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STANISŁAW OLECHNOWICZ
Urzędnik Wileńskiego Urzędu Wojewódzkiego

po krótkich i ciężkich cierpieniach opatrzony Św. Sw. Sakramenta-
mi zmarł w dniu 13 PRA = r. osieracając żonę i pięcio-

ro dziec
Nabożeństwo żałobne odbędzie się o godz. 6 rano 15.-X 1930 roku

w kościele na Sołtaniszkach.
Eksportacja zwłok z domu żałoby (Zwierzyniec, ul. Lipowa 10) na-

stąpi w tymże dniu o godz. 16 na cmentarz po-Bernardyński
O czem zawiadamiają
Współpracownicy i Koledzy z Urzędu Wojewódzkiego.  

Wielebnemu Duchowieństwu Parafji Bernardyńskiej z Księdzem
Kanonikiem Janem Kretowiczem na czele, Księdzu Prałatowi
Ignacemu Olszańskiemu i wszystkim, którzy oddali ostatnią

posługę Matce naszej

Ś. p. HELENIE SĘCZYKOWSKIEJ
oraz okazali swą życzliwość i współczucie składamy najser-

deczniejsze podziękowanie

Córka, Syn, Synowa i Zięć.

 

Wielce Szanownym i Zacnym Panu Dr. Michałowi Swidzie i
Panu Dr. Włodzimierzowi Poczterowi, którzy w czasie choroby

Matki naszej

š. + P.

HELENY SĘCZYKOWSKIEJ
z wielkiem poświęceniem, troskiiwoś cią nieśli pomoc lekarską
i ulgę w cierpieniach, składamy najserdeczniejsze podzięko-
wanie za lch wyjątkowo życzliwą, pełną trudu |i zupełnie

bezinteresowną opiekę lekarską

Córka, Syn, Synowa i Zięć.

 

Sledztwo i dalsze aresztowaniaw sprawie
zamachu bombowego.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W związku ze śledztwem w sprawie zama-

chu na p. premjera Piłsudzkiego, dokonano w nocy z ponie-

działku na wtorek i w ciągu wtorku dalszych aresztowań. W

Białej Podlaskiej został aresztowany b. poseł Chodyński, po

południu zaś przed gmachem sejmowym b. poseł Dzięgielew-

ski, obydwaj z P. P. S. (C. K. W.).
Zostali natomiast zwolnieni aresztowani w poniedziałek

Pietkiewicz i Michalak, najstarsi członkowie milicji, z których

pierwszy liczy 67, a drugi 70 lat, są cni członkami stowarzy-

szen b. więźniów politycznych. Każdy z nich ma za sobą kil-

kanaście lat katorgi. Sledztwo ma- być prowadzone w tak

szybkiem tempie, by oskarżeni stanąć mogli przed sądem

w ciągu najbliższych tygodni.
Aresztowani mają być oskarżeni z art. 100 K. K. o zmowę

w tworzeniu organizacji, dążącej do wystąpień zamacho-

wych.
Sledztwo w tej sprawie obejmie sędzia śledczy do spraw

szczególniejszej wagi, p. Skoryński.

Dr. Putkowi nie pozwolono udać się na
pogrzeb matki.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WArSZAWA. Mec. Barenson, na wiadomość o zgonie matki
aresztowanego dr. Putka, ś. p. Anny Putkowej, która zmarła

13 b. m. zwrócił się do sędziego śledczego Demanta z tele-

graficzną prośbą o pozwolenie synowi na wyjazd do Choczni,

aby mógł wziąć udział w pogrzebie matki. Prośbę tę przed-

łożył również prokuratorowi sądu apelacyjnego, p. Rudnic-

kiemu, który jednak odpowiedział, że kompetencje jego w tym
wypadku nie byłyby uzasadnione. Jak słychać, pośrednio zo-

stał p wiadomiony o stanie rzeczy minister sprawiedliwości,
„ar który miał odpowiedzieć, że trudności techniczne staną

na przeszkodzie przybyciu dr. Putka na pogrzeb, który ma
się odbyć w Choczni.

Deklara"ie do podpisania przez aresztowa-
nych b. posłów.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. B. poseł Grabiński przybył do Brześcia nad Bu-
giem i urzędującemu tamże w twierdzy sędziemu śledczemu, p. De-
mantowi, przesłał dwa egzemplarze deklaracyj poselskich do podpi-
sania przez osadzonych w twierdzy b. posłów Bagińskiego i dr. Putka.

"Wyznaczenie rozprawy przeciwko b. po-
słowi Kwapińskiemu.

SOSNOWIEC. (Pat.) Rozprawa
przeciwko byłemu posłowi J. Kwa-
pińskiemu, oskarżonemu z art.
129, wyznaczona została na dzień
27.X r. b. przed sądem okręgo-
wym w Sosnowcu. Rozprawie

Akcja sabotażowa z sai Wschod-
niej.

LWÓW. (Pat). Prasa donosi
że onegdaj na folwarku Podwy-
sokie, powiat Sniatyń, wybuchł
pożar, pastwą którego padły bu-
dynki gospodarcze, oraz 7 stert
zboża. Z powodu silnego wiatru

przewodniczyć będzie wiceprezes
sądu Klank. Oskarża wiceproku-
rator Dąbrowski. Ze strony oskar-
żenia powołano na rozprawę 10
świadków.

ogień rozszerzył się na sąsiednie
zagrody wioski i wkrótce 43 go-
spodarstwa spłonęły. Szkody wy-
noszą 350 tys. zł. Zachodzi po-
dejrzenie podpalenia.

INTROLIGATORNIA
„DZIENNIKA WILENŚKIEGO"
MOSTOWA Nr. 1. TELEFON Nr. 1244

OPRAWY KSIĄŻEK, ROCZNIKÓW,
KSIĄG BUCHALTERYJNYCH
I INNE ROBOTY. WYKONANIE
STARANNE. CENY PRZYSTĘPNE.
OTWARTA OD 8-ej DO 4-ej POP.

KRZEBEYYWOZGZAĆ IEONAREAENRELEJTW AWZSOWA

Popierajcie Polską

Macierz Szkolną
Wileńska 15—5.
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Echa rozruchów berlińskich.
BERLIN. (Pat.) Dyrektor po-

licji berlińskiej oświadczył w wy-
wiadzie z przedstawicielem Wolffa,
że rozruchy w czasie których wy-
bito wiele szyb wystawowych na
głównych ulicach, doszły do ta-
kich rozmiarów dlatego, że de-
monstranci mogli ukryć się w
tłumie przechodniów, licznym z
uwagi na zamykanie biur. Do
plądrowania jednak nie doszło,
gdyż natychmiast zjawiły się od-
działy policyjne, które schwytały
przeszło 50 manifestantów, głów-
nie narodowych socjalistów. W
celu zapobieżenia dalszym zaj-
ściom wydano energiczne zarzą-
dzenia. Oddziały policji patrolo-
wały bardziej uczęszczane ulice
miasta. W zakończeniu prezydent
policji zaznaczył, iż wvstąpi prze-
ciwko zakłócającym spokój z całą
bezwzględnością i nie dopuści do
tego, by stolica cierpiała z powo-
du ekscesów.

BERLIN. (Pat.) — Wczorajsze
rozruchy popołudniowe w przed-
mieściu powtarzały się w mniej-
szym zakresie wieczorem, zwłasz-
cza na placu Poczdamskim, gdzie
tłum dłuższy czas gromadził się,
atakując policję i próbując urzą-
dzić pochód w kierunku ulicy
Lipskiej. Policja użyć musiała
pałek gumowych. Do północy
aresztowano około 100 osób,

które staną przed sądeni i ska-

zane być mają w postępowaniu
przyśpieszonem. Około północy
grupa hitlerowskich wyrostków
urządziła atak na dom towarowy
Tietza, wybijając szereg szyb wy-
stawowych. Rozruchy, urządzone
przez hitlerowców, mające, zwłasz-
cza w przedmieściu, charakter
czysto antysemicki, wywołały w
opinji tutejszej wielkie wzburze-
nie. Powszechnie wskazują, że
wystąpienie hitlerowców zaszko-
dzi bardziej partji narodowo-so-
cjalnej, aniżeli najbardziej rady-
kalne pociągnięcia polityczne.
Podkreślają szkodliwe skutki, ja-
kie pociągnąć za sobą mogą
wczcerajsze demonstracje w opinii
zagranicy. To też hitlerowskai
sympatyzująca z nią prasa usi-
łują nadać rozruchom charakter
demonstracyj,  sprowokowanych
przez komunistów i ograniczyć
udział hitlerowców w  demon-
stracji do minimum. Kierownictwo
naczelne partji hitlerowskiej w
Berlinie wydało odezwę, w której
stwierdza: Starcia uliczne doszły
do skutku dzięki zachowaniu się
policji, która zupełnie zbytecznie
atakowała tłum. Rozruchy, pod-
kreśla odezwa hitlerowska, nie
miały nic wspólnego z partją
narodowo-socjajną i były wyłącz-
nie wyrazem spontanicznego wy-
buchu protestu tłumu.

Masowy strajk w Berlinie.
BERLIN. (Pat.) Skartelizowane

związki zawodowe robotników me-
talurgicznych, opierając się na
dotychczasowych wynikach gło-
sowania nad orzeczeniem rozjem-
czem, powzięły uchwałę, prokla-

mującą z dniem 15 b. m. strajk
w przemyśle metalurgicznym Ber-
lina. W strajku weźmie udział
140 tysięcy robotników i ro-
botnic.

Wielki proces przeciwko komunistom.
HELSINGFORS. (Pat.) W są-

dzie w Turu rozpoczęła się w dniu
14 b. m. rozprawa przeciwko 30

komunistom,
wyborczych.

członkom komisyj

Niechcą wracać do raju sowieckiego
GENEWA. (Pat.) Sekretarz Li-

gi Narodów przesłał do członków
Ligi Narodów oraz do rządu Sta-
nów Zjednoczonych, Turcji i
Z. S$. S. R. tekst depeszy przewod-
niczącego komisji cieśnin z dnia
9 b. m. treści następującej: Zgod-

Flotyla sowiecka na
RYGA. (Pat.) W związku z od-

mową powrotu do Rosji sowiec-
kiej urzędnika przedstawicielstwa
handlowego Z. S. S. R. Azarowa,

Rewolucja
NOWY YORK. (Pat.) Walki o

stan Sao Paulo, najbogatszy w
Południowej Brazylji, już się roz-
poczęły. Narazie jednak obie
strony angażują tylko swe przed-
nie siły. Bitwa toczy się na fron-
cie około 200 mil. Według otrzy-
manych tu doniesień, powstańcy
zajęli ośrodek handlowy Floriano-
polis, będący stolicą stanu Santa
Catharina.

PORTO ALLEGRE. (Pat.) —
Wojska rewolucyjne, posuwając
się w kierunku stanu i miasta

nie z przepisami obowiązujących
konwencyj kornisja cieśnin po-
daje do wiadomości, że jeden
krążownik i dwa torpedowce, na-
leżące do floty czarnomorskiej
Z. S. S. R., wypłynęły na morze
Sródziemne.

Morzu Śródziemnem.
został odwołany również  kie-
rownik sowieckiego przedstawi-
cielstwa handlowego w Rydze
p. Niemczenko.

w Brazylji.
Sao Paulo, stoczyły 5-godzinną
bitwę z wojskami związkowemi
pomiędzy miastami Carlopolis i
Alfonso Camargo. W pobliżu gra-
nicy stanów Parana i Sao Paulo
wojska powstańcze zmusiły siły
związkowe do odwrotu, zadając
im ciężkie straty oraz biorąc do
niewoli wielu jeńców. Z Rio de
Janeiro donoszą, iż rząd związko-
wy ogłosił, że w ostatnich dwóch
dniach nie zaszło nic godnego
uwagi.

 

 

Z Litwy.
Konferencja  narodowców
odbędzie się przy drzwiach

zamkniętych.
Dn. 18 b. m. zostanie otwarta

ogólnokrajowa konferencja stron-
nictwa narodowców. Konferencja
odbędzie się przy drzwiach zane-
kniętych. Na zjeździe zostaną
wygłoszone sprawozdania o po-
lityce wewnętrznej i zagranicznej
oraz rozważony nowy program

stronnictwa.  Pozatem zostanie
rozważona również kwestja sto-
sunku do prof. Woldemarasai
sprawa wyłączenia jego ze stron-
nictwa.

Memotrjał chrz. demokracji

do Prezydenta Smetony.

Jak podaje „Rytas”, centralny
komitet partji chrz. dem. na po-
siedzeniu 7 b. m, postanowił zło-
żyć na ręce p Prezydenta Re-
publiki memorjał w sprawie poli-
tyki zagranicznej Litwy.

KRONIKA PRZEDWYBORCZA.
Porozumienie Stronnictwa Na-
rodowegoiDemokracji Chrze-

ścijańskiej.

Dwie organizacje narodowe i

katolickie: Stronnictwo Narodowe

i Demokracja Chrześcijańska po-

rozumiały się między sobą w

sprawie akcji wyborczej na tere-

nie woj. Wileńskiego i części No-

wogródzkiego.

