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Dziś w salonach
Kasyna Garnizonowego

Zapowiedź dymisji całego gabinetu
(Telefonem od własnego korespondenta)

WARSZAWA. (Pat). Na poufnej Radzie Ministrów, która się

odbyła dziś, p. Marszałek Piłsudski na wstępie wyjaśnił, że będzie

zmuszony podać się do dymisji wraz z całym gabinetem. Jedy-
nym powodem, który go do tego zmusza, jest to, że stan jego

zdrowia i zmęczenie, nie pozwala

wać tak dużo,

mu liczyć na to, by mógł praco-
jak tego wymaga urząd prezesa Rady Mini-

strów. Zaznaczył przytem, że już powiademił o tem Pana Pre-

zydenta i że Pan Prezydent wybrał jako premjera p. Walerego

Sławka. P. Marszałek dodał,

kowi dosyć czasu na to,
więc gabinet poda się do dymisji wtedy,

by móc formować gabinet.

że zostawia p. Waleremu Sław-

Obecnie

gdy p. Walery Sła-

wek będzie gotów z formowaniem gabinetu.

Pogłoski o zmianach w nowym gabinecie
ministrów.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Na tle oświadczenia premjera p. Piłsudskiego na
radzie gabinetowej pojawiła się pogłoska,
wewnętrznych obejmie p. Prystor

że tekę ministra spraw
dotychczasowy minister pracy

i opieki społecznej. Tekę jego objąłby dotychczasowy wice minister
tego resortu gen. Hubicki. Stanowisko ministra robót publicznych
po p. Moraczewskim zająłby gen. Norwid Neugebauer.

Otwarcie Sejmu dnia 9 grudnia r. b.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Otwarcie Sejmu
kona go jeszcze obecny premjer
3 Sejmy poprzednie.

nastąpi dnia 9 grudnia ale do-
p. Piłsudski, który już otwierał

Lewica wobec nowego Sejmu.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Jak się ustosunkuje w nowym Sejmie lewica. na
razie nie wiadomo. Kluby parlamentarne zostały zwołane dopiero na
pierwsze dni grudnia. W łonie grup ludowych istnieje tendencja do
stworzenia wspólnego klubu ludowego, a w konsekwencji jednolitego

Ograniczenia poselskie.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Na jednem z posiedzeń Sejmu będzie postawiona
kwestja imunitetu poselskiego. B. B. ponowi swą deklarację o zrze-

stronnictwa.

czeniu się nietykalności poselskiej i zapowie, że odpowiednio będzie

postępował wobec żądań sądów o wydanie posłów sejmowych.
Zdaje się, że BB. będzie dążył

z biletów kolejowych przez posłów.
do ograniczenia w korzystaniu
Natomiast kwestja djet posel-

skich, które zgodnie z tradycją będą wypłacone od dnia pierwszego
posiedzenia Sejmu, t. j. od 9 grudnia nie będzie poruszona.

Zmiany na liście państwowej. P. Premier
Piłsudski zrzekł 3 S gins do Sejmu

enatu.
(Tel. od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Najbliższe posiedzenie Głównej Komisji Wybor-
czej zostało wyznaczone na poniedziałek. Zostaną wtedy dokonane
zmiany osobowe na liście państwowej. Między innemi zrzekł się man-
datu do. Sejmu i do Senatu p. premjer Piłsudski.

Zrzeczenie się mandatu na rzecz więźnia
brzeskiego.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Poseł Róg wybrany z okręgu Ostrów Mazowiecki
zrzekł się mandatu, który przypada p. Stanisławowi Dubois więźnio-
wi brzeskiemu.

Jeszcze w więzieniu.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. B. poseł Putek nie został jeszcze zwolniony, gdyż
nie złożono za niego kaucji, co ma nastąpić dopiero w sobotę.

Uroczystość setne]
listopadowego

" WARSZAWA. (Pat.). Uroczy-
stości setnej rocznicy powstania
listopadowego rozpoczęły się
dziś 0 godzinie 19-ej w Łazien-
kach uroczystym apelem pole-
głych podchorążych w roku 1830.
Przed historyczną kordegardą w
Łazienkach ustawiły się  bata-

z dowódcą
płk. Bociańskim oraz pluton pod-
chorążych .piechoty w mundu-
rach pochorążych z roku 1830.

rocznicy powstania
w Warszawie
Po zdaniu raportu przez dowód-
cę szkoły płk. Bociańskiego do-
wódcy O. K. 1 gen. Wróblew-
skiemu nastąpiło odczytanie listy
poległych gna polu chwały pod-
chorążych. Po apelu orkiestra
wojskowa odegrała marsz żałcb-
ny. (lroczystość zakończyła mo-
dlitwa, odmówiona przez pod-
chorążych za poległych towarzy-
szy broni.

Wielki proces polityczny w Moskwie
MOSKWA. (Pat). Tass donosi:

Na wczorajszej rozprawie wie-
czornej, przychylając się do proś-
by Ramzina, Czarnockiego i Ka-
linnikowa, sąd wysłuchał ich do-
datkowych wyjaśnień. Oskarżyciel,
p. Krylenko, oświadczył, że mimo,
iż oskarżeni zeznali, że mówili
szczerą prawdę. niemniej jednak
na podstawie materjałów, które-
mi rczporządza, oskarżyciel sądzi,

Je-
szcze należycie wyjaśniony. Dla-
tego też domaga się on powoła
nia kilku nowych świadków, in-

żynierów:  Nolde,  Kirpotenko,
Krassowskiego, Michalenko, Seid-
lera, Sparro, Sirocińskiego, prof.
Jurowskiego i Ostapskiego, który
był oskarżycielem publicznym w
procesie szachtyńskim, oraz
członkiem C. I. K. Z. S. S. R. Po
wysłuchaniu opinji obrony w tej
sprawie, sąd, po naradzie, przy-
chylił się do wniosku prokurato-
ra, domagającego się wezwania
świadków. Następne posiedzenie
wyznaczono na piątek, godz. 5
po południu.

Iš TTGODNIA AKADLINAI.
Powstanie chłopskie w Rosji

RYGA. (Pat.). — „Jauniatgale*

donoszą, że w okręgach pskow-

skim, ostrowskim i opoczeckim

wybuchły ponownie masowe pow-

stania chłopskie. Powodem pow-

stań jest odbierania zboża i lnu

przez organy władz państwowych.

25 listopada została zniszczona i

spalona wieś Korzyno, licząca 30

gospodarstw. Wszyscy mężczyźni

w sile wieku zostali aresztowani

i zesłani na Syberję. Więzienia w

Ostrowie i Pskowie są przepeł-

nione. W klasztorze Św. Trójcy

urządzono prowizoryczne więzie-

nie. Powstanie nosi charakter zor-

ganizowany i wybucha jednocześ-

nie w kilku miejscowościach. W

środę wybuchły powstania we

wsiach Opoczki, Griwa i Usikly.

W dniu dzisiejszym słychać było

strzały armatnie w okolicach wsi

Łobanowo, Chworostowo, Griwa i

Kołbowo. Na dawnej szosie pe-

tersburkkiej w okolicy granicy

łotewskiej stale patrolują dwa sa-

mochody pancerne. Ochrona gra-

nicy została wzmocniona. W sze-

regach oddziałów ekspedycji kar-

nej daje się odczuwać pewna

chwiejność.

RYGA. (Pat.) Wczoraj zwrócił

uwagę na dworcu w Dyneburgu

jeden z wagonów pociągu, przy-

byłego z Moskwy, który miał

przestrzelone okno, a na ścianach

którego widniały liczne ślady kul.

WIEDEN. (Pat.). — Dzienniki

wiedeńskie donoszą z Bukaresztu,

że władze rumuńskie wzmocniły

straż na granicy rumuńsko-rosyj-

skiej. Słychać, że ostatnio na-

stąpiły starcia między chłopami

a wojskiem sowieckiem, które

przedsięwzięło rekwizycję wśród

chłopów.

Nota niemiecka do Ligi Narodów w spra-
wie wyborów śląskich.

BERLIN (Pat.) Nota niemiecka
do Ligi Narodów w sprawie
mniejszości niemieckiej w Polsce
obejmuje 30 stronic. Jednocześ-
nie z nadejściem do Genewy zo-
stanie ona przez przedstawicieli
dyplomatycznych Rzeszy wręczo-
na ministerstwem spraw zagra-
nicznych w Londynie, Paryżui
Rzymie. Powody, które skłoniły
rząd Rzeszy do odstąpienia od
pierwotnego zamiaru zgłoszenia
wniosku 0 zwołanie sesji nad-
zwyczajnej Rady podyktowane
zostały. w,g zwyczajnej sesji, któ-
ra mogłaby być zwołana najprę-
dzej w dniu 10 grudnia b. r.,
mocarstwa, zasiadające w Radzie,
były reprezentowane tylko przez
swych przedstawicieli dyploma-
tycznych w Bernie Szwajcarskiem.
W takich warukach wywody mi-
nistra Curtiusa mogłyby zostać
przyjęte tylko do wiadomości.
Rząd Rzeszy natomiast przywią-
zuje jak największą wagę, aby
nad materjałem skargi wniesionej
przez Niemcy rozwinęła się na
forum Ligi najbardziej wyczerpu-
jąca debata, w której wyniku Ra-
da  powzięłaby  niedwuznaczną
decyzję. Na przesunięcie skargi
do sesji zwyczajnej Rady, rozpo-
czynającej się w połowie stycz-
nia roku przyszłego, zdecydował
się rząd Rzeszy tem bardziej, iż
właśnie na tej sesji obecni będą
ministrowie spraw zagranicznych
mocarstw, zasiadających w Ra-
dzie Ligi. W związku z decyzją
tą rządu Rzeszy organ kanclerza
Brueninga „Germania“ uawoluje,
aby do sesji styczniowej nie spo-
czywać, lecz kuć żelazo póki go-
rące. Dziennik oczekuje, że do
tego czasu uda się może zebrać
jakieś dalsze materjały, które mo-
głyby zainreresować członków
Rady. Prasa nacjonaliatyczna do-
maga się z naciskiem, ażeby skar-
gę w sprawie mniejszości nie-
mieckiej w Polsce połączyć kon-
sekwentnie z niemieckiemi postu-
łatami rozbrojeniowemi, nad któ-
remi toczą się obecnie debaty
w Genewie. Jeśli kiedykolwiek—
pisze „Deutsche Tageszeitung"—
to obecna właśnie sytuacja na

Górnym Sląsku wskazuje, że na-
desżła chwila stosowna do ogło-
szenia zobowiązań  rozbrojenio-
wych, nałożonych na Niemcy
przez traktat wersalski za niei-
stniejące, równocześnie zaś zażą-
dania przyznania Niemcom ró-
wnouprawnienia militarnego oraz
wyciągnięcia z tego praktycznych
konsekwencyj. Cała prasa, po-
cząwszy od dzienników nacjona-
łistycznych, aż do socjalistyczne-
go „Vorwaers'u*, z zadowoleniem
podkreśla, iż wysyłając swą notę
rząd Rzeszy po raz pierwszy wy-
stępuje na terenie międzynarodo-
wym z samodzielną akcją dyplo-
matyczną w obronie mniejszości
niemieckiej w Polsce, dotychczas
bowiem ograniczał się rząd Rze-
szy tylko do popierania skarg,
zgłaszanych przez mniejszość nie-
miecką do Rady.

GENEWA. (Pat.). Szwajcarska
Agencja  Telegraficzna  donusi:
Nota rządu niemieckiego zwra-
cająca się do sekretarza general-
'nego Ligi Narodów z prośbą, aby
sprawę - wykroczeń przeciwko
mniejszości niemieckiej na pol-
skim Górnym Sląsku umieścił na
porządku dziennym styczniowej
sesji Rady Ligi Narodów, będzie
wręczona w (ienewie w sobotę;
opublikowana będzie dopiero wte-
dy, gdy odpis jej otrzymają
wszystkie rządy. reprezentowane
w Radzie Ligi.

BERLIN. (Pat.). Minister spraw
wewnętrznych dr. Wirth oraz se-
kretarz stanu dr. Abegg po przy-
byciu do Opola odbyli konferen-
cję z przedstawicielami wszyst-
kich stronnictw politycznych, z
wyjątkiem komunistów. Przedsta-
wiciele rządu informowali się
przytem szczegółowo o sytuacji
na Górnym Sląsku Niemieckim.
W czasie konferencji reprezen-
tanci wszystkich ugrupowań po-
litycznych zapewniali, że Górny
Sląsk nie uczyni nic, coby mogło
pokrzyżować politykę Rządy Rze-
szy. Konferencja miała się przy-
czynić do odprężenia napięcia,
jakie powstało wskutek podbu-
rząń ze strony hitlerowców i
stahlhelmu.

Teror faszystowski
MEDJOLAN. (Pat.). Były po-

desta Medjolanu Ernesto Belloni
skazany został na pięć lat przy-
musowego osiedlenia za działal-

ność antyfaszystowską. Na taką
samą karę skazany został z tych
samych powodów były minister
Belotti.
 

 

Komunikat Klubu Młodych.
Zarząd Klubu Młodych zawiadamia . członków,

lokalu Klubu Narodowego ul. Orzeszkowej 11, odnia 30 b. m. w

że w niedzielę

godz. 19-ej punktualnie odbędzie się obchód rocznicy Powstania Li-

stopadowego, na porządek którego złożą się okolicznościowe prze-

mówienia.

Obecność członków obowiązkowa. Sympatycy mile widziani.

W sobotę dnia 29 b. m. w tym samym lokalu o godz. 19-ej

odbędzie się WIECZUR TOWARZYSKI Klubu Młodych.

Początek o godz. 9 wieczorem. Karty wstępu w cenie 6

zł. dla akademików 3 zł. przy wejściu za okazaniem za-

proszenia względnie ligitymacji axademickiej. Zaprosze-

nie otrzymać można u Pań Gospodyń honorowych.

© prasy.
Nieuctwo „Słowa”.

„Słowo* wileńskie zamieściło
pod tyt. „Wnuk Mickiewicza wy-
grał sprawę o zwrot majątku swe-
go dziada* następującą  infor-
mację.

