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ROK IX. Ne 270 (2480)i 

SŁOWO 
WILNO, Niedziela 23 listopada 1930 

Dzisiejszy numer zawiera „Słówko” 

BIENIAKONIE -— Buiet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot*”, 

DUKSZTY — Bniet Kolejowy. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

KLECK — Sklep „jedność*. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — 5. Mateski. 

f. 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 

DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 

HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. 
IWIENIEC — Sklep Tytoniowy S$. Zwierzyński. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIEŚWIEŻ — ut. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgainia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski, 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 12. 
STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 — N. Tarasiejski. 
WILEĮKA POWIATOWA — ul, Mickiewicza 24, F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Ksieg. Kol. „Ruch“. 
WOLKOWYSK — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

Smarzyński. 
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PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu luh 
przesyłką pocztową 4 zi., zagranicę 7 zł. Konto czekowe P.K.O. 
Nr. 80259. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego numeru 20 g 

AARAZYYZIEOOA 30. 

DZIŚ WYBORY 
DO SENATU 

W ostatniej kadencji Senat będzie 

'niał o wiele większą rolę, niż w ze- 

szłej Na podstawie art. 125 bowien: 

Sejm zeszły mógł sam, bez Izby Wyż- 

szej zmienić koastytucję i to większoś 

cią 3/5 głosów. Obecnie zmiana kon- 

stytucji może nastąpić tylko za zgodą 

2/3 głosów Senatu. W dziele więc bu- 

uowania ustroju Senat obecny odegra 

pierwszo:zędną :0lę. 

W r. 1933 wypada elekcja nowe- 

go Prezydenta Rzeczypospolitej przez 

Zgromadzenie Narodowe. W Zgroma- 

dzeniu Narodowem posłowie i senato 

sowie mają równe głosy, a więc oby- 

dwa ciała równe uprawnienia, 

Gczywiście o ile powoływanie Głowy 
1aństwa nie zostanie przez nową kon 

stytucję zmienione. 

Naogół Senat uprawnień ma za- 

małe i sposób jego powoływania jest 

bliźniaczo podobny do sposobu wybie- 

iania posłów. Stanowi to jedną z naj- 

większych wad konstytucji 17 marca i 

. w pierwszym rzędzie zadaniem redak- 

torów nowej konstytucji będzie prze- 

kształcenie Izby Wyższej na instytucję 
$ywotną, pożyteczną i samodzielną. 

Lecz w pracy nad tą konstytucją dziś 

obierani senatorowie—1ak już zauwa 

żyliśmy — odegrają pierwszorzędna 

1olę. 

Wynik wyborów do Senatu nie bu- 

Czi w nas żadnych obaw. Niewątpli- 

wie wejdzie do Senatu  druzgocząca 

większość obozu Marszałka Piłsud- 

skiego, obozu naprawy konstytucji, о-- 
hozu konsolidacji, zgody i jedności 

jaństwowej, z'vołenników jakby się 
dawniej mówiło konstytucyjnej refor- 

my. Przeciwnicy z opozycji nacjonali- 

stycznej, lewicowej i mniejszościowej 

będą zapewne jeszcze dotkliwiej zwy 

ciężeni niż przy wyborach do Sejmu. 

Ponieważ do Senatu i Sejmu głosuje z 

tardzo małą zwaną ten sam wyborca, 

a wyborca w Polsce lubi wybierać 
ych co przeclioazą, więc każde wybo- 

ry do Senatu są u nas korektywą wy- 

borów sejmowych w tym kierunku. 
że to co jest większością w Izbie Po- 

selskiej staje się jeszcze liczebniejsze 
w Izbie Wyższej 

« Specialnie co do województw na- 

szych tj. Wileńskiego, Nowogródzkie- 
go, Poleskiego należy uważać za pe- 

wne, że wszystkie mandaty senator- 
kie niepodzieinie przypadną klubowi 

Jedynki. ks 

Starania endecji, która popełnia w 
swej niekonsekwencji rażące nieprzy- 

zwoitości np. soowodowała wycofanie 
dsty nr. 19 w Warszawie, a sama nie 

wycofuje swojej listy m. 4 na Wileń- 
szczyźnie, przy jeszcze znacznie mniej- 

szych szansach, będą miały jako sku- 

tek tylko ponowną  kompromitacje 

stronnictwa i niesmak do jego organi- 

żatorów wśród ich samych  dotych- 
czasowych zwolenników. 

  

Powinni jednak wszyscy stanąć 
do urn. Jest to kwestja wychowania 
coywatelskiego, kwestja sumienia oby 
Watelskiego. W tym wielkim sporze, 

„czy Polska ma zostać - żerowiskiera 

Dartyjnem, czy ma być państwem э 

Silnej wladzy, czy nadal пай Ро!зКа 
"a pozostač szkodliwa fikcja niewy- 

konalnej konstyiucji 17 marca, czy też 
Polska ma mieć nową, prawdziwą, po- 

Pij konstytucję — żłożenie dziś 

i 

głosu jest obowiązkiem obywatela 
Cat. 

  

NOWE ZARZĄDZENIE MINISTRA 
| 

| WARSZAWA. PAT. — P. minister skar 
| Bu wydał zarządzenie, aby Od wszelkich 
| Wpłat, uskutecznianych na poczcie na odro- 

_ Szone i na rozłożone na raty zaległości w 
/ąPOdatkach bezpośrednich i opłatach stem- 

Plowych bez względu na czas ich powsta- 
nia, pobierano od dnia 24 listopada aż do 
Odwołania karty: za zwłokę w wysokości 
p] do półtora procent miesięcznie, 
“Zac od ustawowego terminu płatności, za- 

miast 2 proc. miesięcznie. 

  

        

    

      

Opłata pocztowa uiszczora ryczaitem. 
Redakcja rękopisów niezamó i 
cja nie uwzględnia zastrzeże. 

z 

   ninistra- 
ogłoszeń. 

  

аса. 

    

Pogłoski o rewolucji w kox 
INFORMACJE PRASY EUROPEJSKIEJ 

BERLIN. PAT. — Prasa dzisiejsza, donoszac o krążących od kilku dni pogło+4 

skach o wybuchu rewolucji w Rosji Sowieckiei i zamordowaniu Stalina, podkreśla, że 

pogłoski te utrzymują się w dalszym ciągu. 

„Tass* ośwjadcza wprawdzie, że pogłoski te są fantastyczne, pochodzące ze 

źródeł antysowieckich i pozbawione wszelkich podstaw, jednakże twierdzeniu tem 

zaprzeczają wiadomości, najlchodzące z różnych krajów. 

I tak, dzienniki angielskie donoszą, że pogłoski o przewrocie w Moskwie ukaza- 

ły się również w Nowym Yorku, Lóndynie i Paryżu. Według „Dailly Express", dwa 
bataljony rekrutów z Izmajłowa w pobliżu Moskwy zbuntowały się i rozstrzelały swych 

oficerów. Zbuntowane wojska maszeriiją na Moskwę. Według dalszych  wiadamości, 

poiączenia telefoniczne z Moskwą są przerwane. 

Również z Helsingforsu donoszą, że połączenia teleioniczne i telegraficzne z Ro- 
sją sowiecką w piątek były przerwane. Biuro Conti pądkreśla też, że mimo zaprze- 
czeń ze strony sowieckiej, pogłoski o wybuchu rewolucji utrzymują się w dalszym 

ciągu. Faktem jest, że połączenia telefoniczne z Moskwą i inuemi miastami Rosji są 
przerwane i połączeń tych nie można otrzymać. Tak np., dziś przed południem nice 
można było uzyskać połączenia Berlina z Moskwą ani przez Rygę, ani przez Kowno, 
ani nawet przez Królewiec. Berliński urząd telegraficzny tłanraczy to warunkami atmo- 
sierycznemi. Natomiast połączenie iskrowe funkcjonuje regularnie. Telegraphen Union 

donosi z Kowna, że w ostatnich czasach krążyły równiez tam pogłoski 0 buntach w 

Moskwie. 

PORAŻKA STALINA W POLITBIURZE 

Ze strony dobrze poiniormowanej w Moskwie, wyjaśniają, że głosy te conaj- 
mniej są trochę przesadzone. Stalin w ostatnich czasach ponios! pewną kięskę w Polit- 

biurze, gdyż kilkakrotnie znalazł się tam w mniejszości, a kilka jego wniosków więk» 
szość Politbiura odrzuciła. Wobec tego stanowisko Stalina zostało zachwiane. Jedno- 

cześnie w Politbiurze powstała nowa grupa polityczna pod kia rownictwem* Woro- 

szyłowa, która popiera politykę Stalina, aby w ten sposób utrzymać status qua 
polityczne w kraju Grupa ta gotowa jest zdławić wszelkie ataki opozycji tak prawico- 
wej jak i lewicowej. Woroszyłow i członkowie jego grupy wyrażają pogląd, że dziś 

miemożliwa jest zmiana w Politbiurze, ponieważ stanowisko  partji komunistycznej, 
zwłaszcza ze względu na politykę zagraniczna, nie może być podkopywane. 

Porażka Stalina w Politbiurze tłumaczona jest kryzysem  aprowizacyjnym w 
Kraju i polityką deflacji. W kołach kierowniczych partji komunistycznej w Moskwie 
oraz wśróxi większości członków G.P.U. uważają za rzecz niewątpliwą, że dzis nie 
może być mowy O zmianie w składzie Politbiura. Telegraphen Union donosi dalej, że 

21 listopada między godz. 11 a 12 wbrew wiadomościom. podanym przez prasę za- 
graniczną o zamachu na życie Stalina, Stalin urzędował i przybył samochodem na po- 
siedzenie komitetu centralnego partji. Z Woskwy donoszą, że w porozumieniu ze Sta- 
mem i Woroszyłowem, komisarz urzędu administracyjnego armji czerwonej i mary- 
narki Gamarnik ma być usunięty ze swego stanowiska. у 

SPADEK KURSU CZERWONCA 

Według wiadomości nadeszłych z Rygi, krąża tami najrozmaitsze pogłoski na 
zemat rzekomych wvdarzeń w Rosji sowieckiej, aż do pogłosek o zamordowaniu Sta- 
lina. Pogłoski te wywołały w pewnych kołach niepokój, co wynika z faktu, że kurs 
czerwońca spadł do 3 łatów (wczoraj wynosił 3.60). Niektórzy kupcy, mający obsta- 
sunki dla Rosji sowieckiej, zwracali się do czynników kompetentnych z zapytaniami, 
co mają robić. 

Kursujące w Rydze pogłoski mówią o ostrych walkach wew:iętrznych w sze- 
regach partji komunistycznej, powtarzając naogół wersje, będące od paru dni w obie- 

w kilku stolicach europejskich. Pierwszem źródłem tych wszystkich pogłosek ma 
być Helsingfors, skąd przedostały się one do Łotwy, Estenji, Litwy, Niemiec i innych 
państw. 

Połączenia telefoniczne z Moskwą, o czem donoszą również z Berlina* istotnie 
były przerwane. Powodem przerwy jest jednak prawdopodobnie silna burza, która] 
spowodowała również przerwanie połączeń w samej Łotwie eraz komunikacji teleio- 
nicznej Łotwy z Estonją. Ruch graniczny pociągów na stacjach Stołpce i Niegorełoje 
na naszej granicy z Rosją, odbywał się zupełnie normalnie. 

e Sowiecka agencja telegraficzna Tass zaprzecza wszeikim pogioskom 0 rewolu- 
cji w Rosji sowieckiej, nadając pozatem w swoich serwisach radjowych zwykły ma- 
terjał iniormacyjny. 

  

Zaszczytne odznaczenie 
BIAŁYSTOK. PAT. — P. wojewoda białostocki Marjan Zyndram-Ko- 

ściałkowski został odznaczony przez rząd francuski krzyżem oficerskim Le- 

gji Honorowej. 2 

Ambasador Skrzyński na audjencjiu Ojca Św. 
RZYM. PAT. — Ojciec Święty przyjął na dłuższej audjencji ambasa- 

dora Skrzyńskiego. 

