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„„Trebony* sejmowe Absolitna Wi 
Opowiadano o jednej właścicielce 

majątku, że nie rozumiejąc się na go- 

spodarcze rolnej, miała zwyczaj spro- 

wadzać różny inwentarz, ufając tylko 

reklamowym ogłoszeniom a nie bacząc 

nawet czy nabywany przedmiot może 

mieć wogóle zastosowanie w jej go- 

spodarstwie. Byle tylko był drogi a 

reklama metrowa. 

Ustawiano taki grat w podwórzu, 

pani wychodziła na ganek, lornetkę 

do nosa przytykała, z zachwytem wy 

krzykiwała steoretypowe trćs bon i 

wracała do swoich apartamentów, nie 

"troszcząc się o daiszy los lub poży- 

tek nabytku. 
W okolicy te nikomu niepotrzebne, 

luksusowe, nie mające zastosowania 

przedmioty ochrzczone zostały przez 

włościan mianem „trebony*. 

Często przypominam tę anegdot- 

kę, gdy myślę o poczynaniach, sposo- 

bie postępowania i działalności po- 

przednich sejmów. Wszak ich zada- 

niem nic innego nie było jak sprowa- 

dzanie takich właśnie  „trebonów*, 

obdarowywanie niemi społeczeństwa 

polskiego i co gorsza zmuszanie do ko 
rzystania z nich. 

Pierwszy iepszy suweren sejmowy, 

podniesiony do swej godności posel- 

skiej przez głupote lub naiwność wy- 

borców, na których więcej działał bez 

czelny tupet niż bezstronne i rzeczowe 

- traktowanie możliwości poprawy bytu, 

Ydla których alia i omega rozwoju 

społecznego, zamykały się w nadziei 

na realizację nieziszczalnych obiet- 
nic kandydatów do Sejmu, — taki su- 

weren, powtarzam, nie liczył się bynaj 

mniej z rzeczywistemi potrzebami pol 
skiego warsztatu pracy, ani je rozu- 

miał, lecz działał na szkodę tego war 

sztatu bądź nieświadomie, o ile ulegał 

sugestji idei wyznawanej, bądź z całą 

świadomością — 0 ile ideję i zasady 
Wykorzystywał dla celów, przy urze- 
czywistnieniu których, głupota i naiw- 

ność wyborców odegrywały pierwszo- 
rzędną rolę. I w tym i drugim wypad- 
ku, że tak powiem, katalog zdobyczy 
społecznych był dla tych posłów jak- 
by Bedeckerem, który umożliwiał, je- 
żeli nie oglądanie najbardziej cieka- 

wych nieraz egzotycznych rzeczy, to 

Przynajmniej dowiedzenie się, że one 
gdzieś istnieją. A to już wystarczało, 

by sprowadzić je do nas. Z katalogu 
| bolszewickiego, z reklam międzynaro- 
| dowego bandytyzmu spolecznego do- 

Wiadywano się 9 znakomitych rezul- 

| tatach socjalizacji — domagano się 
! Ёес i u nas wprowadzenia w życie 

! ch eksperymentów. Wódz jakiegoś 

_ Szczepu murzyńskiego w Afryce obło- 
żył poddanych takiemi podatkami, że 

| bogatych zrównał z biednymi — żąda- 

| no tego i u nas. Przetransportowano 

Na teren świadczenia socjalne, które 
' Mogą mieć rację bytu tylko w krajach 

0 wysokiej wydajności, posiadających 
Ponadto hegemonję nad wytwórczoś- 
“а innych państw. Zaszczepiono eta- 
tyzm wyrosły na gruncie niezdrowych 
dążeń do upaństwowienia a jednocześ 

„Nie obstalowano i sprowadzono, we- 
dług katalogu państw nie uznających 

» Prawa własności, kunsztowne i skom- 
plikowane łańcuchy krępujące życie 

$ospodarcze. 

Zastosowane tu nawiązanie do a- 

negdoty o „trebonach'* rzecz prosta 
Nie jest zupełnie scisłe, bo tamte, aneg 
dotyczne, „trebony* były tylko zbęd- 

/ + — te zaś sejmowe i zbędne i czę- 
| p szkodliwe. W ostatecznym jednak 

Wyniku chodzi o potrzebę ich zlikwi- 

dowania. 
Możliwość potemu zaistniała do- 

Diero obecnie na skutek nowego  u- 
kładu sił w sejmie i senacie. Poza zmia 
lą konstytucji, najpilniejszym — обо-/ 
Wiązkiem ciał ustawodawczych, zda- 
Tiem mojem, jest usunięcie wszystkich 
tych niepotrzebnych i szkodliwych 
„trebonów* w postaci ustaw i roz- 

Porządzeń, które polski warsztat pra- 
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cy przeistaczały w objekt nieustają- 

cych eksperymentów, przekreśliły mu 

wszelkie drogi rozwoju a jednocześnie 

przygotowywały grunt do coraz więk 

szego oddziaływania na Polskę psy- 

chozy „zdobyczy spółczesnych* rekla- 

mowanych w bolszewickim katalogu. 

Tem pilniejszy jest ten obowiązek, 

że wyborcy, głosując w absolutnej 

większości na bezpartyjny blok współ- 

pracy z rządem, głosując nań pomi- 

mo rozpiętości obietnic z tej a opozy- 

cyjnej strony—dali wyraz opamiętania 

się, zrozumienia, że na lep daleko idą- 

cych haseł szli przedtem albo skut- 

kiem nieświadomości, albo  ńaiwnej 

wiary w to, że z trudnej sytuacji wy- 

prowadzić może tylko ten, kto najwię- 

cej obiecuje. jest to zatem obowią- 

zek wobec wyborców. 

Czyż trzeba wyliczać ustawodaw- 

cze „trebony'* — te zbędne i te szko- 

dliwe? Sfery gospodarcze niezliczoną 

ilość razy wymieniały je w swoich 

beznadziejnych, a rozpaczliwych me- 

morjałach. Obecny rząd zresztą jest 

całkiem świadomy o co chodzi. Jeżeli 

jednak zastanawiamy się nad tą kwe- 

stją, to tylko dla tego, że duże znacze 

nie ma to, od czego należy rozpocząć 

likwidację rzeczy szkodliwych. 

Otóż wydaje się nam, że życie go- 
spodarcze wymaga przedewszystkiem 

zapewnienia, że zasada prawa własno- 

šci pozostaje odtąd nienaruszalną, że 

podstawę rozwoju społecz nego nie 

będzie toczył robak wyległy z bolsze- 

wickiej poczwarni. -Z tem się wiąże 

konieczność rewizji wszystkich tych 

ustaw, które kłam zadawały twierdze- 

niu, że w Polsce szanowaną jest zasa- 

da prawa własności, a w pierwszym 

rzędzie ustaw związanych z wykona- 

niem reformy rolnej. 

Dalej, życie gospodarcze nie znosi 

etatyzmu. Albo — albo. Rozporządze- 

nia i ustawy, które krępują przejawy 

inicjatywy i dążenia do rozwoju 

czy też takie ustawodawstwo, które 

życiu gospodarczemu pozostawia woł 

ną rękę. Rzecz prosta, że pod etatyzm 

nie podciągamy tu w wielu wypad- 

kach konieczną i pożądaną ingerencję 
panstwa. Pod tym kątem widzenia 50 
procent naszych ustaw i rozporządzeń 
powinno ulec rewizji. 

Następnie już, częściowo niezależ- 
nie od zasad powyżej wymienionych, 

winny iść na kowadło rewizji nowo- 

obranych ciał ustawodawczych wszyst 
kie te ustawy i rozporządzenia, które 

zaliczyć należy do pochodnych  na- 

ruszenia zasad prawa własności i nie 

rępowania życia gospodarczego, oraz 
to ustawodawstwo, którego istnienie 

można objaśnić tylko wzorowaniem 
się na przykładach obcych, — jak sy- 
stem podatkowy, świadczenia socjal- 

ne i temu podobne. 

Nie trzeba jednak zapominać, że 
istnieją szkodliwe „trebony“ nie tylko 

już sprowadzone, ałe że są i obstalo- 
wane. Należy niezwłocznie odwołać te 
obstalunki. Mamy tu na myśli między 

innemi projekt ustawy o ochronie drob 
nych dzierżawców rolnych. 

Zygmunt Harski. 
  

B. POSEŁ ВАСМАСА SKAZANY 
NA 3 LATA WIĘZIENIA 

RADOM. (PAT). — W drugim dniu roz 
prawy przeciwko byłemu posłowi Józefowi 
3ačmadze, oskarżonemu o zdefraudowanie 
Х1 tys. zł. z kasy gminnej w czasie pełnie- 
nia obowiązków wójta gminy Zakrzów, sąd 
przesłuchiwał w dalszym ciągu Świadków, 
m. in. starostę Maćkowskiego. Zeznania 
świadków potwierdziły oskarżenie. O godz. 

il sąd wydał wyrok, skazujący Baćmazę 
ua 3 lata ciężkiego więzienia z pozbawie- 
niem praw i zaliczeniem aresztu prewencyj 
nego. Obrona złożyła apelację i prosiła o 
zmiane środka zapobiegawczego, stosowa- 
rego dotychczas, na poręczenie, sąd jednak 
przychylając się do wniosku prokuratora, 
zastosował w dalszym ciągu areszt prewen 
cyjny. 

PROF. VOLDEMARAS PRZED 
SĄDEM. 

KOWNO. (PA). Na 12 grudnia, 
przed sędzią pokoju miasteczka Płun- 

giany, odbędzie się sprawa z oskarże- 
nia prof. Voldemarasa z art. 532 K.K. 
(obraza osoby urzędowej). : 
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BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego 
BIENIAKONIE — Buiet Koiejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 

DUKSZTY — Bniet Kolejowy. 

HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — 
IWIENIEC — Sklep Tytoniowy $. Zwi 
KLECK — Sklep „Jedność”. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — 5. Matesi 
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Rezultaty wyborów do Senatu 
WARSZAWA (PAT), Według prowizorycznych obliczeń z całej Pol- 

ski wynk wyborów do Senatu Rzeczypospolitej przedstawia się jak na- 

stępuje: 

Lista Nr. 1—BBWR otrzymała w okręgach 62 mandatów 

z listy państwowej 14 5 

— 76 mand. 
Lista nr. 4—Lista Nar. otrzym. w okręg. 10 mandatów 

‚ z listy państwowej 2 » 

— 12 mand. 

Lista Nr. 7 —Centrolew otrzynała w okr. 12 mandatów 

z listy państwowej 2 s 

————— 14 mand. 
Lista Nr. 11—Ukr. i Biał. Blok Wyb. 4 mandaty 

Lista Nr. 12—Niemiecki Blok Wyborczy 3 mandaty 

Lista Nr. 19—Katolicki Blok Wyborczy 2 mandaty 

REZULTAT YGŁOSOWANIA W WOJEWÓDZTWIE 
"WILEŃSKIEM | 
  

Wilno miasto 74.569 45.313 23.354 9.504 1.844 177 9.790 

Pow. Wil.-Trocki 71.639 36.378 27.436 3.286 3.984 56 1.292 
Pow. Oszmiański 34.593 * 19.651 16.921 1.060 854 88 500 
Mołodeczański 27.553 15.171 13.871 217 94 37 633 
Wileiski 42.615 24.952 22.898 278 47 129 1.368 
Lziśnienski 52.946 20.469 15.950 1.274 276 524 1.525 
Postawski 37.160 12.445 11.099 364  -216  -156 235 
Święciański 49.458 20.100 15.777 531 2.513 76 1.328 
Brasławski 49.729 24.370 20.427 1.359 1.254 583 173 

RAZEM 440.252 219.349 167.733 18.273 10.983 1826 16.844 

Podział mandatów Centrolewu 
WARSZAWA. 24. 11. tel. wł. „Słowa”*) Pędział mandatów Centrolewu do Senata 

przędstawia się następująco: z 14 mandatów PPS CKW otrzyma 5, podczas gdy w 

poprzednim Senacie miała 10 senatorów. Mandaty otrzymają: Bolesław Limanowski, 
Aleksander Dębski, Kopciński, Dorota Ktuszyńsga i Daniei G:oss. P. Leon Wasilewski 
do Senatu nie wejdzie. ‚ 

Wyzwolenie otrzyma również 5 mandatów, poprzednio miało 7. Mandaty otrzy-. 

niają pp. Woźnicki, Nocznicki, dr. Motz, Januszewski i Ciastek. 

Stronnictwo Chłopskie wyszło najgorzej na przymierza, ponieważ nie otrzymało 

żadnego mandatu podczas gdy w poprzednim Senacie niiało 3 senatorów. 

P.S.L. Piast otrzyma dwa mandaty: prof Marchlewski « Kulerski. 
N.P.R. również dwa, poprzednio 3 — Pepłowski i Michejda. 
Niemcy mieli poprzednio 5 a obecnie będą posiadali trzech senatorów. Przywódcą 

mniejszości niemieckiej b. sen. Haassbach obecnie nie wszedł do Senatu. 

DĄBROWICA (Polesie! — Księgarnia K. Malinowskiego. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

  

NIEŚWiEŻ — ul. 
NOWOGRÓDEK 

— A. Łaszuk. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
Ratuszowa — Księgarnia Jażwińskiego. 
— Kiosk St. Michalskiego. 

N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
OSZMIANA — Księgairnia Spółdz. Naucz. 
PINSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 

K. Smarzyński. 
erzyński. ST. ŚWIĘCIANY 

WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 
ki. WARSZAWA — 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 12. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

— ul. Rynek 9 — N. Tarasiejski. 
, F. Jaczewska. 

T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

  

WYBORY DO SENATU 

w 1928 i 1930 

  

Blok Bezpartyjny | 46 76 
Endecja 9 12 
Centrolew 26 14 

Chadecja 6 2 
Niemcy 4 3 

Ukraińcy 13 4 

Razem 111 111 

KTO OTRZYMUJE MANDATY? 

Z list okręgowych Bezpartyjnego 

Bloku otrzymują mandaty: 

Z Warszawy — płk. Sławek, Ste- 
ian Perzyński, Stefan Laurysiewicz. 

Z woj. Wileńskiego — Witołd A- 
bramowicz — adwokat, Stanisław 
Wańkowicz — ziemianin, Zygmunt 
Jundziił — adwokat, Bronisław Ry- 
dzewski — profesor. 

Z woj. Nowogródzkiego: Konstan- 
ty Rdułtowski — ziemianin, Bogucki 
Antoni, Jeleński Olgierd — ziemianin. 

Z woj. Polieskiego: Roman Skir- 
munt— ziemianin, ks. Franciszek Dru- 
cki - Lubecki — ziemianin, Antoni Wy 
słouch — ziemianin. 

Z woj. Lwowskiego: Potworowski, 
Henryk Lowenhertz, Zakrzewski Sta- 
nisław, Marjan Sobolewski. 

Z woj. Stanisiawowskiego: Marcin 
Szarski, Artur Dobiecki, Maksymiljan 
Thulie. 

Z woj. Tarnopolskiego: dr. St. 
Dambski, prof. Makarewicz, dr. 
czek. 

Z listy nr. 4 Stronnictwa Narodo- 
wego w Warszawie prof. Wasiutyński, 
w województwie warszawskiem  Sta- 
nisław Godlewski Zygmunt, Wasilew- 
ski, Dobrzyński Władysław, z wojew. 
poznańskiego dr. Seyda i dr. Mes- 
sner. 

Zmiana środkazapobiegawczego 
względem trzech uwięzionych b. posłów 

Oddział przy więzieniu wojskowem w Brześciu nad Bugiem, przezna- 

czony dla uwięzionych b. posłów, wchodzących w skład Centrolewu oraz 
innych, został ostatecznie zlikwidowany. 

Na mocy decyzji władz sądowych w dniu 23 listopada nastąpiła tran- 

„okacja więżniów, pozostających pod śledztwem, do więzień w Warszawie, 

Toruniu i Grójcu, podlegających według właściwości sądowej, sądowi o- 
kręgowemu w Warszawie i Toruniu. 

