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REDAKCJA i ADMINISTRACJA: ul. Dominikańska 4. Telefon Redakcji

Mostowa 1.

Opłata pocztowa ulszczona ryczałtem.

Rok XIV, Wilno,

    
 

i Administracji 448, Drukarni 1244. Fdres drukarni:

Redaktor przyjmuje od g. 2—4 pp. Administracja otwarta

w niedzielę od 12 — 1 pp.

po
7

„ metry dlugošci, dwa szerokości.

 

Osiedliłem się w Wilnie

UL. MICKIEWICZA 43, tel. 15-16

TARGI PÓŁNOCNE į
zwiedzającym radzimy obejrzeč

Polską wytwórnię
į LEKARZ-DENTYSTA

STANISŁAW GINTYŁAO|| wączawaRowicieco
Działy wykwintnej konfekcji i galan-
terji. Towary zimowe, śniegowce,

kalosze. 5
Z.aaaT

Godz. przyjęć od 12 — 5 g.

78721(oprócz świąt).

  

 

 

Wyrok w sprawie p. Kosmowskiej.
(Tel. od własnego korespondenta).

LUBLIN. Późną nocą zapadł wyrok sądu powiatowego w Lu-

blinie w procesie b. posłanki p. Kosmowskiej o znieważenie p. Pił-

sudskiego, jako szefa rządu, z art. 154 cz. 2 K. K. P. Kosmowska

skazana została na pół roku więzienia.

Obrońcy a tak samo prokurator zapowiedzieli złożenie apelacji.

Krążą w kołach sądowych pogłoski, że p. Kosmowska będzie

przewieziona do Warszawy.

Wizyta obrońców u p. Cara.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Przedstawiciele koła obrońców b. posłów, p.p. No-

wodworski, Berenson, Smiarowski i Urbanowicz byli przyjęci wczoraj

*w południe przez ministra sprawiedliwości p. Cara w sprawie prze-

niesienia uwięzionych b. posłów do więzienia, podległego władzy

prokuratora cywilnego.
Po wizycie u p. Cara obrońcy udzielili przedstawicielom prasy

następujących informacji: Według oświadczenia p. Cara, aresztowani

b. posłowie pozostają do dyskusji władz śledczych cywilnych, t. j,

prokuratora i okręgowego sędziego śledczego. Te tylko osoby powo-

łane są do dopilnowania, by względem aresztowanych były ściśle

stosowane przepisy regulaminu obowiązującego w stosunku do osób,

ppozostających pod śledztwem. Zapewnił przytem p. Car, że jego

-( wyraźnem i stanowczem dążeniem jest, by sprawa była prowadzona

według przepisów ustawy.

Uchwała Stowarzyszenia aplikantów adwo-
kackich i sądowych.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Wczoraj złożona została na ręce przewodniczącego

Koła obrońców aresztowanych b. posłów, p. dziekana Nowodwor-

skiego, uchwała zarządu Stowarzyszenia aplikantów sądowych i ad-

wokackich. Stowarzyszenie w uchwale tej bierze w obronę aplikan-

tów adwokackich, pp. Aleksandra Dębskiego i Adama Pragiera. Sto-

warzyszenie wyraża przekonanie, że sama przynależność do korpo-

racji adwokackiej stanowi dostateczną rękojmię braku zamiaru uchy-

lania się A. Dębskiego i A. Pragiera od sądu. Stosowanie przeto

wobec nich najostrzejszego środka zapobiegawczego aresztu jest

krzywdzące. W końcu uchwała zawiera oświadczenie, że aplikanci

wierzą w niewinność uwięzionych i zapewniają ich © koleżeńskiej

życzliwości i wreszcie, że z niecierpliwością oczekują ich uwolnienia.

Jak to jest w baszcie więziennej w Brześciu
| n. Bugiem.

(Telefonem od własnego korespondenta)

WARSZAWA, Z Brześćia nad Bugiem korespondent nasz otrzy-

mał szereg nowych informacji o życiu uwięzionych b. posłów.

(lwięzieni przebywają w celach pojedyńczych. Cele mają trzy

W każdej celi jest łóżko żelazne

z siennikiem, jedno krzesło i mały stolik, przy którym można jeść,

ale nie można pracować.

Więźniowie pozbawieni są wszelkiej styczności ze światem ze-

wnętrznym. Żywność przynoszą im do cel oficerowie. Składa się

ona z menu na każdy dzień kasyna podoficerskiego.

Straż przy więzionych b. posłach pełnią żołnierze 9 pułku sa-

perów. -

Jednę godzinę codzień więźniowie odbywają spacery, w czasie

których nie wolno im z nikim rozmawiać, ani też porozumiewać

się między sobą.

Nie wolno palić tytoniu w celach, ani też podczas spacerów —

słowem wcale.

Podobno baszta, w której są więzieni, była wyremontowana

gruntownie już przed miesiącem. Działo się to na specjalny rozkaz

władz wyższych. Remont był przeprowadzony bardzo pośpiesznie

i ukończony na parę dni przed uwięzieniem b. posłów.

Pomimo ciężkich warunków pobytu w więzieniu aresztowani

czują się podobno nieźle i spokojnie wyczekują procesu sądowego.

Rembrandtw kościele Wszystkich Świętych.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Przed kilku dniami podczas odnawiania kościoła
Wszystkich owiętych w Warszawie znaleziono na strychu stary obraz.
Malowidło było całkowicie pokryte kurzem, jednakowoż po powierz-
chownem tylko oczyszczeniu powzięto przypuszczenie, że obraz musi

być dziełem znakomitego pędzla. Po starannem oczyszczeniu malo-
widła znaleziono na niem podpis Rembrandta. Profesor Rutkowski
zbadał szczegółowo obraz i orzekł, iż jest to istotnie oryginał Rem-
brandta. Płótno, przedstawiające pobłogosławienie Jakóba na patrjar-

chę Izraela, jest własnością parafji W. W. dwiętych i w przybliżeniu
warte jest około 800 tysięcy złotych.

Sprawy polskie w Lidze Narodów.

„Dziennik Wileński" wychodzi codziennie,

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

_ GENEWA. (Pat). Podczas dzi-
siejszego posiedzenia Rady hisz-
pański członek Rady Quinones
de Leon zaproponował dalsze
utrzymanie na stanowisku prze-
wodniczącego komisji mieszanej
górnośląskiej Calondera, który w
wietniu r. b. podał się do dymi-

sji. Przy tej okazji referent przy-
Pomniał, że przedstawiciele Pol-
ski i Niemiec porozumieli się w
tej sprawie i pismem z dnia 12
Września zaproponowali Radzie,
aby ta żwróciła się do Calondera
R <ofnięcie zgłoszonej dymisji.
ada bez dyskusji przychyliła się
o propozycji sprawozdawcy.

MRU

Po zalatwieniu paru spraw bie-
žących, wśród których znajdował
się raport min. Zaleskiego w spra-
wie układu pomiędzy rządem
szwajcarskim a sekretarjatem ge-
neralnym Ligi, odnośnie do bu-
dowy i eksploatacji stacji radjo-
telegraficznej dla potrzeb Ligi.
Rada przystąpiła następnie do
rozpatrywania raportu w sprawach
polsko-litewskich. Referował przed-
stawiciel Hiszpanii.

Pierwsza sprawa dotyczyła żą-
dania Litwy powołania komisji
ankietowej w związku z wypad-
kami na pograniczu polsko-litew-
skiem. Sprawozdawca przypom-

 od g. 9—5,

*niał wyjaśnienia rządu polskiego
nadesłane w tej sprawie. Rząd
polski w tem wyjaśnieniu stwier-
dza, że niema powodu do zmia-
ny procedury ustalonej przez re-
zolucję Rady z dnia 10 września
1927 roku i wypowiada się prze-
ciw powołaniu żądanej komisji.
Jednocześnie rząd polski oświad-
cza gotowość wszczęcia bez-
pośrednich negocjacyj z rządem
litewskim, w celu dopełnienia
układu królewieckiego, przez usta-
lenie sposobu załatwiania incy-
dentów pograniczy, któreby mo-
gły wyniknąć, jak również w celu
załatwienia spraw ruchu na gra-
nicznych drogach. Sprawozdawca
proponuje stronom w myśl pol-
skiego wyjaśnienia, aby przystą-
piły do układów bezpośrednich.

Zabrał następnie głos min. Za-
unius, oświadczając, że rząd li-
tewski wolałby, aby Rada przy-
chyliła się do żądania Litwy, jed-
nak wobec propozycyj sprawoz-
dawcy oczekiwać będzie konkret-
nych propozycyj rządu polskiego
i ma nadzieję, że propozycje te
będą mogły stanowić podstawę
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przyszłych układów proponowa-
nych przez sprawozdawcę.

Min. Zaunius zaznaczył jedno-
cześnie, że rząd byłby rad, gdyby
mógł w czasie przyszłej sesji za-
komunikować Radzie o pomyśl-
nem załatwieniu trudności, o któ-
rych jest mowa. Pan minister Za-
leski oświadczył, że przyjmuje
propozycję sprawozdawcy i wy-
raził zadowolenie z możności
przyłączenia się do Litwy dla po-
dziękowania sprawozdawcy.

Następnie tenże. sprawozdaw-
ca odczytał raport odnośnie do
prac komisji komunikacyjno-tran-
zytowej w sprawie przeszkód w
komunikacji i tranzycie między
Polską a Litwą. Sprawozdawca
proponuje odłożyć sprawę do
styczniowej sesji Rady, aby umo-
żliwić specjalnej komisji bardziej
wyczerpujące zbadanie sprawyi
przedstawienie praktycznych wnio-
sków. Jednocześnie sprawozdaw-
ca proponuje rządowi polskiemui
litewskiemu przedstawienie swych
uwag i obserwacyj, jakie uznają
za potrzebne na temat odnośne-
go raportu komisji komunikacyj-
no-tranzytowej. .

Protest sowiecki z powodu udziału emi-

grantów rosyjskich w paradzie wojskowej
francuskiej.

PARYŻ, (Pat.). Ambasador ZSRR
we Francji Dowgaiewski wręczył
rządowi francuskiemu formalny
protest z powodu udziału w pa-
radzie wojskowej w dniu 6 b. m.
w Paryżu białej emigracji rosyj-
skiej w uniformach przy broni i
ze sztandarami. Sekretarz gene-
ralny francuskiego m-stwa spraw

zagranicznych Berthelot oświad-
czyl ambasadorowi  Dowgalew-
skiemu, że wyjaśni tę sprawę, jak
dopuszczono do parady wojsko-
wej emigrantów rosyjskich i za-
pewnił, że wyda odpowiednie za-
rządzenia, ażeby nie dopuścić do
powtórzenia się podobnych wy-
darzeń w przyszłości.

Strajk generalny w Barcelonie.
BARCELONA, (Pat.). Położe-

nie w mieście zaostrzyło się. Za-
rządzenia represyjne wydane przez
gubernatora cywilnego przyśpie-
szyły strajk powszechny, który
zapowiedziany był na dzisiaj. Dy-
rektor i redaktorowie dziennika
„Solidarioad* zostali aresztowani.
Pozatem władze wydały nakaz
aresztowania delegatów komitetu
strajkowego syndykatu robotni-
ków budowlanych i transporto-

wych. Wygląd ulic miasta jest
opłakany, ponieważ nikt ulic nie

zamiata. Oddziały wojska czu-
wają nad usunięciem śmiecia

oraz zapewnieniem kornunikacji.

Prócz oddziałów wojskowych, znaj-

dujących się w pogotowiu, skon-

centrowano w mieście wszystkich
członków straży cywilnej. Guber-

nator wyposażony został w cał-

kowite połnomocnictwa. Studenci

solidaryzują się z robotnikami.

Wojna domowa w Chinach.
SZANGHAJ, (Pat.). W/g krą-

żących pogłosek, dyktator Mand-
żurji marszałek Czang-Hsu-Liang
ma zamiar wziąć na siebie rolę
pośrednika pokojowego pomiędzy
chińskim rządem północnym i
południowym i za obopólnnm
porozumieniem obu stron gotów
jest sprawować kontrolę nad ob-
szarami Tjen-Tsinu i Pekinu pod-

Powstanie
BOMBAY, (Pat.). W związku z

demostracjami tłurau, który zajął
prowokujące podstawę wobec po-
licji i nie chciał się rozejść, po-

L taloj Polski.
Panorama Racławicka we
Lwowie miała być zniszczo.

na przez ukraińców.
Donoszą ze Lwowa:
Dzięki poufnym informacjom

i sprytnemu wywiadowi policji
politycznej, udato się unieszko-
dliwić potworny. zamach sabota-
żystów ukraińskich na Panoramę
Racławickąi pawilon sztuki na
Targach Wschodnich.

Zamachu miała dokonać bo-
jówka, w skład której wchodzili:
Andrzej Wośkała, laborant aptecz-
ny, Stefan Hanowicz, pomocnik
buchaltera, Miron Bojko, b. czło-
nek chóru ukraińskiego teatru
Stadnyka, Włodzimierz Radeczyj,
czeladnik murarski i Stefan Hry-
niewicz, czeladnik blacharski.

Wedle zdemaskowansgo przez
policję planu, zamachowcy mieli
spowodować panikę na pl. Tar-
gów Wschodnich prżez rzucenie
bomby w pawilonie Sztuki, po-

czas rokowań pokojowych, aby
nie dopuścić do zakłócenia spo-
koju. W ubiegłym tygodniu po-

między wojskami północnemi i
południowemi rozegrały się krwa-
we walki, podczas których Zabi-
tych zostało podobno około
20 tysięcy żołnierzy wojsk na-
cjonalistycznych.

w indjach,
ljcja użyła broni palnej. Około
100 maniiestantów odniosło
rany. 300 osób aresztowano.

czem korzystając z zaabsorbowa-
nia policji, mieli wtargnąć do
wnętrza Panoramy Racławickiej
i podpalić obraz przez rzucenie
palącej petardy.

Policja polityczna stwierdziła,
że Hryniewicz przeprowadzał wy-
wiad terenowy na pl. Targów
Wschodnich już od 10 b. m., po-
czem rozdzielił role pomiędzy to-
warzyszy, których część miała
osłaniać przy pomocy rewolwe-
rów ucieczkę bezpośrednich wy-
konawców zamachu.

Wedle opinji policji areszto-
wani utworzyli bojówkę zamacho-
wą na własną rękę i z własnej
inicjatywy. straciwszy kontakt z
władzami kierowniczemi O. O W.,
zlikwidowanemi przed dwoma ty-
godniami przez  zaaresztowanie
sztabu U, O. W.

Fakt ten świadczy o rozkła-
dzie organizacji i postępującej
wśród jej członków demoralizacji.
jeśli się zważy, iż w czasie słyn-
nego procesu ukraińskiego jeden
z członków O. O. W. oświadczył,
że organizacja ta n:e wykonuje
zamachów na objekty kulturalne.
 

