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вИ Paryž, 8 listopada. 

sstra Dnia 4 b. m. rozpoczęła się sesja 
Sienna parlamentu francuskiego, a 

me: izbie Posłów odrazu przystąpiono 

dyskutowania dziewięciu interpela- 

Si na temat polityki zagranicznej. 

erwszy zkolei mówca, pos. Frangois 
[ ajibert radykał, przeprowadzał wła- 

dwie operację polityki wewnętrznej, 

ZE jęniąc dowieść, że polityka zagra- 

m czna rządu, to polityka p. Briand'a, 
į iš polityka p. Briand'a „to polityka 

„wicy; tymczasem większość za rzą- 

głosująca, jest centrowo prawico 

R..... Miast się cieszyć z tego zwycię- 
a haseł lewicy, mówca ma do pra- 

cy pretensję, że „ukradła* politykę 

ykałom, przez co dowiodła, że nia 

ała własnej, co przecież nie prze- 

adza wielu politykom prawicowym 

„Gsgrawiać w kraju propagandy przeciw 
Briand'owi.... Cały powyższy ma- 

w, aczkolwiek nie jest pozbawiony 

nych podstaw, ma przedewszy- 

iem na celu zmuszenie skrajnej pra- 

do głosowania przeciw rządowi, 
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1lega wątpliwošci, że cała prawi- 

ėjo, znosi p. Briand'a i krytycznie 

o dy na jego dyplomację. Ale cent- 

parlamentarnie jest im p. Briand 
wązebny. Nie znaczy to, aby p. Bri- 

d był arbitrem położenia: gdyby 

ystąpił z gabinetu Tardieu, to tylko 

gibyY oprzeć się.na częściach skła- 

wych dawnego kartelu lewicy, któ- 

ś- jak wiadomo — z wielkim tru- 
k , skleciłby większość w Izbie obec- 
© 

Je » 
Debata nad polityką zagraniczną 

    

   

ąóu wznowiona została 6 b. m.. Wy- 

chaliśmy p. Marcelego Cachin'a, 

óry — jak zwykle —- odczytał nam 

1dne wypracowanie, napisane w po- 

Istwie sowieckiem, usiłujące tym ra- 

Am dowieść, że Francja, broniąc się 

*zed „„dumping'jem* sowieckim, orga 
"zuje jednolity front przeciw Z. S. S. 

у P. Bertrand Nogaro, radykat, pro- 

Э) žr uniwersytetu, bronił francuskiej 

| wicepcji zorganizowania pokoju mię- 

Lž *arodowego na podstawie sławnej 

ś"uwg*.gji': bezpieczeństwo, arbitraż, 

zbrojenie. Wykazał, że zapewnienie 

koju tylko przez arbitraż jest złu- 

5 leniem, że formuła „pokój przez +0Z- 

4 sójenie* jest fałszywa, że bezpie- 

je :eństwo zapewnić można narodom 

_ Ika przez międzynarodowe układy i 

| farancje, że wówczas dopiero W, 

farę możności spory będą załatwia- 

e drogą arbitrażu, że wówczas dopie 

będzie można przystąpić jeśli nie 

AL rozbrojenia, to przynajmniej do 

jraniczenia zbrojeń. 

ii ©statni przemawiał dnia tego pos. 
" mryk Franklin - Bouillon, b. radykał, 

p'ecnie centrowiec. Jego żywa i dos- 

Koraie udokumentowana mowa wy- 

ała wielkie w lzbie wrażenie, tem 

rogę!sze, że mówca wstrzymał się tym 

‚р zem od wszelkich wycieczek pod 
suresem p. Briand'a. Stwierdziwszy, 

— Niemcy dzielą się na „szaleńców” i 

strożnych* , wykazał p. Franklin - 

suillon, że jedni i drudzy "domagają 

ówł rewizii, lub zniesienia planu Youn- 

1 w sprawie odszkodowań, że jedni 

kagrudzy są Za zniesieniem neutraliza- 

/_ wojskowej Nadrenji, że wszyscy 

—33 do rewizji granic, — mówca do- 

ga się od rządu, aby we wszystkich 

h punktach stale i energicznie od- 
B wiadał* „Nie!* Co do granic był p. 

HB, „klin - Bouiilon szczególnie stanow 

„Nigdy, — wołał — ani wprost, 

pośrednio, ani w Żadnej forrdfe. 

Lagancja nie pozwoli, aby ruszono gra- 

e te wytknięte przez Traktat Wersal- 

"l... + Zgodzič się choćby na samą 
n]ys| rewizji? |akbyśmy potem mogli 

ę jpjrzeć w oczy naszych podziwu god 
30 gch sojuszników, Polaków lub Bel- 
ków gdybyśmy przez chwilę choćby 
ino; ta pozwolili? Wezwaliśmy te naro- 
На 
a 

'wa 
ty) 
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teres i honor Francji 

„spowodowałoby niechybnie kryzys.* 

Aj i P. Tardieu dobrze rozumieją, 
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dy do ofiar, zagwarantowaliśmy im 

byt, a dziś mielibyśmy pozwolić na 

podstępny atak na ich granice?.... Trze   

Ła wreszcie głośno wobec świata ca- 

łego żawołać, że ich granice są nasze- 

mi granicami, że nasza gwarancja ni- 

gdy nie będzie zapomniana, ani 

cofnięta....... Zmieniać granicę, przez 
sprawiedliwość " wytyczone? Nie! 

Skandal byłby tem większy, że jeśli o 

Polskę chodzi, tc przecież owe kwes- 

tjonowane, a w większości przez Po- 

laków zamieszkałe ziemie, były Pol- 

sce wiek temu skradzione! Po stu la- 

tach nawet kradzież nie daje tytułu 

prawnego! Granica Polski jest granicą 

Francji! Granice Francji są nietylko 

nad Renem, są także nad Wisłą! Oto, 

co Francja pamięta, o czem nigdy nie 

zapomni. Honor i interes dyktują jej 

obowiązek!* 
Cały ten ustęp, wypowiedziany pa- 

tetycznie, był dosłownie siekany oklas 

skami. Biła brawo nietylko cała pra- 
wica i całe centrum; bił brawo p. 

Tarcieu; biła brawo połowa niemal 

radykałów; sam jeden wśród socjali- 

stów, ale manilestacyjnie, bił brawo 
"pos. J. Paul - Boncour.... jego koledzy 

albo milczeli, albo mruczeli coś pod 

nosem. Tylko komunista Andrzej Ber- 

thon (otyły i zamożny adwokat) od- 

ważył się przerwać: „„A jeśli popełnio- 

no błąd, dlaczego go nie naprawić?" 

Zaś kiedy p. Franklin - Bouillon skoń 
czył. p. Berthon zawołał: „„To jest po- 

lityka szaleńca!*. Uważnie obserwo- 

wałem salę posiedzeń, znam dobrze to 

środowisko+i wiem,.jak tu nałeży in- 

terpretować nawet oklaski. Nie ulega 

wątpliwości, że wszyscy ci, co p. Fran 

lin - Bouillon'a oklaskiwali, rozumie- 
ią, że „interes i honor Francji* naka- 

zuje jej nietylko nie przykładać ręki do 

1ewizyjnych zapędów, ale jeszcze sta- 

nowczo się tej akcji sprzeciwiać. 

"Wczoraj w debacie na temat poli- 

tyki zagranicznej przemawiało trzech 

dalszych interpelantów. Nacjonalista i 

b. kombatant Jerzy Scapini stracił na 

wojnie wzrok, ale nie rozum i serce: 

domaga się od rządu polityki stanow- 

czei, polityki solidarności z Belgją, 

Polską i Małą Ententą; wyklucza „na- 

wet rozmowy na temat rewizji granic” 

Drugi mówca, również  kombatant, 

nasz kolega Ernest Pezet, (ludowy de- 
imokrata) nie ciice się zrażać trudno- 

"ściami., jakie napotyka sprawa pojed- 
nania francusko - niemieckiego, zaleca 

opinji publicznei spokój i cierpliwość, 

ale od Niemiec domaga się zaniecha- 

nia kampanii rewizyjnej. Przeprowa- 

dziwszy analizę sławnego art. 19-go 

paktu Ligi Narodów i odnośnej proce- 

dury, pos. Pezet nie wątpi, że Niemcy 

żadnych szans nie mają, aby na tej 

drodze uzyskać  satysiakcję; gdyby 

przypadkiem ją uzyskali, nie byłoby 
to żadną dla sprawy pokoju korzyścią, 

albowiem Europa weszłaby w okres 

nieustannych i niebezpiecznych proce- 

sów. Dłużej mówił p. Pezet o rzeko- 

mym: „korytarzu i umiejętnie wykazy- 

wał, że Pomorze jest dla Polski nieod- 

zowtie. Naogół mowa jego wypadła 

dobrze. 1 on był rzęsiście oklaskiwany. 

Trzeba stwierdzić, że tym razem 

kiedy mówca zwracał uwagę, że wej- 

ście na drogę „rewidowania granic' mo 

że spowodować nową wojnę — bili 
brawo nawet socjaliści z p. Leonem 
Blumem na czele. Trzeci i ostatni mów 

ca wczorajszy, prawicowy republika- 

nin Ludwik Delsol, bardzo stanowczo 

protestował przeciw kampanji rewizyj 
iiej, konkludując, że „rewizja granic — 

to nowa wojna”. : 

Dalszy ciąg debaty odbędzie się w 

czwartek (13 b. m.). Przemawiać bę 
dzie pos. Ludwik Marin, oraz p. Ary- 

stydes Briand. Nie wiemy dokładnie, 

w jaką formę ubierze minister spraw 

zagranicznych swoje stanowisko, ale 

nie wątpimy, że i on wypowie się prze 

ciw rewizji. Wiemy natomiast zgóry, 
co powie p. Ludwik Marin, prezes 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem 
Redakcja rękopisów nie zamówionych nie zwraca. Administra- 
ча nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

BIENIAKQNIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. 

DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“, 

KŁECK —. Sklep „Jedność*. 
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Zagraniczne 50 proc. drożej. R 
miejsca. Terminy druku mogą by 

POŻYCZKA ZAGRANICZNA DLA POLSKI 
* - FINALIZACJA ROKOWAŃ Z KONCERNEM KRENGERA 

WARSZAWA. 12. XI. (tel. wi. „Słowa*). Dowiadujemy się ze zródeł 

miarodajnych, że w ciągu najbliższych, dni mają być zakończone prowadzone 

już od dłuższego czasu pertraktacje pomiędzy rządeni polskim i szwedzkim 

koncernem Jvara Kreugera o pożyczkę dla Polski. 

Pożyczka ma wynosić 30 miljonów dolarów, płatnych jednorazowo i 

oprocentowanych po 7 proc. od sta rocznie. Koncern Ivara Kreugera, który 

dzierżawi Polski Monopoli Zapałczany otrzymać ma prolongatę umowy dzier 

żawnej na dalsze lat 20. Umowa dzierżawna wygasająca w roku 1940 ma być 

już obecnie po uzyskaniu pożyczki przedłużona do roku 1960. Obecnie spra- 

wa uzyskania pożyczki znajduje się w stadjum decydującem w rękach Mar- 

szałka Piłsudskiego, który wczoraj i dziś konferował w tej sprawie z mini- 

" strem Matuszewskim. 

W ciągu najbliższych dni ma się ukazać oficjalny w tej sprawie komu- 

nikat. Najprawdopodobniej komunikat ten donosić będzie o podpisaniu po- 
życzki. 

Przetransportowanie b. posłów z Brześcia 
DO WIĘZIEŃ CYWILNYCH 

WARSZAWA. 13. XI. (tel. wł. „Słowa'*). Jak się dowiadujemy w ciągu 
najbliższych 10-ciu dni nastąpi likwidacja oddziału wojskowego więzienia 
śledczego w Brześciu Litewskim w którem osądzeni są aresztowani byli 
posłowie. 

Śledztwo w sprawie b. posłów jest na ukończeniu i dlatego nie istnieje 
już obawa, że b. posłowie wpływać mogą na tok śledztwa przez porozumie- 
wanie się ze świadkami. Poszczególne urzędy prokuratorskie przystąpiły do 
przygotowania aktów oskarżenia przeciwko osądzonym w Brześciu b. posłom 
i wobec tego będą oni w najbliższym tygodniu przetransportowani do wię- 
zień cywilnych w tych okręgach sądowych, w których popełnili przestępstwa. 

W ciągu dnia dzisiejszego przetransportowani zostali z więzienia, w 
Brześciu do więzienia we Lwowie posłowie ukraińscy Celewicz, Leszczyński, 
Kohut, Palijew i Wisłocki, tj. ci wszyscy, którzy postawieni bedą jako oskar- 
żeni przed sądami w Małopolsce Wschodniej. Dalsze odtransportowywanie 
posłów z Brześcia do więzień cywilnych w poszczególnych okręgach sądo- 
wych odbywać się będzie kołejno pojedyńczo lub grupami. 

Odczyt dr. Šwitalskiego | 
WARSZAWA. 13. XI. (tel. wł. „Słowa*). W sobotę 15-go bm. o godz. 
20 iu wygiosi w Waiszawie w sali Filharmonji dr. Switalski ostat 

! czyt przed wyborami do Sejmu na temat „O co walczymy“. Odczyt bę- 
dzie transmitowany przez radjo:. , 

W PARLAMENCIE FRANCJI 
DEBATA NAD POLITYKA ZAGRANICZNĄ. 

PARYŻ. (PAT) -—Izba prowadziła w czwartek w dałszym ciągu de- 
batę nad sprawą polityki zagranicznej. Na początku posiedzenia przewodni- 
czący Bouilion w imieniu Izby złożył kondolencje rodzinom ofiar katastrofy 
w Lyonie. Premier Tardieu złożył kondolercje w imieniu rządu. W dalszym 
ciągu posiedzenia dep. Doriot przedstawił poglądy partji komunistycznej na 
kroki przygotowawcze, mające na celu przeprowadzenie rozbrojenia. 

„BRIAND POWINIEN UNIKAĆ BŁĘDÓW”. 

PARYŻ. (PAT). — W dalszym ciagu dyskusji deputowany stronnictwa republikań 
sko - demokratycznego Marin oświadczył, że w polityce zagranicznej francuskiej góruje 
zagadnienie stosunków francusko - niemieckich. Przedewszystkiem jednak góruje po- 
szanowanie traktatów. 

Mówca przypomniał ustępy mowy Brianda, według której wyznaczone granice po- 
winny być nienaruszalne, jako przyjęte w dobrej wierze. Czyniąc aluzję do rewizji pla- 
nu Younga, której już domagają się Nienicy, Marin podkreślił, że Briand domagał się 
wprowadzenia do planu Younga słów: „uregulowane zupełnie i definitywnie". 

Mówca domagał się ażeby rząd oświadczył że. odrzuca wszelkie  moratorjum, gdyż 
Niemcy dzięki pożyczkom zagranicznym i bilansowi handiowemu mogą wykonać plan 
Younga. Mówca pądkreślił niebezpieczny charakter polityki, połegając na deneutraliza- 
Ei Renu w 280 tys Sia Si ać > w aa», Cae jednocześnie armię, 

lożoną z s. i i mogąc zaciągną ron 2 milį ialai: '0Zu- koda z SuwieiaL > ągnąć po jony oraz działają w por: 

Marin omówił dalej kwestję Anschlussu i kwestję zajść na granicy polskiej. 
: Franc Н twierdził mówca — musi dać do zrozumienie, że nie pozwoli dotknąć 

się granie olski, Czechosłowacji i Austrji. Mówca wyraził żal z powodu, że naczelnik 
sąsiedniego państwa żywi wątpliwości co do okrucieństw niemieckich w czasie wielkiej 
wojny. Stanowcza polityka Brianda, którego proroctwa nie sprawdziły się dotychczas, 
wymaga, ażeby Briand unikał błędów, które w. przeszłości popełnił. Nie może on jednak 
postępować wbrew swojej naturze, 

REPLIKA BRIANDA. 

PARYŻ. (PAT). — Na posiedzeniu Izby Briand, odpowiadając na przemówienie 
Marina, domagające się polityki silnej i stanowczej, podkreślił, że przy obecnym stanie 
Europy należy być przygotowanym na różne wahania i liczyć się z tem, że organizacja 
pokoju spotka się z dużemi trudnościami. Następnie mówca przypomniał konflikt mię- 
dzy Francją i Niemcami. 

Bez wątpienia — mówił Briand — ostatnie wypadki poderwały zaufanie dla spra- 
wy pokoju: Francja jest jednak dość wielka i silna, ażeby zachować zimną krew wobec 
niespodzianek. Ażeby rozwiązać sprawę stosunków z Niemcami, Francja musi wystąpić 
jako szermierz pokoju albo musi się wypowiedzieć, mówi Briand, — czy polityka, po- 
pierana przez większość Izby ma być prowadzona w dalszym ciągu. Ь 

W końcu Briand podkreślił, że otrzymał formalną obietnice, że Niemcy nigdy nie 
uciekną się do siły, aby zmienić granice Polski. o 

TESTAI SNES SRS TSRS EN PEN TE TTT KSI TEST NN ZCZKA, 

Stowarzyszenia Przyjaciół Polski. kich w t. zw. sprawie „korytarza“. 
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PRZEDSTAWICIELST: 
BARANOWICZE — ui. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 

DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 

GŁĘBOKIE — ul Zamkowa, — W. Włodzimierow. 

HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński, 
IWIENIEC — Sklep Tytoniowy S. Zwierzynski. 

