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JUŻ WYSZEDŁ TOM Ii II

JÓZEF PIŁSUDSKI

PMA- KOWY - ROZKAZY
WYDANIE ZBIOROWE w8 TOMACH

Wydawnictwo Instytutu Badania
Raowazał Historji Polski pod
redakcją Michała Sokolnickiego
i Juljana Stachiewicza, sekre-
tarz redakcji Władysław Mali-
nowski. Nakładem T-wa Wyda-
wniczego „Polska Zjednoczo-
na“ w Warszawie ul. Nowo-

lipie Nr. 2.

Cena 2a rałość w prenumeraciezł. 96
w miesięcznych spłatach po ał. 6.

UWAGA: Pieniądze| wpła-
cać należy tylko na Konto
P. K. O. Nr. 22.902. Nikt nie
jest upoważniony do pobie-
rania jakichkolwiek wpłat

dla wydawnictwa.

Zamówienia na prenu-
meratę składać należy:

Tow. Wydawn. „Polska Zjednoczona”
Warszawa, ul. Nowolipie Nr. 2,

telef.: 540-45 i 2-96.

 

  

 

1244. Fdres drukarni:

UKAZAŁY SIĘ W DRUKU

PRACE SEMINARJUM SKARBOWEGO
Uniwersytetu Stefana Batorego pod redakcją prof. M. GUTKOWSKIEGO str. 333. — Cena zł. 6.

Skład główny w ks. K. Rutskiego. === Do nabycia we wszystkich księgarniach.

,ATELDDOAANAKTIS

GIEŁDA
WARSZAWA 17.X (Pat.)

Waluty i dewizy:į

Dolary 8,95' ,—8,97'/,—8,93' ,.
Białogzód 15,86 —15,86—15,78.
Bukareszt 5,31 _ 5,32'b, - 5.,29.
Holandja 359,44—3603,4—358,54.
Londyn 43,34'/,--43,45',—43,24.
Nowy York 8,912—8,932—8,892.
Paryż 34,99—35,08—34,90.
Praga 26,46'/,—26,53—26,40.
Nowy York kabel 8,921—8,941—8,901.
Szwajcarja 173,25—173,63—172,82.
Wiedeń 125,82—126,13—125,51.
Włochy 46,72—46,84—46,60.
Berlin w obrotachiprywatnych 212,20,

Papiery procentowe:

Pożyczka inwestycyjna 100,50—100—
101, 5» dolarowa 57,50—58, konwersyj-
na 53, 8%, L. Z. B.G. K. i B. R., obliga-
<je B. G. K.94, Te same 70, 83,25, 4449/4
ziemskie 50,75 -— 50, 8%, warszawskie
11,75—71,25, 8%, Łodzi 65, 3 /, pożycz-
ka budowlana 50,
LAIKAIUTI PUEKEINIIŲ
INTROLIGATORNIA

„DZIENNIKA WILENSKIEGO“
MOSTOWA Nr. 1. TELEFON Nr. 1244

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

0d Administracji.
Do dzisiejszego numeru gazety „DZIENNIK WILEŃSKI" do-
łączyliśmy dla wszystkich prenumeratorów zamiejscowych blan-

kiet nadawczy P. K. O. Konto 80.187 'dla załatwienia opłaty
należności za prenumeratę. Prenumerata miesięczna z prze-

syłką 4 zł. 50 gr. Nieopłacone egzemplarze będą z dniem
1-ym listopada 1930 r. wstrzymane.
 

 

Zwolnienie kandydata z listy narodowej.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA, Aresztowany w piątek w Sierpcu dnia 17 bm.
jeden z czołowych kandydatów listy narodowej do Sejmu z okręgu
wyborczego Nr. 9 inż. Jaxa-Bąkowski z
za kaucję 300 zł.

Warszawy zwolniony został

Aresztowania.
(Tei. od własnego korespondenta).

WARSZAWA. B. poseł z piasta p. Chwaliński aresztowany zo-
stał w Wieluniu pod zarzutem nieposzanowania władzy. W Wieluniu
aresztowany również został
Hendel. t

Napad na

 

sekretarz Stronnictwa Chłopskiego p.

posterunkowego.
Krwawy czyn ukralńców.

LWOW. (Pat). Prasa z dnia 20
bm. donosi z Drohobycza o krwa-
wym wypadku, którego widownią
była miejscowość Kónigsau w
tamtejszym powiecie. Do miej-
scowości tej przybył w niedzielę
w odwiedziny do krewnych star-
szy posterunkowy Józef Trębecki.
mający swój przydział służbowy
w Medenicacn, powiat Drohobycz.
W Kónigsau bawili od kilku dni
dwaj osobnicy, którzy od tamtej-
szych mieszkańców domagali się
datku pod pozorem braku środ-
ków do życia. Posterunkowego
Trębeckiego proszono o inter-
wencję. Wezwał on obu osob-
ników do okazania legitymacji.
Wówczas jeden z osobników wy-
dobył nagle rewolwer i dał do
posterunkowego dwa strzały. Mi-
mo odniesionych ran posterunko-
wy usiłował napastnika rozbroić.

Wtedy drugi osobnk zadał poste-
runkowemu cios nożem. Na od-
głos strzałów nadbiegło  kilka-
naście osób, które dowiedziawszy
się o napadzie na posterunkowe-
go, usiłowały doraźnie ukarać na-
pastników. Przeszkodził temu ran-
ny posterunkowy. Obu osobni-
ków przewieziono do Drohobycza
i umieszczono w więzieniu sądu
okręgowego. Pochodzą oni z po-
wiatu  jaworowskiego i wedle
pewnych poszlak. są członkami
U. O. W. istnieje przypuszczenie,
że obaj są sprawcami onegdaj-
szego zamachu na samochód na
drodze Drohobycz-Stryj. Starszy
posterunkowy Trębecki przewie-
ziony został w stanie groźnym
do szpitala w Drohobyczu. Policja
i władze sądowe prowadzą |do-
chodzenie.

Areszt b. posła ukraińca.
LWOW. (Pat). — Z polecenia

prokuratora sądu okręgowego w
Samborze aresztowany został i
osadzony w areszcie w Samborze

byly senator ks. Juljan Tatomyr
z Klubu Ūkrainskiego. Polecenie
aresztowania opiera się na art.
58 i 65 K. K.

Awantury hitlerowców.
BERLIN. (Pat). Narodowi so-

cjaliści rozszerzyli ostatnio swą
akcję manifestacyjno - polityczną
na teren instytucyj artystyczno -
kulturalnych. Podczas niedzielne-
go przedstawienia opery we
Frankfurcie nad Menem hitle-
rowcy wdarli się na widownię,
wszczynając hałas i wznosząc
okrzyki bojowe: „Deutschland
erwache", rzucając wreszcie wiele
bomb cuchnących i petard. Przed-
stawienie musiano na pewien
czas przerwać. Po przewietrzeniu
sali i usunięciu warcholskich ele-
mentów przedstawienie podjęto
nanowo przy  oświetlonej sali.
Obecni na przedstawieniu księ-

stwo Takamatsu opuścili gmach
opery. Wyrzuceni z teatru hitle-
rowcy urządzili manifestację na
ulicach miasta, której przeciw-
stawiła się policja, dokonując
kilku aresztowań. Do gorszących
scen doszło również w wirtem-
berskim teatrze krajowym w
Stuttgarcie, podczas przedstawie-
nia sztuki Dymowa: „Cienie nad
Harlemem*. Hitlerowcy zaczęli
hałasować i gwizdać, poturbowali
kilka osób z pośród publiczności,
wznosili okrzyki: „Deutschland
erwache*, „Precz z żydami" i
rzucali cuchnące bomby. Dopiero
policja przy użyciu pałek gumo-
wych przywróciła porządek.
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Popierajcie Polską

Macierz Szkolną
wWiieńska 15—65.

TENSITSKIT NTP ZDOAOZNACIA

Ruch lappowców w Finlandji.
HELSINGFORS. (Pat). O godz.

11 w Domu Studentów na zapro-
szenie prezydjura lappowców ze-
brało się okoły 400 osób, które
brały udział w porywaniu komu-
nistów i wogóle w jakikolwiek
bądź sposób były związane z tą

akcją. Mowę powitalną wygłosił
Kossola, zaznaczając m. in., że

rząd domaga się wydania dwóch
lappowców, którzy brali udział w
porwaniu komunistów. Przywódcy
ruchu lappowców uchwalili rezo-
lucję, że wszyscy ci, którzy byli
zamieszani w sprawę porwania,
mają wynotować swoje nazwiska
na specjalnie przygotowanym
spisie, który zostanie przedsta
wiony ministrowi spraw wewnętrz-
nych. Ci, którzy tego nie uczy-
nią, mają natychmiast opuścić
zebranie. Z sali wydaleni również
wszyscy dziennikarze i fotogra-
fowie. O godz. 14 kilka osób z
Kossolą na czele udało się do

Ameryka broni się
NOWY-YORK. (Pat.). Władze

imigracyjne zatrzymały na Ellis
Island 16 studentów, przybyłych
z Rosji Sowieckiej pod pretekstem
uzupełnienia studjów w różnych
uczelniach. Studenci mieli zaba-
wić w Ameryce około 6 miesię-
cy. Akcja władz imigracyjnych

ministerstwa spraw  wewngtrz-
nych, gdzie przedstawiło wyżej
wymieniony spis. Kossola wygło-
sił przemówienie, zaznaczając, że
rząd finlandzki okazał się bezsil-
nym w walce z komunizmem i
dlatego też państwowo myślący
obywatele zmuszeni byli rozpo-
cząć walkę na własną rękę. Je-
żeli rząd uważa, że osoby te
postępowały nieprawnie, one sa-
me gotowe są poddać się wymia-
rowi sprawiedliwości. Minister
spraw wewnętrznych na to odpo-
wiedział, że on dobrze rozumie
powody ruchu i wyraża nadzieję,
że sąd przy rozpatrywaniu sprawy
weźrnie te motywy pod uwagę.
W ońcu minister powiedział,
ażeby wszyscy lappowcy, którzy
znajdują się w spisie mu przed-
stawionym, zgłosili się we własnych
okręgach w  komisarjatach po-
licji.

przed komunistami
nastąpiła wskutek skargi współ-
towarzyszy podróży studentów.
Współtowarzysze ci zeznali, że
podczas podróży« morskiej stu-
denci prowadzili agitację bolsze-
wicką i wyszydzali ustrój amery-
kański.

 

 

Kronika Przedwyborcza.
Akademicki Narodowy Ko-

mitet Wyborczy.
W ubiegłę niedzielę w lokalu

„Ogniska” akademickiego odbyło

się drugie zebranie organizacyjne

Akademiekiego Narodowego Ko-

mitetu Wyborczego, które za-

szczycił swą obecnością pan prof.

Komarnicki.

Zagaił zebranie p. Hałaburda

jako przewodniczący komisji orga-

nizacyjnej, przedstawiając w krót-

kich słowach zebranym licznie

koleżankom i kolegom koniecz-

ność stworzenia takiego komite:

tu, jego cele i plan pracy. Po

dyskusji p. Ważyński odczytał

rezolucję o utworzeniu Komitetu,

która została przyjęta przez akla-

mację, poczem przystąpiono do

wyborów władz, w wyniku czego

na przewodniczącego został wy-

brany p. Hałaburda na zastępców

pp. Ellert, Nazarko i Ważyński, a

na członków p. p. Wojtkiewiczów-

na, Kamiński, Kocięcki, Litwiński,

Malinowski i Sworadzki.

Po wyborach głos zabrał p.

profesor Komarnicki, witając no-

woutworzony Komitet i wyrażając

nadzieję, iż prace jego wykażą,

że młodzież akademicka nie za-

wiedzie nadzieji pokładanych w

niej przez starsze społeczeństwo,

oraz przedstawił kierunek, w któ-

rym pójść powinna działalność

Komitetu. Przemówienie to ze-
brani powitali brawami.

Odpowiedział mu w imieniu
młodzieży p. Hałaburda poczem

przystąpiono do ustalenia planu

akcji.

W wyniku dyskusji ustalono

takowy, poczem przewodniczący

Komitetu wezwał zebranych do

zapisywania się na listę pracow-

ników, po jej zapełnieniu zebra-

nie zostało zamknięte. (m.t.)

Arcybiskup zakazał księdzu
kandydować obok żydów.

Ks. arcybiskup lwowski Twar-
dowski zakazał kandydować ks.
Szydelskiemu, który był na liście
B. B. na drugiem miejscu, jako
przedstawiciel Ch. D. we Lwowie.
Na trzeciem miejscu tej listy fi-
gurował własciciel drukarni, Jae-
ger, żyd.

(Jak wiadomo, lwowska Ch. D.
oddawna jest zbliżona do sanacji).

Kandydatura p. Dębskiego
z okr. Siedice.

Pełnomocnik okręgowej „Listy
Narodowej" kandydatów do Sej-
mu w okręgu Nr 3 (Siedlce —
Sokołów — Węgrów), adwokat
Zygmunt Chrzanowski, złożył w
sobotę 18 b. m. w południe w
Warszawie na ręce sędziego śled-
czego apelacyjnego p. Demanta
pisemne podanie o przesłanie b.
pos. Aleksandrowi Dębskiemu do
podpisu blankietu oświadczenia,
wyrażającego zgodę na przyjęcie
kandydatury poselskiej z Listy
Narodowej w okręgu Nr. 3. Sę-
dzia Demant podanie przyjął, o-
świadczając, że odpowiedź bę-
dzie przesłana bezpośrednio prze-
wodniczącemu komisji wyborczej
w Siedlcach.

Unieważnienie list Ch. Dem.
Komisja wyborcza na miasto

Poznań unieważniła z powodu błę-
dów listę sejmową Ch. D. (kato-
licki blok ludowy), jak również i
listę sejmową Ch. D. na woje-
wództwo poznańskie. Równocze-
śnie donoszą, że komisja wybor-
cza na okręg Poznań—wieś, unie-
ważniła również z powodu uchy-
bień natury formalnej tamtejszą
listę Ch. D. W ten sposób Ch. D.
wystawia własne listy tylko w
okręgu szamotulskim i bydgo-
skim.

Unieważnienie listy „Cent-
rolewu“ w okręgu kaliskim.

Z Kalisza donoszą, że do miej-
scowej okręgowej komisji wybor-
czej zgłoszono dwie listy z na-
główkiem listy „Centrolewu”. Ko-
misja wydała decyzję, unieważ-
niającą obie listy,

Dwadzieścia tysięcy
protestów.

