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REDAKCJA i ADMINISTRACJA: ul. Dominikańska 4. Telefon Redakcji
Mostowa 1.

Redaktor przyjmuje od g. 2—4 pp. Fdministracja otwarta od g. 9—5,

„Dziennik Wileński** wychodzi codziennie,
z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

i Administracji 448, Drukarni 1244. Adres drukarni:

w niedzielę od 12 — 1 pp.

Dnia 11 b. m. jako w pierwszą bolesną rocznicę śmierci nieodża-

łowanego Ojca

8. P.
Edwarda—Adama

SWOLKIENIA
odbędzie się Nabożeństwo żałobne w kościele św. Jakóba o go-

dzinie 9'/, rano. 8

NE" DZIECI I RODZINA.

Za spokój dusz

$. + p. WŁADYSŁAWA KOŁASZEWSKIEGO
Prezesa Ligi Parafjalnej przy koś. po-Bernardyńskim,

odbędzie się we czwartek, ll-go o g. 6 rano w tymże kościele żałobne
nabożeństwo.

Zarząd Ligi, Stow. Mężów I Niewiast Kat. Stow. Mł. Pol.
Im. Elizy Orzeszkowej, Stow. Mł. Pol. im. Piotra Skargi.

 

UWADZE FIRM OGŁASZAJĄCYCH!!!
Każda firma w czasie trwania Targów Północnych umieszczając ogłosze-

nia w pismach miejscowych za pośrednictwem

: BIURA REKLAMOWEGO

STEFANA GRABOWSKIEGO
w Wilnie Garbarska 1, tel. 82

płaci za reklamę megafonową (mówioną) wygłaszaną codziennie na tere-
nie Targów po cenie

znacznie zniżonej. 00

 

FIRMA WARSZAWSKA ii
poszukuje sprzedawcy chrzešcijanina na Wilno |

| śmietanki sterelizowanej.
Tylko poważni reflektanci zechcą zgłaszać się: Hotel Europejski—

Wilno Ne 48. 10 11 września od il-el do 1-ej w południe, lub piśmien-

Taa

Chrześcijańska Demokracja wycofała się

z bloku wyborczego Centrolewu.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Skład Centrolewu zmniejszył się dziś o jedno

stronnictwo. Zarząd główny Chrześcijańskiej Demokracji, po wysłu-

chaniu referatu mecenasa W. Bitnera o pertraktacjach, prowadzonych

w sprawie utworzenia bloku wyborczego, powziął decyzję, że Cha-

decja nie przystąpi do bloku, lecz pójdzie do wyborów oddzielnie.

W godzinach popołudniowych stronnictwo Ch. D. wydało ko-

munikat, wyjaśniający powyższą decyzję. W komunikacie tym oświad-

czają, że zaproponowany przez Chadecję punkt programu wyborcze-

go, przewidujący poszanowanie przepisów konkordatu ze Stolicą

Apostolską, nie mógł być przyjęty przez wszystkie stronnictwa Cen-

mi nie Warszawa—Foksal Nt 18. St. Gierzyński.

trolewu, wobec czego zarząd główny nie może przyjąć programu

wyborczego Centrolewu, mimo że solidaryzuje się z pozostałemi

stronnictwami w ich walce o wolność, o prawa i wolność ludu.

W końcu komunikat stwierdza nieznośny stan gospodarczy, prawny,

i ustrojowy państwa pod rządami Sanacji.

Pozostałe stronnictwa Centrolewu uzgodniły już ostatecznie za-

sady programu wyborczego i odezwa, formułująca ich pogląd pro-

gramowy ukaże się w środę lub czwartek rano.

W skończonych obradach wzięli udział wszyscy przewódcy 5-ciu

stronnictw. Po raz pierwszy na posiedzenie przybył prezes Piasta,

Wincenty Witos.

Blok wyborczy Centrolewu.
(Tel. od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Stronnictwa Centrolewu ukończyły we wtorek

wieczorem swe narady nad stworzeniem bloku wyborczego i ogłosiły

następujący komunikat:

„Polska Partja Socjalistyczna, Wyzwolenie, Stronnictwo Chłop-

skie, Piast i Narodowa Partja Robotnicza utworzyły dla przeprowa-

dzenia wyborów do Sejmu i Senatu na podstawie wspólnego pro-

gramu i wspólnych list kandydatów Związek Obrony Prawa i Wol-

ności Ludu".

Dewey u p. Premjera.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Prezes Rady Ministrów p. Piłsudski przyjął w

dniu dzisiejszym w południe amerykańskiego doradcę finansowego

Dewey'a i odbył z nim dłuższą konferencję.

Delegacja niższych urzędników u wice-
ministra Skarbu.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Wiceminister Skarbu Starzyński przyjął w dniu

dzisiejszym delegację Zarządu Głównego Związku niższych funkcjo-

narjuszy państwa, która przedstawiła mu memorjał w sprawie upo-

sażeniowej, mieszkaniowej, pracy w godzinach nadliczbowych i t. d.

Wiceminister Starzyński obiecał delegacji po rozpatrzeniu memorjału

udzielić odpowiedzi na wszystkie poruszone w nim sprawy w ciągu

10 dni.

Marszałek Daszyński pod „opieką".
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Marszałek Daszyński cieszy się specjalną opieką

obecnego rządu. Jak wiadomo minister skarbu wstrzymał mu djety.

Obecnie w nowy sposób zaopiekowano się Marszałkiem Daszyńskim.

Oto w dniach najbliższych Marsz. Daszyński miał się udać na kurację

nerkową do Karlsbadu zaleconą mu przez lekarzy. . Ponieważ do tej

pory korzystał z paszportu dyplomatycznego zwrócił się do Minister-

stwa Spraw Zagranicznych z prośbą o odnowienie tego paszportu.

Paszport został przez odpowiedni wydział M. S. Z. odnowiony i po-

słany do Sejmu w dniu wczorajszym. W godzinę jednak potem zwró-

ciło się do Kancelarji Marszałka Sejmu Ministerstwo Spraw Zagra-

nicznych z zawiadomieniem, że na mocy decyzji wyższych czynni-

ków paszport został unieważniony. Równocześnie zjawił się u Mar-

szałka Daszyńskiego woźny Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który

paszport odebrał. 

 

Wzywamy Biuro Ogło-
szeń Sz. Jutana do zgło-
szenia się do naszej FAdmi-
nistracji w godzinach urzę-
dowych celem wykupienia
zaprotestowanych weksli.

Administracja

„Dziennika Wileńskiego".
—0 o
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niem miejsca o 28 proc. drożej.
terminowe umieszczenie ogłoszeń.

za granicę 8 zł.
OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem 6
tekstem 10 łam. 15 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej,
zagraniczne o 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeże-

Administracja nie bierze odpowiedzialności za
Konto czekowe w P. K. O. Ne 80187.

PRENUMERATA: miesięczna 4zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł.4 gr. 50,

łam35 gr., w tekšcie 40 gr., za

CZAS ODNOWIĆ PRENUMERATĘ NA M. WRZESIEŃ.
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Francuz o polskim Pomorzu.
* „Pomorze jest polskiem i polskiem pozostanie."

GRUDZIĄDZ. (Pat.. W dniu
8 b. m. bawił w Grudziądzu
wspólpracownik „Echo de Paris"
Paul Bousson, który przyjechał
na Pomorze i do Wielkopolski,
aby osobiście się przekonać o
wrażeniach, jakie wywołała pro-
wokacyjna mowa ministra Rze-
szy niemieckiej Treviranusa. P.
Bousson oświadczył przedstawi-
cielom prasy grudziądzkiej, iż
opinja we Francji jest przeświad-
czona, że żaden Polak nie dopu-
ści do naruszenia granic Polski.
W tem przeświadczeniu umocni-
ły go potężne manifestacje, ja-
kich był świadkiem, a w szcze-
gólności imponująca manifesta-

cja narodowa w Poznaniu. Z
wielką radością stwierdzam —
oświadczył p. Bousson—iż mimo
rozpoczęcia walk wyborczych, ha-
sło obrony granic jednoczy
wszystkich Polaków od socjali-
stów do partyj rządowych włącz-
nie. Stwierdzam, że niema wśród
Polaków różnicy poglądów, je-
śli chodzi © granice zachodnie i
że wszyscy zgodnie są gotowi do
odparcia wszelkich zakusów na
granice Polski. W końcu stwier-
dził p. Bousson, iż pobyt na Po-
morzu przekonał go niezbicie, że
Pomorze jest polskiem i polskiem
pozostanie.

Konferencja europejska w Genewie.
Sprawa unji federacyjnej.

GENEWA. (Pat.). W: wyniku
wczorajszego posiedzenia konfe-
rencji europejskiej ujawniła się
zupełna zgodność co do koniecz-
ności wniesienia sprawy unii fe-
deracyjnej pod obrady Zgroma-
dzenia Ligi. Krótki tekst, zapro-
ponowany w rezolucji Brianda,
wnosił poprostu na porządek
dzienny Zgromadzenia sprawę
unji federacyjnej państw europej-
skich. Jednocześnie zebrani. przy-
jęli tekst rezolucji, zaproponowa-
nej w końcu posiedzenia przez
Brianda. "Rezolucja ta zawiera
ustęp, w którym wyrażone jest
przekonanie zebranych, że ścisła

współpraca rządów europejskich
we wszystkich dziedzinach aktyw-
ności międzynarodowej posiada
ważne znaczenie dla utrzymania
pokoju. Dalej rezolucja stwierdza
jednomyślność zebranych co do
konieczności wykonywania tej
współpracy w całkowitej harmo-
nji z Ligą Narodów i w poszano-
waniu wszystkich zasad, zawar-
tych w projekcie, wreszcie decy-
duje wnieść spiawę na porządek
dzienny Zgromadzenia. Zebranie
postanowiło również, że debata
na ten temat zostanie otwarta
przemówieniem francuskiego mi-
nistra spraw zagranicznych.

Liga Narodów ujmuje w swe ręce projekt
Brianda federacji europejskiej.

GENEWA. (Pat). W kołach Li-
gi Narodów wyniki wczorajszej
konferencji państw europejskich
przyjęte były z wielkiem zadowo-
leniem. Projekt Brianda utworze-
nia federacji państw europejskich
będzie w najbliższych dniach
przedstawiony Zgromadzeniu Ligi
Narodów, tak, że w ten sposób
wszelkie obawy, co do przyszłoś-
ci Ligi Narodów, złączone z urze-
czywistnieniem planu  Brianda,
zostaną zachwiane i ostatecznie
obalone. Liga Narodów ujmie tę
sprawę we właściwe ręce i nie-
wątpliwie znajdzie takie jej roz-
wiązanie, które przyczyni się do
całkowitego utrzymania „autoryte-
tu genewskiej ligi pokoju.

PARYŻ. (Pat). Dzienniki oma-
wiają szeroko poniedziałkowe po-
siedzenie konferencji genewskiej,
podkreślając, że Briand, jeśli nie
odniósł nawet sukcesu decydują-
cego, nie można bowiem prze-
widzieć dalszych losów projektu,
to w każdym razie uzyskał znacz-
ny sukces moralny. „Petit Pa-
risien* pisze: Jest to dopiero po-
czątek. Zaznaczył się on jednak
wspaniałym sukcesem moralnym,
z którego francuska opinja pu-
bliczna może być dumna. Nie-
wątpliwie Briand odniósł zwy-
cięstwo w pierwszej rozgrywce
walki, którą musiał podjąć prze-
ciwko nieprzyjacielom federacji
europejskiej.

Starcie Brienda z Curtiusem.
Niemcy żądają zniesienia straży wojskowej w okręgu Saary.

GENEWA (Pat.) — Ku koń-
cowi wtorkowego przedpołudnio-
wego posiedzenia Rady Ligi do-
szło do starcia między ministrem
Briandem a ministrem dr. Cur-
tiusem w sprawie zniesienia woj-
skowej straży kolejowej w okręgu
Saary. — Dr. Curtius ponownie
podkreślał niemieckie stanowisko,
w g którego wzmiankowana straż
kolejowa z chwilą ewakuacji Nad-
renji straciła już właściwie cel,
albowiem w swoim czasie była
ona stworzona po to, aby zabez-
pieczyć dla armji okupacyjnej po-
łączenie kolejowe wgłąb Francji.
Wbrew temu stanowisku minister
Briand podtrzymywał pogląd, że
straż kolejowa była dotychczas
potrzebna, że jednak Francja nie
ma zamiaru pozostawiać tej stra-
ży w okręgu Saary, gdy to już

nie będzie więcej potrzebne. Obaj
mężowie stanu zgodzili się na to,
aby sprawa dalszej redukcji lub
ewentualnego zniesienia straży
kolejowej została odroczona do
późniejszego powzięcia decyzji w
tej sprawie. Do takiego poglądu
przyłączyła się również Rada Ligi.
We wtorek po południu nie od-
było się tu żadne oficjalne posie-
dzenie Ligi Narodów. Natomiast
wszystkie delegacje pozostawały
w żywym kontakcie wzajemnym
w związku z rozpoczynającem się
jutro Zgromadzeniem Ligi, a zwła-
szcza w związku z wyborem prze-
wodniczącego Zgromadzenia. W
kałach Ligi wypowiadane jest
mniemanie, że na przewodniczą-
cego Zgromadzenia zostanie o-
brany Titulescu (Rumunja).

Sprawy Gdańska przed Ligą Narodów
GENEWA. (Pat... Dziś Rada

Ligi Narodów przyjęła raport
przedstawiciela Wielkiej Brytanii,
dotyczący zmiany konstytucji w.
m. Gdańska. W myśl przyjętych
przez Radę poprawek Senat w
m. Gdańska został sparlamenta-
ryzowany w całości, to jest zo-
stali zniesieni t. zw. senatorowie
główni, wybierani na 4 lata. Jed-
nocześnie liczba senatorów zosta-
ła zmniejszona z 22 na 12, a
liczba posłów do Volkstagu ze
120 na 72. Rada przyjęła raport
przedstawiciela Wielkiej Brytanii,
dotyczący avis consultatif Trybu-

nału Sprawiedliwości Międzyna-
rodowej w Hadze w sprawie
przystąpienia wolnego miasta
Gdańska do międzynarodowej or-
ganizacji pracy. Jak wiadomo,
orzeczenie Trybunału- stwierdza,
że w. m. Gdańsk, z uwagi na
swój charakter państwowo-praw-
ny nie może zostać członkiem
międzynarodowej organizacji pra-
cy. Orzeczenie Trybunału bez
dyskusji zostało przyjęte do wia-
domości przez Radę i przekaza-
ne międzynarodowej organizacji
pracy.

