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ł zajścia na wiecu młodzieży akademickiej.
(Telefonem od własnego korespondenta).
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i Opłata pocztowa ulszczona ryczałtem.

Rok XIV. Wilno,
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i Administracji

w niedzielę od 12 — 1 pp.

WARSZAWA. We czwartek

Stow. Techników.

gazy łzawiące.
Bojówkę młodzież usunęła, a
Gdy członkowie bojówki

szyby i lustra.

trzy strzały.

jego listę.

Przewieziono ich

w lokalach
wego i drukarni.

„Unda” d-ra Makaruszkę.

Restituta”.

mały, będzie odznaka ta cofnięta.

order „Krzyż Niepodległości”.

LWOW. (Pat). W związku z
badaniem  materjałów, znalezio-
nych przy rewizji, dokonanej w
swoim czasie w  sekretarjacie
Undo, władze bezpieczeństwa
przeprowadziły w dn. 30 b. m.

' rewizję w mieszkaniach prezesa
, Undo Dymitra Lewickiego i se-
| kretarza generalnego tej partji
Lubomira  Makaruszki. Wobec

LWOW. Onegdaj około godz.
9 wieez. niewyśledzeni sprawcy
wybili 10 szyb w domu akadė-
mickim przy ul. Łozińskiego oraz
wrzucili do wnętrza budynku kilka

PARYŻ. (Pat). Wobec zbliża-
jącej się sesji parlamentarnej ca-
ła uwaga skierowana jest na sy-
tuację gabinetu Tardieu, a zwłasz-
cza na stanowisku Brianda. W-g
wszelkiego prawdopodobieństwa
gabinet ten utrzyma się przy wła-
dzy. Obawiano się poważnie ofen-
zywy w senacie, lecz Poincare
stanął otwarcie po stronie gabi-
netu i użył swego autorytetu, aby
wpłynąć na uspokojenie umy-
słów. Niedość jednakże — pisze
„Paris Midi" —že chwilowo nie za-

PARYZ. (Pat). Powracając do4

, ostatniej mowy Mussoliniego, za-
znacza dziennik „„Actualitós”, że
pomimo silnej agitacji, prowadzo-
nej na zewnątrz, opinja francuska
pozostaje spokojna i baczna na
wszystkie możliwości ewentual- ności. Francja, trzymając się na
baczności, słucha i patrzy na
wszystko, co naokoło niej się

_ dzieje, ze smutkiem wprawdzie,
lecz ze stanowczością. Nic nie
wyprowadzi jej z równowagi i nie
wpłynie na utratę przez nią zim-

przedwyborczy Młodzieży Akademickiej

schodzili ze schodów na dół,

REDAKCJA I ADMINISTRACJA: ul. Dominikańska 4. Telefon Redakcji
448, Drukarni

Redaktor przyjmuje od g. 2—4 pp. Fdministracja otwarta od g. 9—5,
„Dziennik Wiieński* wychodzi codziennie,

wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

1244. Adres drukarni:

wieczorem miał odbyć się wiec
przy ul. Czackiego w sali

Przed posiedzeniem, na salę dostała się bojówka, która puściła

komisarz rozwiązał zebranie.
pobili

Kiedy wobec rozwiązania wiecu młodzież wyszła na ulicę, padły

Doszło do starcia z policją pieszą i konną.

Dalsze unieważnienia list.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W Wadowicach unieważniono Listy Narodową

Ne 4 i Katol. Bloku Ludowego Ne 19.
W Płocku unieważniono Listę Narodową Ne 4.

W Rzeszowie, gdzie centrolew miał 6 mandatów, unieważniono

Przesłuchanie b. posłów Putka i Kwiat-
kowskiego.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W środę ubiegłą przesłuchiwano w sądzie okrę-
gowym w Brześciu uwięzionych b. posłów Putka i Kwiatkowskiego.

z więzienia do sądu
w samochodzie jechał pułk. Kostek-Biernacki.

Rewizje i konfiskaty we Lwowie.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. We Lwowie w czwartek przeprowadzono rewizję
„Lwowskiego Kurjera Porannego",

karetką sanitarną, za którą

Stronnictwa Narodo-

Skonfiskowano odezwy narodowe, przysłane właśnie z Warszawy.

Aresztowanie Dymitra Lewickiego.
(Telefonem od własnego korespondenta)

WARSZAWA. We Lwowie we czwartek popołudniu aresztowano
prezesa „Ulnda” b. posła d-ra Dymitra Lewickiego oraz sekretarza

Podczas rewizji ujawniono dokumenty kompromitujące ich obu
i dowodzące ich związku z czynnikami zagranicznymi.

Kapituła ord. „Polonia Restituta".
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Wieczorem obradowała Kapituła Orderu „Polonja

Jak słychać, podobno niektórym osobom, które ten order otrzy-

Ma być ustanowiony w drodze dekretu P. Prezydenta nowy

Walka z sabotażem ukraińskim.
wykrycia przy rewizji materjałów,
wskazujących niezbicie na zwią-
zek obu tych działaczy z czynni-
kami zewnętrznymi, prowadzący-
mi akcję na szkodę państwa pol-
skiego, Lewicki i Makaruszka zo-
stali w dn. 30 b. m. aresztowani.
Sprawa została przekazana wła-
dzom sądowym.

Bandyckie najście na dom akademicki
we Lwowie.

probówek z cuchnącą cieczą.
Równocześnie o tej samej porze
wybito kilka szyb w domu aka-
demickim przy ul. św. Teresy.

Przed sesją parlamentu francuskiego.
Sytuacja gabinetu Tardieu (pewna.

graža nic gabinetowi Tardieu.
Naležy jeszcze postarač się, aby
sytuacja ustabilizowała się osta-
tecznie. Wobec przygotowujących
się poważnych wypadków na ze-
wnątrz, trzeba koniecznie przejść
od różniczkowania się rozmaitych
ugrupowań parlamentarnych do
ustalenia poważnego stronnictwa
parlamentarnego, któreby moglo
stawić czoło zarówno położeniu
zewnętrznemu, jak i wewnętrz-
nemu.

Jeszcze echa mowy Musoliniego,
nej krwi. Francja nie zgodzi
się ani na rewizję traktatu,
ani na moratorjum długów
niemieckich. Czyniła ona dość
poświęceń, aby móc żądać od
wszystkich tych, którzy wspólnie
z nią traktaty podpisali, sumien-
nego ich wykonywania. Pozo-
stanie ona szermierzem pokoju
lecz nie takiego pokoju, który co
chwila jest zakłócany uderzenia-
mi kułakiem o stół 1 groźbami
wywołania ogólnego przewrotu
europejskiego.

Prasa faszystowska za rewizją traktatów
RZYM. (Pat). Prasa zamieszcza

Sprawozdania o przebiegu wczo-
rajszych uroczystościach 8 roczni-
cy marszu na Rzym, analizując
treść przemówienia Mussoliniegc.

Przy tej sposobności dzienniki
atakują stanowisko, zajęte wobec
przemówienia premjera, włoskie-
go przez prasę francuską. Zbliżo-
ny do m-stwa spraw  zagranicz-

Mostowa 1.

nych „Giornale d'ltalia" piszę
między innemi, że polityka re-
wizjonizmu wzmaga się i że
będzie miała we Włoszech
zdecydowanego zwolennika.
Polityka rewizji traktatów jest
jedną z najlepszych gwarancyj
pokoju, jakie pozostają Euro-
pie. Francja posługuje się tą po-
lityką dla popierania swych inte-
resów, nie dla celów wyższych i
ogólnej równowagi politycznej.
Przypominamy zresztą, że sama

Piątek 31-gopaździernika 1930 r.
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Francja dała przykład nietrwa-
łości traktatów, podpisała bowiem
w 1915 roku w Londynie traktat,
zawierający liczne zobowiązaniaw
stosunku do Włoch, a w 1919
roku nie wzięła go pod uwagę.
gdyż niebezpieczeństwo minęło i
pomoc włoska stała się zbyteczna.
„Stampa“ turyńska jest zdania,
że Mussolini, nawołując do rewi-
zji traktatów, niema zamiaru
uniknięcia nowej wojny.

Prawa opozycja w sowietach
MOSKWA. (Pat). Walka z pra-

wą opozycją przybiera w Sowie-
tach szersze rozmiary. Na zebra-
niach publicznych i meetingach
rozważana jest krytyka w stosun-
ku do prawych poglądów, które
w dzisiejszych warunkach mają
być najgroźniejsze tak dla całości
partji jak i Związku Sowieckiego.
W uchwalanych rezolucjach pod-
kreśla się też, że prawy oportu-

nizm istnieje dalej. Prawa opo-
zycja, wyczekując momentu dla
przeprowadzenia otwartej walki z
partją, uznaje formalnie program
partji, prowadzi jednak przeciwko
niej ukrytą walkę frakcyjną. Da-
lej zaznacza się w rezolucjach,
że warunki zewnętrzne umożli-

„wiają stworzenie bloku prawych
i lewych oportunistów dla walki
z zasadami partyjnemi.

Nieudany zamach b. dyktatora.
ATENY. (Pat). Były dyktator

Pangalos zwołał wczoraj wieczo-
rem tajne zebranie swych zwo-
lenników w jednym z domów w
pobliżu koszar wojskowych. Ucze-
stnicy zebrania jednak zbiegli,
gdy dowiedzieli się, że wciągnię-
te do akcji oddziały policyjne i
wojskowe zostały zaaresztowane.
Pozatem aresztowano 4 oficerów
i 5 osób cywilnych. Wydano po-
lecenie aresztowania samego Pan-
galosa. Ruchowi temu nie przy-
pisują większego znaczenia.

ATENY. (Pat). W wykrytej
wczoraj ruchawce, zainicjowanej
przez Pangalosa, aresztowano dal-

szych 11 oficerów. Najstarszy z
oficerów jest w randze majora

ATENY. (Pat). Prasa donosi o
fiasku organizowanego przez Pan-
galosa powstania zbrojnego. Na
skutek przypadkowego wystrzału,
danego przez żołnierza, stojące-
go na straży przed domem, gdzie
zgromadzili się spiskowcy, zebra-
ni pierzchnęli, wskutek czego po-
licja aresztowała tylko około 30
ludzi. Postanowiono również are-
sztować samego Pangalosa. Wed-
ług pogłosek, spiskowcy zamie-
rzali oddać w ręce Pangalosa
władzę dyktatorską.

Trzęsienie ziemi we Włoszech.
RZYM, (Pat.) W dniu 30 b. m.

w kilku miejscowościach odczuto
wstrząśnienia podziemne. W Anko-
nie zawaliło się kilka domów,
wiele uległo uszkodzeniu. Kilka
osób odniosło rany. Władze zor-
ganizowały niezwłocznie akcję ra-
tunkową. W miejscowościach Fa-
briano, Rawennie i innych szkód
nie zanotowano.

RZYM, (Pat.). W dn. 30 paź-
dziernika o godzinie 8-ej rano od-
czuto silne trzęsienie w okolicach
Ankony. Epicentrum znajdowoło
się na Adrjatyku, w pobiiżu Si-
nigalji. Pierwszezwiadomości z te-
renu katastrofy donoszą o kilku-
nastu rannych oraz o zawaleniu
się murów pałacu prowincjonal-

nego i części wieży kościelnej w
Ankonie. Trzęsienie miało cha-
rakter falisty.
ANKONA, (Pat.). (Stefani) Skut-

kiem trzęsienia ziemi dwie oso-
by zostały zabite, zaś 60 cdnio-
sło rany. W Sinigalji i okolicy
zabitych zostało około 20 osób.
Straż ogniowa, żołnierze i mili-
cjanci prowadzą akcję ratunko-
wą z ogromnym zapałem. W je-
dnej ze wsi w pobliżu Fnkony
zginęty trzy; osoby. W Pesaro jest
8 rannych, w Mandolfo 22 i w
Fano 6. Wiele miejścowości ucier-
piało bardzo silnie. W samej An-
konie kilka domów|zawaliło się,
kilka jest mocno uszkodzonych.

 

 

Ż prasy.
Przewidywania wyborcze

w Warszawie.
Warszawa wybiera do Sejmu

14 posłów. W r. 1928 wybrano:
6 sanatorów, 4 narodowców, 2
komunistów, 1 — PPS. i 1 żyda.
Na liście narodowej był wówczas
jeden chrzešė.-demokrata. „Kurjer
Poznański" zastanawia się nad
obecnemi widokami wyborczemi
i tak je przedstawia.

Walka o reprezentację stolicy w
Sejmie rozegra się między „sanacją" a
obozem narodowym. Gdyby to była
walka w normalnych warunkach, wynik
jej byłby dla „sanacji* druzgocący. Na
wat jednak biorąc rzeczy takiemi, ja-
kiemi one są, opinja publiczna jest
przekonana, że wynik obecny będzie
odwrotny, niż w r. 1928.

Według objektywnych przewidywań
„sanacja" straci znaczną część dawnych
głosów na rzecz „czwórki”, a także i
„siódemki". Skład komisyj obwodo-
wych, pochodzących z wyboru rady
miejskiej, wyklucza niemal całkowicie
jakieś „cuda” z urnami wyborczemi.

Nastrój dla listy narodowej jest
bardzo dobry. W pracy wyborczej bio-
rą udział na ochotnika przedstawiciele
wszystkich warstw ludności, zarówno
starzy, jak młodzi. Organizacja akcji
jest planowa, dokładna i przewidująca.

Z powodu licznych unie-
ważnień list wyborczych.

„Głos Narodu” zwraca uwagę,
że w wyborach obecnych unie-
ważniono z rozmaitych powodów
bardzo wiele list. Znalazł się
okręg, mianowicie Nowy Sącz,
gdzie zatwierdzona została tylko
jedna jedyna lista polska, oczy-
wiście B. B. Nawiasem dodajmy,
że w okręgu  Nowogrėdzkim
jest—zdaje się—tak samo Rzecz

naturalna, iż będą protesty przed
Sądem Najwyższym, który prę-
dzej czy później wybory może
unieważnić.
W r. 1922 komisje wyborcze

naogół nie odrzucały list, w
r. 1928 unieważnień było wiele,
ale też Sąd Najwyższy skasował
w kilku okręgach .z tego powodu
wybory.