Francuski wniosek na konfe- 
rencję rozbrojeniową 

GENEWA. PAT. — Komisja przygotowawcza konferencji rozbroje- 
niowej uchwaliła wniosek francuski, zobowiązujący państwa do corocznego 
przedstawiania wykazów młodych ludzi, którzy otrzymali wyszkolenie woj 
skowe w roku ubiegłym. 

W kołach, zbliżonych do konferencji, łączą tę decyzję z wydanym 

niedawno w ltalji dekretem o obowiązkowem wyszkoleniu wojskowem, po- 
czynając od 18 roku życia. Następnie komisja odrzuciła propozycję delega- 
ia Italji, domagającą się roztoczenia kontroli nad fakultatywnem przygoto- 
waniem wojskowem we Francji. 

Z kolei odesłano do podkomisji rzeczoznawców wojskowych  wnio- 
sek nolenderski, domagający się corocznego przedstawiania wykazów bro- 
ni i amunicji, zarówno będącej w użytku, jak i zmagazynowanej. Następne 
posiedzenie komisji odbędzie się w poniedziałek. 

Przygotowania do Anschlussu 
WIEDEŃ. PAT. W obecności byłego kanclerza Schobera odbyło się 

w piątek posiedzenie u byłego prezydenta republiki austrjackiej Hainischa, 

nuiemieckolaustrjackiej wspólnoty pracy, organizacji mającej na celu przy- 

gotowanie Anchlussu. : 
Uchwalono wezwać austrjacką Radę Narodową i Reichstag niemiecki 

aby utworzyły wspólny podkomitet handlowo-polityczny, celem naradzenia 
się nad najbliższym krokiem handlowo-pelitycznym obu państw. 

Bandyci chińscy uwięzili księży katolickich 
CITTA DEL WATICANO. PAT. — Otrzymano tu wiadomość, że ban- 

dyci chińscy porwali i uwięzili jeszcze 4-ch księży katolickich. 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

  

   CENY OGŁOSZEŃ: w 
nadesłane milimetr 50 

  

  
z milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. 
Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W . 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Ad 
numerach  šwiatecz 

   
h 
ministracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 

Komunikaty oraz 
oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

do miejsca. Terminy druku mogą być przez Adniinistrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 
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TASS DEMENTUJE 

MOSKWA. PAT. — Agencja Tass stwier 
dza. że fantastyczne pogłoski, rozpowszech 

niane ze źródeł untysowieckich o rzekomym 
zamachu na Stalina, o buntach wojskowych 

w różnych miejscowościach, o aresztowaniu 

szeregu znanyca osobistości i t. p. — $а 

czystym wymysłem i pozbawione są jakiej- 

kolwiek podstawy. 

TO TEŻ DAJE DO MYŚLENIA 

MOSKWA. PAT. — Radjostacja mo- 
skiewska donosi, że sesja centralnego komi- 
tetu wykonawczego R.S.F.S.R. odroczona 
została do dnia 22 grudnia. * 

    
  

В. czerwoni Komend. 
o armji czerwonej 
Redakcja paryskiego czasopisma 

-osyjskiego „Dni**, wydawanego przez 
Kiereńskiego, urządza  perjodyczne 
wieczory dyskusyjne, na których oma- 
wiana jest obecna sytuacja w Rosji. 
Na jednem z ostatnich takich zebrań, 
które odbyło pod protektoratem 
samego Kiereńskiego, wystąpiło z dłuż 
szemi referatami trzech byłych ofice- 
rów sowieckich (t.zw. czerwonych 
komendantów ),. którzy udzielili obec- 
rym szeregu niezmiernie  interesują- 
cych informacyj o armji czerwonej, jei 
życiu i organizacji. 

B. komisarz. polityczny i oficer so- 
wieckiego sztabu głównego, Krjukow- 
Angorski, omówił rozwój historyczny i 
zasadniczy charakter poszczególnych 
etapów organizacji armji czerwonej. 
Ostatni etap organizacji wojska so- 
wieckiego, miauowicie zaprowadzenie 

„w armji tak zwanego systemu tery- 

  

'" torjalnego, przeprowadzany jest obec- 
nie z całą energją. Ostrożnie zaprowa- 
dzają bolszewicy w swej armji pono- 
wnie system komendy indywidualnej. 
Powstała już w Rosji akademja wo- 
ienno - polityczna, przygotowująca о- 
ficerów, którzy zarazem są komisarza- 
mi politycznyni armji. Dla oficerów, 
nie posiadających należytego wykształ 
cenia ogólnego, którzy jednakże ucho 
dzą za dobryci: fachowców  wojsko- 
wych, organizowane są specjalne kur- 
sy dokształcające. 

Drugi prelegent, b. komendant 
gzerwony Swiesznikow, zaznaczył w 
swem przemóweniu, że obecna armja 
sowiecka zasadniczo różni się od sta 
rej armji rewoltcyjnej. Armja dzisiej- 
sza opiera się już na zasadzie komple 
jowania kadrów oficerskich z pośród 
absolwentów . specjalnych szkół woj- 
skowych. prawie wszyscy oficerowie 
zmuszeni byli dodatkowo złożyć egza 
miny przed komisjami egzaminacyjne 
mi przy akader:ji wojennej. Wyjątek 
zrobiono tylke ala takich oficerów, 
jak Budiennyj, którzy zdobyli sobie 
powszechną popularność w czasie woj 
ry domowej. 
, Zasada „kłasowa* przestrzegana 
jest warmji czerwonej z całą  bez- 
względnością, gdyż bolszewicy dążą 
systematycznie do tego, żeby oficero- 
wie w armji byli tylko „chłopi od płu 
ga” i „robotnicy od warsztatu". 
„  Bolszewicy często bardzo wskazu- 
ją na to, że armja sowiecka, licząca 
zaledwie 600.0€0 żołnierza, jest pod 
względem liczebnym stosunkowo słab 
sza od armji panstw sąsiednich. Licze 
bność armji, —powiada Swiesznikow, 
— bynajmniej jednak nie może świad- 
czyć o pokojowych nastrojach bolsze 
wików. Bolszewicy tylko dlatego ma- 
ię tak słabą armię, że większej w dzi- 
siejszych warunkach nie mogliby wy- 
żywić. Dlatego też szkolą oni swych 
rekrutów w ter sposób, żeby każdy z 

rich na wypadek wojny mógł się ńa- 
tychiniast stać podoficerem (t.z. młod 
szym komendantem).  Swiesznikow 
wątpi jednak bardzo, by przy niskim 
ogólnym poziomie żołnierza rosyjskie- 
go system ten mogł dać dobre wyniki. 
„  O'ile chodzi o rewolucyjne nastro- 
je żołnierzy, —. to zdaniem Swiesz- 
nikowa — może być o nich mowa tyl 
ko tak długo, jak długo żołnierz jest 
w koszarach, w chwili natomiast kie 
dy chłop służbę wojskową porzuca, 
opuszcza go wszelka „rewolucyj- 
ność, 

„ Trzecim preltgentem był na zebra- 
niu dyskusyjneni paryskiego pisma b. 
oficer sowieckiej marynarki powietrz- 
nej, Wojtuk. I sn potwierdził wypowie 
dziane przez jednego z przedmówców 
zdanie o klasowym charakterze  so- 
wieckiego korpusu — oficerskiego. 
Starzy oficerowie pozostali tylko w 
bardzo nieznacznej zresztą ilości w 
niektór ych technicznych formacjach. 

   

  

E i i i A L ia ia PRACZE SRECY 

W ZESZŁĄ NIEDZIELĘ JEDYNKA ZDOBYŁA W  WOJEWODZ- 
TWIE WILEŃSKIEM 212.990 GŁOSÓW 

A CZWÓRKA TYLKO 29.473 

CZYLI STOSUNEK JEST TAKI, 

POLAKU-OBYWATELU NIE RZUCAJ GŁOSU SWEGO NA PRZE- — 

PADŁE, GŁOSUJ NA LISTĘ . 

JAK NA POWYŻSZEJ GRAFICE 

1 
KANDYDATAMI BBWR DO SENATU SĄ: W!FOLD ABRAMOWICZ 

ADWOKAT, STANISŁAW WAŃKOWICZ 

ZYGMUNT JUNDZIŁŁ ADWOKAT PROF. UNIW., 

DZEWSKI PROFESOR UNIW. 

(KOTA TIT LTS 

W piechocie natomiast korpus komen- 
dantów składa się już prawie wyłącz 
nie z „uświadomionych klasowo chło- 
pów i robotnikow*. 

Po referentach prelegenci odpowia 
dali na zadawane im pytania. Krjuko“ 
wowi Angorskiemu zadano, między in 
nemi, pytanie następujące: Czy na wy 
padek wojny z Polską i Rumunją ar- 
mja czerwona zostałaby rozbita przez 
ziednoczone wojska polsko - rumuń- 
skie? Krjukow odpowiedział: „Nie 
znajduję możliwości odpowiedzieć na 
to pytanie'... 

Na pytanie „na czem polega gen- 
jusz Trockiego?*  Krjukow odpowie- 
dział: „„Genjusz Trockiego, wyraził się 
w tem, że wbrew poglądowi szeregu 
innych działaczy, domagał się on 
przyciągnięcia do współpracy  ofice- 
rów kadrowych, którzy też odegrali ol 
brzymią rolę przy tworzeniu armji 
czerwonej. S 

Wreszcie na pytanie, czem należy 
sobie wytłumaczyć zwycięstwo Stali- 
na na ostatnim zjeździe komunistycz- 
nym, prelegent odpowiedział: „Co do 
zwycięstwa tego nikt nie miał żad- 
nych wątpliwości. Spędzili ludzi i ka- 
zali im głosować bez zastanawiania 

się nad tem, nad czem głosować mieli. 
To nie jest zwycięstwo, — jest to na- 
turainy rezultat systemu rządzenia”. 

B. POSEŁ PROSI © EMERYTURĘ. 
W kołach politycznych wielką wesołość 

wywołało niezwykie podanie, które wniósł 
do P. Prezydenta Rzeczypospolitej b. poseł 
Krempa (Zw. Chł.). 

P. Krempa posłował przez — 35 lat z 
początku do parlamentu  austrjackiego a 
poten: do wszystkich sejmów polskich. 

Był on jak już pisaliśmy, specjalistą 
od interpelacyj, któremi zasypywał wszyst- 
kie ministerstwa i o którym kursuje dow- 
cip, że za interpelację bra! pięć złotych. 

Obecnie p. Krempa — przepadł przy 
wyborach. Wysnuł z tego wniosek: należy 
mu się enteryrura za 35-letnie posłowa- 
nie i w tym sensie wniósł podanie do P. 
Prezydenta Rzeczypospolitej. 

  

PAMIĘTAJ, ŻE ROK 1930 JEST 
ROKIEM CZCI DLA MOWY OJ- 

CZYSTEJ! 

Złóż grosz na „Fundusz Polskiego 
Szkolnictwa zagranicą”, na konto 
P. K. O. 21895, Komitetu Obchos 
du 25-lecia Walki o Szkołę Polską, 

ZIEMIANIN — INŻYNIER, 

BRONISŁAW RY- 

  

ECHA WYBORÓW DO 
ŚLĄSKIEGO 

KATOWICE. PAT. Śląski urząd 
wojewódzki komunikuje: Prasa nie- 
mietka na Górnym Śląsku oraz dzien- 
niki w Niemczech podniosły ostatnio 
alarm z powodu masowego wykreśle- 
nia wyborców niemieckich ze spisów 

SEJMU 

wyborców do Sejmu śląskiego. Na 
podstawie protokułów, złożonych w 
niemieckich komitetach wyborczych. 
prasa ta wymienia około 10—30 tys. 
wykreślonych ze spisów, zaznaczając, 
że jest akcja o podłożu czysto  poli- 
tycznem i zgóry inspirowana. W celu 
odparcia tych zarzutów  przytaczamy 
cyfry urzędowe dotyczące wniesio- 
nych reklamacyj w okręgu Nr. 2., Ka- 
towice miasto i Katowice powiat, 
gdzie — według prasy niemieckiej — 
miała być wniesiona największa ilość 
reklamacyj. Według obliczeń miejsco- 
wych komisyj wyborczych, ogólna 
liczba wyborców w okręgu wybor- 
czym Nr. 2 do Sejmu sląskiego pier- 
wotnie wynosiia 211.274. Wniesiono 
reklamacyj 6 wpisanie, które uwzględ 
niono, 145. Razem 211.419. Wniesio- 
no o wykreślenie: a) z powodu braku 
obywatelstwa polskiego 5.304, b) z 
innych przyczyn — 111. Wykreślono 
ogółem 5.415. Zatem liczba zmniejszy 
ła się do 206.004. Do głównej komi- 
sji wyborczej Nr. 2 w Katowicach 
wniesiono odwołań 1.154, z których 
uwzględniono 1.036. Ostateczna licz- 
ba wyborców wynosi 207.040. Zatem 
ogólna liczba wyborców zmniejszyła 
się o 4.234 osoby, t. į. około 2 proc. 