Jak donosi „Głos Narodu", do
krakowskiej okręgowej komisji
wyborczej wpłynęło ogółem dwa-
dzieścia tysięcy protestów wybor-
czych osób, które bądź skreślono
z list wyborczych, bądź też nie
wciągnięto ich na listy.

Pięknie to były zrobione spisy
wyborców!

Znamienne deklaracje
i znamienne zlecenia. |
Krakowski socjalistyczny „Na-

przód” donosi:
We wszystkich urzędach i instytu-

cjach rządowych naczelnicy zmuszają
urzędnikówi urzędniczki do podpisywania
deklaracji, że zobowiązują się przy wy-
borach do Sejmu i Senatu głosować
n B. B.

Ale podpisy na tych deklaracjach
nie mają žadnego wiąžącego znaczenia
i zwracamy uwagę, że ani prawnie, ani
moralnie do niczego nie obowiązują.

WYBORY SĄ TAJNE!
Ogół urzędników . urzędniczek nie-

zagraniczne o 50

chaj wie, że każdy wyborca może pod-
pisywać jakiekolwiek deklaracje, a po-
iem przy wyborach głosować wedle
swego sumienia.

Nic mu się za to stać nie może.
Deklaracja — to nieważny swistek

papieru.
Śmiało podpisujcie przełożonym de-

klaracje dla B. B. i nic sohie z tego nie
róbcie.

Bez obawy i bez skrupułu możecie
tak postąpić!

Artykuł „Naprzodu” dowodzi,
jak wielki musi być nacisk wy-
borczy, jeżeli lewicowa opozycja
postanowiła uciec się do tak osta-
tecznych środków, jak doradza-
nie swoim zwolennikom podpisy-
wania „bez skrupułów" deklara-
cyj („świstek papieru”), które „do *
niczego nie zobowiązują”.

Nie jest to zalecenie, ani mo-
ralne, ani celowe, ale dla na-
szych czasów bardzo znamienne.

1 żytia Towarzystwa Nauczycieli
szkół średnich i wyższych.
Wileńskie Koło T. N. S. W.

rozpoczęło rok swej pracy zebra-
niem dyskusyjnem w. sprawie
aktualnych zagadnień szkoły śre-
dniej. Odbyłe się ono w dn. 17.X.
1930 r. w gimnazjum im. Słowac-
kiego. Pierwsze chwile zebrania
poświęcono wspomnieniom przed-
wcześnie zmarłych w bieżącym
roku szkolnym członków Towa-
rzystwa, ś. p. Władysława Kola-
szewskiego i Adama Daneckiego.
Następnie prezes Koła prof. Ja-
strzębski wygłosił interesujący
referat, oparty na szerokim ma-
terjale i dotykający szeregu bo-
lączek i oskarżeń obecnej szkoły
średniej. Jest faktem znanym, że
ustrój jej, wobec zmienionych po
wojnie stosunków, nie odpowiada
współczesnym wymaganiom ani
u nas, ani zagranicą. Padają też
pod jej adresem różnorodne,
sprzeczne nieraz zarzuty, wszędzie
podejmuje się mniej łub więcej
radykalne reformy. Jak bardzo
trudną i skomplikowaną sprawą
jest ta konieczna zresztą reforma,
uczy nas doświadczenie państw
zachodnich. W niektórych z nich,
t. np. w Austrji wyniki jej „oka-
zują się pod względem wycho-
wawczym ujemnie i obecnie trze-
ba wycofywać się z zajętych już
stanowisk.

Prelegent omawiał sposoby,
któremi nauczyciel może prze-
ciwdziałać jednemu z zasadni-
czych braków szkoły średniej:
oddaleniu jej od życia współ-
czesnego. Problem ten rozpatry-
wał pod kątem nauczania, a nie
wychowania. Zbliżanie nauczania
do życia może być osiągnięte
przez kultywowanie osobistych
zamiłowań i zainteresowań ucznia,
przez jego przygotowanie obywa-
telskie, wreszcie przez wytłoma-
czenie, o ile to możliwe, złożo-
nych zjawisk życia współczesne-
go. Nie zmieści się to w ramach
programów i nauki szkolnej, więc
punkt ciężkości należy przenieść
na pracę w t. zw. kółkach. Me-
toda pracy musi w nich odbiegać
od metody lekcyjnej i należy
nietyle pogłębiać zdobyte w szko-
le wiadomości, ile rozszerzać ich
zakres na wszelkie zagadnienia,
do których rwie się ciekawość
ucznia. Młodzież nietyle pragnie
rozumieć, co wiedzieć, a współ-
czesność, nawet aktualność po-
ciąga ją przedewszystkiem.

Nie sposób wprost postawić
granic zagadnieniom, które mo-
żna w kółkach poruszać, w każ-
dym razie należy je traktować
szerzej i mniej szablonowo, niż
się to u nas dotychczas czyniło.
W Niemczech istnieją kółka, zaj-
mujące się takiemi kwestjami,
jak np. spółdzielczość. Prelegent
precyzuje szereg problemów,
specjalnie nadających się do
opracowywania w samokształce-
niowych organizacjach uczniow-
skich: 1) Literatura współczesna
polska i obea. 2) Sztuka współ-
czesna. 3) Kronika życia poli-
tycznego—nzleżałoby tu nawiązać
bliższy kontakt z biurem Ligi
Narodów, które wydaje odpo-
wiednie broszury. 4) Nauka oby-
watelska. 5) Krajoznawstwo. 6) Za-
gadnienia matematyczno - przyro-
dnicze.

Praca w tego rodzaju kółkach
wymaga od nauczyciela wielkiego
nakładu wysiłkui czasu, szkoła
więc powinnaby przyjść mu z po-

PRENUMERATA: miesięczna 4zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 88,

za granicę 8 zł.
OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem 6 łam 35 gr., w tekście 40 gr., za
tekstem 10 łam. 15 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 28 proc. drożej,

roc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeże-

niem miejsca o 2$ proc. drożej. Administracja nie bierze odpowiedzialności za

terminowe umieszczenie ogłoszeń. Konto czekowe w P.   
  

„ O. Nt 80187.

 

mocą, fundując odpowiednie bi-
bljoteczki i dając nauczycielowi
zniżkę jego etatowych godzin
lekcyjnych.

Po referacie wywiązała się
dyskusja nad realizacją postawio-
nych przez prelegenta kwestyj.
Szczególnie interesowano się mo-
żliwością omawiania z uczniami
sprawy politcznych. W dyskusji
zabierali głos pp.: dyr. Zapaśnik,
Leon Sienkiewicz, dyr. Paszkie-
wicz, ks. Rynkiewicz i Jakowicki.

A. K.

m

Z Litwy.
Wewnętrzna sytuacja

Litwy.
KOWNO. (Pat.). W dniu 20

b. m. zakończył się zjazd naro-
dowców. Wszyscy ministrowie z
wyjątkiem ministra rolnictwa wy-
głosili referaty, oświetlające obec-
ną sytuację w ich resortach. Przed
zamknięciem zjazdu przybył rów-
nież prezydent Smetona. Prem-
jer ministrów  Tubialis wygłosił
dłuższe przemówienie, charakte-
ryzujące ekonomiczne położenie
kraju. Zaznaczył on, że chociaż
kryzys ekonomłczny daje się sil-
nie odczuwać od 1928 roku, to
jednak ogólna sytuacja znacznie
się poprawiła. Emisja Banku Li-
tewskiego wzrosła z 95 miljonów
do 109, przy jednoczesnym wzro-
ście pokrycia, które w chwili obec-
nej wynosi 132 miljony litów. Bi-
lans handlowy, który osiągnął w
pierwszem półroczu 1928 roku
118 miljonów litów, w roku obec-
ńym osiągnął sumę 158 miljonów.
Monopol zapałczany, wprowadzo-
ny w roku bieżącym, został wy- ,
dzierżawiony na bardziej dogod-
nych warunkach w porównaniu
do warunków, które otrzymały
inne państwa, a suma uzyskana
z tego źródła została przekazana
na powiększenie kredytów hipo-
tecznych. Litwa przystąpi do wy-
korzystania własnych surowców
iw tym celu mają być założone
cukrownia i fabryka cementu.
Przechodząc do kwestji polityki
wewnętrznej, premjer zaznaczył,
że istnieje cały szereg zagadnień,
z których najbardziej aktualnem
w chwili obecnej jest wprowa-
dzenie nowej ordynacji wyborczej
do sejmu oraz ustawy o obieral-
ności prezydenta. W sprawie Kłaj-
pedy należy zachować zimną krew.
Pogłoski o zmianie polityki w
sprawie Kłajpedy i Wileńszczyzny
nie mają żadnej podstawy. W
końcu minister z zadowoleniem
podkreślił, że nastąpiło zbliżenie
pomiędzy Łotwą i Litwą, przy-
czem wskazał, że Łotwa w sto-
sunku do Litwv, jak to wykazały
obecnie prowadzone pertraktacje.
jest państwem  przemysłowem,
gdy Litwa w stosunku do Łotwy
jest państwem czysto rolniczem
i dlatego Litwa może być ryn-
kiem zbytu dla wytworów prze-
mysłu łotewskiego, a Łotwa—dla
produktów rolnych Litwy. Projekt
reorganizacji partjj narodowców
w myśl zasad milicji faszystow-
skiej, nie został przyjęty.

Uradne WiańcRóś.
Sędzia właścicielem tajnej

gorzelni.
ATLANTIC CITY. (Pat). W

miejscowości Galloway w pobliżu
Atlantic City władze prohibicyjne
aresztowały miejscowego sędzie-
go pokoju George'a Dottsa, u
którego znaleziono tajną gorzel-
nię. Aresztowany sędzia tłuma-
czy się, że do fabrykacji wódki
zmusiły go długi, które pokrywał
z zysków, osiągniętych ze sprze-
daży alkoholu.”
 

Z raju sowieckiego.
Wyrok przeciwko speku-

lantom żywnościowym.
MOSKWA. (Pat). Zakończyła

się rozprawa przeciwko 85 spe-
kulantom materjałów żywnościo-
wych. Większość oskarżonych sta-
nowią pracownicy sowieckich
spółdzielni. Jeden z oskarżonych
skazany został na karę śmierci,
wielu innych skazano na ciężkie
więzienie do lat 10. Kilku pod-
sądnych uniewinniono.
 

 

Akademicki Narodowy Komitet Wyborczy
wzywa Koleżanki i Kolegów do zapisywania się do pracy.

Zapisy przyjmowane są w lokalu „Młodzieży Wszechpolskiej" Domi-
nikańska 4, codziennie prócz niedziel i świąt, od godz. 17 do 18,
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KOMIWOJAŻERSTWO
POLITYCZNE.

W czasach przedwojennych

uciemiężeni Alzatczycy starali się

wszelkiemi siłami unikać stosun-

ków z Niemcami zarówno w

sprawach towarzyskich jako też

handlowych i innych.

Hurtownicy i fabrykanci nie-

mieccy, którym zależało na ryn»

ku alzackim, a którzy uważają,

że duma czy godność narodowa

jest tylko od święta, zaś interes

jest interesem, urządzali się w

ten sposób, iż wysyłali komiwo-

jażerów mówiących płynnie za-

równo francuskim jak i niemiec-

kim językiem, każdy zaś z nich

zaopatrzony był w bilety firmo-

we, drukowane po jednej stronie

w języku francuskim, po drugiej

w niemieckim. Rzeczą taktu czy

sprytu takiego pana było, wcho-

dząc do sklepu czy mieszkania

prywatnego, gdzie zamierzał za-

proponować swój towar, zorjen-

tować się, z kim ma do czynie-

nia: z Francuzem czy z Niem-

cem, by zareprezentować odpo-

wiednią stronę swego biletu.

Ponieważ jednak w Alzacji

szczerzy patrjoci francuscy często

w stosunkach domowych poslu-

giwali się lokalną gwarą niemiec-

ką, zdarzały się pomyłki, że ko-

miwojażer sądząc, że ma do czy-

pienia z rodakiem, okazywał ta-

kiemu nieprzejednanemu patrjo-

cie francuskiemu niemiecką stro-

nę biletu. Wtedy zgromiony i za-

grożony wyrzuceniem za drzwi,

bynajmniej się nie stropił, tylko

bilet swój przewrócił tekstem

francuskim do góry —i wszystko

było w porządku.

Ten system  komiwojażerów

alzackich z podwójnemi biletami

firmowemi ;przyjęła w zupełności

nasza sanacja, która w obecnej

dobie przedwyborczej stara się

wszystkim przypodobać. Na listach

BB figurują obok ks. Żongołło-
wicza—żydzi, kalwini, staroobrzę-

dowcy—prasa sanacyjna, podzie-

liwszy pomiędzy sobą role, stara

. się każdemu dogodzić; katolikom

zarówno jak i masonerji, inowier-

com i sekciarzom. lstny bigos

hultajski.

Podczas, gdy „Czas*, „Dzień

Polski“, „Dziennik Poznański* i

„Słowo* w każdym niemal nu-

merze starają się przekonać czy-

telników o katolickości BB, jedno-

. cześnie najbliższy ich kolega sa-

nacyjny „Przedświt* zamieszcza

gwałtowny artykuł przeciw  „kle-

rykalizmowi* w szkole. Przypo-

mina, jak to „pięknie* przedsta-

wiała się szkoła w b. Kongresów-

ce po roku 1905 pod opieką so-

cjalistyczną, i jak od roku 1907

została pohańbiona przez „klery-

kalizm*. Obecna szkoła polska—

ubolewa organ rządowy — jęczy

dalej w niewoli klerykalizmu.

„Walka z tem dziedzictwem—pisze

—jest najwyższym obowiązkiem demo-

kratycznych sił społeczeństwa polskie-

go, jest przedewszystkiem obowiązkiem

polskiego  patrjotycznego socjalizmu.

Walkę tę trzeba będzie prowadzić nie-

złomnie aż do ostatecznego zwycię-

stwa, aź do chwili, gdy szkolnictwo pol-

skie stanie słę w całej pełni takie, o ja-
kie wytoczono bój heroiczny przed

25-ciu laty".

Główny sztab prasy sanacyj-

nej widocznie przypuszcza, że

czytelnicy np. „Czasu”, lub „Dzien-

nika Poznańskiego”, nigdy do rąk

nie biorą „Przedświtu” i odwro-

tnie. Może jest to przypuszczenie

trafne,

'cza wiecznie trwać nie będzie,

nadejdzie dzień, gdy wybrani gło-

sami katolików, masonów, żydów,

radykałów i konserwatystów, po-
słowie zasiądą na jednej ławie

sejmowej i obok księdza — ra-

bin...

