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SŁOWO 
WILNO, Sobota 15 listopada 1930 r. | 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia |ażwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
OSZMIANA — Księgainia Spółdz. Nancz. | 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. я 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 12. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Rach*. sa 
ST. ŚWIĘCIANY — ui. Rynek 9 — N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ut. Micsiewicza 24, F. Juczewska. 
WARSZAWA — Tewo Księg. Kol. „Ruch“. = 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
BIENIAKONIE — Buiet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot*, 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bnuiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy —- K. Srnarzyński. 
IWIENIEC — Skiep Tyioniowy S. Zwierzyńsiu. 
KLECK — Sklep „Jednošė“. : 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
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"Wymowne zestawienie 
„Gazeta Warszawska przez kilka 

dni drukuje wyraźżnemi literami na 
pierwszej stronicy wezwanie: 

„Wycofać w Warszawie listę nr. 

19. Nie rozbijaż głosów katolickich i 

narodowych.“ 

Lista nr. 19 to lista chadecji (chrze 

šcijanskieį demokracji). Gazety tego 

stronnictwa to „Rzeczypospolita* w 

Warszawie i „Głos Narodu* w Krako- 

wie. Wewnątrz stronnictwa chrzešci- 

jańskiej demokracji znajduje się dużo 
grup i grupek heprezentujących różne 

Gdcienie, od zupełnie zbliżonych do en- 

decji, jak ks. Kaczyński, od endeków 

z endecją na tle personalnem pokłóco- 

nych, jak Korianty—do zwolenników 

nadania swemu obozowi czysto - kato 

lickiego charakteru nakształt niemiec- 

kiego „centrum“, jak b. pos. Bittner, 

de sympatyków  centrolewu jak ks. 

Gąsiorowski, który na zjeździe centro- 

lewu w Krakowie usadowił się pod 

czerwonym sztandarem. Chadecja pier- 

wotnie chciała iść do wyborów z cen- 
trolewem, lecz uznała to za ryzy- 

kowne dla siebie i zerwała pertraktacje 

Dziś wysuwa swe listy samodzielnie 

bez wielkich szans powodzenia. 

Zapamiętajmy więc sobie dobrze 
ten fakt, że endecja w Warszawie a- 

peluie o wycofanie listy nr 19 i przejdź- 

my do naszych lokalnych stosunków. 

* Oto w dniu 5 listopada związek 

Ziemian brasławskich (należący do 

święciańskiego okręgu wyborczego), 

pod przewodnictwem pani Mikuliczo- 

wej - Radeckiej uchwalił wezwanie do 

wycofania listy narodowej z okręgu 

święciańskiego, które to wezwanie in 

extenso drukowaliśmy w swoim czasie. 

W dniu 12 listopada święciański 

Związek Ziemian pod przewodnictwem 
p. Zygmunta Bortkiewicza uchwalił 
apel jednomyślny w wyrazach nastę- 

pujących: = 

„Ziemiaństwo powiatu _ święciańskiego 

na zebraniu, zwołanem w dniu 12 listopada 
z inicjatywy Związku Ziemian, postanowiło 

jednomyślnie przy nadchodzących wyborach 
do Sejmu i Senatu poprzeć bezwzględnie - 
stę Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rzą 
dem oraz wzywa Stronnictwo Narodowe do 
wycofania listy swej z okręgu święciańskie- 
go, uzasadniając iż utrzymanie tej listy, nie 

dając żadnych widoków powodzenia, przy- 

%zyni się jedynie do rozbicia głosów polskich 

w powiecie". 

W dniu 14 listopada głębocki Zwią 
zek Ziemian (również święciański 0- 

kręg wyborczy;, na walnem zebraniu 

pod przewodnictwem prezesa Kijakow 

gkiego uchwalił następujcą dłuższą re- 

zolucję: 
Ogólne zebranie głebockiego związku zie- 

mian akcentując dotychczasowe stanowisko 

Zarządu w sprawie mających się odbyć wy- 
borów do Sejmu i Senatu jednogłośnie posta- 
nawia zalecić swoim członkom wszechstron 
ne poparcie listy Bezpartyjnego Bloku Współ 
pracy z Rządem. Z uwagi na konieczność 
konsolidacji całego społeczeństwa jako įe- 
dyną drogę w dobie obecnej uważa stanię- 
cie całego, zorganizowanego społeczeństwa 
przy boku Marszałka Piłsudskiego, jako da- 
jącego największą 1ękojmie silnego rządu, 
którego zadaniem jest zapewnienie mocar- 
stwowego stanowiska państwa i położenia 
kresu dotychczasowemu partyjnictwu: 

Z tego założenia wychodząc ро!е- 
pia stanowisko Obozu Narodowego, 
wystawiającego w okręgu wyborczym 
Święciańskim swoją listę, — która nie 
mając żadnych szans przeprowadze- 
nia swoich kandydatów ma na celu je- 

dynie wprowadzenie rozłamu w umysły 
wyborców i rozbicie głosów. 
1 Zróbmy więc zestawienie. 

W Warszawie, stolicy, sercu Pol- 
ski, gdzie konkurują cztery polskie 
listy. pomiędzy sobą (jedynka, endecja, 
chadecja, centrołew), endecja woła o 

wycofanie jednej z tych list w imię 

„solidarności narodowej'. 

(W Święcianach większość zgłoszo 
strych list jest białoruska (trzy 
białoruskie, kilka żydowskich). Z pol- 
skich tylko dwie: jedna mająca wszel- 
kie szanse powodzenia (jedynka), dru 
ка — żadnych. Endecja za nic w świe- 
cie nie chce wycofać swej listy. 

listy - 

Pytamy więc gdzie więcej solidar- 

ność narodowa jest potrzebna: w War- 

szawie, czy w Święcianach. Pytamy 

jakiem prawem moralnem endecy wo- 

łają do chadeków w Warszawie, kie- 

dy w Święcianach nie chcą ustąpić. 

Wszystko jest małym obrazkiem, 

charakteryzującym, endecję. Obrazków 

takich mnożyć można bez końca. 

Wszystko to wskazuje jakim wytartym 

liczmanem w ustach „narodowych'* są 

takie okrzyki, jak „jedność narodowa*, 
„solidarność narodowa'. jeżeli dobro 

narodu identyfikować ze stronnictwem 

endeckiem — wszystko będzie kon- 
sekwentne. Ale tylko wtedy. 

Ludzie, którzy siedzą od granicy 

sowieckiej o kilka mil, czy kilka wiorst 

zdają sobie sprawę z odpowiedzialnoś- 

ci, którą ponoszą, składając swój głos. 

Ludzie chcą mieć pewność, że za nie- 

mi stoi silna Polska. A silne państwo to 

rząd silny. Stąd też pochodzi oświad- 

czenie się Brasławia, Głębokiego, Świę 

cian za Piłsudskim, stąd napiętnowa- 

nia warcholstwa i złośliwej bezsilności 
endeckiej. Cat. 

Oświadczenie ojca 
š. p. ks. 

Ignacego Skorupki 
Od ojca śp. księdza Ignacego Sko- 

rupki otrzymujemy pismo następujące: 
„W chwili obecnej, gdy ważą się 

losy Państwa naszego, gdy społeczeń- 
stwo polskie mia się wypowiedzieć, 
czy pragnie Polski wielkiej i potężnej, 
czy też ma ona stać się łupem partyjni 
ctwa — uważam za swój obowiązek, 
jako gorący patrjota, zabrać teraz 
głos. . 

Dzieci swoje wychowałem w miło: 
ci dla Ojczyzny. Z tej miłości właśnie 
wykwitły głębokie uczucia dla Wskrze 
siciela Państwa i Zwycięskiego Wodza 
— Pierwszego Marszałka Polski, Józe- 
ta Piłsudskiego, na którego zew mój 
syn — kapłan, śp. ks. Ignacy Skorup- 
ka, ani chwili nie zawhał się przed zło 
żeniem największej ofiary dła Polski i, 
idąc w pierwszych szeregach obroń- 
ców stolicy, padł na polu chwały pod 
Radzyminem. 

Odczuwając serdeczny żal po stra- 
cie ukochanego dziecka, dumny jednak 
jestem, że syn mój był żołnierzem Józe 
la Piłsudskiego i pod Jego wodzą wal 
czył z hordami najeźdzców. 

Pamięć na ofiarną śmierć śp. me- 
go syna - kapłana i jego ideały, na- 
kazują mi zwrócić się do całego Naro- 
du Polskiego z apelem, by nie przekreś 
lał świetlanej ; bohaterskiej spuścizny 
poległych i w rozgrywającej się о- 
becnie walce o przyszłość naszej Oj- 
czyzny wszystkiemi siłami poparł Bu- 
downiczego Rzeczypospolitej — Pier- 
wszego Marszałka Polski, Józefa Pił- 
sudskiego. 

(7 Jan Adam Skorupka." 

KOMUNIKAT GENERALNEGO 
KOMISARZA WYBORCZEGO 

WARSZAWA. (PAT) — General- 
uy komisarz wyborczy ogłasza komuni 
kat następujący: 

Celem uspokojenia opinii publicz- 
nej wprowadzonej w błąd podanemi w 
niektórych organach prasy nieścisłemi 
wiadomościami o mojem zarządzeniu 
w przedmiocie tajności wyborów. ko- 
munikuję, że żadnego zarządzenia, 
zmieniającego sposób głosowania do 
Sejmu i Senatu nie wydawałem i wy- 
dać nie mogłem, gdyż nie mam prawa 
zmieniać ustawy. 

Wybory, jak dawniej będą tajne i 
przeprowadzone zgodnie z przepisami 
konstytucji i ordynacji wyborczej. O 
zadnej zmianie tajnego sposobu głoso 
wania na jawny nie było mowy. 

W moim okólniku, którego treści 
krótkość niniejszego komunikatu nie 
pozwala przytoczyć, przeznaczonym 
nie dla prasy, lecz do wiadomości prze 
wodniczących okręgowych  komisyj, 
podałem jedynie mój pogląd na zna- 
czenie i istotę tajnego głosowania. 

innych zarządzeń nie wydawałem i 
wszelkie obawy co do uniemożliwienia 
wyborcom oddania głosu wedle ich 
swobodnej woli i przekonania są płon 
ne i bezpodstawne. 

Opłata pocztowa uiszczona ryczaitem. ! 
Redakcja rękopisów niezamówienych nie zwraca. 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

Administra- | 

DLACZEGO KANDYDUJĘ? 
ODPOWIEDŹ PUŁKOWNIKA WALEREGO SŁAWKA 

WARSZAWA. 14. XI. (tel. wł. „Słowa*) W odpowiedzi na ankietę roZ-| 
pisaną przez Ag. Iskrę wśród kandydatów Bezpartyjnego Bloku Współpra- 
cy z Rządem na temat „Dlaczego kandyduje?" — płk. Walery Sławek udzie- 
lił następującej odpowiedzi: j 

— Tak się złożyło, że od lat z góra 30-tu pracowałem pod zwierzch- 
nim kierownictwem Józefa Piłsudskiego. Stąd prosty wniosek że chciałbym 
na ile mnie stać i dzisiaj na swoim odcinku dopomóc Marszałkowi Piłsudskie- 
mu w uporządkowaniu państwa i wewnętrznej orgamizacji. | 

Po drugie, znalazłem wśród kolegów z którymi byłem związany w Blo- 
ku Bezpartyjnym w poprzednim Sejmie tak wiele dobrej woli w kierunku 
wyprowadzenia metod działalności politycznej na bardziej czyste wody, że 
wynika stąd dla mnie prosty obowiązek stanąć z nimi ponownie do wspólnej 
pracy. Chcę w nowym Sejmie znaleźć rozwiązanie dła sprawy na pozór bar- 
dzo prostej nad którą się jednak głowi demokracia całego świata a mianowi- 
cie jak określić granice między wolą indywidualną rządzących a opinją zbio- 
icwą społeczejistwa, jak je związać, jaie kompetencje przyznać. jednym z 
warunków rozumnego a tak potrzebnego la państwa i jego obywateli 10Z- 
strzygnięcia tego zagadnienia jest usunięcie z areny sejmowej polityków, któ 
rzy stali się adwokatami niesumiennymi, którzy bałamucą i tylki łudzą wy- 
korców, którzy ich mandatem obdarzył. Chcemy nasz parlamentaryzm ra- 
tować ale do tego potrzeba by ci, którzy.sejm nasz doprowadzili do upadku, 
przestali być posłami. Dlatego kandyduję i dlatego tak zdecydowaną walkę 
prowadzę z partyjnictwem. 3 

Po trzecie już z wewnętrznego poczucia godności chcę doprowadzić do 
zniesienia tej nieodpowiedzialności poselskiej, która tołeruje wszystko do ja- 
wnej zdrady stanu włącznie. Jeśli partje Centrolewu myślały, że można grozić 
państwu odwołaniem się do czynmków zewnętrznych to będą musiały kon- 
sekwencje tego ponieść. Wierzę, że społeczeństwo nie stanie w ich obronie. 

Zwrot Kościołowi gmachów skonfisko- 
wanych przez. rząd rosyjski 

WARSZAWA. 14. XI. (tel. wł. „Słowa*). W związku z wykonaniem 
przepisu Konkordatu o zwrocie Kościołowi katolickien.u nieruchomości, skon 
fiskowanych w swoim czasie przez rżąd rosyjski, odbyła się dnia 12 bm. w 
gmachu woj. warszawskiego konferencja, w której wzięli udział ks. prałat 
Bliziński z Liskowa, ks. Janowski. z Kalisza oraz z ramienia władz wicewoje- 
woda warszawski Długocki, naczelnik wydziału ogólnego pan Marczewski i 
inspektor Tomassyni. Przedmiotem konferencji była sprawa zwrócenia Kodš- 
ciołowi domu, dawnej kur ji we Włocławku, znajdującego się przy sali Re- 
formatów oraz gmachów po-franciszkańskich w Radziejowie i w Brześciu 
Kujawskim. Wszystkie te gmachy postatowione bezzwłocznie przekazać Wło 
cławskiej Kurji Biskupiej. Analogiczne konferencje odbędą się w najbliższym 
czasie we wszystkich urzędach wojewódzkich na terenie byłego zaboru ro- 
syjskiego. Zadaniem ich, będzie przygotowanie materjału dla cególno państwo 
wej komisji mieszanej, Która nada ostateczną formę toczącej się akcji zwrotu 
mienia kościelnego. 

TH Rn 

Votum zaufania dla gabinetu Tardieu 
PARYŻ. (PAT) — Na wczorajszem posiedzeniu Izby, po przemówie- 

niu Tardieu, zawiązała się wymiana zdań między dep. Franklin - Bouillonem 
a Briandem. 

Zkolei zabrał głos dep. Paul - Boncour, który w pięknem przemówieniu 
kładł nacisk na to, że debata winna zakończyć się głosowaniem, które. do- 
wiedzie Europie i całemu światu, że Francja jest czujną w swej obronie i 
śmiała w organizacji, pokoju. 

Po ostatniem odwołaniu się premjera do Izby podjęte zostało głosowa- 
nie nad porządkiem dziennym, wyrażającym zaufanie, iż rząd prowadzić bę- 
dzie nadal swe dzieło celem zapewnienia poszanowania traktatów i bezpie- 
czeństwa narodowego oraz dalszego przeprowadzenia organizacji pokoju. W 
głosowaniu porządek dzienny zostaje uchwalony 233 głosami przeciwko 270 

OPINJA PRASY PARYSKIE]. 

PARYŻ. (PAT). — Debata nad interpelacjami nad polityką zagraniczną Francji, 
która zakończyła się o godzinie 4 rano przez wyrażenie votum zaufania dla rządu, nie 
jest jeszcze omawiana w porannej prasie, głosowanie bowiem miało miejsce zbyt póź- 
no. Większość pism ogranic:za się do podania sprawozdania wygłoszonych przemówień, 
podkreślając powodzenie, jakie spotkało mowę Brianda, pełna pacyfistycz. przemówień 
i ustępów, a zarazem wysoce dyplomatyczną. Przemówienie* Tardieu jak zwykle jasne 
i dobitne przyczyni się niewątpliwie do znacznego uspokojenia umysłów. 