SZEF CYWILNEGO LOTNICTWA 
BUŁGARII W POLSCE 

WARSZAWA. PAT. — W dniu 
22 b. m. przybył do Warszawy na kil- 
kudniowy pobyt w Polsce dyrektor 
bułgarskiego lotnictwa cywilnego inż. 
Czokojew w towarzystwie pilota p. 
Matwiejewa. 3 

W godzinaci: przedpołudniowych 
dyr. Czokojew : p. Matwiejew w to- 
warzystwie bułgarskiego posła w War 
szawie p. Robefia, złożyli wizytę p. 
ministrowi komunikacji Kuehnowi.» W 
czasie swej bytności w Polsce dyr. 
<zokojew zwiedzi nasze wytwórnie sa 
molotów w Warszawie, Poznaniu, Bia 
iej Podlaskiej i Lublinie. W przyszły 
piatek goście oJlecą samolotem Pol- 
skiej Linji Lotniczej do Bukaresztu. 

\



        

2 

ECHA KRAJOWE 
DROHICZYN n/Bugiem. 

— Drohiczyn nad Bugiem należy do sta- 
rych, ciekawych i pięknych osiedli. Głogier 
w swojej „Geografji historycznej ziem daw- 
nej Polski“ opowiada, jako „na prawym 
„brzegu Bugu w Drohiczynie podlaskim na 
„stromej górze już za doby Piastów istniał 
„gród warowny w którym Konrad, ks. ma- 
„zowiecki, osadził roku 1237 część zakon- 
„nych braci Dobrzyńskich, wzbraniającą się 
„połączyć z Krzyżakami, i nadał im część zie 
„mi  poldaskiej rniędzy Bugiem i Nurcem 
„aż ku granicom Rusi* z obowiązkiem bro- 
„nienia Mazowsza od napadów pogan. Ale 
„Tatarzy zburzyli ten gród w roku 1241, a 
„wtedy zajęła Podlasie Litwa. Drohiczyn po 
„siadał trzy piękne kościoły i od roku 1661 
„Szkoły jezuickie, które przeszły w roku 
„!774 do Pijarów" (str. 206). 

Dziś Drohiczyn nad Bugiem to małe mia 
steczko, liczące ludności 2600 dusz. Osiedłe 
ma kilka ulic i plac w kszałcie czworoboku 
zabudowanego domami i dworkami, z tych 
— jeden na uboczu, — prześliczny. Sposób 
zabudowania —. swojski, polski. W Czasie 
tygodniowych targów i dorocznych jarmar- 
ków plac się ożywia: zjeżdżają się bliżsi i 
dalsi gospodarze wiejscy o wyraźnych ty- 
pach Jadźwingów. W dniach powszednich 
na rynku cisza. Spotykasz mniejsze lub więk 
sze, stada gęsi, poważnie kroczących; tu 
bawią się żydzięta; przeciąga młodzież szkoł 
na » przebiegają starozakonni w czapecz- 
kach mody warszawskiej. tu już nie 
kresy: pan, chiop i Żyd mówią tylko 
po polsku. Mamy kilka sklepów chrześcijań 
skich i restaurację polską. | 

. Trzy kościoły, o których wspomina Glo- 
gier, istnieją. Dwa są prawie w ruinie, a 
irzeci służy jako świątynia parafjalna. Nie 
śmiałbym powiedzieć, że jest ładna, bo to 
barok roboty widać domowej,  oszpecony 
późniejszemi  upiększeniami w stylu „pej- 
zanskim.“ 

Mamy gimuazjum państwowe, mniejsze 
seminarjum duchowne, szkołę powszechną 
lekarza, aptekę, magistrat, urząd pocztowo- 
ielegraficzny, posterunek policyjny i prom, 
na Bugu. Warstwę, żyjącą książką i myślą 
społeczną, stanowi nauczycielstwo i kilku 

scowych jednostek wykształconych. 
iękne położenie Drohiczyna, tajemnicze a 

dalekie rozłogi brzegów Bugu, rodzą nastro 
je lepsze, ale zarazem oddalają od umysło- 
wych zagadnień ducha. 

Dnia 2 — 4 października odwiedzał se- 
minarjum mniejsze JE biskup Łoziński. Za- 
latwił sprawy zakiadu naukowego, był na 
wykładach i wyjechał, zostawiając po so- 
bie pamięć subtelną swojej wykwintnej pro 
stoty i uprzejmości. 

Dnia 25 października miasteczko nasze 
witało uroczyście i szczerze p. Zyndram Ko 
ściałkowskiego, wojewodę swego z Białego 
stoku Pan wojewoda, zwiedziwszy w Dro- 
hiczynie stare i nowe pamiątki i urzędy, za- 
witał do seminarjum, które, jak widać było 
z przemówienia p. Zyndram - Kościałkow- 
skiego, zajęło go bardzo. Wrażenie było do- 
datnie: na wezwanie p. wojewody wycho- 
wańcy seminarjum odpowiedzieli okrzykami 

na cześć Polski i Marszałka Piłsudskiego. 

Odznaczyła się orkiestra seminarjum. ‚ 

Nie mogę pominąć ślicznej i serdecznej 
akademji urządzonej dn. 11 listopada na 
cześć wyzwolenia Ojczyzny. Żywy obraz, 
odczyty, deklamacje, śpiew i muzyka — u- 
daty się dobrze. k 

Opowiadam o tem, co przeszło. W Drohi 
czynie nad Bugiem ludzie pracują, więc go- 
rączki nerwowej nie znają. Myśli nasze. jak 
iale Buga, toczą się spookjnie, i cicho łączą 
się z sercem naszej Matki - Ojczyzny. | 

X. Michał Rutkowski. 

    

GŁĘBOKIE 
— Z wystawy powiatowej. 13 listopada 

w czwartek, dzień rynkowy. W tym dniu 

ma się tu odbyć Wystawa Przysposobienia 

Rolniczego. Pogoda — coś okropnego: 

deszcz, śnieg wiatr. Na ulicach wszędzie 

b'oto, wszędzie kałuże wody. Można przed 

stawić sobie, jaka przyjemna droga musi 

być tam, gdzie się kończy bruk miejski, a 
zaczynają sławne gliny dziśnieńskie. 

Wchodze do sa В Domu Parafjalnego, 

gdzie się mieści Wystawa. Przeważa mło 

dzież wiejska,  przystrojona odświętnie: 

chłopcy w kołnierzykach,  krawatach, ob- 

cisłych butach, spodniach galife, dziew- 

częta upudrowane, w ażurowych pończo- 

chach i wysokich sznurowanych bucikach. 

Na czterech rzędach ław, zasłanych sa- 

modziałami, leżą stosy buraków, kartofli, 

kilka kupek kapusty, trochę Inu. Przeważa 

ja buraki, — olbrzymie Żółte ekkendorty. 

Nad każdą kupką  ziemiopłodów widnieje 

= 
— 
Е2 
"NAD BRZEGAMI 

' PŁOWEGO TYBRU 
(Korespondencja własna „Słowa”) 

Rzym, w listopadzie. 

  

  

Dłuższy pobyt w Wiecznem Mie- 
ście wywiera swoisty wpływ na umy- 

słowość i na odczucie zjawisk: czło- 

wiek mimowoli patrzy na wszystko to, 

_ co się dzieje; z odmiennego jakiegoś 
punktu widzenia. Z jednej strony jawi, 
się pewien przesyt, wypływający praw 
dopodobnie z ciągłych zazębień się 
stuleci, prawdy historycznej i legendy, 
a z drugiej nabiera się wyrozumiało- 
ści, z równoczesnym zanikiem pocho- 
pu do entuzjazmu. Prawie bezwiednie 
przesiąka się tą specyficzną atmosferą 
Rzymu, której darmo szukać gdziein- 
dziej: jest bowiem tutaj coś tak swoiste 
go, tak różnego i tak nieokreślonego, 
że napróżno człowiek starałby się O 
określenie nawet w dałekiem przybli- 
żeniu tego piętna miasta dwu stolic. 

jednym z najbardziej znamiennych 
objawów tego wpływu jest wyrobienie 
zmysłu krytycznego, który czasem prze 
radza ' się w formę szkodliwego 
autokrytycyzmu,  uniemožliwiającego 
wprost jakąkolwiek twórczość. I ni- 

gdzie może, jak tutaj właśnie, nie do- 
znaje się tak wyraźnie uczucia zniko- 
mości naszych wysiłków wobec tego, 
co było i tego, co być musi. A jedno- 

cześnie jest we wszystkiem, nawet 
w ruinach na Forum Romanum, jakaś 
nieobjęta wprost tężyzna życia, która 
szydzi jakądyby z każdego potknięcia 
się na drodze ku jutru. 

    

etykietka z nazwiskiem, oraz ilością zebra- 

nego plonu, a obox leży kajecik, zatytuło- 

wany: „dzienniczek konkursowy““. 

Po rozejrzeniu się na sali spostrzegam 

większą grupę młodzieży, otaczającej dwóch 

panów, w których poznaję p. , Edmunda 

Kołłątaja z Sielc 1 inż. Czerniewskiego z Wil 

ua, rozmawiających w dużem otoczeniu słu 

chaczy z jasnym  blondynem 0 zamaszy- 

ście zczesanej na bok czuprynie. To od- 

bywa się egzamin konkursistów, stoiących 

przy swych eksporatach 
Zatrzymuję się i słucham. | : 

— W dzienniczku pana napisano, że po- 

le pod buraki było zaoranę na jesieni. A 

czy nie lepiej byłoby zaorać na wiosnę? 

— Nie, na zimę lepiej, — stanowczo za- 

przecza blondyn. 
— Dlaczego? + 3 

— Bo ziemia zaorana więcej naciąga wił 

goci. od mrozów robi się więcej pulchna., 

żeli niezaorana. A jak orać na wiosnę, to 

mia bardzo wysycha. у 

— Dobrze, otrzymał pan pięć punktów, 

za egzamin. ч 
Następnie zapytywana 

pod błękitną rogatywką. г 
—. Kogo pani będzie karmiła temi bura- 

kami? 
— Krowy — odpowiada dziewczyna — 

bo od buraków więcej mleka dają. 
— A dlaczego? х 

-— Bo są bardzo pożyteczne. 

—- To niezupełnie dokładnie, — zastrze- 
ga egzaminujący. — Nięch wyjaśni przo- 
downik zespołu. 

Przez tłum przeciska się barczysty kawa- 
ler w zielonym krawacie. 

zi 

  

jest dziewczyna 

--- Bo buraki sa soczyste — odpowia- 
da 7 godnością. — Buraki w zimie zastępu- 
ją zieloną trawę. Ё a 

Następnemu chłopakowi nie powiodło 
się. 
zk W dzienniczku pana jest podany zysk 

4 zł. z pólka. Jak to pan obliczył? 
Milczenie. 
— Może to 

czył? 
— To nie ja -— odpowiada młodzian — 
przodownik liczył, a ja tylko pomaga- 

nie pan, a kto inny obli- 

to 
łem. 