Komunikat Stronnictwa Narodowego.
W niedzielę, dnia 21 września o godz. 12'/, w sali Klubu Narodowego

(Orzeszkowej 11) odbędzie się

PRZEDWYBORCZE ZEBRANIE
członków i sympatyków Stronnictwa Narodowego,
na którem wygłoszony będzie referat o sytuacji wyborczej.

Wejście tylko dla sympatyków I członków.

niem miejsca o 2$ proc. drożej.
terminowe umieszczenie ogłoszeń.

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

zagraniczne o 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeże-
Administracja nie bierze odpowiedzialności za

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

Dekret o «ochronie swobody wyborów.»
Na mocy art. 44 Konstytucji,

upoważniającego Prezydenta Rze-
czypospolitej do wydawania de-
kretów z mmocą ustaw, w czasie,

gdy Sejm był rozwiązany, ukaza-
ło się wczoraj rozporządzenie,

zmieniające ustawę z dnia 12 lu-

tego 1930 r. o ochronie swobody
wyborów przed nadużyciem wła-
dzy urzędników.

Wydanie tego rozporządzenia
poprzedził inspirowany komuni-
kat pėlurzędowej „Iskry“, tluma-
czący motywy rządu. Czytamy w
tym komunikacie, że „chodziło o

usunięcie „niechlujności =praso-

wych” (znamy ten styl!), o rozsze-

rzenie przepisów ustawy na wszy-

stkich, którzy bezprawnie wpły-

wają na wynik głosowania, jak

również o rozszerzenie zakresu
przestępstw na bezprawne odda-

nie głosu, oraz na żądanie ma-

tecjalnych korzyści za glosowa-

nie.
Gdyby wszystko było tak pię-

knie, jak wywodzi „Iskra“, nie by-

łoby o czem wiele dyskutować.

Wprawdzie ustawa z 12 lutego

odnosiła się specjalnie do urzę-

dników, a to na skutek skanda-

licznych nadużyć popełnionych

przy poprzednich wyborach, a

stwierdzonych zarówno przez sej-

mową komisję administracyjną,

jak i przez Sąd Najwyższy; wpra-

wdzie nadużycia osób prywatnych

karalne są na podstawie innych

przepisów prawnych, ale są to

względy drugorzędne, tem więcej,

że i nowe rozporządzenie uznaje

za okoliczność obciążającą, jeśli
nadużyć dopuścił się urzędnik.

Jednak cały sens wydanego

rozporządzenia leży w tem, o

czem nie mówi ani słowa sana-

cyjna ajencja. Opróez wymienio-

nych przez nią rozszerzeń, nastą-

piły także znaczne zwężenia usta-

wy, które wiele mówią o inten-
cjach autorów dekretu.
W wyliczeniu przestępstw,

podlegających karze (art. 2, 3, 4
i5 ustawy. z dnia 12 lutego),

opuszczono w nowem rozporzą-
dzeniu „nadużycia przy zgłasza-

niu lub e pro list kandyda-

tów", względnie „bezprawne u-

nieważnianie deklaracji wybor-

ców, dotyczących zgłoszeń kan-

dydatėw“ (art. ustawy). Zgodnie

z tem skreślone zostały także: w
art. 3 punkt 1), mówiący o swo-
bodnem wykonywaniu prawa
zgłaszania kandydatur: punkt 6)
art. 4, zakazujący używania prze-
mocy, groźby podstępu lub inne-
go niedozwolónego sposobu, ce-
lem wywarcia wpływu na zgła-
szanie kandydatur lub ich zanie-
chanie w szczególności także na
umieszczanie lub wycofanie
podpisów na deklaracjach, doty-
czących zgłaszania kandydatów i
wreszcie punkt 6) art. 5, doty-
czący przekupstwa: w analogicz-
nym celu.

To wszystko zostało w dekre-
cie opuszczone. A jednak wyroki
dądu Najwyższego w sprawie
wyborów z r. 1928 dowodzą, że
właśnie w tym zakresie było naj-
więcej nadużyć ze strony urzęd-
ników administracyjnych.

Znamienne są i dalsze zmiany.
Dekret wprowadza pojęcie: „groź-
by bezprawnej”, z czego można-
by wyprowadzić wniosek, że wol-
no wpływać na wynik wyborów
jakąś „groźbą prawną” (?)...

Według ustawy prokurator był
obowiązany doniesienia o nadu-
życiach kierować do śledztwa.
Obecnie tego przepisu niema,
czyli wytoczenie sprawy zależy

od prokuratora, a zatem od jego
zwierzchnika ministra sprawie=
dliwości.

Wreszcie wykonanie dekretu
ma obecnie należeć do ministra
sprawiedliwości i ministra spraw
wewnętrznych, gdy wykonanie
ustawy sejmowej zlecone było

samemu tylko ministrowi spra-

wiedliwości.

Coraz więcej p. Car dzieli się

z p. Składkowskim troską o spra-
wiedliwość!

Tak wyglądają istotne zmiany
w prawie o ochronie swobody

wyborów.  Skreślenie nadużyć,
związanych z zgłaszaniem list kan-

dydatów i deklaracji, oraz wpro-

wadzenie swobodnego uznania

prokuratury oznacza po prostu,

że cała ustawa może być albo

zbiorem namaszczonych  przepi-
sów bez realnego znaczenia, albo

nawet może być używana do

walki z opozycją.
„Gaz. Warsz.“.

 

2 Litwy.
Uwolnienie z więzienia prezesa Tow. „Po-

chodnia* p. Wiktora Budzyńskiego.
Wczoraj władze litewskie zwolniły z więzienia prezesa

Tow. oświatowego „Pochodnia“, p. Wiktora Budzyńskiego

aresztowanego w nocy z niedzieli na poniedziałek w majątku

swoim Eustachowo w pobliżu granicy pruskiej.

P. Budzyński pociągnięty został do odpowiedzialności są-

dowej za rzekome utrzymywanie stosunków z władzami pol-

skiemi (!?).

 

Ż prasy.
W obozie sanacyjnym.
Jak donosiliśmy, z kół BB

lansowano fantastyczną  poglo-

skę, jakoby stronnictwo to re-

flektuje na 300 mandatów w
przyszłym Sejmie. Jak informuje
„Robotnik“:

„W sferach kierowniczych „sanacji“

nastrój nie jest tak bardzo optymi-
styczny i panowie byli premjerowie

mają urwanie głowy z kandydatami, z

których kaźdyby chciał figurować na

pierwszych pięciu miejscach listy pań-

stwowej. Tyle bowiem miejsc na liście

państwowej B. B. uważa się za pewne,

murowane. Miejsca od 6 do 10 uwa-
żane są przez kandydatów - pomajow-

ców za możliwe, ale mocno wątpliwe.

Gdy zaś komu proponują jedenaste

miejsce albo dalej jeszcze, to uważa

to za osobistą obrazę, wychodzi bez

pożegnania i trzaska drzwiami, za któ-

remi jeszcze na dodatek spluwa.

Wiadomość o „conajmniej 300 man=

tach* puszczona została w celu uspo-
kojenia... kandydatów i wpojenia w nich
przekonania, że dalsze miejsca są ró-

wnież murowane".

„Co do mnie, proszę pa-
na..."

„Kurjer Poznański* podkreśla
arcyciekawą rolę b. ministraMie-

dzińskiego, odbierającego wywia-
dy od p. Piłsudskiego i pisze:

„Po długim wywodzie p. premjera
na temat prawa i sprawiedliwości, p.

Miedziński, b. poseł i minister, zapytuje
najspokojniej, czy p. premjer nie za-
mierza na przyszłość obchodzić się zu-
pełnie bez posłów, czyli bez Sejmu.
Dla p. Miedzińskiego konstytucja nie
istnieje, albo przynajmniej jest czemś
o wiele mniej znacznem od „zamierzeń*
p. premjera. '

A odpowiedź, zamiast pouczenia
„waleta” o niestosowności, a nawet ka-

rygodności podobnego pytania, zawiera

jedynie osobisty: pogląd p. premjera:
„Co do mnie, proszę pana, nie sądzę,
aby można bylo obejść się bez jakie-

goś przedstawicielstwa, wybranego i
czyniącego zadość poczuciu odpowie-

dzialności*.
Nic tak nie charakteryzuje u-

myslowošci naszegoj p. premjera,

jak ło słowo powiedziane do p.

Miedzińskiego: „Co do mnie, pro-

szę pana“... Na ;bok prawnicy i
politycy! Albowiem ja...

Sielanka.
W ostatnim wywiadzie, ogło-

szonym 14-go b. m., mówi p. pre-

zes rady ministrów Piłsudski:
„Dyscyplina więzienia jest twarda

i może ci panowie, gdy wyjdą z wię-

zienia, okażą się ludźmi bardziej dyscy-
plinowanymi.. *
W tę samą niedzielę 14-go b..

m. połała się krew na ulicach
Warszawy.

A z poniedziałku 15 go b. m.
ma „Express Poranny* (Nr. 257)
taką wiadomość ważną dla czy-
telników: .

„Wizyta Wandy i Jagódki Pilsud-
skich w prezydjum Rady ministrów po
rozpoczęciu roku szkolnego. — P. Mar-
szałka Piłsudskiego, urzędującego w
prezydjum Rady ministrów odwiedziła
wczoraj po południu p. Marszałkowa
Piłsudska wraz z córeczkami, które roz-
poczęły obecnie rok szkolny i przyje-
chały podzielić się z p. Marszałkiem
swemi nowemi wrażeniami szkolnemi.“

Pogodny nastrój pisma sana-
cyjnego jest zdumiewający, szcze-
gólnie gdy codziennie się słyszy.
że rodziny uwięzionych takżeby
chciały ich odwiedzić.

 

 



Polityka zagraniczna
Polski.

Obowiązków swych w nadcho”

dzących wyborach nie oceniłoby

społeczeństwo polskie w należy-

tej mierze, gdyby w umysłach

ogółu naszego nie zarysował się

dokładnie obecny stan spraw Pol-

ski na gruncie międzynarodowym.

Nowy okres w naszem życiu

wewnętrznem, który zaczął się w

połowie maja 1926, zbiegł się tak-

że z nowym okresem w stanie

spraw naszych na gruncie mię-

dzynarodowym, który już dzisiaj

nazwać można i który dzieje na-

szego odrodzonego bytu państwo-

wego nazwą ; pewnością latami

uzyskania przez Niemcy przewagi

nad Polską w polityce europej-

skiej.

Widomym znakiem, najprost-

szym niejako w dzisiejszych urzą-

dzeniach prawnych życia mię-

dzynarodowego, tej przewagi Nie-

miec nad Polską jest to, że od

wrzęśnia 1926 Niemcy, wchodzą-

ce w skład Ligi Narodów, uzy-

skały stałe miejsce w Radzie Li-

gi, a Polska nie zdołała uzyskać

równocześnie stałego miejsca,

które jest oznaką zaliczenia w

grono wielkich mocarstw. A trze-

ba stwierdzić,że po roku 1918-ym

zanosiło się na pomyślniejszy dla

nas układ stosunków, bo Polska

w układach pokojowych zaryso-

wała się istotnie, zgodnie ze swą

wielką przeszłością, jako odbudo-

wane na rozległym obszarze środ-

kowo-wschodniej Europy wielkie

państwo, mające przed sobą za-

dania, ważne dla całości Europy,

na placówce między Niemcami i

Rosją, a w okresie do r. 1925

przez widoczne ustalanie się na

gruncie międzynarodowym szla

krok za krokiem do tego stano-

wiska wielkiego mocarstwa, gdy

tymczasem Niemcy trzymane by-

ły zdala od wpływów. Jeszcze w

marcu 1926 rozbiło się wejście

Niemiec do Ligi Narodów o ich

opór przeciw uzyskaniu przez

Polskę w pierwszym rzędzie rów-

nocześnie z niemi stałego miej-

sca w Radzie Ligi i delegacja

Niemiec wyjechać musiała z Ge-

newy z niczem. Nigdy zapomnieć

nie można, że komisja Ligi Na-

rodów, która zajmowała się miej-

scami w Radzie Ligi, obradowała

w tygodniu od 10-go do 15-go

maja 1926, gdy z Warszawy do-

szły do Genewy wiadomości o

zamachu, które podważyły wiarę

w nasze ustalenie się państwowe,

a w uchwałach tej właśnie komi-

sji zniknęło stałe miejsce dla

Polski. W dalszem i ostatecznem

załatwianiu tej sprawy, we wrze-

śniu 1926, Niemcy uzyskały stałe

miejsce w Radzie Ligi, a Polska

nie.

Następują kolejno i szybko

nietylko oznaki ale ciężkie skutki

przewagi Niemiec nad Polską na

gruncie międzynarodowym.

W grudniu 1927 zniesiono Mię-

dzysojuszniczą Komisję Nadzorczą

nad zbrojeniami niemieckiemi,
mimo ujawnienia właśnie wtedy

niedozwolonych zbrojeń w stronę

Polski m. in. w twierdzach Kró-

lewca, Kistrzynia i Glogowa. We

wrześniu 1928 stanęła w Genewie

wstępna uchwała sześciu państw

o zamierzonem usunięciu okupa-

cji Nadrenji wzamian za inne za-
bezpieczenia pokoju, bez do-

puszczania w grono zajmujących

się tem państw Polski, dla której

sprawa bezpieczeństwa jest naj-

ważniejsza i która z mocy wy-

ražnych postanowień art. 429

Traktatu Wersalskiego ma prawo

głosu w sprawie okupacji Nadre-

nji w związku z bezpieczeństwem.

W naradzie w Hadze od sierpnia

1929 do stycznia 1930, do której

części politycznej, dotyczącej bez-
pieczeństwa, Polski wogóle nie

dopuszczono, postanowiono znieść

okupację Nadrenji bez źdźbła
choćby zamiennych rękojmi bez-

pieczeństwa na wschodzie Nie-

miec, które zapowiadano jeszcze

w uchwale z września 1928.

Na tle tej przewagi, uzyskiwa-

nej nad nami w stosunkach mię-

dzynarodowych ogólnych, doszły

Niemcy do nieprawdopodobnych
roszczeń i zuchwałości w stosun-

kach z Polską, które nie spotkały

się z odporem. W umowie, pod-

pisanej dnia 31 października

1929 w Warszawie, zrzekł się

Rząd Polski, jednostronnie, praw

likwidacji mienia Niemców z Rze-

szy na Pomorzu, w Wielkopolsce

i na Sląsku, nadto zaś prawa od-

kupu około 14 tys. osad koloni-

stów niemieckich, dopuszczając

Rzeszę do głosu w sprawach mię-

dzy Polską a jej obywatelami.