Na podstawie zawartego u-

kładu, Listy Narodowe Nr 4

wystawione będą w okręgach wy-

borczych do Sejmu, wileńskim i

święciańskim oraz do Senatu w

woj. wileńskim, Lista Katolickie-

go Bloku Ludowego Nr 19 w

okręgu lidzkim.
We wszystkich tych okręgach

wymienione organizacje politycz-

ne będą się wzajemnie popie-
rały.

Urzędnicy państwowi

bory.

W Warszawie fodbyło się ple-

narne posiedzenie Zarządu Głów-

nego Stowarzyszenia Urzędników

Państwowych Rz. P. przy udziale

reprezentantów ośrodków prowin-

cjonalnych.

Po przyjęciu sprawozdania

Komitetu Wykonawczego i udzie-

leniu mu dyrektyw w zakresie

akcji zawodowej w najbliższym

okresie Zarząd Główny zastana-

wiał się nad kwestją stosunku

S. U. P. do wyborów.

Wszystkiemi głosami

jednemu uchwalono:

1) W. akcji wyborczej jako

Stowarzyszenie (irzędników Pań-

stwowych Rz. P. nie wziąć udzia-

łu, oraz

2) Zabronić

a wy-

przeciw

wszystkim Od-

działom Stowarzyszenia angażo-

wania firmy Stowarzyszenia w

jakimkolwiek « bloku wyborczym,

działaczom zaś związkowym uży-

wania tytułów organizacyjnych.

Podejmując powyższe uchwa-

ły Zarząd Główny wychodzil z

założenia, iż wybory do ciał par-

lamentarnych są aktem politycz-

nym, w którym nie może brać

udziału Stowarzyszenie jako bez-

partyjna zawodowa organizacja,
reprezentująca członków o róż-

nych przekonaniach politycznych.

Równocześnie Zarząd Główny

postanowił zwrócić się z apelem

do ogółu członków o pelne wy-

korzystanie w akcji wyborczej

przysługujących im indywidual-

nie praw obywatelskich.

Niedopuszczalne machinacje.
Jak donoszą agencji Pid w

miastach prowincjonalnych zano-
towano w obwodowych komisjach
wyborczych niedopuszczalne wy-
padki uprawiania agitacji przez
członków komisyj w czasie peł-
nienia dyżurów przez rozdawanie
ulotek i odezw. Ponieważ na
podstawie ordynacji wyborczej
uprawianie agitacji w lokalu ko-
misji jest zakazane, okręgowi ko-
misarze wyborczy przeprowadzą
ścisłe dochodzenia i winni po-
ciągnięci będą, do odpowiedzial-
ności.

Reklamacje na niedokładności
w spisach wyborczych.

Mieszkańcy m. Wilna, którzy
ustalili braki w spisach wyborców
oraz którzy mają pewność, że w
spisach nie figurują, mają prawo
wniesienia reklamacji z powodu
niewpisania ich w spisach do
dnia 21 b. m. za pośrednictwem
obwodowych komisyj wyborczych,
składanie sprzeciwów na decyzję
obwodowej komisji okręgowej
może mieć miejsce tylko do dn.
25 b. m. d.

Bezpłatne bilety i płatne
urlopy.

„Robotnik* ogłosił następującą
depeszę, wysłaną 8 b. m. do
wszystkich naczelników oddzia-
łów, względnie zawiadowców Wi-
leńskiej Dyrekcji Kolei Państw.
za Nr 143 (278) przez p. Dy-
rektora Dyrekcji kolei w Wilnie,
inż. Falkowskiego:

„Wszystkim mającym zapro-
szenia bezpartyjnego komitetu
wyborczego pracowników kolejo-
wych w Wilnie zezwalam w mia-
rę możności służbowej udzielić
urlopu płatnego na 12 paździer-
nlka i wydać bezpłatne bilety do
Wilna i z powrotem na pociągi
pośpieszne”.

Falkowski.
Tak się oto robi wybory „czy-

ste*. Bezpłatne bilety kolejowe i
płatne urlopy!

Kolejarze przeciw sanacji.

Organ związku zawodowego
kolejarzy Z. Z.K. „Kolejarz Związ-
kowiec* wyjaśnia, dlaczego ogół
kolejarzy solidarnie występuje
dziś przeciw sanacji:

„.„temu winna wyłącznie cała
czteroletnia gospodarka pomajo-
wa i na to niema żadnego ra-
runku!*.

 

Życie gospodarcze.
Bilans Banku Polskiego.
WARSZAWA. (Pat). Bilans Baa-

ku Polskiego za pierwszą dekadę
października r. b. wykazuje zapas
złota 561.911 tys. zł., t.j. o 26
tys. zł. więcej, niż w poprzedniej
dekadzie. Pieniądze i należności
zagraniczne, zaliczone do pokry-
cia, zmniejszyły się o 24.742 tys.
zł. do sumy 297.110 tys. zł., na-
tomiast niezaliczone do pokrycia,
wzrosły o 2.083 tys. zł. do sumy
117.312 tys. zł. Portfel wekslowy
zwiększył się o 15.572 tys. zł. i
wynosi 720.330 tys. zł. Pożyczki
zastawowe zmniejszyły się o 5.847
tys. zł. do sumy 73.892 tys. zł. W
pasywach, pozycja natychmiast
płatnych zobowiązań wzrosła o
13.765 tys. zł. (205.907 tys. zł.).
Obieg biletów bankowych spadł
o 36.465 tys. zł. (1.336.498 tys. zł.).
Stosunek procentowy pokrycia
obiegu biletów i natychmiast płat-
nych zobowiązań banku wyłącznie
złotem, wynosi 36,439/, (6,43*/, po-
nad pokrycie statutowe), pokrycie

kruszcowo - walutowe — 55,69?/,
(15,69*/, ponad pokrycie statuto-
we). Wreszcie pokrycie złotem
samego tylko obiegu biletów ban-
kowych wynosi 42,04"/,.

Bilans handlu zagranicznego
WARSZAWA. (Pat). Według

tymczasowych obliczeń Głównego
Urzędu Statystycznego, bilans han-
dlu zagranicznego Rzeczypospoli-
tej Polskiej, łącznie z w. m. Gdań:
skiem, we wrześniu r. b. przed-
stawiał się w następujący sposób:
przywieziono 292.707 tonn towa-
rów, przyczem wartość przywozu
wynosiła 198.443 tys. zł. W po-
równaniu do sierpnia przywóz
zmniejszył w wadze o 32.124 ton-
ny, wzrósł natomiast w wartości
o 1.940 tys. zł, wywieziono we
wrześniu 1.749.214 tonn towarów,
przyczem wartość wywozu wyno-
siła 211.241 tys. zł. W porówna-
niu do sierpnia wywóz wzrósł w
wadze o 121.541 tonn,
ści o 10.355 tys. zł. Saldo dodat-
nie bilansu handlu zagranicznego
= wrzešniu wynosilo 21.398 tys.
złot.

w warto-  
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(y Lanai
Wiadomošci podane przez ca-

łą prasę polską o wykryciu rze-

komo planowanego zamachu na

osobę premjera p. J. Piłsudskie-

go wywołały zrozumiałą sensację.

Jeżeli wczorajszy  telefono-

gram naszego warszawskiego ko-

respondenta  zaopatrzyliśmy w

przypisek redakcyjny, w którym

doradzamy całą sprawę trakto-

wać krytycznie i z rezerwą do

czasu ujawnienia bliższych szcze-

gółów śledztwa, to nie dlatego

żebyśmy uważali zasadniczo po-

wstanie podobnego spisku za nie-

możliwe—ale dlatego, że wiado-

mości, które dotychczas przedo-

stały się do prasy, zbyt są ubo-

gie, po części wprost naiwne, w

wielu punktach wprost niepraw-

dopodobne, aby“ na tem można

bylo coš: konkretnego budowač.

Dla pewnych žywiolėw wszel-

ka niezdrowa sensacja, zwlaszcza

w czasach przedwyborczych, jest

zbyt ponętnym kęskiem by nie

mieli skorzystać z pierwszego

lepszego pozoru czy pretekstu

celem ukucia nowej legendy,
tem bardziej należy się uzbroić

w cierpliwość i zaczekać na o-

ficjalny przebieg śledztwa, trzy-

manego dziś ze zrozumiałych
względów w tajemnicy, który

jednak podczas rozprawy sądo-

wej musi się ujawnić. Dopiero

wtedy poznamy istotny charak-

ter całej tej sprawy. Jak dowia-

dujemy się z Warszawy rozprawa

ma się odbyć w najbliższej przy-

szłości.

Narazie z pewnością wiadomo

tylko tyle, że nastąpił w Warsza-

wie w nocy z niedzieli na ponie-

działek oraz w ciągu dnia ponie-

działkowego szereg aresztów,

przyczem półurzędowo wyjaśnio-

no, iż aresztowani zostali człon-

kowie milicji PPS „pod zarzutem

przygotowania akcji terrorystycz-

nej”. E

Aliści pomiędzy aresztowany-
mi znaleźli się dwaj starcy, Mi-

chalak i Pieskiewicz, jeden 67 lat,

drugi 70, których chyba o za-

miar rzucania bomb trudno po-

sądzać, którzy zresztą zostali już

zwolnieni. Przypuszczamy, że nie-

jedną jeszcze podobną niespo-

dziankę przynieść może dalszy

przebieg śledztwa.

Zresztą obecna wiadomość o
rzekomem przygotowaniu zama-
chu bombowego na osobę p.

premjera Piłsudskiego nie jest

pierwszą tego rodzaju. Całkiem

podobne wiadomości, kilka razy

już w ciągu zwłaszcza ostatnich

miesięcy, ukazywały się w prasie

zagranicznej, nie wiadomo przez

kogo i poco lansowane. Nie prze-

nikały one do pism polskich bo-

daj że z powodu trudności cen-
zuralnych. W danym wypadku

przeciwnie, wiadomość podana

została przez sanacyjną agencję

Iskra, następnie zaś potwierdzo-

na w bardzo oględnej formie

przez urzędową Pol. Ag. Tele-

graficzną.

Charakterystycznem jest sta-

nowisko, które wobec powyższej

wiadomości zajęły poszczególne

organy prasowe, reprezentujące
pewne stronnictwa polityczne.

Tak więc prasa sanacyjna niedo-

strzega żadnych wątpliwości, po-

daje wiadomość jako fakt bez-

sporny i stwierdzony, przyczem

niedojście do skutku zamachu,

objaśnia np. „Kurjer Wileński” w

ten sposób:
„pancerzem, o który rozbił się plan

zbrodniczy, jest ogromny,
dla nikogo zaprzeczeniu walor moralny

postac: Marszałka Piłsudskiego, tworzą-
cy dla niego naturalny, z całego jego

życia płynący immunitet".

Zaś według „Słowa* Jagodziń-
ski dopiero w ostatniej chwili
przed dokonaniem zamachu miał

się przyznać swoim towarzyszom

i najbliższym pomocnikom prze-

ciwko komu zamach jest zamie-

rzony.
„W tym momencie u zebranych na-

stąpiło zupełne załamanie się i w re-
zultacie odmówili oni współuczestnię-

twa w zamierzonej przez Jagodzińskie-

go zbrodni”.

Zaznaczyć tu jedynie możemy,
że Jagodziński jest starym, do-

świadczonym bojowcem z 1905

i 1906 r., który brał udział w nie-
jednym zamachu i którego trudno
doprawdy posądzać o podobną

naiwność, jak trudno przypuszczać,

by policja, która poprzednio mia-
ła być o wszystkiem powiado-

miona, dopuściła -do ostateczno-

ści, iż Jagodziński ż towarzyszami

nieulegający *

DZE RiRNR

2 prasy.
Czy rzeczywiście nieprzy-

jaciele państwa?
„Myśl Narodowa” zastanawia

się nad oskarżeniem kilkudziesię-
ciu b. posłów o różne przewiny
(w większości o działalność prze-
ciwpaństwową) i nad uwięzieniem
ich przed sprawą sądową i przed
wyrokiem. ę

„W aresztanckiej celi znaleźli się
prawicowcy, centrowcy i lewicowcy, ka-
tolicy i wolnomyśliciele, oboźny Obozu
Wielkiej Polski obok socjałisty, inteli-
gent obok robotnika i włościanina.. W
gorliwości około tępienia zła, gdziekol-
wiekby się ono znalazło, nie krępowano
się żadnemi względami ubocznemi, nie
zawahano się przed osadzaniem w wię-
zieniu nawet ludzi, którzy w życiu na-
rodu w ostatnich lat dziesiątkach ode-
grali rolę historyczną, odznaczonych
najwyższemi orderami państwowemi i
piastujących doniedawna najpierwsze w
Rzplitej urzędy

Widząc rozmiar i zasięg dokonanych
represji, obywatel zapytuje się ze zgro-
zą, czy rzeczywiście panowanie występ-
ku mogło być zjawiskiem aż tak po-
wszechnem, czy rzeczywiście, poza dzi-
siaj rządzącym obozem we wszystkich
ugrupowaniach sejmowych, przywódca-
mi politycznymi byli nieprzyjaciele Pań-
stwa polskiego, albo pospolici zło-
czyńcy?"