Eczamin każdego konkursisty trwa od i 
do 5 minut. Po półgodzinnem przysłuchiwa- 
niu, się zaczynam wprost sie zachwycać. Jak 
łatwo te, najprawdziwsze przecież dzieci, 
wsi, naszej zacofanej wsi, których się zaw- 
sze widzi w kościele, na kiermaszu, na wiej 
skiej ulicy. opanowują podstawowe wiado- 
mości z uprawy roli! ; 

Zaciekawia mnie, jak się ustosunkowują 

starsi, ojcowie, do tych konkursów. a 
Zapytuję na ten temat babę, stojącą 

przed kupką buraków z tłomoczkiem w rę- 
ku, 

'— Czyście u siebie 
buraki?- 

— Dy my nie mieli, ale położywszy dob 
rze gnoju, to możeby i wyrośli. 

— Ot, durna baba,! — odezwała się po 
bialcrusku stojąca obok brodata siermięga z 
batem w ręku — czyż to takie buraki od 
gnoju, to różne popioły podsypywal. || 

Tu sie wmieszai do rozmowy właściciel 
buraków: . : 

—. Nie, dziadźko. ja żadnych popiołów 
nie dawał, ale polewał gnojówką i motyko- 
vat przez całe lato. W naszej wsi — po- 
wiada rezolutnie, zwracając się do mnie — 
baćkowie też na początku nie wierzyli, żeby 
z tych konkursów co mogło być. Mówili, 
że to rząd chce wypróbować ziemię, ażeby 
powiększyć podatki. Byliby nawet nie ро- 
pozwolili nam, tylko, że nauczyciel dopo- 
mógł. Ale i to, jak kartofle obeszły, to zna- 
chodziliśmy wyrwane i postawione korze- 
niami do góry. Zato teraz, kiedy zobaczyli, 
że u nikogo nigdy w naszej wsi takich bu- 
raków i kartofli nie było, to sami prosili 
nauczyciela, żeby na drugi rok do konkur- 
su zapisał. 

-— Jakaż to wieś? 
—- Kwacze, gminy Głębockiej. 

Spotykam dyrektora Stacji Doświadczai- 
nej w Berezweczu p. leona Niewiarowicza, 
który — chociaż tutejszy rodem -— tylko nie 
dawno przeniósł się z Poznańskigo 

—. jak się panu Wystawa podoba? — 
zapytuję. 

— Panie, -- powiada — toż bajecz- 
ne urodzaje buraków. Niech się chowa Poz- 
nań: mogą sobie uprawiać żyto i pszen 
ale hodowię od nich odbierzemy. Tru 
im będzie konkurować z naszemi warunk 
mi, specjalnie do hodowli stworzonemi. 
hektara mamy pó 1000, 1400, 

mieli takie ładne 

7 
1259 

kwintali burakow. I to przeciež pierwsze kros proc. 
kit 

Przy tutejszych świetnych koniczynach i 

  

NORUM* i „MORE POLONORUM* 

Być może, że to właśnie dzięki te- 

mu krytycyzmowi, rozbudzonemu pod 

wpływem Rzymu, uderzyły nas zasad- 

nicze różnice w upamiętnieniu dwóch 

różnych rocznic na terenie Wiecznego 

Miasta przez dwa sąsiednie narody. | 

Otóż, jak powszechnie wiadomo i 

jak zresztą Wilno dało temu wyraz, 

święcąc uroczyście i poważnie tę rocz 

nice. Litwini na całym świecie obcho- 
dzą pięśsetletnią rocznicę śmierci Wiel 

kiego Księcia Litwy, Witolda Kiejstu- 

towicza, zmarłego dnia 27 październi- 

ka 1430 r. w Trokach i pochowanego 

w Wilnie. Naturalnie i kolonja litew- 

ska w Rzymie postanowiła uczcić „il 

5 centenario di Vytautas il Grande“. 

Uroczystość ia miała miejsce, jak 

czytamy w „Il Messaggero*, według 
komunikatu, spreparowanego przez Lit 

«vinów (jak świadczy o tem dobra or- 

tografja nazwisk) i rozestanego do 

ism, w obecności ministra litewskiego 

vrzy Stolicy Apostolskiej d-ra Saulysa 

oraz zaproszonych gości. Komunikat 

głosi dalej: : , EB 

„Po przemówieniu okolicznościo- 

wem p. Jereminasa, tłumaczonem na 

włoski język przez p. prof. Salvatori - 

ego, oraz po odśpiewan iu prześliczne” 

g0 hymnu narodowego litewskiego, | 

toaście, wzniesionym przez ministra 

dr. Saulysa, wszyscy ochoczo zaszczy 
cili stoły zastawione „more Lituano- 

rum“. 
Przynajmniej Litwini w Buenos Ai- 

res uczciłi W. Księcia Witolda ufundo 
waniem szkoły, ochronki i bibljotek, w 
Chicago zamówili solenna mszę św. 
a w Rzymie skończyło się na stołach, 
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Oficera litewskiego zastrzelono na granicy 
Na pograniczu polsko-litewskiem został zastrzelony podczas usiłowania ucieczki 

do Polski porucznik armji litewskiej Jan *sudalis. Zbiegł on z więzienia szawelskiego, 

gdzie odsiadywał karę 8 lat ciężk. więzienia. Litwini zabrali ciało zabitego przez nichi 

oficera. 

Uciekli przed zesłaniem na Sołówki 
Nocy wczorajszej przekroczyli koło Wilejki granicę z Sowietów do Polski Czer- 

miawski Antoni z żoną Zoiją oraz Antoni i Onuiry Zaoorowscy, którzy zbiegli przed 
zesłaniem na wyspy Sołowieckie. 

W rocznicę Zgonu 
W najbliższą środę, dnia 26 listopada, jako w 75 

Adama Mickiewicza zostanie dokonane odsłonięcie 

Adama Mickiewicza 
ro cznicę śmierci 

ufundowanych przez 
grono maturzystów b. I gimnazjum w Wilnie z łat 1907, 1908, 1909 dwóch 
tablic pamiątkowych, umieszczonych na tych domaci:, w których Wieszcz 
mieszkał, a mianowicie na domu Nr. 5 przy zaułku literackim oraz na do- 
mu Nr. 46 przy ul. Wielkiej. 

Odsłonięcie nastąpi bezpośrednio po nabożeństwie żałobnem, które 
będzie odprawione w kościele św. Jana o godz. 9 rano. Osobne zaproszenia 
wysyłane nie będą. 

Na domu przy ul. Wielkiej Nr. 46 wmurowano następujący napis: 
„Z tego domu wyjechał w dniu 6 listopada 1824 zesłany do Rosji Adam 
Mickiewicz, opuszczając Wilno na zawsze”. Na domu przy zauł. Literackim 
Nr. 5, napis opiewa, iż „W tym domu mieszkał Adam Mickiewicz w roku 
1823“. 
  

UWAGA! 
   

Tylko z kwadratową marką fabryczną 
z datą 1924 r. według poniższego wzoru 

  

  

       
KALOSZE | 

  

SĄ ZNANE PRAWDZIWE RYSKIE 

„BUADRA T* (xwaDRAT) 
Ostatnie nowości sezonu 1930—31 

Żądać wszędzie 
Przedstawiciel E. TUWIM, Warszawa, 

dla znawców smakoszėw! 
ZNANA FABRYKA CZEKOLADY I KAKAO 

POLECA SZANOWNEJ PUBLICZNOŚCI SWĄ 

Herbatę „RUSSIA” 

  
      

    

    

  

    

ŚNIEGOWCE 
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skonale   

odznaczającą się delikatnym smakiem 
i przyjemnym aromatem przyczem jest 
bardzo oszczędną w użyciu, gdyż do- 

  naciąga. 
  

  

takich burakach trzeba tylko całą parą brać 
się do hodowli. ‚ 

Przedstawiciel miejscowego  Towarzy- 
stwa Rolniczego informuje, że konkursy 10! 
nicze rozpoczęły się w powiecie Dziśnień- 
skm od 1929 roku. W roku bieżącym sta- 
nęło do konkursów 282 chłopców i dzie 
cząt, zgrupowanych w 42 zespołach. Wszy- 
scy przesłuchali jednodniowe kursy uprawy 
ej rośliny, którą mieli się zajmować, a t. 

zw. przodownicy zespołów ponadto specjal- 
ny kurs trzydniowy. Do zbiorów jednak nie 
wszycy wytrwali, a tylko 244, czyli 85 

  

  

      

„Rekordowy plon buraków — 1215 kwin- 
tali, czyli 7412 pudów z hektara, przecięt- 

zastawionych „more Lituanorum“, czyž 
by zgodnie z pogańskim obyczajem 
styp pogrzebowych? 

Trochę inaczej przedstawia się ucz- 
czenie przez kolonję polską rocznicy 
odzyskania niepodległości przez Rzecz- 
pospolitą Polską w dniu 11 b. m., po- 
łączone z uczczeniem setnej rocznicy 
„powstania 1863 roku i dziesiątej rocz 
nicy zwycięstwa nad bolszewikami. 
Rano uroczysta msza św. w kościele 
św. Stanisława, a po południu „more 
Polonorum" odczyt po włosku o po- 
wstaniu 1830 r. i o wojnie 1920 roku 
w obecności członków dwóch ambasad 
podsekretarza stanu Fani'ego, amba- 
sadorów Hiszpanji i Brazylji, mini- 
strów Rumunji i Venezueli, Łotwy, Wę 
gier, Czechosłowacji, charge d'affaires 
francuskiego, generałów, przedstawi- 
cieli, świata kuliuralnego, dyplomatycz 
nego włoskiego, oraz kolonji polskiej. 
Odczyt został urządzony przez Towa- 
rzystwo im. Adama Mickiewicza pod 
patronatem p. ambasadora Steiana 
Przeździeckiego, który sprawował ho- 
nory domu w pięknym salonie, łaska- 
wie użyczonym przez iedno z towa- 
szystw rzymskich. Szereg  projekcyj 
świetlnych zaznażomił liczniezebranych 
słuchaczy z osobami i wypadkami z 
powstania 1830 r. i z wojny 1920 r. 

,. Ktoś z naszych 'włoskich przyja- 
ciół zauważył, że widocznie Polacy są 
zwolennikami .regime'u suchego”, a 
Litwini uznają .„regime mokry dla te- 
go rodzaju uroczystości narodowych. 

Zresztą, co i jak kto lubi! 

PRAWDY ! NIEPRAWDY HISTO- 
RYCZNE. 

Jugosłowianie, nasi pobratymcy wy 
stawili pomnik wdzięczności dla Fran- 

  

ny zaś dla wszystkich uczestników — 569 
kw, czyli 4080 pudów, 

Ten średni konkursowy dziśnieński uro- 
dzaj buraków więcej niż dwukrotnie prze- 
wyższa średni pięcioletni urodzaj wojewó- 
dztwa Poznańskiego. 

To znaczy — nie święci garnki Iepią! 
, Te kilkaset konkursistów w jednym po- 

wiecie świadczą, że z naszego zacoianego 
gospodarza już się wyrabia współczesny rol 
nik — fachowiec w swoim zawodzie. 

„ Ani sie obejrzycie, Państwo, jak pozna 
uiacy do nas uczyć się pojadą! 

Byleby tylko na wieś szło | jaknajmniej 
polityki, a jaknajwięcej gospodarki. j 

Kajetan Oichowicz. 

IX-ty „Tydzień Akademika 
DWIE ROCZNICE. —.„MORE LITUA- 

  

cji za pomoc, udzieloną i udzielaną w 
dalszym ciągu przez Francuzów zjed- 
noczonemu narodowi S$. H. S. Nic w 
tem dziwnego, przeciwnie nawet —- 
dowodziłoby to istnienia prasłowiań- 
skiego uczucia głębokiej wdzięczności 

okazane serce, gdyby nie malutkie 
sle... 

Otwórzmy nawias. Otóż dwa czy 
irzy lata temu, będąc w Brindisi, wi- 
czielišmy tego rodzaju tablicę pamiąt- 
kową, wmurowaną przez specjalny ko 
mitet serbsko - włoski w 1924 roku w 
porcie: 

„Od grudnia 1915 r. do lutego 1916 
r. marynarka włoska w ciągu 202 pod- 
róży przewiozła 115.000 ze 185.000 
zbiegów, którzy z przeciwnego brzegu 
wyciągali ręce, a w ciągu 584 wypa- 

dów na pełne morze czuwała, chroniąc 

rd nieprzyjaciela przewóz wojsk serb- 
skich”. 