Unieważnienie listy w okręgu ozna-
cza dla części obywateli taktyczną
utratę prawa wyporczego. Jeśli unie-
ważnień tych jest wiele, a listy są po-
wažne, lo oczywiście wybory tracą cha-
rakter konsultacji Narodu, a Sejm z
tych wyborów wyłoniony nie może mieć
autorytetu i charakteru reprezentacji
obywateli. Byłoby niesłychanie szko-
dliwem. ze stanowiska interesu pań-
stwowego, [tworzyć taki Sejm sztuczny

i sfałszowany. Byłoby ryzykownem od-
bierać prawo wyborcze pewnym oby-
watelom i zasiewać przez to w ich ser-
cach uczucie goryczy i niechęci do pań-
Stwa.

Sensacyjne rewelacje?

„Robotnik” z
nosi:

Donoszą nam, że do rąk kół socja-
listycznych zagranicą dostały się doku-
menty ongiś tajne, charakteryzujące
stosunek części obozu t. zw. aktywi-
stów b. Kongresówki do władz naczel-
nych okupacji niemieckiej, w szczegól-
ności do gen. gubernatora Beselera i jego
szefa sztabu.

Chodzi o okres pomiędzy uwięzie-
niem p. marsz. Piłsudskiego, pażdzier-
nikiem r. 1918.

Dokumenty mają zawierać miejsca-
mi treść wręcz rewelacyjną. Dotyczą
one wyłącznie osób, należących dzisiaj
do „czwartej brygady". Ogłoszenie do-
kumentów w prasie socjalistycznej Nie-

miec, Austrji, Francji i Anglji nastąpi w
końcu listopada po dokładnem opraco-
waniu i sprawdzeniu treści.

czwartku do-

 

 

Pamiętajcie o funduszu wyborczym Stron-
-nictwa Narodowego

Wpłaty kierować należy do „Dziennika Wileńskiego".
 

 

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. prze

niem miejsca o 2
terminowe umieszczenie ogłoszeń. Konte czekowe w P.

proc. drożej.

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 88,
za granicę 8 2l.

tekstem 6 łam 25 gr., w tekście 40 gr., za
tekstem 10 łam. 15 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej,
zagraniczne o 50 e drożej. Ogłoszenia cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeże-

Administracja nie bierze odpowiedzialności za
K. O. 36 80187.

 

Katolicy głosujcie!
Wezwanie Ks. Biskupów i Duchowieństwa

Ks. Prymas Polski Kardynał Hlond

rozesłał do duchowieństwa arch. pozn. następujące orędzie,
ogłoszone w pismach dnia 24. X. 1930:

— „W związku z nadchodzą-
cemi wyborami do Sejmu i Se-
natu, oraz w trosce o dobro Oj-
czyzny i powagę Kościoła zarzą-
dzam, co następuje: Wielebne Du-
chowieństwo pouczy z ainbony
wiernych, że w nowoczesnym
ustroju państwowym jest obo-
bowiązkiem katolików wybie-
rać zgodnie z Konstytucją i
uczciwością chrześcijańską takich
posłów i senatorów, którzy $wo-
jemi przekonaniami i swojem
życiem poręczają, iż w dziedzinie
ustawodawczej bronić będą praw-

dziwych interesów państwowych
i wiary św. Wychodząc z tego
zasadniczego obowiązku, wskażą
Wielebni Księża na to, że upra-
wnieni do wyborów obywatele
i obywatelki mają obowiązek
pójść do urny i oddać głos na
kandydatów, jak wyżej, i że nie-
zgodne z sumieniem katolickiem
jest głosowanie na listy wybor-
cze stronnictw, które programo-
wo zwalczają wiarę św. i Kościół
katolicki i dążą do szkodliwych
dla Państwa i społeczeństwa wy-
wrotów”.

Ks. Biskup Zygmunt Łoziński.

wydał w Pińsku dnia 12.1X 1930 list pasterski, w którym mówi:

„=... 1-sze trzeba głosować,
2-gie trzeba głosować na posłów
dobrych... Któż jest dobrym po-
słem? tylko ten, kto chce pra-
wodawstwo i cały porządek ży-
cła państwowego budować na
zasadach chrześcijańskich... Stąd
wniosek konieczny: głosować tyl-
ko na prawych, szczerych chrze-
ścijan... Głosujcie więc, moi Ko-
chani, głosujcie wszyscy; ale
głosujcie tylko na listę, na któ-

rej widzicie nazwiska chrześcijan
prawdziwych, rozumnych i do-
brych.. Nie možna głosować na
osoby oddzielne; trzeba głosować
na jakąś całą listę; tymczasem
na tejże liście są nieraz nazwiska
ludzi godnych i niegodnych... Kto-
by nie mógł z powodu głosowa-
nia być tego dnia na mszy, ten
zwalnia się od niej, jeśli ma gło-
sować podług katolickiego su-
mienia...”

Ks. Biskup Stanisław Łukomski.

wydał w Łomży dnia 10. X. 1930 orędzie do wiernych w którem
mówi:

„ — „„Bracia najmilsi, od od-
dania swego głosu wyborczego
nie wo!no się nam uchylać...
Katolik-wyborca, jeśli nie chce
się sprzeniewierzyć swojemu su-
mieniu katolickiemu, może oddać
głos swój wyborczy tylko na po-
słów, dających mu pewność,
że stanowczo i zawsze popierać
będą obok dobra materjalnego
narodu także jego potrzeky re-
ligijne, określane przez naukę
naszego świętego Kościoła... Oto
socjaliści, poparci przez Wyzwo-
ienie i Strennictwo Chłopskie
wnieśli do Sejmu o zniesienie
rozporządzenia o nauce religji w

szkołach. Powyższe dowody niech
wystarczą na przekonanie wybor-

ców-katolików o wrogiem uspo-
sobieniu tych stronnictw do
wiary i Kościoła Katolickiego...
Co do innych list wyborczych
powinien każdy wyborca katolik
dokładnie zbadać, czy nie za-
wierają pomiędzy kandydatami
poselskimi Inowierców lub kato-
lików, nie zasługujących na za-
ufanie... Wyborcy powinni przeto
zbadać, czy takie osoby stoją
na liście wyborczej, katolikom
zalecanej. Jeśliby tak było, ca
stwierdzić można, zasięgając wia-
domości u osób znanych i wiaro-
godnych, wówczas na taką iistę
głosować nie należy, chociażby
was do tego obietnicani lus
grožbami naklaniano...“

Ks. Biskup Marjan Leon Fulman

wydał w Lublinie dnia 12.X.1930 r. orędzie do wiernych, w którem

mówi:

„ — „„.Duchowieństwo wezwie

wiernych do modlitwy na inten-

cję wyborów i przypomni obo-

wiązek obywatelski stawienia

się do urny wyborczej ze swym

głosem, który może być tylko da-
ny na człowieka uczciwegoi
religijnego, bo tylko taki poseł
daje rękojmię pracy dla państwa.

Ten obowiązek głosowania, tem-

bardziej należy wiernym przypo-
minać, że wielu zobojętniało
względem wyborów, lub się znie-
chęciło. Przez powstrzymanie
się od wyborów obywateli do-
brych ludzie źli wezmą górę i
dadzą nam takich posłów, którzy
sprowadzą na kraj zamieszki i
walkę z Bogiem i Jego Kościo-
łem”.

Ks. prałat Zygmunt Cboromański

kanclerz kurji arcybiskupstwa warszawskiego pisze i ogłasza dnia
27.X.1930 m. in. co następuje:

„—Opinja katolicka nie może

mieć zaufania do listy B. B.,

bo ma prawo, bal obowiązek usto-

sunkowywać się właśnie do po-

szczególnych list wyborczych we-

dług tego, jak kandydaci tam
zamieszczeni będą się odnosili do
tak zasadniczej chociażby rzeczy
dla Kościoła, jak do małżeństwa
katolickiego".
 

 

Bolycja 27 tys. Slążaczek.
W środę, jak donosi „Gaz.

Warsz.*, przybyła do Warszawy

na Zamek delegacja Slązaczek,

chcąc przedłożyć p. Prezydento-

wi Rzeczypospolitej petycję ko-

biet Górnego Sląska w sprawie

uwięzienia Wojciecha Korfantego.

Petycję, oprawną w wielki gruby

tom, przywiozły do Warszawy

dwie Slązaczki w strojach ludo-

wych — p. Marja Kaczmarkowa

(Nowy Bytom, Czarny Las) i p.

Żofja Koniakowa (Bogucice). Pe-

tycja opatrzona jest przeszło

27.400 podpisami. Podpisy zebra-

ne zostały w ciągu jednego ty-

godnia i złożone były zarówno

przez członkinie stowarzyszeń ko-

biecych z Narodową Organizacją
Kobiet i Katolickich Tow. Kobiet

na czele, jak i przez kobiety nie

należące do żadnej organizacji.

P. Prezydent nie przyjął de-

legacji. Petycję odebrał jeden z

oficerów w  kancelarji cywilnej

p. Prezydenta. Treść petycji jest

następująca:

„Do Jaśnie Wielmożnego Pana

Prezydenta Rzeczypospolitej.

Ostatni cios, który dotknął
Górny Sląsk nie pozwala nam
Polkom Górnoślązaczkom milczeć.

Przepojone goryczą serca na-
sze zwracają się do Ciebie, Pa-

nie Prezydencie z gorącą prośbą
o zwolnienie z baszty więziennej
Wojciecha Korfantego, który za
czasów pruskiego nacisku i zwąt-
pienia był naszą dźwigniąimocą.

Wojciech Korfanty bohatersko
wytrzymywał i zwycięsko odpie-
rał zakusy wyrafinowanych pru-
saków, pragnących za wszelką
cenę zatruć ducha ludu śląskiego.

Uwięzieniem Wojciecha Kor-
fantego czujemy się ponad miarę
zbolałe i wystawione na pośmie-
wisko prusaków, którzy pragną
naszego rozbicia.

Jesteśmy do głębi poruszone
sponiewieraniem więziennem wo-
dza i bohatera ludu śląskiego,
my, kobiety, których mężowie,
synowie i bracia na zew swego
przewodnika zerwali się do boju
o zespolenie ziem polskich.

Panie Prezydencie! Jesteśmy
pewne, że głosu tylu tysięcy Po-
lek nie będziesz mógł odrzucić",
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Wólepej ulitzte,
*Są ludzie, którzy dzięki wro-

dzonej inteligencji i zdobytej wie-

dzy zdają sobie sprawę z tego,

że trafili do ślepej uliczki, atoli

pewne braki charakteru nie po-

zwalają im w czas zawrócić.

Brną tedy dalej z tragiczną šwia-

domością, że wyjścia nie znajdą

tam, gdzie go szukają.

Do takich ludzi należy nie-

wątpliwie krakowski prof. A. Krzy-

żanowski, jeden z czołowych

przedstawicieli BB. niezbyt ziesz-

tą lubiany przez swoich kolegów

dla zupełnego braku owej fan-

farorady, którą tak wybitnie

odznaczają się przedstawiciele

czwartej brygady.

Swieżo prof. Krzyżanowski wy-

głosił na wiecu przedwyborczym

BB. w Krakowie obszerną prze-

mowę, która — po odrzuceniu u-

piększeń stylistycznych — w swej

części faktycznej była właściwie

druzgocącą krytyką systemu sa-

nacyjnego i śmiało mogła być

wygłoszona na każdym wiecu

opozycyjnym, lub znaleźć się na

łamach pisma opozycyjnego.

Przypatrzmy się owym faktom

przytoczonym przez prof. Krzy-

žanowskiego na... poparcie listy

nr. 1.
Mówca rozpoczął swój referat

od słów p. Prezydenta z jego

orędzia rozwiązującego Sejm:

„niestety dotąd uniknąć nie-

można chaosu prawnego istnieją-

cego w Rzeczypospolitej",

Prof. Krzyżanowski szerokoi

przekonywująco rozwodzi się o

tym chaosie, budząc w bezstron-

nym sluchaczu konieczną  re-

fleksję: Przecie rządy prawie

dyktatorskie, trwają od przeszło

czterech lat—któż więc odpowie-

dzialny jest za ten stan chaosu,
o którym mówi prof. Krzyża-

nowski?

Przechodząc do krytyki Sejmu,

mówca zaznacza, że większość

sejmowa nie była w stanie ani

obalić rządu ani dojść z nim do

porozumienia.

Mamy więc tu wyraźne przy-

znanie, że istniała większość Sej-

mu. Jej uchwały były zupełnie

wyraźne i zdecydowane, że zaś

druga strona nie wyciągnęła z

nich konsekwencyj — chyba nie

jest winą Sejmu. Prof. Krzyża-

nowski chyba nie potępia Sejmu

za to, że w celu obalenia rządu

nie jął się środków niekonstytu-

cyjnych, co dopiero byłoby słusz-

nym powodem jego potępienia.

Zarzut uczyniony przez prof.

K., że Sejm nie miał czasu na

załatwianie pilnych projektów rzą-

dowych i że „czynność ustawo-

dawcza w Polsce została w ten

sposób zahamowana”* — uderza

rekoszetein tam, gdzie zapewne

prof. K. nie zamierzał uderzyć,

stwierdzając najwyraźniej, że „rząd

skracał czas obrad Sejmu”, że

Sejm, po załatwieniu budżetu

© „był odraczany wbrew swej woli”,
że „ustrój Rzeczypospolitej stał

się zmienny zależnie od pory

roku. W zimie ;pół parlamentar-

ny, a w lecie znacznie mniej par-

lamentarny”.

Przyznać trzeba: dosadna cha-

rakterystyka.

Ten dziwny stan rzeczy miał
zdaniem prof. K. — swe dobre
strony, ponieważ ograniczał u-

chwalanie przez Sejm złych ustaw.