000900 ADAAAA ADAM AAAADA DAADADA AAA.

W NIEDZIELĘ (14 b. m.) otwarcie

il-ch Targów Północnych
= i Wystawy Sztuki Ludowej i Przemysłu Ludowego
VAD AEAOOOO”
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Grandi niespodzianie opuszcza Genewę.
BERLIN, (Pat.). Z Genewy do-

noszą do „Germanji, że włoski
minister spraw zagranicznych
Grandi wyjeżdża we środę rano
do Rzymu. Ze strony włoskiej
dotychczas nie podano żadnych
informacyj co do motywów tego
nagłego powrotu włoskiego mi-

nistra. W kołach angielskich wy-
rażają żal, że wyjazd Grandiego
uniemożliwi w Genewie podjęcie
francusko - włoskich rokowań w
sprawie zbrojeń na morzu. Gran-
di ma jednak jeszcze w ciągu
września powrócić do Genewy.

W przeddzień plenarnego posiedzenia Ligi
Narodów.

GENEWA. (Pat). W ciągu wtor-
kowego popołudnia miały miejsce.
wizyty natury kurtuazyjnej pomię-
dzy delegatami, przybyłymi na
Zgromadzenie. Rada po południu
nie obradowała. Wieczorem wiel-
kobrytyjski minister spraw zagra-
nicznych, Henderson, przyjął pra-
sę międzynarodową. Mówiąc o
unji europejskiej, Henderson pod-
kreślił znaczenie, jakie miałoby
porozumienie państw europejskich
i wyraził przekonanie, że sprawa
weszła na dobrą drogę, przez
wprowadzenie jej pod obrady
Zgromadzenia, Zaznaczył przy-
tem, że wczorajszej wymiany
zdań na konferencji europejskiej,
jaka miała miejsce pomiędzy mi-
nistem Briandem a Henderso-
nem, nie należy komentować, ja-
ko różnicy poglądów na istotę,
lecz tylko co do szczegółów pro-

ceduralnych. Henderson wspo-
mniał o zbliżającej się sesji przy-
gotowawczej konferencji rozbro-
jeniowej i wyraził nadzieję, że
prace jej zostaną ułatwione przez
wspólne oświadczenie Francjii
Włoch, dotyczące zbrojeń mor-
skich. W sprawie reorganizacji
sekretarjatu Ligi Henderson za-
powiedział opowiedzenie się za
projektem większości / komisji
trzynastu, opracowanej w czasie
niedawnej sesji. Jak wiadomo,
komisja ta nie osiągnęła jedno-
myślności. Członkowie włoski i
niemiecki tej komisji sformuło-
wali odrębne postulaty. Jutro o
godzinie 1l-ej rano rozpocznie
się pierwsze plenarne posiedzenie
11-go Zgromadzenia Ligi Naro-
dów. Obrady odbędą sią w prze-
budowanej specjalnie w tym celu
sali Elekcyjnej. į

Katastrofalne bezrobocie na šląsku nie-
mieckim.

BERLIN. (Pat). Konferencja
okręgowa związków zawodowych
górników na Górnym Sląsku nie-
mieckim, wystosowała do urzędu
ubezpieczeń od bezrobocia pismo,
w którem wskazuje na katastro-
falną sytuację górnictwa górno-
śląskiego, wywołaną kryzysem i
brakiem zbytu węgla. Od stycznia
1930 roku kopalnie górnośląskie
zredukowały łącznie czas pracy
o 900 tysięcy godzin. Ilość bezro-
botnych wzrosła do 14 tysięcy.

Część tych bezrobotnych została
już skreślona z list zapomogo-
wych państwowego urzędu ubez-
pieczeń, pozostałym grozi skre-
ślenie w najbliższej przyszłości.
Mimo to bezrobotni górnicy po-
zbawieni są możności pobierania
zasiłków kryzysowych, żyjąc z
wsparć, udzielanych przez gminy.
Pismo domaga się usunięcia tego
stanu i przyznania wszystkim bez-
robotnym górnikom górnośląskim
prawa do zasiłków kryzysowych.

Agitacja przedwyborcza w Niemczech
Sprawa granic polskich atutem wyborczym.

BERLIN. (Pat). Na wczoraj-
szym wiecu przedwyborczym w
Berlinie wystąpił kandydat partji
konserwatywnej Lindeiner z dłuż-
szem przemówieniem, w którem
z naciskiem zaznaczył, że w Eu-
ropie nie będzie pokoju, dopóki
obszary wschodnie  odstąpione
Polsce nie zostaną z powrotem
przyłączone do Rzeszy. Mówca
bronił wystąpienia ministra Trevi-
ranusa, podkreślając, że w pew-
nych okolicznościach polityka
państwowa wymaga, ażeby ktoś
głośno powiedział to, czego przed-

stawiciel polityki urzędowej nie
odważa się wypowiedzieć. Prze-
mawiał następnie minister Trevi-
ranus, ograniczając się tym ra-
zem wyłącznie do spraw polityki
wewnętrznej. Wiec miał przebieg
bardzo burzliwy. Przybyli na salę
w znacznej ilości hitlerowcy ze
znanym przywódcą nacjonalistycz-
nym Goebbelsem, usiłowali zakłó-
cić obrady, przerywając gwizda-
niem i okrzykami przemówienie
ministra. Musiała interwenjować
policja, aresztując przeszło 80
hitlerowców.

Manifestacja monarchistyczna w Bawarii.
BERLIN. (Pat). W niedzielę

organizacje byłych żołnierzy pie-
choty bawarskiej urządziły w mia-
steczku garnizonowem Landau
manifestację monarchistyczną, w
której udział czynny wziął były
kronprinz Ruprecht wraz z gene-

rałami dawnej armji bawarskiej.
30 tysięcy uczestników w ordyn-
ku wojskowym  przedefilowalo
przed kronprinzem przy dźwię-
kach marsza wojennego, niosiąc
sztandary. dawnych pułków ba-
warskich. '
 

 

KLUB NARODOWY.
W niedzielę, dnia 14 września odbędzie się w Klubie Narodowym

(Orzeszkowa 11) o godz. 5 popołudniu

Odczyt prof. Wacława Komarnickiego
P

„0 dyktaturach
.. tyb;

dobrych i złych”
oraz omówiona będzie sytuacja polityczna.

KOMUNIKAT KLUBU MŁODYCH.
W piątek dnia 12 września b. r. odbędzie się

Ogólne zebranie członków Klubu Młodych
Na porządku dziennym:

1. Referat p. t.: „Stanowisko Klubu Młodych wobec wyborów*,
wygłosi b. poseł red. Kownacki.

2. Komunikaty organizacyjne.
3. Wolne wnioski.

Początek o godz. 7 min. 30 wiecz. Obecność obowiązkowa.

W sobotę zaś 13 b. m. w tymże lokalu odbędzie się

Zebranie Towarzyskie Klubu Młodych
Atrakcje artystyczne i TAŃCE do godz. 4 rano.

Początek o godz. 8-ej wieczorem.
Członkowie mogą wprowadzić gości,
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(irzęśtijańska Demokracja
i Vl).

Jak wynika z zamieszczonego

na pierwszej stronicy pisma na-

szego telefonogramu naszego ko-

respondenta warszawskiego,Chrze-

ścijańska Demokracja ostatecznie

wycofała się z bloku centrowo-

lewicowego, podając za powód

nieprzyjęcie przez ugrupowania

lewicowe punktu programu, prze-

widującego poszanowanie przepi-

sów konkordatu.

Przypuszczać należy, że na tę

decyzję Chadecji wpłynęła po-

stawa, jaką wobec Centrolewu

zajęło duchowieństwo katolickie,

lub, ściślej mówiąc, prasowe

organy tego duchowieństwa, któ-

re w ostatnich dniach bardzo ży-

wo zajmowały się kwestją przy-

należenia Ch. D. do bloku Centro-
lewu.

Nie zabierając z naszej strony

głosu w tej sprawie, pozwolimy

sobie w celach informacyjnych

streścić stanowisko tej prasy

„Gazeta Kościelna”, organ sto-

warzyszeń kapłańskich w Polsce,

zapytuje:

„czy mogą być obrońcami

praworządności socjaliści, oni,

którzy mordowali ułanów na uli-

cach Krakowa w smutnych dniach

listopada, którzy głównie przy-

czynili się do udania się zama-

chu majowego, — oni, którzy ra-

zem z Wyzwoleniem i Związkiem

chłopskim głoszą zabór dóbr ko-

šcieinych i wywłaszczenie bez

odszkodowania”?

Trudną jest pozycja katolików,

którzy nie godzą się z rządami

pomajowemi, jednocześnie jed-

nak nie są zwolennikami Stron-

nictwa Narodowego.
Głosować na listę Centrolewu

te—zdaniem „Gazety Kościelnej*

—znaczyłoby przysparzać man-

datów wrogom Boga i Kościoła,

którzy będą dążyć do realizacji

swych laicystycznych planów przy

naprawie ustroju Rzeczypospoli-

tej. Z drugiej strony jednak „Ga-

zeta Kościelna" acz nie wypo-

wiada tego wyraźnie, zdaje sobie

sprawę z tego, że Ch. D idąc
osobno do wyborów może po-

nieść klęskę. Blok wyborczy stron-

nictw katolickich—zdaniem „Ga-

zety“—bylby wielce pożądanym,

atoli może ta myśl jest spóźnio-
na, w takim razie posłowie Cha-

deccy w Sejmie będą musieli w

sprawach religii szukać oparcia

w stronnictwach katolickich nie
należących do bloku lewicy i

ośrodka.

Tu pozwolimy sobie postawić

kropkę nad „i“ wyjašniając że

jedynem takiem  stronnictwem

katolickiem jest tylko Stronnictwo

Narodowe. Drobna grupka kon-
serwatystów wchodzących do BB

związana dyscypliną partyjną pod-

dawać się musi większości, któ-

ra stanowczo wrogo usposobiona
jest wobec Kościoła. Pamiętamy

dobrze jak to było gdy ks. Ra-

dziwiłł występując z krytyką po-

lityki szkolnej p. Czerwińskiego,

musiał z naciskiem zastrzegač

się, że przemawia wyłącznie we

własnem imieniu.

Wobee rozbicia katolików
„Gazeta Kościelna* wyraża oba-

wę, że w przyszłym Sejmie mo-

że wytworzyć się taki stan rze-

czy, iż katolicy okażą się w

mniejszości.

Obok przytoczonego powyżej

w streszczeniu artykułu „Gazety

Kościelnej” bardzo znamiennym

jest artyku! „Polski“ jak wiadomo

organu Kurji warszawskiej, a w

pewnej mierze wogėle episkopatu

polskiego. A

Artykuł zatytułowany  „Katoli-

cy a wybory* z wymownym pod-
tytułem „Wyborca katolik nie

popiera wrogów Kościoła", uka-
zał się w n-rze wtorkowym „Pol-

ski*, wyprzedził więc o kilka go-

dzin zaledwo decyzję Ch.-D. co

do wycofania się z Centrolewu i

zapewne częściowo wpłynął na

tę decyzję.
Na wstępie artykułu autor je-

go stwierdza, że
„w obliczu wyborów listopa-

dowych społeczeństwo polskie

staje podzielone na dwa wrogie

sobie obozy: sanacyjny i opozy-

cyjny. W jednym i drugim znaj-

duję się ugrupowania przyznające

się do stanowiska katolickiego, w

jednym i drugim są wrogowie

zaklęci Kościoła.
W obozie prorządowym grupę

katolicką stanowią konserwatyści,

wyraźnie zaś występującą prze-

DOZACEN NEW

Krwawy incydent na granicy czesko-
bawarskiej.

BERLIN. (Pat). „Vossische fając się w stronę granicy, mieli

Ztą“. donosi o krwawym incy- być przez Czechów ostrzeliwani.
dencie, jaki wydarzył się w mia-
steczku Boemisch Waldheim w
pobliżu granicy bawarsko-czeskiej
na terytorjum czeskiem. Wobsza-
rze granicznym doszło między
trzema Niemcami—wachmistrzem
żandarmerji, urzędnikiem celnym
i pomocnikiem leśniczego a obec-
nymi tam obywatelami czeskimi
do sprzeczki, która wkrótce za-

mieniła się w bójkę. Niemcy, co-

Padło około 40 strzałów. Pomoc-
nik leśniczego otrzymał postrzał w
lewe płuco iodstawiony został w sta
nie poważnym do szpitala w Weiden
Niemiecki wachmistrz żandarme-
rji, špiesząc z pomocą rannemu,
został kontuzjowany w głowę, w
odpowiedzi na co zaczął strzelać,
raniąc kulą w głowę jednego z
Czechów.

Niemiecko-sowieckie bratanie się.
BERLIN. (Pat.). We wtorek rano

wystartował z lotniska Friedrichs-
hafen do Moskwy sterowiec
„Hr. Zeppelin*. Na pokładzie ste-
rowca znajduje się 40 pasażerów,
wśród nich dyrektor ministerjal-
ny urzędu spraw zagranicznych
dr. Trautmann, przedstawiciel rzą-

du ZSRR Floksermnnn, członek
ambasady sowieckiej w Berlinie
Lorentz i delegat t-wa lotniczego
Bruns. Trasa lotu prowadzi po-
nad Dreznem, Piłą, Tczewem,
Molborgiem, Dyneburgiem, Wiel-
kiemi Łukami.

Jugosławia demonstru'e przeciwko
Włochom.

WIEDEN. (Pat). Dzienniki wie-
deńskie donoszą z Białogrodu, że
wobec wzburzenia opinji publicz-
nej w Jugosławji rząd poczynił
zarządzenia, ażeby przeszkodzić
demonstracjom, które mogłyby
wywołać zaostrzenie stosunków z
Włochami. W Zagrzebiu, Lublanie
i innych miastach odwołano wczo-
raj wszystkie przedstawienia te-
atralne i produkcje muzyczne w
lokalach publicznych. Z Zagrzebia
donoszą, że wczoraj odbyły się
tam wielkie manifestacje prze-

Kontrrewolucja
BUENOS-AIRES. (Pat.) Jak się

dowiaduje „New-York Times“,
strzały, które rozlegały się wczo-
raj po mieście, były objawem,
ruchu kontrrewolucyjnego. Do-
tychczas zginęło w czasie walk
20 osób, 200 zaś odniosło rany.
Pozatem w kilku punktach stolicy
wzniecono pożar szeregu budyn-
ków. Rząd rewolucyjny wydał
rozkaz w sprawie ponownego
aresztowania byłego prezydenta
Irigoyena, który chory leży w
łóżku w koszarach w La Plata, w
odległości 20 mil od stolicy. Iri-
goyen ma być natychmiast prze-
wieziony do kwatery głównej po-
licji w Buenos-Aires.

