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Aresztowania b. posłów i redaktorów.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W Zambrzycach, kolo Kalwarji w. Małopolsce

Wschodniej aresztowany został b. poseł z „Wyzwolenia*, Fidelus.

W Skarszewie na Pomorzu aresztowany został redaktor „Gazety

Kościerskiej*, Mechliński.

B. poseł Kwapiński na wolności.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W Sejmie zjawił się b. poseł Kwapiński, wypu-

szczony za kaucją tysiąca złotych przed rozprawą apelacyjną.

Nieznani sprawcy.
* (Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Minionej nocy bandy uzbrojonych pałkarzy zde-

molowały lokal i urządzenia „Kurjera Zachodniego” w Sosnowcu.

Straty narazie nie są znane.
W piątek zrana nieznani sprawcy wybili szyby w redakcji „Sło-

wa" w Radomiu, przyczem wrzucili do wnętrza lokalu płyn gryzący,

powodujący łzawienie.

 

We czwartek w Kielcach nieznani sprawcy wdarli się do lokalu

Centrolewu i zabrali przygotowane pełnomocnictwa dla mężów zau-

fania oraz listę osób, wyznaczonych do komisji wyborczych na dzień

głosowania.

Skarga obrońców b. posłów, osadzonych
w Brześciu n. Bugiem.
(Telefonem od własnego korespondenta)

WARSZAWA. Obrońcy uwięzionych w Brześciu
na ręce przewodniczącego Sądu Apelacyjnego,b. posłów złożyli

u. Bugiem

Dutkiewicza, jako przewodniczącego Sądu dyscyplinarnego dla sę-

dziów Sądu Okręgowego, skargę na tych 3 sędziów, którzy zatwier-

dzili decyzję sędziego Śledczego Demanta o przetrzymywaniu b. po-
słów w więzieniu wojskowem.

Sprawy sądowe b. posłów.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. B. poseł z P. P. S., Piotrowski, skazany został

przez sąd we Włocławku na 6 tygodni aresztu za mowę,wygłoszoną

w r. 1928 w Radziejowie,
jowską.

w której obraził Radę Miejską Radzie-

B. poseł Brzeziński z N. P. R., oskarżony o znieważenie władz,

został uniewinniony przez sąd w Lubawie.

Nawoływania tygodnika «Piasta».
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Ostatni numer organu ludowców  piastowców
„Piast“ nawołuje swoich zwolenników w okręgach, gdzie została
unieważniona lista Centrolewu,
głosować na Nr 4.

do której piastowcy należeli, aby

Sprawa przedłużenia dzierżawy monopolu
zapałczanego.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Koła rządowe prowadzą żywe rokowania z kon“

cernem Kreugera o przedłużenie umowy  dzierżawnej na monopol

zapałczany, która wygasa w r. 1940, na dalsze od tego roku lat 25.

Jednocześnie toczą się rozmowy o pożyczkę w wysokości 30

miljonów dolarów na poczet przedłużenia umowy. Pożyczka podob-

no byłaby niskoprocentowa na 7 procentów.

Kreuger stawia podobno bardzo ciężkie warunki.

Wypadek w cyrku.
(Tel. od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W cyrku, podczas wykonywania skoków ekwili-

brystycznych, spadła z trapezu z wysokości 8 metrów artystka Ela

Fochlerówna i ciężko się potłukła.

Parlament francuski | polityce zagranicz-
nej.

„Granice Polski są granicami Francji."

PARYZ. (Pat). Zapowiedziany
na wczoraj w parlamencie dalszy
ciąg rozpoczętej we wtorek dy-

skusji w sprawie polityki zagra-
nicznej, ściągnął niebywały na-
pływ publiczności. Kwestura par-
lamentu nie mogła zadośćuczynić
wszystkim zapotrzebowaniom na
karty wstępu. Większa część pu-
bliczności zmuszona była odejść,
nie znalazłszy miejsca w  trybu-
nach. Kulminacyjnym punktem
posiedzenia, było wystąpienie po-
sia Franklin Bouillona, który w

ciągu dwóch godzin rozwinął swą
interpelację w sprawie stanowi-
ska rządu wobec skandalicznej
deklaracji nacjonalistów niemie-
ckich, którzy nazajutrz po przed-
terminowej ewakuacji Moguncji,
w szeregu wystąpień, zażądali re-

wizji traktatu wersalskiego. a mia-

nowicie zmiany granic Polski, re-

militaryzacji Nadrenji i redukcji
sił zbrojnych Francji. Poseł Fran-
klin-Bouillon uroczyście oświad-
czył, że nie kierują nim, w jego
wystąpieniach, żadne względy po-
lityki wewnętrznej i nie wątpi on
w szczerze pokojowy nastrój wszy-
stkich swoich kolegów. Byłoby po-
twornem oszczerstwem wątpić o
przywiązaniu do pokoju jakiejkol-
wiek części parlamentu francu-
skiego.

Nie należy jednak — zaznacza

mówca — dopuścić do tego, aby
polityka pokojowa była oszukań-

stwem. Ostatnie wypadki, jakie
zaszły w Niemczech, pozwalają

na podobne przypuszczenia. Za-

chowanie się wszystkich stron-
nie wyłączanictw niemieckich,

jąc tych, które dążą do zmiany
obecnej sytuacji drogą dyploma-
tyczną, a nie środkami gwałtow-
nemi jak nacjonaliści, dowodzi,
że obecny stan rzeczy narażony

jest na poważne niebezpieczeń-
stwo. W całych Niemczech pro-

wadzi się zaciętą kampanję na

rzecz rewizji granic. Francja po-
winna dać do zrozumienia, że
nie dopuści ona nigdy, aby po-
średnio, lub bezpośrednio naru-
szono granice, wytknięte przez

traktat wersalski. Jak moglibyśmy
spojrzeć w oczy naszym sojuszni-
kom Polakom i Belgom, gdybyś-
my zamilkli w chwili, gdy co do

Polski mowa jest o zamachu na
ich granice, a zwłaszcza w chwili,

gdy co do Polski mowa jest o

ziemiach, zamieszkałych przez

ludność polską, ziemiach, które

skradziono Polsce przed stu laty.

Granice Polski są granicami Fran-
cji zarazem. |

Francja powinna oświadczyć,

że ktokolwiek dotknie granic Pol-

ski, dotknie tem samem granic

Francji. To oświadczenie wywo-

łuje burzę oklasków na ławach

prawicy i centrum, oraz na wielu

ławach zajętych przez członków
stronnictw radykalno-socjalistycz-
nego. Wybory niemieckie—mówił
na zakończenie pos. Franklin-
Bouillon—oddały ogromną przy-

sługę Francji, otwierając jej oczy

na niebezpieczeństwo, na które

przedtem nie zwracała uwagi, a

mianowicie na niezawodną chęć

wojny w Rosji, chęć rewizji trak-

tatów w Niemczech, Węgrzech i

Bułgarji. Wobec takiego niebe<-

codziennie,

pieczeństwa obowiązkiem naszym
jest ugrupowanie się i zjednocze-
nie dla zgodnego wystąpienia.
Przy hucznych oklaskach prawi-
cy, centrum i na licznych ławach
lewicy poseł Franklin - Bouillon
opuścił trybunę. Dalszy ciąg de-
baty nad polityką zagraniczną
odłożono do piątku godz. 3 po
poludniu.,

PARYŻ. (Pat.). Izba Deputo-
wanych kontynuowala dzisiaj dy-
skusję nad interpelacjami w spra-
wie polityki zagranicznej. Depu-
towany Scapini, opierając się na
dokumentach, stwierdza, že Niem-
cy jeszcze przed rokiem 1914
stale dąžyly do hegemonji euro-
pejskiej. Mówca wyraża przeko-
nanie, że arbitraż, bezpieczeństwo
i rozbrojenia są to pojęcia nie-
rożłączone i stwierdza, że Liga
Narodów nie zdołała urzeczywist-
nić solidarności międzynarodowej
dla zagwarantowania pokoju. Sca-
pini przypomina, że sprawa zbli-
żenia francusko-niemieckiego na-
potyka na trudności moralne, po-
lityczne i ekonomiczne. Zapytu-
je, czy ta polityka zbliżenia mo-
że usunąć możliwość wojny. Da-
lej mówca wyraża przekonanie,
że sprawa obrony narodowej win-
na w najpierwszym rzędzie inte-
resować Francję i domaga się
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zastosowania nowej polityki dla
usunięcia trudności, które nastrę-
cza obecna chwila.

Następny mówca demokrata
ludowy Peret przemawiał za zbli-
żeniem się francusko-niemieekiem
protestując jednak energicznie
przeciwko rewizji traktatu. Mów-
ca zaznaczył, że polityka pojed-
nawcza Francji oraz jej wiara w

pokój nie były należycie uwzględ-
nione przez Niemców. Jednakże
ostatnie wybory w Niemczech nie
powinny zniechęcać Francji.

Deputowany Delsol z grupy
socjalno - demokratycznej stwier-

dza jednomyślność wszystkich
stronnictw, reprezentowanych w
Izbie, co do domagania się bez-
pieczeństwa granic i poszanowa-
nia traktatów. Przypomina on, że

jeżeli wojska francuskie musiały
okupować zagłębie Ruhry, to sta-
ło się to dlatego, że Niemcy
chciały uchylić się od wykonania
swych zubowiązań. Na wszystkie

ustępstwa Francji Niemcy odpo-
wiedziały defiladą stahlhelmow-
ców w Koblencji, podczas gdy
ani jeden Francuz nie wziął u-

działu w roku 1871 w defiladzie
na równikach Maxeville. W kon-

kluzjj mówca domagał się sta-

nowczości w polityce.

Ruch przeciw faszystowski we Włoszech.
RZYM. (Pat). W przededniu

rocznicy marszu na Rzym doko-
nano aresztowań w różnych
miejscowościach Północnych
Włoch około 20 osób, które—jak
stwierdzono — przygotowywały

wraz .z elementami antyfaszy-
stowskiemi Paryża, wrogą akcję,
skierowaną przeciwko ustrojowi

faszystowskiemu. Aresztowani

* przekazani zostali do dyspozycji
specjalnego trybunału.

Włoska broń dla komunistów.
BUKARESZT. (Pat). Na pod-

stawie informacyj, iż statek „We-
sta*, płynący pod flagą włoską,
wiezie broń i amunicję, przezna-
czoną dla komunistów w Kon-
stancy, policja tamtejsza przy po-
mocy straży celnej dokonała w
obecności konsula włoskiego re-
wizji na pokładzie „Westy”. Wy-

kryto 30 skrzyń nabojów nieza-

deklerowanych, lecz broni nie

znaleziono. Jak przypuszczają,

pewien komunista, jadący na po-

kładzie tego statku z Odesy do

'Warny, zdołał przed nadejściem
policji wyrzucić skrzynie z bronią

* do morza.

Obchód rocznicy rewolucji bolszewickiej
w Moskwie.

MOSKWA. (Pat). (Tass). Ob-
chód 13-tej rocznicy rewolucji

październikowej połączony został
z przeglądem rezultatów drugie-
go roku uprzemysłowienia iko-
lektywizacji rolnej Z. S$. S. R.

Między innemi uroczystošcia-
mi odbyło się w Moskwie na

placu Czerwonym odsłonięcie no-

wego mauzoleum Lenina. W uro-

czystościach wzięły udział dele-

gacje wielu miast związkowych,

fabryk, szkół, instytucyj kultural-

nych i t. p. Woroszyłow dokonał

przeglądu wojsk, po którym na-

stąpiła defilada robotników.

Wynik wyborów do senatu Stanów Zjed-
noczonych.

NOWY JORK. (Pat). Ostatecz-
ne rezultaty wyborów do Senatu
przedstawiają się w następujący

sposób: Republikanie uzyskali 48

mandatów, demokraci 47, zaś 1

mandat otrzymał kandydat farme-
rów i labourzystów.

NOWY YORK. (Pat). Według

ostatnich wiadomości, do lzby

Reprezentantów wejdzie 216 de-

mokratów, 216 republikanów oraz

1 kandydat farmerów i labourzy-

stów. Ostateczny rezultat wybo-

rów nie jest jeszcze znany. Nie-

znane są jeszcze rezultaty wybo-
rów w dwóch stanach.
 

 

Kronika Przedwyborcza.
Aresztowanie Wojewódz-

kiego.
Aresztowano i osadzono w

więzieniu na Łukiszkach byłego

sekretarza generalnego Niezależ-

nej Partji Chłopskiej Gorbatego-

Wojewódzkiego, który prowadził
agitację komunistyczną na tere-
nie powiatu Wileńsko-Trockiego i
zorganizował kilka  „jaczejek”
przedwyborczych.

B.B. brata się z Niemcami.
„Kurjer Pozn.“ donosi o na-

stępującym fakcie który rzuca
wprost haniebne światło na sta-
nowisko B. B. w sprawach na-
rodowych. Oto zastępcą pełno-

mocnika listy niemieckiej w okrę-
gu szamotulskim jest p. Otto Rau
z Piotrkówek, który pełni równo-

cześnie funkcje wiceprezesa B.

B.W.R. i Strzelcaw Piotrkówkach.
Oto jak wygląda w praktyce

„front antyniemiecki“ „sanacji“!
Zaznaczyć należy, že na czele

listy niemieckiej w okręgu sza-
motulskim, której pełnomocni-
kiem jest wyżej wspomniany
wieeprezes B. B. W. R. i Strzelca,
stoi osławiony hakatysta Nau-
mann, były landrat żniński.

Gest i cel gestu.
*W kołach sanacyjnych zapo-

wiadają, że w razie zwycięstwa
B. B. przy wyborach na pierw-
szem posiedzeniu Sejmu uchwa-
lony będzie wniosek o zrzeczeniu

 

się przez posłów nietykalności.