„Kontyngenty“.

Niedawno sanacja oglosila, že
w wyborach do Sejmu zdobędzie
300 mandatów. Słusznie śmiano
się i drwiono z tej zapowiedzi.
Był to optymizm, z którego śmiali
się nawet rozumniejsi sanatorzy.
Skądże się jednak wzięła ta za-
powiedź?

ABC tak tę rzecz wyjaśnia:
Zagadkę wyjaśniają informacje, na-

pływające ze wszystkich stron kraju.
Okazuje się mianowicie, że osoby de-
cydujące w danem województwie czy
powiecie, otrzymały „z góry” bezwzglę-
dny nakaz przeprowadzenia przy wy-
borach t. zw. „kontyngentėw“.

„Gėra“ daje rozkaz dygnitarzowi
prowincjonalnemu: — Pański okręg „mu-
si* dać kontyngent4mandatów. W prze-
ciwnym razie będzie źle...

Zetatyzowanie wyborów za pomocą
„kontyngentów”.. Bardzo prosta i ory-
ginalna metoda! Mogłaby ona być sku-
teczna tylko w takim wypadku, gdyby
społeczeństwo polskie było w 75 pro-
centach przekupne, a w 100 procentach
tchórzliwe i skłonne do pogodzenia się
z wszelkiemi nadużyciami...

Na szczście tak nie jest.

0 co toczy się walka.
Organ sanacji, „Gazeta Pol-

ska”, twierdzi, że obecnie wybor-
ca ma przed sobą do wyboru:
ład, albo anarchję, siłę, albo sła-
bość. Z właściwym sobie tupe-
tem, tak pomstuje na opozycję:

- Cały „parlamentaryzm* polski
odwołuje się dziś do instynktu anarchji
u wyborcy. Walcząc o przywilej po-

selski, woła, że walcży o „wolność
ludu“: broniąc nieodpowiedzialnošci me-
nerów partji, obiecuje bezkarność kaž-
demu... Wyborca zaś powinien zdać
sobie sprawę, między czem wybiera.
Na rozstaju, na którym Polska stoi, po-
wołany jest i on, by powiedzieć, gdzie
iść pragnie: do ładu, czy do anarchii, do
nowej Polski, czy Polski starej.

Katowicka „Polonja”, jakgdyby
w odpowiedzi na to, tak ujmuje
sprawę:

««„Wbrew temu, jakby to wyglądało
na podstawie rozpisującego wybory de-
kretu — celem wyborów nie jest zde-
cydowanie* o tem. jaki ma być ustrój
państwa w przyszłości, ale o tem, czy
ma się utrzymać ten stan, jaki teraz

jest. Nie o to toczy się walka, jaka ma
być nowa konstytucja, ale o to, czy
sanacja ma uzyskać wyrok potępienia
przeciw sobie, czy też — jeszcze na
jakiś czas się obronić. Nie to zatem
jest w tych wyborach rzeczą główna:
kto za jedynką i jej czołowym kandy-
datem? ale to: kto przeciw? Każdy, kto
się nie wypowie przeciw sanacji będzie
tern samem za nią, bo będzie pomagał
do jej obronienia się. Cóż stąd, że 9 dzie-
siątych Polski niczego tak nie pragnie,
jak żeby raz wreszcie „poinajowych
lu'zi, spotkał ich zasłużony los? Trze-
ba, aby cała ta olbrzymia większość
narodu umiała nietylko pragnąć, ele
temu pragnieniu dać jawny, dobitny
wyraz. lnaczej do wyroku potępiające-
go nie dojdzie, bo mu zbraknie rnę-
skiego poparcia ze strony całego
ogółu". 2

W konkluzji „Polonia“ nawo-
łuje ogół wyborców do spelnie-
nia obowiązku—przy urnach wy-
borczych.

„Specjaliście od głupich
pytań".

We wzmiance pod powyższym
tytułem „Robotnik* porusza spra-
wę unieważnienia przez państw.
komisję wyborczą listy Nr. 20,
czyli rozłamowców Stronnictwa
Chłopskiego. „Robotnik* pisze:

„Gazeta Polska", organ „glupio“
pytającego p. Miedzińskiego, napad:
na tow. Daszvńskiego za to, że uznał
prawo niezaprzysiężonych posłów do
pobierania djet, Główna Komisja Wy-
borcza zaś, unieważniając listę pań-
stwową dywersyjnego Str. Chł, prawo
to jakoby obaliła.

Otóż kłamstwem jest, że przedsta-
wiciele Centrolewu głosowali za unie-
ważnieniem owej listy dlatego, ze trzech
posłów z tej listy nie złożyło ślubowa-
nia. Organ p. Miedzińskiego wyssał to
z palca. 'Tylko przewodniczący komisji
i przedstawiciel B. B. motywowali w ten
sposób, inni zaś członkowie komisji
głosowali za unieważnieniem z innych
motywów, m. in. dlatego, że cała lista
dywersyjnego Str. Ch, jest fikcją i
oszustwem, gdyż czołowi kandydaci listy
wyrzekli się swych kandydatur i wspól-
ności z B. B. Ch.

Niech więc organ p. Miedzińskiego
będzie  ostrożniejszym w  miotaniu
oszczerstw, a swej trosce o Skarb
niech da wyraz inaczej, niż przez... zaglą-
danie do cudzej kieszeni.

 

RZEMIOSŁO.
(Na tle mechanizacji wytwórczości i bezrobocia.)

Jedną z wielkich kwestji, któ-
ra powstała po wojnie, jest bez-
robocie stałe większej ilości
obywateli w licznych państwach
Europy, Stanach Zjednoczonych
i nawet obecnie w Australji. Jest
to dziś sprawa, którą zajmą się
ekonomiści i przedstawiciele rzą-
dów, lecz dotychczas nie wymy-
ślono dróg skutecznych, prowa-
dzących do złagodzenia tej bo-
łączki współczesnej. Bezrobocie
dotyka również Rosję Sowiecką,
pomimo że to jest kraj przeważ-
nie rolniczy i rządzony przez
przedstawicieli komunistycznego
i socjalistycznego proletarjatu, a
wiadomą jest rzeczą, że wszyst-
kie bołączki i niedomagania dzi-
siejszego i wczorajszego życia
gospodarczego socjaliści i komu-
niści kładą na karb ustroju kapi-
talistycznego.

Kilka jest przyczyn, które
wywołały tak znaczne bezrobocie.
A więc powstanie ognisk prze:
mysłowych w innych częś-
ciach świata podczas wojny euro-
pejskieji wynikające z tego ogra-

wyruszył istotnie na spelnienie

swego czynu i dopiero w pół

drogi, z niezrozumiałych  dosta-

tecznie powodów cofnął się.

Zresztą z czem poszedł? Chyba

nie z gołemi rękami, skoro we-

dług innych wersyj bomb$ do-
tychczas nie wykryto, ani miejsca

gdzie miała być sfabrykowana.

Te i tym podobne wątpliwości,

nastręczające się mimowoli na

podstawie niekompletnego i nie-

stwierdzonego materjału, jakim

rozporządza prasa, niewątpliwie

usunięte zostaną przez śledztwo.

Z drugiej strony zaznaczyć

wypada, że organ PPS. „Robot-

nik” stanowczo nie wierzy w ist-

nienie zamachu, nazywa go „plot-

ką“ i „niesłychaną prowokacją

Kurjera Porannego".

Tak lub inaczej — bądź to

istotnie fakt spisku, bądź też fakt

ukucia przez kogoś prowokacyj-

nej plotki — jak twierdzi „Ro-

botnik* — jest jednym jeszcze

niezmiernie smutnym objawem

naszej „rzeczywistej rzeczywisto-

šci“, który do reszty kompromi-

tuje nas w oczach zagranicy,
stawiając na jednakim poziomie

z jakimś Meksykiem.
Jad niebezpieczny został wszcze-

piony w krew naszego rycerskie-

go narodu już w latach 1905—06,

.

kiego wynagrodzenia, a za to nie

niczenia zbytu towarów państw
przemysłowych. Dalej ogranicze-
nia emigracyjnedo Stanów
Zjednoczonych i zamorskich ko-
lonji brytyjskich, jak Kanada i
inne. Dalej kilkoletnia wojna do-
mowa w Chinach i zamieszki
wewnętrzne w Indjach angiel-
skich, podtrzymywane, gorliwie
przez rząd sowiecki w Moskwie.
W końcu szybki postęp me-
chanizacji i wytwórczości
w przemyśle i częściowo w rol-
nictwie, zmniejszający liczbę po-
trzebnych rąk do pracy wobec
wytwarzenia tej samej ilości da-
nego towaru.

Badając kwestję bezrobocia
we Włoszech, były minister
skarbu hr. Volpi, który ostatecz-
nie ustabilizował walutę włoską,
pełniąc jeszcze ten urząd, zwró-
cił uwagę na warunki przyśpie-
szonej mechanizacji wytwórczości
w tym kraju. Minister  Volpi
stwierdził, że Włochy posiadają
nadmiar ludzi do pracy,
którzy nie pobierają zbyt wyso-

Jad to specyficznie rosyjski, z tej

Rosji samodzierżawja, opriczyny,

mordów politycznych i prowokacji,

z Rosji, o której dowcipnie wy-

raził się pewien Francuz „La Russie

est une monarchie absolue temperće
par Vassasinat“.

Zdawaloby się, že to wszystko

nas nie može dotyczyč, že wraz

z odzyskaną niepodległością kosz-

mar lat minionych, obcych nam

wpływów i systemów, znikł bez-

powrotnie.

Nato jednak trzeba było o-
przeć nasz byt narodowy, spo-

łeczny i polityczny na prawo-

rządności, do której zawsze

nawoływaliśmy, praworządności

bezwzględnej, nikomu nie wysłu-

gującej się. Najmniejsze od tego

odchylenie musi wydać zatrute

owoce według wieszczych słów

Schillera:

„Das eben ist der Fluch der

boesen Tbat, dass sie fortzeugend

immer boeses muss gebaren”.

(W tem właśnie tkwi prze-
kleństwo czynu zbrodniczego, iż
wciąż się mnożąc nowe zbrodnie

musi na świat wydawać).
Czyżby praktyki z przed lat

25-ciu krwawychizamachów, na*

padów na poczty i t. p. z całą

ohydą azefszczyzny miały się

powtórzyć w niepodległej Polsce?

W LikeSMS KI

mają nadmiaru kapitałłów,
które są z tego powodu droższe,
potrzebnych do przeprowadzenia
w przemyśle i rolnictwie ulepszo-
nych maszyn i aparatów. W ta-
kich warunkach nie zawsze szyb-
ka pogoń za mechanizacją wy-
twórczości wytrzymuje ra-
chunek finansowy. Do tego
trzeba jeszcze dodać, że każda
mechanizacja wytwórczoś-
ci zwiększa kadry bezrobot-
nych, których utrzymanie prze-
rzuca się na rachunek państwa.
Przy dokładnym obrachunku trze-
ba koszty utrzymania zwolnionych
przez te inwestycje pracowników,
przesuniętych na państwo, do-
dać do rachunku po
stronie kosztów danej inwestycji
i wtenczas dopiero wyciągnąć
ostateczne saldo dodatnie lub
ujemne.
W ostatnich czasach zaczął

się objawiać pewien wzrost w za-
patrywaniach na tę sprawę i w
Stanach Zjednoczonych,
bo, jak donosiły dzienniki, zgło-
szony tam został projekt, zabra-
niający automatyzacji central te-
lefonicznych ze względu na po-
zbawienie pracy telefonistek.

To, co o stosunkach włoskich
wypowiedział hr. Volpi, to się zu-
pełnie daje zastosować do Po |-
ski. Mamy nadmiar niedrogiego
robotnika i jeszcze większy brak
kapitałów aniżeli we Włoszech.

Życie katolickie.

Rozumie się samo przez się, że
nowe zakłady przemysłowe mu-
szą być montowane podług ostat-
nich wymagań techniki, lecz przy
reformie starych trzeba brać pod
uwagę koncepcję hr. Volpi'ego.

Lecz tu się nasuwa jeszcze
inna uwaga. Pomirao proroctw te-
oretyków socjalistycznych mniej-
sza własność rolna ani
rzemiosło nie zginęło w
rzekomej walce z wielką pro-
dukcją, Rzemiosło u nas utrzy-
muje się na pewnym, .dość wy-
sokim poziomie, mimo rozwoju
przemysłu, który się cieszy da-
leko większą opieką rządu i wiel-
kich instytucji kredytowych, ani-
żeli rzemiosło. Tymczasem roz-
wój rzemiosła pozwala na utrzy-
manie przy pracy większej ilości
ludzi, co przy obecnej chronicz-
nej chorobie bezrobocia jest spra-
wą dla państwa nie małego
znaczenia.

Dlatego uważamy za potrzeb-
ną większą opiekę ze strony
rządu dla rzemiosła nie tyl-
ko w postaci ułatwień kredyto-
wych, lecz i w udzieleniu pań-
stwowych zamówień dla zrzeszo-
nych w większe korporacje rze-
mieślników.

Tego będą się domagać no-
wowybrani posłowie Stronnictwa
Narodowego podczas przyszłych
prac nowego Sejmu.