Sąd Nejwyższy rozpatrywał wczoraj
skargą kasacyjną Prokuratorji General-
nej przeciwko wyrokowi sądom li Il
instancji w Wilnie w sprawie zwrotu
majątku należącego ongiś do Adama
Mickiewicza.

Wnuk Adama Mickiewicza. dr. Lu-
dwik Gorecki, wystąpił w swoim czasie
do Sądu o zwrot majątku  Dusinięta,
który należał ongiś do jego dziada
Mickiewicza i zcstal przez rząd carski
w r. 1€63 skonfiskowany.

Najtępszy uczeń pierwszokla-
sista na tyle zna biografję nasze-
go wieszcza narodowego, by wie-
dzieć, że Mickiewicz nie tylko
majątku ale  najdrobniejszego
skrawka ziemi tu nie posiadał.
W procesie, o którym mowa,
chodzi oczywiście o majątek —
Goreckich. Dr. Ludwik Gorecki
jest istotnie wnukiem Mickiewicza..
po matce, prócz tego jednak
(jak każdy człowiek) miał też dru-
giego dziadka — i p. Goreckiego,
właściciela majątku Dusinięta.

Szpiegowanie duchowien-
stwa.

„Pielgrzym* pelpliński donosi,
że sekretarjat pomorski BB. ro-
zesłał do swoich ludzi „ściśle taj-
ny* okólnik tej. treści:.

„ł) Proszę podać odwrotnie, w któ-
rych parafjach odczytano orędzie bi-
skupa chełmińskiego. 2) Gdzie zostało
odczytane z komentarzami. 3) W jakich
parafjach brali księża udział w agitacji
wyborczej".

Jest to szpiegowanie ducho-
wieństwa, przypominające—pisze
„Pielgrzym —okres „kulturka np-
fu“ w Prusiech.

Bankructwo BBS.
Organ BBS. „Przedświt” nie

tai oburzenia z powodu niespo-
dzianki, jaką mu zgotowała sa-
nacja”:

„Skandaliczne wiadomości przycho-
dzą z Serocka, Płońska i Będzina. W
Serocku i Płońsku agitatorzy z B. B.
obstawili lokale wyborcze. Głosującym
wydzierano kartki. Kartki z dwjóki nisz-
czono i wciskano kartki z jedynką. W
Będzinie przez radjo komitet wyborczy
nadawał przemówienie pełne kłamstw,
że Frakcja idzie przeciw marszałkowi
Piłsudskiemu".

Gorzkie żale „Przedświtu” zna-
lazły oddzwięk na łamach „Myśli
Niepodległej":

Biedny Przedświt! Myślał widocznie,
że za cenę tylu usłuqg i posług, odda-
nych sanatorom, wyznawcy p. p. Mora-
czewskiego, Jaworowskiego, Szczypior-
skiego i Łokietka otrzymają przynaj-
mniej przepustkę przez ubezpartyjnione
kordony. A tymczasem wzięto ich po-
prostu na kawał, jak zwyczainych „du-
reńków* i przy pierwszej sposobności
zrównano w prawach z „fajdanami* z
C. K. W. P. P. S. Oświedczono im po-
prostu z warszawska po sosnowiecku:

— Albo wóz, albo przewóz. A ta
cała granda z klasowością, tam, gdżie
rozkazują szarże, to bajt i bujanie gości!

Jakož įna trakcjią sprawdziło się

przysłowie: Nosił wilk razy kilka, ponie-
śli i wilka*, Rozblwszy własne stronric-
two, zaogniwszy do ostateczności sto-
sunki wśród robotników,  doprowa-
dziwszy do walk bratobójczych, słyn-
nych „dintojr” towarzzsza Sieczki i to-
warzysza Tasiemki, została potrakiowa-
na przez domniemanych sprzymierzeń-
ców tak, jak w gruncie rzeczy na to
zasługiwała.

Spory żydów po klęsce wy-
borczej.

W obozie żydowskim kłócą
się teraz, kto winien klęsce wy-
borczej żydów?... „Moment*, zbli-
żony do ortodoksyjnej „FAgudy*,
zwala winę na p. Grynbauma.

„Polityka posła Grynbauma — pisze
—załamała się na całej linji, a podmiot
tego rodzaju polityki powinien z tego
wysunąć konsekwencje. Generał, który
przegrywa walkę, powinien odejść".

„Nowy Dziennik* bierze p.
Grynbauma w obronę.

„Perfidne — pisze — uwagi „Agu-
dy* i jej kombatantów nikomu nie po-
trafią zamydlić oczu, że to ona właśnie
— obok w zewnej mierza „metafizycz-
nych* przyczyn i przeszkód* — ponosi
winę za przykrą niespodziankę w wy-
borach na sejm i do senatu, zwłaszcza

do senatu".

Ploteczki polityczne.
„Robotnik” zamieszcza w piąt-

kowym numerze („po konfiskacie
nakład drugi”) szereg „pioteczek”
politycznych, z których przyta-
czamy niektóre:

Do jednej z komisyj wyborczych na
prowincji zwrócił się po wyborach jeden
z miejscowych obywateli z propozycją
nabycia urny wyborczej.

Na pytanie, na co urna mu potrze-
bna, obywatel odpowiedział, że chce ją
użyć jako skarbonki oszczędnościówej,
bo skoro złożone w ciągu dnia dziesięć
jedynek „oprocentowały* się do wie-
czora do wysokości dwustu „jedynek*,
to może i banknoty również tak szybko
się rozmnożą.

* *
Na marginesie ostatniego wy-

wiadu róbi „Robotnik* następu-
jące uwagi:

„Mogę powiedzieć, że jesteśmy te-
raz wyjątkiem w Europie" — powiada
Premjer Piłsudski w ostatnim wywiadzie.

To samo od dłuższego czasu i my
powiadamy.

Pan Prezydent Rzeczypospolitej ma
zdaniem p. Premjera—być jedynym su-

« werenem w Polsce.
Czy już napewno jedynym?

* t *

„Gazeta Polska" oglasza regu-
lamin, zawierający zasady orga-
nizacjj BBWR. Regulamin ten
uchwalił klub parlamentarny BB.
Punkt pierwszy regulaminu opie-
wa, że BB. stawia sobie za za-
danie

„pobudzenie społeczeństwa do szu-
kania szczęśliwości i radości życia w
rezultatach, które człowiek własną pracą
zdobywa dla siebie i dla przyszłych
pokoleń".

Na to odpowiada „Robotnik”.
Gdyby brać serjo tę gadaninę, to

klub B. B. powinien się czuć zupełnie
nieszczęśliwy i przeklinać życie, albo-
wiem mandaty swe zdobył zgoła! bez
pracy własnej, a przyszłe pokolenia z
pogardą odzywać się będą o dzisiej-
Szych łowcach szczęścia i radości życia.
 

 

I tałej Polski.
*Listy wierzytelne.

Listy wierzytelne, wystawiane
przez Komisje Okręgowe Wybor-
cze wybranym na posłów kandy-
datom, wprowadzają nowy termin:
„XY.. wybrany został członkiem
Sejmu... i t. d.”.

Przypomina to nomenklaturę
rosyjską, według której byli nie
posłowie do Dumy, a „czlieny
Dumy* i jest sprzeczne z art. 92
ust. 3 Ordynacji Wyborczej, która
wyraźnie rmówi: że: „List wierzy-
telny ma zawierać (między inne-
mi danemi): imię, nazwisko, wiek,
zawód i miejsce zamieszkania
osoby wybranej na posła". Dalszy
punkt tegoż artykułu mówi też,
w sposób nie nasuwający żad-
nych wątpliwości: „Poseł może

Elegancki Sportsmen

podjąć list wierzytelny... i t: d.“.
Jaki jest cel wprowadzania

nowej, a nieznanej ani w Konsty-
tucji, ani w Ordynacji godnošci
„członków Sejmu*—nie wiadomo.

Nietykalność pos. Korfan-
tego.

Nader interesująco przedsta-
wia się sprawa nietykalności pos.
Korfantego. Jak wiadomo, pos.
Korfanty wybrany został zarówno
do Sejmu i Senatu, jak i do Sej-
mu Sląskiego.
W tym ostatnim opozycja ma

większość i nie ulega wątpliwoś-
ci, że odmówi ona wydania po-
sła Korfantego sądom. Natomiast
w Sejmie i w Senacie większość
posiada B. B., który prawdopo-
dobnie zgodzi się na wydanie
posła Korfantego sądom.

Otwiera się wdzięczne pole
do interpretacji.

zaopatruje się zawsze w swe-
ter, pulower i wszelką modną

galanterję

w Polskiej Składnicy Galanteryjnej
FRANCISZEK FRLICZKA

w Wilnie, Zamkowa S, tel. 6—46. 114 -30  



2

Dipowiedcialąść
Wybory ostatnie odbyły się

wyraźnie pod znakiem p. Piłsud-

skiego. Stronnictwo BB wystawi-

ło go, jako swego czołowego kan-

dydata. Prasa sanacyjna głosiła

na wsze strony, iż wybory te mia-

ły być niejako plebiscytem: za,

lub przeciwko Piłsudskiemu.

Jakoż niewątpliwie dużo jest

w społeczeństwie osób, które, nie

sprzyjając sanacji, z tycū, lub in-

nych względów, uważały za stoso-

wne głosować za p. Piłsudskim,

identyfikując „jedynkę* z jej czo-

łowym kandydatem.

Więcej jeszcze jest takich, któ-

rzy, nie będąc zwolennikami prze-

wrotu majowego, powiadali: niech-

że nareszcie skończy się ten stan

niepewności, niechże będzie na-

razie ktoś odpowiedzialny przed

zagranicą, przed narodem i hi-

storją za to, co się dzieje w Pol-

sce.
Jakoż — abstrahując całkowi-

cie od wpływów zakulisowych —

istotnie, niewiadomo kto na ze-

wnątrz, formalnie odpowiedzial-

nym był za rządy w Polsce w

ciągu lat ostatnich. Gabinety zmie-

niały się — nie były to gubinety

parlamentarne, więc i parlament

nie mógł za nie ponosić od-

powiedzialności. |Z drugiej strony
członkowie tych gabinetów, nie

wyłączając premjerów, niejedno-

krotnie, publicznie przyznawali

sie do tego, że byli tylkó wyko-

nawcami czyjejś wyższej woli.

P. Piłsudski przeważnie ogra-

niczał się do stanowiska ministra

spraw wojskowych, więc formal-

nie nie mógł być odpowiedzial-

nym za to co się działo poza

wojskiem w polityce wewnętrznej

i zagranicznej.

„Kilka razy tylko i to na krótki
czas stawał p. Pilsudski jako

premjer na czele rządu, wtedy

jednak—jego zdaniem—do tego

stopnia krępowany był przez

opozycyjną większość sejmową,

iż nie mógł w tych warunkach

ponosić odpowiedzialności i od-

wołał się do opinji narodu przez

rozwiązanie Sejmu i wyznaczenie

nowych wyborów.

Nie będziemy rozpisywać się

© metodach wyborczych,—o któ-

rych tyle się już mówiło—stwierdza-

my tylko fakt: wybory dały ab-

solutną większość BBWR.

Każemu wiadomo, co ozna-
czają te litery „Bezpartyjny Blok
Współpracy z Rządem”. Z jakim

rządem? Oczywiście nie z każ-

dym rządem, ale z rządem pre-

mjera Piłsudskiego.

Szpalty pism sanacyjnych roz-

brzmiały tryumfem.

„Dzięki wyborom Polska stała

się wzorem ładu w całej Europie",

pisze jeden z organów prorządo-

wych. Bo i jakże? Na czele rządu.

premjer Piłsudski, oparty o absolut-

ną, ślepo jemu oddaną większość

w Sejmie i Senacie—osiągnął cel,

do którego, zdawało się, dążył,

stał się panem sytuacji, nie krę-

powany już żadnemi względami.

Jeden z wybitnych konserwa-
tywnych sanatorów, .p. Wojciech

Rostworowski, który z listy B. B.

wszedł do Senatu, zastanawiając

się nad pytaniem „o co walczył

p. marsz. Piłsudski?" taką dal

w „Dniu Polskim” odpowiedź:
„Walka, którą marszałek Piłsudski

prowadził z obozem przedmajowym,

była w cełem znaczeniu tego słowa
walką o władzę.

Długie lata „zmagania się z Naro-

dem“, o których mówił Piłsudski zna-

komitemu pisarzowi i myślicielowi ro-

syjskiemu Mereżkowskiemu, znalazły w
akcie wyborczym swoje pełne wymowy

wytłómaczenie. Mamy już łedy za sobą
najcięższy bodaj, najniebezpieczniejszy

dla państwa okres naszych dziejów
współczesnych — okres walki o
władzę*'.

Więc o władzę chodziło?

Dla p. Rostworowskiego jak

wogóle dla wszystkich zwolenni-

ków a także przeciwników obec-

nego regimu niewątpliwie nie-

spodzianką będą wiadomości,

które przyniosła urzędowa Agen-

tja Telegraficzna, które  właści-
wie są powtórzeniem tego co

stało się po przewrocie majowym

1926. Kiedy powszechnie przypusz-

czano, że p. Piłsudski, dokonaw-

szy przewrotu, ogłosi dyktaturę—

nietylko tego nie uczynił, ale

nie przyjął nawet ofiarowanej

mu godrości prezydenta i wogole

rezygnując z jakiejkolwiek oficjal-
hej roli, ograniczył się do spraw

wojskowych.
Dziś, mając za sóbą więksżość

w Sejmie i Senacie, p. premjet

Piłsudski, nie łamiąc Konstytucji,

W przeddzień rocznicy listopadowej.
Przed setną rocznicą wybuchu

powstania listopadowego warto
przypomnieć, jak ocenia Juljan
Ursyn Niemcewicz ówczesne rzą-
dy wielkiego księcia Konstante-
go. Oto kilka ustępów z „Pa-
miętgików” znakomitego autora
„Spiewów historycznych”.