Sens takiego wniosku byłby oczy-

wiście jasny; chodziłoby o to,

aby więźniowie brzescy i inni

aresztowani działacze polityczni

pozostali, mimo uzyskania man-

datu, w więzieriu i czekali dalej

na rozprawę sądową. Ze czeka-

nie to mogłoby potrwać bardzo

długo, świadczy choćby dotych-

czasowe tempo w sprawie b.

posłów, — którzy od 2 miesięcy

przebywają w twierdzy brzeskiej.

Tancerka na wiecu B. B.
Z Chełmna, donoszą:
Odbył się tu w sali hotelu

Centralnego wiec B. B., który

miał przebieg wysoce oryginalny.

Przed rozpoczęciem zebrania

orkiestra odegrała niemiecki rnarsz

wojskowy. Na estradzie zasiedli:

b. poseł B. B. ks. Madej, komen-

dant policji, przywódca „sanacji”

chełmińskiej p. Hądzlik i pre-

zydjum wiecu, poczem na estra-
dę wyskoczyła jakaś półnaga tan-

cerka i odtańczyła „kankana*.

Protesty zgromadzonych — orkie-

stra zagłuszyła odegraniem hym-

nu... „Boże coś Polskę”.
Referentom „sanacyjnym” ze-

brani przerywali ustawicznie pro-

testami.

Wśród ogromnej wrzawy wiec

zakończono odegraniem „Pierw-

szej Brygady”. Wzburzony tłum

zajął groźną postawę wobec „sa-

natorów”, którzy odgrażali się

nożami.

 

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. prz
tekstem 10 łam. 18 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 28 proc. drożej,

zagraniczne o 50
niem miejsca o

terminowe umieszczenie ogłoszeń. Konte czekowe w P.

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 30,

za granicę 8 zł.
tekstem 6 łam 25 gr., w tekście 40 gr., za

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

proc. drożej. Administracja nie bierze odpowiedzialności za
K. O. Mė 80187.  
   

  

Straszny sąd nad opornymi włościanami.

Zbombardowanie dwóch wsi.

RYGA. (Pat). Jak donosi „Latvis*, przed kilku dniami w

pobliżu sowieckiej granicy słychać było kanonadę artyleryjską

i strzały karabinowe. Obecnie zostało wyjaśnione, że do wsi

Jelińskie i Dubkowskie przybył oddział żołnierzy w celu za-

brania zbiorów wobec tego, że mieszkańcy w swoim czasie

nie chcieli dobrowolnie wydać zboża. Część żołnierzy odmó-

wiła wykonania rozkazu i przeszła na stronę włościan. We-

zwany oddział artylerji i karabinów maszynowych zniszczył

wyżej wymienione wsie ogniem artyleryjskim. Miejscowego

popa powieszono, a większość włościan, w tej liczbie kobiety

i dzieci, została zabita w czasie obstrzału.

2 prasy.
0 święto narodowe. bronią dzieinie swej obywatelskiej go-

 

 

 

dności. Akcja sanatorów na terenie
Wobec starań b. marsz. Sena-

tu Szymańskiego i drobnej grup-
ki jego adherentów o przenie-
sienie świeta narodowego z dn. 3
maja na dzień 11 listopada, wy-
stępuje z energicznym protestem
„Polska“, organ katolicki, zbliżo-

ny do kurji warszawskiej:
Polska nie jest wcale państwem no-

wem, jak to chcą utrzymywać niektórzy
nasi antagoniści na Zachodzie, nie po-

wstała ona po dniu Il-ym listopada

r. 1918, lecz została tylko przywrócona.
Ma za sobą tysiąclecie sławnej prze-
szłości.

W ciągu 150 lat niewoli politycz-
nej zniszczone zostały wszelkie insty-
tucje i ustawy narodowe, w wskrzeszo-
nej Polsce nicią, łączącą dawną Rzecz-

pospolitą, jest tylko obchód 3 gomaja,

ustalony przez Sejm Wielki i honorowy
urząd Prymasa. Nic ponadto.

Czy mamy i tę ostatnią nić rwać
bez głębszego zastanowienia się, dlate-

go, że podoba się tak tej czy innej ni-
kłej grupie działaczy?

Dzień 3 maja obchodził naród pol-
ski i pod obcą przemocą, jako dzień

odrodzenia narodowego ducha  Znisz-

czyła konstytucję majową  haniebna

Targowica, ale nie zabiła idei, zawartej
w tej konstytucji, pielęgnowanie tej

idei, dobra powszechnego, wolności

opartej na prawie i ładzie społecznym,

doprowadziło nas do odzyskania nie+
podległości.

Wnuki i prawnuki — nie mogą wy-

pierać się swych przodków, i święcąc

dzień 3 maja, tak jak oni świętowali,

podkreślają w ten sposób čiąglošė hi-

storyczną Polski, która choć wymazana

oficjalnie z karty Europy — nie prze-

stawała istnieć w sercach pięciu po-

koleń Polaków.
Dzień 3 maja w ten sposób pojęty

łączy przeszłość z teraźniejszością, a

teraźniejszość piepodległa jest skut-

kiem nietylko wysiłku jednego pokole-

nia, lecz i pracą krwawą i ofiarną tych,

którzy przed nami żyli, walczyli i pra-

cowali.
Ogół polski, myślący narodowo, bez

względu na przynależność partyjną —

skasowanie w tej lub innej formie cha-

rakteru 3-go maja jako święta narodo-

wego przyjąłby ze smutkiem dla kato-

lików zaś polskich, którzy uważali prze-

niesienie święta N. P. Królowej Korony

Polskiej na dzień święta narodowego za

wyraz swych pragnień — byłoby to fak-

tem wymownym, nieliczenia się z opinją

katolicką, a Polska jest krajem kato-

lłekim, w którym są wprawdzie i socja-
jiści i masoni i róźnowiercy, ale nie oni

decydują o charakterze narodu.

Bezsilna wściekłość.

„Gazeta Warszawska” „omawia-

jac bandycki napad bojówkarzy

sanacyjnych na wiec narodowy

oraz na redakcje pism narodo-

wych, zapytuje: co wpłynęło na

ten bezsilny paroksyzm  wšcie-

kłości.
„Odpowiedź jest tylko jedna, prosta

i jasna. Wbrew przechwałkom o żywio-

łowym rzekomo ruchu wśród społe-

czeństwa na korzyść sanacji, mimo

szczęśliwego dla niej „zbiegu okolicz-

ności,” pod postacią wkoło 30 unieważ-

nionych list okręgowych polskiej opo-

zycji, sanacja przekonała się na dwa

tygodnie przed wyborami, że niema

oparcia w masach wyborców.

Wieś jest jednolicie wrogo usposo-

biona dla niej, rzemiosło idzie ławą za

obozem narodowym, kupcy ogłosili

neutralność urzędnicy — mimo šmie-

sznej agitacji za jawnem głosowaniem —

 

er o

związków byłych wojskowych dozneła
zupelnego niepowodzenia.

To, €o pozostało: żydzi kresowi,
„radykali miast i wsi”, staroobrzędow-
cy, Rosjanie p. Serebrjanikowa, mar-
jawici, czwarta brygada z konserwa-
tystami na czele, nie licząc szczupłej
garści ideowych piłsudczyków, i to,
co się jeszcze dorobi w ostatniej
chwili, — to wszystko nie starczy na
zdobycie szumnie proklarnowanej wię-
kszości.

Tukie są przyczyny paroksyzmu,
który u bardziej krewkich sanatorów
wyładował się na szybach, stołkach,
lustrach i papierach. Straty materjalne
są niewątpliwie znaczne, ale na pod-
stawie obserwacji nastrojów šmiemy
wyrazić przypuszczenie, że każda
złotówka poniesionych strat wyrazi
się conajmniej jediym głosem przy
wyborach, oddanych na listę naro-
dową".

Kto ponosi winę?
Katowicka „Polonia”, organ

więzionego Korfantego, wskazu-
jąc na braki obecnej naszej kon-
stytucji, przypomina jednocześ-
nie, że

hasło naprawy Konstytucji rzucone
<ostało na długo przed wypłynięciem
na widownię życia politycznago i pań-
stwowego, tych, ktorzy dziś usiłują
przyswoić sobie tę myśl i uczynić zniej
puklerz, który miałby chronić—pomajo-
wych „mężów stanu* przed surowym
giosem powszechnego potępienia.

Należy pamiętać i należy przypo-
minać codziennie wszystkim, że zwal-
czana dziś przez obóz sanacyjny Kon-
stytucja Rzplitej — właśnie swe słabe
strony, swe przepisy, wymagające ko-
niecznej i szybkiej naprawy, zawdzięcza
nie czemu innemu, lecz nastrojom i ten-
dencjom, którym patronowali w owym
Czasie dzisiejsi czołowi mężowie obozu
senacyjnego,

Te dwie prawdy winny się stać po-
wszechnie znane i zrozumiałe w naj-
szerszych masach naszego narodu, gdyż
zrozumienie ich pozwala nam ściśle u-
stalić, kto ponosi winę zła i kto dążył
do naprawy.

Zdobytej władzy obóz sana-
cyjny nie umiał użyć do napra-
wy toczącego państwo zła, uży-
wając tej władzy wyłącznie w ce-
lu utrwalenia własnej pozycji. W
końcu zrozumiał jednak, że dla
utrwalenia tej pozycji potrzebne
są fundamenty prawne. W braku
takowych, zadowolniłby się cho-
ciażby pozorami prawa.

Stąd niedaleko już do genezy pro-
jektu zdobycia przez sanację... 300man-
datów w parlamencie Rzplitej.

Sześćdziesiąt mandatów do nowego
Sejmu utraciły stronnictwa opozycyjne
przez unieważnienie list. Ponad miljon
dwieście tysięcy obywateli pozbawiono
możności wykonania prawa głosowania.

Na obszarach o mieszanej ludności
(na Śląsku) dziesiątkom tysięcy ode-
brano prawo głosu przez masowe za-
kwestjonowanie ich przynależności pań-
stwowej.

Bezprawne, gwałcące sumienia o-
bywateli, hasło t. zw. „jawnego* głoso-
wanla i nacisk w tym kierunku wywie-
rany = ma również powiększyć liczeb=
ność stających na baczność „reprezen-
tantów narodu".

Lecz tak jak maj 1926 nie stworzył
nieskruszonych podstaw dla życia obo-
zu sanacyjnego tak samo i gwałt, za-
dawany dziś sumieniom miljonów wy*
borców—tych podstaw nie stworzy.

Zebrania Przedwyborcze

Listy Narodowej Ne 4.
ay odbędą się:

1) W NIEDZIELĘ dnia 9 listopada w sali Chrześcijańskich

związków Zawodowych, przy ul. Metropolitalnej Nr 1, o godzi»

nie 12 I pół.

2) W NIEDZIELĘ dnia 9 listopada w sali przy ul. Dominikań-

skiej 4 WIEC KOBIECY o godzinie $ popołudniu.

3) W PONIEDZIAŁEK dnia 10 listopada w dzielnicy „Za-
rzecze" w
6 wieczorem.

lokalu przy ul. Zarzecznej Nr 15 m. 10, o godzinie

4) WE WTOREK dnia 11 listopada w dzielnicy „Antokol*

w lokalu przy ul. Antokolskiej Nr 39, o godz. $ wieczorem.
  

Pamiętajcie o funduszu wyborczym Stron-
nictwa Narodowego

Wpłaty kierować należy do „Dziennika Wileńskiego",  
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«NIE KŁADŹ PALCA
MIĘDZY DRZWI»!
Za pośrednictwem prasy sana-

cyjnej brasławski związek ziemian

ogłosił swoją uchwałę z dn.5b.m.

w której „uważając za wysoce

szkodliwe dla państwowości pol-

skiej na naszym tak zagrożonym

terenie obecność (?) dwóch list

polskich, wzywa Stronnictwo Na-

rodowe w imię konieczności kon-

solidacji do wycofania swej listy

w okręgu święciańskim”.

Oświadczamy bez ogródek:

brasławski związek ziemian, po-

bierając ową uchwałę, dał się

użyć za bezwolne narzędzie nie-

wybrednej agitacji sanacyjnej

przeciwko Liście Narodowej. Jeśli

prasa sanacyjna używa mniej lub

więcej godziwych argumentów

przeciw obozowi narodowemu, to

się nie dziwimy — od tego jest

Jeśli jednak jakaś organizacja

społeczna, pobiera uchwałę, nie-

mającą żadnego uzasadnienia,

jeśli w tę uchwałę wplata lekko-

myślnie argumento niebylejakiem

znaczeniu, bo mówiący o szkodli-

wości czegoś dla państwa, argu-

ment w danym wypadku błędny,

faiszywy, obliczony jedynie na

efekt agitacyjno - wyborczy, to

niech się nie spodziewa, by kto-

kolwiek tę uchwałę inaczej trak-

tował, jak tylko jako świstek

bez znaczenia, których tak wiele

wala się dziś w błocie ulic po

miastach i dróg po wsiach.

Uchwała ta jest ponadto

sprzeczną z ogólnem stanowi-

skiem Związku Ziemian w Polsce

i w szczególności Kresowego

związku ziemian, który zalecił

swym powiatowym oddziałom

nieangażowanie się w walce po-

litycznej, a pozostawienie człon-

kom wolnej ręki. Jest więc wy-

łamaniem się z tej ogólnej za-

sady, której hołdują słusznie w

obecnych wyborach wszystkie

poważne organizacje społeczne

i zawodowe.

Stanowisko nasze w  kwestji
wycofywania gdziekolkwiek List

Narodowych pod presją rzuca-

nych na wiatr argumentów „zdra-

dy narodowej", albo „interesu

państwowego” —- jest proste i

jasne: my także, conajmniej w

równej mierze, zdajemy sobie

sprawę i umiemy ocenić, co leży
w interesie narodowym, albo pań-

stwowym. Sprawę wystawienia

Listy Narodowej w okręgu świę-

ciańskim omówiliśmy w „Dzien-

niku* w dn. 5 b. m. w art. p. t.:

„W imię interesu narodowego* i

ani jednej litery w wywodach

tam zawartych nie mamy do

zmiany. Stronnictwo Narodowe

ma nietylko prawo, ale i obowią-

zek z punktu widzenia interesu

narodowegoipaństwowego współ-

ubiegania się o reprezentację w

Sejmie z okręgu święciańskiego.

