
zy
/  ©płata pocztowa ułszczona ryczałiem.

Rek XIV

 DZIENNI
Wilno. Wtorek 4-go listopada 1930 r.

 

i Administracji 448, Drukarni 1244. Adres drukarni:

w niedzielę od 12 — 1 pp. „Dziennik Wileński'* wychodzi

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.
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WŁADYSŁAW LEMPKE
porucznik emerytowany Wojsk Polskich

Członek Stowarzyszenia Oficerów przeniesionych w stan spoczynku
po ciężkich cierpieniach st w Berlinie dnia 24-X-1930 r. w wie-

u lat 35
Eksportacja zwłok z dworca kolejowego do kościoła Bernardyń-

skiego odbyła się w dniu 3 XI o godz. 16 zaś 4-XI o godz. 10 po nabo-
żeństwie żałobnem nastąpi wyprowadzenie zwłok na cmentarz Garnizo-

nowy na Antokolu ?
O czem zawiadamia przyjaciół i znajomych

Zarząd.
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JÓZEF KŁODECKI
ZAMKOWA Nr. 17 (obok kościoła św. Jana). TELEFON 928.

Poleca po cenach bezwzględnie niskich:

FIRANKI, OBRUSY, KOŁDRY watowe i pluszowe,

PODUSZKI, płótna bieliźniane, bieliznę damską, męską, kami-

zelki wełniane, pullowery i galanterję,

Wełny na suknie, płaszcze i materjały na ubrania męskie.

JEDWABIE, CHODNIKI, DYWANY, WYPRAWY ŚLUBNE.

Wielki wybór wszelkich towarów.

UWAGA! Dla młodzieży szkolnej materjały na mundurki i fartuszki.

EENYZEWAYMMRAWOEAONIZYK

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

OPRAWY KSIĄŻEK, ROCZNIKÓW,
KSIĄG BUCHALTERYJNYCH
I INNE ROBOTY. WYKONANIE

Od niejakiego czasu ukazały się w

+ obiegu weksle z moim podpisem i pie-
częcią apteki Ostrobramskiej z datą wy-

stawienie czerwiec 1929 r Uprzedzam

wszystkich kupców iż takowe weksle,

jako sfałszowane bezpieniężne płacone
przezemnie nie będą. Na wszystkich

moich wekslach oprócz podpisu obo-
wiązuje stempel mojej apteki z napi-

 

REDAKCJA i ADMINISTRACJA: ul. Dominikańska 4. Telefon Redakcji
Mostowa 1.

Redaktor przyjmuje od g. 2—4 pp. Mdministracja otwarta od g. 9—5,

 

 sem apteka Ostrobramska J. Chrościc-
kiego dzierz. St. Czapliński.

Wilno Ostrobramska Nr. 25. Właś-
ciciel apteki Ostrobramskiej Józef Chroś-
cieki.
4205—s0

STARANNE. CENY PRZYSTĘPNE.
OTWARTA OD S-ej DO 4-ej POP.

KOS OROEA ACK PTA TRRZREAACZOZKCA

Popierajcie Polską Macierz
Szkolną.

PIWA

22 LOTERJA PAŃSTWOWA =

StównawyszmSV iljon zł.
Ogólna suma wygranych 32.000.000 zł.

Co drugi los wygrywa.

KUP LOS W SZCZĘŚLIWEJ KOLEKTURZE

K. GORZUCHOWSKIEGO zamMKowaA 9.
Zamiejscowym wysylamy odwrotną pocztą. 68723

Należność P. K. O. Nr. 80365 po otrzymaniu losów.
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Napad i zdemolowanie drukarni.
(Telefonem od wlasnego korespondenta).

WARSZAWA. Wczoraj między godz. 9 a 10 wieczorem grupa
15 bojówkarzy, uzbrojonych w rewolwery, wdarła się do drukarni
Wyszyńskiego przy ul. Wareckiej 15, naprzeciwko poczty głównej.
Bojówkarze wywalili zamknięte drzwi, zdemolowali wewnętrzne urzą-
dzenia drukarni, czterem pracującym zecerom odebrali rękopis, po-
rozrzucali już złożony materjał i potłukli ołowiane odlewy.

Następnie zabrali 170 tysięcy już odbitych ulotek Stronnictwa
Narodowego i opuścili drukarnię,

Przed domem natrafili na chłopca z drukarni, który na wózku
odwoził paczkę 25 tysięcy odezw. Zabrali i te odezwy, poczem
kw do oczekujących taksówek. Odjechali nie zatrzymywani przez

nikogo.
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Wyroki na b. posłów. i
(Telefonem od własnego korespondenta). .

WARSZAWA. Były poseł socjalistyczny Kotarski za przemó-
M wienie na jednym z wieców skazany został przez sąd w Lublinie
- na 6 miesięcy więzienia.

B. poseł z Wyzwolenia Adam został skazany na 3 miesiące
więzienia za przemówienie na wiecu odbytym jeszcze w 1928 r.

B. poseł ukraiński Kochan, skazany został na rok więzienia za
) obrazę urzędu państwowego.

Odznaczenia orderem „Polski Odrodzonej".
(Tel. od własnego korespondenta).

, WARSZAWA. Dn. 11 b. m. będą nadane odznaczenia orderem

„Polonja Restituta".
Lista odznaczonych nie będzie obfita i zapełniona ona będzie

wyłącznie osobistościami ze świata artystycznego i społecznego.

Jednostki zaangażowane w życiu politycznem nie będą tym
razem odznaczone.

Dekret, zmieniający ustawę o czasie pracy
w handlu.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W najbliższym czasie ukaże się dekret P. Prezy-
denta o zmianie ustawy o czasie pracy w handlu.

Według tego dekretu sklepy spożywcze będą mogły zaczynać

pracę o godz. 6 rano. Owocarnie będą mogły być otwarte do godz.

11 wiecz. do 1 grudnia, a nie, jak obecnie, do 1 października.

Wreszcie w niedziele jatki i sklepy spożywcze będą "mogły być

czynne od godz. 7 do 10 rano.

Areszty b. posłów.
KATOWICE. (Pat.). Na polece- Sejm Sląski Jana Szulika, pod

2 nie prokuratora aresztowano w zarzutem przestępstwa z art. 110

j Rydułtowach byłego posła na
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codziennie,

Treviranus
BERLIN. (Pat). W Hanowerze

odbyła się dziś, staraniem zarzą-
du miasta, wielka manifestacja
na rzecz pogranicznych prowincji
wschodnich Rzeszy. W czasie ze-
brania, urządzonego w gmachu
opery miejskiej, wygłosił prze-
mówienie minister Treviranus,
który oświadczył, że orędzie pre-
zydenta Rzeszy w sprawie pomo-
cy dla prowincji wschodnich, obu-
dziło wielkie nadzieje, że jednak-
że krytyczna sytuacja finansowa
i gospodarcza Niemiec ogranicza
możliwości wykonania programu
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znów gada.
pomocy. Wykonanie wszelkiego
rodzaju programu pomocy dla
prowincji wschodnich zależne
jest od uzdrowienia finansów
państwa; przedewszystkiem jednak
od tego, czy zanulowane zostaną
wykreślone granice, co do któ-
rych cały świat wie, że naród
niemiecki nie zgodzi się na ich
wieczne istnienie. Przemówienie
swe minister Treviranus zakoń-
czył okrzykiem: „Ten kraj był
niemieckim i pozostanie niemiec-
kim”.

Mussolini hojny z cudzej kieszeni.
BERLIN. (Pat.) Naczelny _re-

daktor „Berliner Tageblattu*, Teo-
dor Wolff, ogłasza artykuł, po-
święcony ostatniej mowie Musso-
liniego. Autor podkreśla, że Niem-
cy bez różnicy poglądów poli-
tycznych przyklasną wystąpieniu
Mussoliniego za rewizją trakta-
tów, niemniej jednak każdy doj-
rzały politycznie Niemiec rozumie,
że słowa pozostają tylko słowami
i że Mussolini nawet, gdyby teyo
chciał, nie będzie w stanie spo-
wodować przyłączenia korytarza
ani Gdańska do Rzeszy. Musso-
lini ma natomiast możność prze-
prowadzenia rewizji traktatów na
obszarach bliskich Włochom i
mógłby na początek zwrócić Niem-
com naprzykład „Południowy Ty-
rol, ale widocznie jest od tego
zamiaru daleki. „Mussolini mówił
o tem—pisze p. Wolff—co inni
Niemcom zabrali, a nie pamięta
o przysłowiu, że „nie należy być
hojnym z cudzej kieszeni*. Zro-
zumiałem jest więc, że Niemcy
widzą w żądaniach rewizjonistycz-
nych Mussoliniego nietyle moral-
ny odruch, wywołany potrzebą
zadośćuczynienia etycznego, ile
raczej pociągnięcie polityczne.
Mussolini ofiarowuje Niemcom
sojusz. O ile Włochy mogłyby

przez zawarcie sojuszu uzyskać
pewne koncesje od Francji, to
Niemcy tylko przez wplątanie się
w wojnę z Francją, Polską i Ju-
gosławją jednocześnie potrafiłyby
osiągnąć swój cel. Ale wdawanie
się w taką awanturę wojenną
stanowiłoby szaleństwo 10-krotnie
większe, niż w roku 1914. Propo-
zycje sojuszu Mussoliniego uwa-
żać należy za presję, wywartą na
Francję. Powstaje pytanie, czy
Niemcy mogłyby mimo wszystko
wykorzystać nastrój, spowodowa-
ny wystąpieniem Mussoliniego.

Błędem byłoby pomijanie
Włoch faszystowskich jako czyn-
nika polityki zagranicznej Nie-
miec — oświadcza red.. Wolff. —
Istnieje możność porozumienia się
z Włochami tam, gdzie interesy
niemieckie pokrywają się z inte-
resami Włoch. Porozumienie to
napotyka jednak na trudności z
powodu wystąpień Mussoliniego.
Niemcy z niedowierzaniem odno-
sić się muszą do państwa, które
przez wtrącanie się do wewnętrz-
nych stosunków Rzeszy i popie-
ranie antypaństwowych elemen-
tów dąży do zdobycia wpływu,
decydującego na niemiecką poli-
tykę zagraniczną.

Strzeż nas Boże od przyjaciół.
PARYZ (Pat) W dzienniku „La

Victoire" Gustaw Hervė w dal-
szym ciągu broni swego planu
rewizji traktatu wersalskiego, za
cenę której powinno nastąpić,
w-g niego, ostateczne porozu-
mienie Francji i Niemiec. W so-
botnim numerze swego pisma
przyznaje, że przy opracowywa-
niu programu maksymalnego
ustępstw, które należy poczynić
na rzecz Niemiec dla pogodzenia
ich z Francją, kosztowało go
najwięcej opracowanie punktu,
dotyczącego korytarza polskiego.
Nie ulega wątpliwości, że gdyby
Prusacy byli aniołami, to pogo-
dziliby się z małemi niewygodami
materjalnemi, wynikłemi dla nich
z istnienia korytarza polskiego,
przez który dążą nieustannie po-

ciągi z Berlina do Królewca i
z powrotem. Niestety—oświadcza
Gustaw Hervė—Prusacy i Niemcy
są zwykłymi ludźmi. Można przy-
puścić, że pogodzą się oni z utra:

tą Poznańskiego i Górnego Slą-

ska, przyłączonych do Polski,
jednakże trzeba niezwykłego za-
pasu złudzeń, ażeby wyobrazić
sobie,że Niemcy zgodzą się kie-

dykolwiek na ostateczne oddanie
Polsce korytarza, który dzieli ich
państwo na dwie części. Niemcy
rzucili się w objęcia Sowietów

i czekają tylko odpowiedniej

chwili, ażeby rzucić Rosję na

Polskę, albo też napaść samym
na naszych przyjaciół Polaków,

których położenie geograficzne

jest wysoce niebezpieczne, mają

bowiem z jednej strony olbrzyma

sowieckiego, a z drugiej olbrzyma

niemieckiego. Szlachetny błąd,

popełniony przez Wilsona, Lloyd

Georgea i Clemenceau, będzie

miał pewnego pięknego poranku,
jako rezultat niezawodny, nowe
rozćwiartowanie Polski, a może
nawet i nowy krwawy konflikt

ogólno-europejski. Jestem gorą-

cym przyjacielem Polski — zape-
wnia p. Hervć. Mam nadzieję, że
sumienie moje nie zdradza obec-
nie Polski, że owszem, wyświad-

czam jej przysługę, głosząc, że
trzeba, aby Francja interwenjo-

wała przyjacielsko w Warszawie
w sprawie korytarza polskiego.
Krok ten uzależnia Gustaw Hervć
od znanych już jego warunków,

mianowicie, przyłączenia pod

wpływem Niemiec Litwy do Pol-

ski, ostatecznego zrzeczenia się

niemieckich pretensyj do Poznań-

skiego i Górnego Sląska oraz da-

nia Polsce gwarancyj wojskowych
ze strony Francji i Niemiec na
wypadek ataku Sowietów.

Otwarcie parlamentu francuskiego.
Problem polityki zagranicznej.—Sprawa rozbrojenia i traktatów

PARYŻ. (Pat). Dnia 4 b. m.
nastąpi otwarcie jesiennej sesji
parlamentu francuskiego. Opinja
publiczna oczekuje tego otwarcia
z niecierpliwością. Szereg donio-

słych spraw finansowych, gospo-
darczych i społecznych figuruje
na porządku dziennym. Wrzeczy-
wistości jednak nad wszystkiemi
innemi zagadnieniami góruje pro-
blem polityki zagranicznej i bez-
pieczeństwa naroduwego. W cią-

gu ostatnich 4 miesięcy, kiedy
parlament był nieczynny, nastąpił
szereg wypadków, jak wybory w
Niemczech, manifestacje stahlhel-
mowców, ataki przeciwko plano-
wi Younga, wreszcie kampanja o
rewizję traktatów. Opinja publicz-
na z pewną obawą zaczyna spo-

glądać w przyszłość i oczekuje

od przedstawicielstwa narodowe-

go odpowiedzi na niepokojące

pytania. Z tego powodu Andrzej

Chaumaix zaznacza w dzienniku

„Figaro”, że obecnie prowadzi się

dwie kampanje, które należy

zwalczać w interesie narodowym.