Niestety przytacza mówca jeden
tylko przykład takiej „złej usta-

wy*, mianowicie ustawę dotyczą-

cą drobnych dzierżawców. Zga-

dzamy się najzupełniej z prof. K.

w jego druzgocącej krytyce tej

ustawy, która była sprzeczna z

konstytncją i w skutkach swych

stałaby się katastrofalna. Nie-

uczciwie było jednak ze strony

prof. K. zamilczenie faktu, ižįwla-

śnie jego klub B. B. w ogromnej

większości głosował za tą ustawą,

podczas. gdy Stronnictwo Naro-

dowe najenergiczniej ją zwalczało

i dzięki kampanji podniesionej

w prasie narodowej cała sprawa
została zakaniowana, zanim uzy-

skała sankcję senatu.

Przechodząc do kwestji rozwią-

zania Sejmu stwierdza prof. K., że:

„zahamowanie działalności czyn-

nika ustawodawczego Sejmu bez

zastąpienia go innym, miało tak-

że ujemne następstwa" o których

szeroko i rzeczowo mówi. I znów

mimowoli nastrącza się uwaga:

czyim obowiązkiem było przewi-

dzić czy istnieje konstytucyjna

możność zastąpienia Sejmu „in-

 

  
Ddezwa Młodzieży Wyzechpolskiej.

W związku z napadem, dokonanym w dniu 26 b. m. na lokal
„Ogniska* Akademickiego, w którym odczyt wygłaszał prof. Stanisław
Stroński,
młodzieży akademickiej.
znajduje się opis napadu,
Treść odezwy,

Młodzież Wszechpolska wydała odezwę do ogółu polskiej
Na odwrocie karty,
podany według

po skonfiskowaniu pierwszej treści, jest następująca:

zawierającej odezwę,
„Dziennika Wileńskiego".

Koleżanki i Koledzy!
Wobec niesłychanej napaści

ze strony tych, którzy jako t. zw.
„Legjon Młodych”, pragną dojść
do głosu w życiu Młodzieży Fka-
demickiej, młodzież narodowa za-
chowała się z godnością, podziw
budzącą nawet u naszych prze-
ciwników.

Zajścia, jakie miały miejsce w
Ognisku Akademickiem dnia 26
października, ani zdziwiły nas, ani
zaskoczyły.

Metody naszych przeciwników
zbyt dobrze są nam znane. Siłą
polemizuje ten, komu brakuje
innych argumentów.

My, młodzież narodowa, ma-
jąc za sobą słuszność, nie daliś-
my się i nie damy sprowokować,
nie użyjemy środków, nielicują-
cych z godnością akademika.

Wiemy, że mimo grożb i prze-
mocy, idea narodowa zwycięży,
wierzymy w Naród Polski i wie-
my, że przyjdzie czas, gdy wszys-
cy Polacy, zjednoczeni, uświado-
mieni i silni, staną do pracy nad
potęgą Narodu. Bolejemy nad
niskim poziomem moralnym na-
szych przeciwników, przypuszcza-
jących, że Polskich Akademików
można siłą zmusić do wyrzecze-
nia się swoich przekonań.

Oto poraz pierwszy w historji
wileńskiej Rzeczypospolitej Aka-
demickiej, słynącej z kulturalne-
go stosunku wzajemnego wszyst-
kich odłamów ideowych, gwałt
zastąpił dyskusję.

Gdy w roku ubiegłym akade-
mickim przedstawiciel „Młodzieży

Mocarstwowej”, p. Rowmusd Pił-
sudski, wystąpił w „Ognisku” z
odczytem — Młodzież 'Narodowa
zachowała się jak przystało na
akademików, rzeczowo polemizu-
jąc z prelegentem, jak również
podczas odczytu p. Thugutta w
sali Sniadeckich.

Obecnie, gdy odczyt zorgani-
zowała Młodzież Narodowa, „Ogni-
sko” stało się widownią ordynar-
nej napaści. *

Ani „Legjon Młodych”, wraz
z wspomagającymi członkami
„Vilnensji”, ani wszyscy ich sprzy—
mierzeńcy nie zastraszą nas i nie
zmuszą do zmiany stanowiska.

Obowiązkiem naszym jest sze-
rzenie wśród mas akademickich
idei narodowej; czyniliśmyto i
czynić nadal będziemy. Wy, Pol-
ska Młodzieży Akademicka, któ-
rej nie otumaniły frazesy dema-
gogów, wiecie po czyjej stronie
jest słuszność i czego objawem
są podobne ataki, miotającej się
w poczuciu słabości kliki. Wy,
Polska Młodzieży Akademicka,
historję dnia 26 października
1930 r. zapamiętacie. Będzie ona
otrzeźwieniem tych, którzy dali
się zbałamucić, oraz umocnie-
niem przy idei narodowej tych,
którzy są jej wierni.

Niech żyje Wielka i na zdro-
wych podstawach ustrojowych
oparta Rzeczpospolita Polska!

Niech żyje solidarność i bra-
terstwo Młodzieży Akademickiej!

Młodzież Wszechpolska.

Akademicki ruch misyjny w Polsce.
Postronny obserwator życia

dzisiejszej polskiej młodzieży aka-
dęmickiej, podchodzący do niej
z sentymentem prawdziwej życzli-
wości, z łatwością dostrzeże w
niej cały szereg jasnych rysów,
które pozwolą mu snuć dość
optymistyczne horoskopy na przy-

szłość. ;

Jednym z takich jaśniejszych
rysów duchowego oblicza dzisiej-
szej polskiej młodzieży akade-
mickiej jest wybitne rozszerzenie
horyzontów jej zainteresowań in-
telektualnych i szczery kult bo-
haterstwa czynu, cichego hero-
izmu. Rys ten występuje w re-
alnej formie w postaci FAkade-
mickich Kół Misyjnych wszyst-
kich naszych ośrodków uniwersy-
teckich oraz w ich Związku z
siedzibą prezydjum w Poznaniu.

Ponieważ społeczeństwo nasze
stoi naogół dość daleko od tego,
co nurtuje w rzeszach młodzieży
akademickiej i naogół dość słabo
orjentuje się w wymienionym
kierunku zainteresowań tej mło-
dzieży, warto z okazji zbliżające-
go się IV Zjazdu delegatów Źwią-
zku Akademickich Kół Misyjnych
w Polsce, który się ma odbyć w
dn. 1—3 listopada br. w Wilnie,
dać choćby najzwiężlejszy zarys
historyczny tego ruchu, jego ideo-
logji i programu pracy.

Zarys historyczny.
Ruch misyjny i misjologiczny

wśród polskiej młodzieży akade-
mickiej jest bardzo młody, bo
początkami swemi sięga on led-
wie roku 1924. Przyczyna tego
zjawiska leży w tem, że również
w innych krajach katolickich
Europy zachodniej akademicki
ruch misyjny i misjologiczny zro-
dził się dopiero w czasach po-
wojennych i doznał silnego po-
parcia ze strony obecnego Na-
miestnika Chrystusowego na zie-
mi, Papieża misyjnego.

Polska młodzież akademicka
środowisk uniwersyteckich, naj-
bliższych zachodu, Poznania i
Krakowa zetknęła się z tym ru-
chem akademickim na Międzyna-

„ demickiej.

rodowym Kongresie Misyjnym w
r. 1924 i natychmiast przystąpiła
do zorganizowania go na gruncie
polskim. To też niebawem po-
wstaje w Poznaniu, a następnie
w Krakowie Akademickie Kolo
Misyjne mieszane, które w szyb-
kiem tempie w obydwu środo-
wiskach rozpada się na dwa Koła,
męskie i żeńskie. W latach na-
stępnych również w innycii šro-
dowiskach uniwersyteckich „ruch
ten znajduje zwolenników zrazu,
tylko wśród młodzieży sodalicyj-
nej organizuje się w postaci sek-
cyj misyjnych przy Sodalicji aka-

Zwolna jednak we
Lwowie, Warszawie, Wilnie, Lub-
linie i Gdańsku ruch ten wzmaga
się na tyle, że już w 1927r.
Sekcje misyjne przeobrażają się
w samodzielne organizacje pod
nazwą Akademickich Kół Misyj-
nych. Ten szybki rozwój ruchu
misyjnegoimisjologicznego wśród
polskiej młodzieży akademickiej
ośmielił środowisko Poznańskie
do wystąpienia na Międzynaro-
dowym Akademickim Kongresie
Misyjnym w r.1926 z propozycją,
by Polskę wybrano na gospoda-
rza i organizatora następnego
Międzynarodowego  Fkad. Kon-
gresu Misyjnego. i

Właśnie organizacja tego Mię-
dzynarodowego kad. Kongresu
Misyjnego  przyśpieszyła. tempo
organizacji wewnętrznej i konso-
lidacji ruchu misyjnego we wszyst-
kich ośrodkach uniwersyteckich.
W owym czasie wytężonej pracy
przy boku akademickiej młodzie-
ży misyjnej stał niezmordowany
jej kierownik  Superjor Księży
Pallotynów polskich, O. Wojciech
Turowski. Dzięki jego kierow-
nictwu, poparciu Episkopatu Pol-
ski, Związku Misyjnego, Kleru
oraz katolickiego społeczeństwa
Poznania, Kongres ów w r. 1927
wypadł tak świetnie, że był pierw-
szorzędnym sukcesem polskiej
młodzieży akademickiej na grun-
cie międzynarodowego ruchu mi-
syjnego i misjologicznego.

Właśnie Kongres poznański
stwierdził wyraźnie, że polska
 

 

nym czynnikiem ustawodawczym'

i jakie będą skutki zahamowadia

tego czynnika?
Naogół prof. K. z lekka tyl-

ko, we wstępie swej mowy po*

ruszył kwestje polityczne — jak

widzimy z powyższych przykła-

dów — nie ku większej chwale

swego stronnictwa. Lwia część

przemowy jego poświęcona zo-

stała zagadnieniom ekonomicz-

mym, na których prof. K. jako

b. generalny referent budżetowy

niewątpliwie musi się znać.

W nastędnym artykule zoba-

czymy, jak przedstawia się stan
gospodarczy ifinansowy Polski w
oświetleniu tak wybitnego repre-

zentanta B B.

po |

STAJE do WYBORÓW, aby WYWALCZYĆ

URZĘDNIKOWI
wyzwolenie z jarzma partyjnego, zabezpieczenie

bytu i sprawiedliwy awans.

  

misyjna młodzież akademicka za-
równo ideowo jas programem
swej pracy poszła za kierunkiem
romańskiej młodzieży i wysunęła
na'plan pierwszy ideały misyjne,
podporządkowując im cały pro-
gram pracy misjologicznej.

Lata następne stanawią po-
ważny etap rozwoju tego ruchu.
Już podczas Kongresu w Poznaniu
zarysował się zrąb organizacyjny
Związku Akademickich Kół Mi-
syjnych w Polsce. Zrąb ten w
czasach pokongresowych w tem-
pie wolniejszem, bo na dorocz-
nych tylko Zjazdach delegatów,
wykończono, tworząc Statut Związ-
ku, Regulamin obrad zjazdów
delegatów itp. W tych latach po-
jawia się również dążność do
skoordynowania pracy  misjolo-
gicznej we wszystkich środowi-
skach, w celu przeprowadzenia
zbiorowego wydawnictwa w po-
staci „Roezników Zw. Ak. Kół.
Mis. w Polsce". Dotąd wyszły już
dwa takie roczniki i są wyrazem
działalności Kół wszystkich.

Obecnie zbliżający się, czwar-
ty już z rzędu zjazd delegatów
Zw. Ak. Kół Mis. w Polsce ma na
celu wykończyć ostatecznie sfor-
mułowanie ideologji i programu
pracy oraz cały szereg szczegó-
łów w strukturze organizacyjnej
Związku, jak regulamin Prezydjum
Związku, oraz Kół senjorów.

IV Zjazd Delegatów Związku
Akademickich Kół Misyjnych

w Polsce.
W dniach 1—3 listopada b. r. odbę-

dzie się w Wilnie IV Zjazd Delegatów
Związku Akademickich Kół Misyjnych
w Polsce. Na program Zjazdu złożą się:

1-X1-1930 r. *
g. 10. Msza św. w Katedrze — cele-

bruje ks, Arcybiskup. Kazanie ks. Ku-
charski g, 7.

g. 12* ,. Inauguracja w Auli Śnia-
deckich U. S$. B.—referat inauguracyjny:
„Apostolskość Kościoła Katolickiego w
dobie obecnej*—wygł. ks. Kucharski.

g. 14. Otwarcie Wystawy Misyjnej
w parku Pobernardyńskim.

q. 17. I zebranie delegatów Zw. A.
K. M. (Wielka 64).

g. 18. Odczyt publ. w Auli Śniadec-
klch U. S$. B p. t. „Wśród Indjan i pol-
skich emigrantów w Brazylji—z obraza-
mi świetlnemi, wygl. W. O. Sup. ks. Jan
Rzymełko.

g. 20 Zebranie towarzyskie.

2-XI-1930 r.
g. 8. Msza św w Ostrej *Bramie

i wspólna Komunja św. delegatów.
g. 10. Il Zebranie delegatów Zw.

A. K M.
g. 16 Ill Zebranie delegatów Zw.

A. K. M. referat „Akiualnošė Akade-
mickiej Akeji Misyjnej ze względu na
współczesne nastroje w krajach misyj-
nych*. (Pozneń).

g. 19. Zwiedzanie „Rossy”.
g. 20. Odczyt publ. w Aull Śniadec-

kich U. S. B. p. t: „Akcja misyjna w
obrządku wschodnim* wygł. W. O. Supe-
rior ks. Włodzimierz Piątkiewicz T. J.

3-XI-1930 r.
g. 8. Msza żałobna za zmarłych

członków Zw. A. K. M. w Kaplicy O. O.
Jezuitów (Wielka 64)

g. 10. IV Zebranie delegatów Zw. A.
K. M. — referat „Misyjna akcja lekar-
ska” (Wilno).

g. 12. (Uroczyste zamknięcie Zjazdu
w Ostrej Bramie, poczem wycieczka.

g. 18. Pożegnalna kolacja.

Jedno z notorycznych kłamstw „Kucjera
Wileńskiego”.

Szarganie sukni kapłańskiej,
gdy chodzi o „ideologję” B. B.
należy do zwykłych artykułów
walki wyborczej
skiego”. Jednym z takich typo-
wych okazów napaści na kapłana
katolickiego jest „koresponden-
cja" (czytaj: sprawozdanie sekre-
tarjatu B. B.) z wiecu wyboreze-
go BB. w Zabłociu w pow. Lidz-
kim.