„„Oplakany minister wycho-
wania, z wlepionemi oczyma w
oblicze W. kniazia, z żebrzącą
postacią oczekuje jałmużny ła-
skawego spojrzenia i nie zawo-
dzi się: tyle podłości, tyle poch-
lebstw, tyle fałszów już go, jak
jemu podobnych uczyniły ulubio-
nym. Nadto u Pana tego dosyć
jest być od wszystkich wzgardzo-
nym, żeby być protegowanym”...
(str. 3).

*

„Oprócz jednego Carogrodu
nigdzie na świecie podobnych
czynów arbitralności widywać nie
można. | to spokojnie zniesiono
i względem tego nikt przełożenia
najmniejszego uczynić nie ważył
się... bo któż doniesie, gdy
wszystkie listy odpieczętowują, a
donoszący prawdę zażarcie šci-
gani” (str. 7).

„Do tego przyszliśmy stopnia
samołubstwa i obojętności wzglę-
dem zgwałcenia  najświętszych
praw naszych, iż codziennie wy-
rządzane nad nami zniewagi mało
kogo, i to z nic nie znaczących
chyba, obchodzą* (str. 7).

*

„Lecz cóż pomogą twierdze
kiedy całe ogromne mocarstwo
moskiewskie stoi bez podstawy,
kiedy mówię, nie ma zasad, nie
ma stałych  instytucyj, kiedy
wszystko spoczywa na woli i sło-

NIE WIERZYMY
Od chwili ogłoszenia wyników

wyborów ustawicznie słyszy się,
że dopiero teraz, po uzyskaniu
większości, obóz majowy pokaże
co potrafi.

A więc przedewszystkiem ma
być zmieniona Konstytucja, co
ma doprowadzić do naprawy ustro-
ju. Po zalegalizowaniu stanu fak-
tycznego, ma wreszcie nastąpić
powrót do praworządności. Prze-
dewszystkiem jednak mamy się
spodziewać gruntownej naprawy
w dziedzinie życia gospodarcze-
go. Wnet popłyną pożyczki za-
graniczne, gdyż kapitaliści całego
świata czekali tylko na chwilę
wyborów, by ostatecznie jeszcze
raz upewnić się, kto rządzi wPol-
sce i kto ponosi za wytworzony
stan rzeczy całkowitą odpowie-
dzialność.

Najwięksi optymiści z pośród
zwolenników rządów pomajowych
zapewniają nawet, że teraz na
wzór faszystów rozpocznie się
„Czystka” szeregów sanacyjnych
z elementów bardziej zaszarga-
nych. Słowem ma wnet nastąpić
przeobrażenie sanacji. Czy jednak
trzeźwo patrzący polityk może
uwierzyć we wszystkie te zapew-
nienia?

Mógłby, ale tylko pod jednym
warunkiem:

Gdyby sanacja ogłosiła wreszcie
ściśle określony i wyraźny pro-
gram i niezwłocznie przystąpiła
do jego wykonywania.

Jest to jednakże rzeczą nie-
możliwą, bo ani obóz pomajowy,
ani jego przywódcy programu ta-
kiego nie posiadają i jak dotych-
czas, tak i nadal prawdopodobnie
działać będą od wypadku do wy-
padku.

Weźmy dla przykładu sprawę
naprawy Konstytucji. Każdemu,
kto choć trochę się orjentuje w
stosunkach politycznych,nie trze-
ba zbyt długo tłomaczyć, że zmia-
na Konstytucji mogła być usku-
teczniona odrazu po przewrocie,
tj. gdzieś w czerwcu czy też w
lipcu 1926 roku. Można je było
wówczas przeprowadzić bez walki
prawie, bo przecież była w Sej-
mie całkiem powolna rządowi
większość złożona 2e stronnictw
lewicy i centrurn do Piasta i
Chadecji włącznie. Nawet jeszcze
w pierwszym półroczu ostatniego
sejmu do zdecydowanej opozycji
należało właściwie jedynie Stron-
nictwo Narodowe. Chociaż o
większość dla każdego wniosku
rządowego nie było już tak łatwo,
jak w latach 1926-28, jednakże
jeszcze i wówczas można było li-

wie jednego Śmiertelnego czło-
wieka! Widzieliśmy tego niedaw-
ny przykład, gdy ostatniej jesieni
cesarz Mikołaj niebezpiecznie za-
padł na zdrowiu. Co za trwoga i
pomieszanie w Petersburgu! Dla-
czego? Bo wszystko w niepew-
ności, niema praw kardynalnych,
niema dwóch izb ciała prawo-
dawczego, bo wszystko wtenczas
na jednym czynie najśmielszego”
(str. 12).

„Możnaż nazywać niezgodą, że
kto zdanie oświadczy różne od
woli panującego, że kto na przez
wiele lat wyrządzone uciski żali
się? Pocóż zwoływać sejm, jeśli
nie dlatego, żeby wiedzieć od
reprezentantów, co zbawiennem,
co szkodliwem dla siebie znajdu-
ją? Jeśli to niema być wolno, le-
piej nie łudzić, znieść ustawę, a
same tylko ukazy zostawič“.
(str. 16).

*

„Dna. 3 maja. Wspomnienie
konstytucji dnia tego powiększy-
ło trwogi: niech dwóch studen-
tów lub innych mówiło razem,
zaraz rozpędzono... Student jeden
patrzał w zamku na zmianę war-
ty; porwany, wtrącony pod od-
wach: prędko jednak wypuszczo-
nym został". (str. 17).

*

..W. książę niespokojny zapy-
tał: Cóż jest ta konstytucja?...
pierwszą waszą powinnością po-
słuszeństwo, posłuszeństwo i je-
szcze raz posłuszeństwo". „Tak
jest, odparł Ostrowski, posłuszeń-
stwo prawu, ale inaczej posłu-
szeństwo jest podłością”. (str.
28—29).

czyć na usłużność marszałka Da-
szyńskiego.

Nastroje opozycyjne zjawiają się
dopiero w miarę niepowodzeń
polityki sanacyjnej w  szczegól-
ności w dziedzinie gospodarczej.

To też, jeżeli nie dokonano
zmiany Konstytucji, to jedynie
dla tego, że nie myślano poważ-
nie i nie chciano jej zmieniać. O
projekcie złożonym przez klub
parlamentarny Bebe nawet sami
bebechowcy nie mówią poważnie.

Czego można spodziewać się
w dziedzinie gospodarczej?

Możliwe, iż nastąpi pewne od-
prężenie na rynku pieniężnym,
bo mogą przyjść pożyczki, ale
pożyczki nie oparte na wzroście
zaufania do Polski, a więc na
lepszych warunkach, lecz pożyczki,
które moglibyśmy otrzymać już
przedtem, aleSejm uprzedni ni-
gdy nie zatwierdziłby takich ope-
racyj kredytowych.

Dziś taka większość, która za-
twierdzi wszystko, co jej każą, w
Sejmie jest, więc pożyczek można
się spodziewać, ale sanacji go-
spodarczej to nam nie da.

Sądząc z treści jednego z
ostatnich wywiadów, o jakiejś
gruntownej reformie naszego sy-
stemu podatkowego, ani życia
gospodarczego wogóle czynniki
decydujące dziś w Polsce nie
myślą. Krótko mówiąc, po chwi-
lowem może odprężeniu, wszyst-
ko powróci na utarte torv z tą
jedynie różnicą, że po zreformo-
waniu Kontroli Państwowej ofi-
cjalnie o wielu rzeczach społe
czeństwo i parlament nie będą
poinformowane.

Jedyna zmiana, do jakiej nie-
wątpliwie w ustroju państwa sa-
nacja z całą stanowczością dążyć
będzie, to osłabienie czynnika
kontroli publicznej, ale czy to
można nazwać „naprawą” ustroju?

Będzie się również starała sa-
nacja umożliwić legalizację wszyst-
kich swoich poczynań aż do
obioru (to  przedewszystkiem)
dzisiejszej większości sejmowej
włącznie. A potem z pewnością
nastąpią nowe czyny, które po
kilku latach znów będą wymaga-
ły ponownej 'legalizacji, a może
nawet nowych wyborów.

To też niczego istotnie nowe-
go mnie spodziewamy się z po-
wodu powstania większości sana-
cyjnej w ciałach ustawodawczych.

Nie wierzymy, by obóz sana-
cyjny zdobył się na wysiłek twór-
czy, na który nie stać go było
dotychczas. Ani nowych ludzi,
ani nowych idei sanacja w wy-
borach zdobyć nie mogła.

P
 

 

nie ogłaszając dyktatury, mógłby

rządzić jak dyktator...

l oto w tym momencie zrze-

ka się nie tylko stanowiska pre-

mjera, ale także uzyskanych

mandatów do Sejmu i Senatu.

Czyli że formalnie zrzeka się wszel-

kiej władzy i wycofuje się z ży-

cia publicznego.

Przypuszczać należy, że zechce

nadal zachować, jako osoba pry*

watna, swój przemożny wpływ—

ale o wpływach prywatnych pisać

tu nie będziemy. Nas obchodzi
strona formalna. Kto odtąd
formalnie odpowiedzialny będzie

za rząd, za kierunek polityki, ża

losy Ojczyzny?
Sejm? W Sejmie większość

stanowi B. B. który sam przy
znaje, że jest zlepkiem najro-

zmaitszych stronnictw i narodo-
wości, spojonym autorytetem

swego wodza, że niema żadnego

programu, óprócz woli marsz.

Piłsudskiego. | oto czołowy przed-

stawiciel B. B. ubył z jego sze-
regów. Czem jest dziś B. B.?

Czem będzie jutro?

Rząd? Skład osobisty tego

rządu nie jest dziś znany. Nie
ulega wątpliwości, iż składać się

on będzie wyłącznie ze zwolenni-

ków sanacji. Czy posiada sa-
nacja mężów, którzy nie tylko

formalnie ale praktycznie potra-

fią wziąć na siebie odpowie-

dzialność za rządy? Czy też przy-
szły rząd będzie tylko wykonaw-

cą wyższych rozkazów — jak to

dotąd bywało? | kto będzie od-

powiedzialnym za rządy?
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Zakaz obchodu w Litwie 100-lecia powstania listopa-
dowego.

Przed młesiącem T-w0 kultu-
ralno-oświatowe  „Pochodnia* w
Wiłkomierzu i organizacje pol-
skie kulturalno - . światowe tego
powiatu zwróciły się do miejsco-
wych litewskich władz administra
cyjnych z prośbą o zezwolenie na
odbycie uroczystego obchodu
100 rocznicy powstania Listopa-
dowego. Podania władze powia-
towe odesłały onegdaj z dopi-
skiem, „iż władze centralne nie

Rewizja w szkole polskiej
w Oranach.

We środę rano w szkole lu-

dowej polskiej w Oranach litew-

skich policja polityczna przepro-

wadziła szczegółową rewizję po-

szukując jakiś druków rzekomo

przemyconych z Polski. W miesz-

kaniu kierowników szhoły prze-

szukano wszystkie rzeczy, papie-

ry i książki. Znaleziono kilka ksią-

żek które według oświadczenia

policji pochodzą z Polski i mu:

szą być skonfiskowane. Mimo pro-

testów nauczycłela, dzieła zabra-

no i sporządzono kierownikowi

protokuł karny. (d)

Zesłanie do Worń nauczy-
cieli i uczniów polskich.
W ciągu ubiegłego tygodnia

do obozu koncentracyjnego w
Worniach zesłane 2 nauczycieli
Polaków i 3 ucżniów za rzekome
uprawianie própagandy polskiej
wśród dziatwy szkolnej narodo-
wości litewskiej. (a)

Litwa odgraża się Niemcom.
„Liet. Aidas“ nawiązując do mo-

wy niemieckiego ministra spraw
zagranicznych dr. Curtiusa w ra-
dzie stanu Rzeszy 20 bm., za-
mieszcza szereg na ten temat
uwag.

Bardzo nas dziwi, pisze urzę-
dėwka, iż niemiecki minister
spraw zagranicznych uważał za
potrzebne w swej mowie wspom-
nieć również o Kłajpedzie, ostze-
gając Litwę co do pewnych rze-
komo prądów przeciwko porozu-
mieniu genewskiemu. Wydaje się
nam, iż ostrzeżenia ministra spraw
zagranicznych Niemiec na po-
siedzeniu rady państwa pod adre-
sem Litwy, co do istnienia w niej
wewnętrznych prądów było nie-
właściwe i nielogiczne. Litwa ce-
ni dobre stosunki z Niemcami.
Wie ona, iż stosunki te były, są
i będą dla niej bardzo potrzebne.
Czyni ona wszystko, aby były
one jak najlepsze. Ale też by-
najmniej nie zamierza płacić za
nie wszelką cenę, jakiej się od
niej zażąda. Na wtrącanie się do
swych wewnętrznych spraw ani
Niemcom ani komu innemu Litwa

zezwalają na urządzenia demon-
stracji antypaństwowych (?)* Ró-
wnocześnie odmówiono analogicz-
nego zezwoleńia organizacjomi
i szkołom polskim w Muśnikach,
Szyrwintach i Iwju. Naczelnik po-
wiatu koszedarskiego w piśmie
nadesłanym do polskich organi-
zacji zaznacza, „iż chce unikńąć
zakłóceń spokoju publicznego na
pograniczu polskiem'. (a)

nie pozwoli. Co się tyczy kon
wencji Kłajpedzkiej to należy po-
wiedzieć, iż dawno już jest czas
rozpocząć jej wykonywanie w
całości, nietylko zaś jednostron-
nie, na korzyść Niemców. Wy-
raźnie to oświadczył Gubernator
Merkis na otwarciu Sejmiku. Być
może, nie podoba się to p. Cur-
tiusowi i jest powodem jego
„ostrzeżeń"*. Jednak co do nas
sądzimy, iż rząd litewski żadnych
„ostrzeżeń* się nie przestraszy,
zaś będzie dążył do wykonania
konwencji z calą stanowczością.
Od samego początku odzyskania
niepodległości Litwa czyniła i
czyni obecnie niemało ustępstw
dla Niemiec, pragnąc utrzymania
z niemi dobrych stosunków. Jeśli
jednak ustępstwa te ktokolwiek
chciałby tłumaczyć sobie, jako
słabość, i próbować stawiać coraz
wiąksze żądania, wtrącając się
do spraw wewnętrznych Litwy,
to potrafi ona wskazać, iż przy-
puszczenie takie jest mylne.