NOWY-YORK. (Pat.) W/g otrzy-
manych tu doniesień minister
spraw wewnętrznych nowego rzą-
du argentyńskiego wydał polece-
nie w sprawie aresztowania wszyst-
kich ministrów, senatorów oraz
deputowanych z okresu prezy-
dentury lIrigoyena. Ministerstwo
spraw wewnętrznych wydało ko-
munikat, oświadczający, że wo-
bec zamieszek, wywołanych przez
osoby cywilne posiadające broń,
oraz wobec konieczności zapew-
nienia w mieście ładu i zabez-
pieczenia życia i mienia wszyst-
kich mieszkańców, każdy posia-
dający przy sobie broń w miejscu
publicznem będzie postawiony
przed trybunał wojenny.

ciwko Włochom. Większa grupa
studentów przeciągnęła ulicami
miasta i usiłowała dotrzeć do
konsulatu włoskiego. Policja jed-
nak przeszkodziła temu zamiaro-
wi. Studenci wznosili okrzyki prze-
ciwko Włochom, poczem ruszyli
pod konsulat francuski, gdzie od-
śpiewano marsyljankę. Część de-
monstrantów udała się także
przed konsulat niemiecki, wzno-
sząc okrzyki: „Niech żyją Niemcy,
niech żyje Tyrol".

w Argentynie.
NOWY-YORK. (Pat.) W/g do-

niesień z Buenos-Aires, w ciągu
wczorajszego wieczora w mieście
trwała dalsza strzelanina. Pokój
został jednak rychło przywróco-
ny. Strzelanina ta przypisywana
jest pewnym nieporozumieniom.
Wystrzały zdawały się koncentro-
wać dokoła pałacu rządowego.
Około 50 osób odniosło rany.
Jednocześnie w okolicach pałacu
rządowego wybuch wielki pożar,
który groził ogarnięciem składów
broni i arsenałów.  Wystrzaly
ucichły około północy. Zbrojne
posterunki ustawione są w roz-
maitych punktach miasta.

BUENOS-AIRES. (Pat.). Biuro
Reutera donosi: Pomimo, że w
mieście zapanował spokój, na
ulicach w wielu punktach są
skoncentrowane silne oddziały
wojskowe, zaś samochody cięża-
rowe, przepełnione wojskami i
zaopatrzone w karabiny maszy-
nowe i granaty, krążą po całem
mieście, nie wyłączając głównych
arteryj. Przepisy o stanie oblęże-
nia są stosowane z jak najdalej
posuniętą surowością. W kołach
cudzoziemców obawiają się wy-
buchu nowych zamieszek pomimo
zarządzonych środków ostrożności.
Wszystkie środki komunikacji po-
zostają pod surową kontrolą władz
wojskowych.

Czerwona Rosja pod bronią.
Wielkie manewry sowieckie.

MOSKWA. (Pat). Od kilku dni
prowadzone są wielkie manewry
wojskowe w okręgu leningradz-
kim, nad zatoką Fińską, na Dale-
kim Wschodzie, oraz na Kauka-
zie i na terytorjum Armenji. W
manewrach tych biorą udział, po-
za armją regularną i wojskami
lotniczemi, specjalne oddziały
zmotoryzowane, oraz bataljony

ochotników, członkowie Osso-
awiochim i robotniczych organi-
zacyj wojskowych. Przy każdej
operującej armji istnieje specjal-
na kwatera korespondentów wo-
jennych, gdzie redagowane są
odezwy, uloiki i wydawane są
czasopisma 0 charakterze woj-
skowo-propagandowym.

 

 

ciw Kościołowi socjaliści z BBS-u

wśród pozostałych zaś odłamów

widzimy bądź stosunek obojętny

do religii, bądź wrogi. Wyjątki

potwierdzają tylko regułę.

Obóz opozycyjny dzieli się na

Centrolew, złożony z sześciu

stronnictw i stronnictwo Narodo-
we. To ostatnie otwarcie staje
w szeregu obrońców praw Ko-
ścioła, Centrolewzaś jest złożony z

żywiołów bardzo różnorodnych:

obok katolickiej Ch. Dem. i Piasta

oraz życzliwego Kościołowi N. P.
R-u w tym samym bloku Znajdu-

ja się i rej wodzą socjaliści z P.

P. S. i radykali włościańscy ze
Stronnictwa Chłopskiego i Wy-
zwolenia“.
W takich warunkach—zaznacza

„Polska“ — w duszy katolickich

członków zwalczających się obo-

zów powstać muszą ciężkie wątpli-

wości i rozterki — poczem stwier-

dza że

„Jedynie narodowcy są od

tych wahań wolni. Chcą zmia-

ny stosunków politycznych, usu-

nięcia t. zw. sanacji od steru

rządów, ale nie wpadają zasad-

niczo w konflikt z własnem
sumieniem, jako katolicy. Ich

posłowie wszyscy i każdy z

osobna stać będę musieli pod

sztandarem katolickim w Sej-

mie i Senacie".
Co się tyczy Bloku Bezpartyj-

nego, to wchodzi doń wprawdzie

odłam konserwatystów stojących

na stanowisku katolickiem, któ-

rzy powiadają, że ich miejsce

właśnie w BB, gdzie mogą rze-

komo wpływać w duchu dla Ko-

ścioła pożądanym na czynniki de-

cydujące. „Polska“ dodaje jed-

nak, że przekonania tego „nie

podziela szerszy ogół katolicki

i że „jak dotąd, z współpracy ka-

tolików konsekwentnych z rząda*

mi pomajowemi... niewielki był

pożytek".

Podobnie jak „Gazeta Kościel-

na* podnosi tež „Polska“ myšl

stworzenia bloku wyborczego

stronnictw katolickich, wyrażając

żal, że myśl ta jest mocno spóź-

niona.

Ponieważ zblokowanie się z

lewicą uważa „Polska* za niedo

puszczalne dla katolików, ponie-

waż współpraca ich z BB nie

rokuje pomyślnych dla kościoła

widoków, zaś wystąpienie samo-

pas również nie świetne obie-

cuje rezultaty, stwierdza autor

w końcu swego artykułu pesymi-

stycznie, że „sytuacja wyborcza

ciężka jest dla katolików... stoją-

cych po za Stronnictwem Na-
rodowem.

Od siebie dodać tylko może-
my, że Stronnictwo Narodowe

nie zna tych rozterek, ma przed

sobą jasno wytkniętą drogę, wy-

raźny cel i program, pod którym

każdy, najgorliwszy katolik może

się oburącz podpisać.

W Rosji wciąż wyroki śmierci.
MOSKWA. (Pat). Sąd okręgo-

wy w Czernigowie skazał na karę
śmierci byłego dowódcę oddziału
czeczenców Gawrilenkę. W cza-
sie rewolucji i wojen domowych

Rewolucja
NOWY YORK. (Pat). Rząd

otrzymał wczoraj wieczorem urzę-
dową wiadomość, iż w stanie Rio
Grande do Sul (Brazylja) wy-
buchły zamieszki rewolucyjne.

Gawrilenko dawał się mocno we
znaki czerwonym partyzantom,
wieszając i rozstrzeliwując ich
masowo przy każdej okazji.

w Brazylji.
Rząd urugwajski wysłał na pogra-
nicze dwa pułki kawalerji celem
zabezpienia poszanowania  ne-
utralności Urugwaju.

 

 

da prasy.
„Za panią matką”.

„Gazeta Polska” za panią mat-
ką napada na Sejm i posłów, po-
ciesza się tem, iż rzekomo w
społeczeństwie  polskiem tkwi
„głęboka niechęć do Sejmu, jako
zbiorowiska ludzi, zwanych po-
słami”:

Wydarzenia bieżącego roku, kiedy,
mimo długotrwałych wysiłków Piezy-
denta Rzeczypospolitej i złożonych mu
zapewnień przez przywódców stronnictw
nie udało się ruszyć z miejsca napra-
wy ustroju, kiedy debata budżetewa za-
mieniła się w jarmark, na którym wśród
burd i wrzasków ująwniła się zupeina

tępota i ignorancja posłów w zasadni-
czych sprawach państwowych, uczyniły
społeczeństwo, zupełnie obojętnem na
to, co się odbywa przy ulicy Wiejskiej.

„Gaz. Polska” widocznie, za-
pomniała, kto właściwie wywoły-
wał owe burdy i na plenum i w
komisjach Sejmu i kto saboto-
wał Komisję Konstytucyjną. Byli
to właśnie ludzie z Bloku Bezpart.
współpracy z rządem. Przypisy-
wanie własnych grzechów bliźnie-
mu wygląda | niepoważnie i nie-
rzetelnie.

„W tak szybkim czasie".
„Kurjer Warsz.” przytaczając

zdanie p. Premjera o tem, że
ordynacja wyborcza pozostaje bez
zmiany dlatego, „iż w tak szyb-
kim czasie ułożenie czegoś inne-
go byłoby za trudne” — pyta:

Co p. marszałek Piłsudski rozu-
mie tu pod pojęciem „tak szybkiego
czasu” — nie wiemy. Czy chodzi tu o
okres jedenastoletni odrodzonej pań-
stwowości polskiej, czy o cztery lata
ery rządów pomajowych? Bo przecież
niepodobna przypuścić, aby p. prezes
rady ministrów miał tu na myśli pierw-
szy tydzień, który upłynął od rozpisa-
nia nowych wyborów. Nie peraz pierw-
szy chyba zetknął się teraz z obowią-
zującemi postanowieniami ordynacji
wyborczej, które wszak łylko przez
parlament zmienione być mogą.

W dalszym zaś ciągu zazna-
cza „Kurjer Warsz.”, że

Konkretnym momentem w wywia-
dzie p. premjera jest zapowiedź niewy-
płacenia djet członkom prezydjum par-
iamentu, z marsz. Daszyńskim na czele,
którzy — jak wiadomo — w myśl kon-
stytucji urzędują aż do chwili ukonsty-
tuowania się nowych izb. Być może, iż
kwestja ta oprzeć się będzie musiała o
Najwyższy Trybunał Administracyjny,
jeśłi decyzja rządu przed to miarodajne
forum zaskarżona będzie. 4

W każdym razie to jest sprawa,
która przez kompetentny trybunał roz-
strzygnięta być może. Inne zagadnienia,
wywiadem tym objęte, doczekają się
kiedyś orzeczenia trybunału historji,
która bywa w wyrokach swych nieubła-
gana.

Na marginesie.
„Robotnik“ w n-rze wtorko-

wym (drugi nakład po konfiska-
cie) zamieszcza następujące, nie-
skonfiskowane przez cenzurę uwa-
gi na marginesie znanego wy-
wiadu:

Premjer Piłsudski biada, że zmuszo-
ny jest do babrania się w nieczystoś-
ciach.

Czemu biada, przecież historyczny
talerzyk, sam, z własnej nieprzymuszo-
nej woli postawił przed sobą, przez ni-
kogo nie nagabywany.

Swoją drogą to szczyt niedelikat-
ności wzywać do siebie p. Miedzińskie-
go | za każdym razem wypominać mu
„pieniądze, pieniądze, pieniądze”.

Sprawa o gmach Centrali Telefo-
nicznej wcześniej czy później znajdzie
się przed sądem, pocóż więc znęcać
się nad człowiekiem.

Pan Premjer powiada, że nie jest
skłonny wydawać pieniądze na byłych
posłów.

Opinja byłaby bardzo rada, gdyby
p. Premjer nie był skłonny wydawać
pieniądze skarbowe także na przyszłych
posłów, tak, jak to się zdarzyło anno
domini 1928.

Przedstawiciele B. B. do Państwo-
wej Komisji Wyborczej pp. Podoskii
Perzyński powinni po ostatnim wywia-
dzie jaknajrychlej złożyć swe mandaty.

lch to bowiem „klub* ma najwięk-
sze z pośród wszystkioh naszych klu-
bów szanse, że może okazać się nie-
istniejącym, że może i t. d

Treviranus — żydem.
Jeden z przyjaciół „Gaz. Warsz."

zwraca w tem piśmie uwagę, że
głośny dziś wróg Polski, minister
niemiecki Treviranus, z pochodze-
nia jest żydem.

Powyższe twierdzenie opiera
na znanej broszurze pod tytułem
„Nieunikniona wojna mocarstw
zachodnich przeciw unji sowie-
tów. Pogrom Bolszewizmu przez
zjednoczoną Europę*. Na stroni-
cy 93-ej broszury czytamy:

„Po zburzeniu Jerozolimy przez Ty-
tusa i upadku powstania za czasów
Hadrjana, a więc od blisko 2000 lat
przeważna część żydowstwa opuściła
swą ojczyznę Palestynę. Przez. ten czas
rozproszyli się oni po całym świecie.
Z Aleksandrji w Egipcie, uprawiając han-
del i zamianę rozprzestrzenili się przez
Rzym dc Gallji, nad Ren, gdzie potwo-
rzyli własne gminy już przed wędrówką
narodów. Rodziny żydowskie, noszące
nazwiska miast (Worms, Oppenheim,
Heppenheim, Speyer, Manhcim i t. d.)
są niezmiernie stare, a niektóre z nich
przybyły z legjonami rzymskiemi 'do
Germanji. Jak we Francji jest liczna ro-
dzina, używająca nazwiska Dreyfus, tak
iw Niemczech żydowska rodzina Tre-
viranus (człek pochodzący z Trewiru)
jest znana do dziś w Niemczech. Jak-
kolwiek rodziny te żydowskie pozostały
wierne talmudowi i semickiej tradycji,
to jedn*k aklimatyzowały się w Niem-
czech i we Francji".

Źródło jest niemieckie, a autor
powołanej broszury — choć bezi-
mienny, jest współczesnym euro-
pejskim mężem stanu, w inten-
cjach swoich, choć bardzo dy-
skretnie, autor broszury pragnie
i Polskę wciągnąć do rzekomo
wszecheuropejskiej krucjaty prze-
ciwko bo!szewikom. Jakkolwiek
do powołanej broszury i wywo-
dów jej autora, należy się usto-
sunkować z całą ostrożnością, to
jednak fakt, dotyczący żydowskie-
go pochodzenia rodziny Trevira-
nus, można uznać za autentyczny.

 

1830 i 1920
Dumny sen na Laurach.

Jan - Marjan Kukiel (w st. spocz.), znakomity historyk
wojskowości polskiejej, prof. Uniw. Jag. w Krakowie, ogłasza
następujące uwagi o zestawieniu walk w r. 1830 z walką r 1920
przez gen. Rydza - Smigłego:

— W numerze „Słowa Pol-
skiego" z 16 sierpnia 1930 r., po-
święconyw dziesięcioleciu bitwy
warszawskiej, wystąpił generał
dywizji Rydz-Smigły a artykułem
pt. „Rzut oka wstecz”. Generał
ten, były dowódca armji, a także
frontu południcwo - wschodniego
w r. 1920 w okresie odwrotu,
stara się wyjaśnić tajemnicę zwy-
cięstwa w tej kampanji. Chełpi
się na wstępie tem, że zwycię-
stwo końcowe było pewnikiem:
„zbyt długo maszerowaliśmy od
powodzenia do powodzenia, myśli
nasze tak zżyły się ze zwycięst-
wem, tak stale i dokumentnie
biliśmy przeciwnika, tak znaliśmy
i ufaliśmy naszemu Wodzowi Na-
czelnemu, że nawet długotrwały
odwrót nie mógł zachwiać wiary..."
Potem przystępuje do porówny-
wania „bilansu* wojny 1920 r. z
„bilansem* wojny 1830 r. Dla-
czego w r. 1920 wygrano, impro-
wizowaną armją, dlaczego wtedy
przegrano, mając świetną armję
Królestwa Polskiego? Odpowiedź:
„My, pokolenie szczęśliwe, mie-
liśmy Wodza i wojnę wygraliśmy,
ale w takich warunkach, że to
zwycięstwo dla wielu w Polsce
było i jest niezrozumiale*!

