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; Poleca po cenach bezwzględnie niskich

FIRANKI, OBRUSY, KOŁDRY watowe i pluszowe,
PODUSZKI, płótna bieliźniane, bielizną damską, męską

i galanterję,
WEŁNY na suknie, płaszcze i materjały na ubrania męskie.
JEDWABIE, CHODNIKI, DYWANY.

Wielki wybór wszelkich towarów.

Uwaga! Dla młodzieży szkolnej materjały na mun-
durki i fartuszki.

List Marszałka Daszyńskiego do Pana
Prezydenta Rzeczypospolitej.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWĄ. Marszałek Daszyński wysłał dziś list do Pana Pre-

zydenta Rzeczypospolitej. W liście tym p. Daszyński zwraca uwagę

na wstrzymanie wypłaty pensji urzędnikom i [niższym funkcjonarju-

szom, które godzi w egzystencję 374 osób i jest krzywdą niczem

nieusprawiedliwioną. Wstrzymanie zaś wypłaty djet marszałkowi

Sejmu jest przeciwne przepisom konstytucyjnym. P. Daszyński przy-

pomina dalej, že na podstawie artykułów 40 i 42 Konstytucji Mar-

szałek Sejmu jest ewentualnie powołany do spełnienia najwyższych

obowiązków w państwie i przez nikogo w spełnieniu tych obo-

wiązków nie może być zastąpiony i kończy słowami:

„Panie Prezydenciel

Uznaję ciężkie położenie skarbu naszego państwa, które może

było w pierwszym rzędzie powodem zaoszczędzenia 52 tys. zł. na

pensjach urzędników i niższych funkcjonarjuszy Sejmu a około

20 tysięcy na djety prezydjum Sejmu i członków Komisji Kontroli

długów państwowych, ale trudno uznać tego rodzaju oszczędności,

przy których obala się cały szereg dotąd w państwie istniejących

przepisów i naraża się na głód kilkadziesiąt osób nagle tym ciosem

dotkniętych. Donoszę o tem Panu Prezydentowi i kreślę się z naj-

wyższym szacunkiem i
IGNACY DASZYNSKI“.

* 3 + * 2 L

“Kolo godz. 2 pp. wypłacono pensje urzędnikom i wožnym.

Sprawa djet prezydjum Sejmu pozostaje dotąd w zawieszeniu.

P. Piłsudski na czele listy B. B.?
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. „Nasz Przegląd" notuje pogłoskę, że BB. zamierza

uprosić p. Piłsudskiego, by stanął na czele listy rządowej we wszystkich

okręgach. Podobno kierownictwo wyborcze BB., w osobach b. pre-

mjerów płk. Sławka, dr. Switalskiego, naczelnika Hołówki (specjalisty

od kresów) i innych, nie zdecydowało się jeszcze, czy należy utrzy-

mać jedność listy BB., czy też pójść do wyborów pod sztandarami

stanowo-zawodowemi.

Mniejszości narodowościowe a wybory.
(Tel. od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Wśród mniejszości narodowościowych

częły się narady i przygotowania do kampanji wyborczej.

Podobno ukraińcy zamierzają utworzyć wspólny blok wszyst-

kich stronnictw ukraińskich na terenie Małopolski, na Kresach zaś

pójdą razem z białorusinami. -

Niemcy dążą do połączenia się „na terenie Kongresówki, Wiel-

kopolski i Pomorza.
Co do żydów, sjoniści mają rozpocząć narady.

W Otwocku pod Warszawą, odbyło się u ortodoksalnego b. po-

sła Kirszbauma poufne zebranie, na którem omawiano sprawę

utworzenia bloku gospodarczego, któryby współpracował z rządem.

W łonie Centrolewu toczą się dalsze narady nad utworzeniem

bloku wyborczego. Na liście państwowej znajdą się nazwiska

wszystkich wybitnych działaczy stronnictw wchodzących w skład

Centrolewu.

Odwołanie wojewodów z urlopów.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W związku z wyznaczeniem wyborów do ciał

ustawodawczych minister spraw wewnętrznych odwołał z urlopów

wypoczynkowych wszystkich wojewodów.

Poszukiwanie b. posła komunistycznego.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W związku z rozwiązaniem Sejmu i Senatu wła-

dze policyjne w Łodzi wydały polecenia aresztowania b. posła ko-

munistycznego Rosiaka, na którym ciąży wyrok 4 lat więzienia. Do

tej pory organom policji nie udało się zatrzymać b. posła Rosiaka.

Zaznaczyć należy, że p. Rosiak posiada cztery mieszkania, jedno w
Łodzi, drugie pod Łodzią a dwa w Warszasza.

Kredyty dla rolników pod zastaw zboża.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Bank Polski, podobnie jak w roku ubiegłym, przy-
stąpił obecnie do uruchomiania środków kredytowych dla rolników
pod rejestrowany zastaw zboża. Kredyt na ten cel wyniesie 100
miljorów złotych i będzie on rozprowadzony za pośrednictwem pry-

rozpo-

watnych instytucji bankowych a przedewszystkiem tych, które. w.

145930 ra PAM
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roku ubiegłym kredyty otrzymały,

Narady cukrowników.. ,
(Telefonem od własnego korespondenta)

WAPSZAWA. W ciągu przyszłego tygodnia, począwszy od 8—14
b. m. odbywać się będą w Warszawie w Związku Zawodowym Cu-
krowników b. Królestwa Polskiego, Wołynia, Małopolski i Sląska, oraz

jego komisjach, obrady poświęcone bieżącym zagadnieniom cukro-
wniczym. Znaczny spadek cen cukru na rynkach światowych, powo-
duje konieczność dokładnego rozważania całego szeregu zasadniczych
spraw dla przemysłu cukrowniczego. Ceny obecne wynoszą w prze-
liczeniu zaledwie około 26 złotych za 100 klg. kryształu białego, loco
cukrownia, czyli że doszły do poziomu nie notowanego jeszcze w hi-
storji cukrownictwa buraczanego. Taka depresja cen eksportowych,
wytwarza w przemyśle cukrowniczym wyjątkowo cieżkie położenie.

Nominacja generalnego komisarza wybor-
czego.

WARSZAWA. (Pat). Pan Pre-
zydent Rzeczypospolitej podpisał
w dniu 2 b. m. dekrety, mianu-
jące sędziego Sądu Najwyższego
Stanisława Giżyckiego  generel-

nym komisarzem wyborczym i
sędziego Sądu Najwyższego Wła-
dysława Katzynskiego zastępcą
generalnego komisarza  wybor-
czego.

Otwarcie jubileuszowych targów wschod-
nich we

LWOW. (Pat). Dzisiejsze uro-
czystości, związane z otwarciem
Targów Wschodnich dorocznego
święta Lwowa, w tym roku ob-
chodzone były ze szczególną oka-
załością. Targi Wschodnie, jak
wiadomo, obchodzą / jubileusz
10-lecia. To też program otwar-
cia był inny, niż lat poprzednich.

O godz. 10 min. 15 rano ks.
biskup Lisowski odprawii w ka-
tedrze uroczyste nabożeństwo, na
którem obecni byli przedstawi-
ciele władz z p. ministrem Kwiat-
kowskim i wojewodą lwowskim
p. Nakoniecznikoff-Klukowskim na
czele, reprezentanci zarządu mia-
sta, sfer przemysłowych, handlo-
wych ii in.

Po nabożeństwie uczestnicy
uroczystości udali się do gmachu
Teatru Wielkiego na akademię.
Przybyli między innemi: minister
przemysłu i handlu Kwiatkowski,
wiceminister skarbu Starzyński,
rumuński wiceminister rolnictwa
Potarca i in. Licznie była repre-
zentowana prasa stołeczna, lwow-
ska i zagraniczna. Na wstępie
akademji orkiestra odegrała hymn
narodowy, poczem artyści opery
odśpiewali kilka pieśni. Po krót-
kiej przerwie rozpoczęły się prze-
mówienia. Pierwszy zabrał głos
prezydent miasta Lwowa i prezes
rady nadzorczej Targów Wschod-
nich inż. Brzozowski. Następnie
imieniem lwowskiej Izby Przemy-
słowo-Handlowej powitał  dele-
gacje zagraniczne prezes dr. Szar-
ski. Za słowa powitania dzięko-
wali i odpowiadali rumuński wi-
ceminister rolnictwa Potarca i

Lwowie.
przedstawiciel delegacji węgier-
skiej były minister hr. Iwo Cse-
konits. Jako ostatni zabrał głos
p. minister przernysłu i handlu
Kwiatkowski. Na zakończenie aka-
demji orkiestra odegrała hymn
narodowy.

Z gmachu Teatru Wielkiego
minister Kwiatkowski wraz z oto-
czeniem oraz członkowie delega-
cyj zagranicznych i przedstawi-
ciele władz i instytucyj udali się
samochodami na plac Targów
Wschodnich, gdzie przed pawilo-
nem 'monopolów państwowych
minister Kwiatkowski otworzył
Targi, przecinając wstęgę. Następ-
nie p. minister oraz przybyli
goście zwiedzali eksponaty mo-
nopolów państwowych. Po wyjściu
z pawilonu monopolów minister
Kwiatkowski powitany został przez
orkiestrę wojskową dźwiękami
hymnu narodowego.  Ulstawiona
przed pawilonem kompanja ho-
norowa sprezentowała broń. Pan
minister,w towarzystwie dowódcy
O. K. gen. Popowicza przeszedł
przed frontem kompanji. Zkolei
orkiestra odegrała hymn rumuń-
ski, poczem p. minister Kwiat-
kowski wzniósł okrzyk na cześć
Rumunji, powtórzony przez obec-
nych. Następnie orkiestra wyko-
nała hymn narodowy węgierski.
Po zwiedzeniu dalszych pawilo-
nów wystawowych p. minister
Kwiatkowski udał się do ratusza
na śniadanie, wydane na jego
cześć przez miasto oraz prezy-
djum Izby Handlowo-Przemyslo-
wej.
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Sprawa komunikacji poisko-litewskiej
"przed Ligą Narodów.

GENEWA. (Pat.) W dniu 2 b. m.
zebrała się podkomisja, wyłoniona
przez komisję komunikacyjno-
tranzytową dla spraw stosunków
komunikacyjnych polsko - litew-
skich. Podkomisja ta pracowała
od wiosny 1929 roku w dwóch
grupach. W wyniku tych prac,
podkomisja zredagowała raport,
który przedstawiła głównej komi-
sji komunikacyjno - tranzytowej,
która z kolei winna, w myśl re-
zolucji Rady z grudnia 1928 r.,
przedstawić Radzie formalne wnio-
ski co do środków poprawy obec-
nej nienormalnej sytuacji. Raport
podkomisji, który nie został opu-
blikowany, zawiera dwie tylko
konkretne sugestje, dotyczące
wznowienia tranzytu na linji
libawo - romneńskiej i sprawy
uruchomienia spławu na Niemnie,
pomija natomiast zagadnienie,
które stanowi główną część
zainteresowania Rady, mianowi-
cie zagadnienie stosunków bez-
pośrednich między Polską a Litwą.

MW ten sposób jest rzeczą wi-

doczną, że podkomisja, mimo
długotrwałości swoich prac, nie
wywiązała się z powierzonego jej
zadania. Wszystkie posiedzenia
podkomisji, jak również głównej
komisji komunikacyjno-tranzyto-
wej na których omawiana była
powyższa sprawa, odbywają się
przy drzwiach zamkniętych. Na-
leży jednak przypuszczać, że ko-
misja główna nie uznała raportu
podkomisji za wystarczający, gdyż
poleciła jej w marcu rb. ponow-
ne przejrzenie tej sprawy. Jak
słychać, raport, będący przedmio-
tem obrad wtorkowego posiedze-
nia podkomisji, nie odbiega w
głównych zarysach od marcowe-
go tekstu i nie zawiera nadal na-
ležycie sformułowanego uwzględ-
nienia podstaw zagadnienia sto-
sunków komunikacyjnych między
Polską a Litwą. W czwartek zbie-
ra się główna komisja komuni-
kacyjno-tranzytowa, która, po za-
poznaniu się z tekstem tego ra-
portu, przewiduje raport dla naj-
qliższych posiedzeń Rady.

zagraniczne o 50 proc. drożej.
niem miejsca o 25 proc. drożej.

terminowe umieszczenie ogłoszeń.

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł.4 gr. 50,
j za granicę 8 zł.

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem 6 łam 35 gr., w tekście 40 gr., za
tekstem 10 łam. 15 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej,

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

Konto czekowe w P. K. O. Ne 80187.

Gdańsk i Gdynia.
Senat gdański protestuje przeciwko rozbudowie portu polskiego

w Gdyni.
GDANSK. (Pat). Senat w m.

Gdańska złożył odpowiedź wyso-
kiemu komisarzowi Ligi Narodów
w sprawie memorjału polskiego,
odnoszącego się do wniosku
Gdańska przeciw Gdyni. Odpo-
wiedź Gdańska polemizuje z wy-
wodami polskiemi i stara się
udowodnić, iż teza pclska o ko-
nieczności utrzymania dwóch
portów dla handlu zagranicznego
jest nie do utrzymania. Odpo-
wiedź Gdańska stara się skalkulo-
wać polski handel zagraniczny i
udowodnić, że handel ten na
drodze morskiej może osiągnąć
co najwyżej 11 miljonów tonn.
Senat w. m. Gdańska twierdzi
również, iż niema żadnej nadziei,
ażeby morski handel Polski wzrósł
w przyszłości. Przeciwnie należy
sądzić, jak twierdzi Senat, że pol-
ski handel zagraniczny coraz bar-
dziej będzie się kierować przez
granicę lądową. Polska, zdaniem
Senatu, ma charakter państwa
kontynentalnego. Następnie od-
powiedź gdańska twierdzi, że sta-
nowisko Polski w tej sprawie nie
da się pogodzić z zasadą fair
play. W konkluzji swojej pod-
trzymuje senat gdański swoje
stanowisko, zawarte w znanej

skardze przeciwko portowi gdyń-
skiemu. Do wspomnianych wy-
wodów senatu należy przede-
wszystkiem zaznaczyć, że przyto-
czone wnich cyfry i przewidywa-
nia nie odpowiadają rzeczywi-
stości, ponieważ już obecnie, po-
mimo ogólnego ciężkiego poło-
żenia gospodarczego, obrót towa-
rowy przez porty Gdańska i Gdy-
ni przewyższa wspomniane w
piśmie Senatu 11 miljonów tonn.
Zapatrywania Senatu, że morski
handel zagraniczny nigdy nie
przewyższy 11 miljonów tonn i że
Polska jest krajem koutynental-
nym, którego handel coraz bar-
dziej kieruje się przez granicę
lądową, jest zapatrywaniem ó
charakterze politycznym, zwróco-
nem nietylko przeciw interesom
Polski i polskiemu dostępowi do
morza, lecz również przeciwko
interesom samego portu gdyń-
skiego, którego rozwój zależy od
wzrostu handlu morskiego Polski.
Najlepszym dowodem mylnošci
twierdzenia senatu gdańskiego
jest fakt, że udział obu portów
w zagranicznym handlu Polski
stale wzrasta i wynosi już obec-
nie 50 proc' tego handlu.