Kięska powodzi w kraju
Kłajpedzkim.

Jak donosi „Elta*, w tych
dniach dwaj posłowie partji auto-
nomicznej sejmiku kłajpedzkiego
udali się do Ruśni i in. miejsco-
wości, dotkniętych powodzią, ce-
lem zbadania położenia ludności,
która ucierpiała od klęski. Jak
się okazało, powódź się nie
zmniejszyła, odwrotnie, śnieg jaki
tu wypadł w ciągu ostatnich dni,
jeszcze zwiększył przybór wody.
Szosy i drogi są pod wodą, tak
iż komunikacja możliwa jest tyl-
ko łódkami. Dzieci nie mogą
uczęszczać do szkół, ludność
wiejska jest odcięta od miaste-
czek. W wielu miejscowościach
woda podmyła fundamenty zabu-
dowań.

Według prowizorycznych obli-
czeń, straty, wyrządzone powo-
wodzią, sięgają 100 tys, lit. Dotąd
zniszczono 12 tys. centn. siana,
4.300 centn. zieraniaków, ok. 4
tys. centn. warzyw i ok. tysiąca
cent. słomy. Pozatem w nie-
których miejscowościach zostały
uszkodzone bądź zupełnie  znisz-
czone zasiewy. Na skutek burzy
i powodzi zginęło ogółem 12
osób, przeważnie rybaków.

 

Dokument naszych
czasów.

W tygodniku starego i zasłu-
żonego Tow. Naucz. Szk. Wyższ.,
w którem rozwijała się i rozwija
od dziesiątek lat praca polskich
nauczycieli szkół średnich i wyż-
szych, „Przeglądzie Pedagogicz-
nym“ (nr. 31) ogłoszono doku-
ment bardzo, zdawałoby się, sza-
ry, a jednak rzucający snop świa
tła na szerzone obecnie poniża-
nie dusz ludzkich.

Niezależność Tow. Naucz. Szk. |
Wyższ. stała się solą w oku obo-
zowi rządzącemu. Założono tedy
Zw. Zaw. Naucz. Pol. Szk. Sred.
jako organizację przeciwną. I opar-
to ją o współdziałanie z Zw. N.
Szk. Powsz. pp. Nowaka i Smuli-
kowskiego, przeciw którego dzia-
lalności, niszczącej wiarę i wy-
chowanie religijne, wystąpić mu-
siał w sierpniu r. b. cały Episko-
pat Polski.

Otóż dokument, ogłoszony
przez „Przegląd Pedagogiczny",
jest listem jednego z oddziałów
nowego Żw. Zaw. N. P. Szk. Sr.
na obszarze Okręgu Szkolnego
Lwowskiego do dyrektora gimna-
zjum państwowego w sąsiedniej
miejscowości, wydanym w paź-
dzierniku r. b., a brzmiącym:

„Związek Zawodowy Nauczy-
cielstwa Polskich Szkół Srednich
w X. J. Wielmożny Panie Dyrek-
torzel Sąsiadujące z miastem Y.
miasto X. zorganizowało w czerw-
cu 1930 r. Związek Zawodowy
Nauczycielstwa Polskich Szkół
Średnich. Związek nasz, chociaż
dopiero od czterech miesięcy
istniejący, rośnie z dnia na dzień
w siłę. W chwili powstania liczył

zaledwie 10 członków, dziś zaś,
mimo że trzech członków odeszło
z X. dla objęcia posad dyrekto-
rów szkół średnich, trzej zaś inni
pełnią funkcje dyrektorów w pry-
watnych szkołach średnich w X.
jest członków 26. Ponieważ ustrój
państw nowożytnych wymaga łą-
czenia jednostek w związki, gdyż
w pojedynkę nawet najsilniejszy
i najsprytniejszy jest słabym, dla-
tego nie potrzeba chyba nikomu
dowodzić, że samopas nikt cho-
dzić nie powinien i nawet nie może.

Stąd też bierze początek nasz
Związek. Istnieje wprawdzie daw-
ne zrzeszenie nauczycieli szkół
średnich T. N. S. W., lecz ideały
tego zrzeszenia, specjalnie zaś:
1) ustawiczna walka z Rządem,
2) a także nieustające zatargi z
nauczycielstwem szkół powszech-
nych, oraz 3) politykomanja nie
każdemu przypadają do gustu.
Dlatego powstał, jako reakcja
przeciw wspomnianym dążeniom,
nasz Związek, który wywiesił, ja-
ko hasła: 1) apolityczność, 2) lo-
jalność wobec Rządu, 3) zgodną
współpracę z potężnym  Źwiąz-
kiem Zawodowym (sic). Nauczy-
cielstwa Polskich Szkół Powszech-
nych. Oparcie o tę cudownie
zgraną organizację, liczącą prze-
szło 40.000 członków, daje nasze*
mu Związkowi ogromną siłę ma-
terjalną i potężne wpływy dla
ochrony naszych  najżywotniej-
szych interesów... Bliższy i szcze»
gółowszy program naszego Związ-
ku wyjaśnić może statut, który
na żądanie przyślemy. Ponieważ
przypuścić muszę, że wśród człon-
ków grona gimnazjum państwu-
wego w Y. znaleźć się mogą ko-
ledzy, którzy z chęcią pisaliby

RKA kirdianė z CARAtreLĄA W Usa iaLSS al EA

się na wyłu szczony tu w stresz
czeniu nasz program, proszę naj-
uprzejmiej JWnego Pana Dyrek-
ktora o przedłożenie mego pisma
Szanownym Kolegom”.

Jest to rzeczywiście dokumen-
cik, jakich mało, bo mówi on
tym, których chce pozyskać:
— Patrzcie, istniejemy jako

związek zaledwie od czterech
miesięcy, a już trzech naszych
członków zostało mianowanych
dyrektorami w państwowych szko-
łach średnich, a trzech innych
jest dyrektorami w szkołach pry-
watnych, na co, jak wiadomo,
władze także wywierają swój
wpływ, uzależniając nieraz od
tego przyznanie praw  publicz-
ności.

A potem mówi się o... cha-
rakterach i o... wszczepianiu w
dusze młodzieży wielkich ideałów,
o czem tak chętnie w każdej
mowie rozprawia p. minister
oświaty!

ŻYCIE KATOLICKIE
Odrodzenie religijne we
francuskiej literaturze.
Literatury zachodnie, zwłaszcza

francuska i angielska (ta ostatnia,
licząca coraz więcej konwertytów
na katolicyzm) — są wymownym
i pocieszającym dowodem wzra-
stającego odrodzenia religijnego
we współczesnem piśmiennietwie
Europy.

Ks. N. Cieszyński zajmuje się,
w jednym z dzienników poznań-
skich, charakterystyką katolicy-
zmu we współczesnej literaturze
francuskiej. Zdawałoby sie, że po
epoce H. Taine'a i E. Renana,
wyschną zdroje „pagórków wie-
czystych" — gdy tymczasem wła-
śnie, na przełomie wieków, try-
snęły one ożywczym strumie-
niem.

We Francji, stanęły naprzeciw
siebie dwa obozy: jeden pod sztan-
darem Chrystusa, drugi pod zna-
kiem bezbożnictwa. Należy dodać,
że ten ostatni obóz — trzeba to
przyznać otwarcie, aby sobie zdać
sprawę z niebezpieczeństwa — ma
ciągle ogromny wpływ dzięki wy-
sokim artystycznym i literackim
wartościom, jakie reprezentują je-
go przedstawiciele.

Czołowym pisarzem tego obo-
zu lewicowego i gorszycielem,
jest A. Gide. Ten, z wychowania
protestant, najjadowitszy pisarz
Francji współczesnej, nienawidzi
katolicyzmu. Obok niego, wyro-
biła sobie kredyt moralny u Fran-
cuzów plejada  psychologistów
anarchistycznych i rewolucyjnych,
jak: M. Proust, R. Rolland, G. Du-
hamel, „H. Barbusse, Benda, La-
cretelle, Roger Martin i in.

Na szczęście przeciwstawia się
temu obozowi już nabierający sił
i już potężny obóz katolicki. Wy-
chowany on został w cieniu wiel-
kiej postaci bisk. Baudrillarta,
członka Akademji  Nieśmiertel-
nych.

Odrodzenie religijne literatury
francuskiej rozpoczęło się od po-
kolenia poetów „nostalgizujących*;
ich szczytowym przedstawicielem
był wielki liryk Sully Prudhomme.
Po nim rozpoczęły się wśród pi-
sarzy francuskich dramaty nawró-
ceń na katolicyzm — przedziwne
wędrówki serc buntowniczych do
Boga. Na xarcie tych nawróceń
widzimy najpiękniejsze nazwiska:
F. Coppėe, P. Verlaine, P. Huy-
smans, Brunetieres, P. Bourget,
F. Jammes, E. Psichari, aż do fu-
turystów J. Cocteau, M. Jacob i
A. Salmon!

Jest już cała gromada poetów
katolickich we Francji, którym
patronują takie nazwiska, jak P.
Claudel, F. Jammes, H. Gheoa,
P. Bourget. Od ewangelicznych
zachwytów, do głębi mistycznej,
od śpiewania ziemi i czlowieka,
do apoteozy Boga — rozpina się
ta pieśń Francji współczesnej,
budząca najpiękniejsze nadzieje.
Z Francji, która przewodzi kultu-
rze, wychodzi raz jeszcze światło
odrodzenia.

Z ostatniej chwili.
Katastrofa kolejowa.
GDYNIA. (Pat). W dn. 28 bm.

rano, na nowowybudowanej linji
kolejowej w pobliżu stacji Orło-
wo-Kolibki, w odległości 4 km.
od Gdyni, wydarzyła się katastąfa
kolejowa. 13 wagonów z węglem
pociągu towarowego, zdążające-
go do portu, z powodu rożźluź-
nienia szyn wykoleiło się i spadło
z nasypu. Hamulcowy pociągu
został zabity. Na miejsce kata-
strofy zjechały władze gdańskiej
dyrekcji kolejowej. Miejsce ka*
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tastrofy zabezpieczono, ponieważ ,
panuje gęsta mgła.

Echa trzęsienia ziemi.
TOKJO. (Pat.). Wedle ostat»

nich danych urzędowych, wskutek
katastrofy trzęsienia ziemi 259
osób poniosło śmierć, u 351 z0-
stało rannych. 2353 domy uległy
zupełnemu zniszczeniu, zaś 56
częściowemu. Szkody materjalne,
wyrządzone na drogach lądowych
i rzecznych, obliczają na 20 mi:
ljonów yenów. 4

Zwolnienie posta. |“
POZNAŃ. (Pat). Dr. Michal

kiewicz wybrany na posła ź
okręgu Poznań powiat, żostał
wczoraj zwolniony z aresztu, w
którym przebywał od dwóch ty:
godni pod zarzutem nieprawidło*
wości w związku z nadużyciami
w spółdzielni.
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mi. Cena kompletu zł. 675—

NAJSTARSZE DGSWIADCZENIE 

 

if j A +

Mazur rozbrzm
iewa

idealnie

w aparacie

odbiornik i głośnik w jednym aparacie

Nowoczesne urządzenie radjowe z Te-
letunkenowskiemi lampami słupkowe-

TELEFUNKEN.
ma NAJNOWSZA KONSTRUKCJA.

12
„Compound”

 
 

KRONIKA.
Wiadomości kościełne.

— Roraty chrześcijańskiego

stowarzyszeniawłaścicieli pralń
i robotnic w Wilnie odbędą się

dn. 30.XI r. b. w kościele św. Trói-
cy o godz. 7 rano.

załobne uabożeństwo za du-

szę zmarłych odbędzie się w po-

niedziałek 1 grudnia r. b. w tym-

" że kościele o godz. 7-ej rano.

Sprawy miejskie.

—- Reorganizacja biur Magi-

stratu m. Wilna. W swoim cza-
sie powołana przez p. Wojewodę

Wileńskiego komisja wojewódzka

dla usprawnienia administracji

komunalnej wysunęła projekt o-

pracowania statutu organizacyj-

nego biur Magistratu m. Wilna.

Obecnie już przystąpiono do opra-

cowania tego statutu. W  pierw-

szym rzędzie będzie przeprowa-

dzona reorganizacja personelu

Sekcji Technicznej Magistratu ce-

Jem uporządkowania oraz należy-

tego prowadzenia spraw budo-

wlanych, przyczem będzie dokona-
ny ścisły podział czynności per-

sonelu technicznego i biurowego

Sprawy administracyjne.
P. wojewoda wileński

Władysław Raczkiewicz po
dwudniowym pobycie w stolicy

i po wzięciu udziału w  uroczy-

stościach otwarcia mostu przez

Niemen w Grodnie powrócił w

dniu dzisiejszym do Wilna i objął

urzędowanie. Będąc w Warsza-

wie, p. wojewoda odbył szereg
dłuższych konferencyj z p.p. mi-
nistrami w sprawie potrzeb woje-
wództwa.

Sprawy wojskowe.
— Ostatni dzień rejestracji

rocznika 1310. Referat woiskowy
magistratu m. Wilna przypornina,

iż w dniu dzisiejszym upływa ter-
min rejestracji rocznika 1910.23

Po dniu tym na opieszałych
poborowych będą nakładane a”

Poczta i telegraf.
— Obchód listopadowy wśród

pocztowców. Z powodu setnej
rocznicy powstania listopadowego
pracownicy pocztowi  wileńscy
urzączają w dniu 29 b. m., w so-

botę, obchód w lokalu Świetlicy
pocztowej.

Początek obchodu godz. 20.
Wstęp dla pocztowców, ich rodzin
i zaproszonych gości bezpłatny.

