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Opłata pocztowa ulszczona ryczałtem.

Rok XIV.

DZIENNI   

 

(ema KiMeTO 20 qi.

Nr 217.

ILENJKI
  

REDAKCJA i ADMINISTRACJA: ul. Dominikańska 4. Telefon Redakcji
i Administracji 448, Drukarni 1244. Adres drukarni:
Redaktor przyjmuje od g. 2—4 pp. Administracja otwarta
w niedzielę od 12 — 1 pp. „Dziennik Wilefski“ wychodzi

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

   

 

Mostowa 1.

od g. 9—5,
codziennie,

 

niem miejsca o 25 proc. drożej.

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
terminowe umieszczenie ogłoszeń. Konto czekowe w P. K. O. Ne 80187.
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KAPELUSZE„,, pny
tanie wytworner1

Dziś i jutro! (w sali Klubu Handl. Przemysłowego Mickiewicza 33-a)
Ostatnie pożegnalne występy ROSYJSKIEG ZESPOŁU Artystycznego

NOWY PROGRAMI
Na czele: EUG. DUBROWIN -- znany wirtuoz na bałałajce.

Chór syberyjskich włóczęgów. - Orkiestra bałałajek | mandolin.
W oryginalnym programie m. innemi: „Ej uchniem !* Pieśń burła-

ków z nad Wołgi i finał koncertowy „Bajkał' w wykonaniu całego zespo-
łu. Ponadto romanse cygańskie, piosenki włóczęgowskie, nowy repertuar
Dubrowina. Chór syberyjski wystąpi w programie trzy razy.—Nowe ko-
stjumy i dakoracje| — Bilety na oba koncerty sprzedaje księgernia
„Lektor”* Mickiewicza 4. Ž —0 o

|c a

CZAPKI

E. MIESZKOWSKI, Mickiewicza 22

    

 

 

 

Od Administra
Do dzisiejszego numeru gazety „DZIENNIK WILEŃSKI" do-

łączyliśrny dla wszystkich prenumeratorów zamiejscowych blan-

kiet nadawczy P. K. O. Konto 80.187 dla załatwienia opłaty
należności za prenumeratę. Prenumerata miesięczna z prze-

syłką 4 zł. 50 gr. Nieopłacone egzemplarze będą z dniem

: 1-ym października 1930 r. wstrzymane.
 

 

Procesy o sprawozdania z zajść niedziel-
nych.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W, związku z konfiskatami, którym uległy nie-

które gazety warszawskie za podanie wiadomości o zajściach nie-

dzielnych i o strzelaniu, redaktorom odpowiedzialnym wytoczono
sprawy karne. Wyznaczone one już zostały na 22 b. m.

Aresztowania śród P.P.S. w Łodzi.
(Tel. od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Policja łódzka przeprowadziła dziś w nocy kilka-

naście rewizji w mieszkaniach działaczy P.P.S. w Łodzi. Fresztowano

16 osób, członków PPS., którzy rozklejali plakaty, nawołujące do

nielegalnego wiecu.
Komisarjat rządu na m. Łódź cofnął szereg zezwoleń na broń

członkom i kierownikom PPS. Skonfiskowano przy rewizjach kilka
rewolwerów.

Za uchylanie się od służby wojskowej.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Dnia 19 bm. o godz. 8 rano aresztowano we

Włocławku b. posła z PPS, Edwarda Bettmana. Aresztowany b. poseł

Bettman oskarżony jest o uchylanie się, jeszcze zanim został posłem,

od pełnienia służby wojskowej w czasie wojny polsko-bolszewickiej

i podstawił zamiast siebie brata. cd

Z Brześcia n..Bugiem do Chełmu?
(Telefonem odpwłasnego korespondenta).

WARSZAWA. Jak słychać, wskutek protestu całej palestry pol-

skiej, czynniki wyższe uznały, iż przebywanie cywilnych b. posłów

w więzieniu wojskowem w Brześciu nie da się dłużej utrzymać Po-

dobno zdecydowano, że najlepszem więzieniem cywilnem_ będzie

więzienie w Chełmie w Lubelszczyźnie, bo to niedaleko od Brześcia,

'a daleko od Stolicy.

Do wszelkich celów przemysłowych

OLEJE i SMARY

„GALKAR““
PRODUKOWANE ZE SPECJALNYCH ROP

BEZPARAFINOWYCH, GWARANTUJĄ

NAJCIĘŻSZYCH NAWET

„KARPATY”
SPRZEDAŻ PRODUKTÓW NAFTOWYCH

Oddziałw Wilnie: "-
TOWA

„Drieje I-ie TARGI PÓŁNOCNE
i wystawę Sztuki Ludowej i Przemysłu LudowegowWilnie
Pawilony otwarte od godz. 10 rano do 8, zaś tereny do godz. 10 wieczór.

 

Ciągnienie loterji pań-
stwowej.

W dziewiątym dniu ciągnienia
5-ej kłasy 2l-ej polskiej loterji
państwowej, główniejsze wygrane
padły na numery następujące:

150.000 zł. wygrał nr. 152353.
20.000 zł. wygrał nr. 145049.
Po 10.000zł. wygrały n-ry: 2902

17527.
Po 5 000zł. wygrały n-ry: 94340

171769 206391.
Po 3.000 zł. wygrały n-ry, 29133

44649 86526 115516 115533 134744.
Po 2.000 zł. wygrały n-ry: 9300

101654 106825 119152 159477
181185 182860 197472 24018 44845
44963 155365.