Uważalibyśmy za wielki z naszej

strony bląd, a ze strony ogółu

wyborców Polaków i katolików w

tym okręgu za dowód calkowite-

go niezrozumienia stanu rzeczy

w państwie, gdyby ludność pol-

ską mieli zastępować w organie

ustawodawczym jedynie p.p.: Ho-

łówko, Hałko, Adamowicz, Sza-

piel...

Byłoby stokroć lepiej dla bra-

sławskiego związku ziemian, gdy-

by ze stanowiska dobrze zrozu-

mianego i uzasadnionego intere-

su wiasnego nie wdawał się w

ocenę czyichś praw, lub obowiąz-

ków politycznych pod kątem wi-

dzenia intcresu państwowego. Nie

jest do tego powołany ani z cha-
rakteru swego, jako organizacja
apolityczna, ani też z tego po-
wodu, że posiada w swem łonie
członków, którzy — jak wiemy —

uchwały z dn. 5 b. m. wcale nie

podzielają.

Niech przeto powiatowy bra-

sławski związek ziemian nie kła-

dzie palca między drzwi!

Ale jeśli chce się koniecznie

odznaczyć na chwałę sanacji w

„obecnej walce wyborczej, to po-

zwolimy sobie poradzić mu i za-

proponować zajęcie się bliższemi
sprawami.

W okręgu święciańskim obok
Listy Narodowej i B. B., kandy-
dują również jeszcze dwie listy
polskie: lista „Niezależnego Stron-
nictwa Chłopskiego” Ne 23, oraz

„Lista święciańskich chłopów”
Ne 25. Obydwie te listy stworzo-

  
KTO WCIĄGA DUCHOWIEŃSTWO W WIR

WALKI PARTYJNEJ?
Przed paru dniami „Słowo”

umieściło bałamutną wiadomość,
z której treści wynikał zarzut
przeciwko duchowieństwu kato-
lickiemu z powodu rzekomego
angażowania się w walkach par-
tyjnych. Właściwe czynniki z po-
śród duchowieństwa daly „Słowu”
na łamach naszego pisma należy-
tą odprawę.

Na skutek tej odprawy „Sło-
wo”, pragnące uchodzić za pismo
katolickie, postanowiło się wyco-
fać z przykrej sytuacji, wytwo-
rzonej przez nierozważny atak na
duchowieństwo i w tym celu w
numerze wczorajszym umieściło
notatkę, w której sumituje się
przed duchowieństwem, a ostrze
ataku skierowuje przeciwko Stron-
nictwu Narodowemu, stawiając
nam zarzut wciągania duchowień-
stwa do akcji wyborczej.

Zarzut ten, z o wiele większą
słusznością, dałoby się zastoso-
wać do B. B.

Kto bowiem wciągnął do akcji
wyborczej ks. Zongołłowicza? Nie
my, tylko B B., kto wydał bro-
szurę ks. prałata T. C. p. t. „Ko-
ściół Katolicki a rząd marsz. Pił-
sudskiego — również B B., kto
rozpowszechnia ulotki z fotografją
Ojca Świętego nawołujące do
głosowania na jedynkę? Przecież
nie my. i

Ksiądz Żongołłowicz został
mianowany wice - ministrem nie-
długo przed wyborami. Ksiądz
Żongołłowicz dziś kandyduje do
Sejmu z okręgu Lidzkiegoiprzed
samemi wyborami objeżdża swój
okręg wyborczy. Czyż taki objazd
to nie jest agitacja na rzecz je-
dynki? W Ejszyszkach usiłowano
do akcji ks. Zongołłowicza wcią-
gnąć miejscowego dziekana ks.
Moczulskiego. Gdy ks. dziekan
odmówił, posypały się na niego
gromy w organie B. B. „w Życiu
Nowogródzkiem* (Nr. 262 z dn.6
b. m.)

Ks. Zongołłowicz wygłosił w
Ejszyszkach przemówienie w któ-
rem między innemi, jak donosi
„Zycie Nowogródzkie* stwierdził,
że „jest to pierwszy wypadek w
dziejach, nienotowany nigdy do-
tąd na zachodzie Europy, by mi-
nistrem lub wiceministrem mógł
zostać ksiądz katolicki".

Życie gospodarcze.
ilość protestów wekslo-

wych wzrasta...
Według danych Głównego Urzę-

du Statystycznego (Wiadomości
Statystyczne zeszyt.21) we wrześ-
niu b. r. zaprotestowano 416926
weksli na sumę 102417 tys. zł.
W porównaniu z miesiącem sier-
pniem b. r. liczba weksli zwię-
kszyła się o 6,5 proc, a suma
złotych o 10 proc. Przeciętna
wartość zaprotestowanego weksla
wynosiła 246 zł, wobec 236 zł.
w sierpniu. Sumy zaprotestowa-
nych weksli najsilniej wzrosły
w woj. wschodnich 16,6 proc.,
centralnych 11,8 proc. i zacho-
dnich 9,6 proc.; najsłabszy wzrost
wykazuje woj. południowe 5,6 pre.
W poszczególnych wojewódz-

twach sumy  zaprotestowanych
weksli zwiększyły się: woj. pole-

ne zostały przez sanację: Ne 23

przez głośne „rozbicie” Stronnic-

twa Chłopskiego i wysunięcie w

okręgu święciańskim na czolo-

wych miejscach listy takich ty-

pów, jak Hałko, Adamowicz itp.,

Ne 25 przez stworzenie specjalnie

dla powiatu święciańskiego listy

dywersyjnej z Antonim Szapie-

lem,  imiennikiem  sławetnego

Szapiela..Są to listy też pol-
skie, są to listy ponadto  bar-

dzo bliskie B. B. Czyżby bra-

sławski związek ziemian, wspomi-

nając w swej uchwale o dwóch
tylko listach polskich, te dwie

ostatnie całkowicie identyfikował

z listą B.B? Przypuszczamy, że

przecież nie i dlatego radzimy

brasiawskiemu związkowi ziemian

zająć się przedewszystkiem wpły-

nięciem na sanację, aby listy

Ni. 23 i Nr. 25 zostały wycofane,
Byłby z tego prawdziwy pożytek

Jest to argument wybitnie agi-
tacyjny użyty w celu zjednania
ludności katolickiej dla listy rzą-
dowej.

Argument ten zresztą nie jest
zgodny z prawdą, gdyż każdy,
kto czyta pisma, słyszało austrjac-
kim kanelerzu ks. prałacie Seiplu,
który rządził Hustrją grubo wcześ-
niej niż ks. Zongołłowicz został
mianowany wice-ministrem.

Jedynym „nienotowanym w
dziejach“ jest tylko wypadek, že
ksiądz katolicki zgodził się być
wice-ministrem, podległym mini-
strowi inowiercy w kraju katolic-
kimi Jedynym też może „nie-
notowanym w dziejach* jest wy-
padek że ksiądz katolicki dał
zgodę na kandydowanie na liście
obok inowierców i żydów.

Te jedyne w swoim rodzaju
wypadki dadzą się wytłumaczyć
tylko tem, że ks. Zongołłowicz,
jako prałat kowieński nie podle-
ga władzy żadnego z biskupów
polskich.

Dla listy narodowej księża nie
objeżdżają okręgów wyborczych,
ani też nie piszą broszur agita-
cyjnych.

Rzecz charakterystyczna, že
wciągniety przez BB w wir walki
partyjnej ks. pralat T. C. wsty-
dził się widać umieścić na napi-
sanej przez siebie broszurze swe-
go nazwiska. ,

Dla nas księža broszur
cyjnych nie piszą.

Ježeli zaš ksiądz na zapytanie
parafjan powie im, že kandydaci
Stronnictwa Narodowego, czy
Chrz. Dem., dają więcej gwaran-
cji, że będą bronili dobra Kościo-
ła, niż p. Hołówko (kalwin), czy
p. Wiślicki (żyd), z listy Nr. 1, to
nie agitacja, tylko wykonanie obo-
wiązku duszpasterskiego.

Zarzut „Słowa” pod naszym,
adresem, jest najzupełniej niesłu-
szny.

Przy sposobności podkreślić
musimy, że redaktor „Słowa”, p.
Stanisław Mackiewicz, który rze-
komo tak dba o Kościół, kandy-
duje w Swięcianach, na jednej li-
ście z p. Hołówką, który odstąpił
od Kościoła Katolickiego „i prze-
szedł na kalwinizm.

agita-

 

skie 30,3 proc., poznańskie 21,5
proc., wołyńskie 17,5 proc., m. st.
Warszawa 17,2 proc., kieleckie
11,6 proc., wileńskie 11,4 proc.,
warszawskie 11,1 proc., lubelskie
10,7 proc., lwowskie 10,4 proc.,
białostockie 8,4 proc., pomorskie
7,8 proc., nowogródzkie 5,8 proc.,
krakowskie 3,8 proc., łódzkie 3,5
proc., tarnopolskie 2,7 proc. ista-
nisławowskie 1,4 proc., jedynie
w woj. śląskiem protesty zmniej-
szyły się o 13,4 proc. W większych
centrach przemysłowo - handlo-
wych Ęprotesty weksli zwiększyły
się—w Poznaniu 28,1 proc., Lwo-
wie 26,0 proc., w Wilnie 14,1 pre.
i Krakowie 12,7 proc., pozostały
zasadniczo na poziomie poprze-
dniego miesiąca—w Łodzi i Bia-
łymstoku (wzrost o 0,4 proc.
i O,! proc.), zmniejszyły się zaś
w Katowicach—8,2 proc.

państwowy i narodowy. Ale także
byłby pożytek dla ziemiaństwa,
kresowego w szczególności. Bo

wówczas w przyszłym Sejmie

znalazłoby się raniej takich po-

słów, którzy — jak w poprzed-

„nim — głosowaliby razem z B.B.
za słynną ustawą o dzierżawcach

rolnych, albo za niewydawaniem

sądom bohaterów kłonicy w ro-

dzaju Ledwocha, nawołujących

do rzezi panów i szlachty oraz

do palenia dworów...

F na zakończenie: jeśli bra-

sławski związek ziemian trakto-

wał swoją uchwałę poważnie, nie
tylko jako wyborczy świstek agita*

cyjny, wymierzony przeciw Liście

Narodowej, to wypraszamy sobie
wystosowywanie apelów do Stron-
nictwa Narodowego za pošred-
nictwem prasy sanacyjnej oraż

podobną do zawartej w uchwale

argumentację!
RDZA ma
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LISTA

NARODOWA
STAJE do WYBORÓW, aby WYWALCZYĆ

NIEMCOM i UKRAIŃCOM
posiuch dla praw Państwa Polskiego.

 

znanym   Możesz jenabyć w każdej

aptece, gdyż prawdziwa

Aspirina jest powszechnie

środkiem dia

© uśmierzania bólów. |

Istnieje tylko jedna

ASPIRINA

 

 

  
Każde opakowanie i każda tabletka a
nalnei Aspiriny opatrzone są znakiem BA
 

  

Tak niedawno jeszcze Rosja-
nie, zamieszkali w Polsce, szcze-
gólnie zaś w Wilnie, uważali sie-
bie za potęgę, zarówno pod
względem liczebnym jako też ze
względu na tradycję swego prze-
szło stuletniego tu panowania.
To też podczas ostatnich wybo-
rów, wszechstanowa organizacja
rosyjska, t. zw. Rosyjskie Zjedno-
czenie Ludowe (Rosyjskoje Na-
rodnoje Objedinienje), występo-
wało butnie, pewne zwycięstwa,
rozsyłając swych agentów po
wsiach i miasteczkach naszych
kresów. Zdawałoby się, że skoro
w rezultacie Rosjanie przeprowa-
dzili zaledwie jednego posła, d-ra
Karola z Pińska, porażka ta ostu-
dzi nieco ich butę.

Jednakże wileńskie gazety ro-
syjskie „Nasza Zyzń* i „Wremia*
w dalszym ciągu nadrabiały mi-
ną rozpisując się o rzekomych
masach Rosjan zamieszkujących
nasze ziemie wschodnie, o set-
kach tysięcy głosów, które paść
mają na listę rosyjską podczas
obecnych wyborów.

Jakoż nadszedł okres przed-
wyborczy i zapowiedziana tak
szumnie akcja wyborcza Rosjan wi-
leńskich rozpoczęła się od tego, że
z dwóch wychodzących w Wilnie
gazet rosyjskich zakończyła swą
egzystencję jedna, mianowicie —
„Nasza Żyzń”, oświadczając w
pożegnalnym artykule, że się zle-
wa ze swoją b. konkurentką ga-
zetą „Wremia”. Jako nowy twór
po tym połączeniu się powstała
nowa gazeta „Nasze Wremia“,
Trzeba zaznaczyć, że o ile „Wre-
mia“, przed połączeniem się z
„Naszą Zyźnią”*, nie miało cha-
rakteru organu miejscowych Ro-
sjan, lecz było tylko drugiem
wydaniem ryskiego  „Siewod-
nia", o tyle „Nasza Zyžū“
była istotnie pismem niezależnem,
występowała energicznie w obro-
nie narodowych interesów miej-
scowych Rosjan, wobec rządu
polskiego—zajmowała stanowisko
poniekąd opozycyjne i uległa na-
wet kilkakrotnie konfiskatom.