Jedna kampanja ma charakter

parlamentarny i wyborczy. Polega

ona na uporczywem usprawiedli-
wianiu błędów, popełnionych przy
zakończeniu wojny oraz na rato-

waniu popularności tych, którzy

błędy te popełniły. Druga nato-

miast ma charakter zarazem wy-

borczy i międzynarodowy. Celem

jej jest przekonać społeczeństwo,

że jedynie socjalistyczne rozwią-

zanie sprawy może — zaradzić

zagraniczne o 50
niem miejsca o

terminowe umieszczenie ogłoszeń.

Oc Administracji.
Do dzisiejszego nakładu załączamy nasz dodatek „ŽYCIE“ z dnia 26 października,ga do nakładu

we środę załączymy dodatek „ŻYCIE z dnia 2 listopada.

ranicę 8 zł.

proc. drożej.

trudnościom dyplomatycznym i
że po tylu niepotrzebnych ofia-
rach należy „ponieść jeszcze jed-
ną, tym razem ostateczną ofiarę,

rozbrajając się zupełnie. Autor
artykułu zaznacza, że obie te
kampanje są w wiełkiej mierze
szkodliwe i niebezpieczne, gdyż i
jedna i druga odwraca oczy na-
rodu od prawdziwej sytuacji.

PRENUMERATA: miesięczna4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 88,

za
OGŁOSZENIA: za wiersz milim. Seb tekstem 6 łam 35 gr., w tekście 40 gr,, za
tekstem 10 łam. 15 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej,

roc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeże-
Administracja nie bierze odpowiedzialności za

Konto czekowę w P. K. O. Xt 80187.

  

Rzeczą więc parlamentu jest po-
stawić kwestję wyraźnie i uspo-
koić opinję publiczną trzeźwem i
rozsądnem rozstrzygnięciem. Rząd
powinien skorzystać z tej oko-
liczności, aby wypowiedzieć się
wyraźnie, jak to już uczynił na
wiosnę w sprawie rozbrojeniai
traktatów.

Wpływy Labour Party maleją.
LONDYN. Wczorajsze wybory

municypalne we wszystkich mia-
stach Anglji skończyły się wielką
porażką Labour Party, która, we-
dług dotychczasowych wyników,
traciła. 90 mandatów na rzecz

Obawy
RYGA. Z Moskwy donoszą, że

dyktator sowiecki, Stalin, w ostat-

nich czasach znajduje się stale w

panicznym strachu przed możli-
wemi napaściami. Dyktator w
szczególności obawia się puczu
wojennego. Obawy Stalina zna-
lazły oddźwięk w mianowaniu na
stanowisko komendanta Moskwy

konserwatystów. Wyniki te po-
twierdzają wszystkie inne oznaki,
że szanse Labour Party przy na-
stępnych wyborach będą bardzo

słabe.

Stalina.
Tałuna, któremu powiedział, że
głównym obowiązkiem nowego
komendanta Moskwy jest to, aby
pewna część garnizonu wojen-
nego Moskwy znajdowała się w

bojowem pogotowiu z powodu
tego, że możliwe są ruchawki

pośród opozycji.

Nowa zbrodnia GPU.
HELSINGFORS. (Pat). Polieja

finlandzka podała oficjalnie wia-

domość o zaginięciu Satikjuna i

Arjutonowa, byłych oficerów ro-

syjskich narodowości ormiańskiej,

którym udało się w lipcu b. r.
zbiec z obozu koncentracyjnego
w Sołowkach, Wyżej wymienieni
pracowali w charakterze zwykłych

Walki na
" RYGA. (A.T.E.) Wrzenia w re-

publice Górali Północnego Kau-

kazu, mimo energicznych repre-

sji władz, nie, ustają. Oddział po-

wsłańców czeczeńskich, pod do-

wództwem partyzanta Ako Duje-

wa, napadł nieoczekiwanie na

miasto Wozniesieńsk, które jest

centrum przemysłu naftowego na

północnym Kaukazie, zamordo-
wał kilkunastu komunistów i pod-
palił szyby naftowe. Pożał znisz-

robotników przy brukowaniu ulic.
Przed kilku dniami Satikjun i Ar-
jutonow opuścili mieszkanie i
więcej nie powrócili. Dotychcza-
sowe poszukiwania nie dały żad-
nych wyników. Policja jest pew-
na, że zostali oni porwani przez
wysłanników GPU.

Kaukazie.
zabudowania i urządzenia

techniczne. W miejscowości Su-

junsz-Kała, Górale urządzili for-

malny pogrom Rosjan, zniszczyli

dwie szkoły sowieckie, oraz za-

mordowali przewodniczącego So-
wietu, Prokopowa. Oddział kawa-
lerji sowieckiej po gęstej strzela-
nine i utarczkach z uzbrojonymi
Góralami, z trudem przywrócił
porządek.

czył

Spisek Walieniusa.
HELSINGFORS. (Pat). Fin-

landzka ajencja telegraficzna po-
daje: władze zaprzeczają w spo-
sób zdecydowany pogłoskom,
rozpowszechnianym przez Tass,
według których spisek jen. Wal-

leniusa organizowany był w po-

rozumieniu z władzami polskiemi

iz pomocą finansową. francus-

kiego sztabu jeneralnego. Sledz-
two ustaliło, że spisek ten do-
tyczył wyłącznie zagadnień poli-
tyki wewnętrznej Finlandji.

 

Tryumfy Paderewskiego w Ameryce
NOWY YORK. (Pat.) Pierwszy

koncert Paderewskiego w Nowym

Yorku był niebywałym jego try-
umfem artystycznym. Na długo
przed przedstawieniem wszystkie
bilety były wyprzedane. Artyście
zgotowano entuzjastyczne owacje.

Paderewski grał przez trzy go-
dziny. Program koncertu był tak
obszerny, że zmógłby nawet mło-

dego artystę. Prasa zamieszcza

recenzje, w których wyraża hołd

dla Paderewskiego, jako artysty i

człowieka. Nie ulega wątpliwości,

że wielkie tournee Paderewskiego

po Stanach Zjednoczonych, w
czasie którego artysta da sześć-

dziesiąt kilka* koncertów będzie

jednym tryumfalnym pochodem
sztuki polskiej.

 

W czwartek—6 listopada o godz. 7 i pół wiecz. w lokalu Klubu

Narodowego przy ul. Orzeszkowej 11, odbędzie się

Zebranie Przedwyborcze,
na którem wygłosi referat b. Prezes Parlamentarnego Klubu Na-

rodowego

Prof.Roman Rybarski
Wstęp za kartami wstępu, które wydaje Sekretarjat Narodowego

Komitetu Wyborczego (Orzeszkowej 11).

KOMUNIKAT KLUBU MŁODYCH.
Zarząd Klubu

7 b. m. odbędzie się
zawiadamia wszystkich członków, że w dniu

WALNE ZGROMADZENIE

w lokalu przy ul. Orzeszkowej Nr 11 o godz. 19-ej min. 30.

Porządek dzienny:

1) Referat kol. Korybut — Daszkiewicza Stanisława p. t.: „Praca

Komitetu Narodowego podczas wojny światowej”.

2) Wybór Wice - Prezesa.
3) Komunikaty i wolne wnioski.

Obecność członków obowiązkowa.

 

Sympatycy mile widziani.
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UNIEWAŻNIENIA.
Istnieje w naszej ustawie z

dnia 28 lipca 1922 r. o ordynacji
wyborczej do Sejmu i Senatu
(Dz. Ust. nr. 66 poz. 590 i nr. 81
poz. 723) postanowienie  nastę-
pujące o zgłaszaniu list kandy-
datów:
,,— Art. 45. Zgłoszenie winno być

podpisane łącznie lub na odzielnych
deklaracjach najmniej przez 50 wy-
borców, zamieszkałych w okręgu wy-
borczym.

Łączy się z tem dalsze po-
stanowienie:

—Art. 48 Wyborcy,
zgłoszenie okręgowej listy kandydatów,
powinni podać, obok swojego czytel
nego podpisu, swój wiek, zawód i do-
kładny adres, tak, by co do osoby pod-
pisującego nie mogło być żadnej wątpli-
wości.

Te przepisy ustawy były w
ciągu dotychczasowego jej sto-
sowania objaśniane. Więc Gene-
ralny Komisarz Wyborczy w pierw-
szych na tej podstawie wyborach
w r. 1922 wyjaśnił, że wystar-
czają podpisy bez uwierzytelnie-
nia. Sąd Najwyższy orzeczeniem
z dnia 22.VI 1923 wyjaśnił, że
podpisy muszą być własnoręczne.
Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 14
kwietnia 1930 nie uznał wycofy-
wania złożonych już podpisów.
Jest to zatem przedmiot wcale
dokładnie oświetlony.

Szczególnie ważne jest stwier-
dzenie przez Sąd Najwyższy
19.X. 1922:

— „W myśl art. 54, 56, 102 i 105
ordynacji wyborczej do Sejmu, nie-
ważność zgłoszenia listy poselskiej
okręgowej stwierdza komisja wyborcza,
której decyzja w tym przedmiocie nie
ulega zaskarżeniu do Sądu Najwyższe
go, oddzielnie od zaskarżenia już do-
konanych wyborów”.

'Znaczy to, że, jeżeli komisja

podpisujący

okręgowa unieważni jakąś listę,
nie można nigdzie odwołać się
skutecznie przed wyborami. Do-
piero po wyborach można osiąg-
nąć unieważnienie ich z powodu
uchylenia jakiejś listy, jeżeli oka-
że się ono nieusadnione. |rze-
czywiście unieważnienia wyborów
z r. 1928 przez Sąd Najwyższy w
r. 1930 opierały się w niektórych
okręgach własnie na niesłusznem
unieważnieniu niektórych list.

Ale właśnie dlatego, że od
unieważnienia listy przez komisję
okręgową niema narazie odwoła-
nia, postanowienia takie są szcze-
gólnie doniosłe i wymagają wiel-
kiej staranności i oględności.

Jaki był i jest cel ustawowe-
go przepisu o 50-ciu wymaga-
nych podpisach?

Jest on jasny i dokładnie wy-
łożony w rozprawach komisyj-
nych i sejmowych w chwili uchwa-
lania ustawy o ordynacji wybor-
czej z r. 1922.

Zarazem głosowanie jest, rów-
nież z mocy art. 11-go konstytu-
cji, stosunkowe. Ordynacja wy-
borcza przeprowadza ten przepis
konstytucji w drodze „głosowania
na listy. Następstwem są duże
okręgi i bardzo złożona całość
pochodu wyborczego w okręgach.

Było oczywiście rzeczą wska-
zaną, aby tej złożonej już całości
nie zaburzać jeszcze dodatkowo
pojawieniem się nieskończonej
ilości kandydatur, a zatem i list,
dowolnie zgłaszanych i wogóle
na niczem nie opartych. Dlatego
ordynacja wyborcza żąda 50-ciu
podpisów pod listą. Jest to rzecz
łatwa dla grup politycznych rze-
czywistych, a trudność ponad
miarę dla ochotników i luzaków.

Taki jest oczywisty cel tego
postanowienia ustawowego.

Niema jeszcze wiadomości ze
wszystkich okręgów wyborczych,
których jest 64, ale są wiadomo-
ści z około 40-tu.

Z wiadomości tych wynika, że
liczne listy okręgowe zostały unie-
ważnione, z powodu braku 50-ciu
podpisów, uznanych za ważne,
bo część, często przeważną, pod-
pisów, uznano za nieważne.

Więc okazuje się, że w okrę-
gu 9-tym (Płock), gdzie obóz
Stron. Nar. w r. 1922 miał 3 man-
daty (61.788 głosów) a nawet w
wyborach ostatnich 1928 r. miał
1 mandat (19.999 głosów), oraz w
okręgu 24-tym (Łuków), gdzie
obóz Str. Nar. w r. 1922 miał 2
mandaty (41.179 głosów) a w wy-
borach ostatnich r. 1928 został

mi, obecnie lista narodowa
Nr 4 jest unieważniana, bo nie-
ma... 50-ciu podpisów ważnie ze-
branych i za ważne uznanych.

Jeśli się zaś przejdzie do li-
sty 7 połączonych stronnictw le-
wicy, okazuje się, że zostały unie-
ważnione listy 7 w okręgach, w
których te stronnictwa (P. P. S,
Wyzwolenie, Str. Chł., Piast), uzy?
skały razem w ostatnich wybo-
rach r. 1928 następujące ilości

głosów:
Okr. 6 (Grodno) 10.973 glo-

sów, okr. 15 (Konin) 121.576 gło-
sów, okr. 16 (Kalisz) 111.806 gło-
sów, okr. 24 (Łuków) 107.990 gio-
sów, okr. 26 (Lublin) 99.360 gło-
sów, okr. 42 (Kraków) 130.000
głosów, okr. 44 (N. Sącz) 74.103
głosów, okr. 47 (Rzeszów) 104.851
głosów, okr. 53 (Stanisławów),
12.813 głosów, okr. 54 (Tarnopol)
44537 głosów, okr. 61 (Nowogró-
dek) 13.229 głosów, okr. 64 (Swię-
ciany) 24.752 głosów.