Feliks Godlewski.

G. P. U. rozstrzelało 17 duchownych za

odmowę wyrzeczenia się kapłaństwa.
„Figaro“ dowiaduje się, że przed trzema tygodniami G.P.U.

rozstrzalało potajemnie w Leningradzie 17-tu duchownych ka-

tolickich 1 prawosławnych, którzy byli trzymani przedtem

w więzieniu w ciągu długich miesięcy. Wiadomości o egzekucji

nie ogłoszono w dziennikach sowieckich i nawet rodziny stra-

conych dowiedziały się o iosie swych najbliższych dopiero

w kilka dni po ich śmierci. Powodem rozstrzelania była odmo-

wa wyrzeczenia się kapłaństwa. (KAP.)

Skazanie kapłanów katolickich w sowietach.
Dowiadujemy się, że oprócz wyszczególnionej już przez

nas nowej serji kapłanów, skazanych na więzienie w sowietach,

został skazany na 8 lat więzienia w Jarosławiu ks. Wacław

Szymański z Podola sowieckiego.

Niezwykłe nabożeństwo.
W jedną z ostatnich niedziel

proboszcz parafji Najśw. Maryi
Panny w Pabjanicach, ks. Petrzyk,
zorganizował osobliwe nabożeń-
stwo. Było to nabożeństwo dla
wszystkich chorych w  parafji.
Specjalnie zamówione auta jeź-
dziły po całej parafji i zwoziły
na nabożeństwo tych, którzy,
złożeni chorobą lub niemocą,
nie mogli już przybyć do šwią-
tyni. Dzięki ułatwieniom lokomo-
cyjnym i opiece osób szlachet-
nych, wielu z pośród niemocą
złożonych od lat kilku dopiero
w tem nabożeństwie mogło wziąć
udział. To też, chociaż oblicza
ich były schorzałe, jednak radość:
duchowa ; poważne skupienie
malowały się na nich w czasie
Mszy św., dla nich i za nich od-
prawionej. Wszyscy przystąpili do
Stołu Pańskiego, wysłuchali pię-
knego przemówienia oraz ze łza-
mi w oczach dziękowali ks. pro-
boszczowi i tym osobom szla-
chetnym, że były im pomocą w
tej uczcie duchowej. Ks. proboszcz
zaś wszystkich uczestników tego
nabożeństwa zaprosił do plebanji
na herbatę. k

I Zjazd Delegatów Żywego
Różańca.

W dniu 12 bm. w sali domu
Chrześcijańskiego przy ul. Metro-
politalnej Nr. 1 odbył się I Zjazd
Del. Żyw. Róż. poprzedzony Mszą
św., odprawioną w Ostrej Bramie.
Zjazd zagaił ks. Fr. Kafarski Dy-

(KAP.)

rektor Frchid. Instytutu Akcji
Katolickiej, witając obecnych w
imieniu własnem, oraz J. Eksce-
lencji Ks. Arcybiskupa Metropo-
lity Wileńskiego, który z powodu
nieobecności Swej nie mógł wziąć
udziału w Zjeździe.

Następnie wysłuchali referaty:
„Istota, cel i zadania Zywego Ró-
żańca—Ks. Cyracki; „Rola Bractwa
Zywego Różańca w Hkcji Kato-
lickiej“ Ks. Fr. Kafarski, „Stow.
Mężów i Niewiast Katol.“ P. E.
Andruszkiewicz i „Stow. Młodz.
Polsk.“ P. B. Rusiecki.

Sprawa Konkordatu.
WARSZAWA. (Pat). Dnia 13

bm. rozpoczęly się w biurze epi-
skopatu polskiego kolejne“posie-
dzenia komisji papieskiej w oso-
bach J. J. E. E. Przeździeckiego,
Łukomskiego i Szelążka z dele-
gatami rządu, dyrektorem de-
partamentu wyznań p. Potockim
i szefem biura prasowego Pre-
zydjum Rady Ministrów Piętakiem
w sprawach, związanych z kon-
kordatem. Ze względu na obszer-
ny materjał obrady potrwają około
8-miu dni. 2

Dwaj misjonarze zginęli
śmiercią lotników.

LONDYN. (Pat). Z Kotzebue
na Alasce donoszą o katastrofie
samolotu, przeznaczonego do
użytku miejscowych misjonarzy.
Samolot ten spadł podczas lotu
próbnego, przyczem pilot i dwaj
księża ponieśli śmierć na miejscu.

 

Dhień poliiyczny.
Kim jest Jagodziński?
W związku z rzekomo  plano-

wanym zamachem. zamieszcza
„Robotnik* następujący życiorys
aresztowanego Piotra Jagodziń-
skiego, posądzonego o organiza-
cję zamachu:

„Piotr Jagodziński, sekretarz
Stowarzyszenia byłych więźniów
politycznych.

Jagodziński i jego żona mają
jedną z najpiękniejszych kart
w historji rewolucji 1905—6 roku
i walki o niepodległość.

Tow. Jagodzińska, jako Ow-
czarkówna, brała udział w zama-
chu na rosyjskiego generał-gu-
bernatora Skałłona, na ul. Nato-
lińskiej w Warszawie, w 1906 r.
i skazana została na śmierć.

Skałłon zachował się podów-
czas jak dżentlemen. Nie zatwier-
dził wyroku śmierci na kobietę;
Jagodzińskiej zamieniono wyrok
na bezterminowe więzienie; od-
siedziała w Butyrkach w Moskwie
ok. 10 lat.

Tow. Jagodziński zaś, jeden
z pierwszych członków Organi-
zacji Bojowej, miał wykonać za-
mach na pociąg, wiozący Skałło-
na i Szacha perskiego. Do zama-
chu nie doszło, ponieważ bojow-
com przegrodzily drogę gęste
patrole kozaków. Podczas strze-

, godziński

laniny, która się wywiązała mię-
dzy bojowcami a kozakami, Ja-

otrzymał ciężką ranę
kulą karabinową w piersi. Ujęto
go i umieszczono w szpitalu. Po
wyleczeniu — odbył się sąd. Ja-
godzińskiego skazano na
śmierć.

| znowu Skałłon, jak wynika z
dokumentów, które znaleziono
niedawno,—okazał się dżentleme-
nem. Nie zatwierdził wyroku—
bo zamach planowany był na
jego osobę, a Jagodziński był
jeszcze niepełnoletni. Jagodziński
przeszło 10 lat odsiedział w ka-
tordze.

Jagodziński w ruchu politycz-
nym ostatnio bezpośrednio nie
brał czynnego udziału. Był za-
trudniony w spółdzielczości".

Polityczne motywy areszto-
wania Korfantego.

W sobotę wieczorem dorę-
czono z ramienia władz prokura-
torskich w Katowicach akta oskar-
żenia przeciwko Wojciechowi
Korfantemu. Wojciech Korfanty
oskarżony jest z art. 101 k. k.,
który mówi o przygotowaniu do
zmiany ustroju w drodze gwał-
townej. Jak wiadomo, z tego sa-
mego artykułu, oskarżeni są b.
posłowie Centrolewu, którzy wzięli
udział w kóngresie krakowskim.
Wojciech Korfanty nie brał ani
udziału w kongresie krakowskim.
ani też wogóle w akcji Centrole-
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Oryginalne amerykańskie

MASZTY SZYCIA
(Singera rekonstruowane)
wszelkich typów poleca

LIGMUT NMGRODZK)
Wilno, Zawalna 11-a.

Żądajcie cenników.

wu. Na jakich faktach opiera się
oskarżenie niewiadomo.

Prokurator Michałowski, pro-
wadzący sprawę b. posłów, skie-
rował akta Wojciecha Korfantego
do sędziego śledczego Demanta.
W ten sposób sprawa przeciwko
Korfantemu włączona została do
sprawy pozostałych b. posłów.
Zarazem okazało się niezbicie, że
przyczyną aresztowania Wojciecha
Korfantego były motywy li tylko
polityczne.

Echa zagadkowej sprawy.
W czorajszy „Robotnik“ w dru-

giem wydaniu po konfiskacie wy-
szedł z olbrzymią białą plamą
zamiast artykułu wstępnego. Kon-
fiskacie uległ też dodatek nad-
zwyczajny „Robotnika*, jakkol-
wiek — według zapewnienia re-
dakcji tego pisma—zawierał on
tylko „zupełnie objektywne, czy-
sto kronikarskie" — wiadomości,
które następnie podane zostały
przez inne pisma. Powodem kon-
fiskaty miało być „szerzenie nie-
pokojących wieści".

Pierwszy podał wiadomość o
aresztach. „Kurjer Poranny", do-
dając od siebie, że aresztowani
przygotowywali zamach na p. pre-
mjera Piłsudskiego, co „Robotnik”
nazywa „lajdacką denuncjacją”
„Kurjera”, piętnując w dalszym
ciągu ten organ sanacyjny temi
słowy:

„Ta prowokacja „Kurjera Po-
rannego", jest tak potworna, że
jakkolwiek po podobnych zbirach
prasowych wszystkiego oczekiwać
można, to przecież na widok te-
go bezdennego łajdactwa, ogar-
nąć musi zdumienie!

Ciekawi tylko jesteśmy, do
czego, do jakich dalszych przed-
sięwzięć służyć ma ta prowoka-
cja, przewyższająca swym cyni-
zmem nawet to, do czego zdolną
była ochrana carska”.

Odpowiedź na „sprostowanie".
W swoim czasie podaliśmy za

warszawską „Polską* wiadomość
o niesłychanem bluźnierstwie któ-
rego Jopuścić się miał delegat
lubelskiego kuratorjum szkolnego
dr. Barchan na zebraniu rodzi-
ców, zwołanem z powodu straj-
ku uczniów skierowanego prze-
ciw nauczycielowi żydowi, który
obrażał uczucia religijne dzieci.

Dr. Barchan powiedzieć miał
na tem zebraniu: „Chrystusa za-
mordowali, bo na to zasłużyłi
wart był tego*.
Wzwiązku z tem doniesie-

niem ministerstwo wyznań i
oświecenia publicznego przysłało
nam sprostowanie, które—zgodnie
z obowiązującemi przepisami za-
mieściliśmy w numerze wczoraj-
szym—bez komentarza.
W imię prawdy atoli stwierdzić

musimy co donosi „Polska“, že
sprawą zalnteresowałsie J. E.
ks. biskup podlaskii wysłał
swego delegata na miejsce.
Delegat skonstatował nieza-
przeczony fakt biuźnierstwa,
stwierdzony podpisami 60-ciu
świadków, którzyw okecności
delegata biskupiego złożyli
przysięgę "na prawdziwość
swych zeznań.

Nic łatwiejszego, okazuje
się, jak napisać „sprostowanie
urzędowe".

NADESŁANE.

Niebezpieczeństwo pory je-
siennej. -

Tak piękne wydają się złote dnie
jesienne, a tak zdradliwe jest ich przej-
Ście w dnie smutne, deszczowe i chło-
dne. Zmienna oda jesienna nietylko
działa przygn GE na człowieka, ale
i przyczynia się do tak przykrych i czę-
stych zaziębień. Jeden dostaje nagle
silnego kataru, inny znowu dreszczy z
oznakami grypy. Niektórzy skarżą się
na złe samopoczucie, a innym łamanie
w kończynach przypomina o ich reu-
matyzmie. Aby móc wszystkim tym
niebezpieczeństwom, grożącym nam
zwłaszcza w obecnej porze jesiennej,
skutecznie zapobiec. należy mieć zawsze
w domu lub w kieszeni prawdziwe ta-
bletki Aspirin. Oryginalne tabletki As=
pirin (ze znakiem ochronnym w postaci
napisu Bayer na każdem opakowaniu i
na każdej tabletce) są do nabycia we
wszystkich aptekach.

  

 

 

  

GIEŁDA
WARSZAWA 13.X4(Pat.).

Waluty i dewizy:

Dolary 8,95—8,97—8,93.
Nowy York kabel 8,922—8,942 -8,902.
Belgja 124,45 124,76—124,14.
Londyn 43,34—43,45—43,24.
Włocny 46,72—46,84—46,60.
Paryż 34,95—35,04—34,86.
Praga 26,47—26,53—26,41.

Papiery procentowe:

Pożyczka inwestycyjna 103,75, 3'/,
budowlana 50, 5% kolejowa 55,25, 8%,
L Z.B.G.K. i B.R., obligacje B. G. K. 94,
Te same 7%, 83,25, 4',%/, ziemskie
53—53,75, 8/, warszawskie 73—73,75—
73,50, 4';9, warszawskie 52, 5%, war-
szawskie 55,50, 7%, ziemskie dolarowe
76,50, 8'/, Łodzi 66.