Inaczej zgoła przedstawia się
nowy organ „Nasze Wremia”, któ-
ry jest niczem innem, jeno ro-
syjską ekspozyturą B. B., zało-
żoną w celach propagandowych
przedwyborczych. Ė

Powstałe z dwóch organów
nacjonalistycznej „Naszej Żizni”,
oraz „Wremia”, nowe pismo „Na-
sze Wremia”, ma, poza polityką
ugodową, nie tyle z Polską, ile
z jednem stronnictwem BB—re-
prezentować także interesy staro-
obrzędowców, którzy w ten spo-
sób po raz pierwszy wstępują na
arenę polityczną, pod egidą ro-
dziny Pimonowów, hojnie podo-
bno subsydjujących nowe pismo.

Zaznaczyć wypada, że staro-
obrzędowcy dotychczas trzymali
się zupełnie zdala od kół rosyj-
skich. Nie słyszeliśmy przynaj-
mniej, żeby przedstawiciele staro-
obrzędowców kiedykolwiek brali
udział w jakiejkolwiek społecznej,
kulturalnej czy politycznej akcji
rosyjskiej, a nawet w uroczystoś-
ciach narodowo-rosyjskich („Dień
Rosyjskiej kultury” i t. d.) nigdy
udziału nie brali. |

Dlatego dziwnym nieco wy-
dać się musi obecny żywy udział
staroobrzędowców w jedynem pi-
śmie rosyjskiem. Personel redak-
cyjny pozostał coprawda stary,
w charakterze „specow”, gdyż
Staroobrzędowcy swoich dzienni-
karzy nie posiadają.
(Mimo to, iż skład osobisty

redakcji pozostał stary „Nasza
Żyżń" jak gdyby za dotknięciem
różdżki czarodziejskiej z punktu
zmieniła swój poprzedni charak-
ter, przekształcając się z gazety
rosyjskiej na staroobrzędowską i

ROSJANIE WOBEC WYBORÓW.
z opozycyjnego na jaskrawo pro-
rządowy.

Kierunek oportunistyczny ogar-
nął zresztą nietylko jedyny organ
prasowy rosyjski, ale również
wszystkie organizacje rosyjskie
w Wilnie.

Na patelni wyborczej na
prędce został upieczony Rosyjski
komitet wyborczy, który natych-
miast po swem urodzeniu się
wsiąkł do Centralnego Wyborcze-
go Komitetu Staroobrzędowców.

Poza różnemi organizacjami i
instytucjami, mającemi najczę-
ściej charakter dobroczynny lub
kulturalno-oświatowy, jedyną or-
ganizacją polityczną, łączącą pra-
wie wszystkie organizacje  rosyj-
skie w Polsce było „Rosyjskie
Zjednoczenie Ludowe" czyli t. z.
REN: 03

Mniej więcej miesiąc temu
R. N. O. zwołało w Warszawie
przedwyborczy zjazd, na którym
postanowiono w wyborach samo-
dzielnie udziału nie brać lecz
wejść do jednego z dużych blo-
ków zastrzegając sobie pewną
ilość mandatów. Jakkolwiek na-
razie wyraźnie nie mówiło się o
jaki „Blok* chodzi, nie było wątpli-
wości, że kierownicy politycznego
życia rosyjskiego w Polsce wtedy
już mieli na myśli BB.

Nieco później jednak gazety
rosyjskie doniosły, że pertrakta-
cje, jakie Rada Naczelna R. N.O.
prowadziła z BB w Warszawie—
zostały przerwane i że Rada Na-
czelna R. N.O., postanowiła udzia-
łu w wyborach wogóle nie brać.

Powodem zerwania pertrakta-
cyj była podobno odmowa ze
strony B. B. wystawienia do Sej-
mu kandydatury prezesa R. N. O.
p. Sierebrenikowa.

Wileński oddzia! R. N. O., na
którego czele stoi p. Buturlin,
protestu na postanowienie Cent-
rali nie założył i rzeczywiście
żadnej akcji wyborczej nie roz-
poczynał.
W Małopolsce wschodniej po-

wstało nowe ugrupowanie pod
nazwą „Rosyjska Sielarska Orga-
nizacja“, takže na Polesiu wysta-
wiono lokalną listę rosyjską. Oto
wszystko.

Na Wileńszczyźnie nietylko
żadnej rosyjskiej listy nie złożo-
no, lecz wogóle postanowiono
udziału w wyborach nie brać, co
było zgodne z postanowieniem
Centrali, której autorytet dotych-
czas uznany był przez oddział
wiłeński.

Tem większe zdziwienie mu-
siało wywołać stworzenie w prze-
dedniu wyborów Rosyjskiego Ko-
mitetu Wyborczego, który nie-
zwłocznie po swem powstaniu,
wsiąkł bez zastrzeżeń do komi-
tetu staroobrzędowców.

Kto był twórcą tego martwo
narodzonego Komitetu rosyjskie-
go? „Nasze Wremia* w Nr. 27
zamieściło odezwę tego komitetu,
którą podpisali: p. Buturlin, jako
prezes R. N.O. wWilnie, p. Fiodo-
sjewa jako prezeska Rosyjskiego
Domu”, p. Goriaczko, jako czło-
nek Rady Naczelnej R. N. O.,
p Brelewski, jako pełnomocny
przedstawiciel R. N. O. na woje-
wództwo wileńskie i Maciejowski,
jako redaktor gazety „Nasze
Wremia”.

Charakterystycznem jest, že
śród wyżej przytoczonych podpi*
sów znajdują się reprezentanci
R. N. O. któremu centrala zale-
ciła całkowitą abstynercję od
wyborów.

Bardziej jednak  charaktery-
styczną jest ta okoliczność, iż
samozwańczo powstały Komitet
rosyjski w Wilnie nie przystąpił
bezpośrednio do B. B., lecz za
pośrednictwem Komitetu Staro-
obrzędowców, który znacznie

- do wstawania,
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wcześniej zawarł sojusz wybor-
czy z B. B.
W ten sposób rosyjskie orga

nizacje w Wilnie nie tylko nie
mają własnej listy wyborczej, lecz
ani jednego kandydata rosyjskie-
go na liście B. B. Natomiast
znaleźli się na liście B. B. dwaj
staroobrzędowcy ojciec i syn Pi-
monowie.

Ojciec Pimonow na liście pań-
stwowej B. B. do Senatu na mało
realnem miejscu (coś okolo 20-go),
syn zaś, Borys zajmuje już zu-
pełnie nierealne, szóste miejsce
w okręgu Swięciańskim.
W ten sposób ani Rosjanie

wileńscy ani staroobrzedowcy
swoich przedstawicieli w Sejmie
mieć nie będą i odegrają pod-
czas obecnych wyborów jedynie
rolę naganiaczów głosów na listę,

Tym sposobem na listę sana-
cyjną głosować będą oprócz cy-
ganów z „krėlem“ Cwiekiem,
marjawitów z arcybiskupem Ko-
walskim i haremem mandolini-
stek, tatarów, karaimów z troc-
kiemi ogórkami, także jeszcze
Staroobrzędowcy, a w ich ogonku...
wileńscy Rosjanie.

Nie przecenianie przez Rosjan
własnych sił i wyzbycie się nie-
właściwej buty jest niewątpli-
wie objawem dodatnim.  Na-
tomiast wtrącanie się do naszych
domowych, polskich rozrachun-
ków, nie świadczy dobrze o ich
zmyśle politycznym.

Matne wiadamości.
Powódź na Łotwie.

RYGA (Pat) Szalejąca burza, |
połączona z ulewnym deszczem, |
wyrządziła wielkie szkody. Poziom
wody na Dźwinie i innych rze-
kach Łotwy osiągnął dawno nie-
notowany o tej porze poziom.
W wielu miejscach rzeki wyszły
z.brzegów, zalewając niżej poło-
żone miejscowości. Zostały zalane
wyspy Kundzinsholm, Fegesaks-
holm i inne. Najgorzej przedsta-
wia się sytuacja w  miejscowo-
ściach, położonych nad Muszą
i Niemenkiem, gdzie woda pod-
niosła się do 3,7 metra powyżej
stanu normalnego. 3

Areszty komunistow.
RYGA. (Pat). Policja politycz-

na otrzymała wiadomość, že
miejscowi komuniści przygotowu-
ją się do obchodu 13-ej rocznicy
rewolucji październikowej. Wobec
powyższego władze bezpieczeń-
stwa przeprowadziły szereg re-
wizyj i atesztowały 69 osób.

Zdziczenie.
HELSINGFORS. (Pat). Wczo-

raj do mieszkania Altonena, wła-
ściciela zakładu  krawieckiego,
zjawiło się sześciu uzbrojonych
osobników, którzy zbili go do
utraty przytomności i owinąwszy
w kołdry, wynieśli do oczekują-
cego samochodu, poczem udali
się w kierunku Turgu. Po prze-
jechaniu kilkudziesieciu kilomet-
rów samochód zatrzymano, por-
wanego Altonena rozebrano do
naga i zostawiono nieprzytomne-
go w rowie. Przejeżdżający nieco
później samochód odwiózł poszko-
dowanego do Helsingforsu, gdzie
policja rozpoczęła śledztwo.

Kaftany bezpieczeństwa dla
komunistów.

TALLIN (Pat). W więzieniu w
Tallinie, znajdujący się komuniści,
z Olgą Kunnapuu na czele, za-
mierzali urządzić demonstrację w
dniu 13ej rocznicy rewolucji paź-
dziernikowej, przyczem zostało
umówione, że w chwili sygnału

wszyscy komuni-
ści rozpoczną śpiewać międzyna-
rodówkę. Władze więzienne, uprze-
dzone o tem, umieściły większość
więźniów politycznych w oddziel-
nych celach. Część więźniów je-
dnak, z Olgą Kunnapuu na czele,
rozpoczęła śpiewać międzynaro-
dówkę. Gdy władze zawezwały do
zaprzestania śpiewu, demonstran-
ci wszczęli awanturę, tak że wła-
dze więzienne zmuszone były wło-
żyć im kaftany bezpieczeństwa.

[całej Poli
6000 kandydatów do szko-
ły lotniczej dla małoletnich

w Bydgoszczy.
W dniu 1 b. m. otwarta zo-

stała podoficerska szkoła lotnicza
dla małoletnich w Bydgoszczy.
Na 100 miejsc przewidzianych w
pierwszym roku istnienia szkoły,
zgłosiło się aż 6.000 kandydatów
z tej liczby wybrann, uwzględniw=
szy warunki zdrowotne kandyda-
tów, oraz ich wyszkolenie ogólne,
200 osób, które poddano następ-
nie egzaminowi konkursowemu.

Do szkoły przyjmowani są
uczniowie w wieku od lat 16 do
18, posiadający ukończoną co*
najmniej 6-klasową szkołę po*
wszechną. W roku bieżącym wol:
nych miejsc w szkole już niema,
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W okręgu wileńskim (m. Wilno i
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powiat wileński) do Sejmu głosujemy na 4.
W okręgu święciańskim (powiaty: święciański, brasławski, postawski i dziśnieński) do Sejmu głosujemy na 4.
W okręgu lidzkim (powiaty: lidzki, szczuczyński, wołożyński, oszmiański, wilejski i mołodeczański) do Sejmu głosujemy na 19.

Do Senatu w całem województwie wileńskiem głosujemy na 4.

  

 

KRONIKA.
- Wiadomości kościelne.
— Nabożeństwo za pomyśl-

ny wynik wyborów. Przypomi-
namy, że w niedzielę 9 b. m., o
godz. 10, w kościele O. O. Misjo-
narzy odprawioną zostanie Msza
Sw. za pomyślny wynik wyborów.
Nabożeństwo to zorganizowało
Tow. Pań Sw. Wincentego a Paulo.

Narodowa Organizacja Kobiet
wzywa swoje członkinie do wzię-
cia udziału w tem nabożeństwie.
— Nabożeństwo żałobne. W

dniu 10-go listopada r. b. ogodz.
10-ej w kościele św. Kazimierza
w Wilnie odbędzie się nabożeń-
stwo za spokój: dusz wszystkich
szeregowych Policji Pań-
stwowej Województwa Wi-
leńskiego, poległych w obro-
nie współobywateli, bezpieczeń-
stwa i porządku publicznego.

Po nabożeństwie o godz. 11-ej
m. 30 na cmentarzu „Rossa“ na-
stąpi złożenie wieńców na gro-
bach.

Z miasta.

Fiasko komunistów w
13-tą rocznicę rewolucji paź-
dziernikowej. Wczoraj miejscowi
komuniści obchodzili święto 13-ej

rocznicy rewolucji październiko-

wej w Rosji. Mimo zapowiedzi, iż
w dniu tym cały proletarjat wi

leński wylegnie na ulice miasta

dla urządzenia demonstracji, dzień

wczorajszy upłynął nadzwyczaj

spokojnie. Komuniści uczcili ro:

cznicę przez wywieszenie kilku

transparentów i. placht czerwo-

nych na Antokolu, Snipiszkach i

w dzielnicy żydowskiej. Policja

płachty te szybko usunęła. Spo-

kój w mieście nigdzie nie został

zakłócony. (g)

Sprawy miejskie.
— Opieszałość miejskiej ko-

misji rewizyjnej. Na dzień 5 b.
m. była wyznaczona konferencja
i posiedzenie miejskiej komisji
rewizyjnej, na którem miała być
rozpatrzona sprawa rewizji go-
spodarki miejskiej. Ze względu
na brak quorum, posiedzenie to
nie odbyło się i zostałe odroczo-
ne na dzień 12 b. m.

Poczta i telegraf.
— Rozmowy w automatach

telefonicznych. Za pošrednic-
twem publicznych automatów te-
lefonicznych dopuszczalne są roz-
mowy miejscowe tylko w jednym
kierunku, t. jj od abonentów, na-
tomiast rozmowy ze stacyj abo-
nentowych, lub też z automatów
do automatów, z przywołaniem
osoby dla przeprowadzenia roz-
mowy, nie są dopuszczalne.