LIDA — ut. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

wiersz milimetrowy jednoszpaltow 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych 

ć przez Administrację zmieniane dowolnie. Za destz: 

Dnia 5-tego b. m. przemawiał on na 
wiecu, zorganizowanym w Paryżu 
przez Ligę Patrjotów. Z polotem i si- 
ia wykazał, że „interes i honor* dyk - 
tują Francji obowiązek stania przy bo- 
ku Polski. Lojalnie i bez żadnych dy- 
plomatycznych formułek to samo 
stwierdzili p. p.: Ludwik Madelin, 
przewodnicący zebrania, członek Aka- 
demii Francuskiej; hr. de Saint - Au- 
laire, b. ambasador francuski w Lon- 
dynie; gen. Berihelot, b. szef misji 
wojskowej francuskiej w Rumunii; płk. 
de la Roque, prezes t. zw. „Croix de 

Feu“, t. zw. kombatantów, odznaczo- 

nych Legią Honorową za bohaterstwo 
ra ironcie. Niżei podpisany wygłosił 
na tym wiecu krótki referat, wykazu- 

jący całą nicość argumentów niemiec- 

„Interes i honor Francji..." — 
hasło, pod jakiem organizuje się samo 
rzutnie kontrakcja przeciw agitacji re- 
wizjonistycznej w tym kraju. Mówcy 

różnych obozów, politycy różnych 

przekonań, użyli w odstępie jednego 
dnia tego samego wyrażenia, bo tak 
głęboko w ich umyśle i w ich sercu 

zakorzeniona jest świadomość, gdzie 

leży interes Francji i co jej honor na- 
kazuje. To też opinja polska może być 
spokojna. Niemcy jeszcze raz kampa- 
uje rewizjonistyczną przegrają. Powró 
cą przecież niewątpliwie do szturmo- 
wania sumienia Francji. Czuwać więc 
musimy stale. Ale jak tu nie być opty- 
mistą, skoro naszymi sojusznikami — 
„interes i honor Francji“?. 

Kazimierz Smogorzewski. 

    A: ŻĘ a 

NIEŚWIEŻ — «l, Ratuszowa -- Księgarnia jeżwiótónńieg 
NOWOGRODEK — Kiosk St, Michalskiego. 
N. SWIECIANY — Księgariis K-wa „Ruch“. 
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PIŃSK — Księgarnia B ! 
POSTAWY — Kaiegurnia Vaiskiei 4, zy. Szkołneż. 
SLONIM — Księgarnia D. Lurowsaiego, ti. Mickiewicza iż. 
STGŁPCE — Księgarcia T-wa „Ruch”, 
ST. ŚWIĘCIANY — ui. 9 -— N. Tarasiejski. 3 
WILEJKA POWIATOWA — ui. Micklewicza 24, F. Iuczos8ks 
WARŠZAWA — Two Kaieg. Kol. „Ruch“, 
WOŁKOWYSK — Ksie. T-wa „Ruch“, 

  

  

    
    
     

    

    na stronie 2-ej i 3 gr. 40. Sa tezatem 15 groszy. Komunikaty oraz 
braz z prowinej: o 25 pros. drożej. 

zastrzeżeź сс do 
20 groszy. 

У 

cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje 
ręzente numeru 
   

Dłaczego kandyduję? KANDYDACI B.B. W.R. 
W odpowiedzi na ankietę zorgani- 

zowaną przez Ag. „Iskrę“ na pytanie 
„dlaczego kandyduję na liście nr. 1 
BBWR* ks. Janusz Radziwiłł udzielił 
następującej odpowiedzi: 

Odpowiadając na zadane mi pyta- 
nie, muszę przedewszystkiem podkreś 
lić, że na liście Bezpartyjnego Bloku 
Współpracy z Rządem kandyduję w 
ścistej łączności z dość liczną grupą 
moich przyjaciół. reprezentujących naj 
poważniejsze interesy polskich sfer go 
spodarczych, zarówno przemysłowych, 
jak i rolniczych. 

Idziemy do wyborów, zdając sobie 
jasno sprawę z wielkich zadań zaró- 
wne politycznych, jak i gospodarczych 
i socjalnych, które Państwo nasze ma 
do rozwiązania. Zdajemy sobie sprawę 
z olbrzymich trudności, które Polska 
ma do przezwyciężenia na tej drodze. 
Wieizymy, że wszelkie trudności będą 
przezwyciężone i, że zadania, stojące 
przed Polską zarówno w dziedzinie 
spraw naszych wewnętrznych, jak i na 
terenie międzynarodowym będą szcze- 
śliwie rozwiązane. Warunkiem zasad- 
niczym jest porzucenie wszelkich klaso 
wych i partyjnych egoistycznych celów 
i ambicyj, które społeczeństwa nasze 
dzielą na wzajemnie zwalczające się 
stronnictwa i grupy i oddanie się cał- 
kowicie pracy dla wyższych wszystkim 
wspólnych celów państwowych. 

Hasło to rzucił cztery lata temu 
Józef Piłsudski i On jeden w Polsce 
jest w stanie je urzeczywistnić. Polity- 
cznem narzędziem w jego ręku jest 
Blok Bezpartyjny i w imię realizacji je 
go hasła wraz z innymi i my idziemy 
do wyborów, które stanowić będą po- 
czątek nowej ery w rozwoju naszego , 
Państwa. : 

Janusz Radziwiłł 
Prezes Zachowawczego Zw. Organizacyj 

Politycznych i Gospodarczych. 

  

HRABIA JAN TYSZKIEWICZ. 
Ji. 1896, w linji macierzystej prawnuk 

Zygmunta  Krasinskiego, w linji ojczystej 

wnuk uczestnika powstania 1863 roku ska- 

'zanego na wygnanie do Rosji i przymusową 

sprzedaż majątku. Szkołę średnią kończy w 

Wilnie w 1915 roku, następnie studjuje w 

wyższej szkole rolniczej w Warszawie. 

W roku 1918 powraca do Wilna, gdzie 
się selkowicie poświęca pracy dla obrony 

Wilna. Wszystkie posiadane wówczas pie- 
niądze oddaje samoobronie wileńskiej. Jest 

wtedy członkiem Komitetu Obrony Wilna z 
ramienia ziemiaństwa wileńskiego i kowień- 

skiego. 
Z chwilą rozpoczęcia działań wojennych 

wstępuje jako ułan szeregowy do oddziału 

Jazdy Majora Dąbrowskiego i pozostaje w 

tym oddziale przemianowanym później na 13 

pułk ułanów do końca wojny z bolszewika- 

mi, prócz czasu w którym pełni służbę adju: 

łanta osobistego przy generale Żeligowskim. 

„Za bohaterstwo na polu bitwy awansowa 

y na podporucznika i odznaczony krzyżem 

Virtuti Militari. 
Obecnie jest prezesem Wileńskiego Okrę 

gu Związku Oficerów Rezerwy, wicepreze- 
sem Wileńskiego Związku Ziemian, wice - 
prezesem Organizacji Zachowawczej Pracy 
Państwowej, członkiem Komitetu Redakcyj- 
rego „Słowa” i członkiem Komitetu Zacho- 

ZAMKNIĘCIE OBRAD 
komisji ekspertów kredytu 

  

rolnego wawczego. у 

WARSZAWA. (PAT). — Dnia 13 Vania do Sejmu z Okręgu Wileń- 
bm. zakończyła swe obrady komisja 
ekspertów dla spraw kredytu rolnego 
państw należących do bloku agrarne- 
go, utworzonego w Warszawie w sietp 
niu rb. 
Owocem czterodniowych obrad jest 

opracowanie wyczerpujących  rezolu- 
cyj, tyczących się organizacji i zasad 
międzynarodowego kredytu rolnicze- 
go średnioterminowego. Zaznaczyć na- 
ieży, że rezolucje te zostały jednomyśl- 
nie uchwalone przez uczestników kon- 
ierencji. 

Po uchwaleniu rezolucyj przemówił 
imieniem rządu p. minister reform rol 
nych Staniewicz, który podkreślił w 
swem przemówieniu wysoką wartość 
uchwalonych rezolucyj i ich znaczenie 
dla uregulowania problemu międzyna- 
rodowego kredytu rolniczego, dzięku- 
iąc obecnym ekspertom za owocną i 
wydatną pracę. 

KS. VICEMIN. ŻONGOŁŁOWICZ 
w KATOWICACH 

KATOWICE. (Pat) — W dniu 
wczorajszym przybył do Katowic wice 
minister WR į OP ks. dr. Żongołło- 
wicz który zwiedził 13 bm. w godzi- 
nach przedpołudniowych w towarzyst 
wie naczelnika wydziału oświecenia pu 
blicznego Ręgorowicza i kierownika 
oddziału szkolnictwa zawodowego in- 
spektora Kwiecińskiego ślaskie techni 
czne zakłady naukowe w Katowicach. 

Następnie wiceminister uda się do 
Lawisk Średnich, gdzie po powitaniu 
go przez nauczycielstwo i młodzież 
szkolną odbył krótką pogadankę z gro 
nem rodziców. Zkolei zwiedził szkołę 
powszechną w Tychtach, witany przez 
grono nauczycielskie, młodzież szkolną 

Zkolei przeniawiali delegaci po- i przedstawicieli miejscowego społe- 
szczególnych państw, wyrażając prze- czeństwa. O godz. 14 ks. dr. Żongo- 
konanie, że prace komisji, będące dal- łowicza podejmował obiadem p. wo- 
szym etapem na drodze zrealizowania jewoda dr. Grażyński poczem zwiedza 
wytycznych międzynarodowych konie- no szkoły powszechne w Aadzionko- 
rencyj rolniczych w Warszawie i Bu- wi. Wieczorem wiceminister ks. dr. 
kareszcie, przyczynią się do złagodze- Żongołłowicz odjeżdża do Warszawy. 
nia obecnego kryzysu rolniczego. Na 
zakończenie przemówił przewodniczą- 

cy konferencji p. August Popławski, 
charakteryzując pokrótce przebieg 0- 

brad i powzięte rezolucje oraz zwra- 
cając się ze słowami podziękowania do 
ekspertów, biorących udział w sesji. 
Omówienie rezolucyj i przebiegu konie 
rencji będzie podano jutro w obszer- 

Basie; i nie nadaje się na urządzanie zebrań 
POŻEGNANIE p. DEVEY'A politycznych, władze miejscowe ze 
WARSZAWA. (PAT). W dniu 13 wzgiedu na bezpieczeństwo nie pozwo 

listopada odbyło się pod przewodnict liły na odbycie wiecu. Jednak zwolen- 
wem prezesa banku Władysława Wro nicy Stronnictwa Narodowego zgroma 
blewskiego posiedzenie Rady Banku dzili się na schodach Resursy kupiec- 
Polskiego, na którem naczelny dyrektor kiej i chcieli się wedrzeć do sali, by 
złożył sprawozdanie z działalności Ban, odbyć zgromadzenie. Przybyła na 
ku w październiku, poczem Rada wy- miejsce policja tłum rozproszyła. By- 
słucnała sprawozdań z odbytych wczo ły poseł Petrycki ze Stronnictwa Naro 
raj posiedzeń trzech komisyj Rady. Po dowego, redaktor naczelny gazety byd 
zakończeniu obrad prezes Banku poże- goskiej, oraz dwóch współpracowni- 
gnał w imieniu całej Rady p. Charles ków tego dziennika Pałaszewski i Cie- 
Dewey'a, który ostatni raz brał udział sielski namawiali zebranych do czyn- 
w posiedzeniu Rady. nego oporu. Wobec tego przedstawi- 

ARESZTOWANIE B. POSŁA ciele władz bezpieczeństwa aresztowa 

POZNAŃ, (PAT). w dia 13 bę U. oijocieo, _ Ciesielska Pax : оНОО В : - szewskiego, przekazując ich do dyspo 
rad ranem zostali aresztowani były po zycji sędziego śledczego. 
seł dr. Mieczysław Michałkiewicz, kan Po POLS 80. 
dydat Związku Obrony Prawa i Wol- B, pOSEŁ GRAEBE SKAZANY NA 
ności Ludu w okręgu nr. 35 Poznań po PÓŁ ROKU WIĘZIENIA. 
wiat i były dyrektor Polskiego Banku 5 
Handlowego w Poznaniu Mączyński BYDGOSZCZ. (PAT) O godz. 1 

pod zarzutem oszustwa i fałszowa- w nocy sąd ogłosił wyrok, mocą które- 
nia ksiąg handlowych oraz nieprawne go były poseł (iraebe skazany został 
go zbogacenia się kosztem spółdziel- za przestępstwa z par. 129 na 6 miesię 
ni budowy domów. cy więzienia. 

B. POSEŁ ENDECKI PODBURZA DO 
„NIEPOSŁUSZEŃSTWA WŁADZOM. 

W ubiegłą niedzielę w resursie 
kupieckiej w Bydgoszczy miał się od- 
być wiec Stronnictwa Narodowego, po 
nieważ Resursa kupiecka mieści się na 
jednem piętrze i posiada jedno wejście



    

ECHA KRAJOWE 
LIDA 

— Kazanie ks. prof. Dobrskiego wygio- 
szone na uroczystem iabożeństwie w koście 
ie parafjalaym w Lidzie 9 listopada 1930 r. 
wobec p. ministra Staniewicza i wiceministra 
ks. Zongoliowicza. £ okazji wielkiej uroczy- 
stości jaką Lida obchodziła w dniu 9 listo- 
jada w I0-tą rocznicę odparcia najazdu 

  

bolszewickiego od granic Rzplitej Polsk. w 
t 

  

czasie solennego nabożeństwa w kościele 
varafialnym ks. proi. Dobrski wygłosił wznio 
łe okolicznościowe kazanie, którego Z wiel- 
kiem podniecenien: i uwagą wysłuchał kil- 
utysięczny tłum narodu, Graz przedstawi- 

ciele Rządu w osobach p. ministra Staniewi- 
cza, ks. wiceministra Żongołłowicza i przed 
stawiciele . władz miejscowych i organiza- 
cyj społecznych. Wyjątki tego budującego 
kazania, nawskroś przepojonego  patrjotyz- 
men, podajemy poniżej do wiadomosci na- 
szych czytelników. 

Polska powstaia. Polska jest. Polska ży- 
je 112-tą rocznicę tego powstania dziś ze- 
brani tu Święcimy. Przez wiek przeszło wo- 
łał naród za prorokiem w świątyniach i do- 
mach: „Zlituj się Panie nad Sjonem w do- 
broci swej. Spraw, niech się odbudują mury 
Jeruzalem”. I wysłuchał Pan modły poparte 
krwią najlepszych inężów w narodzie. Mamy 
zwrócone fundamenty naszego Jeruzalem, 
Ojczyzny naszej. 

1 oto zebraliśm 

   

się kochani Rodacy, by 
w blasku ołtarzy Pańskich, przed które ty- 
le łat biła żałosna skarga za Ojczyznę 
i Woiność, za te błogosławione zdarzenia z 
zgłębi serca padziękować Panu, przypom- 
rieć z dziejów naszfch, jak naród polski po- 
padł w niewolę i zrżucił jej okowy, jak rów- 
nie co zrobiono od czasu odzyskania wol- 
ności i co na przyszłość czynić nani należy. 
Zaiste dziwne to, właśnie na grobach 
naszych bohaterów zryważ nam trzeba ży- 
cia kwiaty, ale taki już ios człowieka i jego 
przeznaczenie, że przez cierpienia, boleść, a 
nawet śmierć swych synów naród dochodzi 
do wolności, chwały i potęgi. I dlatego ob- 
chodząc wielką recznicę wskrzeszenia Pań- 
stwa Polskiego najprzód modliliśmy się, 
— wczoraj, za duszę tych bohaterów którzy 
oddając w ofierze życie swe Ojczyźnie nie- 
śmiertelni żyć będą w pamięci narodu. I dla 
tego dziś, stojąc u kolebki nowego bytu Pań 
stwa, obchodząc wielką rocznicę jego 
wssrzeszenia, rzucalem najpierw wzrok nasz 
kochani rodacy w przeszłość Polski, by 
wdzięcznem wspornnieniem uczcić pamięć 
rajlepszych jej synów. — Rzucam wzrek w 
jej półtorawiekową straszną niedolę i widzę: 
„Widzę was długie lata krwi, ucisku, łez — 
lata więzień, szubienic i Sybiru. Widzę Was 
tłumy wielkich bohaterów, najlepszych sy- 
nów Ojczyzny. — Was tułaczy, więźniów 

i męczenników naszych. — Widzę Was obla 
nych światłem nowej zorzy i wołam wzo- 
rem Chrystusowym": 

Błogosławieni Wy, coście cierpieli prze- 
śladowanie dla sprawiedliwości. 

Błogosławieni Wy Arcypasterze nasi, bi- 
skupi i kapłani polscy, coscie oderwani od 
swych stolic cierpieli wygnanie jako nieu- 
straszeni obrońcy wiary i narodowości na- 
szej. 