Przedmiotem napaści „Kurjera
Wileńskiego” jest osoba ks. Mali-
nowskiego. Od osoby, która obec-
ną była na wiecu otrzymujemy
informacje, które dowodzą całko-
witej kłamliwości preparowanej
przez sekretarjat BB. „korespon-
dencji”. Przedewszystkiem więc
zebranie wyborcze, o którem
mowa, nie było wcale zebraniem
organizacyjnem Komitetu wybor-
czego, ale agitacyjnem. Komitet
bowiem wyborczy został zorgani-
zowany na zebraniu poufnem
w gminie 27.1X 30.

Drugie. Przemówienie nie wy-
wołało entuzjazmu dla B.B W.R.,
bo mówca straszył, że kto odwa-
ży się odmienne zdanie utrzy-
mywać niż on, tego „5 Brześciów
czeka” (dosłowniel) a kiedy agi-
tator przedstawiał zebranym opie-
kę wydatną obecnego Rządu nad
rolnictwem na sali powstał śmiech.

Trzecie. Liczba obecnych na
wiecu 80 osób podana w arty-
kule, jest o 50 proc. przesadzona.
Zebrani, nie byli to przedstawi-
ciele wiosek, ale. gospodarze,
przygodnie zebrani na targu.

Czwarte. Ks. Malinowski nie
jest proboszczem wZabłociu, jak

„Kurjera Wileń-

  

pedaje „Kurjer”, ale wikarjuszem.
Zadnej bojówki na zebranie nie
wprowadził, bo z bojówką nigdy
nie chodzi, a tylko z kijem.
Oszczerstw pod adresem p. Piłsud-
skiego nie rzucał, zaznaczył tylko,
że go nie zna, krytykował nato-
miast mocno samo przemówienie
agitatora.

Piąte. Ks. Malinowski nie wzy-
wał na nikogo pomsty Bożej, na-
wet na agitatora; nikogo nie za-
klinał, nikomu nie groził, wresz-
cie trzeba zaznaczyć, że zebrani
za nikim się nie wypowiadalii
do komitetu nie przystąpili. Bo
kiedy p. Sokołowski ubliżył księ-
dzu, że niema sumienia i nie zna
historji, ksiądz Malinowski salę
opuścił ze słowami „w takim ra-
zie niech słuchają ci, co mają
sumienie i lepiej znają historję*.
Wślad za księdzem poszli wszyscy
zebrani z kooperatywy do domu
kościelnego, gdzie przez
prawie godziny obradowali nad
wybudowaniem Domu Kulturalno-
Oświatowego im. Arcybiskupa
Cieplaka w Zabłociu. MS

PROTEGOWANI.
Szukając oparcia dla bezpro-

gramowej „ideologji” sanacja usi-
łuje tworzyć w Wilnie tak zwane
„Gospodarcze Związki Zawodo-
we”. „Tworzenie” datuje się od
ostatnich wyborów doSejmu,kie-
dy to fundusze wyborcze umożli-
wiły „przyciągnięcie” kilku osób
z istniejących, od zarania niepod-
ległości, Polski organizacyj zawo-
dowych. W jaki sposób tworzą
się Gospodarcze Związki i jacy
ludzie dają się do nich pociągnąć,
oświetla następujący fakt.

Z powodu ujawnionych nadu-
żyć kasowych oraz wobec różnych
brzydkich sprawek, jak pijaństwo,
różne machinacje i wyłudzanie
od biednych a nieświadomych lu-
dzi grosza „za starania” w po-
średniczeniu pracy—wyrzucono z
Chrześc. Zw. Zaw. dozorców do-
mowych w Wilnie po kolei, w
miarę wykrywania i udowodniania
tych brzydkich spraw, Wł. Zwe-
rełłę, Ant. Mińkiewicza, J. Dow-
bora, Józefa Zerkę (za upicie się
podczas pielgrzymki do Kalwarji
i zbeszczeszczenie sztandaru) i
Kazim.  Bałtrunieca. Godna ta
kompanja, nie znajdując nieświa-
domych i nie mogąc już nic wy-
łudzić „za starania”, wpadła na
myś! przedrźgnięcia się na sana
torów. Udali się więz na Zawal-
ną 1 i ofiarowali swe usługi na
chwałę i pożytek sanacji. Usługi
„zasłużonych” przyjęto, no, bo
wybory i można ogłosić „popie-
ranie mas robotniczych*... Po ja-
kimś czasie czytaliśmy na mu-
rach miasta rozklejone plakaty:
„Robotniczy Komitet Wyborczy”
—... preczl... niech żyjel... Podpi-
sy na plakatach „robotnicze”—a
wśród nich — „Wileński Związek
dozorców domowych*—Zwerełło,
Mińkiewicz, Dowbor, Baltruniec,
Zerko i już Związek... O jedną
„organizację” więcej... Górą sa-
nacjal... (Ciekawe to, że Inspektor
Pracy nic nie wie o tej „nowej
organizacji“—statutu do rejestra-
cji nie otrzymał).

Ale na tem nie oniec.Wdniu
21 października r. b. wydano
odezwę, podpisaną już przez Za-
rząd Gospodarczego Związku Zaw.
dozorców domowych m. Wilna (21),
w której pisząc bzdury i usiłując
zdezorjentować dozorców, szafu-
je się kłamstwa o posadach w
asie Chorych, Magistracie i Sej-

mie osób, które nigdy w tych in-
stytucjach nie tylko posad nie
zajmowały, lecz wogóle w żad-
nym charakterze nie były, o czem
dozorcy doskonale wiedzą. Zwo-
łują dozorców na zebranie 26 X
r. b. godz. 12, przy Zawalnej 1.
Zarząd Chrześc. Zw. Zaw. dozor-
ców domowych, wiedząc, kto stą-
nowi nowy Związek, namawiał
nawet swoich członków, by poszli
na zebranie i przekonali się oso-
biście, iż nowy Związek ma na
celu rozbijanie placówek zawo-
dowych i składa się z dobrze
znanych wszystkim „dzialaczy“.
Na skutek tego zebrało się spo-
ro ciekawych. Czekają... Aż oto
za stół prezydjalny zasiadają Zwe-
rełło, Mińkiewicz, Zerko.. Tego
było nadto, jeden z dozorców za*
czął wyliczać „zasługi" prezydjum
— niezbyt przyjemne dla ucha
tych ostatnich. Wówczas obec-
nych z sali „jak miotłą wymiėti“.,.
Co prawda, „prezydjum* dało
przykład, bo pierwsze uciekło.

Podobno „z pośród" siebie
wybrano komisję organizacyjną
z Zerką i Mińkiewiczem, która
rna „działać". Ciekawe, poco ko-
misja organizacyjna, gdy jest,Za-

dwie'
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Życie gospodarcze.
INiepomyślne horoskopy |

gospodarcze.
Instytut Badania Konjunktur

Gospodarczych i Cen w nastę
pujący sposób charakteryzuje
obecną sytuację gospodarczą w
Polsce: Na rynku pieniężnym na*
stąpiło we wrześniu pogorszenie.
Wkłady w Dpankach i kasach
oszczędności wykazały dość znacz*
ny spadek, obniżyły się kursy
papierów wartościowych, zmniej-
szyły się rezerwy kruszcowo-wa*
lutowe Banku Polskiego.

Wycofane z Banku Polskiego
rezerwy dewizowe użyto na po-
większenie prywatnych rezerw
walutowych i na spłatę zobowią-
zań zagranicznych banków i
przedsiębiorstw z powodu inten:
sywniejszego  Ściągania należy-
tości przez banki i firmy zagra-
niczne, co częściowo pozostaje
w związku z pogorszeniemsię sy-
tuacji finansowej Niemiec. W
drugiej dekadzie października
spadek rezerw dewizowych w
B. P. był już znacznie mniej
intensywnym, co tłumaczy się
głównie uspokojeniem na rynku
wewnętrznym, pewnem  odprę-
żeniem sytuacji walutowej w
Niemczech, oraz sezonowym wzro-
stem podaży dewiz. Pomimo po-
gorszenia się sytuacji na rynku
pieniężnym ogólna wypłacalność
uległa poprawie, choć słabszej
niż w poprzednich miesiącach.

Położenie rolnictwa nadal jest
bardzo trudne. Ceny produktów
rolniczych są znacznie niższe, niż
przed rokiem, ceny zwierząt ró-
wnież spadają, dopływ kredytów
jest niedostateczny.
W. przemyśle nastąpiło we

wrześniu dalsze rozszerzenie wy-
twórczości, niemal wyłącznie w
przemyśle włókienniczym i wę-
glowym. Niepomyślnie przedsta-
wia się sytuacja w handlu deta-
licznym wyrobami  tekstylnemi,
gdyż ludność okazuje rezerwę w
zakupie materjałów odzieżowych.

Niedostateczny zbyt może zmu-
sić przemysł do ograniczenia pro-
dukeji. Również w przemyśle wę-
glowym są niepomyślne widoki
dalszego rozwoju produkcji. W
przemyśle papierniczym doszło do
kryzysu. Zwiększone trudności
eksportu również niemałą stano-
wią przeszkodę do zwiększenia
wytwórczości przemysłowej.

Wydaje się niewątpliwem,że
dość szybkie w ostatnich miesią-
cach tempo wzrostu produkcji
ulegnie w najbliższym czasie za-
hamowaniu, możliwy jest nawet
przejściowy spadek wytwarzania
w miesiącach zimowych, nieza-
leżnie od sezonowego spadku
zatrudniania po skończeniu sezo-
nu budowlanego.

Lhialorus sowiecdiej,
Bandytyzm i dywersja na

Białorusi sowieckiej.
Z pogranicza donoszą, iż ostat-

nio w szeregu miejscowości okrę- *
gu połockiego pojawiły się uzbro-
jone bandy, rekrutujące się prze-

  

 

ważnie z włościan i bezrobot-
nych.

Bandy te, będąc doskonale
wyposażone w broń i konie, do-
konywują śmiałych napadów
zbrojnych przeważnie na
tucje sowieckie. Onegdaj wieczo-
rem jedna z takich band doko-|
nała nadzwyczaj śmiałego napa-
du zbrojnegn w pobliżu miastecz-
ka Wietryno na samochód woj-
skowy, w którym znajdowała się
większa suma gotówki, przezna-
czona do wypłaty żołnierzom so-
wieckiej straży granicznej.

Bandyci zastrzelili 5 żołnierzy-
konwojentów i kasjera, poczem
ze zrabowanym samochodem i
pieniędzmi zbiegli w  niewiado-
mym kierunku.

Za bandą zmobilizowano od-
dział kawalerji, który uda! się w
pościg. g

Wielki pożar sowieckiej
granicznej wsi.

W nocy z 28 na 29 b. m.we
wsi granicznej Puchlaki położo-
nej na granicy w rejonie Ra:
doszkowicz, gdzie . mieści się
dowództwo 3 rejonu straży so-
wieckiej wybuchł groźny pożar.

Ogień wybuchł bezpośrednio
w kilku miejscach, tak, iž o ža-
dnym ratunku nie mogło być
mowy.

Pastwą płomieni padły 4 skła-
dy żywnościowe, 2 stajnie z koń-
mi, budynek dowództwa, oraz 15
domów mieszkalnych rodzin so-
wieckiej starszyzny.

Pożar według wszelkiego praw-
dopodobieństwa powstał wskutek
zbrodniczego podpalenia. (g)

Ė

rząd, który podpisywał plakaty
Robotniczego Komitetu Wybor-
czego B. B. i wydaje odezwy?...
l poco na porządku dnia zebra-
nia były wybory Zarządu, gdy Za-
rząd już był i działał?

Zarząd, którego nie wybiera-
no... Organizacja, która nie istnie-
je, albo istnieje nielegalnie.. Za-
gadki! Bądź co bądź ani sukce-
sów ani protegowanych nie za*
zdrościmy.

bb mo wśare  
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KRONIKA.
Z miasia.

— Sprawa budowy gmachu
dia archiwum państwowego.
Jak się dowiadujemy, przeciwko
projektowi Wileńskiej Dyrekcji
Robót Publicznych, o udzielenie
kredytów na wykończenie gma-
chu dla Archiwum Państwowego
przy ul. Teatralnej, z kredytów,
przeznaczonych na remont gma-
chu bibljoteki im Wrėblewskich,
zgłosił sprzeciw dyrektor tej bi-
bljoteki dr. Rygiel i o ile ten
sprzeciw zostanie uwzględniony i
nie znajdzie się innego źródła
kredytów, to grozi niebezpieczeń-
stwo, że sprawa wykończenia
gmachu dla Archiwum Państwo-

i co zatem idzie, oswobo-
dzeniu od archiwum gmachów
uniwersyteckich i kościoła Fran-
ciszkańskiego, odwlecze się zno-
wu na czas nieokreślony. (I)

Sprawy miejskie.

— Posiedzenie Komisji re-
wizyjnej. Dnia 5 listopada w lo-
kalu Magistratu odbędzie się po-
siedzenie komisji rewizyjnej, któ-
ra złoży szczegółowe sprawozda-
nie z rewizji gospodarki miej-
skiej.