Sprawy samorządowe.
Posiedzenie wydziału

wojewódzkiego.  Onegdaj w
Urzędzie Wojewódzkim pod prze
wodnictwem p. Wojewody Racz-
kiewicza odbyło się posiedzenie
Wydziału Wojewódzkiego, na któ-
rem: 1) potwierdzono koniecz-
ność zorganizowania i prowadze-
nia przez Sejmik Postawski po-
radni przeciwjaglicznej w Mia-
dziole, 2) nałożono na powiato-
we związki komunalne i wszyst-
kie miasta woj. Wileńskiego obo-
wiązek utrzymywania kontrolerów
do badania artykułów żywnościo-
wych o odpowiedniem fachowem
przygotowaniu, 3) wyrażono zgo-

jr na wydanie przez wojewodę
„ wileńskiego rozporządzeń porząd-
kowych w sprawie szkół tańców
towarzyskich oraz w sprawie u-
trzymywania i prowadzenia pu-
blicznych sal zabaw tanecznych,
4) rozpatrzono i zatwierdzono z
zastrzeżeniem wprowadzenia pew-
nych zmian przepisy obowiązu-
jące o trybie postępowania ż
mięsem, słoniną i wędlinami do-
starczonemi dla urzędowego ba-
dania do Miejskiej Stacji Kontro:
li Mięsa. Zmiany te mają pole-
gać nia tem, iż właścicielom prze-
tworów mięsnych ma przyslugi-
wać prawo odwołania od orze- 

czeń stacji—kontroli do państwo
wego lekarza weterynaryjnego
albo Państwowego Zakładu do
Badania Żywności, 5) rozpatrzo-
no 6 uchwał finansowych Rady
Miejskiej m. Wilna z dn. 23 paź-
dziernika 1930 r., w tej liczbie
uchwałę dotyczącą uruchomienia
przez miasto nowej sali publicz-
nej (w hali b. klubu szlacheckie-
go przy ul. Hetmańskiej), 6) roz-
patrzono 28 odwołań od dokona-
nego przez Magistrat m. Wilna
wymiaru rozmaitych podatków
miejskich, 7) uchwalono spowodo-
wać zmianę przepisów miejskich
o korzystaniu z miejskiej sieci
wodociągowo - kanalizacyjnej ce-
lem nadania tym przepisom
większej przejrzystości, 8) rozpa-
trzono odwołania od decyzji wy-
działów powiatowych w  Molo-
decznie i Swięcianach, 9) zatwier-
dzon> uchwałę Sejmiku. Wileń-
skiego w sprawie zmiany $ 6
statutu Komunalnej Kasy Osz-
czędności w Wilejce. Zmiana ta
poległa na tem, że kadencja ra-
dy kasy staje się odtąd unieza-
leżniona od kadencji Sejmiku,
który na 9 członków Rady Kasy
—jest stale reprezentowany przez
b. delegatów ze swego grona. (d)

Handel i przemysi.
— Konsumcja mięsa w Wil-

nie. W ubiegłym tygodniu na
targ miejski spędzono 2056 sztuk
bydła i 700 sztuk nierogacizny.
Na konsumcję miejscową zaku-
piono niemal wszystko bydło,
owce i świnie.

Ceny mimo trwającego zatar-
gu wśród sfer rzeźniczych utrzy-
mały się na poziomie poprzednich
tygodni.

Popyt bydła ożywiony. Spęd
normalny.
— Wykrycie tajnych rzeżźń.

Onegdaj na terenie miasta spe-
cjalni kontrolerzy „miejscy ujaw-
nili 3 tajne rzeźnie uboju bydła.
W rzeźniach tych zakwestjono-
wano 507 klg. mięsa nieostemplo-
wanego. d
— Pomoc doraźna dla sfer

gospodarczych. Wniesione przez
rozmaite organizacje i Izbę Prze-
mysłowo-Handlową w Wilnie pro-
jekty doraźnej pomocy, są przed-
miotem studjów władz central-
nych.
W szczególności, jak nas in-

formują, zainteresował się bardzo
programami temi p. Minister prze-
mysłu i handlu, poświęcając spra:
wie dużo uwagi.
W najbliższym czasie, jeśli nie

jest to obietnicą przedwyborczą,
szereg z tych postulatów załatwio-
nych zostanie w drodze admini-
stracyjnej. d T
— Uzgodnienie wniosków

w sprawie potrzeb gospodar-
czych Wileńszczyzny. W dniu
wczorajszym odbyła się w Ulrzę-
dzie województwa, pod przewod-
nictwem p. wojewody Raczkie-
wicza, konferencja prezydjów lzb
Przemysłowo-Handlowej i Rze-
mieślniczej, Związku Organizacyj
i Kółek Rolniczych i reprezentan-
tów zainteresowanych wydziałów
Urzędu Wojewódzkiego, na której
to konferencji, pozostającej w
związku z wynikami narady go-
spodarczej na Zamku, uzgodnione
zostały konkretne wnioski dla
przedłożenia ich centralnemu rzą-
dowi. d
— Kary za nieprzestrzega-

nie przepisów sanitarnych. W
ostatnich dniach kontrolerzy za-
kładu badań żywności, dokonali
szczegółowej lustracji sklepów
spożywczych, jatek mięsnych,
mleczarń i piekarń. W wyniku
lustracji, skonstatowano cały sze*
reg niedokładności oraz w 15 za-
kładach stwierdzono nieprzestrze-
ganie przepisów sanitarnych.
W związku z tem, kontrolerzy

sporządzili odpowiednie protokuły
karne, d,

Sprawy uniwersyteckie.
— Zagraniczny przyjaciel

Polski w murach U. $. ące
były do Wilna p. dr. med. Barot-
Forlićre, który w dniu wczoraj-
szym wygłosił w Auli Uniwersy-

ea:
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teckiej niezmiernie interesujący
odczyt z przezroczami o kolonjach
francuskich i misji cywilzacyjnej,
prowadzonej tam przez Francję—
jest wielkim i czynnym przyja-
cielem Polski i autorem, wraz z
żoną, książki „Notre soeur la Po-
logne”. Dzieło to jest owocem
podróży dr. Forlićre, odbytej po
naszym kraju przed trzema laty.
Odczyt w Wilnie odbył się pod
protektoratem J. M. rektora O.
S. B. Dr. Barot-Forliėre wygło-
sił dotychczas odczyty w Katowi-
cach, Krakowie, Tarnowie, Lwo-
wie, Lublinie, Warszawie i Wilnie,
a odwiedzi jeszcze Łódź, Kalisz,
Poznań, Toruń, Bydgoszcz, Czę-
stochowę i Gdynię.
— Nowi profesorowie U.S.B.

Pan Prezydent Rzeczypospolitej
zamianował profesora zwyczajne-
go teologii dogm. i fundament.
U. S$. B. ks. dr. Bolesława Wila-
nowskiego profesorem zwyczaj-
nym prawa kościelnego na wy-
dziale prawa i nauk społecznych
tegoż uniwersytetu.

Profesora nadzwyczajnego te-
goż uniwersytetu Bronisława Wró-
blewskiego, profesorem zwyczaj-
nym prawa i postępowania .kar-
nego na wydziale prawa i nauk
społecznych U. S. B.

Zastępcę prof. O. S. B. Ste-
fana Laskowskiego, profesorem
nadzwyczajnym szczegółowej u-
prawy roli i roślin na studjum
rolniczem przy wydziale matema-
tyczno - przyrodniczym. Docenta
(Uniwersytetu Jagiellońskiego w
Krakowie dr. Kazimierza Pelczara
profesorem nadzwyczajnym pato-
logji ogólnej na wydziale lekar-
skim O. $. B. w Wilnie. (d)

$prawy akademickie.
— Z Koła Polonistów St.

U. S. B. W niedzielę dn. 9.XI w
lokalu Seminarjum Polonistyczne-
go odbędzie się pierwsze w r. b.
organizacyjne zebranie Sekcji
Twórczości Oryginalnej. Zarząd
Koła szczególnie prosi wszystkich
byłych członków Sekcji na to ze-
branie. Początek zebrania o go-
dzinie 11-ej. Goście mile widziani.

— Z Koła Mat.-Fizycznego.
W niedzielę dn. 9.XI b. r. o go-
dzinie 12-ej min. 15 w Zakładzie
Fizyki Doświadczalnej (Nowogró-
dzka 22) odbędzie się referat kol.
L. Dąbrowskiego p. t. „Widma
pasmowe”. Wstęp wolny. Goście
mile widziani.

— Sobótka w Ognisku Aka-
demickiem. Dziś w Ognisku Aka-
demickiem przy ul. Wielka 24
„Sobótka" taneczna. Początek o
godz. 21-ej. Stroje dowolne. Do
tańca przygrywa kwartet, bufet z
gorącą kolacją na miejscu. Przy
wejściu obowiązują legitymacje
akademi:kie lub karty wstępu,
wydane przez Zarząd Bratniej
Pomocy.

Z życia stowarzyszeń.
— Zebranie naukowe Wydz.l

Tow. Przyjaciół Nauk odbędzie
się dziś o godz. 7-ej min. 30 w
sali dziekanatu sztuki. Na po-
rządku referaty: Kolbuszewski K.:
Proza polska XVI w.; Turkowski
T.: Wiadomość o archiwum księ-
garni Zawadzkiego. Wstęp wolny
dla członków i gości.

Zebranie Towarzystwa
Neofilologicznego odbędzie się
w gimnazjum im. E. Orzeszkowej
w sobotę 8 listopada b. r. o go-
dzinie 8ej. Na porządku dzien-
nym: referat prof. dr. Stefana Gli-
xellego p.t.: Wieki średnie w nie-
których podręcznikach literatury
francuskiej.

— Posiedzenie Wileńskiego
Tow. Lekarskiego odbędzie się
we środę dnia 12 b. m. o godz.
8-ej w lokalu własnym (Zamko-.
wa 24). Na porządku dziennym:
prof. F. Malinowski: O leczeniu
gruźlicy skóry bezsolną djetą; po-
kaz chorych z Kliniki Dermatolo-
gicznej; dr. Rostkowski: Zasady
planu zwalczania jaglicy w woj.
wileńskiem.
— Posiedzenie Wil. Sekcji

Polsk. Tow.  Otoiaryngologi-
cznego odbędzie się w niedzielę
9 b. m. o godz. 1l-ej w Klinice
Otolaryngologicznej U. S. B. (An-
tokcl). Na porządku dziennym:
prof. Szmurło: pokaz chorych na
twardziel; prof. Szmurło: pokaz
chorego ze zgorzelą żuchwy i po-

liczka; dr. Wąsowski: pokaz cho-*
rego po wydobyciu ciała obcego
z tchawicy.

Z życia rosyjskiego.
— Dzień żałoby. Emigracja

rosyjska postanowiia obchodzić
w pierwszą niedzielę po dn. 7 li-
stopada (rocznica rewolucji hol-
szewickiej) dzień żałoby pod naz-
wą „Dzień nieuznania władzy so-
wieckiej“.
W roku bieżącym obchód wy-

znaczono na 9 b. m.

Sprawy białoruskie.
— Zwolnienie b. dyrektora

gimnazjum Pawłowicza. Oneg-
daj został zwolniony z więzienia
na Łukiszkach były dyrektor gi-
mnazjum białoruskiego w Wilnie
p. Pawłowicz, aresztowany w
związku z pracą przedwyborczą
wśród lewicowych ugrupowań
białoruskich.
W styczniu r. b. Pawłowicz

był wybrany na kandydata na
członka Soboru Kościoła Prawo-
sławnego w Polsce.

Sprawy żydowskie.

— Co żydzi jedzą? Wobec
zamknięcia wszystkich żydowskich
jatex mięsnych, od tygodnia w
Wilnie niema zupełnie mięsa ko-
szernego.
W związku z tem, wczoraj u

rabina Grodzieńskiego odbyła się
konferencja poświęcona sprawie
zażegnania kryzysu mięsnego. Na
konferencji omawiano sprawę
strajku, oraz
przyszłym tygodniu uruchomić
jatki i zaopatrzyć w mięso ko-
szerne.

Kronika policyjna.

— W ciągu jednego wie-
czora siedem pożarów. W ciągu
wczorajszego wieczora siedem ra-
zy zawezwano straż ogniową, dla
stłumienia pożarów, na rozmaitych
krańcach miasta. s

— Kradzież opon samochodo-
wych. W dniu 6 b. m. Lewin Benjamin,
Sofjaniki 11, zameldował o kradzieży
z garažu mieszcącego się w podwórku
domu Nr. 2 przy ul. św. Anny 2, opon
wartości 800 zł.

— Ujęcie „potokarza". W dniu
6 b. m. zatrzymano Wajnera Icko, Nie-
miecka 25, który do domu Nr. 44 przy

ul. Archanielskiej usiłował wnieść pacz-
kę niewladomego pochodzenia. Paczka
zawierała rozmaitą galanterję wartości
400 złotych i jak ustalono dochodze-
niem została skradziona -z wozu na
szkodę mieszkańca Krewo Kosmanowi-
cza, zam. przy ul. Szczęście Nr. 8.

— Sezonowa kradzież. W dniu
6 b. m. Nodel Ber, Wielka Nr. 12, za-
meldował, że nieznani sprawcy skradli
z jego mieszkania futro i kostjum mę
ski wartości 800 złotych.

— Oskarżenie o oszustwo. W dniu
6 b. m. Baniewicz Józef, Ponarska 9,
zameldował, że Muszkat Samuel i Leo-
nowicz Stanisław, zam. przy ul. Su-
bocz Nr. 12, w dniu 12 sierpnia r. b.
podczas sprzedaży piwiarni przy ul. Mły-
nowej Nr. 3, dopuścili się oszustwa na
jego szkodę na sumę 1300 zł.

