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Opłata pocztowa ułszczona ryczałtem.
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"REDAKCJA | ADMINISTRACJA: ul. Dominikańska 4. Telefon Redakcji
448, Drukarni F

Redaktor przyjmuje od g. 2—4 pp. Adrninistracja otwarta od g. 9—5,
i —Administracji

w niedzielę od 12 — 1 pp.

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

1244. Adres drukarni: Mostowa 1.

„Dziennik Wilefiski“ wychodzi codziennie,

Czwartek 27-go listopada 1930 r

=)

lon numeru 20 qr.

Nr 274

WILENJKI 
OGŁOSZENIA: za wiersz milim. prze

zagraniczne o 50
niem miejsca o

terminowe umie
proc. drożej.

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 68,
za granicę $ zł.

tekstem 6 łam 35 gr., w tekście 40 gr., za
tekstem 10 łam. 18 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 2$ proc. drożej,

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

zenie ogłoszeń. Konte czekowe w P. K. O. M 80187.
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g Kupujcie znaczki i naiepki. Sktadaicie ofiary

na listy Ofiar.

Wojewódzkiego Komitetu Wiieńskiege Po-

mocy Polskiej Młodzieży Akademickiej.

Zapisujcie się na członków
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pierwszych
30.000 kilometrów

Wartość dobrej konstrukcji, dobrego materjału i staran-
nego wykonania samochodu ujawnia się dopiero po
przebyciu pierwszych 50,000 kilometrów. Niezwykłą ja-
kość samochodu Ford można poznać i należycie ocenić
dopiero po dłuższem użyciu, ponieważ został on skon-
struowany specjalnie w celu zapewnienia przyjemnej
i taniej jazdy przez wiele dziesiątków tysięcy kilometrów.

Wybitna jakość i trwałość konstrukcji i materjału nie są
jednakże jedynemi zaletami samochodu Forda—wytworne

 piękno linji i kombinacji kolorów jest również jego cechą.
Te dwie doniosłe właściwości—trwałość i piękno—są

przyczyną, dlaczego nowy Ford stał się ulubionym sa-
mochodem całego świata.

  

Kwadrans, spędzony przy kierownicy Forda, staje się
dla każdego pamiętnem zdarzeniem; każdy więc powinien

odwiedzić upoważnionego przedstawiciela Forda i zwró-
cić szczególną

LINCOLN

FORD

uwagę na ten samochód.

FORDSON

M .O;T-.OOR"© OM. ANY
 

 

POLSKIE RADJO WILNO.
Fala 368 mtr.

Program:

Czwartek, dn. 27 listopada 1936 r.
11,58. Czas.
12,35. Peranek'szkolny z Filharm.

14,30. Kącik dla Pań.
15,50. Odczyt.
16,15. Koncert symfoniczny (płyty).
17,15. „Forma obchodów uroczy:

stych w Polsce i zegrenicą* — odcz.
17,45. Koncert.
18,45. Kom. Akad. Koła Misyjnego.
19,00. „Skrzynka pocztowa”.
20,00. „Moralność w polityce*—felj.
20,15, „Mozaika narodowościowa w

szkolnictwie na Wileńszczyźnie" — od-
czyt wygł. wizytator dr. Zygmunt Fedo-
rowięz.

20,30. Muzyka lekka.
21,30. Audycja literacka z okazji

75-tej rocznicy zgonu Adama Mickie-
wicza. Dwa obrazy z „Legjonu* — Sta-
nisława Wyspiańskiego. Słowo wstępne
wygł. prof. M. Limanowski. Opracowa-
nie muzyczne Stanisława Węsławskiego.
Wykonawcy: artyści teatrów miejskich,
wileńska szkoła dramatyczna, uczniowie
gimnazjów: im. Zygmunta- Augusta i A.
Mickiewicza w Wilnie, prof. Wł. Kali
nowski «organy), oraz chór „Echo" pod
dyr. prof Kalinowskiego. Równoczesna
transmisja z murów b. więzienia Fila-
retów w gmachu klasztoru po-Bazyljań-
skiego i Bazyliki Wileńskiej. Transm.
na całą Polskę.

22,15. Koncert solisty z Warsz. (wio-
lonczela).

22,50. Muzyka taneczna.

| - OD ADMINISTRACJI

czas odnowić prenumeratę |

| m miesiąc GRUDZIEŃ.
ai

 

 

 

Posiedzenie Rady Ministrów.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Wczoraj odbyło się posiedzenie Rady Ministrów
na którem omawiano kwestji jakie powinny wejść wkrótce na po-
rządek dzienny sejmu. i

Jak słychać rząd przedstawi przedłożenie o pożyczce zapał-
czanej, © zmianie systemu podatkowego.

Z dziedziny socjalnej, przedłożenieoscałkowaniu ubezpieczeń
społecznych, które obejmują również ubezpieczenia na starość.

Nowy wywiad z prez. Rady Ministrów.
(Tel. od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Redaktor „Gazety Polskiej” poseł Miedziński otrzy-
mał nowy wywiad od prezesa Rady Ministrów. Tym razem wywiad
dotyczy wyłącznie, Konstytucji.

Premjer wyraża zainteresowanie, jak pójdzie praca obecnie, gdy
trzy czynniki główne, mianowicie Prezydent, Rząd i Sejm są zgodne.
Za główne zadanie pracy uważa zmianę Konstytucji, pragnie żeby
pracy tej nie zaciemniano niczem. B B. otrzymuje jako dziedzictwo
zeszłego sejmu zniesiony przez się projekt zmiany Konstytucji.

Klub BB chciał wciągnąć Piłsudskiego do pracy nad tym pro-
jektem, ale on nie czując się uzdolnionym do formułowań prawnych,
starał się również usilnie pracy tej uniknąć. Opracowywanie para-
grafów go nuży, mimo to nie udało się uchylić od współpracy, gdyż
IKomisja delegowała jego brata, który był referentem projektu rewizji
Konstytucji, aby przynajmniej z nim w tej sprawie się porozumiał.
Nie podoba się mu postanowienie Klubu wzięcia za podstawę rewizji
Konstytucji dotychczasowej.

Konstytucja, zdaniem pana premjera,
sdzaju układu czy kontraktu
państwowego.

Za główną zmianę uważa zaniechanie immunitetu sądowego
na posłów. Nie zdołał tej sprawy w projekcie B. B. przeprowadzić
w całej rozciągłości. Podaje ostrej krytyce przesadę prawną, zawartą
w pojęciu o ustawodawstwie i formalistykę prawną.

Dlatego też uważa za konieczne usamodzielnienie ministrów
i samoograniczenie siebie Sejmu. Konieczne rządowi Sejmi prawnicy
muszą sobie nałamać głowy, ażeby linję, rozdzielającą prawo i obo-

ma stanowić coś w ro-
między 3 głównemi sprężynami życia

Tygodnia Akademika"
         

    
    

W piątek dn. 28 listopada o godz. 7 rano odbędzie się
w kaplicy Wileńskiego T-wa Dobroczynności nabożeń-

stwo żałobne za wszystkich zmarłych

(ałonków, Dliarodawców i Dobroczyńców T-wa
O czem zawiadamia

ZARZĄD.

wiązki rządu, wykreślić jaknajostrzej, aby się ustrzec wpływów poli-
tyki na technikę, a z drugiej strony przeciągnąć linję demarkacyjną,
by nie kłótnię, a współpracę wprowadzić w nasze życie. Ważną dzie-
dzinę, pracy jednego suwerena w Polsce, Prezydenta Rzeczypospo-
litejj omówi pan premjer innym razem.

Zwolnienie b. posłów za kaucją.
(Telefonem od własnego korespondenta)

WARSZAWA. Sędzia śledczy Demant postanowił zamienić areszt
jako środek zapobiegawczy zastosowany względem b. posłów Dąb-
skiego, Libermana, Witosa i Putka, na kaucję.

Po złożeniu po 10 tys. zł. przez Dębskiego, Libermana i Witosa,
oraz 5 tys. przez Putka, zostaną oni wypuszczeni na wolność.

Kandydatury na marszałków Sejmu
i Senatu.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Na posiedzeniu klubu B. B. wyznaczono kandy-
datury na marszalków Sejmu i Senatu: p. Switalskiego na marszałka
Sejmu, p. Wł. Raczkiewicza na marszałka Senatu.

Kwestja członków prezydjum Sejmu będzie ustalona dopiero
w porozumieniu z innemi klubami. Słychać wszakże, iż z ramienia
R. B wicemarszałkiem ma być p. Polakiewicz, były wiceprezes klubu,
a nawet faktyczny jego kierownik w czasie premjerostwa p. Sławka.
Obecnie nie został on wybrany nawet do prezydjum klubu.

Przewidywane zmiany.
(Telefonem od własnego korespendenta).

" WARSZAWA. W obradach klubu B. B. uczestniczyło wielu woj-
skowych i urzędników, którzy w najbliższym czasie złożą uzyskane
mandaty.

Między innemi, jak wiadomo, poseł M. Kościałkowski, złoży
mandat i zostanie mianowany wojewodą wileńskim na miejsce
p. Raczkiewicza. Województwo  Białostoekie , po p. Kościałkowskim
ma otrzymać p. Kirtiklis. Pani Kirtiklisowa, jak wiadomo, została
obrana do Sejmu.

Mówi się też o tem,
na miejsce p. Lamoła.

Wreszcie opowiadają w kołach sejmowych, iż nastąpi zmiana
na stanowisku ministra spraw wewnętrznych. Generał Składkowski
miałby być powołany na dowódcę Okręgu Poznańskiego na miejsce
gen. Dzierżanowskiego, ministrem spraw wewnętrznych zaś zostaiby
dotychczasowy wiceminister Pieracki.

Posiedzenie klubu B. B. W. R.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Wczoraj odbyło się pierwsze posiedzenie klubu
parlamentarnego B. B., które jest znamienne zarówno dla układu
stosunków w przyszłym Sejmie, jak i dla samego klubu B. B. (lczest-
niczyło w posiedzeniu przeszło 250 członków, z ministrów nie byli
obecni pp. Zaleski i Kwiatkowski.

Charakterystyczne jest, że przybyli na posiedzenie również nie
posłowie, a mianowicie między innymi: dyrektor departamentu poli-
tycznego M. S. W. pik. Stamirowski, naczelnik wydziału polit. major
Hauke-Nowak, naczelnik wydziału narodowościowego kap. Suchenek.

Obrady zagaił p. Sławek; dziękując zebranym za pracę wyborczą
oraz przedstawiając zasady organizacji wewnętrznej klubu B. B.

Pos. Gwiżdż zreferował regulamin klubowy, zawierający 57 arty-
kułów, wprowadzających niezwykle surowy regime wewnętrzny. Orga-
nizacja B. B. ma się opierać na zasadach regjonalnych, a więc ma
być podział na rady wojewódzkie, powiatowe i gminne.

Wewnątrz klubu tworzą się analogiczne do komisji sejmowych
komisje klubowe, których kierowników i członków wyznacza pre-
zydjum klubu. Wszelkie sprawy mają posłowie przedstawiać bądź
prezydjum klubu, bądź komisjom, a te w miarę rnożności i potrzeby
będą je uwzględniały.

Jednym z pierwszych posunięćyB. B. ma być zgłoszenie na
jednem z pierwszych posiedzeń Sejmu wniosku o odpowiedzialności
osłów. |

z Dokonano wyboru władz klubowych. Prezesem klubu ponownie
został płk. Sławek, pierwszym wiceprezesem i wyłącznym zastępcą
mjr. Jędrzejewicz, drugim wiceprezesem i kierownikiem grupy sena-
torskiej senator Józef Targowski (konserwatysta), kierownikiem akcji
propagandowej płk. Koc, kier. akcji organizacyjnej poseł Dolanowski,
zastępca jego pos. Siedlecki, sekretarzem klubu pos. J. Podoski. Po-
nadto do prezydjum wchodzą: ks. J. Radziwiłł, sen. Evert, sen. Zdzi-
sław Lechnicki, pos. Miedziński, prof. Kozłowski i t. d.

Na końcu posiedzenia przemówił znowu p. Sławek, który tak
zamknął swe przemówienie: „Najlepszym hołdem, jaki oddamy marsz.
Piłsudskiemu, będzie wykonywanie rzetelne obowiązków, jakie na nas
marszałek włożył”.

2 prasy.
l.  musiałagrządy Francji. Niema bowiem

Pi parla Pożęcyj stACONYCHA póki są ludzie z
sercem, którzy ich bronią. Kto z nas

że p. Beczkowicz ma pójść na Pomorze

 

 

u jest przekonany, że broni sprawy słusz-
„Głos Narodu z dn. 25 bm. NA PR nie będzie dziś mAOL z po-

tak ocenia porównawczo rolę wodu klęski. Będzie walczył I czekał.
opozycji w ciałach ustawodaw- Tu ne cede malis — mówili rzymski
czych: poeta — sed contra ardentius ito Opor-

tuniści, ludzie konjunktury rzucają broń
na ziemię w chwilach niepowodzeń, lu-
dzie idei trwają na posterunku.

Opozycja, w obu Izbach będzie bez-
silna jako czynnik polityczny, ale nie-
słychanie potężna jako wyraz protestu
kraju. Przed rokiem 1870 ciało prawo-

odbędzie się w sobo-

tę 29-XI r. b. w Salo-

nach Kasyna Garnizo-
nowego.