Błogosławieni Wy —- Bohaterowie nasi, 
wielcy, ofiarni, aż do krwi i śmierci od 
Kościuszków, Poniatowskich, Dąbrowskich 
po przez szare gromadki powstańców  na- 
szych, aż do męczeńskich wielkiej wojny 
Legjonów na czele z ich twórcą Jozeiem Pit- 
sudskim, coście szli i życie nieśli w ofierze 
dla Tej, co nie zginęła: 

Błogosławieni Wy — wieszcze i poeci 
nasi od Mickiewiczów, Krasińskich, Słowac- 
kich, aż do porn a: naszego Panstwa, 
coście krzepili ducha narodu pieśnią swą i 
potężnym zgodnym wołali chórem: „W gó- 
ię serca polskie: * 

Błogosławieni Wy — ojcowie i matki 
polskie, coście wiarę Chrystusa i miłośći Oj- 
czyzny szczepili w serca dziatek, cošcie 
każdy próg polski w niezdobytą warowali 
twierdzę. 

$ Biogoslawieni wy -——- dzieci polskie, dzie 
ci Podlasia, Poznańskiego i Wrześni, coście 
brały krwawe plagi za polski pacierz i pol- 
ski katechizm. 

Błogosławiony i stokroć 
uwielbion, 

  

błogosławiony, 
i pochwalony na wieki bądź od- 

wieczny Panie, Bcże ojców naszych, Boże 
Chrobrych i Jayielłów, Batorych i Sobie- 
skich. co losami narodów kierujesz i spra- 
wiedliwošcią swoją zwróciłeś nam Ojczyznę 
naszą. 

„‚ Spełniły się marzenia kilku pokoleń i sta- 
liśmy się radosnymi uczestnikami chwili, do 
której tęskniły i dia niej ginęły tłumnie po- 
przednie pokolenia. — Dwanaście lat temu 

"11 listopada w Warszawie rozbrojono oku- 
pantów. Orzeł Biały powiał nad stolicą Pol- 
ski. Ale młodej Polsce groził przewlekły 
chaos wewnętrzny z powodu potrójnego 
rządu (Swierzyńskiego w Wielkopolsce, Re- 
publiki Polskiej w Lublinie i Komitetu Na- 
rodowego w Paryżu), z których każdy pre- 

_ tendował do reprezentowania woli całego 
narodu. Chaos ten mógł się wywiązać w 
zaciekłą wojnę domową, spowodować do- 
browolny podział Polski, a przynajmniej 
utrudnić zespolenie się Jej w jedną całość 
państwową. Na szczęście na łono Ojczyzny 
owrócił Więzień magdeburski I Marszałek 

Polski — Józef Piłsudski. Uwolniony z 
twierdzy niemieckiej, gdzie Go więziono za 
czystość jego dążeń polskich, przybył do 
stolicy i dnia 11 listopada 1918 r. otrzymał 
z rak Rady Regencyjnej najpierw władzę 
wojskową i naczelne dowództwo, a w trzy 
dni później władze najwyższą, celem prze- 
kazania jej narodowi, t.j. Sejmowi ustawo- 
dawczemiu. Dzień ten zapoczątkował. naszą 

- Niepodległość, dal nam Polskę opartą o szu- 
_ miące wody Bałtyku, o skaliste góry Tatr, 

_ © łąki Dźwiny i Niemna. Z okresu niewoli 
przeszliśmy w okres budowania własnego 
Państwa. Stopniowo odzyskaliśmy ziemię 

"PRZEDWYBORCZE 
CZYTAJĄC PLAKATY... 

Pełno ich. Żółte, białe, zielone, 
czerwone — oblepione są niemi mury 
i płoty. Z pod jednego wyłazi drugi, 
za chwilę przejdzie człowiek z kubeł- 
kiem kleju i pędzlem — szach — mach 
zamiast 7-ki masz już grubą 1-kę. 

Nie rozumiem czemu ludzie nie czy- 
tają plakatów. Przechodzą koło nich 
obojętnie, nikt nawet okiem nie rzuci, 
raz tylko widziałem jakiegoś młodego 
człowieka czytającego solidnie — od 
góry do dołu — wielki afisz na rogu 
ulicy. Aż przystanąłem ze zdziwienia 
— i właśnie w tej chwili podeszła 
zgrabna lafiryndka, lekko  szturchnęła 

w bok młodzieńca: „Ty niedobra, tak 

się spóźniać, można się zanudzić *... 

 burknął na nią. 
Nie mają racji ludzie, że nie czyta- 

ją plakatów i niesłusznie młody kretyn 
na nudy się skarżył. Nic ciekawszego, 
zabawniejszego nad te odezwy i za- 
chęty. Zamiast pchać się do kina, czy 

          

zagrabioną ongiś przez trzy mocarstwa i na 
tem Świętem dziedzictwie ojców naszych 
zaczęliśmy wznosić na nowo gmach Rzplitej 
Polskiej. Gdy inne państwa złożyły broń — 
a oręż zastąpiły pługiem, my dalej musieliś- 
my prowadzić wojnę i ofiarą krwi przypie- 
czętować nieomał każdy skrawek drogiej 
nam ziemi ojczystej, albowiem traktat wer- 
salski, który przyniosł światu upragniony 
pokój, Polsce zapowiadał dalsze ciężkie tru- 
dy wojenne, pozcstawiając Ją prawie bez 
granic, stawiając przed młodziutkiem pań- 
stwem zadanie, | awało się ponad Je- 

i Bo; jednak tego, co do 
Wy ny mieczem naszym 

granice Państwa na wschodzie, obroniliśmy 
krwią „Orląt" lwowskich Małopolskę wschod 
nią i utrzymaliśmy Wilno w rękach polskich. 
Wojsko nasze będące jeszcze w powijakach 
crganizacyjnych pod naczelnem  dowódz- 
twem swego Wodza zdało już najchlubniej- 
szy egzamin nięstwa i sprawności. Było 
zbrojnem ramieniem narodu, które w upor- 

czywej walce wykreśliło na ogromnych 
przestrzeniach granice Państwa i zmagało 

się zwycięsko z zastępem naszych wrogów. 
Świetne jego czyny złotemi głoskami zapi- 
sała historja a w sercach naszych pozostał 

po nich pomnik pamięci na zawsze. 

Tedy być żołnierzem polskim niech bę- 

dzie dla każdego zaszczytem, jak zaszczy- 

tem jest wielka i ofiarna służba dla Ojczy- 

zny. Cześć żołnierzowi naszemu i o tej czci 
jak dotąd tak i w dalszych kolejach naszej 
państwowości nigdy nie zapomnimy. 

Rodacy ukochani! — żarliwa tęsknota 

wieszczów, wymarzona Jeruzalem wolności 

dokonała się w naszych oczach. Nam przy- 
padło w udziale szczęście i zaszczyt wciele- 

nia w życie niezłomnej testamentem krwi 

i męczeństwa przekazanej idei Niepodle- 
głości. ` 

Dzień 11 listopada jest przedewszystkiem 
świętem państwowem, więc w dniu tym po- 

winniśmy sobie w sposób  szczególniejszy 

uświadomić tundamenty na jakich trwałe 

Państwo oprzeć się powinno. Zatem musi- 

my przedewszystkiem nauczyć się i przy- 

zwyczaić do pusłuszeństwa wobec prawa i 

jego przedstawicieli, szanować i poważać 

nasze władze i urzędy, wyzbyć się partyj- 

nictwa i dla błahych nieraz powodów nie 

csłabiać jednolitości. społeczeństwa, bo ona 

jest Eu piastunem potęgi Pań- 

stwa. Pamiętajmy, że naród przejęty du- 

chem karności i posłuszeństwa prawu, który 

wierzy w swoje siły, nigdy nie zginie, — 

i že bezkarność i nieposzanowanie praw 

wprowadziły Polskę przedrozbiorową w bez- 

silność i mrok niewoli. A czy obchód dzi- 
siejszy nie był czczym i bezowocnym, zapy- 
aajmy samych siebie jaki udział wzięliśmy w 
odbudowie ojczyzny i ile kropli naszego pota 
jest w tem morzu pracy; zapytajmy się 
nie o to, cośmy czuli i mówili, ale cośmy 
naprawdę zdziałali dla Polski, bo miłość Oj- 
czyzny nie jest ucztą świąteczną rozbrzmie- 
wającą gwarem mów i pieśni patrjotycz- 
nych, ale codzienną służebną robotą. Wszy- 
scy wspólnemi siłami kładźmy podwaliny 
pod nową przyszłość naszą, pamiętając przy 
tem, że wynik wszystkich wysiłków ku zbu- 
dowaniu doskonałej państwowości będzie 
zawsze marny i nikły jeśli wprzód czujnym 
stróżem kodeksu państwowego, przez grun- 
towre wychowanie religijno-moralne w du- 
szy, w sumieniu rządzących i rządzonych. 
nie osadzimy kodeksu ewangelicznego. Kto 
ma wzrok otwarty i duszę czujną na wszy- 
stko, co się w świecie dzieje, nie może nie 
wiedzieć, że wszystkie doktrynerskie próby 
wydostania się z piekła nienawiścii w któ- 
rem pogrążyły się narody po wojnie świato- 
wej i próby stworzenia między narodami 
nowych trwałych form obcowania będą da- 
reinne, jeśli budowniczy nowego porządku 
świata nie przyjmą pod swą budowę za ka- 
mień węgielny całej prawdy i pełni etyki 
Chrystusowej. A więc jeżeli chwalebnego i 
długiego życia Rzplitej życzymy, będziemy 
dla młodzieży naszej żywym katechizmem 
cnót obywatelskich i chrześcijańskich, aby 
patrząc na nasze postępowanie wiedziała cze 
go Bóg i ojczyzna od niej żąda a wysyłając 
na Sejm do stolicy nowych budowników 
oddawajmy głosy na ludzi stałych przekonań 
uczciwych, uzdolnionych do LR tworzenia 
ustaw, a nigdy na miernoty, ślepych sob- 
ków, chcących posługiwać się Ojczyzną dla 
celów osobistych lub partyjnych. Sejm i Se- 
nat, jak dobrze ktoś powiedział powinien 
byc zgromadzeniem mędrców i świętych. 

A tak wytężoną pracą i odnowieniem 
tradycyjnej wierności naszej Bogu i Kościo- 
łowi wykończymy szczęśliwie zaczętą bu- 
dowę Rzplitej Polskiej i ukochana ziemia na- 
sza stanie się poteżnem i niezwyciężonem 
mocarstwem. Amen. 

Za tak podniosłe, pełne patrjotyzmu i wy 
słuchane z wielkiem skupieniem kazanie, po 
skończonem nabożeństwie złożyli ks. kazno-= 
dziei podziękowania: w imieniu Rządu p. 
niinister Staniewicz i wiceminister ks. Žon- 
gołłowicz oraz p. wojewoda Beczkowicz, p. 
generał Frank, p. kurator GR: i przed 
Stawiciele miejscowych władz i urzędów. 

, (A. H.) 

  

     
      
    

   

— Przedwyborcze zebranie zie- 
mian. Z inicjatywy nieświeskiego od- 
działu Kresowego Związku Ziemian, 
odbyło się 4-g0 przedwyborcze zebra- 
nie ziemian pow. Nieświeskiego. — 
Przewodniczył prezes Stefan Czarnoc- 
ki. — Dłuższe przemówienie programo 
we wygłosił hr. Emeryk Hutten-Czap- 
ski, kandydat konserwatystów i zie- 
miaństwa na liście sejmowej B.B. — 
Poruszone były w krótkości, jako do- 

KONFERENCJA ROZBROJENIOWA w GENEWIE Z najnowszych poszukiwań 

o w O 

OGRANICZENIE MATERJAŁÓW WOJENNYCH.—PROTESTY LITWINOWA 

GENEWA. (PAT). — Przygotowawcza komisja rozbrojeniowa, obradu 
jąca pod przewodnictwem Loudona (Holandja), zakończyła dzisiaj dyskusję 
generalną w sprawie ograniczenia i redukcji materjałów wojennych. 

Szef delegacji sowieckiej Litwinow wystąpił z protestem przeciwko nie 
ładowi i zamętowi, jakie ujawniły się podczas dyskusji, a które — zdaniem 
Litwinowa — zostały wywołane biernem zachowaniem się przewodniczącego 
komisji. Podczas dyskusji wpłynęły rozmaite projekty rezolucyj, a m. in. re- 
zolucja lorda Cecila, rezolucja Massigliego i rezolucja gen. de Marinisa. 

Rezolucje te dotyczą rozmaitych metod i sposobów zastosowania za- 
sady ograniczenia materjałów wojennych. Rezolucja, przedstawiona przez 
francuskiego delegata Massigliego, domaga się, ażeby komitet rzeczoznaw- 
ców spraw budżetowych, dokładnie zbadał różne sposoby zastosowania sy- 
stemu ograniczenia imaterjałów wojennych zapomocą ograniczenia budżetów 
na wypadki wojenne, oraz ażeby sprawozdanie o tych badaniach zostało 
przesłane do rządów wszystkich biorących udział w konferencji państw za- 
wczasu przed zwołaniem wszechśw)atowej konferencji rozbrojeniowej. 

Delegat turecki wypowiedział się za przyjęciem metody budżetowej. 
Delegat bułgarski oświadczył, iż żaden z proponowanych systemów go nie 
zadawalnia. Głosowanie komisji odbędzie się w dniu jutrzejszym. Komisja 
hędzie miała dokonać wyboru między trzema wnioskami: ograniczenia bez- 
vośredniego przed zwołaniem wszechświatowej konferencji rozbrojeniowej. 

W czasie dalszej dyskusji delegat niemiecki Bernstórft wywołał incy- 
dent o charakterze politycznym, oświadczając, że nie może być mowy o roz- 
brojeniu bez niwełacji zbrojeń. 

Delegacja Stahlhelmu u Mussoliniego 
RZYM. (PAT). — Agencja Havasa podaje, że Mussolini przyjął na 

audjencji delegację Stahlhelmu na czele z Heinkem, który wygłosił przemó- 
wienie, dziękując za serdeczne przyjęcie. 

Heinke zaznaczył, że członkowie Stahlhelmu wiedzą, że w swej walce 
z liberalizmem i marksizmem powinni opierać się na faszyźmie i że kraje stło 
czone na małej przestrzeni Europy Środkowej podlegają wspólnym losom i 
mus zą się rozwijać równolegle. 

Mussolini odpowiedział po niemiecku, stwierdzając, że z radością od- 
powiada na powitanie Stahlhelmu i wyraził pewność, że po swym pobycie 
we Włoszech stahlhelmowcy będą mogli zaprzeczyć wszelkim kalumnjom, 
rzucanym na Włochy. W zakończeniu Mussolini wyraził swą sympatję dla 
Stahlhelmów. Rozmowa była długa i serdeczna. 

Konferencja Okrągłego Stołu 
POWOŁANIE KOMISJI DORADCZEJ. 

LONDYN. (PAT). — Pod koniec inauguracyjnego posiedzenia konte- 
rencji Okrągłego Stołu premjer Mac Donald zaproponował, aby doradcza 
komisja konierencji składała się z 16 członków przedstawicieli różnych dele 
gacyj. Najbliższe posiedzenie konferencii odbędzie się w poniedziałek rano 
w pałacu św. Jakóba. 

ŻAŁOBNE POCHODY PROTESTACYJNE W INDJACH. 

KALKUTA. (PAT). — Na znak protestu przeciwko konierencji PAR Stołuł 
odbyły się tu pochody z udziałem wielu tysięcy gandhistów, niosących czarne lagi oraz 
opaski żałobne. Następnie odbył się wielki wiec protestacyjny. 

Straszna katastrofa w Lyonie 
LYON. (PAT). Dziś o godzinie 1 w nocy zawalił się mur w starej dzielnicy St. 

Jean, miażydżąc pawilon, zamieszkały przez zakonnice. Zwaliska muru, upadając spowo- 
dowały zawalenie się tarasu, podtrzymującego stary R oraz dom mieszkalny. 

W chwili, kiedy straż ogniowa i policjanci przystąpi 
ło ponowne obsunięcie się ziemi, które|zas 
cy powyższych domów zostali ewakuowani. 

wodowana została przez podmycie terenu w związku Jak się zdaje, katastrofa 

li do akcji ratunkowej, nastąpi- 
15 ludzi oraz wozy sanitarne. Mieszkań 

z ulewnemi (deszczami. Do godziny 4-ej rano liczba oliar nie była znana. 
LYON. (PAT). — 

19 strażaków, ustało narazie, nakże rzedsi 
celu zapobiezenia zawaleniu się ch dom 
szpital. 

Obsuwanie się ziemi, które s] 
domów i pociągnęło za sobą, jak przypuszczają, około 

'wodowało zawalenie się kilku 
ofiar w ludziach, w tej liczbie 

zięto wszelkie środki ostrożności w 
. Między innemi ewakuowany został, 

LYON. (PAT). Mimo wielkich wysiłków nie zdołano wydostać z pod gruzów ani 
jednej ofiary katastrofy obsunięcia się ziemi. г 
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do inkasowania, lub pobierania 

  

UWADZE P.P. OGŁASZAJĄCYCH SIĘ 
Posiadam informacje, iż niejaki ANTONI MACIEJEWSKI przyjmuje rzekomo 
do mojego wydawnictwa zamówienia, pobiera zaliczki i wydaje pokwitowania. 
Oświadczam, że ANTONI MACIEJEWSKI nie jest do powyższych czynno- 
ści upoważniony i wcale u mne nie pracuje. 

Komunikuję równocześnie, = ZE z agentów nie jest upoważniony 
zalicze! 

drukowane za pośrednictwem mego biura. Inkasent zgłaszający się po odbiór 
należności winien mieć oficjalny rachunek z podpisem mojej firmy. 

Pokwitowania agentów z odbioru pieniędzy nie będą brane pod uwagę. 