Cytry, podane w 1016 roku przez 
dzienniki szwajcarskie į Journal de Ge- 
neve), mówią jeszcze wyraźniej, że 
marynarka włoska w ciągu trzech mie- 
sięcy „przewiozła z Albanji 260.895 
oficerów, żołnierzy i uciekinierów cy- 
wilnych, 68 armat, i około 11,000 ko- 
ni. Nie odbyło się to bez dotkliwych 
strat w postaci 2 kontrtorpedowców, 
oraz kilku statków, uzbrojonych na 
czas wojny, a należących do marynar- 
ki handlowej. 

Zamknijmy nawias. 

Uroczystości belgradzkie mają cha 
rakter manifestacyjnego pomijania mil- 
czeniem pomocy, udzielonej przez Wło 
chy rozbitkom wojska serbskiego cza- 
su wielkiej wojny. Nie wchodzimy w 
to, jakie stosunki obecnie łączą te pań- 

   
   

Zabezpieczenie przyszłości 
Jaka szalona jest różnica wielkości dro- 

gi, jaką odbywa pieniądz, idący do nas — 
i od nas odchodzący. Rzadko się zastana- 
wiamy nad tym niewesołym faktem. Bo i 
poco? 

Pracować trzeba dzień po dniu, cały dłu 
gi miesiąc, żeby dostać swoją pensję. i oto 
— nie wypłacają Ci jej w całości, zawsze 
coś strącą. A ledwie przyjdzie człowiek do 
domu, — schudnie mu pugilares do poło- 
wy. Kwit komorniany już czeka, służąca py 
tająco patrzy, a żona z ołówkiem w ręku 
coś liczy, coś, co w żaden sposób  zgo- 
dzić się nie może. 

Wyjmujesz te ciężko zarobione pieniądze 
i dzielisz: „A to na życie”*, — mówisz 
dając żonie— czy starczy? Sobie zostawiłeś 
zmikomą sumkę na tramwaje i papierosy. i 
zadumałeś się smutnie z głową skołataną na 
ręku 

„Czy zawsze będę mógł pracować i 
przynosić do domu paczuszkę banknotów. 
Czy mi starczy sił i na jak długo? myślisz. 

Nerwowym ruchem wyjmujesz odliczo- 
ne dla siebie na swoje wydatki złotówki, 
©dejmujesz z nich kilka i mówisz do żony. 

„Kochanie, wiesz co trzeba zrobić wspól 
nie: kupić sobie dla naszej starości niezależ 
nej, książeczkę  oszczędnościową PKO. 
Spadnie nam troska z głowy, jeśli to uczy 
nimy. Patrz oto nioja część na ten cel, a 
ty ile dasz z gospodarskich oszczędności? 
Bo w tej książeczce jest nadzieja naszego 
życia i zabezpiecz ena przyszłość. 
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stwa, uważamy jednak, iż nie należy 
do słowiańskich obyczajów zamazywa- 
nie milczeniem faktu, iż ktoś, do kogo 
dziś żywimy takie czy inne uczucia, 
wyciągnął do nas rękę w przeszłości, 
udzielając pomocy w nieszczęściu. Te- 
go rodzaju stanowisko wywołuje zby- 
ieczne i szkodliwe jątrzenia w chwili, 
w której samo życie komplikuje współ- 
egzystencję na kontynencie. Względy 
polityczne są przemijające, są bowiem 
wartości trwałe i takich należy doszu 
kiwać się, miast dolewać oliwy do og- 
nia. 

Naprężenie, panujące w stosun- 
kach włosko - irancuskich, podsycane 
bywa tego rodzaju zjawiskami właś- 
nie, bo tylko tak tłumaczyć można np. 
dopuszczenie do złożenia wieńca na 
grobowcu Nieznanego Żołnierza w 
Rzymie grupy „stahlhełmowców* w 
mundurach byłej cesarskiej armji nie- 
mieckiej. Grupa ta zwiedza obecnie 
wielkie miasta włoskie i cieszy się go- 
ścinnością, jeżeli się nie mylimy, or- 

ganizacyj studenckich włoskich. Pew- 
no chodzi o grę polityczną. Jak Kuba 
Bogu — tak Bóg Kubie, 

NA MARGINESIE 

W „Osservatore Romano“ znajdu- 
jemy ciekawą korespondencję z Ziemi 
Świętej, w której jest ustęp. dotyczący 
Kzpliteį, a mianowicie uwagi na temat 
odwoływania konsułów i funkcjonar- 
juszy z Palestyny i na temat odwołania 
konsula polskiego p. Tytusa Zbyszew- 
skiego. Korespondent organu watykań 
skiego zauważa słusznie, że teren pa- 
lestyński jest nadzwyczaj trudny i 
šlisk: i że wymaga długiego okresu   

od dn. 27. XI. do 4. XII. r.b. 
  

AZOTNIAK 

WAPNAMON 
SĄ NAJTAŃSZEMI NA- 
WOZAMI AZOTOWEMI, A 

NITROFO 
SALETRZAK 

SĄ NAJTAŃSZEMI NA- 
WOZAMI SALETRZANEMI 

Wszelkich informacyj udzielają: 

PAŃSTWOWE FABRYKI 

ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH 

w Chorzowie i Mościcach |     
  ® 

! 
  

Tylko z oryginalną etykietą I 
korkiem jest PRAWDZIWE 
WSZECHŚWIATOWEJ SŁAWY 

    
2 GRCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU ] 

wżywceu 
DONABYCIA WSZĘDZIE 

REPREZENTACJA: WILNO, » ZARZECZNA 19. reL($:62 

  

  

Ważne dia p. p. gospodarzy! 

wojlak iii spakuly 
sznury, szpagat I kanaty' 

do nabycia w sklepie 

składach aptecznych znanego 

Dowiedzieć się: Dominikańska 11. 

N.WAJSBROD Rudnicka 

środka od odcisków 

Skład farb J. Mazurkiewicza 

      

CENY UMIARKOWANE e 

GA O EB 
ŻĄDAJCIE - 

Prow. A. PAKA Ž 
AJ dė i 
DRUKARNIA „acc: 

we wszystkich aptekach i 

sprzedania 
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NAJLEPSZY 

WĘGIEL 
górnośląski koncernu „Progress** oraz 
KOKS wagonowo i od jednej tonny 
w szczelnie zamkniętych i zaplombowa- 

nych wozach dostarcza 
Przedsiębiorstwo Handlowo- 

Przemy ana e 
egzystuje od roku 

M. DEULL 1890. Biuro: Wilno, 
Jagiellońska 3, tel. 811. Składy: Sło- 

wackiego 27, tel. 14-46. —0 

  

  

Pianina 
najsłynniejszej 

wszechświarowej tir 
my „ERARD* oraz 
„BETTING"i 
„K.iA. FIBIGER“ 

uznane za najlepsze w kraju 
(na Targach Północnych nagrodzone 

Wielkim Złotym Medalem) 
sprzedaje na dogodnych warunkach 

Kijowska 4 Abelow. 

, 

GL 
+ 
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czasu dla rozejrzenia się w stosunkach 
w ludziach i w sytuacjach nieraz pozor 
nie bez znaczenia, a w gruncie rzeczy 

  

      
ię w Wilnie 

bardzo skomplikowanych i trudnych 
do rozwikłania. Konsul Zbyszewski 
wykazał niejednokrotnie gruntowną 
znajomość terenu i psychologji tuziem- 
ców, oraz elementów 

Г 

napływowych, | 
dlatego tembardziej żałować należy — | 
zauważa korespondent — że Rząd pol- 
ski odwołuje go z zajmowanego do- 
tąd stanowiska, 

„Musimy dodać, że słusznie twier- 
dził były minister kolonji, a potem 
i oświaty, i znany literat włoski, Fer- 
idynand Martini, zmarły kilka lat te-- 
mu:konsul jest jak węgierskie wino, 
im bardziej długo i spokojnie pozosta- 
je na tem samen: miejscu — tem bar-' 
dziei nabiera cech doskonałych. Zbyt 
częste zmiany na stanowiskach konsu- 
larnych, o ile są konieczne z punktu 
widzenia administracyjnego, Emeszetu, 
o tyle mogą być niewskazane z punktu 
widzenia interesu państwowego, zwła- 
szcza w takich krajach, jak Palestyna, 
najeżonych komplikacjami, gdzie kon- 
sulat eo ipso nabiera charakteru posel- 
stwa. Produkcyjność 
stwowego w zakresie dyplomatyczno - 
konsularnym niezawsze zależy od 

wszechstronnego: ale pobieżnego obe- 
znania się ze światem, częściej bowiem 
pewna jednostronność, dająca specjal- 
ne wykwalifikowanie na trudnym i Śli- 
skim terenie, jest gwarancją tej pro-g 
dukcyjności. 

„Uwagi korespondenta organu waty- 
kańskiego zasługują na skierowanie 
ich pod właściwym adresem. 

L. Kociemski. 
  

a 

urzędnika pań-  



    
  

AAZICUNKASZA!I 
. ZESTAWIENIE PRASOWE. 

„Glos Narodu“ i „Dziennik Wileń- 

ski“-—dužo wspólnego jest w tonie I 

taktyce tych pism. 

\ А trzeba przyznać, że pan Matya- 

sik, który napisał o sobie samym ar- 

tyku! ogromny, w którym oświadcza” 

jąc, że jest „nową osobą polityczną 

i że dziś się o nim,,z konieczności dużo 

pisze”, zapowiadał sukcesy Swojej po 

lityki na terenie Sejmu, a gdy przepadł 

przy wyborach — to poprostu oszalał. 

Ciasny nacjonalista zaczął apelować 

do epinji Europy, że Polacy oszukali 

przy wyborach Ukraińców i Białoru- 

sinów. 
W artykule zaś napisanym przed 

wyborami do Senatu grzmi w taki spo 

sób: 
żywioły demokratyczne muszą przez 

wybór niesanacyjnego Senatu usunąć moż- 

liwość uchwałenia tej rzekomej „naprawy“ 

konstytucji, któraby oznaczała koniec de- 

mokracji w Polsce. 

| Wogóle p. Matyasik uważa, że ka 
*tolicyzm i demokracja to jedno i to sa- 

mo. Można przytoczyć dziesiątki jego 

artykułów, w kiórych jako postulat ka 

tolicyzmu wysuwa  demokratyczność 

ustroju. Aż się chce tego pana zapy- 

tać: co ma piernik do wiatraka? — 

Czy pan w końcu końców kpi, czy o 

drogę pyta. Czy pan nie wie, że pań 

stwo kościelne dopóki istniało, nigdy 

nie było demokratycznie rządzone i że 

teokracja jest przeciwieństwem  de- 

mokracji. Można być katolikiem i de- 

mokratą, lecz można było być katoli- 

kiem i sługą Cesarza samodzierżaw- 

nego. To jest religja, a to jest pro- 

blem ustroju państwa. Pan Matyasik 
tak zaś formułuje postulaty obozu 

katolickiego: 1) nauczanie religii w 
szkołach, 2) deniokratyczność ustroju, 
3) nierozerwalność małżeństwa. Otóż 
pierwsze i trzecie jest niewątpliwie 
postulatem katolickim, lecz wsadza- 

nie do. środka demokratyczności jest 
sztuczką ekwilibrystyczną, obłiczoną 
fa ciemnych czytelników. 

( Nasz „Dziennik Wilenski“ we 
wczorajszym numerze nie popisał się 
demokratyzmem w rodzaju „Głosu 

Narodu", O nie! — znalazł sobie in- 
ny autorytet. Jaki zapytacie? —— Oto 

„lzwiestja* moskiewskie, oficjalny 
organ związku socjalistycznej repu- 
bliki rad. 

  

  

WiLE UL Jrinz i. 