Układ handlowy z Niemcami z

17 marca 1930 dał im wielkie

przywileje, bardzo niebezpieczne,

szczególnie w dziedzinie osiedla-

nia się w Połsce i m. in. w dzie-

dzinie żeglugi morskiej. Przepro-

wadzaniu tych umów towarzyszy-

ło ze strony rządu szerzenie za-

pewnień, że staną się one po-

czątkiem zwrotu Niemiec ku po-

jednawczości wobec Polski. Niem-

cy zaś obaliły w kilka tygodni po

podpisie układ handlowy, nie ta-

jąc, że wogóle wolą stan chwiej-

ny z Polską, celem wytwarzania

około państwa naszego nastroju,

iż nie jest ono ustalone w swych

stosunkach międzynarodowych.

Równocześnie z niesłychaną

butą wzmaga się napór Niemiec

na nasze granice w wystąpie-

niach i działaniach nawet urzę-

dowych. W kwietniu 1929 w Pa-

w toku narad nad odszko-ryżu,

dowaniami, przedstawiciel Nie-

miec, prezydent Banku Rzeszy

p. Schacht, uzależnia płacenie

odszkodowań od odzyskania przez

Niemcy ziem polskich. W czerw-

cu 1929, w Konkordacie Prus ze

Stolicą Apostolską, dla pograni-

cza polsko-niemieckiego przyjmu-

je się ustrój djecezjalny tymcza-

sowy. W lipcu 1930 w odpowie-

dzi Rzeszy na memorjał francu-

ski o związku europejskim wysu-

nięte jest żądanie zmiany granic.

W sierpniu 1930 urzędujący mi-

nister p. Treviranus, zaufany Pre-

zydenta von Hindenburg'a, otwar-

cie rzuca hasło zmiany granicy

niemiecko - polskiej jako najbliż-

szego zadania polityki Rzeszyi

mimo wywołanego tem porusze-

nia kilkakrotnie następnie przy

tem obstaje.

Wreszcie wybory niemieckie z

14 września 1930, z niebywałem

zwycięstwem skrajnych odwetow-

ców, zdobywających zamiast 12

dotychczasowych 107 mandatów,

oświetlają wyraźnie nadchodzące

dnie stosunków między Niemca-

mi i Polską.

Temu wzrostowi  niebezpie-
czeństwa niemieckiego nie prze-

ciwstawia się zacieśnienie współ-

pracy Francji z Polską. Francja

nie poparła, w sierpniu 1929

w Hadze, uzyskania zamierzonych

rękojmi bezpieczeństwa zamiast

okupacji Nadrenji, szczególnie na

zagrożonym wschodzie, a wydane

30 sierpnia 1929, w poczuciu, że

jakieś złagodzenie niepokoju jest

konieczne, uroczyste wspólne

oświadczenie pp. Briand'a i Zale-

skiego o zamierzonej ściślejszej

współpracy politycznej i finanso-

wej pozostało najzupełniej, ale to

najzupełniej "martwą literą. Roz-

prawy lzby i Senatu francuskiego

w grudniu 1929 nad polityką

międzynarodową ujawniły, ze

strony polityków, zasiadających

obecnie w rządzie, jak minister

finansów p. Paul Reynaud, uwa-

żanie sojuszu francusko-polskiego

za niezbyt wartościowy. Są to

objawy  najdonioślejszego  zna-
czenia.

Równocześnie nasza polityka

zagraniczna wobec sąsiadów jest

jałowa, nie stwarza nowych wzmo-

cnień, a w szczególności na ścia-

nie wschodniej nie rozprasza

istniejącego w świecie, a szko-

dliwego dla nas, szczególnie

w dziedzinie dopływu pieniądza

zagranicznego, przekonania, że

Polska może łatwo znaleźć się

od tamtej strony w zawierusze,

co szczególnie Niemcy wyzyskują

do ostateczności w swych zamy-

słach wojennych, jak świadczy

memorjał min. Reichswehry jen.

Groener'a, ujawniony w styczniu

1929.
Obraz stanu spraw naszych

na gruncie międzynarodowym

jest wręcz groźny i musi wywo-

łać dążenie narodu do odporu

całym wysiłkiem.

Stronnictwo Narodowe dosko-

nale rozumie, że nasze zadania

"w polityce zagranicznej są bardzo

trudne. Byłoby rade, gdyby na-

wet wśród najtwardszych walk

o politykę wewnętrzną, można

było wyjąć z zakresu walki poli-

tykę zagraniczną. Dalekie jest też

od mniemania, by trudności na-

sze na gruncie międzynarodo-

wym były niemożliwe do poko-

nania, bo Polska ma bardzo silne

i trwałe podstawy bardzo poważ-

nego stanowiska w Europie, jeśli

jej polityka zagraniczna stanie:

na wysokości znaczenia dziejo-

wego i zadań narodu polskiego.

Niestety jednak stwierdzić musi

Stronnictwo Narodowe, że właś-
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AGENTURY BOLSZEWICKIE W POLSCE.
Komunistyczna partja w Polsce.

Pod powyžszym tytulem znaj-
dujemy w oficjalnym sowieckim
Kalendarzu komunisty na rok 1930
ciekawy ustęp, który podajemy
w dosłownym przekładzie:

„„„Komunistyczna partja w Pcl-
sce została zorganizowana w gru-
dniu 1918 r., a w styczniu 1919 r.
została uznana za nielegalną. Choć
jest ilościowo niewielką (około
8.000 członków), partja utrzymuje
jednak ścisły kontakt z masami
i odgrywa wielką rewolucyjną ro-
lę, jednocząc w swych szeregach
najbardziej uświadomioną, zahar-
towaną w walkach awangardę pol-
skiego proletarjatu, mając wpły-
wy wśród pracowników folwar-
cznych, biednego i średnio zamo-
żnego chłopstwa.

...„Centralny organ—Czerwony
Sztandar i teoretyczne pisma No-
wy Przegląd, wydawane są niele-
galnie w Warszawie. Partja wyda-
je również następujące nielegalne
wydawnictwa: Chłopska gromada,
organ kolejowców—Czerwony sy-
gnai, żydowski—Cum kampf it.d.
Sejmowa frakcja poselska składa
się z 7-miu posłów z Sypułą i Bit-
nerem na czele. Dwuch członków
frakcji Sochacki i Baczyński, zo-
stali wydani przez Sejm władzom
sądowym.

..„W skład kompartji Polski
wchodzą: Kompartja Zachodniej
Ukrainy i Kompartja Zachodniej
Białorusi, które jednoczą pod
swoim wpływem proletarjat prze-
mysłowych ośrodków i biedne
masy wiejskie. Centralny organ
K. P. Z. OU. wychodzi nielegalnie
we Lwowie p. t. Nasza Prawda.
Centralny organ K.P. Z. B. wy-
chodzi w Wilnie p. t. Bolszewik.

„P. P. S. - Lewica (Iegalna)
z Andrzejem Czumą na czele.
Centralny organ Robociarz wy-
chodzi w Krakowie legalnie. Orga-
nizuje rewolucyjne sfery robotni-
cze w ośrodkach przemysłowych.
Wysuwa hasło walki o robotni-
czo:chłopskie rządy, walki prze-
ciwko socjal-faszystom z P. P. S.—
Główne oparcie ma w Galicji, w
województwie Poznańskiem i w
głównych ośrodkach przemysło-
wych centralnej Polski.

..„Niezależna partja chłopska
z Sylwestrem Wojewódzkim na
czele. Centralny organ — Nieza-
leżny chłop, zlikwidowany przez
władze.

..„Chłopska partja „Samopo-
moc" powstata bezpośrednio przed
wyborami do Sejmu. Główną ba-
zą jest południe centralnej Polski
i Galicji. W ostatnich czasach
rozpowszechnia swą działalność i
na pozostałe części Polski. Cen:
tralny organ—Samopomoc.

„.„W Zachodniej Ukrainie „Sel-
rob* (Jedność) z Durdełło i Wal-
nickim na czele. Centralny organ—
Selrob. Partja ta powstała w cza-

sie walki z Selrob-Prawicą, który
utrzymał stanowisko socjal-ugo-
dowe.  Selrob-Jedność wysuwa
hasło walki ogrobotniczo-chłopską
władzę i o uwolnienie Zachodniej
(ikrainy od jarzma okupacji ka-
pitalistów i polskich władz ziem-
skich.

„.„Hromada* 'w Zachodniej
Białorusi pracuje w ramach nie-
legalnych, zlikwidowana przez fa-
szystowskie rządy. Cieszy się wiel-
ką popularnością i wpływami
wśród szerokich mas wiejskiej
biedoty. Poselska frakcja i naj-
czynniejsi członkowie „Hromady*
z posłami Taraszkiewiczem i Mio-
tłą na czele zasądzeni są na wie-
letnie ciężkie więzienie i znajdują
się w więzieniu.

„..„Wielką działalność rozwija
w chwili obecnej Białoruski robo-
tniczo-włościański klub* w  Sej-
mie, składający się z 5 posłów, z
których jeden, Staganowicz, sie-
dzi w więzieniu.

„.„W ostatnich czasach K. P.
Polski przeżyła szereg poważnych
kryzysów, jako rezultat popełnio-
nych przez jej kierownictwo błę-
dów (w 1923—1924 latach — nie-
prawidłowe zastosowanie taktyki
„jednolitego frontu“; w 1925 r.
ultra-lewy kierunek i zlekcewaže-
nie pracy w związkach zawodo-
wych; w 1926 r. niedostateczne
odgraniczenie się od piłsudczy-
ków). Błędy te były szybko przez
partję naprawione. W 1929 roku
prawe elementy we władzach po-
pełniły szereg błędów w zaga-
dnieniach w stosunku do P. P. S.,
lecz plenum Komitetu Wykonaw-
czego stanowczo wyrównało linję
partji, odsuwając prawych (Ko-
strzewa i in.) od kierownictwa.

1.„X-te plenum Komitetu Wy-
konawczego Komunist. Międzyna-
rodówki uchwaliło jako najbliższe
zadanie partji — opanowanie wię-
kszości klasy robotniczej".

Powyższe wyjątki z oficjalne-
go wydawnictwa sowieckiego od-
słaniają częściowo robotę wywro-
tową, ujawniając wyraźnie cha-
rakter kilku organizacyj, będą-
cych ekspozyturami bolszewików.
Nikt już nie powinien mieć złu-
dzeń, że t. zw. „Niezałeżna partja
chłopska”, lub „Chłopska partja
Samopomoc“, lub też „Selrob-Je-
dność*, czy „Hromada*, czy
P. P. S. - Lewica“—že są to „nie-
zależne" organizacje. Mamy do
czynienia z ekspozyturami śmier-
telnego wroga Rzeczypospolitej.
Fle są jeszcze i inne organizacje
bolszewickie w Polsce, jak: „Zwią-
zek Młodzieży Komunistycznej”,
„Międzynarodowa Czerwona Po-
moc”, „Stowarzyszenie Wolnomy-
šlicieli Polskich“ (bezbožnicy) i in.,
o których, jak również o charak-
terze ich działalności, podamy
szereg informacyj.

 

KRONIKA PRZEDWYBORCZA.
Blok ukraiński.

Ze Lwowa nadchodzi wiado-
mość, że w wyniku dłuższych na-
rad między stronnictwami ukraiń-
skiemi, utworzono wspólny blok
wyborczy Unda i Stronnictwa ra-
dykałów, a więc dwóch najsilniej-
szych ugrupowań ukraińskich.

Obecnie toczą się pertraktacje
o pozyskanie dla bloku także
socjalnych demokratów. Wogóle
narady prowadzone są na platfor-
mie zawarcia jaknajszerszego blo-
ku ukraińskiego, z wyłączeniem
partji Selrob-lewicy.

Ruski blok wyborczy, którego
centrala mieścić się będzie we
Lwowie, obejmie Małopolskę
wschodniąi Wołyń. Równolegle
z procesem mobilizowania się
wyborczego partji ukraińskich to-
czą się narady pomiędzy ukraiń-
skimi i białoruskimi działaczami
o utworzenie wspólnego bloku
mniejszości słowiańskich.

Blok sjonistyczny.
Jak informuje żydowski „Nasz

Przegląd*, we wtorek i środę od-
były się w Warszawie narady
przedstawicieli Sjonistycznego Ko-
mitetu Centralnego w Warszawie,
egzekutywy Organizacji  Sjoni-
stycznej Wschodniej Małopolski i
egzekutywy OrganizacjiSjonistycz-
nej Małopolski Zachodniej i Slą-
ska, celem «mówienia i ustalenia
wspólnego postępowania przy nad-
chodzących wyborach do Sejmu
i Senatu. W rezultacie tych obrad
doszło do skutku utworzenie blo-
ku wszystkich ogólnych organi-
zacyj sjonistycznych w całej Pol-
sce. Sprawa przyłączenia do tego
bloku innych, ugrupowań sjoni-
stycznych oraz ewentualnejo u-
tworzenia ogólno-żydowskiego blo-
ku wyborczego będą przedmio-
tem narad w najbliższych dniach.

Umizgi do żydów.
Jak informuje prasa żydow-

ska, kierownicy kampanji wybor-
czej B. B. zaprosili trzech przed-

stawicieli centralnego związku rze-
mieślników żydów w Polsce i od-
byli z nimi dłuższą konferencję
w sprawie wyborów.

„Głos Narodu* zaś donosi:
B. prezes klubu B. B. p. Sła-

wek przeprowadził rozmowy ze
znanym działaczem sjonistycznym,
p. Grynbaumem, oraz z b. posłem
Wiślickim. O treści rozmów brak
wiarygodnych informacyj. Słychać
jednak, że „sanacja“ proponuje
żydom porozumienie wyborcze.
Mianowicie żydzi mieliby wysta-
wić własne listy tylko w 9-ciu
okręgach (Warszawa, Łódź, Wil-
no, Lublin, Piotrków, Będzin, Bia-
łystok, Kraków i Równe), oraz
jeszcze w którymś okręgu Mało-
polski Wschodniej. Tam natomiast
gdzie żydzi nie mają szans prze-
prowadzenia swych kandydatów,
mieliby oddać głosy na listę rzą-
dową. Zato uzyskaliby jeszcze
dwa miejsca na „sanacyjnej“
liście państwowej.

Plan taki mógł się zrodzić w
głowach „sanatorów* i jest b. mo-
žliwem, że b. posłowie Wišlicki
i Kirschbraun go popierają. P.
Grynbaum jednak, znany ze swej
nieustępliwości i wojowniczości,
na takie kombinacje zapewne się
nie zgadza.