Szereg pism podnosi ustęp, w którym omawiał on rozpoczętą na rzecz rewizji 
traktatów pokojowych kampanie. Tardieu wyraźnie zaznaczył, że Francja trzymać się 
będzie stanowczo warunku jednomyślności w razie gdyby chciano wykorzystać art. 19 
paktu Ligi Narodów. Prócz tego wykazał Tardieu z wielką Siłą, że zakwestjonowanie 
nietykalności granic różnych państw byłoby nie ź woli narodów, lecz siłą rzeczy wywo- 
łaniem wojny, po której nastąpiłaby rewolucja. 

Zamach na premjera japońskiego 
PREMJER HAMAGUCHI CIĘŻKO RANNY. 

TOKJO. (PAT) — Prezes rady ministrów Hamaguchi został ciężko ra” 
niony w brzuch wystrzałem z rewolweru: Sprawcę zamachu aresztowano. 
jest to niejaki Sagoya, członek organizacji reakcyjnej. Motywem zbrodni ma 
być przekonanie, iż polityka premieraspowodowała złą sytuację.gospodarczą 

TOKIO. (PAT). — Premjer Hamaguchi przewieziony został do kli- 
niki wobec konieczności wyjęcia kuli, która utknęła w brzuchu. Po operacji 
dokonano transfuzji krwi dostarczonej przez młodszego syna premjera. Wzmo 
cniło to siły chorego do tego stopnia, iż doktorzy mają nadzieję, że powróci 
on do zdrowia. jeśli tylko nie zajdą jakieś komplikacje. Według powszechne- 
go mniemania na stanowisko prezesa rady ministrów powołany będzie mini- 
ster spraw zagranicznych baron Shidehara. 

  

Huragan nad Bałtykiem 
$ , 

GDYNIA. (PAT). — W nocy z 13 na 14 bm. na całym południowym 
Bałtyku od Szczecina do Królewca szalał huragan o wyjątkowej sile, docho- 

dzącej chwilami do 12 i wyżej stopni, co równa się szybkości 180 km. na 
godzinę oraz ciśnieniu około 100 klę. na jeden metr kwadratowy. 

: Huragan wyrządził poważne szkody na wybrzeżu bałtyckiem, a w szcze- 
gólności na wwybrzeżu polskiem i w.m. Gdańska, W porcie gdyńskim pod na- 
porem wichru urwał Się hamulec jednego dźwigów portowych, wskutek cze- 
go dźwig wywzócił się na bok. Została zerwana antena radjostacji na 
Oksywji. 

W mieście Gdyni wichura zerwała dachy trzeci: domów i wywróciła 
około 100 słupów. Prawie wszystkie linje telegraficzne i telefoniczne między- 
miastowe są nieczynne. Na Kamiennej Górze wywrócony został wiatrak. 
Huragan wyrwał również wiele drzew z korzeniami. W porcie gdańskim u- 
szkodzone zostały przewody, elektryczne, wskutek czego zgasło Światło. Po- 
zatem zerwany został dach blaszany jedtego z hangarów. W mieście wy- 
rządziła wichura również znaczne szkody. į 

Na półwyspie elskim oraz w lasach nadbrzeżnych huragan wyrządził 
ogromnie spustoszenia. 

IA R T NM ia AS I ALPE on wo a i i a 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. 
nadesłane milimetr 50 gs. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach С с z pr ГО : dro 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cvirowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
do miejsca. Terminy druku mogą być przez Adniinistrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 

Sedzia Demant 
o więźniach brzeskich 

Jedno z pism przynosi następujący 
wywiad z sędzią Dernantem, prowadzą 
cym śledztwo przeciw więźniom brze- 
sKim: 

— „Biorę całkowitą odpowiedzial- 
ność za oświadczenie — oświadczył p. 
sędzia [Demant — że stan zdrowia 
wszystkich tych więźniów jest zupełnię 
zadowalający i wszystko, co się pisze i 
mówi o rozmaitych niedomaganiach b. 
posłów, nie ma nic wspólnego z praw- 
dą. Ostatnio zainteresowano się spe- 
cjalnie zdrowiem dr. Liebermana; na 
skutek rozpowszechnionych alarmów, 
rodzina jego zwróciła się o podanie go 
badaniu przez lekarza - specjalistę. W 
zasadzie żądanie to mogłoby być u- 
względnione, władze stoją bowiem na 
stanowisku, że więźniom nie należy od 
mawiać jak najdalej idącej pomocy le- 
karskiej i, w razie potrzeby, wezwać 
na koszt skarbu specjalistę. 

Jednakowoż lekarz miejscowy, po 
dokładnem zbadaniu p. Liebermana oś- 
wiadczył, że stan jego zdrowia żad- 
nych specjalnych zabiegów nie wyma- 
ga, gdyż jest całkiem dobry. Wogóle 
więżniowie mają zapewnioną opiekę le 
karską w sposób, mogący zadowolić 
wszelkie wymagania. 

— Czy więźniowie mogą się ko- 
munikować ze światem zewnętrznym? 

-—— Jeżeli chodzi o widzenia osobi- 
ste z rodziną i przyjaciółmi — to ze- 
zwolenie zależy od sędziego, prowadzą 
cego śledztwo— oświadczył p. sędzia 
Demant. — Z prawa tego nie korzy- 
stam, gdyż nie pozwala na to obec- 
ny stan dochodzeń. 

Postępuję zgodnie z przepisami, któ 
re nie zostały wydane specjalnie dla 
b. posłów, lecz są stosowane zawsze, 
gdy zachodzi obawa, że zetknięcie 0- 
sób, będących pod śledztwem ze świa 
tem zewnętrznym może utrudnić do- 
chodzenie. Zaznaczam, że na moje w 
tym względzie decyzje żadne zażalenia 
od wyższych instytucyj dotychczas nie 
wpływały. 

— Są wszakże pewne sprawy ro- 
dzinne, majątkowe, które muszą być 
załatwione niezwłocznie — zauważyliś 
my. 

— Tak — brzmiała odpowiedź? -— 
i dlatego robię wszystko, na co mi pra 
wo zezwala, by więźniowie sprawy te 
mogli załatwić stosownie do swych ży- 
czeń. 

— W jaki sposób się to dzieje? 
—)J Więźniowie wskazują osoby, 

którym mają być zakomunikowane ich 
życzenia i które następnie je spełnia- 
ją. Załatwiono w ten sposób już szereg 
„spraw. Tak naprzykład p. Putek zwró 
cił się do swego przyjaciela o załatwie 
nie interesów, powstałych wskutek 
śmierci jego matki, p. Bagiński zde- 
cydował kwestję kształcenia swej cór- 
ki, p. Dębski wydał dyspozycje, doty- 
czące jego mieszkania i t.d. 

-— Kiedy należy się spodziewać za- 
kończenia śledztwa? 

— Niewiadomo skąd powstała po- 
głoska że w dniu 19 bm. ma nastąpić 
wręczenie akt oskarżenia. Stwierdzam, 
że wprawdzie śledztwo jest już na u- 
konczeniu, ale zebrania całkowitego 
zasadniczego materjału śledczego na- 
leży spodziewać się dopiero około 1 
grudnia. Na przedłużanie się docho- 
dzeń wpływa przedewszystkiem ko- 
nieczność zbierania zeznań drogą re- 
kwizycyj w rozmaitych stronach kraju 

— Gdzie odbywać się będą rozpra " 
wy sądowe? 

-— W tych miejscowościach, gdzie 
się znajdują właściwe dla każdej spra 
wy sądy. W związku z tem nastąpi 
rozmieszczenie aresztowanych b. po- 
słów w odpowiednich więzieniach, 
co się już obecnie stopniowo dokony- 
va. P. Baćmaga.np. jest już w Rado- 

miu. p. Kwiatkowski jedzie do Wejhe- 
rowa i t.d. 

SKARGA OBROŃCÓW B. POS- 
ŁÓW NA SĘDZIEGO DEMANTA 

Obrońcy b. pos'w złożyli na ręce 
prezesa Sądu Najwyższego, Bolesława 
Pohoreckiego jako przewodniczącego 
Wyższego Sądu Dyscyplinarnego wnio 
sek, w którym domagają się wydania 
Sądowi Karnemu Sędziego Apelacyjne- 
go Śledczego, Demanta. 

Obrona motywuje wniosek tem, iż 
sędzia Demant dopuścił się pogwałce 
nia kodeksu karnego (art. 636 i 640), 
stosując świadomie i wbrew ustawie 
do więźniów bizeskich cięższy rodzaiu 
pozbawienia wolności. 

KONSUL ZBYSZEWSKI KOMANDO- 
REM ORDERU GROBU ŚWIĘTEGO 

JEROZOLIMA. (PAT) Łóciński patrjar- 
cha jerozolimy nadał konsulowi Zbyszew- 

skiemu komandorję orderu Grobu Świętego. 

świątecznych Oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 
Komunikaty oraz 

    

    

     

KANDYDACI B.B. W. R. 

  

MINISTER ALEKSANDER PRYSTOR. 
Ur. w 1874 r. w Wileńszczyźnie, gimna- 

zjum w Wilnie, fakultet przyrodniczy w Mo- 
skwic ukończony w 1900, dwa lata medy- 

cyny w Dorpacie. Bierze udział w najcięż- 
szych przedsięwzięciach bojowych Józef: 

Piłsudskiego. W 1912 za organizowanie z 
zku Walki czynnej w Warszawie skazą 
7 iat katorgi, którą odsiaduje w Or 
niony w 1917 r. W 1918 wice-mi 
cy i opieki społecznej. W 192 
*cmpanji w 201 p. piechoty. 

kancelarji cywilnej gen. Żeli 
biura Ścisłej rady wojennej, 

marsz. Piłsudskiego ze stan! 

sztabu, komendant PKU Wiln; 
Od r. 1928 minister pracy, 

retsorcie pokłada wyjatkowe 

szczając Kasy Chorych i inne st: 
sza od agitatorów partyjnych, ko, 

z pieniędzy publicznych. 
Kandyduje z BBWR w Wilnić 

niejscu listy do Sejmu. 

     

      

   

   
   

   

  

   
   

    
    
   

   

  

  

MINISTER JANTA-POŁCZY 
W POZNANIU 

POZNAŃ. (PAT). Wczoraj wieczo 
rem odbyło się publiczne zebranie, w 
xtórem uczestniczyło poważne grono 
przedstawicieli wszystkich sfer społe 
czenstwa, głównie ze sfer gospodar- 
czych. 

Zebranie zaszczycił swą obecnoś 
cia p. minister rolnictwa Janta Połczyń 
Ski, który wygłosił dłuższe przemó- 
wienie. P. min. powitał zagajając ze- 
brarie, p..wojewoda poznański Ra- 
czyński, wyrażając radość, że p. mini- 
ster odwiedził Poznań i zgodził się po 
dzielić z nami uwagami z dziedziny 
gospodarczej. 

Po przemówieniu p. ministra zabrał 
głos czołowy kandydat listy nr. 1 dr. 
Starzyński, który w krótkich słowach 
podziękował p. ministrowi za wygło- 
szone przemówienia i stwierdził, że 
współpraca zachodnich ziem Rzeczy-. 
pospolitej, których przedstawicielem 
jest w rządzie Marszałka Piłsudskiego 
min. Janta - Połczyński, rozwijać się 
będzie w coraz silniejszym tempie. 

Chłopi biją komunistów 
RYGA (PAT). lak donoszą dzienniki na 

podstawie wiadomości z nad granicy łotew- 
sko - sowieckiej, w okolicach Ostrowa 1 О- 
poczki doszło do gwałtownych starć pomię 
dzy miejscowymi włościanami a komunista- 
mi. W rejonie tym kilka wielkich wsi zbun 
towalo sie w związku z konfiskatami zboża 
1 wprowadzaniem przymusowej kolektywiza 
cji. Wsi jelino i Dubki zostały całkowicie 
zniszczone przez artylerję i pociągi pjancer 

e. 

MOSKWA. (PAT). — W miejscowości 
Oleszkino nad Wołgą włościanie zabili kie 
rownika „sztabu** przeprowądzającego zbiór 
kę zboża. W poszukiwaniu zabójców władze 
dokonały licznych aresztowań włościan 0- 
kolicznych. 

NOWA „PIĘCIOLATKA* 
1933 — 37 | 

MOSKWA. (PAT). Wyższa Rada 
Gospodarstwa Narodowego ZSSR przy 
stąpiła do opracowania programu no- 
wej „pięciolatki", obejmującej okres od 
1933 roku do 1937 roku. W ciągu no- 
wej tej „pięciolatki* ma być zwrócona 
specjalna uwaga na rozwój przemysłu 
drobnego oraz rękodzielnictwa celem 
zmniejszenia panującego obecnie kry- 
zysu towarowego. 

„PRZEMY- 

  

PROCES PARTJI 
SŁOWEJ" 

MOSKWA. (PAT). Sąd nad człon 
kami tak głośnej dziś „Partji przemy 
słowej'* ma się podobne odbyć w Mo- 
skwie w końcu bieżącego miesiąca. 
Proces ten, ze względu na nadawane 
mu znaczenie polityczne, równy  bę- 
dzie procesowi szatyńskiemu z tą tyl- 
ko różnicą, že do spraw „partji przemy 
słowej" włączona została narazie je- 
dna tylko Francja, gdy natomiast w 
procesie-szachtyńskim inkryminowano 
udział w antysowieckiej akcji sabota 
żowej wielu państwom europejskim a 
nawet pozaeuropejskim. 
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ECHA KRAJOWE. Odrzucenie wniosku Litwinowa 

PRZEZ MAŁĄ SZYBKĘ 
Gospodarując pięćdziesiąt lat, mia- 

łem maożność przyjrzenia się rozmaitym 
okresom w życiu rolnika. Do najcięż- 
szych zawsze zaliczałem lata popow- 
staniowe, gdy obywatelstwo ziemskie 
ogarnęło przygnębienie ducha, wypły- 
wające ze zwątpienia we własne siły. 
Kra: był pozbawiony najlepszych sit, 
które wyginęły w powstaniu, a znie- 
sienie pańszczyzny, pozbawiające rol- 
ników rąk roboczych, wobec braku j 
kiejkolwiek organizacji rolniczej -— 
tego stopnia paraliżowało energję i 
inicjatywę społeczną, iż ludzie o cha- 
rakierach słabszych emigrowali ze wsi 
do miasta. W owe czasy tłumaczyliśmy 
taką dezercję brakiem silnej woli i sil- 
nych przekonań, — które winny być 
podstawą samodzielności. I mieliśmy 
rację — boć przecie ci co przetrwali 
i szukali we własnych siłach ratunku, 
doczekali się jednak poprawy i takich 
rezultatów, jak Wystawa Mińska, któ- 
ra będąc przeglądem naszego dorob- 
ku zaimponowała wszystkim. 

1! dziś, po 50-ciu latach twierdzę, 
że zwycięstwo swoje zawdzięczamy 
własnej wytrwałości i uiności we włas- 
ne siły. To też posiadając receptę, któ- 
ra nas rolników 30 lat temu wyciąg- 
nęła z toni wśród nieprzyjaznych wa- 
runków i wrogiego rządu, propaguję 
*stale wśród otoczenia ufność we włas- 
ne siły, radząc zakasawszy rękawy 
wziąć się do pracy. 