„Nie można spocząć na laurach“ 
powiedzieli kolejarze, którzy dzielną S 
swą pracą znacznie przyczynili się do 
zwycięstwa Jedynki przy wyborach 
do Sejmu — i wczoraj urządzili wielki 
wiec przedwyborczy do Senatu. 

Wiec odbył się w tak przepełnionej 
sali „Ogniska* kolejowego, że wiele 
osób musiało stać na schodach. Obec- 
nych było przeszło 500 osób. 

Pierwszy zab rał głos dyrektor 
kolei p. inż. Falkowski, który mówił 
v znaczeniu obecnych wyborów do Se 
natu, z wielkiem uznaniem wyrażając 
się o akcji kolejarzy w czasie wybo- 
rów do Sejmu i podkreślając że zwy 
cięstwo Bezp. Bloku jest zwycięstwem 
ładu i porządku nad anarchją i swa- 
wola jednostek i partyj. Następnie 
przemawiali: p. Paszkiewiczowa, dr. 
Paczkowski, którego przemówienie 
przerywano hucznemi oklaskami, p. 
Borowik uciekinier z Archangielska, 
informując zebranych o stosunkach pa 
nujących obecnie w Rosji sowieckiej, 
p. Puchalski i p. Paszkiewicz, Prezes 
Okr. Kom. Wyb. Kolejarzy p. Bacho- 
wski w przemówieniu swem dziękował 
p. dyr. Falkowskiemu za poparcie ak 
cji wyborczej kolejarzy. 

Po przemówieniach jednogłośnie 
uchwalono głosować do Senatu jawnie 

WiECE PRZEDWYBORCZE 

Dnia 22 odbyły się wiece przedse- 
nackie w następujących dzielnicach 
m. Wilna. 

Nowy Świat przemawiał p. Kost- 
ko mjr. rezerwy, Zwierzyniec, p. inż. 
Przyłucki, Bołtupie, p. Kazimierz Le- 
czycki, p. dr. Paćkowski, Ponary p. 
dr. Brokowski, Antokol p. dr. Brokow- 
ski, Łosiówka przewodniczył p. Pie- 
traszewski, przemawiali p. p. Chyliń- 
ski Roman i Łysokowski Edward. 

Zarzecze — odbył się wiec kobie- 
cy przemawiała panna  Korsakówna. 

Zarzecze — wiec ogólny — prze- 
mawiał p. Wojciechowski. 

Rossa — przemawiał p. Paćkow- 
ski. 

Wszędzie nastrój bardzo przy- 
chylny w kierunku B.B. przyczem 
wiece w przeważnej ilości zamykano 
okrzykami na cześć Marszałka Józeia 
Piłsudskiego. # 

  
  

KRONIKA 
    

      
    

NIEDZIELA 

23 Dziś 

Klemensa 

jutro 
Jana 

/ SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEORO- 
| LOGH U. 5. B. W WILNIE. 
| z dnia 22. XI. 1930 r. 
| * Ciśnienie średnie w mm. 750 

- Temperatura średnia — 6 

Temperatura najwyższa -l- 3 

Temperstara uajniższa — 6 

Opad w milimetrach: ;,2 

wiatr udn. 
Hrrzenatający | = 

Tendencja: spadek 
Uwagi: pochmurno, zamieć 

ж 

W. słońca 0 g. 7 m. 9. 

2. słońca o godz. 3 m. 35 
   

URZĘDOWA 
— Inspekcje zdrowia. Urząd Wojewódz- 

ki otrzymał instrukcje w sprawie inspekcji 
zdrowia. + 

Inspekcje takie może przeprowadzać nacz. 

wydziału zdrowia, inspektor lekarski lub 
inspektor farmaceutyczny. 

Dla każdego z wyżej wspomnianych za- 
łączone zostały specjalne instrukcje. 

MIEJSKA 

— Wiceprezydent Czyż powrócił. Po ty- 
godniowym pobycie w Warszawie wrócił 

Wilna wiceprezydent miasta p. inż. 
Czyż 

— Nowa poradnia przeciwgraźlicza. W 
«pierwszych dniach grudnia przy miejskim 
aśrodku zdrowia (Wielka ni. 46) uruchonuo 
за zostanie nowa poradnia przeciwgružlicza 

Chorzy będą w nieį otrzymywali — Бег- 
płatne porady i pomoc. 

— Lustracja sanitarna, Komisje porząd- 
kowe przystąpiły do lustracji  zakładow 
spożywczych które ostatnio wniosły podania 

k przedłużenie handlu do godziny 23. 

4 — Miasto fra u różnych instytucyj 
Bonad dwa miljony. Na wczorajszem 
posiedzeniu Magistratu rozważana by- 
ła sprawa zadłużenia różnych insty- 
tucyj państwowych i wojskowych w 
stosunku do Magistratu. 

‚ Jak sie okazuje stopień zadłużenia 
jest b. znaczny gdyż ogólnie biorąc in- 

о ES 
    CZARNA KA 

stytucje wspomniane winne są miastu 
przeszło dwa miljony zł. 

Uchwalono zwrócić się do władz 
centralnych prosząc o wywarcie naci- 
sku aby długi te zostały możliwie 
prędko zlikwidowane. 

Zadłużenie to powstało z tytułuł 
dostarczania przez miasto szeregu 
świadczeń. 

WOJSKOWA 
° — Narty dla KOP-u. Dowództwo KOP 

przystąpiło do podziału nart dla poszczegół 
nych oddziałów KOP, stacjonujących na 
granicy. 

SZKOLNA 
Zr Ferje świateczne w szkołach. 

jak się dowiadujemy ferje świąteczne 
z okazji Bożego Narodzenia w szko- 
łach powszechnych, średnich i seminar 
iach trwać będą od 20 grudnia do 2 
siycznia 1931 r. | 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
-— Z Towarzystwa Przyjaciół Wę- 

gier. We czwartek 20 bm.  uroczyś- 
cie obchodzono w Brukseli pełnolet- 
niość przebywającego tam arcyksięcia 

Ottona, którego naród węgierski w 0- 
gromnej większości uznaje za swego 
prawowitego króla, jako  najstarsze- 
go syna śp. cesarza i króla Karola. 

„Z tego powodu odbędzie się w nie 
dzielę 23 bm. o godz. 5.30 po połud- 
niu w Tow. Przyjaciół Węgier zebra- 
nie, które zagai prof. Zdziechowski 
przemówieniem na temat „Habsburgo- 

wie i Węgry". Miejscem zebrania — 
Seminarjum prawnicze — Uniwersytec 
ka 7 — w dziedzińcu na lewo. Goście 
są mile widziani. 

— Z Towarzystwa  Prawniczego Im. 
ignacego  Daniliowicza w Wilnie. Zarząd 
Towarzystwa zawiadamia pp. członków, iż 
w dniu 24 listopada 1930 r. (poniedziałek) 

e godz. 7.30 wieczorem w lokalu Rady 
Adwokackiej (Gmach sądów) odbędzie się 
dalszy ciąg referatu p. prof. Alfonsa Par- 

wskiego p.t. „Projekt nowej ustawy ad- 
wokackiei*. > 

ję TLENOERA 
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— Wykłady antropozoficzne. P. Ale- 
ksander Pozzo (Dornach, Szwajcarja) na 
zaproszenie Koła Antropozoficznego w Wil 
nie wygłosi szereg wykładów na tematy 
filozoficzno - antropozoficzne, w _ których 
najbliższy p.t. „Dramat świadomości współ 
czesnej”** odbędzie się we wtorek 25 bm. o 
godz. 7 w sali Stow. Techników (Wileńska 
33). zaś następny we czwartek 27 bm. na 
temat „O nieśmiertelności duszy i życiu po- 
śmiertnem* w sali „Domu Rosyjskiego 
(Mickiewicza 22 w oficynie brama obok 
Brystola) również o godz. 7 w. Wykłady 
będa wygłoszone w języku rosyjskim. Po 
wykładach odpowiedzi na ogłoszone zapyta 
nia. Bilety w cenic 2 gr. 5 gr. i 7 zł. przy 
wejściu od g. 6-ej. 

P. Pozzo miał szereg wykładów na te- 
maty pokrewne w Bernie, Pradze, zaś o- 
statnio w Warszawie. Wysoka kultura 
osobista, jak i umysłowa prelegenta (ukoń 
czone studja prawne w Moskwie i filozoficz 
ne w Bazylei) zjednały w Warszawie wy- 
kładom tym zainteresowanie zarówno  ro- 

kego jak i polskiego audytorjum. Te- 
maty przezeń poruszane mogą  zaintereso- 
wać wszystkich, kogo interesują zagadnie- 
nia kultury współczesnej i odpowiedzi, ja- 
kie na nie daje zachodnia wiedza ducho- 
wa. 

          

RÓŻNE 

— Sanna. Wczoraj w godzinach popo- 
łudniowych ukazały się na ulicach Wilna 
pierwsze sanki. Wprawdzie przed kilku 
dniami widzieliśmy na rynku kilka „bosych* 
sanek włościańskich, przybyłych z produk- 

tami, jednak dorożkarskie sanki pokazały 

się dopiero wczoraj. Zimowy debiut  do- 
rożkarzy wypadł blado, gdyż wieczorem 
odwiłż zniszczyła i nez tego mizerne pokła- 
dy śniegu. ” : 

— Miasto zajnse się losem nieszczęśli- 

wych. Sytuacja w szpitalach dla umysłowo 
chorych przedstawia się coraz gorzej, 

ilość chorych zwiększa się z każdym 
niemal dniem, « tymczasem zarządy miast 
t. mało naogół zrobiły aby polepszyć sy- 
1uację, budując jeśli już nie nowe szpitale, 
to eliociaż nowe pawilony. 

Sytuacja jest © tyle gorsza, że znacz- 
ua część chorych musi przez b. długi czas, 
a czasami dożywotnio, przebywać w szpita- 
lach. 

Trudno się dziwić, że w warunkach, kie 
dy liczba chorych w zakładach przewyższa 
u 25 — 40 proc. ilość łóżek, ilość umysłowo 
chorych pozostających na swobodzie wzra- 
sta. 

Niema dnia aby policja nie była zmu- 
szona odprowadzić jakiegcś niespokojnego 

chorego do domu, 3 wielu chorych wałęsa- 

jąc się po ulicach wywołują zgorszenie pu- 
bliczne. т DW 

Znaczny ich procent pozostaje bez opie- 
ki i ci są istną plagą sklepów; cukierni, do 
których włażą nie zdając sobie sprawy z 
tego co robią. 

Tak jest i w Wilnie. Magistrat wileński 
wyniósł uchwałę w myśl której wkrótce roz 
poczęta będzie akcja mająca na celu oczy- 
szczenia miasta od najdokuczliwszych umy- 
słowo chorych pozostających na wolności. 

P:erwsza partia chorych, siedem osób, 
odprawiona zostanie do szpitala w_ Świe- 
ciu, na Pomorzu. 

Należy się z tem liczyć, że akcja ta nie 
skończy się na tej partji. 

    

Bóle w żołądku, ściskanie w dołku, ob- 
strukcje, gnicie w kiszkach, złe trawienie, 
bóle głowy, obiożcny język, bladą cerę, łat 
wo usunąć, stosując wieczorem wodę gorz- 
ką „Franciszka - józefa", biorąc wieczorem 
przed udaniem się na spoczynek pełną 
szklankę. 

  

  

  
  

TEATR I MUZYKA. 
— Teatr miejski na Pobulance. Dziś na 

Pohulance teatr czynny będzie diwukrotnie. 
O godz. 3.30 po cenach zniżonych „Młody 
tas“ J.A. Hertza, z udziałem najwybitniej- 
szych sił zespołu z dyr. Zelwerowiczem, 
Wyrwiczem, Żurowskim i Wyrzykowskim 
w rolach głównych. Reżyserja Wyrwicz - 
Wichrowskiego. O godz. 8 w. ukaże się sztu 
ra z podstawowego repertuaru rosyjskiego 
„Skrzypce jesiennė“ Surguczewa. Interesu- 
iące ujęcie konifiktu psychologicznego i 
barwne tło” obyczejowe, zapewniają tej sztu 
ce trwałe powodzenie. 

