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Niedzielne zgromadzenia narodowe.
któraWiec Stronnictwa Narodowego.

W niedzielę 26 b. m. o godz.
12 i pół odbyło się w lokalu Klu-
bu Narodowego przy ulicy Orzesz-
kowej 11, wielkie zgromadzenie
przedwyborcze, zwołane przez
Narodowy Komitet Wyborczy.
Sala Klubu oraz przylegające po-
koje były wypełnione  publicz-
nością, z powodu braku miejsc
wiele osób musiało stać podczas
dwugodzinnego trwania wiecu.

Na zebraniu przewodniczył
prof. Komarnicki, przy stole pre-
zydjalnym zasiedli p. Janina Bur-
hardtowa,  prezeska Narodowej
Organizacji Kobiet oraz p. mece-
nas Zbigniew Jasiński, kandydat
z listy narodowej Nr. 4 do Se-
natu.

Pierwszy zabrał głos mecenas
Jasiński. W pięknem przemówie-
niu mówca wskazał na szczegól-
nie doniosłe znaczenie obecnych
wyborów dla przyszłości państwa
i narodu polskiego. Decyduje się
kwestja zasadnieza, jak ma być
rządzona Polska, czy w interesie
całego narodu, czy też szczupłej
grupki uprzywiljowanych. Mówca
z naciskiem podkreśla, że nikt
nie będzie mógł się uchylić od
wzięcia odpowiedzialności za losy
narodu i państwa.

Przemówienie mec. Jasińskie-
go zostało przyjęte: przez zebra-
nych rzęsistemi oklaskami.

, Następnie wygłosił referat o
sytuacji wewnętrznej i zagranicz-
nej Polski owacyjnie witany prof.
Stanisław Stroński.

Prof. Stroński należy do mów-
ców których Wilno szczególnie
słuchać lubi. | istotnie przykuwa
on uwagę słuchaczów swemi wy-
wodami, opartemi zawsze na
faktach, systematycznie zgrupo-
wanych, tak, że wnioski nasuwają
się słuchaczom wprost same.

I w referacie na tem zebraniu
prof. Stroński roztoczył obraz
naszych stosunków państwowych,
czyniąc bilans rządów pomajo-
wych. Rządy te nie wykorzystały
czteroletniego okresu, w czasie
którego nie były skrępowane, na
polepszenie stanu rzeczy w pań-
stwie. Gdyby zaprowadziły istotną
poprawę, wówczas narodowcy
uważaliby je za pożyteczne dla
państwa i nie prowadziliby prze-
ciw nim opozycji. Ale tej popra-
wy nie widać, a na wielu polach
życia państwowego widoczne jest
pogorszenie.

Z kolei referent przeszedł do
omówienia spraw budżetowych,

wykazując wzrost budżetu w
okresie pomajowym, przyczem w
wielu razach spowodowany on
jest wydatkami na rzeczy bądź
zbędne, bądź będące w związku
z polityką sanacyjną, np. ogrom-
ny wzrost wydatków na emerytu-
ry (w przybliżeniu z 77 milj. zł.
przed przewrotem majowym na
180 milj. zł. obecnie). W wybo-
rach obecnych przed obywatela-
mi postawione jest zagadnienie
wysokiego budżetu, czy wysoki
budżet ma być utrzymany, jak
tego chce p. premjer Piłsudski,
co przyznał on w jednym zostat-
nich swych wywiadów, czy prze-
ciwnie ma być on dostosowany
do możliwości gospodarczych Pol-
ski, co stanowi niezbędny waru-
nek odbudowy. życia gospodar-
czego.

Drugiem zagadnieniem, pozo-
stającem w ścisłym związku z
budżetem jest sprawa kontroli.
Sprawa ta obecnie jest szczegol-
nie aktualna i występuje w wy-
borach, jako drugie naczelne
hasło: jawność gospodarki budże-
towej, ścisła kontrola wydatków
państwa.

Dalej prelegent omówił stan
prawny w państwie, wymienił
szereg głośnych przestępstw, któ-
rych sprawcy pozostali niewykry-
ci. Z kolei wspomniał oBrześciu,
w którym siedzi w więzieniu
trzykrotny prezes ministrów Witos
oraz bojownik sprawy polskiej na
Sląsku Wojciech Korfanty. Przy
nazwisku Korfantego wybuchła na
sali spontaniczna owacja na jego
cześć.

Wreszcie prelegent. dotknął
stosunków międzynarodowych,
wskazując na wzrastającą siłę i
ekspansję Niemiec oraz na zmniej-
szanie się wpływu Polski na te-
renie międzynarodowym, co bez
wątpienia pozostaje w związku z
tem, co się dzisiaj w Polsce dzie-
je. Dlatego zmiany tych stosun-
ków wymagają żywotne interesy
państwa, i to obecnie zostało
złożone w ręce wyborców.

Zakończył wiec prof. Komar-
nicki apelem do zgromadzonych,
by przyczynili się do tego, by
Wilno jasno i  niedwuznacznie
ogromną większością głosów wy-
powiedziało się za listą narodową.
Apel ten znalazł żywy odźwięk
wśród zgromadzonych.

Zebranie dobiegło do końca
niezakłócone żadnym incyden-
tem.

Napad na prof. Strońskiego.
Już w czasie zgromadzenia w

sali przy ul. Orzeszkowej 11, krę-
ciła się jakaś banda po ulicy i w
podwórzu domu, gdzie odbywał
się wiec. W chwili wyjścia prof.
Strońskiego z lokalu część tej
bandy udała się pod hotel Żorża
i tam czatowała na ulicy.

Po godz. 3-ej do przedsionka
hotelu weszło dwóch osobników
i zwróciło się do służby z pro-
śbą o wywołanie z restauracji
gdzie był na obiedzie, prof.
Strońskiego. Prof. Stroński znaj-
dował się w dużym gabinecie
przy końcu sali wespół z prof.
Komarnickim i red. Zwierzyńskim.

Odpowiedziano przez kelnera
aby bądź po-

czekali w przedsianku, bądź też
przyszli do gabinetu.

Po 5 minutach przeprowadzo-
no ich przejściem poza bufetem
do gabinetu i otwarto drzwi. Wi-
dząc, że wewnątrz. znajduje się
kilka osób, zawahali się i przy-
stanęli. «Wyszli do nich do kory-
tarza prof. Stroński i red. Zwie-
rzyński. Wówczas jeden z przy-

stojący bliżej, wyjął list
i zwrócił się z zapytaniem:
— Czy p. redaktor Stroński?
— Proszę, czego pan sobie

życzy?
Osobnik podał list. Prof. Stroń-

ski rozerwał dużą kopertę, za-
adresowaną ładnem, wyrobionem

pismem. Wewnątrz znajdował się
arkusz papieru czysty, bez jed-
nej litery... +

Chwila wahania. Osobnik, ru-
chem zawodowego zbira, podno-
si rękę i pięścią zamierza się
między oczy prof. Strońskiego.
Krzyczy przytem:
— Wynoś się stąd do War-

szawyl..
Cios został odparowany ło-

kciem.
Jednocześnie  drab zostaje

pochwycony za ramię, wyrywa
się, chwyta ze stosu naczyń ku-
chennych dużą filiżankę, rzuca
nią i trafia w nogę stojącego opo-
dal p. Kamińskiego, rejenta z
Nowej Wilejki.

Momentalnie jednak został
chwycony ponownie za kołnierz
i obezwładniony.

Drugiego draba otoczyła służ-
ba. Obydwu wyprowadzono do
przedsionka. Tam próbowali pa-
rokrotnie ucieczki. Ten sam, któ-
ry napadał na prof. Strońskiego,
w pewnej chwili chwycił plecio-
ne krzesło i uderzył niem prof.
Komarnickiego.

Zawiadomiony posterunkowy
na rogu Wileńskiej, sprowadził
trzech policjantów, którzy zabrali
drabów do Ill-ego komisarjatu.
Według informacji policji, są to:
Rutkowski Jan (Karlsbadzka 13)
i Kalinowski Jan (Ciesielska 16).

Wiec kobiet.

Przy szczelnie wypełnionej sali
przy ul. Kazimierzowskiej Nr 3
odbył się wiec kobiecy, organi-

ai przez Narodową Organi-
zację Kobiet. Wiec zagaiła pre-
zeska N. O. K. w Wilnie, p. Bur-
hardtowa, witając przybyłą spe-
cjalnie na ten dzień prezeskę
Zarzadu Głównego, b. senatorkę
Józefę Szebekównę i prosząc ją
© przewodnictwo na wiecu.

Pierwszemu głosu udzieliła
przewodnicząca dr. Wacławowi
Odyńcowi, kandydatowi do Sej-
mu z Listy Narodowej. Tłumaczył
on rolę kobiety w życiu (rodzin-
nem i państwowem, przedstawia-
jąc wytyczne zadań przyszłych
posłów Stronnictwa. Przemówie-
nie to zostało przyjęte przez ze-
brane kobiety licznemi oklaskami.

Z kolei przemawiała przewo-

dnicząca p. Szebekówna,
podkreśliła obowiązek kobiet oby-
watelek, równouprawnionych z
mężczyzną, w państwie naszem
w przeważającej liczbie głosują-
cych, a więc odpowiedzialnych
za wybór posłów, którzyby swoim
rozumem i uczciwością obronili
państwo od upadku moralnego,
a tem samem staliby na straży
jego całości.

Następnie głos zabrał ks. Ka-
nonik Jasieński. Podnosił on po-
wagę i znaczenie organizacji na-
rodowej, której można w calości
zaufać i która stale i odważnie
stoi na gruncie katolicko-narodo-
wym. Podkreślił również ważność
i konieczność oddania swego
głosu w dniu wyborów, zwalcza-
jąc największe nawet przeszkody.

Dalej p. prof. Otrębska w wiel-
ce gorącem przemówieniu wyja-
śniła, iż narodowcy obejmują ca-
ły naród ze wszystkiemi warstwa-
mi. Niesłusznie wytyka im się
szowinizm i partyjność — służą
całemu narodowi i całemu pań-
stwu. Nikogo z nas więc nie po-
winno zbraknąć przy urnie wy-
borczej, by rzucić numer 4 na
tych ludzi, którzy bronić będą
interesów naszego całego pań-
stwa.

Wiec zamknęła p. Szebekówna,
wyrażając przekonanie, że dobro
i prawda zwyciężyć muszą. Ze-
brane po odśpiewaniu Roty ro-
zeszły się w spokoju, dziękując
serdecznie przewodniczącej i pre-
legentce za piękne przemówienia.

Zebranie w Klubie Narodowym.
O godz. 5 pp. odbyło się ze-

branie dyskusyjne, zorganizowane
przez Klub Narodowy i Nar. Or-
ganizację Kobiet

Przemawiali
prof. Stroński.

P. Szebekówna wygłosiła krót-
kie, piękne w treści przemówie-
nie. Scharakteryzowała stan obec-
ny umysłów w Polsce, podkre-
ślając szczególnie dążenie do
osłabienia charakterów w Polsce
i oddania ich w jarzmo bezmyślnej
uległości w obawie o utratę po-
sad i stanowisk, albo w pragnie-
niu zachowania za wszelką cenę
własnej wygody i spokoju. Na-
woływała kobiety polskie do za-
chowania hartu ducha i wpajania
w swych mężów, braci i synów
odwagi wyznawania uczciwych
poglądów, którym hołdują. Przy-

p. Szebekówna i

jęto te słowa gorącemi oklaskami.
Prof. Stroński mówił o polityce

zagranicznej. Stwierdził, że tra-
ktat wersalski w istocie został
już nadwerężony. Poruszył spra-
wę Locarna, układów haskich
i genewskich, zs odszkodo-
wań ze strony Niemiec, wreszcie
w barwnych obrazach przedstawił
konsekwentną politykę niemiecką,
zmierzającą do rewizji traktatu
wersalskiego, zwłaszcza w odnie-
sieniu do granic zachodnich Pol-
ski. Na zakończenie podkreślił
związek między sytuacją między-
narodową Polski
wnętrznym państwa.

Przepełniająca salę publiczność
z niezwykłą uwagą wysłuchała
doskonale skonstruowanych wy-
wodów prelegenta.

_ Wiec wyborczy w Betanji.
O godzinie 3 po poł. w Beta-

nji odbył się wiec wyborczy, na
którem przemawiał p. redaktor
Obst oraz p. Skub. Oba przemó-
wienia złożyły się na doskonałą ca-
łość. Przemówienia red. Obsta
utrzymane w tonie odczytu za-
znajomiło zebranych z zamiarami
i zadaniami Stronnictwa Narodo-
wego, bardzo obszernie i rzeczo-

wo. Przemówienie p. Skuba nie
mniej rzeczowe, pełne zapału
porwało słuchaczy. Próby wpro-
wadzenia zamieszania, kilkakrotnie
powtarzane przez jakiegoś osob-
nika, zostały udaremnione przez
zebraną publiczność.
Na zakończenie wiecu rozległy

się głośne okrzyki na cześć Stron-
nictwa Narodowego. (m. t.)

Odczyt prof. Strońskiego w «Ognisku»
akademickiem.

Napady bojówki.

W lokalu „Ogniska” akade-
mickiego przy ul. Wielkiej 24 od-
był się odczyt prof. St. Srońskie-
go zorganizowany przez Młodzież
Wszechpolską. Temat odczytu—
o zadaniach chwili bieżącej za-
równo, jak i osoba prelegenta
ściągnęły tłum akademików, dla
których odczyt był przeznaczony.
Jednakże na szczególną uwagę
zasługują zajścia, jakie odczytowi
towarzyszyły.

Już w przeddzień odczytu
uprzedzono organizatorów, że do
odczytu się nie dopuści, a zebra-
ni będą rozpędzeni. Zarząd Brat-
niej Pomocy straszono doszczęt-
nem zdemolowaniem lokalu. Na
parę minut przed rozpoczęciem
odczytu, gdy już na salę wszedł
prof. Stroński wraz z prof. Ko-
marnickim, do prezesa Młodzieży
Wszechpolskiej podszedł p. L.
Krawacki i oświadczył, iż odczyt
ten uważa za „prowokację” (?) a
wobec tego on i jego koledzy
nie cofną się przed niczem, byle
tylko do odczytu nie dopuścić.
Na motywację, że w lokalu
„Ogniska” odczyty o charakterze
politycznym już miały miejsce i
to właśnie przez młodzież sana-
cyjną organizowane, p. Krawacki
odpowiedzi nie znalazł.