Razem w tych dwunastu okrę-
gach stronnictwa obecnej listy 7
w r. 1928 zdo yły 825,298 głosów,
a obecnie... nie istnieją tam w
wyborach z powodu braku... 50-ciu
ważnie zebranych podpisów w
zgłoszeniu listy.

1. narazie niema jeszcze wia-
domości z wszystkich okręgów,

2. oprócz wspomnianych list
4 i list 7 zostały unieważnione
„jeszcze liczne inne listy.

Już teraz liczba głosów, które
w ostatnich wyborach padły na
listy obecnie unieważnione, prze-
kracza 1 miljon, a gdy obraz bę-
dzie całkowity, dojdzie się do
liczby bardzo wymownej.

Rzecz jasna, gdy się czyta o
unieważnieniu listy, szczególnie
własnego obozu, pierwszem uczu-
ciem jest poruszenie i żal: dla-
czego nie zrobiono wszystkiego
tak, aby unieważnienie nie było
możliwe.

Ale ostatecznie wiadomo z
orzeczeń Sądu Najwyższego w
r. b., załatwiających wybory z
r. 1928, że Sąd Najwyższy stwier-
dzał, iż listy bywały w porządku,
a jednak były unieważnione.

Przedewszystkiem zaś uderza
brak pomostu między celem po-
stanowienia ustawowego o 50:ciu
podpisach, a skutkami w stoso-
waniu tego postanowienia. Celem
było usunięcie natłoku list bez
żadnego oparcia. Obecnie zaś
znikają z okręgów listy, za które-
mi głosowały w danych okręgach
dziesiątki tysięcy lub ponad sto
tysięcy ludzi.

Jest nad czem się zastanowić,
mówiąc sobie, że są rzeczy... w
kraju, których niema... w świecie.

Stanisław Stroński.

L całej Polski.
Po napadzie na redaktora

Swirskiego.
W związku z napadem na re-

daktora naczelnego „Lwowskiego
Kurjera Porannego* dr. Wład.
Swirskiego — redakcji tego pis-
ma donoszą z Czortkowa, że w
poniedziałek w południe u p.
Koszałki, dyrektora tamtejszego
Banku Zaliczkowego, w które-
go domu zatrzymał się ranny,
zjawił się niejaki Gamulkiewicz,
przez dziwną losu omylkę refe-
rent w starostwie, i zaczął mu
robić ostre wymówki, że udzielił
gościny dr. Swirskiemu. Dyr. Ko-
szałka, który jest krewnym d-ra
Swirskiego, odpowiedział oburzo-
ny, iż jeszcze w Polsce wogóle
rannym udziela się schronienia, a
cóż dopiero-krewnym. „Lwowski
Kurjer Poranny“ zwraca uwagę
władz i prokuratora w Czortko-
wie na to dziwne zachowanie p.
Gomulkiewicza. Dr. Swirski zo-
stai bowiem pozbawiony przez
opryszków wszelkich dokumen-
tów osobistych, napad zaszedł
dnia poprzedniego o godz. 8 ra-
no, a bandyci zniknęli |w Czort-
kowie. Dlaczegoż więc p. Gamuł-
kiewiczowi zależało na tem, aby
dr. Świrski nie znalazł schronie-
nia u kogoś, kto mógłby po-
świadczyć jego tożsainość?

DZ (SESNYNMZNOR

 

W LrLSEKNSOSCKEJ

Echa napadu na prof. Strońskiego.
Pierwsze zeznanie.

W czwartek, dn. 30 paździer-
nika zamieściliśmy zeznanie, zło-
żone i podpisane w dniu 29
października przed rejentem, Jana
Rutkowskiego, który wespół z
Kalinowskim dokonał napadu na
prof. Strońskiego. Zeznanie to,

skutkiem konfiskaty „Dziennika
Wileńskiego" nie doszło do rąk
naszych czytelników i dlatego
powtarzamy je teraz z pominię-
ciem kilku ustępów. Oto, co ze-
znał Rutkowski:

„Dnia 25 października roku bie-

żącego wieczorem byłem przy
Strzelnicy, znajdującej się na pla-
cu przy ulicy Mickiewicza róg
Placu Katedralnego, wówczas pod-
szedł do mnie strzelec Olszewski,
z propozycją udania się w nie-
dzielę 26 października rb. na obro-
nę wiecu Bezpartyjnego Bloku,
mającego się odbyć w Sali Klubu
Handlowo-Przemysłowego. 26-g0
b. m. byłem na tym wiecu, który
odbył się spokojnie i po wiecu
zażądałem od Olszewskiego za-
płaty. Olszewski odmówił, poczem
wracałem do domu ulicą Mickie-
wicza i koło hotelu Georges'a
spotkałem Gislajtisa oraz Siemasz-
kę drukarza, którzy oświadczyli
mi, że zapłacą dobrze, jeżeli pój-
dę do hotelu Georges'a i ciężko
skaleczę Strońskiego, tak żeby
nie mógł wstać z miejsca, dawali
mi przytem żelazną rękawiczkę.
Rękawiczkę tą dawał mi Sieniasz-
ko, mówiąc: „ldź i bij tak, żeby
trafić między oczy”, — odpowie-
działem: „że wystarczy tępy ku-
łak, a tego narzędzia nie biorę".
Powiedziałem  Gieslajtisowi, że
mnie nie dopuszczą do Profesora
Strońskiego, wówczas poszliśmy
do bramy domu Nr. 1, przy ulicy
Jagiellońskiej, gdzie Gieslajtis za-
adresował kopertę do Prof. Stroń-
skiego i włożył do niej próżny
papier podaniowy. Przy bramie
tej zebrała się cała bojówka, oko-
ło 30-tu osób, w tem byli Wasi-
lewski, który przypuszczam, że
jest urzędnikiem Magistratu, któ-
rzy „polecili mnie wziąć tą koper-
tę i udać się do hotelu Georges'a
przyczem dodali mi Kalinowskie-
go Jana, polecając bić prof.
Strońskiego. Kalinowski ześ miał
trzymać drzwi otwarte do uciecz-
ki. Gieslajtis opisał mi postać
prof. Strońskiego, którego nie
znalem“.

Dalej następuje opis napadu,
znanego już czytelnikom, poczem
Rutkowski tak zeznaje dalej:
„przedtem powiedziano mi było
przez Siemaszkę, Gieslajtisa i in-
nych, żebym nie mówił, że biją
z Bloku Bezpartyjnego, lecz za
sprawy osobiste i żebym mówił,
że profesor Stroński winien mi
200 złotych za agitację. -Profeso-
ra Strońskiego widziałem poraz
pierwszy i nic mi nie był winien".

„ski nikomu absolutnie w sekre-

Dalej znowu następuje opo-
wiadanie o jakiejś pijatyce w z
„Gieslajtisem i Siemaszką“, po-
tem o zdawaniu sprawozdania
przy ul. Dominikańskiej w lokalu
Bloku przed kapitanem „„Galini-
nem z małą bródką", wreszcie o
poleceniu rozbicia zebrania mło-
dzieży akademickiej w  „Ogni-
sku,, przy Wielkiej 24. Kończy się
zeznanie tak:

„Siemaszko dał mi 10 złotych
pomimo, że miałem obiecanych
50 złotych. Siemaszko prosił mnie,
żebym nie mówił nikomu, że by-
łem namówiony przez nich, gdyż
będzie bardzo źle. Powyższe go-
tów jestem zeznać w każdej
chwili pod przysięgą, gdyż oświad-
czenie to składam jako zgodne
z prawdą i świadczę swoim pod-
pisem.“

Drugie zeznanie.

W dn. 1 list. w miejscowej
prasie sanacyjnej pojawiło się
diugie zeznanie tegoż samego
Rutkowskiego z dn. 31 paźdz.,
tak samo z zaświadczeniem pod-
pisu przez rejenta, odwołujące
wszystko to, co powiedział w
pierwszem zeznaniu i przedstawia
sprawę w zgoła innem świetle.

A więc rzekomo został namó-
wiony do złożenia pierwszego ze-
znania za obiecane 300 złotych
przez sekretarza Stronnictwa Na-
rodowego. Złożył to zeznanie rze-
komo zupełnie po pijanemu inie
wiedział, co podpisuje. Do napa-
du na prof. Strońskiego, nikt go
rzekomo nie namawiał. Kopertę
zaadresował mu na ulicy jakiś
niewymieniony z nazwiska znajo-
my. Gieslajtisa, Siemaszko, Gali-
nina i Wasilewskiego rzekomo
nie zna zupełnie i t. d.

Przedwczesna radość.

Prasa sanacyjna z niezwykłą
radością przyjęła to drugie ze-
znanie Rutkowskiego, twierdząc,
iż obała całkowicie pierwsze. To
jeszcze zobaczymy!

Twierdzenie Rutkowskiego w
drugiem zeznaniu, że był całko-
wicie pijany, kiedy składał pierw-
sze, bardzo łatwo obalić. Są świad-
kowie, którzy widzieli isłyszeli,
kiedy Rutkowski sam  dyktował
swoje zeznanie. Są również świad-
kowie i na pewne szczegóły z
pierwszego jego zeznania. Sło-
wem, nietylko na zeznaniu Rut-
kowskiego osoby zainteresowane
oprą swoją akcję przed sądem,
aby wykazać, w jakich warunkach
był wykonany napad i przez kogo
zorganizowany.

Ponadto stwierdzamy: Rutkow-

tarjacie Stronnictwa Narodowego
nie jest znany, nigdy w Str>n-
nictwie nie wykonywał żadnej
pracy i żadnej zapłaty nie mógł
się od nikogo dopominać.

 

2 prasy.
„iIdeowe* wybory.

Feljetonista „Robotnika” taki
szkicuje wierny obrazek z obe-
cnej przedwyborczej „rzeczywi-
stej rzeczywistości.

— A więc jedž pan i rób pan robo-
tę przedwyborczą — powiedział pan,
którego nazywali panem pułkownikiem
do pana. którego nazywano poprostu
panem Filutem

— Dobrze,, panie pułkowniku, jadę
i wracam dopiero po wyborach. Ale do-
kąd mam się udać?

— Pojedziesz pan w okolice Pułtu-
ska, Ciechanowa i Mławy.

-— Nie mogę, panie pułkowniku, ro-

biłem tem agitację antysemicką. Zydzi
zarez mnie poznają i zdemaskują. Wo-
góle w Kongresówce nie mogę.

— To tam kto inny pojedzie, a pan
pojedziesz do Grudziądza.
— Hm... do Grudziądza....

na rękę, panie pułkowniku.
— Dlaczego?
— Bo tam agiłowałem przy poprze-

dnich wyborach.
lo to dobrze się składa! Znasz

pan już teren.
— Niekoniecznie, panie pułkowni-

ku... agitowałem za komunistami.
— No to chyba wyślę pana na Gór-

ny Sląsk.
— Co to — to niel Ja tam praco-

wałem podczas plebiscytu.

też nie

LISTA

NARODOWA
STAJE do WYBORÓW, aby WYWALCZYĆ

WOLNYM ZAWODOM
ochronę prawną, należny wpływ na bieg spraw
państwowych, zwolnienie od podatku obrotowego.
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ŻĄDAĆ WSZĘDZIE

— Doskonalel
— Ale po stronie Niemców.

  

   

„ — Hm... to... to niedobrze... Poje-
dziesz pan tedy do Małopolski.

— Nie mogę... mam tam zatarg
zK. K.

— ZK. K.? Co to znaczy... Kajser-
lich kóniglich... ale co?

— K. K. to kodeks karny,
pułkowniku.

— Panie do djabłal Więc dokąd,
u licha, mam pana wysłać?

— Najchętniej pojechałbym, panie
pulkowniku do Biarritz albo do Hai-
cabji, tylko nie wiem «tóry to okręg
wyborczy.

ny Do Biarritz? Sam tam pojadę...
A może na Kresy, co?

— Na Kresy można. a
— Więc pojedziesz pan na Kresy

i będziesz agitował za ideologją.
Główna rzecz jaknajwięcej

obiecać.
Bilet kolejowy pan masz. Kastet,

pałę i rewolwer masz, to możesz pan
spokojnie jechać.

— Pieniędzy nie mam, panie pułko-
wniku.

— Panle Filut, ja panu obiecuję.
— Od obiecywania, panie pułkowni-

ku, to ja jestem, a mnie trzeba płacić.
Pułkownik sięgnął do portfelu i za-

czął wyliczać.
— Gdybyśmy chcieli, moglibyśmy

RE się bez pana i tysiąca panu po-
dobnych. Poprostu  unieważnilibyśmy
wszystkie listy opozycyjne. Ale to było-
by nieuczciwe. A my tylko uczciwie.
edług ideologji...

„Ustrojowe“ wodzenie za
nos.

„Czas* podaje wywiad z p.
Janem Piłsudskim, bratem prem-
jera, w sprawie reformy ustroju...
P. Jan powiedział dużo i nic.
Ostatecznie bowiem na pytanie,
jak sobie „konkretnie'* wyobraża
zmianę konstytucji, p. Jan od-
rzekł:

„Tego nie mogę dzisiaj konkretnie
sprecyzować, nie będąc czynnikiem de-
cydującym. Fatalne warunki pracy po-
zytywnej przy dzisiejszej konstytucji
dowodzą, iż trzeba zmienić jej ramy.
Praca ciał ustawodawczych musi być
dostosowana do tempa dzisiejszego ży-
cia państwowego".

Doskonale! Woła się: głosuj-
cie na „jedynkę”, jeśli chcecie
zmiany ustroju! A, gdy się kto spy-
ta o „konkretne* projekty, usłyszy
odpowiedź: — cicho, nie wolno
o tem mówić, to robi „czynnik”
decydujący"...