DZIŚ

w RADJO
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drabag Wladėmašti
Nowy poseł austrjacki.
WARSZAWA. (Pat). Dnia 18

września o g. l-ej rano p. Egon
Hein, poseł nadzwyczajnyi mi-
nister pełnomocny Austrji, złożył
Panu Prezydentowi Rzeczypospo-
litej swe listy uwierzytelniające
na uroczystej audjencji na Zamku
Królewskim.
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nie obecny nasz stan wewnętrzny

nie sprzyja pomyślnemu prowa-

dzeniu polityki zagranicznej, bo

ani nie daje zagranicy niezbędne-

go wrażenia narodu zwartego,

ani nie ma w sobie znamion

ustalenia się naszego życia pań-

stwowego, ani w swej jaskrawej

swoistości nie znaduje zrozumie-

nia zagranicy, która nie może

uważać za dobre u nas tego,

czego nie chce u siebie.

I dlatego w dobrym wyniku

wyborów mieszczą się też nie-

zbędne czynniki wzmocnienia

stanowiska Polski na gruncie

międzynarodowym.

St. Stroński,

 

Jak było za czasów
carskich?

Czas upływa, leci, dorasta no-
we pokolenie, które już nie pa-
mięta dawnych carskich czasów.
To też coraz częściej spotykamy
się z takiemi np. zapytaniami:
W ostatnich czasach daje się

zauważyć w społeczeństwie wo-
jewództw zachodnich żywe zainte-
resowanie tak niedawną i zdawa-
łoby się bezpowrotnie minioną
rosyjską przeszłością. B. poddani
carscy — a takich wielu jest mię-
dzy nami — nie mogą nadążyć
pytaniom rodaków z dwu innych
dzielnic, dla których stosunki ro-
syjskie są wciąż jeszcze czemś
obcem, egzotycznem, niezrozu-
miałem i rewoltującem zarazem.
— Czy to prawda, że w Rosji

nie było prawa?
— Bynajmniej. Było prawo,

były ustawy zasadnicze i zwykłe,
potem nawet była konstytucja.
Ale obok tego istniał, „porządek
administracyjny”, tak się nazywa-
ła w Rosji administracyjna samo-
wola. | cóż: prawo prawem, a
administracja swoim  „porząd-
kiem". Sądownictwo w Rosji było
naogół uczciwe i poważane; car-
skie reformy go nie demoralizo-
wały; dbało ono o wysoki poziom
korporacji sędziowskiej, i lokaj-
skie dusze rzadko się w niem
trafiały.

Ale zanim doszło do sądu,
„porządek administracyjny swoje
zrobił, a często do sądu wcale
nie dochodziło.

Bywało, że człowieka areszto
wano na podstawie zarządzenia
władz administracyjnych; nie mi-
nistra spraw wewnętrznych. lecz
miejscowego „dzierżymordy”, jak
takiego nazywali Rosjanie, albo
„pompadura”, jak go nazwał Soł-
tykow - Szczedryn. Zandarmerja
prowadzi śledztwo, siedzisz w
więzieniu miesiąc, pół roku, rok,
dwa, aż potem żandarmerja od-
daje sprawę sędziemu śledczemu:
śledztwo trwa krótko — rozpra-
wa — skazują cię za jakieś prze-
kroczenie na 3 dni twierdzy.
Słusznie: aleś dwa lata wysie-
dział „w porządku administracyj-
nym”. Jakże to mówi Nowosil-
cew do księdza w  nieśmierte|l-
nych Iliadach:
Jeżeli Cię powieszą, a cesarz się

dowie,
żem zrobił nieformalnie: a wiesz,

co on powie?
„Ej, Senatorze, widzę, że się już

ty bisisz”.
mnichu, tymczasem jak

wisisz, tak wisisz.
— Przecież były chyba jakieś

gwarancje praw jednostki?
— Oczywiście, ale liczyły się

z niemi sądy, zaś administracja
ogólna tyłko w stosunku do prze-
stępstw pospolitych, np. złodziei,
chociaż t. zw. urlopów skazanym
zbrodniarzom nie przyznawano,
lecz nie w stosunku do przestępców
politycznych, którzy byli trakto-
wani gorzej od morderców, ban-
dytów, złodziei grosza publiczne-
go i zwykłych rzezimieszków. W
ustawie konstytucyjnej, w kodek-
sie procedury karnej i prawa
karnego było postanowione, że
aresztować wolno jedynie na pi-
semny rozkaz sędziego lub pro-
kuratora. W stosunku do prze-
stępców politycznych bywało ina-
czej.
— Jakże się to odbywało?$
— Zawsze z tym samym ce-

remonjałem. O godz. 2 lub 3 w
nocy... Na zachodzie wszystkie
czynności urzędowe spełnia się
w dzień, ale tu, czy chodziło o
rzucenie przerażenia na biednych
carskich poddanych, czy jakieś
zamiłowanie do nocnej „roboty”,
— otóż o 2 lub 3 w nocy stuka
ktoś do drzwi.

Budzisz się. Kto tam? A stróż,
dziś „dozorca* domu, powiada
przez drzwi: „Proszę otworzyć,
to telegrama“. Co takiego? „Tie-
legramma*! brzmi głos urzędowy.
Jak „telegrama“; to znaczy: žan-
darmi i policja.
— Žandarmerja do cywilnych

osób?

A ty,

— A pie! W Rosji było ina-
czej. Wojska do tych robót nie
wciągano. Zandarmerja była to
policja polityczna, najbliższa sław-
nej „ochrany". Więc dają 10 mi-
nut na ubranie, potem na doroż-
kę i do więzienia, skąd najczę-
ściej wywożeno
na wschód, do bardziej „od-
dalonych miejscowości Rosji".
Z Kongresówki wywożono do
Brześcia,  Mohylowa, Kaługi,
czy Tuły; z Kaługi czy Tuły
do (lfy albo Orenburga. Zawsze
na wschód, „nigdy na zachód.
Taki już był obyczaj. Wywożono
zawsze w towarzystwie żandar-
mów (nie wojskowych) dawniej
kibitkami, potem koleją, a w
ostatnich czasach i samochoda-
mi, jako że Rosja szła za postę-
pem czasu. „Porywanie* — bo
tak to nazywano, jak to uwiecz-
nił Mickiewicz — odbywało się
wśród przerażenia budzonych ze
snu kobiet, płaczu dzieci... Nigdy
nie wiedziano zrazu, dokąd „po-
litycznego przestępcę" wywiezio-
no; dopiero po dostawienu go
na miejsce  dowiadywano się,
gdzie jest. Jeszcze trudniej było
dowiedzieć się o co właśnie był
oskarżony. „Politiczeskij prestu-
pnik* i tyle. Ale żeby przestęp-
com politycznym dla zohydzenia
zarzucano zbrodnie pospolite to
się nie zdarzało.
— A jakież stanowisko mieli

aresztowanego '
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| Katoi
jest jedynym radykalnym
środkiem, który nietylko tę=
pi muchy i pchły, lecz zabija

RA Pluskwy, etc.
Tę Żądać KATOL w składach1
*

Kad aptecznych i aptekach.

 

w Rosji ministrowie sprawiedli-
wości i spraw wewnętrznych?
— Min. sprawiedliwości zawsze

liczył się ze swoistą instytucją „ad-
ministracyjnego porządku*, choć
naogół bronił poziomu sądowni-
ctwa; zbliżający się koniec car-
skiej Rosji znamionuje się upad-
kiem stanowiska ministra spra-
wiedliwości, które zajmowały. nie-
raz nędzne figury. W ręku mi-
nistra spraw wewnętrznych po-
winna była w zasadzie skupiać
się cała władza nad administra-
cją, policją, żandarmerją i ochra-
ną, ale nieraz ochrana bywała mo-
cniejsza od ministra. Przed upad-
kiem caratu i to stanowisko na
psy zeszło, skoro mógł je objąć
taki Protopopow. Wtedy też, w
tym okresie upadku, minister
spraw wewnętrznych stał się wła-
ściwie tylko komisarzem „dla bor'-
by s kramołoj* — to walki z „an-
typaństwowcami*; a bolszewicy,
którzy kontynuują metody carskiej
ochrany, mają także komisarza
do walki z kontrrewoiucją.
— | mimo to carskie rządy

upadły?

— Ha, gdy rząd rosyjski wal-
kę z opozycją uważał za swoje
główne, jeśli nie jedyne zedanie,
to nie dziw, że był blisko końca.
Bo ta opozycia — to było całe
społeczeństwo. Im powszechniej
rząd był znienawidzony, tem bez-
względniejszych używał środków,
tem bezwstydniej łamał prawo,
aż wywołał zamachy terorystycz-
ne ze strony społeczeństwa. W
końcu, policja,  žandarmerja i
ochrana niczem innem nie były
zajęte, jak „ochranianiem“ do-
stojników państwowych przed za-
machami. Czasami same fabryko-
wały te zamachy, żeby wywołać
nowe represje, te zaś z kolei
wywołały nowe zamachy rewol-
werowe i bombowe. Tak doszło
do rewolucji i dalej, do bolsze-
wizmu. Społeczeństwo od wieków
„wychowywane“ terorem w śle-
pym kulcie dla carów i władzy,
w państwie, gdzie rząd znaczył
wszystko, a naród niewiele, gdzie
obok prawa istniało ulegalizowane
niejako bezprawie, a odwaga cy-
wilna i poczucie honoru jedno-
stek były uważane za cechy bun-
townicze, więc antypaństwowe —
społeczeństwo takie zostało mo-
ralnie skrzywione, niezdolne do
szybkiego zorganizowania się w
ustrój, oparty na jedynie pe-
wnych zasadach jedności naro-
dowej, prawa, ładu i wolności.
Rosja stanowi decydujący argu-
ment na rzecz zasad i metod
rządzenia zachodnich. Metody
wschodnie wiodą do bolszewizmu.

1 Rasji Sowieckiej.
Powszechne przymusowe
nauczanie — po  bolsze-

wicku.
Centralny Komitet  wszech-

związkowej partji komunistycznej
powziął uchwałę o wprowadzeniu
powszechnej przymusowej po-
czątkowej nauki. W uchwale tej
centralny komitet postanowił, by
poczynając od 193031 roku
szkolnego została wprowadzona
przymusowa nauka dzieci w wie-
ku 8, 9 i 10 lat, z tem, aby w
1931/32 r. początkowe nauczanie
dotyczyło również  jedenasto-
letnich dzieci. Dla należytego
obsadzenia szkół siłami nauczy-
cielskiemi polecono powołać do
życia odpowiednią ilość pedago-
gicznych instytutów i kursów. Tak
wygląda dekret na papierze. A co
mówi rzeczywistość?

„Prawda* moskiewska z dnia
4 sierpnia b. r. umieszcza ta-
ki charakt*rystyczny obrazek:
„..|przewodniczący rady wiejskiej
w Lewszynie, Permskiego okręgu,
Kaszczejew, otrzymawszy dekret
centralnego komitetu o po-
wszechnem obowiązkowem na-
uczaniu, wywiesił rozkaz, który
między innemi opiewał: „...wszyscy,
którzy się nie zastosują do ni-
niejszego rozkazu, oraz rodzice
będą pociągnięci do admistracyj-
nej odpowiedzialności. Termin
zapisu do dnia 25 sierpnia b. r.
Rozkaz przeczytać na wszystkich
zebraniach związków zawodowych.
Podpisał przewodniczący Kaszcze-
jew, Sekretarz Popow”. ...jak się
okazuje, pisze dalej „Prawda*, w
Lewszynie wcale niema szkoły.
Nauczyciela też niema. Podręcz-
ników też niema. Fl Kaszczejewo-
wie piszą rozkazy”...

Mięso tylko dla robot-
ników.

MOSKWA. (Pat.). Od dnia 19
b. m. mięso ma być wydawane
w Moskwie tylko robotnikom i
dzieciom na podstawie kuponu
Nr 7. Wydawanie mięsa odbywać
się będzie w sklepach  rozdziel-
czych o zamkniętym charakte-
rze. Racja mięsa dla robotników
wynosić ma 50 gramów.

Popierajcie Polską
Macierz Szkolną

Wileńska 16—5,
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W Brześciu a na
Antokolu.

Pod tym nagłówkiem krakow-
ski „Głos Narodu” z 14-go b. m.
pisze:
— Było to w roku 1926.

Wkrótce po zakończeniu krwa-

wej i bolesnej wojny domowej
wywieziono z Warszawy 4 ludzi.

Też na wschód i też do twier-

dzy i razem ich uwięziono. Nie

nad Bugiem wprawdzie, lecz nad
Wilja, nie w Brześciu, lecz w
Wilnie, na Antokolu.

l oto rozpoczęły się rzeczy

zdumiewające. Mamy na myśli
nie postępowanie władz wojsko-
wych, lecz zachowanie się prasy
„sanacyjnej”. Pisała ona odrazu
z wielką zuchwałością o „zbrod-
niarzach" i „przestępcach“, by
potem stopniowo przyciszač ton,
wikłać się w sprzecznościach i w
końcu umilknąć ze wstydem.
Nie umiał ani ówczesny „Głos
Frawdy”, ani wtórujące mu or-

gany  „waletów* wytłumaczyć
Polsce, jakie to były straszne
zbrodnie i dlaczego śledztwo po-

stępuje tak powoli, a rozprawa
się odwleka.

Czterech ich było: gen. Mal-

czewski, gen. Rozwadowski, gen.

Zagórski, gen. Jaźwiński. Ten

ostatni pierwszy opuścił więzie-
nie, podobno na skutek rozmo-
wy, jaką miał w Wilnie z marsz.

Piłsudskim. B. min. gen. Mal-

czewski, oskarżany ponoć o uży-

cie obraźliwych wyrazów w sto-

sunku do zbuntowanych żołnie-
rzy i oficerów (nie przyszło mu
na myśl lżyć Sejm i konstytucję,
na którą każdy minister przysię-
ga), też stosunkowo niezbyt dłu-

go mieszkał w więziennej celi.

We wrześniu 1926 roku odzyskał
wolność. Gen. Rozwadowski po-
zostawał w areszcie okrągiy rok.

Stale domagał się rozprawy i

stale oczerniali go nikczemnicy z
„Głosu Prawdy" i „Kurjera Po-

rannego". Zapowiadali proces kil-

kakrotnie. Już, już, wołali, cierpli-

wości, lada dzień się rozpocznie!
Nie rozpoczął się ten proces

nigdy. Oszczercy, którzy nie mar-

twili się tem, czy roczny pobyt
w zatęchłej celi więziennej nie
podkopie zdrowia podeszłego w
latach generała, musieli umil-
knąć. A wielki wódz, genjalny or-
ganizator rozstrzygającego boju

nad Wisłą, zmarł w kilka miesię-

cy po odzyskaniu wolności.
Uczciwi „sanatorzy* zdobyli się—
po śmierci dopiero — na uznanie
jego zasług.