O pożyczce zapałczanej.
Dobrze zawsze orjentujący się

w sprawach gospodarczych ży-
dowski „Nasz Przegląd" pisze o
pożyczce zapałczanej, co nastę-
puje:

— „Nie mieliśmy szczęścia do
szwedzkiego kapitału. Umowa telefono-
wa z Erickssonem jest mało dla nas
korzystna. Nauczeni -doświadczeniem
zawarliśmy umowę z inną grupą o wiele
potężniejszą — Kreugera 0 monopol
zapałczany na warunkach znacznie gor-
szych. Mieliśmy wówczas nóż na gardle.
Przyczem 6 miljonów dolarów były nie-
mal deską ratunku. P. Kreuger zaś, ob-
łowiwszy się w Polsce, drugim takim
interesem poszczycić się nie może.
Jakkolwiek umowa z 1924 roku kończy
się dopiero za lat 10. Kreuger już teraz
zabiega o prolongatę na lat 25. Skarb
zawarł 4 nim umowę o pożyczkę 32,400
tysięcy dolarów na 6 i pół proc. po 93.

Podobno przyznano podwyżkę ceny
zapałek o jedną trzecią. Podobno na-
stąpić ma zmniejszenie produkcji, co
pociągnie za sobą zamknięcie kilku fa-
bryk zwolnienie kilku tysięcy robotni-
ków. A przecięż wywóz zapałęk był
jedną z podstaw kontraktu. Niemniej
kontrola rządowa ma być znacznie zła-
godzona.

Nawiasowo wspominamy iż Francja
i Niemcy otrzymali pożyczki po 50 milj.
dolarów na 7 proc. wzamian za konce-
sję o wiele skromniejszą. Byłoby wska-
zanem aby Skarb polski, ciągnącyzmo
nopolu zapałczaneqo tylko Il miljonów
zł. rocznie wejrzał "w gospodarkę
szwedzką, a przekona się, że jest nie-
zwykle kosztowną. Wiadomo, iż pensje
prezesów, dyrektorów i wice-dyrekto=
row it. p. są wzolbreymione—najwięk-
sze w Polsce. Szwedzki Syndykat Za-
pałczany w innych krajach walczy z kon-
kurencją rosyjską, jest ona U nas, wo-
bec monopolu wyłączona, nakładając na
ludność wielomiljonowe ciężary. Jedną
z ekspozytur monopolu zapalczanego
w Polsce jest Bank Amerykański z na-
zwy, ale faktycznie szwedzki, którego
zadanie, narówni z bankami tegoż kon-
cernu w innych krajach polega na obra-
caniu kapitałami z monopolów osiągnię-
temi i na informowcniu grupy Kreugera
o stosunkach danego państwa. Wpraw-
dziewzarządzie Banku uczestniczy wie-
lu obywateli polskich, ale wpływ ich jest
nikły. Byłoby wielce pożądane, aby
kontrakt między Skarbem polskim a
Kreugerem był ogloszony celem otwar-
cia nad nim dyskusji fachowej.

Ten krytyczny glos w sprawie
pożyczki kreugerowskiej jest bar-
dzo znamienny.

Po wyborach do Senatu.

„Kurjer Poznański*, oceniając
rezultat wyborów do Senatu, za-
znacza, że niewielką jest wśród
tych, co w dniach 16 i 23 listo-
pada głosowali na jedynkę, od-
setka wyborców, związanych z
obozem Piłsudskiego istotnie prze-
konaniowo, ideowo. Natomiast:

Wręcz przeciwnie rzecz ma się z
obozem narodowym,. Tylko przekona
nia i tylko ideologja zgromadziły jego
wyborców przy sztandarze listy Nr. 4.
Obóz narodowy był wystawiony na naj-
cięższe, dzikie wprost ataki, jego zwo-
lennicy — na osobiste poważne nlebez-
pieczeństwa, a przecieź charakter i wo-
la naszego obozu wysżły z walki z „sa-
nacją* nietylko obronną ręką, ale dały
Klubowi Narodowemu, jak w Sejmie,
tak i w Sen:cie poważny przyrost licz-
by mandatów. Dotąd mieliśmy © sena-
torów, teraz, w najtrudniejszych warun-
kach, jakie są do pomyślenia, zdobyli-
śmy 12 mandatów, a niewiele brakło, a
bylibyśmy zdobyli jeszcze po jednym
mandacie w województwie poznańskiem
i w stolicy kraju. Jesteśmy jedynem
ugrupowaniem politycznem, które zdo-
łało „sanacji'. stawić czoło.

Inaczej rzecz się ma z centro-
lewem:

„Centrolew“, który w wyborach do
Senatu nia miał list unieważnionych, do-
znał dalszego katastrofalnego zalama-
mania się, tracąc jedną trzecią dotych-
czasowych mandatów stronnictw środka
i lewicy, razem wziąwszy. Zamiast 26
mandatów stronnictwa te będą miały w
Senacie tylko 14 mandatów. Słabą dla
„centrolewu' pociechą jest to, że B, B.
S. wyszedłi z wyborów senackich wprost
ośmieszony.

Dródie wiadomości
Tępienie polskości na Slą-

sku Niemieckim.

BERLIN (Pat.) Partja niemiec-
ko-narodowa Sląska Niemieckiego
wystąpiła ponownie do samorzą-
dów z inicjatywą, zmierzającą do
zmiany nazw miejscowości pol-
skich na niemieckie.
 

dawcze we Francji liczyło tylko pięciu
posłów opozycyjnych, ale głosami tej
piątki przemawiało sumienie Francji.
| choć w tymże roku plebiscyt ośmiu
miljenami głosów usankcjonował stan
rzeczy we Francji, stworzony przez
Napoleona III, to przecieź już w kilka
miesięcy później sytuacja stała się ta-
ką, że owa opozycyjna piątka objąć

 

Modny sweterek damski

w Polskiej Składnicy Galanteryjnej
i FRANCISZEK FRLICZKA

Wilno, Zamkowa 9, tel. 5—46.

praktyczna Gosposia
nabywa zawsze

635—30
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Pochłonięta całkowicie spra-

wami wyborczemi opinja i prasa

polska zignorowała prawie całko-
wicie szereg spraw, które ostat-

nio zaszły na szerokiej arenie po-

lityki międzynarodowej.

Jakkolwiek, poszczególnie wzię-

te, sprawy te nie posiadają zbyt

wielkiego znaczenia, przynajmniej

na pierwszy rzut oka — to jed-

nak łączą się one z sobą prze-

dziwnie, niby pojedyńcze ogniwa,
wfi jeden 'łańcuch, opasujący i

przygniatający coraz bardziej Pol-

skę.

Zacznijmy od wywiadu, udzie-

lonego niedawno przez naszego

ministra spraw zagranicznych ko-

respondentowi „Petit Parisien“.

Wywiad ten podaliśmy w swoim

czasie w dość obszernem stresz-

czeniu, nadesłanem nam przez

Polską Ag. Telegraficzną. Na tem

miejscu przypominamy tylko

drobny ale  charakterystyczny

ustęp jego.

„Duch rewizjonizmu (w Niem:-

czech) nie jest wyrażony ofi-

cjalnie i oficjalnie nie powi-

nienem o nim wiedzieć”.

W kilka dni po wywiadzie p.

Zaleskiego wygłosił na posiedze-

niu Rady Rzeszy min. Curiius

wielką mowę poświęconą sprawie

rewizji traktatów. Mowę tę poda-

liśmy również w swoim czasie

w streszczeniu Pol. Ag. Tel. Tu

pragniemy podkreślić  następu-

jący jej ustęp:

— „Czyż nie jest już od-

dawna dla całego świata noto-

rycznym faktem, iż naród nie-

miecki uważa za rzecz niemo-

żliwą pogodzić się poprostu z

obecnym stanem spraw, zwłasz-

cza na wschodzie...

Przypominam. oświadczenie

niemieckiej delegacji pokojo-

wej w Wersalu, przypominam

ostrzeżenia  memorjału  nie-

mieekiego z roku 1923... Niech

mi wolno będzie przypomnieć

również ów wielki moment w

debatach lokarneńskich, w któ-

rych chodziło o zróżniczkowa-

nie naszego stanowiska wobec

granic zachodnich i  wschod-

nich*.

Był że to przypadek, lub ce-

lowy manewr — w każdym bądź

razie odpowiedź aż nazbyt wyra-

źna, na uwagę min. Zaleskiego,

że „duch rewizjonizmu w Niem-

czech nie został wyrażony ofi-

cjalnie”. Bardziej oficjalnie,

niż w mowie min. Curtiusa, po-

danej do wiadomości prasy całe-

go świata „duch rewizjonizmu

niemieckiego” nie mógł być chy-

ba wyrażony.
*

* *

Z kolei przejdźmy do innej

sprawy, mianowicie wizyty pre-

mjera węgierskiego Bethlena w

Berlinie. Znowuż dziwnym zbie-

giem okoliczności, przypadkowo

czy celowo wizyta ta nastąpiła

wkrótce po przemowie Curtiusa,

co może być w ten sposób tłu-

maczone, że Węgry w zupełności

popierają rewizjonistyczne plany

Niemiec. Jakkolwiek Węgry dziś

są słabe, stanowią one dla Niem-

ców bardzo pożądanego sprzy-

mierzeńca, ze względu na dobre

stosunki, jakie je łączą z Turcją

i z Włochami. Zwłaszcza z Wio-

chami... dość przypomnieć ostat-

nią mowę Mussoliniego, w której

tak wyraźnie wypowiedział się za

rewizją traktatu wersalskiego.

Nawiasem zaznaczamy, że wi-

zyta Bethlena w Berlinie miała

też pewne akcenty, dość wyraź-

nie zwrócone przeciwko Czecho-
słowacji.

* 2 *

Rzecz jasna, że gościa węgier-

skiego prasa niemiecka wszelkich

odcieni powitała najserdeczniej,

starając się przypisać jego odwie-

dzinom daleko idące znaczenie
polityczne i ekonomiczne.

Do tego chóru komplemen-

tów nie przyłączyła się jedynie

komunistyczna „Welt am Mor-
gen”, która nazywa Bethlena
„żandarmemm Mussoliniego” i

i przypomina, że „nielegalna armja

węgierska uzbrojona jest we wło-

skie karabiny maszynowe*.

| znowu dziwny wypadek, któ-
ry na ten raz przypisać należy

raczej niesubordynacji komuni-

stycznego pisma niemieckiego

dyrektywom moskiewskim: nie-
mal tego samego dnia, w którym

„Welt am Morgen” pisała o „żan-
darmie Mussoliniego" — w Me-

 djolanie nastąpiło spotkanie mię-
dzy Litwinoweń a Grandim,

   

Dz FE NN JŁOŃ

Zajście w głośnym procesie «partii prze-
mysłowej» w Moskwie.

(Telefonem od własnego korespondenta).

KROLEWIEC, 26.XI. Donoszą z Moskwy, że zainscenizowany

przez rząd sowiecki na wielką skalę proces t. zw. „partji przemysło-

wej” z prof. Ramzinem na czele, w pierwszym dniu rozprawy zazna-

czył się incydentem, który żywo komentowany jest w Moskwie.

W czasie odczytywania aktu oskarżenia, w którym jest mowao

zamierzonych planach interwencyjnych Francji, Rumunii, Polski, Cze-

chosłowacji itd., na salę kolumnową związków zawodowych wszedł
zastępca komisarza spraw zagranicznych Karachan. W tejże chwili

obecni na rozprawie członkowie korpusu dyplomatycznego powstali

z miejsc i demonstracyjnie opuścili salę. Wywołało.to konsternację

przy stole sędziowskim.
Po krótkiem zamieszaniu, akt oskarżenia czytano dalej.
W dniu dzisiejszym zeznawał główny oskarżony prof. Ramzin,

który przyznał się do winy i całą odpowiedzialność wziął na siebie.

Komuniści agitują w wojsku.
Ujęcie niebezpiecznej bandy.

KRAKÓW. (Pat). Wydział śled-
czy Policjj Państwowej wykrył
organizację komunistyczną, utwo-
rzoną specjalnie w celu wciąga-
nia załogi garnizonu krakowskie-
go do akcji komunistycznej. W
organizacji tej współpracowały
Helena Gross i Regina Krzemień.
W chwili rozdawania odezw w

Co się dzieje w
WIEDEŃ. (Pat). „Arbeiter Ztg.”

podaje jako  charakterystyczny
szczegół tego, <co się dzieje w
Rosji sowieckiej, że pewien mon-
ter wiedeński, który często jeź-
dził do Rosji na roboty, wrócił
tym razem przerażony stosunka-

Wnioski konferencji

mieszkaniu Krzemień, wkroczyła
policja i aresztowała znajdujące
się tam osoby, w liczbie 6, które
odstawiono do więzienia. Prócz
tego władze śledcze wykryły or-
ganizację komunistyczną, działa-
jacą na terenie Krakowa wśród
robotników fabryk. Ogółem are-
sztowano 17 osób.

Rosji sowieckiej
mi, panującemi w Rosji. Monter
ten opowiada, że tygodniami ca-
łemi nie dostawał nic do jedze-

a chleb w Rosji jest taki,nia,
jaki był w Austrjij pod koniec
wojny.

ekonomicznej w Ge-
newie.

GENEWA. (Pat.). Konferencja
ekonomiczna, która zakończy swe
prace prawdopodobnie w piątek,
formułuje obecnie swe wnioski
i rezolucje. Specjalny podkomi-
tet do spraw, interesujących kra-
je rolnicze opracował raport do-
tyczący zagadnień, podniesionych
przez warszawską konferencję
rolniczą, a bronionych w łonie
konferencji przez jednolity blok
tych państw. Kwestje te dotyczą
systemu uprzywilejowania pro-
duktów rolniczych Europy przed
produktami zamorskiemi oraz
kredytów rolnictwa. Podkomitet
jest zdania, że system preferen-
cyjńy winien być rozpatrywany
jako odchylenie wyjątkowe i wa-
runkowe od normalnej dla han-
dlu międzynarodowego zasady,
jaką jest klauzula największego
uprzywilejowania. Dalej podkomi-
tet uważa, że gsystem ten może
mieć zastosowanie li tylko w sto-
sunku do zboża i nie powinien
szkodzić interesom krajów za-
morskich, które stanowią źródło
zaopatrywania Europy. Podkomi-
tet bierze w obronę politykę pro-
tekcyjną rolniczą przemysłowych
krajów Europy i zastrzega, że
dążenie do wprowadzenia syste-
mu preferencyjnego nie powinno

w niczem przeszkadzać w tej po-
lityce.  Podkomitet przewiduje
możliwość wprowadzenia syste-

mu preferencyjnego na podsta-
wie kontyngentów i wzajemności
w stosunku do krajów przemy-
słowych i zaleca w tej
układy bilateralne.