Sprawy sanitarne.
— Księgi sanitarno-porząd-

kowe. Z dniem 1 stycznia 1931 r.
wszystkie zakłady użyteczności
publicznej, jakto zakłady przemy-
słowe i przemysłowo - handlowe,
hotele, zajazdy, łaźnie, fabryki,
pralnie, piekarnie, cukiernie, re-
stauracje, masarnie, jatki, mle-
czarnie i sklepy z artykułami spo*
żywczemi, winne posiadać księgi
sanitarno - porządkowe, wedlug
wzoru ustalonego przez Magistrat,
do których funcjonarjusze nadzo-
ru sanitarnego i policji będą wpi-
sywać wyniki oględzin, adnotacje
© zauważonych brakach sanitar-
nych oraz zarządzenia 0 usunię-
cie tych braków ze wskazaniem
terminów. Księgi te można otrzy-
mać w urzędzie przemysłowym
Magistratu, Winni nieposiadania
tych ksiąg, będą pociągnięci do
odpowiedzialności karnej. |.
— Lustracja Ośrodka Ždro-

Wia. Bawi w Wilnie delegat De-
partamentu służby żdrowia min.
spraw wewnętrznych dr. Tobjasz,
który przeprowadza lustrację w
Ośrodku Zdrowia. d.

— Lustracja rynków. Komi-
sja miejska lustracyjna dokonała
wczoraj na terenie rynków wileń-
skich lotnej lustracji sanitarnej,
przyczem zbadała artykuły spo:
żywcze przywiezione na sprzedaż
przez włościan. Komisja sporzą-
dziła szereg protokułów za nie-
przestrzeganie przepisów sanitar-
nych.

Sprawy samorządowe.
— Obchód 10-lecia samorzą-

du pow. wileńsko-trockiego.
W dniach 15i 16 grudnia r. b.
odbędzie się obchód 10-lecia ist-
nienia samorządu powiatowego
pow. wileńsko-trockiego.

Dnia 15 grudnia odbędzie się
uroczyste posiedzenie sejmiku
powiatowego, poczem wydany bę-
dzie bankiet
W drugim dniu obchodu na-

stąpi posiedzenie sejmiku, na
którem rozpatrzony zostanie bud-
żet. (d)

Sprawy robotnicze.
— Ogólnopolski konkurs

na dyplom mistrzowski. W
wykonaniu pełnomocnej uchwały
Illiej Ogólnopolskiej Konferencji
Izb Rzemieślniczych z dnia 22
czerwca—1930 r. w Łodzi—Za-
rząd Izby Rzemieślniczej w Wil-
nie ogłosił Konkurs na projekt
jednelitego dyplomu  mistrzow-
skiego wydawanego przez posz-
czególne [Izby Rzemieślnicze w
Rzeczypospolitej Polskiej i wyz-
naczył na ten cel trzy nagrody
po 1000 zł., 800 zł. i 600 zł.

Termin Konkursu wpływa dnia
1 lutego 1931 r.

Po bliższe informacje, pragną*
cy wziąć udział w Konkursie
mogą się zgłaszać do lzby Rze-
mieślniczej w Wilnie (ul. Nie-
miecka 25, tel. 359).
— Tran dia biednych dzieci.

Magistrat m. Wilna uchwalił za-
kupić jedną beczkę tranu dla
dzieci anemicznych i przechodzą-
cych rekonwalescencję a zamiesz-
kałych w miejskich schroniskach
i ochronach. Tran ten będzie
rozdawany dzieciom bezpłatnie. d.

Sprawy uniwersyteckie.
-- Egzaminy magisterskie

na Wydziale Humanistycznym
U. S$. B. w terminie zimowym ro-
ku akademickiego 1930/31 odby-
wać się będą od 8 stycznia 1931 r.
Do egzaminów zgłaszać się na-
leży pisemne w czasie od 10 do
15 grudnia b. r.

Sprawy akademickie.
„Czarna kawa”. Dzisiaj

dnia 29 listopada w salonach Ka-
syna Garnizonowego odbędzie się
dorocznym zwyczajem „Czarna
Kawa IX Tygodnia Akademika”.

Salony Kasyna już od paru
dni zmnieniają swą szatę zew-
nętrzną. Z pod delikatnych lecz
wprawnych rączek Koleżanek z
Sztuk Pięknych przy wydatnej
pomocy Kolegów wychodzą de-
koracje.

Zamówione .trzy orkiestry od
tygodnia już uzupełniają swój
najnowszy repertuar.

Bufety obficie zaopatrzone.
Ze względu, że to ostatnia za-

bawa przed Adwentem, że celem
jej jest pomoc młodzieży akade-
mickiej, że tradycja Czarnej Kawy
Tygodnia Fkademika znana jest
w szerokich sferach inteligencji
wileńskiej—sądzimy, że całe wy-
tworne Wilno wyznaczy sobie
rendez-vous w salonach Kasyna.

Pozostałe karty wstępu można
otrzymać u Pań Gospodyń hono-
rowych lub w biurze IX Tygodnia

 

Akademika, Wielka 24 w godzi-
nach od 10—14.

Początek Czarnej Kawy o go-
dzinie 9-ej wieczorem.

Sprawy szkolne.
— Program Kursów organi-

zowanych przez Narodową Orga-
nizację Kobiet w okresie zimo-
wym 193031. 1) Miesięczne Kur-
sa Kroju i robót ręcznych. 2) Mic-
sięczne kursa gotowania dla Pań
z inteligencji. 3) Trzymiesięczne
kursa gotowania i porządków go-
spodarskich dla służby domowej.

Zapisy na wszystkie przyjmuje
kursa i wszelkich informacji udziela
sekretarjat N.O.K. codziennie od
11—1-szej. Dwa piersze kursa roz-
poczną się 9 grudnia, do 7 przy-
mują się zapisy.

Z życia stowarzyszeń.
— wiieńskie Towarzystwo

Lekarskie. We środę dnia 10
grudnia 1930 r. © godz. 7 m. 30
(w drugim terminie o g. 8) w lo-
kalu własnym (Zamkowa 24) od-
będzie się doroczne walne ze-
branie członków towarzystwa. Na
porządku dziennym: sprawozda-
nie i wybory nowego Zarządu.
— Staraniem „Koła Matema-

tyczno-Fizycznego słuch. USB,
w niedzielę dn. 30.X1. 30 o godz.
12 m. 15 w Zakładzie Fizyki Do-
świadczalnej (ul. Nowogródzka 22)
odbędzie się referat p. Magistra
J. Browkina pt. „Promienie Roent-
gena". Wstęp wolny. Goście mile
widziani.
— Z Sokoła. Dnia 30 b. m.

w lokalu gniazda, ul. Wileńska 10,
odbędzie się uroczysty obchód
setnej rocznicy Powstania Listo-
padowego. na który zapraszamy
wszystkich członków, ich rodziny
i sympatyków.

Na program złożą sią: odczyt
p. prof. Wierzyńskiego, pokaz
gimnastyczny, śpiewy, deklamacje
i koncert orkiestry „Kaskada”.
Początek o godz. 18-tej. Wstęp
wolny. '
— Uroczystošč choru „Echo“.

W sobotę dn. 22 listopada miej-
scowa drużyna śpiewacza „Echo”
uroczyście obchodziła dzień pa-
tronki muzyki i śpiewu kościel-
nego, św. Cecylji. W wieczornych
godzinach licznie zebrani człon-
kowie chóru „Echo” w swojej
stałej siedzibie, przy ulicy Oran-
żeryjnej, uczcili dzień ten uro-
czystością, podczas której ks. Bie-
lawski dokonał poświęcenia obra-
zu sw. Cecylji, ufundowanego sta-
raniem zarządu tegoż chóru. Ks.
Bielawski w krótkiem swem prze-
mówieniu, podkreślił rolę chóru
„Echo”, który obchodzi co roku
uroczystość ku czci św. Cecylji.
Następnie chór wykonał, pod dy-
rekcją swego kierownika, prof.
Wł. Kalinowskiego, „Hymn do św.
Cecylji”. |

Nazajutrz, w niedzielę 23 listo-
pada, została odprawiona przez
J. E. ks. biskupa Michalkiewicza
uroczysta Msza święta na intencję
chóru „Echo”.
— Do wszystkich Stowarzy-

szeń Młodzieży Peiskiej. Poda-
jemy do wiadomości Stowarzy-
szeń Młodzieży Polskiej, iż w dniu
28 listopada r. b. otrzymaliśmy
zezwolenie Ulrzędu Wojewódzkie-
go w Białymstoku, na urządzenie
„Swięta Młodzisży” na terenie
Województwa Białostockiego (pow.*
Sokólski, Grodzieński, Białostocki
i Wołkowyski). Zezwolenie zosta-
ło wydane pismem z dnia 27.XI
r. b. Nr. BB II/4133 30.

Związek Młodzieży Polskiej
w Wilnie.

— Loterja fantowa Narod.
Org. Kobiet. Zwyczajem doro-
cznym, Narod. Org. Kobiet, w
dniach 7 i 8 grudnia urządza lo-
terję fantową na swoje cele kul-
turalno - oświatowe.  Niniejszem
zwraca się do wszystkich swoich
członków i sympatyków z gorącą
prośbą o przyjście z pomocąi
dostarczenie fantów. Mamy na:
dzieję, że ofiarność obywatelska,
tak poszczególnych osób, jak i
firm kupieckich, i tym razem nas
nie zawiedzie. Dobrze udana lo-
terja da nam możność organizo-
wania kursów doksztalcających,
tak w mieście, jak i na wsi, or-
ganizowania odczytów  popular-
nyeh, rozwój ogródków działko-
wych i t. p.

Czasu już b. mało, fanty do
dnia 4XII włącznie przyjmuje co-
dziennie od godz. 11—l-ej Sekre-
tarjat w lokalu własnym, ul. Orze-
szkowej 11.

Sądy.
— Nowy wiceprezes Sądu

Okręgowego w Wilnie. Wice-
prezes Sądu Okręgowego w No-
wogródku p. Parafjanowicz mia-
nowany został wiceprezesem Są-
du Okręgowego w Wilnie. d

Kronika policyjna.
— Zatruwanie jadem komu-

nistycznym żołnierzy. W po-
bliżu koszar 5 p. p. leg. dwaj
komuniści rozrzucili większą ilość
bibuły komunistycznej, nawołując
żołnierzy do nieposłuszeństwa.
Bibułę policja skonfiskowała oraz
aresztowała kolporterów.
— Samobójstwo. Wczoraj

władze wojskowe zostały powia-
domione o dwóch wypadkach
samobójstwa, popełnionego wśród
szeregowych. St. szer. Wojtyłło
3 szwadronu KOP. w Olkienikach
wystrzałem z karabinu odebrał
sobie życie. Szer. Jakkojć z 5 p.
lotniczego w Lidzie usiłował ode-
brać sobie życie przez zażycie wię”
kszej dozy trucizny. W stanie
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— Przejechana przez wór. Na
przechodzącą przez ulicę Bernardyńs<ą
Alinę Trzeciakównę lat 11, zam.
ul. Bernardyńskiej 10, m. 6,
wóz ciężarowy, naładowany cegłarni.

Trzeciakówna uległa złamaniu nogi
i odniosła bolesne obrażenia twarzy
i rąk.

Po opatrzeniu przez Pogotowie Ra-
tunkowe, Trzeciakównę odwieziono do

domu w stanie a >
s

— Spór e parxan graniczny. Swe
go czasu właściciel domu sąsiadującege
z domem przy ul. Belmont 14 (da-
wniej 6), wybudował parkan, odgradza-
jąc swój dom od domu Nr. 14, przy ul.
Belmont.

Rywa Portnoj, lat 32, zamieszkała
w domu Nr. 14 przy ul. Belmont, uwa-
żała, iż parkan zasłaniał jej okna. Z te-
gó powodu kilkakrotnie zwracała się
do właściciela domu, w którym miesz-

kała, z prośbą o interwencję.
Lecz widząc, iź jej prośby nie cd-

noszą skutku, w dniu wczorajszym po-
stanowiła wyłamać parkan.

W tym celu z siekierą w ręku uda-
ła się w stronę parkanu, z zamiarem
wyrąbania widoku na świat,

Właściciel parkanu widząc na co
zanosi się, postanowił przeszkodzić.

Wywiązeła się bójka, w czasie któ-
rej Rywa Portnoj została pobita tak
dalece, że musiano zawezwać Pogoto-

wie Ratunkowe. (s)
— Pożar. Wczoraj przy ul. Rudnic-

kiej 6, wskutek nieostrożności miesz-
kańców zapaliła się podłoga w jednem
z mieszkań tegoż domu.

Wezwana straż ogniowa
ogień.

Spaliła się część podłogi. Straty mi-
nimalne. (s)

— Podrzutki. W dniu 26b. m. przy
ul- Bazyljańskiej Nr. 3 1 Bosaczkowej
Nr 3, znaleziono podrzutki płci mę-
skiej, każdy w wieku około 1 tygodnia,
których umieszczono w przytułku Dzie-
ciątka Jezus.

Zabawy.
— Dziś ostatnia sobótka ta-

neczna przed Adwentem odbędzie się
w Kole Pol. Mac. Szk. im. T. Kościuszki
przy ul. Turgielskiej 12. Wstęp na za-
bawę tylko za kartami wstępu, które
można otrzymać i przy wejściu na za-
bawę u członków Koła. Początek o g 9
wiecz.

W niedzielę zaś 30. XI. odbędzie

się obchód setnej rocznicy Powstania
listopadowego z programem: 1) Odczyt
dyr. St. Ciozdy na temat „Powstanie
listopadowe”, 2) przedstaw. „Jadą Uła-
ni“. Początek o godz. 7 wiecz. Na ob-
chód wstęp wolny.

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

Dziś w Teatrze na Pohulance uroczysta
premjera nieśmiertelnego arcydzieła
S. Wyspiańskiego „Nocy listopadowej”,
w oryginalnem ujęciu inscenizacyjno-re-
żyserskiem prof. F. Ruszczyca i režy-
sera R. Wasilewskiego.

Oprawę dekoracyjną, kostjumy i re-
kwizyty, projektuje prof. Ruszczyc. Wy-
konaniem dekoracji kieruje J. Hawrył-
kiewicz.

Przepiękną oprawę muzyczną skom-
ponował E. Dziewulski, który jedno-
cześnie dyrygować będzie na widowisku
orkiestrą.