Gen. Włodzimierz Zagórski też
był obarczony cięžkiemi zarzuta-

mi. Też zapowiadano sąd i karę,

prowadzono śledztwo, gromadzo-
no materjały. Generał przed są-
dem nie stanął. Opuścił Antokol,
ale — zaginął. r

Był jeszcze jeden: gen. Zymir-
ski, który podczas przewrotu ma-
jowego odegrał rolę conajmniej
niejasną, a który przywieziony
został do, Wilna o wiele później,
niż czterej obrońcy prawa, bodaj
że dopiero w roku/1927. Ale gdy
tylko znalazł się na Antókolu,

pismacy „sanacyjni* zaczęli pisać

o jego sprawie łącznie ze spra-

wami czterech obrońców konsty-
tucji. Zaczęli mięszać jego naz-
wisko z nazwiskami tamtych, tak,
jak dziś mięszają nazwisko obwi-
nionego o oszustwa p. Baćmagi
z nazwiskami Barlickiego, Wito-
sa i Dębskiego. Ba, dziś ci osz-
czercy prasowi w lepszem są po-
łożeniu, bo odrazu mogli donieść
swym czytelnikom, że wodzowie *
opozycji siedzą w twierdzy, wraz
z Baćmagą 1 obwinionymi o zdra-
dę stanu Ukraińcami.

Czekajmyż dalszego ciągu i

nie ustajmy w walce o sprawied-
liwość. W roku 1926 stawialiśmy
w granicach prawa żądania, by
oskarżeni odpowiadali z wolnej
stopy i by przyśpieszono śledz-
two i rozprawę. | teraz prawo
daje nam możność obrony o-
skarżonych. Niechże się odezwie
cała Polska, niechże powie, czy
wierzy w oskarżenia „sanacyjnej"
prasy! u

Niechaj na Brześć patrzy ca-
ły naród! Z należnem cywilnym
władzom sądowym zaufaniem

 

W. ks. Witold.

czekajmy, co będziej dalej, a w
odpowiedzi na kłamstwa „sana-
cji* postanówmy sobie: żaden z
uwięzionych nie może wyjść z
niesłusznie naruszoną czcią, jak
gen. Malczewski, żaden nie po-
winien wyjść z nadszarpniętem
zdrowiem, jak gen. Rozwadow-
ski, a już nikogo nie może spot-
kać los gen. Zagórskiego.

(ein iMial
Jakie dekrety zostaną

wydane?

Na jednem z najbliższych po-
siedzeń Rady ministrów jak już
donosiliśmy rozpatrywanych ;bę-
dzie 14 projektów rozporządzeń
p. Prezydenta Rzplitej, uzasadnio-
nych nagłą koniecznością pań-

stwową. Rada ministrów rozpa-

trzy maianowicie następujące pro-

jekty.

O Małopolskim Urzędzie Fun-

dacyjnym, o zmianie granic wo-

jewództwa poleskiego i wołyń-

skiego, rozporządzenia o zgroma-

dzeniach o zniesieniu względnie

uchyleniu przepisów wyjątkowych
związanych z pochodzeniem, na-

rodowością, rasą lub religją oby-
wateli Rzplitej (sprawa ta doty-
czy specjalnie żydów), projekt

znowelizowania art. 1 rozporzą-

dzenia Prezydenta Rzplitej o u-
utworzeniu komunalnego fundu-
szu pożyczkowo - zapomogowego

oraz częściowej zmiany ustawy o

tymczasowem uregulowaniu finan-

sów komunalnych, dalej projekt
rozporządzenia o ustroju m. Gdy-

ni, projekt rozporządzenia normu-

jącego prawa i obowiązki urzęd-

ników komunalnych, rozporzą
dzenia o odpowiedzialności dyscy-

plinarnej [pracowników komunal-

nych, o widowiskach, o upraw-

nieniu do ujednostajnienia prze-

pisów porządkowych, o  ograni-

czeniu ze względu na bezpieczeń-
stwo publiczne w prowadzeniu
niektórych zajęć zarobkowych, o

opiece nad osobami psychicznie
choremi, o organizacji KOP'u,

wreszcie projekt nowelizacji roz-

porządzenia o policji państwowej.

 

Diet pliyCI).
Wilhelm Il gratuluje.
Donoszą z Berlina: Wrażenie

narodowo - socjalistycznego zwy-
cięstwa wyborczego było oszała-
miające zarówno dla samych
zwolenników Hitlera jak i jego
przeciwnikow. W obozie Haken-
kreuzlerów wynik wzbudził dziką
radość. Hitlerowcy zgromadzeni
w olbrzymim pałacu sportowym
na wieść o zwycięstwie zaczęli
śpiewać i ryczeć z całych sił, tak,
że zdaleka odnosiło się wrażenie,
że ryk ten pochodzi z jakiejś
menażerji. Przypomniały się daw-
ne czasy wojenne, gdy ogłaszano
osławione zwycięstwa niemieckie
na froncie. Nastąpiła potem orgja
pijacka z wybitnym udziałem ko-
biet zrzeszonych w t. zw. oddzia-
łach siostrzanych  (Schwestern-
schaften). Odczytanie telegramów
gratulacyjnych byłego cesarza
Wilhelma, byłego kronprinza i
innych członków domu Hohen-
zollernów stanowiły kulminacyjny
punkt narodowo-socjalistycznego
rozpasania.

" Wręcz odwrotne wrażenie ro-
biły wyniki wyborów wśród dele-
gacji niemieckiej w Genewie. Jak
donoszą, min. Curtius, który w
przeciwieństwie do innych człon-
ków delegacji nie wyjechał do
pogranicznego miasteczka nie-
mieckiego celem spełnienia swo-
jego obowiązku wyborczego, a
przygotowywał się do swojej
wielkiej mowy mniejszościowej,
na wiadomość podaną mu przez
ministerstwo spraw  zagranicz-
nych Rzeszy o rezultatach wybo-
rów zemdlał. Inni członkowie de-
legacji byli mocno skonsternowa-
ni. Cały genewski program w
obliczu tych zmian staje pod zna-
kiem zapytania.

skawości
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Kronika Il Targów
Północnych.

Obrady przedstawicieli
związku towarzystw popie-
rania przemysłu ludowego

w Wilnie.
Z okazji otwarcia przy Il-ich

Targach Północnych Wystawy
Sztuki Ludowej i Przemysłu Lu-

dowego w Wilnie, w ciągu paru

dni odbywały się w zakładzie Et-

nologji Uniwersytetu Stefana Ba-

torego obrady przedstawicieli To-

warzystw Popierania Przemysłu

Ludowego w Polsce zrzeszonych

w Związku, na czele którego

stoi prezes Warszawskiego T-wa

Popierania Przemysłu Ludowego
b. senator Stefan Boguszewski.

Tematem obrad, które toczyły
się w ciągu dwuch dni, była

głównie sprawa ujednostajnienia

akcji T-stw w obrębie swoich re-

gjonów. Obrady cechowała tros-

ka o rozszerzenie akcji opieki

nad wytwórczością ludu wiejskie-

go, 'organizacją zbytu produkcji

ludowej i t. p. Prawie wszyscy

uczestnicy obrad wypowiedzieli

się na temat Wystawy Sztuki Lu-

dowaj i Przemysłu Ludowego

przy ll-ich Targach Północnych,

która aczkolwiek jest mniejszą

od tego rodzaju pokazu na P. W.

K. w roku 1929, poraz pierwszy

daje całkowity, fachowo urządzo-

ny retrospektywny przegląd tego,

co lud w Polsce wytwarza na po-

trzeby własne i dla ozdoby swe-

go mieszkania. Atrakcją na tej

wystawie, która reprezentuje po

za województwami: Wileńskiem,

Nowogródzkiem, Białostockiem i

Poleskiem, wszystkie inne regjo-

ny w Polsce, jest zgromadzony w

dwuch salach pokaz najwięcej

charakterystycznych eksponatów

Narodowego Estońskiego Muzeum
Etnograficznego z Dorpatu.
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Zjazdy z okazji Targów.
25 b. m. odbędzie się w zwią-

zku z Targami zjazd młodzieży
rzemieślniczej z wojewódzw wsch.
27 i 28 b. m. odbędzie się zjazd
burmistrzów miast województwa
Wileńskiego i Nowogródzkiego.

Przypominamy, że między 25
a 28 b. m. odbędą się targi ho-
dowlane we wszystkich działach,
które bardzo
słane przez województwa wscho-
dnie.

Pawilon Ligi Morskiej
i Rzecznej na II-ch Targach

Północnych. :

Wilno leży za daleko od mo-
rza i dlatego nie łatwo jest zbu-

dzić zainteresowanie sprawami

wodnych przestworów u ludzi tu-

tejszych. Drogę najbliższą zagro-

dziła Litwa Kowieńska nieprze-

kraczalnym kordonem. Mimo to

wystąpienie  Trewiranusa roz-

brzmiało i u nas silnem echem.

Co więcej zbudziło ono do czynu

wielu Wilnian, dotychczas obo-

jętnych w stosunkach do morza.

Należy się spodziewać, że Od-

dział Wileński Ligi Morskiej i

Rzecznej wkrótce będzie liczył

14-cie tysięcy członków, zamiast

dotychczasowych 1.400. Zarząd
wystawił na ll-ich Targach Pół-

nocnych pawilon z modelami

statków i fotografjami różnych

momentów morskiego życia. Pa-

wilon przystrojony flagami sy-

gnałowemi o barwach różnych

przyjaznych nam państw przy-

ciąga uwagę wszystkich zwiedza-

jących Targi. Obok stoi łódź ża-

glowa, przewieziona z Trok, oraz

budujący się model statku mor-

skiego, ustawiony na ciężarowym

aucie, przeznaczony do udziału

w pochodzie, mającym się odbyć

w południe, w niedzielę 21 wrze-

śnia.

Zarząd Główny Stronnictwa Narodowego przypomina

wszystkim wyborcom, iż od dnia 27 września w obwo-

dowych lokalach wyborczych wyłożone zostaną Spisy

wyborców i że każdy wyborca ma prawo sprawdzania

w myśl art. 35 Ordynacji Wyborczej, czy został wpisa-

ny do spisu wyborców — zarówno on sam, jak i inne

interesujące go osoby.

Życie gospodarcze.
Targi wschodnie.

LWOW. (Pat). Zarnknięcie Tar-

gów Wschodnich, pomimo pełne-

go powodzenia, tak eo do zain-

teresowania publiczności, jak i

ożywionych tranzakcyj  handlo-

wych, nastąpiło 16 b. m. Liczba

zwiedzających jubileuszowe Targi

Wschodnie, przekroczyła znacz-

nie 165 tysięcy osób. Zarząd Tar-

gów rozpisał wśród wystawców

ankietę, w której większość ich

oświadcza, że z wyników hadlo-

wych swego udziału w Targach

są zupełnie zadowoleni. Prawie

wszyscy zarezerwowali sobie miej-

sca na Targi przyszłoroczne. Po-

nowny udział zbiorowej grupy ru-

muńskiej i wegierskiej jest za-

pewniony. Ponadto zarząd otrzy-

mał konkretne propozycje w spra-

wie zorganizowania oficjalnego

udziału zbiorowej grupy jugosło-

wiańskiej w roku przyszłym. Na

podstawie zebranego narazie nie-

kompletnego materjału stwierdzo-

no, że część obrotów handlowych,

o których doszły wiadomości do

biura statystycznego Targów

Wschodnich, wyniesie około 9
miljonów złotych.

interwencja Banku Polskie-
go w sprawie kursu dolara?

„Wieczór Warszawski* donosi,
że wobec zwyżki kursu dolara od
szeregu dni Bank Polski rzucił
na rynek przeszło ćwierć miljona
drobnych odcinków dolarowych.

Ta interwencja instytucji emi-
syjnej zdołała nieco powstrzymać
zwyżkowe tempo kursu dolara.
Zyczyć należy, że mocna ten-
dencja dla dolara nie potrwa

słuchajcie o książęta świeccyi

W 500-ną rocznicę zgonu.

Skutki klęski poniesionej pod Worsklą były
przygniatające. Tatarzy, niezadawalniając się chwi-

lowym tryumfem, poszli w ślad i rozpuścili swe za-

gony aż po Łuck. Pówaga Witolda upadła równo-

cześnie i na północy. Wiadomo, że wnet, po klęsce

Wielki Nowogród zniesławił Witolda. Nie lepiej
działo się w Smoleńsku, gdzie wybuchło powstanie,
zabito namiestnika Witoldowego i zajęto zamek.

Zakon tymczasem nie próżnuje, używa on po-
myślnej chwili by ostatecznie ugruntować swe pa-
nowanie na Zmudzi, według staroniemieckiej, wy-

probowanej reguły „ausrotten*. Co zaś w tem

wszystkiem najbardziej zadziwiające, że Witold, byle
tylko przypodobać się Zakonowi, sam przedsiębie-
rze karną wyprawę na Žmudž, aby skłonić Zmu-
dzinów do posłuszeństwa mistrzowi, zwraca zbie-
gów źmudzkich, którzy przeszli na litewską stronę,
wybiera zakładników z pośród bojarów źmudzkich
i odsyła ich do Malborga, wreszcie pomaga krzy-
żakom przy budowie zamków.

O rozpaczliwem położeniu Żmudzi świadczy
odezwa, którą ludność tego kraju, zwątpiwszy w po-
moc swego przyrodzonego obrońcy — Witolda —
wysyła do Papieża oraz wszystkich władców Europy.

robót niewolniczych,. co rok gwałtem zabierają
nam dzieci, jako zakładników, co rok wydzierają
nam nieludzko, gwałtownie żony, bo im niedość
kilkuset porwanych dziewic... Możnowładców na-
szych powiązanych ciągną do pruskiej niewoli, in-
nych razem z żonami palą na stosach... gwałtem
chwytają nasze siostry i córki i jawnie sromocą.
Słuchajcie, chrześci1ńscy książeta! Zlitujcie się nad
nami, bo my.o chrzest prosimy. lecz raczcie pa-
miętać, że jesteśmy ludźmi, a nie bydlętami... Bla-
gamy przeto Ojca Ś$w., aby ża pośrednictwem po|-
skich biskupów przyjął nas na łono Kościoła albo-
wiem pragniemy być ochrzczeni wodą łaski a nie
krwią zniszczenia”.

Skarga powyższa wywołała
presje ze strony Zakonu. Opierając się na swych
potężnych zamkach, zbudowanych przy pomocy
Witolda, mając w swym ręku licznych zakładników
żmudzkich — wybranych i dostarczonych przez
Witolda, czuł się zakon kompletnym władcą tego
kraju. Aby jednak wyrwać z duszy £mudzina wszel-
ką myśl o niezależności, kazać mu zapomnieć ję-
zyka ojców i obyczaj przodków, odciąć go całko-
wicie od tych krajów, skąd czerpał nadzieję i siły—
od Litwy, a także od Polski — wydano surowy za-

tylko większe re-

zbyt długo, naraziłoby to bowiem

zapasy walutowe Banku Polskiego

na dotkliwy uszczerbek.
—iiii
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ROZMAITOŚCI.
„Suchy”* Pruszków pijelį
Sławny dzięki wprowadzeniu

pierwszej w b. Kongresówce pro-

hibicji Pruszków pod Warszawą

skompromitował się w tych dniach

trzema skandalicznemi wypadka-
mi pijaństwa. W pierwszym, na
zabawie u pruszkowianina Bitnera,

pijany gospodarz z gronem kom-

 

   

/panów pobił jednego z gości p.
Jasiaka, tak że ten walczy ze
śmiercią. — W drugim wypadku
na jednej z ulic omal nie utopił
się pijany jegomość w kałuży, do
której wpadł. W trzecim wresz-
cie p. Wacław Andrzejewski do-
stał w cukierni pruszkowskiej pi-
jackiego szału. Jak na jedną nie-
dzielę — to dosyć...