Polacy w wyborach do Reichstagu.
„BERLIN. (Pat). Lista wyborcza

Nr 19 jest listą mniejszości na-
rodowych w Niemczech, na cze-

le tej listy figuruje Polak dr Ka-
czmarek z Berlina.

Zjazd Stahiheimowców w Gdańsku.
Nowa manifestacja antypoiska.

GDANSK. (Pat.) W ubiegłą
niedzielę odbył się w miejsco-
wości Tiegenhof zjazd stahlhel-
mąwców przy udziale licznych
delegacyj także z Prus Wschod-
nich. W zjeździe tym wzięli
między innemi udział: syn by-
łego następcy tronu niemiec-
kiego książę Wiihelm pruski,
przywódca nacjonalistów niemiec-
kich w Prusach Oldenburg i przy-
wódca wschodnio-pruskiego Stahl-
helmu hr. Elenburg, którzy przy-
jęli defiladę przybyłych stahlhel-
mowców. Przywódca stahlhelmow-
ców gdańskich, powitawszy przy-
byłych gości, a „przedewszyst-
kiem Jego Wysokość księcia
Wilhelma pruskiego”, przemówie-

nie swe zakończył następującemi
słowy: Mamy tylko jedno pra-
gnienie, a mianowicie, żeby
powrócić do Niemiec. Przywód-
ca stahlhelmowcėw wschodnio-
pruskich hr. Elenburg występo-
wał przeciwko jakiejkolwiek
polityce porozumienia Gdań-
ska z Polską, uważając, że taka
polityka jest dla wm. Gdańska
szkodliwa i niebezpieczna. Wresz-
cie przemawiał osławiony przy-
jaciel b. cesarza Wilhelma Olden-
burg, oświadczając, że ma on
tylko jedno pragnienie, a miano-
wicie aby ten kraj stał się
zpowrotem krajem króle -
pruskim. *
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Zatarg między Curtiusem a Treviranusem.
BERLIN. (Pat). Dzisiejsza po-

południowa „Vossische Ztg.* w
artykule wstępnym zaznacza, że
między ministrem spraw zagra-
nicznych dr. Curtiusem a mini-
strem Treviranusem wynikł kon-
flikt na tle częstych publicznych
wystąpień ministra Trevlranusa w
sprawach polityki zagranicznej
Rzeszy. Dr. Curtius miał zwrócić
uwagę ministrowi  Treviranusawi,
że on, a nie Treviranus, odpowie-

dzialny jest za politykę zagra-
niczną Niemiec,i że tego rodzaju
postępowanie nietylko że nie od-
powiada przyjętym zwyczajom,
ale także przynosi szkodę intere-
som państwa, ponieważ członko-
wie gabinetu, chcąc wygłosić
publicznie swe zdanie co do za-
gadnień polityki zagranicznej,
muszą uprzednio uzyskać zgodę
ministra spraw zagranicznych.

Wydalenie z Francji amerykańskiego
magnata prasowego.

LONDYN. (Pat.) Przybył tu z
Paryża amerykański magnat pra-
sowy Hearst, który na zarządze-
nie władz francuskich musiał o-
puścić Francję. W rozmowie z
dziennikarzami londyńskimi He-
arst oświadczył: Nie mogę się
skarżyć na funkcjonarjuszy fran-
cuskich. Byli bardzo grzeczni w
stosunku do mnie, oświadczyli
jedynie, że uważają mnie za wro-
ga Francji, stanowiącego dla niej
prawdziwe niebezpieczeństwo. Na-
prężone stosunki między moją

prasą a opinją francuską są spo-
wodowane ogłoszeniem przed
dwoma laty w mojej prasie tek-
stu tajnego traktatu angielsko-
francuskiego, a następnie mają
swe źródło w tem, że moja pra-
sa stale sprzeciwiała się przystą-
pieniu Stanów Zjednoczonych do
Ligi Narodów, jak również udzia-
łowi Stanów Zjednoczonych w
jakichkolwiek kombinacjach czy
traktatach, któreby wciągały mój
kraj w kłótnie państw europej-
skich.

Zwłoki Andreego wracają do ojczyzny.
STOKHOLM. (Pat). W/g donie-

sień z Tromsoe, przybył tam dzi-
siaj statek, wiozący zwłoki człon-
ków ekspedycji polarnej inż. An-
dreego. Znaleziony przy zwłokach
Andreego dzienniczek, składa się
zaledwie z kilku kartek i stanowi
dalszy ciąg innego notatnika, nie-
odnalezionego. Pismo tu jest pra-

wie nieczytelne. Pozatem znale-
ziono inny jeszcze notatnik, zu-
pełnie czytelny, rejestrujący po
kolei rozmaite punkty po drodze,
osiągane przez ekspedycję w cią-
gu dwumiesięcznej podróży sa-
niami. Jak wynika z notatek, po-
dróż balonem trwała zaledwie kil-
ka dni.
 

 

KOLEŻANKO! KOLEGO - MATURZYSTO!
Będziesz wkrótce studentem!

Czy pomyślałeś już o organizacji
akademickiej, do której wstąpisz?

Polska potrzebuje Obywateli świadomych

swych zadań narodowych i zorganizowanych!

Środowiskiem Akademika - Polaka
może być tylko organizacja narodowa!  
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Udział oficerów
w życiu politycznem
w świetle obowiązujących prze-

pisów wojskowych.

Udział wojska w czynnem ży-

ciu politycznem w Polsce jest,

niestety, faktem, którego nie trze-

ba udowadniać

Dostatecznie przypomnieć so-
bie akcję, poprzedzającą zamach

majowy: kampanję prasową prze-

ciwko gen. Sikorskiemu i innym

generałom, wspieraną przez ofi-

cerów czynnej służby, lub wizyty

oficerskie pod wodzą gen. Dre-

szera w Sulejówku.

Sam zamach majowy był zwrot-

nym momentem, od którego roz-

poczęło się otwarte oparcie się

obozu p. Piłsudskiego w walce

politycznej na wojsku. Udział wyż-

szych oficerów w życiu partyj-

nem B. B. jest powszechnie zna-

nym. Żadna uroczystość partyjna

B. B, żadne zebranie politycz-

nych działaczy sanacyjnych nie

obchodzi się bez udziału wojsko-

wych czynnej służby.

Najjaskrawszym zaś przykła-

dem masowego zaangażowania

korpusu oficerskiego do bieżącej

polityki były: słynna t. zw. wizyta

oficerów w przedsionku sejmo-

wym i t. zw. zbiórka w pocze-

kalni szpitala 'ujazdowskiego dnia

-31 października 1929 r. Sprawa

ta na gruncie sejmowym, nieste-

ty, nie znalazła rozstrzygnięcia.

Jest nadzieja, że już w niedale-

kiej przyszłości będzie ona roz-

strzygnięta na innym gruncie.

Nie od rzeczy będzie przy-

pomnieć parę ustępów z niektó-

rych ustaw i przepisów wojsko-

wych, dotyczących udziału woj-

skowych w życiu politycznem,

przepisów, które dotychczas nie

zostaly unieważnione, a więc po-

siadają moc prawną w całej swej
rozciągłości.

Tak więc art. 23, ustęp 1,

Ustawy z dn. 23.11.1922 (jest to
Pragmatyka Oficerska) mówi:

„ — Oficerom nie wolno na-

leżeć do stowarzyszeń, mających

cele polityczne, ani brać udziału

w działalności politycznej”.

Zaś paragraf 69 rozporządze-

nia wykonawczego do tejże sta-
wy mówi:

» — Zakaz brania przez ofi-
cerów w stanie czynnym lub nie-

czynnym udziału w działalności

politycznej dotyczy, między inne-

mi, udziału w zgromadzeniach,

wiecach lub zebraniach o cha-

rakterze politycznym, publicznego

omawiania spraw, związanych z

polityką, udziału w manifestacjach
politycznych, za wyjątkiem ob-

chodów, na branie udzialu w któ-

rych zezwolił Minister Spraw

Wojskowych, roztrząsanie w pra-

sie zagadnień politycznych.

W wydawnictwach, które za
zgodą Ministra Spraw Wojsko-

wych są specjalnie redagowane

dla wojska, omawianie spraw po-

litycznych może mieć miejsce,

powinno jednak nosić chafakter

ściśle informacyjny, nigdy zaś

dyskusyjny”.
Gen. Szeptycki, obejmując w

1923 r. obowiązki Ministra Spraw

Wojskowych, wydał następujący

rozkaz, umieszczony w „Dzienni-

ku Rozkazów” Nr. 23, z dn. 19.
VI. 1923:

„ — Poz. 308. — Zakaz ucze-
stnictwa wojskowych w  działal-

ności politycznej. — Wobec sze-

regu wypadków, stwierdzających,

że zakaz brania udziału w dzia-
łalności politycznej, zawarty w

art. 23, ustępie 1, Ustawy z dn.

23. III. 1922, Dz. (st. Nr. 32/22,
poz. 256 i w paragrafie 69 rozp.
wykonawczego do tej ustawy,

dodatek do Dz. Rozk. Nr. 11, z
20. III. 23, nie jest' ściśle prze-

strzegany, niniejszem  zakazuję

wszystkim oficerom, bez różnicy

stopnia, wszelkich działań, wyra-
żających w jakikolwiek sposób

„ich poglądy lub stanowisko poli-

tyczne.

Uważając najściślejsze wyko-

nanie powyższego rozkazu za nie-

zbędny czynnik utrzymania dy-

scypliny w Armiji, polecam wszy-

stkim dowódcom i komendantom
ogłosić ten rozkaz w odpowiedni

sposób wszystkim oficerom z

nadmienieniem, że naruszenie ni-

niejszego rozkazu służbowego,

dotyczącego wszystkich oficerów

wogóle i każdego zosobna, po-

ciągnie za sobą odpowiedzialność

sądowo-karną, jako przestępstwo

przeciw obowiązkom  subordyna-

cji wojskowej (rozdział VI Kodek-

su Karnego Wojskowego).
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Po napadzie na p. Dąbskiego.
W obronie honoru oficerskiego.

W niedzielnym „Robotniku“
ukazał się następujący list otwar-
ty, który podajemy bez komenta-
rzy:

isordjca pisma doniosły o
rapadzie pięciu wojskowych, odzia-
nych „w mundury oficerskie, na
posła Jana Dąbskiego, człowieka,
który nie spodziewał się napadu

i który jest ciężko chory. Dwuch

oficerów miało pobić 9-letnie dzie-

cko, córeczkę p. Dąbskiego. We-
dług pism, nazwiska napastników
mają być znane p. kapitanowi
żandarmerji Jakóbowi Zapale.
W imię honoru munduru ofi

cerskiego Wojsk Polskich, zwra-
camy się do napastników, by uja-
wnili swoje nazwiska i ponieśli
konsekwencje swego czynu. Na-
pad pięciu na jednego i ukrywa-
nie się, jest hańbą, jest postęp-

kiem nikczemnym, jest zbrodnią,
wobec całego korpusu oficerskie
go, bo kopie przepaść między
nim, a społeczeństwem.

Żądamy kategorycznie ujawnie-
nia winnych i usunięcia ich poza
nawias korpusu oficerskiego Wojsk
Polskich. „Nie uznajemy koleżeń-
stwa broni z jednostkarni tego ty-
pu. Sądownictwo wojskowe i żan-
darmerja, muszą tym razem speł-
nić swój obowiązek. W  przeci-
wnym razie poszukamy sami po-
śród siebie winowajców.

Grono oficerów W. P.
Warszawa, 30 sierpnia 1930 r.

* 6 *

„Gazeta Warszawska* zamiesz-
cza w n-rze wtorkowym następu-
jące pismo oficera służby czynnej:

Szanowny Panie Redaktorze!
Może to niejednego zdziwi, że

oficer czynnej służby zabiera
głos w prasie tak zwanej opozy-
cyjnej. Jednak w obecnym cza-
sie jest to dla nas, żołnierzy, ma-
jących odwagę samodzielnego
myślenia, ceniących honor mun-
duru, dbających o dobrą opinję
oficera i podoficera wśród spo-
łeczeństwa, — jedyna droga do
bezpośredniego porozumienia się
ze spoleczeństwem.

Ostatnie napady osobników w
mundurach (słowo: „žolnierzy“
nie przeciska mi się przez usta)
zmuszają mnie do wyjaśnień,

Fakty terroru politycznego zda-
rzają się nawet w państwach wy-
soko ucywilizowanych w momen-
tach wielkiego podniecenia poli-
tycznego. Nigdy jednak nie biorą
w nich udziału żołnierze służby
czynnej. (l nas natomiat fakt ten
ma miejsce. W ten sposób staje-
my na poziomie. przysłowiowego
Meksyku, Peru, czy jakiejś Al-
banji.

Długą litanję napadów poli-
tycznych rozpoczęło zmasakrowa-
nie Zdziechowskiego; kolejno szły
napady na Strońskiego, Mostowi-
cza, N>waczyńskiego, dalej—wi-
zyta „honorowa* u Wójcika, po-
bicie Bilana w Przemyślu, wre-
szcie—ostatnie napady. We wszyst-
kich. tych wypadkach mundury
wojskowe były wśród zbirow sil-
nie lub nawet wyłącznie repre-
zentowane.