— Poźar w składzie żelaza. W
dmiu 6 b. m o godz. 17 m. 40 w po-
sesji domu Nr. 3 przy ul. Szopena, na-
leżącej do Kagana Borysa, powstał po-
żar w składzie żełaza należ. do Ko-
wnera lzydora, zam. tamże. W czasie
pożaru spaliła się Ściana przegradza-
jąca sąsiedni skład, w którym znajdo-
wały się butelki próżne, należ. do Hel-
berga Samuela, zam. przy ul. Kijow-
skiej Nr. 4. Straż Ogniowa pożar stłu-
miła. Właściciel składu żelaza oblicza
swe straty na 20.000 złotych, zaś wła-
ściciele składu butelek i nieruchomości
strat swych dotychczas nie podali. Wy-
padków z ludźmi nie było.

Różne.

— Sprostowanie. W Nr. 256,
„Dzien. Wil.* do art. L. Sienkie-
wicza p. t. „Dookoła Instytutu Li-
terackiego*  zakradło się kilka
przykrych błędów, które prostu-
jemy: szp. 1 w. 14 zam. „weso-
lych“ ma być „własnych*; szp. 2
w. 2 od dołu zam. „Zieleński*
ma być „Żeleński; szp. 4 w. 16
zam. „prozaikowi* ma być „pro-
zatorowi“ i szp. 5 w. 27 zam. po-
šwiadczenie“ ma byč „przešwiad-
czenie".

Zabawy.
— Wieczór towarzyski. W

dniu 8 listopada r. b. t. j. w So-
botę o godz. 7 wiecz. Absolwen-
ci redniej Szkoły Handlowej
Stow. Kupców i Przemysł. Chrze-
ścian. m. Wilna urządzają Wie-
czór Towarzyski z tańcami, któ-
ry odbędzie w sali Szkoły Han-
dlowej męskiej ul. Biskupia Nr. 12.
Wstęp za zaproszeniami.
— Zabawa taneczna. Dziś w

Kole Pol. Mac. im. T. Kościuszki
przy ul. Turgielskiej 12 odbędzie
się Towarzyska zabawa taneczna.
Wstęp na zabawę tylko za zapro-
szeniami, które otrzymać można,
również przy wejściu na zabawę.
Początek o godz. 9 wiecz.
— „Czarna Kawa* na wpi-

sy. Towarzystwo Przyjaciół Szko-
ły Technicznej w Wilnie urządza
w dniu dzisiejszym o godz. 8, w

postanowiono w.

MYDŁO SMIETANKOWE  
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klubie Stowarzyszenia Technikėw
Polskich w Wilnie (Wileńska 33)
„Czarną Kawę* na wpisy dla nie-
zamożnych uczniów Państwowej
Szkoły Technicznej.

Program wypełnią produkcje
wybitnych sił artystycznych. Po
koncercie tańce. Pozostale bilety
nabywać można przy wejściu.

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

„Skrzypce jesienne'*. Dziś, po raz drugł
psychologiczna sztuka  Surguczewa.
Rozpoczęły się przygotowania do wy-
stawienia „Nocy listopadowej" S. Wy-
spiańskiego,

— Dzisiejsze przedstawienie dla
młodzieży szkolnej w Teatrze na Po-
hulance o godz. 3 m. 15 pop. Szerriff'a
„Kres Wędrówki" po cenach najniższych.
— Teatr Miejski w „Lutni'*.
— „Nie rzucaj mnie Madame".

Dziś ukaże się Po raz pierwszy najnow-
sza komeeja S$ Kiedrzyńskiego. Sztuka
ta wystawiana obecnie w Warszawie,
cieszy się nadzwyczajnem  powodze-
niem. W wykonaniu tej wesołej kome-
dji bierze udział cały zespół artystycz-
ny pod reżyserją dyr. A. Zelwerowicza,
który jednocześnie kreuje jedną z ról
głównych.

Wielkim urozmaiceniem widowiska
są piosenki i ewolucje taneczne zespo-
łu qirls. Opracowanie muzyczne E. Dzie-
wulskiego.

Na premjerze obecny będzie autor.
Niedzielna popołudniówka w Tea-

trze na Pohulance głośna sztuka J. A.
Hertza „Młody las* po cenach zniźżonych.

— „Widma S$. Moniuszki w
Teatrze „Lutnia. Jutro o godz. 3
m. 30 pop. Ceny miejsc zniżone.

— Koncert Sobinowa w „Lutni**
we środę 12-go b. m.

   

   

GODZ. 20-30
H. NEEMAN

(lutnia
24-strunna)

DZIŚ

w RADJO

  

POLSKIE RADJO WILNO.
Fala 368 mtr.

Program:

Sobota, dnia 8 listopada 1930 r.
11,58. Sygnał czasu.
12,05. Koncert popularny (płyty).
13,10. Komunikat meteorologiczny.
15,50. Kryzys gospodarczy Rosji Sow.
16,30. Koncert życzeń (płyty). |
17,15. „Czy są granice poznania

przyrody*. .
17,45. Audycja 1 koncert dla mło-

dzieży.
18,15. „Józef Piłsudski a Polska* —

odcz. wygł Minister Car.
19,00. Kom. Wil. Tow. Organ. i Kół.

Roln.
10,15. Progr. na tydzień nest.
20,00. Felj. z Warsz. („Z tamtej

strony  oceanu* — wygł. M. Szcze-
pańska).

20,15. „Rolnictwo* — odcz. wygł.
Teodor Nagurski.

20,30. Recital H. Neumanna na lutni
z Warsz.

21,35. Muzyka lekka z Warsz.
22,00. Felj. z Warsz. („Dyskretne

wskazówki".
22,15. Koncert muzyki lekkiej

(płyty).
22,50. Muzyka taneczna.

Że świata.
Wszystkiemu winna obecna

moda.
Nowa moda długich sukien

damskich długo jeszcze będzie
przedmiotem rozmaitych zabaw-
nych i przykrych „qui pro quo*,
które przeżywać będą panie, nie-
przyzwyczajone do powłóczystych
szat.

Działo się to w śródmieściu,
Budapesztu na parę minut przed
rozpoczęciem przedstawień teatral-
nych.

Z tramwaju wysiadała młoda
i wytworna dama. Z pod wieczo-
rowego płaszcza spływał jej aż
ku ziemi tren wieczorowej toalety.

Tuż za damą wychodził z
tramwaju jakiś starszy, zamyślony
pan. Stopa pana przez nieostrož-
ność nadepnęła na tren, którego
pani nieprzyżwyczajona jeszcze
do takiego stroju, zapomniała
unieść w górę.

Rozległ się szelest rozdziera-
nego jedwabiu i krzyk kobiecy...

Suknia, która trzymała się
tylko na pajęczych ramiączkach,
w jednej chwili opadła na ziemię
i dama znalazła się wśród tłumu
czekającego na przystanku trara-
wajowym w króciutkim, nie się*
gającym pasa płaszczyku wieczo:
rowym i w powiewnej koszulce.

        

  

Dźwiękowo śpiewny Fllm na

| ( [ ill | |
(MARSYLIANKA)

„Złota Serja“ prod. 1931 r.
już wkrótce «HELIOS».

w_kinie

L pańbiwa 81prtrysa
Cmentarze w Moskwie mają
być zamienione na parki

publiczne.
Sowiet moskiewski postanowił,

że wszystkie istniejące obecnie
cmentarze w ciągu dwóch lat
mają być zamienione na parki
publiczne. Wszystkie ciała, spo-
czywające na tych cmentarzach
będą przymusowo spalone. (Kap)

Piosenki komunistycznych
dzieci w Berlinie.

Dzieci komunistów berlińskich,
„organizowane” w „młodej gwar-
dji” partji komunistycznej, uczo-
ne są specjalnych piosenek, które
w czasie swych zabaw muszą
śpiewać, jak „uświadomione kla-
sowo dzieci proletarjatu”. Oto
treść jednej z tych piosenek, za-
czynającej się od słów: „Hammer,
Sichel, Sowjetstern..,” Dziecko
śpiewa, że lubi Rosję bolszewicką
i jej godła: młot, sierp i gwiazdę
sowiecką i że kogo wskaże ręką,
ten musi jechać z nim do kraju
Lenina. Po rytmicznym przyśpie-
wie następuje przyznanie się do
komunizmu, poczem dzieci do-
dają, że chcą nosić karabiny i
odesławszy niemieckie  czarno-
białe-czerwone barwy do djabła,
kończą zwrotkę wołaniem: kto
w czasie walki pozostaje w domu,
ten musi iść precz. Biedne, bied-
ne dziecił (Kap)

Mimowoli widzowie tego spek-
taklu wybuchnęli głośnym śmie-
chem. Dama rozpłakała się rzew-
nie... Policjant, protokół. Sprawa
sądowa „przeciwko nieuważnemu
panu.

Sędzia orzekł jednak, że da-
ma sama była winna wypadkowi,
gdyż kobieta, nosząca tren, po-
winna o nim pamiętać.

fGwiazdy amerykańskie.
Znany akror filmowy amery-

kański „arbiter  elegantiarum“
grający role lowelasów. Adolf
Menjou, przyjechał do Nicei. O3
powiadają sobie Jaką anegdotkę
o nim:

Pewnego dnia siedzi Menjou
w wytwornej kawiarni „Negre-
sco* wraz z reż. Rexsem Ingra-
mem i jego żoną, Alicją Terry.
Nagle odzywa się:
— Słuchajcie—ciekaw jestem

strasznie, dlaczego ten Wagner
tak milczy?
— Słyszałem — odpowiada In-

gram — że ma podobno jakieś
nieporozumienie z królem ba-
warskim...

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

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

(rii]
GIEŁDA

WARSZAWA 7.X (Pat)
Waluty | dewizy:

Dolary 8,92':,—B,94' ,—8,90' ,.
Holandja 359,20—360,80—358,40.
Londyn 43,34'/,—43,45—43,24.
Nowy York 8,914—8,934—8,894.
Paryż 35,05—35,14—34,96,
Praga 26,45—26,51-—26,39,
Nowy York kabel 8,923—8,943—8,903.
Szwajcarja 173,15—173,58—172,72.
Stokholm 239,26 —239,86 —238,66.
Wiedeń 125,65—125,96—125,34.
Włochy 46,71—46,83—46,59,

Papiery procentowe:

Pożyczka inwestycyjna 100, 3'/, bu-
howlana 50, Inwestycyjna seryjna 102,
Premjowa dolarowa 54, 5%, konwersyj-
na 48—48,50, 5'/, kolejowa 45, 10%, ko-
lejowa 104, 8', L. Z. B. G. K. i B. R,
obligacje B. G. K. 94; Te same 7, 83,25,
80 ebigacja budowlane B. G. K. 93,
4',0, L. Z. ziemskie 52—51,75,5 |, warsz.
56, 8” owarszawskie 72.

Akcje:
Bank Polski 167,50, Firley 20, wę:

giel 38, Klucze 100.
 

 

Czy jesteś członkiem
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Z naszych uzdrowisk

RABKA.
(Kor. własna).

„Rabka swojske, Rabka miła
Rej dla naszych dzieci
Tu jest dla nich zdrowie, siła
Słońce jaśniej świeci”.

(M. Rebinderowa)

W istocie, trudno o zdrowszy
i milszy zakątek dla naszych „mi-
lusińskich* nad Rabkę, która nie-
jednemu z nich przywróciła zdro-
wie, niejednemu dała siłę i od-
porność, których przed pobytem
tu nie mieli.

Uzdrowisko to jest jednem
z najdawniejszych w Polsce, po-
łożone jest na słonecznym  płas-
kowzgórzu w Małopolsce Zachod.,
w Karpatach, w odległości 55 klm.
od Krakowa, 45 klm. od Zako-
panego. i

Otaczają Rabkę góry: od pół-
nocy Luboń (1023 m.) od zacho-
du Babia Góra (1725), od wscho-
du łańcuch Gorców z Turbaczem
Zi oz).

Kłimat Rabki suchy, łagodny
odznacza się idealną czystością
powietrza i przez cały rok nadaje
się do leczenia. Coraz bardziej
ustala się zdanie, iż pobyt tu
w jesieni i w zimie daje w zdro-
wiu naszych dzieci i młodzieży
nieoczekiwane wprost rezultaty.
Gdy bowiem na jesieni na równi-
nach wskutek szarug, mgieł i wia-
trów powietrze jest niezmiernie
szkodliwe — klimat górski jest
w okresie tym najzdrowszy. To
też Rabka zrozumiała doniosłość
swego zadania 1 już w 1924 roku
powstało tu gimnazjum męskie—
sanatoryjne J. Wieczorkowskiego
(obecnie z pełnemi prawami) wzo-
rowo prowadzone, a w ślad za niem
z każdym rokiem przybywają tu
wciąż nowe zakłady naukowe dla
dzieci i młodzieży więc są tu
obecnie: gimnazjum żeńskie Im.
Sw. Teresy, zakład S. S. Nazare-
tanek, zakład leczniczo - wycho-
wawczy d-ra Olszewskiego, inter-
naty dla dzieci przedszkolnych,
liczne kolonje lecznicze Sw. Jó-
zefa, Górnośląska,  Czerwone-
go Krzyża, pozatem miejscowa
ochronka, 7 klasowa szkoła po-
wszechne i t. p. W. budowie
wspaniale się zapowiadające Sa-
natorjum dla dzieci d-ra Cybul-
skiego. We wszystkiem widzi
się tę dbałość o ulepszenie
i rozszerzenie tego zdrojowi-
ska dziecięcego. Dzieci mają tu
swe specjalne place zabawowe, w
zimie tory saneczkowe, ślizgawkę,

specjalne aleje do jazdy rowera-
mi. W lecie, odbywają się tu
różne zabawy dziecinne na wol-
nem powietrzu we wspaniałym
parku, lub też przedstawienia+w
szkołach lub ochronkach. Wyraz
„dzieci* jest tu wciąż odmie-
niany przez wszystkie przypadki i
ustawicznie się słyszy „dla dzie-
ci*—lub „o dzieciach*.