Porywające zestawienie; odra-
tuż dla uniknięcia nieporozumień
stwierdzam, że istotnie, w odróż-
nieniu od Chłopick'ego, Wódz
Naczelny 1919-20 roku chciał
wojny i szukał wojny; że w od-
różnieniu od Skrzyneckiego chciał
bitwy, szukał bitwy, wierzył w
zwycięstwo; że w odróżnieniu od
ogółu dowódców wyższych 1831
roku, przenikniętych poczuciem
przewagi nieprzyjacielskiej, ogół,
a co najmniej ogromna większość

dowódców naszych 1920 roku
miała silne poczucie naszej prze-
wagi, posunięte często do zbyt-
nego lekceważenia przeciwnika.

Zjawiska te natury moralnej
wiązały się jednak z pewnemi
faktami dość zasadniczemi: sto-
sunkiem sił materjalnych. I kto-
kolwiek z nas, ludzi 1920 r., rzu-
ca kamieniem na „naszych wo-
dzów grzesznych* z przed lat stu,
winien postawić sobie pytanie:
„jakąbym zdał sprawę, gdyby sta-
nęli męże nad mogiłą. a poka-
zawszy mi swe piersi krwawe, po-
tem spytali wręcz: wielu was by-
ło?" Jakążby zdał sprawę polski
dowódca frontu, gdyby skrawio-
ny wódz z pod Grochowa, lub
nieszczęsny wódz z pod Ostro
łęki, w odpowiedzi na łatwe sądy
potępiające powiedzieli: myśmy. ,,
bili się jeden na dwóch; a wieluż
was było i przeciw wielu Rosja-
nom pod Rėwnem“ pod Dubnem,
pod Brodami? Gdy generał Rydz-
Smigły mówi o „zdumiewającym*
zwrocie zwycięskim, oni ludzie
1830-31 roku, zdumiewaliby się
innym, fatalnym zwrotem: w
czerwcu na południu, w lipcu na
północy. Nie zwycięstwa nasze,
odniesione przeważającą siłą, by-
łyby dla nich niezrozumiałe. Nie
Wilno, Kijów, Warszawa ani Grod-
no. Niezrozumiałe byłyby dla nich
nasze niepowodzenia, poniesione |
przy stosunku sił o wiele korzyst- |
niejszym, aniżeli w najpomyślniej-
szych chwilach 1831 roku. Nie-
zrozumiałe byłoby nie to, żeśmy|,
zwyciężyli pod Warszawą, ale to,|
żeśmy zwyciężyli dopiero pod
Warszawą.

Generał Rydz-Smigły przedsta-
wia nasze wojska 1920 roku jako

ruchawkę, prawie: niejednolite,
po wstrząsających przejściach re-
wolucyjnych, źle uzbrojone, źle
zaopatrzone, „niedołężne”, „par-
wenjuszowskie"*. Zapomina przy-
tem o świetnie wyszkolonych,
świetnie wyposażonych armjach
wielkopolskiej i „błękitnej*, o do-
skonałym stanie i niezwykle sil-
nej obsadzie kadrowej, choćby
własnej 1-szej dywizji legjonów,
którą sam chlubnie dowodził; za-
pomina również, że w stosunku
do przeciwnika ówczesnego miało
nasze wojsko przewagę materjal-
ną ogromną, a niedomagania na-
sze występowały tam wielokrot-
nie silniej. Cóż dopiero mówić o
wpływie „rozkładającym* przejść
rewolucyjnych, który o tyle po-
tężniej dotknął nieprzyjaciela.

Armja polska 1831 r. miała
wprawdzie potężną podstawę w
regularnem wojsku stałem, ale i
ona rozrosła się więcej niż w
dwójnasób w drodze improwizacji,
i ona miała masy rekrutów nie-
wyszkolonych, a co gorsza nie
miała dla nich broni; karabin su=
rogowała kosą, borykała się z
brakami materjalnemi groźniej-
szemi od naszych, bo osaczona
zewsząd przez zaborców ibez
wszelkiej pomocy obcej. Prze-
ciwnikiem zaś były ogromne woj-
ska carskie, niewątpliwie duchem
słabsze, ale wielekroć potężniej-
sze liczbą, zasobami ludzi i sprzę-
tu, jednolite, karne, bitne. Dla
Europy całej—warto przypomnieć
przedmowę Willisena do jego
rozbioru tej wojny—wynik tej
próby sił nie był wątpliwym; nie-
spodzianką było to, że Polacy
nie ulegli odrazu, że długi i sku-
teczny stawili opór, że losy woj-
ny zaważały się na chwilę.

Wystarczy jednak rzut oka na
mapę: wojnę 1831 roku prowa-
dziło, przeciw niezachwianej po-
tędze rosyjskiego imperjum, małe
Królestwo Kongresowe. Wojnę
1920 roku prowadziła przeciw im-
prowizowanej na gruzach caratu
potędze Rosji sowieckiej zjedno-
czona Rzeczpospolita.

Niewspółmierne też były te
zjawiska i „sedno porównania" w
artykule gen. Rydza-Smigłego zu-
pełnie jest chybione. Jeśli w roku
1831 niewyzyskano pewnych moż-
liwości zwycięstwa nad przewagą
wroga, w roku 1920 byliśmy blis-
cy przegranej, mimo przewagi
naszej i świadomość tego powin-
naby być hamulcem dla nieopatrz-
nych sądów o naszych poprzed-
nikach.
e w r. 1920 popełniano cięż-

kie błędy, ani trochę lżejsze niż
w 1831 r., to rzecz ludzka, rzecz
arcyzrozumiała w danych okolicz-
nościach; błędy te, wynik przy-
zwyczajeń wojny światowej, dege-
neracji strategji, braku przygoto*
wania intelektualnego do wielkiej
wojny ruchowej, były nieuchron-
ne i nie dyskwalifikują tych, któ-
rzy je popełniali. Ale też pokole-
nie nasze wojskowe niema prawa
do nadmiernego pysznienia się
zwycięstwem i wynoszenia się
ponad bojowników 1831 roku. Po-
prostu—było szczęśliwsze.

Pycha nie jest płodną. Nie
zaostrza wzroku, tylko go zaśle-
pia. Nie uskrzydla myśli, tylko
wiąże ją do zdobytych laurów i
każe na nich spoczywać. Prze-
szłość wojenna nie poto istnieje
dla żołnierza, by tworzyć sztafaż
dla apotezy własnej. Ulpajanie się
zwycięstwem grozi zawsze zlekce-
ważeniem prób, które przynieść
może przyszlość, prób nieskoń-
czenie może cięższych, niż prze-
byte. Płodnym dla przyszłości
jest tylko trzeźwy, ostry rozbiór
krytyczny zarówno dorobku włas-
nego, jak dorobku poprzedników.

M. Kukiel.
(„Szaniec* nr. 13-14).

Dróbie WiAGOROŚCI.
Płonące morze.

ATENY, (Pat.). Na wybrzeżu
wokolicy Drapetsowa wybuchł
wielki pożar w pobliżu składu
benzyny. Pożar został wywolany
przez jednego z marynarzy, który
rzucił do morza płonący knot.
Knot ten spadł na warstwę ben-
zyny, unoszącą się na po-
wierzchni wody. Stąd wybuch-
nął olbrzymi płomień, który
ogarnął stojący na kotwicy paro-
wiec. 10 marynarzy poniosło
śmierć, kilkunastu zostało do-
tkliwie poparzonych.

Spóźnione  „ubolewanie“.
GDAŃSK, (Pat.) W związku z

ponownem uszkodzeniem polskiej
skrzynki pocztowej w Gdańsku
przy placu Heveliusa, w nocy z
soboty na niedzielę, wyraził senat
w. m. Gdańska w dn. 9 b. m.
swoje ubolewanie, oraz zawiado-
mił, że poddał polskie skrzynki
pocztowe pilnej ochronie poli-
cyjnej, oraz specjainej opiece.

Lepsza śmierć niż nauka.
BĘDZIN, (Pat.) Na torze kole-

jowym między Gołonogiema Ząb-

 

kowicami wydarzył się następu--
jący wypadek. Pod pociąg oso-
bowy rzucił się 16-letni uczeń
7 oddziału szkoły powszechnej
Jan Krupa. Kola parowozu
zmiażdżyły mu głowę iobcięły
ręce. Krupa w drodze do szpi-
tala zmarł. Powodem samobój-
stwa miało być to, że chłopcu
rodzice kazali się w dalszym
ciągu uczyć.

SASZ |||
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Jak już wspominałam w po-
przednim liście, komisja uzdrowi-
skowa w Zaleszczykach organizu-
je różne wycieczki, a więc z taką
wycieczką, lub za indywidualną
przepustką starostwa, można zwie-
dzić Czerniowce, dawną stolicę
Bukowiny, leżące nad Prutem,
które wraz z całym krajem, we-
dług nowej mapy powojennej
Europy, przypadły Rumunii.

Z Zaleszczyk do Czerniowiec
jedzie się rumuńskim pociągiem,
przez graniczną stację kolejową
Schit, a która połączona jest z
Zaleszczykami pięknym mostem,
tórego odbudowa po wojnie za-
ończona została wczesną wiosną
roku bieżącego. Można również
po przeprawieniu się łodzią na
rumuńską stronę odjechać stam-
tąd autobusem, co skraca podróż
o 2 godziny.

Czerniowce, zwane przed woj-
ną „Klein Wien” (Mały Wiedeń),
i dziś, pomimo pewnego zanie-
dbania, zupełne mają prawo do
zaliczenia ich do szeregu- miast
o wyglądzie europejskim. Ratusz,
po rumuńsku „Primaria", teatr,
dawny park Habsburgów, pomnik
zwycięstwa Rumunji, moc pięk-
nych gmachów o strukturze za-
chodnio-europejskiej, a przede-
wszystkiem wspaniała rezydencja
metropolity prawosławnego — są
duma Czerniowiec.

Rezydencja metropolitalna, wy-
stawiona za czasów Austrji w
1864 r., sprawia istotnie imponu-
jące wrażenie. Przepych zaś i
wspaniałość tej rezydencji, wraz
z okalającym ją parkiem, śmiało
mogłyby jej dać miano rezydencji
królewskiej.
W Czerniowcach oczywiście

przedewszystkiem zainteresowało
mię ilu też na 120 tysięcy miesz-
kańców może być tam Polaków.
Otóż jednak, aż 12 tysięcy. Polo-
nja tamtejsza posiada dwie piękne
parupiętrowe kamienice. Jedna
z nich jest darem pewnego adwo-
kata ze Lwowa, druga jest włas-
nością Czytelni Polskiej, W pierw-
szej, mieści się 7 klasowa szkoła
powszechna (koedukacyjna), w
drugiej: Czytelnia (posiada 8 ty-
ięcy tomów), oraz wszelkie pol-

skie organizacje — a więc Ma-
cierz Szkolna, Sokół, Bratnia Po-
moc Akademicka, Opieka Polska
nad Rodakami na Obczyźnie, Le-
chja, Gwiazda i t. p., jak również
organizacja kobieca pod nazwą
Sekcja Dobroczynności. Mieszczą
się tam także dwa polskie banki,
oraz kasyno. Ze zdumieniem i
rozgoryczeniem stwierdziłam, iż
osoba siedząca przy bufecie w
kasynie mówi fatalną, silnie
zniemczałą polszczyzną — a do
usługującej zwraca się  wy-
łącznie po niemiecku. Bufet dzier-
żawi tam kucharz polak, ale dla-
czego zarząd polskiego kasyna
nie zaangażuje personelu mówią-
cego poprawną polszczyzną, a
toleruje wśród tegoż porozumie-
wanie się w obcym języku, co
bynajmniej nie przyczynia się do
wzmocnienia polskich placówek
na obczyźnie?! a pamiętajmy, iż
w Rumunji rodaków, naszych jest
blisko sto tysięcy!

Poza polskiemi instytucjami,
o których wyżej — mamy jeszcze

g w Czerniowcach 2 klasy koeduka-
(Wr cyjnego gimnazjum, dwie bursy

zwierzchnicze.

imienia Adama Mickiewicza i Ki-
lińskiego, Kursy Dokształcające
Rzemieślnicze, oraz dość częste
odczyty, przedstawienia i poga-
danki. Kościołów katolickich jest
tam 2, jeden farny, w którym
odbywają się nabożeństwa i ka-
zania w języku polskim inie-
mieckim, a drugi wyłącznie pol-
ski—Ojców Jezuitów.

Konsułowi polskiemu p. Mie-
czysławowi  Grabińskiemu  nie-
zwykle dzielnemu i energicznemu,
wiele mamy do zawdzięczenia.
Jest on tam duszą wszystkiego
co polskie i niezwykle umiejęt-
nie i taktownie wywiążuje się ze
swego trudnego zadania, wobec

 

"który m. in. powiedział,

już wspomniałam) prawie sto ty-
sięcy, polaków mamy zaledwie
kilkanaście szkół polskich pry-
watnych — powinniśmy więc naj-
usilniej dąży do wyjednaniaw
rządzie rumuńskim pozwolenia
na otwarcie większej ilości szkół
naszych, obsadzić takowe bez-
warunkowo  wykwalifikowanemi
siłami nauczycielskiemi oraz
wszcząć starania u tychże władz
o wprowadzenie na równi z in-
nemi mniejszościami narodowoś-
ciowemi państwa—wykładów ję-
zyka polskiego w szkołach śred-
nio państwowych. Starania po-
wyższe, nie byłyby sądzę zwią-
zane z wielkiemi trudnościami
albowiem (jak mnie informowa-
no) są przewidziane pewne za-

strzeżenia w naszym traktacie za-
wartym z Rumunią, a nie zostały
dotego wprowadzone w życie.

jest palącą ze
względu na to, że szkoły nasze
prywatne nie posiadają niestety
praw państwowych co wpływa
fatalnie na wynarodowienie mło-
dzieży naszej, która pragnąc so-
bie zdobyć prawa publiczności,
opuszcza szkoły polskie i
przenosi się do szkół państwo-
wych rumuńskich gdzie jak już
zaznaczyłam wykładów języka
polskiego dotychczas niema.

Ze względu na dogodność ko-
munikacji i dużą kulturalną przy-
jemność jaką zwiedzenie Czernio-
wiec sprawia — każdemu ze spę-
dzających lato w Zaleszczykach
radziłabym bezwzględnie poznać
to miłe i pięknie położone
miasto. Wł. B—Kazimirska.
 