W prasie sanacyjnej wytykano

niejednokrotnie, że tak zw. „Cen-

trolew”, również jest tylko zlep-
kiem różnych stronnictw, połą-

czonych jedynie całkiem negaty-

wnem hasłem walki z rządem p.

Piłsudskiego, bez własnego, wspól-
nego, pozytywnego programu.

Jako organ Stronnictwa Naro-

dowego, które żadnych nie zawie-

rało kompromisów i pod włas-

nym kroczy sztandarem,nie ma-

my bynajmniej zamiaru występo-

wać w obronie Centrolewu, ele-

mentarna słuszność nakazuje jed-

nak podkreślić, iż Centrolew jest
tylko sojuszem wyborczym, że po

wyborach, w Sejmie, każdy z
posłów tej grupy zajmie odpo-
wiednie miejsce: jedni na ławach

PPS, . inni Wyzwolenia, inni znów

ale przecie walka wybor- *
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Jeszcze jeden paradoks życia polskiego.
(Rosjanie—jako sprzymierzeńcy sanacji.)

Obóz sanacji — to niemal bez
reszty „aktywiści” z czasu wojny,
którzy sądzili, że dążenie do nie-
podległości Polski należy realizo-
wać w oparciu o państwa cen-
tralne w walce zbrojnej z głów-
nym, jak się im zdawało, wro-
giem Polski, czyli z Rosją. UI ca-
łego mnóstwa „aktywistow“, ze
Studnickim i Piłsudskim na czele,
antagonizm wobec Rosji był
zresztą sprężyną zasadniczą ich
czynów, wobec której wszystkie
aspiracje pozytywne, jak dążenie
do niepodległości, schodziło w
cień. Nawet dziś, w wolnem pań-
stwie, dla całego mnóstwa dzia-
łaczy państwowych, z obecnym
prezesem ministrów na czele, ra-
cją bytu Polski jest walka z Ro-
sją. Na parę miesięcy przed
śmiercią Zeromski przestrzegał
naród przed tem niebezpieczeń-
stwem: „Odwieczny nasz błąd:
zwracanie się twarzą, piersiami,
natężeniem pasji i wszystkich sił
do walki jedynie ze wschodem—
znowu toczy nasz organizm i na-
sze jestestwo”. Absurdalne po-
mysły federacyjne są najjaskraw-
szym wyrazem tego błędu i
obłędu.

Zdawałoby się wobec tego, że
tak liczni u nas Rosjanie będą
uważać również sanację za swe-
go największego wroga — i od-
wrócą się od niej z kretesem.
Zgóry zaznaczam, że piszę o tem
platonicznie, ro polski nacjona-
Jizm ani nie może oczekiwać po-
parcia ze strony Rosjan, obywa-
teli państwa czy też chwilowych
jego gości, ami też poparcia ta-
kiego nie pragnie Mógłby jedy-
nie żądać i spodziewać się od
Rosjan, jako zbiorowości,
neutralnego stanowiska  wzglę-
dem różnych polskich obozów,
walczących o kierunek rozwoju
Polski, i oczekiwać tej neutral-
ności, jako jedynie słusznegoi
logicznego dla Rosjan wyjścia.

Jednak rzeczywistość parado-
ksalnego bytu polskiego spłatała
i tu figla ludziom, dla których
logika wydaje się także normą
życia politycznego. Oto bowiem
całe mnóstwo Rosjan niedwu-
znacznie i — trzeba to przy-
znać — szczerze wypowiada się
na rzecz sanacji, kandyduje na-
wet z list BB i gdzieniegdzie
może się stać nakoniec owym
przysłowiowym języczkiem u wa-
gi, przeważając szalę wyborczą
na rzecz BB.

Czem to objaśnić? Niewątpli-
wie tu i owdzie osobistemi sto-
sunkami oraz
nych koncesyj, ale u ogółu dzia-
łają przyczyny głębszej natury,
które zrozumiemy najlepiej, zdaw-
szy sobie sprawę, że równocześ-
nie olbrzymia większość Polaków,
wychowanych w Rosji i moralnie
oraz umysłowo zrusyfikowanych,
popiera również sanację i Piłsud-
skiego.
W jednym więc i w drugim

wypadku, tak u rodowitych  Ro-
sjan, jako też u owych, niestety,
bardzo licznych „Moskali z du-
cha*, działają czynniki natury
psychologicznej. Bliskość i podo-
bieństwo metod, któremi operuje
sanacja, do odwiecznych sposo-
bów rządzenia wszelkiego rodzaju
władz rosyjskich, tak dobrze car-
skich, jako też bolszewickich, to
bezsprzecznie ów nieświadomy
magnes, który zjednywa serca
„istinno* i „nie-istinno” Rosjan
(owych „Moskali z ducha”) na
rzecz sanacji.

Ale niesposób zaprzeczyć, by
w tej rosyjskiej sympatji dla sa-
nacji nie odegrywało pewnej roli
rozumowanie. Rozumowanie to
swoiste opiera się na — ana-
logji, tej odwiecznej formie
wnioskowania wszelakiej niekom-
petencji.

Zastanówmy się oto, kiedy, w
jakich wypadkach posługujemy
się w myśleniu analogją? Nastę-
puje to wtedy, gdy wypada nam
wyrokować o zjawiskach w dzie-
dzinie nieznanej nam dobrze. Np.
przeciętny Europejczyk, przesa-
dzony jutro, dajmy na to, do Ar-
gentyny czy Brazvlji, aby się zo-
rjentować w tamtejszych stosun-

obietnicą prywat-,

kach, będzie analogizował: „tamta
partja—to jakby nasi socjaliści,
tamta zaś—to faszyści; ten wódz
—to nasz Piłsudski, ów zaš—to
jakby Lenin” itd. Tymczasem są-
dy te przeważnie nie są słuszne,
i nawet sam ów Europejczyk, ro-
zejrzawszy się bliżej w stosun-
kach argentyńskich—zrozumie, że
podobieństwo było nader po-
wierzchowne, opierało się o ce-

chy drugorzędne, acz rzucające
się w oczy, gdy istota zjawisk
pozostawała mu nieznana i obca.

Zupełnie podobnie spoglądają
na Polskę i jej stosunki owe licz-
ne rzesze Rosjan i pół-Rosjan.
Znają oni dobrze Rosję, a że,
jak mówi Wyspiański „nikt nie
szuka jak tego, co jest jego du-
szy własnością i tęsknotą”, więc
wszędzie dostrzegają oni tylko
podobieństwo i analogję do Ro-.
sji—i nic więcej.

Otóż zapytajmy teraz, jaką to
analogję do Rosji dostrzegają oni
w Polsce?

Nie trzeba chyba dowodzić,
że ogromna większość z pośród
owych obu kategoryj Rosjan do-
patruje się w rządzie obecnym
podobieństwa do rządów carskich,
zaś walkę społeczeństwa polskie-
go z sanacją przyrównywa do
walki rosyjskiej rewolucyjnej in-
teligencji (kadetów, trudowików,
eserów, mienszewików oraz bol-
szewików) z caratem. Wydaje się
im tedy, że po zniszczeniu sana-
cji u nas winna powstać kiereń-
szczyzna, a wreszcie—bolszewizm.

Oto niewątpliwie tok rozumo-
wania naszych domorosłych Ro-
sjan!

Nie trzeba, rzecz jasna, dowo-
dzić, że tego rodzaju analogja
jest głupstwem. Polityczne sto-
sunki polskie są w gruncie rze-
czy, (pomimo niektórych polity-
ków, „wychowanych w fantastycz-
nej szkole konspiracji rosyjskiej",
jak o wodzu sanacji mówi Gra-
biec we wspomnieniach o „Czer-
wonej Warszawie”), — zgoła nie-
podobne do stosunków rosyjskich.
Gdybyśmy jednak poszli za myślą
Rosjan, to nasunęłaby się nam
raczej analogja nieco inna.

Oto podobny do carskiego
legalnego (pomimo wszystko!)
rządu byłby legalny majestat Rze-
czypospolitej, reprezentowany do
maja 1926 przez b. prezydenta
Wojciechowskiego i desygnowa-
ny przezeń rząd, zaś to co na-
stąpiło po maju, przypominałoby
rządy Lwowa i Kiereńskiego.

Analogja ta, chociaż oczy-
wiście również nieścisła, niewąt-
pliwie jest o wiele bliższa prawdy,
niż owa, która się dziś roi na-
szym Rosjanom. Opozycja bo-
wiem nasza dzisiejsza, nawet
centrolew, nie chce niszczyć pra-
wa; całkiem przeciwnie, pragnie
ona powrotu natcry pra-
worządności.

Gdyby Rosjanie byli zdolni do
politycznego myślenia, zrozumie-
liby to, i lojalnie powstrzymali
się — jako zbiorowość — od wsa-
dzania palca między drzwi.

Tradycjonalista.
aaAZ

Konkurs Piękności Samochodów,
który odbył się dnia 5-go października
w parku Paderewskiego, zgotował praw-
dziwą ucztę zwolennikom piękna i ele-
gancji.

Siedemdziesiąt cztery samochody,
uczestniczące w konkursie, reprezento-
wały to, co w Polsce spotkać można
najpiękniejszego i najbardziej eleganc-
kiego.

Sąd konkursowy przyznał 6 równo-
znacznych nagród, przyczem jedna z
nich przypadła w udziale samochodowi
Citroen, należącemu do Pani dyr. T.
Sukces ten jest tem godniejszy uwagi,
że został osiągnięty w konkurencji z
samochodami, reprezentującemi na ca-
łym świecie najwyższą klasę w autcmo-
biliźmie.

W tak dobranem towarzystwie pięk-
no i elegacja samochodu Citroen nie
zostały wcale zaćmione.

Ogólnie zwrócono uwagę na fakt,
żedile w innych samochodach eleganc-
kie sylwetki ich właścicielek ginęły na
ich tle — uroda i elegancja właścicielki
Citroena zyskiwała na subtelnym wyra-
zie, dzięki harmonijnej i pięknej linji
samochodu Citroen.
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Piasta, gdzie będą niezależnie

prowadzić politykę swych stron-

nictw.

Inaczej BB. który stanowi klub

jednolity i gdzie jednomyślność i

solidarność bezwarunkowo obo-

wiązuje. Jakież będzie położenie

takiego ks. Zongołłowicza, gdy

np. grupa z „Przedświtu” w myśl

wyżej  przytoczonego artykułu,

wystąpi z projektem wyrzucenia

religii ze szkoły?
W podobnych warunkach

kandydować mogą na „jedynkę*
jedynie ludzie, którzy zgóry wy-

rzekli się wszelkich  przeko-

nań: religijnych, narodowych,
politycznych — zgodzili się ode-

grywać rolę pionków ślepychi

głuchych, posłusznych jedynie

czyjejś dłoni kierującej. W Chi-

nach to się nazywa „stracić swoją

twarz* i przynosi wieczną niczem

niezgładzoną hańbę.

U nas, w Europie, zwyczaje

nie są tak surowe, to też mnó-

stwo kręci się śród nas „ludzi bez

twarzy“—co jednak od biedy ujść

może komiwojeżarowi, sprzedają-

cemu mydełka i wyroby gumawe,

to dyskwalifikuje ludzi, którzy
mają reprezentować Naród i de-

cydować o jego łosach.

Do takich ludzi bez własnego

zdania, bez własnego sumienia—

naród polski zaufania mieć nie

może.

ATA

NARO
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DOWA 4
Spis aresztowanych.

„Gazeta Warszawska” zamieś-
ciła spis aresztowanych w ostat-
nich czasach b. posłów oraz dzia-
łaczy i członków różnych stron-
nictw.

STRONNICTWO NARODOWE.
B. posłowie: 1) Aleksander

Dębski, 2) Jan Kwiatkowski.

CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKR.
B. poseł: 3) Wojciech Korfanty.

PIAST.

B. posłowie: 4) Wincenty Wi-
tos, 5) Władysław Kiernik, 6)
Henryk Krzciuk.

N: PSR.

B. posłowie: 7) Jan Brzeziński,
8) Karol Popiel, 9) Wojciech Pa-
wlak.

B. B.

B. poseł: 10) Józef Baćmaga
(wystąpił z B. B.).

STRONNICTWO CHŁOPSKIE.

B. posłowie: 11) Adamowicz,
12) Stanisław Wrona, 13) Czesław
Olczyk, 14) Szapiel, 15) Józef
Mochniej, 16) Władysław Dobroch,
17) Andrzej Czapski, 18) Markow-
ski, 19) Jan Karwan.

WYZWOLENIE.
B. posłowie: 20) Kazimierz Ba-

giński, 21) Józef Putek, 22) Irena
Kosmowska, 23) Antoni Dadan,
24) Jan Smoła.

Pp BOS.
B. posłowie: 25) Norbert Bar-

licki, 26) Herman Lieberman, 27)

Adam Pragier, 28) Stanisław Du-
bois, 29) Mieczysław Mastek, 30)
Adam Ciołkosz, 31) Edward Bett-

man, 32) Stanisław Nehring, 33)

Jan Kwapiński, 34) Feliks Kotar-
ski, 35) Józef Kaźmierczak, 36)
Edmund Chodyński, 37) Józef
Dzięgielewski.

BEZPARTYJNI.
B. poseł: 38) Adolf Sawicki.

UKRAIŃCY.
B. posłowie: 39) Osyp Ko-

hut, 40) Włodzimierz Celewicz
(u. O. W.), 41) Jan Leszczyński
(u. O. W.), 42) Dmytro Palijew
(U. O. W.), 43) Oleksa Wysłockij,
44) Paweł Wasyńczuk, 45) Antoni
Kuńko, 46) Dmytro Ładyka, 47)
Stefan Baran, 48) Stefan Kuzyk,
49) Jan Zawalykut, 50) Włodzi-
mierz Kochan, 51) Ks. Leonty
Kunicki, 52) Michajło Zachidnyj,
53) Ks. Włodzimierz Pilich.

B. senatorowie: 54) Juljan Ta-
tomyr, 55) Mikołaj Kuźmyn, 56)
Sergjusz Kozicki, 57) Chinczyn.
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NIEMCY.
B. poseł: 58) Kurt Graebe.

BIAŁORUSINI.
B. posłowie: 59) Józef Gawry-

luk, 60) Flegant Wołyniec, 61)
Kryńczuk, 62) Ignacy Dworczanin.

B. senator: 63) Bazyli Roguła.

Członkowie stronnictw.
STR. NARODOWE.

