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