Ten sam podkomitet wyraża
się z uznaniem o krokach podję-
tych przez państwa rolnicze, re-
prezeniowane na warszawskiej
konferencji w sprawie zorganizo-
wania eksportu dla produktów
rolniczych i wreszcie podnosi
znaczenie kredytu dla rolnictwa.
Sprawa ta została wyczerpująco
przedstawiona na konferencji
państw, reprezentowanych na listo-
padowej konferencji warszawskiej.
Podkomitet przypomina, że za:
gadnienie kredytu rolnego było
wielokrotnie rozpatrywane od
czasu konferencji ekonomicznej

w roku 1927. Podkomitet jest
zdania, że sprawa ta obecnie ma
szczególnie ważne znaczenie dla
zainteresowanych krajów i że
wymaga szybkiego rozwiązania.
Podkomitet podnosi znaczenie
«redytu dla krajów rolniczych,
które mogą stać się poważnemi
odbiorcami dla krajów przemy-
słowych.

Odpowiedź prez. Calondera na skargi
związków niemieckich.

KATOWICE. (Pat.). Prezydent
komisji mieszanej dla Górnego
Sląska p. Calonder ogłosił nastę-
pujący komunikat:
W prasie (Ostdeutsche Mor-

genpost Nr 328) opublikowano
skierowany do mnie list otwarty
rozmaitych związków niemieckich,
w którym związki te wzywają
mnie do wypełnienia obowiązku.
Nie widzę powodów do udziela-
nia na to jakiejkolwiek odpowie-
dzi. Zarówno mniejszość polska,
 

najbliższym

Mussoliniego do

nicznych.
Spotkanie to komentowane

jest przez prasę jako zbliżenie

między Włochami a republiką so-
wiecką.

współpracownikiem

spraw  zagra-

*
* *

Z powyższego widzimy zary-

Sowujący się na razie jeszcze

dość niewyraźnie, dość mglisto

olbrzymi blok, do którego we-

szłyby; Włochy, Niemcy, Rosja,

Węgry, Bułgarja (która po ślubie

króla Borysa z Joanną Sabaudzką

idzie całkowicie na pasku wło-

skim) oraz Turcja.
Innemi słowy „Państwa Central-

ne“ z czasėw wojny, bez Austrji

(która nie może przeboleć i da-
rować Włochom utraty Tyrolu)

bez Czechosłowacji (oczywiście),
natomiast pomnożone o Włochy

i Rosję.

Zachodzi pytanie, jakie wspól-

ne interesy łączyć mogą te pań-

stwa w jedną, mniej lub więcej

spoistą całość? Interesy te są

dość różne: Niemcom chodzi o
obalenie traktatu i odzyskanie

utraconych prowincji, zwłaszcza

polskich.

Węgrzy powiadają: przegraliś-

my w sojuszu z Niemcami woj-

nę, utraciliimy dwie trzecie na-

szego terytorjum na rzecz Cze"

chosłowacji, Jugosławji i Rumu-
nji—nic nam innego nie pozosta-

je jak odegrać się... razem z
Niemcami.

Bułgarja pragnie przy pomo-
ty Włoch odzyskać Macedonię,

> -———+——

jak i mniejszošė niemiecka mo-
że zawsze liczyć na ochronę z
mej strony. W tem samem pi-
śmie wzywa się do poczynienia
krokėw, aby Górny Sląsk zwró-
cono Niemcom. Tę insynuację,
która obraża poczucie obowiązku
prezydenta komisji mieszanej,
odpieram z oburzeniem. Obecna
granica jest naturalną podstawą

mej misji.
Katowice, 26 listopada 1930 r.

(—) Calonder.

utraconą -na rzecz Jugosławii.

Dla Sowieckiej Rosji pożąda”
na jest wogółe wszelka zawieru-

cha. Popiera ona i popierać bę-

dzie wszelkie usiłowania zmierza-

jące ku obaleniu istniejącego

stanu.

Jakież są jednak cele Musso-
liniego, który w tym dziwnym

koncercie niewątpliwie dzierży

batutę?

Włochy potrzebują terenów

kolonizacyjnych. Droga naturalnej

ich ekspansji prowadzi—do Afry-

ki i na Bałkany... Tu i tam na-

potykają na silny wpływ Francji.

Trzeba Francję zaszachować, naj-

łatwiej zaś uczynić to... nad Wi-

słą, która, według trafnego okre-

ślenia jednego z polityków fran-

cuskich, jest—wschodnią granicą

Francji.
*

* a

Przy takim ukladzie Polska na

szczęście nie jest odosobniona,

ma ona—poza

nych sprzymierzeńców w Czecho-

słowacji, Jugosławji i Rumunii

mniej zagrożonych przez rewi-

zjonistyczne plany niemiecko-

węgierkie. Trzeba jednak ze stro-

ny naszego min. spraw zagra-
nicznych wielkiej przezorności i

czujności by w tym powikłanym

splocie krzyżujących się intere-

resów wszystko ostatecznie na

nas się nie skrupiło.

Optymizm p. Zaleskiego, któ-
ry „oficjalnie nic nie chce wie-
dzieć o rewizżjonizmie niemiec-

kim", jest conajmniej nie na
miejscu.

mierze “

" przedewszystkiem

Francją—natural- |

KEG SEANAD „WA

Niemcy żądają zwołania nadzwyczajnej
sesji Rady Ligi Narodów w sprawie Sląska

BERLIN. (Pat). Biuro Conti

podaje, że w związku z wypad-

kami na Górnym Sląsku, gabinet

Rzeszy rozważa kwestję prawną,

czy możliwe jest, na podstawie

przedłożonego materjału, złoże-

nie wniosku o zwołanie nadzwy-

czajnej sesji Rady Ligi Narodów.

Echa zabójstwa Bergera.
Komunikat urzędowy.

KATOWICE (Pat). Urząd woje-
wódzki w Katowicach ogłasza na-
stępujący komunikat urzędowy:
Prasa niemiecka z dnia 24 i 25
listopada r. b. podała wiadomość
o zamordowaniu kupca Józefa
Bergera z Wodzisławia, nadając
wiadomości tej, z uwagi na przy-
należność Bergeia do mniejszości
niemieckiej, charakter aktu teroru
politycznego. Ponieważ w tej for-
mie podana wiadomość jest naj-
zupełniej kłamliwa, podaje się
urzędowo, że omawiany wypadek
na podstawie protokólarnego ze-
znania świadka przedstawia się
następująco:

Dnia 22 listopada r. b. w go-
dzinach wieczornych przebywali
w gospodzie Dudy, na kolonii
Kraskowiec w yminie Gorzyckiej,
górnik Klemens Berger i Robert
Bizek, skąd, znajdując się w sta-
nie pijanym, udali się do miesz-
kania Bergera. Koło godz. 23 na
życzenie żony Bergera wyszli
obaj z mieszkania w celu poszu-
kiwania kaczek, które oddaliły się
z podwórza i szli wzdłuż Mły-
nówki, która płynie koło domu.
Gdy znajdowali się w oddałeniu
około 2 klm. od domu, padł

ugodził Bergera
jednocześnie

strzał, który
w brzuch, raniąc
Bizeka w lewą rękę.

Po strzale Bizek, zaliczający
się również do mniejszości nie-
mieckiej, pozostawił ciężko ran-
nego Bergera na miejscu, a sam
udał się do domu. Rannego Ber-
gera odnaleźli dopiero następne-
go dnia na miejscu wypadku
Franciszek Jandzioł i Karol Rzeź-
niczek, którzy spowodowali prze-
wiezienie go do szpitala w Wo-
dzisławiu, gdzie po dwóch godzi-
nach, Berger zmarł. Według orze-
czenia lekarskiego, rany pocho-
dziły od strzału z dubeltówki.
Berger został krótko przed śmier-
cią przesłuchany przez sędziego
śledczego, lecz nie mógł podać
żadnych szczegółów, wyjaśniają-
cych sprawę. Takie same zezna-
nia złożył i Bizek. Dotychczaso-
wy wynik dochodzeń nasuwa sil-
nie uzasadnione podejrzenie, że
wymienieni padli ofiarą strzelani-
ny ze strony nieznanego narazie
kłusownika. W sprawie tej pro-
wadzone są energiczne docho-
dzenia w celu  wyśledzenia
sprawcy.

Wielkie trzęsienie ziemi nawiedziło Japonię
TOKJO. (Pat). Miasto Mishima

na półwyspie Izu zostało częścio-
wo zniszczone przez dzisiejsze
trzęsienie ziemi.

TOKJO. (Pat). Trzęsienie zie-
mi, którę nastąpiło dzisiaj około
godziny 7-ej rano, spowodowało
wielkie szkody na znacznej po-
wierzchni, obejmującej głównie
okręg Szizuoka, położony o 100
mil na południe od stolicy. Licz-
ba ofiar ludzkich przewyższa
1000 osób, z czego zabitych
jest zgórą 200. Okropność ka-
tastrofy powiększyły jeszcze po-
żary, od których ucierpiały naj-
bardziej miejscowości Mischoma,
Numczu, Nagako,
Miejscowość  kąpielowa . Hako-
nemaszi, która zniszczona była
 

Ito i Apami.'

już raz w roku 1923,
nownemu zniszczeniu.

TOKJO. (Pat). Według ostat-
niego komunikatu urzędowego,
liczba zabitych przy trzęsieniu
ziemi w okręgu Szizuoka wynosi
187 osób, podczas gdy dzien-
niki podają liczbę 219 zabitych.
Panują obawy, iż w okręgach
Szuzinzi, Ovito, Szimoda i Hakoni
wyrządzone zostały również znacz-
ne szkody, lecz z powodu: przer-
wy w komunikacji brak dotych-
czas wszelkich wiadomości. W
Atami wytrysnęło źródło wody
gorącej, które bije na znaczną
wysokość. Powszeckny niepokój
budzi los 300 róbotników, budu-
jących w poliżu tunel, do którego
wejście zostało zasypane.

uległa po-

 

Dookoła projektu rządowego ordynacji
podatkowej.

„Gazeta Handlowa” zamieszcza
opinję kupiectwa polskiego odno-
śnie do projektu rządowego ordy-
nacji podatkowej, uwzględniając

sprawę skaso-
wania istniejących dotychczas ko-
misyj szacunkowych dla podat-
ków dochodowego i przernysło-
wego.

Projekt, wychodząc z założe-
nia, że komisje szacunkowe nie
spełniają należycie włożonych na
nie zadań, opaił się na opinii,
wyrażonej swego czasu przez prof.
Kemmerera, że komisje szacun-
kowe należałoby w Polsce usu-
nąć, a czynności wymiarowe pier-
wszej instancji przekazać wyłą-
cznie urzędom skarbowym.

Jakkoiwiek opinja, co do uży-
teczności działalności komisyj sza-
cunkowych jest sporna, musimy
jednak przyznać, że komisje te
istotnie zbyt często nie odpowia-
dają swemu celowi. Niejednokro-
tnie jest to winą samych człon-
ków komisji, że nie traktują swych
praw i obowiązków z punktu wi-
dzenia ściśle przedmiotowego i
obywatelskiego, częściej jednak
działalność komisyj jest utrudnio-
na z winy dotychczasowej naszej
procedury podatkowej i nisokre-
šlonych należycie kompetencyj
jej członków i naczelników urzę-
dów skarbowych, jako przewodni-
czących komisyj.
W konsekwencji prowadzi to

oczywiście do zupełnego zaniku
odpowiedzialności za uskutecznio-
ny wymiar, gdyż naczelnik urzędu
skarbowego zasłania się tem,
że wymiar uskuteczniła komisja,
natomiast członkowie komisji
twierdzą, iż wymiar narzucił im
przewodniczący komisji, a więc
urzędnik skarbowy.

O ile zatem chodzi o stwier-
dzenie odpowiedzialności za wy-
miar, to przekazanie czynności
wymiarowych bezpośrednio wła-
dzy skarbowej ułatwi to zadanie
bezwarunkowo.

Toteż fakt zniesienia komisyj
szacunkowych, ostatnio zwłaszcza
bardzo często zaczepianych przez
szerokie rzesze płatników, nie
napotyka na większe sprzeciwy,
pod warukiem jednak, że w Il-ej
instancji t. jj w komisjach odwo-
ławczych czynnik obywatelski,
powołany z pośród płatników
będzie jak najszerzej uwzględnio-
ny i respektowany. Tak też miało
być wedie opinji prof. Kemme-
rera.

Tymczasem projekt zagadnie-
nia tego nie rozwiązuje należy-
cie, a przeciwnie, traktuje je jed-
nostronnie i chaotycznie. Wpraw-
dzie przy samem powoływaniu
składu komisyj odwoławczych
(art. 11) widoczny jest pewien
postęp przez zwiększenie ilości
członków, wprowadzońych na pod-
stawie propozycji  organizacyj

gospodarcżych, mianowicie udział
czynnika obywatelskiego pcwię-
ksza się z+ pół na dwie trzecie
ogólnego składu komisyj— jednak
dalsze postanowienia (art. 17),
przewidujące, iż komisja szacun-
kowa orzeka w sekcjach, złożo-
nych z przewodniczącego i 8
członków, w czem 4 mianowa-
nych, przekreśla w praktyce zu-
pełnie zwiększenie udziału czyn-
nika obywatelskiego, z pośród
grona podatników w komisji od-
woławczej. 3

Przeciwko podobnemu potrak-
towaniu sprawy musimy oczy:
wiście zaoponować i domagać
się w sekcjach, sprawujących
czynności odwoiawcze, składu,
odpowiadającego ogólnemu ukła-
dowi komisji odwoławczej, t. j.
proporcji na jedną trzecią człon-
ków mianowanych—dwie trzecie
członków z wyborów. Postulat
ten jest zresztą zupełnie logicz-
ny, jeżeli za punkt wyjścia weź:
miemy ogólny skład komisji od
woławczej. Tylko bowiem za ce-
nę należytej rozbudowy komisji
odwoławczej i przez zapewnienie
jej orzeczeniom—tak ze względu
na skład osobowy, jak i proce-
durę rozstrzygania—aby zapadały
na podstawie rzeczowego i wszech-
stronnego rozpatrzenia zarzutów
podatnika, mogą sfery gospodar-
cze zgodzić się na usunięcie ko-
misyj szacunkowych w lej in-
stancji.