Jednocześnie przy wejściu na
schodach wybuchła bijatyka, wy-
wołana przez kolegów p. Kra-
wackiego, którzy przy pomocy
pałek usiłowali wedrzeć się na
odczyt. Sród nich widziano kap.
dyplom. Galinata, ubranego po
cywilnemu, przywódcę t. zw. „Le-
gjonu Młodych”. Mimo liczebnej
przewagi napastnicy zostali od-
parci i skupili się w szatni, skąd
grożąc pięściami i laskami do-
magali się wpuszczenia ich na
salę.
W tym czasie przybyli prof.

St. Pigoń, prof. uniwersytetu Ja-
giellońskiego Folkierski b. szef
sekcji Międzynarodowego Instytu-
tu Współpracy Intelektualnej, o-
raz prof. Glixelli, który wraz z
licznie przybywającą młodzieżą

akademicką z trudem przecisnęli
się przez tłum napastników i
weszli na salę, gdzie rozpoczął
się odczyt.

Prelegent, nawiązując do ru-
chu przed trzydziestu laty, zo-
brazował ówczesny stan politycz-
ny oraz zasługi przez narodową
demokrację położone, która kli-
nem się wbiła między ugodow-
ców da międzynarodowych socja-
listów. Walcząc o niepodległość,
narodowcy nie liczyli na posady
i synekury, nie mieli zamiaru
uważać Polski za kraj zdobyty
na innych Polakach. Stanęli do
walki, gdyż był to ich obowią-
zek. Tymczasem stan obecny ni-
czem nie różni się od tych cza-
sów, gdy w Rzeczypospolitej rzą-
dziły się „partje” i „familje”, gdy
kraj rozdarty walkami możno-
władców chylił się do upadku, a
Moskale i Prusacy szykowali się
do rozbiorów. Dziś, jak i wów-
czas, Europa Polski nie rozumia-
ła, dziś jak i wówczas, ani sprzy-
mierzeńcy z zachodu nie chcieli
nas bronić, ani my sami nie mie-
liśmy dostatecznej potemu tężyz-
ny. Młodzież powinna z tego wy-
ciągnąć konsekwencje, powinna
pracować nad zjednoczeniem się,
nad solidarnością całego narodu
wobec niebezpieczeństwa z zew-
nątrz.

Słów tych prelegenta nie mo-
gły przerwać ani strzały, ani od-
głosy walki, jaka wszczęła się u
stóp schodów, prowadzących do
sali. Napastnicy widząc zdecydo-
waną postawę kilku akademików,
broniących wejścia, postanowili
raz jeszcze siłą się wedrzeć. Jed-
nakże mimo lasek i wystrzałów i
tym razem narodowcy wejście
obronili.

Wówczas zrezygnowani na-
pastnicy opušcili lokal i z ulicy
zaczęli rzucać w szyby kamie-
niami.

Ilekroć na sali rozlegały się
brawa, grad kamieni sypał się
na szyby. Odczyt dobiegał spo-
kojnie końca, mimo wybijanych
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ŻONA, RODZICE, BRAT.
Eksportacja z dworca.

O dniu pogrzebu będą zawiadomienia osobne.

szyb, pomimo łzawiących gazów,
które ktoś z opozycji od począt-
ku puścił na salę.

Po zakończeniu odczytu roz-
poczęła się dyskusja. Między
innymi głos zabrał p. Jędrzy-
chowski, jeden z opozycjonistów.
Odpowiedział mu prof. Stroński.
Napastnicy, widząc, że kamienie
nie skutkują, poczęli do okien
strzelać. Ktoś rzucił nożem.

Po skończonej dyskusji zebra-
ni tłumnie opuścili salę. Widząc

 

liczny tłum, napastnicy onieśmie-
leni nie reagowali.

Taki przebieg miał odczyt prof.
Strońskiego w „Ognisku* akade-
mickiem dnia,26 października. Jest -
to pierwszy wypadek napadu na
legalne zebranie polskich akade-
mików, dokonanego również po-
dobno przez akademików.
Dokumentem napadu pozostały:

wybite szyby w „Ognisku” oraz
ślady kul w suficie.

(m. t.).
 

 

CO DAŁ POLSCE OBÓZ NARODOWY LISTY 4?
Dał w czasie wojny światowej,

od pierwszej chwili, narodowi pol-

skiemu drogowskaz zjednocze-

nia wszystkich ziem polskich
w niepotległości. Nie dopuścił

związania sprawy polskiej z
Niemcami i dania Niemcom  re-
kruta polskiego. Wprowadził na-

ród polski już w czasie wojny

światowej w grono Państw Sprzy-

mierzonych, stworzył wojsko

polskie we Francji, walczące po

stronie tych Państw, sprawił, że

Polska, jako państwo sprzymie-

rzone, wzięła udział w Konfe-
rencji Pokojowej w Paryżu i w

Traktacie Wersalskim.

Dzięki temu stanowisku obozu

narodowego, który twardo przeciw-

stawiał się wszelkim wciąganiom

Polski we współdziałanie z Niem-

cami, odzyskaliśmy na zacho-

dzie Wielkopolskę i Pomorze,

wszystkie niemal ziemie zaboru

pruskiego, własny dostęp do

morza z polskiem wybrzeżem i

szerokie prawa w Gdańsku, a

wreszcie najcenniejszą część stra-

conego od wielu stuleci Górnego

Siąska.
Na wschodzie przeciwstawił

się obóz narodowy od początku
istnienia państwa, wówczas jesz-

cze bez ustalonych granic wschod-

nich, polityce t. zw. federali-

stycznej, która miała z Wileń-

szczyzny tworzyć pomost do

Litwy, z Nowogródczyzny i Pole-

sia pomost do Białorusi, z Wo-

łynia i Małopolski Wschodniej

pomost do Ulkrainy. Z dążeniami

temi przeprowadził obóz narodo-

wy twardą i wytrwałą walkę. Sta-

nowisko jego zwyciężyło i dzięki

temu wszystkie te ziemie, od
Wilna do Lwowa, pozostały w

Polsce bez żadnych mglistych
federacji.
W wojnie z Rosją Sowiecką

dążył obóz narodowy do szyb-

kiego ustalenia granicy wschod-

niej i pokoju. Przeciwny był

wyprawie na Kijów, która dopro-

wadziła bolszewików pod Warsza-

wę. Gdy to się stało, wymógł

polepszenie dowództwa wojsko-

wego i najżywiej przyczynił się

do stworzenia wojska ochotni-
czego, celem odwrócenia nie-

szczęścia od Ojczyzny. Przez od-

danie rokowań pokojowych de-

legacji sejmowej dążył do przy-

śpieszenia zawarcia pokoju.

"1 Obóz narodowy tworzył pod-
waliny polskiej polityki zagra-
nicznej przez sojusz z Francją

i Rumunją, przez przyjazne sto-

sunki z Państwami sprzymierzo-

nemi w czasie wojny, przez sza-
nowanie traktatów i żądanie ich

szanowania przez innych, a sprze-

ciwia! się wszelkim wyskukom na

gruncie polityki zagranicznej.

Stale i niezmiennie, przeciw

wszelkim dążeniom odmiennym i

chwiejnym, obóz narodowy prze-

strzegał tej zasady, że w pań-

stwie poiskiem, stworzonem

przez naród polski, musi też na-
ród polski być gospodarzem,

a inne narodowości winny dozna-

wać poszanowania swych właści-

wości narodowych i religijnych

na podstawie wierności państwu

polskiemu i szczerego zespalania

się z jego życiem i rozwojem.

Uznając rządy prawa za je-
dyną zdrową i trwałą ostoję bytu

państwa, obóz narodowy gorliwie

współdziałał w uchwaleniu kon-
stytucji i doprowadził do zawar-

cia Konkordatu, a następnie od-

pierał wszelkie zamachy na to

stanowisko Kościoła, ciągle się

powtarzające.

W życiu gospodarczem bro-

nił obóz narodowy, przeciw na-
porom z wszystkich innych stron,

rozwoju wytwórczości rodzimej,

żagrożonej wszelkiego rodzaju

obciążeniami, swobody przedsię-

biorczości jednostki przeciw za-
pędom socjalizacji i etatyzmu,

oszczędności budżetowej, usta-

wicznie przez innych lekceważo-

nej, praworządności w życiu

gospodarczem i w skarbowości

państwowej, bez której niema

zaufania obywateli i zaufania za-

granicy.

W ten sposób tworzył obóz

narodowy i tworzy podstawy

spokojnej I twórczej pracy pań-
stwowej, przeciwstawiając się

przewrotom i wichrzeniom, w

głębokiem przekonaniu, że odbu-

dowane Państwo Polskie nie ma
czasu do tracenia, jeśli chce

byt swój wzmocnić i ustalić.

Pod sztandarem tych swoich
zasad idzie obóz narodowy w

obecne wybory i w przyszłość.
KODAZAIOWEWORZETDORIJRABARIWEZNAki

Z LITWY.
Oiszauskas pozbawiony

praw stanu kopłańskiego.
KOWNO, (Pat). Arcybiskup

Skwierecki zaproponował prałato-
wi  Olszauskasowi dobrowolne
zdjęcie sutanny oraz wyrzeczenie
się praw i przywilejów, związa-
nych ze stanem duchownym.W
przeciwnym razie zostanie zwo-
łany sąd duchowny, który to prze-
prowadzi w drodze przymusu,



ė

DhrzydliNosi.
Miasto nasze bylo wczoraj po

raz pierwszy widownią wypadków,

które rzucają jaskrawe Światło na

metody pewnych grup sanacji.

Wypadki napozór drobne, ale tak

nikczemne bądź obrzydliwe, że

wstrząsnęły głęboko ludnością.

Pierwszy—to uplanowany przez

nieujawnionych narazie z nazwi-

ska zbirów i wykonany niefortun-

nie przez nasłanych drabów na-

pad na prof. St. Strońskiego. Że
został w całości odparty, to nie

zmniejsza jego ohydy. Opis po-

dajemy na innem miejscu. Opła-

conych niewątpliwie drabów spot-

kać winna zasłużona kara, tych

zaś, którzy kierowali ich krokami

i czynem, tymczasem głęboka

pogarda i wstręt ludzi uczciwych.

Jesteśmy jednak zdania, że

władze bezpieczeństwa i władze

śledcze powinny dołożyć wszel-

kich starań, aby wykryć właści-
wych sprawców. Wynajmowanie

drabów i wysyłanie ich dja doko-
nania napadu na człowieka o wy-

bitnem nazwisku i zasługach, mo-

że niemiłego sanacji ze względu

na jego przekonania, ale działa-

jacego jawnie, odważnie, z otwar-

tą przyłbicą, postępującego z ca-

lą legalnością i zawsze gotowego

do pełnej odpowiedzialności za

swoje słowa 1 czyny — to nie-

zwykła ohyda nawet w obecnych

czasach powojennej anarchji praw-

nej i moralnej. Jeżeli dalej bę-

dziemy się staczać po tej pochy-
łości, to trudno dojrzeć kresu —

prawo zostanie zdeptane całkowi-

cie i każdy pięścią i rewolwerem

będzie dowodził słuszności tego,

co wyznaje i czego pragnie.

Drugi wypadek — nie mniej

znamienny. Wypadki na ulicy

Wielkiej przed Ogniskiem Fka-

demickiem udowodniły  obrzydli-

wość metod, jakie są używane

przeciw młodzieży narodowej.

I tym razem napady zawiodły,

ale też pozostawiły po sobie głę-

bokie uczucie wstrętu. Napast-

nicy nie osiągnęli i tutaj tego,

czego pragnęli. Nawet przeciwnie,

rezultat jest dla organizacji i ludzi,

którzy tego dokonali,fatalny. Opinja

młodzieży akademickiej, ciała
profesorskiego, ludności odwra-

ca się z odrazą od sposobów, ja-

kich się chwycono, i od ludzi,

którzy napady zorganizowali. Z

punktu więc widzenia interesu

obozu narodowego, przeciw któ-
remu występowano, moglibyśmy

być zadowoleni. Młodzież narodo-

wa nie pozwoliła się rozbić, na-

pastnicy zaś obok klęski fizycz-

nej ponieśli również niepoweto-

waną klęskę moralną. Oświetlili

bowiem bardzo jaskrawym reflek-

toiem wartość ideową i kultural-

ną swoich barbarzyńskich metod.

Ale interes bardziej ogólny,

przedewszystkiem interes wycho-

wania obywatelskiego młodzieży

polskiej wymaga  poskromienia

tego rodzaju hajdamackich wy-

bryków.

Srėd grup napastujących byli

także ludzie, nic wspólnego z

młodzieżą akademicką nie mają-

cy. Obok członków „federacji”,

strzelców i różnych szumowin,

które korzystają z takich okazji,

kręcili się osobnicy, kierujący,

jak wyglądało, całą akcją. Naz-

wiska kilku z nich zakomunikuje-

my właściwym władzom. W tym

również wypadku należałoby za-

stosować zasadę: „rękę karaj, nie

ślepy miecz”.

Nie wiemy, jak sobie postąpią

władze bezpieczeństwa z harcami

uzbrojonych w kije, kamienie,
rewolwery i noże napastn ków.

Nie wiemy nawet, czy policja
postarała się o wylegitymowanie

najbardziej gorliwych  „demon-

strantėw“. To nas nawet w tej
chwili mniej interesuje.

Byłoby natomiast — naszem
zdaniem — niezbędne, aby od
wpływu na młodzież akademicką,

od kierownictwa podobnemi har-
cami na ulicach miasta odsunąć
osobników, nie mających nic

wspólnego z tą młodzieżą i, jak

się okazuje, popychających ją do

występów, nie licujących z god-
nością akademicką. Tego, rzecz

jasne, nie osiągnie się środkami,

będącemi w dyspozycji organów
bezpieczeństwa. To sprawa cał-
kowicie inna, obchodząca w

pierwsżym rzędzie bezpośrednich

wychowawców i władze uniwer-

syteckie. Wypadki niedzielne

przed Ogniskiem  powiriny te

czynniki głęboko i wszechsttonnie

zainteresować.