Z informacyj, jakie udało nam się zebra ć, z liczby uwięzionych w 
Brześciu n. B., osadzeni zostali: 

W areszcie centralnym w Warszawie przy u!. Daniłowiczowskiej: 

Pragier, Mastek i Kiernik. : 

W wiezieniu karnem w Mokotowie: b. poseł Wojciech Korfanty; 

W więzieniu śledczem i karnem w Grójcu: b. posłowie: Witos, Lie- 

berman, Putek, Aleksander Dębski, Dubois, Bagiński, Ciołkosz, Barlicki, 
Sawicki. Były poseł Kwiatkowski przewieziony został do Torunia i osadzony 
w tamtejszem więzieniu do rozporządzenia prokuratora. 

Ponadto, jak się dowiadujemy,sędzia śledczy do spraw wyjątkowego 
znaczenia p. Demant, prowadzący śledztwo w sprawie uwięzionych byłych 
posłów, postanowił zmienić dotychczasowy środek zapobiegawczy, miano- 
wicie: areszt bezwzględny w stosunku do trzech osób: Pragiera, Mastka i 
Kiernika. Areszt został zmieniony na kaucję a mianowicie: w wysokości 10 
tys. zł. dla Pragiera, 10 tys. dla Kiernika. 5 tys. zł. dla Mastka. 

Po złożeniu kaucji do depozytu sądu okręgowego w Warszawie wy- 
żej wymienieni byli posłowie bėdą wypuszczeni na wolność, o czem powia- 
domione zostały rodziny uwięzionych. 

Rozprawa sądowa przeciwko 13 b. posłom odbędzie się w grudniu rb. 
w sądzie okręgowym w Warszawie. 

* * * 

Na zasadzie dotychczasowych wyników śledztwa sędzia śledczy dla 
spraw szczególnej wagi p rzy sądzie apelacyjnym w Warszawie p. Demant 
powziął decyzję zmiany środka zapobiegawczego zastosowanego do b. po- 
słow, więzionych w Brześciu, a mianowicie do pp. dr. Kiernika, Mastka i 
dr. Pragiera, w dniu 23 bm. przewiezieni zostali do więzienia centralnego w 
Warszawie, skąd zostaną zwolnieni natychmiast po złożeniu kaucji. 

B. posłowie Kwiatkowski i Korianty z uwagi na specjalny charakter 
ich sprawy zostaną przewiezieni: p. Kwiatkowski do więzienia w Toruniu, 
a p. Korianty do więzienia w Mokotowie (w Warszawie). 

Wszyscy pozostali posłowie, przebywający dotąd w Brześciu n. B. 
przewiezieni zostali w dn. 23 bm. do więzienia w Grójcu pod Warszawą. 
W. Brześciu n. B. z przebywanjących tam dotad posłów nie pozostał nikt. 

* * * nP 

W kilka minut po poółnocy większość samochodów wiozących aresz- 
wanych b. posłów minęła rogatki warszawskie i skierowała się częściowo 

do Mokotowa, a częściowo przez. Warszawę do Grójca: Auto wiozące d-ra 
Kiernika i p. Mastka przybyło nieco później z powodu zepsucią się w drodze. 

BOJÓWKA NIEMIECKA ZAMORDO- 
” WAŁA POLICJANTA, 

WARSZAWA £PAT). Dnia. 22 listopa- 
dą w Golasowicach, pow. pszczyński, bo- 

iówka niemiecka dokonała przy domu e- 

wangielickim napadu na komendanta poste- 

runku policyjnego  przedow nika jana 
Sznapkę. Przodownik Sznapka ranny został 

kilkakrotnie nożem i ciężko pobity. 

lekarz sąsiedniej wioski Pawłowice dr. 

Szeja odmówił pomocy rannemu. Przodow- 
nik Sznapka zmarł, nie otrzymawszy  po- 

mocy lekarskiej. Pastor miejscowy, zarazem 
wybitny działacz Tiemiecki Harlefinger, któ- 
rego działalność od dłuższego czasu miała 
charakter podżegania, zbiegł w niewiado- 
mym kierunku przed nadejściem władz poli 
cyjnych i sądowych na miejsce zbrodni. 
Wśród ludności Golasowic panuje wzburze 
rie ponieważ ou dłuższego już czasu krąży 
ły pogłoski, że bojówka niemiecka przygo- 
iowuje zamach na komendanta posterunku 

policji, znearłego cbecnie oraz na naczel- 

nika gminy i kierownika szkoły polskiej w 

Golacowicach. 1 
Na miejsce ziechała komisja sądowo - 

policyjna a po energicznych dochodzeniach 
wstępnych areszfowała kilkadziesiąt osób, 
wśród nich głównego sprawcę napadu Ku- 

„chłę i Wachuta. W czasie rewizji lokalnej 
znaleziono w ogrodzie pastora szablę zabi- 
tego, natomiast 1ewolweru służbowego, któ 
ry mu zrabowano, nie można odnaleźć. Za- 
mordowany cieszył się sympatją ludności i 
przełożonych. Osierocił żonę i 4 dzieci. 

ECHA ZAJŚĆ 14-go WRZEŚNIA -NA 
PROWINCJI. 

W dniu 29 bm. rozpocznie się w 
Sądzie okręgowym w Toruniu wielki 

proces polityczny o. spowodowanie 

zajść po wiecach Centrolewu. W To- 

suniu, jak wiadomo, miało miejsce star 

cie między tłumem a policją, w czasie 

rozpędzania nielegalnego pochodu 

przy parku Wiktorja. Do policji odda- 

no strzaly, przyczem joturbowany zo 
stał miejscowy starosta oraz 11 osób, 
w tem kiku policjantów. Na ławie o- 

skarżonych zasiądzie 12 działaczy to- 

ruńskiej organizacji PPS CKW i NPR 

Prawicy. Na proces wyjeżdżają w cha 

rakterze obrońców kilku adwokatów 
warszawskich. W początkach m. grud- 
nia odbędzie się analogiczny proces za 
wywołanie zajść 14-go września 
w Grudziądzu. 

rb. 
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| CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za teksteu: 15 gr. Komunikaty oraz 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 6U gr. W numerach tec: ak, z pr io £ dro 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Admznistracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
do miejsca. Terminy druku mogą być przez Adniinistrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 

ekszość jedynki 

świątecznych raz z prowincji o 25 proc. drożej. 

ZESTAWIENIE WYNIKÓW WYBO- 
RÓW DO SENATU Z 17 OKRĘGÓW 
OBEJMUJĄCYCH M..ST. WARSZA- 

WĘ I 16 WOJEWÓDZTW. 

M. st. Warszawa (4 mand.). 

BOB. WR. — 3 
Lista narod. — 1 

Woj. Warszawskie (7 mand.) 

ВВ — 3 
L. narod. — 2 

Centrolew — 2 

Woj. Białostockie (4 mand). 

B. B. W. R. — 3 
Lista narod. — 1 

Woj. Łódzkie (8 mandatów) 

B. B. W. R. 
Lista narod. 
Centrolew 
Niemcy — 

ю
н
 

Woj. Kieleckie (3 mandatów) 

B. B. W. R — 6 
Lista narod. — 1 
Centrolew — 2 

Woj. Lubelskie (7 mandatów) 
B. B. W. R. — 
Lista narod. — 1 
Centrolew — 1 

Woj. Pomorskie (3 mand.) 
B. B. W. R. — 
Lista narod. — 1 
Centrolew — 1 

woj. poznańskie (7 mand.) 
B. B. W. R — 
L. narod. — 2 
Centrolew — 2 
Niemcy — 1 

Woj. Śląskie (4 mand.) 
B. B. W. R. — 1 
Katoi. Blok — 2 
Niemcy — 1 

Woj. Krakowskie (7 mandatów) 
B. B. W. R. — 

Centrolew — 2 

“oj. Lwowskie (9 mand.) 
BBWR. —7 
Ukr. i Biał. BI. — 2 

Woj. Stanisławowskie (4 mand.) 
B. B. W. R. S 
Ukr. i Biał. Blok — 1 

Woj. Tarnopolskie (5 mandatów). 
B. B. W. R. 
Ukr. i Biał. Blok — 1 

Woj. Wołyńskie (5 mandatów) 
B. B. W. R. — 5 

Woj. Poleskie (3 mand.) 
B. B. W. R. 3 

Woj. Nowogrėdzkie (3 mand.) 
BB W.R. 0 P 

Woj. Wileiskie (4 mand.) 
B. B. W. R. уе 

  

UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA PŁY- 
TY NIEZNANEGO POWSTAŃCA. 

KATOWICE. (PAT) — Onegdaj 
odbyła się w Brzeziu, powiat rybnicki, 
uroczystość odsłonięcia płyty Niezna- 
nego Powstańca. Uroczystość poprze- 
dziło nabożeństwo w kościele parafjal 
prym w czasie którego ks. proboszcz 
wygłosił okolicznościowe kazanie. 

Po nabożeństwie udało się miejsco. 
we społeczeństwo i dzieci szkolne po- 
chodem na miejsce, gdzie złożono pły 
tę. Przy płycie wygłoszono szereg 
przemówień, przeplatanych deklama- 
cjami dzieci, poczem odšpiewano „Ro 
tę". Następnie odbyło się uroczyste od 
słonięcie płyty Nieznanego Powstań- 

ca. ‚ 

POLACZENIE WISLY Z WARTĄ. 
W departamencie wodnym Mini- 

sterstwa Robót Publicznych rozważa- 
ny jest plan potączenie systematu wod 
nego Wisły i Warty. Dla budowy ka- 
nału łączącego Wisłę z Wartą wyko- 
izystane zostałyby niektóre jeziora. 
Skonstruowanie takiego kanału koszto 
wałoby około 20 miljonów zł. 

ZMIANA NA STANOWISKU POSŁA 
RUMUNII. 

Poseł Królestwa Rumunji w Polsce 
p. Oretzeanu, który przechodzi na eme: 
syturę, urzędować będzie w Warsza- 
wie do końca ib. W dniach najbliż- 
szych ustalona będzie osoba jego na- 
stępcy w związku z przesunięciami na 
1umuńskich placówkach dyplomatycz- 
nych.
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ECHA KRAJOWE w 
  

NEWEL (p. Piński) 
-- Pomnik na polu bitwy. Z okazji 

setnej rocznicy powstania listopadowego 
Zarząd Wojewódzki Federacji P. Z. O. O. 
aa Polesiu, w Brześciu nad Bugiem, zaini- 
cjował budowę pomnika na polu bitwy pod 
miejscowością Newel w powiecie Pińskim. 
'Bitwe tę stoczył oddział powstańców pod 
wodzą Tytusa hr. Pusłowskiego. 

Odsłoniecie pomnika 
w lecie 1931 roku w rocznicę bitwy. 

Przypomnienie tego zbrojnego udziału 
Polesia w powstaniu listopadowem jest bat- 
dzo ważne nietylko ze względów historycz 
nych, ale i państwowych. Oddział bowiem 
'Fytusa  Pusłowskiego składał się głów- 
nie ze szlachty zaściankowej z powia- 
tów pińskiego i słonimskiego. Walczyli w 
nim również i włościanie. W setną roczni 
cę powstania warto, aby Komitet Głów 
obchodu w Warszawie zainteresował 

    

się 
więcej udziałem w niem Ziem Wschodnich, 
szczególnie takich, xtóre jak. np. Połesie, nie 
maja większych ośrodków naukowych, któ 
reby się zajęły opracowaniem udziału ich w 

R. H. 

SŁOBÓDKA 
(p. Brasławski) 

— święto Ogłoszenia Niepodległości w 
dniu 11 — XI b. r., połączone z obchodem 
uroczystości odparcia najazdu bolszewickie- 
go, odbyło się w Słobódce powiatu Bras- 
ławskiego 'w nastroju niezwykle podniostym 
i uroczystym. 

Instytucje wszystkie i organizacje 
niezależnie od imprez i obchodów, które we 
własnym zakresie urządzały — zebrały się 
o godz. 10-tej w kościele, by wspólnie ucz- 
cić dzień uroczysty Zwycięskiego Wodza i 
pamięć poległych żołnierzy. Ww mszy ŚW., 
celebrowanej przez miejscowego _ prefekta, 
ks. |. Kowalczuka, wzięły udział wszystkie 

miejscowe organizacje Społeczne, szkoła, 
urzędy i wojsko. Po uroczystem nabożeń- 
stwie i kazaniu ks. ]. Kowalczuka, odbyło 
się odsłonięcie i poświęcenie pomnika, ufun- 
dowanego z ofiar miejscowego społeczeń- 
stwa — „Pierwszemu Marszałkowi Polski 
w 10-tą rocznicę odparcia najazdu bolsze- 
wickiego““. 

W związku z odsłonięciem pomnika wy 
głosił p. Gniazdowski, nauczyciel z Kirylina, 
gorace przemówienie, zakończone okrzy- 
kiem: „Niech żyje Marszałek Pilsudski!“, 
przyczem kompanja honorowa 19 baonu 
K. O. P. zprezentowała broń. Poczem od- 
była się defilada 19 baonu K. P. P. Po de- 
ladzie; biorący udział w uroczystości, udali 
się do koszar, gdzie w specjalnie na ten 
cel opróżnionej sali odbyła się uroczysta 
akademja, na którą złożyły się: 

Sprawy i deklamacje dziatwy szkolnej 
oraz obszerny odczyt p. W. Kowalczyka, 
iniejscowego nauczyciela, na temat.: „Za- 
sługi Wodza i Żołnierza w dziele odzyska-- 
nia Wolności i utrwalenia. Niepodległości 
Polski“. Akademja zakończyła się w nastro 
ju podniosłym odczytaniem przez p. Jachtę, 
sekretarza gminy, ostatniego rozkazu Na- 
czelnego Wodza w wojnie 1920 roku i dłu- 

» niemilknącym okrzykiem na cześć Pierw 
szego Marzajka Polski: „Niech żyje!”. 

ŚWIĘCIANY 
— Wystawa Przysposobienia  Rolnicze- 

go. W dniu 5 b. m., w dniu niebywałej po- 
prostu nawałnicy deszczowej, na placu ryn 
kowym w Święcianąch odbyła się wystawa 
eksponatów, dostarczonych przez 135 ucze 
stników konkursów rolniczych i hodowla- 
nych, zorganizowanych w 26 zespołach, 
uprawiających na 100 m. kw. jeden z tema- 
+ow w postaci : kapusty, ziemniaków, bu- 
raków lub marchwi pastewnej, oraz hodu- 
jących świnie. Nie bacząc na spóźnione przy 
bywanie na wystawę uczestników konkui- 
sów, o godz. 16 rano nastąpiło uroczysie 
otwarcie wystawy. Po ceremonjach, przy- 
jętych zazwyczaj u nas na każdej niemal 
uroczystej wystawie, p. p. M. Kuryłło, (ag 
ronom powiatowy), dr. W. Brynk, (prze- 
wodniczący pow. kom. P. R.), H. Milewska, 
l. Czerniawski, W. Kozłowski, P. Skinder, 
S. Pawłowski, i W. Hejbowicz dokonali 
przeegzaminowania wszystkich konkursowi- 
czów, poczem o godz. 14-tej orkiestra ode- 
srała część utworów muzycznych i wysta- 
“e zamknięto, zawiadamiając jednocześ- 
nie, że o godz. 15-ej w pobliżu Domu Li- 
dowego nastąpi rozdanie nagród tym, któ- 
rzy wykazali się dobrym plonem, pracowi- 
tością, i znajomością uprawy. 