Biura Reklamowego w Wilnie 

conto uależności za ogłoszenia, 

Stefan Grabowski 
właściciel 

Garbarska 1. Tel. 82 

  

miast główną uwagę skupił mówca na 
sprawach gospodarczych, a  przede- 
wszystkiem rolniczych. — Ze spokoj- 
nego i bardzo rzeczowego przemówie- 
nia zebrani przekonali się z przyjem- 
nóścią, że ich kandydat na posta , ma 
wielką znajomość przedmiotu, erudy- 
cję i jasno ujmuje wszystkie najważ- 
niejsze problemy. Daje to gwarancję, 
że praca jego w parlamencie będzie 
korzystna dla kraju, a przedewszyst- 
kiem dla okręgu i jego rolnictwa. — 
Tak wykształcony jeden poseł niewąt- 
pliwie przyniesie więcej korzyści niż 
kilka innych pionków. — Po przemó- 
wieniu hr. Czapskiego wywiązała się 
krótka dyskusja, a potem zebranie 
uchwaliło poprzeć akcję wyborczą 
listy Nr. t, jako jedynej polskiej listy, 
rietylko moralnie, ale i materjalnie. —- 
W tym celu uchwałono opodatkowa- 
nie się w wysokości 10 gr. od ha. — 

brze znane, sprawy ustrojowe, nato- Jednocześnie uchwalono opodatkowa- 

teatru, lepiej po ulicach połazić i wszy 
stko sumiennie odczytać: tańsza i ory- 
ginalniejsza rozrywka. 

*Ot maleńka nalepka z wielką 4-ką, 
a pod spodem dwuwierzsz: 

Kto Polak szczery 
ten głosuje na cztery! 

Tuż obok biały karteluszek z czar- 
ną 1-ką i taką admonicją: 

Na jedynkę i Marszałka 
Nie głosuje tylko — zakuta pałka! 

Jak dobrze się składa. Szczery Po- 
lak! To wywołuje u nas obraz tęgiego 
draba w żupanie, z kordelasem u bo- 
ku, o ogromnym brzuchu, zawiesistym 
wąsie i wygolonej czaszce. Siedzi ta- 
ki szczery Polak przy stole z kubkiem 
miodu w garści, prawi coś od rzeczy, 
żadnem słowem, żadnym mądrym ar- 
gumentem go nie przekonasz. — „Pa- 
niedzieju, wiem ci ja, co się święci! 
Nie mnie paniedzieju wyprowadzać w 
pole“. Wiec racja, zgadza się: zakute 
pałki — szczere Polaki głosują na 
czwórkę. 

Trochę większe, o pięknych czer- 
wonych literach, płakaciki głoszą: 

Hej! zacni kafolicy 
19-stka na was liczy! 

Cóż z tego, że liczy, kiedy pewnie 
się nie doliczy. Nie można przecie po- 
zostać nieczułym na zielone, szlachet- 
ne wezwanie: 

Kto wolności jest przyjacielem 
Ten głosuje za centrolewem! 

I kto to komponuje te udatne wier- 

szyki? Skarżą się nasi poeci, że do gę- 

by nie mają co włożyć. Chyba teraz 

przestaną zrzędzić —- obłowili się przy 

agitacji przedwyborczej, przy układa- 

niu tych rymów zapewne  niezgrorzej. 
Rozlepiacze ścienni i poeci — ot kto 
zarobił na wyborach. Ciekawe byłoby 
wiedzieć, który mistrz to sklecił. Tu- 
wim pewnie 7-kę, Zegadłowicz 4-kę, a 
Wierzyński |-kę popierał. Makuszyń- 
ski, by wszystkich pogodzić, wszyst- 
kim dogodzić, nikogo nie urazić no i 
najwięcej zarobi,ć pisał dla wszystkich 
— ubolewając, że po żydowsku nie 
umie, dałoby się i tam coś wyciągnąć. 
Staft, jak zawsze bystry i chwytający 
okazję za ogon, postanawia teraz też 
pisać i jak tylko zdecyduje — terce- 

* 

nie się dodatkowe 5 gr. od ha na bu- 
dowę pomnika w Nieświeżu. — W ze- 
braniu wzięli również udział kandydat 
z listy poselskiej B.B. dyr. Szymanow- 
ski i z listy senackiej B. B. prezes 
Jeleński. 

ŚWIĘCIANY 

— Sadzenie drzewek. Na dalszym odcin- 
ku szosy  Święciany — Nowo-Święciany 
sejmik powiatowy rozpoczął sadzenie drze- 
wek przydrożnych. Sadzenie odbywa się na 
31 4 kilometrze szosy. i t) 

MIORY, (POW. BRASLAWSKI) 
— Walka z jaglicą. 27 ub. m. do Mior 

przybyła kolumna przeciwjaglicza, gdzie pra 

cowala 4 dni udzielając bezpłatnych porad 
i pomocy chorym na oczy. К G. ti. t) 

— Zwalczanie jaglicy. Jak się dowiaduję- 
my 3 b. m. przybyła do Brasławia kciumna 
do walki z jaglicą, gdzie włącznie do dn. 8 

b. m. były udzielane porady i pomoce 

(mniejsze operacje) chorym na oczy, a szcze 
gólnie na jaglicę. Porady były udzielane bez- 

płatnie. (j. f. t.) 

tem czy oktawą, wnet ima się pracy. 
Obyż choć na senat zdążył! 

Co tu się dziwić, że współcześni 
poeci oddali swe pióra do usług róż- 
nokolorowym płachtom, kiedy i Mic- 
kiewicza ściągnięto z ołtarza, wprzęg- 
nięto do roboty. Czyż nie widać tu i 
ówdzie: 

Jednością — głosujmy na 
Marszałka! 

Nie wszyscy są zwolennikami poe- 
zji. Proszę! Dla tych realnych, nie 
czułych na piękno, ale wrażliwych na 
konkretne obietnice ludzi są progra- 
mowe plakaty i to nawet większych 
rozmiarów, na lepszym papierze. Tyl- 
ko wybierać. Co dła pana najważniej- 
sze? Prosze! 

Wiary katolickiej, całości granic 
Ojczyzny — broni tylko 4-ka! 

Co za defetyzm. Dlaczego się do- 
patrywać tak srogich napaści na reli- 
gię, że aż bronić jej trzeba. No i ta 
całość granic; już dość dawno endecy 
nic w rządzie do powiedzenia nie ma- 

ja, a jednak — granice są całe. 
Wolność, pracę i chleb — da wam 

silni 

NA STAREJ ZAMKOWEJ GÓRZE 
Prace konserwatorskie na Górze 

Zamkowej niezwolna postępują na- 
przód, budząc coraz żywsze zaintere- 
sowanie pośród oświeconej, a miłują- 
cej zabytki narodowe publiczności wi- 
leńskiej. 
‚ , Nierzadko, nawet w czasie niesprzy 
jającej aury, ten i ów z miłośników 
przeszłości zagląda do tych prastarych 
murów, które Magistrat nasz otacza 
ak troskliwą opieką, a specjalna Komi 
sja, z architektów, artystów malarzy 
i archeologów złożona, jak najsumien- 
niej czuwa nad wykonywaniem plano 
wo zakreślonych robót. 

Szczególnie  zaciekawia osoby, 
zwiedzające Górę, sama baszta zam- 
ku. Każdy radby zajrzeć do jej wnę- 
trza, w którem oczywiście nic intere- 
sującego niema obecnie do oglądania, 
igdzie zresztą wstęp jest postronnym 
narazie wzbroniony. . 

Obecnie jest na ukończeniu usta- 
wianie tam krokwi, a w tych dniach 
mury onej wieży Zamkowej będą przy 
kryte. Ale czem mianowicie zabezpie- 
czona oną będzie od wpływów atmo- 
sterycznych, nad tem właśnie głowią 
się dziś technicy i majstrowie z panem 
kierownikiem onych „robót konserwa- 
cyjnych, inżynierem Roubą na czele. 
Najtańszym materjałem, który podob- 
no nienajgorzej zabezpieczy od de- 
szczów i śniegów odsłonięte obecnie 
mury, byłby tu prowizoryczny dach, 
ułożony właśnie z desek drewnianych, 
a którego koszt nie przeniósłby mo- 
że i 300 zł., wówczas, gdy pokrycie z 
blachy żelaznej byłoby kilkakroć droż 
sze. 

__ Niezdecydowana jest narazie kwes- 
tia odsłoniętych okien, które z czasem 
maja być zaopatrzone w mocne szkło, 
ewentualnie oprawne w ołowiane ram 
ki. 

Z powodu zbliżającej się zimy, ro- 
boty posuwają się już w tempie szyb- 
szem. Gdy przed paru jeszcze tygod- 
niami pracowało jeno kilku murarzy, 
cieśli i kopaczy ziemnych, to, zdaje się, 
lada dzień ilość rąk roboczych znów 
powróci do dawnej normy dwudziestu 
kilku robotników, rekrutujących się 
przedewszystkiem z pośród bezrobot- 
nych. 

Praca przy robotach ziemnych po- 
śród odkopywanych gruzów ma po- 
trweć przez ciąg całej niemal zimy, 
ile, że nie jest zbyt trudne grzebanie 
się z łopatą i łomem w ziemi, gdzie 
cegły i kamienie - tamują już samo 
krzep aięcie gruntu operowanego. 

Jak wiadomo, badania dookoła czę 
ści szczytowej Góry Zamkowej wy- 
kryły cenne ślady: muru obwodowego 
wraz z najważniejszą zdobyczą — 
miejscem, gdzie się znajdowała druga 
baszta Zamku Górnego. W tych cza- 
sach robotnicy pozakrywali wszystkie 
powykopywane, dla wykrycia fun- 
damentów dawnych murów, doły drew 
nianemi pomostami j deskami. 

Obecnie od paru tygodni mała na- 
razie ilość robotników rozkopuje zie- 
mię i gruzy w tem miejscu, gdzie naj- 
słuszniej spodziewano się znaleźć 
ukrytą strukturę wielkiej arkady, przy 
ległej w prostej linji do wielkiej šcia- 
лу zamkowej budowli, w znacznej 
części pokrytej już okładzinami z wap- 
na i cegieł, a posiadającej od strony 
rzeki Wilenki, tyle zaciekawiającą ba- 
daczy arkadę. 

Właśnie na niższym poziomie te- 
ienu zamczyska, z badanym obecnie 
murem skonstatowano wspaniałą część 
arksdy otwartej, a odpowiadającej 
strukturą tej, która znajduje się w ścia 
nie przeciwległej. Przy robocie ziem- 
nej tutaj natrafiono na piękny okaz 
wielkiej kuli kamiennej o średnicy oko 
ło 40 cm. gładko przytem wyrobionej. 

Nadto wydobyto ładne okazy uła- 
manych cegieł profilowanych, jedną o 
motywie kiwatowym, oraz mniej war- 
tościowe dachówki. 

Szkoda, że narazie, dla braku mo- 
że odpowiedniego funduszu, nie są 
przedsiębrane poszukiwania szersze i 
możliwie najgłębsze, bo te kikometro- 
we na szerokość i w głąb rozko- 
pywania nie dadzą chyba plonu 
wykopaliskowego 0 cennieįszych 
objektach. Zwlaszcza, požądane 
jest skierowanie pracy  kopaczy 
w kierunku prawym ku sterczącemu 
nieopodal muru 0 formie słupiastej. 

T-ka, głosi zielonawa ściana. Mniej- 
sza o tę wolność — nie zbywa mi na 
niej i teraz, owszem, wolałbym nawet 
by wielu wyborców miało jej mniej: 
te chmary złodziejaszków, doliniarzy, 
apaszów, bandytów — a chleb i pra- 

ca -— mało to zachęcające; „ciężka 
pewnie praca, suchy chleb — nie, wo- 
lę już te żółte obiecanki: ‚ 

Możność ukończenia studjów, 

posadę po ich ukończeniu 
głosujcie na 4-kę!t 

Studjów nie potrzebuję, ale posadę 
owszem. Trafiła mnie żółta płachta w 
słabą stronę, jużbym się zdecydował 
jej swój głosik zawierzyć, gdy spo- 
strzegam różnokolorowe wezwanie: 

tylko wórg swego dobrobytu 
nie głosuje na 1-kę. 

| zaraz szereg cyfr, udowodniają- 
cych czerwono na niebieskiem, że bez 
robocie w ciągu ostatniego roku się 
zmniejszyło, zamożność wzrosła, 
mieszkań przybyło. Wprawdzie ja 
właśnie w ciągu ostatnich czasów stra 
ciłem posadę, wydałem swe oszczęd- 
ności, mieszkam po dawnemu w tejże 

Mniemamy, że gdy w odpowiedniem 
miejscu będzie dokonane głębokie roz- 
kopywanie ziemi na tarasie, gdzie sta- 
nąć ma pomnik W. Ks. Witolda, to w, 
miejscu, gdzie zakładane będą głębo- 
kie fundamenty, niewątpliwie da się 
napotkać na niejeden cenny zabytek. 

Zresztą ogromnie byłoby poż 
zjednanie przez pana konser 
urzędującego przy naszem Wojewó 
dztwie, większego zasiłku pieniężnegi 
z kasy naszego Magistratu, gwoli sy 
stematycznych, nawet przez lat kilkų; 
przeprowadzanych poszukiwan Ww rOzę 
maitych punktach Góry, na jej platior- 
mach i zboczach, gdzie bez wątpieni 
ukrywać się musi mnóstwo archeolo?y 
gicznego materjału. Przytem — mia 
się rozumieć badacze właściwe- 
go gruntu przestrzegać powinni zacho, 
wania nadanej (Górze Zamkowej je, 
figuralnej symetrji. ! 

1rzeba przyznać, że przed laty, 
gdy pracowała tak owocnie Komisja 
Ogrodowa Magistratu naszego, w któ 
rej tyle dobrege smaku i kompetencji 
iachowej okazali podówczas art. mal. 
Aleksander Straus, inż. Jasiński, ław- 
nicy: St. Jamont, Wł Fiorentini, Alek- 
sander Wasilewski i M. Winogradow, 
nasza piękna Gióra Zamkowa przybra- 
ła wygląd naprawdę kulturalny i este 
tyczny, a niepozbawioną przytem zo- 
stała charakterystycznych cech zam- 
czyska o wielu zajmujących fragmen-g 
tach, pomysłowe wykonanych. > 

Przyjdzie czas; gdy cała Polską 
żywo się źainteresuje tą jedną z naj | 
wspanialszych ozdób Wilna Jagiello- 
nów, — Zamkową Górą,  otaczaną 
przez władze należną jej pieczą. 

Sulimczyk. 

—XAX НееейЕт 

KRYZYS KSIĄŽKI 
Jeden z. najwybitniejszych księgarzy 

skarżył się na kryzys, jaki przechodzi teraz 
„książka. Ma ona iicznych wrogów. Brak 
czasu powoduje, że ludzie chętniej czytują 
dzienniki, które w przystępnej formie dają 
w króciutkim ułamku czasu wiadomości z 
najrozmaitszych dziedzin. Pozatem lidzie 
pragną dziś za wszelką cenę silniejszej emo- 
cji, wołą więc taniec, sport, kino, radjo. 

Nie naszem zadaniem jest analiza na tem 
miejscu ksiażki, czy też czytelników. Jedm 
wolą żywoty świętych, inni zaś romans kry | 
muinalny. Jest jednak pewna książka, która 
wszystkim musi przypaść do gustu. Każdy | 
człowiek rozumny uznaje jej wartość. Cza- 
su zajmuje doprawdy bardzo niewiele, ай) 
jest nader pouczająca. To szara książeczka 
cszczędnościowa p. K. O. Posiadanie jej wy 
rabie w nas siłę charakteru, zmuszając do 
trzymania na wodzy różnych zachcianek. 
Skłacane pieniądze umożliwiają nam prze= 
trwanie ciężkich chwil, a przy pomyślnej 
konjunkturze pozwolą wypiynąć na powiesz 
chnię życia. 

Śpieszcie więc jaknajprędzej do P. K. O. 
lub najbliższego urzędu pocztcwego i złóż- 
cie pierwsze złote na rachunku oszczędno- 
ściowym. leżeli tę książeczkę już posiada- 
cie, starajcie się, by była jaknajprędzej za- 
pełniona rezultatami waszych wysiłków, pra 
cy, umiarkowania 1 wstrzemiežliwošci. 