   
.
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Unieważnienie list opozycyjnych.
(Telefonem od własnego korespondenta)

WARSZAWA. W Łukowie unieważnione zostały listy zarówno
Centrolewu jak i Stronnictwa Narodowego. Wobec tego w Łukowie
nie będzie żadnej listy opozycyjnej.

W Ciechanowie unieważniono listę komunistyczną. W Krakowie—
powiat unieważnioną została lista Centrolewu.

Dalsze aresztowania b. posłów.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Były poseł Wyzwolenia Kostrubała,
żony został o nieposzanowanie władzy i

który oskar:
po złożeniu 500 zł. kaucji

przebywał na wolności, obecnieizostał aresztowany. B. poseł Doma-
gała za nieposzanowanie władzy skazany został na 1 miesiąc aresztu
i niezwłocznie aresztowany. B. poseł Werbe z niemieckiego klubu
(z Łodzi) skazany został na 8 miesięcy więzienia. Odpowiadał z wol-
nej stopy.

Proces p. posła J. Kwapińskiego.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWĄ. W Sosnowcu rozpoczął się proces b. posła Jana
Kwapińskiego. Wyrok zapadnie późną nocą. Jak widać z przebiegu
obrad świadkowie oskarżenia należą przeważnie do B. B. S. zaš
šwiadkowie obrony do P. P. S. Jeden ze šwiadkėw oskarženia przo-
downik Jaczewski bral udzial w posiedzeniach B. B. S.

Wybryk antypaństwowy ukraińca.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Starosta; w Rohatynie otrzymał list następujący:
„Najeźdźco z mazurskich powiatów! W gimnazjum ukraińskiem zor-
ganizowanych jest dziewięć piątek, które bombami siać będą grozę
w Rohatynie i okolicy. Smierć lachom!*
tego listu jest Andrzej Lisowy,

Okazało się, że autorem
lat 25, b. uczeń gimnazjum ukraiń-

skiego w Rohatynie, który został aresztowany.

Skazanie kandydata Centrolewu w Nowo-
gródku.

NOWOGRODEK. (Pat). Czolo-
wy kandydat Centrolewu w okrę-
gu wyborczym nowogródzkim
Józef Machaj został onegdaj ska-

zany przez Sąd Grodzki w Stołp-
cach na dwa tygodnie więzienia
za obrazę policjanta podczas peł-
nienia obowiązków służbowych.

Areszt kandydata Centrolewu w Lidzie.
NOWOGRÓDEK. (Pat). W dniu

27 b. m. został aresztowanyw
Lidzie czołowy kandydat na
liście Centrolewu do Sejmu

Jan Matecki, który jest oskar-
żony © antypaństwowe wy-
stąpienia. r

Mussolini o faszyzmie iniebezpieczenstwie
wojny.

RZYM. (Pat). Na zebraniu dy-
rektorów federacyj faszystowskich
prowincjonalnych Mussolini wy-
głosił wielką mowę.

Wspomniawszy okres powsta-
nia rewolucji faszystowskiej i
tworzenie się dwu instytucyj, któ-
re wywołały bezpowrotne zerwa-
nie między światem starym i no-
wym światem faszystowskim, t.
zn. milicji faszystowskiej i wiel-
kiej rady — Mussolini stwierdził,
że regime faszystowski nie oglą-
da się za siebie, lecz patrzy w
przyszłość. 8 lat pracy przynio-
sły faszyzmowi coraz większą
niezależność polityczną i moralną
i coraz ważniejsze poczucie od-
powiedzialności. Formuła faszy-
stowska: „Cała władza dla fa-
szyzmu“ jest dziś jeszcze aktual-
niejsza, niż przedtem. Rewolucja
faszystowska była jednolita w
swych początkach, taką pozostała
i pozostanie. Następnie Mussolini
przypomniał przemówienia, które
wygłosił we Florencji i Medjola-
nie. W przemówieniach tych usi-
łował on zerwać maskę z twarzy
starej obłudnej Europy, która
mówi o pokoju w Genewie, a
wszędzie przygotowuje wojnę.
Przemówienia te — mówił Mus-
solini — były komentowane jako
zapowiedź wojny. Zapomniano,
że wojna przeciwko faszyzmowi
prowadzona jest od 8 lat przez
poszczególne jednostki, ugrupo-
wania i partje.

Walczymy z upadającym świa-
tem—mówił dalej Mussolini, —któ-
ry jest jednak jeszcze potężnym
przedstawicielem pewnych inte-
resów. W całym świecie toczy
się dziś walka pro i contra fa-
szyzmowi. Jest rzeczą fatalną, że
taki stan wojny moralnej trwa i
wzrasta. Obok tej wojny moral-
nej, u naszych granic toczą się
szybkie przygotowania do wojny
rzeczywistej. W tece, którą wi-
dzicie—mówi Mussolini—są  za-

znaczone co dnia i godziny przy-
gotowania wojenne przeciwko
Włochom od roku 1927 z epoki
o wiele poprzedzającej moje prze-
mówienia w Livorno, Florencji i
Medjolanie. Jest tu lista roz-
mieszczanych już bateryj, zbudo-
wanych fortów, przewidzianych
zbrojeń. Czyż mogłem nie obu-
dzić czujności narodu włoskiego?
W dalszym ciągu Mussolini

przypomniał, że walka, prowa-
dzona przeciwko  faszyzmowi,
trwa ciągle i wymaga jednolitości
partji, która powinna eliminować
czynniki niepewne, które starają
się przeniknąć w jej szeregi z
balastem starej ideologji. Frazes:
„Faszyzm nie jest artykułem
eksportowym” powinien być sko-
rygowany, bowiem faszyzm jako
idea, doktryna i wreszcie realiza-
cja ma charakter światowy. Nie
może być inaczej, bowiem idea
jest uniwersalna z samej natury
rzeczy. Faszyzm odpowiada wy-
maganiom o charakterze uniwer-
salnym, ponieważ rozwiązuje po-
trójne zagadnienie stosunków —
między państwem i jednostką,
między państwem i ugrupowa:
niami i między państwem i gru-
pami zorganizowanemi. Pomimo
wszelkich przepowiedni, na które
można odpowiedzieć tylko uśmie-
chem, faszyzm będzie żył wiecz-
nie.
W zakończeniu swego  prze-

mówienia Mussolini podał zebra-
nym nowe hasło na dziewiąty
rok istnienia faszyzmu. Hasłem
tem jest walka, która wymaga
wiary, dyscypliny, zgody, ducha
poświęcenia i braterstwa. Italja
faszystowska jest olbrzymim leg-
jonem, który posuwa się naprzód
pod znakiemliktorskim, dążąc do
wielkiego jutra. Nikt tego legjo-
nu nie wstrzyma. Jest to hasło
na rok, który rozpoczyna się ju-
tro—dziewiąty rok ery faszystow:
skiej

Katastrofa w kopalni Maybach.
SAARBRUCKEN. (Pat). Lista

ofiar katastrofy w kopalni
Maybach wynosi 102 zabitych.

Prócz tego jest 29 rannych i 2
zaginionych.

Nowe ofiary teroru bolszewickiego.
MOSKWA. (Pat). Wykryto orga-

nizację kontrrewolucyjną, złożoną
głównie z inżynierów, działających
konspiracyjnie pod nazwą partji
przemysłowej. Organizacja ta mia-
ła rzekomo na celu sztuczne wy*

wołanie kryzysu przez działalność
destrukcyjną w różnych dziedzi-
nach gospodarki krajowej i dąży-
ła do tego, by przesilenie rozsże*
rzało się równocześnie z inter-
wencją zagranicy.

LISTA.

NARODOWA
STAJE do WYBORÓW, aby WYWALCZYĆ

PRZEMYSŁOWI
ochronę i poparcie wytwórczości krajowej, oraz

znaczne ograniczenie przedsiębiorstw państwowych
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Nowy prezydent Brazylji.
LONDYN (Pat) Z Ponta Gros-

sa donoszą, że koło wojskowe
w Rio de Janeiro ofiarowało sta-
nowisko prezydenta republiki kan-
dydatowi liberałów Getulio Var-
gas, który przepadł w odbytych
wiosną r. b. wyborach na prezy-
denta.

RIO DE JANEINO. (Pat). Ko-
respondent Reutera dowiaduje
się, iż zaofiarowane przez rząd

tymczasowy stanowisko prezyden-
ta republiki zostało przyjęte przez
dr. Vargasa. Jak przypuszczają,
Vargas, który był kandydatem li-
beralnym na stanowisko prezy-
denta przy wyborach na wiosnę
roku bież., przybędzie w dniu 27
do stolicy, celem objęcia władzy.
Demoblizacja oddziałów związko-
wych rozpoczęła się w dniu
26 b. m.

 

Kronika Przedwyborcza.
Zatwierdzenie list wybor-

czych.
Na posiedzeniu Okręgowej Ko-

misji Wyborczej Nr. 63 w Wilnie
dnia 27 bm. Komisja definitywnie
zatwierdziła listy wyborcze, zgło-
szone przez dziewięć stronnictw,
a mianowicie: Bezpartyjny Blok
Współpracy z Rządem — do Sej-
mu i Senatu, Lista Narodowa—
do Sejmu i Senatu, Ogólno-Zy-
dowski Blok Gospodarczy — do
Sejmu i Senatu, Blok Lewicy So-
cjalistycznej (Bund, N.S.P.P.) —
do Sejmu, Zydowski Komitet Wy-
borczy Poalej Sjon — do Sejmu,
Lewica Robotniczo-Chłopska —
do Sejmu, Jedność Robotniczo-
Chłopska — do Sejmu, Centralny
Związek Białoruskich Kulturalno-
Oświatowych Organizacyj i Insty-
tucyj—do Senatu, Związek Obro-
ny Prawa i Wolności Ludu — do
Sejmu i Senatu.

Okręgowa Komisja Wyborcza
zakwestjonowała: 1) sejmową li-
stę Ulkraińskiego i Białoruskiego
Bloku Wyborczego wskutek wątpli-
wości co do autentyczności kil-
kunastu podpisów, złożonych na
tej liście i 2) sejmową listę Bloku
Obrony Praw Narodowości Zy-
dowskiej w Polsce z powodu zło-
żenia przez pełnomocników tej
listy sprostowania imienia kandy-
data Truskiera Adolfa-Abrahama
na „Abrama“. Co do tych dwėch
list sejmowych, Komisja powež-
mie ostateczną decyzją na po-
siedzeniu w dniu 29 bm. Senackie
listy tych stronnictw zatwier-
dzono.

Ponadto z listy sejmowej Jed-
ności Robotniczo-Chłopskiej Ko-
misja skreśliła nazwiska dwóch
kandydatów: Burzyńskiego Stani-
sława i Hęnocha Gerszona, zaś z
listy senackiej Związku Obrony
Prawa i Wolności Ludu skreślono
kandydata Wacława Paszkow-
skiego.

Z Okręgowej Komisji wy-
borczej w Lidzie.

Na posiedzeniu Okręgowej
Komisji Wyborczej w Lidzie w
dniu 25 bm. po rozpatrzeniu for-
malności, dotyczących  poszcze-
gólnych list wyborczych, unieważ-
niono listę Kresowego Stron-
nictwa Chłopskiego z Szendry-
kiem na czele ilistę Ukraińskiego
i Białoruskiego Bloku Wyborcze-
go z p. Jeremiczem, oraz zakwe-
stjonowano do następnego po-
siedzenia listę Narodowo - Biało-
ruskiego „Zewu”, na czele której
której stoi p. Małgorzata Blichar-
ska, właścicielka majątku, wdowa
po generale wojsk rosyjskich.
Ponadto zaskarżono listę Centro-
lewu. Zatwierdzono pozostałe li-
sty, a mianowicie listy mające
odpowiednik w listach państwo-
wych: B.B.W.R, listę Bloku Obro-
„ny Praw Narodowości Zydowskiej
w Polsce; listę Ogólno-Zydowskie-
go Narodowego Bloku gospodar-
czego, listę Katolickiego Bloku
Ludowego oraz listy lokalne, nie
mające odpowiednika w listach
państwowych: Stronnictwa Chłop-
skiego, Chłopskiego Polsko-Litew-
skiego Białoruskiego Bloku oraz
Centralnego Związku Białoruskich
Kulturalno-Oświatowych  Organi-
zacyj i Instytucyj.

Okregowa komisja wybor-
cza w Nowogródku.

,  NOWOGRÓDEK. (Pat). W dniu
27 b. m. odbyło się posiedzenie
okręgowej komisji wyborczej, na
którem unieważniono listę Stron-
nictwa Chłopskiego. Pozatem za*
kwestjonowano listy Centrolewu,
oraz Ukraińsko-Białoruskiego Blo-
ku Wyborczego. Zatwierdzone zo*
stały listy Bundu i N. P.R., B.B.
W. R., Bloku Obrony Praw Naro-
dowości Żydowskiej w Polscei
Centrosojuzu.

Wiece narodowe w War-
szawie.

W niedzielę odbyło się w sto-

licy siedem wielkich zgromadzeń

Śtronnictwa Narodowego. Ogółem

przeszło 10 tysięcy słuchaczy bra-
ło w nich udział.

Największe zgromadzenie od-
było się w sali Stow. Techników.
Przemawiali tam p. Zofja Zaleska
i prof. Rybarski.

Wszędzie entuzjastycznie przyj-
mowano mówców, nigdzie skokój
nie był zakłócony.

Unieważnienie listy naro:
dowej w Łodzi.

W sobotę późnym wieczorem
zakończyło się posiedzenie okrę-
gowej komisji wyborczej Nr. 13
(Łódź miasto). Komisja zatwier-
dziła 13 list, unieważniając ze
względów czysto formalnych 2
listy, a mianowicie: listę Stron-
nictwa Narodowego Nr. 4. i listę
monarchistyczną Nr. 21.

Niepowodzenie sanacji
w Wieikopolsce.