1) redaktor Tadeusz Powidzki,
2) redaktor Kanarowski, 3) kan-
dydat do nowego Sejmu z okrę-
gu płockiego inż. Wojciech Jaxa-
Bąkowski.

p. PO

4) Romuald Szumski, 5) Sta-
nisław Koczański, 6) Uchman, 7)
Roguski, 8) Zajder, 9) Perczyński,
10) Adamowicz, 11) Stanisław
Iwaniee (powiesił się w więzieniu),
12) Ryszard zróbik, 13) Skowroń-
ski, 14) Przewalski, 15) Edward
Skwirut, 16) Ruszkiewicz, 17) Jó-
zef Kotas, 18) redaktor „Robotni-
ka* Obarski, 19) Franciszek Mar-
kowski, 20) Józef Wrona, 21) Ka-
zimierz Kuczewski, 22) Jan Dy-
lewski, 23) Zygmunt Kopankie-
wicz, 24) Rasiński, 25) Chojnacki,
26) Ignacy Lewiak, 27) Gustaw
Zorski, 28) Leon Zorski, 29) Sta-
nisław Jung, 30) Niwecki, 31) Pohl,
32) Helena Januszowa.

ROŻNI.
33) Roman Jankowski (Wyzw.),

34) Konstanty Swistun (Str. Chl.),
35) Jozef Mamak (Piast), 36) Zna-
ny karykaturzysta Kazimierz Gruss,
37) Porucznik Madaliński, który
głośno wyraził oburzenie z po-
wodu aresztowania Korfantego.

Pozatem po „ujawnieniu za-
machu* na p. premjera areszto:
wano (oprócz 2 posłów z PPS.)
następujące osoby: 1) Piotr Ja-
godziński, 2) Eugenjusz Przepast-
nik, 3) Dominik  Trochimowicz,
4) Ewaryst Chróścicki, 5) Zyg-
munt Raczyński, 6) Witold Pu-
życki, 7) Józef Białkowski, 8)
Marjan Synowiecki, 9) Franci-
szek Markowski, 10) Zygmunt
Kłoss, 11) Antoni Ławkowicz, 12)
Stanisław Ruszkiewicz, 13) Kazi-
mierz Pietkiewicz, 14) Tomasz
Michalak, 15) Marjanna Gorgo-
lowa.

Z tych zwolniono 7 osób, a
5 jest oskarżonych w związku z
manifestacjami z dn. 14 ub. m.
W ostatniej chwili uzupełnia-

my nazwiskami p. posła, na Sejm
śląski Motyki i p. Tadeusza Su-
rzyckiego (O. W. P.), syna prof.
Surzyckiego z Krakowa.

Liczba aresztowanych byłych
posłów wynosi więc 64.
 

Sekwestrator pomaga sobie strzałami z rewolweru.

Niezwykłe zajście zdarzyło
się w Warszawie przy zbiegu ulic
Marszałkowskiej i Pięknej.

Zarząd pogotowia prywatnego
(500) jest winien 28 Urzędowi
Skarbowemu pewną sumę za po-
datek obrotowy, którą rozłożono
na 2 raty tygodniowe po200zło-
tych. Ponieważ termin płatności
bieżącej raty przypadł 15 b. m.
zarząd pogotowia zaś nie dotrzy-
mał terrninu, przeto dnia 18 b. m.
o godzinie 16-tej do lokalu po-
gotowia (Marszałkowska 67) przy-
był sekwestrator wspomnianego
urzędu, Banasiewicz, żądając wy-
dania stojącego przed domem
samochodu. Gdy żądaniu urzęd-
nika odmówiono, wtedy zaczął
on strzelać z rewolweru w górę,
wywołując na ruchliwej o tej po-
rze ulicy popłoch, a nawet wstrzy-
manie ruchu kołowego. Wymu-
siwszy w ten sposób posłuch dla
siebie, Banasiewicz przymocował
karetkę pogotowia łańcuchem do
sprowadzonego samochodu cię-
żarowego i odjechał w stronę ul.
Smoczej 19, gdzie mieszczą się
magazyny skarbowe zasekwestro-
wanych przedmiotów. W drodze,
na rogu ul. Waliców i Grzybow-
skiej zerwał się łańcuch. Wów-
czas kierowca pogotowia, Leonard

Buczyński, chciał skierować karet-

kę do 7 kom. celem zameldowania

Sprawy miejskie.
— Książki sanitarno - po-

rządkowe. Magistrat m. Wilna
projektuje przeprowadzenie sze-
regu zmian w przepisach o
książkach sanitarno - porządko-
wych, dotyczących użyteczności
publicznej.
W najbliżczych dniach w Ma-

gistracie w sprawie tej odbędzie
się specjalne posiedzenie. (d).
— Oranżerje miejskie. Ma-

gistrat m. Wilna wybudował 2
duże kryte oranżerje dla hodowli
kwiatów w zimie. Koszta budowy
wyniosły 25 tys. zł. d. PIE

Sprawy administracyjne.
— 10 letni jubileusz pracy

'w policji wileńskiej pkomisa-
rza J. Glińskiego. W dniu wczo-
rajszym zastępca kierownika wy-
działu śiedczego m. Wilna, pod-

komisarz Jan Gliński obchodził

o samowoli sekwestratora. Ten jed-
nak znowu zaczął strzelać z re-
wolweru na postrach w górę.
Strzały zaalarmowały pełniącego
na rogu ul. Żelaznej i Grzybow-
skiej policjanta (Nr. 3556), przy
pomocy którego bez przeszkód
samochód dostarczono do maga-
zynów skarbowych. Zaznaczyć na-
leży, że zabrany samochód nie
był w myśl przepisów zasekwe-
strowany. Czynności tej dokona-
no dopiero na terenie magazy-
nów o godzinie 18-ej, sporządza-
jąc odpowiedni protokół, w któ-
rym jednak nie wskazano godzi-
ny zajęcia. Magazynier, przyjmu-
jąc samochód na przechowanie,
zwrócił sekwestratorowi uwagę,
że postępowanie jego jest bez-
prawne. Z czterech posiadanych
przez pogotowie samochodów dwa
są w remoncie, pozostałe zaś w
ruchu. Jeden z nich, chwilowo
uszkodzony i stojący w garażu,
był zasekwestrowany, pomimo to
zabrano drugi — nieobjęty aresz-
tem. Pozbawiono w ten sposób
pogotowie możności niesienia po-
mocy w razie wypadku. Wypadku
z ludźmi, w czasie dwukrotnej
strzelaniny—na szczęście nie było.

Taki przebieg, według zebra-
nych informacyj, miało to zajście,
tak charakterystyczne dla dzisiej-
szych czasów.

"KRONIKA.
10 letni jubileusz swej pracy w
policji wileńskiej.

Podkomisarz Gliński w ciągu
tego okresu na stanowisku za-
stępcy kierownika wydziału śled-
czego zdołał pozykać ogólną
sympatję podwładnych sobie
urzędników, jak również i zaufa-
nie swych władz PRE

g).
— Opłatę za wodęi Kanały

przerzucone na lokatorów. Jak
się dowiadujemy, opracowywany
obecnie projekt ustawy o fundu-
szu budowlanym przewiduje cały
szereg punktów, obciążających
w znacznej mierze lokatów. Cho-
dzi mianowicie o to, by stwo-
rzyć takie warunki które dałyby
możność w jaknajsilniejszym stop-
niu zasilić fundusz budowlany
przez ściąganie od właścicieli po-
sesyj odpowiednich kwot. Dla
zrównoważenia budżetu właści-
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PAdo zębów,

czyściikonserwujezęly
żądaćausąęalzie.
 

 

cieli posesyj przewiduje się za-
tem m. in. przerzucenie obowiąz-
ku płacenia za wodę i kanały na
lokatorów. Dziś płacą za te rze-
czy właściciele domów.

Sprawy sanitarne.
— Stan chorób zakaźnych.

Wydział zdrowia Magistratu m.
Wilna w ubiegłym tygodniu na
terenie miasta zanotował nastę-
pujące choroby zakaźne: tyfus
brzuszny 9 osób, (1 zgon), ospa
wietrzna 6, plamisty tyfus 1, pło-
nica 52 (2 zgony). błonica 6, odra
2, róża 4, krztusiec 1, gruźlica
20, (7 zgonów), jaglica 12. Ra-
zem zanotowano 113 wypadków
zasłabnięć na choroby zakaźne
w tem 10 zgonów. d.

Handel i przemysł.
— Ostrzeżenie. Firma Kazi-

mierz Rutkowski i J. Domagała
komunikuje: Na zlecenie tutejszej
prokuratury został « aresztowany
w niedzielę dn. 19 b. m. za róż-
ne popełnione oszustwa Teodor
Witolin ulica Jagiellońska Nr. 5
zakład Clara. Tutejsze kupiectwo
króre zostało przez wyżej wvmie-
nionego skrzywdzone uprasza się
zgłosić do tutejszego  Ulrzędu
aledczego.
— (eny chieba w większych

miastach w Polsce. Podług u-
rzędowych danych na 15 paź-
dziernika odnotowano następują-
ce detaliczne ceny chleba 65
proc. za kg.: Warszawa — 44 gr.,
Boryslaw i Gdynia—42 ar., Lwów
—40 gr., Wilno—39 gr., Bialystok,
Stanisławów, Kraków, Żyrardów,
Kielce, Katowice, Mysłowice i
Poznań — 38 gr., Kalusz, Sosno-
wiec i Toruń —37 gr., Lublin —
36 gr., Tarnopol, Łódź, Często”
chowa, Radom i Grudziądz — 35
gr. Bydgoszcz — 34 gr., Brześć
n. B. i Piotrków-—33 gr., Równe—
31 gr. i Łuck—30 gr.

Nie będzie ustawy o
handlu ratalnym. Swego czasu
donosiliśmy o projekcie wydania
w trybie ustawy rozporządzenia o
handlu ratalnym. Projekt takiego
rozporządzenia został opracowa-
ny przez Min. Przem. i Handlu
i miał być ogłoszony w formie
rozporządzenia Prezydenta. Po
bliższera rozpatrzeniu projektui
wysłuchaniu opinji sfer gospo-
darczych zdecydowano, że roz-
porządzenie o handlu ratalnym w
chwili obecnej jest zupełnie
zbędne.

Sprawy kolejowe.

— Redukcja pociągów po-
śpiesznych na linji Moskwa —
Warszawa. W związku z odwo-
łaniem przez koleje sowieckie
od dnia 15 października r. b. po-
ciągów pośpiesznych nr. 13-14
Moskwa—Niegorełoje — skomuni-
kowanych w Niegorełoje i Stołp-
cach z pociągami pośpiesznemi
P.K.P. Nr 801-802 poczynając od
dnia 1 listopada r. b. odwołuje
się również kursowanie pociągów
pośpiesznych Nr 801-802 na linji
Stołpce—Baranowicze—Brześć —
Warszawa Gł. Pociąg Nr 801 o-
statni raz odejdzie z Warszawy
dnia 30 października r. b. zaś
pociąg Nr 802 ze Stołpców dnia
31 października r. b. d

Sprawy akademickie.
— Akademicki Kiub Włoczę-

gów Wileńskich udziela infor-
macyj w sprawie przyjęcia no-
wych członków wyłącznie dnia
24 października w piątek o godz.
7—9 wiecz. w lokalu Klubu —
Bakszta 11.

— Akademicki Związek Spor-
towy zawiadamia, że sekretarjat
Zarządu Głównego urzęduje co-
dziennie o godz. 7—9 wieczorem
A. Z. S. liczy obeenie 9 sekcyj:
wioślarską, narciarską, tenisową,
szermierczą, bokserską, hockeyo-
wą, lekko-atletyczną, gimnastycz-
ną i ping-pongową.

— Wileńskie Akademickie
Koło Esperantystów przy (I.S.B.
zawiadamia, swych członków, że
koło rozpoczyna swą działalność
z dniem 22 b. m. Koło jest czyn-
ne w niedziele i środy od 8 do
10 wiecz. w lokalu własnym przy
ulicy Jagiellońskiej 3 m. 2.

— Zarząd Koła Wileńskiego
Z. A. Młodzież Wszechpolska
wzywa wszystkich swych człon-
ków do przybycia w ciągu ty-
godnia do lokalu Koła w godzi-
nach dyżurów Zarządu. Ci, którzy
się nie zgłoszą w oznaczonym
terminie bez usprawiedliwienia,
bedą skreśleni z listy członków.

Dyżury zarządu odbywają się
codziennie prócz niedziel i świąt
od godz. 5 — 6. Bibljoteka Koła
czynna jest we wtorki i czwartki
od godz. 5—6.

Zapisy nowowstępująch odby-
wają się w godzinach dyżurów.

— Z Koła prawników st.
U. $. B. We środę 22 b. m. w
Sali Śniadeckich o godz 5:ej sta-
raniem Zarządu Koła Prawników
Stud. U. S. B. pp. Doc. Iwo Ja-
worski i St. Asyst. Seweryn Wy-
słouch wygłoszą odczyt o Sem-
narjach Prawniczych na Pierw
szym Roku.

Wstęp wolny.
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Sprawy szkolne.
— Ulgi kolejowe dla mło-

dzieży szkoinej. Z rozporządze-
nia Ministerstwa Komunikacji Wi-
leńska Dyrekcja Kolejowa wycho-
wankom(icom) państwowych za-
kładów naukowych oraz prywat-
nych posiadających prawa szkół
państwowych w drodze wyjątku
przyznała prawo korzystania z 50
proc. ulgi taryfowej w okresie
świąt Wszystkich Świętych i Dnia
Zaduszneyo od dnia 30 paździer=
nika do dnia 5 listopada r. b.
włącznie. Ulgi wydawane będą na
podstawie zaświadczeń szkolnych,
wydawanych przez właściwe wła-
dze szkolne. (d)
— Kursy gimnazjalne im.

Jana Kochanowskiego, Wilno ul.
Mickiewicza 4, uprawnione przez
Kuratorjum O. S. Wil. L. dz. 31.290.
Nauka wedle programów gimna-
zjów państw. z zastosowaniem
najskuteczniejszych metod isy-
stemów. Ustrój półroczny. Lekcje
dzienne lub wieczorowe. Specjal-
ny kurs języków obcych. Gabinety
i pracownie. Bezpłatna bibljoteka
podręczników. Samorząd szkolny.
P. W. i F. Lokal własny, nowo-
cześnie urządzony. Prospekty
szczegółowe bezpłatne. Zapisy na
rok 1930-31 codzień od 10 do 12
i od 17 do 20 godz.
— Języki obce w szkołach.