— Teatr miejskt w Lutni. Dziś odbędą 
się dwa przedstawienia. O godz. 3.30 pp. po 
cenach zniżonych, p ogodna, wytworna ko- 
medja francuska, „Mała grzesznica"  Bira- 
beau, w obsadzie premjerowej. Pomystowa 
oprawa sceniczna |. Hawrylkiewicza. 

O godz. 8 w. „Nie rzucaj mnie Madame" 
S. Kiedrzyńskiego. Lekka 1 dowcipna ta 
somedja nie przestaje bawić licznie zgroma 
dzonych widzów, którzy co wieczór rzę- 
sistemi oklaskami nagradzają koncertową 
grę całego zespołu, efektowne ewolucje 
taneczne, oraz piosenki 

MASZYNY do SZYCIA 
kupujcie tylko u 

ZYGMUTA NAGRODZKIEGO 
Wilno, Zawalna 11-a. 

CO GRAJĄ W KINACH 
e Ee kobietki 

ywood — Niebezpieczny romans. 
Światowid — Pat i A Patachon jako gaze- 

Wanda — Dzika orchidea 
Siylowy — Człowiek, który kręci 
Mimoza — Romans księżnczki de Valois 
Kino Miejskie — Hrabia Montechristo 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Służąca - złodziejką. 21 bm. 
Bioch Berta (W. Pohulanka 16) zameldo- 
wała o kradzieży 10 dolarów i złotego pier 
ścionka z brylantem na ogólną sumę M 
zł Sprawczynię — służącą Stankiewiczów- 
nę Marjię zatrzymano. Zeznała ona, że za 
sprzedane dolary i pierścionek nabyła sobie 
palto za 165 zł. oraz zegarek wartości 12 
zł. Pozostałe pieniądze roztrwoniła na ró- 
żne drobne rzeczy. 

— Wypadki w ciągu doby. Od 21 do 22 
bm. zanotowano kradzieży 5, opilstwa 6, 
przekroczeń administracyjnych 11. 

— Zbrodnicze podpale- 
W. folw. Fołowszczyzna, gm. wojstom 
skiej pow. Wileiskiego spaliła się wsku 
tek zbrodniczego podpalenia stodoła 
ze zbiorami, przyczyniając Rodzewi- 
Pm Henrykowi straty na sumę 10. 

Ss. Zi. 
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KERQL ERCDZICZ-FRZEWŁOCKI 
Kurator Synodu Wileńskiego Ewangelicko-Reformowanego, Kapitan 

dymisjonowany 

zasnął w Bogu dn. 22 listopada 1930 r. w wieku lat 68. 

Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy ul. Dobroczynny Zaułek Ne 6 
do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego odbędzie się w dn. 24 listopada o 
godz. 18, pogizeb z tegoż Kościoła na cmentarz Ewangeli.ko-Reformowany 
(M. Pohulanka) nastąpi dn. 25 listopada o godz. 10 rano, 

o czem powiadamia 

Konsystorz Wileński Ewangelicko-Reformowany 

  

ewangelicki. 
0 

znajomych nieutulona w żalu 

KAROL PRZEWŁOCKI 
Kurator Synodu Ewangelicko-Reformowanego, emeryt wojskowy, 

po krótkich cierpieniach zmarł w Wilnie dnia 22 listopada 1930 roku 
w wieku lat 68. 

Eksportacja zwłok z domu żałoby, przy ulicy Dobroczynnej pod Ne 6, 
do kościoła Ewangelicko-Reformow anego, przy ulicy Zawalnej, odbędzie się 
dnia 24 b. m. o godz. 18, nabożeństwo żałobne w dniu 25 b. m. 
10ej w tymże kościele, poczem nastąpi odprowadzenie zwłók na cmentarz 

tych smutnych obrzędach zawiadamia 

o godz. 

krewnych, przyjaciół i 

RODZINA 

W rocznicę śmierci 

$ P 

Stefanii Z Malickich | Hurynowiczowej 
wdowie po pułkowniku Wojsk Polskich 

obywatelce Ziemi Wiłeńskiej powiatu Dziśnieńskiego 
odhędzie się dnia 24 listopada r. b. o godz. 9.30 rano nabożeństwo żałobne 
w Kościele Św. Jakóba 

o czem zawiadamia krewnych i znajomych 

RADJO WILEŃSKI 
NIEDzrELA, DNIA 23 LISTOPADA 

16,15: Nabożeństwo z Poznania. 
12,10: Poranek z Filharmonji Warsz. 

(Muzyka francuska — Berlicz, Saint - Sa- 
ens). 

14.00: „Sprawa chłodni dla Wileńszczyz 
ny" — odczyt wygł. Stanisław Osiecimski, 
kierawnk wydz. hodowlanego Wil. Tow. 
Org. i Kół Roln. 

14.20 — 15.35: Odczyty rolnicze i inuzy 
ka z Warsz. 

  

15.40 — 16.00: Audycja dla dzieci: 
„Rozmowa z małym Polakiem z  Amery- 
ki" — wykonają uczniowie. Tr. ia ws    stkie stacje. 

16.40 — 16.55: „Jak gryzą nas 
ły, komary i muchy?" — odczyt z 
wygt. prot. S. Suniūski, 

17,15 — 1-7,30: „Wiadomości orzyjemne 
i požyteczne“ — z Warsz 

17,30 —- 17,40: PAT. o przebiega wyt:o- 
rów. 

17,40 — 19.00: Koncest popuiarny z 
Warsz. х 

19.05 — 19.25: „Co się dzieje w Wil- 
nie?" — pogad. wygł Mieczysław Limanow 
ski, prof. USB. 

19,25 — 19,40: „Miłość u wybrzeży czar 
nego lądu" — Felj. z Warsz. wygł, T. Nit- 
man. 

19.40: PAT. o przebiegu wyborów. 
10,50 — 20.00: Program na poniedziałek 

i rozm. 
20.00 — 20.30: Audycja wesoła z 1 

szawy. „Wesołe kumoszki Windsoru” 
Szekspira. 

20.30 — 22,00.: II niedziela kameralna 
22.00: „Premjera Nocy Listopadewej w 

Krakowie“ — felį. z Warsz. wygi. I. Soko- 
licz - Wroczy: 

22,15: Pieśnie 

      

   

CÓRKA 

  

skiej - Pawłowskiej (Tr. z Warsz.). 
22,50 — 24.00: Kom. i muzyka tan. z 

Warsz. 
. Od godz. 23,35 do 3-ciej w nocy PAT, 
informować będzie o przebiegu. wybo- 
rów. | 

T AR i) 
ZARZĄD SP6ÓŁDZIELNI KOLONIZACYJNO 
MIESZKANIOWEJ URZĘDNIKÓW  PAN- 
STWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH 

M. WILNA 
podaje do wiadomości, iż zapisy na działki 

ziemi w maj. Kojrany, przymowane będą 

do dn. 15 grudnia r. b. Zgłoszenia przyjmu- 

je Komendant Str. Poż. p. M. Waligóra, 
«> Dominikańska. 2, w godz. od 17-ej do 19-ej. 

ZARZĄD 

AA 

PONIEDZIALEK, DNIA 24 LISTOVADA 
Od godz. 9-tej rano do godz. 15.90 ca 

pół godzinv z przerwą od 1.30 do 13.30 
PAT. informować będzie © wynikach wy- 
borów. 

12,05 — 12.50: Koncert poputarny 
16.15 — 16.45: Audycja dla młodzieży ® 
16.45 — 17.15: Koncert dla młodzieży: 
17.45 — 18.45: Muzyka lekka х War- 

19,25 — 19.35: Muzyka z płyt 
19,55 — 20,15: „Noc listopadowa” -— St 

Wyspiańskiego, jako zadanie konstrukcyjne 
dla teatru* — odczyt w związku z obcho- 
KM listopadowym — wygł. Tadeusz Byr- 
ski. 

„20.30: Operetka z Warsz. — „Domiek 3 
dziewcząt” — Schuberta. 
„2200: „Stary niemowa i stuprocentowy 

džwiekowiec“ — . wygł. Magdalena Sa- 
mozwaniec. 

OBYWATELSKIEGO! 

Wytnij i włóż przy dzisiej- 

szych wyborach do Senatu 

mu
 

o 
=
 

  

22.15: Koncert pošwiecony  Griegowi      
(pły! ) 1) Peer — Gynt Suita Nr. 1. 2) 
Taniec gnomów. 3) Wesele na Trodhan- 
zen. 
“ 2250—2400 Kom. i muzyka taneczna Z 
Wa:sz 

  

    
»„PROVENDEINE“* 

„PROVENDEINE' 

„PROVWENDEINE 

> 2 miesi 

"BROYENDEINE" 

Bardzo szybko tuczy świnie! 
jest jedynym preparatem, 
przez wszystkie największe 
hodowlane w Europie. 

zawiera witaminy, skoncentrowane 
wpływem promieni ultra-fioletowych i 
specjalne fermenty, regulujące i ułatwia- 

uznanym 
powagi 

pod 

jące trawienie. & 

MINERALNE 

Wyłączna sprzedaż na Województwa Wileńskie i Nowogródzkie: 

„WETERYNARJA*»-.. | 
Bazyljańska 2116, (rog Ostrobramskiej) Wilno. 

zawarte w„PROVENDEINE" wzmacniają 
kościec Świń. 

skutkuje szybko i nie wymaga 
zmiany paszył 

ące oszczędności na hodowii! 
Pudełka po Zł. 4.75 i Zł. 9.50 są już w sprzedaży wszędzie! k 2 

  

  
  

  

    
66 odbędzie się dn. 29 listopada r. 

w salonach Kasyna Garnizonowego  
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KINO 

MIEJSKIE 
SALA. MIEJSKA 

e u. Ostrobramska 3, 

Od dnia 19 do 26 listopada 1930 roku włącznie będzie wyświetlany film: 

„ARABIA ŻORTE GHRIŚTO" 
Dramat romantycznych przygód bohaterskiego żeglarza, Edmunda Dantesa w 2-ch serjacn, 20 aktach, 

W rolach głównych: Jean Angelo, Lil Dagower i Bernard Guetzke. 
Serja I. — Aktów 10 wyświetla się od 19 do 23. XI. Serja II. Aktów 10. Wyświetla się od 24 do 26. XI. włącznie. 

Kasa czyvna od g. + m. 30. Początek seansów od g 4-cj. Następny program: „Jego na;lepszy druh“. 

Na Il Targach Północnych 
nagrodzone zostały najwyższą nagrodą 

GRAND PRIX 
  

  

Dziś ostatni dzień programu. 

Ceny zniżone tylko na i-szy seans. Balkon 80 gr. Parter 1 zł. 

  

Dźwiękowy 3 zk DORA A 

KINO-TEATR Ry» | Cały film w kolorach naturalnych | Balet — Śpiew 

HELIOS" Jai lej в5 s ak one szaleją, 

u wia |WESOŁE KO SE TEE Dowodzi kocha 
Tel. 926. 

    
Niewidziany dotychczas bajeczny przepych wystawy!! Nad program Atrakcje dźwiękowe. 

z Początek o godz. 4-ej. Ost. seans o godz. 10.15 

Ś 

  

Dźwiękowe kino 

„HOLLYWOOD“ 
Mickiewicza 22. 

Dziś dstatni dzień programu. 
Atrakcja sezonu! Pierwszy Polsko-Europejski Film Dźwiękowo-śpiewny i mówiony 

NIEBEZPIECZNY RORBAŃ W rolach 

Piosenki chóralne w wyk. chóru Dana. Orkiestra Jazzbandowa H. Goida. 
Na pierwszy seans Balkon 80 gr. Parter 1 zł. Seansy o godz. 4, 6,8 i 10.1 

Według znanej powieści A. Struga 
giównych przepiękna 

Betty Amann, Bogusław Samborski, Zula Pogorzełska, Eug. Bodo, Kaz. Krukowski, Ad. Dymsza i in. 