„Robot* porażony słońcem
wywołał panikę w Londy-

nie.
Mieszkańcy Londynu znali

świetnie stojącego w jednym z
najbardziej ruchliwych punktów
miasta przed katedrą św. Pawła
sztucznego policjanta, regulują
cego niewzruszenie ruch uliczny.

Ramiona policjanta podnosiły
się i opadały mechanicznie, co
oznaczało:  „Stać!*,  „Ulwaga!*,

kaz opuszczania swych siedzib, zamknięto wszyst-
(Jakże to wszystko

taktykę okupantów w
kie trakty, zabroniono handlu.
żywo przypomina
1915—1918!).

I tu, najniespodzianiej

licznie będą obe--

napotyka Zakon na

„Naprzėd“, „Przeježdžač!“, a jed-
noczešnie zapalaly się odpowied-
nie rėžnokolorowe sygnaly.

„Robot“ pracowal bez zarzu-
tu, spokojnie i równo, ku wiel-
kiemu zadowoleniu wszystkich.
Ale pracował tak dopóki pogoda
była chłodna i pochmurna.

Nastały upały. I oto pewnego
dnia koło 6 popołudniu zapłonęły
nagle wszystkie barwne sygnały
jednocześnie.

Wśród szoferów powstała kon
sternacja. Co zrobić? Stać? czy
jechać.

Auta, autobusy, dorożki, wozy
stanęły. Na przestrzeni paru kilo-
metrów w obie strony zamarł
ruch. Piesi bali się przechodzić
przez ulice, by nagle auta nie
ruszyły.

Specjalista stwierdził, że „ro-
botowi* zaszkodziło słońce. Pro-
mienie jego naruszyły system sy-
gnałów i wywołały całą panikę.

Pojazdy mechaniczne w
Polsce.

Ministerstwo robót publicznych
opracowało statystykę * pojazdów
mechanicznych na obszarze Rze-
czypospolitej Polskiej na dzień
1 sierpnia b. r. Według tej sta-
tystyki na terenie państwa kur-.
suje obecnie, oprócz pojazdów me-
chanicznych wojskowych, 19.283
samochody osobowe prywatne,
7.282 dorożki samochodowe,6.888
samochodów ciężarowych, oraz
4144 autobusy.

Razem w Polsce zarejestrowa-
nych jest 37.597 samochodów,
oprócz tego 6.769 motocykli, oraz
535 innych pojazdów mechanicz-
nych, co daje łącznie 44.901 po-
jazdów mechanicznych na tere-
nie całego państwa.
W porównaniu z pierwszym

stycznia r. b., przyrost półroczny
ogólnej ilości pojazdów mecha-
nicznych wynosi 3,7 proc.

Przeciętnie jeden pojazd me-
chaniczny przypada w Polsce na
689 mieszkańców. Najwięcej sto-
sunkowo samochodów ma War-
szawa, w której jedno auto przy-
pada na 114 mieszkańców, na-
stępnie województwo Pomorskie—
1 auto na 282 mieszkańców, woj.
Poznańskie — na 300 mieszkań-
ców, wojew. Sląskie — na 365
mieszk., wojew. Krakowskie — na
635 mieszk., wojew. Łódzkie —
na 767 mieszkańców, wojewódz-
two Warszawskie— na 874 miesz-
kańców, województwo Lwowskie—
na 1061 mieszk., wojew. Kielec-
kie — na 1143 mieszk., wojew.
Białostockie — na 1204 mieszk.,
wojew. Wileńskie—na 1229 miesz.,
wojew. Lubelskie— 2212 mieszk.,
wojew. Stanisławowskie—na 2529
mieszk , woiew. Poleskie—na 2539
mieszkańców, wojew. Nowogródz-
kie — na 2570 mieszk., wojew.
Wołyńskie—na 3299 mieszk., oraz
wojew. Tarnopolskie — na 4649
mieszkańców.

Ruch wydawniczy.
Praca © „Ostrej Bramie".

Swiežo ukazała się na półkach
księgarskich broszura ks. Tadeu-
sza Sieczko p. t. Dzieje Swięta
Opieki N. M. P. Ostrobramskiej.
Broszura ta wzbudza zaintereso-
wanie.

Przedewszystkiem spostrzega-
my, że autor traktuje rzecz po-
ważnie, naukowo, podaje bibljo-
grafję, przytacza rękopisy, cytuje
dane i t. p.

2. Spostrzegamy rzecz nową
i b. ciekawą. Oto autor cytuje
I wyd. Relacji O. Hilariona, nad-
to podaje po raz pierwszy foto-

7

grafje kart tytułowych Relacji i
Uczestnictwa.

3 lata jeszcze temu Abramo-
wicz Ludwik w „Zródłach Mocy*
pisał, że całego rozdziału p. t.
Uczestnictwo... niema w Relacji,
tymczasem X. T. Sieczka, przy-
tacza  fotografję Uczestnictwa.
Według p. Abramowicza (iczest-
nictwo miał napisać w r. 1823
niejaki X. Trynkowski, tymcza-
sem widzimy, iż autorem tego
rozdziału jest O. Dominik od Je-
zusa Maryi.

3. Treść sama jest ujęta ory-
ginalnie, wiele szczegółów jest
nowych, a współczesnemu społe-
czeństwu nieznanych. Sądzimy,
że książeczkę tę kupi każdy kto
się interesuje dziejami Wilna oraz
Ostrej Bramy. Można śmiało po-
wiedzieć, że jest to pierwsza pra-
ca naukowa o Ostrej Bramie.

Nawiasem dodamy, że X. T.
Sieczka M. T. O. wikarjusz Ostrej
Bramy wydał uprzednio Godzinki
Ostrobramskie oraz Kazenie Ostro-
bramskie, wygłoszone przez radjo.

Nadto wiemy, że X.T. Sieczka
ma zamiar w dalszym ciągu wy-
dawać prace naukowe o Ostrej
Bramie. Oczekujemy ich z nie-
cierpliwością i uznaniem. Szczęść
Boże.
 

Ciągnienie loterji pań-
stwowej.

W ósmym dniu. ciągnienia
5-ej kłasy 21-ej polskiej loterji
państwowej, główniejsze wygrane
padły na numery następujące:

60000 zł. na nr. 160169.
20000 zł. na nr. 54037.
10000 zł. na nr. 123979 131005

168066.
5000 zł. na nr. 141136 145439,
3000 zł. na nr. 37112 39043

50544 132422 145734.
2000 zł. na nr. 553 8591 17021

29566 63064 68724 105758 126369
131274 165517 191424.

1000 zł. na nr. 25070 32957
34399 45929 52864 57798 70191
71493 80160 90719 119414 124964
160674 170628 174844 176907
177826 188645 189305 197466
199118 202463. į

Po 600 zł. na numery: 2541
3854 6927 27722 30014 31553
45194 47912 48735 64569 70709
73965 84831 85387 89156 96660
106401 121158 122575 122979
124569 128096 128179 138962
148043 156652 157816 158161
162044 164716 169198 184111
190798 192692 202158 204422
207183 209886.

WARSZAWA. (Pat). 18 b. m.,
w 9-tym dniu ciągnienia 5 klasy
21 Polskiej Państwowej  loterji
klasowej, główniejsze wygrane
padły na numery następujące:

150000 zł. Ne 152353, 20000—
Ne 145049, 10000 — Ne 94340,
171569, 206391.

GIEŁDA 3
WARSZAWA 18.1X (Pat.)

Waluty i dewizy:
Dolary 8,94'',—8,96'/,—8,92' ,.
Frankl fr. 35,05'/,—35,14'/, - 34,96'/,.
Funty ang. 43,367], —43,47*1,—43,251,.
Holandja 359,45—340,35—358,55.
Kopenhaga 238,80—239,40—238,20.
Londyn 43,36* ,—43,47 /,—42,25*1,.
Nowy York 8,912—8,932—8,882.
Paryż 35,05':,—35,14'l,—34,96 ,
Praga 26,47'|,—26,53' ,—26,41 į,
Nowy York kabel 8,922—8,942—8,902
Szwajcarja 173,12'1,—173,55'-,—172,69 :,.
Stokholm 239,70—240,30—239,10.
Wiedeń 125,93'l,—126,24':,—125,62',.
Berlin w obrotach prywatnych 212.60.

Papiery procentowe:
Pożyczka inwestycyjna 111, 57,

konwersyjna 55,50. 10”, kolejowa 103,50
—103,75, 80, L. Z. Banku Gosp. Kraj.
i Banku Rolgo; ob. B. G. K. 94, Te sa-
me 7'/, 83,25, 8%, T. K. Przem. Pol. 88,50,
4/49 ziemskie 55,75, 4!/9 warszaw-
skie 55, 50], warszawskie 57, 8%, war-
RE 73,75—74,50, 8%, Łodzi 68 —

 

 

KOLEŻANKO! KOLEGO - MATURZYSTO!
Będziesz wkrótce studentem!

Czy pomyślałeś już o organizacji

akademickiej, do której wstąpisz?

Polskapotrzebuje Obywateli świadomych

swych zadań narodowych i zorganizowanych!

Środowiskiem Akademika - Polaka
może być tylko organizacja narodowa!

między

latach

krzyżakami
i Wacławem czeskim przewidujący pierwszy roz-
biór Polski, układ, mocą którego pobrzeże bałtyckie
po Rygę i Zatokę Fińską, wraz z
miały Zakonowi — faktycznemu poprzednikowi dzi-

ENTERTIKI PDK TACA INTA TYAN KAINOSK ARTE ANNA STA IIIATA

„Sluchajcie,
duchowni, głosu uciśnionych. Nie odwracajcie ła-

waszej od jęku i błagań udręczonych...
Niedola nas gniecie i wzrasta codziennie, wszystkie
zboże, owoce i pasieki wydarli nam bracia zakon-
ni, wolne od urodzenia karki nasze zaprawili do

a Zygmuntem węgierskim

Litwą przypaść

 

zdecydowany opór Witolda, który spokojnie patrzał
na uciemiężenie i wynarodowienie Z mudzi, owszem
dopomagał w tem Krzyżakom, ale zamknięcia gra-
nicy dla handlu ze wschodem znieść spokojnie nie
mógł. Trzeba bowiem wiedzieć, iż Witold, „bohater
Litwy”, przedewszystkiem był 'jednym z najspryt-
niejszych kupców swego czasu, prowadził wielkie
interesa na własną rękę, czego się zresztą nauczył
czasu pobytu swego w Malborgu, od Krzyżaków,
najzdolniejszych swego czasu kupców, którzy swym
spekulacjom handlowym bardziej może niż wypra-
wom łupieżezym i niesłychanym podatkom, ktė-
rymi uciskali ludność kraju swego, zawdzięczali
olbrzymie skarby, wypełniające podziemia zamku
malborskiego.

Drobne stosunkowo przyczyny doprowadzają
do wielkich skutków wtedy, gdy skutki te wypły-
wają logicznie z ogólnej konstelacji. Zabójstwo
arcyksięcia austrjackiego nie doprowadziłoby 1914 r.
do wojny wszechświatowej, gdyby nie sprzyjały jej
wszystkie okoliczności, gdyby nie nagromadzenie
energji wybuchowej, która niby beczka z prochem,
czekała swej iskry. Zakaz handlu ze Zmudzią nie
doprowadziłby do wielkiej wojny polsko-krzyżackiej,
gdyby nie nagromadzone od dwóch wieków krzyw-
dy, gdyby nie tajny a jednak znany polakom układ

siejszych Prus — ziemie zaś ruskie — Zygmuntowi,
podczas, gdy Wacław gotówką otrzymać miał wy-
nagrodzenie z kasy Zakonu.

Ten sam plan miał być wykonany po 500 la-
tach, czasu wojny światowej — Polska „niezależna*
z łaski Hohenzollernów, w prostej linji potomków
W. Mistrzów Krzyżackich, objęta od północy, po-
łudnia, wschodu i zachodu olbrzymiemi mackami
polipa, skazana na wegetację i stopniowe udu-
szenie.

Dyplomacja polska na początku wieku XV
zdawała sobie sprawę z tego wszystkiego i jeżeli
zdecydowała się poprzeć Witolda przeciwko Krzy-
żakom — to napewno nie w obronie: jego oso-
bistych interesów handlowych (o które Witoldowl
najwięcej chodziło) ale w imię tych wielkich, dzie-
jowych zagadnień obrony przeciwko naporowi w Ri
mieckiemu, owemu tysiącletniemu „Drang nach
Osten“, który faktycznie doprowadził do (lnji Poi-
ski z Litwą, chociaż spółcześni, nieposiadający dzi-
siejszej naszej perspektywy dziejowej, może nie-
zdawali sobie z tego tak jasno sprawy, działając
raczej półświadomie, pod nakazem żelaznej logiki
dziejowej.

J. 0.
(D. c. n.)

     



 

KRONIKA.
Litewskie Tow. Św. Kazimierza gniazdem

agitacji komunistycznej.
Władze bezpieczeństwa publicznego wpadły na ślad szeroko

rozgałęzionej akcji komunistycznej w łonie Litewskiego Towarzystwa

św. Kazimierza, które opiekuje się młodzieżą litewską. ł

Na ślad akcji komunistycznej

stwa władze wpadły przypadkowo,
wśród wspomnianego Towarzy-

bowiem zwrócono uwagę, iż

K.P. Z. B. rozpoczęła wydawać druki w języku litewskim oraz per-
jodyczne pismo p. t. „Raudonoi Veliava”. Jednocześnie Centralny

Komitet K. P. Z. B. zawarł z komunistyczną partją Litwy umowę?o

współzawodnictwo co do werbowania członków Litwinów do partji
komunistycznej.

Dla tej akcji na terenie pow. Swięciańskiego komuniści wyko-

rzystali legalnie istniejące Litewskie T-wo św. Kazimierza.

jącą okolicznością dla komunistów było to,

Sprzyja-

iż Centralny Zarząd nie

interesował się zupełnie działalnością poszczególnych kół tego to-

warzystwa. Dzięki temu komuniści pod firmą katolickiej organizacji

rozpoczęli szeroką akcję werbowania członków do swej partji.