Pamiętam, przyjechałem do
Warszawy nazajutrz po napadzie
na Zdziechowskiego. Z rumień-
cem wstydu wyszedłem w mun-
durze na ulicę. Zdawało mi się,
że przechodnie oglądają się za
mną i myślą sobie: „może to je-
den z tych, którzy w sposób ban-
dycki mordowali bezbronnego*.
Pocieszałem się w swojej naiw-
ności, że niewątpliwie winni
zbrodni, których nazwiska prze-
cież powtarzano sobie z ust do
ust w kołach oficerskich, zostaną
najsurowiej ukarani i wydaleni z
wojska, jeżeli nie na mocy wy-
roku sądowego, to przez oficerę
ski sąd honorowy,—i w ten spo-
sób mundur wojskowy odzyska

ŻYCIE KATOLICKIE.
Pierwszy biskup berliński.

(Kap) Ojciec św. powołał do-
tychczasowego administratora die-
cezji berlińskiej i biskupa z Meis-
sen, ks. dr. Schreibera, na bi-
skupa nowoutworzonej diecezji
berlińskiej. Opublikowanie no-
minacji nastąpiło już w „Osser-
vatore Romano“ a doręczenie
bulli papieskiej nastąpi w dniach
najbliższych za pośrednictwem
Nuncjusza apostolskiego w Ber-
linie. *

Jak wiadomo, na podstawie
bulli papieskiej „Pastoralis officii
Nostri" z dn. 13 sierpnia rb. zo-
stało utworzone, zgodnie z posta-
nowieniem Konkordatu. zawarte-
go z Prusami, nowe biskupstwo
w Berlinie. Z katolickiego punktu
widzenia wydarzenie to posiada
wielkie znaczenie, gdy się zważy,
że w tem wielkiem morzu prote-
stantyzmu, jakiem jest Berlin,

wśród społeczeństwa należny mu
szacunek. Jak wiadomo, w tym
wypadku, jak i we wszystkich in-
nych, tak się nie stało. „Sprawcy
pozostali nieznani”.

Nie potrzebuję rozwodzić się
szeroko nad destrukcyjnym wpły-
wem, jaki na duszę wojska wy-
wiera udział wojskowych w ak-
tach terroru politycznego.

Mogę ostatecznie zrozumieć,
że w uniesieniu, w ogniu sporu
można nawet znieważyć przeci-
wnika. Lecz obmyślanie napadu
na zimno, wykonywanie go prze-
ważnie w nocy, a zawsze w kil-
koro na jednego — jest świadec-
twem zupełnego  wyjałowienia
wszelkich zalet żołnierskich w du-
szach takich osobników oraz
kompletnego ich spodlenia.

Żołnierza obowiązuje wszak
pewne minimum odwagi osobistej
nietylko na polu walki. W życiu
pokojowem musi on również
umieć niebezpieczeństwu zajrzeć
w oczy. Musi on ponadto posia-
dać dostatecznie cywilnej odwagi
(i to jest najważniejsze), aby po-
nosić całkowitą odpowiedzialność
za swoje czyny. Przecież w tym
duchu urabia się w codziennych
pogadankach naszego rekruta od
samego początku jego wcielenia
do wojska.

A jaki daje się mu przykład?
Nam, żołnierzom, którzy te

wartości dotychczas jeszcze wy-
soko cenimy a godność żołnie-
rza polskiego stawiamy ponad
wszystko,—społeczeństwo cywilne
może zarzucić, żeśmy dotychczas
nie reagowali na podłe szarganie
munduru wojskowego w bandy-
ckich eskapadach. Niestety, nie
posiadaliśmy żadnych ku temu
fizycznych możliwości na drodze
służbowej.

Taki stan rzeczy niesłychanie
krzywdzi wojsko: w społeczeń-
stwie może zrodzić się przekona-
nie, że już cały ogół korpusu
oficerskiego i podoficerskiego o-
bjęła gangrena, że wszyscy soli-
daryzujemy się z bandytami w
mundurach. Rozłam między woj-
skiem a społeczeństwem mógłby
przybierać coraz większe roz-
miary.

Społeczeństwo może być pew-
ne, że większość oficerów i po-
doficerów jest zdrowa moralnie.
Akcja terorystyczna* prowadzona
przez niepoczytalne lub spodlałe
jednostki jest nam najzupełniej
i obca, i wstrętna.

Jeżeli głos mój przyczyni się
do ustalenia wśród społeczeństwa
właściwej opinji o „nieznanych
sprawcach w mundurach", 'będę
uważał to za fakt wielkiego. zna*
czenia dla wojska.

Wszystkie pisma, którym do-
bre imię polskiego żołnierza nie
jest obojętne, proszę o przedruk
tego listu.

Oficer służby czynnej.
*

* *

Jak donosi „ABC“.
Do p. wicemarszałka Dąbskie-

go zgłosił się w dniu wczoraj-
szym pewien emerytowany pod-
pułkownik (nazwisko jest znane
naszej redakcji) i oświadczył, że
zna osobiście jednego z ofice-
rów, którzy w krytycznym dniu
napadu stali przed domem p.
Dąbskiego i gotów jest złożyć w
tej sprawie zeznanie.

* a *

Stan zdrowia p. Dąbskiego w
dalszym ciągu jest bardzo poważ-
ny. Przy znacznie podniesionej
temperaturze p. Dąbski jest tak
osłabiony, że narazie nie można
jeszcze myśleć o przewiezieniu
go do lecznicy dla dokonania na-
kazanych przez lekarzy zdjęć roent-
genowskich. Przed upływem
2 tygodni p. Dąbski prawdopo-
dobnie nie będzie mógł się pod-
nieść z łóżka.

stanie obecnie biskupstwo, mo-
gące skuteczniej niż dotychczas
bronić interesów katolickich w
stolicy Rzeszy niemieckiej. *

Ojciec Sw. do nauczycieli
religii szkół średnich.

(Kap). Dn. 23 ub. m. przyjął
Ojciec św. na specjalnej audjen-
cji w sali konsystorjalnej dwustu
księży z centralnych diecezyj
Włoch, którzy przebywają w Rzy-
mie na kursie dla nauczycieli re-
ligii szkół średnich. Przemówienie
swoje, które zamieszczone było
w „Osservatore Rorhano", zaczął
Ojciec św. od porównania siebie
z ojcem rodziny, który kocha
również wszystkie swoje dzieci,
tak małe jak i wielkie. Jednakże
dla kapłanów żywi Ojciec św.
szczególną miłość, a to głównie
dlatego, ponieważ są oni sami
ojcami powierzonych ich pieczy
mniejszych, czyli wiernych.

Mówiąc o ważnem zadaniu

 

Rozkaz niniejszy ma analo-

giczne zastosowanie do urzędni-

ków v ojskowych|iszeregowych*.

Przy sposobności nałeży nad-

mienić, że w swoim czasie ofice-

rowie czynnej służby podpisywali

deklaracje o nienależenie do taj-

nych organizacyj.

Cytowane wyżej ustępy z u-

stawy i rozkaz ministra są zupeł- >

nie wyraźne i nie wymagają żad-

nych komentarzy.

W bliższej, niż by to się nie-

którym zdawało, przyszłości mo-
gą być one podstawą prawną do

oczyszczenia szeregów naszego
wojska od demoralizującej gai-

stki ludzi politykujących w mun-

durach. : B.
2
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nauczania religj, wyraża Ojciec
św. swoje życzenie a zarazem
przekonanie, że będą oni jako
katecheci wzorowymi nauczycie-
lami religji. Nazywając ich „kate-
chetami“, a nie chcąc używać
żadnych szczególnych tytułów,
jak „profesorowie religji" lub t. p.,
mówi Ojciec św., że już samo
wypowiedzenie słowa „katechizu-
jący” chwyta Go za”serce. Mają
oni bowiem w niem osobne, spe-
cjalne miejsce, i to bez różnicy,
czyby oni byli z Azji, czy z Kon-
ga, czy skądinąd, nawet, gdyby
jeszcze do wczoraj byli niewier-
nymi, lecz dzisiaj z zapałem nau-
czali, głosząc Słowo Boże. Więc
nie „profesorowie”, lecz „kate-
checi* — powtarza Ojciec św. i
przechodzi na temat potrzeby

prostoty wyrażania się przy nau-
czamiu. Prawdę bowiem objaśniać
należy w jak najbardziej prosty
sposób, bez używania zawiłych,
złożonych wyrazów. | tutaj przy-
toczył Ojciec św. przykłady uczo-
nych włoskich, którzy się wyra-
żali w sposób prosty, łatwy, a
przytem tak niezwykle jasny. |
Wreszcie przypomniał Ojciec św.,

jak niezmiernie wielkie znaczenie
przywiązywał Zbawiciel Boski do
urzędu . nauczycielskiego. Sam
chciał, by go nazywano Mistrzem,
a więc wy—mówił Papież — nau-
czając, wkraczacie w Jego progi.

Ojciec św. skończył słowy,
które—jak mówił — woła do każ-
dego z nich Kościół: „In manibus
tuis sortes'. — W rękach twoich
losy moje".

IANA
Wszelkie Podręczniki Szkolne

w wielkim wyborze

 

  

  

poleca KSIĘGARNIA
. . .

Kazimierza Rutskiego
Wileńska 38.

Zamówienia załatwia również telefonicznie (941) z na-
tychmiastowem dostarczeniem do domu.

KUPUJE książki używane lub zamienia na nowe.
Posiada materjały piśmienne. 324-1-0r

2 prasy.
Aktualne przypomnienie.
Jak wiadomo, grupa sanacyj-

na, z prof. Szymańskim na czele
postanowiła tegoroczną uroczy-
stość „Cudu Wisły* obchodzić
18 października, lącząc ją z rocz-
nicą pokoju zawartego i podpi-
sanego w Rydze. „Słowo Pomor-
skie” słusznie przypomina, że

„pos. Dąbski wówczas był przewo-
dniczącym polskiej delegacji pokojowej,
o czem zwolennicy aks) brygady“
niewątpliwie pamiętają. Trze a też do-
dać, że pobity pos. Dąbski był też przez
pewien czas prezesem... związku legjo-
nistów.

Jeżeli zatem jacyć napastnicy urzą-
dzają zasadzkę na pos. Dąbskiego — to
widocznie uczynił to z pobudek „ideo-
wych*, związanych z zamierzoną uro-
czystością sanacyjną 10-lecia „cudu nad
Wisłą”, oraz zawarcia zwycięskiego po-
koju z Rosją. Jest w tem prawdopodo-
bnie głębszy „rozum* polityczny i dla-

tego napaści na b. przewodniczącego
polskiej delegacji pokojowej nie można
chyba uważać za zwykły... bandytyzm
polityczny*.

Kto unika odpowiedzial-
ności?

Jak wiadomo p. premjer w
ostatnim swym wywiadzie wyra-
ził „głębokie zadowolenie" pod
adresem B. B., którego członko-
wie „wyłączylisię z chlewu posel-
skiego" i ogłosili, że zrzekają się
nietykalności „stawią się do każ-
dego sądu, który ich zażąda cho-
ciażby do odpowiedzialności kar-
nej“.

Na to zaznacza „Słowo Po-
morskie”:

Nie chcemy prostować twierdzeń
J. Piłsudskiego o „sądach*, do których
członkowie Be-Be rzekomo tak chętnie
się zgłaszają. Jest to bowiem nie-
zgodne z rzeczywistością, 0 czem
świadczą liczne dowody. Ani przed Try-
bunał Stanu, ani nawet do sądów zwy-
kłych zwolennicy sanacji się nie špie-
szą. (Prdykład: w r. 1926 wytoczyliśmy
p. Stpiczyńskiemu skargę O oszczer-
stwo; wyznaczono w ciągu tych kilku
lat kilkanaście rozpraw, lecz p. Stpi-
Czyński nie stawił się w sądzie an!
razu; jesl poprostu nieosiągalny). 2

W uzupełnieniu słów powyż-
szych godzi się jeszcze zapytać;
czy uczestnicy tak licznych za-
machów na p. Zdziechowskiego
i t. d., aż do ostatniego na p.
Dąbskiego stawili się przed są-
dem by ponieść odpowiedzial-
ność? Jakkolwiek nie byli to po-
słowie, przecie niewątpliwie wysz-
li z tego samego „chlewu” co
B. B.

„Po dojrzałym namyšle.,.“
„Robotnik“ zastanawia się nad

motywami orędzia Prezydenta,
uzasadniającemi rozwiązanie Sej-
mu i Senatu. Między innemi or-
gan socjalistyczny podkreśla, iż
nie rozumie, dlaczego p. Prezy-
dent przekonał się „po dojrzałym
namyśle*, że przy pomocy Sejrau
nie dokona naprawy Konstytucji.
Po ustąpieniu rządu p. Śwital-
skiego w konferencjach z przed-
stawicielami stronnictw na Zam-
ku p. Prezydent usłyszał jedno-
myślną odpowiedź 0 gotowości
pracy nad zmianą Konstytucji w
drodze ustawowo przepisanej:

Przyszedł rząd p. Bartla, sejm przy-
stąpił do prac nad zmianą konstytucji,
ale prace te sabotował klub rządowy
B. B, na rozkaz Piłsudskiego, a prasa
tego obozu wogóle olśniła społeczeń-
stwo objawieniem, że zmiana konsty-
tucji wcale nie jest sprawą pilną.

Jeśli więc chodzi o Sejm, to on
jest zupełnie w porządku. Stanął on na
stanowisku i wytrwał na niem do koń-
ca, że powinien skorzystać z przywileju
do zmiany konstytucji, nadanego mu
przez konstytucję i zmiany tej dokonać
w trybie przez konstytucję przewidzia-
ną. W tym celu stronnictwa lewicy
wniosły własny projekt zmian, stronni-
ctwa prawicy i środka zapowiedziały
zmiany w myśl swoich programów, a
wszystkie stronnictwa opozycyjne przy-
stąpiły do dyskusji nad projektem B. B.