Dużo się u nas mówi, mniej robi 
w akcji Społecznej, gdy chodzi o łu, 
jego oświatę i kulturę. Praca nad lud - 
nością wiejską ogarnęła państwo, ad- 
ministrację i samorządy. W całej tej 
jednak robocie najmniej się myśli o 

    

   

średniej własności, która musi być pod $ 
stawą w propagowaniu sztuki gospo- 
darowania. Jeżeli chodzi o propagandę 
wyborczą, w której jesteśmy mistrza- 

o najpierw kształcimy agitatorów 
puszczamy ich w tłum. Z pro- 
'ospodarczą czynimy odwrot 
my od tłumu, zapominając 

        

   

   

    

   
   

  

   
   

  

    

  

   

     

   

które dały mi możność 
e w trzech wojewód z- 
nich  gospodarstwom 
onały mię o stałym, 
niku zainteresowań go- 
jeżeli ktoś mi uczyni 

esadzam, że jednak go- 
na czyni postępy, o czem 
ne spółdzielnie, mleczar- 
we, pokazy rolnicze i tp. 

e, to odpowiem, że działa 
ętrzna, narzucona zzgóry, 

odkowe, zdrowe instynkty 
okresie powstańczym święciły 

stwo. 

ostatniej „szybce* pisałem o 
niku inicjatywy gospodarczej, przy 

realizowaniu zboża i świń przez pomi- 
nięcie wypieku chleba i wyrobu wę- 
dlin, mając na myśli gospodarstwa 
osadnicze i mniejsze folwarki. Teraz, 
jakc przykład zanikania inicjatywy 
średnich gospodarstw przytoczę brak 
organizacji zbywania artykułów  rol- 
nych. Nigdy tego braku nie odczuwa- 
fiśmy tak silnie, jak w tym roku, spa- 
dek cen na produkty rolne. Jesteśmy 
wprost oddani na łaskę miasteczko- 
wych paskarzy, którzy przy niskich 
zenach na zboże. płacą nam tyle, ile 
sami chcą. Ci, co 16 zł. za 100 klg. 
żyta nazywają niską ceną, niech 
pomyślą, że nam  ośmielają się 
proponować pośrednicy dziesięć 
ziotych za 100 kłg. I często mając se- 
kwestratora na gardle, na wyzysk ten 
zgodzić się jesteśmy zmuszeni. 

I dlatego też, nie widząc żadnego 
postępu pod tym względem, nie sły- 
sząc ani o Syndykacie Rolniczym, ani 
o żadnej Spółdzielni Rolniczej, ani Iu- 
tendanturze Wojskowej. które powin- 
byby rolnikom pomagać, stwierdzam 

_ stopniowy zanik prywatnej inicjatywy 
_ i wiary we własne siły.  Strukczaszy. 

  

Człowiek 

  

   

  

RUDOMINO 

— Obchód wyzwolenia Wilna. Wielką 

niespodzianka dla ospałych i przyzwyczajo- 

   ny do monotonnego życia mieszkańców 

naszego miasteczka był obchód 10-lecia wy- 
zwolenia Wilna, zorganizowany w dniu 9 

taraniem miejscowego komitetu, po- 

  

     

      

   
    

    lv na pi inny organizacje Si 
ne i dziatwa szkół, skąd o godz. 9 m 

ioła. Sztandary, un:forniy 
ederacji, oraz ięki 

  

     

    

p . Z ndziulem 
chórów i orkiestry. W czasie „Confiteor” i 
po kazaniu, orkiestra odegrała „Rote“ Ko- 

nopnickiej, poruszając do. głębi modłących 

się; — chorążowie organizacji uginali szian 

dary, a ludność w największem skupieniu 
wznosiła modły dziękczynne za pomoc 
zyskaniu „ziemi, skąd nasz ród”. Wid - 

ło na twarzach modlących się radość 

rzewność — nie brakło ochoczych do płaczu 
i głęookich westchnień. 

Po nabożeństwie pochód ruszył na plac 

gminny, gdzie kilkutysęiczny tłum ludności 

największem skupieniu, wysłuchał prze- 

mówień, oraz odezw odnośnych komitetów 
zwierzchnich. : 

Nader wzniosłe i interesujące przemówie- 

nie wygłosił p. Popławski 4 ramienia Fede- 

racji. Streścił historję dziejową  Legjonów, 

internowanie, oraz objęcie naczelnego do- 

wodztwa i ster Państwa przez Marszałka 

Piłsudskiego, przebieg Jego prac w czasach 

zaborów i późniejszych, zasługa w odzy- 

skaniw Niepodległości i Wilna, stosunek 
szałka do wyborow i t. p. Przemówienie to 

kiikakrotnie było przerywane przez słucha- 

czy okrzykiem „Niech żyje!' orkiestra zaś 

każdorazowo wykcnywała „Jeszcze Polska 

Po przyjęciu odnośnych rezolucyj i uchwa 
leniu wysłania cepesz do Najwyžszych 

dostojników Państwa, pochód udał się do 

Domu Ludowego, gdzie oco się wiec, ZOf- 
ganizowany przez Komitet B.B. 
° М zakończenie, staraniem miejscowych 
crganizacyj młodzi w tym domu odbyła 

wielka zabawa ludowa, przy dźwiękach 
y miej ci straży ogniowej do 

. 19, poprzedzona przedstawieniem ama 
skiem, deklamacjami i śpiewem. H. K. 

PORYNGA, (POW. ŚWIĘCIAŃSKI) 
-— Obchód  dziesięcioiecia. W pamiętny 

dzien  10-lecia odparcia bolszewików (9-X1 

1430 r.) zdarzyło mi się przejeżdżać przez 

cbszar gm. Daugieliskiej. Całotygodniowa 
włóczęga wozem po piekielnych drogach 
daugieliskich tak mi się naprzykrzyła, że 
postanowiłem bez ukończenia pracy wyje- 

chać na obszar guu. Mielegjańskiej i powró- 
cić dopiero z chwiłą wypadnięcia śniegu. 
Siedmiokilometrowa droga „traktetm  dau- 
gieliskim* trwała przeszło 2 godziny i we 

wsi Grygiszki zmuszony byłem zmienić ko- 

nie, by dobić do celu — do Mielegian, od- 
ległych jeszcze 12 klm. NeW 

"Tak się i stało. Z nowemi siłami ruszy- 
lem w podróż. Nie ujechałem pełnych 2 klm., 

        

   

      

    

   

  

  

  

  

a tu i oczekiwana Porynga — cudowne 
miejsce, składające się z małego bezstylowe- 
go kościołka i jakiejś rudery — domu za- 

padającego się pod ziemię. Byłbym całkiem 
się nie zatrzymał w tem pustkowiu, gdyby 
nic to, że usłyszałem donośny głos kapłana, 
mówiącego kazanie i regularne szeregi dziat 
ny, wystające aż na zewnątrz kościołka. Za- 
ciekawiło mię to drugie. * 

Czyżby to i wieś litewska obchodziła 
10-lecie? — zapytałem siebie. Chciałem za- 
sięgnąć informacyj, lecz na placu nie było 
żywej duszy. Wyiažę więc -z taratajki i 

śpieszę do Domu Bożego. | oto co za dziwy! 
Wnętrze kościołka silnie oświetlone, pałało 

pięknoscia. Na tle zielonych wianków, stał 

w białej szacie kapłan i przemawiał do obec- 
nych. Dosłyszałem tylko już ostatnie słowa: 

„Módicie się za tych, którzy wypędzili bol- 

szewików i wyrwali dusze wasze ze Szpon 
nieubłaganego wroga naszej wiary". Te sło- 

wa i otoczenie wzbudziły w duszy mej 

uczycia religijne i narodowe. Postanowiłem 
pozostał do końca, by z obecnymi oddać na- 

leżną cześć Bogu i by wspólnie obchodzić 

dalszy ciąg uroczystości t0-lecia. Nabożeń- 

stwo dobiegało już do końca i w niespełna 

kwadrans tłum uczestników ruszył z kościo- 
ła na plac, a za nim w równym szeregu 
pokaźna liczba dzieci z miejscowej szkoły 
(jak się później dowiedziałem). 

Spodziewałem się, że na tem już i koniec 

uroczystości. Bo cóż więcej może być wśród 
otoczenia o litewskiem przekonaniu. Lecz 
omyliłem się nie mało. Oto wystąpił na śro- 

dek placu kierownik miejscowej szkoły p. 
Owczynik i w gorących słowach przemówił 
do zgromadzonych. A były to słowa pełne 

prostoty i prawdy. Słuchacze połykali je po 

swojemu otwartemi ustami i w chwili, gdy 

mówca skończył wyświetlać zasługi naszego 
Wodza I Marszałka Polski, Józefa  Piłsud- 
skiego i wzniósł okrzyk na jego cześć, za- 

drżała ziemia od głosów, wydobywających 
się z silnych piersi wieśniaków, którzy Sal- 
wą buchneli: „Niech żyje!” : 

Po okrzykach znowu niespodzianka. Z 
ust mówcy pada głos niby rozkaz: „We wto 
rek, w lokalu szkolnym odbędzie się akade- 
mija, na której każdy musi być!" Któż to 

w studni 

    

  

SENSACYJNY PROCES ŻYDOWSKI W SZAWLACH 

Wiaściwie zaczęło się od tego, że 
służąca pani Awiżonisowej opowiedzia 
ła jej swój sen, w którym widziała jej 
męża zamordowanego przez rzežni- 
ków. — Bardzo stronnicza opinja po 
stronie oskarżonych twierdzi, że akt 
oskarżenia dlatego tylko powstał. W 
każdym razie wyrósł olbrzymi proces 
przeciwko kilku rzeźnikom żydowskim 
i nabrał odrazu rozgłosu w prasie 
żydowskiej, filosemickiej i przez semi- 
tów wydawanej, jak to zawsze bywa, 
gdy w grę wchodzi kilku naraz żydów 
na ławie ciężkiego oskarżenia. Do Sza- 
 wel zjechało nie mało korespondentów. 

Było tak: 
‚ 22 lutego r. b. powrócił razem z 

żoną do domu, o późnej, bo 11 godzi- 

nie wieczorem, weterynarz Awiżonis, 
"a działo się to w miasteczku Możejki 
“na Litwie. Młody lekarz weterynarji 
/ już zamierzał udać się na spoczynek, 
_ gdy zadzwoniono do drzwi. — O co 
chodzi? — „Proszę pana doktora, że- 

by był pan łaskaw zaraz i natychmiast 
pofatygować się do żydowskiej rzeźni, 
celem  ostemplowania  mięsa“. 
Rzecz nie wydała się nikomu w do- 
mu nadzwyczajną. Weterynarz wziął 
latarnię elektryczną i poszedł do rzeż- 
ni. — Minęła godzina, dwie, trzy... 
Zoniepokojona żona budzi służącą i 
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radzi się co ma czynić: męża jak nie- 
ma, tak niema. W tym właśnie momen- 
cie służąca opowiada sen: widziała 
męża zamordowanego. Okropność! Pa- 
ni Awiżonis biegnie po policjanta i ra- 
zem udaje się na rzeźnię. Brama zamk- 
nięta, w oknach nie widać światła. 
Wszystko śpi snem sprawiedliwego. 
Policjant kołącze, a otwiera mu gospo- 
darz rzeźni starzec 64-letni Mann, Żyd 
patrjarchalnych obyczajów, o długiej 
brodzie. Otwiera najzupełniej spokoj- 
ny i mówi, że weterynarz był, owszem, 
tak, przypomina to sobie dokładnie, 
że był i co robił. Narzekał i wymyślał, 
że niema mydła i ręcznika i nie chciał 
stemplować mięsa. Potem jednak 
wszystko załatwił i poszedł sobie. — 
„Co, dokąd? a skądże on może wie- 
dzieć. — Policjant przeczuwa coś złe- 
go, więc budzi innych ludzi na rzeźni, 
a ci mu opowiadają to samo, opo- 
wiadają zupełnie spokojnie. 

W pół godziny później postawiona 
została na nogi cała policja w Możej- 
kach. W ciemnościach nocy zajaśniały 
latarki ręczne, przeszukano wszystkie 
możliwe i niemożliwe zakątki. Wresz- 
cie znaleziono zwłoki Awiżonisa w 
studni, w bliskości tej samej rzeźni. 

Straszne, niepokojące podejrzenie 
zostało stwierdzone naocznie: Awiżo- 

W SPRAWIE BEZPOŚREDNIEGO OGRANICZENIA MATERJAŁU WOJEN. 

GENEWA. (PAT). — (Szwajcarska Agencja Telegraficzna). Na piąt- 
kowem posiedzeniu komisji przygotowawczej konierencji rozbrojeniowej od- 
rzucono wniosek Litwinowa, który domagał się zastosowania do wszystkich 
państw jednoczesnego bezpośredniego ograniczenia całego materjału wojen- 

nego oraz podjętego na drodze budżetowej ograniczenia pośredniego. 
Przeciwko temu wnioskowi głosowały Stany Ziednoczone AP., Belgja, 

Polska, Rumunja, Czechosłowacja, Jugostawja, Persja, Finlandja i Grecja. 
Ża wnieskiem wypowiedziały się Niemcy, Italja, Rosja Sowiecka, Turcja i Flo 
iandja. Wiele państw powstrzymało się od głosu. 

Zkolei 11 głosami przeciwko 9 przy 5 wstrzymujących się odrzucono 
wniosek delegata Italji gen. de Marinisa, domagający się bezpośredniego o- 
graniczenia materjału wojennego, należącego do czynnych sił zbrojnych i re- 
zerwy oraz mającego być podjętem pośredniego ograniczenia na drodze bu- 
dżetowej w stosunku do nowowytworzonego materjału i utrzymania materja- 
łu istniejącego. 

Wreszcie odrzucono wniosek hr. Berntorifa, domagający się bezpośśre- 
dniego ograniczenia całego materjału wojennege lądowych sił zbrojnych. 

Zerwanie stosunków między 
Stolicą Św. a Litwą? 

Rzymski „Giornale d'ltalia* donosi, że stosunki między Stolicą Apo- 

stolską a Litwą z racji rozwiązania przez rząd litewski organizacyj młodzie- 
zy tak w ostatnich dniach zostały naprężone, że należy oczekiwać lada chwi- 

ia zerwania pomiędzy Watykanem a Litwą. 

Awantury komunistyczne w New Yorku 
NOWY YORK. (PAT) Wczoraj po południu wpobliżu jednej z resta- 

uracyj doszło do prawdziwej bitwy między policją a grupą komunistów, П- 
czącą około 1500 osób. Około 200 osób odniosło rany. Dokonano 30 are- 
sztowań. 

Dalsze obsuniecie się góry w Lyonie 
LYON. (PAT). — W ciągi! nocy ziemia jeszcze kilkakrotnie nieznacznie się obsu- 

wała. Obsunięcie te jednak udało się zlokalizować. Kompetentne czynniki badały punkt, 

w którym rozpoczęła się katastrofa, t.j. wierzchołek pagorka. Stwierdzono, że powiększy- 

ły się znacznie szczeliny, które tam wczoraj powstały, co powoduje znowu pewne 0-: 

oawy. Usiiowano też uregulować strumień, który wytrysnął ze środka pagórka. 

LYON. (PAT). — Władze połeciły zburzyć zapomocą dynamitu mury domów za- 
grożonych runięciem. Dotychczas wydobyto z pod gruzów 7 zabitych i 6 rannych. 

ŁYON. (PAT). — Ogólna liczba ofiar wczorajszego zawalenia się muru i obsunię 
cia się ziemi w dzielnicy St. Jean nie przenosi 30 osób. 

Powódź zagraża Petersburgowi 
LENINGRAD. (PAT). — Wskutektrwającej od kilku dni burzy na morzu 

Bałtyckiem podniósł się przeszło o półtora metra poziom Newy, grożąc załe 
wem niżej położonych części miasta Ludność 
armatniemi o grożącem niebezpieczeń stwie. 

zaalarmowano  wystrzałami 
Przystąpiono do wzmocnienia 

wałów ochronnych. Czynione są przy gotowania do ewakuacji ludności za- 
grożonych dzielnic. 

Kara Śmierci za niedonatrzenie 
MOSKWA. (PAT). W Rostowie n-Do:hem skazano na karę śmierci rewizora Czer 

nogłowa oraz kancelistę kolejowego Szapo walowa, wskutek niedopatrzenia których na- 
stąpiła katastrofa kolejowa. 

Naczelnika stacji, dyżurnego urzędnikaoraz majstra drogowego skazano na 10 lat 
więzienia z tego samego powodu. Siedmiuinnych oskarżonych funkcjonarjuszy kolejo- 
wych skazano na karę więzienia w grani cach od 1,5 do 8 lat. 