Nie do przyjęcia jest również
postanowienie art. 20, że, o ile w
oznaczonej godzinie nie jawią się
na posiedzenie członkowie sekcji
komisji odwoławczej, posiedzenie
rozpoczyna się o godzin później,
bez względu na. ilość obecnych
członków, a zapadłe uchwały bę-
dą prawomocne—gdyż w ten spo-
sób w praktyce możnaby dopro-
wadzić do absurdu, że komisja
odwolawcza np. w składzie 2
urzędników mogłaby rozpatrywać
ostateczne odwołania.

Także art. 66 projektu, zarów-
no w interesie skarbu państwa,
jak i podatnika, należałoby sta-
nowczo zmodyfikować w tym du-
chu, że płatnikowi, który ma za-
ległości dawniejsze, przysługuje
prawo dysponowania wpłaconych
kwot na bieżące raty podatkowe.

Niejednokrotnie bowiem płat-
nicy, posiadający zaległości a
znajdujący się w ciężkiem poło-
żeniu gospodarczem, ostatnim wy-
siłkiem zdobywają się jeszcze na
płacenie bieżących rat podatko-
wych, aby uzyskać prolongatęi
rozłożenie ratalne spłaty zale-
głości — gdyby natomiast usku-
teczniane przez nich wpłaty za-
częto rygorystycznie obracać na
koszty egzekucyj i odsetki zwło-
ki, zniechęcony płatnik, widząc
beznadziejność swego położenia
i niemożność wyjścia ź „niego,

 

 

Maszyny do Szycia
kupujcie tylko u
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przestałby wogóle płacić podatki,
sam przyśpieszyłby swą ruinę, a
skarb państwa pozbawił wpływów.
W dziedzinie t. zw. „kar za

zwłokę” należałoby zerwać z do-
tychczasową nomenklaturą, nie-
zgodną i ze stanem faktycznym,
bo są to w rzeczywistości odsetki
zwłoki i sprzeciwia się poprostu
moralności podatkowej, aby oby
watel za to, że nie jest w stanie
zapłacić w terminie podatku, był
„karany* za tę zwłokę.

Wprowadzenie terminu „od-
setki za zwłokę” w  odróżnianiu
od drugiego „odsetki za odrocze-
nie* będzie o wiele właściwsze,
przyczem pierwsze powinny wy-
nosić obecnie nie więcej, niż 12
proc. w stosunku rocznym, dru-
gie zaś 2 proc. ponad každora-
zową stopę dyskontową Banku
Polskiego. Koszty egzekucyjne,
wynoszące dotychczas 5 proc.,
powinny być również w nowej
ordynacji obniżone definitywnie
do 2 proc. przy określeniu maksy-
malnej ich wysokości do 1.000 zł.

Koniecznem wydaje się także
zliberalizowanie art. 80, który
opiera się na dotychczasowym
art. 94 ust. o podatku przemy-
słowym. Mianowicie odpis po-
datku, całkowity lub częściowy,
powinien mieć miejsce już wtedy,
gdy podatnik na podstawie ksiąg
albo innych dowodów wykaże, iż
uiszczenie podatku zagraża byto-
wi jego przedsiębiorstwa. Do-
tychczasowe stosowanie wspom-
nianego art. 94 nie odpowiadalo
istotnym potrzebom życia.

Artykuły 85 i 93 przez nało-
żenie na wszystkich obowiązku
dostarczania władzom skarbowym
informacyj o „innych osobach* i
o „innych podatnikach* stawiają
pod znakiem zapytania całą ta-
jemnicę handlową i bankową,
toteż w interesie gospodarczego
obrotu powinny być odpowied-
nio zmienione.

Odnośnie art. 105 uważamy
za pożądane wstawienie przepisu
analogicznego do tego, jaki się
znajduje w roporządzeniu wyko-
nawczem do ustawy o podatku
przemysłowym, że przy ocenie
ksiąg handlowych należy zwracać
uwagę na ich istotną wartość i
rzetelność, pomijając formalnebra-
ki i usterki.

Do art. 106 należałoby dodać,
że badanie ksiąg należy przepro-
wadzić w odnośnej firmie w cza-
sie i sposobie, jak najmniej u-
trudniającym  płatnikowi spełnie-
nie jego czynności zawodowych.

Przedstawione powyżej uwagi
nie wyczerpują oczywiściz całe-
go tematu, a wogóle nie poru-
szają drugiej części ordynacji, tj.
działu egzekucyjnego.

L ralojPolski
Echa Brześcia.

Jak informuje  „Robotnik”,
stan zdrowia zwolnionych w po-
niedziałek za kaucją b. posłów
Mieczysława Mastka, Adama Pra-
giera oraz Wł. Kiernika wymaga
dłuższego odpoczynku i serdecz-
nej opieki.

Największą przyjemność spra-
wiła im kąpiel, pierwsza od po-
czątku września.

„Polonja” katowicka donosi,
że większość opozycyjna nowego,
trzeciego Sejmu śląskiego na
pierwszem posiedzeniu postawi
wniosek o wypuszczenie na wol-
ność więźnia brzeskiego, posła
Korfantego Wojciecha,  przeby-
wającego w więzieniu w War-
szawie.

Sport.
Zebranie AE Komitetu

Jutro w Magistracie o godzi-
nie 19 odbędzie się posiedzenie
Miejśkłego Komitetu W. F. iP. W.
z następującym porządkiem dzien-
nym: 1) Współpraca Miejskiego
Komitetu W. F. z: organizacjami
sportowemi. 2) Praca W. F. na
terenie m. Wilna. 3) Sprawa ty-

 

  

godnia W.F. iP. W. 4) Wolne
wnioski. Ja. Nie.

GIEŁDA,
WARSZAWA 26.X [Ps t.).

Waluty 1 dewizy:

Doiary 8,90'/ —8,92',—8,88!/,.
Belgja 124,34 124,65—124,03.
Londyn 43,31 —43,42—43,20.
Nowy York 8,911—8,931--8,891.
Nowy York kabel 8,92—8,94—8,90.
Paryż 35,04! ,—35,13—34,95.
Praga 26,44—26,50—26,38.
Stokholm 239,42 —240,02—238,82.
Szwajcarja 172,70—173,13—172,27.
Wiedeń 125,54—125,85—125,23.
Berlin w obrotach prywatnych 212,62.

Papiery procentowe:

Pożyczka inwestycyjna (seryjna) —
103,50 5*/, konwersyjna 50. 5 io
wa 46,75—46,50, 79, stabilizacyjna 82,50,
8% L. Z. B. G.K. IB. R, obligacje B.
G. K. 94, Te same 7 ;, 83,25, 8'/, L. Z. T.
K. Przem. Polskiego 86, 4',?„ziemskie
53, 7', ziemskie dolarowe 76,50, 4'|*,
warszawskie 54, 5/, warszawskie 57,50
—57, 8', warszawskie 72,25—72-=72,50,
6%: obl. poż. konwersyjnej m. Warsza:
wy VIII i IX em. 50,50.

Akcje:
Bank Polski 158,50>159, Sole Pota+

sowe 88, Lilpop 24, Modrzejów 10,50
11, Starachowice 14,75,

each*
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Obywatele!
Wilno jest miastem akademičkiem o wiekowych tradycjach.

Rok rocznie nowe zastępy młodych płyną w mury uniwersy-

teckie. Nie zważają na przeszkody, na głód i chłód, który ich czeka

na tej drodze, ale idą po.wiedzę, aby przez nią stać się użytecznymi

pracownikami społeczeństwa.

Wiemy wszyscy, w jak trudnych warunkach kształci się nasza

młodzież akademicka, zmuszona w czasie studjów troszczyć się

o chleb i dach nad głową. Taki stan rzeczy wyczerpuje ją moralnie

i fizycznie. Nadomiar złego po całorocznej pracy niema gdzie 'wy-

począć i nabrać sił do walki z życiem i dalszej pracy. Niema gdzie

poratować nadwątlonego pracą zdrowia.

Budowa Kolonij Letnich, Domów Zdrowia, sanatorjów, domów

akademickich, pomoc w nauce wreszcie—to najbardziej palące po-

trzeby młodzieży akademickiej.

Dzięki dotychczasowemu poparciu społeczeństwa jesteśmy już

na drodze częściowego zaspokojenia tych potrzeb. Wykończono bu-

dowę pierwszego domu w Akademickiej Kolonji Wypoczynkowej

w Legaciszkach. Pozatem z funduszów uzyskanych z ofiarności spo-

łeczeństwa, wybitnie wspomagana jest Bratnia Pomoc Polskiej Mio-

dzieży Akademickiej Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie.

Ulfamy, że społeczeństwo nasze, które niejednokrotnie złożyło

dowody, że rozumie i odczuwa ciężki los młodzieży akademickiej,

nie poskąpi grosza na ten cel, bo rozpoczęta praca nie może ulec

przerwie, a dotychczasowe wysiłki i osiągnięte rezultaty nie mogą

być zmarnowane. Pamiętajmy, że pomoc młodzieży akademickiej

jest dziś
Od

już z kolei Tydzień
Jest to okres,

Akademika.

akademika, okres wzmożonej akcji społecznej

społecznym obowiązkiem każdego obywatela.

27 listopada do 4 grudnia r. b. odbędzie się doroczny IX-ty

który ma być próbą stosunku społeczeństwa do
w celu zaspokojenia

najpilniejszych potrzeb kształcącej się w murach Wszechnicy Bato-

rowej młodzieży. Niech każdy w tym okresie w miarę środkówi sił

przyczyni się do ulżenia doli jej, w przeświadczeniu, że spełnia swój

konieczny obowiązek.
Niech nikogo nie zabraknie w szeregach członków Kół Przyja-

ciół Akademika.
Pieniądz Wasz, obywatele, nie pójdzie na marne, gdyż idąc do

Skarbnicy sił narodowych, stokrotny w przyszłości odda procent.

Wojewódzki Komitet Wileński
Pomocy Poiskiej Młodżieży Akademickiej

Prezes — Wojewoda Władysław Raczkiewicz.

Wiceprezesi: Naczelnik Konrad Jocz, Prof. dr. Włady-
sław Jakowicki.

Członkowie: J. E. Ks. Biskup Kazimierz Michalkiewicz,

Prof. Dr. Tadeusz Czeżowski, Marjan Kowalski, Prezes Jan
Pietraszewski,
ciński, Dyrektor Hipolit Siemiradzki,

Radca Stanisław Zdanowicz,Szmidt,
Jerzy Dietrich.

Wilno, w listopadzie 1930 r.

Inż. August Przygodzki, Prezes Roman Ru-
Dyrektor Władysław
Ryszard Puchalski,

 

 

W sprawie Święta
Młodzieży.

Do wszystkich Stowarzyszeń

Młodzieży Polskiej Wileńskiego

Związku Młodzieży Polskiej.

Rokrocznie obchodzimy nasze

„Święto Młodzieży* w niedzielę

po 13 listopada, t. j. po dniu po-

święconym w życiu košcielnem
czci naszego Patrona Sw.Stani-
sława Kostki. W roku bieżącym

ze względu na wybory nie mo-

gliśmy obchodzić naszego święta

w dniu 16 listopada, a ze wzglę-

du na naszą apartyjną pracę
wychowawczą odłożyliśmy święto
na dzień 30 listopada.
W dniu tym cały naród i pań

stwo obchodzi uroczyście 100 ną
rocznicę powstania listopadowego.
W liczbie tych, którzy składają
hołd bohaterom walk o niepodle-
głość Ojczyzny SMP. mają stanąć
w pierwszych szeregach, a gdzie
warunki pozwolą należy wziąć

inicjatywę obchodu w swe ręce.
Dzień 30 listopada dla nas

ma to jeszcze szczególne znacze-
nie, że w dniu tym Najdostoj-
niejszy Protektor Stowarzyszeń

Młodzieży Polskiej J E. Ks. Arcy-
biskup Romuald Jaibrzykowski

obchodzi 12 rocznicę Konsekracji

na Biskupa.
Wobec powyższego jeszcze raz

przypominamy i zarządzamy:
1-0 „Swieęto Mlodziežy" wszy-

stkie Stowarzyszenia Młodzieży
Polskiej w dniu 30 listopada r. b.
połączą się z obchodem 100 lecia
powstania listopadowego, biorąc
udział w ogólnym obchodzie wraz
z całem społeczeństwem. Na aka-
demjach stowarzyszeniowych omó-
wią znaczenie powstania listopa-

dowego i chwil parę poświęcą

rocznicy Konsekracji J. E. Ks. Ar-
cybiskupa Metropolity.

2-0 Dopuszczalne jest przeło-

żenie „Swięta Młodzieży”, jeżeli
tego wyrnagają warunki lokalne
na dzień 7.XII, lub 8.XII r. b.

Jednocześnie podajemy do.
wiadomości, iż Wileński Urząd
Wojewódzki, pismem swem z dn.
25.X1.1930 roku L. dz. V.1631/30,
udzielił zezwolenia na obchód
„Święta Młodzieży” na terenie ca-
łego Województwa według nastę-
pującego programu:

1-0 pochód SMP do kościoła,
a następnie do losalu SMP.