Zwołany na niedzielę w Po-
znaniu wiec B. B. w kinie Fkro-
polis, zmienił się w olbrzymią
manifestację narzecz Listy Naro-
dowej. Wśród tłumów publicz-
ności zwolennicy sanacji nie sta-
nowili nawet piątej części zebra:
nych. Skoro tylko zaczął prze-
mawiać czołowy kandydat B. B.
w Poznaniu, p. Surzyński, ozwały
się liczne protesty. Osławionego
Ciszaka nie dopuszczono do gło-
su publiczość zaczęła wznosić
gromkie okrzyki na cześć Roma-
na Dmowskiego i Wojciecha
Trąmpczyńskiego. Wówczas sa-
natorzy dali znak swej orkiestrze,
która poczęła grać „Pierwszą
Brygadę. Orkiestrę zagłuszył tłum
śpiewem „Nie rzucim ziemi..."
Ostat*cznie wiec został rozwiąza-
ny. Manifestacje przeniosły się
na miasto. Szczególnie na pla
cach Wolności i Swiętokrzyskim
oraz na ulicy św. Marcina de-
monstrowario przeciw sanacji.
Ukazały się silne oddziały policji
pieszej i konnej, która aresztowała
ogółem 24 osoby, głównie z po-
śród młodzieży.
W Ostrowie Wielkopolskim

sanacja zwołała wiec kolejarzy,
których przybyło przeszło dwa i
pół tysiąca. Skoro przemawiać
zaczął p. Wrobiński w imieniu
listy Nr. 4, wiec przemienił się w
żywiołową manifestację na rzecz
Listy Narodowej. Sanacyjne pre-
zydjum wiecu opuściło salę

Tak samo wiece BB. w Opa-
lenicy, w Pobiedziskach, w Ko-
strzyniu itd. zamieniły się w ma-
nirestacje Stronnictwa  Narodo-
wego.
W Smiglu na wiecu BB. prze-

mawiał kandydat sanacyjny dr.
Konkiewicz. Skoro pan ten oświad-
czył, ze Narodowa Demokracja
okrada państwo, na sali ozwały
się tak żywe okrzyki oburzenia,
że Konkiewicz nie mógł konty-
nuować swych oszczerstw. Ze-
branie zamanifestowało wolę po-
parcia Listy Narodowej.

Postępex Konkiewicza zaslu-
guje na szczególną uwagę. Jest
on piękną ilustracją metod wy-
borczych.
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Drobne wiadamości.
Zmiana nazwy.

GDYNIA. (Pat.). Walny zjazd
Zjednoczenia Ligi Morskiej i
Rzecznej postanowił zmienić naz-
wę Ligi Morskiej i Rzecznej na
Ligę Morską i Kolonjalną.

Deszcz, powódź, śnieżyca.
WIEDEŃ (Pat.) Od soboty pa-

da w Wiedniu bezustannie ule-
wny deszcz, jakiego nie pamięta-
ją od 1885 roku. Piwnice w wie-
lu niżej położonych domach zo-
stały zalane wodą. Straż ogniowa
interwenjowała w przeszło 100
wypadkach. W okolicach Wiednia
1 Alpach spadł obfity śnieg. Ka-
bel telefoniczny między Wied-
niem i Passawą został uszkodzo-
ny. W Styrji liczne rzeki wystą-
piły z brzegów.

Paderewski gościem pre-
zydenta Hoovera.

NOWY YORK, (Pat.)  Prezy-
dent Hoover zaprosił Paderew-
skiego, ażeby na czas swego po-
bytu w Waszyngtonie zamieszkał
w Białym Domu. Paderewski
przyjedzie do Waszyngtonu 24
listopada. Koncert jego odbędzie
się 26 listopada.

Wykolejenie.

KRAKÓW. (Pat). Dnia 26 b.m.
o godz. 15 wykoleił się około
Kęt pociąg towarowy, idący z
Andrychowa. 4 wozy rozbite, re-
szta wywrócona. Ofiar w ludziach
niema. Ruch przerwano na 24
godziny. Prawdopodobie, _przy-
czyną wykolejenia się pociągu
było pęknięcie szyny.

Wielka powódź.

SMYRNA. (Pat). W czasie o
statniej powodzi uległo zniszcze-
niu 500 zabudowań. Jest wiele
ofiar "w ludziach. Rozpoznano
zwłoki 60 ofiar. Wysokość szkód
trudno narazie ustalić. Komuni-
kacja kolejowa i telefoniczna
przerwana.

OD ADMINISTRACJI

czas odnowić prenumeratę

na miesiąc LISTOPAD.

-„twartet” w kli Saiadcict
W dniu 23 b. m. w Auli Snia-

deckich odbył się inauguracyjny
„Czwartek",urządzonyprzezSekcję
Kulturalno - Samokształceniową
Bratniej Pomocy Pol. Mł. Akad.
USB.

Czwartek rozpoczął się prze-
mówieniem Bohdziewicza, który
wobec przedstawiciali Senatu U.
S. B. i licznie zgromadzonej mło-
dzieży, wygłosił referat n.t. „Pro-
dukcja radości”. W przemówieniu
swem p. Bohdziewicz zobrazował
działalność Towarzystwa Szubraw-
ców, jako propagatorów radości
i humoru, następnie, przecho-
dząc do czasów ostatnich, mówił
o działalności różnych zrzeszeń
akademickich, jak „Włóczęgów”.
Prelegent zakończył swe przemó-
wienie wspominając o Akade-
mickiem Kole Dramatycznem.

Następnie przemówił p. Dem-
biński, nawołując młodzież do
zgodnego |pożycia i podkreślając,
że pomimo różnic ideowych, šro-
dowisko akademickie wileńskie
umiało dotąd występować zgo-
dnie, gdy chodziło o młodzież,
jako o całość.

Po przemowieniach nastąpiła
właściwa część  „Czwartku” —
wesoła immatrykulacja, czyli sym-
boliczne przyjęcie przez starsze
pokolenie akademickie  nowo-
wstępujących do grona obywateli
Rzeczpospolitej Akademickiej.

Uroczystość rozpoczął mistrz
ceremonji p. Bujnicki, poczem w
otoczeniu straży honorowej zajęli
miejsce na podjum senjorzy wy-
działów, z senissimusem p. Ha-
łaburdą na czele.

Sprowadzono z galerji „wiecz-
nego studenta" i po odczytaniu
listy zasłużonych dla Rzplitej aka-
demickiej zabrał głos p. Hała-
burda wskazując nowowstępują-
cym ich obowiązki, nawołując do
zgodnego pożycia i do umiłowa-
nia Almae Matris.

Po przemówieniu senissimusa
przemówił do młodzieży J. M.
Rektor prof. Januszkiewicz, który
zwrócił uwagę młodzieży na ko-
nieczność nietylko zgodnego po-
życia pomiędzy sobą ale również
na obowiązek bardziej serdeczne-
go stosunku do ciała wykładają-

 

 

 

cego. Sądząc z serdecznego na-
stroju przemówienia J. M. Rekto-
ra należy mieć nadzieję, że wła-
dze uniwersyteckie przyjmą pod
uwagę postulaty młodzieży i że
pomiędzy ciałem profesorskiem i
młodzieżą będzie panowała zu*
pełna harmonia.

Po prżyjęciu przez senjorów
wydziałów junjorków immatryku*
lację zakończono.

Na zakończenie odbyła się
„Żywa Gazetka", która: jednak
z powodu złej akustyki sali Snia*
deckich nie została dokończona,
przeniosła się jednak na zakoń”
czenie do „Ogniska Akad”, które
tego wieczora nowowstępujący
obejmowali w posiadanie.

Humorem tryskające dowcipy
i wiersze, pieśni dziadowe i listy
rozbawiły zgromadzoną  mło*

dzież. Fi.
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2 prasy.
O tajność głosowania.
W związku z agiłacją B. B. na

„dobrowolnego” jawnego
głosowania red. „Naprzodu* otrzy-
mała od grona profesorów Uni-
wersytetu Krakowskiego  wyja-
śnienie następujące:

Konstytucja i ordynacja wyborcza
postanawia, że wybory mają być tajne
i zawiera dokładne przepisy chroniące
tajność głosowania.

Tajność głosowania ma na celu
obronę woli wyborcy przed presją £
i terorem.

„Sanacja* chce zniszczyć tajność
wyborów celem wywarcia presji i teroru
na wyborców. )

Rzuciła hasło, ażeby zwolennicy BB.
„dobrowolnie* głosowali jawnie.

Jeżeli zatem wyborca zechce gło-
sować tajnie, popadnie w podejrzenie,
że oddaje swój głos nie na BB.

2 Urzędnik z obawy przed przełożo-
nym, kupiec i przemysłowiec z obawy
przed władzami podatkowemi — bę-
dą się wzdragali głosować tajnie i w
najlepszym razie wstrzymają się od
głosowania.

Generalny komisarz wyborczy p.
Giżycki dał „wyjašnienie“, że takie
„dobrowolne” jawne głosowanie jest do-
puszczalne.

Ze stanowiska prawniczego „wyja-
Śnienie" to nie wytrzymuje krytyki.
Albowiem tajność głosowania nie jest
prawem prywatnem, którego można się
„dobrowolnie* zrzec, lecz jest przepi-
sem prawa publicznego, którego naru-
szenie jest przestępstwem i pociąga za
sobą nieważność wyborów.

Jawnie głosować nie wolno.

Wybory z „dobrowolną* jawnością
głosowania byłyby nadużyciem i mu-
siałyby zostać unieważnione.

Przewodniczący obwodowych ko-
misyj wyborczych, którzyby dopuścili
do jawnego głosowania, podlegaliby ka-
rze więzienia do pięciu lat.

Zobowiązanie.

„Głos Narodu* przedstawia na
podstawie cyfr i faktów rosnące
z dnia na dzień zubożenie kraju:

Najbardziej wyraźną cechą postę-
pującego zubożenia kraju jest spadek
dochodów monopolowych, gdyż w prze-
ciwieństwie do podatków, które można
wyegzekwować choćby z równoczesną
ruiną przesiębiorstwa, wpływy z mono-
połów mają charakter dobrowolny i za-
leżą jedynie od zasobności konsumenta
Otóż monopole przyniosły w sześciu
ostatnich miesiącach 414 milj. zł, czyli
w ciągu roku przyniosą 828 milj., za-
miast spodziewanych 956 milj! Jest to
ubytek 128 milj. zł. We wrześniu dały
one tylko 77 milj, gdy we wrześniu
ub, r. 88 milj. Dodajmy, że spadek ten
wiąże się ściśle z podwyźką soli, tyto-
niu i spirytusu, czyli że dalsza pod-
wyżka tych cen może dać tyl<o jeszcze
gorsze rezułtaty. Podobnie zawiodły cła,
dając w półroczu tylk 134 milj, za-
miast preli .inowanych 193 milj. Przed-
siębiorstwa państwowe które w półro-
czu winny wpłacić do skarbu 90 milj. zł.,
spisały się jeszcze gorzej, wpłaciły bo-
wiem tylko 55 mil. Etatyzm sanacyjny
zawodzi na całej ilnji.

Jedynie podatki bezpośrednie i po-
średnie (z wyjątkiem majątkowego)
wpływają normalnie.
egzekutorów.,

Jest to zasługa

 

KRONIKA.
Wiadomości kościelne.

— Ziemia kościelna na te-
rytorjum archidiecezji wileń-
skiej. Ziemia, zabrana Kościołowi
i oddana duchowieńswu prawo-
sławnemu, i dotąd pozostająca w
jego posiadaniu: 490 hekt. (obrz.
łac.), 8,695 hekt. (obrz. unicki) —
razem 9,185 hekt.; ziemia, pozo-
stająca w posiadaniu Rządu pol-
skiego — 10.885 hekt. (obrz. łac.),
3,358 hekt. (obrz. unick.)—razem
14,245 hekt.; Rząd polski rozpar-
celował 5,331 hekt. (obrz. łac.),
3,896 hekt. (obrz. unick.) — razem
9,227 hekt. Ze względu na to, że
w wielu wypadkach, przy zdoby-
waniu informacyj, napotykało się
na liczne i wprost nieprzezwycię-
żalne przeszkody, powyższe dane
są znacznie od rzeczywistych
mniejsze.

— Nowa powódź druków
sekciarskich. Wykorzystując pod-
stępnie zarządzenie Stolicy Apo-
stolskiej o dniu misyjnym wosta-
tnią niedzielę października, sek-
ciarze z Ameryki i Niemiec, zwła-
szcza adwentyści, rozpoczęli na-
nowo roznosić swe wydawnictwa,

zawierające haniebne napady na
religjię i władze kościelne; wpro-
wadzając w błąd mieszkańców

wsi i przedmieść sfałszowaną

aprobatą kościelną, wyłudzają pod-
stępnie ofiary „na misje”.

— IV Zjazd delegatów Zwią-
zku Akademickich Kół Misyj-
nych w Polsce. Pod protektora-
tem J. E. Księdza Arcybiskupa-
Metropolity Wileńskiego i J. M.
Rektora (l. S$. B. odbędzie się w
Wilnie dn. 1—3 listopada 1930 r.
IV Zjażd delegatów Związku Aka-
demickich Kół Misyjnych w Pol-
sce. Wraz ze Zjazdem będzie Wy-
stawa Misyjna (w parku po-ber-
nardyńskim. Zjazd rozpocznie się
Mszą św. w Bazylice, celebrowa-
ną przez JE. Księdza Arcybisku-
pa-Metropolitę o godz. 10-ej m. 15;
kazanie wygłosi ks. Kucharski,
T. J. Inauguracja Zjazdu o godz.
12-ej m. 45, otwarcie wystawy o
godz. 14-ej. Odczyty wygłoszą: ks.
K. Kucharski, T. J., ks. Jan Rzy-
mełka, misjon., ks. Włodzimierz

Piątkiewicz, T. J. i inni. W Zjež-
dzie wezmą udział goście z Lo-
twy, Estonji i Finlandji. m

Z miasta.