Nowy rekord lotniczy kobiet 
NOWY) YORK. (PAT). Pani Koith Miller, Angielka, zdobyła nowy rekord kobiecy, 

przelatując z Los Angelos do Nowego Jorku w 21 godz. 47 mia. Ostatni, rekordowy prze 
lot lotniczki amerykańskiej, panny Ingalls, trwał o cztery godziny dłużej. 
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| Niebezp 
Rekordowa obsada: 
Bogusław Samhorski, 

Pierwszy Polsko - Europejski film 
Uwagal! Džwlękowo - špiewny I mūwiony! 

ieczny romans 
wediug powiešci A. Struga 

Słynna gwiazda Europejska Betty Amann, Mistrz 
Ulub. publ. Zula Pegorzelska, Eug. Bodo, 

Kaz. Krukowski, Ad. Dymsza i inni. 
Piosenki chóralne w wyk. chóru Dana. Orkiestra Jazzbandowa H. Goida. 
W celu dania możności obejrzenia tego filmu najszerszym  warstwom publi- 
czności, będzie on wyświetlany płerwsze dwa dni w dwóch największych 

kinach „AOLLYWOOD" į „HELIOS“ 
  

  

tak potrafi zjednać chłopa, Litwina 1 urzą- 
dzić z nim święto narodowe w: tak trudnych 
warunkach? Nie można ocenić takiej pracy. 
Tak zorganizowanego życia przy szkole na 
wsi, mgdzie dotychczas w pow. Święciań- 
skim nie spotkałem. Zagadnięty przezeninie 
chtos, jak się nazywa kierownik szkoły —- 

nis nie żyje. Żona zemdlała. Trup we- 
terynarza posiadał ciężką ranę zadaną 
w głowę i wiele zadraśnięć i poranień 
na twarzy i szyi. Cóż się dzieje dalej? 

Cała sprawa przenosi się z miej- 
sca zbrodni, czy wypadku z Możejek, 
do ciasnej sali prowizorycznie na sąd 
przerobionej, do Szawel. Tłumy Żydów 
napiywają w oczekiwaniu finału tej 
krwawej zagadki. 

Do głosu dochodzi ekspertyza są- 
dowa. Czy rany są zadane przez ko- 
goś, czy spowodowane zostały upad- 
kiem Awiżonisa w głąb studni? — 
Właśnie na to najważniejsze pytanie 
ekspertyza nie umie dać odpowiedzi. 
Obrona chwyta za tę okoliczność, jako 
wszechmocny kozyr. Prokuratura jed- 
nak spokojnie twierdzi w sposób na- 
stępujący: rzeźnicy niezadowoleni byli 
z weterynarza, postanowili się go po- 
zbyć, zwabili do rzeźni, zamordowali, 
a następnie dla niepoznaki wrzucili 
zwłoki do studni. 

Na ławie oskarżonych zasiedli: 
przedewszystkiem znany już nam 
Mann, starzec 64-letni, mały, zgarbio- 
ny, typowy żydek z litewskiego mia- 
steczka. — „Ten człowiek nigdy je- 
szcze nie przekroczył sobotnich prze- 
pisów religijnych — woła obrona -— 
spójrzcie na niego. a na tego patrjar- 
chę, czy mógł taki człowiek zamordo- 
wać!!! Obok 16-letni chłopiec, zatrud- 
niony zdzieraniem skór z zabitych zwie 
rząt, Łaukiniszok. Dalej Flejszman — 

7 
odpowiada: „Nie wiem, ale bardzo dobry 
człowiek, ma różne lekarstwa, czyta nam 
gazety i dobrze uczy dzieci". Miałem szcze- 
re chęci wstąpić do wnętrza starego budyn- 
ku szkolnego, zapoznać się z owocnemi me- 
todami pracy kierownika, lecz brak czasu 
zmusił mię do dałszej podróży. z 

woźnica i obywatel łotewski Sznejder, 
zamieszkały na stale w Bausku, ale 
przybywający do Możejek po towar.-— 
Na salę wprowadzają ich zakutych w 
ciężkie kajdany. Są zupełnie rozbici 
moralnie i do ostateczności przygnę- 
bieni. 

Na sali rozlega się szmer: „to nie- 
możliwe, żeby oni zabili“. — To nie- 
możiiwe woła obrona! Gdzież są do- 
wody? sen Salomei?! czy brak mydła 
i ręcznika, 0 co pokłócił się doktór 
weterynarji! —- Przecież dla kawałecz - 
ka mydła nie zabija się ludzi! — Rzeż- 
nicy byli niezadowoleni z weterynarza 
-— twierdzi prokuratura. „Awiżonis 
pracował w Możejkach dopiero 8 dni 
— odpowiada obrona — czyż w prze- 
ciągu tak krótkiego czasu mogła wy- 
olbrzymięć nienawiść ludzka do moi- 
cerstwa?“. 

Ale oskarżenie nie ustępuje: skąd 
w takim razie kawąłki mięsa i tłuszczu 
na kołnierzu i karku trupa? Jasne". 
jest, że zamordowano go w rzeźni, a 
rzeźnicy brudnemi rękami ciągnęli tru- 
pa do studni i pozostawili plamy na 
ubraniu. — „Płamy są i na innych czę- 

ściach ubrania -- odparowuje obro- 
na — powstały one podczas pracy na 
rzeźni i są zwyczainem zjawiskiem, 
zresztą trupa nie ciągnie się za koł- 
nierz!“ 

Więc kto zabił? — Nikt, mamy do 
czynienia z nieszczęśliwym wypad- 

O CZŁOWIEKU, CO GWIEŹDZISTYM 
CHADZAŁ 

15 listopada roku pańskiego 1630 
ż zajeździe „pod złotym puharem'* 
w Regensburgu zmarł Jan Kepler. 

Zmęczony długą podróżą, którą 
odbył z Czech przez Lipsk Kowno, nie 
bacząc na wczesną zimę i słoty, zła- 
many febrą, sam jeden, opuszczony, 
w obcem mieście, 59letni człowiek, 
umierając bez obecności najbliższych, 
zdumionemu i ogłupiałemu gospodarzo 
wi oberży pozostawił swym bliskim 

i całym: pokoleniom przyszłym bilans 
życia swego, pełnego trudów, rozcza- 
rowań i niedoli. 

Słowa ostatnie Keplera były: „„Po- 
wołanym został przez przeznaczenie 
potc na ziemię, bym podjął trud tych 
prac i tej nauki, przed któremi uchy- 

i się ci wszyscy, co przede mną 
.. nikt może, ze współczesnych 

i z późniejszych biografów Keplera, 
nie określił tak dosadnie, w kilku sło- 
wach pracę i naukową działalność 
wiełkiego gwiażdziarza. 

    

Urodzony w Szwabji, wątły i cho-. 
iowity (urodził się bowiem  przed- 
wcześnie) przybywa z matką do Tu- 
bindy, gdzie kończy studja średnie, a 
nastepnie studjuje na tamtejszym uni- 
wersytecie. 

Jako młodzieniec, — fantasta i ma- 
rzyciel, stawia sobie niezliczone prob- 
lemy do rozwiązania, których prawdę 
i realizm postanawia rozwiązać nieo- 
mylną techniką suchych cyfr, mistyk 
błądzący po gwiaździstych szlakach 
analizuje kopernikowską zasadę, „de 
tevolutiolibus orbium cełestium*, po 
żmudnych trudach i pracy ciężkiej na 
nowe tory sprowadza studja nad elip- 
są obiegu planet, aż wreszcie wydaje 
pierwsze, poważne swe dzieło (1596 
1.) Mysterium Cosmograficum. 

Zrozumiałs poruszenie wśród 
sier naukowych po ukazaniu się dzieła 
i co za tem idzie sława, nie zjednały 
mu serc i zainteresowania się ze stro- 
ny collegium profesorskiego, przeciw- 
nie, Kepler jako protestant i uchodzą- 
cy za niebezpiecznego wolnomyślicie- 
la, zmuszony jest Tubindę opuścić. 

Wypadki dziejowe w dziwny i pan 
tomiczny sposób wplotły się w życie 
Keplera. 

Rozszalały wir wojen religijnych, 
atmosfera nasycona namiętnemi mowa- 
mi fanatyków i grzechotem muszkie- 
iów landsknechtów, nie przeszkadza 
Keplerowi w wyłącznem oddaniu się 
naukom swoim i kontynuowaniu prac 
zaczętych. 

Zainteresowany pracami młodego 
astronoma, zamieszkały podówczas na 
dworze cezara Rudolia w Pradze, 
Duńczyk astronom Tycho Broche. po- 
wołuje go do siebie, proponując wspól 
ną pracę przy dworze. 

Jemu też, doświadczeniu jego i 
poradom, zawdzięcza Kepler sławę 
swoją, obok bytu materjalnego, który 
tak przedtem, jak i później, po opu- 
szczeniu dworu Rudolfa. stał się zaled- 
wie na wyżywienie żony i dzieci wy- 
siarczającym. 

Tycho Brache z wieżycy swojej ob 
serwacyjnej wprowadza młodego mi- 
styka — badacza, na szlaki gwiezdne, 
nie posiadając podówczas jeszcze lu- 
nety, zapomocą sekstansu prowadzi 
Keplera po łukach gwiazd, z których 
Kepler iuż nigdy myślami na ziemię 
nie powróci . 

Po rocznej wspólnej pracy i mo- 
zolnych obliczeniach powstaje dzieło 
Keplera, które stało się dlań kładką do 
nieśmiertelności. 

W roku Pańskim 1605 opuszcza pry 
mmitywne prasy drukarskie ,Astronomja 
nowa“. 

Zyskawszy już sławę poświęca 
się Kepler rozwiązywaniu problemów 
fizyczno-matematycznych, buduje na 
podstawie prac i eksperymentów pierw 
szy teleskop, zwany dotąd systemem 
Kepiera. 3 

Teorje i założenia Keplera stają się 
wątkiem myśli. z których powstanie 
płomień teorji Izaaka Newtona, teo- 

rje o załamaniu się świateł zawdzię- 

czają Kepłerowi pierwszą cegiełkę 

kien:, rzeźnicy tu obecni i oskarżeni, 

czy może ktoś trzeci?... si) 

Świadków jest nie wielu, niektó- 

rzy mało wiarogodni i plączą Się W 

zeznaniach. Jakaś żydówka słyszała 

krzyk „aj”, ale przedtem nic o tem nie 

mówiła, jedynie wyznając słyszane 
swemu mężowi. Mąż zaś podczas śledz 
twa nie pisnął o tem ani słowa. 

-— „Po jakiego diabła było Awiżo- 

nisowi — jeżeli przypuścimy, że sam 
wpadł do studni, skręcać z drogi, bo 
przecież studnia oddalona jest od niej 
o 14 metra. Był trzežwym“ — „Pił pi- 
wo domowego wyrobu* — „Czyż od 
takiego piwa można się do tego stop- 

nia upić, żeby w następstwie na rów- 

nej drodze znaleźć studnię i w niej 
zakończyć życie+ Zresztą obecni tzeź- 
nicy wcale w swych zeznaniach nie 
kładą nacisku na okoliczność, że we- 
terynarz byt pijany““. 

Ktoś może zapytać, czemu w po- 
wrotnej drodze nie świecił sobie latar- 
ką kieszonkową, którą wziął był z do- 
mu przed wyjściem : do rzeźni? —- 
Oto właśnie chodzi, iż ta latarka jest 
największym atutem w rękach oskar- 
żenia. Znaleziono ja bowiem nie w 
studni, nie przy trupie, czy na drodze, 
ale właśnie w rzeźni... Zapomniał? — 
oczywiście zdarzyć się może, ale to 
słabv argument. Nie zapomniał jej za- 
brać ze sobą z domu, bo było cient- 
no. Równie ciemno było w drodze po- 
wrotnej, dlaczegoż właśnie tym razem 

SZLAKIEM 
wegielną, na której powstanie później 
monument wielkiej nauki. 

Mimo sławy naukowej poświęca 
się Kepier i modnej podówczas i za 
studium uważanej, astrologji. — 

Wydaje prognosticony i kalendarze 
stawia horoskopy, przepowiada losy 
wojny i władców. : 

Sam jednak z uśmiechem 0 tem 
wspomina: „Astrologja jest wesołą cór 
ką nauki — lecz matka jej, nauka, z 
głodu by umarła, gdyby nie jej wesoła 
córuchna, która ją żywi”. 

Stanowisko bowiem astrologa było 
nader łatne ra dworach rycerzy i 

   

  

władców, gdy suche, a głęboko mądre 
formuły i obliczenia nie zdołały nigdy 
nikogo prócz biednych uczonych — 
zainteresować. 

Po śmierci Rudolia udaje się na 
dwór Vallenstina na zamek Sagau 

W tym czasie przeżywa śmierć żo- 
my i dzieci oraz zmuszony jest udać 
się do Lirauo, by bronić swą matkę, 
staruszkę, oskarżoną tam o praktyki 
sataniczne i skazaną na śmierć. — Po- 
maga i sława syna ratuje matkę przed 
„auto da fe“. 

Wraca więc Kepler na dwór Vallen- 
stina, lecz po pewnym czasie przeko- 
nywuje się, iż ten raczej oddany jest 
wróżbom astrologicznym, niż poważ- 
nej uauce, opuszcza więc księcia i kon- 
no udaje się do Regensburgu, gdzie 
miai podjąć zdeponowaną tam przez 
następców Rudolfa, należną gażę. 

I tam też w podrzędnej oberży 
„pod złotym puiiarem** —- umiera. 

Nie był mu dany jednak spokój 
i po śmierci. Cnientarzysko miejskie, 
na którym złożono zwłoki 
uczonego, już w roku następnym zni- 
szczone i zrównane zostało z ziemią, 
przez nadchodzące koherty landsknech 
tów. 

Dnia 15.XI 1930 r. mija 300 lat od 
śmierci tego kochanka gwiazd. 

Umarł w nędzy i zapomnieniu, ży- 
cie miał trudne i po grudzie wiodące-- 
bo oczy miał w firmament utkwione — 
bo nie potrafił patrzeć na ziemię. 

Del 

    
    

       

         

      

  

CZEKOLADA 
PLETOŚ 

z wschodniemi owocami 

tabliczka 75 groszy 
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SKŁAD Konfekcji, 
i trykotaž       

KOSEEOTE DOE RE STAI INS TIKRAI STAI, 

miałby zapomnieć — hę? Coś w tem 
jest, coś w tem jest. Czy jednak to 
udowadnia winę oskarżonych. — Zre- 
sztą jeżeli się weżmie pod uwage, że 
Awiżonis został rzeczywiście zamor- 
dowany, to jaką rolę odegrać tu mógł 
woźnica Flejszman i kupiec Sznejder, 
dla których osoba nieszczęśliwego 
wogóle była obojętna. - Może solidar- 
ność żydowska, solidarność krwi i czy- 
nu, iaką spotykamy właśnie wśród bo- 
gobojnych, owianych tradycją Żydów, 
mieszkańców starych miasteczek litew- 
skich... Takie przypuszczenie sięgało- 
by daleko, bardzo daleko. —— No, więc 
kto zabił, bo jednak mimo wszystko, 
wypadek czy samobójstwo zdaje się 
być mało prawdopodobne? — Oto 
straszna zagadka. Żydowska prasa. 
nazywa ją „Tragedją”. Tragedja mło- 
dej wdowy, rozpoczynającego zaled- 
wie karjerę życiową lekarza, tragedja 
4 Żydów, jeżeli są naprawdę _niewinni. 

Ale Sąd okazał się innego Zdania: 
uznał wszystkich za winnych i skazał 
trzech na 12 lat ciężkiej katorgi każ- 
dego, zaś nieletniego Laukuniszonka 
na 5 lat. 

Wyrok został zaskarżony do Try- 

bunału Najwyższego i prawdopodobnie 
w najbliższym czasie rozegra się osta 
ni akt straszliwej i krwawej tragedii; 

aż 

DI 

wielkiego . 

 



  

„BAaCZNOšC MIESZKANCY WiLNA! 
Zwracamy uwagę mieszkańców 

Wilna, że sekretarjaty BBWR dnia 15 
/16 listopada rb. są czynne cały dzień 
łd godziny 9 z rana do 9 wieczorem i 

zielają bez przerwy informacyj, wy 
jąc odezwy, numerki i t.d. 
Adresy ich są następujące: 

_ Nowe Zabudowania — Legjonowa 
Nr. 25. 