Ale co robił rząd? Własnego pro-
jektu nie przedstawił, a o projektach
sejmowych, nie wyłączając projektu rzą-
dowego stronnictwa B. B, nie wypo-
wiedział swej opinji. Nie uczynił tego
nawet na wyreżne żądanie komisji sej-
mowej, skierowane do niego.

Rząd nietylko sam nic nie zrobił w
sprawie konstytucji, ale stale przeszka-
dzeł Sejmowi w pracy nad konstytucją,
zamykając sesje zwyczajne tuż po za-
łatwieniu budżetu i niedopuszczając do
sesji nadzwyczajnych. Sejm słusznie od-
rzucił pomysł p. Sławka, by sprawę kon-
stytucji omawiać na prywatnych „her-
batkach"*, gdyż sprzeciwia się to po-

stanowieniom konstytucji ale któż m3
prawo czynić mu z tego tytułu zarzut

Jak widzimy „Robotnik“ słusz”
nie podkrešla to, co jest po-
wszechnie wiadome. Prežydent
Rzeczypospolitej slusznie uczynil,
rozwiązując Sejm, gdy się stalo
jasnem, iż współpraca między
rządem pomajowym a Sejmem
jest niemożliwa. Chodzi nie tyle
o zmiany w Konstytucji, ile o
cały stosunek rządów pomajo-
wych do najważniejszych spraw
państwowych i do społeczeństwa.

Wola naroduł
RBC zaznacza, że opinja pu-

bliczna z zadowoleniem powitała
rospisanie wyborów do ciał pra-
wodawczych. Społeczeństwo w
wyborach wyda sąd o gospodarce
sanacyjnej a wyrok tego sądu nie
jest wcale wątpliwy.

Pomimo, iż są sceptycy i pe-
symiści, którzy przypuszczają, że
w ostatniej chwili przyjdzie „coś
nowego” a możliwość naprawy
utonie w nowej grze hocków —
klocków, ABC sądzi inaczej i
wierzy, że

wynik wyborów przyniesie upra-
gnione przez wszystkich wyjaśnieniei
wyprowadzi państwo z zamętu i chaosu
na drogę pozytywnej pracy i rozwoju.

Przekonania tego nie opieramy by-
najmniej na wierze w radykalną zmianę
metod czynników decydujących w sa-
nacji. Po czteroletnich doświadczeniach
nadzieje takie byłyby szczytem naiw-
ności.

Motywy naszej wiary są inne. Wie-
rzymy dlatego, ponieważ wiemy, że
ciarpidadė społeczeństwa doszła kresu,
że naród polski nie pozwoli, by w tak
ciężkim dla Polski, jak dzisiaj okresie,
państwo miało się w dalszym ciągu sta-
czać po równi pochyłej zamętu we-
wnętrznego.

Przebrała się miarka nieprawości.
Bankrutującym sprawcom chaosu nie
pomogą już žadnė „gry“, ani „hocki-
klocki“.

Wola narodu rozstrzygniel

Rekord p. Kuehna.
Dekret Prezydenta R. P. o

rozwiązaniu Sejmu podany został
do wiadomości marszałka Sejmu
w sobotę o godz. 10 rano.
O godz. 4ej pp. ogłoszony zo-
stał w „Dzienniku Ustaw". Tym-
czasem p. Kiihn, minister kolei,
rozwiązał Sejm na kilkanaście
godzin przed ogłoszeniem į wej-
ściem w życie orędzia p. Prezy-
denta. Orzekł on mianowicie, że
posłowie i senatorowie już od
pólnocy z 29 na 30 sierpnia mu-
szą płacić za bilety kolejowe,
chociaż wtedy byli jeszcze po-
słami i według Konstytucji mieli
prawo bezpłatnego przejazdu ko-
lejami państwowemi.

„Gaz. Warsz." ironicznie za-
pytuje, czy nie stało się to przy-
padkiem dzięki dbałości p. Kūhna
o budżet kolei. Jednak odpo-
wiedź co do tej dbałości wypada
bardzo niepomyślnie.

P. minister Kiihn objął zarząd kolei
w czerwcu 19.8 roku, a zatem w pierw-
szym kwartele roku budżetowego 1928/9.
Wędług budżetu koleje m'ały dać w tym
roku 95.240000 zł. zysku. Zamiast tego
zysku p. Kuhn wykazał 78 miljonów nie-
doboru, co czyni razem 173 miljony de-

ficytu budżetowego. Żeby zmniejszyć
tę olbrzymią cyfrę Sćjm osobną uchwa-
łą skreślił owych 95 miljonów zysku,
tak że ostatecznie zostało 78 miljonów
niepokrytego niedcboru.

W następnym roku 192930 miały
koleje wpłacić tytułem zysku 68 mil-
jonów, A ile wpłaciły? Nicl

Nie tylko nie wpłaciły, ale jeszcze
wzięły ze skarbu I0 miljonów na fun»
dusz obrotowy. Po zaliczeniu tej po-
życzki do dochodów uzyskano na pa-
pierze nadwyżkę w sumie 4.615.000 zi
Ale jakim kosztem ta nadwyżka po-
wstała?

Pomijamy już zaliczenie na dochód
pożyczkt ze skarbu. Gorzej, że na bu-
dowę nowych kolei zamiast 268 miljo-
nów wydał p. Kūhn tylko... 192 miljony.
Na odbudowę linji zniszczonych przez
wojnę Sejm przeznaczył 8.100.000 zł.
P. Kiinn nie wydał na ten cel ani gro-
sza.

W rezultacie ogólnym deficyt bud-
žetowy p. Kūhna za rok 19289 wynosi
znowu przeszto 70 miljonów, a deficyt
inwestycyjny oddzielnie 84 miljony.

A co jest w roku 19301? Mimo, że
mamy już za sobą pięć miesięcy roku
budżetowągo, mimo, że skarb. poczta
i monopole ogłosiły już zamknięcie za
4 miesiące — p. minister Kiiha milczy.
Z ostatniego jego sprawozdania wyni-
ka, że w styczniu, lutym i marcu 1930
reku miał 30 miljonów niedoboru

Nie dziwnego, źe p. Kiihnowi tak
się śpieszyło z „rozwiązaniem* Sejmul
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CO BĘDZIE?
Warszawa 2 września.

Jest to pytanie, na które sta-
ra się dziś odpowiedzieć niemal
każdy. Wprawdzie Sejm został
rozwiązany, wprawdzie rozpisano
nowe wybory, ale, czy na tem
koniec?

Czy po dokonaniu nowych wy-
borów nastąpi wreszcie w Polsce
uspokojenie, czy nastąpi prze-
dewszystkiem stabilizacja j taki
stan rzeczy, przy którym prze-
ciętny obywatel będzie wiedział
dziś, co nastąpi jutro?

Czy rząd uszanuje wolę tego
Sejmu, co przyjdzie, czy też rok
1931-y będzie powtórzeniem lat
poprzednich, których już wszyscy
mają dość?

A może nastąpi wresżcie owo
oktrojowanie Konstytucji, do któ-
rego nawołują czynniki nieobli-
czalne w rodzeju „Nowej Kadro-
wej" lub wileńskiego „Słowa*?

By na te wszystkie pytania
odpowiedzieć, należy przedew-
szystkiem zdać sobie sprawę z
tego, jakie przyczyny wywołały
ostatnie przesileniea raczej „prze-
siądania" ministerjalne. Myliłby się
ten. srodze, kto chciałby doszu-
kiwać się tych przyczyn w poło
żeniu międzynarodowem, lub
konieczności ratowania gosp
darki państwowej i społeczne
która przechodzi niebywałe wpro
przesilenie.

Są to przyczyny istotnie po
ważne, powodujące przesilenia
gabinetowe w każdem innem
państwie, wszędzie — tylko nie w
Polsce pomajowej.

(U nas było przesilenie jedy-
nie nową „rewolucją pałacową”.

Zamiast p. Sławka przyszedł
p. Beck, bo już poprzednik nie
umiał sobie dać rady—nie z kry-
zysem gospodarczym. nie z Nie-
mcami, ale z własnym obozem
politycznym, z własną najpierw-
szą brygadą.

Użyto firmy „najwyższego au-
torytetu*, bynajmniej nie dla za-
straszenia Trewiranusa, bo tego
takiemi argumentami przerazić
nie da się, ale dla utemperowa-
wybujałych ambicyj i rosnącego
z dnia na dzień rozprzężenia we
własnym obozie politycznym, a
nawet w tem najściślejszem gro-
nie, który tym obozem kieruje.

Pod tym kątem widzenia na-
leży również w znacznym stopniu
zapatrywać się na sposób i ter-
min rozpisania wyborów do ciał
ustawodawczych.

Nie szukajmy więc w ostatnich
posunięciach obozu pomajowego
jakichś zapowiedzi na dalszą me-
tę, jakiejś głębszej myśli prze-
wodniej.

Jej tam nigdy nie było i nigdy
nie będzie.

Jeżeli oni nie ogłaszali do-
tychczas swego programu, to nie
dla tego, żeby go ogłosić nie
chcieli, tylko dlatego, że go nigdy
nie mieli i mieć nie mogli.

Są to ludzie dnia dzisiejszego,
którzy wolą w przyszłość nie za-
glądać.

Dziś idą na wybory, by przez
konieczność waiki odwrócić uwa-
gę od innych zagadnień, z któ-
remi sobie rady dać nie mogą,
idą z jedyną myślą:. „a nuż się
uda?* p

Bo gdyby było inaczej, to-
byśmy istotnie mieli dziś albo
oktrojowanie Konstytucji bez wy-
borów, albo p'zynajmniej oktro-
jowanie nowej ordynacji wybor-
czej.

To też niewątpliwie dla tego
obozu wybory nie mają prowa-
dzić do czegoś nowego, lecz ra-
czej do przetrwania jakoś naj-
cięższych w ich pojęciu czasów
i zachowaniu obecnego stanu
rzeczy. ć

Pamiętajmy, że przecież zy-
skać obecnie może każdy, ale
stracić tylko obóz rządzący.

Jeżeli natomiast wybory spo-
wodują jakieś istotne zmiany,
prócz zmian liczbowych w stanie
posiadania poszczególnych klu-
bów, to stanie się to z całą pew-
nością wbrew woli i chęci obozu
pomajowego.

Dla tego wybory nie są jakąś
„rozrywką“, są jedynie etapem,
jednem jeszcze kółkiem w tym
czteroletnim łańcuhu niekonsek-
wencyj. Nie znaczy to abyśmy
mieli lekceważyć te wybory. Prze-
ciwnie, przystąpić musimy do
nich z całą energją, by wykazać,
że wpływy nasze w społeczeń-
stwie rosną a nie maleją, że
dzień jutrzejszy należy istotnie
do nas.

Myliłby się też ktoby przy-
puszczał, źe obóz Narodowy oba-
wia się owego sławetnego „oktro-
jowania*. Byłoby to rzeczywiście
może klęską — ale tylko klęską
sanacji.

Nie bawmy się więc w prze-
widywania i zgadywania, jak to
czynią dziś właśnie najbardziej
zdawałoby się uświadomieni (patz
artykuły „Słowa*), lecz róbmy,
co do nas należy. Tylko spełnie-
nie tego obowiązku, jaki na nas
nakłada poczucie odpowiedzial-
ności za losy Ojczyzny, może
Polsce i Polakom zapewnić w
szybszym czasie stabilizację praw-
ną i gospodarczą.

P. Kownacki.
REPAK) POKAZOO RY SAPNO

Przeszło trzysta miljonów niedobo-
ru budżetowego za dwa lata, a trzy-
dzieści miljonów za trzy miesiące — to
są takie rekordy, z któremi niema się
<o popisywać nawet przed najpobłaż-
liwszem przedstawicielstwem ludności
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Kalendarzyk wyborczy.
W dzienniku Ustaw Nr. 61 z

dnia 30 sierpnia 1930 r. ukazało

się pod poz. 492 zarządzenie Pre-

zydenta Rzeczypospolitej kontr-

asygnowane przez prezesa Rady

Ministrów, ministra spraw wew-

nętrznych i ministra sprawiedli-

wości o wyborach do Sejmu i

Senatu. Z powołaniem się na art.

13 i 14 ordynacji wyborczej z

dnia 28 lipca 1922 r. oraz art. 8

i 9 ordynacji wyborczej do Se-

natu głosowanie do Sejmu wy-

znaczono na dzień 16 listopada

1930 r. a głosowanie do Senatu

na dzień 23 listopada 1930 r.

Załączony do zarządzenia po-

wyższego kalendarz wyborczy prze-

widuje, że:
1 września rb. 8 najliczniej-

szych klubów poselskich przed-

stawi generalnemu komisarzowi

wyborczemu 8 członków pan-

stwowej komisji wyborczej i ty-

luż ich zastępców.

3 września generalny komi-

sarz wyborczy mianuje przewod-

niczących okręgowych komisji

wyborczych, a władze administra-

cyjne ogłoszą o podziale na ob-

wody głosowania. Tegoż dnia

głoszony pędzie skład osobowy

lokal urzędowy państwowej ko-

nisji wyborczej, 11 września do-

onane będą wybory członków

»kręgowej komisji wyborczej przez

'ady miejskie i sejmiki. 13 wrześ-

nia przewodniczący okręgowej

komisji wyborczej ogłasza skład

osobowy komisji w wojewódzkim

dzienniku urzędowym.

Okręgowa komisja wyborcza

ogłasza we wszystkich gminach

okręgu o dniu wyborów, o go-

dzinach glosowania, liczbie pos-

łów, miejscu i czasie, sposobie i

ostatnim terminie zgłaszania kan-

dydatur i oświadczeń O przylą-

czerńu listy okręgowej do listy

państwowej, oraz o składzie oso-

bowym komisji wyborczej.

14 września rada gminna

względnie zebranie sołtysów, wzglę

dnie komisarz rządowy, względnie

wydział powiatowy mianuje trzech

członków obwodowej komisji wy-
borczej i tyluż zastępców.

19 września: naczelnicy gmin

sporządzą dla każdej miejsco-

wości spis wyborców w trzech

egzemplarzach.
Przewodniczący okręgowej ko-

misji wyborczej zawiadamia na-

czelnika grniny 0 składzie od-

aośnych obwodowych komisji

wyborczych i podaje o tem do

wiadomości publicznej.