Przed rozdaniem nagród p. H. Milewska 
(prawdopodobnie)  przemówiła do zebra- 
nych konkursowiczów parę słów w postaci 
pogawędki, poczem poprosiła, aby przodow 
nicy zespołów przedewszystkiem, a nawet 

i wszyscy życzący opowiedzieli cośniecoś 

o swojej pracy całorocznej. Niestety, mów- 
ców oe bardzo małó, a z tych najlepiej 
zobrazował pracę w zespoie przodownik ze 

społu Kapstaruny. 

„DO X“ 
Niemcy rozbiojone nominalnie przez 

Traktat Wersalski, nie posiadające 0- 
ficjainie wojennej floty powietrznej, 

przodują dziś całemu światu w dzie- 
dzinie budowy olbrzymów  powietrz- 
nych przeznaczonych dła celów handlo 

wych, które jednak z łatwością mogą 

być w razie potrzeby zamienione na 

bojowe statki powietrzne. Tak np. „Hr 

Zeppelin" wyładowany bombami, o 

niecgraniczonym zasięgu przestrzeni i 

wielkiej szybkości może stać się nie- 
zwykle groźnem narzędziem wojny, a 
szczególnie ataku. Różnice w budowie 
sterowca - olbrzyma przeznaczonego 
dla celów handiowych czy wojennych 
nie są zasadnicze i z powodzeniem 
każdy sterowiec który w czas pokoju 
spełniał funkcje komunikacyjne, może 
być przystosowany do celów wojsko- 
wych. 

Dotychczasowe doświadczenia wy 
kazały, że sterowiec jako typ okrętu 
powietrznego narazie przynajmniej 
nie ma żadnej przyszłości, jeżeli cho- 

"dzi o zastosowanie go dla celów ko- 
munikacyjitych. Wysokie koszta budo- 
wy, utrzymania i eksploatacji uniemo- 
żliwiają wykorzystanie tego typu na 

szeroką skałę. Mimo to jedriak ciągle 

jesteśmy świadkami nowych ekspery- 
mentów w tej dziedzinie, które nieraz 
kończą się tragicznie. | 

Dlatego, że jednym z decydujących 

motywów tego wyścigu jest oba- 
wa przed możliwością  zastosowa- 
nia kolosów powietrznych dla celów 
wojennych. Konkurencja tego rodzaju 

owych walkach. 
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projektowane jest 7 

Nagrody powiatowe (mistrzowskie) w 
wyniku sądu konkursowego, w skład które- 
go wchodzili p.p.: dr. Brynk, M. Kuryllo, 
P. Skinder, S. Pawłowski, i W. Rudziński, 
zostały przyznane w postaci narzędzi rol- 
niczych wartości: nagroda I — 100 zł. II — 
75 zł. i III — 50zł. 

Buciuto Wacławowi z Trapszewicz 
(Zw. B. Wych. Szk. Gosp. Wiejsk.) przy- 

ą buraki nagrodę I (plon 1436 kg.) 
i Bronisławowi z Górnicy (Zw. 

y Wiejskiej) za buraki — nagro- 
dę il (plon 1808 kg), Duchnowiczowi Bo- 
lesławowi z Taluszan (Zw. Młodzieży Wiej 
skiej) za buraki — nagrodę III (plon 1208 
kg), Duchno zowej Helenie z Taluszan 
(Zw. Młodzieży Wiejskiej) za kapustę — 
nagrodę | (plon _ 1098 kg.)  Suboczównie 
Genowefie z Taluszan (Zw. Młodzieży 
Wiejskiej) za kapustę — nagrodę III (plon 
1040 kig.). Plargo lIgnacemu z Paluszan 
(Zw. Młodzieży Wiejskiej) za ziemniaki 
nagroda Il (plon 487 kg.), Czaplińskiemu 
Aleksandrowi z Powiewiórki (Zw. Młodzie- 
ży Wiejskiej) za ziemniaki — nagroda ill 
(plon 672 kg.), Wineławowi Ignacemu z 
Purwiniszek (Zw. Młodzieży Wiejskiej) za 

archew — nagroda II (plon 963 kg.), Cy- 
wnie Annie z Ligum (Stow. Młodzieży 

skiej) za wych. prosiąt — nagroda I 
(waga 148 kg.). 

Nagrody zespołowe otrzynfały zespoły: 
qaluszany (Żw. Młodzieży Wiejskiej) 

ża kapustę — nagroda I — 200 zł. Kajsta- 
runy (Zw. Młod y Wiejskiej) za kapustę 
— nagroda Il — 100 zł. Trapszewicze (Zw. 
h. Wych. Szk. Gosp. Wiejsk.) za buraki 

agroda 11 — 150 zł. Kruki (Zw. Mło-. 
Wiejskiej) za buraki — nagroda JI 

zł Powiewiórka (Zw. Młodzieży 

  

   
    

   

  

    

   

  

  

    

     
  

  

  

   

  

50 
Wiejskiej) za buraki — nagroda HI — 100 
zł. Baranie (Zw. Młodzieży Wiejskiej) za 
ziemniaki — nagroda II — 100 zł. Pur- 
winiszki (Zw. Młodzieży Wiejskiej za mar- 
chew — nagroda Н — 150 21 

Najliczniejszy wzięli udział w konkur- 
sach członkowie Związku Młodzieży Wiej- 
skiej i b. wychowankowie Szkoły Gospo- 
darstwa Wiejskiego. Stowarzyszenie  Mło- 
dzieży Polskiej i różni — stanowili zupeł- 
nie nikły procent konkursowiczów. Zgłoszo 
ne do konkursów z całego powiatu Świę- 
iański 66 zespołów z 525 uczestnikami. 

wały do końca 64 zespoły 
37 uczestników, na wystawę zaś 

tyło 371 osób z 62 zespołów. Na 
szy odsetek uczestników konkursów stano- 
wiły zespoły, które miały temat: buraki pa- 
stewne, za$ najwytrwalszymi okazali Się 
uczestnicy z zespołów marchwi pastewnej, 
— na 25 zgłoszonych konkursowiczów (4 
zespoły) 'wytrwało do końca i przybyło na 
wystawę 24 uczestników. 

Nagród wydano łącznej wartości na su- 
lagród mistrzowskich indywi- 
znano: I — 3, II — 3, i III — 

    

    
     

  

     
  

rzyz 
zaś nagród zespołowych: I — 1, Н 

  

i III Žž. 
Nagród w zespołach przyznano: I (war 

tości 20 zł.) —- i6, II (wartości 15 zł.) — 
61, MI (wartości 10 zł.) — 53 i IV (war- 
tości 5 zł.) — 21. Brak miejsca nie pozwała 
mnie dokładnie wyszczególniać, jakie zespo 
ly zdobyły nagrody, co — spodziewam się 
— będzie uskutecznione w wydanej broszur 
ce, jak w roku ub. 

jako nagrody wydawane były pługi, pla 

  

  

  

/ netniki, obsypacze, brony sprężynowe, mo- 

  

tyki. łopaty, wiadra, dojnice, latarnie, książ 
ki, kalendarze rolnicze i wiele, wiele innych 
rzeczy. Co się tyczy nagród zespolowych, 
to uczestnicy danych zespołów mogą sami 
wybierać co zechcą, z tem jednak, że wat- 
tość narzędzi rolniczych nie będzie przekra 
czała sumy przyznanej, Każdy z uczestni- 
ków. który przybył na wystawę, otrzymał 
znaczek pamiątkowy, zaświadczenie, stwier 
dzające dostarczenie eksposatów na wysta- 
wę i parę książeczek, zaś nagrodzeni otrzy 
mali dyplomy Józef Terlecki. 

PODBRZEZIE. 
— Jak to było? W imię sprawiediiw 

ytoszę o umieszczenie w poczytnem pismie 

Pana poniższego sprostowania. W+iumerze 

miedzielnym „Słowa” z dn. 9. 11. br. ukazała 

151е notatka z Podbrze której autorem 

jest p. Henryk Jasieński. W notatce tej zu- 

pełnie niesłusznie został spotwarzony p. Jó- 

zef Koneczny, navtczyciel szkoły powszech- 

nej w Podbrzeziu. la, jako kolega i bezpo- 

średni przełożony p. |.K. czuję się w prawie 

1 obowiązku wzi. o w obronę przed na- 

paściami źle poinformowanych osób: O ile 

  

   

     
   

„p. H Jasieński „przejęty był zgrozą” o rze- 
komych wystąpieniach p. Konecznego o tyle 

ja a może w większym stopniu przejęty je- 
stem łatwością przyjmowania do wiadonio- 
ści krążących pictek i następnie rozszerza- 
nia ich przy pomocy prasy. 

W „krytycznym dniu p. H. Jasieńskiego 
w Podbrzeziu nie było, więc tem samem nie 
był'ani na zebraniu organizacyjnem Stowa- 
rzyszenia Rezerwistów i b. Włojskowych, ani 
na zebraniu w sali parafjalnej. Z tego wy- 
nika, że informacje swe czerpał z ust trze 

   

toczy się pomiędzy Niemcami a An- 

glją i trzeba przyznać, że technika 

niemiecka wychodzi z tej walki zwy- 

cięzko. 

Ostatnia katastrofa angielskiego 

sterowca R 161, której przyczyny nie 

są dotychczas dokładnie wyjaśnione, 

ma podobno wpiynąć na zaniechanie 
prób w Anglji i jeżeli tak się stanie, 
Niemcy będą bezkonkurencyjne. Wy- 
siłki inżynierów i techników niemiec- 
kich są zdumiewające jeżeli chodzi o 
'ezultaty jakie na polu budownictwa 
powietrznego osiagnięto. Inżynierowie 
niemieccy mogą być dumni, że wypeł 
niają z nawiązką te luki, które w roz- 
woju powojennym Niemiec musiałyby 
powstać w wyniku przegranej wojny 
Wysiłki technik: niemieckiej nie są 
iednostronne, oprócz budowy sterow- 

ców, konstruktorzy niemieccy pracują 
nad rozwiązaniem innego problemu ‚а ° 
mianowicie nad zastosowaniem w lot- 
nictwie olbrzymich  hydroplanów. 

Przed paru tygodniami wystarto- 
'vał z Niemiec do lotu transatlantyc- 
kiego hydroplan DO X, nazwany tak 
od nazwiska swego konstruktora, inż. 
Dorniera. Przed rozpoczęciem podróży 
transatlantyckiej DO X odwiedzić miał 
kilka portów w Anglji * Francji i do- 
piero stamtąd pożeglować na drugą 
półkulę. Jak denoszą ostatnie depe- 
sze lot do Stanów Zjednoczonych 
DO X narazie został odroczony wo- 
s. konieczności zamiany kilku moto- 
rów. 

DO X nie jest zwykłym hydropla- 
nem. jest to kotos w porównaniu do 
iego co dotychczas zbudowano. Wy- 
gląd wewnętrzny przypomina wy- 

„ R. i b. Wojskowych. 

> 

kości 10 tys. zł. za b. pos. Pragiera i 

AA 

olnienie b.posł.Kiernika, PrageraiMostka 
WARSZAWA. 24. 11. (tel. wł. „Słowa”*). Po złożeniu kaucji w wyso- 

10 tysięcy b. pos. Kiernika i 5 tys. b. 
pos. Mastka wszyscy dziś o godz. 8-mej zostali zwolnieni. 
Więźniowie z Brześcia nad Bugiem przewiezieni do więźień w Warszawie, 

Toruniu i Grójcu 

Posłowie i senatorowie mogą jeźdźić koleją 
ZA OKAZANIEM LISTÓW WIERŻZYTELNYCH. 

WARSZAWA. (PAT). — P. minister komunikacji Kuehu wydał dnia 24 bm. te- 
lefoniczny okólnik do wszystkich okręgowych dyrekcyj kolei państwowych, polecając 

dyrekcjom aby zawiadomiłtu zainteresowany personel że listy wierzytelne, wystawione 

przez okręgowe komisje wyborcze wybranym posłom : senatorom, upoważniają do cza- 

sit wystawienia legitymacyj poselskich : senatorskich do bezpłatnego przejazdu kole- 

jami jedynie w kierunku do Warszawy. 
  

Litwinow odjechał z Genewy do Moskwy 
ZATRZYMUJĄC SIĘ W MEDJOLANIE. 

GENEWA. (PAT). — Litwinow odjechał w poniedziałek do Moskwy. 
Wedle informacyj z kół delegacji sowieckiej, wyjazd Litwinowa nie pozostaje 
jakoby w związku z wypadkami w ZSSR 

3:7 
, którym wogóle zaprzeczają. 
* 

GENEWA. (PAT). — Jak słychać Ltwinow, który opuścił Genewę; ba- 
wi w Medjolanie, gdzie ma nastąpić spotkanie z włoskim ministrem spraw 
zagranicznych Grandim. 

W rocznicę śmierci Clemenceau 
PARYŻ. (PAT). — Z okazji pierwszej rocznicy śmierci Clemenceau 

przyjaciele jego udali się do miejscowości, gdzie został pochowany „stary 
tygrys", celem zebrania kwiatów, które będą złożone na grobie nieznanego 

Żołnierza 
W Paryżu obchód ku czci zmarłego. Tardieu złożył przed Łukiem Try- 

uinfainym bukiet róż. Były szet gabinetu Clemenceau Mordacq w towarzy- 
stwie grupy żołnierzy z Wandei zapaliłł ogień przy grobie Nieznanego Żoł- 

Wzhurzona rzeka niszczy osiedla 
nierza. 

CHALEROI. PAT. — Rzeka Gamboa 
miejscowości. Musiano ewakuować szereg 

wyłała 1. .. ‚. zatapiając okoliczne 
domów w niżej łożonych dzielnicach 

Charleroi Chatelineux i Couliet. W Coullet woda wtargnęla do jednej z fabryk, w К- 
rej znajdowało się około 40 tys. kilo karbitu i 150 balonów: z tlenem. Nastąpił straszli< 
wy wybuch, który zniszczył szereg okolicznych domów. Rozszerzenie się powodzi do: 
prowadzić „może do groźnej katastrofy. 

      
   

  

DR. GIRSZ 

Skład główny w księgarni K. RUTSKIEGO 
_ Wlino, Wiieńska 38. Tel. 941. 

DO NABYCIA WE WSZYSTKICH KSIĘGARNIACH. 
PIT AE 

cich, które znów możliwe, że czerpały z dal 
szych. Na szczęście by na obu zebra- 
mach, więc smiało moge zabrać głos w tej 
sprawie. Nieprawdą jest jakoby p. j. Ko- 
neczny dążył do niedopuszczenia zawiązania 
na terenie nasz iny Stowarzyszenia Re- 
zerwistów i byłycn Wojskowych. Twierdzę, 
iż rzecz miała się wręcz przeciwnie. Stawia 
rie pytań przez p. Konecznego przedstawi- 
cielowi któreby lepiej oświetliły i zaznajomi 
iv zetranych z celem Stow. nikt nie może 
brać za złe. Takie pytania jak: „które państ 
wa należą do FIDAC"n? Jakie cele ma 
FIDAC? i t.p. nie sa pytaniami „zbijającemni 
2 tropu“. Sprawoz ca pana H. Jasienskie 
go zapomniał widocznie poinformować 
że nię kto inny, lecz właśnie p. Konec 
zaznajomił bi zebranie z zadaniami Stow 

Nieprawdą jest ró- 
wnież jakoby p. Koneczny w celu odcią- 
unięcia ludzi z zebrania organizacyjnego 
Stow. R. i b. Wojskowych zwołał zebra- 
nie w sali parafjalnej, a to dlatego, že: 1) 
zebranie w sali parafjalnej było zapowie- 
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£ Z dniem jutrzejszym wstrzymujemy wysyłkę bezpłatnych S 

egzemplarzy „SLOWA“, ktėre dostarczališmy w ookresie wybo- 

NOWOŚĆ | 
POUSORYTEZA INTO 

Tak žyč i odžywiač się potrzeba aby zachowač zdrowie 

WSKAZÓWKI HIGJENICZNE I KULINARNE 
owicz M. 

dziane już w poprzedzająca niedzielę, a więc 
ла tydzień przed omawianym terminem i 2) 
« zebraniu organizacyjnen: Stow. R. i b. W. 
dowiedział się p. Koneczny (jak również i 
wiele innych osób) na kiika godzin przed 
terminem. Prawdą natomiast jest, że na ze- 
traniu w sali parafjalnej p. Koneczny po- 
bieżrie zaznajomit zebranych z sejmem i se 
natem, lecz nie w takiej insmie, jak głosi ar 
iykuł p. lasienskicgo. Był to odczyt na ten 
temat. O polityce, a tem samem o namawia- 
niu i doradzaniu z jaka 
wzmianki ani słowem, co może potwierdzić 
delegat posterunku P.P., będący na sali. 
Świadkami powyższych danych mogą być 

  

   

   

     

„ wszyscy obecni na obu zebraniach. Nasuwa 
się jedno pytanie: „Dlaczego Podbrzezianie 
dopiero teraz i to tak nagie odnależli „wił- 
ka w owczej skórze”? Wszak ten „wilk* 
pracuje społecznie na tutejszym terenie już 
osiem lat? Zadziwiajaca krótkowzroczność. 