Rossa — Bełiny 4 m. 4. 
Zarzecze — Zarzecze 18 m. 13. 
Łosiówka — Trwała 43 m. 1. 
Ponary — Ponarska 55 m. 1 
Bołtupie — wieś Bołtupie 3 m. 1 
Nowy Świat — Raduńska 32 m. 1 
Zwierzyniec -— Gedymina 39 

| Antokol — Antokolska 45. 
| wreszcie miasto — Dominikańska 
13 m. 4, telefon nr. 15-73. 

__ Sekretarjat Wojewódzki BBWR ul. 
Zawalna 1, ur. telef. 12-95, 15-51, 

-52, 

KALENDARZYK WIECOW I ZEBRAN 
PRZEDWYRORCZYCH BBWRNA 
| FRZEDMIEŚCIACH M. WILNA. 

( Dzielnica Łosiówka: Dziś dnia 15 bm. o 
odz. 17 w lokalu _ sekretarjatu dzielnicowe 

go BBWR przy ut. Trwaleį nr. 43 m. 1 od- 
ędzie się przedwyborczy wiec BBWR. 

Dzielnica Zarzecze: Dziś dnia 15 bm. o g. 
18 odbędzie się wiec przedwyborczy przy ul. 
Filareckiej nr. 54. 

Dzielnica Antokol. Dziś dnia 15 bm. w 
lokalu sekretarjatu dzielnicowego przy ul. An 
tokolskiej nr. 45 odbędzie się przedwyborczy 
wiec BBWR. 

ŽGROMADZENIE ' | PRZEDWYBOR- 
CZE ROBOTNIKÓW PAŃSTW. 

WYTWÓRNI WóÓDEK. 

Robotnicy i urzędnicy Państwowej 
Wytwórni Wódek w Wilnie gremjal- 
nie zebrani na zgromadzeniu przed- 
wyborczem w dniu 8 listopada r. b. pa 
wysłuchaniu pizemówień, dokładnie 
charakteryzujących położenie obecne 
w kraju, jednogłośnie przyjęli następu 
iącą rezolucję: 

„Biorąc pod uwagę, że w dobie 
obecnej, gdy Ojczyźnie naszej zagra- 
ch nieprzyjaciele zewnętrzni, stale 
czyhający na najmniejszą sposobność, 
by zdeptać traktaty, i znowu narzucić 
nam swe okrutne jarzmo, jak również 
1 wrogowie wewnętrzni, którzy swoją 

  

W ostatnim tygodniu przed wyborami od 
były się nasi pulas wiece i zebrania przed- 
wyborcze BBWR w powiecie Wileńsko - 
rockim. 

. Gmina Podbrzeska: w Bam Da 
Siancach, Olanacn, jodańcach, Podbrzeziu. 
- mina Rudziska: w Połukni, Rudnikach, 

„ Gmina Solecznicka: w Sliziunach, Dajno 
sę Czytyrkach, Taraszyszkach i 'w Jaszu- 

tach. 
Gmina Gierwiacka: w Zaborczach, Ka 

czanowiczach, Michaliszkach,  Szwellanach,   WILEJ 
. Zebrania i wiece przedwyborcze odbyły 

się w następujących miejscowościach powia- 
tu Wilejskiego: 

„ W! Januszewie, w Połowikach, w Iży, w 
Wiazyniu, w Retkowiczach,  Krzywiczach, 

*wejginiach, Ilji, Postarzynie, Kozłowiczach 
areszach, Jajniach, Nowosiotkach, Swince, 

taniszkach, Sinnisy 1 Lycewiczach p. Wi- 
Iskiego. 

„ Wszystkie te zebrania i wiece kończyły 
Się rezolucjami głosowania na listę rządo- 
wą nr. 1 BRWR. 

UCHWAŁA RADY GMINNEJ W 
TURGIELACH. 

„Rada gm. turgielskiej pow. wileńsko - 
trockiego na posiedzeniu w dniu 11. XI rb.   
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kei 
m 

(MADZIA 
niecną robotą usiłują podkopać ład, 
porządek i dobrobyt ekonomiczny na- 
szej Ojczyzny, aby potem tak osłabio- 
ną wydać na pastwę złych sąsiadów, 
my, pracownicy Państwowej Wytwór- 
ni Wódek w Wilnie, uroczyście 
oświadczamy, że jedynie silny rząd 
pod przewodnictwem Marszałka Pil- 
sudskiego jest w stanie uchronić ko- 
sudskiego jest w stanie uchronić uko 
chaną Ojczyznę od zewsząd grożą- 
cych Jej niebezpieczeństw, i ręką pew 
ną i doświadczoną poprowadzić do 
lepszego jutra, te też przy nadchodzą- 
cych wyborach do Sejmu i Senatu 
wszyscy bez wyjątku głosować będzie 
my na listę Nr i, na której czołowem 
miejscu widnieje imię naszego WO. 
DZA. : 

NAJJAŚNIEJSZA  RZECZPOSPO- 

LITA NIECH ŻYJE! 

NASZ PREZYDENT IGNACY MO- 

ŚCICKI NIECH ŻYJE! 

MARSZAŁKOWI JÓZEFOWI PILŁ- 

SUDSKIEMU CZEŚĆ ICHWAŁA! 

RUCH PRZEDWYBORCZY NA 

PRZEDMIEŚCIACH M. WILNA 

Na godzinę przed zamknięciem numeru 
ctrzymaliśmy nową serję wiadomości o wie 
cach BWR, jakie się odbyły w dniu wczo- 
rajszym na przedmieściach m. Wilna, : 

Dzielnica Rossa: Dnia 13 bm. w sekretar 
jacie dzielnicowym odbył się wiec BBWR 
przy udziale 70 osób. Przemawiali na wiecu 
a. MRóżowaki i p. Markul. 

Wiec zagaił p. Umiastowski. 

Dzielnica Nowy - Świat: Dnia 13 bm. od- 
był się wiec w Wojdatach na którym zorgani 
zowana została sekcja agitacyjna. Komitet 
składa się z 20 ludzi. Na przewodniczących 
wybrano p. Golnisa i p. Stankiewicza. 

Baczność mieszkańcy Bołtupia. Dziś dn. 
15 bm. o godzinie 17 odbędzie się wiec 
B. B. W. R. 

Dzielnica Łosiewka: Dnia 13 bm. odbył 
się w dzielnicy Łosiówka wiec przedwybor- 
czy BBWR. Na wiecu przemawiali p. Przy 
łucki i Nowacki. 

4 

„ Dzielnica Zarzecze: Dnia 13 bm. odbył 
się wiec BBWR przy ul. Syberyjskiej pod 
nr. 11 przemawiali p. Cygankiewicz, Steckie- 
wicz, Łunkiewicz i Sikora. 

Wszystkie te wiece odbyły się przy na- 
stroju ogromnie przychylnym dla BBWR, 
kończąc się zazwyczaj oklaskami i okrzy- 
kami na cześć Marszałka Piłsudskiego. 

RUCH PRZEDWYBORCZY NA PROWINCJI 
powiat Wileńsko - 'trocki. 

we wsi Czechach, 
Gmina Mickuńska: w Bujwidzach. 
Gmina Mejszagolska: w Korwiach. 

i Gmina Szumska: w Kiemianach i Szum- 
sku. 

Gmina Niemenczyńska: w Nowej Wsi. 
„Nastrój wszystkich wieców b. przychylny 

saba a SL raj rezolucjami 
ia na i i В 

Marszałka Piłsudskiego. A 
Na wszystkich wiecach było przeszło 2 

tys. ludzi. 

SKIM. 

jako reprezentantka ludności tej gminy, pom- 
na wielkich zasług Pierwszego Marszałka 
Jėzeta Piłsudskiego dla Ojczyzny, ktory dzi- 
siaj jako Wielki Budowniczy Polski stajs 
na czele listy kandydatów do Sejmu Rzeczy 
pospolitej Polskiej postanawia: 

й 1) oddač wszyscy jak jeden mąž swes 
giosy na listę nr. i BBWR na czele której 
sto: Nasz Ukocha 6 Pilsudskis ny Wódz Marszałek Józef 

2) Wezwać wszystkich obywateli m. turgielskiej do oddania swych głosów Ra że stę BBWR gdyż oddając głosy na tę li- dobrobytu woki f žurgielskiej pewna jest i raz silnego i wego pasta Polskiego. POD 

  

ILE I JAKIE LISTY WYBORCZE 
STAJĄ W SZRANKI WYBORCZE. 
Według ostatecznych i zatwierdzo- 

nych już list liczba wyborców w okręgu 
ir. 65 obejmującym Wilno i powiat wi 
leńsko - trocki wynosi 213.862 osoby, 
które wybierają 5 posłów z 10 list zgło 
szonych do okręgowej komisji wybor- 
czej „ą: lista BB (1), narodowa (4) 
biok tewicy secjalistycznej (5), cen- 
trolew (7), żyd. rob. kom. wyborczy 
16), ukraińske - białoruski wyborczy 
blok (11) blok obrony narodowości 
zydowskiej (17), ogólno - żydowski 
blok 18), lewica rob. - chłopska (22) 
i jedność robotniczo - chłopska (23). 

, Głosowanie odbędzie się w 152 ob 
wodach wyborczych, mieszczących się 
przeważnie w lokalach szkół powszech 
nych. 

, Okręg święciański obejmujący po- 
wiaty, święciański, dziśnieński, brasła- 
wski i postawski, oznaczony liczbą 64, 
liczy wyborców 259.176 i wybiera 6 

łów z list: BB (1), narodowa (4), 
biok lewicy socjalistycznej (5), żyd. 
rob. kom. wyborczy (6), ukraińsko - 
białoruski wyborczy blok (11), biok 0- 
brony praw nar. żydowskiej (17), o- 
gółno - żydowski blok gospodarczy 
(18), białoruski „Centrosojusz* (22), 
Diezałeżni białoruscy radykali (24) i 
listą chłopów święciańskich (25). 

(Głosowanie odbędzie się w 253 ob- 
wofiąch. 

© BEZPIECZEŃSTWO W DNIU 
WYBORÓW. 

W celu zapewnienia spokoju w dniu 
głosowania do Sejmu władze policyj- 

ne wydały szereg zarządzeń dotyczą- 
cych zachowania się palicji w nadcha 
dzącą niedzielę. 

Po pierwsze zakazano sprzedaż al- 
koholu poczynając od południa dnia 
dzisiejszego do dn. 23 bm. włącznie. 

Na ulicach miasta pełnić będą służ- 
bę wzmocnione posterunki policyjne, 
zaś w lokalach wyborczych policjanci 
specjalnie wydelegowari dla utrzyma- 
nia porządku. 

Policja śledcza wyśle licznych ob 
serwatorów w celu wyłapywania krę- 
cących się w kolejkach kieszonkowców 
Kierownictwo w akcji zapewnienia ła- 
du 1 spokoju w dniu wyborów objął 
osobiście wileński starosta grodzki. 

GODZINY GŁOSOWANIA. 
Przyjmowanie głosów w komisjach 

obwodowych odbywać się będzie od 
godziny 9 rano do godziny 9 wiecz. 
*Jsoby znajdujące się o tej godzinie w 
tokalu wyborczym będą jeszcze mogły 
złożyć swe głosy. 

OBLICZANIE GŁOSÓW. 
W chwili zamknięcia głosowania, 

każda komisja obwodowa przystępuje 
uatychmiast do obliczania głosów co 
winno być uskutecznione protokularnie. 

Następnie urny przewozi się pod 
strażą do lokalu okr. kom. wyborczej z 
jednoczesnem załączeniem  protokułu 
«i wyników głosowania na ręce prze- 
wodniczącego komisji. 

Podczas ubiegłych wyborów  ior- 
imalności te przeciągały się późno w 
nocy tak że rezultaty głosowania były 
wiadome dopiero nad ranem, więc i 0- 
hecnie nie można spodziewać się wia- 

S ŁĘG: w/o 

W ODWIEDZINACH U PRACOW- 
NIKÓW WYTWÓRNI WÓDEK 
(Wywiad z p. dyr. F. Stankiewiczem) 

Przed kilku dniami otrzymaliśmy  niiłe 
zaproszenie „Koła pracowników Państwo- 
wej Wytwórni Wódek* na przedstawienie, 
połączone z zabawą taneczną., zorganizowa 
ną w rocznice: powstania listopadowego, 
odzyskania niepodległości i oswobodzenia 
Wilna. 

Nie będziemy tu dawali suchego sprawo 
zdania z tej akademji, na program której 
złożyły się: przemówienie okolicznościowe p. 
Cz. Reychmana, popisy chóru pracowników 
oraz przedstawienie amatorskie  miejscowe- 
go zespołu dramatycznego. Chcielibyśmy je- 
dynie podkreślić nastrój, panujący u miłych 
gospodarzy, podkreślić zżycie całego perso- 
nełu biurowego i licznej gromadki robotni- 
czej z sobą i swymi przełożonymi. 

W rozmowie z p. dyrektorem F. Stan- 
kiewiczem zwracamy na to uwagę. й 

— Wychodząc z założenia — mówi dy- 
rektor — że tylko zgodne współżycie kie- 
rownictwa z podwładnymi daje możność 
gruntownego zapoznania się z potrzebanii 
pracowników i przychodzenia im z pomocą 
materjalną i moralną, zwróciliśmy specjal- 
ną uwagę na harmonijne współżycie, Od- 
bijające się zresztą b. dodatnio na produk- 
cji Wytwórni. 

Współżycie to wyraża się w akcji kul- 
turalno - społecznej, zapoczątkowanej w ro 
ku ubiegłym. й 

Wspólne zapoznawanie się robotników i 
urzędników rozpoczęło się w porze letniej, 
kiedy to zorganizowano szereg wycieczek 
zainiejskich. 

Pracownicy razem z urzędnikami udawa 
li się do pięknych miejscowości podwileń- 
skich autami ciężarowemi Wytwórni, zabie- 
rzjąc ze sobą własną kapelę i wiktuały. Ca- 
iy dzień spędzano na miłej zabawie. 

Zbliżenie to dało dobre wyniki: W jesie- 
Ai zaczął pracować na dobre zespól drama- 
tyczny, chór, orkiestra mandolistów. 

liśmy kilka spektakli, przyczem przed 
stawienia zespołu urozmaicone były -popi- 
sami chóru i tańcami przy dźwiękach włas- 
nej orkiestry. 

Zespół dramatyczny składa się wyłąc: 
nie z robotników, wśród których jest kil 
osób z wrodzonemi zdolnościami scenicz- 
nemi 

To wlašnie pomogto nam stworzyč sym- 
patyczne warunki współżycia. 

— Czy praca  kulturaino - oświatowa 
ogranicza sie na tem, cośmy usłyszeli? 

— Zawdzięczając pomocy dyrekcji P. 
М. 5., mamy w ą bibljotekę, zaopatrzo- 
ną w tysiąc przeszło książek różnej treści. 

Cieszy się ona wielką frekwencją. 
Z ogólnego sprawozdania Pol. Monopo- 

lu Spirytusowego wynika, że robotnicy - 
wilnianie czytają więcej, aniżeli robotnicy 
'nnych Wytwórni w Polsce. 

To już mówi samo za siebie. 
— Inteiesuje nas też sprawa warunków, 

w jakich żyją i pracują robotnicy. 
— W dziale cpieki społecznej też posu- 

wamy się naprzód. Opieka nad matką i dzie 
ckiem funkcjonuje b. sprawnie pod energicz 
nem kierownictwem entuzjasty swego fa- 
chu d-ra E. Iszory, przy wydajnym współ- 
udziale pielęgniarek. 

W roku bieżącym słabsze dzieci robot- 
ników spędziły okres letni na kolonjach, 
gdzie poprawiły się znacznie. 

— Słyszeliśmy, że ma być wybudowany 
dom robotniczy? 