Sprawozdania złożone zostaną
z działu szpitalnictwa, straży ognio-
wej i elektrowni. d)

— Przenosiny biur wydzia-.
łu przemysłowego. W pierwszej
połowie listopada r. b Wydział
przemysłowy Magistratu m. Wilna
zostanie przeniesiony do nowego
lokalu w murach po-Franciszkań-
skich. W lokalu Wydżiału prze-
mysłowego przeprowadza się obe-
cnie generalny remont dla przy-
szłej stacji pogotowia ratunko-
wego.
W gmachu, w murach po-Fran-

ciszkańskich, z dniem 2 stycznia
1931 r. uruchomiony zostanie
miejski lombard. (d)

Sprawy administracyjne.
— Nowy wice-starosta pow.

wileńsko-trockiego. Z rozporzą-
dzenia wojewody wileńskiego z
dniem wczorajszym mianowany
został wice-starostą pow. wileń-
sko-trockiego p. Norbert Pokrzy-
wiński. Dotychczasowy wice-sta-
rosta p. Łukaszewicz został prze-
niesiony do Starostwa Grodzkiego
w Wilnie. (d)
— Sprawa wprowadzenia

ustawy meldunkowej. Ustawa
o ruchu i ewidencji ludności
ogłoszona w r. 1928, dotychczas
nie została wprowadzona wżycie,
gdyż Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych nie-ogłosiło jeszcze
do niej rozporządzenia wykonaw-
czego. Ogłoszenie takiego rozpo-
rządzenia wymagało kilkuletnich
studjów, przyczem nawet wydele-
gowano zagranicę do poszczegól-
nych krajów referenta tej sprawy,
p. radcę Brodowskiego. Wprowa-
dzenię nowych przepisów mel-
dunkowych nie mogło być doko-
nane przed wyborami do Sejmu,
gdyż reorganizacje wszelkich wy-
działów meldunkowych w magis-
tratach i w gminach utrudniłyby
w znacznym stopniu przeprowa-
dzenie akcji wyborczej.

Prawdopodobnie, jak się do-
wiadujemy, przepisy będą ogło-

"szone z końcem bież. roku z tem,
że ma być ustawa wprowadzona
w życie od dn. 1 kwietnia 1931 r.,
t.j. od nowego roku budżetowe-
go. Okres od grudnia do kwietnia
posłużyłby na przygotowanie apa-
ratów magistratów i gmin, by
przystosowały się te aparaty do
wymagań nowej ustawy.

— Roboty drogowe na szo-
sach Idących od Wilna. Roboty
brukarskie na trakcie Wilno—
Oszmiana pod Miednikami zostały
ukończone, wskutek czego zlikwi-
dowany został ostatni odcinek
gruntowy na tej drodze. Pozostało
jeszcze 2 kilometry drogi dylo-,
wanej koło Rukojń i te będą w
najbliższych latach zastąpione
jezdnią kamienną.

Na drodze Wilno — Rzesza —
Podbrzezie zakończono brukowa-
nie na długości 3,5 klm. pod
Rzeszą, tak, że w chwili obecnej
cały odcinek z Wilna do Rzeszy
posiada jezdnię twardą.

Na drodze Wilno—Michaliszki,
której budowę wznowiono w bie-

żącym roku, wykonano dotąd
około dziesięciu kilometrów jezdni
kamiennej, która sięga nieprzer-
wanym ciągiem od Wilna do Ła-
waryszek (25 klm). Ruch na ca-
łym tym odcinku zostanie otwar-
ty w dniach najbliższych.
W kierunku Lidy wykańcza się

obecnie roboty przy budowie dro-
gi pod wsią Korzyść, w następ
stwie czego Wilno uzyska drogę
bitą do Jaszun (30 klm.).
W pow. mołodeckim zlikwido-

wany został w bieżącym roku
uciążliwy dla komunikacji odci-
nek drogi państwowej między
stacją Prudy, a miasteczkiem Le-
biedziewo. Drogę częściowo grun-
tową, częściowo dylowaną zastą-
piono brukiem, tak, że w chwili
obecnej Lebiedziewo połączone
jest z Prudami drogą Oo na-
wierzchni twardej na całej dlu-
gości 6 klm.

Roboty powyższe wykonane
zostały kosztem skarbu państwa
przez organa Dyrekcji Robót
Publicznych.

Sprawy wojskowe.
— Przedłużenie rejestracji.

Wobec masowego zgłaszania się
do rejestracji poborowych roczni-
ka 1910, referat wojskowy Magi-
stratu m. Wilna przedłużył ter-
min rejestracji do dnia 1 grudnia
r. b. Po tym terminie poborowi,
którzy nie zarejestrowali się, ule-
gną karze grzywny do 1000 zł.

(d)
Sprawy rolne.

-— Posiedzenie Okręgowej
Komisji Ziemskiej. W tych dniach
odbyło się pod przewodnictwem
prezesa O. (I. Z. p. St. Łączyń-
skiego, posiedzenie Okręgowej
Komisji Ziemskiej w Wilnie.

Po załatwieniu szeregu spraw
uwłaszczeniowych, scaleniowych
i serwitutowych, Komisja ustaliła
wynagrodzenie za przejęte w swo-
im czasie na cele reformy rolnej
majątki, a mianowicie: 1) za część
nieruchomości ziemskiej Zułowo,
gm. Podbrodzkiej (dawniej Micha-
łowskiej), pow. Swiecianskiego,
b. własność nieobecnego w kraju
Włodzimierza Kurnosowa, o ob-
szarze 322 ha,—108990 zł. w zło-
cie i 2) za nieruchomość ziemską
Teleszy-Liberowszczyzna, gm. Pa-
rafjanowskiej, pow. Dziśnieńskie-
go, b. własność Ludwika-Janusza
Schniej-Słotwińskiego, o obszarze
29 ha, — 3330 zł. w złocie. (I)
— Lustracja ministerjaina.

W. pierwszych dniach listopada
r. b. do Wilna przybędzie spe-
cjalna delegacja 2 ministerstwa
reform rolnych- pod przewodni-
ctwem ministra W. Stańiewicza.
Komisja ta dokona na terenie
województwa lustracji gospodarstw
państwowych.

Sprawy sanitarne.
— Stan chorób zakaźnych

w województwie. Wydział Zdro-
wia Urzędu Wojewódzkiego w
ubiegłym tygodniu na terenie wo-
jewództwa wileńskiego zanotował
następujące choroby zakaźne: ty-
fus brzuszny 2, plamisty 3, pło-
nica 44, błonica 9 (1 zgon), odra
7, róża 8, krztusiec 6, gruźlica 20
(5 zgonów), jaglica 85, ospa wie-
trzna 6, różyczka 3, inne choro-
by 12 (1 zgon). Razem zanotowa-
no 215 wypadków zasłabnięć na
choroby zakaźne, w tem 7 zgo-
nów. (d)

Handel i przemysł.
— 0 zaostrzenie prawa

' przeciwko bankrutom. Wczoraj
odbyło się posiedzenie Izby Prze-
mysłowo-Handlowej, na którem
omawiana była sprawa walki z
bankructwem na terenie miasta.
W sprawie tej wywiązała się

dłuższa dyskusja w wyniku której
wysunięto dwa wiiioski.

Pierwszy wniosek żąda za
ostrzenia prawa przeciwko ban-
krutom, drugi zaś wysuwa złago-
dzenie dotychezasowego prawa,
wysuwając jako argument—ciężki
kryzys ' gospodarczy i opłakany
stan finansowy kupców.

Po dłuższej dyskusji sprawa
ta nie została definitywnie za-
łatwiona i postanowiono ją skie-
rować na najbliższe obrady Izb
Przemysłowo-Handlowych w War-
szawie. (d)

ELL EN) A

— Izba Przemystowo-Han-
dlowa w Wilnie podaje do wia-
domości osób zainteresowanych,
że w Centralnej Komisji Przywo-
zowej został uruchomiony kon-
tyngent autonomiczny na solone
łososie w wysokości 10.000 kg.
kwartalnie.

Podania na ten kontyngent
będą rozpatrywane indywidualnie
w miarę napływu.
— Zakaz wywozu świń.

Wobec trwającego pomoru i za-
razy świń na terenie Wilna, pow.
wileńsko-trockiego, oszmiańskiego
i mołodeczańskiego przedłużono
zarządzenie, zabraniające wywozu
świń z tych miejscowości. d

Sprawy uniwersyteckie.
— Nowi profesorowie U.S.B.

Pan Prezydent Rzeczypospolitej
podpisał następujące nominacje
na profesorów:

Dr. Paweł Radziszewski, - do-
cent (l. S. B, mianowany został
profesorem nadzwyczajnym mi-
nerologji na tymże uniwersytecie,
docent dr. Adam Chelmoński —
profesorem nadzwyczajnym  pra-
wa handlowego na (I. S. B., dr.
Stefan Glaser, profesor nadzwy-
czajny prawa (I. S. B., mianowa-
ny został profesorem zwyczajnym
na tymże uniwersytecie. Dr. Emil
Modelski, prof. nadzwyczajny
U S. B, mianowany został pro-
fesorem zwyczajnym w uniwersy-
tecie lwowskim. Docent uniwer-
sytetu warszawskiego, dr. Maks
Roze, został mianowany profeso-
rem nadzwyczajnym psychjatrji
przy U. S. B. d

Sprawy akademickie.
— Akademicka družyna har-

cerska. We šrodę dnia 29 bm.
odbylo się przy ulicy Zygmuntow-
skiej 16 pierwsze powakacyjne
ogólne zebranie akademickiej
drużyny harcerskiej, w którem
wzięła udział liczna grupa harcer-
ska neszej młodzieży akademie-
kiej. W porównaniu z rokiem
ubiegłym zauważyć należy licz-
niejszy napływ elementu harcer-
skiego na teren akademicki, niż
w latach zeszłych. Drużyna, jak
dotąd powiększyła się z górą o
dwadzieścia osób, w porównaniu
ze stanem dotychczasowym, a
co więcej, że do drużyny  zgła-
szają się osoby, które dotąd w
harcerstwie zupełnie nie praco-
wały. Na zebraniu Płowy Sęp—
drużynowy wygłosił referat o pro-
gramie pracy drużyny, rzucając
hasło odnowienia i reorganizacji
życia akademickiego,  przedew-
szystkiem przez wzbogacenie tre-
ści życia akademickiego. Poza-
tem omawiano teren pracy spo-
łecznej i współpracy z drużyna-
mi młodszemi. Drugi referat wy-
głosił phm. Kohutek o życiu or-
ganizacyjnem naszego społeczeń-
stwa akademickiego z punktu wi-
dzenia harcerskiego. Kierownictwo
poszczególnych  sekcyj objęli:
Akademicka—Kohutek, Współpra-
cy z drużynami młodszemi—Ko-
walik i Gojżewska, Społeczna —
Drużynowy. Oprócz harcerzy a-
kademików w zebraniu brał u-
dział Komendant Chorągwi Wil.
ZHP i sympatycy.

We środę dnia 5 listopada br.
odbędzie się w lokalu drużyny
przy ulicy Zygmuntowskiej 16 —
zebranie Rady Drużyny Akade-
mickiej o godzinie 8-ej wieczo-
rem. W zebraniu wezmą udział
Przyboczni, Zastępowi, Kierowni-
cy poszczególnych sekcyj pracy
i osoby imienne zaproszone.

Akademicka Drużyna Harcer-
ska U. S. B. przyjmuje nowych
członków, którzy dotąd w har-
cerstwie nie pracowali. We wszyst-
kich sprawach związanych ze
sprawami harcerskiemi na Uni-
wersytecie należy zgłaszać się w
czasie dyżurów drużyny, które
odbywają się w lokalu Zw. Osad-
ników—ul. Zygmuntowska 16 we
wtorki i czwartki w godzinach
rannych od 8 i pół-—9 i pół, we
środy i soboty w godzinach wie-
czorowych od 20 — 21. 7
— Sobėtka w Ognisku Aka-

demickiem. Powodzenie zabawy
zaležy od nastroju na niej panu-
jącego. W Ognisku Akademic-
kiem zawsze wesoło — dowodem
ilość osób na sobótkach. Wszyst-
kim amatorom tańca przypomi-
namy, że najbliższa „Sobėtka“
taneczna odbędzie się w Ogni-
sku Rkademickiem (ul. Wielka 24)

K WTA EN S R

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
 

w dn. 1-XI. Początek o godz.
9-ej wiecz. Do tańca przygrywa
wyborowy kwartet.

Nieakademicy pamiętajcie o
kartach wstępu, których ilość jest
bardzo ograniczona.

Sprawy, szkolne.
— Nowy wizytator szkolny

okręgu wileńskiego. Wykładow-
ca duchownego seminarjum pra-
wosławnego w Wilnie p. Antoni
Narwoysz mianowany został wi-
zytatorem szkolnym okręgu wi-
leńskiego. (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 i sy-
stemów. Ustrój półroczny. Lekcje
dzienne lub wieczorowe. Specjal-
ny kurs języków obcych. Gabinety
i pracownie. Bezpłatna bibljoteka
podręczników. Samorząd szkolny.
P. W. iW.F. Lokal własny, nowo-
cześnie urządzony. Prospekty
szczegółowe bezpłatne. Zapisy na
rok 1930-31 codzień od 10 do 13
i od 17 do 20 godz.

Z życia stowarzyszeń.
— Walne Zebranie Związku

Drobnych Kupców i Przemy-
słowców Chrześcijan odbędzie
się w dniu 2 listopada b. r. o go-
dzinie 3-ej po poł. w lokalu przy
ul. Zawalnej Nr. 1, m. 4, z po-
rządkiem obrad: 1) Sprawa wybo-
rów do Sejmu i Senatu; 2) Spra-
wy podatkowe; 3) Sprawy zama-
skowanego, oraz ulicznego han-
dlu i 4) Sprawy organizacyjne.

Ze względu na ważność spraw
obecność wszystkich kupców obo-
wiązkowa.
— Związek Rodzin Katolic-

kich komunikuje, iż z powodu
nabożeństw żałobnych w niedzielę,
zebranie towarzyskie Związku, od-
będzie się w sobotę dn. 1.X1.30 r.
o godz. 4.30. Program zebrania
jak zwykle bogato urozmaicony.

Natomiast w niedzielę dnia
2.XI.30 r. o godz. 12.30 odbędzie
się zebranie informacyjne, na
którem odczyt p. t. „Cele i za-
dania związku" wygłosi K. Czar-
necki.

Goście mile widziani.

Odczyty.
— Odczyt misyjny. W dniu

1 listopada b. r. o godz. 18 w
Auli Śniadeckich OU. S$. B. z oka-
zji IV Zjazdu Delegatów Związku
Akademickich Kół Misyjnych w
Polsce. W. Ks. Suporior Jan Rzy-
mełko wygłosi odczyt publiczny
p. tt „Jeden z posterunków mi-
syinych polskich księży misjona-
rzy wśród lndjan i polskich emi-
grantów w Brazylji*. (Liczne
obrazy świetlne).

Czysty dochód przeznacza się
na cele misyjne.