Władze bezpieczeństwa mając w ręku dowody wywrotowej

działalności członków Towarzystwa św. Kazimierza dokonały w po-
szczególnych kołach licznych aresztowań.

Na terenie pow. Swięciańskiego w dniu 17 bm. aresztowani zo-

stali dwaj sekretarze kół T-wa św. Kazimierza z Krykjan i Augici-

szek oraz 4 członków tego towarzystwa, u których w czasie rewizji

znaleziono przeszło 30 klg. bibuły wywrotowej, wydanej przez K. P.

Z. B. i Związek Młodzieży Komunistycznej. Całą akcją komunistyczną

kierował pewien żyd ze Swięcian, który został aresztowany podczas

usiłowania ucieczki dó Litwy. d

Wiadomości kościelne.
— Wyjazd J. E. Ks. Arcybi-

skupa na konferancje. Zaledwie
J. E. Ks. Arcybiskup-Metropolita
Wileński R. Jałbrzykowski powró-
cił z Lidy wczoraj, znów wczoraj
wyjachał do Mołodeczna na kon-
ferencję dekanalną. Z konferencji
tej J. E. Ks. Arcybiskup pojedzie
na takąž konferencję w Grodnie
na następnie w Sokółce.

Sprawy miejskie.
— Kontrola gospodarki

m. Wilna. Wczoraj do Wilna

przybył delegat ministerstwa skar-

bu radca Czopej, który przystą-

pił do szczegółowej kontroli geo-

spodarki m. Wilna.
W dniu 18 b. m. radca Czo-

pej w towarzystwie wiee-prezy-

denta miasta zwiedził nowobu-

dujące się gmachy miejskie, pom-

py i t. p. szczegółowo zapoznając

się ze stanem finansowym Ma-

gistratu. d.

— Rocznik wydziału staty-
stycznego. W pierwszych dniach
listopada r. b. ukąże się rocznik
wydziału statystycznego Magistra-
tu m. Wilna, obejmujący szcze-
gółowe sprawozdanie za r. 1929.
Zewiera on dane cyfrowe z ca-
łokształtu życia miasta.  d.

— Zakończenie robót  in-
westycyjnych. Prowadzone na
terenie miasta roboty inwesty-
cyjne zostaną zakończone w
przyszłym tygodniu.

Program robót chodników,
jezdni i t. p. zostanie w b. m.
zakończony z powodu wyczerpa-
nia kredytów przeznaczonych na
ten cel. d.

— Poświęcenie domu ro-
botniczego. Dnia 29 b. m. od-
będzie się uroczyste poświęcenie
nowozbudowanego domu robot-
niezego na Pióromoncie. Nowy
gmach mieści 36 mieszkań w tej
liczbie 9 jednopokojowych z
kuchnią światłem oraz wszystkie-
mi wygodami. Mieszkania w
pierwszym rzędzie wynajęte zo-
staną dla pracowników elektrow-
ni miejskiej. Ponieważ na miesz-
kania wpłynęło więcej zamówień
niż jest wolnych pokoi, Magistrat
postanowił w przyszłym roku wy-
budować nowy dom mieszkalny
w pobliżu elektrowni miejskiej. d.
— Nowe studnie. Magistrat

m. Wilna postanowił w najbliż-
szym czasie przystąpić do budo-
wy 18 nowych studzien zwykłych
i artezyjskich na przedmieściach
m. Wilna. W związku z tem w
dniu dzisiejszym specjalna komi-
sja miejska z wice prezydentem

 

Sala Miejska, ul. Ostrobram-
ska 5
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Wileńska 34, m

Przyjęcia od 4 — 7 po poł

 

Kto chce kupić
solidny towar po najniższej cenie, niech zobaczy
u GŁOWIŃSKIEGO. -
popeliny, flanele (nipony),

wiieńska 27.

Od dnia 12 do 23 września 1930 roku
włącznie

powrócił I wznowiłprzyjęcia

  

 

Polecamy wełny, jedwabie,
towary bieliźniane.

miasta dokona wyboru miejsc
pod budowę tych studzien. d.
— Budowa stacji autobuso-

wej. W najbliższych dniach Ma-
gistrat m. Wilna przystąpi do
kontynuowania budowy stacji
autobusów dalekobieżnych przy
ul. Jakóba Jasińskiego. Jak wia-
domo, niedawno prace te wsku-
tek braku kredytów zostały przer-
wane. Obecne wznowienie robót
przerwie już nie ulegnie i stacja
w najbliższej przyszłości zostanie
definitywnie ukończona. d.
— Rozrachunki Magistratu

z Redutą. Magistrat m. Wilna
wyłonił specjalną komisję, która
łącznie z przedstawicielami Re-
duty będzie prowadziła pertrakta-
cje w sprawie ostatecznego roz-
rachunku, nie uskutecznionego
jeszcze dotychczas za lata ubiegłe,

— Pożyczka na remonty. W
tych dniach Komitet Rozbudowy
otrzyma z Banku Gospodarstwa
Krajowego 80.000 tys. zł. pożyczki
na prowadzenie drobnych remon-
tów. W związku z tem została
powołana specjalna komisja w
celu podziału tej pożyczki. Ogó-
łem, komitet rozbudowy w roku
biež., wyasygnował 1.800.000 zł.,
na przeprowadzenie drobnych re-
montów. d.

Sprawy wojskowe.

— Zmiany w umundurowa-
niu wojska. W najbliższych dn.
podpisze drugi wiceminister spraw
wojskowych gen. Fabrycy rozkaz
o wprowadzeniu pewnych zmian
w umundurowaniu. Nowy rozkaz
wprowadzi kolorowe otoki na
czapkach w całem wojsku i cie-
mne mundurowe spodnie galowe
dla oficerów wszystkich broni
i służby.

Sprawy kolejowe.
— Powrót Dyrektora kolei

Państwowych. W dniu 18 b. m.
powrócił z Warszawy dyrektor
Kolei Państwowych inż. K. Fal-
kowski, który brał udział w dniu
17.IX r. b. w zjeździe dyrektorów
Kolei Państwowych.

Sprawy rzemieślnicze.
— Ulgowe egzamina dla

czeladników. Na skutek starań
Izb Rzemieślniczych Minister Prze-
mysłu i Handlu wydał w poro-
zumieniu z Ministrem Wyzn. Rel.
i Ośw. Publ. rozporządzenie, na
mocy którego ci rzemieślnicy,
którzy dotychczas nie mogli przy-
stąpić do egzaminu czeladnicze-
go, gdyż nie ukończyli szkoły za-
wodowej dokształcającej — będą
mogli składać ten egzamin po
przedstawieniu w lzbie Rzemie-
ślniczej zaświadczenia władz szkol-

będzie wyświetlany film:

 

„Merkułes Czarnych Gór”

D.246M. BN

nych. że w czasie kiedy kończyli
oni termin nie istniała jeszcze od-
powiednia szkoła dokształcająca
zawodowa lub, že do szkoly tej
uczęszczać nie mogli z powodu
braku miejsca, albo zaświadcze-
nie urzędu wojewódzkiego, że z
innych ważnych powodów nie
mogli oni szkoły takiej skończyć.

Rozporządzenie powyższe u-
stanawia również specjalne ulgi
dla tych terminatorów którzy o-
becnie terminują w miejscowoś-
ciach w których niema szkół za-
wodowych dokształcających.

Postanowienia powyższe wy-
pełniają poważną lukę naszej u-
stawy przemysłowej i otwierają
drogę do uzyskania pełnych praw
rzemieślnika, wielu młodym cze-
ladnikom i terminatorom.

Sprawy samorządowe.
— Zjazd burmistrzów. Dnia

28 i 29 b. m. w Wilnie odbędzie
się zjazd burmistrzów z terenu
woj, Wileńskiego i Nowogródz-
kiego.

Na zjazd przybywa dyr. dep.
samorządowego p. Korsak oraz
przedstawiciele Związku Miast
Polskich. d

Z życia stowarzyszeń.
— Doroczne zebranie Ligi

Robotniczej odbędzie się w nie-
dzielę 21 bm. o godz. 12 i pół w
lokalu Klubu Narodowego przy
ul. Orzeszkowej 11 m. 19.

Kronika policyjna.
— Kradzież skóry podeszwowej.

W dn. 17 b. m. Niewiadomski Borys,
zam. w Dziśnie przy ul. Wileńskiej Nr. 4,
zameldował o kradzieży skóry po-
deszwowej wagi 31 kg., która znajdo-
wała się w przedpokoju zajazdu, nale-
żącego do Kaganowicz Fejgi, Zawalna 57.
Poszkodowany oblicza straty na 310 zł.

— Okradzenie żydówki rumuń-
skiej. W dn. 17 b. m. Pabiacz Totro
stale, zam. w Rumunji, chwilowo w Wil-
nie w hotelu Anglja, Kwiatowa Nr. 7,
zameldowała, że tegoż dnia o g. 18,30,
gdyż przejeżdżała dorożką z hotelu
„Łódź* do hotelu „Anglja* skradziono
jej paczkę z zawartością 4 kap na
łóżko, oraz innych rzeczy łącznej war-
tości 300 zł.

— Międzynarodowi złodzieje na
Targach Północnych. W dn. 17 b. m.
przez wyw. tut. wydz. śledczego na Tar-
gach Północnych, oraz na dworcu kole-
jowym zostali zatrzymani międzynaro-
dowi kieszonkowi złodzieje Birenbaum
Abram, rzekomo zam. w Łodzi, Perło-
wicz Moszek, zam. w Łodzi, ul. No-
waka Nr. 6 i Krasnopol leek bez sta-
łego miejsca zamieszkania, którzy byli
kilkakrotnie karani i daktyloskopowani
przez Urząd Sledczy w Łodzi za kra-
dzieże kieszonkowe. Krasnopol lcek jest
poszukiwany przez Kom. Rządu na m.
Łódź jako uchylający się od służby woj-
skowe. Wyżej wymienionych wysłano
do Łodzi.

Zabawy.
— Wydział Kół Gospodyń Wiej-

skich Wileńskiego Towarzystwa Orga-
nizacyj i Kółek Rolniczych urządza w
dniu 20 września 1930 roku Bal w sa-
lonach Kasyna oficerskiego w Wilnie,
Mickiewicza 13, pod łaskawym protek-
toratem  JWPani hrabiny Józefowej
Tyszkiewiczowej. Początek o godz. 22,
stroje wieczorowe, wstęp zł. 6. Wejście
za zaproszeniami. Zaproszenia nabywać
można w Wil. Tow. O. i K.R. Sierakow-
skiego 4, tel. 7—84, u gospodyń i go-
spodarzy balu, oraz przy wejściu.

Całkowity dochód przeznaczony bę-
dzie na pracę oświatową wśród kobiet
na wsi.

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

Komedja Blizińskiego „Rozbitki”, wy-
pełni repertuar dni najbliższych.

— „Kres wędrówki". W  przy-
szłym tygodniu ukaże się poraz
pierwszy w Wilnie pacyfistyczna sztuka
Szerif'fa: „Kres wędrówki”.

— „Nadjpolskiem morzem”. Jutro
w sobotę w dalszym ciągu kom. J.
Rączkowskiego „Nad polskiem morzem”.

— Teatr Miejski w „Lutni'.
Dzisiejszy występ Marjusza Maszyń-
skiego. Znakomity artysta da się po-
znać Wilnu w perłach literatury pol-
skiej.

— Przedstawienie popularne w
Teatrze na Pohulance. W niedzielę
nadchodzącą 21 b. m. o-godz. 3 m. 30
po poł. w Teatrze na Pohulance po ce-
nach najniższych (od 30 gr.), wystawio-
ne zostaną dwie komedje polskie „Mar-
cowy kawaler". Blizińskiego i „Majster
i czeladnik* Korzeniowskiego.

— Przedstawienie popołudniowe
w Teatrze „Lutnia”. W niedzielę naj-
bliższą 21 b. m. ukaże się na przedsta-
wieniu popołudniowem po cenach zni-
żonych, poraz ostatni w sezonie wy-
borna komedja Z. Kaweckiego „Para
nie para“. Początek o godz. 3 min. 30
po poł

— Najbliższa premjera w Teatrze
„Lutnia“. Zespół artystyczny od dłuż-
szego czasu przygotowuje nieśmiertelne
dzieło F. Fredry „Pan Jowialski* w no-
wej oryginalnej koncepcji reżyserskiej
dyr. A. Zelwerowicza.

program: „MARTWY WĘZEŁ".

LEKARZ-DENTYSTA
Marja Rauba - Bla-

żejewiczowa
powróciła.—Przyjęcia 3-6
pop.. za wyjątkiem świąt.
Objazdowa 8. m, 2. — 90
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AKUSZERKA
Marja Laknerowa

LEKARZ-DENTYSTA “27 |

Cd. KRASAOSIELŠNŲ

 

nowe, biurko, latarnia

ciemnia fotogra-
ficzna amatorska.

od g. 1 do 3 Kró-

 

w Głównym Pawilonie
Il Targów Północnych

Ranuszewiczowa.

Zgło- Z powodu wyjazdu do
sprzedania mahonio-

lewska 7 m. 7. Wejšcie wa sypialnia z inkrusta-
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KONCERT LEKARZE |
codziennie

i 4—6 Dr.Suszyński
Spec. NIEMOC PŁCIO-

—1 o |]7————| Wilnie urządza F-ma|WA, choroby wenerycz-KUPNO- u, p ne, skórne
SPRZEDAŻ| K. q0r0W ELA| Przyjmsod 902.136

WILNO Ul. Mickiewicza30
ul. Niemiecka3, MG] ——

pycze do sprzedania| celem  zademonstro- ek
Pracownia Samocho-| wania najlepszych for- | DZIERŻAWY

dowa, Zawalna + tepianów i pianin kra-
837—0| jowych I PACC? ZZnych. Udział biorą: | TGqródwarzywny|

sprzedania gramo- Ac A. Zankiewiczo-| ; gródwarzywny
wa i prof. K. Pliszko i dom

do wydzierżawienia od
zaraz przy ul. Targo-

523-9f | wej Nr. 25:—O warun-
kach można slę do-
wiedzieć w furcie kla-
sztornej Sióstr Bene-

„GOLJAT ARMSTONG* Sensacyjno-awanturni-
czy dramat w 6 serjach 36-iu aktach. W roli gł.:

Najsilniejszy człowiek świata ELMO LINCOLN. Serja I i Il-Tajemniczy upiór, Na śmierć i życie. Aktów 12. Wy-
świetla się od 12 do 15 IX wł. Serja III i IV—W obliczu śmierci. Szalony pościg Elno Lincolna. Aktów 12. Wyświet-
la się od 16 do 19 IX wł. Serja V i VI — Zdemaskowani. Zwycięstwo Elmo Lincolna nad groźną bandą opryszków.
Aktów 12. Wyświetla się od 20 do 23 IX wł. Kasa czynna od a. 5 m. 30. Początek seansów od g. 6. — Następny

WEE.NSKL

POLSKIE RADJO WILNO.
Fała 385 mtr.