5.-   
  

Kino-Teatr 

„STYLOWY“ 
WIELKA 36.   Dziś! Najnowszy film 1931 r. Pierwszy raz w Wilnie. Wybitnie artysiyczne arcydzie:o! 

Najpopularniejszego komika 
BUSTERA KEATONA p. t. 

Wspaniała arcyzabawna koimedja w 10 akt. W roli gł Buster Keaton, który kocha jak John Gilbert, 
jak Dug. Fairbanks lecz pobudza do Śmiechu, jak tylko Buter Keaton 

„CZŁOWIEK KTÓRY (RĘCI 
wzrusza 

  

Polskie Kino Dziś! Najwspan. film zmystowo- ZEĘAORGEMIDEJAĄ 
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sprzeda je się radjood- 

  

  

        

„WAMDA* | boskiej GRETY GARBO p.t. (ODWIECZNY TRÓJKĄT MAŁŻEŃSKI) z 
Wielra 30. Tel. 14-81 Potężny dramat zmysłów, pożądań i zdrady w 12-tu aktach. > 

W rolach głównych: Greta Garbo, Nils Asther i Lewis stone. ® 

„ 8 
KINO-TEATR Dziś premiera! 8 

„MiMoza“ | ROMANS KSIEŽNICZKI DE VALOI$ © 
ul. Wielka 25 Dramat historyczny na tle epoki napoleońskiej w 10 aktach. W rolach głównych: Agnes hr. Esterhazy I Mic hał 8 

Valkonyj. Pułapka miłości. — Napoleon w Wiedniu. — Dyplomatyczna gra księżniczki. — Sztyljet w sercu, 8 

@ 
® Е ® SKLEP SUKNA, JEDWABIU i MANUFAKTURY 3 9 | 

| CĄALEL NOZ '"Asca o: : @ ' TELEFON 890. 6 z 

8 WIELKA WYPRZEDAŻ RESZTEK e MA EE“ e 
i CENY NISKIE @ 

3 р / h t ^ © JAKOŚĆ ZAGRANICZNA 
© ! Wy sortowany c Owarow 8 Wielki wybór gatunków luksusowych. 2 
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A. PIASECKI 
w KRAKOWIE. 

jest bardzo pożywna i niedroga. 

Żądajcie wszędzie! 

Prosimy się przekonać 
że wełny, jedwabie, flańele oraz mater- 

jały pościelowe, bieliźniane żyrardow- 

skie, kołdry watowe, koce pluszowe 

sprzedaje najtaniej = 

GŁOWIŃSKI — WILEŃSKA 27. 

  

em 

konserwt- wanną na miejscu, od- 
  

Dr. medycyny Ža, usuwa jej skazy Ul. Krakowska Nr. 51, ekranowy Z zasięgiem 
m, doOSKONAII, odšwie-nowione do wynajęcia. Diornik 5-cio lampowy Matrymonjaine 

bowskłego w Wilnie, Garbarska 1, 
tei. 82. pismo „Fortuna versal“ 

  

Diatego, że 
udoskonalona 

śniegowce | kalosze 
marki „Pepege", mimo niskiej ceny, 
wyróżniają się bardzo gugtownem wy- 
konaniem zewnętrznem i długo zacho- 
wują początkową wspaniałość tor 
my i barw. Są pozatem bardze 
iekkie | zawsze łatwe do włożenia. 

ŻĄDAJCIE WSZĘDZIE 
TYLKO Z PODKOWĄ 

<PEPEGE>» 
  

Pianina i fortepiany 

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

DOKTOR 

Szyrwindt 
chor»3vy  Wsażrycz1e, 

skórne i moczopłciowe 

Wielka 19, od 9—1 i zmarszczki, wągry, bre- jęcia wejście fron 
3—7 

  

Dr Ginsberg 
Choroby skórne, we- 
neryczne i moczopłcio- 
we. Wileńska 3, od 
8—114— 8. Tel. Przyj.wg. 10-11 4-7 duży, ciepły ze wszel- 
567. 

  

DOKTOR 

Blumowicz 
choroby weneryczne, 

A. Cymbier: 

""_ Gabinet 

braki, Masa 
twarzy i ciała (panie) 
Sztnczae opalenie ce- 
ty. Wypadanie włosów 
i łupież. Najnowsze 
sdobycze kosmetyki ra- 

cjonalnej. 
Godziennie od g. 10—38. 

W. Z. P. 43. 

Ylosa + z7. 
dawki i kurzajki usuwa 

asme Gedi6 
J. Hryniewiczowej. 
nl, WIELKA AM 18 mA 

W. Z. P. Ak 28,      

na całą Europę. Spraw- rozwijające się 12 lat. informuje dozorca. 
4 dzić można przed kup- Miesięcznie 80 groszy. 
Dom nem na miejscu. Cena Redakcja: Kraków, Kro» 

niska, Wilno, Bakszta woderska 7. Ad.nini- 
osobnlak 2. Gospoda Związku stracja na Wilno, Ber- 

do wynajęcia dla inte- Rodzin katolickich. 
ligentnej rodziny, 3 po- 
koje z kuch ią i og- Stenografji 
rodem. Brzeg Antokol- 
ski 15. Oglądać od 

aa listownie, szybko, jak- 

POSADY najdokładniej Wwyucza- 

12 do 15-ej. my — gwarancja: In- 
stytut  Stenograłiczny 

oszuku, osady — Warszawa, Krucza 

Dwa pokoje P kus ha 26. Znającym stenogra- 
bez kuchni do wyna* pa żądanie mogę zło- fję polecamy miesięcz- 

towe żyć kaucję. Wiwulskie-nik „Stenograf* (ste- 
ul. Mostowa Nr. 16 m. go 4, m. 12. ongramy — tłumacze- 

Potrzebni 
44., nia), 

Pokój chłopcy Oszczędności 
z osobnem wejściem Па zo © ay 

jasa' 516 W gudZz. Э— rano 

ać w o2Bluro! | Techuiczńa 
kiemi wygodami z opa- Handlowe Inż. Kier- 
łem i światłem do wy- snowski, Krużołek i 
najęcia. Przejazd dom S-ka, Wiino, ul. Mic- 
Nr. 7, (przed kościo- kiewicza 23. 
łem św. Piotra i Paw- 

ła) domy urzędnicze. Najłatwiejsza 
— 

ger, Zawalna 17 

    

  
  

swoje złote i dolary 
ulokuj na _ wysokie 
oprocentowanie.  Go- 
tówka twoja jest zabe- 
zpieczona złotem, sre= 
brem i drogiemi kamie- 
niami. LOMBARD Plac 
Katedralny, Biskupia 12 
Wydaje pożyczki pod 

    

GOTÓWKĘ 
w różnych walutach 
lokujemy  najsolid- 

niej zwrot termino- 

lz GUBY 
Zsubiony indeks aka- 

  

  

o światowej sławie Pleyel, Bechstein etc., 
takoż Arnold Fibigier, Kerntopf i Syn, 
uznane rzeczywiście za najlepsze 

  

      
    

    

    
    

  

ZA AAH Twoim charakterze, zdolnościach, przezna- 

czeniu słynny Psycho-Grafolog  Szyller- 
Szkolnik? Napisz natychmiast imię, rok i 
miesiąc urodzenia, otrzymasz analizę cha- 
rakteru darmo. Poznasz kim jesteś, kim być 
możesz. Warszawa, Psycho-Gratolog Szyller- 
Szkolnik. Nowowiejska 32. Niniejsze ogło- 
szenie i 75 gr. znaczkami pocztowemi na 
przesyłkę załączyć. Analiza szczegółowa, 

  

    
     

      

suche przewożone ko- 
Drzewo leją i Węgiel Rae 
śląski po cenach konkurencyjnych pó- 

kład 46 Pi leca skła „Płomień p 
drzewa 

Sprzedaż również na RATY. 
  

w kraju przez najwybitniejszych fachow- 

  

    

      

horoskop, odpowiedzi słynnego medjum Evigay-Rara zł. 3.— 

skórne i moczopłciowe я = i najprędsza metoda, zastaw; złota, srebra, | wy. demicki, wydany 
WIELKA 21 Samotny pan Mieszkania nauczania się języ- brylantów, futer, me- | Dom H.-K. „Za- |przez Wydział Huma- 

tel. 921, 2 12 na wyż. stan. poszń-do wynajęcia 3-ch,kėw obcych „Lingua- bli, pianin, samocho- chęta'' Mickiewi- | nistyczny U. $. В. za 
kuje 2 pokol bez ume-4ch i 5-ciu pokojowe phone*. Wilno, ul. Nie- dów i wszelkich towa- 

E w _ pobliżu Z wygodami. Kalwaryj- miecka 3, m. 6. blowania   N 2982 na imie ireny cza 1, tel. 9-05. 
SR - Horodeńskiej, uniewa- rów. —e 

  

  

  

     ców na Pow. Wystawie Kraj. w Pozna- |Ą % l: BA Sądów. Oferty w „Sło- Ska 31. 

S Los Akuszerkij ys pg o rekuas a 
K. DABRO KA WILNO, 20: Do wynajęcia 

a Ą Ws ul. Niemiecka 3, m. 6. AA < * ауша 1 могомииа, 
SPRZEDAŻ WYNAJĘCIE. CENY FABRYCZNE. AKUSZER 4 pokoje nadająca się pod а- 

ŚMIAŁOWSKA umeblowane z kuchnią Taż. Informacje u do- 
oraz Gabinet JKosme* zaraz do wynajęcia. zorcy, Zygmuntowska 

: \ ze tyczny, usuwa zmarszcz Artyleryjska 1, m. 1.1. у 
| Е Czy chcesz się dowiedzieć co powie o ki, piegi, wągry, łapież, Dowiedzieć się od g. A 

brodawki, kurzajki, WY- 11—3 i od 5—8. 

padanie wiosów, Mic- 
kiewicza 46. 

Kas ognjo- kiemi 
y trwałe  wygodami i telefonem, 

okazyjnie do sprzeda dia jednej solidnej pani. 
nia. Dowiedzieć się w Ul. Słowackiego 
magazynie L. Załkind, m. 10. 
Wielka 47. 

   KUPNOŃ |SPRZEDAŻ Do wynajęcia 

Pokój "us; 
     

  

    

  

Sprzedaje się 

1, futro męskie 
na białych barankach, 
tremo i garnitur spor- 
towy męski. Skopówka 
5—1. 

  

  

  

    

ZNAKOŃAITE uznane ZA NAJLEPSZE ŻĄDAJCIE 

WÓDKI, LIKIERY IE WINA 
Е. ‚ТЕРАМ Б Е A Ee, a. | & $-КА SP. AKC. w WARSZAWIE 

  

Majątek 
ładna ' stara siedziba 
kupię. Warszawa, Kru- 

  

cza 43 — 6. 

Fortepian 
pierwszorzędny — zagr. 
fabr. okazyjnie niedro- 
go do sprzedania. Za-     

  
  

  

Wydawca St. Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło. 

walna 28, m. 10. 

żnia się. 
  

SE Książeczkę 
Wojskową, wydaną 

przez P. K. U. Świę- 
ciany na imię Konstan- 

tego ,Želubowskiego, 
zam, we wsi Cierluki 
gminy Kobylnickiej 
pow. Postawskiego. 
unieważnia się 
z 

ZSO Książeczkę 

0000 
AV 

NOIZONYCH 
: wEUROPIE: 

; A UA NSI 
A | ICH DOBROCI 

przez P. K. Lida 
(Komisja Poborowa w 
iwju) na imię Jana Ko- 
ściuszko, zam. we wsi 
Dajnowo gm. Lipnis- 
kiej pow. Lidzkiego 
oraz zgubioną Kartę 
Mob., wydaną na imię 
tegoż, unieważnia się. 

Z kartę legity- 
macyjną U. S$. В. 

Nr. 3677 na imię Ste- 
fana Mantrubanda tnie- 
ważnia się. 

Z ubiony indeks wy- 
działu hum. U.S.B. 

w Wilnie Nr. 278, Li- 
gji Sopoćkówny unie- 
ważnia się.   Drukarnia Wydawnictwa „Słowo'”, Zamkowa 2. 

    

Wojskową, wydaną | 

  L