Jedno określenie mocne od-
powiada tym metodom: wodzenie
głupich za nos!

Krótko i trafnie.
„Myśl Narodowa" podaje krót-

ki ale trafny aforyzin:
Jest Brześć nad Bugiem, sle go

dziłoby się pamiętać, że Jest Bóg nad
Brześciem.

„Nadzwyczajne wybory!”
„Naprzód” pisze:
„Zaraz po rozpisaniu wyborów usta-

liło się przekonanie, że będą to wybo-
ry nadzwyczajne w tem znaczeniu, że
będą się działy nadzwyczajne kawały.
Spodziewano się wiele, ale rzeczywi-
stość przewyższyła wszystkie oczekiwa-
nia. Ludność ma teraz przekonywujące
dowody, do czego sanacja jest zdolna,
aby się tylko utrzymać przy władzy;
nie mogąc tego uzyskać godziwemi
środkami, używa najniegodziwszych i to
w biały dzień, na oku całego kraju i za-
granicy, kompromitując imię Polski,
sprowadzając ją na poziom niższy, niż
Rumunia.

| OD ADMINISTRACJI |

„czas odnowić prenumeratę|

| na miesiąc LISTOPAD.

panie

 

 

2 Litwy.
„Mem. Dampfboot" o ustą-
pieniu Dyrektorjum Reis-

gisa.
„Mem. Dampfboot”, podając

wiadomość o dymisji prezesa dy-
rektorjum Reisgisa, zaznacza, iż
Reisgisowi wypadło ustąpić już
26 sierpnia, t.j. w dniu, gdy Sej-
mik wyraził wotum nieufności
zarówno jemu, jak i jego dyrek-
torjum.

Wskazując, iż Reisgis należał
do bloku wielkolitewskiego, dzien-
nik zauważa: Wypadła grotesko-
wa sytuacja w związku z tem, iż
blok wielkolitewski, liczący 4 po-
słów, miał jednego człanka w
rządzie, podczas gdy partje więk-
szościowe, mające 20 posłów,
jedynie 2 członków.

Pismo kłajpedzkie sporządza
bilans przewinień Reisgisa. Dn.
30 sierpnia wydał on rozporzą-
dzenie, które osobom, nie będą-
cym obywatelami kra u Kłajpedz-
kiego, również przyznawało pra-
wo głosowania; zamianował skład
komisji wyborczej całkowicie je-
dnostronnie; dokonał zmian na
stanowiskach urzędników w sen-
sie przychylnym dla mniejszości
ludności kraju Kłajpedzkiego.

Ale najbardziej osobliwie za-
chował się Reisgis względem po-
stanowień genewskich. Stawił ich
wykonywaniu nie tylko opór bier-
ny, lecz również czynny. Zwlekał
z rekonstrukcją komitetu wybor-
czego i czynił trudności w prze-
kształceniu Dyrektorjum.

Ustąpienie Reisgisa usuwa w
każdym razie przeszkodę, na któ-
rą można było natrafić przy speł-
nieniu złożonych w Genewie przy-
rzeczeń. W Genewie uchwalono,
iż gubernator niezwłocznie po
zebraniu się nowego Sejmiku za-
mianuje prezesa Dyrektorjum,
cieszącego się zaufaniem Sejmi-
ku, po uprzedniem porozumieniu
się co do tego ze stronnictwami.

W szpitalu żydowskim ode-
słano do trupiarni żywą

pacjentkę.
W tych dniach w szpitalu ży-

dowskim w Kownie wydarzył się
wypadek, który żywo omawiany
jest w kołach społeczeństwa ży-
dowskiego.

Odbywającą kurację w zakła-
dzie, 23 letnią K., zachloroformo-
wano celem dokonania operacji.
W kilka godzin po narkozie le-
karz stwierdził, iż u operowanej
ustało bicie serca i w związku z
tem zadecydował, iż nie żyje. Rze-
komo zmarłą umieszczono w tru-
piarni przy szpitalu. Tu się znaj-
dowało jeszcze kilku nieboszczy-
ków i stary żyd odmawiał żałob-
ne modlitwy.  Raptem zmarła
ocknęła się i podniosła krzyk.
Stary żyd z przerażenia również
począł krzyczeć i zemdlał. Nie-
bawem nadbiegł personel szpitala
i rzekomo zmarłą, oraz czuwają-
cego przy zwłokach żyda wynie-
siono z trupiarni. (stalono, iż
rzekomo zmarła była pogrążona
w śnie w ciągu 5 godzin.

Olszauskas zdjął szaty
kapłańskie.

KOWNO. (Pat). Prałat Olszau-
skas, skazany przez sąd okręgo-
wy za zabójstwo Ustinowskiej,
zdjął szaty kapłańskie i zrzekł się
przywilejów, przysługujących oso-
bom duchownym.

LENOLRA
ABIOAKTYWNE SRODKI DO ZĘBÓW I UST      bez mandatu (ale z 15.227 głosa-
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jakice 188lpo.Ski.
Roma.
Rzym—w sierpniu.

W półmroku niskiej, ubogiej
architektonicznie krypty i pod
skromnemi arkadami górnego
kościoła, przed prymitywami obra-
zów, zdobiących absydę i ponure
nisze kaplic, wyczuwa się od-
wieczne echo bezmiaru pokornej
żarliwości wyznawców, fanatycz-
nie oddanych bez reszty apostol-
stwu hasła królestwa Bożego na
ziemi. | tu staje się zrozumiałe
i naturalne przeistoczenie barba*
rzyńskiej ludności ltalji, słynnej
w średniowieczu  przedewszyst-
kiem z drapieżności, sprzedajno-
ści i chamstwa, w społeczeństwo
okresu odrodżenia, jakże odmien-
ne, znane nietylko z młodzieńczej
ekspansji wszerz, ale w równym
stopniu wgłąb i wzwyż.

Tu, w smętnej Bocca della
Verita uwieczniono urok dziecię-
cej niezachwianej i twórczej na-
dziei, rodzącej jedyny w dziejach
rozmach propagandy, której dzie-
łem dzisiejszy stan katolicyzmu,
uplastyczniony w majestacie pa*
łacu Bożego—S. Paolo, wzniesio-
nego krociowym sumptem  wier-
nych i niewiernych.

Arcydzieła plastyki, skupione
w galerjach rzymskich, składają
się na głęboką i wielostronną
syntezę tragizmu i groteski życia.
Są one uzupełnieniem ateńskiego
dramatu, ukazującego odwiecznie
krwawiącą ranę tęsknot ludzkich,
dureolę nadziei, kalectwo duszy
i cudackie podrygi pospolitości.

Oczy, rozradowane blaskiem
genjuszu, płonącym w powodzi
form doskonałych, wyczarowa*
nych w marmurze i bronzie, wy*
sysają myśl ukrytą z posągów
greckiego dluta, jak pszczoły —
nektar z kwiatów na alpejskiej
łące. Utrwalają się w pamięci
nieśmiettelne kształty Anadiome-

ny, tchnącej dziecinną, najczyst-
szą radością życia, Apollina wiesz-
cza, Psyche tęskniącej, słodkich
obietnic Bakchusa, walki bezli-
tosnej, zaborczej, ucielešniunej
potencjalnie w postaci Marsa;
ciała konającego gladjatora i sku-
tego niewolnika-barbarzyńcy...

A całą tę mnogość refleksów
rzeczywistości ozłaca mądra wy-
rozumiałość lateraneńskiego S0-
foklesa, strzelista zaduma Genju-
sza w Museo delle Terme i sło-
dycz spojrzenia wznoszącej po-
chodnię kapitolińskiej Artemidy
Lucyny.

Ileż światła na dzieje Rzymu
rzuca szereg posągów i popiersi
potentatów starożytności. Maje-
stat Cezara, nieugiętość Oktawja-
na, ponura podejrzliwość Tybe-
rjusza, tępota Klaudjusza, prze-
zorność Wespazjana, badawczość
Hadrjana, rozwaga Antonina, po-
błażliwa ironja Marka Aureljusza,
niedołęstwo Heljogabala...

Wzniesiony ku wyżynom wła-
dzy i tam utrzymywany długo na
skrzydłach talentów swoich orga-

nizatorów i wodzów, Rzym wyra-
dza się powoli: demokratyzowany
błędnie, ku zadowoleniu motło-
chu, kastrowany systematycznie
absolutyzmem monarchów, zdany
wreszcie na łaskę cesarzy-barba-
rzyńców typu arabskiego watażki
Filipa lub trackiego pasterza trzód
Maksymina, ogłoszonego przez
rozpanoszone żołdactwo impera-
torem za niezwykłą siłę fizyczną,
nikczemnieje i stopniowo się roz-
kłada, pozostawiając spadkobier-
com tradycję wielkiej kultury,
własny koceks plemienia, prawa,
którym samo wierności dochować
nie potrafiło.

Z wyjątkiem Lateranu, (gdzie
prawo wstępu płatne), wszędzie
ilość zwiedzających znaczna.
międzynarodowej rzeszy wyróżnia
się młodzież włoska, odbywająca
wyprawę do muzeum, jak  piel-
grzymkę, w skupieniu i z pietyz-
mem. Reszta przeważnie forsow-
nie zwiedza sale, odnotowując w
Baedekerze dzieła, muśnięte wzro-
kiem. Owe grupy snobów zattzy-
mują się dłużej tylko przed rzeż-

bami i obrazami o tematach
drażliwych, uważnie studjując nie-
liczne okazy artystycznej porno-
grafji.

Opuściłem zaciszny w godzi-
nach południowych labirynt Mu-
seo Nazionale i, wyszedłszy na
prażący się w słońcu zgiełkliwy
plać przed gmachem stacji kole-
jówej, skręciłem na lewo—na Via
Gaeta.

Tu na jednej z ozdobnych ka-
mienic plonie, jak plama krwawa
na odzieży mordercy, godło krem-
lińskich łotrów, z którymi państwo
faszystowskie, w imię trzeżwych
zasad business'u, zacieśnia, roz-
gałęzia i utrwala stosunki poli:
tyczne i gospodarcze. 1

Zdobywanie za wszelką cenę
ekonomicznej potęgi—jest tutaj
naczelnem hasłent.

A dla duszy?
Uznając religję za „pożyteczn

czynnik wychowania młodzieży”,
ukazując sztuce idee utylitarne,
a więc zachęcając artystów do
propagandy  rozradzania się a

zwłaszcza do apoteozy imperjalne .
ekspansji i panującego systemu
politycznego—głównego dogmatu
w życiu narodowem, faszyzm ze-
zwala na niekrępowaną twórczość
w dziedzinie nauk ścisłych i na
amerykanizację trybu życia, upa*
trując klapębezpieczeństwa, unie-
możliwiającą eksplozję nastrojów
opozycyjnych. w kulcie postępów
techniki, ekstrawagancyj Nowego
Swiata i w zaszczepieniu społe-
czeństwu bakteryj sportowej re-
kordomanii.

Reklamując halašliwie i wielo-
krotnie każdą zdobycz materjal-
ną: nowy odcinek autostrady,
meljorację skrawka Maremmy
czy ulepszoną konstrukcję samo*
lotowego silnika, panowie sytua*
cji galwanizują grandezzę narodu,
żywioną dawniej  przedewszyst=
kiem  kontemplacją pamiątek

Włochów,
i pieczołowitych,

swój skarb kustoszy
ludz+

wspanialej przeszlošci
kolekcjonistów
miłujących
najpiękniejszego.muzeum
kości, którem jest Italja.
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Kronika Przedwyborcza.
Zebrania i wiece listy Nr. 4.
W ubiegłą sobotę i niedzielę

odbyło się kilkanaście zgroma-
dzeń przedwyborczych w Wilnie
i w pow. wileńskim, urządzonych
przez Narodowy Komitet Wybor-
czy. Wszędzie zgromadzenia były
liczne i wszędzie wyborcy z wiel-
ką uwagą i zainteresowaniem przyj-
mowali wywody przemawiających.

W kilku wypadkach, jak naprz.
w Wilnie, na wiecach przy ul. Do-
minikańskiej 4. przy ul. Konar-
skiego 33, w Sużanach i w No-
wej Wace, nieliczne grupki na-
słanych specjalistów agitatorów
B. B., próbowały wywoływać za-
mieszanie i zrywać zebrania

Wszędzie jednak bez wyjątku,
zgromadzeni likwidowali wywoły-
wane zajścia i nie pozwalali na
zakłócenie spokoju.

Z szeregu zgromadzeń z ubie-
głych kilku tygodni, trzeba zano-
tować ogromną zmianę nastrojów
ludności przeciw B. B., w poró-
wnaniu z okresem wyborczym
1928 r. W szczególności jest ta
zmiana jaskrawą na wsi. Nigdzie
niemal w wioskach i miasteczkach

B. B. niema śród ludności rolni-
czej zwolenników.

Tak samo straciły sympatje
radykalne stronnictwa chłopskie.
Bardzo wyraźne jest przesunięcie
się nastrojów ku obozowi naro-
dowemu.

Zabiegi o łaskę sanacji.
W ubiegiym tygodniu odbyło

się w Wilnie kilka zebrań przed-
wyborczych duchowieństwa i lu-
dności prawosławnej, na których
odpowiednie referaty wygłaszali:
członek konsystorza prawosławne-
go duchowny Kuszniew, oraz rek-
tor seminarjum duchownego Tu-
czemskij.

Na wniosek duchownego Ku-
szniewa uchwalono domagać się
jawnych wyborów do Sejmu i Se-
natu.