20 września: Naczelnik gmi-

ny przesyła trzy egzemplarze spi-

su wyborców przewodniczącemu

obwodowej komisji wyborczej.

26 września: Obwodowa ko-

misja wyborcza przesyła jeden

egzemplarz spisu wyborców okrę-
gowej komisji wyborczej.

27 września: Obwodowa ko-
misja wyborcza wykłada spisy

wyborców do publicznego prze-

glądu.
7T października: Zgłaszanie

państwowych list kandydatów.

10 października: Ostatni dzień

wyłożenia spisu wyborców do
przejrzenia.

11 października: Ostateczny
termin wnoszenia reklamacyj do
obwodowej komisji wyborczej
przeciwko pominięciu w spisie
lub wpisaniu nieuprawnionego.

15 października: Kandydaci
z list państwowych składają na
ręce przewodniczącego państwo-
wej komisji wyborczej oświadcze-
nie o zgodzie na ubieganie się o
mandat oraz stwierdzenie, že
kandydat uważa się za obywatela

polskiego i że wedle swej naj-
lepszej wiedzy posiada bierne
prawo wyborcze.

17 października: generalny
komisarz wyborczy ogłasza w Mo-

nitorze państwowe listy kandy-
datów.

Ostateczny termin zgłaszania

sprzeciwów przeciw reklamacji o
wykreślenie ze spisu.

Zgłaszanie okręgowych
«andydatów.

21 października: Obwodowe
komisje wyborcze przesyłają okrę-

gowym komisjom wyborczym
dwa egzemplarze spisu wyborców.

25 października: Obwodowe
komisje wyborcze przyjmują na-

pływające sprzeciwy przeciwko

wykreśleniu ze spisu wyborców i

przesyłają je dodatkowo do okrę-

gowych komisyj wyborczych.
Kandydaci z list okręgowych

składają na ręce przewodniczą“

cego okręgowej komisji wybor-

czej oświadczenie o zgodzie na

ubieganie się o mandat oraz

stwierdzenie, że kandydat uważa

się za obywatela państwa pol-

skiego i że wedle swej najlepszej

wiedzy posiada bierne prawo wy-

borcze.

Pełnomocnicy okręgowej listy

kandydatów składają na ręce

przewodniczącego okręgowej ko-

misji wyborczej oświadczenie o

przyłączeniu listy okręgowej do
listy państwowej.

31 października: Okręgowe
komisje wyborcze przesyłają ob-

wodowym komisjom wyborczym

dwa egzemplarze ostatecznie za-

twierdzonego spisu wyborców,

jednocześnie trzecie egzemplarze

spisu przesyłają właściwym na-

czelnikom gmin.
4 listopada: Okręgowe komi-

sje wyborcze dostarczają obwo:
dowym komisjom wyborczym afi-
sze z listami kandydatów celem
rozplakatowania.

Przewodniczący obwodowych
komisyj wyborczych  wykładają

ostatecznie zatwierdzony spis wy-

borców do publicznego przeglądu.
9 listopada: Ostatni dzień wy-

łożenia do publicznego przeglądu

ostatecznie zatwierdzonego spisu

wyborców.

16 listopada: Głosowanie do
Sejmu.

19 listopada: Posiedzenie okrę-

gowej komisji wyborczej w celu

ustalenia wyniku wyborów do sej-

list

mu.
23 listopada: Głosowanie do

senatu.
26 listopada: Posiedzenie

okręgowe komisji wyborczej w

celu ustalenia wyniku wyborów
do sęnatu.

KRONIKA.
Sprawy administracyjne.
— Prawo zrzeszania się cu-

dzoziemców. Na skutek inter-
wencji Okręgowej Komisji Związ-

ków Zawodowych, inspektor pra-

cy wyjaśnił, wbrew poprzednim

orzeczeniom władz administra-

cyjnych, że robotnicy cudzoziem-

scy mają zupełną wolność zrze-

szania się w związkach zawodo-

wych i brania udziału w ciałach

kierowniczych organizacji zawo-

dowych, z zastrzeżeniem, iż co

do tego ostatniego obowiązują
przepisy o czasie zamieszkiwania

cudzoziemców na terenie odpo-
wiedniej miejscowości.

— Referat wyborczy w Sta-
rostwie Wil.-Trockiem. W sta-
rostwie Wil.-Trockiem został po-
wołany referat wyborczy. Na kie-
rownictwo referatem został wy-
znaczony p. Bronisław Siła-No-
wicki. w

Handei i przemysł.
— Pęptest szewców przeciw

Nowogródzkiej izbie Rzem.
W poniedziałek w lokalu Chrz.
Zw. Zawodowych przy ul. Metro-
politalnej 1 odbędzie się zebranie
wszystkich szewców wileńskich,
na którem zostanie powzięta re-
zolucja protestu przeciw stano-
wisku Nowogródzkiej Izby Rze-
miešlniczej, zamierzejącej na kon-
ferencji dyskusyjnej na Zamku
domagać się opodatkowania war-
sztatów chałupniczych. lzba No-
wogródzka swój zamiar motywuje
tem, że obecnie przemysłowcy
i kupcy wileńscy nie zakładają
większych warsztatów przemysło-
wych, a to z tego względu, że
oddają przyjęte zamówienia cha-
łupnikom, nie opłacającym po-
datku i tem samem pracującym
za mniejszą oplatą i tem samem
mającym większe zyski. Gdyby zaś
chałupnicze warsztaty opodatko-
wano, chałupnicy podnieśliby ce-
ny za pracę i zysk kupców byłby
mniejszy, co zmusiłoby ich do
zakładania większych warsztatów
i co za tem idzie uprzemysło-
wienia kraju.

Szewcy natomiast na tę spra-
wę zapatrują się inaczej. Opo-
datkowanie chałupników  ozna-
czałoby ich ruinę, gdyż mi-
zerne ich zarobki niemal w ca-
łości pochłonęłyby podatki. Za-
nimby doszło do problematycz-
nego uprzemysłowienia kraju,
w pierwszym rzędzie ucierpieliby
chałupnicy. w
— Delegacja piekarzy u Sta-

rosty Grodzkiego. W dniu dzi-
siejszym do Starostwa Grodzkiego
udaje się delegacja chrz. zw. zaw.
piekarzy w sprawie zlikwidowania
tak zw. „wielkiego chleba*. We-
dług obowiązujących przepisów,
chleb wolno wypiekać w bochen-
kach, nie przekraczających wagę
2 klgr. Tymczasem właściciele
piekarń wileńskich, powodowani
chęcią zysku, wypiekają chleb
wagi do 8 klgr., co wymaga
mniejszej ilości rąk roboczych,
obniża koszt robocizny i daje
większe zyski przedsiębiorcy. Po-
ciąga to za sobą ten skutek, iż
tam, gdzie przy wypieku bochen-
ków 2-kilogramowych pracowało
np. 4 piekarzy, obecnie pracuje
3 albo i 2. .

Delegacja zamierza prosič sta-
rostę grodzkiego o zarządzenie
obławy w piekarniach wileńskich
w celu wykrycia wypieku chleba
nadmiernej wagi, tak zw. „wiel-
kiego chleba* i pociągnięcie wła-
ścicieli tych piekarń do odpowie-
dzialności za niestosowanie się
do obowiązujących przepisów.
Po dokonaniu takiej obławy, wielu
bezrobotnych piekarzy znalazłoby
zatrudnienie. w

Sprawy sanitarne.
— Choroby zakaźne w Wil-

nie. W ciągu ub. tygodnia na
terenie m. Wilna zostały zanoto-
wane następujące choroby za-
kaźne:

Dur brzuszny 13 wypadków,
paratyphus 1, płonica 26, błonica
3, odra 1, róża 5 (1 zgon), krztu-
siecl, gruźlica 9 (4 zgony), jagli-
ca 4. Ogółem na terenie Wilna
w ub. tygodniu zanotowano 63
wypadki chorób zakaźnych, w tem

   

 

  
 

  

5 zgonów. Dezynfekcyj za
czas przeprowadzono 10, odkażo|
no 152 rzeczy oraz wyprano che-
mieznie 152 klgr. bielizny. w

Sprawy kolejowe.
— Wyjazd z Wilna dyr. Fal-

kowskiego. Wczoraj wyjechał
do Warszawy w sprawach służ-
bowych dyrektor wileńskiego okrę-
gu kolei państw. inż. Falkowski.
W m-stwie komunikacji inż. Fal-
kowski odbędzie szereg narad,
dotyczących dyrekcji kolei wi-
leńskich. w
— Ekspozytura kasy bile-

towej nall Targach Północnych.
Dyrekcja PKP komunikuje, że
zdecydowała się na uruchomie-

nie na terenie Targów Północ-

nych ekspozytury kasy biletowej
stacji miejskiej PKP w Wilnie.

Kasa ta będzie czynna cały czas
trwania Targów Północnych, tak
dla sprzedaży biletów kolejowych
do wszystkich stacyj PKP, jak i

udzielania zwiedzającym  wszel-
kich  informacyj, dotyczących
przejazdu podróżnych.
— Pierwszy towarowy roz-

kład kolejowy. Firmy handlowe
i przemysłowe, jak również i eks-

pedytorzy, korzystający często z

usług transportu towarowego ko-
lejowego mieli kłopot z tem, że

nie było wydanego rozkładu ko-

lejowego dla przesyłek towaro-
wych.

Obecnie Ministerstwo Komu-
nikacji ulegając prośbie organi-

zacyj gospodarczych, wydało po

raz pierwszy rozkład jazdy o naj-
dogodniejszych pociągach towa-
rowych pospiesznych i daleko-
bieżnych, do przewozu przesyłek
całowagonowych i innych. Nowy
rozkład obowiązuje do dn. 15
maja 1931.
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Sprawy szkolne.
— Kursy Koedukacyjne z

programem gimnazjum państwo-
wych im. „Komisji Edukacji

Narodowej“ pod protektoratem
Polskiej Macierzy Szkolnej. Przyj-

mują wpisy na rok szkolny 1930/31

do wszystkich klas gimnazjum.
System półroczny. Przyjęcia od-
bywają się na podstawie egzami-
nu wstępnego, lub świadectw

szkolnych. Kancelarja czynna od

5—7 popoł., prócz niedziel i świąt,
ul. Biskupia 12—6.
—Udział stowarzyszeń Mło-

dzieży Polskiej w pracach o-
światy pozaszkolnej. Według
oficjalnych obliczeń instruktora
powiatowego oświaty pozaszkol-

nej p. Edwarda Aluchny, ognisk
oświatowych na tarenie powiatu
Wil.-Trockiego jest ogółem 40.

Z tego związek strzelecki prowa-

dzi 3 ogniska, związek młodzieży
wiejskiej 5 ognisk, wspólnych
ognisk, należących do kilku orga-

nizacyj jest 5, pozaorganizacyj-
nych 5, ognisk oświatowych, pro-

wadzonych wyłącznie przez Sto-
warz. Mł polskiej jest 22. Ma-
cierz Szkolna na teresie pow.

wileńsko-trockiego ognisk oświa-

towych nie utrzymuje. w
—Podręczniki szkolne. W związ-

ku z nadchodzącym sezonem szkolnym
Wil. Koło Księgarzy zawiadamia pu-
bliczność, że ceny sprzedażne pod-
ręczników i pomocy naukowych są we

wszystkich księgarniach jadnakowe.
Zgodnie z uchwałą Księgarzy Polskich
wyklucza się wszełka sprzedaż pod-
ręczników szkolnych powyżej lub poni-
żej ustalonych cen katalogowych.

Wil. Koło Księgarzy wyjaśniając po-
wyższe jednocześnie apeluje do pu-
bliczności aby przy nabywaniu pod-
ręczników szkólnych nie żądała od
sprzedawców żadnych zniżek lub boni-
fikat bezpośrednich lub pośrednich, jako
statutowo wzbronionych.

Z życia stowarzyszeń.
— Organizowanie się praco-

wników budowlanych. W sobo-
tę w Centr. Zarządzie Chrz. Zw.
Zawodowych odbyło się zebranie
chrz. związku pracowników bu-
dowlanych, na które przybyła
również większa część pracowni-
ków ze Związku gospodarczego.
Po dyskusji członkowie ci w zna-
cznej ilości, postanowili wycofać
się ze związku gospodarczego i
"przystąpić do chrześc. związku
„zawodowego. W związku z tem i
spółdzielnia pracowników budo-
wlanych, która zawiesiła była swe
czynności z powodu przejścia kie-
rowników związku na Żawalną,
wznowiła swą działalność.

Z życia prawosławnego.
— Wysłannik Eleuterjusza

z Kowna. W latach ubiegłych
arcybiskup prawosławny w Kow-
nie Eleuterjusz w sierpniu wyjeż-
dżał na spotkanie z kierownikiem
„Starej Cerkwi” w Wilnie, sena-
torem Bohdanowiczem bądź do
Gdańska, bądź do Rygi, gdzie od-
bywały się narady. W, następ-
stwie arcyb. Eleuterjusz wydawał
odezwy do ludności prawosław-
nej na Wileńszczyznie, nawołując

Oszczępza TB
PODRĘCZNIKI SZKOLNE

W JEDNEM ŹRÓDLE!

KSIĘGARNIA JÓZEFA ZAWADZKIEGO
WILNO, UL. ZAMKOWA 22, TEL. 6-60

zaopatrzoną jest w książki szkolne do wszystkich

zakładów naukowych. Dla wygody publiczności prowadzi

się także dział podręczników używanych iuskutecznia

' się Zamianę tychże na nowe na warunkach dogodnych.