Akcje:
B. Handlowy 105, Bank Polsk,

160,50—160, Kijewski 40. Puls 5450,
Elektrownia w Dąbrowie 30, Cukier 32,50,
Lilpop 24,50—24.
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Muzyka w Wilnie.
Ceniony w Wilnie i zagranicą

Kwartet Drezdeński wystąpił na
swym piątkowym koncercie z
programem urozmaiconym inte-
resującym, chociaż może nieco
za trudnym dla publiczności wi-
leńskiej. Oprócz znanego, często

grywanego kwartetu Haydna u-

słyszeliśmy kwartety Ravela i Re-

gera. Nie są to dzieła nowe, nie
mogą też one drażnić niczyich
uczuć konserwatywnych swoją
gładką fakturą z przed laty kilku-
dziesięciu. Sami jednak wyżej wy-
mienieni kompozytorowie należą

do kompozytorów trudnych,
pierwszy ze względu na swą wy-
niosłą powściągliwość w wyrazie,
drugi zaś ze względu na swą wy-

raźnie spekulatywną inwencję mu-
zyczną i nici pokrewieństwa, łą-
czące go z Bachem. Oba kwar-
tety należą niewątpliwie do dzieł
wybitnych, aczkolwiek każdy z
nich reprezentuje krańcowo od-
mienny styl i odmienną estetyką
muzyczną. Ravel ma niezwykłe
poczucie kolorystyczne, dowcip i
pomysłowość, właściwe kompo-
zytorom francuskim, Reger zaś—
ociężałość i zamiłowanie do
form. monumentalnych, cechy
charakterystyczne muzyki nie-
mieckiej.

Wszystkie trzy kwartety wyko-
nane zostały przez artystów z
pietyzmem i doskonałem wyczu-
ciem stylowych odrębności dzieł
wykonywanych Odnieśliśmy wra-
żenie, że w ciągu rocznego o-
kresu, dzielącego omawiany kon-
cert od zeszłorocznego, świetny
zespół zdobył miękkość i subtel-
ność brzmienia, których czasem
brakło w poprzednich występach.
Dzielną drezdeńską drużynę arty-
styczną publiczność przyjmowała
bardzo gorąco.

* *
*

Towarzystwo „Lunia“ zorgani-
zowalo w niedzielę ubieglą pora-
nek piešni ludowych.

Należy gorąco przyk'asnąć ini-
cjatywie zaznajamiania publicz-
ności ze skarbami muzycznej sztu-
ki ludowej. Niestety jednak pra-
wie żadna z wykonywanych pieśni
nie była pieśnią ludową, podaną
z zachowaniem jej właściwości
stylowych. Co gorsza większość z
wykonywanych utworów chóral-
nych nic wspólnego z autentycz-
ną pieśnią ludową nie miała. Naj-
więcej pietyzmu dla swoistego
piękna motywów ludowych wy-
kazują opracowania prof. Kazury,
który niestety używa przytem
ciężkiego aparatu wielogłosowe-
go stylu imitacyjnego.

P. Eugenjusz Dziewulski uży
wa w swych opracowaniach auten-
tycznych i bardzo pięknych mo-
tywów ludowych w ich nieskażo-
nej postaci. Opracowania te na
głos solowy z fortepianem są
piękne. Partja fortepjanowa jest
samodzielnym, pełnym dobrego
smaku preludjowaniem na temat
opracowywanej pieśni, w którem
kompczytor wykazuje całą swoją
nieprzeciętną umiejętność kom-
ponowania na fortepjan. Znowu
jednak odnosi się wrażenie wpro-
wadzania do opracowań zupełnie
obcego pierwiastku, nie harmoni-
zującego z pieśnią ludową. Jest
to oczywiście temat do dyskusji,
wydaje mi się jednak, że pieśń
ludowa winna być traktowana ja-
ko wartość estetyczna, istniejąca
sama w sobie. Z jej charakteru,
z brzmienia autentycznej wiejskiej
kapeli wysnuć by należało odpo-
wiednie tło harmoniczne. Nie po-
winniśmy zapominać o tem, że
pieśń ludowa to prymityw, wy-
niesiony tak wysoko w hierarchji
estetycznej przez sztukę współ-
czesną.

Chór „Lutni” pod dyrekcją
p. Leśniewskiego, zbogacony świe-
żemi, młodemi głosami w swojej
żeńskiej połowie, brzmi lepieji
ma szanse rozwoju. Tempa nie-
których pieśni były za wolne, co
w wyniku dało wrażenie pewnej
monotonii.

Szczere uznanie należy się p.
Plejewskiejj wykonawczyni arty-

J. N. POTAPIENKO.

stycznych opracowań ludowych
pieśni p. Dziewulskiego.

P. Plejewska śpiewała z odpo-
wiednim wyrazem dźwięcznym i
miłym sopranem, nad którym w
zupełności panuje.

P. Kropiwnicki jako akompan-
jator najwyraźniej się rozwija.
Część oklasków, któremi darzono
solowe produkcje, jemu też przy-
padła w udziale.

St. W—ski.

Z sali sądowej.
0 pogwałcenie praw autor-

skich p. J. Bułhaka.
Znany u nas zakład fotogra-

ficzny p. f. „J. Bułhak", uważa-
jąc się za poszkodowanego przez
redakcję „Słowa”, która lekcewa-
żąc sobie prawa autorskie firmy,
reprodukowała na łamach pisma
zdjęcia wykonane przez ten za-
kład bez odpowiedniego upoważ-
nienia z pominięciem wzmianki
kto jest autorem zdjęcia noi
oczywiście nie uiszczając za nie
honorarjum, wniósł skargę do
sądu okręgowego, prosząc o za-
sądzenie od reprezentujących re-
dakcję „Slowa“ pp. Witolda Woy-
dyłły i Stanisława Mackiewicza
1-złotówki tytułem strat moral-
nych.

Sąd okręgowy, po rozpozna-
niu powództwa, uznał pretensje
powoda p. J. Bułhaka za uspra-
wiedliwione i powództwo jego od
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ska drużyna z Warszawy „Gwiaz-
da", z Grodna Makabi, o której
nigdy nic nie było słychać rów-
nież tryumfuje nad drużyną Wil-
na, która w tabelce zajmuje dru-
gie zaszczytne miejsce, mam tu
na myśli popisowe występy 1 p.
p. leg. w Grodnie, a dalej biją
nas także drużyny, od których w
roku ubiegłym byliśmy daleko
lepsi: Brześć i Białystok.

Pomijam już poziom gry, ale
zachowanie się sportsmena na
boisku musi być przykładem
tymczasem u nas jesteśmy świad-
kami takich obrazków, które spo-
tykają się u dzikich, pierwotnych
ludów. Znieważania czynne zda-
rzają się niemal na każdym me-
czu.

Etyka, moralność, tradycja sta-
je się obca i zupełnie nieznana.

K WODZESNS WOZIE

Jakaś zwyrodniała ręka publicz-
nie i bezczelnie pożwala sobie
kompromitować nie tylko siebie,
nie tylko klub, ale i dotąd jesz-
cze szlachetne i czyste imię spor-
tu Polskiego.

Gdzie są władze klubowę?
Gdzie jest poczucie szlachetnej
walki.

Wstyd!!
Te wszystkie skandale i awan-

tury na meczach piłki nożnej
wypływają przeważnie z tego, że
kluby nasze nie stoją na odpo-
wiednim poziomie i że zatraciły
zasadnicze cele sportu, goniąc
za rekordem, za zdobyciem pierw-
szeństwa, a nie dbają wcale o
wychowywanie młodych sił, o
kształcenie charakterów.

Ja. Nie.
 

 

KRONIKA.
Z miasta.

— Wykopanie cennych za-
bytków historycznych w pod-
ziemiach Bazyliki Katedralnej.
Komisja archeologiczna i konser-
watorska pod przewodnictwem
prof. Kłosa podczas badań pod-
ziemi Bazyliki Katedralnej natra-
fiła na nader cenne wykopaliska
i zabytki historyczne pochodzące
z XIV — XVI stulecia.

Wykopaliska i zabytki histo-
pozwanych zasądził, obarczając ryczne mają być podarowane
ich nadto kosztami za prowadze-  Wileńskiemu Tow. Przyjaciół Nauk,
nie procesu. muzeum Warszawskiemu, Krakow-

W rezultacie wykonania przez
komornika sądowego tytułu wy-
konawczego redakcja „Słowa
suma sumarum była zmuszona
zapłacić około 40 zł.

Proces o rozmyślne spalenie

zajętej pod zabudowania wytwór-
ni farbki do bielizny p. f. „Fejga
Korengold i Szejna Waranc".

Płomienie zniszczyły niemal
doszczętnie zabudowania fabrycz-
ne oraz mienie zamieszkałego tu
dozorcy Januszkiewicza.

Na zasadzie śledztwa pierwiast-
kowego w tej sprawie o umyślne
spowodowanie pożaru, celem po-
djęcia premij asekuracyjnych aż
z 8-miu Tow. (bezpieczenio-
wych oskarżono Jankla i Fejgę
Korengoldów, Samuela i Szejnę
Waranców oraz Fajwusza Ano-
lika.

Do sprawy przyłączyli się w
charakterze powodów cywilnych
przedstawicielstwa towarzystw u-
bezpieczeniowych, które wypła-
ciły w międzyczasie premje w
kwocie 5219,55 dolarówi12888 zł.
oraz poszkodowany dozorca Ja-
nuszkiewicz.

Niezmiernie charakterystyczna
ta sprawa znalazła się na ostat-
niem posiedzeniu Ill wydz. kar-
nego sądu okręgowego.

Wobec jednak niestawienia się
na rozprawę niektórych świad-
ków, sąd sprawę odroczył, wy-
znaczając nowy termin jej roz-
poznawania na 25 b. m.

Uchylających się od zeznawa-
nia świadków sąd polecił dopro
wadzić do sądu pod PO

os.

Sport.
Piłka nożna.

Po niedzielnym meczu (42 p.
p.—Ognisko 5:1) prysły wszyst-
kie nadzieje, straciliśmy szanse
dalszej walki w rozgrywkach o
wejście do Ligi i co smutniejsze,
że poziom gry Ogniska stał na
beznadziejnie niskim stopniu tech-
nicznym.
W roku ubiegłym „Ognisko*

weszło chociaż do rozgrywek fi-
nałowych w walce o zaszczytne
miano drużyny ligowej. Dzisiaj
zaś jesteśmy świadkami samych
klęsk. Zwycięża czołową naszą
drużynę jakaś podrzędna żydow-

skiemu i Poznańskiemu. g

Sprawy miejskie.

—Stypendja. Z dniem 15
bm. upływa ostateczny termin
składania podań na stypendja m.
Wilna ustanowione dla młodzieży

fabryki. szkół średnich i wyższych.

Wieczorem dn. 21 września L pode wynoszą 1200 zło-
1927 r. wynikł groźny pożar w ych.
posesji przy ul. Subocz Nr. 73, — Lustracja nowych budowli.

W dniach najbliższych specjalna
komisja z ramienia komitetu roz-
budowy m. Wilna przeprowadzi
lustrację techniczno - budowlaną
wszystkich budujących się domów
na terenie m. Wilna. d

Sprawy administracyjne.

— P. wojewoda Raczkie-
wicz wyjechał wczoraj we wto-
rek wieczorem na dwudniowy
pobyt do Warszawy w sprawach
służbowych i celem wzięcia udzia-
łu w konferencji na Zamku w dn.
16 b. m. w sprawach gospodar-
czych wojewodztwa wileńskiego
i nowogródzkiego.

Sprawy wojskowe.
— Awans. Jak słychać, do-

wództwo Korpusu Ochrony Po-
granicza w Warszawie obejmuje -
dotychczasowy dowódca 1-ej dy-
wizji piechoty legjonów, płk. Jan
Kruszewski, który dzisiaj o godz.
22.50 odjeżdża do Warszawy.
— Nowy dowódca obszaru

warownego. Na miejsce gen.
Krok-Paszkowskiego, który prze-
szedł na stanowisko dowódcy 20
dyw. piech. w Baranowiczach,
obejmuje stanowisko dowódcy
obszaru warownego i komendan-
ta garnizonu w Wilnie, płk. Mi-
chał Pakosz, dotychczasowy za-
stępca komendanta garnizonu.

Z życia stowarzyszeń.
— Posiedzenie Wileńskiego

Towarzystwa Ginekologiczne-
go odbędzie się w dniu 16 bm.
o godz. 8 w lokalu Kliniki Położ-
niczo: Ginekologicznej USB. (Bo-
gusławska 3) z następującym po-
rządkiem dziennym: Dr. W. Kar-
nicki — Przypadek  wlėokniakow
wiązadła obłego macicy. Pokazy
preparatów ze Szpitala gminy ży-
dowskiej na Zwierzyńcu. Pokazy
Chorych z Kliniki Położniczo-Gi-
nekologicznej USB.
— Z Polskiego Towarzy-

stwa Chemicznego. We czwar-
tek dn. 16 go bm. o godz. 7-ej w
sali Instytutu J. Sniadeckiego
Nowogródzka 22. Prof. Dr. M.
Hłasko wygłosi odczyt pt: „Elek-
trochemja roztworów niewodnych

w świetle najnowszych badań
Zakładu Chemji Nieorganicznej
USB". Następnie posiedzenie Od-
działu. Na odczyt wstęp wolny.