Niema jak «dobra» rada.
Pan minister Kwiatkowski a rzemieślnicy.

Dobre porada—powiadają—to
już połowa zysku. Ale porada
musi być dobra.

Podczas pobytu min. przemy-
słu i handlu, p. Kwiatkowskiego,
we Lwowie na otwarciu Targów
Lwowskich zgłosiła się do niego
delegacja rzemiosła lwowskiego.
Delegacja złożyła swe postulaty
w memorjale, wręczonym na pół-
godzinnej audjencji. Między in-
nemi pokazano ministrowi Kwiat-
kowskiemu ofertę lwowskiego
zarządu więzień  rozeslaną do
wszystkich urzędów, na wykona-
nie robót w warsztatach więzien-
nych.

Pan Minister żywo się tem
zainteresował i prosił przedstawi-
cieli związku cechów, aby mu ta-
kie fakty niezbicie udowodnili,
jak powyższy, dokumenty zebrali
i do Warszawy przywieźli, a on
będzie interwenjował w odnoś-
nych Ministerstwach celem usu-
nięcia podobnej konkurencji dla
zawodowych rzemieślników. Po-
dobno także zakłady państwowe
obróbki drzewa na Persenkówce,

dla rzemiosła branży drzewnej,
stanowią dużą konkurencję. Pan
minister wypowiedział się w tej
mierze, że należałoby aby rze-
miosła wspólnemi siłami odkupi-
ły te zakłady od Państwa. Wresz-

cie p. minister obiecał, że Pań-
stwo pójdzie jak najdalej na rę-
kę w udzielaniu ulg rzemiosłu i
zachęcał związek cechów do wy-
stąpienia z odpowiednią inicja-
tywą.

Jeżeli pomoc Państwa dla
rzemiosła ma się wyrażać w tak
dobrych radach, jak je otrzymało
rzemiosło lwowskie, to z powo-
dzeniem mogą się rzemieślnicy
bez takiej pomocy obyć.

Państwo  rozbudowujące w
sposób etatystyczny państwowe
zakłady przemysłowe rujnujące
prywatne przedsiębiorstwa i mi-
nister polecający  interwenjują-
cym rzemieślnikom odkupienie
tych zakładów od Państwa dla
wyzbycia się konkurencji pań-
stwowej, to unikat międzynaro-

dowy.
Szkoda tylko, że p. minister

nie oświadczył gdzie rząd zamie-
rza wybudować nowe zakłady za
pieniądze rzemieślników i komu
je ofiarować na sprzedaż.

Niechżeż rzemieślnicy oszczęd-
nie składają pieniądze, a z pew-
nością za te pożyczki po 50, 100
i 150 zł., które otrzymują za dwo-
ma żyrami względnie na pierwszą

 
 

Bezczelny występ redaktora «Diła»
na kongresie mniejszości narodowych.

Na szóstym kongresie mniej-
szości narodowych, który się od-
bywa w ienewie podczas dy-
skusji nad projektem Brianda o
Paneuropie wygłosił przemówie-
nie redaktor „Dila“ — Mudryj,

co na-
stępuje:

My, Ukraińcy obszarów anek-
towanych przez Polskę, z nastę-
pujących przyczyn nie możemy
głosować za projektami Brianda.
Projekt Brianda opiera się na idei
zjednoczenia państw obecnie
istniejących w Europie i w obec-
nych ich granicach. Projekt fe-
deracji ma obecnie te granice
poniekąd spetryfikować, co ma
znaczyć, że wszystkie twory pań-
stwowe, które powstały na mocy
pożałowania godnych traktatów,
mają się jeszcze wzmocnić i za-
gwarantować swoje istnienie. Ta-

hipotekę, wykupią liczne pań-
stwowe zakłady przemysłowe.

Niema jak dobra rada!

kiej koncepcji politycznej my
Ukraińcy z Polski nie możemy
bezwarunkowo aprobować. Wbrew
woli 8 milj. ukraińców wcielono
nasze wielkie obszary do t. zw.
państw zwycięskich". Przewodni-
czący kongresu przerywa.
— Pan wdaje się w krytykę

istniejącego stanu terytorjalnego
Europy! To jest niedopuszczalne.

Mudryj mówił jednak dalej:
„Nasz naród protestował w

swoim czasie przeciwko pogwał-
ceniu prawa samostanowienia i
my ukraińcy z Polski stoimy na
gruncie tego protestu.

Przewodniczący dzwoni.
„Nie możemy i nie chcemy

przystąpić do projektowanej fe-
deracji! O ile kiedyś dojdzie do
federacji europejskiej, to musi
ona być oparta na zasadzie sa-
mookreślenia narodów*.
 

 

-Najmłodsze szeregi akcji katolickiej
w Polsce potężnieją.

Bardzo dokładne sprawozdania
ze swej działalności wydaje co
roku Zjednoczenie Młodzieży Pol-
skiej — centrala Stowarzyszeń
Młodzieży Polskiej (S. M. P.), sku-
piających po ukończeniu szkół
powszechnych w celach kultural-
no-ošwiatowych młodzież męską
i żeńską ze sfer wiejskich, robo-
tniczych, kupieckich, rzemieślni-
czych i t. p. Takie roczne spra-
wozdania Zjednoczenia, to spora
broszura, w której, prócz infor-

macyj ogólnych o pracy w cen-
trali krajowej w Poznaniu, znaj-
duje się część poświęcona staty-
styce z działalności związków re-
gjonalnych i stowarzyszeń lokal-
nych. Liczby te, szczególnie, gdy
się je zestawia porównawczo z
ubiegłemi latami, mają swoją wy-
mowę. Rozrost pracy jest tak wi-
doczny, że powinien zaintereso-
wać wszystkich. Oczywiście w
pierwszym rzędzie tych, którzy
swą szarą, lokalną pracą, przy-

Orka traktorowa na grun-
tach takich jakie są u nas o
tyle tylko opłaca się o ile
użyty traktor pracuje tanio.
Takim opłacającym się trak-
torem jest jedynie i wyłącz-
nie dwucylindrowy szwedzki
traktor „MUNKTELLS"
(na ropę), którego całodzien-
na praca w polu przy pługu
3 skibowym kosztuje zaled-
wie około 30-tu złotych.
Do nabycia u ZYGMUNTA

NAGRODZKIEGO w Wilnie.

 

czyniali sią do ogólnego plonu, a
także i tych, którzy sympatją swą
popierają katolicki ruch młodego
pokolenia. Odsyłając wszystkich
do szeregu rocznych sprawozdań
Zjednoczenia, celem osobistego
przeprowadzenia tej interesującej
kontroli rozwoju organizacji, po-
damy tu kilka wyników z 1929
roku.

Centrala mieści się w Pozna-
niu (ul. Pocztowa 15). Promie-
niuje ona na teren całej Rzeczy-
pospolitej za pomocą 28 regjo-
nalnych Związków Młodzieży Pol-
skiej, z których najstarszy w Po-
znaniu dla młodzieży męskiej, bo
założony już w r. 1919. Dwa zaś
najmłodsze w Łucku i Pińsku po-
wstały w równo 10 lat później,
bo w 1928 r. Teren każdego
Związku jest jednak za duży, by
praca mogła rozwijać się dość in-
tensywnie przy braku pomocy oso-
bowych i finansowych. To też
Związki dążą do stwarzania okrę-
gów pomocniczych. Liczba ich
wynosiłą w roku 1929 102. Praco-
wników  wyžszych zatrudniały
Związki 60-ciu. Dodając do tego
13 osób. w centrali, jest to już
sztab liczebnie poważny, który
może nadać pracy nieodzowną
dla jej skuteczności ciągłość i
systematyczność. Nie można też
pominąć 442-ch ośób, zasiadają-
cych w t. zw. radach związko-
wych, a będących dla zarządu
związku współpracownikami nie-
tylko w chatakterze doradczym,
ale często i bezpośrednio z pracą
związanych.

Stowarzyszeń lokalnych liczyło
Zjednoczenie w 1929 roku 4.581,
w tem 2.469 chłopców i 2.107
dziewcząt. Jeżeli przyjmiemy, że
S. M. P. powstają przy parafjach,
a tych ostatnich jest w Polsce
około siedmiu tysięcy, to widzi-
my, że poważny odłam parafij
już zorganizował swą młodzież
pozaszkolną: Oczywiście, nie
wszystka młodzież w takiej pa-
rafji należy do S$. M. P., ale gdzie
jest zaczątek pracy, tam i o ro-
zwój nie trudno.

Członków czynnych było w
S. M. P. 135.506, z tego 75,544
druhów i 62.692 druhen. Człon-
ków nieczynnych (senjorów, wspie-
rających it p.) było 7.523, w
tem 4.359 mężczyzn i 2.564 ko-
biet. Zaś członków Patronatu —
26.839, w tem 8.713 mężczyzn i
8.126 kobiet.

Składki członków oraz doryw-
cze subwencje nie pokrywają
oczywiście wszystkich potrzeb
Zjednoczenia i Związków. Mimo
olbrzymiego wysiłku pracy,  dzię-
ki któremu zdobyto już spraw-
ność i karność organizacyjną,
wprawiające nawet nieprzychyl-
nych w zdumienie, Zjednoczenie
na każdym kroku napotyka na
utrudnianie pracy, bojkot tak
przy rozdziale subwencyj pań-
stwowych,. jak i przy załatwianiu
spraw w urzędach administracyj-
nych. Wybitnie katolicki charak-
ter Zjednoczenia przysparza mu
„w katolickiej Polsce" także za-
ciętych wrogów.

Tem większą zasługą Zjedno-
czenia jest to, że w tak ciężkich
warunkach potrafiło skupić pod
swój sztandar tak poważny już
zastęp młodzieży i wspolpracow-
ników oraz zebrać plon pracy w
tylu dziedzinach, o których mowa
w ostatniem sprawozdaniu.

(Kap.)

Nauczycielka-rusinka katuje
dzieci.

Nauczycielka szkoły powszech-
nej w Olesku (pow. złoczowski)
Karpińkówna Stefanja, Rusinka,
podczas lekcji pobiła ucznia,
9-letniego Karola Spodenka. We-
dług zeznań świadków, Karpińska
biła dziecko biczyskiem po no-
gach i plecach, zaś ręką po gło-
wie. — Pomimo uczynionych za-
biegów przez rodziców pobitego
chłopca nie dało się utrzymać
przy życiu. Spodenek po dłuż-
szej chorobie zmarł i został po-
chowany na cmentarzu w Olesku
(pow. Złoczów).

Karpińkówna odpowie za swój
nieludzki czyn przed sądem.
Zgłoszono na nią doniesienie kar-
ne do miejscowego sądu powia-
towego.

Wielki proces w Łodzi.
Dziś rozpoczyna się w sądzie

okręgowym w Łodzi sensacyjny
proces, którego rozmiarów nie
znają dzieje sądownictwa łódz-
kiego, jeżeli chodzi oilość świad-
ków powołanych na rozprawę
(324 osób).

Na ławie oskarzonych zasiędą
czterej oskarżeni o legitymowanie
się sfałszowanemi legitymacjami,
uprawniającemi rzekomo do zbie-
rania datków na rzecz akademic-
kich zrzeszeń w Warszawie.

Oszuści grasowali na terenie
całego kraju, przyczem wyłudzali
znaczniejsze sumy pieniędzy od
przemysłowców łódzkich, oraz od
przedstawicieli zawodów wyzwo-
lonych w Łodzi. Na terenie łódz-
kim oszuści wyłudzili ogółem: su-
my, wyrażające się cyfrą tysięcy
złotych.

Proces potrwa prawdopodob-
nie okoły tygodnia. Koszty prze-
jazdu świadków obliczone są pro-
wizorycznie na sumę kilxudziesię-
ciu tysięcy złotych, bowiem przy-
jeżdżać oni będą z całego kraju.
Do liczby poszkodowanych, wy-
stępujących w charakterze świad-
ków w omawianym procesie, na-
leżą oprócz przemysłowców adwo-
kaci, lekarze, przedstawiciele
świata naukowego itd.

Ze względu na osoby poszko-
dowanych i znaczną ich liczbę
proces budzi w łódzkich sferach
przemysłowych duże zaintereso-
wanie.

 

Sport.
Warszawa, Gdańsk, Poznań
i Grodno przysyłają swych

wioślarzy.
Zbliża się chwila rozpoczęcia

regat wioślarskich o mistrzostwo
Wilna. Zainteresowanie zawodami
wzrasta, dobiega czasami aż do
zdenerwowania. Nic dziwnego, bo
przecież praca całego lata, tre-
ningi długich miesięcy już się
kończą. W sporcie dwóch nie
zwycięża nigdy, ale pamiętać mu-
simy, że wynik każdy należy od-
powiednio ocenić.

Wioślarstwo Wilna od ubie-
głego roku uczyniło wielki rekor-
dowy krok w postępie rozwoju.
Ten, kto dobrze znał i obserwo-
wał nasze stosunki, z radością
będzie mógł skonstatować fakt
wyrównania poziomu poszczegól-
nych osad. Teraz nie zwycięży
się już bez pracy, bez treningu,
tak jak zwyciężało się poprzednio.

Przyjazd zamiejscowych wio-
ślarzy należy powitać z radością,
bo możemy dużo skorzystać przez

zapoznanie się z bratniemi siłami
innych ośrodków wiošlarskich i
możemy wykazać się swemi zdol-
nościami. Start osad zamiejsco-
wych będzie sprawdzianem na-
szego poziomu, wyniki biegów
powiedzą nam czego jesteśmy
warci.

A teraz przejdźmy do poszcze-
gólnych biegów i konkurencji.
Najwięcej osad zgłoszonych jest
do biegu czwórek pėlwyšcigo-
wych dla wioślarzy, którzy nie
wygrali do roku 1930 żadnego
biegu. Startować będą osady:
Gdańsk, Poznań, Grodno, War-
szawa, Wil. T. W., P. K. S., 3 p.
sapierów I i II, Pogon Ii II, i A.
Z.S. Mam wrażenie, że w tym bie-
gu największe szanse będą miały
Poznań, Warszawa i A. Z. S.
Przedbiegi do tego biegu roz-
poczną się w piątek. %
W czwórkach wyścigowych

zmierzą się z sobą starzy znajo-
mi: Wil. T. W. Pogon i A. Z. S.
Walka w tym biegu zapowiada
się nadzwyczaj emocjonująco, gdyż
wyżej wymienione osady mało
ustępują sobie w technice i w
sile fizycznej.
W czwórkach wyścigowych

pań walczy z sobą tylko A. Z. S$.
wystawiając dwie osady. W bie-
gu zaś czwórek półwyścigowych,
pań, zasadnicza walka rozegra
sie między A. Z. S., a Wil. T. W.
Ješli chodzi o przewidywania to
prawdopodobnie zwycięży Wil.
T. W.