"I w istocie, mają one tu swój

raj! Dorośli odbywają najrozmait-
sze wycieczki organizowane przez
Pol. Tow. Tatrzańskie—mają tu
kino miejscowe, w lecie dancingi,

koncerty. Pozatem bibljotekę, czy-
telnię, wypożyczalnię książek.
gmachu łazienek mieści się „Klub
Towarzyski", w którym odbywają
się przedstawienia i zabawy.
parku, w sezonie letnim przygry-
wa muzyka zdrojowa, a w prze-
ciągu całego roku radjo. Mieszkań
jest tu moc. Nowo wybudowany
dworzec i „nowa* poczta są chlu-
bą Rabki, która na potęgę się

rozbudowuje. Kościołów w Rabce

LURK ZOT CZE NA IKSO,RE ODER ITAI STSO

Od dnia 6 do 9 listopada 1930 roku
włącznie będą wyświetlane filmy:

ne (Slim). Reżyserja: James Kruze.
3 m. 30. Początek seansów od g. 4. Następny program: „

T Lia S i SETEK

HUEJSKI| KINEMATOGRAE |
Sala Miejska, ul. Ostrobram-

ska 5  

 

jest dwa. Ogromny, pięknie urzą-
dzony, 100 morgowy Park Zakła-
dowy czy to zimą, czy latem
rozbrzmiewa gwarem i śmiechem
dziecięcym. W środku parku znaj-
dują się: Zarząd Zakładu kąpielo-
wego, Łazienki wzorowo prowa-
dzone, hotel zdrojowy, pijalnia
solanki, restauracje, oraz sklepy,
dalej, Zarząd Komisji Zdrojowej,
który pod sprężystem kierownic-
twem dyrektora Chrząszczyńskiego
ulepsza coraz drogi, szosy, dba o
porządne chodniki, oświetlenie.

Poza klimatem znanym szero-
ko ze swej skuteczności w lecze-
niu, solanki rabczańskie, kąpiele
borowinowe i t. p. — pzzyciągają
tu rok rocznie liczne rzesze ku-
racjuszy (któremi są przeważnie
dzieci z matkami), których licz-
ba dosięga rocznie już 20 tys.

W dole Rabki na rynku, jest
cały szereg sklepów — jednakże
prawdziwy ruch i życie występują
tu w całej pełni w dnie jarmarcz-
ne (jarmarki odbywają się co dru-
gi poniedziałek). Wówczas, Rab-
ka nabiera odświętnego wyglądu
gosposie w barwnych strojach,
gospodarze w typowych gėral-
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ry owcze, nabiał drób i t. p. A
wszędzie rozbrzmiewa ta nasza
miła szczero—polska mowa.

A nad wieczór przy zganianiu
bydła coraz dolatują smętne tony
fujareczki — dochodzą słowa pio-
senki, śpiewanej przez pastuszków:

„Jak jo wom zaśpiwam
Jak jo wom zawiede
To me usłysycie
Choć najdalej bede

Jak jo wom zaśpiwom
Na wirchu Biernatki,
To me usłysycie
Az nazod do Rabki“

Bezwzględnie, po za wielkiemi
walorami leczniczemi klimatycz-
nemi posiada Rabka jeszcze ten
czar, ten urok, który bije nie-
tylko od całej przyrody, ale i od
tego ludu tak prostego, a głębo-
ko religijnego i tak szczerego i
miłego zarazem, od ich strojów
tak typowych i pięknych, od ich
rzewnych piosenek — od tego,
że tu wszystko aż „dyszy" pol-
skością i gorącem umiłowaniem
swego kraju.

Wł. B. Kazimirska.

 

 

Sroda Literacka.
Na ostatniej Srodzie Literackiej

(5.XI b. r.) p. prof. Morelowski
wygłosił referat na temat uro-
czystości obchodu stulecia nie-
podległości Belgji.

Na początku p. prelegent scha-
rakteryzował krótko typ Belga,
którego uważa za najpiękniejszy
typ ludzkosci. Wśród głównych
cech charakteru Belga p. prof.
Morelowski podkreślił: pracowi-
tość, branie życia na serjo a
równocześnie wesoło, silną dumę
osobistą i narcdową, której ani
dawne panowanie Burgundczy-
ków ani Niemcy stłumić nie
mogli, oraz głęboką religijność.

Belgja nietylko dziś należy do
państw o najwyższej kulturze i
cywilizacji. Ośrodkiem cywilizacji
była i dawniej — jeszcze za cza-
sów Karola Wielkiego, którego
stolicą był Akwizgran, leżący nie-
daleko dzisiejszych granic Belgji
i jej miasta Liege.

Stosunki Polski z Belgją się-
gają jeszcze XI wieku, kiedy bi-
skupi z Liege wysyłali do Polski
duchownych. Jednym z pierw-
szych biskupów krakowskich był
Aaron z Liege. Wpływy belgijskie
szły do Polski również drogą han-
dlową przez Bruges—Gdańsk (oba
miasta hanzeatyckie)—Wisły. W
roku 1830 kiedy wybuchła walka
o niepodległość Belgji, Polacy
Belgom pomogli o tyle, że swem
powstaniem powstrzymali Miko-
laja I od zbrojnej interwencji na
Zachodzie, a następnie oficero-
wie polscy, uważani wówczas za
najlepszych w Europie, przyczy-
nili się dużo do zorganizowania
niepodległej armji belgijskiej. Bel-
gowie o tem zawsze dobrze pa-
miętają i są do Polaków bardzo
przychylnie  ustosunkowani, co
widzimy w ich dobrych i przy-
ciągających przyjęciach oraz po-
mocy niesionej polskim studen-
tom i robotnikom.

Na obchód stulecia niepod-
ległości w Belgji zorganizowano
cały szereg wystaw w  poszcze-
gólnych miastach, na których
można było poznać całą Belgję i
jej historję. Bardzo ciekawe i
oryginalne było średniowieczne
miasteczko belgijskie, zbudowane
z drzewa i papier-machć. Wysta-
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wy 0 charakterze powszechnym
odbyły się w Antwerpji i Liege.
W Liege była urządzona wystawa
przemysłu artystycznego wszyst-
kich epok Belgji. Z całego świa-
ta zebrano na tę wystawę dzieła
artystów belgijskich.  Jakgdyby
celem podkreślenia jedności na-
rodowej walczących dziś pomię-
dzy sobą grup flamandzkiej i wal-
lońsko-francuckiej zorganizowano
kilka razy wspaniały uroczysty
pochód historyczny (ommedang),
przedstawiający wjazd księcia
Brabantu Karola V (również ce-
sarza niemieckiego) do stolicy.
W olbrzymim pochodzie kostju-
mowym wzięły udział ogromne
tłumy ludzi ze wszystkich klas
społeczeństwa, zarówno robotni-
ków jak też najstarszej arysto-
„kracji.

W zakończeniu prelegent do-
dał, że takie pochody uroczyste
odbywały się kiedyś i w Polsce,
m. in. odbył się taki pochód
przy wjeździe Zygmunta III w
r. 1593 do Krakowa.

P. prof. Morelowski ilustrował
swój nader ciekawy odczyt licz-,
nemi przezroczami.

Po przerwie p. dr. J. Wokul-
ska-Piotrowiczowa wykonała na
fortepianie kilka utworów L. Ró-
żyekiego. SSS.

Sport.
Wiadomości drobne.
W Ośrodku W. F. zakończył

się przed paru dniami instruktor-
ski kurs wychowania fizyczne-
go. Kurs powyższy ukończyło
13 adeptów.

Jutro w sali Ośrodka W. F.
Ludwisarska 4, odbędzie się za-
kończenie Kursu. instruktorskiego
gier sportowych. W programie
pokaz zaprawy do koszykówki,
hazeny, i szczepiorniaka i poka-
zowy mecz piłki koszykowej. Po-
czątek o godzinie 10.

Jutro w sali gimnastycznej
A. Z. S$. odbędzie się wewnętrzny
turniej gier sportowych pań i pa-
nów. Początek o 10.30.
W poniedziałek w komunika-

cie sportowym usłyszymy dawno
zapowiadany przez radjo feljeton
sportowy Jarosława Niecieckiego
pod tytułem „Tradycja -w'sporcie".

Sztuka w 10 aktach. W rolach głównych:

William Haines, John Grawford i Karol Da-

NAD PROGRAM: Tygodnik Aktualności Nė 122 w 1 akcie. Kasa czynna od g.

W kraju srebrnych lisów".

rozpatrzy protest
wego 3 maja.

Boje piłkarskie o mistrzostwo
Ligi, a tem samem i o mistrzo-
stwo Polski dobiegają juž konca.
Obecnie prowadzi Wisła przed
Cracovią i Legją, na szarym koń-
cu znajduje się Warszawianka, a
o ok niej smutny los dzieli rów-
nież zespół L. T. S. G.
W Katowicach 7 grudnia z0-

stanie otwarty pierwszy w Polsce
sztuczny tor lyžwiarski. W pro-
gramie uroczystošci zawody ho-
kejowe i pokazy lyžwiarskie.

Pierwszego grudnia w Kato-
wicah zostanie otwarty hokejowy
obóz treningowy dla. 18 graczy
i 20 instruktorów hokeja na lodzie.

Ja. Nie.

—Zjazd uczestników. b. wiil.
baonu harc. Komitet Zjazdu po-
daje do wiadomości, że karty
uczestnictwa w Zjeździe będą wy-
dawane w dn. 8 i 9 b. m. w godz.
5—7 w lokalu Federacji Pol. Zw.
Obr. Ojczyzny (Uniwersytecka 6,
m.8) i w dniu Zjazdu na dworcu
wil. w godz. 6—8 wiecz.

Mecz bokserski. .
BYTOM, (Pat.) Wczoraj odbył

się w Bytomiu na Sląsku Opol-
skim tradycyjny mecz bokserski
między reprezentacjami obu Slą-
sków. Mecz przyniósł piękne
zwycięstwo pięściarzom polskim
w ogólnym stosunku 9:7, pomi-
mo, że Polacy wystąpili w osła-
bionym składzie.

biegu sztafeto-

Z kraju.
Rewizje i areszty wśród
komunistów w pow. śŚwię-

ciańskim.
Z powiatu święciańskiego do-

noszą, iż z polecenia władz sądo-

wych, władze bezpieczeństwa pu-

blicznego aresztowały w Swięcia-

nach sekretarza K. P. Z. B. Jana

Czyńczuka i członka K. P. Z. B.

Mamińskiego.

U aresztowanych znaleziono w

mieszkaniu stosy wywrotowej bi-

buły.

Równocześnie władze śledcze

dokonały szczegółowej rewizji w

mieszkaniu zbiegłego niedawno

znanego działacza komunistycz-

nego Andrzeja Trawkina. W wy-

niku rewizji ujawniono większą

ilość ulotek i odezw komunistycz-

nych, instrukcji do jaczejek ko-

munistycznych i t. p. Za zbiegłym

wywrotowcem rozesłano listy goń-

cze. g. .

Skutki niskich cen žyta.
Z powiatów wilejskiego, moło-

deczańskiego i brasławskiego do-
noszą, iż dzięki energicznej akcji
organów kontrolnych zdołano zli-

kwidować na terenie tych powia-
tów znajdujące się tajne gorzelnie
samogonki.
W ubiegłym miesiącu zlikwi-

dowano w pow. wilejskim 4 go-

rzelnie—mołodeczańskim 3 i bra-

sławskim 2.
W porównaniu z poprzedniemi

miesiącami, tajne  gorzelnictwo

zmalało do połowy.

ERRAIS:MRTT ETO IKO

Popierajcie Polską Macierz
Szkolną.

Wileńska 15—5.

 

W dniu 6 b. m. odbyła się w
Niemenczynie powiatowa wystawa
przyspobienia rolniczego, zorgani-
zowana przez Powiatową Komisję
tegoż przysobienia. Wystawa ta
była wynikiem sumiennej pracy
członków Stowarzyszenia Młodzie-
ży Polskiej w tegorocznym sezo-
nie na t. zw. konkursach rolni:
czych, kierowanych przez agro-
noma Towarzystwa Rolniczegoi
agronoma Sejmikowego. Wystawę
która zgromadziła 40 zespołów
powiatu wileńsko-trockiego w lo-
kalu Domu Żołnierza Polskiego
otworzył z ramienia p. wojewody
naczelnik wydziału rolnictwa p.
Szaniawski, zaś rozdania nagród
dokonał starosta Radwański. Na-
gród indywidualnych wydano 27
I-ych (wartości po 20 złotych) i
ll-gich 37. Nagrodami były roz-
maite narzędzia rolnicze. Ogólna
wartość wszystkich nagród wy-
niosła kwotę 3000 złotych, z cze-
go Sejmik wil.-trocki ofiarował
1600, zaś Ministerstwo Rolnictwa
1400 złotych.

Po zamknięciu wystawy odbyła
się zabawa dla młodzieży uczest-
niczącej w konkursach. Cała im-
preza złożyła się na nadzwyczaj
serdeczny nastrój i stanowiła dla
młodzieży zachętę do dalszej peł-
nej zapału pracy w przyszłym
sezonie rolniczym.

Z POGRANICZA.
Obfity połów straży

*_ granicznej.
Brygada K.O.P. Wilno, w cią-

gu października wykryła 28 wy-
padków przemytu, w których
ujęto 30 przemytników, a towaru
skonfiskowano na ogólną sumę
105.000 złotych. Towar'składa się
z cukru, sardynek, tytoniu i je-
dwabiu. Skonfiskowane towary
przekazane zostały urzędom cel-
nym.

Tajemnicze zwłoki na
pograniczu.

Na pograniczu polsko-sowie-
ckiem, w pobliżu Rakowa, znale-
ziono w rowie zwłoki mężczyzny.