ŻE do domu na zlecenie telefoniczne za pobraniem.
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ciola įprawoslawnego w Polsce,

f metropolity  Dionizjusza, oraz
arcybiskupa wileńskiego Teodo-
zjusza. Jednocześnie podczas s:0-
tkania Eleuterjusza z senatorem
Bogdanowiczem omawiano spra-
wy organizacyjne na następny
rok.
W roku bieżącym Eleuterjusz,

tracąc zupełnie grunt na Wileń-
szczyznie, posłał do Wilna swego
sekretarza osobistego, duchow-
nego Bazylego Niedzwieckiego,
który około tygodnia bawił w
Wilnie. Podczas swego pobytu

Niedzwiecki starał się ujawnić

autorów listu, wysłanego Eleuter-
juszowi przez zwolenników Starej
Cerkwi w Wilnie, w którym daw-
ni przyjaciele Eleuterjusza wyra-
żają oburzenie, iż Eleuterjusz wy-
jeżdżał z Kowna do Moskwy w
celu otrzymania od bolszewic-
kiego metropolity moskiewskiego,

Sergjusza, godności metropolity.

Według słów duchownego Niedz-
wieckiego, Eleuterjusz wyjeżdżał

do Moskwy nie w celu otrzyma-
nia od bolszewików godności me-
tropolity, lecz ażeby modlić się
w moskiewskich świątyniach pra-

wosławnych. Również duchowny
Niedzwiecki usiłował prowadzić
agitację przeciwko metropolicie
warszawskiemu i Synodowi Koš-
cioła Prawosławnego w Polsce
wśród duchowieństwa prawosław-
nego w Wilnie.

Po nieudanych próbach agi-
tacji, Niedzwiecki przez dłuższy
czas obserwował życie organiza-
cyj rosyjskich i białoruskich, od-
wiedzając nauczycieli prawosław-
nego seminarjum duchownego,
Szajna białoruskiego, oraz
posłów białoruskich.

Według słów Niedzwieckiego,
Eleuterjusz popierał Woldemarasa,
który dawał Eleuterjuszawi znacz-
ne pieniądze. Obecnie po upadku
Woldemarasa sytuacja Eleuterju-
sza jest ciężką i Eleuterjusz oba-
wia się, iż rząd litewski może
wys'ač go z granic państwa | tew-
skiego.

Rząd litewski zamyka cerkwie
prawosławne, przerabiając je na
bibljoteki lub kluby. Ogółem w
ciągu ostatnich miesięcy zam-
knięto lub rozebrano i zniszczono
na Litwie 35 cerkwi prawosiaw-
nych. Władze litewskie oraz sądy
nie przyjmują skarg ludności pra-
wosławnej z powodu zniszczenia
cerkwi. W klubach, które miesz-
czą się w dawnych świątyniach
prawosławnych, litwini urządzają
zabawy taneczne i maskarady.

Niedzwiecki opowiadał też, iż
w Moskwie łatwiej walczyć z agi-
tacją bezbożników, dążących do
zamykania świątyń  prawosław-
nych, niż na Litwie, ponieważ

w Moskwie bezboźnicy mogą
zamknąć cerkiew tylko za zgodą
części ludności, na Litwie zaś
zamykanie cerkwi odbywa się na
mocy rozporządzenia policji.

Sprawy litewskie.
— Delegat litwinów wileń-

skich na kongresie w Genewie.
Dzisiaj w Genewie odbywa się
szósty kongres mniejszości na-
rodowych. Jako delegat litwinów
wileńskich, na kongres ten wyje-
chał prezes Litewskiego komitetu
tymczasowego w Wilnie p. Sta-
szys. w

Teatr, muzyka i sztuka.
— Teatr Miejski w „Lutni.

Wystawiona ostatnio najnowsza kome-
dja francuska Verneuill'a „Moja panna
mama* odniosła wielki sukces arty-
styczny, dzięki doskonałej grze całego
zespołu, oraz efektownej wystawie

Bilety zniżkowe i; kredytowane
ważne,

Dziś „Moja panna mama“.
Występy Krukowskiego w

Lutni. Zespół wybitniejszych sił rewji
warszawskiej z Kazimierzem Krukow-
skim na czele wystąpi w Wilnie dwu-
krotnie w piątek 5 i sobotę 6 września
w nowej aktualnej rewji w czternastu
obrazach pod tytułem „Urząd podat-
kowy“,

— Przedstawienie popularne w
„Lutni*. W niedz. nadchodzącą o go-
dzinie 4-tej min. 30 po poł. odbędzie się
w Teatrze „Lutnia” pierwsze w sezonie

przedstawięnienie popularne po cenach
najniższych (od 30gr.), przeznaczone
dla najszerszych warstw publiczności.
Wystawione zostaną dwie wartościowe
komedje polskie „Marcowy kawaler”
J. Blizińskiego i „Majster i czeladnik*
J. Korzeniowskiego.

Bilety już są do nabycia w kasie
Teatru „Lutnia* od 11 -- 9-tej bez
przerwy.

— Inauguracja sezonu zimowego
w Teatrach Miejskich. Codziennie od-
byweją się próby i przygotowania do
wvstawienia sztuk, które zainaugurują
sezon zimowy w Teatrach Miejskich.

W piątek, 12 b. m. w Teatrze „Lu-
tnia“ wystawioną zostanie polska ko-
medja Raczkowskiego „Nad polskiem
morzem*.

W sobotę 13 b. m. w Teatrze na
Pohulance ukaże się wartościowa ko-
medja BliziAskiego „Rozbitki“. |

Pracownie malarskie pod kierow-
nictwem J. Hawryikiewicza przygoto-
wują do sztuk tych nową wystawę.

POLSKIE RADJO WILNO.
Fała 385 mtr.
Program:

Środa, dnia 8 września 1930 r.
11,58. Sygnał czasu.
12,05. Gramofon.
12,30. Audycja dla dzieci.
13,00. Komunikat meteorologiczny.
17,35. Radjokronika i koncert.
19,00. „Kukułka wileńska* — mó-

wiony dziennik humorystyczny (I-sza
audycja powakacyjna),

19,25. Recital śpiewaczy Tadeusza
Łuczaja (bas - barytor,) z Warszawy.

2000. Z Warszawy koncert i mu-
zyka taneczna.

WIELKIE PRZYMIERZE
podczas historycznego lotu majora

Kingsforda Smitha.
Kiedy genjalny lotnik, major King-

stord Smith, przeleciał z Irlandji do
New Yorku, budząc entuzjazm całego
cywilizowanego świata, każdy szczegół
tego niezapomnianego wyczynu, stano-
wit i dotychczas stanowi nielada sen-
sację. Nie dziw, że z największą dro-
biazgowością wypytywano wielkiego
bohatera powietrza o wszelkie jego
doświadczenia psychiczne, fizyczne
i techniczne. Całokształt wysiłków pod-
czas takiego lotu niesie bowiem
pierwszorzędną naukę dla przyszłości
lotnictwa.

Pamiętajmy wszyscy, że zaraz po
wylądowaniu, otoczony  reporterami,
oświadczył major Kingsford, iż nietylko
największą pomocą, ale poprostu zbe-
wieniem było dlań — radjo. W żadnym
może z wielkich wyczynów lotniczych
to cudowne przymierze: aeroplan i radjo,
nie było tak potężne. Genjusz ludzki
skoordynował tu w sposób olśniewający
dwie swoje zdobycze w walce z cza-
sem [i przestrzenią.

Na swoim „Krzyżu Południa* wiózł
Kingsford aparat radjowy nadawczo-od-
biorczy Marconiego, działający na fali
600—800, przez cały też czas lotu ra-
djotelegrafista „Krzyża Południa* utrzy-
mywał kontakt ze stacjami radjowemi:
W czasie zachmurzenia — mówił major
Kingsford — byliśmy zupełnie bezradni,
gdyby nie cudowna pomoc raportów
metereologicznych, odbieranych przez
znanego radjotelegrafistę, Johna Stan-

nage. Był to w całych dziejach lotnic-
twa najpiękniejszy pokaz prawidłowego
działania aparatu radjowego. Radjo było
dla nas zbawiennem, kiedy znależliśmy
się pomiędzy 30 — 35 stopniem diu-
gości i wpadliśmy w „ślepą dziurę".
Bez radja musielibyśmy jechać na oślep,
na „chybił - trafił".

Na ostatnim eiapie — z Harbour
Grace do Nowego Yorku niepogoda
znów zaczęła utrudniać wysiłek lotni-
ków i znów aparat Marconiego wybawił
ich z sytuacji wręcz tragicznej. Radjo
zakpiło sobie poprostu z najcięższej
mgły. Komunikaty radjowe odbierane
przez aparat na „Krzyżu Południa" były
przewodnikiem, który zwalczył prze-
ciwności atmosferyczne.

Człowiek oderwał się od ziemi, ale
miał jeszcze wroga nad ziemią — w
mgłach, wiatrach ł burzach, w grze ży-
wiołów, które zabraly już tyle ofiar od-
wagi bohaterskiej. Teraz panuje w prze-
stworzach, omija siły wrogie, śmiercio-
nośne i szybujeżwedle swojej woli, na
co pozwala mu wielkie przymierze
aeroplanu i radja.
 

Dziesięć lat temu
i dziś.

Komenda padła... oddział młodzieży

drgnął, sprężył się i kolumną ruszył...
Kwiatami przybrani szli chłopcy, jak na

wesele — na bój...

Towarzyszyły im: błogosławieństwa

i tajony płacz matek... Żal sciskał serca,
patrząc na te różowe buziaki dzieci,

idących po zwycięstwo, a może po

śmierć ..

„Obóz Harcerski*

w Pruszkowie, 1920.

RCI

W blaskach wrześniowego słońca

szły wczoraj w Wllnie do kościołów ko-
lumny młodzieży, powiewały sztandary,
błyszczały srebrem godła narodowe,
muzyki grały... Rozpoczął się rok szkol-

ny w polskiej szkole.

Lecz brak w tym dniu entuzjazmu,

wesela, tężyzny młodzieńczej, brak...
kwiatów.

W dniu tym za dużo jest powagi, —
za mało — radości...

Ołtarze i sztandary zdobić powinny

bukiety kwiatów, dziatwa udekorowana

kwiatami, wesoło iść powinna w takt
muzyki, granej po naszemu, „od ucha*l

a wesoło! — bo to do polskiej szkoły!
St. Jarocki.

Listy do Redakcji.
Szanowny Panie Redaktorze!

W związku z artykułem, który
się ukazał -w Nr 132 z dn. 11.VI
h. r. „Dziennika Wileńskiego",
oraz w uzupełnieniu odpowiedzi
Izby na ten artykuł z dn. 21.VI
b. r. Zarząd Wileńsko - Nowogró-
dzkiej Izby Lekarskiej komuni-
kuje co następuje:

„ W rezultacie przeprowadzone-
go dochodzenia i sekcji Prof.
Med. Sądowej O. S. B. Dr. Sen-
galewicz wydał orzeczenie, że
przyczyną Śmierci ś. p. Piotra
Łubniewskiego była idjosynkrazja
i stan grasiczo limfatyczny przy-
czem ani jedno, ani drugie przy
życiu nie mogło być stwierdzone.
Wobec powyższego dr. Globus
nie ponosi w tym wypadku żad-
nej winy i dochodzenie sądowe
przeciwko niernu zostało umorze-
ne wobec braku cech przestęp-
stwa ((podstawa, pismo Prokura-
tora do Kasy Chorych z dn.
14.VIII. 30 r. N. (U. 4667-30).

Dr. K. Kisiel
w-z Sekretarz Izby

Dr. L. Klott
Naczelnik Izby
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PODRĘCZNIKI SZKOLNE

do wszystkich Zakładów Naukowych poleca w wielkim wyborze

KSIĘGARNIA
WACŁAWA MIKULSKIEGO
WILNO, WILEŃSKA 25, tel. 664.

Ponadto kupuje, sprzedaje oraz zamienia Podręczniki Używane.
Spis podręczników bezpłatnie.

PUDER

BaIE NARCIJEBLEU
Waęblitwo MdYCIA
Sport.
Memento.

Lato dobiega już końca.
Wczoraj otwarły się mury szkol-

ne, rozlał się dźwięk orkiestr, za-
trzepotały sztandary i młodzież
pełna wrażeń, rozpoczęła nowy
etap na wytkniętym szlaku.

Stare przesądy, nie mające dzi-
siaj żadnej już racji bytu, nie prze-
stały jeszcze jednak istnieć.

„Sport i nauka".
Sport z nauką i z pracą umy-

słową, nawiązuje coraz silniejsze
węzły przyjaźni.

Owszem, pewne zastrzeżenia
zawsze być mogą.

Nie będę bronił tych, którzy
przez sport zostali tak pochłonię-
ci, że prócz idei wychowania fizy-
cznego nie widzą nic, ani przed
sobą, ani za sobą.

Bezwzględnie, że jednostki ta-
kie są bardzo szkodliwe, ale po-
cieszmy się tem, że są to tylko
jednostki.

Sport wśród młodzieży szkol-
nej, ma nieco odmienny charak-
ter od tego sportu, który jest w
klubach sportowych, w organiza-
cjach P. W., w wojsku i w całym
szeregu innych instytucyj do spor-
tu zbliżonych.

Niema już chyba dzisiaj czło-
wieka, który nie wiedziałby i nie-
odczuwał tego, co w sobie kry-
je to jedno małe słowo sport.

Dzisiaj stojąc u progu nowego
roku szkolnego młodzież, której
sport najbardziej jest potrzebny
i konieczny, powinna głęboko za-
stanowić się nad pokrzepieniem
swych własnych sił by móc,
należycie pełnić swe obowiązki.

Minął już czas w którym sport
był traktowany obco i wrogo,
spotykając się u władz szkolnych
z brakiem przychylności. Teraz
uległo to zmianie i sport zdobył
prawo obywatelstwa.

Jeżeli chcemy zbadać uspor-
towienie ucznia polskiego, to ze
smutkiem stwierdzić musimy, że
w stosunku do zagranicy jesteśmy
daleko w tyle, ale niech nas po-
ciesza to, że na dobrej stoimy
drodze, mając cały szereg państw
równie upośledzonych i że z bie-
giem lat wyprzedzimy tych, któ-
rzy są przed nami.

Wzorem nam niech służy an-
gielski student będący prawdzi-
wym sportsmenem, a zarazem
wzorowym uczniem swej szkoły.

Pamiętajmy, że jeśli ktoś z
nas chce dojść do dobrych wy-
ników swej pracy, to należy w
pierwszym rzędzie przestrzegać
systematyczności.

Nec temere, nec timide.
Ja. Nie.