— То są dalekie jeszcze projekty. 
W obecnej chwili Wytwórnia przeżywa 

okres rozbudowy, po ukonczeniu którego 
warunki pracy robotników zmienią się bar- 
dzo na lepsze, gdyż poza urządzeniami Sa- 
inej fabryki, wediug ostatnich wyniagań 
technicznych, i higjenicznych, projektowane 
jest urządzenie  jadłodajni dla robotników, 
własnego ambulatorjum, żłobka dla  dzie- 
ciit. p. 

Obecnie pod względem higjeny nie stoi- 
my na pierwszem miejscu. : 

— A propos tego słyszałem od jednego 
z panów o dość radykalnym środku, jaki 
stosuje pan dyrektor, aby przyzwyczajać 
swoich robotników do..... kąpieli. 

Podobno każdy musi, pobierając należ- 
ne mu za pracę pieniądze, wylegitymować 
się kartką z łaźni, n. b. zakontraktowanej 
przez Wytwórnię?. 

Nasz Szanowny Rozmówcą uśmiecha 
się chwilę, potakuje i: dodaje.: 

— Bieda była z kobietami, które, bojąc 
się zepsuć uczesanie, unikały łaźni z natry- 
skami. : 

Kazalem kupic pewną ilošė czepków gu- 
mowych, a kiedy okazało się, że niema ich 
K 2 sp (wówczas nie było), kupiliśmy 
gumowe piłki fudbalowe, które po przecię- 
ciu ra połowę doskonale zastępują czep- 
Ki. 

„Zresztą informator pana trochę przesa- 
dził. Opornych byłu niewielu, a prawda, że 
w stosunku do nich użyliśmy trochę „terro- 
ru“. 

Nikt sie na mnie nie obrażał, bo każdy 
rozumie, że chodzi tu o dobro naszej bra- 
ci. 

  

   

   

   

Nie chcąc nadużywać cierpliwości 
dyrektora Stankiewicza, ograniczyliśmy  się 
na uzyskaniu tych informacyj, zresztą har- 
monja, panująca w ciasnym — coprawda — 

ale miłym lokalu „teatru“ Kota pracowni- 
ków Wytwórni,  dopowiedziala nam resz- 
+ 
°° żałować należy, że niewszędzie tak 

jest. W. T. 

TESTAI ITK OKT NO TTT 

domości wczesniej niż w poniedziałek 
rano. 
RADJO W DNIU GŁOSOWANIA. 
Stacja Polskiego Radja w nocy z 

16 na 17 bm. będzie nadawała komu- 
nikaty przez caią noc w celu poinfor- 
mowania o wynikach głosowania. 

  

KONFISKATA ODEZWY CENTRO- 
LEWU. 

Wileński Centrolew wydał odezwę 
wyborczą treść której wyraźnie kolido 
wała z art. 125 KK. Władze admini- 
stracyjne odezwę tę skonfiskowały. 

Również uległy  przyaresztowaniu 
dwie odezwy „Bundu'. 

B. SENATOR ERDMAN. 
Niedawno na stanowisko inspektora 

szkćł powszechnych w powiecie moło- 
deczańskim został przeniesiony z Kra- 
kowa b. senator „Piasta* p. Eerdman. 

P. inspektor nie zaprzestał jednak 
swej destrukcyjno-agitacyjnej akcji, wy 
wołując tem niezadowołenie wśród na- 
uczycielstwa, więc kuratorjum przenio- 
sło p. Erdmana do Wilna na stanowi- 
sko urzędnika centrali okręgu szkol- 
nego. 
PRZENIESIENIE RADNEGO KURANA 

Decyzją wileńskiej dyrekcji kolejowej, zo- 
stał przeniesiony do Poznania Zygmunt Ku 
ran radny m. Wilna i sekretarz okręgu socja 
listycznego Związku Zawodowego kolejarzy 
w Wiłnie. 

Spowodowane to zostało tem, że p. Ku- 
ran miast pilnować służby gardłował na róż 
nych zebraniach nic mających nic wspólne- 

4 kolejnictwem i ruchem zawodowym. 

    

sf». 

MICHALINA z KONOPACKICH 

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

zasnęła w Bogu dnia 12 listopada 1930 r. przeżywszy lat 80. 

Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy ul Wileńskiej Nr. 36 do Kaplicy 
Wil. Tow. Dobroczynności nastąpi w piątek dn. 14 listopada o godz. 5 wie 
czoremm. Nabożeństwo zaś za spokój Jej duszy odbędzie się w tejże Kaplicy 
w sobotę dn. 15 listopada o godz. 9 

Wyprowadzenie zwłok zaraz po 
Bernardyński 

o czem zawiadamiają krewn 
w głębokim smutku 

zrana. 
skończonem nabożeństwie na cmen!arz 

ych, przyjaciół i znajomych, pogrążen 

SYNOWIE, SYNOWA i WNUKI 

MME RAW BRDA ACO ONA 

Onegdajsza burza 
Wczoraj w nocy nad terenem Wilna i wojew. przeszła bardzo silna wichura, któ- 

ra poczyniła znaczne szkody, szczególnie w komunikacji telefonicznej. 
O rozmiarach burzy Świadczy fakt 
Dyrekcja Poczt wysłała na miejsce 

uszkcdzenia 100 linij telefonicznych. 
uszkodzeń drużyny telefoniczne. 

Morderca Roiko przyznał się do winy 
Strażak Rojko, zabójca narzeczonej zdemaskowany przed dwoma miesiącami, w 

chwili aresztowania, jak również w toku dalszycht badań stanowczo wypierał się wi- 
ny, twierdząc, że nie wie gdzie narzeczona zginęła. R 

Dopiero teraz pod wpływem pobytu w więzieniu Rojko złożył dodatkowe zeznania 
w których przyznał się do zbrodni. 

Liczy on zapewne na względy Sądu 
tawem. 

podczas rozprawy, która odbędzie się nie- 
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SOBOTA 

15 Dziś W. słońca o g. 6 m 56 

Leopolda 
jutro ź. słofica o godz. 3 m. 45 

Edmunda    
SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEORO- 

LOGJI U. S. B. W WILNIE, 

z dnia 14. XI 1930 r. 

Ciśnienie średnie w inm. 754 

Temperatura średnia -l- 6 

Temperatara najwyższa -l- 10 

Tusmpoatara najniższa -1-5 

Opad w milimetrach; — 

Wiatr р z 
Kieleccy zachodni 

Tendencja: wzrost 
Uw sgi: zrana pogodnie, wrecz. pochmurno 

ŻAŁOBNA 
— Pogrzeb śp. Rackiewicza. W dniu 

wczorajszyni odbył się na cmentarzu woj- 
skowym na Antokolu PO zmarłego tra 
gicznie oficera 22 baonu KOP śp. por. Rac- 
kiewicza. 

Charakterystycznym jest fakt przybycia 
na pogrzeb z Rudziszek (gdzie zmarły peł- 
nił ostatnio służbę) delegacji gminy żydow- 
skiej. Delegacja przywiozła dwa wieńce. 
k odbył się z zachowaniem cere- 

monjatu wojskowego. 

URZĘDOWA 
— Nie będzie podatku obrotowego i za- 

liczek na podatek przemysłowy. Lzba Skar- 
bowa upcważniona została przez Ministrstwo 
Skarbu do umarzania podatku przemysłowe 
go od obrotu, przypadającego Od tranzak- 
cyj kasowych wszelkiego rodzaju zbożami, 
slokonanych na krajowych giełdach zbożo- 
wo - towarowych. 

Ulga ta ma zastosowanie do obrotów, 
osiągniętych po 1 listopada r. b., przyczem 
jednocześnie ograniczone zostanie pobieranie 
zaliczek na podatek przemysłowy od obro- 
tu, uzyskanego od wspomnianych tranzak- 
cyj- 

AKADEMICKA 
— Koło Etnologiczne Stud. U. S. B. W 

peniedziałek dnia 17-tego bł m. o godz. 5 
p. p. odbędzie sie w Zakładzie Archeołogji 
Klasycznej przy ul. Zamkowej 11 zebranie 
raukowe z referatem M. Zramierowskiej — 
Prufterowej p. t. Skansen — muzeum na 
wo!nem powietrzu w Sztokholmie. 

Goście mile widziani. 
— Zarząd Związku Polskiej Młodzieży 

Г. Akademickiej w Nowej 
1aia, iż na Zwyczajnem Walnem Zebraniu w 
dniu 1 listopada 1330 roku został wybrany 
Zarządu i Komisja Rewizyjna w następują- 
cym składzie. 

Zarząd: Prezes — Kozłowski Szczepan 
(wydz. lekarski), wiceprezs — Illukowicz 
Bronisław (wydz. humanistyczny), sekre- 
tarz — Smolska Hćlena (wydz. mat. przyr.), 
skarbnik -— Tuszyński Bronisław (wydz. 
mat. przyr.), gospodarz -— Parfionowówna 
Irena (studjum rolnicze). 

Komisja Rewizyjna. Przewodniczący 
Rybałko danin (wydz. prawny), członek —- 
Sylwestrowicz Bolesław (wydz. lekarski), 

członek — Trzeciakówna Helena (wydz. Hu 
manistyczny). 

RÓŻNE 

ski w Wilnie powiada- 
n. 18 listopada Konsulat 
powodu 12-tej rocznicy 

egłości _ Republiki łotew- 

‚ — Konsulat tote 
mia że we wtore| 
Łędzie nieczynny. 
cgłoszenia niepod 
skiej. 

— 0 książkę jolską dla rodaków na Ob- 
czyźnie. Stowarzyszenie Opieki Polskiej nad 
Rodakami na Ob: nie zwraca się zwycza- 
jem dorocznym do społeczeństwa polskiego 
i prosi o pomoc w zebraniu książek dla Pola 
ków, zamieszkatych poza granicami kraju. 
Książki te posyłamy im na Gwiazdkę, że zaś 
idą często daleko. bo do Ameryki i Australji 
prosimy zatem o możliwie wczesne przesyła 
nie ich do Biura Stowarzyszenia Opieki nad 
Rodakami, Plac E. Orzeszkowej nr. 11—9, od 
ed do 2.30 codziennie za wyjątkiem nie- 
ziel. 
„—, Akademickie Koło Kownian urządza 

dzisiaj o godz. © wiecz. w lokalu przy ul. 
Zamkowe n. 3 obchód 25-lecia szkolni- 

KOLEJOWA 
—Przyśpieszenie zwrotu wadłów i kau- 

ucyj. Ostatnio wydane zostało zarządzenie 
wszystkim dyrekcjom Polskich Kolei Pań- 
stwowych, aby wadja i kaucje, składane 
przez przemysłowców i przedsiębiorców były 
możliwie rychło zwracane oferentom. | 

Odnośnie zawiadamiania firm o wynikach 
przetargów Ministerstwo Komunikacji roze 
słało podległym mu instytucjom wyjaśnienie, 
wymagające, aby w myśl odnośnych prze- 
pisów obowiazujących, a dotyczących odda- 
wania dostaw bót na PKP, dyrekcje w 
Ggłoszeniach wskazywały, iż nieuwzględnio- 

    

    

   

    

    
"ne oierty pozostaną bez odpowiedzi, , w na- 

‚ £0. 

NIKA 
stępstwie czego nie mają obowiązku wysy 
łania firmom zawiadomień o wynikach prze- 
targu, a pozatem, aby przy otwieraniu ofert 
dopuszczano obecność upoważnionych przed 
siawicieli każdej tirmy konkurującej, co u- 
możliwi, aby wynik przetargu był bezzwło- 
cznie wszystkim znany. 

TEATR 1 MUZYKA. 

— Teatr Miejski na Pohułance. Dziś po 
raz 7-my subtelna sztuka Surguczewa „Skrzy 
pce jesienne", posiadająca: swoisty charak- 
ter i psychologiczne ujęcie tematu. Zarówno 
wykonanie tej sztuki, jako też i małowni- 
cza wystawa —- stoją na wysokim poziomie 
artystycznym. Czołowe role znalazły świet- 
nych wykonawców w  csobach: Ceranki, 
Kreczmara i Wasilewskiego, który tę sztu- 
kę starannie wyreżyserował, 

— „Noc listopadowa". Wystawienie „No- 
cy listopadowej" będzie cwenementem w 
życiu Wilna. Nieśmiertelne dzieło S. Wys- 
piańskiego ukaże się po raz pierwszy w Wil 
nie 28 listopada w wykonaniu całego zespo 
łu artystycznego, oraz licznych statystów. 
Reżyserja R. Wasilewskiego, kierownictwo 
artystyczno - malarskie F. Ruszczyca. Mu- 
zyka E. Dziewulskiego. 

— Teatr Miejski w „Lutni*, Niezwykłe 
powodzenie towarzyszy lekkiej komedji $. 
Kiedrzyńskiego „Nie rzucaj mnie, Madame". 
Najnowszy ten utwór, wystawiony z całą 
pieczołowitością, zyskał wielki sukces arty- 
styczny i uznanie publiczności. Artyści, bio- 
rący udział w tem widowisku z dyr. Zelwe- 
rowiczem na czele, tworzą Świetnie zhar- 
monizowany zespół. Nowe piosenki i ewolu- 
cje taneczne zyskały ogólny poklask. 

Opracowanie muzyczne E. Dziewulskie 

,— Przedstawienie popołudniowe. W nie- 
dzieię nadchodzącą odbędą się w obu Te- 
atrach Miejskich przedstawienia popołudnio- 
we po cenach zniżonych. W Teatrze na Po 
hulance — „Młady las" }. A. Hertza, w Te 
atrze „Lutnia „Mała grzesznica”, świet- 
na komedia fr ska Birabeau. 

— Koncert Wil. Tow. Filharmonicznego. 
Na kolejnym koncercie Wil. Tow. Filh. wystą 
pi po raz pierwszy w Wilnie Kwartet Wileń- 
ski, którego członkowie w ciągu sezonu let-. 
niego odbyli tournec artystyczne po wielu 
miastach Polski. Kwartet ten odbędzie się 
dn. 17 b m. w Teatrze na Pohulance. W 
programie najcenniejsze utwory kameralne 
różnych epok (Mozart, Grieg, Cassado) Po- 
czątek © godz. 8 w. 

Zniżki dla członków Tow. Filharmonicz- 
nego ważne, 

— Koncert w gimn. Lelewela. Dziś o 
godz. 20-tej odbędzie się koncert, zorgani- 
zowany przez Komitet Rodzicielski. 

Dochód przeznacza się na wpisy dla nie- 
zamożnych uczni. г 

' CO GRAJA W KINACH 
Heljos — Pochodnia. 
Hollywood — Parada miłości 
Światowid — Miasto Miłości. 
Lux — Gdy kobieta się zapomni. 
Kino Miejskie —- Prezydent. 
Ognisko Kolejowe — Intrygant 
Stylowy — Arka N 
Wanda — Skrzydlata ilota. 
Mimoza — Diana. 

(Dalszy ciąg kroniki na str. 4-tej) 

OKAY US 

CINZANO CINZANO 
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WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Wypadki w ciągu doby. Od 13 do 14 

bm. zanotowano wypadków 35 w tem kra- 
dzieży 8, opilstwa 7, przekroczeń administra- 
cyjnych 9. 

— Kradzież w sanatorjum Toz. Z 
sanatorjum Toz, przy ul. Letniej nr. 3 
w nocy z 11 па 12 bm. nieznani spraw 
cy skradli garderobę i bieliznę na szko- 
dę sanatorjuszek wartości 950 zł.. Do- 
zorca sanatorjuim Rodziewicz Włady- 
sław, zam. taniże zauważył jednego ze 
sprawców, który wyciągał tłumok ze 
skradzionemi rzeczami przez okno i za: 
trzymał, lecz po dłuższem szamotaniu 
się sprawca kradzieży zbiegł.. Rysopi 
su podać nie może. 

— Aresztowanie komunisty. 
W Święcianach zatrzymano poszukiwanego 
za agitację komunistyczną członka K.P.Z.B. 
Trowkina, który po ostatnich aresztach ukry- 
wał się u swych krewnych. 

— Bibuła wywrotowa. Koło Łyn 
tup nieznani sprawcy rozrzucili większą ilość 
vibuły komunistycznej, nawołującej do głoso 
wania na jedność robotniczo - chłopską. 