   

  

   

  

Nowošci Wydawnicze 

obowiązujące | & 
Ziemiach Wschodnich Rzecz, polite, 
dwóch tomach, totn I-szy, 2 języka 
skiego na polski przetlumaczyli: J. K ь 
ski, wiceprezes Sąuu Okręgowego w - 
nie i W. Szawłowski, sędzia Sądu Okręgowe 
go w Wilnie. Wiino, 1930 r. Skład główny 
w księgarni K. Rutskiego. : 

W ostatnich 
przekład z języka rosyjskiego na połski pra- . 
wa cywilnego, obowiązującego na Ziemiach 
Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej (tor? 
X Zwodu pr. ros.) w opracowaniu wicepre- 
zesa Sądu Okręgowego w Wilnie J. Koz- 
łowskiego i sędziego okręgowego w Wilnię 
W, Szawłowskiego. 
7" Praca ta jest bardzo na czasie, 
jedyny dotychczas przekład t. X prawa i) 

с 

— Prawo cywilne, 

wilnego ros, dokonany „przez Aleksan* 
Mogilnickiego, zastał w sprzedaży wycz< - 
pany. Zresztą przekład tei: jako znacznie 
wcześniejszy, bo aokonany w 1920 r., nie 
"mógł obejmować przepisów prawnych, obec, 
nie obowiązujących, a wprowadzonych 
przez tłumaczy da obecnego wydania, jak; 
np. prawo hipoteczne, autorskie, prawo 0 
spółkach akcyjnych, o wywłaszczeniu  ete., 
zostały przytoczone również w tem wydaniu 

przepisy kodeksu cywilnego, dotyczące opie 

ki i kurateli. 
Pierwszy tomi zawiera 544 strony. Za- 

powiedziane jest wydanie tomu drugiego, 
który ma zawierać tezy do artykułów t. X. 
oraz ustawy związkowe. 

obórce i ilu mar znajomych wszyst- 
kich mniej więcej to samo spotkało, 
ale -— niema reguły bez wyjątku; taki 
już pech, że ja, moi znajomi i ich zna-, 
jomi należymy do tych wyjątków — . 
różnokolorowy plakat nie może się jed 
nak mylić — innym jest bezwątpienia 
lepiej! : 

Wesoło się robi, gdy tuż obok sie- 
bie, kantem o kant spotkają SIę afisze 
2-ki i 7-ki. I ci, i ci są jedynymi obroń 
cami doli robotniczej, i ci, i tamci są z 
jedynymi prawdziwymi socjalistami. „ 
Jest się o co spierać! Rozumiem ludzi 

skaczących sobie do oczu wobec twier 
dzenia tamtego. że on jest jedynym 
mądrym, ale -— socjalistą, też za- 
szczyt! Przeżytek, anachronizm, neo- 
nazm. A te bolszewickie insygnia, te 

szeregi liter, podobno sens mających: у 
ЕЫМ РР 5. 2 

albo P. P. S. d. F. R. FA 
napisaliby sobie C. K. W. P. P. S. d 
F. R. po środku, na jednym rogu dwój- 

ka, na drugim siódemka i spokój: 
oszczędniej, prościej, równie niezro- 
zumiale.... Karol. 

dniach wyszedł z drukr 4& 

gdyl. | 
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KURJER GOSPODARCZY ZIEM WSCHODNICH 
Ruch strajkowy wl 929r. | 

Kryzys, przeżywany przez wszy- 

stkie europejskie państwa rolnicze, 

wykorzystany został przez polską pra 

© opozycyjną w tym kierunku, by za- 

międzynarodowy charakter 

podłoża przesilenia, — samo zaś prze 

silenie przedstawić u nas jako wynik 

rieodpowiadającej interesom państwa 

pplityki rządu. Wszystkie ujemne 

przejawy życia gospodarczego, wyro- 

słe na tle ogólnego kryzysu, podchwy 

cene zostały ze skwapliwością, która 

nie przynosiła zaszczytu opozycji, nie- 

płzebierającej w środkach dla osiąg- 

nięcia sukcesu w walce przedwybor- 

czej. Była to stawka, obliczona na spo- 

łecznych analfabetów. 

I nie krępowano się bynajmniej, 
wyliczając winy rządów pomajowych i 

skutki ich polityki. Między innemi, 

czytałem w jednem z pism opozycyj- 

nych, że reagując na coraz cięższe 

warunki życia, lud pracujący wyraził 

o protest w formie wzbierającej fa- 

1: strajkowej. 

ieina jednem z zadań opo- 

zycji było ożywienie ruchu strajkowe- 

go. Jednak zabiegi w tym kierunku nie 

dąły żadnego efektu. 

Psowsya strajków stwierdza, że 

największy ruch strajkowy w Polsce 

odbywał się w iatach, poprzedzających 

przewrót majowy, w roku zaś 1929 — 

t j. w okresie podjęcia przez opozy- 

cję wałki z rządem — miał poziom re- 

kordowo , niski, niższy niż w latach 

1927 1928. 

Rzecz jasna, że na osłabienie ru- 

chu strajkowego w 1929 roku musia- 
ła wpłynąć ogólna stagnacja gospodar 

cza i wiążący się z tem spadek za- 

trudnienia. Nie trzeba jednak zapomi- 

nać, że tenże rok zaznaczył się nieno- 

towaną dotąd pod względem ożywie- 

nia i energji działalnością opozycyj- 
nych partyj lewicowych w kierunku 

organizowania politycznych i ekono- 

micznych strajków. Niewątpliwie za- 

tem osłabienie ruchu strajkowego 

przypisać należy również wzrostowi 
świadomości wśród szerokich warstw 

robotniczych. 

W roku 1929 zakładów, objętyca 
przez strajk, było 3894, strajkujących 

— 214493, straconych dni roboczych 

— 963907, — wówczas, gdy w latach 

największego i nieskrępowanego sej- 

mowłądztwa liczby odnośne były nie- 
raz kilkakrotnie większe. W roku 1929 

największe natężenie ruchu strajkowe- 
$0 zaznaczyło się w przemysłach se- 

zonowych, — najmniejsze zaś w prze- 

mysłach, nieznoszących przerwy w 

pracy. Jest to okoliczność wielce cha- 

rakterystyczna, świadcząca o tem, że 

robotnik stały coraz więcej staje się 

odporny wobec haseł, rzucanych przez 
partje wywrotowe, i coraz mniejszy 

posłuch daje odezwom opozycji. 

H-ski. 
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We wrześniu obserwujemy w całym 
okręgu Izby Przemysłowo - Handlowej w 
Wilnie znaczny wzrost sumy protestów wek 
slowych zarówno w stosunku do odpowied- 
si miesiąca roku ubiegłego, jak i w sto 
sunku do sierpnia r. b., gdy tymczasem sier 
pień wykazywał w stosunku do lipca b. r. 
spadek protestów, przytem charakterystycz 
ne jest, że w całej Polsce w stosunku do 
września r. ub. ilość protestów we wrześniu 
b. r. zmalała, a w stosunku do sierpnia b. r. 
wzrost protestów nie był tak znaczny, jak 
na naszym terenie. Najsilniejszy wzrost pro 
testów zanotowano w wojew. Poleskiem, 
najsłabszy w stosunku do sierpnia b. r. w 
wojew. Nowogródzkiem. Naogół silnie wzro 
sła u nas przeciętna wartość protestowane- 
go weksla zarówno w porównaniu z ze- 
Szłym rokiem, jak i z sierpniem b. r. 

  

  

  

DO OGÓŁU MŁODZIEŻY AKADEMICKIEJ 
Koleżanki i Koledzy! Na ulicach Warszawy polała się 

  

YSESOŻWZO 

LISTA WILEŃSKIEJ 4-ki MA BYĆ 
WYCOFANĄ 

Nieporozumienia w obozie епаес- 
kim, wywołane taktyką wyborczą głó- 
wnych przywódców pp. Komarnickiego 
i Kozłowskiego przybierają coraz szer 
sze rozmiary. , Szczególnie przygnębiają 
ce wrażenie na znaczną część zwolen- 
ników listy „narodowej* wywarły za- 
warte ostatnio syjusze wyborcze z Sza 
pielem i b. agitatorami z Niezależnej 
Partji Chłopskiei. Na zakonspirowa- 
nych zebraniach kierowników akcji wy 
borczej 4-ki, panowała atmosiera wiel 
kiego podenerwowania i naprężenia. 
Szereg mężów zaufania wręcz miafo 
oumówić posłuszeństwa, twierdząc, że 
niemogą pokazać oczu swym wybor- 
com, że są teraz po zawarciu porozu- 
mienia z Szapielem doszczętnie skom- 
promitowani i t.p. 

Również krytycznie usposobieni 
są do ostatnich posunięć pp. Komarnic 
kiego i Kozłowskiego ci zwolennicy 
endeków, którzy czynnie udziału w 
akcji wyborczej nie biorą. W tych wa- 
runkach zarysowująca się secesja w 
obozie endeckim może mieć katastro- 
falne dła czwórki skutki, a nawet pocią 
gnać za sobą wycofanie listy mr. 4 z 
okręgu wileńskiego. 

PRZYMUSOWA KĄPIEL 

p. STEPOWICZA 
Agitator radykżaiów białoruskich Stepo- 

wicz usiłował przemawiać w Świrze co mu | 
jednak nie udało się, bowiem zebrani dowie- 
dziawszy się z kim mają do czynienie, nie 
pozwolili mówić, a gdy się upierał, urządzi- 
i mu kąpiel w pobliskiem jeziorze Świr. 

Wywarło to pożądany skutek, bowiem p. 
Stepowicz czemprędzej Opuścił "niegošcinne 
miasteczko udając się dla wypoczynku po 
trudach do Świecian z pod znaku czwórki. 

gPUPIL p. ŻEJMY SKAZANY 
NA WIĘZIENIE 

Aresztowany przed paru tygodniami za 
akcję  antypaństwową referent budże- 
towy Magistratu m. Wilna Skowroński, był 
dwa dni temu sądzony w Lublinie za wy- 
stąpienie w r. ub. na wiecu urządzonym przez 
socjalistów. Sąd skazał Skowrońskiego na 
miesiąc więzienia. 

Wobec tego, że oskarżony znajduje się w 
więzieniu na Łukiszkach na rozprawę do Lu- 
blina dostarczono go pod eskortą i wczoraj 
z powrotem przetransportowano do \\!Ппа. 

  

ANNA z MADEYSKICH 

KUBINOWA 
po krótkich cierpieniach opatrzona Św. Sakramentami zmarła dnia 11-go łistopada 1930 roku w wieku lat 40. 

Eksportacja zwłok z domu żałoby (Mickiewicza 37) odbędzie się dn. 14 listopada o godz. 10 rano do Kościoła 
Jakóba, gdzie zostanie odprawione nabożeństwo /ałobne, poczem nastąpi pogrzeb na Cmentarz Wojskowy, 

o czem powiadamiają krewnych 

  

ANNA 

GENERAŁOWA 

i znajomych 

(aż 

АВ 
GENERAŁ 

  

Św. 

SYN i RODZINA 

  

Y SKICH 

KUBINOWA 
wdowa po $. p. generale Janie Kubinie, b. dowódcy 3 sam. bryg. kawalerji 

po krótkich cierpieniach opatrzona Św. Sakramentami zmarła dn. 11-go listopada 1930 roku w wieku lat 40. 
Eksportacja zwłok z domu żałoby (Mickiewicza 37) odbędzie się dn. 14 listopada o godz. 10-ej rano do Kościoła Św. 

Jakóba, gdzie zostanie odprawione nabożeństwo żałobne, poczem nastąpi pogrzeb na Cmentarz Wojskowy, 

DOWÓDCA i KORPUS OFICERSKI 
3 Samodzielnej Brygady Kawalerii w Wilnie 

o czem zawiadamiają 

  

  

o czem Zayiadgmiėją pogrąženi 

  

  

|CZIENIACHASZIA 
ZIEMIANIE ŚWIĘCIAŃSCY i GŁĘBOCCY WZYWAJĄ STRON, 
NARODOWE DO WYCOFANIA LISTY JE 4 z OKR. ŚWIĘCIANY 

W dniu 12 bm. obradował tutejszy 
Związek Ziemian. Obradom przewodni 
czył p. Bortkiewicz i Koziczyna. U- 
chwalono jednogłośnie rezolucję nastę 
pującej treści: 

„Ziemiaństwo powiatu święciań- 
skiego na zebraniu, zwołanem w dniu 
il listopada z inicjatywy Związku Zie 
mian, postanowiło jednomyślnie przy 
nadchodzących wyborach do Sejmu i 
Senatu poprzeć bezwzględnie listo "Bez 
partyjnego Bloku Współpracy z Rzą- 
dem oraz wzywa Stronnictwo Narodo- 
we do wycofania listy swej z okręgu 
święciańskiego, uzasadniając, iż u- 

  

WIERA KORSAKOWA 
po długich i ciężkich cierpieniach zmarła 12 listopada 1930 r. w majątku Piotrowszczyzna pow. Dziśnieńskiego Ziemi Wileńskiej 

Eksportacja zwłok do Kościoła w Udziale odbędzie się dnia 14 listopada. Nabożeńsiwo żałobne zostanie odprawione 

w tymże Kościele dn. 15 listopada, poczem nastąpi złożenie zwłok w grobach rodzinnych na cmentarzu paratjalnym, 
w smutku 

Foo oe 
MICHALINA z KONOPACKICH 

Juljanowa Krzyżanowska 
Opatrzona Św. Sakramentami po bardzo długich i ciężkich cierpieniach 

zasnęła w Bogu dnia 12 listopada 1930 r. przeżywszy lat 80. 
Wyprowadzenie żwłok z domu żałoby przy ul Wileńskiej Nr. 36 do Kaplicy 
Wil. Tow. Dobroczynności nastąpi w piątek dn. 14 listopada o godz. 5 wie 
czorem. Nabożeństwo zaś za spokój Jej duszy odbędzie się w tejże Kaplicy 
w sobotę dn. 15 listopada o godz. 9 zrana. | 

Wyprowadzenie zwłok zaraz po skończonem nabożeństwie na cmentarz 
Bernardyński 

o czem zawiadamiają krewnych, przyjaciół i znajomych, pogrążeni 

SYNOWIE, SYNOWA i 
A E A IKI ANONSAI 

w głębokim smutku 

trzymanie tej listy, nie dając A ZE 
widoków powodzenia, przyczyni się je- 
dynie do rozbicia głosów polskich w 
powiecie". 

W dniu 13-ga bm. odbyło się 

nictwo Narodowe do wycofania listy Cmentarzu ein gat > rę (na 
nr. 4 z okręgu święciańskiego ponie- listopada o godz. 5 po południu. 

waż lista ta nie ma żadnych szans o czem zawiadamiają 
przejścia a tylko rozbija głosy polskie 
ra terenie święciańskim. 

RUCH PRZEDWYBORCZY NA PROWINCJI. 
Powiat Wilejski. W ubiegłym tygodniu od skiej — przewodniczący — Buko Marcin, 

w 
Głębokiem zebranie Związku Ziemian, › 
ra którem uchwalono głosować na li- 
stę nr. 1 Bezpartyjnego Bloku Współ- 
pracy z Rządem oraz wezwać Stron- 

  

MATKA, SIOSTRA i PRZYJACIELE 

MĄŻ, SYN i SYNOWA 

sf» 

EDWARD HAUPT 
b. lektor U. $. B. w Wilinie, nauczyciel Gimn. im. J. Lelewela 

po długich i ciężkich cierpieniach zmarł dn. 13 listopada 1930 r. w wieku lat 52. 
Eksportacja zwłok z domu żałoby (ul. Ciasna 3, m. 2) do Kaplicy na 

Pobulance) odbędzie się dnia 14 

Pogrzeb nastąpi 16 listopada o godz. 12 m. 15 po południu, 

   

Zginął Szapiel z pieniędzmi endeckiemi 
PO NIEUDANYM WIECU W ŚWIĘCIANACH, 

Zbliża się chwila, gdy każdy Z.nas 
ma głosem swym decydować o losach 
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Wizja 
Wietkiej Polski żyje w każdej duszy 

krew. Bratnią krwią trzeba było okupić 
zmorę rządów przedmajowych. Bratnią 
krwią trzeba było ratować Polskę od 
nowych rozbiorów. A dziś znowu ci 

były się w pow. Wilejskim następujące wie- 
ce i zebrania BBWR: : 

Zebranie Cechu Mieszanego  Rzemiešlni- 
ków Chrześcijan w Wilejce, na którem, po 

sekretarz — L Buko. W Poufikowszczyź- 
nie gm. Łuckiej — przewodniczący —- Anto- 
ni Girstuna, sekretarz Edward Tatyrż. W 
Agalnicy Dużej — przewodniczący — Win- 

młodej. 
Dwa są dziś obozy: Marszałka Pił 

sudskiego i wielmożów partyjnych. 
Komu mamy zaufać, komu oddać 

nasz zapał młodzieńczy i siły? 
Stać nas na to, by poprzez zwały 

i ojca ocenić istotną treść roboty 0- 
/ bu obozów. 

Znamy naszych wielmożów sejmo- 
wych. Oni to Ižą Prezydenta, przestrze 
gają zagranicę, by nie udzielała Pol- 
sce pożyczek, bronią immunitetu posel 
skiego, by pod jego skrzydłem ukry- 
wać wrogów Rzeczypospolitej, wyraž- 
nie kierujących akcją wywrotową, a 
wszystko to na chwałę demokracji i 

_ mistycznej „woli“ ludu. 
Cieszyły się serca leaderów sejmo- 

wych przed majem. Zmieniali rząd 
częściej niż koinierzyk, rozdawali na 
prawo, lewo, a jeszcze więcej obiecy- 
wali, a tymczasem budżet trzeszczat 
jeden po drugimi, a widmo dewaluacji 
wisiało nad sejmem. Lecz nie smuci- 
ło to wielmożów partyjnych. Bo w Pol 
sce żył stuprocentowy parlamentaryzm 
rządził sejm, a,na powiatach  trzęśli 
stałostą udzielni książęta miejscowi — 
„wybrańcy ludu". Cicho  wzdychali 
gdzieś endecy do czarnyh koszul Mus- 
- oliniego, szalały stronnictwa chłop- 
skie, chcąc zaspokoić choćby najwięk 
sze apetyty, licytowali się w swem 

+ „Umilowaniu“ ludu, a wszyscy „beati 
posidentes* upajali się niby winem mu 
piącem artykułami „konstytucji marco- 
ej. h trwałaby ta sielanka dopóty, do- 

póki ŚRaństwa. Polskiego było s stać, 
‚ — Jeden tylko ponury cień snił się wiel 

  

| możom Polski przemajowej i spędzał 
im sen z powiek. 

| Tym cienieni był Marszałek Piłsu- 
: dski. 
} : straszny sen panów posłów spra- 

Wdził się 

sami ludzie, co przed majem, wycią- 
gają ręce po władzę w państwie. 
Chcą znowu, by Najjaśniejsza Rzeczy- 
pospolita była służką interesów partyj. 