2-0 Akademja uroczystą ku
czci Sw. Stanisława Kostki, łącz-
nie z obchodem 100-nej rocznicy
powstania listopadowego i 12-tej
rocznicy konsekracji J. E. Ks.
Arcybiskupa Metropolity  Wileń-
skiego.

3:0 Ewentualne zawody spor-
towe.

Taksamo Nowogródzki Urząd
Wojewódzki pismam z dnia
27.XI. r. b. L. dz. B. P. (II) 3422
udzielił zezwolenia na obchód
„Święta Młodzieży* na Okręg
Lidzki (powiaty: lidzki, wołożyń-
ski, szczuczyński i _ słonimski)
według takiegoż programu. Z
Województwa Białostockiego do-
tychczas odpowiedź na nasze
pismo nie nadeszła,

Stowarzyszenia Młodzieży Pol
skiej obowiązane są podać do
wiadomości poszczególnych P. P,
Starostów szczegółowy program
obchodu przed niedzielą t. j.
najpóźniej w sobotę 29XI rano.

Gotów! Sprawie służ!
Związek Młodzieży Polskiej

w Wilnie.
  

Przy otyłości, artretyzmie i cho-
robie cukrowej, naturalna woda gorz-
ka „Franciszka-Józefa* wzmacnia czyn-
ności żołądka i kiszek oraz ułetwia tra-
wienie. — Żądać w aptekach i drog.

40124

 

 

  

Zamordowanie biskupa.
LONDYN (Pat.) Delegat stoli-

cy apostolskiej przy ambasadzie
włoskiej otrzymał potwierdzenie
wiadcmości o morderstwie bisku-
pa Soggiu. Do rządu chińskiego
wysłosowany Został energiczny
protest.

k e SEEA

KRONIKA.
Z miasta.

— Lustracja budowy archi-
wum państwowego. W dn. 25
i 26 listopada bawił w Wilnie p.
Rybarski, radca ministerjalny, w
charakterze delegata Min. W. R.
i O. P., w sprawie rozmieszcze-
nia archiwaljów w budującym
się gmachu dla Archiwum pań-
stwowego przy ul. Teatralnej.

Ministerstwo uważa za ko-
nieczne tak rozplanować archi-
walja, żeby pomieścić to wszystko,
co się znajduje w kościele Fran-
ciszkańskim, który oddawna zde-
cydowano oddać na potrzeby
kultu religijnego. ()
— Odsłonięcie tablic pa-

miątkowych po Mickiewiczu.
W związku z 75-tą rocznicą zgo-
nu Adama Mickiewicza odbyła
się w dniu wczorajszym uroczy-
stość odsłonięcia dwóch tablic
pamiątkowych wdom ach, gdzie
niegdyś mieszkał wielki wieszcz
narodu. Sam akt odsłonięcia ta-
blic poprzedziło o godz. 9 rano
nabożeństwo w kościele św. Jana,
które celebrował ks. proboszcz
Miłkowski.

Na nabożeństwie obecni byli
przedstawiciele władz na czele z
wice wojewodą, prezydentem
miasta, kuratorem szkolnym i
starostą grodzkim. Licznie repre-
zentowana Dyła młodzież aka-
demicka oraz delegacja wszystkich.
gimnazjów wileńskich.

Po skończonem nabożeństwie
zebrani udali się na zauł. Lite-
racki do posesji Nr. 5, gdzie po
krótkiem okolicznościowem prze-
mówieniu odsłonięcia tablicy da-
konał prof. Kościałkowski.

Następnie podobna uroczy-
stość odbyła się przy drugim do-
mu, gdzie mieszkał Mickiewicz,
przy ul. Wielkiej 46 Tutaj prze-
mawiał profesor St. Cywiński.

Inicjatywę ufundowania tablic,
których odsłonięcie nastąpiło, dał
ś. p. Czesław Jankowski, razem
ze znanym miłośnikiem i bada-
czem przeszłości Wilna, p. Lucja-
nem Uziębło, którzy złożyli pier-
wsze ofiary na ten cel. Myśl tę
podchwyciło grono maturzystów
b. rosyjskiego gimnazjum z lat
1907, 1908i 1909, i realizację ufun-
dowania tablic doprowadziło do
końca.
W ten sposób Wilno posiada

już trzy tablice pamiątkowe na
domach, w których mieszkał Mi-
ckiewicz. Pierwszą tablicę, wkrót-
ce pc okupacji niemieckiej, ufun-
dował własnym sumptem wlašci-
ciel domu przy zauł. Bernardyń-
skim 11, gdzie mieszkał Mickie-
wicz w 1822 roku r. (d)

Sprawy miejskie.
« — Nowa taryfa elektryczna.
Wydział elektryczny Magistratu
przystąpił do opracowania nowej
taryfy za korzystanie z prądu
elektrycznego z elektrowni miej-
skiej. Nowa taryfa prawdopo-
dobnie pójdzie w kierunku pod-
wyższenia opłat. Należy zazna-
czyć, że taryfa na prąd z elek-
trowni miejskiej w Wiinie jest już
najdroższą .z większych miast w
Polsce. (i)
— Realizacja ze budowy

łaźni ludowej i Il domu robot-
niczego. Magistrat m. Wilna po-
lecił Sekcji technicznej przepro-
wadzenie realizacji planów budo-
wy wielkiej łaźni ludowej przy
ul. Wingry i Illgo domu robotni-
czego przy ul. Derewnickiej. d
— Statuty podatkowe nie

będą zmienione. Na wczoraj-
szem posiedzeniu Magistratu była
rozpatrywana sprawa statutów

podatkowych. Na posiedzeniu tem
uchwalono nie wprowadzać żad-
nych zmian w opłatach i normy
podatkowe pozostawić w formie
niezmienionej. d
— Rewizja gospodarki stra-

ży ogniowej. Celem zbadania
gospodarki w straży ogniowej,
powołana została specjalna ko-
misja z ramienia wydziału kontro-

li, która przystąpiła do pracy.
Równocześnie prace kontrolne
i rewizyjne prowadzi inna komisja
z ramienia Rady Miejskiej.

Szczegółowe wyniki z tych re-
wizji złożone zostaną na najbliż-
sze posiedzenie komisji rewizyj-
nej, która odbędzie się 2 gru-
dnia r. b. (d)
— Zapowiedź ożywionego

ruchu budowlanego. W ostatnim
miesiącu do Komitetu rozbudowy
m. Wilna wpłynęło kilkadziesiąt
podań od poszczególnych peten-
tów i spółdzielni mieszkaniowych
na sumę 10 milj. zł. Ponieważ
przydział kontyngentu na rozbu-
dowę, Komitet otrzyma dopiero
w marcu 1931 r., żadnych więe
obecnie pożyczek, ani kredytów,
Komitet nie udziela.

Zaznaczyć należy, iż w ub. ro-
ku budowlanym zapotrzebowanie
petentów wynosiło niecałe 3 milj.
zł. Wnioskować z tego można, iż
w przyszłym roku, ruch budewla
ny w Wilnie znacznie postąpi na-
przód.

Według uzyskanych informa-
cyj, w 1931 r. w Wilnie rozpo-
cznie się budowa około 50 do-
mów mieszkalnych. (d)

Sprawy wojskowe,
— Zebranie konstytucyjne

Koła Podchorążych Rezerwy
przy kole Związku Oficerów Re-
zerwy odbędzie się dn. 28 bm. o
godz. 7 m. 30 w Kasynie Garni-
zonowem (Mickiewisza 13). Za-
rząd Koła Z. O. R. prosi pp. pod-
chorążych rezerwy o jaknajlicz-
niejszy udział.

Sprawy rolne.
— Stan zasiewów jesien-

nych. Wedlug danych dzistu rol-
niczego wydziału powiatowego Sej-
miku Wileńsko-Trockiego, stan
tegorocznych zasiewów jesiennych
jest niezły. W niektórych miej-
scach, gdzie były grubsze warst-
wy śniegu, zostały uszkodzone
oziminy.

Sprawy samorządowe.
— Zjazd burmistrzów i pi-

sarzy gminnych. Dnia 5 grud-
nia w Wilnie odbędzie się zjazd
burmistrzów, wójtów, sekretarzy i
pisarzy gminnych z terenu pow.
Wileńsko-Trockiego.

Na zjeździe rozpatrzony zo-
stanie budżet powiatowy na rok
1931-32 oraz kwestja zlikwidowa-
nia zaległości podatkowych.

Sprawy sanitarne.
— Obowiązek powszechne-

go szczepienia ospy. Jak wia-
domo, Magistrat obowiązany jest
na mocy ustawy dokonywać pow-
szechnego szczepienia ospy. Do-
tychczas zaś szczepienia te no-
szą charakter szczepień dobro-
wolnych i ograniczyły się do 3717
szczepień wtedy, gdy sądząc z
ogólnego przeciętnego przyrostu
ludności, należałoby dokoneć o-
koło 9000 szczepień pierwszora-
zowych. Podobny stan rzeczy
może spowodować wybuch epi-
demiji ospy w Wilnie.

Wobec tego, Urząd Wojewódz-
ki polecił Magistratowi w roku
przyszłym wprowadzić bezwzględ-
ne obowiązkowe szczepienie
ospy ochronnej dla wszystkich.
Również zostało zalecone stoso-
wanie w szerokim zakresie szcze-
pienia przeciw błonicznegoi prze-
ciw plonicznego. (1)

Z życia stowarzyszeń.
— Przedstawienie amator-

skie. W dniu 29 listopada o go-
dzinie 6 wiecz. w sali parafjalnej
przy kościele św. Jana (Zamko-
wa 19) staraniem Koła Drama-
tycznego zostanie odegrany dra
mat w 3:ch aktach p. t. „29 Li-
stopad”.
— Uroczysty obchód 25-ie-

cia działalności Wileńsk. T-wa
Muzycznego „Lutnia* na polu
artystycznem i spolecznem wyz-
naczony został na dzień 8-go

grudnia r. b. O godz. 10 rano
odbędzie się nabożeństwo w ko-
ściele dw. Franciszka—(po-Ber-
nardyńskim); © godz. 8 wieczór
w sali teatralnej „Lutnia” odbę-
dzie się wieczór jubileuszowy z
działem koncertowym—w wyko-
naniu solistów, Chóru „Lutni”
Wileńskiej i orkiestry.
— Zarząd Towarzystwa 0-

pieki nad Zwierzętami prosi
Członków i Sympatyków Towa-
rzystwa, którzyby chcieli wziąć
udział w przyjęciu p. Maszew-
skiej-Knappe, o zgłaszanie się do
Sekretarjatu Towarzystwa ul. Ta-
tarska 2, w godz. 6—7 wiecz.
— Kursy sanitarne Czerwo-

nego Krzyża dla sióstr pogoto-
wia rozpoczną się „w pierwszej
połowie stycznia r. p.

Podania o przyjęcie przyjmu-
je Sekcja Sióstr — Zawalna 1 w
poniedziałki, środy i piątki od
godz. 6-ej do B-ej wieczór, do
duia 6 grudnia r. b. włącznie.

Sprawy uniwersyteckie.
— Z Wydziału Humanistycz-

nego U. $. B. Stopień magistra
filozofji w zakresie historji uzy-
skały: Helena Zmudzka, Mirjam
Blochówna i Róża Baumówna.
— Powszechny wykład uni-

wersytecki p. t: „Witold W.
Książe Litewski* wygłosi doc. dr.
Ryszard Mienicki we eswartek
27 b. m. o godz. 19-ej w Auli
Kolumnowej. Wstęp 50 gr., dla
młodzieży 20 gr.

Sprawy akademickie.
— Na walnem zebraniu Aka-

demickiego Koła Misyjnego wy-
łoniono nowy zarząd, który ukon-
stytuował się w następującym
składzie: Leokadja Sadowska —
prezes, Wiktor Kuczyński—wice-
prezes, Zofja Folwarska — sekre-
tarz,  Leokadja Pieczkówna —
skarbnik. Do komisji rewizyjnej
weszli: Swiežynski Zdzisław —
przewodniczący, Niewiarowska Ha-
lina i Łaszkiewiczówna Marja —
członkowie.
— Obowiązki Pań Gospedyń

Honorowych „Czarnej Kawy” IX-go
„Tygodnia Akademickiego” łaska-
wie objąć raczyły:

Białasowa Stenisławowa, Bzowska
Kaziinierzowa, Besowska Franciszkowa,
Donesowa Feliksowa, Domańska Wła-
dysławowa, Dziewulska Władysławowa,
Dmochowska Władysława, Ehrenkreutzo-
wa Stefanowa, Englowa Mieczysławowa,
Głowińska Antoniowa, Glazerowa Sie-
fanowa, Glatmanowa Juljuszowa, Ho-
roszkiewiczówna Walentyna, Jamonitowa
Maciejowa, Jasińska Zbigniewowa, Ja-
kowicka Władysławowa, Janicka Julja-
nowa, Januszkiewiczowa Aleksandrowa,
Jeleńska Mieczysławowa, Joczowa Kon-
radowa, Kirtiklisowa Stefanowa, Kier-
snowska Tadeuszowa, Kubicka Bene-
dyktynowa, Klottowa Janowa, Kownacka
Piotrowa, Kowalska Edmundowa, Korol-

cowa Józefowa, Landauowa pulk., Ła-
stowska Józefowa, Materska Ignacowa,
Mazurowska Stefanowa,  Marcinowska
Klemensowa, Mianowska Stanisławowa,
Michejdzina Kornelowa, Mienicka Ale-
ksandrowa, Moszyńska Janowa, Okowa
Janowa, Orłowska Zenonowa, Obiezier-
ska Mieczysławowa, Otrębska Janowa,
Opoczyńska Kazimierzowa, Patkowska
Józefowa, Pietraszewska Janowa, Pigo-
niowa Stanisławowa, . Pogorzelska Ste-
fanowa, Prūfercwa Janowa, Przygodzka
Augustowa, Raczkiewiczowa Władysła-
wowe, Radwańska Janowa, Rucińska
Romanowa, Rydzewska Bronisławowa,
Reicherowa Michałowa, Rackiewiczowa
Oktawjanowa, Samorewiczowa Kazimie-
rzowa, Schilling - Sengalewiczowa Ser-
gjuszowa, Sumorokowa Leonowa, So-
poćkowa Józefowa, Srebrnowa Stefa-
nowa, Siemiradzka Hipolitowa, Szmid-
towa Władvsławowa, Szniolisowa Bole-
sławowa, Szumańska Władysławowa,
Węsłąwska Stanisłewowa, Wróblewska
Bronisławowa, Wilczewska Gabrjelowa,
Zawadzka Władysławowa, Żuchowięzowa
Karolowa, Zdanowiczowa Stanisławowa,
Safarewiczowa Aleksandrowa.