Z głębokim szacunkiem. 
Kazimierz Muszalski 

kierownik szk. powsz. w Podbrzeziu. 

   

  

rów dla propagandy. 

Wznowimy ekspedycję tym z pośród naszych Sz. SZ. gra- 

tisowych Odbiorców, Którzy zadeklarują abonament „SŁOWA'" 

na przyszłość. 

Dwa 
za- 
że 

godny wagon 
naście olbrzymich 
pewnia szybkość i  pwność, 
z , powodu zepsucia się  kar- 
buratora czy świecy nie trzeba  bę- 
dzie przerywać lotu i szukać niewy- 
godnego miejsca dla lądowania. Obsłu 
ga hydroplanu sklada się z 14 osób i 
może on na swva: pokładzie pomieścić 
40 ludzi oraz sporą ilość bagażu. Wy 
kończenie wewiiętrzne nie pozostawia 
wie do życzenia jest to ostatnie siowo 

pulmanowski. 
motorów 

Dawes'a, niż wszystkie zabiegi dyplo 
inatyczne. Lot DO) X rozpoczął się w 
tych samych wniej więcej warun- 
sach Obecnie również Niemcy pro- 
wadzą usilną propagande na rzecz 
rewizji planu Younga i DO X miał o- 
degrać podobną to Zeppelin propagan 
dową rolę i tylko niespodziewana ko- 
nieczność zamiany motorów na pewien 
czas odwleka wykonanie w całości 
planu Pierwszy etap swej podróży DO 
X juž odbył odwiedził Anglję, gdze go 

  

  

Hydroplan nie miecki DO X. 

techniki i najbardziej 
komiortu. 

Niemcy. doskonale oceniają znacze 
aie propagandowe lotów swoich  ol- 
trzymów powietrznych. Wspaniały 
iot Zeppelina przez ocean zrobił wię- 
cej w sensie zyskania sympatji opinii 
amerykańskiej dla aktualnej wówczas 
sprawy ustalen:a planu reparacyjnego 

wyszukanego 

  

bardzo entuzjastycznie przyjmowano 
i obecnie znajduje się we Francji, 0- 
czekując na silaiki Royce'a. 

Lista pasażerów DO X jest spec- 
jalnie skompletowana. Większość sta- 
nowią dziennikarze francuscy, angiel- 
scy i amerykańscy. Nie szczędzą oni 
zachwytów dla nowego cudu niemiec- 
kiej techniki, opisując drobiazgowo 

На iść, nie było * 

Nowości Wydawnicze 
(Pod redakcją Wiktora Piotrowicza) 

— Srokowski Stanisław. „Jeziora i mo- 
czary Prus Wschodnich", Warszawa, nakł. 
Wojskowego Instytutu Naukowo-Wydawni- 
czego. Zarowno nauka jak i oświecony ogół 
polski z dużą obojętnością odnoszą się do 
Prus Wschodnich, ongiś tak ludnie przez 
Polaków zamieszkałych. Ten stan rzeczy 
wydał już jak wiadomo, na przestrzeni 
ostatniego wieku skutki wręcz opłakane, 
przyczyniające się nie mało do kurczenia się 
żywiołu polskiego w tej krainie. Literatura 
nasza tycząca się tego przedmiotu, ograni- 
cza się do nielicznych prac, dziś już przesta- 
rzałych, jak np. studja ojca geografji pol- 
skiej Wincentego Pola i artykuły zamieszczo 
ne w słowniku geograficznym. A przecież 
Prusy Wschodnie, jako przedmiot poznania 
geograficznego, stanowią zagadnienie nad- 
zwyczaj doniosłe i pociągające, zwłaszcza 
zaś hydrografja tego kraju, której nieznajo- 
mość niejednego już wodza, przyprawiła o 
klęskę. Z prawdziwem rwięc uznaniem nale- 
ży powitać wydaną przez Wojskowy Insty- 
tut Naukowo-Wydawniczy pracę p. S. Sro- 
kowskiego, poświęconą jeziorom i mocza- 
rom wschodnio-Pruskim, praca ta bowiem, 
przełamując obojętność Świata naukowego 
w tej dziedzinie, stanowi  pierwszorzędny 
nabytek polskiej wiedzy geograficznej. 

—- Dr. A. Werezczyński i W. Kucharski. 
„Wi.domošci o Polsce Współczesnej”, wyd. 
ul nakł. Zakładu Narodowego im. Ossoliń- 
skich, Lwów, 1931. Nowe, trzecie wydanie 
„Wiadomości o Polsce Współczesnej” skła- 
da się z dwóch części pozornie oddzielnych, 
w rzeczywistości uzupełniających się wza- 
jemnie. Obie mają dać całokształt wiedzy o 
Polsce odrodzonej w zarysie, dostępnym dla 
dojrzewającej i dojrzałej młodzieży, w opar 
ciu o obowiązujący program ministerjalny. 

W wydaniu tem usunięto usterki wydań 
poprzednich, uwzelędniono nowe ustawy i 
najświeższe daty statystyczne, rozszerzono 
ramy przez powiększenie materjału porów- 

    

nawczego i podanie podstawowych pojęć 
ekonomicznych. 

— Mjr. Wład. Ostrowski: „Karabiny 
inaszynowe — od czasów  naidawniejszych 
do wynalazków ostatniej doby”. Warszawa, 
1930, naki. Wojskowego Instytutu Nauko- 
wo-Wydawniczego. Wojna światowa i cza- 
sy powojenne dokonały wprost przewrotu 
w dziedzinie karabinów maszynowych, co 
spowodowało, że w województwie wszyst- 
kich niemal państw, zwraca się. obecnie 
ogromną uwagę na tę broń. 

U nas dawał się dotychczas odczuwać 
cgromny brak podręczników z tego zakresu 
i dopiero wydane przed paru tygodniami 
fundamentalne dzicio mjr. W. Ostrowskiego 
wypełnia tę lukę. Jest to encykiopedja 
wszystkich używanych w różnych  pań- 
stwach świata karabinów maszynowych od 
najdawniejszych wzorów do 
modeli. 

— Tadeusz Miciński „Wita”, nakł. „Ro- 

   
     
    

ju“, Warszawa. Krytyka nazwała  „Witę” 
najjaśniejszą i względnie najprostsza w kon 

ji žką Mi kiego. 

  

na Ukrainie, a Нет hi- 
storycznem jest zjazd Kaniowski króla Sta- 
nisława Augusta z carową Katarzyną II. 

— Duvernois „„Obserwatorka“, nakł. „Ro 
ju“, Warszawa. Nowa lekka ksiąžka „piew 
cy paryskich bulwarów”, świetnego znawcy 
duszy drobnego filistra francuskiego. й 

£ John Galsworthy „Saga Rodu Forsy- 
tow“, naki. „Roju“. Wydawca zdążył rzucić 
na półki wszystkie trzy części tej epopei 
przed przyjazdem do Polski wielkiego pisa- 
rza (Cz. I „Posiadacz, cz. Il „Babie lato 
ostatniego Forsyta“, cz. III „Przebudzenie“. 

Dzieło ukazało się w popularnej, dzięki 
wydaniu Remarue"a serji „Dzieł XX w. 
tej samej, która -„„Czarodziejską Górę*, wy- 

w dziesięć, a „Krystynę, córkę Lawran. 
w siedem dni po przysądzeniu autorom 

nagrody Nobla. 

— Janusz Meissner „Szkoła orlat“, nakł. 
„Roju*. Autor, znany lotnik-pilot, jest po- 
pularnym dziś w Polsce autorem, którego 
lotniczemi powieściami („Eskadra“, „4300 
klm.“ i inne) zaczytuje się ogół. 

„Szkoła ОМа — to chlubne dzieje w 
przysziej wojnie polsko-bolszewickiej szkoły 
lotniczej, prowadzonej z umiłowaniem przez 
bohatera powieści. 

— Jim Poker „Oczy małajki*, nakł. „Ro- 
ju“. Jest to zbiór egzotycznych morskich 
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najnowszych › 
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FZ Cała 

Młodzież 

JADA 

z rozkoszą 

     
   

  

   

JA J S 
nowel dziš juž popularnego w Polsce auto- 
ra, którego trylogia: „Wyspa węży”, „Straż 
nik Krakatoa“ i „Trojkolorowa  bandera“ 
były tak szeroko czytane. 

— Frank Heller „Finanse Wielkiego Księ- 
cia“, nakł. „Roju* Frank Heller w tej książ- 
ce przeszedł sam siebie, Jego bohater Sel- 
lin, uśmierza rewolucję w państwie zbied- 
niałego władcy Minerki. Co prawda — wię- 
S tem opowiadaniu humoru, niż rewo- 
ЧЕ 

W. ]. Locke „Sława Klementyny Wing”, 
nakł. „Roju*, Warszawa. W szeregu pogod- 
nych i zajmujących pism Locka, tak poczyt 
nvch w Polsce, ta historja trzydziestoletniej 
sławnej malarki, która przeżywa zawód mi- 
łosny, każe — jak pisze Courtney w „Dai- 
ly Telegraph" „tętnić krwi i bić sercu, jak 
przy lekturze nieśmiertelnych arcydzieł ro- 
mantyzmu“, 

— Henri de Montherlant „Ludzie areny“ 
Przektad Jana Parandowskiego, nakt. „Roju“ 
Warszawa. Jest to książka o walce byków. 
Nikt dotychczas nie podjął tego tematu z 
taką siłą, nie stworzył tak rozległego obra- 
zu, który w swych górnych krańcach sięga 

umy mistorjów Mitry. Z tła tego ro- 
u wieje niezwykle jasna wizją Hiszpa- 

jej miast słonecznych i ludzi, pełnych 

  

- porywu. 

  

Włodzimierz Perzyński. Klejnoty. Po- 
wieść, Warszawa, Nakł. Gebe thnera i Woff- 
ia. jest to ostatnia książka zmarłego nieda- 
wno pisarza. 

Włodzimierz Perzyński należał do tej ka- 
tegorji pisarzy, których talent nietylko nie 
stoi w miejscu, nietylko sam podlega ciąg- 
łym ewołucjom, ale nadto rozszerza ciągle 
akres chwytanych bystrą obserwacją ludz 

kich typów, zwiększa. kręgi poruszanych 
zagadnień gra na nowych wciąż strunach i 
motywach. Świeżym dowodem tego jest u- 
kazująca się obecnie w wydaniu książkowem 
najnowsza jego powieść: Klejnoty. 

Do książki tej jeszcze powrócimy. 

— Alicja Bełcikowska. Powstanie listo- 
padowe. Warszawa 1930. Wojskowy Insty 
tut Naukowo - Wydawniczy. Z okazji zbli- 
żającej się setnej rocznicy powstania listo- 
padowego Wojskowy Instytut Naukowo - 
Wydawniczy wydał niezwykle pożyteczną 
pracę p.t. „Powstanie listopadowe". Praca 
ta składa się z prelekcji, pieśni powstańców 
poezyj powstańczych, wreszcie poezyj wiesz 
czów naszych oraz poetów wspóczesnych o 
powstaniu. 

— Z powodu setnej rocznicy powstania 
iistopadowego. Dom Książki Polskiej przy- 
pomniał czytelnikom szereg arcyciekawych 
powieści: dla dorosłych trzy powieści Wa- 
cława  Gasiorowskiego: "Rem", „Księżna 
Łowicka” i „Emilia Plater", a dla młodzieży 
trzy powieści ulubionego pisarza młodzieży 
Walerego Przyborowskiego: „Olszynka Gro 
chowska”, wydana przed kilku miesiącami, 
craz świeżo wydane „Pod Stoczkiem" i 
„Adiutant Naczelnego Wodza”. 

— Zbigniew Zaniewicki: Oberschlesien, 
„Niepowiešė“, axł. Gebethnera i Wolfia. 
Warszawa. || 

„Niepowieścią" nazwał swoją książkę 
Zbigniew Zaniewicki, autor „Inferno verde". 
„Niepowiešcią“, gdyż całe tło — walczącej 
0 miano Śląska „Oberschlesien* — i główny 
zrąb akcji oparły się na pełnych wzniosłego 
tragizmu wypadkach górnośląskiego  po- 
wstania w okresie niedawnego plebiscytu. 

‚ — Spalding, H. S.T.]. Etyka w zawodzie: 
pielęgniarki. Nakładem Księgarni św. Woj- 
ciecha. R. 1930. 

  

  

każdy szczegół. Oto np. korespondent 
„Matinóa”, który spędził dziesięć go- 

dzin w kabinach DO X, tak opisuje 
swoje wrażenia: 

— O godzinie 11, minut 30 dano 
sygnał odlotu. Po pierwszym nieuda- 
nym starcie w niespełna minutę kolos 
powietrzny łagodnie odrywa się od 
powierzchni wodnej, unosząc w 
przestworza 48 ludzi. Na pokładzie hy 
droplanu miejsca nie brakuje nikomu. 
Do mojej dyspozycji cztery wygodne 
totele. Pomiędzy dwoma fotelami sto- 
lik. Podają tutaj lunch, który zakrapia 
my wspaniałym portwejnem. Jest to 
prezent księcia Walji dla załogi DO 
X. Nie możemy się uskarżać na brak 
apetytu. } 

O 2-giej  minelišmy  Lamanche. 
przed nami ocean. Dotychczas mieli- 
śmy jasną, słoneczną pogodę. Wiał, 
coprawda, nam ze wschodu silny 
wiatr, hamując szybkość hydroplanu, 
ale nie bacząc na to, nie odczuwaliśmy 
przykrego bujania, które tak dokucza 
na małych samolotach. Gdyśmy minę- 
li Lamanche, niebo pociągnęły groźne, 
ciemne chmury, Kilkanaście silnych, 
poderwanych rzutów daje nam do zro 
zumienia, że hydroplan silniejszy jest 
od prądów powietrznych i z łatwością 
daje im radę. 

Około 5-tej po południu jesteśmy 
już w pobliżu Bordeaux. Na górze, w 
kabinie radjotelegrafisty, panuje nie- 
zwykłe ożywienie. Dyżurny oficer syg 
nalizuje do Bordeaux z prośbą 0 
wskazanie miejsca, gdzie można lądo- 
wać, jednakże Bordeaux nie odpowia- 
da. Odzywają się co chwila inne sta- 

cje, ale Bordeaux milczy. Aby zyskać 

na czasie, DO X zmniejsza szybkość. . 
Lecimy tak nizko, jak tylko pozwała 
pezpieczeūstwo hydroplanu. W kabi- 
nie słychać wyraźnie szum fal. 