— Sanacja w Kasie Chorych.
W najbliższym czasie przy Kasie
Chorych m. Wilna utworzona zo-
stanie komisja weryfikacyjno-kla-
syfikacyjna, złożona z pracowni-
ków przedstawicieli Kasy, oraz de
legata władzy nadzorczej. Komisja
będzie miała na celu przeprowa-

 

J. N. POTAPIENKO.

dzanie szczegółowej selekcji wśród
pracowników i w przyszłości bę-
dzie decydować również o przy-
jęciu nowego personelu. (d)

„Miesiąc Pomorza" w
Wileńszczyznie. W dniach od
16 listopada do 16 grudnia r. b.
odbędzie się w  wileńszczyznie
miesiąc propagandy Pomorza,
noszący miano „Miesiąc Pomo-
rza”. Celem tego miesiąca bę-
dzie pogłębienie wśród  społe-
czeństwa polskiego znajomości
znaczenia Pomorza i morza dla
Polski, oraz zebrania funduszów.
na zwiększenie naszej siły obron-
nej.
ze główny Związku Obro-

ny Kresów Zachodnich inicjator
„Miesiąca Pomorza* wszystkie
fundusze, które będą zebrane
przeznaczy na zakup eskadry
hydroplanów bojowych dla woj-
ska i prace kulturalno oświatowe
Z. O. K. Z. na terenie Pay >

— Małżeństwa, urodziny i
zgony wWilnie. Według danych
statystycznych w ubiegłym miesią-
cu zawarto w Wilnie małżeństw
207. Ulrodziło się żywo dzieci 387.
Wśród żywo urodzonych . było
chłopców 195. W tymże miesią-
cu zmarło 359 osób. d.

Sprawy miejskie.

— Reorganizacja kinemato-
grafu miejskiego. Na ostatniem
posiedzeniu komisji teatralnej,
poruszona była między innemi
sprawa kinematografu miejskiego,
eo do którego większość człon-
ków komisji poczyniła cały sze-
reg zastrzeżeń, stwierdzając zgod-
nie, iż repertuar kinematografu
jak również niedomagania orga-
nizacyjne składają się na stopnio-
wy upadek tego przedsiębiorstwa,
które z natury rzeczy powołane
jest do odegrania roli wycho-
wawczej w stosunku do uczącej
się młodzieży zaś przez odpo-
wiedni dobór repertuaru powin-
no się stać placówką, odpowia-
dającą wymogom kulturalnymi
artystycznym  biedniejszej lud-
ności naszego miasta. W związku
z tem Magistrat projektuje po-
czynić pewne kroki celem re-
organizacji kina miejskiego. d.
— Przektadanie kosztów

budowy ulic na właścicieli do-
mów. Magistrat m. Wilna otrzy-
mał z ministerjum robót publicz-
nych zarządzenie, które wyjaśnia,
"że urządzenie i utrzymanie ulic
i placów miasta należy do gmi-
ny, która może na podstawie
uchwały Rady Miejskiej w całości
lub częściowo przełożyć na wła-
ścicieli odnośnych działek, koszty

16 — Masz rację,

pierwszego urządzenia ulic do
szerokości 20 metrów. Oprócz
zwrotu wartości gruntów, stano-
wiących  wlasność gminy lub
przez nią nabytych, mogą być
przełożone na właścicieli: 1) kosz-
ty budowy jezdni i chodników,
2) koszty urządzenia oświetlenia,
3) koszty urządzenia wodociągów
i kanalizacji, odpowiadające kosz-
tom założenia przewodów o naj-
mniejszym wymiarze,  stosowa-
nym w mieście.

Z powyższego wynika, że tyl-
ko koszty pierwszego urządzenia
jezdni chodników, oświetlenia,
wodociągów i kanalizacji mogą
być przełożone na właścicieli bez
względu na to, czy te wszystkie
urządzenia budowano jednoczeš-
nie, «czy też w pewnych odstę-
pach czasu

Natomiast nie mogą być
przekładane koszty utrzymania
ulic, ani koszty ulepszenia istnie-
jącej już urządzonej nawierzchni
ulic, ani koszty rozszerzenia, prze-
budowy, zmiany rodzaju na-
wierzchni już urządzonej ulicy,
ani tembardziej wogóle koszty
remontu ulic urządzonych. d.

Sprawy wojskowe.
— Nowy d-ca 1 dyw. piech.

leg. w Wilnie. Ministerstwo Spraw
Wojskowych podpisało nominację
pułk dypl. Stanisława Skwarczyń-
skiego na stanowisko dowódcy 1
dywizji piechoty legjonów. (d)

Sprawy akademickie.
—Sekcja Pośrednictwa Pra-

cy przy Bratniej Pomocy Polskiej
Młodzieży Akademickiej U. S. B.
w Wilnie niniejszem komunikuje,
że ma na listach swoich wykwa-
lifikowanych korepetytorów, oraz
pracowników biurowych, których
niniejszem poleca.

Posiedzenie Wydziału
Wykonawczego Wojewódzkie-
go Komitetu Wileńskiego Po-
mocy Młodzieży Akademickiej.
W dniu 24 peździernika 1930r. w
małej seli konferencyjnej Wileń-
skiego Urzędu Wojewódzkiego,
pod przewodnictwem prezesa Ko-
mitetu p. wojewody Władysława
Raczkiewicza odbyło się posie-
dzenie Wydziału Wykonawczego
Komitetu Wojewódzkiego Pomo-
cy Młodzieży Akademickiej.

Wśród wielu spraw będących
przedmiotem obrad Wydziału na
czoło wysunęły się: sprawa orga-
nizacji IX-go „Tygodnia Hkademi-
ka", sprawozdanie z przebiegu
akcji budowy i urządzenia Fka-
demickiej Kolonji Wypoczynko-
wej w Legaciszkach oraz spra-
wozdanie z przebiegu obrad X-do
Ogólnego Zebrania Rady Naczel-
nej do Spraw Pomocy Młodzieży
Akademicki*j. W wyniku obrad
po złożeniu przez p. Inż. Augu-
sta. Przygodzkiego sprawozdania.
z budowy Kolonji w Legacisz-
kach, p. Wojewoda przedstawił
program prac Komitetu na naj-
bliższą przyszłość, który został
przyjęty. P. Radca Stanisław Zda-
nowicz złożył obszerne spra-
wozdanie z przebiegu obrad X-go
Ogólnego Zebrania Rady Naczel-
nej do Spraw Pomocy Młodzieży
Akademickiej, na którem wśród
wielu spraw żywo omawiana była
sprawa działalności Komitetów
Wojewódzkich,  przyczem pod-
kreślić należy, iż działalność Ko-
mitetu Wileńskiego wysuwa się
na czołowe miejsce wśród szere-
gu innych Komitetów. Następnie
omawiana była sprawa budowy
Sanatorjum  Fkademickiego w
Zakopanem, oraz sprawa zmiany
statutu Rady.
W tym celu wyłoniono odpo-

wiednią Komisję. Po zreferowa-
niu przez p. Władysława Babic-
kiego programu IX-go „Tygodnia
Akademika” uchwalono ten ostat-
ni zorganizować w okresie od 27
listopada do 4-go grudnia 1930 r.
O szczegółach akcji oraz o skła-
dzie Komitetu Honorowego „Ty-
godnia* będzie wzmianka w od-
dzielnem miejscu. Po załatwieniu
szeregu innych spraw bieżących,
posiedzenie po 2 godzinnych
obradach zamknięto.

Z życia stowarzyszeń.
— Budowa pomnika ku czci

poległych 85 p. p. strzelców
wileńskich. Na posiedzeniu Za-

towarzyszu, to wielka niego-
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rządu T-wa Przyjaciol 85 p. p.
strzelców wileńskich w dniu 13.X
r. b. powzięto jednogłośną uchwa-
łę w sprawie natychmiastowego
przystąpienia do realizacji budo-
wy pomnika wWilnie ku czci po-
ległych 85 p. p. strzelców wileń-
skich. W akcji tej, na pierwszy
plan wysuwa się konieczność ze-
brania funduszów potrzebnych do
wzniesienia tego widomego do-
wodu pamięci wilnian o tych,
którzy życiem swem opłacili chlu-
bną historję pułku, walczącego
pod nazwą „dzieci Wilna”.
W tym celu Zarząd T-wa roz-

syła listy do wszystkich organiza-
cyj, stowarzyszeń, instytucyj pań-
stwowych i samorządowych z go-
rącą prośbą, aby nikt nie odma-
wiał choćby najskromniejszego
datku na ten szlachetny cel.

Niezależnie od zbiórki na listy,
w dn. 1, 2 i 3 listopada odbędzie
się, jak już donosiliśmy, kwesta
publiczna na budowę omawiane-
go pomnika. .

Nikogo chyba nie będzie w
mieście, kto mógłby odmówić zło-
żenia ofiary, bo niema także chy-
ba nikogo, kto zdążył zapomnieć
o złożonej ofierze krwi i życia
przez „dzieci Wilna”.
— Z Tow. Lekarskiego. We

środę dnia 29 b. m. o godz. Bej
odbędzie się w lokalu Wileńskie-
go Towarzystwa Lekarskiego (Zam-
kowa 24) uroczyste posiedzenie
T-wa ku uczczeniu pamięci zmar-
łego, stałego sekretarza Towarzy-
stwa, Ś. p. prof. dr. Stanisława
Trzebińskiego. Przemówienia wy-
głoszą: J. M. Rektor prof. Janu-
szkiewicz, prezes T-wa prof. J.
Szmurło, prof. Jasiński, doc. Sa-
farewicz.
— Środa Literacka odbędzie

się jutro 29.X o godz. 8-ej wiecz.
w siedzibie Związku Literatów,
Ostrobramska 9. Tematem jej bę-
dzie pogadanka dr. Marjana Mo-
relowskiego, prof. historji sztuki
z U. S. B., na temat uroczystości
stulecia niepodległości Belgji.

— Liga Morska i Rzeczna.
W dniu 19 b. m. w lokalu Sto-
warzyszenia Techników przy ul.
Wileńskiej odbyło się Zwyczajne
Walne Zgromadzenie L. M. i Rz.
Oddz. Wil.

Zgromadzenie zagaił Prezes
Kurator Pogorzelski, powołując
do prezydjum Prezesa Maleckiego.

Działalność Zarządu rozwijała
się w trzech kierunkach, a mia-
nowicie: Propagandy idai mor-
skiej i celów Ligi w społeczeń-
stwie, nauki żeglarstwa, oraz po-
większenia funduszów i stanu po-
siadania Ligi.

Propaganda idei Ligi prowa-
dzona była czy to za pomocą od-
powiednich filmów, ilustrujących
nasze morze i rozwój Gdyni i wy-
świetlanych tak w kinach w Wil-
nie jak teź i na prowincji, — czy
to za pomocą odczytów, imprez,
„Dwu Tygodnia Propagandy" it.d.
W czasie Il Targów Pėlnoc-

nych urządzone było specjalne
stoisko Ligi, gdzie można było
oglądać wystawę morską.

Na specjalną uwagę zasługuje
fakt, iż L. M. i R. podjęła inicja-
tywę zorganizowania protestu spo-
łeczeństwa przeciw zakusom Nie-
miec na nasze granice. W tym
też celu urządziła kwestę uliczną
i zbiórkę za pomocą list odpo-
wiednich funduszy na budowę
łodzi podwodnej „Odpowiedź Tre-
wiranusowi“.

Ježeli idzie o propagandę nau-
ki žeglarstwa, to w tym celu byli
zaangažowani specjalni trenerzy,
którzy wyszkolili pokaźną ilość
sterników, a mianowicie: 6 osób
z mieszkańców Trok i 20 osób
zamieszkałych poza  Trokami.
Znacznie została powiększona
ilość żaglówek.

Wobec tego, iż przystań sta-
wała się zbyt ciasna, rzucona zo-
stała myśl, aby wybudować od-
powiednie schronisko, mogące
służyć jako przystań i jednocze
śnie jako przytułek dla turystów.

Schronisko zostało wybudowa-
ne lecz pozostały jeszcze niepo-
kryte zobowiązania na sumę
zł. 20.000.

Do Zarządu na nowy czaso-
kres zostali wybrani: Borowski
Michał admirał, Blinstrub Włady-

 

  

Kobieta
współczesna

nie poddaje się już cier-
pliwie bólowi głowy. Gdy
tenból, nieuniknionyprzy
dzisiejszym tempie życia,
zaczyna jej dokuczać, za-
żywa szybko 1—2 orygi-
nalnych tabletek Aspiriny,
któresprawiają jej ulgę.

Istnieje tylko jedna
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sław kontradmirał, Buczyński Ja-
zef, Czarnowski Wiktor radcó,
Czarnowski Czesław doktór, Huss
Józef porucznik. Kirtiklis Stefan
wice-wojewoda, Kontowt sędzia
Sądu Apelacyjnego, Kopeć Edward
dyrektor, Miłkowski Roman dy-
rektor, Pogorzelski Stefan Kura-
tor, Ratyński Edward prezes, Ro-
howicz Jan kupiec, Rydzewski
Bronisław profesor, Szumański
Władysław kupiee, Sławiński Wa-
cław inżynier, Zuchowicz Karol
prezes, Zawadzka Stanisława.

Do Komisji Rewizyjnej: Ma-
lecki Jan prezes, Pietraszewski
Jan prezes, Łączyński Stanisław
prezes.

4
Sprawy żydowskie.

— Zatarg pomiędzy rzeźni-
kami żydowski mi zaostrza
się. Brak mięsa w jatkach ży-
dowskich. Zatarg między żydow-
skimi pracodawcami, a robotni-
kami mięsnymi, coraz bardziej
zaostrza się. W niedzieię odbyły
się posiedzenia pracodawców i
pracowników.

Pracodawcy na posiedzeniu uch-
walili trwać nadal przy swych żą-
daniach, t. j. niedopuszczenia pra-
cowników do rzeźni, niedostar-
czania mięsa, jeżeli wspomniani
będą się w niej znajdować i wy-
dalenia wichrzycieli.

Robotnicy zaś żądają przyję-
cia ich z powrotem do pracy na
popizednich warunkach.

Wczoraj jatki żydowskie nie
otrzymały już transportu mięsa.

(d)

Kronika policyjna.
— Zderzenie taksówek. 26 b. m.

przy zbiegu W. Pohulanki i Piłsudskiego
szofer taksówki 38048, Kłusewicz Józef
(Raduńska 88) najechał przez nie-
ostrożność na taksówkę 9. Skut-
kiem zderzenia ta ostatnia została
mocno uszkodzona. Wypadków z ludźmi
nie było.