Jak ustalono, są to zwłoki M.
Bakonia, który przed tygodniem
opuścił wieś Swircowicze i więcej
nie powrócił. (d)

Nagrody ;za tępienie prze-
mytnictwa na granicy.
Władze skarbowe za skutecz-

ne tępienie przemytnictwa przez
organa KOP, wyasygnowały w
ubiegłym miesiącu tytułem na-
grody dla żołnierzy i podoficerów
KOP 10.800 zł. d

 

 

Ruch wydawniczy.
Jedną z ostatnich nowości

lwowskiej „Książniey—Atlas" jest

książka M. H. Szpyrkówny p. t.
„tuda w Lourdes" (str. 196.
Lwów 1930). *

Książkę moglibyśmy podzielić

na dwie części: w jednej autorka

opisuje wrażenia swoje z podróży

do Lourdes, w drugiej przedsta-
wia historję Bernadetty Soubirous

i powstawania Lourdes, jako

miejsca otoczonego szczególną

opieką Najświętszej Panny Marji.
Opis wrażeń w Lourdes autor-

ka rozpoczyna jeszcze od jazdy

pociągiem, gdzie sceptycznie słu-

cha opowiadań tych, którzy łask

Lourdes na sobie doznali. Na-

AEM AA LE STR Ao aiw A

skich ubraniach z fajeczką w Dziś zebranie zarządu Wil. Wystawa przysobienia rol- stępnie jednak

ustach — paoponują wyborne se- Okr. Zw. L. fitletycznego, które niczego w Niemenczynie.  Sinie. „O Lourdes

[ Tylko z Gryginainą stykietą iKorkiem jest ze
RAWDZIWE

WSZECHŠWIATOWEJ SLAWY
-

 

ten sceptycyzm
možna prze-

czytać sto książek, które nie prze-

konają. Ale wystarczy tu przebyć

jeden dzień, zwłaszcza czasu wiel-

kich pielgrzymek i... otwierają

się sercu jakieś nieznane dotych-
czas, ale tułające się oddawna
bez dostępu skrajami nauki praw-
dy“. (str. 1). Doznala tego pani
Szpyrkėwna na sobie. Pierwsze
wraženia autorki są wraženiami,
z pewnemi zastrzeženiami; po-
wiedzmy, turysty. Wkrótce jednak
poprzez ciekawość coraz bardziej
przebija wiara.

Powoli przed oczyma czytel-
nika przewijają się w „Cudach w
Loudes* park, place, bazylika,
wreszcie Grota i Droga Krzyżo-
wa; „ogrodnik Matki Boskiej" —
zakrystjan pilnuje świecznika Gro-
ty; śpiewają Bernadetki; bran-
cardierzy i pielęgniarki z arysto-
kracji opiekują się ubogimi cho-
rymi; nadciągają tłumnie ze śpie-
wami procesje; chorzy i kalecy
błagają Najświętszą Pannę z Gro-
ty o zdrowie; wreszcie widzimy
uroczyste błogosławieństwo cho-
rych.

Nie było dane autorce widzieć
cuda uzdrowień na własne 'oczy.
Mamy jednak w książce kilka
opisów cudownych  uzdrowień,
opartych na relacjach i doku-
mentach Biura stwierdzeń. Ta-
lentowi p Szpyrkówny zawdzię-
czamy, że opowiadania te „z
trzeciej ręki" przemawiają do nas
całą swoją siłą i wyrazistością.

Na relacjach i dokumentach
jest też oparta cała druga część
książki, przedstawiająca pierwsze
ukazania się Najświętszej Panny,
widzenia Bernadetty oraz walkę
ludności Lourdes z urzędami o
dostęp do cudownych miejsc.
W tok opowiadania p. Szpyr-

kówna często wplata urywki z
dzieł innych pisarzów, np. Estra-
de'a, Huysmansa im. Trzeba za-
znaczyć, że niektóre z nich tro-
chę sztucznie są związane z ca-
łością.

Bardzo dużą zaletą książki jest
jej styl. Forma żywego pamiętni-
ka przy zapisywaniu własnych
wrażeń autorki, czy też powo|l-
niejsze w tempie opowiadanie
o dziejach iBernadetty, przecho-
dzące później jakby w powieść,
przyczyniają się w dużym stopniu
do podniecenia ciekawości czy-
telnika i, łącznie z treścią, wprost
przytrzymują go przy książce.
Piękny i łatwy styl sprawia, że
książkę czytać z zeciekawieniem
i przyjemnością įmogą wszyscy—
zarówno warstwy inteligentne,
jak też i lud.

Śt. Stupkiewicz.

| OD ADMINISTRACJI |

czas odnowić prenumeratę

| | na miesiąc LISTOPAD. |

ROZMAITOŚCI.
Z czego się składa film.
Na wyprodukowanie 1500 me-

trów taśmy filmowej, której od-
bicie oglądamy na ekranie każde-
go kina w małem miasteczku
prowincjonalnem, czy też w wiel-
kich miastach i stolicach świata,
składa się dosłownie: 40 funtów
bawełny, około 4 funtów żelatyny,
3 i pół funta kamfory, 2 i pół li-

tra wody i kwasu saletrowego,

 

 

oraz jedna czwarta funta srebra. 1

To jest wszystko, co potrzeba na

wyprodukowanie taśmy filmowej.

—

 

DŹWIĘKOWY PIERWSZY RAZ W WILNIE! Tryumfal- Porywający dramat ze śpiewem

KINO- H E L l 0 s ny przebój dźwiękowy! prod. 1930-3! r. «SERCE PIEŚNIARZA» w par, gł. ulub. publiczności

TEATR « » i jego mały genjalny partner FRANK LEE (bohater filmu „Spiew. Błazen”) Film ten niema nic

 

Al. Jolson wspólnego z obrazem „Spiewający' Błazen” jest to najnowszy przebój Al. Jolsona. Wszechświatowe

powodzenie. Nad program: Rewelacyjne dodatki dźwiękowe. Seense
ulica Wileńska 28, tel. 326

o g. 4, 6, 8110,15. Ceny zniżone na1 seans. |
irr an iii iii ZDROJ | PORTER. SA> 2Varicol““ Kolis, >

DŹWIĘKOWY KINO» TEATA DZIŠ! Najwiekszy 100 procentowy džwiekowiec! pipiMIŁOŚCI z, ulubieńcem Harritem Chevalier ze ŻYWIECKI, suwają ból, swędzenie, pieczenie, krwawienie,
Film wystawą | śpiewem poruszył cały światl śpiewakiem

wa w języku francuskim swoje piosenki, oraz JEANETTE MAC DONALD znana z filmu „Król Zebraków*. Film

jest osnuty na tle głośnej sztuki „Książe Małżonek" Leona Xaurofa i Julesa Chaneela. Nad program: Dodatek

dźwiękowy. Ceny zniżone tyiko na pierwszy seans. Początek seansów o godzinie 4, 6, 5 i 10 m. 30 w.

rrrii i ii ii

KINO- «L U X» |D ZI Ś! Największy sukces światowy! MOTTO: „Miłości radość, Miłości ból*. Najbardziej lubiana gwiazda, oryginalna, ku-

TEATR -pięk łka BRYGIDA HELM e i i * Wzruszający dramat erotyczny.

ul. Mickiewicza Nr. 11.I Te laranoaiZi kreacji Ropacdje Miłości „Przedziwne KłamstwoMiny Pietrowny ES znakomie atysci

Warwick Ward i Frank Lederer. Początek o godz. 4-ej w dnie świąteczne o g. l-ej. Ceny od 40 gr.

ENA CT ASB "TAK EN SET T TEKSTIL

|

MARCOWE, zmniejszają guzy, żylaki.-—Sprzadają większei

 |PORTER
«HOLLYWOOD» „ALE“ a

MICKIEWICZA Xe 22

 

R itin|
i] Sprawy

majątkowe

NA RATY
działeczki ziemi pod le-
tniska po 10 gr. kw. metr
oraz centrum z budyn-

BRCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU

wZYWCU

poNABYCIA WSZĘDZIE
REPREZENTACJA: WILNO,„ZARZECZNA 10. TeL.18:64

Do sprzedania pozostałe z licytacji:
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POLSKIE LL Dziś! Rewelacyjne arcydzieło film o fascynujący dramat w 14 akt. cparty na rzeczywi- _ zagubionaksiążeczka

KINO „WANDA ieroranił T igioėla p.;b: Złote Piekło stych wyddizeliidchi poszukiwaczy złota w Kalifornii Sak karakułowy, żakięt z popielic, palta, futra WYi akis dowi "Ne A. 495 wy*

Ul. WIELKA 30. Tel. 14-81. W roli głównej wielka tragiczka Dolores Del Rio i znakomity Slim (Karol Dane). damskie i męskie, garnitury gotowe i materjały Sic, zdrowotna, wyso- dana_ przez Bank Zwią-
kamgarnowe na palta i garnitury, swetry, jedwa-
bie, chustki, rękawiczki wełniane, prymusy, opony
samochodowe, motocykle, samochody „Fiat“ reA 4

„Ford“ centryfugi, kasy ogniotrwałe, fortepiany, sem o45 minut prawie

żysandole elektryczne, meble salonowć i gabine- c, „odzina Kościół świa-
towe, 2 kredensy, 500 tomów książek beletry- tło pir EA telefon,

stycznych, elektrolux, elektryczny motor i dyna- policja namiejscu. Mają-

DOMOZOWNY '  tek Połuknia właściciel-
LOMBARD Biskupia 12. 695—2 ka Rożańska lub w Wil-

nie ul. Zamkowa 18 m.

zku Spółek Zarobkowych
Oddział 'w Wilnie na
imię Stefana Kisiela.

701

ko położona, otoczona

Ernesta Lubicha z genjalnym Emilem Janingsem w roli szalonego ca-

ra Pawła |. Akcja dramatu rozgrywa się w Petersburgu w roku 1801.

Intrygi zakulisowego życia cesarskiego dworu! Tajny spisek! Zamordowanie caral w pozostałych rolach: Florence Widor,

Lewis Stone i Neil Hamilton. Pocz. o godz. 5 w niedziele i św. o 4. Następny program „Ulubienica załogi" z Clarą Bow.res ni S
GRUZLIGĄ |.

Dziś wielka premjera nad-
Kino „Ml. „0GNISKO” | zwyczajnego filmu p. t: (Intrygant)

wkWilnie,żul. Kolejowa,Ne 2]|

 

ZY dowód toż-
samości konia, Serja

„D* Ne 539001, należący
do Adolfa. Radulskiego,
zain. w. Rakowcy Il gm.
Głębokie, un. się.

 

 EL. MNG owad:
| LEKARZE Rea AE " AKUSZERKI | z 5—6 pokoi z wygoda-

 

   
mi możliwie w śródmie-

    

WYCIERCZE= a Przyjm. od9—12 ściu potrzebne zaraz. Pp Aka fo I > god kc ee 801—2 |

NIE DOKTÓR MEDYCYNY 1 5—7.ul. Wileńska30 m.14 AKUSZERKA MECZ, Bsmiespsenio nicy Antokolskiej (przed | PRACA | DOBRE oprocentowa- e

A. CYMBLER — MarjaLaknerowa skiego, Gerbarska 1. Basia)do wynajęcia.śla fra 3 7 poszukuje| wności gotówki:Każ. RÓŻNE į
8 Chor. WENERYCZNE i Doktór Blumowicz Przyjmuje od godz 8do 700 samotnych. Wszelkie wy- współpracownika w dą sumę lokuje

7 w., Kasztanowa 7m. 5. Mo kę wieku od lat 55, inteli:

wynajęcia pokój u- gentnego, nienałogowe-
gody. Adres w Admini-

ta'* Mickiewicza 1SKÓRNE. MOCZOPŁC. Chorob y weneryczne, 1677 KTO CHCE mieć zawsze

 

 

ekiewicza 12, róg Ta- „WZP69. mo stracji. A

aero 9002 15-074 pół” "uh WIELKA21 D mebiowany ze świa- , go dobrych zasad, z nie-| teleton_9-05._338_0 aea

804—2 tel. 921, od 9—1i A ; tlemi z opałem, może gyoszukuję pokoju ume- Wie <im pitałem do sprzedania dom w Tlenol-R: dioakt

* "22 3-81 Mieszkania być z utrzymaniem Sko- Ptojaa c ina: rentownego interesu. Ad- Dopobliżu dworca ko- Jen ła ale w PW

  

| pówka.-9 m. 1.  r Dr. Sz. Bernsztejn i pokoje 4241—2 pującem wejściem z u- res_wAdministracji.__ _ |ejowego, z wolnem 3 j ust) wg. D-ra med. Na-

Choroby skórne, e Dr. G. WOLFSON ——||-—— trzymaniem lub bez —w poszukuje posady do pokojowem mieszkaniem RAleónaCybdiikiego;Pró!

ryczne i moczopłciowe weneryczne, moczopł. fjwa duże, słoneczne pol z elektr. ośw. i śródmieściu, oferty w dziecka. Umiem szyć w cenie około 4 tys. dol. fesora Uniwersytetu Ja” |

9—1 i od 4 — 8 pp. i skórne pokoje z osobnem opałem do wynaję- Redakcji pod Ne5 lub Posiadam kurs szycia. Bliższe szczegóły w skle- giellonskiego. 7872

Mickiewicza 28, m. 5. ul. Wileńska 7, wejściem do wynajęcia cia I. Trocka 11 m. 9. telef. 8-36 od 9 do 3 Referencje Krzywa 30, pie Gołębiowskich, Troc-

11—s tel. 10,67 9—1 i 4—8 w. Chocimska 18.  4227—0 4239—1 p.p. 4240—1 (Zwierzyniec). 4242—1 ka 3. 579 SIEDLECODRY

Redaktor odpowiedzialny: JERZY CIESZEWS
 Drukarnia „DziennikaWileńskiego” nl. Mortewa 1.  

Wydawcai ALEKSANDERZWIERZYŃSKI.
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