Kronika policyjna.
-- Aresztowanie włamywa-

cza-dezertera. Onegdaj w Wil-
nie został aresztowany niebez-
pieczny włamywacz Zarecki, któ-
ry przed tygodniem zbiegł z wię-
zienia garnizonowego w Lidzie.
Podczas aresztowania Zarecki po-
dał się za dezertera z Rosji so-
wieckiej, wobec czego władze za-
mierzaly go wysiedlić lecz przy-
padkowo został poznany przez
jednego z funkcjonarjuszy P. P.
wobec tego decyzja wysiedlenia

”
 

została cofnięta i Zareckiego pod
silną eskortą odesłano do Lidy,

(a
— Włamanie do Milos

nia adwokatów wileńskich.
Wczoraj do mieszkania mec. Tur-
skiego Z. i Matyjasza J. zam, przy
ul. J. Jasińskiego 7 włamali się
nieznani sprawcy, którzy splą-
drowali całe mieszkanie, poczem
skracli palto, futra, 2 garnitury
oraz inne rzeczy wartości z górą
2000 zł. (a)
—_ Ujawnienie wielkiego

składu złodziejskiege przy ul.
Popławskiej. Władze śledcze wy-
kryły w Wilnie przy ul. Popław-
skiej wielki skład złodziejski, w
którym były nagromadzone rze-
czy, pochodzące z kradzieży jesz-
cze z roku 1928. Między rzecza-
mi znajduje się szereg cennych
przedmiotów, futer, rowerów, ma-
szyn i t. p.

Znalezione rzeczy przedstawia-
ja wartość przeszło 10000 zł.

Władze śledcze obecnie pro-
wadzą dochodzenie w kierunku
ujawnienia właścicieli wykrylego
składu.

— 8 podrzutków w ciągu 8 dni
znaleziono w Wiinie. W ostatnich
trzech dniach na terenie miasta znale-
ziono 8 podrzutków z czego płci mę-
skiej 5 i żeńskiej 3. Podrzutki umie-
szczono w przytułku Dzieciątka Jezus.

a
— Ujawnienie przemytu. Na dwor-

cu kolejowym Wilno—Osob. funkcjona-
riusze wydzialu śledczego zatrzymali
Rrjasionka Arsenjusza i Parefjonka Teo-
dora, mieszkańców wsi Haciusze gm.
Jodzkiej. Przy zatrzymanych ujawnieno
przemyt składający się ze 120 klg. ro-
dzynek.

— Sekwestrator w opałach. Oneg-
daj miano licytować za zaległe podatki
B. Krapiwnika zamieszkałego przy ul.
Kaiwaryjskiej 16, właściciela sklepu z
owocami i wodą sodową.

Już za godzinę przed
przed frontem
ciekawych. ć

Gdy zajechał z furą przed sklep
sekwestrator, wszyscy zebrani powitali
ge wrzaskami i wyzwiskami.

W czasie wynoszenia przedmiotów
na furę, kliku osobników usiłowało wyr-
wać je z rąk sekwestratora.

Ż każdą chwilą rósł tłum. Coraz
groźniejsze padały pod adresem sekwe-
stratora i Magistratu wyzwiska.

Przybyła na miejsce policja zlikwi-
dowała zajście. (s)

Różne.
— Niedokładna nazwa. W felje

tonie Ludwiki Życkiej p. t. „Zarys dzie-
jów polskiej oświaty tajnej ra Ziemiach
Wschodnich”, niedokładnie wymieniona
została nazwa towarzystwa neuczyciel-
skiego utrzymującego schronisko nau-
czycielek - weteranek.

Chodzi mianowicie o „Stowarzysze-
nie Nauczycielstwa Polskiego w Wilnie”.

— Drukarnia Archidiecezjalna ni-
niejszem komunikuje, że p. Hipolit Sie-
maszko od dnia 31 października r. b.

licytacją
sklepu zebrał się tłum

nie jest już pracownikiem tej dru-
karni.

Zabawy.
— „Czarna kawa" na wpisy

Szke!ne. Dnia 29 b. m. w Sali Klubu
Techników (uł. Wileńska 33) o g. 9-iej
więczorem odbędzie się „Czarna kawa”
z działem koncertowym i tańcami na
rzecz wpisów szkolnych dla niezamoż-
nych uczniów organizowana przez Opie-
kę szkolną przy gimn im. Adama Mic
kiewicza.

Teatr, muzyka ! sztuka.
— Teatr Miejski na Pohulanca.

Dziś z powodu przygotowań do wysta-
wienia „Nocy listopadowej" przedsta-
wienie zawieszone.

— „Noc listopadowa". W nadcho-
dzącą sobotę 29 b. m. celem uczczenia
100-nej rocznicy powstania listopado-
wego Teatr Miejski na Pohulance zapo-
wiada premjerę nieśmiertelnego dzieła
S. Wyspiańskiego „Noc listopadowa*.

— Teatr miejski w „Lutni*.
Dzisiejszy koncert Paolo Polaro. Fe-
nomenalny baryton wystąpi w Wilsie
raz jeden tylko dziś na koncercie w
Teatrze „Lutnia*. Bogaty program obej-
muje szereg aryj operowych, oraz
pieśni Koncert ten zorganizowany sta-
raniem Wileńskiego Tewarzystwa Fil-
harmonicznege.

— „„Cierpki owoc". Na dzień ju-
trzejszy zapowiedziana została premje-
ra wytwornej komedji Roberta Bracco.
Zajmująca treść, niefrasobliwy humor,
oraz role dające szerokie pole do po-
pisu, każą rokować komedji
trwałe powodzenie.

— Popołudniówki niedzielne od-
będą się w obu Teatrach po cenach
zniżonych. W Teatrze na Pohulance
Surguczewa „Skrzypce jesienne*. W
Teatrze „Lutnia* komedja Kiedrzyń-
skiego „Nie rzucaj mnie madame".

długo-

 

Mickiewicz w ostatniem  trzyleciu.
(Dokończenie).

Z pod pióra Aleksandra Bri-
cknera wyszła książeczka p. t.
Adam Mickiewicz — żywot i dzie-
ła (Bibl. Powsz. Nr. 1106—8). Dla
tych, którzy już twórczość poety
poznali, może ona stać się dobrą
pomocą jako repetytorjum. W
każdym razie jest to doskonałe
antidotum przeciwko epidemii
wszelkich t. zw. bryków, kluczy,
„charakterystyk literackich” it. p.
Nie znaczy jednak, aby ten kom-
pendjalny charakter książeczki
pozbawiał ją zupełnie oryginal-
ności. Trzeba pamiętać, że dla
Brūcknera nie istnieją „autoryte-
ty”; stąd te sądy, niezawsze uza-
sadnione, z któremi bierze chętka
posprzeczać się nieraz.

Następnie zwracamy uwagę aa
fenomen swojego rodzaju: dużą,
543 strony liczącą, książkę publi-
cysty lwowskiego Sfanisława Ros-
sowskiego, „Pan Tadeusz" — ro-
zbiór szczegółowy” (Lwów 1929,
Nakł. Jakubowskiego). Może naj-
lepiej gatunek tej roboty określił
sam autor, nazywając swą ksią-
żkę „prolegomenami estetyczne-
Imi”. Istotnie mamy tu do czynie-
hia z nadzwyczaj drobiazgową,
ale i subtelną analizą tych czyn-
ników, które wywołują w czytel-
niku wrażenia estetyczne, reakcję

intelektualno-uczuciową na pię+
kno, płynące z kart arcypoema-
tu. Nie wiedzieć, co więcej po-
dziwiać u autora: głębię zmysłu
krytycznego, czy szeroką skalę
wrażliwości artystycznej, ostrą wni-
kliwość obserwatora, czy wyrafi-
nowanie artysty.

Mimo to wielce słuszną wy-
daje się uwaga autora,że książka
nie należy do rzędu tych, „które
można jednym tchem przeczytać”,
albowiem „pochód przez gęstwę
problemów estetycznych—to rzecz
mozolna, jakkolwiek wdzięczna".
Wiernym sprzymierzeńcem książki
jest nieukrywany wcale entuzjazm
estetyka dla poematu; nie prze-
szkadza mu to jednak do zajęcia
objektywnego stanowiska wobec
takich czy innych fakrów, szcze-
gółów, postaci, opisów. Wśród
tych poglądów znajdą się zapewne
takie, na które nie każdy czytel-
nik zgodzi się bez zastrzeżeń. Za
przykład niech służy negatywny
stosunek autora do Hrabiego, do
którego przystępuje: autor z po-
glądem powziętym niejakoapriori,
lub odpowiedź na pytanie, kto
sprowadził do Soplicowa Moska-
li—Asesor czy Jankiel? Wartoby
wreszcie zdobyć się na rzeczową
ocenę muzycznych walorów za-
kończenia koncertu Wojskiego,
które sprawia raczej wrażenie
nagromadzenia zgrzytliwych dźwię*
ków jakiegoś nieistniejącego in“

 

strumentu niż „rogowej arcydzie-
ła sztuki”:

„ł szła muzyka coraz
szersza, coraz dalsza,
Coraz cichsza i coraz
czystsza, doskonalsza*.
Natomiast wręcz kapitalną jest

analiza porównań. Ogólnie: książ-
ka godna jak najszerszego zale-
cenia. Jest ona tym rzadkim
okazem, który wskazuje dowod-
nie, w jakim kierunku może pójść
współpraca nauki z literaturą,
współpraca, o której się dziś mó-
wi z okazji powstania Instytutu
popierania twórczości literackiej.
Najwięcej zainteresowania wśród

badaczy wzbudzają ostatnio „Dzia-
dy“. Stanisław Pigoń wydał świe-
żo książkę „Do źródeł Dziadów
kowieńsko-wileńskich" (Wilno 1930,
Bib. „Zródeł Mocy" Nr. 3), skla-
dającą się z dziewięciu rozdział-
ków, których kilka było już dru-
kowanych w zmienionej nieco po-
stacji w czasopismach. Jest to
studjum, oparte na badaniach
typowo genetycznych, którym ba-
dacz poświęca się najchętniej.
Jemuto i tejto metodzie głównie
zawdzięczać należy, że znamy już
dziś technikę tworzenia poetyckie-

"go Mickiewicza, że możemy swier-
dzić nieomylnie, iż dzieła poety nie
powstawały prawie nigdy odrazu,od
pierwszego rzutu, ale nawarstwiały
się chronologicznie, przechodziły
długą ewolucję, uwidocznioną w

licznych redakcjach i wyznaniach
poety. Tak było z „Panem Ta-
deuszetn*; podobnie ma się rzecz
z „Dziadami*. Praca omawiana
stawia za cel rehabilitację tezy
M. Konopnickiej z r. 1898, że
Il cz. „Dziadów* jest zarodkiem
całego dzieła. W ten sposób stara
się krytyk ustalić ostatecznie
chronologję powstania poszcze-
gólnych części „Dziadów* kowień-
sko-wileńskich oraz zrekonstruo-
wać przypuszczalny proces gene-
tyczny idei. Na genezę utworu
składa się kilka pierwiastków: po-
jęcia demonologiczne, folklor, źró-
dła obce (zwłaszcza staropruskie),
miłość romantyczna oraz żywioł
osobisty. Wyczerpująca analiza
podniet zewnętrznych i wewnętrz-
nych, które wpłynęły na rozrost
pierwotnego planu i rodzaj kształ-
towania poetyckiego, — to rdzeń
najciekawszej niewątpliwie i jed-
nej z najbardziej owocnych w re-
zultaty prac ostatniego trzylecia.

*"Ś. p. Józef Łytkowski ogłosił
rozprawkę p. t. Idea pracy naro-
dowej w „Dziadach” Mickiewicza
(Łódź 1929, Nkł, L. Fiszera). Jest
w niej dużo myśli trafnych, choć
ostatecznie nie nowych, dużo
spostrzeżeń, wybiegających da-
leko poza ramy zagadnienia.

Prawie współcześnie ukazały
się w Poznaniu dwie prace nki.
J. Jachowskiego. Jedna z nich.
Czesława Latawca „Dziady Ada*

ma Mickiewicza” (1929 r.) przy-
nosi nowe oświetlenie szeregu
problemów. Zastanawia się więc
autor nad sposobami zastosowa-
nia artystycznego teoryj magne-
tycznych w „Dziadąch* wileńskich
(na podstawie „Pamiętnika Ma-
gnetycznego”, red. przez Lachnic-
kiego), nad echem seansów spi-
rytystycznych w obrzędzie Dzia-
dów, nad wpływem humanitar-
nych teoryj Zana na poglądy
poety. Cz. Il, poświęconą „Dzia-
dom* drezdeńskim, rozpoczyna
autor od uwag wstępnych, mają-
cych stwierdzić związek poglądów
Saint-Martina z teorjami magne-
tycznemi. Dałej omawia rolę i
znaczenie saint - martinowskich
liczb i, stosując wyniki swych
rozważań do widzenia, konkludu-
je, że liczba 44 oznacza „człowie-
ka—Boga przyszłości*. Tezą au-
tora, która w pracy stale przebi-
ja, jest związek genetyczny całe-
go mistycyzmu z teorjami ma-
qnetycznemi. 1

Druga praca jest pióra Sfani-
sława Kodiadseskiego, który wy-
dał rozprawę „Ziemski Mesjasz
narodów" (1930 r.). W wielu miej-
scach zahacza badacz o pracę
Latawca, ale pod względem ści-
słości argumentacji i stopnia uza*
sadnień przewyższa ją nieskoń-
czerie. Jest to najnowsza próba,
usiłująca rozwikłać pociągającą
licznych badaczy zagadkę liczby 44.