Bieg o mistrzostwo jedynek
wyścigowych będzie również jed-
nym z najciekawszych biegów,
gdyż Witkowski ma dosyć po-
ważnego konkurenta z Grodna
(Kowsz), który przyjechał już do
Wilna razem z łodzią, na której
trenuje. W jedynkach nowicjuszy
walczyć będzie czterech wiośla-
rzy, dużo szans ma Godlewski z
Wil. T. W. no i jedynka A. Z. S$.
też chyba nie będzie ostatnią w
przedbiegach, wioślarze z 3 p. sa-
perów nie mają warunków fizycz-
nych, chociaż jeżdżąc poprawnie
mogą zrobić niespodziankę.
W czwórkach „Klepkowych“

nowicjuszy startuje Warszawa,
Poznan, P. K. S. i dwie osady
HA 2:3;

Jedynki pań zgromadzą na
starcie 4 wioślarki. Kieśkiewiczów-
na z Grodna ma lżejszą łódź, ale
gorzej zna prąd naszej Wilji, Dau-
kszanka zaś z A. Z.S. powinna
wejść do finału i bieg wygrać
mając wieloletnią już karjerę
wioślarską.
W biegu szkolnym, dużo szans

ma Grodno zgłaszając aż dwie
osady, które walczyć będą z
uczniami z gim. Lelewela i A.
Mickiewicza.

Czwórkę wyścigową nowicju-
szy wygra osada miejscowa: Po-
goń Wil. T. W. albo A. Z. $.

Program całkowity obejmuje
12 biegów finałowych, przedbiegi
zaś rozpoczną się w piątek i w
sobotę.

Osady przyjezdne przybywają
już do Wilna by zapoznać się z
prądem Wilji, to też o faworytach
naszych jeszcze pomówimy.

Ja Nie.

Ze sportu kobiecego.
PRAGA. (Pat). W dn. 9 b. m.,

po zakończeniu 3-ch światowych
igrzysk kobiecych odbył się tu
kongres międzynarodowego związ*
ku sportu kobiecego, w którym
delegacja polska reprezentowana
była przez panią Prażmowskąi
pp. Znajdowskiego, Weintahlai
mjr. Sterbę. Delegacja polska
zgłosiła wniosek w sprawie ujed-
nostajnienia przepisów, dotyczą-
cych ruchowych gier kobiecych
oraz drugi wniosek o przyznanie
kobietom prawa startowania w
lekkiej atletyce na najbliższej
olimpjadzie w Los Angelos. Oba
wnioski polskie zostały przyjęte.
 

 

Zarząd Koła Wileńskiego Związku Akad. „Młodzież
wszechpolska" niniejszem zawiadamia, iż dyżury odbywają
się codziennie. (Poniedziałki, środy i piątki od godz. 12 do
1 pp., wtorki, czwartki 3—4 pp.), wlokalu własnym, przy ul.
Dominikańskiej 4.

W. ks. Witold.
W 500-ną rocznicę zgonu.

Rządzić Litwą — z Krakowa, przy ówczesnych
środkach komunikacyjnych, było rzeczą wręcz nie-
możliwą, to też Jagiełło zdecydować się musiał na
wybór zastępcy, na któregoby przelał pełnię władzy
i tytuł wielkoksiążęcy, zachowując sobie prawo

Niewiadomo na jakiej podstawie
uroił Witold sobie, że właśnie jemu i nikomu inne-
mu przypaść muszą rządy nad Litwą. Wprawdzie
zaprzeczyć trudno. iż umysłem, a raczej sprytem
przewyższał on Olgierdowiczów — braci rodzonych
Jagiełły. Były jednak liczne i ważne względy, prze-
mawiające przeciwko niemu. Więc samo jego uro-
dzenie z bocznej linji, Kiejstutowej, jego niedawna
przeszłość, konszachty z Krzyżakami, jego charak-
ter ambitny i niepowściągliwy, który u cudzoziem-
ców wyrobił mu przydomek „Krwiożerczy*, jak go
Feneasz Sylwiusz (późniejszy papież Pius II) w swej
kronice nazywa.

Niewątpliwie potrzebowała Litwa w swym
barbarzyńskim stanie ówczesnym, rojąca się od
wszelkiego rodzaju opryszków, władcy silnego i su-
Towego, co niekoniecznie powinno iść w parze
Z okrucieństwem, jak u Witolda, który z lubością
np. wykonywał osobiście wyroki śmierci, przeważnie
może zasłużone, niekiedy jednak zgoła niesprawie-
dliwe, Nieokiełzany w swych namiętnościach, gdy
upodobał sobie żonę jednego z książąt ruskich,
przez chwilę niezawahał się zgładzić męża jej

iożenić się z wdową. Dziecięco,rozrzutny, jak wogó-
le ludzie pierwotni, nieznający wartości pieniądza,
dla zapełnienia skarbca książęcego zwykł był ucie-
kać się do środków, które, mając pozory jakiejś
chłopskiej przebiegłości, w gruncie były nie-
zmiernie naiwne i tylko niemniej pierwotnej Rusi
litewskie! mogły imponować. Tak więc, powierzając
swe dobra książęce nowym poborcomw, podatkó
umyślnie przez jakiś czas nie wnikał w ich czyn-
ności, dozwalając wszelkich zdzierstw i łupiestwa,
zanim nie uzbierali znaczniejszej fortuny. Wtedy,
pod lada pretekstem wtrącał ich do więzienia, nie
rzadko na śmierć skazywał, zawsze łącznie z kon-
fiskatą mienia, by z kolei nowym rządcom poru-
czyć swe dobra. „Znaczyło to — tłumaczy nam
kronika ruska — dozwolić gąbkom wsiąkania, aby
wyciskać nasiękłe".

Co do moralnej wartości księcia, najlepiej
charakteryzuje go stosunek jego do spraw wiary—
o czem wyżej już po krótce wspominaliśmy przy
sposobności chrztu krakowskiego Jak nikt może
potrafił on z zagadnień wiary uczynić przedmiot
przetargu i narzędzie do swych celów osobistych.
Z pogańską Zmudzią przywiązaną do niego, jako
do syna Kiejstutowego, potrafił być poganinem,
dzięki też jemu, najdłużej pogaństwo przetrwało na
Zmudzi, wtedy jeszcze gdy reszta Litwy dawno już
była nawrócona. Nie było to zresztą ze strony Wi-
tolda jakieś romantyczne przywiązanie do dawnych
zwyczajów, dawnych bogów—osobiście, od wczesnej
młodości wyzbył się on wszelkich praktyk i zabo-
bonów, nie zastępując ich jednak jakąś wyższą
wiarą. Nawskroś materjalista, uznawał on jedynie
te drogi, które wiodły do ziemskiej potęgi, w tym
celu potrafił on razem ze Žmudzią czcić dęby,

węże, ropuchy, domowe mietlisko, składać im
krwawe obiaty; by przypodobać się Krzyżakom
przyjmuje z ich rąk chrzest, gdy ten zaś nie przy-
niósł spodziewanych korzyści „zmywa* go dosłow-
nie, by po raz wtóry solennie ochrzcić się w Kra-
kowie, co nie przeszkadzało mu dla przypodobania
się Rusi moskiewskiej „czasowo“ przystąpić do
kościoła wschodniego, protegować unię, poniechać
jejj a w końcu nawet z czeskimi husytami wejść
w bliższe konszachty ku wielkiemu zgorszeniu Sto-
licy Apostolskiej.

Sprawiedliwość nakazuje zaznaczyć, że wszyst-
kie te wady nieco inaczej wydawały się na tle epo-
ki i otoczenia. Co jednak przedewszystkiem prze-
mawiać musiało przeciwko wyborowi Witolda na
wielkorządcę Litwy—w zastępstwie Jagiełły—to była
jego niesłychana ambicja, żądza władzy, nie cofa-
jąca się przed niczem, nawet przed zdradą, nie
zważająca na nic, najmniej na dobro ojczyzny,
którą niejednokrotnie obcym spustoszył mieczem,
zalewał krwią,wzwiązku z odwiecznym jej wrogiem—
Zakonem. To też Jagiełło, odsuwając od rządów
swego brata stryjecznego, kierował się nie tyle może
obawą przed niebezpiecznym współzawodnikiem,
ile względem na istotny interes Litwy. Rozumiał on,
że jedyne zbawienie jej było w związku z Polską
i przewidywał, nie bez racji, że Witold, byle zrzucić
niedogodne dla siebie zwierzchnictwo, nie zawaha
się w chwili odpowiedniej potargać zaprzysiężonych
przez siebie więzów, chociażby wypadło zaprzedać
oiczyznę w moc obcych narodów.

Gdyby los zamiast Jagiełły na tron polski był
powołał Witolda, niewątpliwie oceniłby on swym
nawskroś praktycznym zmysłem całą doniosłość
unji i z właściwą sobie bezwględnością dokonał te-

go, co Jagiełło, tylko przyobiecał w akcie krew-
skim, tj. całkowitej inkorporacji Litwy do Pol-
ski, zlania w jedną niepodzielną i nieróżną całość.
Tak jednak, jak sprawy stały, musiał ten naturalny
rywal Jagiełły, zapatrujący się na sprawy wyłącz-
nie przez pryzmat osobistej ambicji,. stać się też
przeciwnikiem związku Litwy z Polską. Stąd nie na-
leży jednakże wnosić, że był on wrogo usposobiony
do Polski i Polaków, nie należy przedewszystkiem
robić zeń jakiegoś narodowego bohatera Litwy. Pod
względem narodowości był Witold kosmopolitą,
jak w sprawach wiary indeferentnvm. W każdym
bądź razie Litwinem był on.. w ostatnim rzędzie.
Najchętniej posługiwał się językiem niemieckim,
w Malborgu czuł się jak w domu. Wysoko cenił
kulturę polską i chętnie otaczał się Polakami, któ-
rzy zajmowali przy nim najwyższe i najbardziej
zaufane stanowiska. Językiem polskim władał do-
skonale, w przeciwieństwie do Jagiełły, który, jak-
kolwiek 50 lat spędził w Krakowie, do końca życia
nie nauczył się mówić poprawnie po polsku, po-
sługując się macierzystą, nieco gminną ruszczyzną,
zresztą całkowicie zrozumiałą dla Polaków.

Co do Witolda, z czasem, zmuszony tą samą
nieubłaganą logiką dziejową, która Litwę przywio-
dła do Krakowa, zmieni on swe stanowisko, stanie
się prawą ręką Jagiełły, pomocnikiem jego w ugrun-
towaniu wielkiego dzieła zbratania narodów — nie
wypuszczając jednak przez chwilę „Zz rąk swych
kart owej gry podwójnej, którą prowadził przez
całe życie, by w końcu przyznać swą wielką winę
wobec króla i własnego narodu, lecz dopiero wte-
dy, gdy go opuści nazawsze już żądza potęgi
i władzy—na łożu śmierci. iJ. O.

(D. c. n.)  



KRONIKA.
Wiadomości kościelne.

— Ostrzeżenie Kurji Metro-

politalnej. Wobec rozsiewanych

wieści, że jakoby w lesie pod

Jaszunami miały miejsce „obja-

wienia" jakieś, Kurja Metropoli-

talna ostrzega niniejszem ogół

wiernych, by nie dawano wiary

tego rodzaju pogłoskom gdyż

bliższe poznanie sprawy wskazuje

na zwykłe oszustwo nieznanych

osób, niemające nic wspólnego

z prawdą.

Z miasta.
— Pełne komorne miesz-

kań jednoizbowych. W b. m.
upływa kwartał, w którym loka-
torzy jedno - izbowych mieszkań
mieszkają za zniżone komorne
według ustawy 0 ochronie loka-
torów.

Po 1-m października r. b. ko-
morne osiąga wysokość płacone-
go w czerwcu 1914 r. według
skali przerachowania 100 rb. =
266 zł. (d)

—Stypendja dziennikarskie.
Polsko - Rumuńskie Porozumienie
Prasowe ustanowiło dwa stypen-
dja po 750 złotych (ew. jedno w
kwocie 1.500 złotych) dla zsyndy-
kalizowanych dziennikarzy  pol-
skich na wyjazd z końcem wrze-
śnia b.r. na trzytygodniowe studja
do Rumunji. Podania wnosić na-
leży najdalej do dn. 12 b. m. do
Zarządu Syndykatu Dziennikarzy
Wileńskich, który udzieli bliższych
informacyj o warunkach kon-
kursu.

Sprawy miejskie.
— Jakie budownictwo po-

pierać będzie Komitet rozbu-
dowy. Wobec głodu mieszkanio-
wego w Wilnie, miastu zależeć
powinno nie tylko na ilości otrzy-
mywanych izb, lecz również na
ilości lokali mieszkalnych jako
pomieszczeń dla poszczególnych
rodzin.

Z tego względu program roz-
budowy na rok przyszły, opraco-
wany przez Komitet rozbudowy
m. Wilna, przewiduje, że z kre-
dytów budowlanych winny korzy-
stać tylko osoby, budujące miesz-
kania o typie normalnym, wyłą-
czyć natomiast należy wszelkiego
rodzaju instytucje dobroczynne,
budujące schroniska i lokale
mieszkalne o wspólnych salach.
— Ile mieszkańców posiada

Wilno? Według ostatnich staty-
stycznych danych wileńskiego wy-
działu wojewódzkiego, Wilno po-
siada 192629 mieszkańców, w tem
Polaków 55,6 proc., Białorusinów
0,6 proc., Litwinów 1,3 proc., ży-
dów 35,8 proc., Rosjan 5,9 proc.
i innych narodowości 0,8 proc.

Przeciętna wysokość obciąże-
żenia daninami publicznemi wy-
nosi na jednego mieszkania: na
rzecz państwa 51,76 zł. ina rzecz
samorządu 31,16 zł., razem 82,92
zł. rocznie. |.
— Nowy cennik robót ka-

nalizacyjnych. Magistrat na wczo-
rajszem posiedzeniu postanowił
polecić wydziałowi kanalizacyjne-
mu opracować nowy cennik dla
robót kanalizacyjnych, wobec cze-
go, powstały na tem tle zatarg
między robotnikami a kierowni-
kiem robót został zlikwidowany.

Sprawy administracyjne.
— Posiedzenie  wydzialu

wojewódzkiego. W dniu wczo-
rajszym w urzędzie wojewódzkim
pod przewodnictwem wojewody
wileńskiego Wł. Raczkiewicza od-
było się posiedzenie wydziału
wojewódzkiego.