— Policjant pod dorożką. Na Skopówce 
został przejechany przez dorożkę posterunko 
wy Sławiński, który odniósł obrażenia głowy 
i rąk 

—radzież bielizny. W dniu 12 bm. Szpaj 
zer Zofji, zam. w domu nr. 41 przy ul. W. 
Pohulanka skradziono bielizny ze strychu 

„ wartości 700 zł. 
Również Downarowiczowi Marji, W. Po- 

hulanka 17 skradziono różnej garderoby i 
bielizny wartości 330 zł. 

— Złodziej w Instytucie Śniadeckich. Z 
szati“ z Instytutu Śniadeckich, przy ul. No 
wyogródzkiej skradziono palto zimowe czarne 
z kołnierzem pluszowym wartości 270 zł. 

— Miła subiokatorka. Mackiel Wiktorja, 
Koszykowa nr. 30) skradziono 30 zł. gotówką. 
Kradzieży dokonała  Szablińska Antonina, 
współlokatorka Mackiel Antoniny. 

Miranowska Anna, Sołtaniska 18, zamel- 
dowała policji że córka jej Marja, lat 22, w 
dniu 13 bm. została uderzona nożem w ple- 
cy przez Waszkiewicza Macieja, zam. tamże. 
Pogotowie Ratunkowe w stanie niezagraża- 
jącym życiu przewiozło poszkodowaną do 
szpitala św. Jakóba. Zajście wynikło na tle 
porachunków osobistych. 

B. SENATOR BAZYLI ROGULA SKA- 
ZANY Z ART. 129. 

W maju roku 1924 na wiecu w No 
wogródku przemawiał znany na tym 
terenie „działacz** Bazyli Rogula, pod- 
burzając słuchaczy do wystąpień anty 
państwowych. 

Wszczęto przeciwko niemu docho 
dzenie i niewątpliwie byłby poniósł 
zasłużoną karę, gdyby nie ochroniła go 
nietykalność poselska. 

W lutym 1928 roku, t. j. przed 
zwołaniem ostatniego Sejmu, Sąd 
Okręgowy w Nowogródku skazał Ro- 
gulę na 2 lata ciężkiego więzienia, do 
patrując się w działalności jego cech 
przestępstwa przewidzianego w art. 
129.cz.1K.K., 

I na ten raz mandat senatorski 
uchronił Rogulę od celi więziennej. 

Senat został rozwiązany, zniknął 
parawan, ochraniający panów posłów 
i senatorów, i w dniu 31 sierpnia r. b. 
Rogulę aresztowano. W międzyczasie 
„złożył on skargę apelacyjną. 

Wczoraj sprawa znalazła się na wo 
kandzie Sadu Apelacyjnego, którego 
skład stanowili sędziowe: — ВайхКте- 
wicz, Jundziłł i Matusewicz. 

Po przeprowadzeniu przewodu są- 
dowego i wysłuchaniu przemówień 
stron (oskarżał wiceprokurator Osada, 
bronili mec. Petrusewicz i Czernihow) 
Sąd Apelacyjny zatwierdził wyrok po 
przedni z tą tyiko zmianą, że zastoso 
wara została amnestja, oraz zaliczony 
areszt prewencyjny. 

  

SPRAWA B. POSŁÓW BIAŁORUSK. 

W dniu 18 b. m. Sąd Okręgowy 
rozpozna sprawę czterech b. posłów 
białoruskich: |. Gawryluka, I. Dwor- 
czanina, F. Wołyńca i P. Kryńczuka, 
oraz sześciu funkcjonariuszy Centralne 
go Sekretarjatu Białorusko — robot- 
niczego Klubu poselskiego, oskarżo- 
nych o antypaństwową działalność. 

Akt oskarżenia w tej sprawie za- 
wiera 150 stron druku. . 

Oskarżenie popierać będzie wice- 
prokurator Zdanowicz. 

NOWE POLSKIE KINO 
Dziś o godz. ś-tej po południu nastąpi 

otwarcie nowopowstałego w Wilnie przy ul. 
Wielkiej Nr. 25 kisioteatru „Mimoza”. 

Na inaugurację wybrano piękny, dotych 
czas w Wilnie jeszcze niewyświetlany film 
w I aktach p. t. „Diana“, którego roman- 
tyczna akcja rozgrywa się w czasie wojen 
uapoleońskich, oraz  tryskającą humorem 
komedję filmową w 3 aktach p. t. „Arwan- 
tury w wagonie sypialnym*. Nadmienić na- 
leży, że dekoracje nowego kina wykonane 
zostały według projektów znanego artysty- 
malarza Wacława Iawidowskiego i że pod 
względem urządzenia wnętrza oraz doboru 
programów i ilustracji muzycznej będzie to 
najwytworniejsze kino w Wilnie. Właścicie- 
lem tego kina jest p. Ludwik Grużewski. 

MECZ PIŁKI NOŻNEJ. 
Dnia 16 XI. 1950 r. o godz. 13-tej odbę- 

dzie się mecz na boisku sportowem 6 р. р. 
Leg. 

Pomiędzy drużynami W. K. S. 6 p. p. 
Leg. a R. K. S. „Tur“ 

NIEMCY ZDOBYWAJĄ PUHAR NARODÓW 
W NOWYM JORKL. 

Najpowažniejszy konkurs międzynarodo 
wy zawodów kognych w Nowym Jorku, roz 
grywanych w gmachu Madison Square Gar- 
óen, Military Trophy (Puhar Narodów) wy 
grany został przez drużynę niemiecką w skła 
dzie v. Nagel, Hasse i Momm. Niemcy uzy- 
skal: 5 i pół pźt. karnego, drużyna Stanów 
Zjednoczonych — 10 1. Węgry — 16. 

A 17 i pół pkt., Szwecja i Kanada po 
21 pkt. 

Niemcy zdobywają Puhar Narodów poraz 
drugi. Ta sama nagroda została w latach u- 
biegłych trzykrotnie zdobyta przez jeźdźc 
polskich, którzy na obecnych — КопКигзас! 
nie byli reprezentowani. 

  

Wydawca St. Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło. 

ЗЕМО 

114 ŠRODA LITERACKA 
Na ostatniej Środzie Literackiej wicepre- 

zeska związku p. Romer-Ochenkowska wy- 
głosiła referat „O Perzyńskim*. Pierwiastko- 
wo planowane było, że pan Pawlikowski 
miał mówić o Perzyńskim, jako o literacie, 
a pani Romer-Ochenkowska 0 Perzyńskim 
w życiu codziennem, to jest takim, jakim, go 
znała i spotykała w życiu towarzyskiem, z 
powodu wyjazdu do Warszawy p. Pawli- 
kowskiego, prelegentka musiała się jednak 
podjąć obu charakterystyk. 

Literatka nasza zetknęła się z ś.p. Pe- 
rzyńskim w Krakowie, w roku 1903-im, w 
pensjonacie p. Borońskiej,j w którym w 
owym czasie mieszkało dużo ludzi ze świata 
literackiego i artystycznego. Perzyński po- 
wrócił był właśnie z Egiptu, gdzie kurował 
Się na nerki i z zapałem zabrał się do pra- 
cy. W tym okresie powstała „Lekkomyślna 
siostra”, którą 'w ścisłem gronie czytano i 
korientowano w pensjonacie. Perzyński ko- 
chał i rozumiał teatr i dlatego chciał w for- 
mie scenicznej zsyntetyzować mechanizm 
życia, Perzyński w swojej twórczości celu- 
je w umiejętność zahaczania drobnych na- 
pozór faktów, które jednak nieraz wywołują 
pardzo poważne następstwa. Czerpiąc ze 
wspomnień osobistych, prelegentka zobrazo 
wała Perzyńskiego jako człowieka ogromnie 
dyskretnego, cichego, małomównego, który 
odzywał się rzadko, lecz to, co mówił było 
niezmiernie traine, subtelne i dowcipne, przy- 
toczyła kilka anegdot z życia pensjonatowe- 
go, których Perzyński był bohaterem i od- 
czytała pełen humoru. wiersz, ofiarowany jej, 
w którym Perzyński składa przysięgę, że 
nigdy więcej pić nie będzie. Przysięgę tę 
oczywiście złamał i to w obecności pani Ro- 
mer po premjerze „Lekkomyślnej siostry”, 
którą bardzo hucznie oblewali. 

Technika powieści Perzyńskiego jest ar- 
tystyczną fotografją zdarzeń życiowych, ma 
on ogromny umiar w ocenianiu wypadków 
życiowych. Większość artystów tak malarzy, 
jak i literatów, wkłada w swoje dzieła dużo 
suojektywizmu,indywidualizm autora bierze 
nieraz górę nad tematem. W powieściach 
Perzyńskiego autor znika, jest to cecha cha- 
rakterystyczna u Perzyńskiego, że na ludzi 
opisywanych patrzy on objektywnie od zew- 
rątrz. Drugą cechą  charakterystyczną jest 
umiejętność zahaczania mechanizmu  žycio- 
wego i beznamiętność, połączona z pewnym 
sentymentalizmem w stosunku do kobiety. 
Kobieta w całej twórczości Perzyńskiego 
odgrywa rolę prądu elektrycznego, pobudza- 
jącego mężczyznę do czynu, wszędzie prze- 
bija się myśl, że mężczyznę od upadku ra- 
tuje uczucie do kobiety. Perzyński opisywał 
w granicach przeciętności, czerpał tematy z 
życia mieszczańskiego, tak jak i Balzak i tak 
jak on był realistą, rozumiejącym znacze- 
nie namiętności do pieniędzy 'w życiu ludz- 
kiem. Tylko, gdy Balzak osobiście był ogar- 
nięty namiętnością zdobycia pieniędzy. Pe- 
rzyński przedstawia te sprawy objektywnie, 
patrząc z politowaniem na ludzi miotających 
się o pieniądze. 

Perzyński nigdy nie pisał powieści z te- 
zą. wyjątek stanowi ostatnia powieść „Klej- 
noty". Prelegentka znacznie wyżej stawi 
twórczość powieścicwą  Perzyńskiego nad 
sceniczną a zwłaszcza powieści  pózniejsze 
napisane po wojnie są Świetnie zbudowane 
i oddają po mistrzowsku realne typy ludz- 
kie, powikłanie i zazębienie wypadków ży- 
ciowych, w sztukach zaś widzi pewną 
przewlekłość i niewspółmierność napięcia 
dalszych aktów w stosunku do pierwszego. 

Po referacie artyści teatru pani Lewicka 
i pan Wyrzykowski odczytali doskonałe no- 
wele Perzynskiego „Tatuš“, „Premjera uda- 
na“ i „Klapa“. 

Po herbatce wywiązała się dyskusja, w 
której pierwszy zabrał głos p. Ludwik ChHo- 
miński, gorąco broniąc sztuk Perzyńskiego 
i stawiąc je wyżej od powieści. Zdanie jego 
povarł p. Wyrzykowski, traktując  twór- 
czošė sceniczną Perzyńskiego z punktu wi- 
dzenia i odczucia artystów wykonawców ról. 
Przy tej sposobności p. Wyrzykowski opo- 
wiedział kilka ciekawych charakterystyk za- 
chowywania się autorów podczas prób i na 
premjerach, mianowicie —- nerwowe, lecz 
ciche snucie się i bieganie Perzyńskiego za 
kulisami na premjerze, — gorączkowe ucze- 
nie, poprawianie, a właściwie przeszkadza- 

   

  

nie Przybyszewskiego i t. d. To wywołało *- 
i: p. Hulewicza przypomnienie kilku charak- 
terystycznych  zetknięć z Przybyszewskim, 
z którym również kilku innych gości miało 
zabawne epizody. 

„ Dyskusia skończyła się koło jedenastej. 
Na następną Środę zapowiedziany jest refe- 
iat „Romantyzm we współczesnej literatu- 
rze polskiej”, który ma być wygłoszony 
przez znanego krytyka literackiego p. Leona 
Pomierowskiego Z. K 

  

IX POLSKI KONGRES PRZECIW. 
ALKOHOLOWY W WILNIE 
W Wilnie, dn. 7 i 8 grudnia r. b. odbę- 

dzie się 1X Polski Kongres Przeciwałkoho- 
lowy. Przedmiotem obrad będą sprawy, do- 
tyczace metod zwalczania alkoholizmu, me- 
tod lecznictwa, kwestje eugeniczne w związ- 
ku z alkoholizmem, sprawa prohibicji, spra- 
wy pedagogiczne w związku z alkoholizmem, 
alkoholizm w różnych zawodach, alkoho- 
lizm a gruzlica i t. d. 

Oprócz posiedzeń plenarnych odbędą się 
posiedzenia w sekcjach: ogólnej, lekarskiej 
szkolnej, kolejowej, wojskowej. Odbędzie 
się również zebranie duchowieństwa w spra 
wie walki z alkoholizmem. 

Kongres będzie obradował w murach Uni 
wersytetu Stef. Batorego. Prawdopodobnie 
tamże, w czasie Kongresu będzie zorganizo- 
wana Wystawa Przeciwalkoholowa. 

Oczekiwany jest liczny przyjazd przed- 
stawicieli różnych organizacyj abstynenckich 
i antyalkoholowych, a także przedstawicie- 
la stałej Komisji przy Lidze Narodów p. 
Hercod'a, który 'wygłosi referat na pierw- 
szem plenarnem posiedzeniu Kongresu. 

Przybędzie też przedstawiciel Estonii 
prof. Ludwik Pusep, który również wygłosi 
odczyt na Kongresie. Będą wygłoszone refe- 
raty przez Dziekana wydziału lekarskiego 
Uniwersytetu poznańskiego prof. Pawła 
Gantkowskiego, prof. Jana Szmurły, b. po- 
słankę Moczydłowską, p. Moraczewską, ks 
prof. Jana Ciemniewskiego, ks. Gałdyńskie- 
go, p. Rudolfową Skokowską i in. Z wileń- 
skich działaczy na polu higjeny społecznej 
wygłoszą odczyty prof. Jan Szmurto, prof. 
Kazimierz Karaffa-Korbutt, prof. Stanistaw 
Władyczko, b. poseł dr. S. Brokowski, dr. 
A. Wirszubski i in. 

W związku z Kongresem będzie demon- 
strowany dła szkół, wojska i t. j. film „W 
sieciach niewoli", oraz teafr kukiełek. 

Zamierzane są wycieczki w okolice Wil- 
na. Miasto Wilno będzie podejmowało człon- 
ków Kongresu — rautem. 

Prezesem Komitetu Wykonawczego jest 
prof. Stanisław Władyczko. 

Biuro Kongresu czynne codziennie od 6 
do 7 m. 30 wieczorem, mieści się w gmachu 
Uniwersytetu, przy ul Uniwersyteckiej Nr. 3 
— wejście od Placu Napoleona. Telefon 
Nr. 3 — 48. 3 

Kącik Grafologiczny 
Łaskawi czytelnicy niech nie zapomina- 

lą zełączać na odpowiedź znaczka poczto- 
wego wartości I zł., 

Odpowiedź zgryźliwemu zrzędzie p. N. 

  

  

  

OTWARCIE 
NOWEGO KINA 55 

Ul. Wielka 25. 
MIMOZA“ film w 10 aktach. Arcy- 

dzieło sztuki filmowej!   
Przygody najpiękniejszej kobiety 

leońskiej z pod Moskwy 

a 
W sobotę, dnia 15 listopada o godz. 4 po południu. Wyświetlany będzie W 1 

DIARA 
Niezwykły przepych dekoracyj! | 
Z Olgą Czechową w roli tyt. 

Paryża podczas odwrotu wielkiej armji Napo- 

  

KINO 
MIEJSKIE 
SALĄ. MIEJSKĄ 

ml. Ostrobramska 3. 

„„ PREZYDENT” 
Bogata wystawa. Wytrawna reżyserja. Świetna gra. Nad program: „Pietrek na okręcie'* Komedja w 1 akcie. 

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

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

Kasa czynna od g. 3 m. 30. Początek 

Wspaniała treść, 

seansów od g, 4-ej. 

  

Dziś! 

KINO-TEATR 

„HELIOS“ 
Ul. Wileńska 38 

Tel. 926. 

poc 
Wspaniała opowieść miłosna. 