Program:

Piątek, dnia 19 września 1930 r.
11,58. Sygnał czasu.
12,05. Gramofon.
13,00. Kornunikat meteorologiczny-
16,50. Transm. z Warsz. z meczu

Kurmi - Petkiewicz.
17,20. Kom. L. O. P. P-u.
17,35. „Gonitwa za repertuarem" —

odcz. wygł. Tadeusz Byrski.
18,00. Transm. z Warsz. Koncert

(muzyka lekka).
19,00. Skrzynka pocztowa.
19,25. Fudycja literacka wesoła

„Podparnasie polskie" — polska poczja
w karykaturze. (Parodja współczesnych
poetów pióra K. Wroczyńskiego).

'20,00. Koncert (Transm. z Filharm.
Warsz.

22,30. Transm. z Genewy. Przemó-
wienie min. A. Zaleskiego ze studja
Radjo — Geneve.

Sport.
0 ideały w sporcie.
(Na marginesie zawodów).

Mam wrażenie, że sport wileń-
ski zaczyna błędnym dążyć kro-
kiem na manowce, porzucając
zasadnicze ideały sportu, zatraca-
jąc istotę piękna, które niestety
nie każdy potrafi odczuć.

Uważam, «że istotą sportu jest
radość, młodość, wesołość, pogo-
da życia, piękno i wszystko to co
się nazywa szlachetnem. Tymcza-
sem u nas jest jakoś inaczej. Na-
czelnym ideałem dzisiejszych dni
jest zdobycie nagrody, zdobycie
pierwszeństwa bez względu na
sposoby, cele i prawa.

Materjalizm XX wieku wkradł
się do dziedziny sportowego žy-
cia i zagraża mu katastrofą.

Wychowanie fizyczne nie po-
lega
biciu rekordów, zdobywaniu sła-
wy i t. d. Wszystkie te przesłan-
ki są tylko środkami do zasadni-
czego celu, do wyrobienia cha-
rakteru, do uszlachetnienia i po-
czucia piękna.

Wśród szeregu nieszczęśliwych
okoliczności, działających na
sport wileński uwypukla się na
pierwszy plan brak starszej war-
stwy ongiś czynnych sportsme-
nów, tak zwanych „oldboyów”,
którzy w dzisiejszych młodych
zawodnikach mogliby dopatrywać
się samych siebie i kierując ni-
mi budują na twardych funda-
mentach dalszy ciąg rozpoczętej
pracy. Brak fachowości u dzisiej-
szych organizatorów, stojących
na czele naszych klubów mści się
na każdym kroku. Odczucie i
zrozumienie przewodniej myśli w
sporcie musi mieć zawsze łącz-
ność między początkującym, a
wprawnym wyjadaczem  klubo-
wym; łączność tę rozumiem jako
przyjaźń i solidarność w postę-
powaniu każdego członka organi-
zacji sportowej.

Musimy większą zwracać uwa-
gę na stan psychiczny zawodni-
ków i wytwarzać odpowiedni duch
w klubach sportowych.

Tyle się pisze o braku spra-
wiedliwości i etyki w piłce noż-
nej, a jeszcze więcej się mówi o
niezdrowym systemie rozgrywek
meczowych o tytuł mistrzów pił-
karskich, ale w stosunku do pił-
ki nożnej z przyzwyczajenia zo-
bojętnieliśmy. Tymczasem prócz
jednej gałęzi sportu zarażonej
gangreną, zaczynają zdradzać cho-
robliwe objawy i inne: w oślarka,
boks, lekkoatletyka..

Sport, jako taki, musi być zda-
la od wszelkich zakulisowych i
nieetycznych postępków, będąc
ideałem szlachetnej rywalizacji i
walki nie o srebrne i złote pu-

, hary, ale przyjemność i satysfak-
cję, które wypływająz emocji
współzawodnictwa.

Organizacje sportowe, jak
Związki Okręgowe, Ośrodki W.F.,
Związki Państwowe, Komitety Wo-
jewódzkie W. F., muszą więk-
szą zwrócić uwagę na stronę
etyczną sportu, krzewiąc zdrowe
zapatrywania przez szereg refe-
ratów, odczytów, pism, konfe-
rencyj i t. d.

Władze sportowe muszą nie-
zwłocznie przystąpić do tej za-
niedbanej pracy.
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Kapilałów
oszukujemy

na solidne hipoteki
miejskie i ziemskie
Dom H-K. „„Zachęta“
Mickiewicza 1,

20, Mikucki Bez

My człowiek ze śred-
niem wykształceniem

poszukuje jakiejkolwiek
pracy. Posiada świadec-

 

PYpracownik do u samotnej osoby. Zna
cem około 2000 m* z do- lat 30 obeznany z
płatą do długu bankowe- prowadzeniem ksiąg kon- spodarki
go 3.000 dolarów sprze- troli towarów i inwenta- siada dobre świadectwa

rzowych. Oferty do Dzien-

W szkołach przełożeni muszą
zaszczepiać w dusze młodych
prawdziwe i zdrowe poglądy na
sport, etykę, moralność i szla-
chetność. Ja. Nie.

Z POGRANICZA.
Litwini pochwycili i uwieźli
w głąb Litwy obywatela

polskiego.
Ubiegłej nocy w rejonie od-

cinka granicznego Trakiszki straż

litewska uwięziła 52 letniego oby-

watela polskiego Fleksandra Pro-

tasiewicza. Gdy na bezprawne

aresztowanie Protasiewicz ostro

zareagował skuto go w kajdany,

pobito gumowemi pałkami i nie-

przytomnego wywieziono w głąb

Litwy.

25-letni syn aresztowanego

zdołał z rąk litewskich strażników

zbiec i powiadomić o całem zaj-

śclu polskie władze.

Policja litewska Prótasiewicza
oskarża o szpiegostwo na rzecz

Polski. (d)

Szczęśliwa ucieczka z Ro-
sji sowieckiej.

Dnia 16 b. m. na odcinku
granicznym Wilejka na stronę
polską zdołało szczęśliwie* prze-
dostać się z Rosji sowieckiej ro-
dzina polska  Hawrylkiewiczow
złożona z 5 osób.
W tymże dniu kolo Radosz-

kowicz przekroczyły granicę 3 ro-
dziny włościańskie w ilości 14 o-
sób wraz z żywym inwentarzem.
Uchodźcy oświadczyli. iż zdołali
szczęśliwie przedostać się przez
granicę bolszewicką za pomocą
przekupienia 2 żołnierzy sowiec-
kich. (d)

Napad litwinów z zakordo-
nu na obywatela polskiego.

Onegdaj wieczorem w pobliżu
wsi Warysoki gm. Olkienickiej do
przechodzącego przez las Minkie-
nisa Dominika nieznani sprawcy
oddali kilka strzałów  rewolwero-
wych. Minkienis trafiony 2 kulami
w rękę i nogę padł na ziemię i
stracił przytomność. Napastnicy-
zamachowcy sądząc, iż Minkienis
nie żyje zbiegli.

Minkienisa zbroczonego krwią
i nieprzytomnego przywieziono
do szpitala św. Jakóba, gdzie pod-
dano niezwłocznie operacji.

Za zamachowcami wszczęto
pościg. Według otrzymanych in-
formacji zamachu na Minkienisa
dokonano na tle politycznemi
sprawcami są Litwini z za kor-
donu. d

Drut telefoniczny na struny
instrumentów muzycznych.

Z powiatu Wilejskiego dono-
szą, iż koło wsi Bukowicze zo-
stala uszkodzora linja telefonu
wojskowego, przyczem skradzio-
no kable.
W wyniku dochodzenia zdo-

łano ustalić, iž linję zniszczyli
pastusi, zaś druty sprzedali mu-
zykantom wiejskim na struny do
instrumentów muzycznych. d

Graniczna konferencja pol-
sko-sowiecka.

W związku z zajściami na gra-
nicy wywołanemi przez sowiecką
straż groniczną, zwołana została
konferencja graniczna polsko-so-
wiecka, która odbyła się na od-
cinku granicznym Hiniewicze (Mo-
łodeczno). Na konferencji tej
rozpatrzono szereg zatargów gra-
nicznych, które pomyślnie za-
łatwiono. d

franiła Lifzka
Walka w samorządzie m.iej-

skim m. Lidy.
Wybory do Rady m. Lidy dały

społeczeństwu poważny sukces.
Sanacja została rozbita, otrzymała
tvlko 370 gł. i jednego radnego.
Stanowczo zamało, jak na wysi-

Że: po nauczycielu lu-
dowym w wieku śred-

nim poszukuje pracy w
charakterze gospodyni.

Zna się na gospodar-

tel.
o

twa. Kraśne n Uszą, ul.
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łek starosty i wszystkich urzędni-
ków. Socjaliści otrzymali 580 gł.
i 2-ch radnych (w czasie uzupeł-
niających wyborów do Sejmu
mieli 1310 gł.) Pewien sukces
miała grupa Bergmana, dawnego
burmistrza i sanatora, otrzymała
ona 870 gł. i 3 mandaty. Lista Ch.
D. otrzymała 1605 gł. i 6 manda-
tów, najwięcej z pośród list chrze-
ścijańskich. W Radzie Miejskiej
grupa ta stanowi oś, dokoła któ-
rej toczy się cała praca Rady.
Powstał projekt odebrania żydom
stanowiska wice-burmistrza w ma-
gistracie, za tą koncepcją wypo-
wiadają się wszyscy radni chrze-
ścijanie.

Najszersze warstwy społeczne
chrześcijańskie, krzywdzone przez
zażydzony magistrat, bardzo ży-
czliwie przyjęły dążenie chrze-
ścijańskiej grupy do walki z za-
borczością żydowską. Powstał w
ten sposób blok radnych ze
wszystkich chrześcijan w liczbie
13 dla wyboru chrześcijańskiego
prezydjum: burmistrza i wice-
burmistrza. Wice-burmistrzem miał
być chrześcijański- demokrata. Ale
żydzi dwa razy zerwali posiedze-
nie (do wyboru prezydjum po-
trzebne kwalifikowane kworum 16
osób, a wszyscy chrześcijanie
posiadali tylko 13, żydzi zaś 11
głosów). Żydzi zastosowali sabo-
taż, a jednocześnie zabiegali u
władz: starosty i wojewody. Na
skutek zabiegów żydowskich sta-
rosta zamianował burmistrzem
dr. pułk. Ordyłowskiego z D.O.K.
Grodno, pomijając kandydaturę,
wysuniętą przez zespół radnych
chrześcian. Również ma być
mianowany wice-burmistrz. Jeżeli
starosta i w tym wypadku pomi-
nie chrześcijańską kandydaturę,
a co gorsza zamianuje żyda, to
będzie wezwaniem do walki ca-
łego chrześcijańskiego społeczeń-
stwa.

Elektryczne oświetlenie w
Ejszyszkach.

Onegdaj gmina ejszyska prze-
prowadziła pertraktacje z Zarzą-
dem Elektromłyna w Ejszyszkach
w sprawie dostarczenia do mia-
steczka prądu elektrycznego. Ja-
ko rzeczoznawcy występowali tu-
taj z ramienia gminy inż. Łuka-
szewicz. zaś z ramienia Elektro-
młyna inż. Gordon. Zarząd Elek-
tromłyna w zamian za poparcie
ze strony gminy oraz niezgłosze-
nie konkurencyjnych ofert zgo-
dził się na to, by udzielić nowej
remizie straży pożarnej prądu
bezpłatnie zaś instytucjom samo-
rządowym za 50 proc., a świąty-
niom za 75 proc. ceny. Przy
oświetleniu ulic w miasteczku
spółka „Elektromłyn* zgodziła się
dostarczyć prądu za 40 proc. ce-
ny plus całkowity koszt postawie-
nia i utrzymania punktów oświet-
leniowych. W ten sposób mia-
steczko Ejszyszki w najbliższych
dniach uzyska oświetlenie elek-
tryczne na dość dogodnych wa-
runkach. (A. H.).

Zabicie łosia w powiecie
szczuczyńskim.

W ostatnich dniach pojawił
się w puszczy Bersztowskiej wspa-
niały łoś, ozdobiony pysznemi
rogami. Łosia często można było

sąsiadu-
jących z puszczą, gdzie bardzo
chętnie przebywałw towarzystwie
pasącego się tam bydła. Nie-
stety — przebywający w puszczy
łoś począł silnie oddziaływać na
umysły kłusowników, którzy pew-
nego ranka zorganizowali nie-
legalne połowanie na niego. Po-
strzelony łoś schronił się na pa-
stwisku pomiędzy bydłem, lecz i
tutaj wytropił go jeden z my-
śliwych, który nakłonił pastusz-
ków do wypędzenia go ze stada.
Wystraszony:loš zdążył jednak ujść
przed myśliwym, lecz uciekając
wpadł na jednego z gospodarzy
w pobliżu Sobakiniec, który cel-
nym strzałem z rewolweru poło-
żył go na miejscu. O zabiciu ło-
sia niebawem dowiedział się p.
starosta szczuczyński i pociągnął
owego gospodarza do surowej
odpowiedzialności. (A. H).
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KREM MYDŁO „„HALIMA“
usuwa piegi, wągry,
plamy i t. p. Skutecz-
ność udowodnione na
żywej reklamie na
Wystawach P. W. K.
i Turystycznej w Po-
znaniu, oraz na Tar-
gach Lwowskich, Ka-
towicklch, a także bę-
dzie demonstrować

się chłopiec i na Tar-
gach w Wilnie, u któ-
rego pół twarzy w pie-
gach, zaś druga poło-
wa czysta, odświeżona

kremem

„HALINA“
Sprzedaž w Aptekach,
Drogerjach i Skle-

pach Perfumeryjnych.

Melanchoiik.

Powinien pan obejrzeć
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Przyjmuje od godz .$ do
7 w., Kasztanowa 7m. 5 wznowil przyjęcia cho- z zauł. Oranżeryjnego.

WZPES rych ul. Wielka 21. —s0

|Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI, i

Adres w Fdministracji nika Wileńskiego z odpi- Giedyminowska 41,Chrza- ny, pomiary, parcelacje. Praca jest źródłem ra-„Dziennika Wiłeńskiego” sami świadectw pod nowiczowa dla F. I. Wilno, Litewska 14 (ko- dości. Ba, kiedy ja je-
791- s2 „kontrola”. 861—1 ło cerkwi. 3867—9 stem melancholikiem.

cją bronzową Wilno, Su- |dyktynek  zauł. św.
bocz 2—5. 862—2| Ignacego Ne 3. —0 o

Drukaraia „Dziennika Wileńskiego" ul. Mostowa z
 

 

 
 

Redaktor odpowiedzialny: JERZY CIESZEWSKI,

 