Sprawy litewskie.
— Zarząd Litewskiego To-

warzystwa Naukowego w Wil-
nie prosi nas o zakomunikowa-
nie, iż XXII walne zgromadzenie
członków T-wa odbędzie się dnia
1i 2 listopada r.b. w sali „Apol-
lo” (ul. Dąbrowskiego 5). Posie-
dzenia odbywać się będą od go-
dziny 4 po poł. Program zebra-
nia jest następujący: 1) Zagaje-
nie zebrania, 2) Wybory prezy-
djum zebrania, 3) Odczyty: pru-
skiego litwina pisarza-moralisty
Widunasa—a) p.t. „Nauka a mo-
ralność”, b) p. t. „Postęp kultury
a religja”; redaktora L. Abramo-
wieza, p. t. „Wielki książe Witold
w nauce, sztuce i literaturze”;
ks. d-ra A. Wiskonta, p.t. „Litwa
wschodnia pod względem etno-
graficznym”; dyr. P. Karazji, p. t.
„Dwa znaleziska monet średnio-
wiecznych litewskich z okolic Wil-
na”; A. Wałajtisa, p. t. „Zakres
działalności naukowej Litewskiego
Towarzystwa Naukowego”, 4) Spra-
wozdanie zarządu i Komisji rewi-
zyjnej z działalności Towarzystwa,
5) Wybory nowego zarządu i Ko-
misji rewizyjnej, 6) Wolne wnio-
ski i 7) Zamknięcie zebrania.
W pierwszym dniu zgroma-

dzenia więcej czasu się po-
święci na odczyty, w drugim
zaś — sprawom Towarzystwa.

Sprawy żydowskie.
— Gmina żydowska prote-

stuje przeciwko -dekiaracji pa-
lestyńskiej. W dniu wczorajszym
wileńska gmina żydowska wysto-
sowała do członków rządu angiel-
skiego 4 depesze protestacyjne
przeciwko deklaracji  palestyń-
skiej. d

Kronika policyjna.
— Kradzież krowy w Trynopolu.

W dniu 29 b. m. Soroczyńska Wiktorja,
zam. w Trynopolu zameldowała o kra-
dzieży krowy maści bronzowej, lat 7,
dobrże odżywionej, wartośc! 500 zło-
tych.

— Nieszczęśliwy wypadek. W
dniu 29 b. m. Bobowicz Jan, Archa-
nielska 33, podczas kopania studni w
domu Nr. 29a przy ul. Koszykowej,
wpadł do studni doznając potłuczenia
głowy. Pogotowie Ratunkowe po udzie-
leniu pierwszej pomocy przewiozło po-
szwankowznego do szpitala św. Jukóba
w stanie nieprzytomnym.

— Kurokrad. W dniu 29 b. m.
post. Szabliński Feliks, przechodząc w
czasie służby ulicą Rzeczną spotkał
nieznanego osobnika, niosącego 8 kur.
Osobnik ów na widok posterunkowego
Szablińskiego kury rzucił, a sam się
ukrył w lesie Zakretowym.

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

Dziś dwa przedstawienia. Popołudniu
o godz. 3 min. 30 „Młody las* J. A.
Hertza dla młodzieży szkolnej. Wieczo-
rem o godz. 8-mej ukaże się „Młody
las" po cenach normalnych.

Teatr Miejski w „Lutni*,
Drugi występ operetki murzyńskiej.
Dziś o godz. 8-mej wiecz. odbędzie się
drugi występ znakomitego zespołu ope-
retki murzyńskiej w operetce „Lui-
siana".

— Przedstawienie dia młodzieży
szkolnej w „Lutni** odbędzie się w so-
botę o godz. 3 min. 30 po poł. wysta-
wiony zostanie A. Fredry „Pan Jo-
wialski“.

—Przedstawienia popołudniowe.
Niedzielne widowiska popołudniowe po
cenach zniżonych wypełnią: w Tęatrze
na Fohulance  Szeriff'a „Kres wę-
drówki*, w Teatrze „Lutnia* Erwina
„Pierwsza pani Frazerowa”.

— „Widma SI. Moniuszki w Te-
atrze „Lutnia”. W sobotę 1 i ponie-
działek 3 listopada ukażą się na scenie
„Lutnia“ „Widma“ St. Moniuszki vw for-
mie scenicznej.

POLSKIE. RADJO WILNO.
Fala 368 mtr.
Program:

Piątek, dnia 31 października 1930 r.
11,58. Czas.
13,10. Kom. meteor.
15,35. „Kącik krėtkofalowy“.
15,50. Lekcja języka francuskiego.
16,30. Koncert popularny (piyty).
17,45. Koncert z Warszawy.
18,45. Kom. L. O. P. w Wilnie.
10,10. Kom. rolniczy z Warsz.
19,25. Muzyka z płyt.
20,00. Pogadanka muzyczna (K. Stro-

menger). £
20,15. Koncert symfoniczny z Filharm

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

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

BEARPTAET KTS TIR KOREAN

GIEŁDA
WARSZAWA 29.X (Pat.)

Waluty i dewizy:
Dolary 8,93—8,95—8,91.
Budepeszt 156,09—156,49—155,69.
Holandja 359,26—360,16—358,36.
Londyn 43,31/,—43,42'/,—43,21.
Nowy York 8,91—8,93—8,89.
Paryż 34,99—35,08—34,90.
Praga 26,44—26,50—26,38
Nowy York kabel 8,919—8,939—8,899
Szwajcarja 173,13—173,56—172,70.
Wiedeń 125,69—126—125,38.
Berlin w obrotach prywatnych 212,41.

Papiery procentowe:

Pożyczka inwestycyjna 101,75, Prem-
jowa dolarowa 57, 5”, konwersyjna 49,50,

Ti, stabilizacyjna 82, 10% kolejowa
102,75, 8, L. Z.B. G. K. i B. R, obli-
gacje B. G. K. 94; Te same 7*, 83,25,
1,90 L. Z. ziemskie 52,50—53, 5”, war-
szawskie 56,50—56,95, 8| warszawskie
71 72,25, 8'/, Łodzi 67, 10”,Piotrkowa
63,50, 6„ obi. poż. konw. m. Warsza-
wy 8-ma i 9-ta em. 50.25. 3%, pożyczka
budowlana 50.

Akcje:

Bank Polski 160, Węgiel 38, Modrze-
jów 35, Starachowice 12.
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2 sali sądowej.
Podstępny napad.

Dn. 11 grudnia ub. r. w po-
czekalni Ill ej kl. dworca kalejo-
wego w Lidzie oczekiwał na po-
ciąg dążący z Warszawy do Wil-
na Piotr Danejko.
W pewnym momencie od jed-

nego ze stolików wstał siedzący
tu w towarzystwie dwu innych
mężczyzn szeregowiec 77 p. p. i
pod protekstem zapalenia papie-
rosa, podszedł do Danejki, przed-
stawiając się jako AleksanderZa-
górski.
Danejko chętnie nawiązał z

młodym żołnierzem rozmowę,
tym bardziej, że w tym samym
pułku odbywał służbę wojskową
jego syn.

Uprzejmy Zagórski zaprosił
Danejkę do swego stolika, za-
poznając go ze swymi towarzy-
szami, jak się okazało Filipem
Łowczym i Piotrem Sienkiewi-
czem.
W kompanii tej Danejko wy-

pił kilka wódek, które zakręciły
mu dość poważnie w głowie, a
wobec tego zdecydował się nie
jechać tego dnia do Wilna i
przenocować w Lidzie, a czas
wykorzystać na zobaczenie się z
synem, co obiecał ułatwić Za-
górski.

Stosownie do powziętej decy-
zji, wszyscy czterej biesiadnicy
wyszli na miasto, udając się w
stronę koszar.

Kiedy towarzystwo znalazło
się w odludnem miejscu, Zagór-
ski znienacka rzucił się na Da-
nejkę, obalając go na ziemię, a
dwaj jego przyjaciele Łowczy i
Sienkiewicz poczęli plądrować
napadniętemu kieszenie. Jeden z
napastników wyciągnął Danejce
45 zł. 60 gr.

Uwiadomione o wypadku do-
wództwo plutonu  żandarmeriji,
łącznie z wydziałem śledczym
policjj wdrożyło dochodzenie i
sprawców ujęto.

Zagórski, jak się okazało, re-
krut, od którego jeszcz? nie o-
debrano przysięgi, przyznał się
do winy, oświadczając, iż działał
z namowy swych kolegów, od
których otrzymał za pomoc część
zrabowanych pieniędzy.

Zagórski oraz Łowczy i Sien-
kiewicz stanęli ostatnio przed są-
dem okręgowym pod zarzutem
dokonania napadu rabunkowego.

Zagórski cofnął swe poprzed-
nie zeznanie, a pozostali dwaj
podsądni też do winy nie przyz-
nali się.

Przeprowadzony jednak prze-
wód sądowy w zupełności po-
twierdził akt oskarżenia, a wo-
bec tego sąd, w składzie wice
prezesa p. M. Kaduszkiewicza
oraz pp. sędziów St. Milaszewi-
cza i W. Brzozowskiego wszyst-
kich podsądnych uznał za win-
nych i skazał każdego z nich na
osadzenie w domu poprawy przez
4 lata. Kos.

ROZMAITOŚCI.
Pies udekorowany za wier-

ność.
Neron, wielki owczarski pies,

żyjący w Goszu w Ameryce miał
to nieszczęście, że jego pana
wsadziłi na osiem długich mie-
sięcy do więzienia za sprzenie-
wierzenie. Jako wierny towarzysz
szedł z nim aż do bramy więzie-
nia i byłby na pewno z radością
zamieszkał ze swym panem w
celi więziennej. Ale dozorcy wię-
zienia nie mieli zrozumienia dla
wiernych uczuć psa i zamknęli
mu drzwi przed nosem.

Pies czekał cierpliwie dni, ty-
godnie, miesiące. Głodował, marzł,
ale nie ustąpił. Kiedy wreszcie
minął ósmy miesiąc i pan jego
wyszedł na wolność, rzucił się
pies na niego jak oszalały iwitał,
wyjąc z radości. Wiadomość o
wiernym psie rozeszła się po
mieście, doszła też do towarzy
stwa przyjaciół zwierząt. Na wnio-
sek towarzystwa uwieńczono psa
srebrnym medalem, na którym
widniał napis — „wierny  przyja-
ciel człowieka”.

Sądzimy że spora kiełbasa by-
łaby właściwszą i przyjemniejszą
nagrodą dla czworonoźnego przy-
jaciela człowieka.

 

jzkice zaalpejskie.
Roma.
Rzym—w sierpniu.

Przebyliśmy wąwóz  „wrót”
kluzjańskich. Na wschodzie — u
podnóża Apenninów — las gęsty
obramia taflę Trazymenu,—miejs-
ce straszliwej porażki Rzymian,
prologu tragedji, której punktem
kulminacyjnym były Kanny.
Mkniemy przez południową Etrurję
teren wielotetnich koalicyj—sprzy-
siężeń przeciwko Romie — ujarz-
micielce.

Wśród stromych skał jaśnieje
w słońcu bielą murów gniazdo
orle Orvieto,=spadkobierca nie-
ustępliwych  etruskich  Volsinii,
splądrowanych i zburzonych przez
Rzym, dążący do wszechitalskiego
władztwa.

Jedziemy brzegami Tybru: tuż
pod nasypem wije się — raz z
prawej, to znowu z lewej strony
pociągu  szaro-zielona wstęga
wody.

Bliskość Rzymu podnieca: ma-
ksymalna szybkość pociągu wy-
daje się niewystarczająca...

Zza linji zachodniej huryzontu
wyłania się falista, o wyszczerbio-
nym szczycie Sorakte, w otocze-
niu wzgórz o łagodnych heljo-
tropowych stokach.

O ironjol Całokształt wypraco-
wanej, podniosłej, ukwieconej tę-
„sknotą apercepcji Rzymu bladnie
i topnieje w nawale najpospo-
litszych, wrzaskliwych i natręt-
nych wrażeń w chwili zstępowa-
nia po stopniach dworca na Išnią-
cą kostkową jezdnię stolicy.

Powierzchnia życia obejmuje
narazie przybysza w niepodzielne
władanie. Uiwagę pochłaniają za-
równo oryginalne jak i spotykane

powszechnie szczegóły fizjogno-
mji miasta.

Uderza barwność i rozmaitość
stroju wojska i policji: kapelusze
bersaljerskie o pękach zwisają-
cych piór, ozdobne złociste szy-
szaki legionistów, stosowane ka-
pelusze i frakowe mundury żan-
darmerji, zielony o angielskim
kroju uniform milicjantów, calko-
wita biel ubioru policji: od ko-
lonjalnego kasku płóciennego aż
do trzewików i rękawiczek włącz-

nie. .
W tramwajach,—o taksie nie-

słychanie niskiej, bo wynoszącej
50 centów (—23 grosze) za jazdę
w ciągu godziny wraz z prawem
dwukrotnego przesiadania—, spo-
ro pań stojących, wobec tego że
na ławeczkach porozsiadali się
wytworni kwirytowie. (lważa się
to za objaw naturalny i właściwy:
ustąpienie miejsca kobiecie wy-
wołuje reakcję miłego zdumienia.

Witryny sklepów przy głów-
nych arterjach miasta urządzone

często z wykwintnym przepychem,
niekiedy z klasycznym cynizmem:
tu i owdzie wystawiono na pokaz
tułowia z masy papierowej lub
celuloidu, zaopatrzone w jakoweś
opaski, przepaski i podpaski, ma-
jące za zadanie ilustrować nieza-
wodność różnych zabiegów tera-
peutycznych.

Na chodnikach dużych lud-
nych ulic, otaczających centrum
Rzymu, poustawiano gęsto ka-
flowo-żelazne budyneczki użytecz-
ności publicznej. Plany tych oso-
bliwych latrynek kreślił ktoś, po-
krewny duchem Diogenesowi z
Synopy: patrząc na nie, odnosi
się wrażenie pobytu w Timbuktu
lub w dzisiejszej Kostromie.

Cukiernie wyległy na chodni-
ki i place —lśniące i czyste, kil-
kakrotnie w ciągu dnia zlewane
obfitemi strumieniami wody.