Wszystkie sygnalizacyjne światła 
zapalono, ale Bordeaux wciąż miłczy. 
Powoli więc, zachowując maksimum 
ostrożności, kołos łagodnie dotyka pły 
wakami wodnej płaszczyzny i siada, 
iak olbrzymi ptak. Godzinę zgórą pra- 
cowały motory, huczały syreny. DO 
X, przekonany o swej sile, utrzymy- 
wał się na ialach, oczekując sygnału. 
Minęło kilka godzin. Dobrze już po 
północy zdecydowano się zarzucić 
kotwicę. W tym czasie w pobliżu prze 

chodził trancuski statek „Avenir II“. 
Kapitan statku był przekonany, że hyd 
roplan odniósł jakieś uszkodzenia i 
podpłynąwszy Lliżej, zabrał załogę na 
swój pokład. Dopiero po tem, gdy- 
śmy wszyscy przeszli na „Avenir li*, 

z Bordeaux sygnalizowano, gdzie DO 
Xmoże się zatrzymać” й 

Z Bordeaux, a właściwie z Rogue 
de Thau, położonego o 30 km. na Gi- 
iandzie, gdzie wyznaczono DO X 
miesce postoju, hydroplan nie ruszył 
dalej. Oględziny techniczne motorów, 
oraz doświadczenia ostatniego lądowa 
nia nakazały narazie dalszą podróż 
odłożyć na później. Aczkolwiek pod- 
róż nie została ukończona, Niemcy są 
z wyników jej zadowolone, pierwsza 
bowiem część jej propagandowego za 
dania została wykonana na piątkę z 

ło. N. 
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© 

plusem, a 0 to między innemi chodzi- -  
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* Praca kulturalno -oświatowa kolejarzy 
Wywiad z dyrektorem Kolei Państwowych w Wilnie p. inż. Falkowskim 

Kolejpnictwo jest jedną z najwięk 
szych organizacyj państwowych zaró- 
wno pod względem obszaru który о- 
bejmuje swą siecią jaki i ilości zatru- 
dnicnych ludzi. Jest to jakby całkiem 
odrębny świat o którem szersze war- 
stwy naszego społeczeństwa o ile nie 
stykają się bezpośrednio, wiedzą nie 
wiele. A tymczasem rola kolei a ściśle 
kolejarzy i ich organizcyj jest bardzo 
znaczna. Są miejsca gdzie zzreszenia 
kolejarzy są jednyą organizacją w któ 
rej konsentruje się życie kulturalno - 

„oświatowe danego zakątka. Zwłasz- 

  

Dyr. PKP p. inż. Falkowski 

‚ <ха u nas na Zemiach Północno - 
Wschodnich upośledzonych pod wzglę 
dem rozwoju kuuturalnego szerokich 
mas placówki kolejarzy, ch ogniska, bi 
bijoteki, czytelnie, drużyny sportowe i 
przysposobienia wojskowego odegry- 
wają doniosłą rolę jako pomocnicze 
punkta w ogólnej pracy kulturalno - 0- 
światowej państwa. 

Aby z ciekawą tą działalnością sze 
rzej się zaznajomić, zwróciliśmy się 
do n. inż. Falkowskiego, dyrektora 
kolei Państwowych w Wilnie z uprzej 
mą prośbą o informacje w tej matejri. 
P. dyr. Falkowsk, mimo nawału pra- 
cy znalazł wolną chwilę czasu aby od 
powiedzieć na interesujące nas pyta- 
nia. 

  

— Jakie zrzeszenia kolejarzy, jak 
wiadomo jest ich spora liczba, prowa- 
dza wyłącznie pracę kulturalno-oświa 
tową? 

istotnie, świat kolejowy organiza- 
cyjnie bardzo jest zróżniczkowany i 
nie wszystkie organizacje mimo, że w 

programach swych mają przewidzia- 
ią działalność kulturalno - oświatową 
akcję taką prowadzą albo jeżeli ją pro 
wadzą to jedynie rozpatrując ją jako 
środek zmierzający do innych zgoła ce 
lów. Do tego typu organizacyj należą 
przedewszystkiem zrzeszenia opano- 
wane przez stronnictwa polityczne i 
oczywista ich działalność kulturalno 
oświatowa poozstawia wiele do ży 
czenia. Są jednak i inne, a mianowicie 
takie które za wyłączny swój cel obra- 
ły podnoszenie poziomu kulturalnego 
pracowników kolejowych, dostarcze- 
nie im rozrywek kulturalnych i t.p. 

Za taką wzorową organizację na 
' terenie naszej dyrekcji uważam „O- 
gniska Kolejowe. Mamy ich 23. Są to 
zrzeszenia apartyjne, zorganizowane 
na podstawie statutu, obejmującego 
całokształt pracy kulturalno - oświato 
wej i życia społecznego i towarzy- 
skiego kolejarzy. „Ogniska kolejowe* 
podzielone na sekcje: bibljoteki i czy- 
telni, teatru, chóru, orkiestry, sportu, 
przedszkoli, kursów dokształcających, 
oświaty, kina mogą być zgodnie z ich 
przewodnią ideją rozszerzane przez 
otwieranie nowych sekcyj. Zaletą ich 
jest iż nie tworzą organizacyj o wie- 
Jostopniowej hierachji ograniczając 
się zarządami okręgowemi, posiadają- 
cemi siedzibę swą przy Dyrekcji. 

jaki jest stosunek władz  kolejo- 
wych do Ognisk? 

Oczywista jak najbardziej przy- 
chylny. Ogniska korzystają z moralne 
go i materjalnego poparcia władz ko 
lejowych. To materjalne poparcie wy- 
raża się w ułatwianiu pracy Ognisk 
przez udzielanie lokali, dostarczanie 
prelegentów oraz ułatwianie odbywa- 
nia konkursów teatralnych, chóralnych 
orkiestrowych, objazdu zespołów  te- 
atrainych drużyn sportowych i t.p. 

— Czy „Ogniska Kolejowe* poza 
swą działalnością wśród kolejarzy wy 
wierają wpływ na inne warstwy spo- 
łeczeństwa? 

— Naturalnie i to bardzo w nie- 
których punktach znaczny. Np. w Woł 
kowysku, gdzie całe życie kulturalne 
miasteczka koncentruje się w „Ogni- 
sku”, w Łunińcu, Mołodecznie, Stołp- 
cach i Swięcianach i innych. Nie mo- 
gę mówić o szczegółach działalności 
Ognisk Kolejowych, którą obserwuję 
z pewnego oddałenia”ale mogę zapew 
nič że działalność ta jest wysoce po- 
żyteczna zarówno dla kolejarzy jak i 
dla państwa. o 
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Ciśnienie średuie w mm. 750 

„Temperatura średnia — 6 

|emperatara najwyższa -l- 3 
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'pad w milimetrach: 7,2 

Wiatr j połida 
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„  — Osobiste. W dniu wczorajszym p. wo- 
jewoda wileński Raczkiewicz wyjeżdża na 
2 dni w sprawach służbowych do Warsza- 
wy. Zastępować go będzie p. wicewojewoda 

Kirtiklis, 4 

Kurator okr. szkolnego p S. Pogorzelski 
wyjechał służbowo na kilka dni do Warsza- 
wy Zastępować p .kuratora będzie nacz. 
wydz. p. wski. 

URZĘDOWA 

sz Dotacja rządowa na remont ko- 

ścioła. W dniu wczorajszym p. mini- 
ster W. R. i O. P. przekazał na ręce p. 
wojewody 1000 złotych, przeznacza- 
jąc je na remont kościoła katolickiego 

: pow.  Oszmian- 
skiego, na skutek starań miejscowego 
proboszcza. 

еа Rozporządzenie w. sprawie zatwier- 
dzania projektów pomników. W ostatnim 
„Dzienniku Ustaw“ umieszczone zostało roz- 
Porządzenie Rady Ministrów, dotyczące roz- 
ciągnięcia mocy obowiązującej dekretu o 
zatwierdzaniu projektów pomników ze sta- 
*nowiska artystycznego na powiaty: Wil.- 
„rocki, Oszmiański, Święciański, Brasławski 
i Wilno miasto oraz na gminy Bienica, pow. 
Mołodeczańskiego, Wiszniew, Żodziszki i 
Wojstom, pow. Wilejskiego, Jasiew, Kobył- 
niki i Zanżrocze pow. Postawskiego. 

-— Nowe umowy z państwowymi pra- 
cownikami kontraktowymi. Urząd Woje- 

_ wódzki otrzymał okólnik Min. spraw wewa. 
awiadamiający 0 opracowaniu nowego 
wzoru umowy dła pracowników kontrakto- 
wych t. zw. umysłowych i niższych. 

MIEJSKA 
-—— Przenosiny biur meldunkowych. Jak 

  

Н wiadomo, Centralne Biuro Adresowo-Meldun kowe z ul. Wileńskiej oraz wszystkie 6 biur oko S aeinyciji Anti aaia: : / przenoszą się do: nowego u sa sai Nr. В Н у " powodu zmiany Iokalu, Centralne Bių ‚ 40. Adresowo-Meldunkowe nieczynne. będzie oDrzez | dzień, t. j. w piątek 28 listopada b. 
t. Zaś wszystkie 6 biur meldunkowych bę- ° nieczynne przez 3 dni., t. į. w piątek 28 D. m, w sobotę 29 b. m. (30'b. m. wypada _aiiedzielay ; w poniedziałek 1 grudnia i roz- poczną urzędowanie już w nowym lokali 
Przy zaułku Końskin Nr 1 2 grudnia. Cen- 

KRONIKA 
tralne Biuro Adresowo-Meldunkowe zacznie 
urzędować w nowym lokaiu (Końska Nr. 1 
w dniu Ż9 b. m. 

— Kolejna lustracja piekarń. Dowiaduje- 
my się iż woj. kom. do badania mąki ipieczy 
wa dokonała lustracji szeregu piekarń wi- 
leńskich. Ujawniono szereg zakładów, wy- 
piekających bochenki chleba o wadze więk- 
szej, jak zezwalają na to przepisy. Zakłady 
te będą pociągnięte do odpowiedzialności 
karnej, gdyż taki chleb nie jest uznany za 
dobry 

WOJSKOWA 
— Paszporty zagraniczne dla szerego- 

wych rezerwy. Wobec tego, że władze. ad- 
ministracyjne odmawiają wydania pozwole- 
nia na wyjazd zagranicę szeregowym re- 
zerwy, Ministerstwo Pracy i Opieki Społecz 
nej wyjaśnia, że na zasadzie zarządzenia 
Ministerstwa Spraw Wojskowych szerego- 
wi rezerwy, którzy w danym roku kalen- 
darzowym nie podlegają ćwiczeniom rezer- 
wy, mogą uzyskać pozwolenie na wyjazd 
zagranicę. Powiatowi komendanci  uzupeł- 
nień, w myśl zarządzenia M. S. Wojsk., 
wydawać będą na żądanie szeregowych re- 
zerwy lub na wniosek zainteresowanych 
władz poświadczenia, że ubiegający się o 
pozwolenie na wyjazd zagranicę nie podle- 
ga w danym roku ćwiczeniom rezerwy. 

Poświadczenia takie komendanci PKU 
wydawać mogą tylko tym szeregowym re- 
zerwy, którzy udowodnią, że poczynili sta- 
rania o wydanie paszportu zagranicznego, 
lub że paszport taki już otrzymali. 

Zaświadczenia komendantów PKU waż- 
ne będą każdorazowo do końca tego roku, 
w którym zostały wystawione. 

SĄDOWA 
— Nominacje w Sądownictwie. Postano- 

wieniem Pana Prezydenta Rzeczypospolitej 
mianowani zostali: sędzia Sądu Powiatowe- 
go w Wilnie Stefan Romanowicz — sędzią 
Sądu Okr. w Grodnie, asesor sądowy Wła- 
dysław Downar-Zapolski — sędzią okręgo- 
wym śledczym Sądu Okr. w Pińsku. 

SZKOLNA 
— Państwowa Komisja  Egzaminacyj- 

na dla kandydatów na ieva szkół 
średnich w Wilnie ogłasza, że egzaminy dla 
kandydatów na nauczycieli szkół Średńich 
(naukowe, pedagogiczne i uproszczone) w 
okresie zimowym br. odbywać się będą od 
dnia 9 do 14 miarca 1931 roku. Kandydaci, 
którzy pragną przystąpić do egzaminów w 
tym okresie, winni zgłosić się w tym celu 
pisemnie do Komisji egzaminacyjnej, w ter 
minie do 14 lutego 1931 roku, składając je- 
dnocześnie przepisaną opłatę, która wynosi 
za egzamin naukowy (klauzurowy i ustny) 
81 zł. za egzamin pedagigiczny 56 zł., za - 
gzamin uproszczony 50 zł. 40 gr. za egza- 
min z literatury, listorji i geografji polskiej 
przy egzaminie uproszczonym 16 zł 80 gr 

Rozkład i terminy egzaminów będą po- 
dane do wiadomości zainteresowanych dro- 
gą ogłoszenia w lokalu Komisji egzamina- 
cyjne) (Uniwersytet ul Uniwersytecka 3, 
II p.) 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Środa Literacka w 75-tą rocznicę zgo 
nu Mickiewicza. W dniu jutrzejszym. Zwią 
zek Literatów urządza w swojej siedzibie 
iroczysty obchód 75-lecia Śmierci Adama 
Mickiewicza. Na bogaty program złożą się: 
przemówienie prof. M. Limanowskiego, frag- 
menty sceny więziennej z „Dziadów”, wy- 
konane w kostjumach w autentycznem miej 
scu tej sceny, w murach b. więzienia Fila- 
retów, przez artystów teatrów miejskich z p. 
Wyrzykowskim w roli Konrada — oraz pie- 

/ 
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„Mąż zaufania —prowokatorem 
W niedzielę rano z polecenia władz są- 

dowych został aresztowany mieszkaniec O- 
1an niejaki Matejunas mąż zaufania endecji 
w gminie orańskiej. 

Podczas wyborów do Sejmu na stole w 
lokalu komisji cbwodowej znalazły się w 
niewytłomaczony sposób sfałszowane kartki 
wyborcze. Spowodowało to interwencję tego 
samego Matejunasa u komisarza wyborcze- 
go i atak wileńskiego organu endecji na wła 
dze którym imputowanoe bezczynność i umo 

źliwienie nadużyć. 
W trakcie dochodzenia okazało, że stał- 

szowane kartki podrzucił sam  Matejunas, 
chcąc w ten sposób spowodować złożenie 
protestu wyborczego do Sądu Najwyższego. 
Podczas rewizji w mieszkaniu prowokatora 
znaleziono dużo siałszowauych numerków, 
identycznych do podrzuconych w komisji. 

Matejunas bedzie odpowiadał za prze- 
stępstwo przeciw czystości wyborów. 

Co opowiadają podróżni przybylido Stołpców 
Pociąg sowiecki z Niegorełoje do Stołpców przybył wczoraj rano normalnie. 

Frzybyłe tym pociągiem osoby twierdzą, że uległa również przerwie komunikacja ko- 
iejowa z Moskwą i innemi miastami centralnej Rosji. 

Z Mińska udali się samolotami do Moskwy dowódcy jednostek wojskowych, sta- 

sjonujących na Białorusi Sowieckiej 

Zatrzymanie handlarza żywym towarem 
Koło Filipowa na pograniczu polsko-sowieckiem KOP zatrzymał 3 osobników) 

z fałszywemi paszportami, którzy usiłowali przetransportować przez granicę 5 dziew- 
cząt, mieszkanek pow. Białostockiego. 

Nieznajomi są najprawdopodobniej handlarzami żywym towarem i ofiary swoje 
mieli skierować do Królewca, a stamtąd do Ameryki Południowej. 

Od trzech dni znajduje się w letargu 
Przy ul. Słowackiego 15, zasłabł nagle handlarz, przybyły z Warszawy Abram 

Wajtman. Do zasłabłego, który nie dawał żadnych znaków życia wezwano doktora Per- 
gamenta, który stwierdził że Wajtman żyje, lecz znajduje się w letargu. 

Ulokowano go w szpitalu żydowskim. 