Wobec znacznych kosztów zniżki
na dzisiejsze widowisko nieważne.

— Teatr miejski w „Lutni*.
Dziś poraz drugi „Cierpki owoc" Ro-
berta Bracco.

— Niedzielne przedstawienia po-
południowe po cenach  zniżonych.
W Teatrze na Pohulance „Skrzypce je-
sienne* Surguczewa.

W „Lutni* „Nie rzucaj mnie Mada-
me“. S. Kiedrzyńskiego.

— Koncert Orłowa na Pohulance.
Swiatowej sławy pianista Mikołaj Orłow
wystąpi raz jeden dnia 9 grudnia w sali
Teatru Wielkiego na Pohulance.

— Poranek - koncert Z. Protase-
wicza. W poniedziałek dnia 7 grudnia
o godz. 12 min. 30 w południe odbędzie
się w sali Teatru „Lutnia" koncert mło-

stłumiła

dego, utalentowanego śpiewaka, Zy-
gmunta Protasewicza.

— Otwarcie kino „Pan“. Dziś o
godz |-szej po poł. nastąpi otwarcie
kino „Pan* przy ul. Wielkiej 42. Na inau-
gurację wyświetla się poraz pierwszy
w Wilnie film p. t. „Czerwona Szebla"
dramat na tle ostatnich zdarzeń w Rosji
Sowieckiej. Liczna orkiestra. Specjalna
ilustracja muzyczna.

POLSKIE RADJO WILNO.
Fala 368 mtr.

Program:

9,25. Msza i koncert organowy z
Bazyliki Wileńskiej.

11,30. Zaciągnięcie historycznej war-
ty w Belwederze:

11,58. Czas.
12,00. Bicie zegara i hejnał z wieży

katedralnej w Wilnie.
12,10 Koncert z Filharm. Warsz.
14,30. „Mala skrzyneczka“.
16.00. Audycja i koncert dla mło-

dzeży.
17,00. „Mochnacki* — felj., wygł. Z.

Dębicki.
17,15. Koncert pieśni z r. 1830—31

z Warsz
18,00.  Akademja z Politechniki

Warsz.
20,00. Audycja muzyczno - literacka

z Warszawy.
23,00. Lekka muzyka polska.

Maszyny do Szycia
kupujcie tylko u

Zygmunta Nagrodzkiego

 

 

Wilno, Zawalna Il-a. 624-6

OFIARY
złożone w Administracji „Dziennika

Wileńskiego".

Na Łódź podwodną — A. Siera<
gowski kierow. apteki sejmikowej i Ga-
dejski komendant pow. Brasławskiego
złożyli zł. |.

Na (IV oddział) Pań Miłosiardzia
Sw. Wincentego a Paulo X. 10 zł.

Dla S$. W. przy ul. Polockiej ks. Ka-
zimiecz Palarz z Żarnówki zł 5 gr. 24.

Na kościół Św. Teresy w Kamion-
ce — S. W. Zl. 5.

Ku uczczeniu ś. p. rotmistrza Wło-
dzimierza Rutkowskiego dla najbiedniej-
szych — F. M. zł. 3.

RLISTY DO REDAKCJI.
Uprzejmie proszę WPana Re-

daktora o umieszczenie w Jego
poczytnem piśmie następującego:
W dniu 27 b. m. w „Dzienmni-

ku Wileńskim” Ne 274 — ukazała
się notatka zatytułowana „Nowa
taryfa Elektrowni” — notatka ta
otrzymana widocznie z nieodpo-
wiedniego źródła, nie odpowiada
prawdzie.

Elektrownia Miejska pomimo,
iż ceny na opał, smary i inne
urządzenia znacznie podnosiły się
w ciągu ostatnich lat — taryfy
swej na światło nie zmieniała
i niema zamiaru zwiększyć
przy układaniu budżetu na rok
1931/32. Taryfa na silniki elek-
tryczne nietylko nie została pod-

 

niesioną, lecz obniża się i to
znacznie, w zależności od ilości
rocznego zużycia, tak że przy
wielkich ilościach zapotrzebowa-
nia zniżoną została do 16 groszy
za kwg. Również opracowuje
Elektrownia dogodną taryfę dla
grzejników. Nie mogę zgodzić się,
że taryfa wWilnie jest najwyższą
Elektrownia Okręgowa w Prusz-
kowie zasilająca przedmieścia
Warszawy i największe fabryki w
obrębie wielkiej Warszawy sprze-
daje prąd na światło po 9l gro-
szy, Białystok pobiera 1 zł. Byd-
goszcz, Kraków, Bielsko-Cieszyń-
skie pobierają po 80 gr. Zgierz
87 gr., jedynie tylko elektrownie
o daleko większej wydajności niż
wileńska są nieco tańsze, jak
Warszawa 73,3 gr, Lwów 66 gr.
itd. Wszystkie te elektrownie znaj-
dują się daleko bliżej od źródła
opału-węgla, niż Wilno, które
opłaca za transport tonny węgla
prawie to samo, co ta tonna w
kopalni kosztuje.

Dziękuję W. Panu Redaktoro-
wi za łaskawe umieszczenie po-
wyższego i pozostaję z poważa-
niem Dyr. Elektr. Miejsk. inż.

Glatman.
Zamieszczając notatkę naszą

nie występowaliśmy przeciwko p.
dyr. « Glatmanowi,  spręžystemu
zresztą kierownikowi Elektrowni
Miejskiej. Wiadomość nasza po-
dana we wszystkich pismach wi-
leńskich o zamiarze podniesienia
taryfy Elektrowni, zaczerpnięta
została z Magistratu, który wi-
docznie nosił się z takim zamia-
rem. Wyjaśnienie p. dyr. Glatma-
na przyjmą niewątpliwie z ulgą
liczne rzesze abonentów prądu
Elektrowni miejskiej. Red.

Z SALI SĄDOWEJ.
Proces dependenta adwo-
kackiego © masowe fałszo-

wanie weksli.
Wczoraj wice prezes III wydz.

karnego Sądu Okręgowego, p.
Michał Kaduszkiewicz, przy udzia-
le pp. sędziów Brzozowskiegoi
Szpakowskiego, otworzył rozprawę
główną, w głośnym procesie
Fpołłosa Sołłohuba, sekretarza
kancelarji adwokackiej, mec. Pa-
wła Andrejewa.

Akt oskarżenia inkryminuje
osk. Sołłohubowi sfałszowanie
wielu weksli, przez podrobienie
na nich podpisów różnych osób,
bądź jako wystawców, bądź jako
żyrantów.

Przestępstw tych Soltohub miał
się dopuścić nie bacząc na spe-
cjalne zaufanie, jakiem go obda-
rzał mec. Andrejew, który trakto-
wał go jak przyjaciela, a nawet
członka rodziny. ,

Cała powódź tych weksli, na
ogólną sumę kilkadziesiąt tysięcy
złotych, była podpisywana lub ży-
rowana, misternie kładzionemi
przez Sołłohuba nazwiskami mec.
Pawła Andrejewa, jego żonę
Eugenję, oraz osobisnych przy-
jaciół p. Andrejewa, mec. Zbi-
gniewa Jasińskiego, lub. płk. Bo-
biatyńskiego, i tak spreparowana,
puszczana w obieg, a w terminie
nie wykupywana.

Przy ujawnieniu pierwszych
kilku z tych weksli, mec. Andre-
jew, ze względu na dobre stosun-
ki z Solłohubem, odniósł się do
niego z dalekoidącą wyrozumia-
łością i skłonny był mu błąd wy-
baczyć, żądał jednak szczerego
przyznania się i na piśmie spo-
rządzenia wykazu puszczonych
falsyfikatów.

Sołłohub to uczynił, lecz
wkrótce wypłynęły inne również
podrobione weksle, o których w
swym  cyrografie
wspominał, a niezależnie od tego
mec. Andrejew stwierdził, iż Soł-
łohub przywłaszczał sobie pienią-
dze, wnoszone przez klijentów za
prowadzenie spraw.

Wobec tego poszkodowany wy-
dalił nieuczciwego pracownika z
powierzonej mu posady, oraz
zmusił go do wyprowadzenia się
z jego mieszkania.

Mimo to i wówczas coraz to
ukazywały się w obiegu weksle że
sfałszowanemi podpisami już nie
tylko p. Andrejewa i jego żony,
lecz i jego osobistych prżyjaciół,
jak mec. Zbigniewa Jasińskiego
i płk. Bobiatyńskiego, wobec cze*
go sprawę skierowano do proku*
ratora.

Badany Sołłohub zmienił swą
taktykę, wyparł się winy, twier-
dząc, iż weksie podpisywał z upo-
ważnienia p. Andrejewa, a pie-
niądze uzyskane obracał na inte-
resy mu powierzone do prowa-
dzenia. Przytem Sołłohub groził
rewelacjami natury drastycznej,
chcąc zmusić oskarżyciela do
zatuszowania sprawy.

Sołłohub nie.

"wykonała

Jak odtłuścić i ożywić tłu-
stą cerę?

Z dodatnich wpływów ciepła
na cerę wymienić należy dziala-
nie wyższej temperatury na tłu-
stą cerę. Osoby o tłustej właści-
wości cery wiedzą z  doświad-
czenia, iż w porze letniej bywają
złagodzone objawy łojotoku twa-
rzy, o ile nie posługują się kre-
mami i nie myją twarzy zimną
wodą i mydłem. Ciepło bowiem
nietylko pobudza skórę do żyw-
szej przemiany fizjologicznej, ale
przetapia też zalegający w po-
rach twardy tłuszcz na postać
oleistą. Jeśli ponadto spłókuje
się twarz rano i wieczorem go-
rącą wodą, myje się proszkiem
marmurowym „Miraculum* i od-
tłuszcza odtłuszczającym pudrem
higienicznym D-ra Lustra, przeo-
brazi się tłustą cerę w prawidło-
wą. Z ożywczych środków wolno
stosować tylko emulsję bioko-

.smetyczną: mleczko — „Litynę*,
którą powleka się twarz na 10 mi-
nut przed każdem myciem.

Dr. Zenon B.
OEDELNA"JET,DLTOPGKCZ:LIPYOACARNĘYAKC RTZCIYWNENKWNAA

W tej atmosferze toczy się
obeenie ten budzący duże zainte-
resowanie proces.

Jako obrońca oskarżonego,
występuje specjalnie przybyły z
Warszawy mec. Szurlej, zaś oskar-
żenie wnosi prokurator p. Al. Zda-
nowicz.

Mec. Andrejew i płk. Bobia-
tyński oraz ich pełnomocnicy
mec. Engiel i Szyszkowski popie-
rają powództwo cywilne, doma-
gając się zasądzenia od podsąd-
nego około 15.000 zł.

Cały dzień wczorajszy  po-
święcono badaniu świądków. Przed
sądem więc przewinęli slę: mec.
Andrejew, płk. Bobiatyński, mec
Strumiłło, mec. Jasiński oraz wie-
lu innych.

Od godz. 5 pp. przystąpili do
badania zakwestjonowanych pod-
pisów biegli grafolodzy: Worob-
jew, Kaczor, oraz sprowadzony
przez obronę z Warszawy p. Kwie-
ciński.

Początek dzisiejszego posie-
dzenia wyznaczono na g. 1 pp.
Zbadani zostaną pozostali świad-
kowie i spodziewana jest rozpra-
wa stron. Kos.

Echa katastrofy autobuso-
wej na trakcie oszmiań-

skim.
Dn. 24 października ub. r.

szofer Kazimierz Strogowski, kie-
rując autobusem należącym do
p. Żaka, a kursującym między
Wilnem a Oszmianą wpadł na
mijany w pobliżu zaśc. Wygoda,
gm. Polańskiej wóz, na którym
jechał Jacek Pietkiewicz.

Wskutek zderzenia furmanka
została rozbita, a Pietkiewicz,
który dostał się pod koła kolosa
samochodowego odniósł tak po-
ważne uszkodzenia ciała, iż po
kilkudniowych męczarniach zmarł
w szpitalu w Oszmianie,

Sprawcę tragicznego wypadku,
Strogowskiego  pociągnięto do
odpowiedzialności sądowej, zarzu-
cając mu zbrodnię zabójstwa
przewidzianą w art. 458 K. K.

Sąd okręgowy, rozpoznając
tę sprawę uznał, iż Strogowski
winien jest spowodowania wy-
padku, w którym Pietkiewicz
odniósł śmiertelne obrażenia cia-
ła i skazał go przy zastosowaniu
łagodzących okoliczności na pół
roku więzienia.

Wczoraj sąd apelacyjny, do
którego odwołał się skazany,
zmienił kwalifikację prawną czy-
nu i uznając, iż Strogowski przez
nieostrożność spowodował tra-
giczny wypadek, skazał go na
grzywnę w kwocie 300 zł. z za-
mianą na 2 miesiące aresztu.
TYIBANATOPRIAIEAAROA
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Środa Literacka.|
Ostatnia Środa Literacka była

poświęcona  uczczeniu  75-lecia
śmierci A. Mickiewicza.

Po krótkiem zagajeniu p. W.
Hulewicza przemówienie wygłosił
p. prof. M. Limanowski.

Jak od Szekspira możemy się
uczyć rozumienia žycia, tak od
Mickiewicza powinnišmy się uczyč
czuć. Opierając się głównie na
„Dziadach* cz. I!!| prelegent starał
się wykazać, że Mickiewicz miał
nietylko zwyczajne czucie ziem*
skie ale też czucie wyższe, nad-
ziemskie, które widzimy zwłasz-
cza w prologu—w walce aniołów
o duszę więźnia. Przytem poeta
umiał nietylko czuć, ale też swe
sądy argumentować, co też w
walce aniołów występuje wyraźnie.

Przemówienie prof. Limanow-
skiego, odznaczające się barwnym
stylem,było raczej próbą odtwo-
rzeaia walki, toczącej się w duszy
poety, niż jej objektywnem przed:
stawieniem.

Następnie artysta teatrów miej»
skich p. Wyrzykowski oddekla-
mował wielką improwizację, zdo-
bywając długie i gorące oklaski.
Na zakończenie p. Hendrychówna

następujące — pieśni:
„Piosnka dudarza* i „Nad wodą"
Paderewskiego oraz „Moja pie*
szczotka" Chopina.