W żmudnym, drobiazgowym wy-
wodzie, opierając się przedewszy-
stkiem na dziełach Saint-Martina
i literaturze teozoficznej, doszedł
autor do wniosku, że przyszłym
mężem opatrzniościowym będzie
„Człowiek Synteza, Ziemski Me-
sjasz Narodu polskiego i wszyst-
kich narodów świata", Zbawca
piątej epoki, która nastąpi po
Chrystusie.

Jak z gowyższego przeglądu
widać, 75:ta rocznica śmierci poe-
ty przyniosła przedewszystkiem
szereg studjów dotyczących „„Dzia-
dów*. Kto wie, czy nie w powie-
dzeniu poety: „Z Dziadów chcę*
zrobić jedyne dzieło moje warte
czytania“... — tkwi powód zainte-
resowania krytyki.

Chcę jeszcze uczynić jedną
uwagę. Może się komu wydać
conajmniej dziwne, że w ten spo-
sób, t. zn. przegiądem prac o
Mickiewiczu czcimy rocznicę jego
zgonu. Ale powtarzamy, cośmy
powiedzieli na wstępie: o kulcie
poety świadczy znajomość jego
twórczości. Znajomość ta jest
nieraz utrudniona wskutek zawi-
łości pewnych problemów, któ-
rych rozwiązaniu poświęca się
krytyka naukowa. |dlatego nie
wahaliśmy się poinformować czy-
telnika, co w omówionych pra:
cach znaleźć może. A znależć
może wiele, bo plon bogaty.

LeonStenkiewica,  



 

Listy do Redakcji.
0 szkoły poiskie zagranicą.

Na ostatnim Zjeździe b. ucze-
nic i uczniów gimnazjów św. Ka-
tarzyny w Petersburgu, który od-
był się w Wilnie, omawiano m. in.
sprawę kontynuowania w wolnej
Polsce tradycyj tych szkół, tak
cehlubnie znanych Polakom b. za-
boru rosyjskiego. Szkoły męska i
żeńska św. Katarzyny były, jak
wiadomo, piacówką religji zatoli-
ckiej i polskości w stolicy Rosji,
wykształciły liczne rzesze Pola-
ków i Polek, pochodzących prze-
ważnie z kresów lub z głębi
Rosji, uchroniły ich przed wyna-
rodowieniem i dały Polsce cały
szereg wybitnych obywateli i oby-
watelek, którzy obecnie pracują
z pożytkiem w odrodzonej Oj-
czyźnie. Na Zjeździe rzucono
myśl adoptowania przez Stowa-
rzyszenie jednej ze szkół w Pols-
ce, nadania jej nazwy Szkoły św.
Katarzyny i kształcenia w niej
dzieci b. uczenic i uczniów szko-
ły petersburskiej. Ideały i dąże-
nia nowej szkoły odpowiadałyby
tym hasłom, które krzewiono w
szkole macierzystej.

Jako długoletnia pracownica
pensji żeńskiej św. Katarzyny o-
powiedzieć się muszę za zmody-
fikowaniem tego projektu. Prag-
nęłabym bardzo, aby szkoła, któ-
rej poświęciłam najlepsze lata
mego życia, odrodziła się w no-
wej postaci, pod skzydłatni wol-
nej Ojczyzny. Ale dlatego właś-
nie, że przez tak długi czas wraz
z przełożoną i dzielnym zastę-
pem nauczycielstwa walczylam
przeciwko przešladowaniom rządu
rosyjskiego i že tak usilnie pra-
cowalam bez przerwy nad ušwia-
domieniem narodowem uczenic

 

Sala Miejska, ul. Ostrobram-
ska 5

MIEJSKI  KIREHATOGRAF |
!

 

MELI

Ko. <HELI OS» ||
ullca Wlieńska 28, tel. 926.

DŹWIĘKOWY:AO- TEATR
«HOLLYWO00D»

MICKIEWICZA 236 22

  

INO
TEATR welacyjne arcydzieło współpracy Joe
ul. Mickiewicza Nr. 11 tel. 15-62 May'a i Eryka Pommera p. t:

godz. 4-ej, w dnie świąteczne o godzinie 1-ej.

z Dziś! Najnowszy film 1931 Sa KTÓRY KRĘCI
POLSKIE 5 STERA KEATONA p. t: „ 5

kino. „WANDA |
Ul WIELKA 30. Tel. 14-81.

 

Kino «MIMOZA» |
Ulica Wielka Ne 25.

 

   

    

   

    

żółciowych.

apteczne.

wyborze materjały mundurkowe,

ue żyrardowskie,

GŁOWIŃSKI — Wileńska 27.

Do wynajęcia 10 pokoi
z kuchnią, tak zwana „Leśniczówka” Dzielna 48, Zwie”

Dowiedzieć się Mickiewicza 22L =rzynieę.
tel. 12—25.

Od dnia 27 listopada do dnia 1 grudnia 1930
roku włącznie będzie wyświetlany film:

na od g. 3 m. 30.

Dzie: ROMANS księżniczki de Falois

Dbajcie o swoje zdrowie!

„Szwajcarskie Gorzkie Zioła”
(z marką ,„Kogut“) są stoso-
wane przy chorobach żołądki
kiszek, obstrukcji i kamieni

„SZWAJCARSKIE GORZKIE ZIOŁA"
są naturalnym łagodaym środkiem przeczysz-
czającym, ułatwiającym funkcje organów tra-
wienia I działającym przeciwko otyłości.
Sprzedają po 2 zł. za pudełko apteki i składy

TOPOZZUWACZEMUMETY.BBC.LICMO”
NA SEZON ZIMOWY otrzymaliśmy w wielkim

tweedy,
nele, jedwabie, georgetty oraz materjały bieliźnia-

kołdry watowe i koce.

583—20

pensji żeńskiej św. Katarzyny —
chciałabym zachować przyszłej
szkole jej istotny charakter. Nie-
chaj będzie—jak była—placówką.
Nie w wolnej Polsce, gdzie prze-
cież wszystkie szkoły polskie ma-
ją i mieć będą charakter naro-
dowy, a na peryferjach polskości,
na emigracjilub w rozproszonych
wysepkach etnicznych powstać
musi szaniec, broniący przed in-
wazją duchową obcego elementu.
Mojem zdaniem, należy w tym
celu założyć lub adoptować jakąś
szkołę za granicami kraju, np. we
Francji, gdzie niebezpieczeństwo
wynarodowienia jest b. groźne
albo w Gdańsku, gdzie polskość
jest prześladowana. W Gdańsku
możnaby adoptować szkołę po-
wszechną i z biegiem czasu prze-
kształcić ją na szkołę średnią.
Dzieci polskich rzemieślnikówi
robotników portowych oraz pra-
cowników kolei, poczty i t. p.
stanowić będą niewątpliwie liczny
element uczniowski. Szkoła tego
rodzaju oddałaby też nieocenione
usługi w Niemczech, w Rosji, a
największe, o ile dałoby się to
przeprowadzić, na Litwie, gdzie
rząd prowadzi politykę ekstermi-
nacyjną w stosunku do żywiołu
polskiego.

Znaczną część składek, wpły-
wających do Stowarzyszenia b.
uczenic i uczni szkół św. Kata-
rzyny, należałoby, mojem zda-
niem, przeznaczyć na ten tak
wielki i doniosły w swych następ-
stwach cel.

Zwracam się z gorącym ape-
lem do b. uczenic Szkoły Zeń-
skiejj aby zechciały poprzeć i
rozwinąć ruconą przezemnie myśl.
Niechaj w imię ideałów, które
niegdyś tam wszczepiano, przy-
stąpią z energją i entuzjazmem

Począte:
„Jego najlepszy drub

SE

do kontynuowania walki o duszę
polskiego dziecka, prowadzonej
z tak chlubnemi wynikami w
szkołach św. Katarzyny na ob-
czyźnie.

Zofja Kossowska
wice-przełożona szkoły żeń-
skiej św Katarzyny, obecnie
em. przełożona państwowego
gimnazjum żeńskiego w Bia-

łymstoku.

Adres Zarządu Stowarzyszenia:
Warszawa, ul. Marszałkowska 36,
m. 15.

Wilno, dn. 25 listopada 1930 r.

Sz. Redakcjo!
W związku z notatką o aresz-

towaniu nauczyciela Lit. T-wa
„Rytas”, którą wydrukowano w
Nr 265 „Dz. Wil.” proszę o za-
mieszczenie mego sprostowania.
W czasie wyborów do Sejmu

we wsi Komaruńce, gm. Orań-
skiej, w miejscu mego stałego
zamieszkania, byłem aresztowany
przez władze śledcze Grodzień-
skie i po bliższem zbadaniu w
Grodnie zostałem zupełnie zwol-
niony. Nigdy komunistą nie hy-
łem i agitacji komunistycznej nie
uprawiałem. Wiadomości podane
w pismach o mojej działalności
wywrotowej, jak się okazało w
urzędzie śledczym, były zmyślone.

Z głębokiem poważaniem
Piotr Walentukiewicz.

Komaruńce, dnia 26.X1 1930 r.

Z sali sądowej.
Tragiczna awantura z pija-

nymi.
W dniu 21 lutego b. r. drogą

wiodącą do Bieniakoń jechali wo-
zem trzej dobrze podpici i wsku-

“ Kino-sztuka w 12 aktach. W rolach głównych:
Harry Peel i Vera Schmiterlow. Kasa czyn-

seansów od a. 4 W dn. 29 i 30 listopada r. b. będą wyświetlane tylko dwa pierwsze
seanse od g. 4 do g. 8. Od g. 9 KONCERT orkiestry włościańskiej Stanisława Namysłowskiego. Sprzedaż bile-

 

tek tego zawadjacko usposobieni
wieśniacy. Spiewali, krzyczeli, a
przy spotkaniu przejeżdżających
wszczynali z nimi awantury, a na-
wet wlepili im kilka kijów i je-
chali dalej.
W pewnym momencie spo-

tkali wiozącego drzewo Fleksan-
dra Bielewicza. Oczywiście i jemu
nie darowali, obrzucając go wy-
zwiskami i dosadnemi epitetami.

Bielewicz nie pozostał dłużny
i odpowiednio potraktował natrę-
tów. Powstała kłótnia, a następnie
bójka.

Wszyscy trzej awanturnicy
rzucili się na Bielewicza i poczęli
go bić kołami aż do utraty przy-
tomności. Kiedy zbroczony krwią
B. padł na ziemię, napastnicy
porzucili swą ofiarę i odjechali.

Rannym zajęli się jadący tuż
za pijanymi włościanie, uwiada-
miając o zajściu policję.

Bielewicz przewieziony do szpi
tala w Solecznikach niebawem
zmarł, a dokonana sekcja zwłok
ujawniła, iż w bójce odniósł on
złamanie 5-ciu żeber i strzaska-
nie czaszki, co spowodowało
śmierć.

Przeprowadzone dochodzenie
doprowadziło do ujęcia sprawców
zabójstwa, a więc: Zygmunta Boh-
danowicza, Bronisława Ludojcia i
Stefana Gościewicza, którzy, cho-
ciaż przyznali się do udziału w
awanturze, przeczyli by mieli spo-
wodować śmierć B., oskarżając
się o to wzajemnie.

Sprawę tę rozpatrywał III wy-
dział karny sądu okręgowego w
składzie pp. sędziów: Brzozow-
skiego, Chełstowskiego i Lwowa.
W rezultacie przewodu oskar-

życiel — podprokurator Dowbor
wnosił o sądowe ukaranie pod-
sądnych jednak uznał za możliwe

tów na koncerty — w Kasach Kina Miejskiego od dnia 27 listopada r. b.

Na 1 seans: Balkon 80 gr., Parter 1 zł. Prze-
bój dźwiękowy! Prod. Francuska 1930-31 r. Jedna Kot...

„NA SYBIR"

kowa w 2

Parter 1 zł.

Ceny od 40 groszy.

8 aktach. W roli głównej Ricardo Cortez.

 

Dramat historyczny na tle epoki napoleońskiej w 10 aktach. W rolach głównych:

Agres hr. Esterhazy i Michał Valkonyj. Pułapka miłości. — Napoleon wWiedniu.

Dyplomatyczna gra księżniczki. — Sztylet w sercu.
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„M. GORDON SP. AKC.

ul. Niemiecka 26

| WIELKA DOROCZNA
WYPRZEDAŻ RESZTEK

i WYSORTOWANYCH TOWARÓW

Ceny wyjątkowo niskie.

RUSSYA
ZNA NIEZAWODNY

KASZLU

 

    
   

   

 

|| LEKARZE |
—ESSELTE

Dr:ZeldowicZ
CHOR. WENERYCZNE
MOCZOPŁ. i SKÓRNE
9—-12 i 5—8 w. tel. 2-77.

D-r Zeldowiczowa ul. Mickiewicza 24.

 

 

fla-

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI. „Dr. JANINA
Piotrowicz-Jurczenkowa

ordyn. Szpiłala Sawicz.
Choroby skórne i wene-

ryczne kobiece.
Zarzecze 5, m. 2 0d4-6pp.