Zamordowany przy podziale majątku 
We wsi Szynkopole gminy Szumskiej bronisław Szuszkiewicz zabił swego brata 

Władysława 1. 36 strzelając do niego kilkakrotnie z rewolweru. 
Morderstwo miało miejsce w czasie podziału gruntów pozostalych po zmarłymi 

ojcu. 
Zabójcę policja aresztowała. 

Niema połączeń telefonicznych z Rosją. 

Wobec najróżnorodniejszych pogłosek i wiadomości o sytuacji w Rosji Sowieckiej, 
nadchodzących glo Wilna drogą okoliczną, redakcja nasza czyniła próby porozumienią 

się telefonicznego z Moskwą i Mińskiem w celu otrzymania bezpośrednich wiadomości. 

Połączeń telefonicznych jednak nie uzyskaliśiny, bowiem urząd pocztowo - tele- 

graliczny sowiecki twierdzi, że komunikacja z temi miastami z nieznanych przyczyn zo- 

stała przerwana * 

  

śni Moniuszki do słów Mickiewicza, które 
odśpiewa pani ZŻofja Wyleżyńska. Jutrzej- 
sza Środa Literacka będzie miała związek z 
odbywającem się tegoż dnia  odsłonięciem 
dwóch tablic pamiątkowych na domach, w 
xtórych mieszkał Wieszcz: organizatorowie 
i uczestnicy tych aktów proszeni są o przy- 
bycie na Środę. Pozatem mile widziani są 
członkowie, sympatycy i goście. Początek o 
godz. 8 wiecz. (Ustrobramska 9) Transmi- 
sji radjowej nie będzie. 

yszenia Lekarzy Polaków 
w Wilinie*. Doroczne walne zebranie Stowa 
rzyszenia Lekarzy Polaków odbędzie się w 
obote 6 grudnia rb. w lokalu Towarzyst- 
a Lekarskiego (ul. Zamkowa 24) o godz. 

20 w pierwszym terminie, o godz. 20 min. 
30 w drugim terminie, niezależnie od licz- 
by obecnych. i 

Wobec ważności spraw porządku dzien 
nego uprasza się © liczne przybycie. 

—Wiileńskie Towarzystwo Lekarskie. We 
środę dnia 26 iistopada rb. w lokalu włas- 
nym (Zamkowa 24) odbędzie się o godz. 
20 naukowe posiedzenie Wileńskiego Towa- 
rzystwa lekarskiego z następującym po- 
rządkiem dziennym: : 

1) Odczytanie protokułu z poprzedniego 
posiedzenia. 

2) Pokazy chorych. 
3) Dr. Małofiejew: Wskazania do amputa- 

cii w ropnych sprawach kończyn. 
4) dr. Lewande: W sprawie meningitis 

w ostrem zapaleniu ucha środkowego. 
5) Doc. Wąsowski: Przyczynek do spra- 

"vy eterowej rektalnej narkczy. 
— Wykłady antropozoficzne. P. Ale- 

ksander Pozzo (Dornach, Szwajcarja) na 
zaproszenie . Koła Antropozoficznego w Wil- 
nie wygłosi szereg wykładów na tematy 
filozoficzno - antropozoficzne, w których 
najbliższy p.t. „Dramat świadomości współ 
czesnej” odbędzie się we wtorek 25 bm. o 
godz. 7 w sali Stow. Techników "Wilenska 
23, zaś następny we czwartek 27 bm. na 
temat „O nieśmiertelności duszy i życiu po- 
šmiertnem“ w sali „Domu Rosyjskiego 
(Mickiewicza 22 w oficynie brama obok 
Brystola) również o godz. 7 w. Wykłady 
będą wygłoszone w języku rosyjskim. Po 
*vykładach odpowiedzi na ogłoszone zapy- 
tania. Bilety w cenie 20 gr. 50 gr. i I zł. 
przy wejściu od g. 6-ej. 

P. Pozzo miał szereg 
raty pokrewne w Bernie, dze, zaś — о- 
statnio w Warszawie. Wysoka kultura 
csobista, jak i umysłowa prelegenta (ukoń 
czone studja prawne w Moskwie i filozoficz 
re w Bazylei) zjednały w Warszawie wy- 
kładom tym zainteresowanie zarówno  ro- 
syjskiego jak 1 poiskiego audytorjum. Te- 
maty przezeń poruszane mogą  zaintereso- 
wać wszystkich, kogo interesują zagadnienia 
kultury współczesnej i odpowiedzi, jakie na 
rie daje zachodnia wiedza duchowa. 

— Sprostowanie. W notatce o odczy- 
tach antropofizycznych wkradła się omyłka, 
a mianowicie: ceny wejściowe są następu- 
Тасе 20 gr., 50 gr.,i 1 zł. 

— Z T-wa Eugenicznego (walki z wy- 
rodrieniem rasy). 27 listopada w lokalu 
Poradni Eugenicznej (ul. Żeligowskiego 4) 
dr. ]. Rostkowska wygłosi odczyt na te- 
mat „Intelekcja dorosłych i dzieci i jej ró- 
żnice*. Początek o 6 w. Wstęp wolny. 

— Z T-wa Przyjaciół Nauk: Dnia 25 li- 
stopada rb we wtorek o godz. 7 wiecz, w 
„gmachu T-wa (ul. Lelewela 8) odbędzie 

się ogólne miesięczne posiedzenie naukowe 
czŁłonków T-wa, na którem p. Juljusz Ru- 
dnicki, prof. USB wygłosi odczyt p.t. 
„P:awdopodobieūstwo a przypadek”. 

Wstęp wolny Goście nader mile widziani. 
Przy sposobności Zarząd T-wa przypo 

mina. że zbiory muzealne T-wa są Otwar- 
te dla zwiedzających (osób prywatnych, i 
wycieczek zbiorowych) trzy razy w tygod- 

«we wtorki t piątko od g. 10 do I, w 
ziele od g. 12 do g. 2. 

RÓŻNE 
— Kursy sanitarne polskiego czerwone- 

go Krzyża. Okręg Wileński Polskiego Czer- 
wonego Krzyża przystępuje do organizowa- 
nia TV Kursu dia sióstr pogotowia sanitar- 
nego 

Organizowanie takich Kursów jest obo- 
wiązkiem Czerwciego Krzyża, mającym: na 
celu utworzenie Kadr pogotowia sanitarne- 
go, które, na wypadek konieczności, będzie 
mogło przystąpić de pracy ze znajomością 
rzeczy. 

Jest to cel główny urządzanych Kursów; 
ale obok tego niemniej ważną rołę: speł- 
spełniają Kursy, zaznajamiając słuchaczki z 
ogólnemi zasadami hygjeny. 

Wiemy dobrze, że niski poziom hygjeny 
w naszem społeczeństwie jest rezultatem zni 
Paa wiadomosci z tego zakresu. 

óżne choroby występujące nagminnie, 
duża śmiertelność niemowląt, fatalny stan 
sanitarny szeregu mieszkań i t.p. są wyni- 

     

      

  

RA na te- 

  

kiem nieprzestrzegania zasad hygjeny, wsku 
iek ich nieznajomości. 

Ileż niatek nummowoli przyczynia się do 
rozmaitych chorób swych dzieci, ileż razy 
matka powoduje kalectwo jedynie i wyłącz 
nie wskutek całkowitej ignorancji hygjeny. 

I oto właśnie Czerwony Krzyż uprzystęp 
nia nabycie potrzebnych wiadomości, urzą 
dzając Kursy dla sióstr pogotowia sanitar- 
nego: 2-miesięczna teorja i 3-miesięczna 
praktyka. 

Oarobina dobrci woli wystarczy ażeby, 
dzięki wysłucha Kursu, niejedna kwestja 
codziennego życia rodziny została racjonal 
me rozwiązana ku pożytkowi osób zainte- 
resowanych. 

Szczegółowych informacyj udziela  co- 
dziennie w godz. od 10 — 13 i od 18 -- 
w Okręgowa Sekcja Sióstr PCK, Zawaina 

nad: 
— Słaby ruch w handlu opałem. Charak-- 

terystycznem zjawiskiem obecnego kryzysu, 
jest zastój w handlu opałem, zwłaszcza wę- 
glem. 

Normalnie w październiku i listopadzie 
cała ludność zaopatruje się w zapasy opa- 
łowe, obecnie zaś można zaobserwować zja- 
wisko wręcz przeciwne. 

Ludność z braku pieniędzy, nie robi za- 
pasów, ograniczając się do małych zaku- 
pów, b. często na kilka zaledwie dni. 

Kupcy opałowi znaleźli się wobec takie- 
go stanu rzeczy w trudnych warunkach, 
gdyż mały ruch naraża ich na straty. 

— Sprawdzajcie przewody kominów. W 
okresie zimy zwiększa się zwykle ilość po- 
żarów, szczególnie na prowincji 

Stwierdzone jest, że w większości „wy 
padków przyczyna pożaru jest wadliwe u- 
rządzenie przewodu kominowego lub zanied 
bany ich stan. 

Na okoliczność tę należy obecnie zwró- 
cić baczną uwagę. 

— Kto zna krewnych Sergjusza Niebo- 
fina. Konsulat generalny RP w Berlinie o- 
trzymał od władz niemieckich spadek bo 
zmarłym jeńcu Sergjuszu Nieboginie, s. Mi 
kołaja i Aleksandry, ur. w dn. 10 paździer- 
ika 1892 r. rzekomo ostatnio zamieszkałym 
w Wilnie, 

Wzywa się w związku z powyższem ro- 
dzinę ikrewnych zmarłego do oł się 
do Starostwa Grodzkiego (ul. Želigowskie- 
ge nr. 4) pokój nz. 13 w godz. 10 — 13, 

— Woda na Wilji wciąż opada. Poziom 
Wilji znowu zmniejszył 
cntm tak że całkiem minęła obawa zalania 
niżej położonych terenów wpobliżu ulicy 
"Tartaki i sąsiednich. 

    

  

  

MASZYNY do SZYCIA 
kupujcie tylko u 

ZYGMUTA NAGRODZKIEGO 
Wilno, Zawalna 11-a. 

TEATR I MUZYKA. 
‚ — Teatr Miejski na Pohulance. Przadsta- 

wienie popularne. Dziś na przedstawieniu 
popularnem po cenach najniższych ukaże się 
niezwykle interesująca sztuka z repertuaru 
rosyjskiego „Skrzypce jesienne"  Surgricze- 
wa w reżyserji R. Wasilewskiego, który 
jednocześnie kreuje jedną z ról głównych. 
Efektowna oprawa sceniczna pomysłu J. Ha- 
wryłkiewicza, 

— Teatr Miejski w „Lutni*. Przedstawie 
nie popularne. „Nie rzucaj mnie madare* 
arcyzabawna komedja S. Kiedrzyńskiego 
ukaże się dziś na przedstawieniu popular- 
nem po cenach najniższych. Barwne to wi- 
dowisko, dzieki  galerji świetnych typów, 
tryskającemu humorem djalogowi, oraż kon- 
certowej grze całego zespołu, zdoby:a sobie 
rekordowe powodzenie. $ 

„Piosenki układu E. Dziewulskiego i tance 
solistów oraz zespołu girls, urozmaicają wi- 
dowisko. 3 

‚ — Koncert Paolo Polaro w „Lutni“, Wy- 
bitny baryton oper zagranicznych Paoio Po- 
laro wystąpi w „Lutni“ dnia 27-g0 5. m. W 
programie utwory autorów tej miary co: 
Giordano, Bizet, Tosti, Verdi, Rossini i :nni. 
Koncert urządza Wileńskie" Towarzestwo 
Filharmoniczne. 

— „Noc listopadowa“ na Pohulance, W 
nadchodzącą sobotę dnia 29 b. m. odbedzie 
się w Teatrze na Pohulance uroczysta prem 
jera „Nocy listopadowej* St. Wyspiańskie- 
go. Reżyserją i inscenizacją tego niegrane- 
go dotąd w Wilnie dramatu kierują prof. 
F. Ruszczyc i reżyser R. Wasilewski. 

Dekoracje i kostjumy projektuje prof. F. 
Ruszczyc. Wykonaniem dekoracji kieruje ]. 
Hawryłkiewicz. Kierownictwo muzyczne ob- 
jał p. E. Dziewulski. Prof. Ruszczyc skom- 
ponował specjalnie dla tego widowiska wy- 
soce artystyczny afisz. Zainteresowanie 
premjerą olbrzymie. 

— „Cierpki owoc“. W piątek, dnia 28 
b. m. odbędzie się w „Lutni“ premjera po- 

      

    

się o dalsze 25, 

  

Józef Rodziewicz 
obywatel Ziemi „Wileńskiej, powiatu wilejskiego, 

zmarł w 

1930 r. w 

po długich cierpieniach 

Eksdortacja zwłok z Dworca Kolejowego w Wilnie 

п° spoczynku—cmentarz Rossa—odbędzie się w dn. 27 b. m. o g. 10 rano. 

O czein zawiadamia kiewnych, 

  

3 

   

majątku M. Serwecz w dn. 22 listopada 

wieku lat 49. 

1a miejsce wiecz- 

przyjaciół i znajomych stroskana 

ŻONA 

    

JAN SI 
RADCA STANU, EMERYT 

po długich i ciężkich cierpieniach opatrzony Św. Sakramentami 
zmarł dn. 23 listopada 1930 r. w wieku lat 81. 

Eksportacja zwłok z domu żałoby (Zakretowa 5, m. 3) do cerkwi (na 
Pohulance) odbędzie się 25 listopada o godzinie S-ej. 

Nabożeństwo żałobne za spokój Jego duszy odbędzie się 26 listopada 
o godz. 10 rano, poczem nastąpi pogrzeb na cmentarz prawosławny (ulica 
Belina). 

O czem zawiadamiają pogrążeni w smutku 

    

   pP. 
EWRUK 

  

£ona, syn, córki i wnuk 

  

S. + P. 

KAROL PRZEWŁOCKI 
Członek Stowarzyszenia Oficerów przeniesionych w stan spoczynku 

Emerytowany Kapitan. 
Po krótkich cierpieniach zmarł dnia 22 listopada 1930 r 

Eksportacja zwłok do kościoła 
Zawalnej odbyła się 24 b. m. o godzinie 18. Nabożeństwo żałobne odbędzie 
się w dn. 25 b. m. o godz. 10 w tymże kościele, 
dzenie zwłok na cmentarz Ewangieli 

O powyższem zawiadamia przyjaciół i 

  

Ś 

 D-ra Witolda 
długoletniego członka Zarządu 

O czem zawiadamia 

  

W środę dn. 26 listopada o godz. 7 rano odbędzie się w kaplicy Wileńskiego 

T-wa Dobroczynności nabożeństwo żałobne za spokój duszy 

    

w wieku 68 lat. 

Ewaugielicko-Reformowanego przy ulicy 

poczem nastąpi odprowa- 
cki na M. Pohulance. 

znajomych 
ZARZĄD 

        
> 

Węsławskiego 
i naczelnego lekarza tegoż T-wa. 

ZARZĄD 
   

  

zmarł w Wilnie dn. 22 li 

O czem zawiadamia 

B. P. 

Dr. Markus Gorfejn 
Członek Wileńsko-Nowogródzkiej Izby Lekarskiej 

Wileńsko-Nowogródzka izba Lekarska 

stopada r. b. w wieku lat 69. 

B. P, 

Doktor MAREK GORFEJN 
Członek Oddziału Wileńskiego Towarzystwa Okulistów Polskich 

oraz członek Francuskiego Towarzystwa Okulistycznego 
Zmarł w dniu 22 listopada 1930 r. 

Cześć Jego pamięci 

Oddział Wileńskiego 

  

godnej komedji włoskiej „Cierpki owoc* Ro- 
berta Bracco. 

Obsadę. stanowią: Kamińska, Lewicka, 
Balcerzak, Milecki i dyr. Zelwerowicz, który 
jednocześnie sztukę reżyseruje. 