Wśród gości, celebrujących
tu poobiednią siestę, — dużo wy-
strojonych pań, o ustach i obli-
czach kunsztownie powieczonych

  

dyskretną warstwą
tynku.

Wędrowni
ją natarczywie,

barwnego

przekupnie zaleca-
z wyszukaną u-

przejmością, karty pocztowe i
drobne antyki, produkowane o-
becnie masowo w fabryczce na
Suburze, a gotowi są za kilka
soldów udzielić wyczerpujących
wyjaśnień historyczno-krajoznaw-
czych, nie odróżniając zresztą
Tytusa od Trajana i umieszczając
skałę tarpejską na Forum.

Piana rzymskiej powszednio-
ści wdziera się do duszy wraz ze
zgiełkliwą werwą handlarzy na
Campo di Fiori i groteską jaskra-
wych plakatów: perfumeryjno-ap-
tecznych, gastronomicznych i ki-
nowych.

A kontrastowe kojarzenie wy-
obrażeń wznieca nastroje, nie-
skończenie dalekie od gędźby
rozhukanego motłochu i zaleca-
nek pseudokultury: budzi tęskno-
tę za wonną ciszą bazylik, roz-
słonecznionych mozaikowem kun-

sztownem  „Hosanna”! i  bla-
skiem królewskiego przepychu,
a przedewszystkiem  uzdrawiają-
cem tchnieniem wspomnień dzie-
jowych;—tęsknotę za pamiątkami
losów starożytnej Romy, która
wciąż tradycją potęgi duchowej i
ładu, zaklętą w słowie i kamien-
nych relikwjach rozpadającej się
stopniowo w proch marmurowej
pieśni o świetności, promieniuje
wokoło, uszlachetniając narody
ideą wielkich umiłowań.

Nad Tybrem, przy szczątkach
pons Aemilius, koło odrapanej i
wyszczerbionej rotundy templum
Vestae, przerobionej na kościo-
łek, (najnędzniejszy chyba na
świecie), — S. Maria del Sole —,
wystrzela omszałą czerwienią sub-

* telnej kampanilli bazylika S. Ma-
ria in Cosmedin, wmurowana w
zaraniu średniowiecza w funda-
menty świątyni Heraklesa pompe-
jańskiego.

Ant. 5.—S.
(D. c. n.)
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Środa Literacka.
Program ostatniej Środy Lite-

rackiej (29.X. b. r.) wypełniła p.
Anna Ludwika Czerny znana li-
teratka i prelegentka ze Lwowa.
P. Czerny była pierwszym wogóle
gościem ze Lwowa na wileńskiej
Środzie Literackiej.
W pierwszej części wieczoru

p. Czerny odczytała kilka swych
przekładów z poezji francuskiej,
mianowicie poetów: Claudela, Va-
lery'ego, Liberta, Nivaux'a, Chilla
i Talesse'a. Szczególne oklaski
zebranych wvwołał wiersz Germain
Nivaux'a p. t. „Ręce”*. Następnie
usłyszeliśmy autorecytacje kilku
wierszy poetki Iwowskiej ze zbior-
ku, mającego się wkrótce ukazać
w druku.

Po przerwie p. Czerny wygło-
siła pogadankę o Rice Piastównie,
opartą na własnych badaniach
źródłowych, prowadzonych głów-
nie podczas pobytu prelegentki
w Prowancji.

Rica była wnuczką Bolesława
Krzywoustego, a córką wygnane-
go z Polski Władysława Il. Cha-
rakter jej był wyraźnem odbiciem
XII wieku, pełnego znużenia, nie-
pewności i wahań. Po samotnie
spędzonem dzieciństwie Rica w
młodym wieku zostaje żoną 50-
letniego Alfonsa, cesarza wszej-
Hiszpanji. Po jego śmierci w wal-
ce z Almoradami poślubia Ricę
Rajmund Berengar, książę Pro-
wancji. Na tej stolicy Piastówna,
podobnie jak inne królowe po-
łudnia, bierze udział w rządach
swego państwa. Kiedy Rajmund
Berengar podczas oblężenia Pizy
ginie, prawdopodobnie za sprawą
Rajmunda V księcia Tuluzy, Rica
zostaje żoną tegoż księcia, czło-
wieka bez sumienia, najpełniej-
szego wyrazu XII wieku, w jego
ujemnych objawach.

Na ostatniej stolicy książęcej
Rica zyskuje coraz większą sła-
wę i coraz większe znaczenie.
Zostaje wprawdzie usunięta od
rządów, ale staje się najsłynniej-
szą cesarzową południa i bo-
żyszczem ówczesnej poezji. W
roku 1178 przy koronacji cesarza
Fryderyka, Rica stoi obok tego
najpotężniejszego władcy w ów-
czesnej Europie. Wkrótce potem
Rica umiera. Piękna, zawsze mło-
da księżniczka z dalekich stron
(Polski) i cesarzowa była nietylko
za życia ale i długo po śmierci
ideałem pieśni trubadurów.

Na Srodzie byli obecni p. prof.
Czerny ze Lwowa i p. prof. Fol-
kierski z Krakowa. SSS
 

Muzyka w Wilnie.
Pierwszy koncert zespołu ka-

meralnego im. Stanisława Mo-
niuszki, urządzony w ubiegły
czwartek w Pałacu Reprezenta-
cyjnym, był  wielkiem wyda-
rzeniem w życiu muzycznem Wil-
na. Na wyjątkowe znaczenie te-
go koncertu złożyło się wiele
momentów. Przedewszystkiem Pan
Wojewoda Wileński udzieleniem
swego protektoratu i gościny w
Pałacu Reprezentacyjnym poparł
przedsięwzięcie muzyczne, po-
święcone szerzeniu kultu muzyki
kameralnej. Pozatem wśród pu-
bliczności pierwszego koncertu
nie zabrakło nikogo z wybitnych
przedstawicieli naszego społeczeń-
stwa.

Szczęśliwie się złożyło, że
pierwszy koncert był przeglądem
współczesnego dorobku polskie-
go w dziedzinie pieśniarstwa i li-
teratury kameralnej. Przegląd ten
oczywiście nie mógł być ani do-
kładny ani całkowity. Dano nam
jednak sposobność poznania ca-
łego szeregu dzieł, świadczących
o żywem tętnie twórczości muzy-
cznej w Polsce. Najciekawszym

|
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DŹWIĘKOWY KINO-TEATR

„HELIOS“
ulica Wileńska 38, tel. 926.
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wielki podwójny program! Arcydzieło według najznakomitszej powieści Jakóba Wasermana p. t.:

li gł. najulubieńszy amant świata John Gilbert jako no-
film pierwszy raz w Wilnie Gdy noc zapada komedja-

KINO- Dziśl
TEATR «STYLOWY»

WIELKA 36. |
 

  
  

Od dnia 28 października do dnia 1 listo
pada 1930 roku będą wyświetlane filmy:
nald. NAD PROGRAM: „Z balu do kryminału"

Niebywał
MASKI ERWIN.

numerem programu był oczy-
wiście 1 kwartet smyczkowy Ka-
rola Szymanowskiego, arcydzieło
muzyki kameralnej polskiej i jed-
no z najwybitniejszych dzieł mu-
zyki współczesnej. Trudności te-
go dzieła uniemożliwiły zapewne
wielu słuchaczom odczucie pięk-
ności, gęsto rozsianych w tej par-

„tyturze. Liryczna špiewnošč kwar-
tetu i ekstatyczność jego nastreju
idzie w parze z niezwykle intere-
sującem traktowaniem zespołu
kameralnego. Zaznaczyć przytem
należy, że 1 kwartet Szymanow-
skiego nie należy bynajmniej do
dzieł światoburczych. Jest to
utwór o tendencjach raczej kon-
serwatywnych w porównaniu z
innemi dziełami naszego mistrza
z tego okresu jego twórczości.

Kwartet im. Moniuszki zasłu-
żył na słowa najgorętszego uzna-
nia za pracę, jaką włożył w przy-
gotowanie tego trudnego dzieła.
Dzielna drużyna artystyczna wal-
nie się zasłużyła propagandzie
muzyki polskiej. Ten sam zespół
w osobach prof. Sołomonowa,
(I-e skrzypce) p. Szabsaja, (Il-e
skrzypce) kapelmistrza Salnickie-
go (altówka) i prof. Tchorza
(wiolonczela) wraz z pianistką
prof. Kimontt-Jacynową, wykonał
suitę huculską na kwintet Euge-
njusza Dziewulskiego i dwie części
kwintetu Ludomira Różyckiego.

Suita Dziewulskiego pisana
bezpretensjonalnie i szczerze od-
znacza się bogactwem rytmów i
dobrem brzmieniem.

Kwartet Perkowskiego, z któ-
rego wykonane zostały tylko 2
części, zdołał zainteresować tylko
w powolnej swej części Lento.
Dział pieśniarski koncertu zawie-
rał z małemi wyjątkami rzeczy
najnowsze, wykonane z rękopi-
sów. Usłyszeliśmy pieśni Makla-
kiewicza, Feliksa  Labunskiego,
Perkowskiego, Kasserna, Romana
Palestra, Eugenjusza Dziewulskie-
go, Tadeusza Szeligowskiego i in-
nych. Przegląd tych pieśni wyka-
zał ogromną różnorodność stylów
i uzdolnień młodszej generacji
kompozytorówpolskich. Większość
dzieł świadczyła o wyraźnie za-
rysowanych i ciekawych indywi-
dualnościach. Najsilniej uwydatnił
się rozmach twórczy w doskona-
łych „Zielonych Pieśniach” Ta-
deusza Szeligowskiego i w pieś-
niach Romana Palestra, napisa-
nych w oryginale na głosi zespół
kameralny. Obfitość programu
uniemożliwia mi zastanawianiesię
nad poszczególnymi autorami,
chociaż zasługują oni na to w
całej pełni. Niedmienię ty!ko, że
prócz wyżej wymienionych wy-
różniły się bardzo ekspresyjna
„Uta japońska” Perkowskiego i
dzięki trafnemu odczuciu tekstu
poetyckiego „Lato” Łabuńskie-
go i „Smok” Dziewulskiego.

Niezrėwnaną  interpretatorką
długiego wieńca tych pieśni była
p. Marja Modrakowska. Przedziw-
na wnikliwość artystki, jej ba-
jeczna wprost muzykalność na-
daje jej produkcjom piętno wiel-
kiego artyzmu. Jest to jedna z
najlepszych pieśniarek polskich.
Głos p. Modrakowskiej coraz bar-
dziej się rozwija i rozszerza w
skali. Hkompanjowali przeważnie
autorzy i p. Tadeusz Szeligowski,
który rozpoczął ten ze wszech
miar ciekawy koncert programo-
wą pogadanką o drogach naj-
nowszej muzyki polskiej.

Zaznaczyć trzeba, że w kon-
cercie tym wziął udział Wileński
Oddział Muzyki Współczesnej, roz-
poczynając tem swą działalność
w dziedzinie propagandy nowej
muzyki.

St. W—ski.

 

«Blokada na Morzu»
komedja w 2 aktach. Kasa czynna od g. 3 m. 30. Początek sean-

5part.
0 prasie sportowej.

Rozwój i popularność sportu
najjaskrawiej daje się zauważyć
w prasie, to też niema już dzi-
siaj codziennego pisma w którem
nie byłoby wzmianek z życia
sportowego.

Pisma 0 charakterze wyłącz-
nie sportowym są następujące:

„Stadjon” (tygodnik), „Przegląd
Sportowy” (2 razy w tygodniu),
„Start” (miesięcznik), „Sport wod-
ny” (dwutygodnik), „Zima” (pi-
sma sezonowe), „Junak” (mie-
sięcznik), | „Sport" (tygodnik),
„Sport Zimowy” (pismo sezono-
we), „Wychowanie Fizyczne”
(miesięcznik), „Dodatek Sporto-
wy llust. Kur. Codziennego* (ty-
godnik). Ponadto mamy jeszcze
pismo poświęcone sprawom: strze-
leckim, tenisowym i bokserskim.

We wszystkich miastach gdzie
jest radjo prowadzone są komu-
nikaty sportowe.

W Warszawie istnieje Syndy-
kat Dziennikarzy i Publicystów
Sportowych, którzy nadają ogól-
ny kierunek pracy.

(lważam, że w najbliższym
czasie powinne powstać pisma
poświęcone specjalnie sportowi
wśród warstw robotniczych, pi-
sma omawiające stosunki na wsi,
specjalne pismo sportowe mło-
dzieży szkolnej i inne.

Czego nam jeszcze brak.
Wśród szeregu braków wstrzy-

mujących rozwój sportu w Wil-
nie na pierwszy plan wysuwa się
brak pływalni i letnej i zimowej.
Niedołężna praca Miejskiego Ko-
mitetu W. F. prócz różowych
projektów o budowie szklannych
pałaców, które miały się nazy-
wać „Domem hygjeny i Sportu*,
w tej sprawie nie zrobiła nic a
nic, a co gorsze, że odwlekło się
twórczą myśl budowy i zaprzepa-
ściło się wszelkie środki mate-
rjalne, które były na cel ten
przyznane.

Brak treku kolarskiego nie
jest tak kompromitującym bra-
kiem jak brak pływalni, a jed-
nak trek w życiu kolarstwa Wil-
na odegrałby ogromną rolę.

Skocznia narciarska, ta która
jest musi uledz przebudowie, a
wtedy dopiero będzie może wię-
cej zbliżona do prawidłowej i
bezpiecznej skoczni.

Tor saneczkowy wykopany na
górach Trzech Krzyży nie może
być wogóle oddany do użytku
publicznego, gdyż te wypadki,
które były w ubiegłym sezonie,
mówią nam dobitnie o brakach
tego toru i o nieumiejętności wy-
brania terenu. Jeżeli tor ma być
w tym sezonie otwarty, to trzeba
go już teraz zacząć poprawiać
zanim nastaną mrozy.

Wymagania hygjeny z dniem
każdym stają się coraz srožsze
i żądają odpowiednich warunków
do możności prowadzenia pracy
sportowej, to też w Wilnie od-
czuwamy bolesny brak odpo-
wiednio urządzonej sali gimna-
stycznej. Takiej sali jaką posiada
Warszawa i Kraków.