Śmiały lot.
NOWY YORK. (Pat). Lotnicy

francuscy Costes i Bellonte prze-
lecieli o godzinie 15 min. 15 w/g
czasu amerykańskiego nad Glo-
cester (stan Massachusseta). W g
ostatnich wiadomości z Courto-
sfield, samolot Costes'a i Bellon-
te'a znajduje się w pobliżu Bo:
stonu. Nad lotniskiem, na którym
tłum oczekuje gorączkowo przy-
bycia lotników, szaleje burza.

Mistrzostwo w tenisie.
WARSZAWA. (Pat). Mistrzo-

stwo w grze pojedyńczej w teni-
sa na rok bieżący zdobył Tłoczyń-
ski z Legji, bijąc Maksa Stolaro-
wa z Łódzkiego Klubu Tenisowe-
go 6: 7, 6 : 4, 0:6,8:6,6:4.
Mistrzostwo w grze podwójnej
zdobyli bracia Stolarowowie zwy-
ciężając Warmińskiego i Marszew-

skiego 6 : 4, 4:6, 4:6,6:3,
6:0.

OD ADMINISTRACJI |

czas odnowić prenumeratę

miesiąc WRZESIEŃ. |

  

 

o Ciągnienie "dolarėwki.
28-me losowanie premji 5-pro-

centowej  požyczki  dolarowej
serji IL.

Ogółem wylosowano premji
wartości 75.000 dolarów.

Główna wygrana 40.000 dola-
rów padła na Nr 205070.

8.000 dolarów na Nr 620409.
3.000 dol. na N:ry: 156865,

88136, 6236.
1.000 dol. na N-ry 119145,

783806, 633996, 835241, 455953.
500 doł. na N-ry 658488,

563061, 204159, 365371, 518886,
438599, 272407, 906993, 766812.

100 dol. na N-ry 78367, 999873,
129382, 948696, 261491, 148192,
489789, 193294, 558893, 95466,
722152, 519335, 566379, 144704,
274623, 691457, 217536, 803336,
80644, 33809, 962082, 712001,
244068, 322756, 710919, 858071,
468137, 654173, 61688, 80706,
402949, 754881, 372788, 716980,
938011, 731675, 618661; 797211,
762401, 84283.
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Z sali sądowej.
Uniewinnienie.

W listopadzie 1928 r. w pobli-
żu m-ka Zaśkiewicze przejeżdża-
jący drogą Grzegorz Sołłohub
zauważył jeszcze ciepłe zwłoki
nieznanej kobiety i jakiegoś osob-
nika, chyłkiem umykającego w
kierunku przepływającej w pobli-
žu Wilji. Zaalarmowana policja z
dokumentów, znalezionych przy
trupie, stwierdziła, iż zamordowa-
ną jest stała mieszkanka m-ka
Zaśkiewicze, Wiera Slitowa. Po-
dejrzenie padło na dwuch braci
Herbaczewskich, Jana i Bazyle-
go, którzy, jak zeznali później
świadkowie, nieraz grozili zemstą
Slitowej za to, iż stawała w roli
świadka oskarżającego w sprawie
ich matki Marji, skutkiem tego
skazanej na 2 lata więzienia. Obu
braci aresztowano, ponieważ jed-
nak Bazyli wykazał swe alibi, zaś
Jan nie mógł go wykazać,' prze-
to Jan Herbaczewski został ska-
zany na podstawie zeznań świad-
ków na bezterminowe więzienie.
Skazany apelował.

Wczoraj w Sądzie Apelacyj-
nym odbyło się ponowne rozpo-
znanie tej sprawy. Po zbadaniu
świadków poprzednich ikilku do-
datkowych, Sąd Apelacyjny, wy-
chodząc z założenia, iż całe o-
skarżenie zostało zbudowane na
przypuszczeniach i niepewnych
zeznaniach świadków, opierają-
cych je na słyszanych od braci
pogróżkach i podobieństwie ubra-
nia, jakie nosił skazany, a jakie
widziano na umykającym od tru-
pa zamordowanej osobniku, uchy-
lił wyrok poprzedniego sądu i
uniewinnił Herbaczewskiego. (w)

ż kraju.
Sobakińce, pow. Szczu-

czyński.
Są w naszym kraju zakątki,

gdzie samowola grasuje bezkar-
nie, a właściwe czynniki władz
zdają się jej nie widzieć czy też,
widząc, nie umieją lub nie chcą
jej ukrócić. Jaskrawym tego do-
wodem jest opisana poniżej hi-
storja.
W dniu 9 lutego r. b. Iwan

Ancuta (karany więzieniem za
ciężkie  poranienie niejakiego
Hłusznia z Tobolicz) w „towa-
rzystwie* Jana Lepieszy, Dymitra
Toboły, Jana Toboły, Michała
Dajnilczuka, Józefa Dobryłki, Ja-
na Michniewicza i innych niezna-
nych z nazwisk osobników na-
padli wieczorem na domy Jerze-
go i Kazimierza Fedosewiczów w
folwarku Kurpie, gm. Sobakiń-
skiej z zamiarem pobicia Ryszar-
da Fedosewicza, który, widząc na
co się zanosi, zdołał pošpieszyč
na posterunek P. P. w Sobakiń-
cach, skąd wkrótce sprowadził na
miejsce policję w osobach za-
stępcy komendanta P. P. w So-
bakińcach Adama Kaptura i po-
sterunkowego Teofila Aptazego.
Po wejściu do mieszkania zast.
kom. Adam Kaptur, nie widząc
napastników, którzy oczywiście
uznali za właściwe tymczasem
się ulotnić, zaczą! się śmiać i
czynić szereg niewczesnych uwag,
jak np.: „Sądziłem, że jesteście
tu już wszyscy pozabijani”!... „My-
ślałem, że zastanę tu dużo mię-
sa”!(?!). Nakoniec zapytał o na-
zwiska osób, które dokonały naj-

 

ścia na domy i po spisaniu pro
tokółu odjechał wraz z asystują-
cym mu posterunkowym.
W dniu 22 kwietnia r. b. nie-

biorący w całem tem zajściu
żadnego udziału Alfons Fedose-
wicz i wspomniany wyżej Ry-
szard Fedosewicz, który z taką
ufnością zwracał się po opiekę
władz policyjnych, otrzymali z
Sądu Powiatowego w Wasilisz-
kach nakazy karne (akta N-K
309/30), powiadamiające ich, iż
wyrokiem tegoż Sądu, wydanym
w drodze nakazu karnego w dn.
11 marca 1930 r. zostali oni ska-
zani z mocy art. 262 Kodeksu
Karnego na karę grzywny z za-
mianą w razie nieściągalności na
areszt za to... „że krzykiem za-
kłócili spokój w okolicy Kurpie”.:.
Wspomniani jednak napastnicy,o
których nazwiska policja się do-
pytywała, do żadnej odpowie-
dzialności za swój czyn pociąg-
nięci nie zostali.

Zdawałoby się, że ma się tu
do czynienia jeżeli nie ze złą wo-
lą, to przynajmniej z karygod-
nem  niedbalstwem ze strony
władz policyjnych. Tymczasem
dochodzenie przeprowadzone prze
ciwko p. Adamowi Kapturowi
przez  Nowogródzką Komendę
P. P. niestety „nie potwierdziło
stawianych mu zarzutów* i wsku-
tek tego „zostało umorzone”...

A jednak w innem świetle
przedstawiła się ta historja w Są-
dzie Powiatowym w Wasiliszkach,
do którego skazani „winowajcy“
zwrócili się z prośbą o przepro-
wadzenie dochodzenia sądowego.
Sąd nie zawiódł pokładanych w
nim nadziei i wyrokiem, wyda-
nym w dniu 25 sierpnia r. b.

uniewinnił obu braci Fedosewi-
czów z oskarzenia z art. 262 K.K.,
podając w motywach wyroku, że
„świadkowie stron obu pod przy-
sięgą stwierdzili, iż nie oskarżeni
winni byli zakłócenia spokoju w
dniu 9 lutego 1930 r., lecz inni,
niewpisani do protokółu*... Dla
ścisłości zaznaczyć należy, że te-
go rodzaju „niewpisanie* do pro-
tokółu, sporządzonego przez p.
Kaptura Adama, faktycznie win-
nych osobników nie zdarzyło się
po raz pierwszy... A przecież laik
nawet się zorjentuje, że ma się
tu do czynienia z czemś daleko
więcej niż niedbalstwo...

Czyżby takim miał być koniec
tego zdarzenia? Czy żyjemy istot-
nie w 20-m wieku? Czy wolno
bezkarnie kpić z elementarnego
poczucia sprawiedliwości obywa-
teli państwa tak niedawno wskrze-
szonego z niewoli? Czy wreszcie
głos ten będzie głosem wołające-
go na puszczy?

Święciany.
W dniu 26 sierpnia udając się

koleją do Dukszt, w N.-Swiecia-
nach do pociągu, z którym je-
chałem, wsiadło kilku panów, z
których rozmowy, wywnioskowa-
łem, że byli to członkowie sejmi-
ku Swięciańskiego, powracający
z posiedzenia, które odbyło się
tegoż dnia w SŚwięcianach, pod
przewodnictwem p. starosty. Jako
ziemianin powiatu Swięciańskie-
go, zaciekawiłem się jakie mia-
nowicie sprawy były omawiane i
jakie zostały na tem posiedzeniu
uchwalone. Dowiedziałem się, że
między innemi, najważniejszą była
kwestja nabycia przez Sejmik no-
wego auta dla p. Starosty; gdyż

obecnie posiadane nie jest naj-
nowszej marki i nie ma repre-
zentacyjnego wyglądu, a w do:
datku wymaga, choć nie kosztow-
nego, remontu. Na nabycie no-
wego auta, uchwalono wyasygno-
wać 15 tysięcy złotych, która to
suma, zdaniem tych panów, mo-
że być wyegzekwowana u ludno-
ści powiatu, jako podatek wyrów-
nawczy Sejmikowy. W rozmowie
wspomniałem, że ludność wiejska
jest niezamożna i že w bieżącym
roku od długotrwających deszczów
jarzyny gniją w polu i z pewno-
ścią nie dadzą tego, coby mogły
dać qdyby były zebrane w pogo-
dę. Nadmieniłem dalej, że zasiew
ozimin z powodu obfitych desz-
czów jest spóźniony,co także mo-
że ujemnie się odbić na urodza-
ju w przyszłym roku. Na to je-
den z nich oświadczył, że to jest
żądanie p. Starosty i dla tego
nikt z obecnych na posiedzeniu
w obecności p. Starosty nie śmiał
oponować. Czyby jednak nie na-
leżało się wstrzymać z nabyciem
luksusowego auta dla p. Starosty,
mając na względzie zbliżanie się
czasu płatności masy różnych po-
datków? Wszak dobrze każdemu
wiadomoże z gotówkądziś trudno.
Nieomylnie twierdzić można, że
staroscińskie luksusowe auto nie
jednego z obywateli zostawi bo-
so na zimę; wreszciebędą i tacy,
którym zabraknie kawałka chleba.

Miejscowy.

Prośba Święcian o pomoc
dla Graużyszek.

W państwowym Banku Rol-
nym otrzymano z Komunalnej
Kasy Oszczędności w Swięcianach
prośbę o zapomogę w kwocie

8.000 zł. dla gminy Graużyszki.
Podczas ostatniej burzy gmina ta
najbardziej ucierpiała, zaś 13 go-
spodarstw zostało doszczętnie
zrujnowanych i zniszczonych, tak
iż podźwignąć się same one te-
raz nie mogą. (w)

Potężny szczupak.
W jeziorze Janieliszki człon-

kowie Sportowego Towarzystwa
Rybackiego  złowili na wędkę
szczupaka wagi 25 klg.

Wykrycie tajnej gorzelni.
Onegdaj w zaśc. Kazimierzo-

wo gm. Worniańskiej pow. Wil.-
Trockiego policja wykryła tajną
gorzelnię. Właściciela gorzelni Ka-
zimierza Miklisa aresztowano. Po-
licja skonfiskowała aparat do pę-
dzenia wódki z przyborami, 4
próżne kadzie oraz 2 kadzie za-
ciery, przygotowanej na produ-
kowanie samogonki.

Sprawę przekazano władzom
śledczym. (w)

OZAAAZ

GIEŁDA
WARSZAWA 24.VIII (Pat)

Waluty i dewizy:

Dolary 8,89—8,91—-8,87.
Franki francuskie 30,05—35,14—34,06
Holandja 359 —359,90—358,10.
Londyn 43,41 —43,52—43,30.
Nowy York 8,903—8,923--8,883.

Paryż 35,05: —35,14',—34,56' ,.
Praga 26,41 —26,50—26,38
Szwajcarja 173,30—173,73—172,87
Stokholm 239,59—240.10—238.99.
Wiedeń 125,92 — 126,23—125,61.
Włochy 46,69—46,81 —46,57.
Berlin w obrotach prywatnych 21288,

PASL BEZ RDZY TC TEJCFA

Popierajcie |Polską Macierz
Szkoiną.

Wileńska 18—4

gh ndrowiók,
Koresp. własne).

Tian
„Zaleszczyki w sierpniu.

Uzdrowisko Zaleszczyki polo-
żone na lewym brzegu Dniestru,
którego srebrzysta wstęga okala
dość znacznej powierzchni półwy-
sep — leży w pięknym rozdole.
Przeciwległy brzeg Rumunji, two-
rzy wspaniałą, urwistą, wysoką

ścianę, o fantastycznym kolorycie
pokładów łupkowych, granitowych
i wapiennych, urozmaiconych buj-
ną zielonością.

Całość jest piękna i krajobra-
zy Zaleszczyk nad Dniestrem —
szczególniej przy niezrównanych
tu zachodach słońca, są w istocie
niezmiernie malownicze. Dzięki
wyjątkowemu położeniu, sprzyja-
jącemu specjalnie intensywnej
operacji słonecznej, klimat zale-

szczycki jest t. zw. „mikroklima-
tem*—czyli dotyczy jedynie nie-

wielkiego terenu, położonego w
głębi jaru Dniestrowego — lecz
jest to klimat prawie południowy.
Wiosna rozpoczyna się tu o mie-

siąc wcześniej, niż w pozostałej
części Podola i przystraja stoki

jaru w przepiękną szatę kwitną-

cych sadów morelowych.