Następnie rektor, duchowny
Tuczewski, wygłosił referat, skie-
rowany przeciwko wrogom obe-
cnego rządu i państwa.
W końcu uchwalono wysłać

depeszę do ministra Czerwińskie-
go z podziękowaniem i uznaniem
za dotychczasowe stanowisko obe-
cnego rządu w sprawach kościo-
ła prawosławnego w Polsce.

KRONIKA.
Wykrycie drukarni komunistycnej i aresz-

towania wśród komunistów.
Nocy dzisiejszej władze bez-

pieczeństwa publicznego w Wil-
nie w mieszkaniu jednego z czyn-
nych członków K. P. Z. B., któ-
ry pełnił funkcję technika ko-
munistycznego okręgu wileńskie-
go, ujawniły dobrze zakonspiro-
waną drukarnię. W trakcie wkra-
czania policji, przy pracy w dru-
karni było zatrudnionych 2 człon-
ków kom. partji, którzy odbijali
odezwy komunistyczne. W lokalu
drukarni znaleziono całe stosy
odezw przedwyborczych i kilka
skrzyń bibuły wywrotowej, prze-
znaczonej na kolportaż. Lokal
drukarni opieczętowano, zaś wy-
wrotowców pod silną strażą od-
stawiono do więzienia.

Wiadomości kościelne.
— Żałobne nabożeństwo

za zmarłych członków Tow. Pań
Miłosierdzia św. Wincentego a
Paulo, odbędzie się w kościele
św. Trójcy dn. 4 b. m., o godz.
7 rano, na które zaprasza wszyst-
kich członków i sympatyków Za-
rząd Towarzystwa.

Z miasta.
— Na naszych cmentarzach.

Wczorajszym Zaduszkom w na-
szem mieścio sprzyjała niezwykle
ciepła pogoda. To też ludno było
na wszystkich cmentarzach wileń-
skich. Nad Rossą zwyczajem lat
dawnych stanęła łuna od tysiąca
świec zapalonych na grobach.
W powodzi świateł tonęły groby
obrońców Wilna i groby żeligow-
czyków, na których złożyli wień-
ce wojewoda wileński p. Racz-
kiewicz, rektor prof. Dr. Janusz-
kiewicz i wiceprezydent miasta
p. Czyż. Bardzo licznie odwiedza-
ną była t. zw. górka Literacka,
gdzie gromadzono się zwłaszcza
przy grobach Władysława. Syro-
komli i Czesława Jankowskiego.

Mniej ludno było na cmenta-
rzu Bernardyńskim, gdzie- silny
wiatr gasił zapalone światła. Mimo
to i tam też setki osób, mających
bliskich zapełniło ten piękny
cmentarz. Wszystkie cmentarze a
więc i wojskowy św. Piotra i
Pawła odwiedził wojewoda wi-
leński.
— Pomnik dla Czesława Jan-

kowskiego. (lkonstytuował się
w Wilnie Komitet budowy pom-
mnika na mogile ś. p. Czesława
Jankowskiego. Komitetowi prze-
dniczy prof. Marjan Zdziechowski.

Sprawy administracyjne.
— Powrót p. Wojewody. Z

Warszawy powrócił i objął urzę-
dowanie wojewoda Raczkiewicz.
Podczas swego pobytu w stolicy
wojewoda odbył dłuższe konfe-
rencje z wice-ministrami Hubic-
kim i Pierackim w sprawach orga-
nizacyjnych i samorządowych. (d)

Sprawy miejskie.
—Kształcenie urzędników

samorządowych. Przy Magistra-
cie m. Wilna zostały uruchomio-
ne duksztalcające kursa dla urzę-
dników samorządowych. (d)
— Słabe wpływy podatków.

W ubiegłym miesiącu do kasy
miejskiej wpłynęło 55'/, nalež-
nych podatków komunalnych. (d)

Handel i przemysł.
Rozyj Slusarstwo samochodo-

we. Izba rzemiešlnicza w Wilnie
otrzymala z Ministerstwa Przemy-
siu i Handlu zawiadomienie, iž
monterėw-mechanikėw samocho-
dowych naležy rejestrowač w gru-
pie ślusarzy z oznaczeniem „ślu-
sarstwo samochodowe". Tem sa*
mem wszyscy monterzy mecha-
nicy samochodowi, którzy dotych-
czas nie zarejestrowali się w Izbie
Rzemieślniczej winni są w czasie
możliwie najkrótszym zgłosić się
do Izby (ul. Niemiecka Nr. 25)
i wypełnić odpowiednie kwestjo-
narjusze ewidencyjne.

Nocy wczorajszej władze bez-
pieczeństwa publicznego dokona-
ły szeregu rewizji u osób podej-
rzanych o działalność komuni-
styczną. W wyniku rewizji ujaw-
niono obfity materjał w postaci
okólników, broszur, bibuły komu-
nistycznej przeznaczonej do kol-
portażu w Wilnie i na prowincji.
Ponadto znaleziono nader cenny
materjał i instrukcje C. K. P. Z. B.
W związku z tem z polecenia
władz sądowych aresztowano 10
wybitnych działaczy komunistycz-
nej partji, którzy w okresie wy-
borczym prowadzili na terenie
m. Wilna intensywną agitację w
myśl dyrektyw kominternu.Wszyst-
kich aresztowanych osadzono w
więzieniu. (g)

Z chwilą, gdy ślusarstwo sa-
nmochodowe, nie otrzymało spe-
cjalnej kategorji rzemiosła, jak to
było projektowane uprzednio,
wszyscy prowadzący samodzielnie
warsztaty mechaniczno - monter-
sko-samochodowe, względnie wła-
ściciele takich warsztatów, winni:
1) zawrzeć z uczniami terminują-
cymi w tym zawodzie umowy
piśmienne w-g wzorów ustalo-
nych przez lzbę Rzemieślniczą.
(Nauka trwać winna od trzech
do czterech lat); 2) samodzielni
kierownicy lub właściciele war-
sztatów samochodowych nie po-
siadający dyplomów  mistrzow-
skich, u których znajdują się
w terminie uczniowie, winni do
dnia 15 grudnia r. b. złożyć przy
l.bie Rzemieślniczej egzamin u-
proszczony w celu zdobycia dy-
plomu mistrzowskiego, gdyż po
tym terminie mocą art. 149 (lsta-
wy Przemysłowej tracą oni prawo
kształcenia uczni w swoim za-
wodzie.

Sprawy akademickie.
— Koło Łomżan. (prasza się

kol. ziemi Łomżyńskiej, studjują-
cych na O. S$. B. o przybycie na
zebranie organizacyjne oddziału
wileńskiego Akademickiego Kola
Lomžan w Warszawie, we wtorek
6.XI o godz. 7.30, do lokalu przy
ul. Bakszta 21, m. 7.
— Z Kola Matem. Fizyczne-

go. Dziś o godz. 12,15 w lokalu
zakładu fizycznego (1. S. B. (No-
wogródzka 22) wygłoszony zosta-
nie przez p. H. Horodniczego dru-
gi odczyt cyklu fizycznego, p. t.
„O widmach linjowych”. Wstęp
wolny. Goście mile widziani.
— Leki wstrętne w dawnej

medycynie, pod powyższym ty-
tulem wygłosi odczyt prof. Jan
Muszyński w sali Sniadeckich U.
S. B., w dniu 9 listopada 1930 r.,
o godz. 7 wiecz. Niezmiernie cie-
kawy temat niewątpliwie zgroma-
dzi licznych słuchaczy.
— Doroczne Walne Zebra-

nie członków Kasy Zapomogo-
wej MedykówPol.St. U. S. B.
odbędzie się we środę dn. 5 b.m.
o godz. 7ej min. 30 w I-ym ter-
minie, o godz. 8-ej Il-im terminie.

Biuro Kasy Zapomogowej czyn-
nę jest codziennie w lokalu Stow.
Bratniej Pomocy między: godz. 7
a 8-mą wieczór.

Z życia stowarzyszeń.
— Parafjalny kurs spote-

czno-katolicki odbędzie się w
dniach od 8—14 listopada r. b.
włącznie przy parafji Ostrobram-
skiej.

Wykłady będą się odbywały
codziennie od godziny 6-ej wie-
czorem w „Ognisku” parafjalnem.
Członkowie katolickich Organiza-
cyj i parafjalnych, oraz wszyscy
chętni słóchacze, zechcą łaskawie
zapisać się u kierownika kursów
księdza Władysława Paczkowskie-
go, wikarjusza przy Ostrej-Bramie
w godzinach od 3-ej do 5-ej po
poł., gdzie można otrzymać kartę
wstępu.

—Jutro na Środzie Litera-
ckiej prof. Marjan Morelowski
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wygłosi pogadankę o swych bo-
gatych wrażeniach z tegoroczne-
go obchodu stulecia niepodległo-
ści Belgji. W drugiej części wie-
czoru grać będzie na fortepjanie
p. J. Wokulska-Piotrowiczowa.
— Posiedzenie Wii. Oddz.

Polsk. Tow. Psychjatrycznego
odbędzie się we środę dnia 5 b.m.
o godz. 8ej wieczór w Audyto-
rjum Kliniki Neurologicznej (szpi-
tal św. Jakóba) z następującym
porządkiem dziennym: dr. Wir-
szubski: Przypadek operowanego
guza mózgu; Sprawozdanie Zarzą-
du; Wybory nowego Zarządu.

Z życia prawosławnego.
— Narady w sprawie zwro-

tu b. kościołów katolickich.
Wśród duchowieństwa prawosław-
nego panuje zaniepokojenie z
powodu mających się odbyć w
sądach spraw o zwrot kościołowi
katolickiemu cerkwi prawosław-
nych, zabranych przez zaborców.

Z związku z tem w Warszawie
przy kurji metropolity prawosław-
nego odbyła się poufna narada z
udziałem adwokatów, którzy bę-
dą bronić prawa własności koś-
cioła prawosławnego.

Z diecezji wileńskiej w tych
naradach brali udział radca praw-
ny konsystorza prawosławnego
adwokat Kozłowski, oraz obrońca
praw własności kościoła prawo-
sławnego adwokat Krzyżanowski.

Odczyty.
— Z T-wa Eugenicznego

(walki ze zwyrodnieniem rasy).
Dn. 6 listopada w lokalu poradni
eugenicznej (ul. Żeligowskiego 4)
prof. Z. Hryniewicz wygłosi od-
czyt na ternat „Długość życia,
starość, przyczyna starości". Po-
czątek o g. 6 w. Wstęp wolny.

Różne.
— Poszukuje rodziny. Sa-

chonówna Marja, urodz. 27.1 1910
r. w Pochyle, jako dziecko bez-
domne, przygarnięte przez Polski
Czerwony Krzyż w r. 1919 na
froncie bolszewickim i wychowa-
na tutaj przez uczciwych ludzi,
poszukuje rodziny swojej. Ktoby
znał jej rodziców lub krewnych,
zechce skierować wiadomość pod
adresem: ks. dziekan Sniatala,
Dobrzyca, pow. Krotoszyn, —
Wielkopolska.

Kronika policyjna.
— Zdemaskowanie „duchów* z

ul. Szawelskiej. Przed miesiącem do-
nosiliśmy, iż w domu krawca M. Dan-
desa przy ul. Szawelsklėj straszą
„duchy“.

Wszelkie próby ujawnienia „taje-
mniczej sprawy* nie dawały żadnych
wyników. (U przestraszonego krawca
nocowali nawet funkcjonarjusze policji.
Dandes w ciągu miesiąca nie sypiał.
zmizerniał i rozchorował się, gdyż usta-
wicznie nawiedzały go „duchy*.

Dopiero onegdaj udało się trafić
na ślad „duchów*, „Duchem“ okazała
się sąsiadka krawca Fania Puwkin, któ-
ra strasząc go, usiłowała w ten dość
oryginalny sposób wyeksmitować bied-
nego krawca.

Dandes Puwkinową zaskarżył do
Sądu. (dj 4

— Žniwo „pajęczarza“. W dniu
2 b. m. Iwanowska Marja, Portowa 10
zameldowała, że ze strychu skradziono
różną bieliznę męską, damską, oraz
pościelową na sumę 1130 złotych.

— Kradzież futra. W dniu 1 b. m,
Gorfejn Estera, Stefańska 24 zameldo-
wała o kradzieży futra męskiego na Ii-
szch, oraz innych rzeczy wartości 900
złotych.

Kradzieże. W dniu 2 b. m. Koś-
ciukiewicz Stefan, Krakowska 24 za-
meldował o kradzieży na szkodę jego
sublokatorów Godlewskiego Władysława
i Ragryniune Berki różnej garderoby
wartości 600 złotych.

— W dniu 1 b. m. Załuściński
Juljan, Sosnowa 34 zameldował o kra-
dzieży garderoby męskiej i damskiej
wartości 590 złotych.

— 'a odmowę papierosa nożem
w usta. W dniu 3i października Mich-
niewicz Aleksander, Wiłkomierska 28
przechodząc po tejże ulicy został za-
czepiony przez 3 nieznanych osobni-
ków, którzy zażądali o dniego pepie-
rosa, gdy Michniewicz odmówił jeden
z osobników uderzył Michniewicza no-
żem w usta. Posterunkowy Galiński
Franciszek zatrzymał 2 osobników, któ-
rzy się nazwali Fochtem Witoldem,
Zwierzyniecka 4 i Radziunem Micha-
łem, Wiłkomierska 33. Michniewicz sam
udał się do Pogotowia Ratunkowego,
gdzie lekarz stwierdził ciężkie uszko-
dzenie ciała.