Aleć na drodze stoi Marszałek. 
Chce On, by miast oligarchji pa- 

nów posłów przyszły w Polsce czasy 
demokracji pracy, miast giełdziarskiej 
iioralności partyjnej, — surowa  żoł- 
sierska moralncść — braterstwo pracy 
walczących przy swych warsztatach o 
potęgę duchcvą i materjalną Jutra 
Polski. Ludziom, których jedynym za- 
wodem jest mandat poselski zbliża się 
koniec. 

Dwa Są heroizmy: keroizm szabli i 
pracy. Marszałck Piłsudski i Jego żoł 
nierze wyczuli potrzebę nowych form 
zycia Polskiego. Wyniósłszy z pola 
walki heroizm, jako zasadniczą posta- 
wę wobec życia, chcą tę postawę u- 
trzymač przy pozytywnem budowaniu 
przyszłości Polski, Nie mogą pogodzić 
się z demoliberalnem Państwem, znaj- 
dującem swój najlepszy wyraz w psy 
chice giełdy ekonomicznej i parlamen- 
tarnej. W zgiełku Rzeczywistości Pol 

skiej słyszą eni miarowy rytm olbrzy- 
mi zorganizowanych bohaterstwem pra 
cy i radością tworzenia przejętych, ar- 
mji wolnych wytwórców. 

idea nowego Państwa kołacze już 
do drzwi życia Polskiego. | 

Trzeba jej miejce zrobić! 
KOLEŻANKI I KOLEDZY! 
Marszalek Piłsudski czeka na nas. 
Młode Jego serce bije tym samym 

rytmem co i nasze. 
W. wykuwaniu nowych form życia 

Polskiego niech żadnego z nas nie za- 
braknie przy Nim. 

% Wileński Akademicki Komitet 
Wyborczy Współpracy z Rządem 

Marszałka Piłsudskiego 

wysłuchaniu referatu p. inż. Butarewicza na 
temat: Kryzys gospodarczy i waika z nim“ 
uchwalono poprzeć rząd EZR Piłsud- 
skiego i głosować na listę nr. Pozatem 
uchwalono wyłonić komitet Wy Pay Rze 
mieślników Wilejskich, celem propagandy na 
rzecz BBWR. Do komitetu zostali wybra, ni: 

pP- Lewandowicz, Mleczko, Ciszro, Miedwiec 
, Szalkowski. 
Pozatem zebrania informacyjne i wiece 

odbyły się w następujących ośrodkach po- 
wiatu wilejskiego: w Łuconi, Woioszy i Su 
toni, gm. Kościeniewickiej. w Bujlach gm. 
Lai w Szypkach, Jerchach gm. Cho 
cieńczyckiej, w Latywoiu i Jermoliczach gm. 
Wiazyńskiej, w Niewinianach i Witow: cach, 
Opremkach, Koladach i Użlanach gm. Doł 
ginowskiej. 

Pow. Postawski. W początkach ubiegte- 
go tygodnia odbyło się w powiecie Postaw- 
kini około czterdziestu zebrań organizacyj- 

nych obwodowych komitetów wyborczych 
BBWR. w następujących _ miejscowościach 

powiatu Postawskiego w Szczotkach, gdzie 
na przewodniczącego K. W. obrano p. Teo- 
dora Kozicza, na sekretarza p. Suszko Ba- 
zyła, we wsi Łasica gdzie na przewodniczą- 
cego powołano p. Bolka Jakóba, na sekre- 
tarza p. Stunżyna Hipolita. W Szanawszczyž 
nie przewodniczący — p. Adolf Kadrejko, Se 
kretarz —— p. józei Wojcielan, Rudzie — 
przewodniczący Sieczko Stefan, sekretarz — 
Antoni Zarecki. W Ankudach — przewodni- 
czący Raczacki Wiktor, sekretarz — Skipora 
Władysław. W. Gsingródku — przewodni- 
czący — Patkowski Wincenty, sekretarz — 
Kierlij Dmitrij. 

Na terenie gm. Wołkołackiej odbyły się 

  

  

zebrania we wsi Jatmkach (przewodniczący - 
— janukowicz Stefan, sekretarz — Januko- 
wicz Jan, wiceprezes —- Janukowicz Józef) 
oraz we wsi Nowo-Zawlicze (prezes — jan- 
kowicz Antoni, wiceprezes Budzicz Witold, 
sekretarz — Szumiel Aleksander), 

W Żukach, gm. Łuczajskiej — przewod 
niczęcy -— Ławnikowski Jan, sekretarz Jan- 
kows i Edward. W Worońcach gm. Kozło- 

— przewodniczący — Mikołaj a> 
sekretarz -- Paczkowski Addm. 

Hotówce gm. Kozłowszczyzna a cala 
cy — Bolesław Witko, sekretarz — Stankie- 
wicz Bronisław. W Łużkach —- przewodni- 
czący — Patkowski Jan, sekretarz — Feliks 
Buko. W Svtkach, gr Kozłowskiej — prze- 

iczący — Jė: ef Paczkowski, sekretarz 
— Michał Kielar. W Bukach, gm. Kozłow- 

   

      

    

centy Stachowski. W Agalnicy Małej —- prze 
wodniczący — Mikołaj Szukin. W Kolejo- 
wszczyźnie — przewodniczący — Mikołaj 
Jankowski. W Jasiukach gm. Woropajew- 
skiej -— prezwodniczący —- "Jan Możejko. W 
Asiennikach — przewodniczący — Sergjusz 
Sikora. W Ziemcach gm. ROSE — 
przewodniczący — Winga. W Andronach, 
gm. Postawskiej — przewodniczący — ks. 
proboszcz Stadnik, sekretarz — Mikołaj Za 
horski. W Woronach — przewodniczący — 
Grzegorz Fiodoronck, sekretarz -— Józef Kur 
da. W Ożarowie — przewodniczący — Grze 
gorz Bielicki, sekretarz — -lan Podhajski. W 
Daszczynkach — przewodniczący — Kazi- 
mierz Rombalski, sekretarz — Tadeusz Kur 
da. W Łukaszewie — przewodniczący — 
Jakób Ziemczonek. 

Howiat Wileńsko - Trocki: Zebrania i 
wiece odbyły się w następujących miejsco- 
wościach: wieś Gejbułe. zawiązano tam ko- 
mitet lokalny. w skład którego weszli: Jan 
Boroszko -- przewodniczący, — Dominik 
Szablewski (zastępca), Jan Ciemowicz (Se- 
kretarz). Takież zebrania odbyły się we wsi 
Działunach, gdzie w skład komitetu lokalne- 
go weszli p. Bronisław Milewicz — przewod 
niczący) Jan Pietrolewicz (zastępca), Ma- 
ciej Rutkowski (sekretarz). 

Niemeż, gm. Rudomińskiej. Odbył się tu- 
taj wiec. Przemawiał p. Gunth. Wiec zakoń- 
czone okrzykami na cześć Marszałka Pil- 
sudskiego. 

  

WIECE DZIELNICOWE BB NA 
PRZEDMIEŚCIACH WILNA. 

Dnia 14 bm. o godzinie 18-ej w lo- 
kalu sekretarjatu przy ul. Giedyminow 
skiej 39, ma się odbyć posiedzenie 
właścicieli drobnych nieruchomości 
dzielnicy Zwierzyniec i Sołtaniszki. 

Również dziś o godzinie 18-ej w 

dzielnicy Nowe Zabudowania przy ul. 

Horodelskiej 31 odbędzie się wiec 

przedwyborczy BBWR. 

zbiórek urządzanych w organizacjach 
deckich. 

  

Wileński ko- Donosza nam z prowincji: 

mitet endecki (4) otrzymał ostatnio z War 

szawy 30 tysięcy zł. na prowadzenie agita 

cji wyborczej na terenie Wilna i Święcian. 
Część tych pieniędzy pochodziła z fundu 

szów partyjnch, reszta zaś ze składek i 

en- 

Z pieniędzy tych 10 tys. złotych otrzy- 
mał „sprzymierzeniec* endeków Szapieł za, 
popieranie listy nr. 4 na terenie okr. šwie- 
ciańskiego, pozostałe zaś pieniądze przezna- 
czone były na koszta rozjazdów, druk ulotek 
i numerków, jak również na opłacanie 70 
członków bojówki rekrutującej się przeważ- 
nie z byłych agitatorów Niezależnej Partji 
Chłopskiej i Wyzwolenia. 

Szapiel jak przystało na _ prawdziwego 
działacza „ludowego” pieniadze od endeków 
przyjął i tyle go widziano. Mimo poszukiwań   

rigdzie go nie można znaleźć i zachodzi przy 
puszczenie, że zdołał on przedostać się do 
Mińska. 

Stało się to zaraz po wiecu w Święcia- 
nach, organizowanym przedwczoraj przez 

Szapiela w celu agitowania za listą nr. 4. 
Mime „poparcia” bojówki, sowicie opłaconej 
i napojonej przez naganiaczy Rawę i Ko- 
wnackiego, wiec zakończył się zupełną kom- 
promitacją endecji i Szapiela, którego ze- 
brani dotkliwie poturbowali, zaś jego moco- 
dawców przepędzili na cztery wiatry. 

Konsternację w obozie  endeckim 
potęguje fakt, że część wpłaconych pienię- 
Gzy pochodzi ze składek, i wpłacający wie- 
rząc w zapewnienia menerów endeckich, da 
wali nieraz ostatni grosz, nie wiedząc, że te 
pieniadze pójdą na prywatne potrzeby _ p. 
Szapiela et consortes.
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DEMONSTRACYJNA GŁODÓWKA WIĘZNIÓW W odpowiedzi „Dzien. 
NA ŁUKISZKACH 

NA ROZKAZ PARTJI 

  Więżniowie p 

KOMUNISTYCZNEJ. 
Jityczni w więzieniach Stefańskiem i Łukiskiem rozpoczęli onegdaj 

demonstracyjna giedówkę. Jak się dowiadujemy z kon:petentnego źródła, głodówka ta 
więźniów nie pozcstaje bynajmniej w związkus*z wewnętrznem życiem więziennem, lub 
też z jakiemikoiwiek skargami więźniów. 
tacji, pochodzącej z zewnątrz, z poza murów 

Głodówkę zainscenizowano na skutek agi- 
więziennych, a rvianowicie na skutek pole- 

cenia wydanego w tym kierunku przez partję komunistyczną, ażeby więźniowie w teu 
sposób urządzili demonstrację z racji sowieckiej rocznicy rewolucji październikowej, któ 
ra przypadała w dniu 7 listopada. 

„ Tajemnicze morderstwo 
W gminie krewskiej pow. oszmiańskiego na terenie folwarku Budziniszki, znalezio- 

no w stodole pod stertami słomy ciało osadnika wojskowego Beniszewskiego Stanisia- 
wa, właściciela foiwarku. 

Jak stwierdzone Beniszewski został zamordowany w dniu 26 października zaraz po 
przybyciu z Wilna, gdzie otrzymał pożyczkę 

Od tego czasu Beniszewski zaginął i 

w wysokości 6 tysięcy złotych. 

dopiero teraz znaleziono go martwego. 

Sprawcą mordu i rabunku był najprawdopodobniej parobek Alired Hening który 

zaraz po morderstwie 

  

zbiegł w niewiadomym kierunku, 

  
  

      

PIĄTEK 
14 Dziś W. słońce o g. 6 m. 54 

Józetata > 
jutro 4. słońca o goń. 3 m, 46 

Leopolda 

SPOSTRZEZENIA ZAKŁADU МЕТЕОКО- 
LOGJI U. S. B. W WILNIE, 

z dnis 13, XI 1930 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 752 

lempeiuiura średnia -l- 6 

-- 10 

łempersiara najniższa — 1 

iemperetara najwyższa 

Oprd w saiiimetrach; 3,0, 

„m Г pėiiudn.-zachodni 
p rważający | 
Tendeucja: silny spadek 

uw »£i. pochmurno, deszczą 

"777. ZAŁOBNA. 
— W 14-№ rocznicę Śmierci Henryka 

Sienkiewicza, t. j. w sobotę, dnia 15 b. m. o 

godz. 9-tej rano w kościele po-Bernardyń- 

skim odprawiona zostanie staraniem Szko- 

Jy Powszechnej Nr. 11 im. Henryka Sienkie- 
wicza msza Święta z kazaniem, na którą 

zaprasza się 'wszystkich Rodaków. 
Ze względu na wybory, doroczny Uro- 

czysty Poranek  Sienkiewiczowski odbędzie 

się aopiero w grudniu b. r. 

URZĘDOWA 
— Min. Staniewicz kawalerem Krzyża 

Zasługi. Na ostatniem swem posiedzeniu Ka- 

pituła Krzyża Zasługi Wojsk Litwy Środko 

wej nadała odznaki Krzyża Zasługi p. dr. Wi 

toldowi Staniewiczowi, ministzowi reform rol 
nych, następnie uchwalono wysłanie do Pa- 
na Marszałka Józefa Piłsudskiego depeszy 
następującej tre: 
OAK Piłsudski Warszawa  Belwe- 

der, W dniu dzisiejszych uroczystości Kapitu 
ła Krzyża Zasługi Wojsk Litwy Środkowej 
ra ostatniem swem posiedzeniu uchwaliła ja- 
ko ostatnią swą czynność złożyć Naczelne- 
mu Wodzowi Os i wi Wilna i zie- 
mi Wileńskiej azy głębokiej czci i hoi- 
du oraz posłusznie zamiełdować że czyrnoś 
ci swoje zakończyła (—) pułk. Rymkiewicz, 
ppułk. Powierza, ppułk. Szalewicz, wicewo- 
jewoda Kirtiklis, mir. rez. Falkowski, kpt. rez 
Romer. 

Na zakończenie rzuconą została myśl po- 
budzenia społeczeństwa wileńskiego do wy- 
danie księgi pamiątkowej Litwy Środkowej 
ze specjalną moncgrafją Krzyża Zasługi 
wojsk Litwy Środkowej. 

-— Przedlużenie uprawnień starostów. P. 
wojewoda Wileński przedłużył do dnia 31 
sierpnia 1931 r. moc obowiązującą swego 
rozporządzenia o przekazaniu starostom ш- 

  

   

  

          

KRON KA 
AKADEMICKA 

— Z Kota Polonistėw, Słuch. U. S. B. 
W sobotę dnia 15 XI. o godz. 11-tej odbę- 

ie się | zebranie Sekcji Dramatycznej w 
tokalu Kota. 

W niedzielę dnia 16. XI o godz. 11 od- 
będzie się w lokalu Seminarjum Polonistycz- 
nego zebranie ogólne naukowe. W progra- 
mie — sprawozdanie ze Zjazdu Zw. Kół Po 
tonisc. P. M. A. w Krakowie. ; 

— Klub Włóczegów Senjorów powiada- 
mia swych członków, iż w dniu 14 b. m. o 
godz. 19-tej (dla gości zaproszonych 
godz. 19 m. 30) odbędzie się zebranie 
lokalu przy ui. W. Pohulanka 53 m. 4. 

— Posiedzenie Jil Wydziału T. PEN 

odbędzie się w piątek dn. 14-tego listopada 

r. b. o godz. 7-mei wiecz. w lokalu Semi- 

narjum Historycznego U. S$. В. (Zamko- 
wa 11). RZ 

Porządek dzienny: 1) referat H. Łowmiań 
skiego z pracy p. t. „Początki społeczeństwa 

i państwa litewskiego". 2) sprawy admi- 

nistracyjne. 

ZEBRANIA ! ODCZYTY 

— Wileńskie Towarzystwo Filozoficzne. 
Na posiedzeniu  naukowem, które odbędzie 

się w sobotę dnia 15 listopada b. r. o godz. 

6-mej wiecz. w Seminarjum  filozojicznem 

Uniwersytetu, dr. Teódor Mianowski wygło- 

si odczyt p. t. „Wnioskowanie z podobień- 

stwa w traktacie  epikurejczyka Filodemo- 
sa**. Wstęp wolny dla członków Towarzy 

stwa i wprowadzenych gości. 