Sądy.
— Sesje sądu okręgowego

w Lidzie, Głębokiem i Moto-
decznie. Trzy komplety sądu
okręgowego w Wilnie wyruszyły
na prowincję by na miejscu roz-
poznać sprawy karne, wynikłe w
obrębie powiatów, w. których
trwać będą sesje sądowe:

Do Lidy wyjechał Ill-ci wy-
dział karny w składzie: wice-pre-
zesa p. M. Kaduszkiewicza oraz
pp. sędziów Brzozowskiego i Mi-
łaszewicza,- który w okresie od
dn. 15 do 23 bm. rozpozna 29
spraw karnych.

P. sędzia M. Szpakowski, jako
sąd jędnoosobowy wciągu od 16
do 22 bm. rozpoznawać będzie w
Głębokiem w trybie uproszczo-
nym sprawy karne, w ogólnej
liczbie 44. wynikłe na terenie
pow. dziśnieńskiego.

Wreszcie również od 16 do 22
bm. w Mołodecznie zasiadać bę-
dzie sąd okręgowy w osobie p.
sędziego K. Bobrowskiego, który
rozpatrzy w trybie uproszczonym
40 spraw karnych z terenu pow.
mołodeczańskiego.

Handel i przemysł.
— Wzrost drożyzny. W cią-

gu ostatnich dni wzrosły ceny na
masło i jaja o 8—10 proc.

Z życia prawosławnego.
Synod prawosławny.

W dniach 22 do 24 b. m. odbę-
dzie się w Warszawie sesja Sy-
nodu Kościoła prawosławnego
w Polsce, na której pomiędzy
innemi będzie omówiona skarga
złożona przez byłego proboszcza
cerkwi prawosławnej na Snipisz-
kach, duchownego A. Kowszę,
który na mocy rozporządzenia
arcybiskupa prawosławnego Teo-
dozjusza został zwolniony ze sta-
nowiska proboszcza, następnie
zaś zasuspendowany.

Skarga Kowsza zawiera 16
stronic. Charakterystycznym jest,
iż Kowsz napisał swą skargę w
języku rosyjskim.
— Biatorutenizacja konsv-

storza pińskiego. Białoruski Ko-
mitet cerkiewny postanowił do-
magać się białorutenizacji konsy-
storza prawosławnego w Pińsku.

Z życia rosyjskiego.
— 100 rocznica gminy sta-

roobrzędowej. W dniu 14 b. m.
staroobrzędowcy wileńscy obcho-
dzili setną rocznicę istnienia
gminy staroobrzędowej w Wilnie.
Obchód rozpoczął się nabożeń-
stwem w świątyni staroobrzędow-
ców na Nowym Świecie w ovec-
ności przedstawicieli władz i spo-
łeczeństwa polskiego z p. woje-
wodą Raczkiewiczem i p. prezy-
dantem miasta Folejewskim na
czele. |]Po nabożeństwie wice-pre-
zes Rady Naczelnej staroobrzę-
dowców p. Borys Pimonow po-
witał gorącem przemówieniem,
wygłoszonem w języku polskim,
przedstawicieli władz, zaznacza-

jąc wdzięczność staroobrzędow-
ców dla rządu polskiego, który
zagwarantował im pełną swobodę
rozwoju narodowego i wyzna-
niowego. Następnie w jęz. rosyj-
skim wygłosił p. B. Pimonow
krótki referat o historji gminy,
w którym zobrazował ciężką sy-
tuację gminy pod rządem rosyj-
skim, który nie chciał uznać
praw kościoła staroobrzędowego
w przeciwieństwie do rządu pol-
skiego, który zagwarantował temu
kościołowi pełne prawa i swo-
bodny rozwój.

Obchód zakończył się przyję-
ciem wydanem przez gminę na
cześć staroobrzędowców, uczest-
ników zjazdu. W czasie przyjęcia
wygłosili przemówienia p. Woje-
woda i prezes Rady Naczelnej,
Arsenjusz Pimonow. g

Sprawy akademickie.
— Z Koła Polonistów słuch.

U. S. B. Dn. 1—2 listopada od-
będzie się w Krakowie Zjazd
Związku Kół Polonistycznych
P. M. A. Członkowie, biorący
udział w Zjeździe, mają zape-
wnione 50 proc. zniżki kolejowe,
oraz mieszkania w Krakowie. Za-
pisy przyjmuje prezes- p. Stup-
kiewicz do piątku 17 b. m.
włącznie.

Kronika policyjna.
— Kradzież maszyny z biura

Targów Północnych. W dniu 15 b. m.
Abulewicz Jan, Potok 25, powiadomił
wydz. śledczy, że w nocy z 12 na 13 b.m.
z biura Targów Północnych, mieszczą-
cego się w ogrodzie Bernardyńskim
skradziono maszynę do pisania firmy
„Royal* Nr. 172433 na szkodę inż. Łucz-
kowskiego Jana, dyrektora wspomnia-
nych Targów, który straty oblicza na
880 złotych.

— Nieszczęśliwy wypadek. W
dniu 13 b. m. Trejmis Rajmund, lat 9,
Wiłkomierska 21, podczas zabawy na
dziedzińcu tegoż domu złamał nogę.
Pogotowie Ratunkowe po udzieleniu
pierwszej pomocy przewiozło go do
Szpitala dziecięcego na Antokolu.

— Podrzutek. W dniu 13 b. m. Ła-
budź Kazimierz, Sadowa Nr. 3, znalazł
podrzutka płci żeńskiej w wieku około
3 miesięcy. Podrzutka umieszczono w
przytułku Dzieciątka Jezus.

— Strzały rewolwerowe do auto-
busu. W 13 b. m. Magun Josel, kon-
duktor autobusu (ir. rej. 38129, zam.
przy ul. Antokolskiej Nr. 78, zameldował,
że tegoż dnia'w czasie przejazdu auto-
busu po ul. Legjonowej między ul. Za-
cisze, a Hożą oddano do autobusu
2 strzały rewolwerowe. Jedna kula tra-
fiła w autobus, przebijając 2 szyby.
W autobusie w tym czasie pasażerów
nle bylo. ĮKonduktor, oraz szofer wyszli
bez szwanku.
ujawniono,

Teatr, muzyka i sztuka.
— Teatr Miejski na Pohulance.

Dziś poraz ostatni sztuka wojenna
Szerriff'a „Kres wędrówki".

Jutro, z powodu próby generalnej
przedstawienie zawieszone.

„Młody las“. W roku biežącym
upływa 25 lat od pamiętnego wystą-
pienia uczniów gimnazjów rządowych w
obronie niepodległości myśli polskiej
i języka polskiego.

Aby w 25-tą rocznicę przypomnieć
społeczeństwu ten najszlachetniejszy
i jedyny w swoim rodzaju „bunt
dzieci* — Dyrekcja Teatrów Miejskich
postanowiła wprowadzić na scenę utwór
J. A. Hertza „Młody las", osnuty na tle
tych właśnie wydarzeń

Premjera tej sztuki odbędzie się
w piątek najbliższy w Teatrze na Pohu-
lance.

— Teatr Miejski w „Łutni.
Dziś komedja angielska Erwina
„Pierwsza pani Frazerowa*.

— „Mała grzesznica”. W końcu
bieżącego tygodnia ukaże się poraz
plerwszy na scenie „Lutni* najnowsza
komedja francuska A. Birabeau „Mała
grzesznica“, posiadająca wiele humoru,
werwy i zabawnych sytuacyj.

— Przedstawienia popołudniowe
w Teatrze „Lutnia. W niedzielę w
Teatrze „Lutnia“ przedstawienie popo-
łudniowe po cenach zniżonych.

Sprawców narazie nie |

 

   

 

  

  

 

NAJLEPSZE
„TOALETOWE

"MYDŁO

TRIUMF MAJOLA
— Występ Leona Wyrwicza w

„Lutni“. Znakomity humorysta polski
Leon Wyrwicz, wystąpi w Wilnie raz
jeden tylko na poranku w Teatrze „Lu-
tnia“ w niedzielę nadchodzącą 19 b. m.
o godz. 12 m. 30 po poł.

POLSKIE RADJO WILNO.
Fala 363 mtr.

Program

Środa, dn. 15 października 1930 r.
11,58. Sygnał czasu.
12,05. Muzyka z płyt.
13,00. Komunikat meteorologiczny.
15,50. Odczyt i audycja dla dzieci.
16,45. Muzyka z płyt.
17,15. Odczyt i koncert.
19,10. Kom. rolniczy.
19,25. Muzyka z płyt.
20,00. „Pochwała życia lowarzy-

skiego" — pog. wygl. T. Lopalewski
20,15. Transm. z Warsz Koncert

narodowośc. włoski.

ROZMAITOŚCI.
Przygody księcia japoń-
skiego w Warszawie.
Księstwo japońscy Takamatsu

i Kikuko interesują się bardzo
żywo Szopenem i jego twórczoś-
cią. Podczas zwiedzania miasta
książe zapytał znienacka o urnę,
zawierającą serce Szopena. Gdy
ktoś z oprowadzających Japoń-
czyków odpowiedział: „W kated-
rze Świętojańskiej" — książe wi-
docznie bardzo dobrze poinfor-
mowany z uśmiechem poprawił
grzecznie: „Pan się myli, wiem
dokładnie, że serce Szopena zło-
żone jest w kościele św. Krzyża”.
Incydent ten wywołał wśród obec-
nych wielką wesołość.

Gdy księstwo japońscy zwie
dzali pałac Wilanowski, gospo-
darz hr. Branicki pokazał gościom
japońskim  pokcje, w których
przechowywane są zbiory chiń-
skie. W jednej z sal księżna spo-
strzegła zawieszone na ścianie
jedwabie chińskie pokryte cyta-
tami. Księżna zwróciła uwagę na
nie także świty japońskiej i wi-
dać było na twarzach gości ja-
pońskich jakieś dziwne zaklopo-
tanie. Wnet okazało się, że je-
dwabie chińskie zawieszone były
naodwrót, tak, że czytający po
chińsku oczywiście odcyfrować
ich nie byłby w stanie. Odkrycie
to wywołało również wielką we-
sołość wśród świty polskiej, a po
wizycie księstwa japońskich w
Wilanowie zarząd pałacu przystą-
pił do umieszczenia eksponatów
chińskich w należytym porządku.

Przy odjeździe z Warszawy
księstwo japońscy wyrazili wielki
żal, że z powodu braku czasu nie
mogą odwiedzić Krakowa, o któ-
rym wiele słyszeli i czytali.

NADESŁANE.
Znany i podziwiany przez rzesze

miłośników kina artysta filmowy Ivan

Petrovic przybył do Zdrojowiska Tren=
czyńskie Cieplice na dłuższą kurację i

zamieszkał w Grand Hotelu. Dowiedzie-

liśmy się, że jeszcze w bieżącym miesiącu

artysta udaje się do Cherburga i ztam=

tąd wyjedzie do Hollywood, gdzie ode-
grać ma główną rolę w pewnym filmie

dźwiękowym.

 
  

 

 

 

 

 

 

Zarząd Okręgowy Stronnictwa Narodowego zwraca
się z gorącym apelem do wszystkich rodaków zamiesz-
kałych w mieście Wilnie oraz na terenie województw
Wileńskiego i Nowogródzkiego, którym drogie są ideały
narodowe, by stanęli do pracy dla przygotowania zwy-
cięstwa listy narodowej w nadchodzących wyborach do

Sejmu i Senatu. Prosimy o zgłaszanie swojego udziału
przez nadesłanie dokładnego adresu do Sekretarjatu
Stronnictwa Narodowego w Wilnie (Orzeszkowej 11
mieszkanie 19).
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listorja powyej Kominy.
Ze wspomnień studenta.

Tak rozpoczęliśmy nowe życie na zasadach
komuny. Zanim jednak opowiemy szczegóły tego

- życia, słów kilka wypada poświęcić poszczególnym
członkom komuny.

Przeszłość Fiedi Budkiewicza w ogólnych ry-
sach znana już jest czytelnikowi. Niewyraźne tylko
było materjalne i społeczne położenie jego ojca—
widocznie nie było ono całkiem bez skazy, skoro
tak szczery chłopak, jakim był Fiedzia, ile razy
rozmowa zaszła na ten temat, zachowywał upor-
czywe milczenie. Okoliczność ta niemoże jednak
rzucać najlżejszego cienia na mego przyjaciela,
który był i dotąd jest najpoczciwszym, najzacniej-
szym człowiekiem.

Najistotniejszem jednak było to, że ojciec je-
go miał coś około pół tuzina córek, które, oczywi-
ście były siostrami Fiedi, które dla rodziny były
największym ciężarem, gdyż trzeba je było przecie
utrzymywać, karmić i przyodziewać. To było przy-
czyną, że biedny mój przyjaciel, Fiedia Budkiewicz,
który spędził lata dziecinne we względnym dobro-
bycie, mając lat dwadzieścia, znalazł się na bruku
wielkiego miasta uniwersyteckiego bez żadnych
środków i że cały jego majątek składał się z pary
spodni, kurtki, przerobionej własnoręcznie z mun-

7 durka gimnazjalnego, płaszczyka, podszytego wia-
trem, poduszki, kołdry i trochy bielizny.