— Fechtunek ułański w restau-
racji. W dniu 3! pażdziernika szeregow.
1 15,p. p. leg, oraz 4 pułku ułanów
będąc w restąuracji przy ul. Kalwaryj-
skiej Nr. 84 wszczęli pomiędzy sobą
bójkę. Jeden z ułanów usiłował ciąć
szablą swych przeciwników. Posterun-
kowy Radnicki, wezwał patrol wojskow.
Na wicex patrolu awanturujący się za-
częll uciekać. Przez patrol oddana zo-
stała salwa w górę w celu zatrzymania
uciekajątych. Dochodzenie prowadzi
poster. Zandarmerji Wojskowej.

POLSKIE RADJO WILNO.
Fala 368 mtr.

Program:

Wtorek, dnia 4 listopada 1930 r.
11,58. Czas.
17,40. Koncert popularny (płyty).
13,00. Komunikat meteorologiczny.
13,50. „Polityka popierania eksportu

w Polsce" — odcz. z Warsz.
16,15. Rudycja dła dzieci.
16,45, Koncert dla młodzieży (płyty).
17,15. „Drewno w życiu roślin* —

odcz. wygł. dr. K. Rouppert.
17,45. Koncert popołudniowy.
18,45. Kom. Akadem. Aeroklubu.
19,10. Kom. rolnicze.
19,25. Muzyka z płyt.
19,35. Pras. dzien. radj. z Warsz.
19,50. Opera „Borys  Godunow*

Mussorgskiego. Trausm. z Warszawy.

Co nowego w Radjo.
Opera rosyjskiego kompozytora M.

Mussorgskiego p. t. „Borys Godunow*;,
którą usłyszymy z Opery Warszawskiej
dziś, 'jest poniekąd osnuła na tle dzie*

ME LU EMS

jów polskich, przedstawia bowiem hi-
storję Dymitra Samozwańca. Jeden akt
„Borysa* odgrywa się w Sandomierzu
na dworze Mniszchów. Barwna, wyra-
zista i groźna muzyka Mussorgskiego
długo nie miała uznania. Niedawno do-
piero obiegła cały świat. Partję tytuło-
wą wykona p. A. Michałowski, partję
Samozwańca mistrz Ignacy Dygas.

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

Przedstawienie popularne po cenach
najniższych od 30 gr. Szerriff'a „Kres
wędrówki”.

— Skrzypce jesienne. W końcu
bieżącego tygodnia wchodzi na reper-
tuar Teatru na Pohulance głośna sztuka
rosyjska Surguczewa „Skrzypce je-
sienne“.

— Teatr Miejski w „Lutni“.
Przedstawienie popularne po cenach
najniższych od 30 gr. „Pierwsza pani
Frazerowa“.

— „Nie?rzucaj mnie Madame".
W czwartek odbędzie się premjera naj-
nowszej komedji S. Kiedrzyńskiego „Nie
rzucaj mnie Madame*.

— Koncert L. Sobinowa. Znako-
mity śpiewak operowy o sławie wszech-
światowej L. Sobinow wystąpi w Wilnie
raz jeden tylko w środę 12 b. m w
Teatrze „Lutnia* przy współudziale wy-
bitnego pianisty B. Sobinowa.

Z sali sądowej.
Tragiczny epilog zatargu.

We wsi Gradowszczyzna, pow.
lidzkiego powstał zatarg między
dwiema parami służby folwarcz-
nej, a mianowicie Bronisławem
Szabelskim i Filomeną Taraszkie-
wiczówną z jednej a Józefem
Sienkiewiczem i Anną Janminów-
ną z drugiej strony.
W ciągu 18 września ub. r.

rozegrały się dwukrotnie między
powaśnionymi ostre scysje, zktó-
rych druga zakończyła się tra-
gicznie.

Oto w wyniku poprzedniego
zajścia, Janminówna, ujrzawszy z
dziedzińca Szabelskiego w jego
mieszkaniu, wszczęła z nim po-
nownie kłótnię, wymyślając mu
przez otwarte okno.

Obecna przy tem Taraszkie-
wiczówna, chcąc zażegnać awan-
turę, wspięła się na łóżko stoją-
ce pod oknem i usiłowała zasło-
nić okno, przegradzając tyin spo-
sobem powaśnionych.
W tym trakcie jednak ugo-

dzona została w twarz dużym
kamieniem, który, jak się okaza-
ło, rzucił z zewnątrz do mieszka-
nia przybyły na pomoc Janmi-
nównie Sienkiewicz.

Kamień ugodził Taraszkiewi-
czównę w lewe oko, powodując
wypadnięcie tęczówki, a wobec
tego utratę wzroku i oszpecenie
twarzy.

Do odpowiedzialności prawnej
pociągnięto Sienkiewicza za za-
danie ciężkiego uszkodzenia cia-
la (art. 467 cz. I k. k.)

Sienkiewicz do winy nie przy-

 

"znał się, dając wykrętne wyjaśnie-
nia.

Przewód sądowy jednakże po-
twierdził w zupełności oskarżenie,
a wobec tego sąd w składzie wi-
ce-prezesa wydz. karn. p. M. Ka-
duszkiewicza oraz pp. sędziów St.
Miłaszewicza i W. Brzozowskiego
uznał oskarżonego Sienkiewicza
za winnego dokonania zarzuco-
nego mu przestępstwa i skazał
go na osadzenie w ciężkiem wię-
zieniu przez lat 5.

Na rzecz poszkodowanej Ta-
raszkiewiczówny, tytułem zwrotu
kosztów leczenia, od skazanego
Sienkiewicza przysądzono 810 zł.
z procentami i kosztami za pro-
wadzenie sprawy. Kos.

Drobne wiadomości.
Areszt przemytników.
CIECHANÓW. (Pat). Wczoraj

na szosie Ciechanów Przasnysz
został zatrzymany przez funkcjo-
narjuszy straży granicznej i po-
licji podejrzany samochód, który,
jak się okazało zawierał partję
towaru, przemyconego z Niemiec,

 

„waltości około 40 tys. zł. W
związku z tem aresztowano 4
osoby.

Obława w Paryżu.
PARYŻ. (Pat). W czasie prze-

prowadzonej wczoraj wieczorem
obławy, policja aresztowała 113
osób, wśród nich 99 Włochów.
Trzy osoby zatrzymano w więzie-
niu za różne przekroczenia, -6
Włochów komunistów wydalono,
48 osób zostało odstawionych do
granicy.

S. 0. S.
SAN FRANCISKO. (Pat). Prze-

kazana tu radjodepesza podaje,
że japoński parowiec transporto-
wy „Seiyomaru” o pojemności
6.650 tonn, którego załoga skła-
da się z 40 ludzi, znajduje się w
niebezpieczeństwie. Parowiec stra-
cił ster i pochylił się jednym bo-
kiem. Parowiec ma się znajdo-
wać na południo-zachód od wysp
Aleuckich. Parowiec „Kalifornja”
pośpieszył zagrożonemu statkowi
na pomoc, kilkugodzinne jednak
poszukiwania pozostały bezsku-
teczne.

Tunel do Kanady.
WINDSOR. (Ontario) (Pat).

Otwarty został pierwszy tunel
pomiędzy Stanami Zjedn. a Ka-
nadą. Łączy on miasta Detroit
i Windsor. Przez naciśnięcie gu*
zika w Białym Doma prezydent
Hoover uderzył w gongi, umiesz-
czone u wylotów tunelu, oznaj-
miając w ten sposób o otwarciu
go dle publiczności. Tunel prze*
chodzi pod rzeką Detroit.

Katastrofa na morzu.
BERLIN. (Pat). Według na-

deszłych tu wiadomości z Bremy,
wczoraj na morzu Północnem
nastąpiło zderzenie dwóch pa-
rowców. Jadący we mgle paro-
wiec handlowo - pasażerski „Wa-
hehe* najechał na parowiec ry-
backi „Kangeoon“, rozdzierając
go kompletnie. Parowiec rybacki
natychmiast poszedł pod wodę.
Z pośród 12 osób, znajdujących
się na pokładzie, 6 utonęło Po-
zostałych 6 przyjął na swój po-
kład statek pasażerski i dostawił
do Roterdamu. Parowiec rybacki
wracał z Islandji po połowie ryb,
parowiec pasażerski i znajdował
się w drodze do wysp Kanaryj-
skich.

Odsłonięcie pomnika boha-
tera z pod Krechowiec.
W niedzielę dnia 2 b. m. w

lasach puszczy  Deniskowickiej
niedaleko leśniczówki „Dub” od
słonięty został pomnik poświęco-
ny pamięci pierwszego dowódcy
i szefa pierwszego pułku ułanów
kawalera „Virtuti Militari” boha-
tera z pod Krechowiec i obrońcy
Stanisławowa ś. p. pułk. Bolesła-
wa Mościckiego, który zabity zo-
stał w lutym 1918 r., kiedy prze-
dzierał się z rozkazem pierwsze-

'go korpusu do Rady Regencyj-
nej. Pomnik ma kształt dużych
rozmiarów żelaznego krżyża, wznie
sionego na kopcu z kamieni.
Mszę św. przy ołtarzu polowym
odprawił ks. biskup  Bandurski.
Przemawiali składając wieńce u
pomnika ks. Albrecht Radziwiłł,
fundator pomnika, następnie gen.
Trojanowski, dowódca O.
Brześć w imieniu ministra spraw
wojskowych, zastępca dowódcy 1
pułku ułanów Krechowieckich,
który w swem przemówieniu
podkreślił, iż ś. p. Bolesław Mo-
ścicki całem swem życiem ak-
centował nutę wesela, to też na
pogrzebie jego grany był nie
marsz pogrzebowy lecz dziarski
marsz ułański „(Olłani, malowane
dzieci”. Kolejno zabierali głosi
składali wieńce delegat p. woje-
wody wileńskiego, jako prezesa
Naczpolu p. Stanisław Staniewicz,
b. ułan 1 pułku ułanów Krecho-
wieckich, dalej dowódca bryga-
dy kawalerji z Baranowicz gen.
Skotnicki w imieniu brygady,
gen. Waraksiewicz, dowódca
brygady Suwałki, składając jed-
nocześnie wieńce w imieniu2
pułku ułanów, wreszcie przema-
wiał przedstawiciel prawosławnej
parafji deniskowickiej,j w końcu
ześ p. Bisping, jako jedna z tych
ostatnich osób, które widziały i
żegnały pułk. Mościckiego nieda-
leko od leśniczówki „Dub”.

Honory wojskowe w czasie
uroczystości oddał szwadron 27
pułku ułanów, szwadron K. O. P.,
kompanja K. O. P., oddział pie-
choty, oddział artylerji, kawalerii
i związku uczestników 1 korpusu
z Wilna. (d)

Wielki pożar w m. Świrze.
Onegdaj w m. Świrze „pow.

Swięciańskiego z nieustalonej
przyczyny wybuchł pożar. Pastwą
płomieni padło 6 gospodarstw
oraz kilka domów mieszkalnych.
W czasie akcji ratunkowej zo-

stał ciężko przygnieciony pada-
jącym murem mieszkaniec m.
Swira Wojciech Pietraszkiewicz,
którego w stanie beznadziejnym
umieszczono w szpitalu. Kilka
osób doznało poparzenia.

Zabudowania i składy kupca
Swirskieg> spłonęły doszczętnie,
Swirski oblicza straty na przeszło
100 tys. zł.

Pożar po kilku godzinach zo-
stał umiejscowiony przy pomocy
4 straży ogniowych.

Ogólne straty sięgają z górą
200.000 zł. Władze śledcze bada-
ją przyczyny pożaru. (a)

Tragiczne polowanie.
Wczoraj podczas polowania w

lesie w pobliżu Czarnego Boru,
zdarzył się nieszczęśliwy wypa-
dek. Mianowicie, p. J. Gintowt-
Dziewałtowski demonstrując wo-
bec kolegów ładną strzelbę spo-
wodował wystrzal, raniąc się
ciężko w płuca. W stanie cięż-
kim p. Dziewaltowskiego przy-
wieziono do szpitala Św. Ja-
kóba. (d)

Fatalny strzał na polowaniu
pod Ejszyszkami.

W lasach gminy  ejszyskiej
ukazał się dzik. Nie uszło to
uwagi kilku zapalczywych myśli-
wych, którzy już oddawna mieli
ochotę zapolować na grubszego
zwierza. Rada w radę i została-
ła zorganizowana zasadzka na
dzika. W nocy z 29 na 30 paź-
dziernika wybrało się ich trzech
na czele z zawodowym kłusowni-
kiem Józefem Misiurą z Huty
Lisiczańskiej. Stanowiska zostały
obsadzone przez każdego z my-
śliwych, którzy z wielkką uwagą
oczekiwali ukazania się zwierza.

Po kilkugodzinnem oczekiwa-
niu, zaszeleściło się w zaroślach.
Wprawne ucho Misury w lot pod-
chwyciło podejrzany szmer, a
gdy zobaczył czarną masę zmie-
rzył się z pojedynki nabitej kulą
i wypalił. Kula dosięgła ofiarę,o
czem w krótce przekonał myśli-
wego przeraźliwy krzyk, wołający o
ratunek.

na
| Największy 100%, dźwiękowiec
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Parada Młaśti
z ulubieńcem śplewakiem

M. Chevalier |
i Jeanette Mac Donald

wkrótce w kinie „HOLLYWOOD“.

Zdetonowany Misiuro podbiegł
do miejsca, skąd dochodził go
słaby już głos i o zgrozo, ujrzał
swego szwagra Jana Łukaszewicza
tarzającego się we własnej krwi.
Teraz dopiero Misiuro zrozumiał,
że miast dzika celnym strzałem
położył na miejscu trupem swego
rodzonego szwagra.