W Ministerstwie Oświaty odbyło
się posiedzenie, poświęcone za-
gadnieniu nauczania języków ob-
cych w szkołach średnich. Nale-
ży zaznaczyć, że jeśli chodzi o
nauczanie języków obcych, to
pod wieloma względami jest ono
w dzisiejszych szkołach średnich
upośledzone. W szkołach średnich
innych krajów niewątpliwie języki
obce lepiej są nauczane. Mini-
sterstwo zastanawia się obecnie
nad kwestją podniesienia pozio-
mu nauki języków obcych w
szkołach. W konferencji przyjmo-
wały udział osoby zaproszone z
zewnątrz. W rezultacie szeregu
konferencyj, które się jeszcze od-
bywać będą, wydane będą spe-
cjalne zarządzenia Ministerstwa
celem podniesienia stanu naucza-
nia języków obcych w szkołach
średnich polskich.

Z życia stowarzyszeń.

— Posiedzenie Wil. Od. Tow.
Pedjatrycznego odbędzie się dn.
23 b. m. w lokalu Kliniki dziecię-

. cej na Antokolu o godz. 8-ej. Na

porządku dziennym: 1) Pokazy
chorych, 2) Prof. Dr. W. Jasiński:
O Szpitalu Anny Marji w Łodzi z
powodu jubileuszu 25-ciolecia je-
go istnienia, 3) Dr. H. Kaulbersz-
Marynowska: Sprawozdanie zIl-go
międzynarodowego kongresu pe-
djatrów w Sztokholmie, 4) Dr. K.
Stawiarska: Opieka nad dzieckiem
nieślubnem w Szwecji, 5) Dr. P.
Lidzka: O ciśnieniu krwi w zapa-
leniu płuc u dzieci.

— Sroda Literacka, pierwsza
w nowym sezonie, jutro 22 paź-
dziernika, poświęcona będzie
2000-nej rocznicy urodzin Wer-
giljusza. Prof. Stefan Glixelli wy-
głosi pogadankę na temat wiel-
kiego rzymskiego poety, w łącz-
ności z poetą prowansalskim Mi-
stralem, poczem p. Safarewicz
wygłosi referat i zostaną odczy-
tane tłumaczenia poezji Wer-
giljusza.

Sądy.
— Nominacje w sądownic-

twie. Pan Prezydent Rzeczypo-
spolitej zamianował sędziego Są-
du Okręgowego w Wilnie W.
Hauryłkiewicza wice - prezesem
tegoż sądu, asesora sądowego

przy Sądzie Apelacyjnym w Wil-
nie Alfreda Grygę sędzią sądu
powiatowego w Brześciu n-Bu-
giem, aplikanta sądowego przy
Sądzie Apelacyjnym Józefa lszo-
rę sędzią sądu powiatowego w
Oranach. d

— Pogłoski o zawieszeniu
spraw sądowych o zwrot skon-
fiskowanych majątków za u-
dział w powstaniu. Zarząd Sto-
warzyszenia wzajemnej pomocy
uczestników powstania 1863 —
1864 rozesłał momorjał w przed-
miocie projektu zawieszenia po-
stępowania sądowego w sprawach
o zwrot konfiskat popowstanio-
wych, dokonanych przez rządy
zaborcze.

Memorjał ten wywołany zo-
stał pogłoską, że w drodze de-
kretu ma nastąpić zawieszenie,
toczących się obecnie spraw są-
dowych o zwrot skonfiskowanych
majątków aż do ogłoszenia usta-
wy, określającej wynagrodzenie
dla poszkodowanych w formie
stałej renty.

Odczyty.
— Odczyt na rzecz Patro-

natu Więziennego. Jutro w dniu
22 października w Sali Sniadec-
kich O. S. B. odbędzie się, na
rzecz Patronatu, odczyt prof. Br.
Wróblewskiego p. t. „Więzienia
dawne i współczesne”. O g. 7;
wstęp 1 zł., dla młodzieży —
50 gr.

Kronika policyjna.
— Aresztowanie oszusta. Z

polecenia prokuratora Sądu Okrę-
gowego w Wilnie aresztowany zo-
stał niejaki Teodor Witolin (Ja-
giellońska 5).

Wymieniony w ubiegłym roku
podając się za dyrektora wielkiego
zakładu handlowego, zakupił
większą ilość towaru w postaci
galanterji, jedwabiu i sukna w
firmie „Domagała i Rutkowski”,
„Elegant" i w całym szeregu in-
nych firm, za który wystawił
weksle. Po upływie terminu, gdy
weksle zostały  niewykupione
poszkodowane firmy wszczęły po-
szukiwania 7a „dyrektorem*, lecz
bezskutecznie, gdyż Witolin zbiegł
do Łotwy. Onegdaj bawił on
przypadkowo w Wilnie, gdzie na
skutek doniesienia jednego z
poszkodowanych kupców został
aresztowany. Witolin popełnił w
1929 r. również szereg nadużyć
w Warszawie. g
— Nieudałe demonstracje

przed więzieniem. Wczoraj pod-
czas wywożenia aresztowanych
komunistów z aresztu Centralne-
go do więzienia na Łukiszkach,
grupa wywrotowców usiłowała
urządzić aresztowanym owację,
oraz demonstrację przeciwko po-
licji.

Wezwany oddział policji zdo-
łał demonstrantów rozpędzić.

2 agitatorów podżegaczy za-
trzymano.

Przed więzieniem również ko-
muniści zamierzali urządzić de-
monstrację, lecz na widok policji
rozbiegli się. (g)
— Większa kradzież. W dniu 18

b. m. Kulbińska Karolina, Kalwaryjska 70
zameldowała o kradzieży garderoby mę-
skiej i damskiej łącznej wartości 1200
złotych.

Złapano złodzieja z paitem.
W dniu 19 b. m Łęqowska Wincenta
W. Pohulanka 5 zameldowała o kradzie-
ży palta męskiego wartości 100 złotych.
Sprawcą kradzieży okazał się (lrnos Mi-
chał, Zacisze 15, którego wraz z paltem
zatrzymano.

— Brak dozoru przyczyną śmier-
ci dziecka. W dniu 18 b. m. Nirko Aga-
ta, zam. we wsi Krepiwnica zameldowa-
ła, że syn jej trzyletni Stanisław bawiąc
się wpadł do sadzawki i utonął. Zwłoki
wydobyto.

— Ofiara nożowej rozprawy. W
dniu 19 b. m. jeden z posterunkowych
został przez przechodniów powiadomio-
ny, że na ul. Szklanej leży nieznany
osobnik pokaleczony nożem. Pogotowie
Ratunkowe' przewiozło go do szpitala
żydowskiego. Poraniony nazwał się Szu-
stowskim Władysławem, lat 25, pracow-
nikiem 6 brygady K. O. P.

Stwierdzono, że Szustowski ma 2 rany
cięte na prawej ręce powyżej ramienia.
Szustowski był w stanie pijanym, Uszko-
dzenie ciała zakwalifikowano do lek-
kich

Różne.
—Podziękowanie. Archidiecezjalny

Instytut Akcji Katolickiej tą drogą skła-
da serdeczne podziękowanie p. prof“
Dr. A. Parczewskiemu, p. prof. Dr. St.
Glaserowi, p. Dyr. Turkowskiemu, Ks.
Prof. Dr. Sopoćce, Ks. Prof. Dr. Mey-
sztowiczowi, p. Dyr. Cioździe, p. Paproc-
kiemu, oraz wszystkim innym prelegen-
tom, którzy łaskawie wygłosili wykłady
na Katolickim Kursie Społecznym.

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

Dziś poraz 5-ty wzruszająca do głębi
sztuka J. A. Hertza „Młody las", ilu-
strująca dzieje strajku szkolnego w
r. 1905-ty ©.

W przygotowaniu najnowsza ko-
medja S. Kiedrzyńskiego „Nie rzucaj
mniej Madame".

— Teatr Miejski w „Lutni“.
Dziś, w dalszym ciągu komedja fran-
cuska A. Birabeau „Mala grzesznica“.

— Przedstawienie dia miodziežy
szkolnej w „Lutni**. Dyrekcja Teatrów
Miejskich rozpoczyna cykl przedstawień
dla młodzieży szkolnej po cenach naj-
niższych. Pierwsze przedstawienie tego
rodzaju odbędzie się w Teatrze „Lu-
tnia* w sobotę 25 b. m. o godz. 3
min. 30 po poł. wystawiony zostanie
„Pan Jowialski“.

Ceny miejsc najniższe od 30 gr.
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POLSKIE RADJO WILNO.
Fala 363 mtr.

Program:

Wtorek, dnia 21 października 1930 r.
11,58. Czas.
12,05. Koncert: Tańce dawne (płyty).
13,00. Komunikat meteorologiczny.
15,50. Transm. z Warsz. „Konkursy

zdrowia w szkołach”.
16,50, Kabaret (płyty).
17,15. Odczyt z Katowice.
17,45. Transm. koncertu  popular-

nego.
18,15. Przemówienie vice - ministra

St. Starzyńskiego z Poznania.
19,00. Kom. Akad. Aeroklubu.
19,10. Progr. na środę
19,15. Feljeton z Warszawy.
19,55. Pras. dzien. radj. i opera z

Warszawy „PAida"*, Po operze komu-
nikaty.

Międzynarodowa wymiana
audycyj radjowych.
reprezentacyjnych koncertów

europejskich.
Zaledwie trzy lata temu odbyła się

pierwsza międzynarodowa wymiana au-
dycyj radjowych zainicjowana przez
radjofonję polską. Inicjatywa polska
spotkała się z nadzwyczaj gorącem
przyjęciem u kierowników radjofonij
zagranicznych, dzięki czemu powstało
„czwórprzymierze  radjowe* zawarte
między Polską, Niemcami, Austrją i Cze-
chosłowacją. Do porozumienia tego
przystąpiły później Węgry i Jugosławia,
tak, iż wymiana audycyj odbywała się
już pomiędzy sześcioma krajami. Przy-
kład ten podziałał zachęcająco na inne
radjofonje, które zaczęły pomiędzy so-
bą wymieniać od wypadku do wypadku
koncerty i audycje radjowe, nie krępu-
jąc się specjalneini umowami.

Żywy oddźwięk jaki wywołały tran-
smisje międzynarodowe w łonie Mię-
dzynarodowej (lnji Radjofonicznej spra-
wil, že przy Unji tej stworzono spe-
cjalną komisję zajmującą się organi-
zacją międzynarodowej wymiany pro=
gramów. Na czele tej ważnej komisji
stanął inicjator międzynarodowej wy-
miany audycyj radjowych, naczelny dy-
rektor „Polskiego Radja"*, p. Zygmunt
Chamiec. Powodzenie jakiem cieszą u
radjosłuchaczów transmisje międzyna-
rodowe, skłoniło zrzeszone w Między-
narodowej Unji Radjofonicznej broad-
castingi całej Europy do reorganizacji
i rozszerzenia systemu wymiany.

W dniach 25 i 26 września obrado-
wali w Warszawie przedstawiciele ra»
djofonji niemieckiej, austrjackiej, cze-
chosłowackiej i polskiej nad projektami
dotyczącemi międzynarodowej wymiany
audycyj radjowych na przyszły sezon.
Konferencja ta posiadała zasadnicze
znaczenie z tego względu, iż miała ona
przygotoweć szereg projektów na kon-
ferencję Międzynarodowej Unji Radjo-
fonicznej, która rozpoczęła się dn. 14b.m.
w Budapeszcie.

Uczestnicy konferencji warszawskiej
przyszli jednomyślnie do przekonania,
iż w przyszłym sezonie należy znacznie
rozszerzyć program międzynarodowej
wymiany programów wciągnąć do
współpracy możliwie wszystkie radj”-
fonje europejskie i postawić koncerty
międzynarodowe na  jaknajwyžszym
poziomie tak o ile chodzi o dobre pro-
gramy, jak i wykonawców. Postanowio-
no m. in. zwiększyć zainteresowanie
radjosiuchaczów temi koncertami przez
udział w nich solistów o światowej
sławie. W dotychczasowej praktyce so-
liści stali w programach audvcyj inię-
dzynarodowych na drugiem miejscu, a
obecnie wysunięci zostaną na plan
pierwszy. Ustalono zasadę, iż w każdym.
międzynarodowym koncercie wystąpić
musi jakaś gwiazda artystyczna, o na-
zwisku znanem ze scen operowych
i estradowych całego świata. Pozatem
koszta koncertów międzynarodowych
ponosić będzie każdorazowo zarząd
danej radjofonji, podczas, gdy dotych-
czas koszta te były dzielone pomiędzy
wszystkie radjostacje,  transmitujące
koncert.

Ponieważ Polska uczestniczyć bę-
dzie w międzynarodowej wymianie pro-
gramów, przeto i jej przypadnie w
udziale organizacja kiłku reprezentacyj-
nych koncertów, które słuchane będą
przez wiele miljonów radjosłuchaczów
europejskich. Naczelny dyrektor „Pol-
skiego Radja" zaproponował na konfe-
rencji warszawskiej koncerty polskie z
udziałem Kiepury, Kochańskiego i Ru-
binsteina. Koncerty te zostały przez
konferencję zaaprobowane. W ten spo-
sób za pośrednictwem fal eteru sława
artystów polskich, a co pozatem idzie
i sława Polski, rozbrzmiewać będzie

po całym świecie, oddając państwu du-
że usługi propagandowe. Z drugiej
znów strony  radjosłuchacze polscy
usłyszą w przyszłym sezonie radjowym
kilkadziesiąt koncertów zagranicznych
w udziałem artystów o światowej
sławie.

Katolicki Kurs Spo-
łeczny.

W piątek 10 października b. r.
rozpoczęła się na Katolickim
Kursie Społecznym druga serja
wykładów na temat organizacyj,
prowadzących bezpośrednio w
swoich zadaniach Akcję Katolicką.