Co się tyczy drugiego członka naszej kornuny,
Jagiełonowa, to ten w większym jeszcze stopniu,
niż Fiedia, był ofiarą tragicznego zbiegu wypadków.
Ojciec jego był majętnym obywateler.: ziemskim,
mieszkał jednak stale w Moskwie, gdzie prowadził
dom na szeroką skalę. Kochał syna, niczego mu*
nie szczędził, dając mu kosztowne, ale wszechstron-
ne, świetne wychowanie. Zycie nad stan, w stolicy,
nadszarpnęło znacznie jego fundusze, ale stary Ja-
giełonow nie upadał na duchu. Był on uczestni-
kiem jakiegoś na szeroką skalę przedsiębiorstwa,
które, jego zdaniem, miało przynieść miljonowe zy-
ski, osypać jego i rodzinę deszczem złotym i stwo-
rzyć podstawę swobodnego, bez troski o chleb po-
wszedni bytu dla syna.

Lecz pięknego poranku, przedsiębiorstwo owe
pękło jak bańka mydlana, zbiegli się ze wszystkich
świata krańców wierzyciele i Jagiełonow ku wła-
snemu, największemu zdziwieniu, przekonał się, że
suma długów przewyższa znacznie reszty jego fun-
duszu, słowem, że był on kompletnym bankrutem.
Wtedy, długo nie namyślając się, wpakował sobie

pady w łeb, pozostawiając żonę i syna na łasce
osu.

Jagiełonow — syn, właśnie wówczas przeszedł
do siódmej klasy gimnazjalnej. Trzeba było porzu-
cić Moskwę i przenieść się do miasteczka prowin-
cjonalnego, gdzie z całej dawnej świetności, pozo-
stał im jakiś domek, tak mizerny, że nawet wierzy-
ciele nim się nie zainteresowali. Dochodu z tego
oczywiście nie było żadnego, byle tylko że zape-
wniony, jaki, taki, dach nad głową. Slęcząc dnie
i noce nad igłą, wyprzedając reszty drobiazgów,

które ocalały od katastrofy, matka jeden już tylko
miała cel: umożliwić chłopcu zdania matury. Jakoż
dopięła swego. Niestety to, co uważamy za metę
naszych wysiłków, bardzo często okazuje się do-
piero początkiem nieznanej, ciernistej drogi.

Jakoż, zdobywszy ową upragnioną maturę, z
dyplomem w kieszeni, ale bez grosza, bez ubrania,
słaby, chorowity, wypieszczony, zgoła nie przygoto-
wany do surowej walki o byt, znalazł się oto na
bruku tego miasta uniwersyteckiego. Matka jego z
najwyższym wysiłkiem przysylala mu coś około
siedmiu rubli miesięcznie. Ża to trzeba było opła-
cić dach nad głową, ubrać się, wyżywić, zaoszczę-
dzić na podręczniki i inne niezbędne rzeczy... za-
danie, nawet jak na matematyka, zbyt trudne.

Takim oto był Jagiełonow.
__ Ponieważ tam na wstępie już przedstawiłem

się czytelnikowi, pozostaje mi jeszcze biografja gło-
wy i założyciela naszej komuny—Kirdiagi. Osobi-
stość to była w każdym bądź razie nie tuzinkowa,
charakter nie zwykły. Człek, który szedł literalnie
przebojem przez życie, dla którego nie było żadnej
przeszkody, żadnych względów, jeden z tych, któ-
rzy dążą do celu bezwzględnie, którzy zawsze są
w swem prawie, nawet wtedy, gdy prawo i słusz-
ność bynajmniej nie są po ich stronie i którym
każdy, mimowoli z drogi ustępuje.

Kirdi»ga wywodził się z kasty duchownej; on
sam to nieco inaczej określał, mawiając, że jest
„pochodzenia boskiego". Przeszłości swej nie ukry-
wał, owszem, w gronie kolegów, zapytany, chętnie
i szczerze opowiadał:

„Rodziców moich nie wicziałem wcale; t. j.
musiałem ich oczywiście oglądać ale nieświado-
mymi oczami niemowlęcia. Ponieważ jednak ojciec
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mój piastował godność zakrystjana przy wiejskiej
cerkiewce wyobrażam go sobie jako człowieka
rostu wysokiego, chudego jak szczapa, stale zgię-
tego w pałąk, z bródką rzadką, jak gdyby wysku-
baną (gdyż broda gęsta, rozłożysta, nie licuje tak
skromnemu słudze cerkiewnemu) z cieniutką, jak
mysi ogon kosą na potylicy. W cerkwi czytał
i śpiewał psalmy cienkim tenorem, przy spotkaniu
z proboszczem 0 pół wiorsty zdejmował czapkę,
w obliczu zaś archireja zapominał ze strachu ję-
zyka w gębie. W chwilach wolnych od zajęcia pił
oczywiście, zgodnie z tradycją przywiązany do tego
stanu, naogół zaś był człowiekiem szanowanym
i zostawił po sobie najlepszą pamięć, o ile po
skromnym zakrystjanie wogóle pamięć pozostaje.

Co się tyczy matki mojej, to ta pod żadnym
względem nie była podobna do naszej obecnej,
czcigodnej gospodyni, która nie tylko djaka swego
przeżyła, ale wygląda jak to ciasto drożdżowe,
z którego wypieka codziennie prosfiry. Matkę swą
wyobrażam sobie jako istotę wiotką na kształt
źdzbła onej trawy, która rośnie u nas, na Ulkrainie,
przez nikogonie siana, znana pod nazwą „cienko-
nóżki", o twarzy niezmiernie bladej i dużych oczach.
Ojciec, gdy był „pod dobrą datą* katowai ją,
a przespawszy się żałował i hołubił, mawiając: „ty
moja biedna kruszyno, sieroto ty moja...*

Tak wyobrażam sobie rodziców moich. Co się
tyczy dalszych lat mego dzieciństwa —jeśli was to
interesuje — mogę je streścić w bardzo krótkich
słowach: bili mnie, szczypali, dawali szczotki, darli
za uszy i włosy... Kto bił... bo ja wiem? Prawdopo-
dobnie kochani krewni, którzy ulitowawszy się nad
sierotą, przyjęli mnie oz rodziców.

. n.).
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Z KR A JU.
Cenny skarbiec b. wielkich książąt rosyjskich pochwy-

cony na granicy polskiej.

Wczoraj władze śledcze, przy
pomocy mieszkańców wsi Witeb-
ka, gm. radoszkowickiej, M. Ju-
rewicza i Z. Rotkiewicza, zatrzy-

mały na granicy podejrzaną ko-

bietę, która z walizką przedostała
się nielegalnie z Rosji sowieckiej.
Podczas rewizji w walizce znale-

ziono kilkadziesiąt sztuk drogich

kamieni, szafirów, rubinów iwiele
bižuterji, pochodzącej z rabun-
bów w pałacach b. w. książąt i
i arystokracji rosyjskiej.

Zatrzymana początkowo nie
chciała udzielić żadnych wyja-
śnień, później podała się za hr.

Runowiecką, oświadczając, iż zdo-
łała, przy pomocy znajomych, wy-
dostać skarb i zbiec z nim do
Polski.

Ponieważ wyjaśnienia te wy-
dały się władzom niezbyt prawdo-
podobne, poddano aresztowaną
Ścisłej rewizji, podczas której zna-
leziono przy niej dokumenty, z
których zdołano ustalić, iż jest to
znana komunistka i przemytniczka
Rachela Kaufman.

Biżuterję i brylanty otrzymała
od jednego z komisarzy sowie-
ckich, który polecił jej wywieźć
skarb do Prus Wschodnich. (g)

Swięto karaimskie w Tro-

kach.

W dniu 12 b. m. w Trokach
społeczeństwo karaimskie święci-

ło 10-letni jubileusz ułłu (starsze-

go) Hazzana trockiego Szymona

Firkowicza.
O godz. 11-ej rozpoczęło się

solenne nabożeństwo celebrowa-

ne przez Hachana Szapszała w

asyście Hazzanów Firkowicza i

Łabanosa.
O godz. 12-ej w domu gmin-

Hachana, który zagajając aka-
demję podkreślił dziejowe zna-
czenie dla Karaimów  Trok, oraz
dał zarys działalności za ubiegłe
dziesięciolecie dostojnego  jubi-
lata.
W imieniu 4-ch gmin karaim-

skich witał jubilata mecenas No-
wachowicz z Halicza, podnosząc
zasługi jubilata, dzięki któremu
Troki, ten mały Jeruzalem i ko-
lebka karaimizmu polskiego stały
się najdroższem miastem dla każ-
dego Karaima.

w imieniu całego narodu karaim-
skiego cenne upominki odczytał
adres, w którym nawiązując do
ciężkich czasów roku 1920 kiedy
jubilat został obrany Hazzanem
w Trokach z naciskiem podkreślił
fakt, iż właśnie dzisiaj Troki są
durnne z tego, iż wobec dostoj-
nika narodu karaimskiegoi przed-
stawicieli wszystkich gmin ka-
raimskich w Polsce, mogą witać
swego Hazzana już jako Ulłłu-
Hazzana, t. j. najbliższego współ-
pracownika i zastępcę Hachana.
W imieniu gminy wileńskiej prze-
mawiał mecenas Zajączkowski,
przypominając pierwsze kroki ju-
bilata na zaszczytnem, lecz bar-
dzo odpowiedzialnem na te czasy
stanowisku Hazzana Trockiego,
jedynego wówczas duchownego
karaimskiego.

Prezes Wileński Stowarzy-
szenia Karaimów p.E. Jutkiewicz
mówił o wychowawczej roli jubi-
lata, podkreślając, iż cała dzia-
łalność jego była  przepojona
myślą o wychowaniu i stworze-
niu z młodzieży karaimskiej, po-
wracającej z wygnania z Rosji,
dzielnych zastępów obywateli Pań-
stwa Polskiego. Dziś reasumując
wyniki ciężkiej i żmudnej dzie-
sięcioletniej pracy Karaimi z du-
mą mogą stwierdzić, iż roczniki
sądowe Polski nie znają żadnej
kryminalnej, względnie politycz-
nej sprawy karaimskiej.

zebranych okrzykiem na cześć
Prezydenta Rzeczypospolitej. Mu-
zyka odegrała hymn narodowy.

Po akademji zwyczajem  ka-
raimskim odbyła się „Suuda” (to-
warzyska herbatka). (d)

Z POGRANICZA.
Zamknięcie 2-ch polskich
szkół w okręgu Zasław-

skim.

Z pogranicza donoszą, iż z roz-

porządzenia władz mińskich zam-

knięte zostały dwie polskie szkoły

ludowe w okręgu Zaslawskim.

Powodem zamknięcia szkół było

rzekome nauczanie dzieci w du-

chu buržuazyjnym i „czysto na-

rodowym polskim”,  przyczem

używano do nauczania niedozwo-

lonych przez sowiecki komisarjat

oświaty podręczników. (g)

Zlikwidowanie szajki szpie-

gowskiej na pograniczu.
Ostatnio władze bezpieczeń-

stwa publicznego, przy udziale

K. O. P., wpadły na ślad wielkiej

afery szpiegowskiej, której człon-

kowie pracowali na rzecz Rosji

sowieckiej.

nym rozpoczęła się uroczysta
akademja pod przewodnictwem

Prezes gminy trockiej dyr. Za-
jączkowski, wręczając jubilatowi
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MIECZYSŁAW

wzmacnia
według metody, prof

bami( mnemoniki, Członi

Akademji Paryskiej S$. Fajnsztejna

D. FAJNSZTEJN — WILNO, ŻAWALNA 15.

Moje mnemoniczne lekcje — korespondencje dla
zamiejscowych, w zupełności zastępują ustne

wykładanie.

Prospekty-broszury (16str.) wysyłam darmo.

Informacje od 4—6 pp. codziennie.

  
  
 

Potrzebny jest inteligentny

CHŁOPIEC
do prywatnego biura.

Oferty na piśmie składać w „Dzienniku
Wileńskim” pod „ZARAZ*. 40%.

TANIO
wielki wybór poleca skład

mebli —00

R. Łakuciewyki
Wileńska 23.

O EEEMIA

Kontakt.

W pewnem towarzy-
stwie znalazł się znany
bankier i znany aktor.
Rozmowa między nimi
utykała.

— Nie wiem, rzekł ban-
kier, co pan sobie o
mnie pomyśii, ale zape-
wniam go, że od trzech
lat nie byłem w teatrze.
— Cóż dopiero pomy-

śli pan o mnie, odrzekł
aktor, gdy się pan do-
wie, że od dziesięciu lat
nie byłem ani razu w
banku.

URDRARB VITIKOS

KTO CHCE
płacić tanio za
OGŁOSZENIA

w Dzieanika Wileńskim
innych pismach miej-

scowych niech się zwra-
ca do

 

  

pianina i fortepieny do
wynajęcia, Portowa

19 m. 6. 1

Prasy konnej
do słomy poszukuję na
parę miesięcy. Oferty
i warunki upraszam skła-
dać do Administracji
„Dziennika Wileńskiego"
dla A. M. 178—00

WĘGIEL
Górnośląski opałowy i

kowalski. Koks, drzewo

szczepowe i rąbane. Do-

stawa niezwłoczna w za-

   

   

      

WILNO

ŻEJMOnin

cO z pań lub panów
ofiarował za wyna-

grodzeniem krew dla
transfuzji proszony jest
złożyć swój adres na ul.
Mickiewicza 19—12.