Łukaszewicz brał czynny udział
w zasadzce na dzika. Lecz gdy
mu się sprzykrzyło stać na jed-
nem i tem samem stanowisku,
postanowił zmienić miejsce i ten
krok nierozważny przypłacił ży-
ciem. Zamiast. trofeów myśliw-
skich, Misiuro przywiózł trupa
swego szwagra do domu, sam
zaś udał się na Posterunek P. P.
w Ejszyszkach, gdzie zameldował
o powyższym wypadku kormen-
dantowi policji. Tutaj odebrano
Misiurze nielegalnie posiadaną po-
jedynkę i spisano protokuł, zaś
sprawę skierowano do p. proku-
ratora.

Uroczystości kościelne
w Byteniu.

Dnia 14 listopada w Byteniu
(pow. Słonimski) odbędzie się do-
roczna uroczystość św. Józefata
patrona miasta Byteń, który tu
niegdyś był prezesem klasztoru
Byteńskiego.

Porządek nabożeństwa jest
następujący:

Czwartek dn. 13 listopada
Uroczyste Nieszpory o godz. 4
po poł. Piątek 14 listopada pry-
marja o godz. 6 ranQ, Uroczysta
Liturgja Wschodnia o godz. 9
rano odprawią oo. Jezuici z Al-
bertyna, sumao godz. 11, nieszpo-
ry o godz. 3 po poł.

Budująca się po kasacie pa-
rafja Byteńska położona wśród
morza prawosławnych, dawnych
katolików, jest placówką misyjną.
Niema środków na zakup naj-
niezbędniejszych przedmiotów po-
trzebnych do odprawiania nabo-
żeństw jako to: kielicha, mszału.
monstrancji, ornatów, kapy, alby,
xkomż, bielizny, lichtarzy, cho-
rągwi i t. d. co ogromnie utrud-
nia pracę duszpasterską. Zwracam
się z gorącą prośbą do wszyst-
kich katolików prosząc o zaofia-
rowanie brakujących przedmio-
tów Kościołowi Byteńskiemu.

Ofiary proszę nadsyłać pod
adresem: Ks, Bolesław Helmer,
Byteń nad Szczarą lub do Re-
dakcji „Dziennika Wileńskiego*.

Ks. Bolesław Helmer
proboszcz parafji byteńskiej.

Lustracja gospodarstw rol-
nych i agitacja wyborcza.

Na terenie pow. oszmiańskie-
go i mołodeczańskiego bawił mi-
nister feform rolnych W. Stanie-
wicz, który dokonał lustracji go-
spodarstw rolnych oraz odbył
szereg konferencji ze związkami
rolniczemi w sprawach rolnych i
wyborczych. d

Aresztowanie sprytnego
oszusta.

We wsi Maciuńce gm. dzie-
wieniskiej władze śledcze areszto-
wały mieszkańca Dziewieniszek
St. Szamela, który podając się za
urzędnika starostwa grodzkiego,
zbierał nielegalnie składki na
organizację straży ogniowej.

Równocześnie Szamel przepro-
wadzał intensywną agitację wśród
włościan, by ci nie płacili kar
nakładanych za przestępstwa
administracyjne. Sprytny oszust
zdołał w drodze składek zebrać
kilka tysięcy złotych. d.

 

GIEŁDA
WARSZAWA 3.X (Pat.).

Waluty i dewizy:
Nowy York kabel 8,921—8,941—8,901.5
Belgja 124,35 —124,66—124,04.
Nowy York 8,912—8,932—8,892.
Holandja 359,16—359,90—358,26.
Kopenhaga 238,62—239.22—238,02.
Londyn 43,33—43,44—43,22.
Włocny46,70—46,82 46,58.
Paryż 35,01—35,10—34,93.
Praga 26,44'/,—26,50':,—26,38'/,.
Szwajcarja 173,10—173,53—172,70.
Stokholm 239,36—239,96 —238,76.
Wiedeń 125,71—126,02—125,40.
Budepeszt 156,10—156,50—155,70.
Berlin 212,48.
Gdańsk 173,26.

Papiery procentowe:
Pożyczka inwestycyjna 101 — 102,25

—101, 3/6 premjowa buhowlana 50, 10?
kolejowa 104, 7”, stabilizacyjna 82,50,
8, L. Z. B. G. K. i B. R, obligacje B.
G. K. 94; Te same 7', 83,25, 89, war-
szawskie 72—72,50—71,75, 5', warszaw-
skie 56, 8', Lublina 63, 87/, Lodzi 67,25,
8', Piotrkowa 63,50, 874 L. Z. T. K.
Przem Polskiego 88,25.

Akeje:
Bank Polski 159, B. Zachodni 70,

Lilpop 24, Starachowice 12, Haberbusch

tą Losowanie pożyczki
budowianej.

WARSZAWA. (Pat). W dniu 3
b. m. odbyło się w Ministerstwie
Skarbu pierwsze losowanie pre-
mjowej pożyczki budowlanej. Naj-
większą nagrodę w sumie 250 ty-
sięcy złotych wygrał właściciel
obligacji Nr. 069.753, drugą na*
grodę w kwocie zł 50 tys— wla-
ściciel Nr. 592.607. Premje po 10
tysięcy padły na numery: 003.632,
036.369, 059.126, 247.755, 294.725,
348.894, 704.650, 711.563, 800.512,
884.109.

 



Sport.
„Ognisko' zwycięża w tur-
nieju piłki koszykowej.

W sali Ośrodka W.F. rozegrał
się turniej piłki koszykowej, do
którego zgłosiły się następujące
kluby: Ognisko, S. M. P., K. S.
Szkoly Technicznej, A. Z. S. IiII,
Strzelec, Makabi i S. 5 p.p. leg.

Po szeregu rozgrywek elimina-
cyjnych do '/, finału zakwalifiko-
wały się zespoły Ogniska, S. M. P.,
Strzelca A. Z. S.
W pierwszej rozgrywce Ogni-

sko gra z A. Z. S., który mimo
zasilenia graczem z A. 7. S. War-
szawskiego Malanowskim nie mógł
przełamać ani siły fizycznej, ani
też technicznej graczy Ogniska,
którzy wygrywają w stosunku 15
do 3 punktów. Mecz mało cie-
kawy.
W drugiej rozgrywce S. M. P.

zupełnie niespodziewanie zwycię-
ża silny zespół Strzelca. Gra dość
ostra i więcej ciekawa niż w po-
przednich meczach, gdyż obie
drużyny są sobie niemal że równe,
jedynie lepsza dyspozycja strza-
łowa przechyla szalę zwycięstwa
na stronę $.M.P. Wynik brzmi 12:9.

Finał zapowiadał się nadzwy-
czaj ciekawie. Ognisko mające
mistrzostwo Wilna i honorową
walkę z Polonją (Warszawa) mu-
siało podkreślić wyższość swoją

nad S. M.P., z drugiej stony
sympatyczna drużyna Stowarzy-
szenia Młodzieży Polskiej miała
więcej energji i silnej woli do
zwycięstwa, ale zabrakło jej wpra-
wy i techniki. Pierwsze minuty
mijają w ciuwilowej przewadze
S. M. P., Bohdanowicz i Sobo-
towicz strzelają pierwsze kosze,
na które gracze Ogniska odpo-
wiadają szeregiem celnych i
skutecznych strzałów, które w
mistrzowski sposób trafiają w
sam kosz. Po przerwie gracze
S. M. P. opadają na siłach, a
Ognisko zwiększa ilość punktów,
zwyciężając w stosunku 42 do 20.
W eliminacyjnych rozgrywkach

wyniki były następujące: Ogni-
sko — Sokół 36:6, Strzelec
A. Z. S. II 13:9, S. M. P. Makabi
108, 5500 BA Op. .pR BG:
22:5. W nieoficjalnym meczu
K. S. Szkoły Technicznej zwycię-
żył A. Z. S$. w stosunku 15:13 pkt.

Sądzę, że teraz Wil. Okr. Zw.
Gier Sportowych będzie urządzał
czesło przeróżne imprezy gier
sportowych, które cieszą się
ogromnem powodzeniem,a zwłasz-
cza mając na uwadze możność
zorganizowania meczu z Estonją,
bądź też z Warszawą czy chociaż-
by z Białymstokiem.

„Ognisko” wygrywa mecz
ping-pongowy.

W lokalu Ogniska Kolejowego
odbył się wspaniały mecz ping-

 

pongu(tenis na stole), który zgro-
madził najlepsze rakiety Wilna.
Gracze Ogniska stoczyli walkę z
zespołem Z. A. K. $., wygrywając
mecz zupełnie łatwo.

Z najciekawszych gier na uwa-
gę zastuguje spotkanie Grodzicki-
Godlib, wygrena przez Godliba i
Puszkarzewicz — Godlib wygrana
przez Puszkarzewicza. Prócz tych
graczy wyróżnił się jeszcze Wasi-
lewski mając bardzo opanowaną
technikę obrony.

W Zakopanem śnieg.
Od paru już dni narciarze Za-

kopanego używają rozkoszy pierw-
szych narciarskich wycieczek.

,. Może nadchodzący sezon bę-
dzie dlanarciarzy bardziej szczęliwy
od ubiegłego, który pozostawił po
sobie żal w sercu każdego miłoś-
nika sportów zimowych.

Ja. Nie.
 

Ruch wydawniczy.
Włodzimierz Perzyński. Klej-

noty. Powieść. Włodzimierz Pe-
rzyński należy do tej kategorji
pisarzy, których talent nietylko
nie stoi w miejscu, nietylko sam
podlega ciągłym ewolucjom, ale
nadto rozszerza ciągle zakres
chwytanych  bystrą obserwacją
ludzkich typów, zwiększa kręgi
poruszanych zagadnień gra na
nowych wciąż strunach i moty-
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wach. Swieżym dowodem tego
jest ukazująca się obecnie w wy-
daniu książkowem najnowsza je-
go powieść: Klejnoty.

O ile w utworach dotychcza-
sowych ograniczał się Perzyński
do kreślenia zaobserwowanych
świetnie typów i sytuacyj — to
w nowej książce postawił pewien
problemat, który wywołał już oży-
wioną dyskuję na łamach „Kurje-
ra Warszawskiego", gdzie „Klej-
noty" ukazywały się w odcinku.
Dyskusja ta nie wyczerpała oczy-
wiście tematu. Sposób, w jaki
układa sobie życie małżeńskie
bohaterka  „Klejnotėw“, Kasia
Olecka-Tarnińska, będzie niewąt-
pliwie niewyczerpanem źródłem
dyskusyj, rozważańi kłótni, zwłasz-
cza dziś, w okresie, gdy sprawa
pracy zawodowej kobiet, jako
problemat socjalny, wkracza do
każdego niemal domu — żywa i
aktualna.

Ale postawienie tego niezmier-
nie ciekawego z różnych punktów
widzenia problematu nie wyczer-
puje bynajmniej wysokich walo-
rów „Klejnotów*. Tkwią one za-
równo w interesującej, pełnej,
niespodziewanych zamotań i roz-
wikłań fabule, w świetnym, jak
zawsze u Perzyńskiego, rysunku
różnorodnych typów i środkowisk
ludzkich, jak i w stosunku autora
do swych bohaterów i przyrody.
„Jeżeli już w „Nie było nas, był

las" przemówiło serce objektywi-
stycznego aż do bezuczuciowości
autora  „Klejnotów*, to tu
właśnie chwytamy Perzynskiego
na szczerym i niekłamanym sen-
tymencie nietylko dla całego
szeregu jego bohaterów, z Kasią,
Węgrzyńskim i Tarnińskim na
czele, ale i na żywem uczuciu i
odczuciu przyrody, której opisy,
żywe, barwne, pełne gorących
i mocnych tonów, są w twórczości
autora „Klejnotów* prawdziwąi
cenną rewelacją.

„Niepowieścią” nazwał swoją
nową książkę Zbigniew Zaniewi-
cki, autor „Inferno verde”. „Nie-
powieścią”, gdyż całe tło — wal-
czącej o miano Sląska „Ober-
schlesien” — i główny zrąb akcji,
oparły się na pełnych wzniosłego
tragizmu wypadkach górnośląskie-
go powstania w okresie niedawne-
go plebiscytu.

Mocna i twarda jest książka
Zaniewickiego, jak twardy i mo-
cny jest lud, który, wbrew polity-
kom, odważył się ująć za broń
przeciw  wielowiekowym  zabor-
com ziemi śląskiej—a pełna szcze-
rego, gorącego uczucia i senty-
mentu, krążącego wraz z krwią
w żyłach, tych stwardniałych, w
walce z niemczyzną, nieodrodnych
Słowian.

Tą właśnie krwią, żywą i buj-
ną, jest pisana książka Zaniewi-
ckiego i dlatego za serce przede-

wszystkiem chwyta. Tchnie praw
dą przeżyć tych kadetów lwow-
skich, którzy wbrew zakazom i
aresztowaniom, potrafili przedrzeć
się w samo ognisko górnośląskie-
go powstania. Tchnie życiem i
prawdą w obrazach duszy i walk
tęgo ludu, który miał do wyboru,
albo zwycięstwo, albo śmierć, a
który w ogniu walki zdał nietylko
egzamin z polskości — ale i czło- |
wieczeństwa.

Ale Zaniewicki jest wysokiej
miary artystą — jego wyobraźnia
przetopiła prawdę, na utwór rze-
telnego artyzmu. (lmie mocno i
głęboko zatargać sercem i wy-
obraźnią czytelnika. „Oberschle-
sien” spełni rolę podwójną—dzie-
ła prawdziwego, mocnego talen-
tu — i groźnego, a tak dziś ak-
tualnego memento.  Zaniewicki
nietylko wzbogacił literaturę oj-
czystą, ale dokonał czynu mądre-
go i głębokiego patrjotyzmu.