Na posiedzeniu tem
trzono ogółem 57 spraw,
nowicie:

1) 4 sprawyz dziedziny stoso-
wania przepisów  antyalkoholo-
wych.

rozpa-
a mia-

ZOREPURETORAWAGFEASEAZE DT NA TAVO,ATPKI T TIREIKIATSS

«Tajemnica Starego Rodu»
nego scenarjusza Stefana Kiedrzyńskiego. W rolach głównych: Jadwiga Smosarska, Marja Gorczyńska i Jerzy

Początek seansów od g. 6. — Następny program: „Herkules czarnych gór”.

epokowy arcyfilm w 12 akt. w-g ogólnie znanej powieści Beecher Sto-
we z niezrównanym tragikiem murzynem JEMES B. JOVE. Sceny do

Tysiące statystów. Dla młodzieży dozwolone. Wszyscy spieszcie ujrzeć ten
Początek o g. 4-ej, w dnie świąteczne od godz. 1.

Sala Miejska, ui. Ostrobram-
ska 5.

MIEJSKI  KINEKATOGRAF |
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Fllm, który zadziwił światl
Hymn miłości i wolności!
łez wzruszające. Wstrząsająca poryw. gra.

KINO-
TEATR ce U Xx"
ul. Mickiewicza Nr. 11.

 

Od dnia 8 do 11 września 1930 roku
włącznie

Marr. Kasa czynna od g. 5 m. 30.

2) 9 spraw, dotyczących prze-
pisów o finansach komunalnych.

3) 42 odwołań od dokonane-
go wymiaru podatków komunal-
nych i dwie sprawy z dziedziny
przepisów sanitarno - porządko-
wych, nchwalonych przez Radę
Miejską m. Wilna w dniu 14
lipca r. b.

Te ostatnie traktują o obo-
wiązku oczyszczania nawierzchni
ulic i placów w obrębie w. m.
Wilna, oraz o obowiązku prowa-
dzenia we wszystkich zakładach
użyteczności pubiicznej i skle-
pach ksiąg sanitarno - porządko-
wych. d.

Sprawy wojskowe.
Powołanie lekarzy na

ćwiczenia wojskowe. Oficero-
wie rezerwy lekarze, którzy zaj-
mują posady lub ordynują w
uzdrowiskachotrzymają „karty po-
wołania na ćwiczenia w dniu
1 października.

Handel i przemysł.

— Letgalska Okręgowa Wy-
stawa Rolnicza. Izba Przemy-
słowo-Handlowa w Wilnie komu-
nikuje, że w czasie od 19 do 22
września b. r. odbędzie się w
Dynaburgu 7 Letgalska Okręgo-
wa Wystawa Rolnicza, Przemysło-
wa i Rzemieślnicza.

Wspomniana Wystawa nosi
charakter prowincjonalny jednak-
że jest dopuszczalny udział państw
zagranicznych. Celem wystawy
jest współdziałanie w specjaliza-
cji Letgaljj w kierunku hodowli
drobiu, ogrodnictwa, pszczelnic-
twa i uprawy lasu.

Firmy zainteresowane w u-
dziale w Wystawie winne się zgło-
sić do biura lzby Przemysłowo-
Handlowej Trocka 3 po bliższe
informacje.

— Towary z Polski do Per-
sji. Izba Przemysło-Handlowa
powiadamia, że w związku z wej-
ściem w życie z dnia 1 lipca br.
na mocy postanowień Konyresu
Pocztowego odbytego w Londy-
nie w 1929 r. mogą być wysyła-
ne towary handlowej wartości z
Polski do Persji przez terytorjum
ES Riko

a) w listach zwyklych i pole-
conych do 2 kg.,

b) w próbkach towarowych
do 500 gramów.

Sprawy podatkowe.
—Przestrzegajmy 14 dnio-

wego terminu odwołania. Wy-
dział wojewódzki zauważył, że
większość odwołań od wymiaru
podatków miejskich, składanych
do urzędu wojewódzkiego ulega
uchyleniu, ponieważ skarżący
wnoszą swe odwołania po termi-
nie ustawowym i nie usprawie-
dliwiają niczem swej w tym
względzie opieszałości. W wyniku
podobnego stanu rzeczy płatnicy
narażani są na bezskuteczne za-
biegi.
W związku z tem Wileński

Urząd Wojewódzki wyjaśnia, że
władza nadzorcza jest uprawnio-
na ustawowo do merytorycznego
rozpatrywania odwołań od wy-
miaru podatków miejskich, o ile
odwołania takie są składane w
terminie 14 dniowym od daty
otrzymania nakazu płatniczego.
Odwołania z reguły należy skła-
dać władzy wymiarowej ft. j. Ma-
gistratowi m. Wilna, adresując je
do p. wojewody w Wilnie. d

Sprawy prasowe.

— Konfiskata za Brianda.
Z rozporządzenia Starosty Grodz-
kiego został skonfiskowany na-
kład czasopisma żydowskiego
„Wilner Tog* Nr. 209 z dn. 8 b.
m. za artykuł p. t. „Dzisiejszy re-
pertuar kinowy Sali Ligi Naro-
dów* ośmieszający Brianda. Rów-
nież uległ konfiskacie nakład te-

będzie wyświetlany film:

(hata Wuja Toma
arcyfilm. Ceny od 40 gr.

 

FABRYKI

CZEKOLADKI EEa |AKUSZERKI |

A PIASECKI
w KRAKOWIE.

Kosztują tylko 10 groszy
i są bardzo pożywne i smaczne
Żądajcie ws'ędzie.

Gospoda Związku Rodzin
Katolickich w Wilnie

Bakszta 2

Wydaje codziennie smaczne, pożywnei

zdrowe obiady z dwuch dań zł. 1, z 3-ch
zł. 1 40 gr., z 4-ch zł. 1 60 gr.

AKUSZERKA  Fztacji

Przyjmuje od godz. 9 do
7 w., Kasztanowa 7 m.5.

03 WZP69
obra

DZIERŽAWY |2 24.

Dzieržawy

majątków i folwarków

poszukujemy dla osób

poważnych  Wileńskie
Biuro Komisowo-Handlo-

ET

bilansista

 

 

 

ządca-ekonom samo-
tny z 25 letnią prak-

tyką, znajomością hodo-
wli, ogrodnictwa

dający referencje osób

Marja Laknerowa poważnych
pracy ulica Wingry 11 - 2.

 

świadectwami poszu-
kuje posady zgodzi się
na wyjazd Subocz 6, m.

 

BUCHALTER

wykonania wszelkie pra-
ce wchodzące w zakres

 

goż pisma z dnia 9 b. m. Re-
dakcja „Wilner Tog* zamierza
wnieść do Sądu skargę na Sta-
rostwo Grodzkie. (d)

Sprawy uniwersyteckie.
— Lektorat hebrajski. Z po-

czątkiem roku szkolnego U. S$. B.
otwarty zostanie |lektorat języka
hebrajskiego.

Lektoratem
Najgur. d.

Sprawy akademickie.
— „Mensa akademicka. Dnia

10 września 1930 r. rozpoczyna
swe czynności Mensa Akademic-
ka przy ul. Bakszta 11. Korzysta-
jący z Mensy w ubiegłym roku
akademickim mogli zauważyć
wielkie zmiany w urządzeniach
wewnętrznych stołówki, jakie
przeprowadziła Bratnia Pomoc
Polskiej Młodzieży Akademickiej
Uniwersytetu Stefana Batorego w
Wilnie w kwietniu r. b.
W czasie feryj letnich praca,

zostanie dr. D.

zmierzająca ku ulepszeniu tej
ważnej placówki nie ustawala,
tak że otwierając nowy sezon
akademicy wileńscy mogą posz-
czycič się posiadaniem tak wzo-
rowo urządzonej stołówki.
Odnowione zostały pomieszcze-

nia, sala jadalna artystycznie ude-
korowana, w kuchni zaprowadzo-
ne są wszelkie wymogi czystości
i hygjeny. Posiłki wydawane
zmienią swój charakter przez za-
angażowanie nowego wykwalifi-
kowanego kucharza oraz nieszczę-
dzenie przez Bratnią Pomoc pie-
niędzy na świeże i wysokiej war-
tości produkty. Niezmienione po-
zostają tylko ceny posiłków i wy-
noszą tak, jak w roku ubiegłym
gr. 70 lub 1 zł. za obiad.

Kol. Kol. Maturzyści
wstępujący na U. S. B. mogą
się informować o warunkach pra-
cy i o stosunkach na wszystkich
wydziałach Uniwersytetu Wilen-
skiego, oraz mogą zasięgać wia-
domości o życiu organizacyjnem
i towarzyskiem Rzeczypospolitej
Akademickiej w specjalnem biu-
rze informacyjnem przy Sodalicji
Marj. Akademików.

Biuro informacyjne czynne
jest od dnia 10 b. m. włącznie
w poniedziałek, środę i piątek od
godz. 18 do 20. Lokal sodalicyj-
ny ul. Wielka Nr 64.

Sprawy szkolne.
— Nauka na Kursach dla

Dorosłych Polskiej Macierzy
Szkolnej przy ul. Zarzecze 5 roz-
pocznie się już dziś, w środę, dn.
10 b. m. o godz. 6-ej wieczorem.
Zapisy przyjmują się codziennie
od godz. 10-ej do 11-ej i od 5-ej
do 6-ej po poł. Program Kursów
obejmuje naukę czytania i pisa-
nia dla analfabetów w 1 roku, za-
kres pełny 7 klas szkoły powsze-
chnej w 3-ch latach (Il, III i IV
kurs) i roczny kurs uzupełniający
(kurs V-ty) dla pragnących pogłę-
bić swe wykształcenie nabyte w
szkole powszechnej, zdobyć pod-
stawy do dalszego samokształce-
nia się w zakresie programu szkół
śrędnich ogólnokształcących, lub
zawodowych, albo też nauczyć się
rzeczy, które mogą dać wiele po-
żytku, lub uprzyjemnić życie.
— Wileńska>Szkoła Drama-

tyczna. (Zezw. Min. W. R.i O. P.)
przyjmuje zapisy i udziela infor-
macyj w czasowym lokalu Sekre-
tarjatu przy ul. Inflanckiej 2, d.
wł. (Zwierzyniec) od godz. 10 do
godz. 11 rano i od 4 do godz. 7
popł. codziennie prócz niedziel i
świąt. Warunki przyjęcia: conaj-
mniej ukończona szkoła powszech-
na, oraz złożenie egzaminu wstęp-
nego . Wykłady prowadzić będą
wybitni artyści i pedagodzy. Po-
czątek zajęć szkolnych dnia 15
września. 748

Sprawy sanitarne.
— Stan chorób zakaźnych.

Wydział zdrowia Magistratu m.
Wilna w ciągu ubiegłego tygodnia
na terenie miasta zanotował na-

KUPNO- |
SPRZEDAŻ

WĘGIEL
górnośląski opałowy i

kowalski. Koks, drzewo
szczepowe i rąbane. Do-
stawa niezwłoczna w za-

mykanych wozach

D.H. Wilopał
Styczniowa Nr. 3, tel. 1817

—s2

i eks-
posia-
 

lasów,

poszukuje

728-1-J

kucharka ze

752

 

przyjmuje do

FORTEPI ALN
krótki, w dobrym stanie

 

 

stępujące choroby zakaźne: tyfus
brzuszny 11 osób, płonica 15, bło-
nica 8, ospa wietrzna 2, odra 1,
róża 5, krztusiec 6 (1 zgon), gru-
źlica 1) (7 zgonów), jaglica 10,
grypa 5. Razem zanotowano 73
wypadki zasłabnięć na choroby
zakaźne, w tem 8 zgonów. (d)
— Pomór świń. Na terenie

II Komisarjatu P. P. m. Wilna, a
zwlaszeza przy ul. Tyzenhauzow-
skiej, panuje pomór świń. Wła-
dze sanitarne przedsięwzięły ostre
środki zaradeze. (d)

Sprawy robotnicze.

— Likwidacja strajku. Trwa-
jący około miesiąca strajk kraw-
ców żydów w dniu 8 b. m. zo-
stał definitywnie zlikwidowany.

Wszyscy krawcy przystąpili do
dpracy.

Różne.
— Podziękowanie. Zarząd Domu

Dzieciątka Jezus składa najserdecz-
niej podziękowanie Sz. P. p. pracowni-
kom parowozni Wilno za ofiarę 51 zł.
12 gr. złożoną zamiast wieńca na grób
śp. p. inżyniera Jabłońskiego.

— Podziękowanie. Męska Soda-
licja Marj. w Wilnie składa gorące po-
dziękowanie Sz. Ofiarodawcy za zł. 50—
na kształcenie niezamożnego alumna
Seminarjum duch., złożone bezimiennie
w dowód pamięci po św. p. Wł. Koła-
szewskim.

Kronika policyjna.
Ruble;sowieckie działają. Przy

ul. Sierakowskiego i Nowogródzkiej
gromadka  młodzleży komunistycznej
usiłowała urządzić demonstrację anty-
państwową, lecz na widok zbliżających
się policjantów komuniści m"

— Niesnaski w spółdzielni. W
dn. 8 b. m. Wajdan Wacław, sekretarz
Spółdzielni Autobusów w Wilnie zamel-
dował o przywłaszczeniu biletów nale-
żących do Spółdzielni na ogólną sumę
500 zł przez b. współwłaściciela auto-
busów Jacewicza Juljusza, Bonifrater-
ska Nr. 10, który nielegalnie posługuje
się temi biletami jako przesiadkowemi
na wszystkie linje, podczas gdy Jace-
wicz swój autobus prowadzi wyłącznie
na linji Nr. 2.

— Przykre obudzenie ze snu. W
dniu 3 b. m. Rutkowski Adam, zam. we
wsi Rudniki gm. rudziskiej, pow. wileń-
sko = trockiego zameldował, że w dniu
2 b. m. po wspólnej kolacji z niejaką
Zubryk zasnął w ogrodzie kolejowym
przy ul. Sadowej Nr. 19 i po przebu-
dzeniu się sko: statował brak płaszcza
gumowego, zegarka na rękę, kamaszy,
oraz 28 zł. gotówki. Poszkodowany
ocenia straty na 118 zł. Po dokonaniu
kradzieży Zubryk zbiegła. W dniu 8 b. m.
Zubryk Jadwiga została zatrzymana i
przekazana władzom sądowym.

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

Otwarcie sezonu zimowego. W so-
botę najbliższą 13 b. m. nastąpi otwarcie
sezonu zimowego w Teatrze miejskim
na Pohulance.

Pod režyserją dyr. Zelwerowicza
odbywają sję ostatnie próby z warto-
ściowej pod względem literackim ko-
medji J. Blizińskiego „Rozbitki*.

Teatr Miejski w „Lutni'.
Dziś ukaże się poraz ostatni komedja
Verneuil'a „Moja panna mama“.

Wszystkie bilety na przedstawienie
dzisiejsze — sprzedane.

Jutro z powodu próby generalnej—
teatr nieczynny.

— Otwarcie sezonu zimowego w
„Lutni*. Pełna pogodnego humoru,
słoneczna komedja J. Rączkowskiego
„Nad polskiem morzem* zainauguruje
w piątek najbliższy 12 b. m. sezon zi-
mowy w „Lutni”. Sztuka ta w Poznaniu
odniosła wielki sukces artystyczny i cie-
szyła się  nadzwyczajnem  powodze-
niem.