Środa zgromadziła wyjątkowo
licznych zebranych, co należy za*
wdzięczać w głównej mierze naz*
wisku posty, którego jubileusz
obchodzirny. SSS,



Rzekome odnalezienie autentycznego
wizerunku

Znany uczony niemiecki Fran-
ciszek Wolter wydał ostatnio w
Monachjum pracę pod tytułem:
„Wie sah Christus aus?* („Jak wy-
glądał Chrystus*), przynoszącą
sensacyjną wiadomość o odnale-
zieniu w Jerozolimie rzeźby, przed-
stawiającej głowę Chrystusa.

Według Woltera, rzeźba ta
powstała w końcu trzeciego dzie-
siątka lat pierwszego wieku i po-
siada charakter portretowy, war-
tość autentycznego wizerunku
Chrystusa.

Wiadomość
zelektryzowała
ścijański.

Prasa niemiecka szeroko ko-
mentowała pracę Woltera, po-
dzielając całkowicie stanowisko
badacza.

Wspaniale wydana książka Wol-
tera zawiera szereg
reprodukcyj odnalezionej rzeźby,
pozwalających czytelnikowi  zo-
rjentować się w przedmiocie.

W głośnej tej sprawie—pisze
organ katolicki „Polska—zwróci-
liśmy się do znakomitego uczo-
nego, ks. Pawła Stygera, profe-
sora Uniwersytetu Warszawskiego.

Ks. prof. Styger
nam predewszystkiem drogi
ważań i metod Woltera.

Autor „Wie sah Christus aus?*
— mówi na wstępie o czasach i
warunkach, w których wyłonił się
chrystjanizm, o starciu się nowe-
go światopoglądu z hellenizmem.

Fizjonomja Chrystusa, Jego
rysy twarzy, wyraz oblicza—twier-
dzi Wolter, wywierały bezsprzecz-
nie fascynujący wpływ na współ-
czesnych, i to nietylko na żydów,
ale i pogan. Dlatego też nie ulega
kwestji, że współcześni artyści
greccy uwiecznili rysy Chrystusa
w dziełach sztuki.

Cała ta konstrukcja wstępu —
zaznaczył ks. prof. Styger — jest
do gruntu fantastyczna.

Nie posiadamy bowiem abso-
lutnie żadnych źródeł, żadnych
danych, któreby upoważniały nas
do twierdzenia, że istniały jakie-
kolwiek wizerunki Chrystusa, wy-
konane przez współczesnych Mu
artystów helleńskich czy helleni-
stycznych.

Bez wszelkiej wartości są dal-
sze dowodzenia Woltera, jego ze-
stawienia odnalezionego zabytku
z najdawniejszemi wizerunkami
Chrystusa.

o tem odkryciu
cały świat chrze-

roz-

znakomitych*

zobrazował.

Chrystusa.
Wolter stara się zasuggestjo-

nować czytelnika, że reproduko-
wana w jego dziele, w alabastrze
wykonana głowa Chrystusa, jest
identyczna z wizerunkiem Jezusa,
o którym mówi zmarły w r. 340
historyk Kościoła Eusebiusz.

Ponieważ Eusebiusz nie podał
opisu owego wizerunku, więc
twierdzenie Woltera nie ma żad-
nych podstaw.

Podobnie dowolne całkowicie
jest dowodzenie niemieckiego u-
czonego, jakoby głowa Chrystusa,
widniejąca na sarkofagu, znajdu-
jącym się w muzeum Lateraneń-
skim była wiernem powtórzeniem
wizerunku, o którym wspomina
Eusebiusz.

Sarkofag ten pochodzi z IV
wieku i w stuleciu XVII uległ
gruntownej rekonstrukcji, przy-
czem zmieniono charakter głowy.

Wszelkie przeto zestawienia
są w tym wypadku pozbawione
jakiegokolwiek znaczenia.

FAby uzasadnić swój pogląd,
Wolter sięga nawet do legendy,
opowiadającej, że Piłat polecił
jakiemuś rzeźbiarzowi greckiemu
wykonać wizerunek Chrystusa i
stara się przekonać czytelnika,
że legenda ta ma wartość faktu
historycznego.

Ale teraz przechodzimy do
sprawy najważniejszej, do kwestji
pochodzenia owej rzeźby, której
Wolter poświęcił swą pracę.

Przed 25 laty rzeźbę tę przy-
wiózł do Monachjum, wraz z in-
nemi przedmiotami, rzekomo z
Jerozolimy, jakiś handlarz grecki.

Znany archeolog niemiecki
Adolf Furtwangler nie wahal się
uznać wówczas tę rzeźbę za
autentyczny wizerunek Chrystusa.

Oczywiście tego rodzaju hi-
storja pochodzenia zabytku musi,
ze stanowiska naukowego wywo-
łać jedynie daleko idący scepty-
cyzm.
W alabastrze wykonana głowa

Chrystusa, która uczonemu nie-
mieckiemu dała impuls do ryzy-
kownych wniosków, jest słabą
modyfikacją licznych našladow-
nictw słynnego wizerunku Chry-
stusa dłuta Michała Anioła z S$.
Maria Sopra Minerwa w Rzymie.

Zagadnienie autentycznych wi-
zerunków Chrystusa niepokoiło i
interesowało świat chrześcijański
już w pierwszych wiekach naszej
ery. Problemowi temu poświęco-

 

 

ny jest szereg legend i apokry
fów.

Nauka zabierała w tej sprawie
głos niejednokrotnie.

Obecnie, naskutek „rewela-
cyj” prof. Woltera, zagadnienie
to wypłynęło ponownie, w spo-
sób kompromitujący wręcz nau-
kę niemiecką.

Być może, że prof. Wolter li-
czył w tym wypadku na naiwność
amerykańską i na odpowiednio
wysokie spieniężenie rzeźby w
nowym świecie.

Motywy te oczywiście nie tłu-
maczą niemieckiego uczonego,
a jedynie nadają całej sprawie
zabarwienie wręcz skandaliczne.

sb. Kraju.
Oświadczenie Zarządu Ligi
Katolickiej w Hucie Szkla-

nej „Niemen”.

Zarząd Ligi Kat.
men” Huty Szkła, w Związku z
ustawiczną naganką na swego
księdza proboszcza Piotra Baj-
kiewicza prasy sanacyjnej („Zy-
cie Nowogr.*, „Kurjer Wil.*) już
od roku, a szczególnie podczas
wyborów do ciał ustawodaw-
czych — w artykułach ostatnio z
dn. 25.XI r. b., pisanych przez
J. Bożka, byłego nauczyciela w
„Niemnie“ a teraz instruktora
ośw. pozaszkolnej w Lidzie, ni-
niejszym podkreśla bezsilną złość
wrogów wiary katolickiej w sto-
sunku do pracy proboszcza 0-
środka fabrycznego Djecezji Wi-
leńskiej i publicznie piętnuje
kłamstwa i oszczerstwa, jakiemi
się operuje w stosunku do usta-
wicznego i systematycznego po-
niżania powagi i wiary świętej
i kapłanów. Nie mówimy o brud-
nych sposobach i formach, ja-
kich się używa w stosunku do
osoby naszego proboszcza. Ma-
my o nim wyrobione już zdanie,
bo pracuje w naszej fabryce już
siedem lat. (lstąpienie całego ze-
społu nauczycielskiego w zesz-
łym roku szkolnym z J. Bożkiem,
przyjęliśmy z najwyższą ulgą, a
zharmonizowane stosunki właści-
cieli fabryki i robotników nie za-
łamały się, pomimo wysiłków ze
strony nauczycielstwa z ich ha-
słami partyjno-warcholskiemi.Zaw-
dzięczamy to jedynie taktowi i
pracy  pośredniczącej księdza,
który się nie załamał i nie uląkł
podłych napaści. Robiliśmy lokał-
ne wiece w sprawie wyborów na

w par. „Nie-

listę katolicką, bo jesteśmy kato-
likami. Udały się one znakomi-
cie, bo nie mieliśmy prelegen-
tów pijaków, ani przedwyborczej
wódki, ani prezentów. Dalej o-
świadczamy, iż żadnych pogrze-
bów przedwyborczych nikt nie
czynił w „Niemnie*" — podobne
bzdury mogą wyjść z głowy nie-
poczytalnej. Nie uważamy za sto-
sowne i godziwe odpierać litanje
innych kłamstw sanacyjnych. Nie
chcemy bezprawia t niewiary.
Chcemy Boga i pracy: to w
„Niemnie* mamy i tego strzedz
będziemy.

Samosąd włościan nad
bandytą.

We wsi Downarowicze gm. do-
maniewskiej woj. Nowogrudzkie-
go do mieszkania Sylwestra Prze-
rębowicza, wdarło się dwóch
bandytów, którzy pod groźbą re-
wolwerów  zrabowali Przerębowi-
czowi 700 zł. gotówką, obrączkę
i zegarek, poczem  związawszy
ofiarę napadu rzucili się do u-
cieczki. Na wszczęty alarm przez
Przerębowicza przybyli sąsiedzi,
którzy wyzwolili z pęt napadnię-
tego, a następnie udali się w
pościg za bandytami.

Po kilku godzinnej obławie w
lesie, jednego z bandytów nie-
jakiego Iwana Mordejkowa, zdo-
łano po krótkiej strzelaninie
ująć.

Podczas zatrzymywania go
przez włościan Mordejko rzucił
się z rewolwerem na jednego z
włościan, któremu rozbił głowę
kolbą naganu. Rozdrażnieni tym
postępkiem włościanie zbili ban-
dytę do utraty przytomności oraz
złamali mu żebra i rękę. Mordej-
kowa w stanie b. ciężkim umiesz-
czono w szpitalu w Domaniewie.

(d)
Rozwój straży pożarnych

w pow. Wilejskim.
Pożarnictwo Powiatu Wilejskie-

go, jak wogóle pożarnictwo na
kresach wschodnich do niedawna
było pozostawione własnemu lo-
sowi. Brak uświadomienia, bieda
ludności nie mogły tej dziedziny
pracy postawić na należytym po-
ziomie — gdzie zaś i były dobre
chęci to niweczyły się brakiem
fachowości. Lato r. b. przekształ-
ciło nie tylko zewnętrzny wygląd
Straży pożarnych powiatu Wilej-
skiego, lecz dało strażom zapew-
nienie bytu materjalnego, co po-
ciągnęło za sobą rozwój istnieją-
cych placówek.

Celem podniesienia fachowe-
go wyszkolenia straży, zostały w
listopadzie r. b. zorganizoware
kursy dla oficerów straży pożar-
nych. :

Zainteresowanie kursami bylo
nadspodziewane, gdyż 18 is'nie-
jących straży delegowało 40 kan-
dydatów.

Praca na kursach była bardzo
intensywną, dowodem czego jest
złożenie przepisowych  egzami-
nów przez wszystkich kursantów.

Muzyka w Wilnie.
Okres  uhiegły zaznaczył się

koncertami kameralnemi zespo-
łów wileńskich. Fakt powstania
drugiego z kolei zespołu kame-
ralnego, a mianowicie „Kwartetu
Wileńskiego” w składzie prof.
Kontorowicza (1'e skrzypce), p.
Jadłowkiera (2-e skrzypce), p. Sto-
łowa (altówka) i p. Katza (wio-
lonczela) nałeży powitać z uzna-
niem.

Kwartet Wileński wystąpił na
koncercie T-wa Filharmonicznego
i odrazu zdobył sobie uznanie
publiczności starannem i ekspre-
syjnem wykonaniem ciekawego
program1. Dobrym sprawdzianem
muzykalności wykonania było traf-
ne odczucie odrębności stylowych
kwartetów Mozarta, Griega i tria
Gaspara Cassado.

Ostatnia nowość nie przeraziła
zapewne żadnego z przeciwni-
ków muzyki współczesnej. Dzieło
to współczesnego hiszpańskiego
kompozytora, słynnego wiolon-
czelisty, nie jest utworem wybit-
nym. W stylu eklektyczne, nie
bardzo wyszukane w pomysłach,
zaleca się hiszpańskim kolorytem
i napisane jest z temperamen-
tem i efektownie. Słucha się tego
tria bez większego zainteresowa-
nia lecz z przyjemnością. Partję
fortepjanową doskonale wykonała
bardzo dobra pianistka prof.: Ce-
cylja Krewer.

Drugi z kolei koncert zespołu
kameralnego im. Moniuszki pod
protektoratem Pana Wojewody
Raczkiewicza, odbył się również
w pięknej sali Pałacu Reprezen-
tacyjnego, wypełnionej przedsta-
wicielami elity towarzyskiej Wilna.
W programie — kwartet d-moll
Schuberta, kwintet Schumanna i
pieśni z epoki romantycznej.

Zespół, w osobach prof. Ki-
mont-Jacynowej (fortepjan), prof.
Sołomonowa (1-e skrzypce), p.
Szabsaja (2-e skrzypce), kapel-
mistrza Salnickiego (altówka) i

     
prof. Tchorza (wiolonczela), na-
biera coraz większej precyzji
rytmicznej i polotu w wykonaniu:

Solistką koncertu była p. Zo-
fja Bortkiewicz-Wyleżyńska, która
z dużą ekspresją wykonała szereg
pieśni Schuberta, Schumanna
i Moniuszki.

Szkoda tylko, że dzięki omyłce
drukarskiej, znana „Piosnka litew-
ska” Chopina, figurowała jako
pieśń Moniuszki.

Koncert Leonida Sobinowa
dostarczył spodziewanych

Czas obszedł się nielito-
z głosem znakomitego

śpiewaka. Nie oszczędził dawnej
miękkości i słodyczy brzmienia,
lekkiej emisji, długiego oddechu.
Pozostały tylko dobra szkoła,
artystyczny poziom interpretacji,
no i urok znanego nazwiska, któ-
ry nie przestaje oddziaływać na
publiczność.

O walorach pianistycznych
Borysa Sobinowa trudno mi* są-
dzić, ponieważ słyszałem go wy-
konywującego tylko własne utwo-
ry. Akompanjuje doskonale.