Z ostatniej chwili.
Katastrofa samolotu.
TORONTO. (Pat). Samolot, do-

konywujący lotu akrobatycznego,
spadł z wysokości 200 stóp i za-
palił się. 4 pasażerowie, w tej
liczbie dwie kobiety, ponieśli
śmierć w płomieniach. Katastrofa
miała miejsce na oczach tłumu
widzów.

 

n
ę

   

 

       

    

ZNAKOMITE UZNANE ZA NAJLEPSZE „ZĄDAJCIE +

wWwóciki, Likiery i Wina

F. $tefan GENELIM $S$=ka S-KA AKC. wWARSZAWIE,

MIEJSKI — KINENATOGRAE |

tu |. B. SEGALL si
WILNO, TROCKA 7, tel. 5-42

podaje do wiadomości Szanownej Klijenteli, że otrzy-
mano na skład bezpośrednio z NORWEGJI pierwszy

transport

TRANU RYBIEGO:
mej HEINRICH MEYER i Co, OSLOmarki

najprzyjemniejszego smaku i zawierającego największą
ilość witamin. ”

Obok wielkiego wyboru artykułów
1) Aptecznych, Djetycznych i Chemicznych.
2) Perfumeryjnych, Kosmetycznych i środków do

pielęgowania urody twarzy i ciała.
3) Chirurgicznych i środków opatrunkowych.
4) Artykułów gospodarstwa domowego

poleca na sezon jesienny
WATĘ do OKIEN wwałkach i kolorową.
TERMOMETRY medyczne, pokojowe i zaokienne.
BUTLE GUMOWE do gorącej wody.

Ceny przystępne.
SAI,BĘ staranna i sumienna.

Chcesz otrzymać

        
    

 

Od dnia 2 do 5 listopada 1930 roku dramat w 10 aktach. Hiszpańskie tłol Hiszpańskie r
włącznie będą wyświetlane filmy: «ANGELITA» tańcel W roli głównej: Renee Adoree. NAD PRO- |

; GRAM: Tygodnik Aktualności Ne 121 w 1 akcie. Kasa czynna od g 3 m. 30. Począten seansów od g. 4. -Nastę- i LEKARZE |
i pny program: „Szalony Książę”.

UPUDM PO RAZ PIERWSZY W WILNIE! Ceny zniżone tyiko na pierwszy seans. Dziś! Tryumfalny przebój dźwiękowy!
Sfr DŹWIĘKOWY S“ špiewak, ulu- A L: J o L S O N i czaru- Sonny Boy W SWEJ  NAJNOW-A. CYMBLER

HELIO “ bieniec publiczności jący SZEJ KREACJI Chor. WENERYCZNEiMagė a Sse pGe EBĘeŚ"41 iapza Porywający dramat ze śpiewem SKÓRNE. MOCZOPŁC
Nad program: Rewelacyjne do- Mickiewicza 12, róg Ta-

Początek seansów o godzinie 4, 6,-8 i 10,15 w.

  

  

Sala Miejska, ul. Ostrobram-
ska 5

    

    

   

  

 

 

 DOKTÓR MEDYCYNY

datki dźwiękowe.  Wszech- tarskiej 9—2 i 5—7 i pół.
804—2

Dr. K. SOKOŁOWSKI
Chor. skórne I wene-
ryczne. Przyjm. od9—12
1 5—7.ul. Wileńska 30 m.14

światowe powodzenie.
 

  

    

  

Dziś! Potężna Supersensacja Dźwiękowa! Wielka atrakcja sezonu! Ulubieniec publ. JACK HOLT w arcydziele
dźwiękowym LOTNIK olśni, wzruszy, oczaraje miłością i bohaterstwem. Brawurowe zdjęcia walk. Nieby-
jako bohater wała technika. Nad program: Rewelacyjny dodatek rysunkowy słynnego Fiej-

DŹWIĘKOWY KINO-TEATR !

szera. Dla młodzieży dozwolone. Ceny miejsc zniżone tylko na pierwszy seans.

«HOLLYWOOD»
MICKIEWICZA Ne 22

KINO- ĮD ZIŠ! Największy sukces światowy! MOTTO: „Miłości radość, Miłości ból". Najbardziej lubiana gwiazda, oryginalna, ku-
TEATR GL U X» „pięk łka BRYGIDA HELM . i jny Di “Ww dramat erotyczny.

ul.Miekiewicza Nr. 11. biski asie) kreacji Rapsodija Milosci „PrzedziwneNłamstwo Miny pietrowny BawiricOlaZO

   

  

Dr.Zeldowicz

  

a dz. 4- dni: iąt „ 1-ej. 3 CHOR. WENERYCZNEWarwick Ward i Frank Lederer. Początek o godz ej w dnie świąteczne o g. 1-ej. Ceny od 40 gr. NOCZODŁ GI: SKÓRNE > e: u WA A sa posadę ?

9—12 i 5—8 w. tel. 2-77. AWAJCIE Galai cie OAdĘ Musisz ukończyć kursy

POLSKIE śś Dziśl Naj Al paniały dramat w 12 akt. w roli głównej: HARRY RE PCA ONO WR PCEzi: ajnowszy film, ws y ama akt. w roli głównej: dencyjne im. prof.Sekuło-
kino. „WANDA raz w Wie - Gdy noc zapadnie Lxorke | "HRABINA AGNES ESTERHAZY "Nad po. D-rZeldowiczowa|A, PIASECKI w Krakowie||] mec”Warsjawa: Żóra:

Ul WIELKA 30. Tel. 14-81. gram: Najnowszy film 1 raz w Wilnie UPIORY STEPU potężny dramat z życia poszukiwaczy złota w 8 aktach. kobiece, wener.chor. dróg jest bardzo pożywna i niedroga. wia 42. Kursy wyuczają
W roli głównej Kean Maynard. mocz. prz. 12 —214—6 listownie: buchalterji, ra-

Ządajcie wszędzie. 733-or
 

 

ul. Micklewlcza 24. b chonEowoż  Piasicej,
R 704—: orespondencji handio-

Dziś! Oryginalny arcytwór. stanowiący nową erę w historji ilustrujący najbardziej nieprawdopodobne a jednak pra: ———————————— wej, none KAD
KINO wdziwe arcydzieło kosztem dziesiątków miljonów dolarów przy udziale 100,000 ludzi, arcyfilm wszechświatowej sła- KOBIETA-LEKARZ : handlu, prawa, kaligrafji,
TEATR «STYLOWY» | wy p. L: ARKA NOEGO potężne epokowe arcydzieło w 14 akt. W roli głównej Dolores Costelo i George O'Brien. Dr. JANINA AKUMULA I ORY pisania na maszynach,

WIELKA 36. il Uwaga: Doceniając wielkie walory artystyczne filmu Arki Noego dla spotęgowania wrażeń specjalna ilustracja towaroznawstwa, angiel-
Symfoniczna uzupełniona orkiestrą dętą. Ze względu na wysoką wartość artystyczną dla

młodzieży dozwolone skiego, francuskiego,
muzyczna—2 orkiestry.

niemieckiego, pisowni,
do radja, samochodów i światła. Radjo-odbior-Piotrowicz-Jurczenkowa

  

ż i „| niki i sprzęt radjowy. Fachowe ładowanie i na-
rdyn. Sapala Sake prawa akumulatorów, aparatów, słuchawek, gło-| gramatyki polskiej oraz

PE ryczne kobiece. śników, woltomierzy, prostowników i innych. | ekonomji. Po ukończe-DD Z na =
P j

| zeuBy |
EPO RRSIA

Zginął pies
jamnik czarny podpalany
wabi się „Piesio“. — Od-
dač za wysokiem wyna-
grodzeniem. (l. Kalwa-
ryjska 27, m. 2. 3044-1 o

 

niu świadectwo. — Żą-
Firma MICHAŁ GIRDA, dajcie prospektów. 448-12
Zamkowa 20. Tel. 16—28. R

* Zarejestrowane rzez
Choroby skórne wene- 688—8 oMine W. RK LO: P. Kursy
'ryczne | moczopłciowe Kroju, ia i Medelo-Wileńska 3. RNR„ie ka, P8—1 i 4—8, tel. 567. s3 Z powodu wyjazdu S. STEFANOWICZOWNY

tanio do odstąpie- Wielka 56, m. 3.
nia MLECZARNIA z ca- Mistrzyni cechów: War-

Dyrektor więzienia: szawskiego I Wileńskiego

Zarzecze 5, m. 7 0d4-6pp.
BRACIA JENIKE Fabryka Dźwigów Sp. Akc.

w Warszawie
nagrodzona wielkiemi złotemi medalami ostatnio na P. W. K. w Po-
znaniu, na || Targach Północnych i Międzynarodowej Wystawie wLie-
ge. — Wciągi, Dźwigi, Żórawie obrotowe, Dźwigarki uniwersalne it. d.
Listwy ochronne walcowane do stopni betonowych i drewnianych,

Naroźniki ochronne do krawędzi ścian.

Egz. od 1875 roku Fabryka Materjałów Izolacyjnych

„GUDRONIT" Wł. Ciszewski

 

Choroby skórne i wene- |

IDr. GINSBERG
 

 

Doktór Blumowicz
Choroby weneryczne,
skórne i moczopiciowe łem urządzeniem przy

Łatwo zaradzić.

 

Warszawa, Krak. Przedmieście 17 ks. wojsk. wyd. ul. WIELKA 21 ulicy Ostrobramskiej 8. Wstyd i bańba jak się Uczą samodzielnie Dre
nagrodzona złotemi medalami ostatnio na P. W. K.w PoznaniuiIl Tar- zg. PA LU daje LOS I KLASY tel. 921, od 9—1 i 3—8. KRZEEZEROECZSORTZCERIE tu  sprawujecie, Maty- ESDokwła

gach Północnych w Wilnie. » < 4 WZP29 siakul la niezamoźnych—lek-
kroju22 LOT. PAŃSTW.

zakupiony w słynnej ze szczęścia kolekturze

Mozelewskiego, zam. w
Wilnie un. się. 4206—10

 

Dr. Sz. Bernsztejn
wieczorem.

587—00
PRZEDAM fiatowskie

opony z kichami

izolacyjne, stosowane w budownictwie jako jedynie — To niech cjeWięzień:
skuteczna i trwała izolacja od wilgoci A

mnie pan dyrektor stąd
GUDRONITY

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  

 

izolacja od wilgoci na ścian ionowe, stro p 4 Choroby skórne, wene- P
GUDRONIT NH 1 it m od Ydmatia pod tynki. P ry 20 joo AS ė £ ryczne i moczopłciowe A __tarczach wymiaru wyrzuci, | NARTWIEJSZA I naj-
GUDRONIT M 2 79%cja od wilgoci na fundamenty, stropy, ta-|] na imię Bejli Gielrudó- 2 9—1 | od 4 — 8 pp. 8802120. Koszary I Bry- prędsza metoda nau-

rasy, podłogi oraz wszelkie budowle podziemne. JH] wny—un. się. 4210—0 o z Mickiewicza 28, a 5. gady, Budynek 17, p. <czania się języków ob-
i dY ž S Ne 2 4187—0 cych „Linguaphone" ul.GUDRONIT Nt 3 do niszczenia grzyba drzewnego w budowlach. i WILNO, WIELKA 44. == S— i p m Niemiecka 3 m. 6.

CARBOLINEUM płyn do konserwacji drzewa. | PRACA | Centrala kolektury: " Ni h ł | i a : W''czam kroju, łatwą
CEMIZOL “mulsia izolacyjna, nadająca zaprawie cementowej zu-JJ — ii Warszawa, Marszałkowska 146. Podział pracy. IB YWała 0 dja „"POSOJE metodą, 30 zł. kurs.

pelną nieprzepuszczalność wody.  « ži WIATLO, DZWONKI GŁÓWNA WYGRANA — Wiesz co, my dwaj Karetka Overland5osob. 2 » Ponas ZA:preparat asfaltowy, szybkoschnący, do zabezpieczenia be- z o wynaję- o
1Z0L tonu, żelaza, cegły i t. p. od wpływów atmosferycznych, wo- "B Y urządza, ZŁ. 1,000,000 (mil (on) pobijamy rekord wytrwa- = 4400,zl. Mal area Pokó cla SkOpÓW= ro

dy, kwasów i t. p. reperuje elektryk konces. 23 P . łości lotniczej. 5500 zł. b dobry staj Ka 9 me 1. 4191—0 fjoszukuję do 8-io let-KRYZOLIT "'< Pitumowy — najtrwalszy, nie wymagający konser-|]TADEUSZ FABISZEWSKI remje!!! <Srzgoda.- ty: badźiisz: na dododnych watuniich niej dziewczynki, przy- |
wacji, materjał do krycia dachów wszelkich konstrukcji, Wilno, Portowa Nr. 8. Ogólna suma wygranych ; kredyt Z T. ki chodzącej nauczycielkiArs do: ióW KolseekiCh. , cca ygrany prowadził aeroplanja zaš Kredyomyc atarska 2 poko lub dwa z wy- z francuskim.  Śtefań- ,

KLEJ BITUMOWY płynny, lub stały — do przyklejania filcu bitu- cd Zł. 32miljony. będę co dzień zdzierał “| ? godami do wynaję- ska 31, m. 2. 4218—00
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  Konło P. K. O. 81051.
Firma egzystuje od 1635 roku.
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samotnych. Wszelkie wy-
gody. Adres w Admini-
stracji. 1677—3 o

Pokó

 Młyn
wodne turbinowe po- i
siada do sprzedania.
Dom H-K. „Zachęta
Mickiewicza 1, tel. !

—905. 335—s0 |

4170—0 fjo sprzedania gramo-
fon, płyty gramofo-

KUPNO- | AC S biurko, latarnia
| | projekcyjna do przezro-

SPRZEDAŻ czy | ciemnia fotogra-
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