RÓŻNE 
— Echa zjazdu Obrońców Wilna. Na 

zjazd nadeszły setki telegramów i pism gra 

<ulacyjnych. Telegramy nadesłali m. in. mini- 

ster poczt i telegrafów Boerner, wojewoda 

warszawski Twardo, wojewoda stanisławow 

ski |agodziński, wojewoda łódzki Jaszczołt, 
szef sztabu głównego gen. Piskor, pułk. Be- 

lina - Prażmowski, generałowie: Kutrzeba, 

Thomee, Przeżdziecki, Olszyna - Wilczyn- 
ski, Rządkowski (prosząc o zaliczenie w po- 
czet członków Związku b. Żołnierzy Litwy 
Srodkowej i Obrońców Wilna), dowódca 

OK VI gen. Popowicz, gen. Orlicz Dreszer, 
gen. Marjusz Zaruski, b. dyrektorowie depar 

tamentów Litwy Sródkowej Ludkiewicz i in. 
1. dowódca Wileńskiej Samoobrony pułk. 
Borodzicz, b. 'wiceprezes Dyrekcji PKP Ła- 
guna. Rozmaite stowarzyszenia i związki, m. 
in. Centralny Zarząd Źrzeszeń Młodzieży 
Rzemieślniczej woj. Wileńskiego, Związek 
Polskiej Młodzieży Demokratycznej USB, u- 
czestnicy b. wojskowej straży pożarnej, Zw. 
Osadników, Związek i Legja Inwalidów, Źw. 
Oficerów Rezerwy i Podoficerów Rezerwy, 
Legjoniści. Strzelcy, Zw. Rezerwistów i b. 
wojskowych, P.0.W. Okręgu Wileńskiego, 
Federacja Wileńska, Związek b. uczestani- 
ków b. 1 korpusu wojsk polskich, Związek 
Straży Pożarnych woj. Wileńskiego i t.d 

W zjeździe wileńskim uczestniczyli 0so- 
biście generałowie Mackiewicz, Karasiewicz- 
lokarzewski, Weytko, Bohatyrewicz, Anto 
nowicz admirał Borowski, sen. Bałachowicz 
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prawnień do wyznaczania cen na mąkę, pie- į in, 
czywo, mięso, słorninę smalec, wyroby nia- 
sarskie, naftę i węgiel. 

— Skład Woj. Rady Wodnej. W ostatnim 
„Woj. Dzienniku wojewódzkim* ogłoszony 
został skład wojew. Rady Wodnej. Członka- 
mi tej Rady wybrani zostali: od Rady woje- 
wódzkiej pp. inż. Z. Bortkiewicz, inż. H. 
Jensz 1 W. Kwinto; od org. rolniczych pp. 
inż. |. Falewicz, Z. Ruszczyc J. Trzeciak; od 
izby Przem. - Handłowej p. M. Brzostowski 
i B. Parnes i od Izby Rzemieślniczej pp. J. 
Łazarewicz i J. Uziałło. Min. Robót Publicz- 
nycit zamianował przewodniczącym Rady p. 
Z. lundziłła, a zastępcą przewodniczącego 
hr. |. Tyszkiewicza. 

— Podział administracyjny woj. Wileń- 
skiego. Według ogłoszonego ostatnio roz- 

enia, podział administracyjny woj. 
kiego na powiaty i gmimy przedsta- 

wia się następująco: pow. brasławski 15 gm. 
wiejskich; pow. dziśnieński — 13 gm. wiej- 
skich i 3 miejskie: Dokszyce, Dzisna, Głębo 
kie; pow. mołodeczański — 8 gm. wiejskich 
i 3 miejskie: Mołodeczno, Radoszkowicze, 
Raków; pow. oszmiański — 8 wiejskich i 2 
miejskie: Oszmiana, Smorgonie; pow. po- 
slawski — 11 gmir wiejskich; pow. Świę- 
ciański — 14 gm. wiejskich i 3 miejskie: N. 
święciąny, Podbrcdzie i Święciany; pow. 
valeįski — 13 gmin wiejskich i Wilejka; pow 
WDil Trocki — 15 gm. wiejskich i 2 miej- 
skie: N. Wilejką ! Troki. 

MIEJSKA 

—Sekcja zdrowia dąży do wprowadzenia 
czysteści w autobusach. Sekcja Zdrowia Ma 
istratu zwróciła się do Starostwa Grodzkie- 
go z prośbą o nakazanie wprowadzenia w 
autobusach wileńskich rolek biletowych oraz 
gąbek gdyż stwierdzone zostało, że konduk- 
torzy odrywając bilety ślinią palce przez co 
narażają się na choroby. 

Obecnie, w okresie słotnych dni, można 
by mieć znacznie więcej zastrzeżeń co do 

sanitarnego stanu wnętrz autobusów, zwła- 
szcza kursujących na linji nr. 4, którą to linją 
powracają z rzeźni robotnicy i przekupnie. 

— Częściowe zamknięcie ruchu samocho 
dowego na drodze Wilno — Kobylnik. W 
wyniki długotrwałych ulewnych deszczów 
został w ubiegłym tygodniu załany wodą ob 
jazd, przy będący'm w budowie odcinku dro 
gi Wilno — Kobżylnik w rejonie Ławaryszek 

Grunt przemókł na znaczną głębokość i 
droge objazdowa stała się dła samochodów 
nieprzejezdną. Samochody mogą docho- 
dzić tylko do Ławaryszek, gdyż do tego 
punktu ukończona została budowa twardej 
jezdni. 

Za Ławaryszkami ruch samochodów bę- 
dzie wznowiony jak tylko stan pogody umo 
żliwi naprawę drogi objazdowej, lub pozwo 
li na AD nein dla ruchu nowych nasy 
pów drogi. wznowieniu ruchu na drodze 
nastąpi zawiadomienie. 

— Przedszkole miejskie przy ul. Św. An- 
ny nr. 2 zostało zamknięte na okres 2 tygod- 

ni z powodu choroby kierownicaki. 

    

Piękna, złota polska — Pierwszy śnieg. а 
powoli jesień pelna tylu powabów ustępuje 

nadchodzącej zirare. k 
Za oknami rozlegają się od kilku dni po- 

nure wycia wichru, deszcz leje niemal bez 
przestanku, a wczoraj rano mieliśmy  pier- 
wszy śnieg — zwiastun zimy. ; : 

Anemiczne płatki śnieżne roztopiły sie 
natychmiast w błocie mimo, to był to pier- 
wszy zwiastun zimy. * 

— Nowe sanaterjum przeciwgruźlicze po 
wstanie w Ponarach. Wil. T-wo Przeciwgru- 
źlicze organizuje budowę Wojewódzkiego sa 
natorjum przeciwgruźliczego. 

Sanatorium te, obliczone na 150 — 200 
łóżek zbudowane zostanie w miejscowości 
Ponary, a koszt jego wyniesie około półto- 
ra miljona złotych. 

Budowa rozpocznie się w połowie sezonu 
budcwlanego 1931 r. u, r 

— Koniiskata. Władze administracyjne 
nakazały konfiskatę nr. 91 czasopisma litew 
skiego „Vilniajus Rytujos" za umieszczenie 
artykułu p.t. „Gdy agitatorzy partyjni gra- 
sują“. 

TEATR I MUZYKA. 
— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś 

tkaze się po raz 6-ty wartościowa sztuka 
Surguczewa „Skrzypce jesienne”, która zy- 
skała ogólnv poklask i uznanie. W rolach 
głównych występują:  Ceranka, Niwinska, 
Wasilewski i Kreczmar. Piękna oprawa de- 
koracyjna dopełnia malowniczej całości. 

— „Noc listopadowa”. Przygotowania 
do wystawienia ,Nocy listopadowej" S$. Wy 
spianskiego w całej pełni. Widowisko to ze 
wszechmiar imponujące ukaże się 28 listo- 
pada w Teatrze na Pohulance. W wykona- 
riu bierze udział przeszło 100 osób pod kie 
rownictwem  artystycznem F. Ruszczyca i 
reżyserją R. Wasilewskiego 

Teatr Miejski w „Lutni*. „Nie rzu- 
caj mnie, Madame“. Dziś w dalszym ciągu 
ciesząca się nadzwyczajnem powodzeniem, 
lekka komedja S. Kiedrzyńskiego, „Nie rzu- 
caj mnie, Madame". obfitująca w sceny, peł 
ne humoru, dowcipu i zabawnych sytua- 
cyj. Cały niemal zespół artystyczny z dyr. 
Zelwerowiczem na czele bierze udział w wy 
konaniu tej niepospolitej sztuki, urozmaico- 
a piosenkami t ewolucjami  tanecznemi 
girls. 

— „Cierpki owoc". Najbliższą premjerą 
w Teatrze „Lutnia* będzie wytworna kome- 
dja włoska R. Bracco „Cierpki owoc”, re- 
żyseruje dyr. A. Zelwerowicz. 

, — Przedstawienia popołudniowe. W 
niedzielę nadchodzącą odbędą się w Teat- 
rach Miejskich przedstawienia popołudniowe 
po cenach zniżonych. W Teatrze na Pohu- 
lance ukaże się sztuka ]. А. Hertza „Młody 
las", zaś w Teatrze „Lutnia* — wesoła ko- 
ak francuska „Mała grzesznica"  Bira- 
eau. 
— Koncert Kwartetu Wileńskiego. No- 

wy ten zespół wybitnych muzyków wileń- 
skich wystąpi z pierwszym koncertem w 
Wilnie w poniedziałek dn. 17 b. m. na kon- 

Wileńskiemu" 
„Dziennik Wilenski“ z dnia 8 i 9 

bm. zarzuca  BBWR, jakoby wciągal 
do akcji wyborczej księży. Autor arty 
kulików w kronice przedwyborczej sta 
rał się przez to onieśmielić kapłanów 
do wypowiedzenia jawnie i otwarcie 
swoich przekonań politycznych. 

Oświadczam przeto stanowczo, że 
bardzo liczni kapłani, a co więcej naj- 
przewielebniejsi biskupi nie byli przez 
nikogo wciągani do BB. ale się tam 
sami znaleźli gdyż tak im podyktowa- 
ło sumienie katolickie i kapłańskie. 
Narodowa Demokracja daremnie usi- 
łuje wziąć w monopol partyjny katoli- 
cyzm i kapłanów. 

Napaści „Dziennika Wileńskiego, 
pokrewnej mu prasy nie zniechęcą ka- 
płanów katolickich od spełnienia swe 
go obowiązku względem Państwa i 
Kościoła, jak nie zniechęciły szczęśli- 
wie nam panującego papieża Piusa 
XI, a byłego Nuncjusza Apostolskiego 
w Polsce. Gdy toczy się walka o pra- 
worządność i ład w państwie, gdy czy 
hają na całości naszych granic wro- 

gowie zewnętrzni, gdy walka wybor- 
cza toczy się właściwie między  Blo- 
kiem Bezpartyjnym z jednej a Centro- 
lewem z drugiej strony, kapłan katolic 
ki nie może pozostać obojętnym obser 
watorem. On musi poprzeć Blok Bez- 
partyjny, jako jedynie zdolny do refor 
my wadliwej konstytucji marcowej, do 
utrzymania ładu i porządku w kraju; 
Blok, który współpracuje ze Zwycię- 
skim Wodzem, pogromcą bolszewików 
największych współczesnych wrogów 
naszej Świętej Wiary, Twórcą naszej 
Armii i Budowniczym Państwa, Mar- 
szałek Piłsudski i Blok Bezpartyjny w 
obecnej sytuacji wewnętrznej i zewnę 
trznej jest jedynie zdolny stworzyć sil- 
ny rząd, z którym liczą i liczyć muszą 
nasi wrogowie i którzy spokój i bezpie 
czeństwo zdolny zapewnić krajowi. 
Ten który wywalczył wolność i nie- 
podiegłość naszej Ojczyźnie, który 
całe życie dla niej się poświęcił i „do- 
brze jej się zasłużył”, który budował 
nasze Państwo i potrafił wznieść się 
ponad wszystkie partje — ma najwięk 
sze prawo do rządzenia w Polsce. 

Nie podkreślam tu stosunku serde- 
cznej przyjaźni Ojca św. do Marszał- 
ka Piłsudskiego, ani też poprawnego 
stosunku rządów tegoż do spraw Ko- 
ścioła Katolickiego, gdyż te fakty są 
powszechnie znane. I to właśnie spra 
wiło że wielu z dostojników Kościoła 
i zapewne gros kleru katolickiego po- 
prze BBWR i rząd Marszałka Piłsu- 
dskiego przy obecnych wyborach. 

Muszę zaznaczyć zarazem, że ka- 
płan* należący do BB nie używają ka- 
zalnicy/do celów agitacyjnych,a ogra- 
niczają się tylko do wygłoszenia refe- 
ratu na zebraniach przedwyborczych. 
A tego prawa dziennik mieniący się ka 
tolickim chyba nie zechce odmawiać 
kapłanom. КО К 

cercie Wil. Tow. Filh. w teatrze miejskim 
„Lutnia* o godz. 8-mej wiecz. Zespół skła- 
da się z p. p.: proi. Kontorowicza, Jadłow- 
kera, Stołowa i katza. Jako pianistka wy- 
stąpi prof.. Cecylja Kremer. W programie 
kwartety smyczkowe Mozarta i Griega, oraz 
trio Gaspara Cassado (I-szy raz w Wilnie) 

Początek o godz. 8 wiecz. 
— Koncerty kameralne w Pałacu. Czy- 

sty dochód z pierwszego koncertu kameral- 
nego w kwocie 200 zł. przekazał p. wojewo 
da w dniu dzisiejszym Bratniej Pomocy słu- 
chaczów Konserwatorjum Muzycznego w 
Wilnie. 

Drugi koncert Wileńskiego Zespołu Ka- 
meralnego im. Stanisława Moniuszki, po- 
przedzony słowem wstępnem p. BŁ Micha 
ła Józefowicza odtędzie się w Pałacu Re- 
prezentacyjnyni we czwartek, dnia 20 fisto- 
pada o godz, 20 min. 15. 

CO GRAJA W KINACH 
Heljos — Pochodnia. 
Hollywood — Parada miłości 
Światowid — Miasto Miłości. 
Lux — Gdy kobieta się zapomni. 
Kino Miejskie— W kraju srebrnych lisów 
Ognisko Kolejowe — intrygant 
Stylowy — Arka Noego | 
Wanda — Skrzydlata flota. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Wypadki w ciągu doby. Od 12 do 13 

bm. zanotowano wypadków 42, w tem kra 
dzieży 3, opilstwa 9, przekroczeń administra- 
cyjnych 9. 

—-Uciekła służąca. Reman Hirsz, Porto- 
wa nr. 3 zameldował policji iż służąca Soko- 
iińskiego Salomona u którego poszkodowany 
wyliajmuje pokój skradła mu branscietkę zi 
1ą wartości 150 zł. i zbiegła. 

— Zamach samobóiczy. W. dniu 
Raubo Władysław (Siomianka 1) w 
sencji octowej. Pogotowie Ratunk 
zło go :w stanie ciężkim do szpióata ż 
skiego. 

— Strzał na wiwai. W cGniu 13 
bm. w nocy koło teatru Listria przechodziło 
w stanie podchmielozyii towarzystwo, skła 
dające się z Nawtockiego Bolesława i Kle- 
menczuka Bolesława, studentów USB (Sie- 
rakowskiego nr. 25) oraz Węclewicza Mar- 
jana, zam, w Poznaniu. Przez Węciewicza zo 
stały oddane 2 strzały z browninga w po- 
wietrze. Rewolwer Węclewiczowi odebrano, 
gdyż zezwolenia nie posiadał. 

Nikt z przechoaniów nie ucierpiał. 

     

  

  

  

GIEŁDA WARSZAWSKA 
z dnia 13. XL. 30 r. 

WALUTY I DEWIZY: 
Dolary 8,92 i pół — 8.94 i pół — 8,90 i 

pół. Holandja 350,07 — 359,97 — 358,17. 
Londyn 43,33 i pół -— 43,44 — 43,23. Nowy 
York 8,914 — 8.034 — 8.894. Nowy York 
kabel 8,923 — 8,643 —. 8,903. Paryż 35.04 
— 35,13 — 34,95. Praga 26,45 — 26,51 — 
26,39. Stokholm 239,31 — 239,91 — 238,78. 
Szwajcarja 173,07 -— 173.50 — 172,64. Wie- 
aeń 125,05 — 125,96 — 125,34. Berlin w o- 
brotach prywatnych 212,56. 

PAPIERY PROCENTOWE: 
Pożyczka inwestycyjna 99,50. Ta sama 

seryjna 101,50. 5 proc. premjowa dolarowa 
54,50. 5 proc. konwersyjna 48,50. 8 proc. 
LZ BGK i BR obl. BGK — 94. Te same 7 
proc. —- 83,25. 4,5 proc. LZ ziemskie 52— 
51,50. 5 proc. warszawskie 55,75 — 56,25. 
8 próc. warszawskie 71,50. 8 proc. Często- 
chowy 64,25. 8 proc. Piotrkowa 64. 10 proc. 
Siedlec 78. 3 proc. Pożyczka budowlana 50. 
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KINO 

BMIEJSK 
SALA MIEJSK: 

uf. Ostrobramska 3, 

  

„PREZ 

  

Od dnia 14 do 18 listopada 1930. roku włącznie będą wyświetlane filmy: 

YDERNT"* 
Kasa czyuna od g. 3 m. 30. 

Emocjonujący dramat w 10 aktach. W rolach głównych: 
в SUZY VERNON i IWAN MOZZUCHIN. 

Bogata wystawa. Wytrawna reżyserja. Świetna gra. Nad program: „Pietrek na okręcie'* Komedja w 1 akcie. 
Początek seansów od g. 4-ej. 

Wsp 

SE, | 

" 

aniała treść. 

  

Dziś! Potężny Przebój Dźwiękowy, który zachwycił świat! Film nad Filmy! 
Dźwiękowo-Śpiewne arcydzieło ze „Złotej Serji*. Przebojow. prod. 1931 r. 

KINO-TEATR 

„HELIOS 
Ul. Wileńska 38 

Tel. 926. 

poc 
Wspaniała opowieść miłosna. 

W roli gł. ulub. publiczn. Laura La Plante OLES 

(MARSYLJANKA) 
iJQHN Śpiew—Chór—Przepych—Wystawa 

Dia młodzieży dozwolone 
Ceny zniżone tylko na pierwszy seans. Seansy o godz. 4, 6,8 i 10.15. 