Dekoracje j. Hawryłkiewicza. 
-- „29 listopad", W dniu 29 listopada o 

godz. 6 wiecz. w sali przy kościele św. Ja- 
na (Zamkowa 19) staraniem Koła dramaty- 

-cznego zostanie odegranv dramat w 3 akt. 
p.t. „29 listopad". ` 

CO GRAJĄ W KINACH 

Stylowy — Miłość w kajdanych 
Heljos — Jedna noc. 
Hollywood — Podróż poślubna. 

' Światowid — Władyczyni Atłantydy. 
Wanda — Dzika orchidea 
Mimoza — Romans księżnczki de Valois 
Kino Miejskie — Hrabia Montechristo 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Wypadki w cyfrach. Od 22 do 24 

bm. zanotowano wypadków 58 w tem kra- 
dzieży 6, opilstwa 22, przekroczeń admini- 
stracyjnych 16. 

— Podstępne otrucie. W szpitalu żydow-= 
lem skim ulokowano zatrutego jakiemiś alko 
holoidami Stefana Janowskiego (Mickiewi- 
cza 42). 

Ze słów chorego wynika, że padł on с- 
fiarą zamachu uknutego przez niejakiego Jó 
zoficza, z którym miał sprawę sądową. 

_ Po rozprawie, która nie zadowoliła żad 
nej ze stron Józoficz wraz zkilku świadkami 
zaprosił Janowskiego do restauracji i tam 
jak przypuszcza, wsypał mu do wódki tru- 

jęcie złodziei. Kužmionkowie  Ale- 
ksander i Jan zostali zatrzymani na systema 
tycznej kradzieży nafty ze zbiornika Brudne 
go Monisia w odecznie. W czasie rewi 
zji znaleziono u Kuźmionków 4 banie z na- 
fią. Poszkodowany oblicza swe straty na 
przeszło 1000 zł. 

Towarzystwa Okulistów Polskich    

— Kradzieże mieszkaniowe.  Taradejko 
Stefanowi, Mickiewicza 19 nieznani spraw- 
cy skradli z jego mieszkania srebrny męski 
zegarek kieszonkowy z monogramem S.T., 
płaszcz męski koloru bronzowego, płaszcz 
gabard inowy szary, 2 ubrania Czarne oraz 
inne drobne rzeczy na ogólną sumę 1550 zł. 

„ Sakowiczowi Bronisławowi Ponarska 7 
PDB 2 płaszcze damskie wartości 320 
zł. 

Giejwickierowi Chai (Krupniczy 1) na 
dworcu osobowym skradł jej parasolkę Że- 
romski Jerzy z zaść Stankuciszki, gm. ru- 
domińskiej, którego zatrzymano. 7 

—śmierć podczas pracy 
W. maj. Budsław Zacharewicz Józef 
zajęty przewożeniem trzcin został te- 
mi trocinami zasypany i uduszony. 

— Auto agitacyjne prze 
jechało kobietę. W dniu 23 
bm. Krzywicka Aleksandra, Kalwaryj- 
ską 13, przechodząc przez jeźdnię tej 
że ulicy wpadła pod taksówkę agitacyj 
ną listy nr. 17, skutkiem czego doznała 
obrażeń ciała. 

—Zderzenie sie 
dów. Przy ul. Zawalnej samochód prywat- 
ny. prowadzony przez Witkowskiego jJózela BOL dorożkę | oo: 13821, 

znacznie uszkodził. W ladźmi nie było. TWO 
— Pożar na Kwaszelnej, W dniu 23 bm 

przy ul. Kwaszelnej nr. 1 wskutek wadliwej 
budowy komina zapaliła się ściana tego do 
mu. Straż pożarna ogień stłumiła. Straty wy 
noszą 500 zł. 

. — Zamachy samobójcze. Matulewicz Ka zamiera, Antokolska 61 usiłowała pozbawić 
się życia wypijając esencji octowej. 

Również Juckiewiczowa Bronisława, Ró- 
wne Pole 5 wypii» chlorku. Sogrinvų Va 

samocho- 

—-——— 
ZABIŁ ŻONĘ PODCZAS SPRZECZKI 

W ub. niedzielę we wsi Bohaterowo powiatu Dziśnieńskiego zdarzył się straszny 
wypadek. józef Szelicki podczas sprzeczki z żoną Zofją strzebł do niej z rewolweru, 
zabijając na miejscu. 

Szelicki po dokonaniu zabójstwa zdołał zbiec w kierunku granicy sowieckiej. 

m 

         



  

Wygratam!!! 
Michasia miała zamiar głosować na 4-kę. 

Tyle się nasłuchała od pewnej bigotki po- 

chwał dła tej jedynej katolickiej, polskiej li- 

sty, że się zdecydowała: + wielkim aumer- 

kiem starannie pod chustką ukrytym — by 

pelicja go nie wydarła, by do Brześcia jej 

wsadzono, udała się do pobliskiej ko- 

      

— No i jakże Michasiu głosowaliście? 

— Pewnie; ałe nie na 4-kę, na 1-kę. 

—. Czemuż taka zmiana orjentacji w о- 

statniej chwili? : 

— A bo zobaczyłam, że wszyscy mają 

11 w ręku, więc się balam, że przegram. 

Nazajutrz wielka radość. Michasia wysy- 

labizowała w gazecie, że 1-Ка górą, że wszy 

Mikie 4-ki, 7-ki i 2-ki zostały zapędzone w 

kozi róg, i aż krzesała hołubce w kuchni 

z uciechy: „A toin wygrała wołała, a tom- 

i trafiła!" I poszia się nabijać z grubej A- 

gaty, która osteniacyjnie 4-kę wczoraj za- 

riosła. 

Nie można powiedzieć, by Michasia sta- 

wiała na fuksa, zle zadowolenie ze zwycię- 

stwa pewniaczka, ra którego grała, nie było 

przez to ani troche mniejsze. 

Prości ludzie mają więcej zmysłu polity- 

cznego od wielu inteligentów. Rozumieją, że 

Sejm bez zdecydowanej większości, to jak 

krowa bez mleka. To też marzeniem ic: 

jest głosować tak, by ktćrekolwiek stron- 

uictwo wiekszość tę miało. Mało ich obchc- 

dzą programy, cele, ludzie, chcą by ci, któ 

tvch wybiorą — rządzili, a nie — kłócili się 

» władzę. Dotyciczas nie udawało się to — 

        

  

  

Obecnie wobec dokonanego faktu radość 

grostych ludzi o zdrowym . rozsądku jest 

niezaprzeczalna. Karol, 

MEBELKI NA RATY... 

" Panna  Sziunbrowiczėwna, stała mie- 

szkanka Wilna, mając pewne widoki na po- 

ślubienie biednego, ale miłego jej sercu mło 

-dzieńca (Lewicki) postanowiła wnieść mu 

w posagu schludnie urządzone mieszkanko. 

Można mieć piękne prejekta, lecz nie 

mieć pieniędzy na ich reahzację i wówczas 
projekta zostają... projektami tylko. 

Znalazła się rada. ; A 
Skrzętna gosposia poszła do firmy Wi- 

lenkin przy ul. Tatarskiej, wybrała sobie me 
belki i wystawiła weksle na 1073 zł. 

Wszystko byłoby dobrze, gdyby weksle 
te zostały w czas wykupione, kiedy jednak 

cała niemal sunia została zaprotestowana, a 

odebranie mebli nastręczało poważne trud- 

ności, sprawa skierowana została do Sądu. 

Sąd Okręgowy dopatrując się w tej tran 

zakcji wyraźnego podstępu ze strony Szum 

browiczówny skazał ją na półtora roku wię- 

zienia. 
* Sąd Apelacyjny wziął pod uwagę oko- 

ficzności łagodzące jak: dotychczasowa nie 
karalność oskarżcnej oraz pobudki jakie nią 
kierowały złagodził karę do trzech miesię- 

  

cy. < 
2 Meble powędrowały z powrotem do tir- 

my, a kara nałożona na Szumbrowiczównę 
będzie najlepszą przestrogą dla tych, którzy 
nie oglądając się na jutro wykorzystują ka- 
żda możność poczynienia zakupów na raty 
wekslowe. 

NOWOCZESNY POJEDYNEK W 
ZAŚCIANKU 

„Mineli te caszy“, kiedy  najmarnieszy 

nawet szlachetka, ot taki sobie szaraczek 
na kilku morgach, umiał z godnością wystę- 
pować w obronie własnego” honoru, a w 
wypadku, kiedy w grę wchodziła jego „naj 
droższa”, łapat za szablisko i stawał na ubi- 

mi. 
Minęły te czasy. Teraz w zaściankach 

argumentem przekonywującym jest b. czę- 
sto drąg, a zdarza się, że i nóż znajdzie się 
w robocie. 

Ot choćby taki przykład. 
Na zabawie we wsi Łoźniki pow. Wilej- 

skiege pokłócili się — jak zawsze — o 
dziewczynę czterej młodzieńcy, mieszkańcy 
okolicznych zaścianków. т 

Z jednej strony stanęli: W. Łuksza, i M 
Narko, z drugiej: j. Łuksza i T. Nowosio- 
łek. 

Pojedynek ich był b. nieskomplikowany 
Nie szukano szabel, (zresztą żaden z nich 
nie ma ich), nie zapraszano sekundantów. 

Załatwiono zatarg krótko. 
W. Łuksza ciał nożem naodlew z taką 

siłą, że czubek nosa Nowosiołka odleciał, 
zakgdyby był źle przyklejony, a Narko sil- 
nem uderzeniem drąga złamał rękę J. Luk- 

   

    

  

SZ 
Pp edynch trwał kilka minut zaledwie, a 

Sąd Okręgowy skazał obu „zwycięzców* na 
rok więzienia. 

Sąd Apelacyjny złagodził tę karę do 4 
"niesięcy. 

RADJO WILEŃSKIE 
WTOREK, DN. 25 LISTOPADA 1930 r. 
11.58 — Czas. 
12.05 — 12.5 0 — Muzyka taneczna da- 

wna (płyty). 
13.10 — Kom. meteor. 
15.50 — 16.10 Odczyt z Warszawy. 
16.25 — 16.30 Progr. dzienny. 
16.30 — 17.15 Kabaret (płyty). : 
17.15 — 1740 „Šwiatowe rynki zbożo- 

we* — odczyt z Krakowa wygł. dr. W. Or- 
wieki. : 

17.45 — 18.45 Popularny koncert symio 
niczny z Warsz.. 

18.45 — 10.00 Kom. Związku Młodzieży 
Rzem w Wilnie. 

19.00 — 19.10 Program na środę i rozm. 
19.10 — Kom. rolniczy z Warsz. 
19.25 — 1 Muzyka z płyt. 
19.35 — 19.50 Pras. dzien. radj. z War 

szawy. 
19.50 — „Carmen“ —- opera w 4 akt. 

J Bizet“a (plyty). 
s pierwszego antraktu „Tygodnik 

ze studja Rozgł. Wil. 
) — 23.00 Komunikaty z Warszawy 

  

     

  

   
   

  

  

: 23.00 — 24.00 Spacer detektorowy po 
Ea1ropie. 

JA) E 
TWOJE DZIECI UCZĄ 

W OJCZYSTYM JĘZYKU. CZ 

POMYŚLAŁ O TRAGEDJI MA- 
TEK, KTÓRYM OBCA SZKOŁA 
WYKRADA DUSZĘ DZIECKA 

Złóż grosz na „Fundusz Polskiege 

Szkolnictwa zagranicą”, na konto 

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

E M M MU 

  

  

      

    
   

  

AINa 

MIEJSKIE 
SALA "REJSKA 

m. Os: ot:raruska 3. W 
Serja I. — Aktów 10 wyświetla się od'19 do 23. XI. Serja II. Aktów 10. Wyświetla się od 24 do 26. XI. włącznie. 

Poczatek seansów od g. 4-ej. Następny program: „Jego najlepszy druh". «sa czynna od £. 

Od dnia 19 do 26 listopada 1930 roku włącznie będzie wyświetlany film: 

„MRABIA MONTE CHRISTO'* 
Dramat romantycznych przygód bohaterskiego żeglarza, Edmunda Dantesa w 2-ch serjacn, 20 aktach. 

rolach głównych: Jean Angelo, Li! Dagowe 

< m. 30. 

r i Bernard Goetzke. 

  

Na I-szy seans balkon 
Dźwiękowy 
KINO-TEATR 

„й ЕЫГО $“ 
UL Wileńska 38 

Tel. 926. 

80 gr. Parter | zł. 

Seansy o godz. 4, 6, 8i 1 

Przebój dźwiękowy! 

JEDRA NOG. EWENTUALKIE 
W rol. gł. urocza Cugenie Jugo J. Riaman i 

Śpiew... Jazzband... Humor... Danzingi.. Nad program: Arcywesoła komedja dżwiękowa w 2 akt. „MOJA ZONA 
z udz. wszechświatowej sławy komików. 

Przebój Polski „Na Sybir'". Smosarska, Brodisz, Samborski. 

„Krukowski* 

Prod. Francuska 1930—31. 

scen europejskich Z. Arno. 

0 15. Uwaga! W tych dniach Największy 

  

Dźwiękowe kino 

„HOLLYWOOG:* 
Mickiewicza 22. 

Dziś AE gwiazda LE BILLE DOVE R erotycznym 

PODRÓŻ POŚLUBN Nad program: Komedja dźwiękowa w 2 aktach     GRAPHOPHONE Co, Ltd., Londyn. 

ogłasza niniejszem 
i dodatek dźwiękowo-śpiewny. 

  

  

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.30. Na pierwszy seans;Balkon 80 gr. Parter 1 zł. 

Kino-Teat Dziś! Największy film obyczajowy. Pierwszy raz w Wilnie! 
no-Teatr : 

czyli GŁÓD SEKSUALNY „sryLowy" |-- MIŁOŚĆ W KAJDANACH SSN 
WIELKA 36. osnuty na tle słynnej sztuki „Przestępcy*. W roli głównej Anita Dorris, Walter-Slezak. 

Nad program: „Tajemnica białej ciszy'. Obraz do bieguna północnego. 
IkdrSowe Zadanie MNZYCZNE 
    

  
  

KINO 

„ŠWIATOWID“ 
Mickiewicza 9.   Dziś! Pierwszy raz w Wilnie! Wielka atrakcja, epokowy dramat, 

u WLRADCZYNIE ATLANDTYDY 
Nadzwyczajnie zajmująca gra. Bajeczny przepych dekoracji. 

ilustr 

W rol. 
Andre Roanne. 

ujący koniec Atlantydy, legendarnej kolebki Niepowszednie napięcie przeżywać będą muzycy i melomani dzieki kom- 
kursowi, który organizuje znana wszechświatowa firma płyt i aparatów 

gramofonowych „COLUMBIA* GRAPHOPHONE COMPANY. Ltd. LON- 
DYN. W fabrykach „COLUMBIA* nagrane zostały specjalnie dla tego 

konkursu dwie płyty: 

  

gł królowa ekranu Liana Haid i rasowy 

  

„M. GÓR 
Z dniem dzisiejszym rozpoczyna się 

WIELKA DOROCZNA.- 

wyprzedażresztek 
| WY$SORTOWANYCH TOWARÓW 

® 

  

  

  

  

ul. NIEMIECKA 26. 

Ceny wyjątkowo niskie 

  

TAB 
8 proc. i 5 proc. listów zastaw 

ELA 
nych TOWARZYSTWA KREDY- 

TOWEGO MIASTA WILNA, wylosowanych w dniu 17-go listo- 
pada 1930 roku. 

8 proc. Listy Zastawne, serja I-sza: 
266, 335, 364, 365, 419, 474, 491, 503, 563, 576, 597, 609, 701, 709, 721 i 773. 
Po 500 Zł. numery 13, 58,114, 179, 241, 262, 476, 770, 791 i 953. Po Zł, 1000 nu- 
mery 59, 160, 592, 677, 816, 976, 993, 122 

5 proc. Listy Zastawne Konwersyjne, serja „K*: po 25 Zł. numery 603, 
612, 686, 826, 827, 1061, 1187, 1380, 1516. 
Po 50 Zł. numery 492, 507, 533, 537, 602, 
1384. Po 250 Zt. numery 3, 168, 284, 346, 
1981, 2209, 2388, 2416, 2704. 