— Persooel artystyczny Teatrów
Miejskich Z. A. S$. P. w Wilnie: Bal-
cerzak Aleksander (Warszawa), Budzyn-
ski Jan (Warszawa), Ciecierski Jan, De-
junowicz Kazimierz, Detkowska - Jasiń-
ska Irena, Detkowski Leopold, Eichle-
równa Lena, Jaśkiewicz Stanisław. Ka-
mińska Halina, Karpiński Ziemowit,
Korczyński Jan (Warszawa), Kreczmar
Jan, Lewicka Rena (Lwów), Łaciński
Ryszard (Warszawa), Łubiakowski Józef,
Makarczyk - Wasilewska Marja (War-
szawa), Malinowska Wanda, Małynicz
Zofja, Milecki Mieczysław (Warszawa),
Niwińska Zofja, Pichelski Jerzy, Puch-
niewski Klemens, Rychłowska Halina,
Rychłowski Franciszek, Sawicka Sabina
(Lwów), Severinówna Eugenja, Smia-
łowski Zb gniew, Sroczyński Kazimierz,
Szurszewska Czesława, Wasilewski Ry-
szard, Wyrwicz - Wichrowski Karol, Wy-
rzykowski Marjan, Zelwerowicz Ale-
ksander, Zelwerowiczówna Helena, Za-
robska Janina (Lublin), Żurowski
ucjan.

dramat współczesny w
12 aktach w/g oryginal-

bezpieczenie,

Mickiewicza 21,

Biurko Bao

tremo do sprzedania ul. 3

Nowogródzka 35 —7.

mocniej

 

IANINO w dobrym
stanie okazyjnie nie-

drogo do sprzedania Wi-
leńska 27 m. 5.

— Cochciałabyć otrzy-
mać odemnie w dniu
twych imienin?
— Nie jestem jeszcze

zdecydowana.
Doskonale. Daję ci

rok czasu do namysłu.

  

  

——————|

Udzielamy 3
pożyczek pod pewne za- | RÓŻNE

szybko i
dogodnie Wileńskie Biu-
ro Komisowo - Handlowe

 

Oszczędności
na oprocentowanie naj-

zabezpieczone
gwarancją terminowe-

go zwrotu lokujemy bez
kosztów Wileńskie Biuro

0 Komisowo-Handlowe Wil-
no. Mickiewicza 2I tel. 152.

Nojdogodiie)
lokaty hipoteczne

i inne zalatwia
Dom H-K. „„Zachęta“
Mickiewicza 1,

 

POLSKIE RADJO WILNO.
Fala 385 mtr.

Program:

Środa, dnia 10 września 1930 r.
11,58. Sygnał czasu.
12,05. Gramofon.
12,30. Audycja dla dzieci.
13,00. Komunikat meteorologiczny.
17,20. Kom. akadem. Aereklubu.
17,35. Radjokronika i koncert.
19,00. Audycja. literacka „Polano“

zradjof. nowela Anatola France'a.
19,45. „Hallol Regaty" — feljeton

sportowy wygł. Jarosław Nieciecki.
20,00. Transm. z Warszawy. Koncert

solistów i muzyka taneczna.

Przygotowania
wyborcze w Wilnie.

Komisarzem wyborczym na
Okręg Wileński mianowany został
sędzia Sądu Apelacyjnego w Wil-
nie p. Eljaszewicz. (d)

Kto jest pozbawiony prawa
wyborczego. Według art. 3 or-
dynacji wyborczej, prawo wybie-
rania nie przysługuje: upadłym
dłużnikom w czasie trwania tego
stanu, pozbawionym władzy ro-
dzicielskiej w czasie trwania tego
stanu, skazanym za zbrodnie i za
szereg przestępstw, m. in. za
przestępstwo polegające na li-
chwiarskim wyzysku.

Władze odnośne wyjaśniły, że
zarzuty co do umieszczenia na-
zwisk takich osób w spiskach wy-
borczych, będzie można składać
jedynie w komisjach wyborcz e

|
Nominacje członków Komi-

syj Okręgowych. W dniu wczo-
rajszym wojewoda wileński doko-
nał w myśl art. 19 ordynacji wy-
borczej do Sejmu, nominacji
dwóch członków Okręgowych;Ko-
misyj Wyborczych, oraz ich za-
stępców.

Członkiem Okręgowej Komisji
Wyborczej nr. 63 w Wilnie, zo-
stał mianowany p. Kazimierz Her-
tel, komisarz Kasy Chorych w Wil-
nie, zastępcą jego p. Szumański
Władysław, prezes Izby Rzemieśl-
niczej w Wilnie.

Członkiem Okręgowej Komisji
Wyborczej nr. 64 w Swięcianach,
został mianowany p. Józef Ma-
ciusowicz, nauczyciel gimnazjum
państwowego w Święcianach, za-
stępcą jego inż. Edward Beni-
sławski, zamieszkały w' Krykja-
nach, pow. święciańskiego. (d)

Nominacja komisarzy prze-
wodniczących. Komisarzem wy-
borczym na m. Wilno mianowa-
ny został mecenas Wincenty Łu-
czyński, w Swięcianach inż. Jan-
kowski Stefan, nadleśniczy, w Li-
dzie starosta Henryk Bogatkow-
ski. Przewodniczącym Komisji Wy-
borczej w Lidzie mianowano sę-
dziego Sądu Okręgowego w Wil-
nie Aleksandra Achmatowicza, za-
stępcą jego Wojciecha Szczęsno-
wicza, sędziego Sądu Powiatowe-
go w Lidzie.
W Swiecianach  mianowano

przewodniczącym Sulkiewicza Ale-
ksandra, sędziego Sądu Powiato-
wego w Święcianach, zastępcą
Kuderskiego Lubomira, sędziego
Sądu Powiatowego w N.-Święcia-
nach. (d)

ZLITWY.
Uroczystości Witolda w

Kownie.
KOWNO. (Pat). (Iroczystości

poniedziałkowe odbyły się ściśle
według przewidzianego programu.
Przeszkadzał jedynie deszcz, któ-
ry padał bez przerwy. -Podczas
rewji wojskowej prezydent Sme-
tona wygłosił mowę, podkreślając
znaczenie tych uroczystości i wo-
góle znaczenie wielkiego księcia

Witolda w historji Litwy.

Zaunius wyjechał do Ge-
newy.

KOWNO. (Pat). We wtorek
rannym pociągiem wyjechał do
Genewy minister spraw  zagra-
nicznych dr. Zaunius.

Ds lekcje głuchonie- stawił?

co miał zapisał zakłado-
wi dla sierot.
— To ladnie

strony. FA czy dużo zo-

— Siedmioro dzieci.

Z Kraju.
Konferencja graniczna

polsko-sowiecka.
Na odcinku granicznym Dzi-

sna odbyła się onegdaj konferen-

cja graniczna przy udziale władz

polskich i sowieckich poświęcona

Sprawie spławu drzewa na grani-

cznej rzece Dziśnie.

Na konferencji przedłużono

termin spławu drzewa do 15 paź-

dziernika r. b. (d)

Spadek balonu litewskiego.
Wczoraj liczni kuracjusze w

Druskienikach, byli świadkami
upadku do Niemna balonu obser-
wacyjnego litewskiego. Załoga zo-
stała wyratowana. (d)

Wykopanie starych monet.
Onegdaj w pobliżu wsi Zagó-

rze, gminy michałowskiej, wyko-
pano 2 garnki monet srebrnych
pochodzących z wieku XVIII i XIX.
Skarb ten wykopali bracia J. iA.
Domańscy. (d)

San.oloty sowieckie.
Na odcinku granicznym Wilej-

ka, w pobliżu Ilji, zauważono dwa
samoloty sowieckie, które w cią-
gu dłuższego czasu krążyły na
pograniczu. (d)

Pożar z podpalenia.
NOWOGRÓDEK. (Pat... W

dniu 8 b. m. we wsi Jakuny, w
pow. lidzkim, w zabudowaniach
Dymowskiego wybuchł pożar,
który strawił tartak, młyn paro-
wy oraz stodołę z tegorocznemi
zbiorami. Straty sięgają 80 tysię-
cy złotych. Pożar powstał praw-
dopodobnie z podpalenia. W
sprawie tej prowadzą władze po-
licyjne dochodzenie.

GIEŁDA
WARSZAWA 8.IX (Pat.).

Waluty i dewizy:

Dolary 8,90—8,92—8,88.
Gdańsk 173,32—173,75—172,99.
Londyn 43,35—43,46—43,25.
Nowy York 8,908—8,928—8,888.
Paryż 35,01—35,10—34,92.
Praga 26,46—26,52—26,40.
Szwajcarja 173,02—173,45—172,59
Włochy 46,72—46,84—46,60.
Berlin w. obrotach prywatnych 212.43.

Papiery procentowe:

Pożyczka inwestycyjna 113, 5 :, prem-
jowa dolarowa 59,25, 5%, konwersyjna
55,50, 7”, stabilizacyjna 87, 10”, kolejo-
wa 103.50, 8”, L. Z. Banku Gosp. Krajo-
wego i Banku Rolnego; ob. B. G. K.94,
Te same 7%, 83,25, 8%, obl. B. G. K.
budowlane 93, 7'ę ziemskie dolarowe
76,50, 4'/,%:, ziemskie 56,30—56,40—56,30,
5'/, warszawskie 58, 8%, warszawskie
75,30—75, 8%, Częstochowy 67, 10”/, Ra-
domia 80, 10”, Siedlec 80,50.

Akcje:
Bank Handlowy 108, Polski 167,50,

Wysoka 140, Lilpop 25,50, Haberbusch
120.

Ciągnienie loterji pań-
stwowej.

WARSZAWA. (Pat). W pierw-
szym dniu ciągnienia 21-ej Pol-
skiej Państwowej Loterji Klaso-
wej główniejsze wygrane padły
na numery następujące:

10 tysięcy zł. Nr. Nr.: 104675
168976 189602 207960.

5 tysięcy zł. Nr. Nr.: 38691
45231 57782 93690 118474 169241
169529 192022.

Popierajcie Polską Macierz
Szkolną.

Wileńska 15—5.

OFIARY
złożone w Administracji „Dziennika

Wileńskiego.

Na kościół Św. Teresy w Kamionce
W. W.5 zł. K. D. 10 zł.

Na szpital dla ociemniałych na An-
tokolu A. Ł. 3 zł.

Dla S. W. ks. Ignacy Sztafa
mowice 5 zł. 50 gr.

Dla najbiedniejszych Kolo Histo-
ryczne przy gimnazjum im. Augusła
złotych 12 — ku uczczeniu ś. p. Wła-
dysława Kołaszewskiego.

Wila-

 

MOZ 1—2 poko-
jowego z kuchnią

z jego poszukuję. Zgłoszenia z
podaniem opisu mieszka-
nia i warunków najmu
do Administracji „Dzien-

 

mym |nieregularnie nika Wileńskiego" dlatel. 52. mówiącym wiek obojęt- KMANNKUNKEUUENENINNEM ||. ka. 8501
—2o ny. Tamże do wynajęcia 2

pokój dla samotnych Li- Baczność! d
teracka 11 m. 25. 698-s1 pokėj do wy-

 

  
e

KREM MYDŁO „„HALINA“
usuwa piegi, wągry,
plamy i t. p. Skutecz-
ność udowodniona na
żywej reklamie na
Wystawach P. W. K.
i Turystycznej w Po-
znaniu, oraz na Tar-
gach Lwowskich, Ka-
towicklch, a takže bę-
dzie demonstrowač

się chłopiec i na Tar-
gach w Wilnie, u któ-
rego pół twarzy w pie-

156—s1

tel.
—s0   

Obiady domowe obfite,
smaczne i posilne z 3-ch
dań 1 zł. 50 gr. Portowa
23 wejście frontowe (par-
ter) róg 3-go Maja.

708:

 

pod do wynajęcia
z wygodami (elektr.,

łazienka); może być dla
ucz. młodz. z całodz. utrz.
Kalwaryjska11, m.11; od
g. 10—12 i 4—6.
 

jodzina
uczni 4 całodziennem

utrzymaniem. Troskliwa
opieka dowiedz. się ul.
Kalwaryjska Nr. 9 m. 5
od g. 17 - 20.

 

Mały najęcia. S-to
Jerski 3, m. 10. 745

 

2 pokoje do wynaję-
1 cia J. Jas!ńskiego

10 m. 23. 749

 

LOKALE

LOKAL
do wynajęcia pod Biuro
Handlowe lub skład z
korzystaniem telef. do-
wiedz. się w firmie D.-H.
„Bławat Kresowy" ulica
Wileńska 31 telef. 382.

a

gr.

przyjmie 3

|751
Niesłuszny zarzut.

a
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księgowošci, Zgloszenia Gkazyjnie do sprzedania. KOJA i gach, zaś druga poło-
we Mickiewicza 2l, tel. 152 Zaułek Portowy 10 m. 1 SekmA, (a Zwie- | S$ oko ci tę S sz| wa czysta, odświeżona Pokój Co, mnie nazywasz

S-1 od I5—17 godz. codzien: -> cu). 672-1-0 prawy y kremem d t tchórzem, mnie który
nie. MSZA Z majątkowe Poszkodowany: — Za- HALINA" o wynajęcia 2% owa odważyłem się na rzecz

DLA SZKÓŁ aksS R raz porachuję.. Nowe Sprzedaż w Aptekach 5, m. 8. na którą nikt dotąd się
ASATITTINA MATOVE PRACA | Młody Okazyjnie N Woł niu kosztowały 40 otych, Bragarjaćii '| SHie: nie odważył!

NAJTANIEJ KOSTJUMY człowiek sumienny po- tanio sprzedaję kilka a V parei AS 2 Us pach Perfumeryjnych,| 1 — 2 pokoje Cóż to było takiego?
TYCZNE, PANTOFLE szukuje posady ekspe- damskich eleganckich sprzedamy kilka mająt- gS: tech” nia nap i nnnLA Co: * przecież” cieliia

GIMNAS E, ucharka  rutynowana djenta, woźnego lub lo- płaszczy zimowych i in- ków ziemsł ich Wileńskie złotych, Ta więcRASA IKSSANNET słoneczne, umeblowane wziąłem za; żonę
Warsz. Sp.piwnego" Aska 10. ze świadectwami kaja. Posiada 4-letnie ne rzeczy od I2-tej tę Biuro Komisowe aadio wypada 55 złotych. z e =aa ;

eńska 10. m Kal jska 4-tej Mickiewicza 44 m.15. we, Mickiewicza 21,tel. — Słyszałem, że Bi- cia ntnego
SE Legnica PSL ąz Ma ME” RVS el 744 —lo EFSEG=""S pjox umierając wszystko Wiłkomierska 7 m. 3. a
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