Dr. K. SOKOŁOWSKI
Chor. skórne | wene-

ne. Przyjm. od9—12
1 5—7.ul. Wileńska 30 m.14

 

. poor Bekkera do
wynajęcia. Oferty do

„Dz. Wil."Administracji
4357—0

Drukarnia „Dziennika Wileńskiego”, ul. Mostowa 1. i

Ostatni seans o godzinie 10 m. 15.
J. Smosarska, Brodzisz, Samborski.

NAD PROGRAM: Komedja dźwię-

Ceny zniżone tylko na 1-szy seans, Balkon

TOAPNOKVABNAT TNITK INTO DAC TT T GSENO KA ITSTYINS

- L U X“ Motto: Na sliskim wielko:niejskim asfalcie tak latwo się potknąć. Ja się boję, tak strasznie się boję... ulicy... Dziś re-

» l f It“ Potężny dramat z życia współczeshego wielkiego miasta. W rolach gł.
jei $ d Betty Amann, Gustaw Frohlich oraz Albert Steinruck. Początek o

UBSNCSAVARTAIVESRRKT AKDIKTNNKIKOSOVas DADOTE116

Pierwszy raz w Wilnie. Wybitnie artystyczne arcydzieło Najpopularniejszego komika BU-
Wspaniała arcyzabawna komedja w 8 aktach. W roli głównej

Buster Keaton, który kocha jak John Gilbert, wzrusza jak Dug. Fairbanks lecz pobudza do śmiechu, jak tylko Buster

Keaton. Nad program! l-szy raz w Wilniel Najnowsza powieść Jacka Londona p. t.: Ostrożnie z Kobletą dramat w

i NAUKA į
ITTLT

mieszkanie, i
rzecze 8 m. 9.

 

listownie: buchalterji, ra-
chunkowości
korespondencji
wej,
handlu, prawa, kaligrafji,
pisania
towaroznawstwa,
skiego, francuskiego,
niemieckiego,
gramatyki

ekonomii.
niu
dajcie prospektów 448-12  
 

S'mosrai

czamy—gwarancja: Insty-
tut Stenograficzny—War-
szawa,
jącym stenografję pole-
<amy miesięcznik
nograf“
tłumaczenia).

  

kobiece, wener.chor.dróg oraz centrum z budyn-

mocz. prz. 12 — 2i 4 — 6 kami przy szosie Wilno—

704—0 sucha, zdrowotna, wyso-

ADMATRACZSĘWOYKETOZOKKEESDE OTAAC NOANATSKALTINDI TAS CZT TACONR PASNBSEATT VSTEATRO IAATTL

EWENTUALNIE. W rol. gł. Urocza Eugenie Jugo, J.
Rieman i „Krukowski* scen europejskich Z. Arno.

Spiew—Jazzband Humor—Danzingi.. Nad prografi: Arcywesola komedja dźwiękowa w 2 akt. „Moja Zona" z
udz. wszechśw. sławy komików. Początek o godzinie 4-ej.

UWAGA! W tych dniach Największy Przebój Polski

WZA TS ATEITIS TAN GTE KONICAASK TATTONTTIK A NAKTINIAIUIS AA NN TCOA S

pilke"BlNEWdramizie erotycznym PODRÓŻ POŚLUBNA
kowo-śpiewny. Początek seansów o godz. 4, S B m. 30 w.

chcą wszyscy chłopcy oddać
mu swe śniadanie w zamian za
jego bułkę
smacznym

tanie

aktach i dodatek džwię-

maaa

tudent Uniwersytetu
udzieli korepetycji za

życie Za-
4374—0

wia 42. Kursy wyuczają

kupieckiej, SAS
handio-

stenografji, nauki

na maszynach,
angiel- dz. 8-ej wiecz.

pisowni,
polskiej oraz

Po ukończe-
— 78-

 

świadectwo.

listownie,
jaknajdokładniej wyu-

Krucza 26. Zna-

„Ste-
(stenogramy —

1129—90

  

Sprawy
majątkowe

Do sprzedania

NA RATY
działeczki ziemi pod le-
tniska po 10 gr. kw. metr

  

Warszawa. Miejscowość

ko położona, otoczona
sosnowemi lasami. Do
jazd na miejsce autobu-
sem o 45 minut prawie
co godzina. Kościół świa-
tło elektryczne, telefon,
policja na miejscu. Mają-
tek Połuknia właściciel-
ka Rożańska lub w Wil-
nie ul. Zamkowa 18 m.
20 od godz. 4—5 w do-
mu. 704—50

[|Bezpłatnie,

W czasie
wielkiej

śledziem nórwegs-
kim. Ale on nie chce w żaden
sposób. Mamusie, dajcie rów-
nież swym dzieciom pożywne,

i hygienicznie opakowa-
ne śledzie norwegskie

Kippered Herrings
Nadzwyczajnie pożywne wsku-
tek wielkiej zawartości jodu4

i są bardzo pożywne i smaczne
„Ządaj cie. wszę dzi e.

TAŃCE KARNAWAŁOWE
Tango, Fox-trot, Slow-fox i Wale Angielski wyu-
czam w 12 lekcyj P. Borowski, ul. Trocka Nr. 2.
Kurs rozpoczynam we wtorek 2-go grudnia o go-

Opłata za kurs 10 zł.
two wyłącznie Chrześcijańskie. Zapisy przyjmuję.

0—r

POSZUKUJE SIĘ
we wszystkich
miejscowościach

jako filjainych kierowników.
ga się, ani szczególnych znajomości, ani
składów, ani kapitału obrotowego. Dochód

miesięczny około 150—200 dolarów.

Zgłoszenia pod:

ite NOVELL
VALKENBURG, LIMBURG, HOLANDJA.

BO

z. t. „KOGUTEK“
„MIGRENO-NERVOSIN“

w TABLETKACH
Szybko usuwają uporczywe bóle głowy

ŻĄDAĆ w APTEKACH

z marką „KOGUTEK"
A. GĄSECKI i S-wie

Fabr. Chem. Farm. w Warszawie. a

  

zmienić kwalifikację czynu, uwa-
żając go nie za zabójstwo, lecz
za zadanie b. ciężkiego uszko-
dzenia ciała wskutek czego na-
stąpiła śmierć (art. 476 cz. II k. kr.)

Obrona domagała się przej-
ścia jeszcze do innej kwalifikacji,
chcąc w podsądnych widzieć je-
dynie uczestników zajścia (art. 470
k. k.
Sa przychylił się do tezy pro-

kuratora i każdego z podsądnych
skażał na osadzenie w ciężkiem
więzieniu przeż lat sześć

S WAR Kos.

Z KRAJU.

Szaleniec udusił rodzoną
siostrę.

Wstrząsający wypadek zdarzył
się onegdaj we wsi Szantyrowo,
gm. żośniańskiej (pow. Dzisna).
Mieszkaniec tej wsi niejaki Jachi-
mowicz Nikita, umysłowo chory,
nagle w przystępie szału rzucił
się na swoją siostrę Annę i udusił
ją, poczem począł zębami ją
gryźć. Z wielkim trudem zdołano
szaleńca oderwać od martwych
zwłok A. Jachimowiczówny. Sza-
leńca zamknięto w areszcie. (d)

Sprostowanie p. Starosty
Lidzkiego.

W Ne 271 naszego pisma po-
daliśmy obszerny opis napadu na
wysłannika listy Ne 19 pod Lidą,
Władysława Czerniaka. Korespon-
dent nasz pisał poprzednio, że
„zachodzi podejrzenie, że zmasa-
krowanym człowiekiem, którego
zwłoki znaleziono koło majątku
Tarnowszczyzna, jest właśnie Czer-
niak”. Jak już wyjaśniliśmy, na-
stępnie w naszem piśmie Czerniak
wprawdzie pobity, ale cały wró-
cił do Lidy.

pauzy

znakomitym,

—0 o

Towarzys-

 

nem w
Adres

OSÓB
Nie wyma-

ciemno
tych i

wicza.

743- 0

PROSZKI OD

LU GŁOWY
dla dorosłych

Pawła)

 lokujemy wszelkie ka-| :
pitały na solidne hi-|] |
poteki mlejskie lub

ziemskie
Dom H-K. „Zachęta'*
Mickiewicza 1, tel.

—905. 345—s0 

 

Reperuja Solidnie

K. Gorzuchowski

koi,

ceński

  

  

  

 

  

  

  

  

  

mowem, Garbarska 1. 0

į Z6UBY

Zgubiono portfel
-brązowy, 130 zło-

imię Franciszka Awłose-

wego znalazcę o odnie-
sienie za wynagrodzeniem
ul. Mickiewicza 9 sklep

domowe zdrowe1 zł.50gr
Tatarska 17 m. 3.

 

Pokój
umeblowany, jasny, du-

wygodami

Obecnie otrzymaliśmy od sta-
rosty lidzkiego, p. Bogatkowskie-
go, sprostowanie. Brzmi ono jak
następuje:

Wobec umieszczenia w czaso-
pismie „Dziennik Wileński”, z dnia
21.XI r. b., Ne 269, notatki, p. t.:
„Ofiara zbrodni”, proszę na pod-
stawie art. Dekretu o tymcz. prze-
pisach prasowych, z dnia Z.
1919 r. (Dz. Pr. Ne 14, poz. 186),
umieścić następujące sprosto-
wanie:

„Nieprawdą jest, że koło ma-
jątku Tarnowszczyzna, pow. lidz-
kiego, znaleziono zmasakrowane
i trudne do rozpoznania zwłoki
jakiegoś mężczyzny i wokoło nich
rozsypane w większej ilości nu-
merki 19 i odezwy stronnictwa
Ch. D. Natomiast prawdą jest, że
na terenie pow. lidzkiego w 1930
r. żadnych zwłok zmasakrowa-
nych i trudnych do poznania nie
znaleziono, oraz robotnik Wła-
dysław Czerniak, wysłany przez
p. Harniewicza do pow. Szczu-
czyńskiego powrócił do Lidy,
gdzie obecnie zamieszkuje przy
ul. Nowosielskiej Ne 4.

Starosta
(—) H. Bogatkowski.

Łódź z trupami na rzece
Niemnie.

Ze Stołpców donoszą, iż one-

gdaj rybacy na rzece Niemnie,

zatrzymali wielką łódź, w której

znajdowało się trzech zamordo-

wanych żołnierzy sowieckich, oraz

dwóch osobników cywilnych. Ry-

bacy, łódź ową z trupami, załopili

w rzece. (d)

Popierajcie Polską Macierz

Szkolną.

 

Mace do wynaję-
cia 3, 4, 5-cio poko-

jowe z wygodami. Kal-
waryjska 31. 4347—10

Mieszkanie
z 3-ch pokoi do wyna-
jęcia ul. Kasztanowa 2
udz. inf. od 10—12 rano.

4379

 

 

Od zaraz ods'ąpię
3 POKOJE

na piętrze odremontowa-
ne. Wodociąg- złew—klo-
zet. (l. Jakóba Jasiń-
skiego Nr. 7, m. 3. Wia-
domość, od 3—do 5 po

. poł.
 

otrzebne mieszkanie
2—3 jasne, ciepłe

suche pokoje z kuchnią
nie wyżej pierwszego
iętra. Bez pošredni-
ów. Oferta: ul. Subocz

6 m. 8, dla emeryta.
4375—2

3-4 pokoje, zdatne na
biuro, lub pojedyń-

czo od zaraz do wyna-
jęcia. Zamkowa 18 m. 19.

4376

 

Om

| PRACA |

Potrzebna uczenica
do introligatorni lat 14
zgłaszać się z rodzicami
od godz. 11 do 3 po po-

CZEK « CINNE> | łudniu Mostowa Ne 1.

Chcesz otrzymać PLADKISDZIECINNE» AKUSZERKI praz

osadę ? KUPNO-
p mu kursy A. P i A S E Cc K I AKUSZERKA | SPRZEDAŻ

A čhowe korespės: w KRAKOWIE. Marja Laknerowa R s

EWA Kosztują tlko 10 groszy Przyjmujeod godz. do Sanki Sadowaa,
Szeptyckiego 5, tel. 1301

ke iz 4357—00
 

(O*22yinie do sprzeda-
LOKALE nia meble: kredens,

szafa i komoda. Wiado-

Odstąpię
duży lokal z całkowitem
urządzeniem restauracyj-

mość Kalwaryjska 21 m.7
; 0

AA
powodu Jazdu

Z tanio do oi ple-

nia MLECZARNIA z ca-
łem urządzeniem przy
ulicy Ostrobramskiej 8.

EEALEI

==
na Pomoc.

— Czy nauczyciel zau-
ważył, że pomagnłem ci
w wypracowaniu.

— Tak. Powiedział, że

dobrym punkcie.
w Biurze Rekla-

dokumenty

Upraszam uczci-

Rynkiewicza. 3047 sam nle mógłbym zro-
ė bić tylu błędów.

i RÓŻNE || »imznuzzzwoja

OBIADY
DRU-

KARNIA
I INTROLIGA-

TORNIA

gr3

„DZIEKNIKA
WILEŃSKIEGO"

ży, ciepły ze wszelkiemi WILNO, Ul.Mo-
: opalem i stowa M1

światłem do wynajęcia 'elefon 12-44,
Przejazd dom Ne 7, (przed a
kościołem św. Piotra i PRZYJMUJE

domy urzędnicze.4248 WSZELKIE

—— ROBOTY

matorskie mieszkanie, w zakres dru-
pien ciepłe 5 po- karstwa
przedpokój i kuch- -

nia z ogródkiem i drze- I! Introligator
wami, do wynajęcia.Z Kal- stwa wcho-
waryjskiej 52—54 Sara- dzące.

zauł. d. Ne 6.
4343—0

Redaktor odpowiedzialny: JERZY CIESZEWSKI.

   

   

 
 