6 
  

Dźwiękowe kino 

„HOLLYWOOD: 
Mickiewicza 22. 

oraz Jeanette Mac 

DZIS!! Największy 100 proc. dźwiękowiec 
Film wystawą i śpiewem poruszył cały świat! 

z ulubieńcem śpiewakien MAURICEM CHEVALIER, który odśpiewa 
Donald znana z filmu 

PARADA ĄiILOŚCI * 
w języku francuskim swoje piosenki 

„Król Żebraków*. Film jest osnuty na tle głośnej sztuki „Książę 
Małżonek" Leona Xaurofa i Julesa Chaneela Nad program: dodatek dźwiękowy. 

Ceny zniżone tylko na pierwszy seans. 

Polskie Kino 

„WANDA: 

Wielka 30. Tel. 14-81 

Z SĄDÓW 
AWANTURNICZA KOMUNISTKA. 

Hilda Glikman młodociana latorośl komu- 
nistyczna polecone miała prowadzenie robo- 
ty na terenie miasteczka Widze i okolicz- 
ych wsi. Na czem polegała ta robota „na- 
dana“ jej z Mińska wiemy wszyscy i nie 
trzeba o tem wiele pisać. 

Agitowała, kolportowała bibułę, nawraca- 
ła łatwowiernych na łono „raju“ sowieckiego 
aż wpadła w potrzask zastawiony przez po- 
iicję polityczną. 

Wczoraj Sąd Okręgowy rozpoznawał jej 
sprawę i skazał na 4 lata ciężkiego więzienia. 

, Po odczytaniu wyroku, niezadowolona z 
niego zaczęła wykrzykiwać antypaństwowe 
hasła Usunięto ją przemocą z sali rozpraw. 

Za obrazę sądu czeka ją surowa kara, 

B. BUCHALTER FIRMY „TEKTURA* 
SKAZANY ZA MALWERSACJE. 

Aleksy Focht, b. buchalter a następnie wi- 
cedyrektor firmy „Tektura* aresztowany był 
swego czasu za sprzeniewierzenie 45 tys. zł. 

Aresztowanie to było niemałą sensacją, 
gdyż Focht cieszył się do tego czasu do- 
brą opinją, czego najlepszym dowodem że 

y powierzył mu kasę. 
. Rożne były na ten temat wersje, wszyst- 

kie jednak zgadzały się w jednym punkcie, 
mianowicie, że przyczyną wszystkiemu złu 
była żona aresztowanego, niewiasta leciwa 
ale „na dtož“ kochliwa. 

Pomawiano ją o flirt z atletą cyrkowym 
Orłowym, rzekomo miała nawet z nim uciec 
na pewien czas. 

Dla niej to szły pieniądze, zaczerpnięte z 
kasy firmowej, dla niej przekreślił swoją 
opinię. 

Pieniądze, a raczej część ich przesłane zo 
stały siostrze żony Annie Lipskiej, która ulo- 
kowała je w banku. 

Podczas przewodu sądowego Focht przy 
znał się ze skruchą do winy opowiadając 

. Sąd uznając winę jego za udowod 
ednak biorąc pod uwagę skruchę oskar- 

żonego, skazał go na 2 lata i 6 miesięcy wię 
zienia oraz przysądził powództwo cywilne w 
wysokości 10 tys. złotych na korzyść po- 
szkodowanych. 

Niemałą sensację wywołało oświadczenie 
prokuratora zapowiadającego wdrożenie do- 
chodzenia karnego przeciwko żonie zasądzo- 
nego oraz jej siostrze Annie Lipskiej. 

я : 
Kacik Grafoioniczny 
Promyk. Biedny Promyczku, bardzo prze 

praszam. 
Usprawiedliwialem się już — graiolog 

był chory „force imajeur** — musi Pani wy 
bazzyć. ^ Ь 

Zaluję natomiast, że nie dane mi bylo 
ogawędzić z Panią telefonicznie — 17-82 

nieczynny, ałe my mamy w Redakcji 3 
ielefony, należało dać innego numeru. 

  

       

    

‚ Муй się Pani tie posiadam radjofo- 
nicznego głosu —- przeciwnie — zgrzytliwy, 
zyczący i tępy. 

„G Pani charakterze da się powiedzieć 
dość Sporo: 

Systematyczność. dużo woli, stanow- 
2 -— Uczuciowość, która jednak w ży- 

ciu poźniejszem przeobrazi się w inne uczu- 
cie — narazie trudno mi powiedzieć, w co 
— czy macierzyństwo?. 

W każdym razie w 
silnego. 

Przedsiębiorczość, energja — jest jednak 
wada i to nawet dość duża. Brak przest 
uek logicznych w poczynaniach, skło 
«o depresji, zbytnia ufność w si к 
Raz jeszcze  prrzepraszam. Proniyczku 
proszę się nie gniewać. 

22 % FE; < RADIJO Wii: ; 
PIĄTEK, DNIA 14 LISTOPADA 

11.50: Czas. 
12.5 — 12.50: „Kabaret* (płyty). 1) Tan 

go. 2) Strakacz — Pani ma prob iai roof 
V. Macherski), 3) May — Zabawki dla 

awki, 4) Lawrence — Księżyc w Ho- 
48) Juiski — Mała senorita, 6) %ars 
y mniedziesz znów? 7) Hemar — „Ja 

€ ©» mamy, (Z Pogorzeiska), 8) Rottar- 
710 — Margot (Walc), 8) Brown-Hen 

son — „Kawa ze Śmietanką, 10) Krukow 
a) To nie jest w porządku, b) Rapa- 

portjada, 11) Burnett-Janinko, — Ja maszę 
o czasie bzów. 

13.10 Komunikat meteorologiczny. 
15.50 — 16.10: Lekcja! francuskiego 

Warszawy. 
„ 16.16 — 16.25: Kącik dla krótkofalow= 

ców z Warszawy. 
16.35 — 16.30: Program dzienny. 
16.30 — 17.15: Koncert popularny (pły- 

ty) 1) Smetana — Uwertura z op. „Sprze- 
dana narzeczona”, 2) Liszt — Rapsodja wę- 
gierska, 3) Puccini — Arja z op. „Turan- 
dot“ (J. Kiepura), 4) Strauss — Walc. 5) 
Raft-Cavatina. 6. Brahms — Taniec węgier- 
ski Nr. 5, 7) Kopecki — Marsz wojskowy. 

17.15 — 17.40: „Urok tjordów norwe- 
skich — odczyt wygłosi St. Nitsch (Tr. z 
Katowic). 

17.45 — 18.15: Muzyka lekka. z Warsz. 
18.15: Odczyt rządowy z Warszawy, mi- 

nistra spraw zagr. A. Zaleskiego — „Poli- 
tyka zagraniczna, a sytuacja wewnętrzna”. 

18.45 — 19: Komun. LOPP w Wilnie. 
19 — 19.10: RA na sobotę i rozm. 
19.10 — 19.25: Komun. rolniczy z War- 

szawy. 
19.25 — 19.35: Muzyka z płyt. 
19.35 — 19.55: Pras. dziennik radjowy 

z Warszawy. 
20 — 20.15: Pogadanka muzyczna z War 

    

    

coś zdecydowanie 

    

   

  

  

    

  

         

  

   

z 

sz 
.15: Koncert symfoniczny z Warszawy 

dyr. С. Fitelberg. Solista — Fr. v. Vecsey 
(skrzypce). W przerwie koncertowej „Prze- 
gląd filmowy" ze studja R. W. 

23 — 24: Retransmisja stacyj zagranicz- 

kiewicza 23. 
nych w lokalu wystawy Phillipsa ul. Mic- 

  
— y т 

Wydawca St. Mackiewicz. Redaktor edpowiedzialny Witokd Woydyłło. 

      

    

  

Wielka epopea powiet zna w 
W roli głó»nej: RAMON NOVARRO 

Dziś! Od czasów „„Ben-Hura'* takiego filmu jeszcze nie było jak: „Wielka parada* 

„SKRZYDLATA FLOTA" 
12 aktach. 

i ANITA PAGE. 

Rejestr Handlowy 
DO REJESTRU HANDLOWEGO DZIAŁ B SĄDU OKRĘGO- 

WEGO W WILNIE WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCE WPISY: 

12445. |. Firma: „Dawid Notes — Sprzedaż i kupno staro- 
żytnych mebli i innych. w Wilnie, ul. Wilenska 13. Kupno i 
sprzedaż starożytnych mebli i innych. Firma istnieje od 1929 
roku. Właściciel — Notes Dawid, zam. tamże. 2357 — VI. 

>90000000000900000500 

  

  
  

WYSZEDŁ 2 POD TŁOCZNI DRUKARSKIEJ 

WYKAZ DRUKÓW 
KTÓRYCH ROZPOWSZECHNIANIE 
W POLSCE JEST WZBRONIONE 

CENA ZA EGZ. — ZŁ. 3. —- K SIĘGARNIOM RABAT 

Wydawnictwo „KULTURA'* — Wilno, Kwaszelna 23 
  

OUT 

оее 

JUŻ we wtorek 18 b. m. 

ciągnienie J KLASY wielkiej 

22 LOT. PAŃSTW. 
GŁÓWNA WYGRANA 

ZŁ. 1.000.000 «ve» 
23 PREMJE!! 

Ogólna suma wygranych 

Zł. 32 miljony 
Co drugi los wygrywał! 

Cena losów: 144 zł. 10, 1Į2 zł. 20 
ЗМ zł 30, 44 zł. 40 

Do kupna losów wzywa Jedyna, Naj- 
większa, Najstarsza i Najszczęśliwsza 

Kolektura w Polsce 

E.Lichtenstelni $-e 
Wilno, Wielka 44 

Centrala kolektury: 

Warszawa, Marszałkowska 146 
Szczęście stale sprzyja naszym P. T. 

Graczom 
W ostatnich ciągnieniach padły u nas 

  

      

    

а 

LEKARZE 
Br. medycyny 

A. Cymbier 
Choroby weneryczne, 
skórne i narządu mo- 
czowego. Mickiewicza 
12, róg Tatarskiej przyj- 
muje 9—2 i 5—7 i pół 
wiecz, Tel. 15-64, 

  

Dr. Bolesław 
На 
Zamkowa 7 —1 
Choroby skórne 

i weneryczne > 
przyjmuje od 6—7 

DOKTOR 

Szyrwindt 
choroby weneryczne, 
skórne i moczopłciowe 
Wielka 19, od 9—1 i 
3—7 

Dr. Ginsberg 
Choroby skórne, we- 
neryczne i moczopłcio- 
we. Wileńska 3, od 
5—114— 8. Tel. 
867. 
  
  

   
   
   

następujące, wygrane: AKUSZERKA 
w 19 Loterji Premja zł. 400.000 ŚMIAŁOWSKA 
„20 „ Główna wygrana zł. 350.000 R (4; Gabinet Kosme- 
„21 „ Premja zł. 360.000 YCZRY, NNWA ZMarszcz 
„21 „ Wielka wygrana zł. 100.000 BR; giegi, wągry, łupież, 
„21 ‚ Główna wygrana | klasy brodawki, kurzajki, wy- 

zł. 80.000 

Zamiejscowym wysyłamy losy natych- 
miast po otrzymaniu zamówienia 

Konto P. K. O. 81051 
Firma egzystuje od 1835 roku. 

8888306693060689 
Į i A AE 

ŻĄBAJCIE > 
we wszystkich aptekach | = 

składach aptecznych znanego 
środka od odcisków 

Prow. A. PAKA, 

  

5 
5 Е 
278 ij A, A p B 
  

PNE kupna folwarku od 50 
do 70 ha o dobrej glebie z zabu- 

dowaniami gospodarczemi w pobliżu 
Wilna, najchętniej w stronie Rzeszy- 
Mejszagoły Zgłosz. Ajencja „POLKREŚ* 

Wilno, ul. Królewska 3, tel. 17-80.     

gadanie wiosów, Mie- 
ziewiczz 46. 

GABINET 
Racjonalnej Kosme- 

tyki Leczniczej. 

Wilno, Micalewicza 81 

"kobiecą 
m. 4 

Urodę kouserwu- 
e, doskonali, odświe- 

ža, ustwa jej skszy 
i braki. Masa 
twarzy i ciała (panie) 
Sztuczne opalenie ce- 
ry. Wypadanie włosów 
i łapież. Najnowsze 
sdobycze kosmetyki ra- 

cjonalnej. 

W. Ž. P. 43. 
  

  

ZAMIENIĘ 
sztucer „mauser“ w dobrym sta- 
nie na dubeltówkę kapiszonówkę 

zdatną do użytku, 
Oferty w „Słowie* pod „kapi- 

szonėwka“.       
  

M do ulokowania różne sumy na 
hipoteki miejskie i wiejskie. 

Ajencja „POLKRES*, Wilno ul. Kró- 
lewska 3, tel. 17-80 
  

  

Najtaniej 52", szown. 
SKIEGO. Polecamy wełny, jedwabie, 
tweedy,  welwety, flanelet (nipony) 

— 

M. ; asaże ,;, 
ы „|, TZW! Karola Stecewicza je- 

ręczne, wibracyjne i pla- я 

styczne. Epilacje, 
abinet 

Kosmetyki 
Leczniczej 

J. Hryniewiczowej, 

ul. WIELKA M 18 m9. 
Przyj. w g. 10-1 i 4-7 

W. Z. P. M %. 

LOKALE 

Pokoju „1. godami 
w śródmieściu, Śpiesz- 
nie poszukuję. Wiado-   deseniowe oraz pończochy, pończoszki 

dziecinne i skarpetki. TE 
UWAGA—WILEŃSKA 27.   ość do administracji 

„Słowa* dla „Radcy*. 

Cedi6 

Początek o godz. 4-ej ost. 10.30. 

mieszkanie 
kiem 

w 

i 
powietrzu p.t. 

  

pokojowe 
ze wszej- 

i wygodami w 
centrum miasta, zamie- 

nię na 4-0 pokojowe 
z wygodami w centrum. 
Szczegółowe 
cje: 

informa- 
Biuro Reklamowe 

St. Grabowskiego, Gar- 
barska 1. Godz. 4—5 pp. 
  

Pokój frontowy 
z osobnem 

wejściem do wynajęcia 

tecka 9—15. 
odzaraz, ul. R 

\   

3-pokojowe 
mieszkanie komfortowe 
do wynajęcia. Ul. Tar- 
taki 

    

     

   
$ 
KUPNO 

34, mieszk. 7. 

PRZEDAŻ 

  

DOM dochodowy. 
Centrum 
Dochód 

miasta, 
czysty :10 

proc. Gotówka 14000 
dol arów. 

„Za- 
chęta'* Mickiewi- 
cza 1, tel. 9-05. 

  

Kondycji 
na wyjazd na wieś po- 
szuk uje _ maturzystka 
Gimnazjum  Państwo- 
wego. Przygoto & 
može do klas nižszy 
Posiada referencje. Ła- 
skawe zgłoszenia przyj- 
muje 
pod 

Adm. 
C. M. 

„Sžowa“ 

Solidny 
bezwzględnie uczciwy 
stars 
adini 
szych 

zy człowiek były 
nistrator więk= 

majątków na 
Ukrainie przyjmie po- 
sadę administratora, 
kasjera, kontrolera ra- 
chunkowego. Zgłosze- 
nia p. Tykocin. Wik- 
tor Pruszyński Szelą- 
gówk: 

    
damskie, KE 

duży wybór. Obsta- 
lunki 
Zofja 
Uwaga! 

—przeróbki, tanio. 
Moszczyńska. 
Bernardyński 

zaułek Nr. 10 m. 1. 

  

jłatwiejs 
i najprędsza met. 
nauczania się języ- 
ków obcych „Lingua- 
phone“. Wilno, ul. Nie- 
miecka 3, m. 6. 

  

Auta 
na wyjazdy zamiejskie. 
Zamówienia 
„telefon 6-87. 

przyjmyge 

  

Autobus 
nabędę z koncesją na 
linje zamiejskie i tak- 
sówkę g osobową. Te- 
lefon 14-37. 

s 

ZGUBY, 
Zgubiono 

wyjezdżając z Wilna 
dnia 
czorem 0 godz. ' 22 

3 listopada wie- 
z 

ul. Gedyminowskiej do 

dworca autobusem, a 
potem do Mołodeczna 
II kl. 
rym 
z 

5870]. 
imię 
wicza, 

portfel w któ- 
był dowód osobi-- 

Codziennie od g. 10—8. = wydany przez Kogr m. Wilna za Ni. 
14397|11 23 r. na 
Edwarda Maceno- 

dwa blankiety 
wekslowe. z podpisem 

den 
na 3 
350 
tatki. 
drog: 

na zł., drugi 
00 zł., pieniędzmi 
zł. i rozmaite g0- 

Uniewažni 
ją publikacji po- 

wyższe weksle prosi 
się uczciwego znalazcę 
o zwrócenie zguby pod 
adresem: 
Hurt 

Mołodeczne 
ownia Tytuniowa 

Edward Macenowicz. 

  

dnia 
ści 
smyc 

Zginęła . 
9 b. m. suka ma- 
żółtej z obrofłą i 
zą, wabi ? się 

„Bomba*. Proszę o ła- 
skawi e odprowadzenie 
lub powiadomienie za 
wynagrodzeniem, UL 
Krzy we-koło 24 — 6 
Baumanė 

  

Drukarnia Wydawnictwa „Słowo”, Zamkowa 2. 

  

i