W roli gł. ulub. publiczn. 

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

(MARSYLJANKA) 

Laura La Plante iJOHN Śpiew—Chór—Przepych—Wystawa 
BOLES 

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

A. 
Dla młodzieży dozwolone 

  

Dźwiękowe kino 

„HOLLYWOOD: 
Mickiewicza 22. 

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

z ulubieńcem śpiewakiem MAURICEM CHEVALIER, który odśpiewa 
oraz Jeanette Mac Donald znana z filmu „Król Ż 

PARADA Ą4WOŚCI 

- 

  
w języku francuskim swoje piosenki 

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

Ceny zniżone tylko na pierwszy seans. Początek o godz. 4-ej ost. 10.30. 

  

Polskie Kino 

„WARD A* 

Wielka 30. Tel. 14-81 

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

„SKRZYBWLATA FLOTA" 
W elka epopea posi*t zna w 1 

W roli głó rej: RAMON NOVARRO 

powietrzu p. t. 

2 aktach. 
i ANITA PAGE. 

  

Kino-Teatr 

“6 wszechšwiatowej 
„STYLOWY sławy p. t. : 

WIELKA 36.   
N. Drogi Panie, powinien Pan się dziwić, 
że poświęcam Panu tych slów parę. 

Na uprzednio przysłaną kartkę i uwagi 
Pańskie nie odpowiedziałeni, ponieważ: 

1-о. Nie miał Pan racji. 
Il-o. Dotknął Pan nader boleśnie mej am 

kicji, jako Polaka. 
Drugą kartkę pominąłbym również mil- 

czeniem — ponieważ jednak Pan jest dalej 
natrętnym i gra rolę mentora, o co Pana nikt 
nie prosił, — odpowiadam: 

Bardzo możliwe, że odpisując mym ko- 
respondentom, w Szeregu zdań  „przepu- 
szczę” jakiś rusycyzm, lub germanizm 
to jednak jeszcze nie upoważnia Pana do 
robienia uwag, utrzymanych w stylu Pań- 
skich kartek. 

Uprzejmość jest moją dewizą i żądam 
jej bezwzględnie od każdego. 

Pozatem, gdyby wycofać z naszego ję- 
zyka wszystkie obce wyrazy i zwroty, po- 
zostałby się jedynie szkielet, bez możności 
poruszania Się. 

1 jeszcze jedno „a propos" zwrotu „po- 
stronny", Używał go już M. Rey, mówiąc: 

„A niechaj narodowie wsze postronne 
znają i t. d.". 

Zamykam na tem nasza korespondencję, 
przypuszczając, że tem samem oszczędzi 
Pan sobie na zakupywaniu kartek poczto- 
wych. 

Grafoto. Mój Panie! —Po mozolnym tru- 
dzie list Pański odcyfrowałem. 

Nie orjentuję się, o co Panu właściwie 
chodzi. 

„Bardzo to łatwo i wygodnie nazwać ko- 
goś „parafjaninem* i ukryć się za pseudo- 
nimiem. у 

Nie zna mnie Pan, tak zresztą, jak WSZy- 
scy moi korespondenci, niema Pan przeto 
danych nazywać innie kadzidłem. 

O, umiem prawdę powiedzieć w sposób 
przykry i ostry, ale tylko w cztery oczy. To 
moja zasada. 

: Kobietom staram się pisać grzecznie i 
składnie — ponieważ mam kult dla t. zw. 
„słabej płci”. 

To wszystko. 
Uderzył mnie w oczy szereg zdań, ręką 

z: skreślonych. -— B. ciekawy  charakte- 
re 
p 

Dużo trzężwości i realizmu, — scepty- 
cyzm, stanowczość i wytrwałość. 

Umie Pan być dobrym (b. dobrym) przy 
jacielem —  Ićcz i nieprzejednanym  wro- 
giem. , 

Nerwowość duża. Charakter zgruba 
ciosany — (nie gruboskórność — Broń Bo- 
że!), prosty i prawy. Coś ze starożytnego 
Rzymu czy Germanji. 

, Są-i wady duże, 
nja jest najkrótsza 
įeinošė lawirowa 

nie zawsze prosta li- 
1 w Pańskiem życiu. Umie 

nia wśród przeciwności. 

  

RADJO WILEŃSKIE 

SOBOTA, DNIA 15 LISTOPADA. 

11.58 — Sygnał czasu. 
12,5 — 12.50: Koncert popularny (płyty) 

1) Jale v“yovo. 2) Ichimeum v“yovo. 3) He- 
bejt Michomaim (Kupfer) 4) Haydn — Sza 
ra ptaszyna, (organy), 5) Saint-Saens — 
Taniec szkieletów. 6) Giordano Arja z op. 
„Andrzej Chenier* (Galli Curci), 7) Czaj- 
kowski — Dama pikowa (ork.) 

15.10 Komunikat meteorologiczny. 
15.30 — 16.10. „Kredyty zagraniczne 

Polski* — odczyt z Warszawy, wygłosi J. 
Nowak. 

16.25 — 16.30: Program dzienny. 
16.30 — 17.15: Koncert życzeń (Płyty). 
17.15 — 17.40 „Wawel jako rezydencja 

Prezydenta" — odczyt z Krakowa wygłosi 
dr. ]. Dobrzycki. 

17.45 — 18.15: Audycja 
Krakowa. : 

18.15 — 19- „O co walczymy“ — odczyt 
z Warszawy wygłosi b. premjer dr. K. Świ- 
talski. 

19 — 19.10: 
Kółek Rolniczych. 

16.10 — 19.35: Program na tydzien nast. 
19.15 — 1955: Prasowy dziennik radjowy 

z Warszawy. 
26 — 20.15: Feljeton z Warszawy. 
20.15 — 20.30: „Organizacja społeczna i 

zawodowa a Parlatzent* — odczyt wygłosi 
Kazimierz Leczycki, 

20.30: Muzyka lekka z Warszawy. 
22: Feljeton z Warszawy („Recepta na 

romanse kryminalne" — wygł. L. Marschak) 
22.15: Audycja poświęcona ś.p. Włodzi- 

mierzowi Perzyńskiemu. 1) Kilka słów wstęp 
nych wygłosi Michał Pawlikowski. 2) „Tę- 
sknoty“, zradjofonizowana nowela Wł. Pe- 
rzyńskiego. 

22.50 — 24: Komunikaty i muzyka ta- 
reczna z Warszawy. 

JM AN 
TWOJE DZIECI UCZĄ 
W OJCZYSTYM JĘZYKU. 
POMYŚLAŁ O TRAGEDJI MA- 
TLK, KTÓRYM OBCA SZKOŁA 
WYKRADA DUSZĘ DZIECKA? 

Złóż grosz na „Fundusz Polskiege 
Szkolnictwa zagranicą”, na konto 

P. K. O. 21895, Komitetu Obcho- 

du 25-lecia Walki o Szkołę Polską. 

  

dla dzieci z 

Komun. Wol. Tow. Org. i 

  

Ww 

Dziś! Oryginalny arcytwór stanowiący nową erę w historji ilustrujący najbardziej nieprawdopodobne, a jed- 
nak prawdziwe arcydzieło Kosztem dziesiątków miljonów dolarów przy udziale 100.000 ludzi stworzono 

ARKA NOEGO 
U w a g a: doceniając wielkie walory artystyczne filmu Arki Noego dla spotęgowania wrażeń specjalna ilustracja 
muzyczna: symfoniczna i 2 orkiestry dęte. Że względu na wysoką wartość artystyczną dla młodzieży dozwolone. 

arcyfilm 

Potężne epokowe arcydzieło w 14 aktach. 
roli gł. Dolores Costelo i George O“Brien 

  

Panle I Panowie, dobrze się reprezentujący, mogą otrzymać 
od zaraz stałą pracę w poważnej instytucji, 
stnych warunkach. Byt zapewniony. Zgłosić 
bistemi od godz. 17—20 pod adresem Wilno, W. Pohulanka 1. 
Biuro „Rachuba* tel. 3-67. 

     
na bardzo korzy- 

się z dowodami oso- LOKALE 
    

GIEŁDA WARSZAWSKA 
z dnia 14. XI. 30 r. 

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

i pół. Belgja 124,43 — 124,74 — 124,12, 
Kopenhaga 238,55 — 239,15 — 237,95. Lon- 
dyn 43,33 — 43,44 — 43,22, Nowy York 
8,915 — 8,935 — 8,895. Nowy York telegr. 
8,924 — 8,944 — 8,904. Paryż 35,04 —- 35,13 
— 34,95. Praga 26,45 — 26,51 — 26,39. 
Szwajcarja 172,94 -— 173,37 — 172,51. Wie- 
deń 12563 — 125,94 — 125,32. Włochy 46,71 
-- 46,83 — 46,59. Berli w obrotach pry- 
wataych 212,55. 

PAPIERY PROCENTOWE. 
3 proc. pożyczka budowlana. 4 proc. in- 

westycyjna seryjna 101,50. 5 proc. premjo- 
wa_dolarowa 54,75. 5 proc. konwersyjna 
48,50. 6 proc. dolarowa 75,50. 7 proc. sta- 
bilizacyjna 83. 8 proc. LZ BGK i BR., obl. 
BGK 94, te same 7 proc. — 83,25. 8 proc. 
obl. budowlane BGK 93. 8 proc. LZ TK 
Przem. Polskiego 88,25. 4 proc. ziemskie 
41,50. 4,5 proc. ziemskie 52 — 51,75. 5 
proc. warszawskie 36. 8 proc. warszawskie 
72 — 72,25. 8 proc. Częstochowy 64,50. 6 
proc. obl. poż. konw. m. Warszawy VIII i IX 
em. 50,50. 

CJE BK 
Bank Polski 160 "159,50 — 150,75. 
at 8,25. Norblin. 36 — 35,50. Sta- 

ce 13,50. rachow 

  

    
      
    
      
        

    
      

    
      
    

WYCIECZKI „FRANCOPOLU“ 

Święta Bożego Narodzenia 
w Zakopanem 

Wyjazd 22. XII. Powrót 29. XII. b. r. 

Święta Bożego Narodzenia 
w Paryżu 

10 i 15 dniowa wycieczka do Paryża. 
Wyjazd z Wilna 20. XII, b. r. 

Cena z paszportem i wizami od 690 zł. 

4 tygodnie na Rivierze Francuskiej. 
Wyjazd 1.II. Powrót 1. IIL. 1931 r. 

Cena od zł. 980. 
Szczegółowe prospekty, informacje i 

zapisy 

Wiino, Zamkowa 7. 
Przedstawicielstwo P.B.P. „Francopol“ 

s DO WSZYSTKICH! 
Jak zwykle i tym razem 

wzywamy wszystkich, 
nie posiadających jeszcze naszego losu 
do zgłoszenia się do biurą naszego 

celem kupna 
u nas 

naszego 
szczęśliwego losu 

Ciągnienie 
JUŻ we WTOREK 

18 b. m. 

  

& & 
® 

  

i S-ka 

Wilno, Wielka 44 
Centrala kolektury: 

Warszawa, Marszałkowska 146 
Konto P. K. O. 81051 

Firma egzystuje od 1835 roku. 

kaw 0000©©©666660Q0 7» 
CZY   

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

zdatną do użytku. 

Oferty w „Słowie* pod 
szonėwka“. 

„kapi-     

  

Iš r Mieszkanie 
3-pokojowe, kuchnia ze 

4 wszelkiemi | wygodami 
|LEKARZE| do wynajęcia ul. Szep- 

tyckiego 15. Dozorca 
JM wskaże. 

DOKTÓR 

Zeldowicz 
chor. skórne,  wene- Г 
ryczne, narządów mo- 
czowych, od 9—do 1, 

5—8 wiecz 
EAZA. PIENIĄDZE 

Kobieta-Lekarz SS solidnie 
na zabezpieczenie 

lt. Leldowiczow wekslowe i hipote- 
KOBIECE, WENE-| czne — z gwaran- 

cją zwrotu w ter- 
minie. 
Dom H.-K. „Za- 

RYCZNE NARZĄDUW 
D<W MOCZOW. 

    od 12—2i od 4—6 6 Ь 
ul. RE 24. 2 rid 

el, . 
  

  

Blumowicz Bezpłatnie! 
Napisz natychmiśbt 

choroby weneryczne, jmię, rok, miesiąc uro- 
skórne i moczopłciowe dzenia, otrzymasz ana- 

WIELKA 21 lizę charakteru, zdol- 
tel. 921, od 9—1i3—9 ności, przeznaczenia, — 

W Z. P. 25. określenie wažniej- 
szych faktów życia 

Dr. Kenigsberg — darmo. 75 gr. (zna- 

  

choroby skórne, „wene- s AE 
ryczne i moczopłciowe Warszawa, Psycho- 
Mickiewicza 4, Grafolog Szyller-Šzkol- 

t.el. 1.90. nik, Nowowiejska 32 
Od 9—12 i 4—8 

Stenografji 
listownie, szybko, jak- 
najdokładniej 

HanusowiEz 5: siais t 
s u stenograczn 

Zamkowa 7—1 A Vaikas Kacza 
Choroby skórne 26, Znającym stenogra- 
i weneryczne fję polecamy miesięcz- 

przyjmuje od 6—7 nik „Stenograf* (ste- 
ongramy  — tłumacze- 

Dr. Wolfson"'*- 

  

  

Dr. Bolesław 

  

  
  

choroby skėrne, wene- z 
ryczne i moczopłciowe Gont a 
Wileńska 7, od 9—1 LLOYD 
4—8 w. tel. 10-67. uj, Kijowska. <A 

AKUSZERKA Kondycii 

ŚMIAŁOWSKA na wyjazd na wieś po- 
ersz Gabinet Kosnie- SZukuje maturzystka 

tyczny, usuwa zmarszcz S aa 3 wróć 
ki, piegi, wsgry, łupież, Wego. Przygotow 
DAM, Kaki Е može do klas niższych. 
padanie włosów. Mic. Posiada referencje. Ła- 
kiewicza 46. skawe zgłoszenia przyj- 

| muje Adm.  „Słowa* 
i pod C. M. 

    

   

  

    

KOSMETYKA 

GABINET 
Racjonalnej Kosme- 

tyki Laczniczej. 
Wilno, Micsfewicza 31 

weksel m. 4. 
U d kobiecą Zgub. in blanco 

ro e konserwi- na 100 zh“ wyd. przez 

je, doskonali, aoświe- Arona  Melnika w 
ża, usuwa jej skazy Srzorgoniach, „został 
1 braki. Masa unieważniony dn. 5 
twarry i ciała (pani*; listop. r. b. 
Sztuczne opalenie c'- 
ry. Wypadanie włosów Znaleziono 

zegarek damski złoty. 
1 łupież.  Najnows<e 

zdobycze kosmetyk: 1a. о) odebrania—zaułek 
16—s,Oranżeryjny 3 — 7. 

„ cjonalnej. 
Codziennie od Z. 43. Godz. 3—3 i pół co- 

dziennie. 
w. Z. P. 

Cerę "1 zginęła erę zaniedbaną „„., 9 „9 suka ma- poprawia, pielęgnuje ścj żółtej z obrożą i 
oraz usuwa wady skóry. smyczą, wabi — 51р Gabinet Bomba*. Proszę a ła- a ” 

Kosmetyki Cedi6 skawe odprowadzenie 

      
GUBY 

  

  

  

Leczniczej lub A u za 
į , wynagrodzeniem. Ul. J. Hryniewiczowej. 6 żób оаО 

ul. WIELKA A 18 m3. 

wg.10-1i 4-7 
W. Z. P. 24%. 

POPIERAJCIE L.0.P.P, 
Poszukiwani są ENERGICZNI 
PANOWIE do lekkiej akwizycji, 
płacimy najwyższą prowizję. Solidnych 
i budzących zaufanie pracowników za- 
liczkujemy. Zgłaszać się od 9—1. Mi- 
ckiewicza 22 m. 8 (III brama). —2 

ы 
Bauman. 

  

  

    

          
    

       

           
  

  

  

Drukarnia Wydawnictwa „Słowe”, Zamkowa 2. 
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