Pierwsza taka organizacja—to
Tymcz. Parafjalne Komitety Akcji
Katolickiej — mówił o nich na
Kursie Ks. Dyr. Fr. Kafarski. Pięć
dni następnych w wykładach po-
święcono Stowarzyszeniom Mlo-
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dzieży Polskiej, które stanowią
dziś jedną z najpoważniejszych
organizacyj Akcji Katolickiej.
W wykładach ujęto praktycz-

nie całokształt zadań i pracy, ja-
ką mają Stow. Młodz. Polskiej.
W ostatnich dwóch dniach

p. Andruszkiewicz omówił w wy-
kładach swoich szczegółowo Sto-
warzyszenia Mężów i Niewiast
Katolickich, Ks. Dyr. Kafarski mó-
wił o współpracy Bractw z Akcją
Katolicką, p. Henryk Dembiński
o „Odrodzeniu* jako o organi-
zacji ściśle związanej z Akcją
Katolicką, p. Paprocki o Chrześci-
jańskim  ŪUniwersytecie Robotni-
czym. Wreszcie wyklad p. K. Ję-
drychowskiego o akcji charyta-
tywnej, w którym w sposób wy-
czerpujący prelegent poinformo-
wał słuchaczy o działalności cha-
rytatywnej, jej organizacji i sto-
sunku do całokształtu Akcji Ka-
tolickiej zamknął bogaty program
Kursu Społecznego.
W dniu 17 października od

było się zamknięcie Kursu. Po
krótkiem sprawozdaniu z prze-
biegu Kursu, wygłoszonem przez
Ks. Dyr. Kafarskiego, zabrał głos
J. E. Ks. Arcybiskup Metropolita
Romuald Jałbrzykowski, który w
słowach gorących i serdecznych
ujął krótko zadania, jakie czekają
wykształconych pierwszych pio-
nierów Akcji Katolickiej.

Ziarna w słowach rzucone, te-
raz tylko należy uderzyć „w czy-
nów stal* — do czynu w swoich
parafjach! — oto słowa pożegnal-
ne J. E. Ks. Arcybiskupa.

Słuchacze rozjechali się do
swoich stron rodzinnych by myśli
zaczerpnięte na Kursie szerzyć w
społeczeństwie katolickiem, by
stać się apostołami świeckimii
pod zaszczytnem kierownictwem
Kościoła ideę Królestwa Chrystu-
sowego na ziemi szczepić w ser-
cach polskich.

Wspomnienia o Ś. p. Karolu
Wikszemskim,

Z powodu poświęcenia na-
grobka š. p. Karola Wikszemskie-
go, zasłużonego działacza spo-
łecznego, na cmentarzu po-Ber-
nardyńskim, odbyło się w kośc.
po-Bernardyńskim nabożeństwo
żałobne za jego duszę.
W dn. 19 b. m. upłynęły2lata

od daty zgonu sędziwego poety,
zgasłego w 77-mym roku życia.
Poświęcenia * gustownego pomni-
ka namogilnego dokonał ks. kan.
Jan Kretowicz. Na tej uroczy-
stości znajdowali się na cmenta-
rzu liczni krewni i przyjaciele
zmarłego z czcigodną wdową po
ś. p. Karolu, p. Natalją z Grzy-
małowskich Wikszemską,

Wszyscy z  rozrzewnieniem
wspominali niezmiernie sympa-
tyczną postać powszechnie lubio-
nego Šš. p. Karola W., syna zna-
komitego lekarza wileńskiego
dokt. med. Stanisława W., wy-
chowańca dawnej wszechnicy wi-
leńskiej, obok którego na po-
mienionym cmentarzu spoczęły
zwłoki przezacnego Karola, z za-
wodu agronoma, a znanego na
gruncie Wileńskim entuzjastycz-
nego wielbiciela Lirnika wiosko-
wego, Syrokomli.

Ludwikowi Kondratowiczowi
poświęcił był ś. p. K. W. bardzo
ładny wiersz wydrukowany w
osobnej broszurze. S. p. K. W.
był ostatnim z tych osób, które
się znajdowały przy zgonie autora
„Jana Dęboroga" przed 68 laty.
On to bowiem był kolegą szkol-
nym syna Syrokomli, Włady-
sława. |

Nagrobek ś. p. Karola Wik-
szemskiego jest nader gustowny,
aczkolwiek niewielki. Wielce go
zdobi krzyż z czarnego polero-
wanego kamienia.
W. obrębie ogrodzenia, gdzie

spoczywa rodzina Wikszemskich
są również groby niektórych c-
sób z nimi spokrewnionych jako
to Szablińskiej, Poniatowskiej i in.
Tam też spoczywa matka Ś. p.
Karola, Marja z Deyblów Wikszem-
ska.

Nieopodal. tych grobów znaj-
duje się piękny sarkofag znane-
go botanika wileńskiego, prof.
dawnego uniwersytetu Józefa
Jundziłła. Cb. Junosza.
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Potrzeba kilku panów inteligen-
tnych, wyznania rzym. kat. ce-
lem rozpowszechniania, dzieła re-
ligijnego. Zgłoszenia z dowoda-
mi osobistemi od 11 do 13. Mic-
kiewicza Nr. 28, m. 3. —s1
PTA AKOKEASINATATAN KiBiKORANIW

Listy do Redakcji.
Do

Redakcji „Dziennika Wileńskiego".
W związku z podanem ostrze-

żeniem w Dzienniku Wileńskim
z dnia 17 b. m. i roku Kurja wy-
jaśnia, że omawiane ostrzeżenie
nie dotyczy „Pisma św. w Obra-
zach“ tłómączonego przez Ks.
Inf. Kłosa.

Kanclerz Kurji
X. A. Sawicki.

Szanowny Panie Redaktorze!
Na zapytanie „Słowa” pod

„Różne”—„Jak to tłómaczyć, że
liczne kradzieże są plagą miasta
Wilna”, Zarząd przedsiębiorstwa
„Klucze” czuje się w obowiązku
odpowiedzieć i znaleźć sposób,
aby tę plagę usunąć. Tak liczne
kradzieże na peryferjach miasta
tem się tłómaczą, że mieszkańcy
m. Wilna sądzą, iż ulice, nie po-
siadające sklepów, nie mają możli-
wości o wartownika się postarać.
Tymczasem tak nie jest. Zagra-
nicą każda ulica, dom i mieszka-
nie bez wyjątku są przez war-
townika strzeżone, do tego po-
trzeba, aby właściciele domów
działali wspólnie z lokatorami,
następnie aby domy i ich miesz-
kańcy z jednej ulicy się zrzeszyli
i prosili o postawienie na ulicy
wartownika dla strzeżenia domów
i mieszkań. Trzeba więc tylko się
porozumieć,wydelegować kogośdo
biura „Klucze”—ul. Trocka 11 m. 7,
tel. 12-76, dla rozmówienia się z
Zarządem, a ten pomoże do zor-
ganizowania się, wynalezienia
środków i wystawienia posterun-
ku nocnego, dla jednej lub kilku
ulic w miarę zebranej sumy. Cho-
dzi więc tylko o dobrą wolę, zrze-
szenie się i wyzbycie się swoiste-
go fatalizmu „jakoś to będzie”
cechującego Wilnian, a biuro
„Klucze” przyjdzie z wydajną po-
mocą i kradzieże zwolna znikną,
gdyż im szerszą jest sieć wartow-
ników, tem łatwiej im ich zada-
nie spełnić. Ządać od policji, aby
usuwała każdego złodzieja, cho-
dzącego po ulicy, nie sposóbi
nie zawsze niestety policja ma
na to prawo, więc pozostaje pil-
nowaniem uniemożliwić przestęp-
com praktykowanie ich niecnego
procederu. Właściciele domów
ulicy Nadbrzeżnej są zrzeszeni,
każde mieszkanie opłaca małą
kwotę, są wartownicy, jest bez-
pieczeństwo w nocy więc nie ma
kradzieży.

Hieronim Mohl
Tow. „Klucze”.

TEATRY MIEJSKIE.
POLSKI.

„Mata grzesznica“ kom. w 3-ch
aktack Birabeau. Reż. R. Wasi-

lewski.

Dość miła jest ta komedyjka
francuska, a oryginalność jej po-
lega na tem, że osią w niej, nie
jest miłość mężczyzny do kobie-
ty, ale serdeczne uczucie do sie-
bie bliskiego rodzeństwa. Uczucie
to jest tak głębokie, że gdy bra-
ta spotyka cios w postaci zdrady
żony, siostra, lękając się dla bra-
ta najgorszych skutków rozpaczy,
aż do samobójstwa włącznie, wy-
myśla nieprawdopodobną historję
o sobie, o swem w małżeństwie
rzekomem wiarołomstwie, na któ-
re nie widzi innego lekarstwa —
prócz śmierci. Osiąga swój cel,
wyrywa brata ze szpon bólu,
zwraca całą jego troskę ku niej,
lecz w poszukiwaniu nieistnieją-
cego kochanka, którego na gwałt
wynaleźć potrzeba, sama zaplątu-
je się niebacznie w sidła miłości.

Zagadnienie swe przeprowa-
dza autor dość konsekwentnie,
załamuje je jednak całkowicie na
postaci brata, który zrazu — od-
czuwając gorąco niedolę siostry
w pożyciu z obojętnym mężem,
gwałtownie popycha siostrę w ra-
miona rzekomego kochanka — i
nagle w 3-cim akcie spostrzega,
(snadź potrzebne to było autoro-
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wi), że uczucie siostry jest nie-
uczciwością i grzechem, i równie
gwałtownie oburza się i potępia
to, o co w 1l-ym i 2:im akcie ko-
pje kruszył. Sytuacja zaczyna być
mocno naciągana, widz przestaje
wierzyć w logikę i szczerość bra-
ta, który niewiadomo poco tyle
harmideru i galimatjasu narobił.

Najwypuklej i najkonsekwen-
tniej narysowana jest postać sio-
stry — Frani, bardzo też dobra
sylwetka architekta, w którym,
czysta i prawa dusza kobiety, po-
raz pierwszy budzi prawdziwą mi-
łość.

Franię grała p. Lewicka,
dzo kobieca w tej roli,
naturalnym wdziękiem, bardzo
szczera, a tak zabawna i bezra-
dna w momentach spadających
na młodą kobietę, wraz z fikcją
kochanka kłopotów, że obok uzna-
nia dla swej bardzo inteligentnej
gry, budziła żywiołową wesołość.
P. Wasilewski budzi zawsze zain-
teresowanie w rolach zrównowa-
żonych starszych panów, opano-
wanych nagle niespodziewanem
uczuciem. P. Balcerzak miał tru-
dne zadanie, bo, ponieważ zbyt
mocno i gwałtownie akcentował
punkt widzenia Franciszka w ak-
cie 1 ym — przeto mocniej zary-
sowałasię niekonsekwencjaFranci-
szka noi... autora w 3-im.

Epizodyczne postacie teścio-
wej, męża Frani i służącego, grali
p. Jasińska- Detkowska, Wasielew-
ski i Łaciński.

Urządzenie sceny moderne,
pełne smaku, w barwach harmo-
nijnie stonowane. Pilawa.

ROZMAITOŚCI.
Samochód wrogiem muzyki,

oświadczył Paderewski

bar-
z dużym

 

w Ameryce.
Paderewski, który odbywa

obecnie tournee po Stanach
Zjednoczonych, wypowiedział się
ostatnio na łamach jednego z
tamtejszych dzienników przeciw
samcchodom, największym, zda-
niem jego, szkodnikom muzyki.
— Dla rozwoju muzyki — o-

świadczył Paderewski—radjo nie
jest szkodliwe. Natomiast jazda
samochodem wywołuje u ludzi
chęć szybkiej jazdy, co bardzo
niekorzystnie odbija się na ner-
wach, a następnie i na umiłowa-
niu muzyki.

Osobnicy, poddający się sza-
łowi szybkości, tracą spokój i hai-
monję uczycia, które są niezbe-
dne do zajęcia się muzyką. Pod-
czas gdy dawniej ludzie znajdo-
wali ukojenie w królestwie tonów,
to obecnie szukają go tylko w
wielkim pośpiechu. .

Bociany ofiarą elektryczno-
ści.

Sto trzydzieści miejscowościw
Szlezwiku pozbawionych zostało
nagle światła elektrycznego. Nikt
nie wiedział, co było przyczyną
tego wypadku, aż wreszcie wy-
słani celem naprawy połączeń,
monterzy, stwierdzili, że winowaj-
cami były bociany. Zlot ptaków
odbywał się w miejscu skrzyżo-
wania kabli elektrycznych.

Jeden z bocianów usiadł na
drucie i padł rażony prądem. Za-
interesowane tem inne bociany
przypuściły formalny szturm na
przewody elktryczne i porozrywa-
ły je, ciężko jednak okupując
swoje zwycięstwo. Obok poroz-
rywanych kabli leżało bowiem 90
trupów bocianich.
BEIFACTzie T

Ruch wydawniczy.
SwirI kościół swirski.

Pod powyższym tytułem uka-
zała się świeżo broszura wydana
i napisana przez księdza Jerzego
Żamejcia, dziekana swirskiego.
Broszura ta zawiera szereg cie-
kawych wiadomości, dotyczących
historji miasteczka Świr, tudzież
dziejów świątyni swirskiej.

Broszurę zdobią liczne  ilu-
stracje, przedstawiające zarówno
kościół swirski, jako też szereg
obrazków z życia parafji oraz
portrety ostatnich dziekanów
swirskich. Broszura ta ma tą war-
tość, że dorzuca nową stronicę
do dziejów naszych miast i mia-
steczek kresowych.

J. N. POTAPIENKO. 11

Historja pewnej KOMINY.
Ze wspomnień studenta.

— | z tego zaraz się wyliczę: za 24 kopiejki
kupiłem ćwiartkę tytoniu i ze trzy bibułki —
co oczywiście stanowi również własność komuny.

— Tak, ale przecie ty jeden palisz.
— Nie moja to wina, że wy nie palicie... tem

niemniej, powtarzam, jest to własnością komuny

i każdy z was ma prawo korzystać z tego tytoniu.
Chcący, niechcący, musieliśmy się zadowolić

takiem wyjaśnieniem. Fiedia poszedł po pieniądze,

należne mu za przepisywanie, przyniósł 2 ruble 40
kop. i oddał je w całości do wspólnej kasy, w ten
sposób istnienie komuny było na kilka dni zape-
wnione. 2

Niejaki kłopot mieliśmy z naszemi zaimprowi-

zowanemi materacami. Słoma ustawicznie wyłaziła
z pod prześcieradeł. zanieczyszczała pokój, ostre

jej źdźbła kłuły w nocy ciało Kirdiaga wyrażał nam

z tego powodu serdeczne ubolewanie, uważał jed-
nak, że to konieczny warunek życia spartań-

skiego. A

— Co do mnie, powiadał, chętnie ustąpiłbym
komukolwiek z was moje łóżko z matracem, ale
gospodyni pożyczyła je pod warunkiem, że tylko
ja będę z niego korzystał. Ponieważ na tem łóżku
sypiał w ciągu dwudziestu pięciu lat nieboszczyk
djak, to zdaniem wdowy, może ono służyć tylko
dla osób pochodzenia duchownego. ?