Dojazd do Zaleszczyk jest dwo-

jaki: przez Lwów, Tarnopol, Czor-

tków, lub Lwów, Stanisławów, Ko-

łomyję, a stamtąd na nieznacznej

przestrzeni, kolej biegnie tranzy-

tem przez  terytorjum rumuń-

skie — tak iż podjeźdża się wó-

wczas do Zaleszczyk z Rumunii.
Gdy mowa o komunikacji —

pragnęłabym zwrócić uwagę od-

nośnych władz, iż niezmiernie da-
je się odczuwać brak bezpośre-
dnich wagonów Warszawa—Zale-
szczyki, co ogromnie paraliżuje
znaczniejszą frekwencję uzdrowi-
ska.

Miasto, a właściwie miasteczko
Zaleszczyki, liczy około 7-miu ty-
sięcy mieszkańców, przyjezdnych
gości przewinęło się od maja pra-
wie ze trzy tysięce.
W mieście znajdują się: Sta-

rostwo, Sąd, poczta, magistrat,

Oddział Towarzystwa Turystyczne-
go, przy którem mieści się, go-
dne zwiedzenia, muzeum, szkoła
powszechna, seminarjum męskie,
państwowa szkoła sadownictwa
It. p.

Pozatem jest tu kilkanaście
pensjonatów, kilka hoteli, sporo
mieszkań prywatnych i oddziel-
nych domków do wynajęcia, oraz
kilka restauracyj (w braku innych,
dobrze że są choć takie), sklepy
są dobrze zaopatrzone — tak że
tu wszystko dostać można. Z
chrześcijańskich mamy tu tylko
niestety — zaledwie kilka.

Miasteczko dość roziegłe, mi-
łe i schludne robi wrażenie. Ozdo-
bą jego jest stary kościół z wie-
żą zegarową, stojący w śródmie-
ściu.

Ogromnie daje się tu odczu-
wać brak klimatyeznego parku,
gdyż nie można chyba brać pod
uwagę dwuch niewielkich skwer-
ków — na rynku i nawprost są-
du — notabene ten ostatni jest
w zupełnem zaniedbaniu. Jedyną
jego ozdobą jest obelisk króla
Jana III na pamiątkę odsieczy
Wiednia.

Jezdnie prawie na wszystkich
ulicach są w dobrym stanie, chod-
niki wygodne, oświetienie możli-
we.

Komisja uzdrowiskowa dzięki
ofiarnej pracy wielce tu zasłużo-
nego prezesa p. Józefa Marczyń-
skiego sprawnie i dobrze funkcjo-
nuje. Frzy komisji jest dość do-
brze zaopatrzona w gazety <co-
dzienne — czytelnia.
W pobliżu komisji znajduje się

kapliczka ufundowana przez miej-
scowe społeczeństwo Janowi Ka-
sprowiczowi, który kilkakrotnie w
Zaleszczykach przebywał, a wdo-
mu, w którym mieszkał jest wmu-
rowana tablica — umieszczona
własnym kosztem przez wlašci-
ciela tegoż domu.
W roku bieżącym przybył Za-

leszczykom oficerski dom przero-
biony nadzwyczaj starannie i wy-
godnie z dawnych koszar i odda-
ny do użytku oficerów i ich ro-
dzin, którzy okres swego urlopu
mogą tu spędzić. W Sokole co
czwartki, w Oficerskim Domu —
co soboty — odbywają się dan-
cingi, pozatem od czasu do cza-
su przedstawienia przyjezdnych
teatrów, lub koncerty. W bieżą-
cym sezonie wyróżnić należy kon-
cert znanej skrzypaczki Marji
Szrajberówny.

Bardzo dobra muzyka wojsko-
wa grywa codzień na zmianę na
obu plażach (w razie niepogody
w sali Sokoła)

Mamy bowiem w  Zaleszczy-
kach dwie plaże położone na
przeciwległych brzegach  pėl-
wyspu: „słoneczną* i na starych
Zaleszczykach t. zw. „Kijowską”.
Obie w możności starannie utrzy-

mane. Na obydwóch znajdują się
ławki, leżaki, mleczarnie, oraz
przystań łódek. Na „słonecznej*
jest przystań główna. Pływanie
łodziami, lub motorówką po uro-
czym Dniestrze jest wielką dla
kuracjuszy rozrywką.

Pogoda przez cały czas (wy-
jątek 4—5 dni) wspaniała! Tem-
peratura w sierpniu dochodziła
do 43—44 stopni. To też wesoło
i radośnie jest w słonecznych
Zaleszczykach, gdzie nad Dnie-
strem skupia się całe życie ku-
racjuszy. | w takie słoneczne,
roześmiane dnie Zaleszczyki śmia-
ło rościć mogą prawo do miana
„Polskiej Riwiery*.

Od maja Zarząd Kom. Uzdr.
zorganizował przeszło 40 wycie-
czek autobusami do Czerwono-
grodu, Chreima, Okopów św. Trój-
cy, Czerniowiec itp.

Pozatem odbywają się tu co-
dzienne zbiorowe lub pojedyńcze

7h przejazdy łodzią na przeciwległy
brzeg Rumunji do t. zw. Kresz-
czatyku ze stacją kolejową Schit.

Wycieczek jesttu spory wybór
najróżnorodniejszych, a wziąwszy
pod uwagę, że krajobrazy są nie-
zmiernie urozmaicone i piękre—
cieszą się one zawsze dużą frek-
wencją.

Okolice Zaleszczyk obfitują w
nadzwyczaj cenne pamiątki i tak:
przed dwudziestu laty profesor
archeologji Hadaczek we wsi Ko-
szyłowce (własność p. Niemirow-
skiej) odkrył dawną osadę rzym-
ską z wielką ilością starożytnych
naczyń, które rozdane zostały
uniwersytetom Iwowskiemu i kra-
kowskiemu. We wsi Pieczarnej
(4 klm. od Zaleszczyk) odkryto

grób rzymski, we wsi Kasperow-
cach w 1913 r. po gwałtownej
burzy, która spowodowała dość
znaczną wyrwę, znaleziony został
garnek z najrozmaitszemi mone-
tami, sięgającemi czasów Hadrja-
na. W bieżącym zaś miesiącu we
wsi Dobrowlany (2 klm. od Za-
leszczyk) odkopano groby ż okre-
su piaskowego—oraz czaszki ludz-
kie sięgające okresu eneolitów
(2.000 lat przed Chrystusem). W
pobliskiej miejscowości znajdują
się również niezmierzonej głębo-
kości groty z obfitością kryszta-
łowych stelaktytów. Jak widzimy
więc okolice Zaleszczyk obfitują
A ilość bezcennych pamią-

tek. >
Bezsprzecznie Uzdrowisko Za-

leszczyki ze swym południowym
klimatem, z przepięknym brze-
giem Dniestru—tonące w zieleni
drzew i kwiatów nie może nie
zdobywać rok rocznie coraz to
większej ilości swych wielbicieli.
Wspaniałe kąpiele rzeczne, sło-
neczne, kuracja owocowa, spor-
ty, wyciecżki, przejażdżki łodzia-
mi itp. — tak umilają pobyt, że
kuracjusz nigdy tak jak to nieraz
bywa w innych uzdrowiskach —
nie odczuwa tu znudzenia.

Kończąc swe sprawozdanie ze
słonecznych i gorących  Zalesz-
czyk, muszę jeszcze niestety zwró-
cić uwagę na jeden ich minus.
Chcę tu poświęcić słów parę
owej kuracji owocowej, tym tak
okrzyczanym owocom zaleszczy-
ckim.

Gdy nowoprzybyły znajdzie się
na rynku, z początku jest olśnio-
ny ilością owoców jakie ze wszech-
stron jego rozbiegane oczy oglą-

dają i przez parę dni trwa w
przekonaniu, iż owoców tu jest
moc i tanich—powoli jednak za-
pał ten w nim ostyga, gdy raz
po raz sprzedadzą mu niedojrza-
łe lub zgniłe, gdy się przekona,
iż w jednym straganie takie sa-
me gruszki są o połowę droższe
niż w następnym! O ile zaś po-
jedzie do Czerniowiec i tam do-
piero znajdzie się na owocowym
rynku i będzie mógł porównać
jakość ich i cenę z tutejszemi—
z goryczą przyzna: w Zaleszczy-
kach źle się dzieje z owocami, a
sprzedają się tu najgorsze ich
gatunki! Czem się to powoduje?
Zło to nia swoje, aż dwie przy-
czyny! Brak zupełnego dozoru
nad sprzedawcami i dlatego pa-
kują kupującemu towar jaki tyl-
ko zechcą, oraz — wszystkie co
najlepsze owoce jak tylko doj-
rzeją, lub dojrzewają jeszcze—mo-
mentalnie są pakowane do ko-
szyków i rozsyłane w głąb kraju,
słowem wszędzie są zaleszczyckie
owoce, lecz najmniej ich w sa-
mych Zaleszczykach! Morel pra-
wie że nie było, z winogronami,
gdy dojrzeje dzieją się to samo!

I dlatego podczas gdy na prze-
ciwległym brzegu Rumunji wino-
grona nabywa się obecnie po 1 zł.
10 gr. za kilo, w Czerniowcach
95 gr. kilo—naszego gdy dojrzeje
dokupić się nie można! Stanow-
czo ta sprawa owoców powinna
być jaknajśpieszniej inajgorliwiej
przez władze nasze uporządko-
waną, a wówczas Zaleszczyki na-
pewno zajmą wkrótce pierwsze
miejsce w rzędzie naszych uzdro-
wisk.

Wł. B. Kazimirska.
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| Od dnia 3 do 7 września 1930 roku

włącznie będą wyświetlaneNIEJSKI  KINENATOGRAF
Sala Miejska, ul. Ostrobram-

ska 5
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UCZELNIE ZGROMADZENIA KUPCÓW M. ST. WARSZAWY

MATURZYŚCI
Do 12 września przyjmujemy zapisy na wieczorny

ROCZNY KURS DLA ABITURJENTÓW (EK)
Program obejmuje księgowość, arytmetykę handlową, korespondencję,

gosp., prawo, naukę o handlu, stenografję, pisanie na maszynie,

podatki, naukową organizację biurowości, języki obce.

Początek wykładów 15-go września. Warunek przyjęcia — matura.
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žonej pracy,
i Osy Johnson. — Nad program:

filmy:

m. 30. Początek seansów od g. 6.

«SIMBA»
pełnej przygód i niebezpieczeństw dwóch| ECO WIĘ świata Marcyna

omedja w akKlacn.„Bohaterowie węża
„TAJEMNICA STAREGO RODU".

puszczy. zwierząt. Aktów 10.

— Następny program:

Wysmukła linja.
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słał dzić rano
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Król _ Wielkijfilm, pełen sensacjii emocji, z krainyjdzikich
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Przyjmuje od godz. 9 do
7 w., Kasztanowa 7 m 5.

WZP69

zapytać nistracji pod T R. 3541-s0
pana o coś w związku z
tą gęsią, którą pan przy=

— mówi
otyła dama do handlarza.

Niech ml pan powie,

Twór czteroletniej wytę-

«asa czynna od g. 5

 

m. 3l g. 3-6. 662—53 boty od godz. 5 do 6
AKUSZERKA MASZYNA KTAWIECKA Lummmss4 MIECZ 2Marja Laknerowa do sprzedania. | "KAMIENICĘ

Nowogródzka 23—4.
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fisharmonję
używaną w

dobr. st. Oferty do Admi-

tancerce...
Oszczędna gospo-

ni
kupuje mydło i do-
datki do prania w
polskim składzie

 

 

 

 

 

majątkowe

dzielam korepetycji

zakr. 8 kl. gimn. do sprzed. przy ul' Kal-
Specjalność: matem. fi-waryjskiej Póżnej wiel-
zyka, chemja, polsk., szy-
kuję do dużej i małej
matury. Mickiewicza 19,

Na balu.

— Pan zechce wyba-
czyć, jestem zmęczona
i nie mogę tańczyć. Ale
przedstawię pana mojej
przyjaciółce, doskonałej ! Mickiewicza 1, tel,

— Ach, ja nie chcę
tańczyć z żadną „dosko-
nałą tancerką". ja chcę
tańczyć tylko z panią.

   

niem
m. 3.PLACE

kości. Warunki dogodne.
Inform. Kalwaryjska 70,
m. 8 we czwartki i so-

| 3-piętrową z oficyną
io 16 mieszkaniach z
wygodami, płacu 500

Przyime uczenice (ucz-
niów) na mieszkanie

z całodziennem utrzyma-
Ul. Garbarska 16,

NTERNAT T-wa W. O.
„Przyszłość” dla ucz-

niów szkół średnich, roz- 19—12.
począł zapisy nowowstę-

puląsych. Ul. Zarzeczna
r. 5-a m. 2.

PRZYJMĘ
na s'ancję 1—2 uczni-ce kowa. Zwierzyniec Jasna
Mickiewicza 15—16. Do- 3
wiedzieć się 12-16. 644-1 WA

psl do wynajęcia.
Oglądać od 4 do 6

godz. ul. Dąbrowskiego
10 m. 7 622—50

Pokėj

£96—2

 

do wynajęcia
Mickiewicza

3665—50

548—s7 rzyjmę 2 uczenice na
pensjonat. Na miej-

scu pianino, pomoc nau-

660—s2

 

sąż. kw. sprzedamy
za 14000 dolarów

Dom H-K. „Zachęta'* 
kóbska275—s0

e w "gora:—a m

Sprzymierzeńcy.

— Jakże pan w tym

 

PRZYJMĘ
uczenice na stancję opie-
ka troskliwa ul.

- ——

P-4agog przyjmie u-
cznia na pełne utrzy-

   

 

 

Prime ! — 2 uczni z
całkowitem utrzyma-

-to Ja- niem. Opieka zapewnio-
3 od 2 na Januszewska Zakre-
640—51 towa 13—1. 641—sl

16 m.

 

p z wygodami slo-
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