4075

STREETSTAI
Doświadczony.

Ekspres Chicago—No-
wy York
nagle z sapaniemizgrzy-
tem. Pasażerowie trze-
ciego wagonu rzucili się
do okien. Nic jednak nie
spostrzegli. W najwyž-
szem zdenerwowaniuroz-
poczęli dyskusję na te-
mat przyczyny zatrzy-
mywania się pociągu. Po
kilku minutach wszedł
do wagonu konduktor.
— Wszystkow porząd-

ku, — zawołał. Ktoś po-
ciągnął za hamulac i po-
ciąg zatrzymał się nie-
spodzianie. Ostatni wa-
jon jest uszkodzony. O-
jar. w ludziach niema,
lecz będzie kilka godzin
opóźnienia.
— O mój Boże —za-

wołał pewien młody pa-
sażer. Dziś wieczór mu=
szę być w Nowym Yorku
na mym ślubiel
Konduktor zwrócił się

z wściekłością do mło-
dzieńca
— A więc to pan po-

ciągnął za hamulec. —
wykrzyknął w najwięk-
szej pasji,

| PRACA |

Tanio
i fachowo

piszemy
na maszynach

Wileńskie Biuro Komi-
sowo - Handlowe

 

zatrzymał się .

czcekonom z10-let-
nią praktyką ze zna-

jomością gospodarki ryb-
nej, mlecznej i hodowli
trzody poszukuje posa-
dy od 1-go listopada. Po-
siada referencje. Oferty
w Administracji pod „Sa-
motny“. 4048—10

Poszukuje posady Bu-
chaltera-koresponden-

ta wyż. wykszt. steno-
typista solidn. refer. Kal-
waryjska 4—14. 4074—1

posady do gospodar- W
stwa wiejskiego (lub

w mieście) poszukuje o-
soba starsza, posiada
chlubne świadectwaFran-
ciszka Maciejkiewiczów-
na Ofiarna 2 m. 7 gr

REOAWKE-TEFYWZRZKCA
Rewanż.

Lord Fitzgerold pra-
gnął poznać poetę anglel-
skiego Johnsona | zapro-
sił go w tym celu na
wieczerzę. Johnson zja-
wił się lecz lokaj nie
chciał go wpuścić, ponie-
waż poeta ubrany był
skromnie. Poeta zwymy-
ślał lokaja tak energicz-
nie, źe hałas usłyszał
pan domu izjawił slę
oscbiście. Obejrzał so-
bie, awanturującego się
młodzieńca i zaopinjo-
wał:
— Pan na pewno nie

jest Johnsonem, prze-
cieź wygląda pan jakby
pan „nie umial zawołać
na owce meo"... (popu-
larny zwrot angielski).
— Meee... — odpowie-

dział Johnson zwra-
cając sję do lorda.

|KUPNO-1
| SPRZEDAŽ |

„LLUINODPAŁ
poleca

WĘGIEL
górnośląskich kopalni
lepszych gatunków z
dostawą w każdej

ilości oraz

DRZEWO
OPAŁOWE

suche i zdrowe, ga-
tunków: brzoza, olcha

i sosna
BIURO:

ul. Zamkowa 18,
telefon 17-90.
SKŁAD:

ulica Kijowska 8, 

Zakończył p. Jutkiewicz entu-
zjastycznie podchwyconym przez

| AKUSZERKI,, |

 telefon 9-99.

Z powodu wyjazdu
tanio do odstąpie- |

nia MLECZARNIA z ca-
łem urządzeniem przy
ulicy Ostrobramskiej 8.

="
Wśród artystów.

— Dzień dobry kcle-
go. Macie dobre enga-
gement?
—Dziękuję, jestem ar-

tystą - głodomorem „Co-
losseum*.
— Dobra gaża?
— Gaży nie pobieram,

ale mam calę utrzyma-
nie za darmo.

pig"

Marja Laknerowa
Przyjmuje od godz.9 do
7 w., Kasztanowa 7m 5.

WZP69

Egzamin.

Profesor: Pan widzi —
panie kandydacie. że pra-
a noga pacjenta jest

krótsza od lewej. Dlate-
go utyka. Coby pan w
takim wypadku uczynił?

Kandydat: Jabym też
utykał.

SŻBEGweny AJ

Mieszkania
i pokoje

  

Aresztowano cały szereg osób.

Na czele szajki stał b. ppułk.

 

armji rosyjskiejj a obecnie emi-

sarjusz sowiecki do szczególnych

instrukcyj szpiegowskich na tere-

nie Polski. Organizacja zbierała

wiadomości z zakresu wojskowe-

go na pograniczu polsko-sowiec-

kiem i w miastach kresowych. (g)

Dalsza ucieczka włościan
z „raju bolszewickiego".

Na odcinku granicznym Iwie-
niec patrol K. O. P. zatrzymał
grupę włościan, złożoną z 12
mężczyzn i 7 kobiet. Zbiegli oni
z Rosji sowieckiej przed kolekty-
wizacją. Uciekinierami zaopieko-
wały się polskie władze graniczne.

(g)
„Emigracja dzików do

Polski.
Onegdaj przez granicę w re-

jonie wsi Rodzienowo, odcinka
granicz. Borkowszczyzna, przeszło
z Rosji sowieckiej do Polski duże
trzy stada dzików, liczące około
35 sztuk.

Niezwykła ta „wędrówka” wy-
darzyła się o godz. 8 rano na
oczach ludności'i żołnierzy K.O.P.

(g)

Ciągnienie loterji pań-
stwowej.

W dwudziestym dziewiątym
dniu ciągnienia 5-ej klasy 2l-ej
polskiej loterji państwowej, głó-

 

Ww 287 |

wniejsze wygrane padły na nu- |
mery następujące:

Po 15000 zł. na nr. 71844
143960.

Po 10000 zł. nanr. 3424 10110
192935.

Po 3000 zł. na nr. 72169 165502
169439.

Po 2000 zł. na nr. 6644 9373
50089 66026 90265 92417 100092
111704 114712 152389 172655
179873 184931.

Po 1000 zł. na nr. 7303 27453 |
32351 32926 34532 35436 40750
47102 53849 71875 85666 107024
109171 117680 126571 140.
141357 143050 145199 145
147757 151750 151928 154498 |
171192 172294 194255 208787.

Po 600 zł. na nr. 6011 14850
19652 29878 34787 41706 50818
51890 68765 83023 83143 85786
86505 96254 106362 117058 120594
121039 133619 134027 137903
146967 150848 158604 160448
166928 180299 185418 193244.

WARSZAWA. (Pat). W 30 ym
dniu ciągnienia 5-ej klasy 21-ej
polskiej loterjj państwowej, głó-
wniejsze wygrane padły na nu-
mery następujące:
50 tys. i premja 250 tys. —
nr. 165364, 250 zł. i premia 150
tys. zł. — nr. 32478, 15 tys. —
73646, 10 tys. — 139182, 168730,
5 tys. — 60051, 125809.

 

 

| Od środy, dnia 15-go października r. b.

FORD
ponownie obniża ceny.

Zgodnie z

zniżkow

zasadą organizacji Forda i“

tendencję cen towarówą
ponownie zniżamy ceny osobowych i

samochodów Ford.

W ten sposób Ford Motor Company,

  

rozumiejąc

użytkowych,
ciężarowych

dając polą- "ag

 

okój do wynajęcia czenie najwyższego poziomu materjału i konstrukcji
przy ul. Zakretowej żliwi (AP s ; ; :;Z16 że wadalkionińwye z możliwie najniższemi cenami rynkowemi, spełnia

dziememfutrzymaniem, słuszne pragnienia życia gospodarczego i ogółu.
4073—1

| tora | NOWE CENY:
E WOZY OSOBOWE

Lokal Handlowy R
składający 316 z 5-clu po- oadster . „PW PSA „zł. 9150.—

ka a zenia, az Ń z tylnem siedzeniem . ŚĆ 9400.—
oz! l Lig

na 4. du 4071 Phaeton Kt ng ia 9450.—

keikiasi Standard GOUPE r DZE EW „„ 10445—

NAUKA L „ Z tylnem siedzeniem. '„  10695.—

Coupć Sportowe +» 10650—

(Ipęęrsta: lekcje i ko- Tudor, 2 drzwi '» 10325.—
repetycje francu- Cabriolet . PE +»  11475.—

sklego Tatarska L A Standard Sedan, 4 drzwi „„ 11175—
- Town Sedan Kasa AR 24 +»  11875.—

Sprawy Station Wagon (Omnibus) BO Aa WiDOGTBE=
majątkowe

LUKSUSOWE WOZY OSOBOWE

Wydzieriawimy Roadster de Luxe „zł. 10200.—

100 ha folwark b. dobrej Pheuton de Luxe - „| 10800.—

glėby Pod Wilnem, na Coupć de Luxe KN NE, +, 10785.—
—7 lat. a ś

Wileńskie Biuro Komi- + „ „Z tylnem siedzeniem, +»  11035—

sowo upakdoweMickie- Sedan de.Luxe<.. WNRBRORNWYE s AWIBAC
wicza 21, tel. „ 176-00
Diedmi kis PÓŁCIĘŻARÓWKI MODEL „A“

ladnych KosZtÓW Podwozie , 2 Urga A ŻA „zł. 5125.—

nie ponosi lokujący g0- Platforma, otwarte siedzenie kierowcy . AE 17675.—
tówkę, przy absolutnie
pewnem zabezpieczeniu, , kryte , „ a 8050.—
PZ. Wo GODEzV. asa 54 25 9325.—

eńskiego ura 0-misowo-FiandlowegoMi. x R de Luxe“ ay es Au us a 9400.—
iewi 21, tel. 152.PORZ 1'/, TONN. CIĘŻARÓWKI MODEL „AA“

pla Podwozie, rozstąw osi 131” ang. . . . „zł.  9200.—
j la 2000 „rów dro. z podwójnemi kołami tylnemi sd 9500.—

murowany i drewnia- Podwozie, rozstaw osi 157” ang. w sw. 9500.—

ny da d-o. z podwójnemi kołami tylnemi. Ry 9800.—
Dom H-K. „Zachęta“ H. D. wzmocnione ogumienie tylne, dodatkowo. „ 229.—
Mickiewicza 1, tel.

—905, 315—05 NADWOZIA CIĘŻAROWE

Nadwozie wozu dostawczego „zł.  3210.—

DRU- Platforma BA 5 1130.—

KARNIA Nadwozie drabinkowe : k 1570.—

I INTROLIGA- Otwarte nadwozie skrzynkowe . 3. 575.—

TORNIA Otwarte siedzenie kierowcy . AP 1150.—

„DZIENNIKA
WILEŃSKIEGO”
WILNO, Ul.Mo-
stowa Ni 1

Telefon 12 - 44.

Kryte siedzenie kierowcy .

Powyższe ceny rozumieją się f.

Mickiewicza 21, tel. = į

PRZYJMUJE
WSZELKIE

ROBOTY
w zakres dru-

karstwa

nm 0
En

Potrzebna Zgub legit. kol. wy-

jest korespondentka han- « daną na imię

dlowa jako praktykantka Władysława Biszewskie-

znajomość języka nie 90, zam. przy ul. Komi-
mieckiego pożądana. ny 25—un. się. 4072
 mykanych wozach

D.H. Wilopał
! Styczniowa 3, tel. 18-17

Biura Reklamowego
Stefana Grabow-

skiego
w Wilnie Garbarska 1 te-

Zgłaszać slę z ofertami
9—10 rano. Biuro Tech-
niczno - Handlowe Inż.
Kiersnowski,
S-ka Miekiewicza 23.

ubiono

Kružolek i wiczówny Wydz.
1 Piękn.

1 Introllgator-
stwa wcho-

dzące.

index St. U.
S. B. Ireny Kraśnie-

Sztuk

—s3 lefon 82. 2

 
MIEJSKI KINENATOGRA?

Sala Miejska, ul. Ostrobram-
ska 5 |

wydawca: FLEKSANDERZWIERZYNSKI

Od dnia 15 do 19 paždziernika 1930 ro-
ku włącznie będzie wyšwietlan

głównych: William Hall Davis,
film: «POŻAR ŚWIATA»

lohn Stuart, Marie Ault I Clifford Heateriey.

Drukarnia Dziennika Wileńskiego” ul Mostewa 1

/

potężny dramat serc, osnuty na tle
wojny światowej. Aktów 10. W rolach

Kasa czynra od g. 3 m. 30. Po-

czątek seansów od g. 4. Następny program: „Walka w obłokach".

— Czy pan

jeszcze bardziej.

 

LINCOLN

  

FORD MOTOR COMPANY.

  

JARA P 1495.—

o. b. Gdynia/Gdańsk,

bez podatku obrotowego.

FORDSON

DWA ZŁA.
nie martwi się tem, że tyje pan stale?

— Bardzo się martwię i muszę się martwić, bo przecież gdybym się nie martwił, to utyłbym

Redaktor odpowiedzialny: JERZY CIESZEWSKI.
 
 