— Podrzutek. 26 b. m. przy W.Po-
hulance 20 znaleziono podrzutka płci
męskiej w wieku około 3 tygodni, przy
którym znaleziono kartkę w języku ży-
dowskim „Dziecko jest narodowości
żydowskiej, na imię Sima*. Dziecko
umieszczono w przytułku Toz.

Oryginalna kradzież.
Ubiegłej nocy nieznani spraw-

cy spuścili wodę ze stawu nale-
żącego do folwarku Wysokie gm.
co*szyckiej, a następnie zabrali
wszystką rybę wagi około m ją

g

Różne.
— Podziękowanie. Związek Lite-

ratów składa serdeczne podziękowanie

p. W. Strzedzińskiemu, właścicielowi za-
kładu introligatorskiego przy ul. Zam-
kowej 12, za wspaniały dar w postaci
drogocennej, artystycznie wykonanej
„Księgi Gości*, przeznaczonej do sie-
dziby Związku i Celi Konrada.

Sport.
Posiedzenie Komitetu

P. W. i W.F. Onegdaj w lokalu
posiedzeń Rady Miejskiej odbyło
się posiedzenie zarządu miejskie-
go Komitetu P. W. i W.F., na
którem uchwalono wyasygnować
1'/, tys. zł. na prowadzenie pora-
dni sportowej w Wilnie przy
Ośrodku Zdrowia i 5.624 zł. na
strzelnicę mało-kalibrową.

Następnie, ze względu na cię-

żki stan finansowy,  polecono
Sekcji gospodarczej wyszukanie
nowego źródła dochodu, gdyż do-
tychczasowe fundusze, oraz sub-
sydja miejskie, nie wystarczają.
W końcu postanowiono zwró-

cić się do władz o przysłanie in-
struktorów dla podniesienia sportu.

(d)
Handel i przemysł.

— Konsumcja mięsagw Wil-
nie. W ubiegłym tygodn! na
targ miejski spędzono 1526 zstuk
bydła.

Na konsumcję miejscową za-
kupiono wazystkie spędzone  by-
dło. Ceny mimo silnego popytu
utrzymały się na poziomie po-
przedniego tygodnia. (d)

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

Dziś poraz 12-ty tętniąca młodzień-
czem życiem i werwą, wzruszająca
sztuka J. A. Hertza Młody las“.

— Teatr Miejski w „Lutni,
Dziś w dalszym ciągu najnowsza ko-
medja francuska A. Birabeau „Mała
grzesznica“. -

— Przedstawienie dla młodzieży
szkolnej w „Lutni*'. W sobotę 1 listo-
patia o godz. 3 min. 30 po poł. A. Fre-
dry „Pan Jowialski“.

— Operetka murzyńska w Wilnie
wystąpi w Teatrze „Lutnia” trzykrotnie
w czwartek 30, w piątek 31 o g. 8 w.
i sobotę 1 listopada o godz. 10
min. 30 w

— „Widma“ Moniuszki w Te-
atrze „Łutnia”. W dni zaduszne 1 1 3
listopada r. b. ukażą się tradycyjnym
zwyczajem „Widma* Moniuszki (Dzia-
dów cz II).

POLSKIE RADJO WILNO.
fFala 368 mtr.

Program:

Wtorek, dnia 28 października 1930 r.
11,58. Sygnał czasu.
12,05. Koncert popołudniowy: Tańce

dawne (płyty).
13,00. Komunikat meteorologiczny.
15,50. Odczyt: „Z dziejów strajku;

szkolnego w Król. Polsk.*
16.15. Kabaret (płvty).
17,15. Odczyt z Warsz.:

prac człowieka*.
17,45. Popularny koncert symf.
18,45. Kom.Związku Młodz.Rzemieśln.

w Wilnie.
19,10. Komunikat rolniczy.
19,25. Muzyka z płyt.
20,00. Feljeton humorystyczny w wyk

Wacława Malinowskiego art. dram.
20,15. Pogadanka 0 muzyce duń-

skiej.
20,30. Koncert muzyki duńskiej.

Duńscy artyści przed mikrofonem.
we wtorek 28 b. m. nadaje stacja

warszawska koncert muzyki duńskiej,
w czasie którego wystąpią zaproszeni
przez dyrekcję „Polskiego Radja“ ka-
pelmisirz L. Gróndhal i popularny w
Danji śpiewak. P. Knutson. :

„Zwarjowany Bar“,
Stacja stołeczna, oraz wszystkie

stacje prowincjonalne nadają we środę
o godz. 23 część programu miłego
teatrzyku rewjoweg> „Ūšmiech War-
szawy“. Teatrzyk ten mieszczący się
niemal że na przedmieściu Warszawy
wystawia obecnie rewję p. t. „Zwarjo-
wany bar*. Druga część tej rewji za-
prezentuje się radjosłuchaczom przez
mikrofon. Część ta odznacza się dużą
ilością piosenek w wykonaniu p. Broch-
wiczówny, której głos wychodzi bardzo
ładnie przez radjo.

Popierajcie Polską

Macierz Szkolną
Wileńska 15—5.
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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

 

jak gdybyśmy poraz pierwszy się spotkali. Każdy

Iistorja pewnej Kominy.
Ze wspomnień studenta.

Zawinął ją systematycznie do papieru, nasunął
swą baranią czapkę aż na brwi, pod lewą pachę
wziął zawiniątko z koszulą, w prawą dłoń ujął swą
zbójecką lagę, poczem wyrzekł klasyczną sentencję:

Omnia mea tnecam portoł. RA teraz, że-
gnajcie mi, towarzyszel

Dokąd?—spytał Fiedia.
— Przenoszę się na nowe mieszkanie...
— Jakto?
— A tak. Przeńosżę się na nowe mieszkanie.

Dość mam tej dziury. Nająłem już sobie pokój, na
trzeciem piętrze, bardzo wygodny, powiadam wam,
trzy kroki od uniwersytetu. Miesięcznie tylko dwa-
naście rubli, z samowarem.

— Jak že to, Kirdiaga?
— O co wlašciwie chodzi?
— A komuna? Więc dopóki nic nie miałeś,

korżystałeś z naszych pieniędzy, a gdy otrzymałeś
dobrze płatną lekcję...

to byłoby niegodziwością z mojej stro-
ny w dalszym ciągu korzystać z waszej pracy—
dokończył Kirdiaga.

— Mle, czy wiesz, że to niegodziwe!
Kirdiaga westchnął głęboko.

dziwość. Czy jednak moja w tem wina, że w miarę
rozwoju umysłowego zmieniły się moje poglądy?
Dziś jestem zdania, że komuna, to jednak  prze-
żytek dawnych, prymitywnych czasów i stosunków.
Komuna gnębi jednostkę, pozbawia ją najpiękniej-
szych cech indywidualnych, hamuje rozwój chara-
kterów indywidualnych tych najpiękniejszych kwia-
tów naszej psyche i w ten sposób staje się wro-
giem wszelkiego postępu...
że skoro doszedłem do takiego światopoglądu, było
by jeszcze większą niegodziwością z mojej strony
postępować wbrew przekonaniu niemu... Rzecz
oczywista, że składam dobrowolnie godność skarb-
nika, którą w swoim czasie mnie zaszczyciliście.
W kasie nie pozostało ani grosza. Żegnam was,
panowiel

Co rzekłszy, Kirdiaga zwrócił się ku wyjściu.
Niewątpliwie, na tę jego tyradę dało by się dużo
odpowiedzieć, ale przyznam się, że byliśmy wszyst-
kiem tem zaskoczeni, przygnębieni i zresztą, zda-
waliśmy sobie sprawę, że najbardziej przekonywu-
jące argumenty nasze byłyby tu daremne... ot,
przysłowiowe rzucanie grochu o ścianę. Tylko
Fiedia zdążył w ostatniej chwili upomnieć się:

— Zaczekaj. A moja koszula? przecie ona
na tobie...

— Mlboż się bez niej nie możesz obejść? —
spytał rozbrajająco dobrodusznym tonem Kirdiaga,
poczem dodał wspaniałomyślnie — niechże tak bę-
dzie: przyślę ci ją.

"  Poczem wyszedł. My, pozostali członkowie
komuny, patrzyliśmy długo w milczeniu na siebie,

Zgódźcie się, panowie, '

w oczach drugiego starał się wyczytać odpowiedź
na te pytania i uczucia, które targaly naszemi
wnętrznościami. Cały świat wydał nam się jakimś
dziwnym, niepojętym, tak całkiem niepodobnym
do teyo, jakim był przed kilku jeszcze minutami.

Z ogromnym wysiłkiem udało nam się zdobyć
gdzieś nieco pieniędzy i nasza komuna wegetowała
jeszcze w ciągu kilku tygodni, poczem zaszedł
nowy fakt:

Przyjechała matka Jagiełonowa. Gdy Jagie-
łonow wieczorem wrócił od niej, dowiedzieliśmy
się przyjemnej nowiny, że matka jego otrzymała
po kimś tam nieduży «spadek i że odtąd Jagiełonow
będzie otrzymywać miesięcznie trzydzieści rubli.

Wysłuchaliśmy wiadomości tej w milczeniu,
pomni, jak niedawno zawiedzione zostały najpięk-
niejsze nasze komunistyczne nadzieje. Lecz Jagie-
łonow pierwszy dotknął punktu drażliwego.

— Tylko, panowie, nie sądźcie, że ja teraz
odejdę od was... Nie... nie... broń Bože... ja pozo-
stanę tu z wami, na dotychczasowych warunkach...
W przeciwnym razie... w przeciwnym razie... wszak
to byłoby niegodziwością z mojej stronyl..

Tu zmieszał się i poczerwieniał jak panna.
Niewątpliwie, Jagiełonow miał dobre,$ szlachetne
serce. Czy godziło się jednak wyzyskiwać te jego
przymioty. Przecie zdawaliśmy sobie dobrze spra-
wę z tego, jak ciężką ofiarą był dla tego słabowi-
tego, od dzieciństwa wypieszczonego, chorowitego
chłopca, nasz spartański (z konieczności) tryb ży-
cia. Jakiem prawem mielibyśmy przeszkodzić mu
urządzić się skromnie, lecz wygodnie i oddać się

w zupełności ulubionej matematyce. Byłoby to nie-
sprawiedliwe. Bądź co bądź, posiadał obecnie Ja-
giełonow pewną rentę, podczas gdy my byliśmy
proletarjuszami, zależnymi całkowicie od przypad-
kowych naszych dochodów.

Poczęliśmy więc przekonywać Jagiełonowa,
by się od nas wyprowadził i urządził się podług
środków swoich. Na rarie opierał się, w końcu je-
dnak ustąpił,..

— Poniekąd macie słuszność... to strasznie
uciążliwa forma współżycia... jeżeli już mam praw*
dę wyznać, to cały ten czas był dla mnie prawdzi-
wą męczarnią... Ale... ale przynajmniej nie odmów:
cie mi, panowie, zjeść wspólnie dobry obiedek... i
pozatem, ile razy będziecie w ciężkiem położeniu,
zwracać się do mnie bez ceremonji, jak do starego
przyjaciela i kolegi...

Dnia tego zjedliśmy we trzech doskonały obia-
dek, pożyczyliśmy od Jagiełonowa całe pięć rubli
i wogóle pozostaliśtny dobrymi przyjaciołami.

Fiedia i ja długo jeszcze biedowaliśmy, mie-
szkając w dalszym ciągu na przedmieściu, u wdo-
wy po djaku, która nam ustąpiła półtora rubla, tak
że mieszkaliśmy za trzy ruble.

Przyszły egzaminy. Przygotowywaliśmy się do
nich z zapałem ludzi, dla których kwestja otrzyma-
nia, lub nie otrzymania stypendjum, było niemal
że kwestją życia i śmierci. Jakoż zdaliśmy świetnie
i otrzymaliśmy obydwaj stypendja Wtedy przenie-
śliśmy się do miasta i rozpoczęliśmy nowe życie,
jako prawdziwi bogacze — każdy na swoją rękę.

Taki był koniec naszej komuny.
Koniec.

     

   
    

    

      

      

 



Sport.
Polska — Łotwa 6:0.
Entuzjastą piłki nożnej nie

jestem, ale te wrażenia, których
doznałem na meczu Polska —
Łotwa na długo zostaną w mej
pamięci.

Dziesięć minut przed rozpo-
częciem meczu ulica Wiejska jak
długa i szeroka zapchana taksów-
kami, powozami i wreszcie pły-
nącą falą pieszych. ;Trybuny ża-
pełniają się tysiącami osób, w
lożach zajmują miejsce przedsta-
wiciele władz, konsul łotewski i
cały szereg znanych osobistości.

Nareszcie na zieloną trawę
wbiegają Łotysze w ciemno-czer-
wonych koszułkach i w białych
spodeńkach. Nasi mają białe ko-
szulki i czerwone spodenki. Po
odegraniu hymnów i po przywi-
taniu się drużyn sędzia p. Birlen
(Niemcy) rozpoczyna mecz.

Pierwsze zapoznawcze minuty
mijają na pojedynku Balcera z
lewem skrzydłem Łotwy. Balcer
wychodzi zwycięsko, ale strzelić
jednak nie może. Łotysze mają
parę ładnych i niebezpiecznych
sytuacji, które likwiduje szczęśli-
wie Kozmin (bramkarz). Lewa
wspaniała jego robinzonada wstrzy-
muje na samej linji silny i celny
strzał.

Ftak naszej reprezentacji z
Nawrotem, Balcerem i Malikiem
na czele zaczyna działać, sztur-
mując wciąż bramkę przeciwnika.

Stopniowo daje się odczuć
lekką przewagę gospodarzy, któ-
rzy są lepsi technicznie i więcej
z sobą zgrani. Łotysze zaś zdra-
dzają brak łączności między linją
ataku, a pomocą, która łamie się
i puszcza bezradnie Nawrota, któ-

w ciągłej przewądze naszych gra-
czy.

Po przerwie gra staje się mniej
ciekawą "o wolniejszem tempie.
Zapewnione zwycięstwo trzema
bramkami zaznacza się wyraźnie.
20 minut mija bez szczególnych
momentów.