Co się tyczy wykładów z ekonomii politycznej,
to Kirdiaga miał jeszcze kilka razy sposobność po-
pisać się swoją w tej dziedzinie erudycją. Pewnego
razu wypadło mu wieczorem wyjść na miasto. Po-
goda była fatalna, śnieg, który przedtem dość gru-
bą warstwą pokiywał bruk i chodniki, zamienił się
w jakąś brunatną ciecz. Kirdiaga nasunął na łeb
swą baranią czapkę, włożył palto i począł wsuwać
na swe olbrzymie,buciska stosunkowo małe kalo-
sze Jagiełonowa. Była to jedyna para w naszem
mieszkaniu, gdyż, ani ja, ani Fiedia, nie posiadali-
śmy tak zbytkownej części garderoby.

Gdy Jagiełonow zobaczył, co się dzieje, krzy-
knął przerażony.

— Co pan robil?
— Wkładam kalosze—odpowiedział ze swym

niezrównanym spokojem Kirdiaga.
— Mle to przecie moje kalosze — oponował

Jagiełonow z rozpaczą w głowie. Jak już wspomi-
naliśmy, był on wątłego zdrowia, podatny, zwła-
szcza na przeziębienia i dla tego cenił swe kalosze
jak skarb najdroższy.

— Towarzyszu, — tu nierra nic, ani twojego,
ani mojego. To wszystko wspólne, a więc i te oto
kalosze są własnośnią komuny.

— Ależ one za małe dla ciebie, one rozlazą
się na twych nogach—bronił desperacko Jagielo-
now swej własności, widząc jak Kirdiaga przemocą
usiłował wleść swemi buciskami do jego kaloszy.

— lIstotnie, nie rozumiem, jak można kupo-
wać tak małe kalosze—oburzył się ze swej strony
Kirdiaga. Jest to jeden jeszcze dowód, jak głębo-
ko w tobie siedzi dawny eksploatator. Dobrze, że
się o tem zgadało, na przyszłość, towarzysze, jeżeli
wypadnie komu z was kupować jakąś część ubra-
nia, cbuwie, czy kalosze, proponuję wybierać ta-
kiego rozmiaru, by zdatne było dla nas wszystkich.
W przeciwnym razie jakaż to komuna? W komu-
nie mogą być tylko przedmioty zdatne dla wszyst-

kich... .
Kalosze Jagiełonowa ocalały, dzięki temu, że

były stanowczo za małe i Kirdiaga, przy najwięk-
szym wysiłku nie mógł ich włożyć.

Kiedyindziej otrzymałem jeszcze bardziej wy-
mowną lekcję ekonomii politycznej. Jak to już
wyżej opisałem, cała nasza garderoba wisiała na
olbrzymich gwoździach, wbitych w ścii:nę. Nie ba-
cząc na zasady komunistyczne, które tak gorliwie
wpajał w nas Kirdiaga, każdy z nas mial „swoją“
ścianę, na której rozwieszał „swoje* uibranie. Tylko
Kirdiaga nie miał swej ściany, jako, że wogóle nic

nie posiadał poza tem, co miał na plecach. Nawet
prześcieradło, poduszka i kołdra były pożyczone
od gospodyni. 5

Pewnego pięknego poranka, w niedzielę,'Kir-
diaga wcześniej od nas wstał z łóżka, zdjął koszulę,
wyszywaną na sposób ukraiński i rzucił ją na
podłogę. Mogliśmy podziwiać: w całej okazałości
jego herkulesową postać, szeroką pierś porośniętą
czarnym włosem. Wziąwszy się pod boki, przystą-
pił on na samprzód do ściany, na której wisiały
rzeczy Jagiełonowa. Poddał całą jego ubogą gar-
derobę szczególowym oględzinom, poczem widocz-
nie rozczarowany zlustrował ścianę Fiedzi i z kolei
przystąpił do mojej. Nieszczęście chciało, że na
najwidoczniejszem miejscu wisiała nowa koszula,
ruskiego kroju, z kolorowym kołnierzykiem. Kir-
dziadze, który lubił wszelką pstrokaciznę, wpadła
ona w oko, nie namyślając się wyciągnął swą
niedźwiedzią łapę i zdjął koszulę z ywoździa.

Jakkolwiek doskonale wiedziałem, iż przy ko-
munie nie mam prawa żadnej rzeczy uważać za
swą wyłączną własność, przecie instynkt „eksploata-
tora" zbyt głęboko był we mnie zakrzewiony,
skoro nie wytrzymałem i głośno zaprotestowałem.

— Co robisz z koszulą? 2
„— Wdziałem ją, jako że moja nazbyt bru ina,

Nosiłem ją bez zmiany trzy tygodnie.
— Ależ ja sam chciałem ją włożyć.

(c. d. n.)  



Sport.
J. Kusociński mistrzem Polski.

Rozweseleni złotą jesienią i
słonecznym dniem rozbierają się
wolno w szatni zawodnicy.

Publiczność składająca się
przeważnie z młodzieży szkolnej,
nadciąga do Zakrętu, by przyglą-
dać się walce, jaka rozegra się
w biegu o mistrzostwo Polski.

Tuż za bramą wejściową na
równym i ogołoconym z drzew pla-
cyku na rozciągniętej linie wisi
biała tablica, oznajmiając wszyst-
kim czerwonym napisem miej-
sce startu, a dalej sznur koloro-
wych chorągiewek znaczy trasę
biegu, która ze startu skręca
w lewo, dochodząc aż do ulicy
Konarskiego, następnie idzie skra-
jem lasu wzdłuż „błotka* aż do
bramy wejściowej, skąd biegnie
kawałek trudnym terenem, do-
chodząc do brzegu Wilji i malo-
wniczym brzegiem, krętą i ude-
ptaną ścieżką dobiega do majątku
Zakret, skąd skręca w prawo,
otaczając uprawne pole, docho-
dząc do miejsca startu zakręca
małą pętlę, dając możność na
wspaniałej alei ładnym finiszem
kończyć bieg. Długesć jej wynosi
7.200 metrów.

Parę minut przed dwunastą
komisja sędziowska jest już w
komplecie. Zawodnicy otoczeni
tłumem ciekawych ustawiają się
na starcie.

Na lewem skrzydle poznajemy
Kusocińskiego z Warszawianki,
obok niego stoi Jurkowski (A. Z.
S. War.), dalej Żemło i Adamczyk
z Orła. Milcz (1 p. p. leg.) kręci
się nerwowo w saraym środku,
a obok niego Puzilewicz (Pogoń),
Bobowicz (s. M. P.), Łabuć (A.
Z. $.) Urbanowicz (Sokół).

     DOZĘKCECNN""FOR

A więc dziewięciu zawodników
słucha dokładnie objaśnienia tra-

Bieg skończony.
Publiczność roznosi na ustach

sy. Pparaty fotograficzne chwy- wrażenia, roznosi po ulicach, po
tają moment startu. domach imiona mistrzów, a w

Strzał! — Wybiegili! lesie rodzi się znów wielka, sa-
Tłum rozsypuje się po lesie—

zawodnicy giną wśród drzew.
Mija parę minut i pierwszy

punkt kontrolny telefonem oznaj-
mia, iż prowadzi Kusociński ra-
zem z Milczem, reszta zawodni-
ków tuż, tuż.

Pierwsza pętla trasy przebiega
częściowo przez placyk startu
wzdłuż której ustawia się gęsto

motna cisza przerywana chwilami
głosem echa z życia wielkiego
miasta, po konarach drzew rozle-
wa się złote jesienne słońce.

Ja. Nie.

Z kraju.
Żodziszki (pow. Wilejski).szpaler ciekawych, oczekującz

niecierpliwością swoich fawory- Dzieją się u nas już od dłużź-
tów. Kusociński biegnie długim szego czasu rzeczy, których my,
ładnym krokiem, Milcz trzyma zwykli parafjanie żodziscy, nie
się go doskonale; jako trzeci możemy zrozumieć.
przebiega Adamczyk zamykając Wiadomem jest, że władze
czołową grupę, za którą o me-
trów dwadzieścia drobnym kro-
kiem biegną ŻZemło, Jurkowski
i inni.

Sytuacja nad brzegiem Wilji i
aż do końca nie zmienia się zu-
pełnie jedynie tylko na ostatnim
kilometrze Milcz zaczyna tracić
metr po metrze, a Kusociński
zwiększając tempo rozpoczyna
finiszować na alei usłanej dywa-
nem kolorowych liści wzdłuż któ-
rej stoi wpatrzony tłum, witając
gorącym oklaskiem mistrza bie-

kościelne zabroniły w swoim cza-
sie kupowania i czytania bolsze-
wickiej gazetki białoruskiej pod
nazwą  „Biełaruskaja Krynica".
Księża nawet nie dają rożgrze-
szenia tym, co gazety te w dal-
szym ciągu czytają.

A jednak właśnie wśród księ-
ży są tacy, co utrzymują przy-
jazne stosunki z takimi ludźmi,
którzy nietylko „Krynicę* sami
czytają, ale jeszcze innych do
czytania nakłaniają, przez co po-
wodują nieposłuszeństwo wzglę-

gu, który przerywa taśmę mety. dem władzy kościelnej.
Czas Kos>cińskiego 25 min. i Mowa tu naturalnie o biało-
21,9 sek. Jako drugi nadbiega ruskich księżach Stankiewiczu i
Milcz 26 20,6, o 50 m. za nim  Godlewskim,tym samym Godlew-
wpada Adamczak, 4) Żemło, 5)
Puzilewicz, 6) Jurkowski, Łabuć
na ostatnim kilometrze wyprze-

skim, który. będąc ongiś u nas
proboszczem, doprowadził do gor-
szących awantur i krwawych bó-

Tymjek pomiędzy parafjanamii.
samym Godlewskim, który jeżdżąc
po kolędzie bywał na zabawach,
gdzie śpiewano mu bolszewicką
piosenkę: „dołha my spali”, za-
powiadając „rzeź panów” i t. p.

dza dwóch zawodników iprzy-
chodzi jako 7, 8) Bobowicz, 9)
Urbanowicz.

Prezes Wil. Okr.
pan pułk. Wenda
grody.

m. LM.
rozdaje na-

BILANS SUROWY
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bolszewickie kawały. (Było to we
wsi Serwatki). Dzisiaj wprawdzie
ksiądz Godlewski już nie odwie-
dza nas, ale czyni to ksiądz Stan-
kiewicz, który wyraźnie mówi, że
przyjeżdża w zastępstwie księdza
Godlewskiego, by podtrzymać je-
go ducha.

Ładnego ducha podtrzymuje
ks. Stankiewicz! Ducha rzezi i
mordu, oraz bolszewickich haseł
głoszonych przez „Krynicę”, roz-
powszechnianą przez przyjaciół
księży Stankiewicza i Godlew-
skiego.

Ks. Godlewskiemu, już zabro-
nił Frcypasterz pokazywać się w
Zodziszkach, ale też i ks. Stan-
kiewicza chyba spotka ten sam
zakaz, bo inaczej ciemni ludzie,
uważający się za Białorusinów,
w dalszym ciągu nie przestaną
czytywać „Krynicy”, nie wierząc
w zakaz władz kościelnych, sko-
ro ksiądz odwiedza tych, co „Kry-
nicę” rozpowszechniają.

Parafjanin żodziski.

Wykrycie masówki komu-
nistycznej.

Masówkę komunistyczną ujaw-
niono w lesie w pobliżu wsi Bo-
rowiczanka Mała koło Szepietow-
szczyzny.

Przy studjowaniu okólników i
instrukcji K. P. Z. B. zatrzymano
6 osób wzaz ze znaną działaczką
komunistyczną M. Jegorowiczów-
ną. Również skonfiskowano u
niej małą maszynę drukarską do
odbijania odezw wywrotowych. (g)

Zebranie spółdzielcze w
Ignalinie.

W Ignalinie odbyło się ogól-
ne zebranie członków spółdzielni
spożywców i Kasy Stefczyka. Ze-
brani w liczbie około 150 osób
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wysłuchali ilustrowanego wykresa-
mi sprawozdania z 10-letniej pra-
cy tych  instytucyj. Starosta
Mydlarz w przemówieniu podkre-
ślił ścisłą współpracę pomiędzy
temi obu organizacjami, duże re-
zultaty uzyskane przez nie i ży-
czył im dalszego rozwoju. Na-
stępnie przedstawiciel Związku
Rewizyjnego Spółdz. Rolniczych
w Wilnie wygłosił referat o zna-
czeniu i korzyściach mleczarstwa
dla drobnego rolnika, a dyrektor
Związku Spółdzielczego Spożyw-
ców p. Łoziński wypowiedział re-
ferat na temat: „Rola spółdzielni
spożywców na wsi*.

W sprawie nominacji na-
uczycieli żydów do Szkół

polskich.

„Nowe Zycie“  grodzienskie
donosi, że mieszkańcy m. Szczu-
czyna wystąpili z protestem do
władz szkolnych przeciwko mia-
nowaniu żydówki-nauczycielki do
miejscowej powszechnej szkoły,
do której uczęszcza młodzież pol-
ska i katolicka. Niedawno po-
dobne wypadki miały miejsce w
Kolnie i w Ostrowi.

Powszechnie jest rzeczą wia-
domą, że sił nauczycielskich pol-
skich i katolickich dziś nie brak.
Komu więc zależy na drażnieniu
uczuć młodzieży i rodziców?

Jak nam dokładnie wiadomo,
są maturzystki i maturzyści wi-
leńskich seminarjów nauczyciel-
skich im. Król. Jadwigi oraz To-
masza Zana, którzy od dwóch
blisko miesięcy obijają progi ku-
ratorjum w poszukiwaniu posad

Tymczasem posady, jak widać
z powyższego, są, lecz nie dla
nauczycieli Polaków, których tak
rodzice Polacy jak i młodzież
szkolna pragną—ale dla.. żydów.

Charakterystyczne to niezwy-
kle dla naszych władz szkolnych;
charakterystyczną jest zarazem
zachłanność żydowska. Komu z
naszych polskich nauczycieli przy-
szłoby do głowy, wbrew woli
rodziców i dzieci żydowskich
wciskać się do ich szkół i hede-
rów?

Aresztowania w P. P. $.
w Grodnie.

W piątek d. 17 bm. policja
aresztowała 9 osób z pośród miej-
scowych działaczów PPS. Zatrzy-
mano prezesa frakcji PPS. w ra-
dzie miejskiej pp. Kuźniaka, Slu-
sarczyka, Morawieckiego, Rosz-
kowskiego, Rudzińskiego, Kiedę,
Krasińskiego, Zbyta i Czarnoc-
kiego.