5 proc. Listy Zastawne Zwaloryzowene: po Zł. 77,50 (RB. 100) numery 
289, 364, 378, 471, 478, 571, 608, 1167, 1265. 1321, 1373, 
2453 i 3087. Po ZŁ. 387.50 (RB. 500) num: 
1264, 1400, 1650, 1693, 2089, 2322, 2360, 2397. Po ZŁ 775.— (RB. 1000) 

1788, 1791, 2075, 2875, 2984, 3043, 3244, 1396, 1474, 1507, 1533, 1591, 1599, 1717, 
3368, 3405, 3500, 3530. 

Wypłata za powyższe listy ich nominalnej wartości 
poczynając od dnia 2-go stycznia 1931 roku, przez Kasę Towarzystwa 
Portowa 4—4. 

po 100 zł. numery 46, 134, 187, 219, 

2, 1498, 1838, 1849 i 1950. 
VT. . 1687° o nh, 1781, 1894 1/1928: 5—8 „Wiecz lewiczasza? e dy RR codziennych oraz w numerze lutowym mie- 

613, 738, 777; 932, 1194, 1196, 1279 i Kobieta-Lekarz znika „Dźwięk'. 
5 34 1874, 1950, 3 ь LSS SS AU Dr. Zoldowiczową = PŁYTY „COLUMBIA* NIE SZUMIĄ. 

A KOBIECE, WENE- KOSMETYKA Płyty konkursowe otrzymać można w skiepie muzycznym: 1588, 1607, 1743, 2228, @ ВУС7МЕ NARZĄDUW Bl I З 
егу 46, 64, 684, 875, 1039, 1048, 1062, D.W MOCZOW. 

+ numery 

uskutecznioną będzie, 
w Wilnie, 

  

  

UWAGA! 

   Sk 
KS 

KALOSZE i 
„@ ЧАОКА 

Ostatnie nowości 

Przedstawiciel E. TUW! 

Tylko z kwadratową marką fabryczną 
z datą 1924 r. według poniższego wzoru 

     

      
    

SĄ ZNANE PRAWDZIWE RYSKIE 

Żądać wszędzie 

== 

  
  

  
  

  

GR 0 pokoi niu w 1929 1. 
oroby weneryczne, A pokoi WILNO. 

205000), > skórne i narządu mo- z kuchnią, tak zwana K. D BROWSKA и ,\‘т;н;с\‹а 3, m: 6 YYY ; czowego. Mickiewicza į“ R : УОН 2 Gg Tatarskiej is Ir 0 dę kobiecą „Lešnicz6wka“ —Zwie- [| SPRZEDAŻ | WYNAJĘCIE. CENY FABRYCZNE. 
muje 012 15—7i pół” » konser- Tzyniec,  Dzielna 48. a ZA ROEE AE ORO 

ŚWIEGOWCE 
T"* (KWADRAT) 
sezonu 1930—31 - 

  

IM, Warszawa, 
  

  

Wileńskie Towarzystwo Handlowo 
Zastawowe 

LOMBARD 
zawiadamia, że w dn. 10, 11 i 12 gru- 
dnia w lokalu Lombardu przy ul. Bi- 
skupiej 12 o godz. 5-ej pp. odbędzie 
się licytacja zastawów od Nr. 26733 do 
Nr. 82224 opłaconych do sierpnia 1930 
r. W"dniu 10 b.m. będziesprzedawany 
w pierwszej licytacji samochód firmy 
Biuck kwit Ne 61443. W razie nie 
sprzedania odbędzie się powtórna licy- 
tacja tegoż samochodu w dn. 11 b. m. 

ET 
PRZEDŚWIĄTECZNA WYPRZEDAŻ 

KSIĄŻEK 
ze wszystkich działów - 

z rabatem od 10 do 50 proc. 

W.Mikulskiego 
WILEŃSKA 25 

MARA RAR 

# MATKI! UWAGA! 
Dawajcie. DZIECIOM 

Czekoladę Zdrowia 
FABRYKI 

A. PIASECKI 
" w KRAKOWIE. 

jest bardzo pożywna i niedroga. 

ъ Żądajcie wszędziel # 

  
      

   \ Кые- 
garni 

  

Wirakrajowo 
Stare — leżałe — mocne 

Р ОБЕСА 

WYTWORNIA 

()!. smotouski 
WILNO 

Żądać wszędzie! 

Da sprzedania pozostałe z „licytacji 

  

[teaarze] Akuszerki 

chor. 
ryczne, narządów mo- 
czowych, od 9—do 1, 

od 
ul. Mickiewicza 24. Racjonalnej Kosme- 

  

A. Cymbler A # 10—8. 

wiecz. Tel. 15-64, 
  

ryczne i moczopłciowe 
Wileńska 7, : 
4—8 w. tel. 10-67. Przyj.w g. 10-Ii 4-7 tyckiego 15. 

  

—— do wynajęcia dla inte- 

Dr. Kenigsberg 

Mickiewicza 4,12 do 15-ej. 

  

  

1) „Ballada o nocy'' ) 
„Melodja* ) Antonłego Rubinszieini 2 

2) „Pieśń miłosna Poganina* z filmu džwiekowego „Poganin“ 

„Wymarzony kochanek“ z filmu dźwiękowego „Parada miłości. 

Utwory powyższe wykonane zostały przy „akoiapanjaniencie fortepianu 

przez jedną i tę samą osobe, na jednym i tym samym instrumencie. Zada- 

nie konkursowe polega na tem, ażeby nabywica jednej z dwóch wyżej wy- 

mienionych płyt, określił na jakim instrumencie urwory te zostały nagrane. 

  N 

  

"Sp. Akt. 
Nagrody konkursowe są następujące: 

1. Oryginalny, luksusowy szafkowy aparat mahoniowy 
marki „COLUMBIA“ nr. 121. 

2. Oryginalny aparat  walizkowy 
„COLUMBIA nr. 201. 

3. „Cyganerja“ opera G. Pucciniego, nagrana wyłącz- 
nie na płytach „COLUMBIA:* w albumie ozdobnym 
w wykonaniu solistów, chórów i orkiestry opery 
„La Scala* w Mediolanie. Ogółem ponad 200 wyko- 
nawców (13 płyt). 

Oryginalny aparat walizkowy model nr. 50 
„COLUMBIA*. 

5. Szeherezada. Poemat symfoniczny, Rymskija-Korsa- 
kowa, nagrany wyłącznie na płytach „COLUMBIA', 
przez Paryską Orkiestrę koncertową pod dyrekcją 
Filipa Gauberta w ozdobnym albumie (6 płyt). 

Nokturny Chopina nagrane wyłącznie na płytach 
„COLUMBIA* przez znakomitego pianistę Leopolda 
Godowskiego w ozdobnym albumie (5 płyt). 

7. Serja przebojów tanecznych (4 piyty) 
Powyższe nagrody zostaną rozlosowane w obecności notarjusza w dniu 30 
stycznia 1931 r. pomiędzy osobami, które nadeśią do tej daty trafne roz- 

wiązania. 

Siedzibą Komisji Konkursowej, do której należy wysyłać odpowiedzi jest 
redakcja miesięcznika „Dźwięk”*, Warszawa, Marszałkowska 62. Płyty kon- 
kursowe są do nabycia we wszystkich bez wyjątku składach muzycznych 
Rzeczypospolitej Polskiej 

w cenie Zł. 7.50 
za dwustronnie nagraną płytę. Każde płyta sprzedawana będzie w zapie- 

czętowanej kopercie, zawierającej kupon konkursowy upoważniający do 

udziału w konkursie. 

luksusowy marki 

marki 

    

-2 

AKUSZERKA 

ŚMIAŁOWSKA 
«raz Qabinei "Kosme-. 
tyczny, usuwa zmarszcz 

si, piegi, wągry, łupież, 
trodawki, kurzajki, wy 
padanie włosów. Mic- 

DOKTÓR 

Zeldowicz 
   skórne,  wene- 

Prawidłowe rozwiązanie zadania oraz lista nagrodzo- 

nych zostaną podane do wiadoniości publicznej dn. 7 lutego 
    

     

    

       

12—2 i od 4—6 GABINET « WILNO, 
„, ul. Wielka 

tyki Leczniczej. 

Wilno, Mickiewicza 31 
m 4. 23 

kobiecą 
Urodę Konserwu- 

je, doskonali, odšwie-—— — — —— — ža, usuwa jej skazy Inžynier, kawaler po- 
braki. Masa szukuje w śródmieściu twarzy i ciała (panie) | umeblowanego Szinczne opalenie ce- > pokoju z obsłu 

ry. Wypadanie włosów opiżemii niestępijateni 

tel; 277, 21. 

Pianina i fortepiany 
o światowej sławie Pleyel, Bechsteia ete., 
takoż Arnold Pibigier, Kerntopł i Syn, 

  

Ff. Bolesław 

Zamkowa 7—1 
Choroby skórne 
i weneryczne 

przyjmuje od 6—7     + łupież, Najnowsze wejściem. Zgłoszenia į 
: Šakė kainai AM. S uznane rzeczywiście za najlepsze Dr. medycyny | WA obalcj: yki ra Styczniowa 8. Wilopał. - w kraju przez najwybitniejszych fachowe 

  ców na Pow, Wystawie Kraj. w Pozna- 

  

wizje, doskonali, odswie- Dowiedzieć się Mickie- 

  

я wicza 22 m. 8. tel. 12-25 = = 
A Sr - Z G U B Y a 

Dr. Wolfson +++ Gedi6 Mieszkanie POPIERAJCIE L.0.P.P. 
choroby skórne, wene- , +8-pokojowe, kuchnia ze Zsybiona Książeczkę MMM 

przez P. K. Lida 

[RÓŻNEJ] 

J. Hryniewiczowej. wszelkiemi wygodami 
od 9—jul. WIELKA A 18 m.9, do wynajęcia ul. Szep- 

Dozorca (Komisja Poborowa w 
iwju) na imię Jana Ko- 
ściuszko, zam. we wsi    W. Z. P. M 26, wskaże. 

    

  

   

DOKTOR 
j ipni 

: Dajnowo gm. Lipnis- Potrzebna 
Blumowicz ю Eau i i 

: nauczycielka я : K U p N 0 oraz zgubioną Kartę Za darmo T 
kóriE P moonkid |LOKALE Mob., wydaną na imię udzielam każdej pani oda na wieś dla przygotowania dwojga SPRZEDAŻ tegoż, unieważnia się. dobrych porad przeciw    

  

WIELKA 21 ‚ S EERETAIA —н ЕНЕ dzieci do kłasy trze- tel. 921, od9—1i3—9 Dom 2 jej AP = gubiony indeks wy- ł ciej. Zgłaszać się — 
W Z. P. 26. osobniak Sprzedam Z dział BO U.S.B. U a Ww 0 m Garbarska 14—1. 

  
  drewniany zw Wilnie Nr. 278, Li-yażda pani się zadziwi 

ogrodem  gji Sopoćkówny unie-j bęuzie mi wdzięczną Dom ligentnej rodziny, 3 po- 
koje z kuchsią i og- 

  

  

cowym 680 sążni, ważnia się. Anna Gebauer, Stet- Siostra- choroby skórne, wene- rodem. Brzeg Antokol- o ąžni, r, St = 

wdał moczopłciowe ski 15. Oglądać od a 0d 12—4 Beliny i i BR Chr pielęgniarka b Gana Książeczkę Ebertstr. 105 (Niemcy). 
Wojskową. wydaną Dołączyć na portorją, długoletnią praktyką 

  

    

t.el. 1.90. z i przez P. K. U. Świę- przy ciężko chorych 
Od 9—12 i 4—8 Mieszkania dz Okazyjnie ciany na imię Konstan- poszukuje pracy. Po- 

do wynajęcia 8-ch,gqahe futro dacha, tego  Żełubowskiego. Siada świadectwa i re- 
długie.i szerokie, mę- 
skie sprzedam. Gdań- 
ska 6 m. 7 

komendacje. — Może 
ewentualnie zająć się 
wychowaniem „dzieci 
od lat 3-ch. Moniusz- 

4-ch i 5-ciu pokojowe 
z wygodami. Kalwaryj- 
ska 31. 

zam. we wsi Cierluki 
gminy Kobylnickiej 
pow. Postawskiego. 
unieważnia się 

Mieszkania 
większe i mniejsze 
posiada do wyna- 

DOKTOR 

Szyrwindt   

  

  

    

  

  

Sak karakułowy, żakiet z popielic, palta, fu- choroby weneryczne, Fortepian jęcia kiti — 35 
tra damskie i męskie, garnitury gotowe i skórne i moczopłciowe i > lążkę  woj- Dom H.-K. „Za- žaidi angare pakėlus eks 18, Ti, DO Wwynajecia pirvajansi ай @ст Nd” pra | poet iki swetry, jedwabie, chustki, rekawiczki wel“ 3—7 stajnia | wozownia, оо ао sprzedania. Za.P. K. U. w Warszawie |-CZa 1, tel. 9-05. . 
niane, prymusy, opony samochodowe, mo- „— nadająca się pod ga: Šono 28 О w r. 1924 na imę leka- Urzędni ‚ 
tocykle, samochody „Fiat“ i „Ford“, cen- s raż. Informacje u do- ASC rza  Gelmana Gdala- — biurowy, wykwalifi- 
trylugi, kasy ognictrwałe, fortepiany, ży- Dr Ginsberg zorcy, Zygmuntowska unieważnia się. kowany, przyjmie pra- 

i i ‚ 12 с — tę w dowoinem przed- randole elektryczne, meble sałonowe i gabi- 
netowe, 2 kredensy, 500 tomów książek A 

Choroby skórne, WEZ Zo kartę legi- 

  

SB rodki: 
eryczne i moczopłcio- „| stawicielstwie, instytu- i ъ lub analai: R» i Ink betetrystycznych, elektrolux, elektryczny —- we! Wileńska 3, od Pokėj Nr aaa S. B. farze(am przyjmię sspólułka cji państwowej lub sa- 

motor i dyramo- maszyna, 8—1i4— 8. Tel.do wynajęcia duży z Raisy : Каророепб\\'пу z kapitałem do 1.000 dol. do interesu NR aSOp Ei Majowa 
Wilefskie T-wo Handlowo - Zastawowe 567. osobnem __ Wejściemina rok 1929—30 unie- cukierniczo-restauracyjnego w Wilnie. |56 m. 3. Jasiewicz. 

—— 
  

Uniwersyecka 9 — 151ważnia „się. Bliższe szczegóły w Biurze Ogłoszeń 
  

(LOMBARD) Biskupia 12   S. Jutana, ul. Niemiecka 4, tel. 222 
  

  

  

е 

Е. Gru G 

  
    

ZNAKOMITE UZNANE ZA NAJLEPSZE ŻĄ АСЕ 
Stenografji 

listownie, szybko, jak- 
najdokładniej Wyticza- 

j my — gwarancja: In- 
stytut  Stenograficzny 
— Warszawa, Krucza 
26. Znającym stenogra- 
iję polecamy miesięcz- 

KI LIKIERY I WINA. 
BR, a e EŃ & ъ-кд SP. AKC. w WARSZAWIE   

  
  nik „Stenograf* (ste- 

ongramy — tłumacze- 
nia). 

  

  

Wydawea St. Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witołd Woydyłło. Drukarnia Wydawnictwa 
  

„Słowe”, Zamkowa 2.       

   

        

        

      

        
      
        

          

          

      

    

        

          

        
    
        

        
    
    

          
        

        

    
    

        
      
      
      

  

     
     
    
   

  

      

     
    
       

   