Wtem ogromny, zawieszony
nad trybuną megafon ogłasza
nadzwyczajną wiadomość z Cze-
chosłowacji, gdzie drużyna Polski
walczy o pubar Środkowej Euro-
py. Soczyste słowa sprawozdawcy
oznajmiają, że przy trudnych wa-
runkach atmosferycznych i przy
złym stanie boiska gra jest wy-
równaną i że wynik do przerwy
brzmi 1:1 (ostateczny wynik 2:1
na korzyść Czechosłowacji). Spra-
wozdawca sportowy i gracz z
Pragi zasyłają pozdrowienia žy-
cząc by koledzy ich mecz z Ło-
twą wygrali.

Zanim ucichły te słowa, pu-
bliczność przejętą możliwością
wygrania z Czechami zapomina
chwilowo o akcji jaka się toczy
międzyŁotyszami, zrywa się znów
huraganem oklasków by nagro-
dzić strzelca 4 bramiki. Piątą bra-
mkę zdobywa Balcer, szóstą strze-
la Nawrot. Sędzia wśród lekko
zapadającego mroku odgwizduje
zawody. Polska — Łotwa 6:0 (ll).

Sądząc z osobistej rozmowy z
kierownikiem drużyny zagranicz-
nej wnioskowałem, że Łotysze
byli więcej niż pewni wygrania
meczu z Polską, która wystawiła
przeciw nim nieco słabszy skład,
skutkiem wyjazdu najlepszych
graczy do Czechosłowacji.

Zwycięstwo Polski jest zupeł-
nie zasłużone i gdyby nie bra-
mkarz Vizla to wynik mógłby
brzmieć więcej niż 10 bramek.

Publiczności 12 tysięcy!

Piłka nożna.ry wspaniałym wybiegiem ładuje
w siatkę Łotwy pierwszą bramkę.
Następnie w 26 minucie ten sam
Nawrot strzela drugą bramkę.

Wynik 2:0 przygniata gości,
którzy opadają na duchu. Jedy-
nie koncertowa gra bramkarza
Vizli (Ł.) jest godną podziwu.

Koniec pierwszej połowy mija

„Drukarz” 6 p. p. leg. 1:0.

W niedzielę na boisku 6 p. p.
leg. odbył się rewanżowy mecz
młodej drużyny „Drukarz” z ze-
społem 6 p. p. leg. Zwycięstwo
odniosła doskonale zapowiadająca
się drużyna drukarzy, którzy
w przyszłym sezonie, jeśli będą

„„EŻI ,KIAENATOGKAĆ gada Jem Jada bela Wrówietone mie
la Miejs| UE si am- |

DZIŚ! Największy Przebój Doby
DŹWIĘKOWY obecnej! Arcysensacja Dźwiękował

KINO- <H L I 0 S$» W rol. główn. król śpiewaków bożyszcze kobiet DENIS KING i najstyn.
TEATR ku JEANNETTE MAC DONALD. Cały film w kolorachnaturalnych.

ulica Wileńska 38, tel. 926.
żone Balkon 80 gr. Parter 1 zł.

 

«HOLLYWO00D»
HOLLY KINO-TEATR |

MICKIEWICZAX 22
 

TE
ul. Mickiewicza Nr. 11 tel. 15-62

w wielkim wzruszającym
erotycznym dramacie p. t.:

 

Uwagal Kosztem olbrzymich sum udało się zdobyć najnowsze wybitnie artystyczne arcydzielo 1 raz'w Wilnie p.t.
przepiękny życiowo-erotyczny dramat w 12 akt. W roli gł. bożyszcze kobiet IWAN PIE-

Wiedeńskie ANITA BERBER
KOCHAM" potężny dramat wielkiej Musisz ukończyć kursy

Walc Straussa TROWICZ oraz"Kino „WANDA“ |
Ul. WIELKA 30. Tel. 14-81.

 

KINO-
TEATR «STYLOWY»

WIELKA 36.

«Blokada na Morzu»
nald. NAD PROGRAM: „Z balu do kryminału" komedja w 2 aktach. Kasa czynna od g. 3 m. 30. Początek sean-

sów od g. 4. Mastępny program: „ANGELITA“.

SL TIT I II INSATIITORZE TTT LITNAGIE ROCOSEZYBU T S TATENA I AABRANAPKPOOWOOWOEYTKO

KROL ŽEBRAKOW

DZIŚ! Poraz 1-szy Iwan Petrowicz w filmie dźwię-
kowym Czarowną, Żywiołową, Namiętną

NARZECZONA Ne 68
dnie świąteczne o g. l-ej.

najsłynniejsze tancerki
Nad program: Wybitny najnowszy szlagier 1 raz w Wilnie p. t.: „Dlatego że CIĘ

miłości i poświęcenia w 10 akt. w rol. gł. Mikołaj Rimski I Elza Temary.

EABSNAK

powažnie przeprowadzač trening,
będą mogli nietylko myśleć, ale
i zdobyć mistrzostwo klasy B.

Wiadomość z szosy.

W biegu kolarskim 15 klm. na
szosie Wilno—Grodno zwyciężył
Sierdziukow w czasie 28 min.
50 sek. przed Serbejem o 2 se-
kundy i Chochłowiczem. W czasie
zawodów zdarzył się wypadek,
ktoremu uległ Paszko i Chochło-
wicz.

Gry sportowe.

W Warszawie odbyło się nad-
zwyczajne walne zebranie Pol-
skiego Zw. Gier Sportowych, na
którem omawiano szereg spraw
związanych z rozwojem i propa-
gandą gier sportowych.

Nowy zarząd ukonstytuował się
następująco: prezes p. major
Ziętkiewicz I wice-prezes p. Chra-
powicki, II wice-prezes p. Mie-
dzińska i ośmiu członków zarządu,
którzy przeważnie mają swe stałe
miejsca zamieszkania w Warsza-
wie.

Delegatem z Wilna był Jaro-
sław Nieciecki.

Z bieżni i skoczni lekkoatle-
tycznej.

Zapowiadane przez nas zawo-
dy lekkoatletyczne na Pióromon-
cie w rezultacie nie dały żadnych
wyników, gdyż zespoły poszcze-
gólnych klubów nie wypełniły
wyznaczonych minimum.

Ja. Nie.

Zwycięstwo Sztekkera.
BUDAPESZT, (Pat.). W zawo-

dach zapaśniczych o mistrzostwo
świata zawodowców mistrz Polski
Teodor Sztrekker odniósł rowy
sukces, bijąc mistrza niemieckie-
go Kornatza.

e Kraju.
Ucieczka 4 żołnierzy

sowieckich.
W nocy z 24 na 25 b. m. w

rejonie wsi Korolenka, odcinka
granicznego Majdonowicze, nate-
ren Polski zbiegło 4 żołnierzy z

 

«NOC UPOJEŃ»

 

pięcie! Potężna gral
Ceny miejsc od 40 groszy.

farsa w 10 akt. W rol. gł.: Harry Liedtke.

  

 

    
      

    
  
   
      

   

W początku grudnia r. b. ukaże się

WILEŃSKI KALENDARZ INFORMACYJNY
KSIĘGA ADRESOWA m. WILNA

na r. 1931 - Rocznik XXVI
|, Wszystkie instytucje, przedstawiciele zawodów
; wyzwolonych oraz zakłady handlowo-przemy-
j słowe proszone są w interesie własnyin o bez-
zwłoczne nadesłanie swoich adresów, celem
bezpłatnego umieszczenia w dziale adres., do
Księgarni J. Zawadzkiego, Zamkowa 22. Tam-

j że przyjmowane są płatne reklamy. 577-0

sowieckiej straży granicznej. Po-
wodem tej ucieczki była sprawa
przepuszczenia przez granicę gru-
py włościan, która przedostała
się na teren Polski.

Zołnierzom straży granicznej
groziła kara śmierci. (a)

Walne zebranie cechu rze-

mieślników chrześcijan w
Oszmianie.

W niedzielę w Oszmianie od-
było się walne zebranie cechu
rzemieślników chrześcijan. Na po-
siedzeniu tem załatwiono szereg
spraw cechowych, a między in-
nemi podniesiono opłaty za dy-
plom mistrzowski z 10 na 25
złotych. (d)

Wilejka powiatowa wobec
25-lecia szkoły polskiej.
Staraniem Polskiej Macierzy

Szkolnej w Wilejce pow. odbyła
się uroczysta Akadamja z okazji
25-cio lecia walki o szkołę polską,
którą poprzedziło nabożeństwo w
kościele parafjalnym o godz. 9
rano, z udziałem przedstawicieli
władz. miejscowych i dziatwy
szkolnej. Wieczorem w sali Domu
Ludowego, po zagajeniu przez
ks. dziekana Snieżkę, prezesa Ma-
cierzy Szkolnej i wykonaniu częś-
ci wokalno-muzycznej, p. mece-
nas Jakób Steckiewicz wygłosił
podniosłe przemówienie, nacecho-
wane zrozumieniem wartości
szkoły polskiej w czasach niewoli
i zakończył je wezwaniem do
uczczenia przez powstanie pamię-
ci tych, którzy spełnili swój obo-
wiązek, walcząc o szkołę polską.
W pierwszym rzędzie postano-
wiono wyrazić hołd duchowień-
stwu kościoła katolickiego, który
w czasach okrutnej niewoli i
prześladowania jednem swem
skrzydłem ochraniał świętość

Szkolną za jej iście macierzyńską
opiekę, jaką zawsze otaczała
i otacza młode pokolenia, ucząc
je mowy ojczystej. Hołd oddał
wreszcie šwiątyniom nauki pol-
skiej i wyraził korną miłość i
przywiązanie do naszej szlachet-
nej mowy, która była, jest i bę-
dzie ostoją ducha narodowego.

SJ.

Ujęcie technika komuni-
stycznego.

W pobliżu stacji Marcinkańce
zatrzymano niejakiego Rutnego
Mojżesza, który w walizie usiło-
wał wywieźć do Warszawy więk-
szą ilość bibuły wywrotowej. (g)

Nieszczęśliwy wypadek.
Mieszkaniec wsi Kality, gminy

duniłowickiej, Kuryłowicz Szymon,
będąc w Duniłowiczach, prowa-
dził swego konia, wprzęgniętego
do wozu. Spłoszony czemś koń
szarpnął tak silnie, że spowodo-
wał upadek Kuryłowicza, który
doznał pęknięcia czaszki i zmarł
wkrótce po przewiezieniu go do
szpitala.

Katastrofa samochodowa.

Onegdaj wieczorem samochód
ciężarowy, prowadzony przez kie-
rowcę i właściciela auta, Józefa
Karmazyna, zamieszkałego w Do-
maniewie, na szosie w pobliżu
wsi Szerewszczyzna, gm. doma-
niewskiej, spadł z mostu do rze-
ki. Szofer-właściciel Karmazyn,
oraz 7 pasażarów kupców odnio-
sło ciężkie pokaleczenia i rany.

Powodem katastrofy było ze-
psucie się kierownicy, wskutek
czego samochód spadł do rzeki.

Z wody wyciągnięto 25 pu-
dów cukru, 2 beczki tłuszczu,
worek herbaty i czekolady. To-
war ten kupcy wieźli jako dosta-

Mr. 249

lejowa wystąpili z protestem re-
kruci poczęli demolować urzą-
dzenie wagonów i bić podróżnych.

Kilku pasażerów i konduktor
pociągu odniosło dość ciężkie
obrażenia ciała. Wezwany oddział
policji zdołał awanturników uspo-
koić, zaś 6 najbardziej agresyw-
nych przewódców aresztowano i
przekazano do dyspozycji władz
śledczych. (g)

Zdemolowanie mieszkania
właściciela cegielni przez

robotników.
W sobotę popołudniu cegielnia

Josela Darbera w Pączkowiczach
koło Rakowa była widownią przy-
krego zajścia. Przed mieszkanie
cegielni Darbera przybyło około
40 robotników, usiłując przedo-
stać się do mieszkania chlebo-
dawcy.

Przerażony Darber uciekł z
domu przez okno i zaalarmował
pobliski posterunek P. P., robot-
nicy zaś nie znalazłszy właściciela
cegielni zdemolowali jego miesz-
kanie.

Przyczyną zajścia był fakt nie-
wypłacenia przez Darbera robot-
nikom należnych im zarobków.

(9)
Podpalił własny dom celem

uzyskania asekuracji.
We wsi Orliki, gm. podbrze-

skiej został aresztowany Jan Pie-
ślak pod zarzutem podpalenia
swego domu, celem uzyskania
asekuracji w wysokości 6.000 zł.

Pieślak onagdaj zakończył bu-
dowę nowego domu. (d)

Likwidacja tajnych gorzelni
na terenie województwa.

Na terenie województwa wi-
leńskiego w ubiegłym miesiącu
zlikwidowano 36 tajnych gorzelni

dramat.w 10 aktach. W rolach gł.:
Anna Nilsson i Wallace Mac Do-

Wielka opera filmowa. Muzyka Ru-
dolfa Dzimla. Spiew—Chór

śpiewaczka opery „Metropolitain* w N. Yor-
Film ten demonstruje się w Warszawie w 2

kinach. Ze względu na wysoką wartość artystyczną dla młodzieży dozwolone. Na pierwszy seans ceny zni-
Początek seansów o godzinie 4, 6, 8 i 10 m. 15 w.

przeżywają
I AGNES hr. ESTERHAZY w naj- szych fasonów,

nowszym dźwiękowo-spiewnym dramacie erotycznym. Nad program: Dodatek dźwiękowy z opery „ZYDOWKI”' niej mody. Na miejscu
(akt czwarty). Początek seansów o godzinie 4, 6, 8 i 10 m.30. Ceny zniżone tylko na 1-szy seans.

Początek o godzinie 4-ej, w no,

 

Fabryka Materjałów Izolacyjnych
„GUDRONIT" Wł. Ciszewski

nagrodzonazłotemi, medalami ostatnio na P. W. K. w PoznaniuiIl Tar-
gach Północnych w Wilnie.

Gudronity nie skuteczna i trwała izolacja od wilgoci
izolacja od wilgoci na ściany pionowe,

G d nit Nr. 2 izolacja od wilgoci na fundamenty, stro-
u ro . lpy, tarasy, podłogi oraz wszelkie bu-

dowle podziemne.