Miejmy nadzieję, że za lat
kilka braki te i szereg innych
przestaną istnieć, stwarzając bar-
dziej przystępne warsztaty pracy.

Ja. Nie.

Pożyteczny ale niebez-
pieczny precedens. W dniu
wczorajszym odbyło się organi-
zacyjne zebranie sekcji admini-
stracyjnej komitetu W.F. iP. W.,
na którem ukonstytuował się za-
rząd na czele z mjr. E. Kozłow-
skim.

Na zebraniu tem postanowio-
no urządzić w Wilnie „Tydzień

sów od g. 4. Następny program: „ANGELITA*.
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Na żądanie publiczności jeszcze tylko dziś! Naj
Przebój Doby obecnej.

Dzimla. Spiew — Chór
opery „Metropolitain
struje się w Warszawie w

Arcysensacja Dźwię

* w N. Yorku Jeannette Mac Donald.

1 seans ceny zniżone Balkon 80 gr. Parter 1 zł. Początek seansów o g. 4, 6,

REJNERA potężny dramat w 10 akt. w ro
woczesny Don Jouan i urocza Anna Jong oraz najnowszy

farsa w 10 akt. W rol. gł: Harry Liedtke.
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dramat.w 10 aktach. W rolach gł.:

Anna Nilsson | Wallace Mac Do*

 

sak KROL ŻEBRAKÓW
Tańce W rol. główn. król śpiewaków bożyszcze kobiet DENIS KING i najsłyn. śpiewaczka

Cały fiim w kolorach naturalnych. Film den demon-

2 kinach. Ze względu na wysoką wartość artystyczną dla młodzieży dozwolone. Na

 

  

W. F.iP. W.” W tym celu za-
projektowano wydać specjalne
nalepki 10 gr., które będą nakle-
jane przy biletach teatralnych
i po 5 gr. przy biletach kinowych.

Równocześnie zaprojektowano
dodatek 10 gr. do wszystkich ra-
chunków w cukierniach i 2 proc.
od rachunków  restauracyjnych.
Pozatem postanowiono zwrócić
się do Rady Miejskiej z wnios-
kiem o podwyższenie biletów

 —————-—  

w kinematografie Miejskim od
5—10 gr.

Dochód z tych „podatków”
zużyty zostanie na podniesienie
wychowania fizycznego wśród
młodzieży. d

S$ztekker mistrzem świata.
BUDAPESZT. (Pat). W zawo-

dach zapaśniczych o mistrzostwo
świata Sztekker zdobył mistrzo-
stwo świata w wadze ciężkiej.
 

 

Z kraju.
Gospodarka starošciūska
w powiecie brasławskim.

Pierwsze wrażenie, jakie się
otrzymuje, podróżując po powie-
cie brasławskim, jest raczej dobre.

Trzeba przyznać, że powiat
ten ma obecnie całkiem dobre
drogi, a sejmik szczyci się posia-
daniem własnej cegielni, beto-
niarni i tartaku.

Kwitnie więc przemysł, po
drogach pędzą samochody, sło-
wem niemal raj na ziemi. Ale
pod temi pozorami pomyślności
i dobrobytu kryje się wyjątkowa
nędza.

Drogi naprawiano, używając
do tego głodujących, którym w
ten sposób, w latach nieurodzaju,
dawano zatrudnienie i zarobek.
W swoim czasie pisaliśmy już w
związku z tą pomocąo spółdziel-
ni „Rolnika” w Brasławiu.

O gospodarce w  przedsię-
biorstwach sejmikowych pogada-
my w przyszłości, dziś natomiast,
skoro zaczęliśmy mówić o dro-
gach, zapoznamy czytelników z
historją budowy szosy Widze —
Rymszany — Dukszty.

Preliminarz budżetowy określa
koszty budowy tej szosy na prze-
strzeni  19tu kilometrów na
834.000 zł.

Budowę rozpoczęto w 1928
roku, przyczem w ciągu  pierw-
szego roku zrobiono 1,6 klm.
szosy i 2 klm. robót ziemnych.
Wydano na to 237.188 zł. Wyso-
kość kosztów tłumaczy prelimi-
narz budżetowy tem, że zakupio-
no walec, wagoniki i tor. W na-
stępnym roku projektowano wy-
budować około 9 klm., ale fak-
tycznie zbudowano tylko 1 klm.
Jak wynika z rachunków (w pre-
liminarzu budżetowym tego nie-
ma) koszta budowy wyniosły
304.000 zł.
W roku bieżącym projektowa-

no zbudować 3 klm. kosztem
90.000 zł. Ile faktycznie wydano,
narazie nie wiemy; natomiast
wiemy, że nie zbudowano szosy,
lecz zwyczajny bruk.
W czasie budowy w 1928-ym

roku, by wybudować owe 1,6 klm.,
pracowano nocami przy elektrycz-
ności, a w tym celu ustawiono
motor i dynamo. Naturalnie noc-
na praca nie obniżyła kosztów
budowy.

Również jakość roboty była
tego rodzaju, że w 1929 r. musia-
no szosę pruć i przerabiać na
nowo, bo się na wiosnę poczęła
osypywać. i

Szczegėlniej glošną stala się
z okazji budowy tej szosy spra-
wa kamieni, dostarczanych bez-
płatnie przez mieszkańców gminy
rymszańskiej. Włościanie wywie-
źli 4.000 metrów kamieni, co
stanowi wartość 40000 zi. Trwało
to przez 1928 i 1929 r., a w ten
sposób kosztem włościan miano
obniżyć wydatki na budowę szo-
sy. Przecież jest to droga pań-
stwowa, na której budowę łoży pań-
stwo więc ludność nie może być
pociągana do świadczeń bezpłat-
nych w materjałach czy też pracy.

Znalazł się jednakże człowiek,

który wystąpił w obronie poszko-
dowanych i rozpoczął się formal-

Pokó
wicza 19 m. 17.

Wielka opera filmo- W hotelu.

wa. Muzyka Rudolfa

8 I 10 m. 15 w. rachunek?"
Nie, panie gospodarzu

dopiero wyszukuje sło-
wa w słowniku.

 

 

 

 

do wynajęcia żonę z
ul. Mickie
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Właściciel do portjera:
„l cóż, czy ten Amery-
kanin strasznie klął, kie-
dy przedłożyłeś mu nasz
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ny proces pomiędzy starostą z
jednej strony, a mieszkańcami
gminy rymszanskiej z drugiej.
Kiedyś, osobno omówimy dzieje
tej sprawy, która zakończyła się
jednakże pomyślnie dla gminy
rymszańskiej.

Obecnie znowu  przemiano-
wano ową szosę na odcinku z
Rymszan do Kiejsz na drogę
gminną. Części już zbudowane
pozostały jako droga sejmikowa.
Rymszańczycy mają zamiar jed-
nakże bronić się przeciw temu
zarządzeniu. Mianowicie powstał
słuszny projekt domagania się
zapłacenia 40.000 zł. za owe 4.000
metrów kamienia, które niepraw-
nie kazano gospodarzom wywozić
na szosę.
W swoim czasie sprawa opar-

ła się aż o ministerstwo i jest
nadzieja, że obecnie słuszne żą-
dania mieszkańców gminy rym-
szańskiej będą uwzględnione.
W następnym liście omówimy

inną troskę, która trapi mieszkań-
ców pow. Brasławskiego, miano-
wicie sprawę podwójnego ścią-
gania podatków.

P. Kownacki.

Aresztowanie wywrotow-
ców.

W powiecie Wilejskim władze
śledcze aresztowały dwóch dzia-
łaczy antypaństwowych, przy któ-
rych znaleziono kompromitujące
papiery.

Aresztowani uprawiali również
komunistyczną agitację przedwy-
borczą wśród ludności wieiskiej.
Obu osadzono w więzieniu. (g)

Komuniści nie próżnują.
W powiecie dziśnieńskim i bra-

sławskim pojawili się podejrzani
osobnicy, którzy kolportują wśród
ludności wiejskiej odezwy komu-
nistyczne oraz nawołują do gło-
sowania na listę „Zmahanje“.
Fgitatorzy obiecują ludności po-
prawę bytu, rozdanie bezpłatnie
gruntów bezprocentowe pożyczki
tib p (a)

Od wybuchu zapalnika gra-
natu poniósł śmierć.
W zaścianku Podwysokie gm.

jaźwińskiej w mieszkaniu Włady-
sława Bawlickiego 9 letni jego
syn Antoni bawiąc się znalezio-
nym zapalnikiem od granatu spo-
wodował wybuch.

Skutki wybuchu były straszne,
chłopak odniósł kilka ciężkich
ran i wskutek upływu krwi zmarł
nie odzyskawszy przytomności.
Wł. Bawlicki został ranny w
nogę. g

Uwadze władz kolejowych
i policyjnych.

W dniu 29 października po-
ciągiem podmiejskim o godz.
17 m. 15 zdążającym z Wilna do
N.-Wilejki jechało kilku nietrzeź-
wych osobników. Towarzystwo za-
częło zachowywać się nader weso-
ło, tak,że pasażerowie zmuszeni by-
li szukać schronienia w innych wa-
gonach. Z chwilą gdy przyszedł
konduktor, zaczęto mu wymyślać
a nawet posunęli się pijani osob-
nicy do rękoczynów. Gdy pociąg
zatrzymał się na stacji w N. -Wi-
lejce, uprzednio pobity konduk-
tor zażądał pomocy policyjnej
lecz w odpowiedzi ponownie zo-
stał pobity tak silnie, iż runął na

tego ciągłego|

mdlenia?

W bardzo prosty

sposób gdy kiedyś znów

zemdlała powiedział do

mnie kuzyn, z którym

się poprzednio umówi-
łem: „Wiesz, gdy kobie-

ta zemdleje wygląda o £
dziesięć lat starzeji“ —

Od tej chwili ani razu
jeszcze nie zemdlała.

gr.

dobre

| "Sprawy
majątkowe

 

skie i ziemskie
Dom H-K. „Zachęta
Mickiewicza 1, tel.

—905. 242—sQ0

 

Um lekcje I ko-
repetycje francu-
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gr8 Ww r. 1929,

 

 

  

  

M
 

wagon, a dyżurujący policjant
akurat w tym czasie był nieo-
becny. Z pomocą pospieszyla
publiczność i żandarm. Wobec
powyższego zwracamy się z apelem
do władz policyjnych i kolejowych,
by w okresie:poborowym ze-
chciały zwrócić uwagę na tak
anormalne stosunki. S:4.

Z POGRANICZA.
Ucieczka do Polski dwóch
więźniów politycznych.
Nocy ubiegłej w rejonie wsi

Borsuki na odcinku granicznym

Kalety zbiegło do Polski dwóch

więźniów politycznych z Litwy

Ignacy Marecki i Witold Jasiu-

lanis.

Zbiegom udało się uzyskać ze-

zwolenia na przetransportowanie

ich z więzienia szawelskiego do ko-

wieńskiego. W czasie podróży

więźniowie zdołali zmylić czuj-

ność straży i zbiec z pociągu. Po

dwudniowej tułaczce szczęśliwie

przedostali się oni do Polski. g

Aresztowanie podejrzanych
osobników na pograniczu.
W rejonie Oran patrol KOP.

zatrzymał dwóch podejrzanych
osobników, którzy nielegalnie usi-
łowali przedostać się do Litwy.

Zatrzymanymi okazali się W.
Pawełski i FA. Michniewicz. Za-
trzymanych skierowano do dy-
spozycji odnośnych władz śled-
czych. g

BRERAGCAPTYOGROWOCI BRODA

Z ostatniej chwili.
Żywcem spalony.

KATOWICE. (Pat). Na kopalni
Donnersmarka w Chwałkowicach
spadł 50-letni murarz Klepek do
otworu, przez który wysypuje się
węgiel do pieca kotłowni. Wypa-
dek nie został przez nikogo za-
uważony i nieszczęśliwy stoczył
się w ogień, w którym żywcem
się spalił.

Wybuch w kopalni.
CHARLEROI (Pat.)—W kopal-

ni węgla Fortetaille nastąpił w dn.
30 b. m. wybuch gazów. Zarzą-
dzona akcja ratunkowa doprowa-
dziła do wydobycia na powierzch-
nię 5 zabitych górników, w tej
liczbie 8 Włochów i jednego
Polaka.

Stopniowa likwidacja straj-
ku berlińskiego.

BERLIN (Pat.) — Mniejwięcej
jedna trzecia część robotników,
zatrudnionych w berlińskim prze-
myśle metalurgicznym, przystąpi-
ła do pracy. Wśród nich znajduje
się cała załoga zakładów Siemen-
sa. Oddziały strajkujących usiło-
wały nie dopuścić do podjęcia
pracy w niektórych zakładach
metalurgicznych. W niektórych
miejscowościach doszło do krwa-
wej bójki. 4-ch robotników od-
niosło silne obrażenia.

Europejczycy w ręku zbirów
chińskich. 1

LONDYN (Pat.)—Dzienniki do-
noszą z Waszyngtonu: Według
miadomości, nadesłanych przez
konsula Stanów Ziednoczonych
w Hankou, 21 cudzoziemców, a
mianowicie Francuzów, Anglików,
Włochów i Hiszpanów, znajdować
się ma w rękach bandytów w o-
kolićach Hankou.
KZZWYRAUZSZUOREDOZAKCICO)KIAEO

Popierajcie Polską

Macierz Szkolną
Wilefiska 15—5.
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    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,

K. DĄBROWSKA,
wiine, ul. Niemiec-
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barska 1 godz. 4—5 PP.

70—1 ska 1

s ski Biuro Ogłoszeń Gar- siadająca praktykę po-
posady. Lwow-p

, m. 13.

Dwa” pokoje do
wynajęcia Ta-

4188—2 tarska 5 m. 1.  4192—1
koik“ Wileńska 26 Oddz.
„ilustr. Kurjera*. 1

Prosta kuracja.

— Jak wyleczyłeś swą

lantów, futer, mebli, pia-
nin, samochodów i wszel-

kich towarów. 537-3

— Droga?! Proszę pa-
tel. ni, ona władała za życia567. s4
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