Dokonano rewizji w lokalu
PPS. Wśród aresztowanych zna-
lazł się pełnomocnik listy kandy-
datów Centrolewu do Sejmu. Peł-
nomocnika listy zwolniono z aresz-
tu w ostatniej chwili przed upły-
wem godziny trzeciej po poł. tj.
przed samym upływem terminu
składania list. Jak się dowiadu-
jemy, lista Centrolewu została do
komisji okręgowej w Grodnie
wysłana pocztą w liście poleco-
nym. Po południu aresztowanych
zwolniono.

Okradzenie dozorcy bożnicy.
W Dokszycach na szkodę Aber-

nauczycieli.

taniu otrzymują

o ile jednak będą..." etc.
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Jednak za całą po-
ciechę w bezskutecznem kola-

odpowiedź:
„Obecnie posad wolnych niema—

rosyjskich w
w toku,

Rolniczy

dama Zalmana,
cy żydowskiej, nieznani sprawcy
skradli 495 dolarów i

dozorcy bożni-

975 rubli
złocie. Dochodzenie

w Wilnie
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DŹWIĘKOWY! DZIŚ! Przebój dźwiękowy!
<H L l 0 S» Krėlowa ekranėw šwiata, boska

Wielki dramat romantyczny. Dzieje duszy kobiecej, targanej burzą zmysłów i namiętności. Najwytw. para kochan- —
ków GRETA GARBO i CONRAD NAGEL. Początek seansów o godzinie 4, 6, 8 i 10 m. 15 w.

KINO-
TEATR

ulica Wileńska 38, tel. 926.

 

DŹWIĘKOWY: RUNO - TEATR i Dziś! Pierwszy Film Polsko-Ame-

«HOLLYW00D»
MICKIEWICZA /6 22

reare „ŁU X” |
ul. Mickiewicza Nr. 11.

 

 

ku wlącznie będą wyšwietlane filmy:
lena Foster I Al Wilson. NAD PROGRAM: „Muś jest spadkobiercą" komedja w 2 aktach. Kasa czynna od g.

Od dnia 20 do 22 października 1930 ro-

3 m. 30. Początek seansów od g. 4. Następny program: „Blałe cienie".

kański! Przebój Dźwiękowy!
Gilberta, Normy Sherer,

kuplety w języku polskim. Ceny zniżone tylko na 1 seans. Początek o godzinie 4, 6, 8 i 10 m. 15 w.

«Walka w obłokach»

 

w swej najnowszej i najlep-
szej z najlepszych kreacjiGreta Garbo

Rowja Hollywoodu Przepiękne obrazy rewjow

ster Keaton i innych gwiazd ekranu. NAD PROGRAM:

Dziś! Władca serc niewieścich IWAN PIETROWICZ i posągowo piękna LIL DAGOVER w swejnaienazė] kreacji, potężnem
miłości“ w: d t

dziele «Noce Szalone... Noce Bezsenne...» aneaaa przepych wystawy.
Początek o godzinie 4-ej w dnie świąt. o g. l-ej.

 

potężny dramat sensacyjny. Ak-
tów 7. W rolach głównych: He-

 

 

udziałem Hanki Ordonówny,
anka Ordonówna śpiewa

 

POCAŁUNEK

o o

Vice
Szef

Kasy Miejskiej na wpłacenie wadjum w wyso-
kości 3%, oferowenej sumy, oraz
deklaracji o dopełnieniu 2%, w
się przy przetargu (pun
ofertowe”), należy zk

z załączeniem
razie utrzymania

kt 8 „Przepisy | warunki
ożyć w Biurze Sekcji Tech-

nicznej (Dominikańska 2 pok. 53) do godziny 11-ej
rano dnia 4 listopada 1930 roku.

(7) W. Czyż

-Prezydent m. Wilna
Sekcji Technicznej.
 

LE

e, špiewno - tanecznė Z
Karola Hanusza, John

dwojga kochankėw.

Ceny miejsc od 40 gr. Šaliai

FIBRYKI KRAJOWI
poleca własnego wyrobu

kryst., technicznie
czysty I technicznie=
wolny od żelaza oE

LE

 

  
PERO do wynajęcia

Królewska 5, m. 4.
4115

Usm lekcje I ko-
repetycje francu-

skiego Tatarska 17—3.
gr8

 

Chcesz otrzymać
posadę ?

Musisz ukończyć kursy
fachowe  korespon-Przepiękne kobiety. Mistrzowska reżyserja. =

III TT IKOITIC.TTORE zawartošci 99/100'/,== dencyjne im. prof.Sekulo-
NH, Cl. == wicza, Warszawa, Žėra-

POLSKIE WANDA“ Uwagal Kosztem olbrzymich sum udalo się zdobyć najnowsze wybitnie artystyczne arcydzieło 1 raz w Wilnie p.t.: Ž wia 42. Kursy wyuczają

KINO 95 W I St przepiękny życiowo-erotyczny dramat w 12 akt. W roli gł. bożyszcze kobiet IWAN PIE- sublimowan listownie: buchalterji, ra-
UL. WIELKA 30. Tel. 14-81. alC SITAUSSA TROWICZ oraz najsłynniejsze tancerki Wiedeńskie AŃITA BERBER | BELLA SIRIS. (MIA = chunkowości kupieckiej

 OOPYPDAKOCZRZORINOWOANAOACZU korespondencji handlo-
w kawałkach wej, ianogEalji nauki

 

WIELKA 36.
TEATR CSTYLOWY» |kniejszy szlagier p.t: Władczyni Miłości
 

potężne arcydzieło dramat w 12 akt.

i LOWIS STONE. UWAGA!

 

DO POMNIKÓW
WIECZNE fotograf.

Br.A

 

na porcelanie

BUTKOWSCY
Wilno, ul. Ad. Mickiewicza 22.

Istn. od r. 1885. Zaszczyc. najw. na-
grod. — Wykon. poczt. legit., portr.,
grup etc. — Misterne upozow wsz.

nowości. —235—4 o

DOKTOR MEDYCYNY

A. CYMBLER
Chor. WENERYCZNE i
SKORNE. MOCZOPLC.
Mickiewicza 12, róg Ta-
tarskiej 9—2 i 5—7 i pół.

804—2

Wileński Spółdzielczy
pika! Rolniczy

otrzymał już drzewka owocowe

 

doboru odmian ziemi Wileńskiej, AKUSZERKI
które oglądać można w ogrodzie

AKUSZERKA

pokazowym przy Syndykacie, —JĄ Marja Laknerowa
Przyjmuje od godz .9 do
7 w. Kasztanowa 7m. 5.

WZP69.

NA SEZON JESIENNY otrzymališmy juž w wiel- |mama
kim wyborze materjały mundurkowe, tweedy, fla-
nele, jedwabie, georgetty oraz materjały bieliźnia- ZGUBY

ne żyrardowskie, kołdry watowe i koce.
GŁOWIŃSKI — Wileńska 27.

UL. ZAWALNA Nr. 9.

 

7T
411—10 (G radzioną ks. wojsk.

wyd. przez įPKU Po-
stawy na imię Maksyma

W roli gł.: Najpiękniejsza para ko-
chanków GRETA GARBO, JOHN GILBERT oraz DUGLAS FAIRBANKS Inr.

Oto gwarancja naprawdę artystycznego filmu.

 

   

Z powodu wyjazdu
tanlo do odstąpie-

nia MLECZARNIA z ca-
łem urządzeniem przy
ulicy Ostrobramskiej8.

 

   

        

  

 

towej sła-
wiePleyel,

Bechstejn etc., takoż
Arnold Fibiger, Kern-

topf i Syn,
uznane rzeczywiście
za najlepsze w kraju
przez najwybitniej-
szych fachowców na
Pow. Wystawie,

w r. 1929.
K. DĄBROWSKA,

Wilno, ul. Niemiec-
ka 3, m. 6.

Ceny fabryczne. —

   

Jil Glauberską
Latholiieim OWOCOWE,
„Dothan: Przemyt
„0 tini)

SP.
=Poznań, Wały Zygmunta Starego 9.
=Skrytka saa. y

 

ROŽNE i

12-46.

kompletu prywat-
nego (początki A,

ZO.O.

—Telefon 25-51.=

Ža ADDNE

Potrzebna
inteligentna zdolna eks-
pedjentka branży cukier-

WE i drzewo po- niczej Wiadomość w dru-
leca Kościałkowski karni Mostowa Ne 1.

Wileńska 22 tel. 3038
 

Moda energiczna pa-

handlu, prawa, kaligrafji,
pisania na maszynach,
towaroznawstwa, angiel-
skiego, francuskiego,
niemieckiego, pisowni,
gramatyki polskiej oraz
ekonomji. Po skończe-
niu świadectwo. — Žą-
dajcie prospektów. 305

 

Gry na Mandoli-

nie i Gitarze
przez latwą metodę nau-
czę w 1 miesiącu z nut
lub nut cyfrowych za
bardzo małą opłatą. Uczę
codziennie od g. 12 do
10 wiecz. Nie mających
instrum. uczę na swoich.
zeotwuję również do
gry Orkiestrowej. Adres:
ul. Bosaczkowa Nr. 7 m.
10 (obok kość. W-ch Swię-
tych) Nauczyciel muzyki
B. Alperowicz.  4095—1

NAA naj-
prędsza metoda nau-

czania się języków ob-
cych „Linguaphone* ul.

  

 

ieszkanie 3 pokojo-
we do wynajęcia ul.

Lwowska Nr. 13.
4088—0

Mieszhacje
5 pokojowe z kuchnią,
łazienką, skanalizowane
do wynajęcia od 3 listo-
pada. Makowa 5 m. 24
| wejście od Gluchego

zaułka.

Do wynajęcia 2 PO-
KOJE (duże) Por-

towa 19 m. 6. 2

 

 

 

 

do -
Pokój „m didi
cza 22—24. 2

  

2 POKOJE umeblowane
do wynajęcia Stycz-

niowa I m. 3. 4114—1

Przecież to zrozumiałe.

— Na miłość boską,

kto ci synku, porobil ta=

kie dziury w spodniach?

Synek: — Bawiliśmy
się w sklep kolonjalny i

ja byłem serem szwaj-
carskim.

Spr.awy
majątkowe

'Kamienicę
| dochodową w  śród-
| mieściu—punkt wspa-
niały o 13 mieszka-
hiach sprzedamy na
dogodnych warunkach
Dom H.-K. „Zachę-
ta“ Micklewicza 1

telefon 9-05.

Ki aeAB

Krytyka literacka.

  

  Sprzedaż i wynajęcie.

 

B. C. i konwersacja fran- prący
nienka poszukuje

ochmistrzyni w Niemiecka 3 m. 6. Pewna redakcja otrzy-

 

 

2 Dr Zeldowicz Piskunowicza, roczn. 1904
.

» |

LEKARZE | CHJO R. "WENERYCZNE 727, V. Sloboda gm.

| MOCZOPŁ. | SKÓRNĘpn,ająkick Pow En,
KOBIETA-LEKARZ 9—12 i 5—8 w. tel. 2-77. | t

Dr. JANINA zza”
D-r Zeldowiczowa

 

5
WIELKIM ZŁOTYM MEDALEM)

PIANINA
Najsłynniejszej INA | Śfirmy „Erard“ oraz „Betting“ Choroby skórne i wene

i „K.iA.Fibiger'* uznane za
najlepsze w kraju (na Targach

Północnych nagrodzone

 

Piotrowicz-Jurczenkowa kobiece, chor. dróg mocz.
wener. prz. 12—2 i 4—6ordyn. Szpitala Sawicz. ul. Mickiewicza 24. K Isės 4

L 704—9 upie žywaną do
DOKTOR krycia dachów. Zgłosze-

Michał Lewin 55535"

ryczne kobiece.
Zarzecze 5, m. 7 0d4-6 pp.

cuska) przyjmę 1—2 dzie- tku. Posl sgh

KKuPis meble do poko- ci siedmioletnich z Inte- maki“ gospodzist |?
Z kuchni.

. Sopoć- m. 4
4113 7

jów: stołowego, ba-
wialnego, gabinetu Ofer- S m5ty w Administracji „Dz. kowa. jWil.* 4119—1 = 

  

Do sprzedania gramo-
fon, płyty gramo-

fonowe, biurko, latarnia
projekcyjna do przezro-

iii

gospodarstwa i
Piłsudskiego 4

4118
 

ji £ZOFER z zawodowem
| prawem jazdy, 3 let-
|mą praktyką, kawaler,
dobrej prezencji, poszu-

joszukuję zajęcia jako kuje posady na autobu-
przychodząca. Dobrze sie, wozie prywatnym lub

ĮParigennė donne lecons
de frangais, thėorie

et pratique Mostowa 16
Entrėe en face du. Ne 27.

4089

Mieszkania
„i pokoje

 

mała od nieznanego do-

tąd autora wiersz p, t.

„Dlaczego żyję*? Gazeta
utworu tego nie wydru-

kowała, lecz w „Odpo-
wiedziach redakcji" na-

pisała:

— Pan żyje dlatego
jeszcze, ponieważ pan

Or. K. SOKOŁOWSKI (choroby dzieci) powrócił

 

czy | ciemnia fotogra- gotuję mam świadectwa półciężarowym. Wyma- Me 3 pokojo- nam wiersz swój prze-
ficzna amatorska. Zgłosz. Góra Boufałowa, gimna- gania skromne. Za wyro- we odnowione z wy słał pocztą, a nie przy-Z na dogodnych warunkach Chor. skórne I wene- p 10— ė; kovoka a. Akeiog. rzyjmuje 10—11 i 4'/,—6 KARNIA do sprzeda- od

czne. Przyjm. od 9—12 Zawalna 28/30 tel. 585, nia Nieświeska 25
r 1 5—7.ul.Wileńska30m.14 573—1 Kondrat. 4085—1 Oranżeryjnego.

g. I do 3 Królewska zjum im.A. Czartoryskie- bienie stałej posady dam godami
7 m. 7 Wejście z zauł. go od godz. 4 p. p. 100 złotych. Adres w ad-

4076—0 ministracji.
 

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI. Drukarnia „Dziena'ka Wileńskiego" ul. Mostewa 1.

4117 dozorca.

 

do wynajęcia
rakowska 51 informuje

4116

niósł osobiście.

Redaktor odpowiedzialny: JERZYCIESZEWSKI,
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