Gudronit Nr.3 śoviac

C I Lepsze izolacyjna, nadająca zaprawie cementowej
em Z0 zupełną nieprzepuszczalność wody.

izol nu, żelaza, cegły i t. p. od wpływów atmosferycznych, wody,
kwasów i t. p.

serwacji, materjał do krycia dachów wszelkich kon-
strukcji, oraz do celów izolacyjnych.

zie i t. p.
Klej posadzkowy gudronitowy — specjalny do przy-

lakier i kit do trwałej konserwacji dachów papowych,
żelaznych i gontowych.

BRACIA JENIKE Fabryka Dźwigów Sp. Akc.
w Warszawie

 

 

Ki a S Ta SK

Warszawa, Krak. Przedmiešcie 17

izolacyjne, stosowane w budownictwie jako jedy-

Gudronit Nr. 1 stropy i t. p. od wewnatrz pod tynki.

do niszczenia grzyba drzewnego w bu-

Carbolineum plya do konserwacji drzewa.

preparat asfaltowy, szybkoschnący, do zabezpieczenia beto-

Kryzolit file bitumowy — najtrwalszy, nie wymagający kon-

płynny, lub stały — do przyklejania filcu

klejania posadzki klepkowej do be-

Lak smołowy do konserwacji dachów papowych, żelaz-

nagrodzona wielkiemi złotemi medalami ostatnio na P. W. K. w Po-

Egz. od 1875 roku

bitumowego na betonie, drzewie, żela-

tonu.

nych, gontowych i t. p.

znaniu, na ll Targach Północnych i Międzynarodowej Wystawie,w Lie-

 

 

ge. — Wciągi, Dźwigi, Żórawie obrotowe, Dźwigarki uniwersalneit. d.
Listwy ochronne walcowane do stopni

Naroźniki ochronne do krawędzi i ścian.

POMORSKIE ZAKŁADY CERAMICZNE Sp. Akc.
w Grudziądzu

nagrodzone wielkiemi złotemi medalami, ostatnio w- Wilnie. Dachówki,
Cegły, Dreny, Szamoty.

nagrodzone na Il
w Wilnie złotym medalem:
betonowe zwykłe i kolorowe i inne gwyroby

cementowe poleca

DOM H/P. W..BUSZ, A. JANKOWSKI i Sp. Akc.
w Wilnie ul. Wileńska 23 tel. 4—32.

Oraz własnej fabrykacji,

Płytki posadzkowe,

 

  

 

   

 

betonowych i drewnianych,

Targach Północnych

WINA KRAJOWE
STARE — LEŻAŁE — MOCNE

NYTYÓRNA VŁ. DWOŁOWSKI
ILNO

ŻĄDAĆ WSZĘDZIE! 66:—3
 

wiary ojców naszych,a drugiem—
niby tarczą swej opieki, osłaniał
mowę naszą ojczystą, by w nie-
pokalanej czystości przechować
ją w swem świętem łonie, aż do
Wielkiego Bnia Zmartwychwstania
Polski, za co nieraz cierpiał
więzienie, wygnanie i tułactwo...
Uczcił również mówca Macierz

grupa pijanych

wę dla oddziału K. O. P.

Pijani rekruci biją pasaże-
rów w pociągu.

W dniu 27 b. m. rano pomię-
dzy stacjami Olkieniki a Oranami

rekrutów wywo-
łała w pociągu gorszące zajście.

Gdy pasażerowie i służ”a ko-

 

„DELICE“
FABRYKI

A. PIA
fańce—

Żądajcie

SECKI
| w KRAKOWIE.
! Najsmaczniejszy z batonów! Ma kilka smaków

i kosztuje niedrogo.
wszędzie. —00
 

Przyjmuję  obstalunki
i zamówienia sukien i

IWAN PETROWICZ płaszczy według najnow-
z ostat-

do obejrzenia modelei
fasony otrzymane bez-
pośrednio z Paryża.—Za-

KIN O- L U XS Dziš! Wielka kreacja mistrza ekranu, genjalnego CONRADA VEIDTA i jego utalent. partnerka—przepiękna ELGA BRINK mówienia przyjmuję od
ATR 9 (KRAJ BEZ KOBIET). Niebywala trešė! Szalone na- 21 października r.b. Wil-

Skopówka 5, m. %
f. „HENRYK | S-ka"

4159 Oo
 

Chcesz otrzymać
i BELLA SIRIS. posadę?

fachowe  korespon-
dencyjne im. prof.Sekuło-
wicza, Warszawa, Žėra-

Dziśl Niebywały wielki podwójny program! Arcydzieło według najznakomitszej powiešci Jakóba Wasermana p. t.: wia 42. Kursy wyucza
MASKI ERWINA REJNERA potężny dramat w 10 akt. w. roli gł. najulubieńszy amant świata John Gilbert jako no- listownie: buchaltarji -
woczesny Don Jouan i urocza Anna Jong oraz najnowszy film pierwszy raz w Wllnie Gdy noc zapada komedja- chunkowości kupieckiej,

L M į

į LEKARZE |

korespondencji handlo-
wej, stenografji, nauki
handlu, prawa, kaligrafji,
pisania na maszynach,
towaroznawstwa, angiel-
skiego, francuskiego,
niemieckiego, pisowni,

DOKTÓR MEDYCYNY gramatyki polskiej oraz
ekonomji. Po. skończe-

A. CYMBLER niu świadectwo. — Ž4-
dajci któw.

Chor. WENERYCZNE I CZ
SKÓRNE. MOCZOPŁC.
Mickiewicza 12, róg Ta- aa as
RIESZA O czania się języków ob-

cych „Linguaphone* ul.
Niemiecka 3 m. 6.

 

 

KOBIETACEKANE otrzebna inteligentna
i Dr. JANINA so 8

z rekomendacją. a jePiotrowic JArCZENKOWA ość "w Rdaa
ordyn. Szpitala Sawicz. Dominikańska Ne4. Fran-
Choroby skórne i wene- boli Mickiewicza 4, do

ryczne kobiece. 8-ej wieczór.  3042—0o
Zarzecze 5, m. 7 0d4-6pp.

Dr.żeldowicz
CH]O R. WENERYCZNE
MOCZOTŁ. i SKÓRNE
9—12 i 5—8 w. tel. 2-77.

D-r Zeldowiczowa
kobiece, chor. dróg mocz.
wener. prz. 122 i4—6 kierownik Tremski, wto-

ul. Mickiewicza 24. "Tek. | środa od 10704—9 do 5 godz. Panowie po-
S siadający sztab subza-

stępców od 6 do 7 wie-
AKUSZERKI czorem. 4151—00

PPTI ZIEM" ZWARTYPETWENAJAYGBKA
AKUSZERKA

 

 

Uwaga bezrobotni in-
teligenciI

Stałą popłatną egzysten-
cję osiągniecie przyjmu-
jąc zastępstwo poważ-
nej Instytucji. Stała pen-
sja, prowizja. — Facho-
wość zbyteczna. — Zgło-
szenia Hotel Handlowy

 

 

To jest pewne.

Matka: — Czemuś ta-

ka smutna Zosiu?

Córka: — Ach sądzi

łam, że Stach mnie ko-

cha. Teraz wiem już, że

nie ma wcale zamiaru

oświadczyć mi się tak

prędko.

— Skądże wiesz o tem?

— Podarował mi duże
pudło papieru listowego

z mojemi inicjałami. Star=

czy tego chyba na cały

rok.

A
Sprawy |

majątkowe
Do sprzedania dom w

pobliżu dworca ko-
lejowego. z wolnem 3
pokojowemmieszkaniem,
w cenie około 4 tys. dol.
Bliższe szczegóły w skle-
pie Gołębiowskich, Troc-
ka 3. 579—20

lapewniony dorhód
osiągnie kaźdy przy lo-
kowaniu gotówkowych o-
szczędności przez Wileń-
skie Biuro  Komisowo-
Handlowe Mickiewicza 21,
tel. 152. 182—0o

 

w śródmieściu P”
lefon 14—78.

Pokój *"kickie-.

kamienica dochodowa z
niewielkim długiem ban-
kowym do sprzedania za

 

(g) samogonki. Podczas rewizji uja-
wniono oprócz aparatów .gorzel-
niczych 12 beczek rozczynu, 759
litrów samogonki, 398 litrów spi-
rytusu. Konkurentów monopolu
spirytusowego w ilości 45 osób
oddano pod sąd. (d)

 

   

      

   
    

    

     
  

    

-oaROBTI

daje LOS I KLASY
22 LOT. PAŃSTW.

zakupiony w słynnej ze szczęścia kolekturze

£ Lithienstejn | )-ka
WILNO, WIELKA 44.

Centrala kolektury:
Warszawa, Marszałkowska 146.

GŁÓWNA WYGRANA

Zł. 1,000,000 (miljon)
23 Premje!!!

Ogólna suma wygranych

Zl. 32 miljony.
Co drugi los wygrywa!!!

Cena losów: /, zł. 10, "/, zł. 20,
3/, zł. 30, */, zł. 40.

Łaskawe zlecenia prowincji załatwiamy od-
wrotną pocztą.

Konto P. K. O. 81051.
Firma egzystuje od 1635 roku. +

Szczęście stale sprzyja naszym P. T. Gra-
czom.

PREMIA
niedawno ukończonej 5 kl. 21 Lot. Państw.

Zł. 250,000
wraz z ostatnią największą wygraną

Zł. 50,000
razem

Zł. 300,000
również i tym rażem przez naszych P. T.

graczy szczęśliwie zdobyta została.

—0 o

  

łazienką do
wynajęcia zaraz te-
kój z $*ep spożywczo - tytu-

niowy z urządzeniem
4172 i towarem do sprzedania

z powodu wyjazdu Adres
w Administracji.

4170—2

 

11,000 dolarów. Wileń- i p ze E kai
ski Biuro Komisowo- WIcza m. 17. gr.
Panta Mickiewicza 21 P pda,

keistiS90: HCUPNO* '|| dania Skopówka 5. 173
(la 1600  dolaró SPRZEDAŻ| WURGNGGARTENNIATa 1600 dolrów a
sprzedamy dom mu- | idssię sób: wia aaZ
rowany o 4 dużych
pokojach z ogrodem

owocowym.
Dom H-K. „Zachę-

*,_ Mickiewicza 1,
329—00

 

lowe i inne. Wileńska[8-6.

 

nowe, sto- nia MLECZARNIA z ca-
łem urządzeniem przy
ulicy Cstrobramskiej 8.

666—00

Niebywała okazja

 

    

 

583—s1

  

 

PIANINA
Najslynniejszej wszechšwiatowej

„Erard“' oraz „Betting“
i „K.i A.Fibiger** uznane za
najlepsze w kraju (na Targach

Północnych nagrodzone

WIELKIM ZŁOTYM MEDALEM)
OWU warunkach

low.

firm

Paa m4,

—=—

| ZEUBY |

DO POMNIKÓW
WIECZNE fotograf. na porcelanie

Br. BUTKOWSCY
Wilno, ul. Ad. Mickiewicza 22.

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

nowości. 535—4 o
 

Zs. dowód osob. za
Ne 1162 wyd. przez
 Starostwo  Dziśnieńskie

na imię Paszkiewicza Ja-
na, zam. w kol. Szare—
Szeski, gm. Mikoła    „Ss

r un. się. 573 . towary bieliźniane — Wileńska 27.

KTO CHCE KUPIĆ podj uk po najniższej
cenie, niech zobaczy u GŁÓ
camy wełny, jedwabie, po

IŃSKIEGO. —Pole-  liny, flanele (niporiy),
-—10

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

WZP69.

[>=]
za własność.

  

m 4168—2 Ą
Garaż praszam bardzo 0s0- e WILEŃSKIEGOFortepia-z jamą i elektr ści bę której oddałem p” dla samotnego(ej) ž

ja ikjacih Połocka 29 omyłkowo w czerwcu no- z wygodami Zakre- AŻ z WILNO, Ul.Mo-
m. 2. życzki po wyostrzeniu z towa 16—2 od 4—6. wiePieyei, stowa M 1

i oma owe 2 4168--2 Bechstejn etc.takoż Telefon 12-44,
OT rno er, Kern-

| PRACA | ba Gda ajela A "Ez ie topf i Syn, > PRZYJMUJE
am uznane rzecz e

Z —_ Plac na skład do wy- do wynajęcia zaraz. Sklep| za najlepsze wkraja PRE
+ s najęcia ul. Sze- piękny z dużą piwnicą ! przez najwybitniej- ROBOTY

TIepISYWANIE roka 5 m. 1. 4175 do wynajęcia Zwierzyniec ' szych fachowców na w zakres dru-
= Sosnowa 11. 4171—2 ; Pow. Wystawie, karsti

Mm Maszynach|JPrasžam o informacje w r.'1929. ROSI
i warunki spędzenia p jasny ciepły ze K. DĄBROWSKA, I Introligator-

tanio, szybko i fachowo. listopada w ładnej oko- wszelkiemi wygoda-|Wilno, ul. Niemiec- stwa wcho-
Wileńskie Biuro Komiso- licy na wsi Administracja

Dzien. Wil. sub Odpo=wo-Handlowe, Mickiewi-
cza 21, tel.152. 183—1o (czynek,
 

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI. Drukarnia „Dziennika Wileńskiego" ul. Mosirwo 1.

| - RóżNE |
pzoakała się psica

maści wilczej. Jest
do odebrania w restau-
racji „Zacisze“. Po uply-
wie 7-miu dni uważamy

 

 

-——————OMm

[k]
i pokoje

pekėj z utrzymaniem
dla uczącej się. Obja-

4169 zdowa 16 w ogrodzie od Tel. 17-52.
5—6.

 

 

 

 

mi wejście osobne Sie- ka
rakowskiego 25—17. “

Karetka Overland 5 osob. DRU-
z A gwarancją KARNIA
za 4. zł. Fiat otwarty jb
5.500 zł. b. dobry stan s as
na dogodnych warunkach
kredytowych Tatarska 3

4

  

  

Ceny fabryczne. —

4167—1 | Sprzedażi wynajęc

   
   

   

      

   

 

„DZIENNIKA
  

3, m. 6. dzące.

  
ie,
—

Redakter odpowiedzialny: JERZY CIESZEWSKI.|
 

  
 