Na zakończenie wspomnieć
trzeba o pożytecznem wznowie-
niu „Widm” Moniuszki pod dy-
rekcją p. Dołęgi, z udziałem p.
Hendrychówny, p. Ludwiga, Chó-
ru Akademickiego i artystów
teatru. Dobie naogół wrażenie
psuła orkiestra niepewna !swych
partyj i miejscami bez żenady
fałszująca.

St. W-—ski.

GIELDA
WARSZAWA 28.X|/Pat.).

Waluty I dewizy:

Dolary8,90'/. —8,92',—8,88'/,.
Belgja 124,34 —124,65—124,03.
Holandja 359—359,90—358,10
Londyn 43,30—43,41--43,19.
Nowy York 8,919--8,939—8,899.
Paryž 35,03',—35,12—34,95.
Praga 26,44—26,50—26,38
Szwajcarja 172,67—173,10—172,24.
Wiedef 125,50—125,81—125,19.
Włochy 46,67—46,79—46,55.
Berlin w obrotach prywatnych 212,50.

Papiery procentowe:
Pożyczka inwestycyjna 99.50, Prem-

jowa dolarowa 54,75, 5%, konwersyjna
50,25, 5%, kolejowa 46,8':, L. Z.B. G. K.
i B. R, obligacje B. G. K. 94, Te same
79% 83,25, 7%, ziemskie dolarowe 76,60,
4:4”. ziemskie 53, 4!,9„warszawskie 54,
8'/, warszawskie 72,50 72,25 — 72,50,
6:, obl. poż. kon wersyjnej m. Warsza-
wy VIII i [X em. 51—50,50, 57(, pożyczka
budowlana 50.

Akcje:

Bank Polski 159—160, Sole Potaso-
we 88, Eirley 24, Węgiel 39,50—50, Mo-
drzejów 11, Ostrowiec serja B 49, Sta-
rachowice 15 -14,50, Spirytus 21.

nie
wrażeń.
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MIEJSKI KIMEMATOGRAF |
Sala Miejska, ul. O:

ska 5!  
 

knorear CH E L I 0 S>]
MONUMENTALNY DŹWIĘKOWIEC POLSKI!

LSKI SPIEW!POLSKA MOWA! P

główn.
skie i cygańskie" oraz „Pochód*.
dent Rzeczypospolitej, Członkowie Rządu i Dyplomacja.

pierwszy seans. Początek seansów o godzinie 4, 6, 8 i 10 m. 15 w. W sobotę i Niedzielę początek o godzinie 2-ej.

 

KIN
TE
ul. Mickiewicza Nr.j11 tel. 15-62

 

Ul. WIELKA 30. Tel. 14-81.

SEArR CSTYLOWY» |
WIELKA 36. |

 

 

Kino «MIMOZA»|| ka
Ulica Wielka Ne 25.

 

Kino „PAN“ Wielka Nr. 42. DZIŚ! UROCZYSTE OTWARCIE!
Dramat w 12 wielk. akt Autentyczne zdjęcia w Rosji Sowieckiej. Znęcanie się GPU nad
obywatelami. Tajemnica śmiertelnych piwnic Czeka. Dramat o wzruszejątych momentach

Do godziny 6 ceny zniżone.

Po raz pierwszy w Wilniel Wielki dramat na
tle ostatnich zdarzeń w Rosji Sowieckiej
W rolach głównych: Marion Nixon, Carny] Myers i Allan Roskoe.

 

Od dnia 27 listopada do dnia © grudnia 1930
roku włącznie będzie wyświetlany filrn:

na od g. 3 m. 30. Początek seansów od

SKI, Frenkiel, Bodo i Innl.

O- [1
ATR „L U X ||ssisype arcydzieło współpracy Joe

May'a i Eryka Pommera p. t:
godz. 4-ej, w dnie świąteczne o godzinie 1-ej.

POLSKIE śś|| Dziśl Najnowszy film 1931 r.
KINO „WANDA | STERA KEATONA p. t.:

Dziś! Najnowsy film obyczajowy
pierwszy raz w Wilniel p. t.:

 

Dziś!

Rzecz dzieje się w Warszawie, na Kujawach i Syberji.
Dla młodzieży dozwolone.

Na Froncie nic nowego

„dego najlepszy druh

 

 

 

*« Kino-sztuka w 12 aktach. W rolach głównych: HKENKUWNNSNUNNNNA
Harry Peel I Vera Schmiterlow. Kasa czyn-

©. 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-

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

| knojrar_ «HOLLYWOOD»

bin

elki dramat miłości | poświęcenia. W/g scenar. gą świadectwa„NA SYBIR PŁUKIENE SERCA "Sy siecszewskieso
l. i Adam BRODZISZ, Bog. SAMBOR- śpi leśń „Płomi s *. CHORY k AJ ian-

Si Jadwiga ŚMOSARSKA, ? 8 l. Smosarska kpa"WO Palazddadas) Kekiją“, Oškikaids aaa PizaZE

swoją obecnością Prezy- Moniuszki 27, m. 3. Ogr

i agentki mogą

Pokaz tego przeboju zeszczycił

Motto: Na sliskim wielkorniejskim asfalcie tak łatwo się potknąć. Ja się boję, tak strasznie się boję... ulicy... Dziś re- zarobić
ki Ji" Potężny dramat z życia współczesnego wielkiego miasta. W rolach gł.
, i Betty Amann, Gustaw Frohlich oraz Albert Steinruck. Początek o

Ceny od 40 groszy.

Pierwszy raz w Wilnie. Wybitnie artystyczne arcydzieło Najpopularniejszego komika BU-
„CZŁOWIEK KTÓRY KRĘCI" 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.

i i Potęž d t 12 aktach t
Miłość w. kajdanach "prześrpey* wroil głównej Anita

Nad program: Tajemnica Białej Ciszy obraz do Bieguna Północnego.

 

Lois Morau | George O'Brien.
roku przed zakończeniem wojny światowej

Czerwona Szabla

-'||CZEKOLADKI «DZIECINNE» || Lekarze |

Początek o g.

 

l-ej w dnie powszednie o g. 3J-ej.

 

FABRYKI !

A. PIASECKI |pr.Zeldowicz
| W KRAKOMIE, CHOR. WENERYCZNE
| Kosztują tylko 10 groszy MOCZOPŁ. i SKÓRNE

| isą bardzo požywne i smaczne 9-—12 i 5—8 w. tel. 2-77.

Żądajcie wszędzie. —00 ——

Czopki Varicol““ gaekiego (z D-r Zeldowiczowa
bemoroldalne >>V ATICO kogutkiem) u- PROSZEK * kobiece, wener. chor. dróg
suwają ból, swędzenie, pieczenie, krwawienie, mocz. prz. 12 —2i14—6
zmniejszają guzy, żylaki.—Sprzedająwiększeapteki

 

AGATA
[p 4pososiycw|

 

ul. Mickiewicza 24.
704.
 

DOKTÓR MEDYCYNY

A. CYMBLER
Chor. WENERYCZNE i
SKÓRNE. MOCZOPŁC.
Mickiewicza 12, róg Ta-

 

ski skład sprze
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„Do wynajęcia 10 pokoi

tel. 12—25.

 

 

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

UWAGA!!
P.P. Inżynierowie - przedsiębiorcy

budowlani i stolarze

Otwarty Kosiaipui dyki Agriii rozmiarów o

i h
I fOMMIETÓW rzorycznych

Wilno, ul. Niemiecka 31 w podwórzu

K. ANDRZEJEWSKI.

tarskiej 9—2 i 5—7 i pół.
| 804—2
 

|Dr. Sz. Bernsztejn
Choroby skėrne, wene-

739—1] ryczne i moczopłciowe
9—1 i od 4 — 8pp.

Mickiewicza 28, m. 5.
od 3 mim 11—s0
 

dr. K. SOKGŁÓWSKI
Chor. skórne i wene-

czne. Przyjm. od 9—12
1 5—7.ul. Wileńska30 m.14
 

 

 

i
Najkorzystniej kupuje się towary gwarantowanej

, dobroci u Głowińskiego. Polecamy na sezon zi-| weneryczne, moczopł.
z kuchnią, tak zwana „Leśniczówka Dzielna48,Zwie- mowy tweedy na kostjumy i suknie, flanelety w ne
rzyniec. Dowiedzieć się Mickiewicza 22 m. 3 pięknych deseniach, materjały mundurkowe.

371—s0 UWAGA — WILENSKA 27.

Dr. G. WOLFSON

| ul. Wiieńska 7,
573rMtel. 10,67 9—1 i 4-8 w.

EA

Wszystkie honorowe bilety nieważne.

Przebój sezonu! Po raz 1-szy w Wilniel

|wego Stefana Gra-

Reż. Henryka Szaro.

Ceny zniżone tylko na

Agenci
15—30

wych.
szczędnošė“
Targowa 9.

Sprawy

 

na tle słynnej sztuki
orris, Walter-Siezak

W rolach glėwnych:
Rzecz dzieje się w 1918 tniska po 10 gr.

oraz centrum

Warszawa.

ko położona,
sosnowemi

tło elektryczne,

i AKUSZERKI
AKUSZERKA
aMarja Laknerowa

Przyjmuje od godz. 9 do
łw. Kasztanowa 7m. 5

WZP69.

į NAUKA 1
|A OOOO

tenografji listownie,
jaknajdokładniej wyu-

czamy—gwarancja: Insty-
tut Stenograficzny—War-
szawa, Krucza 26. Zna-

mu.

lucie

Mickiewicza
—905.

tłumaczenia).  1129—90

 

wygodami z
OBIADY

Tatarska 17 m. 3.

į NAPEWNO.
Każde ogłoszenie,

chociażby najmniejsze
OC do

DZIENNIKA
WILEŃSKIEGO
oraz do wszystkich

innych pism umiesz-
czać za pośrednic-
twem Biura Reklamo-

gr2 kościołem św.

 

cia Kalwaryjska

z elektr. i

: bowskiego w Wilnie
Garbarska 1 tel. 82.| Trocka 11 m.9.

[axe |
iiiWZ Za

s. pielęgniarka
z długoletnią prakty-

ką przy ciężko chorych
poszukuje pracy. Posia-

rekomendacje. Ewentual-
nie może do wychowa-
nia dzieci od 3-ch lat ul.

 

dziennie przy sprzedaży
zegarów oszczędnościo-

Zgłoszenia:
Sosnowiec,

 

majątkowe

Do sprzedania

NA RATY
działeczki ziemi pod le-

kami przy szosie Wilno—
Miejscowość

sucha, zdrowotna, wyso-
otoczona

lasami.
jazd na miejsce autobu-
sem o 45 minut
co godzina. Kościół świa-

policja na miejscu. Mają-
tek Połuknia właściciel-
ka Rożańska lub w Wil-
nie ul. Zamkowa
20 od godz. 4—5 w do-

MA,

Dszezędnośc
w każdej sumie i wa-

lokujemy ko-
rzystnie z gwarancją
zwrotu w terminie

Dom H-K. „Zachęta'*

213—s0

Jącym stenografję pole- i Mieszkania
camy miesięcznik „Ste- i <

nograf" (stenogramy — BEZ M

A RÓŻNE m jasny, du-
ży, ciepły ze wszelkiemi

opałem i
światłem do wynajęcia

domowe zdrowe 1 zł. 50gr Przejazd dom Ne 7, (przed

Pawła) domy urzędnicze.
4248

 

okėj < elektr. i wy-
godami do wynaję- .

11 m.1i. Szujęgmą a poko-
gr3
 

mi tanio do wynajęcia Skiej.

 

=  (QLO0 SEZONU RADIOWEGO 1930/31©
to NAJPOTĘŻNIEJSZA radjofoniczna STACJA
ŚWIATA KOLOS MARCONIEGO pod Warszawą,
która uruchomioną będzie już za kilka miesięcy.
 

KAJa, PS

m.

 

i liczne

złotych

„o-

190

kw. metr
z budyn-

Do:

prawie

telefon,

18 m.

704—s0

a mianowicie:

1, tel. lokalną. Cena zł. 1.150.

  

  

  

LTEN SNES

NIESKAZITELNIE CZYSTY ODBI6R
świadczy e wybitnej jakości nowych modeli MARCONIEGO,

4-0 lampowy odbiornik do sieci oświetleniowej lub akumula-

tora i baterji w połączeniu ze znakomitym 4-0 biegunowym,

luksusowym głośnikiem MARCONIVOXSII, lub też

łatwoprzenośny odbiornik z wbudowanym głośnikiem, prosto-

wnikiem i eliminatorem wyłączającym z łatwością stację

Zapoznajcie się
z nowym systemem sprzedaży Marconiego.

POLSKIE ZAKŁADY MARGONI $, A.
Warszawa, Narbutta 29.

Do nabycia we wszystkich większych firmach

radjotechnicznych.

 

 

Piotra i

jów pod biuro przy

Trockiej lub Dominikań-wygoda-
M Oferty
4381—1

Żadać kosztorysėw. 21 G0RRRR:— m Ur. sic.

Drukarnia „Dziennika Wileńskiego”, ul. Mostowa 1.

 

ZGUBY
ul. Mickiewicza, Wielkiej

Z” ks. wojsk. wyd.ż W. Pohulance, Wileńskie.pol duży słoneczny j airės PKBrose

dla Sien- na imię Bandara Józefa,
kiewicza Kalwaryjska 1-18 zam. we wsi Mrozow- sprzedania ul.

738 Szczyzna, gm. Brasł. — 37—2.

Redaktor odpowiedzialny: JERZY CIESZEWSKI. |

WSTĄP, A PRZEKONASZ SIĘ A
że najlepsze i najtańsze towary galanteryjne posiada sklep+

„JANUSZEK*
ul. $w. Jańska 6 (były sklep Frliczki)

Wielki wybórłciepłej bielizny oraz pończoch, skarpetek, rękawiczek, nici it.p.
Własna wytwórnia bielizny damskiej i męskiej. 648—!

į KUPNO- i
SPRZEDAŻ |

Se (tombakowy)
w dobrym starie do

Jasna

 

ay"
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