Po 1000 zł. wygrały n-ry: 3197
19394 19515 28096 42069 101220W
141059 150635 151363 157355
162969 166026 169254 177717
183958 184665 204596 23792
34494 41430 45537 51499 96963
160090 160730 195029 201962
206401 207689.

Po 600 zł. wygrały n-ry: 28833
28959 31723 42667 45068 47283
60193 65293 67111 73719 74897
74947 84143 103353 115838 122768
123574 184055 67 49 21747 35081
52290 54130 61305 66672 71249
72867 75979 83821 121965 128105
138511 147754 180220 183866
186816 188416 192011 197719
201804 205656 206512.

WARSZAWA. (Pat). W 10-m
dniu ciągnienia 5 klasy 21 Pol-
skiej Państwowej Loterji Klaso-
wej główniejsze wygrane padły:

SADOWA 21
Tel. 7.24
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10000 zt. na Nr. 138251, po
5000 zł. na N-ry: 12868, 22411 i
200591.IF aard |Doktór ZARCYN

(Chirurg)
przeprowadził się

na ul. SŁOWACKIEGO 10
(dawn Kaukaska) 397—51

COZAARAKKTOSZZOCOO KDCAORTOZO NAA

Popierajcie Polską
Macierz Szkolną

wilańska 15—5.
UISRDZ ZOZOKAOREOOREHIPOOCOZPROWCZZSK

Nowe łóżka dla Brześcia n. Bugiem.
(Telefonem od własnego korespondenta)

WARSZAWA. Dzisiejsze „ABC* donosi z Brześcia: W budynku
twierdzy prowadzone są prace przygotowania dalszych cel aresz-
tanckich. W ostatnich dniach przywieziono tam 60 łóżek.

Stanowisko związku adwokatów polskich.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Na specjalnem posiedzeniu warszawskiego od-
działu związku adwokatów polskich jednomyślnie postanowiono upo-
ważnić prezydjum związku do wyrażenia współczucia rodzinom osa-
dzonych członków związku w Brześciu.

Projekt zniesienia odpoczynku niedzielne-
go w handlu.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Ministerstwo przemysłu i handlu opracowuje
obecnie projekt noweli do ustawy o godzinach handlu. Między in-
nymi wysuwany jest projekt, aby detaliści mogli mieć w niedziele
sklepy otwarte od godz. 5 — 7 po południu. Projekt, jako: wyraźną
koncesję dla kupców żydowskich, należy zaliczyć do zabiegów
przedwyborczych. Srėd kupiectwa polskiego, a przedewszystkiem
szerokich rzesz pracowników sklepowych, którzy korzystali dotąd
z wypoczynku w dniu świątecznym, projekt ten spotka się z nale-
żytą oceną. ' .

Podział kredytów rolniczych.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Od 1 października wszystkie kredyty dla Tow.
Rolniczych, działających na terenie państwa polskiego, mają być
rozdzielane nie przez organizacje rblnicze, ale przez wojewodów i sta-
rostów.

Rewizje celne w pociągach międzynaro-
"dowych.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Ministerstwo Skarbu przystąpiło do badania
możliwości skrócenia do minimum czasu trwania rewizji celnej

w międzynarodowych pociągach pośpiesznych podczas postoju ich
na polskich stacjach granicznych. Badania te idą w kierunku tech-
nicznego usprawnienia rewizji celnych.

Zakaz ściągania przy wypłatach składek
dla zawodowych związków kolejowych.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Ministerstwo komunikacji wydało dziś do wszyst-
kich dyrekcji kolejowych okólnik, dotyczący ściągania składek człon-
kowskich dla zawodowych związków kolejowych przez administrację
kolejową przy wypłacaniu uposażeń służbowych. Minister poleca dy-
rekcjom, począwszy od przyszłej wypłaty, t.j od1 października r.b.,

wstrzymać potrącanie składek członkowskich i wpisowych na rzecz
kolejowych związków, o ile związki te nie wyrażą zgody na kontrolę

gospodarki finansowej przez ministerstwo komunikacji i nie złożą

odpowiedniej piśmiennej deklaracji. Sumy ściągane od pracowników
kolejowych przez administrację kolejową sięgają około 7 i pół mil.
rocznie. Powstało, aż 16 związków kolejowych.

Konfiskaty.
WARSZAWA. (Pat). Komisa- danie następujących pism: „Wia-

rjat rządu na m. Warszawę nało-  domošci Codziennych“, „Robotni-
żył konfiskatę na dzisiejsze wy- ka“ i „Arbeiter Ztg.“.

.

    

Czerwony kogut.
LWOW (Pat) Onegdaj w Cześ-

nikach, pow. Bohatyn, około go-
dziny 23, strażnik, pełniący wartę
przy stertach zboża, własności
Mikulskiego, zauważył trzech po-
dejrzanych osobników, podkrada-

jacych się pod sterty i wystrzelił,
raniąc jednego z nich. Sprawcy
oddalili się i mając przygotowaną
pobliżu furmankę, usadowili na
na niej rannego, poczem zbiegli.

Min. Zaleski proponuje Litwie bezpośrednie
rokowania.

GENEWA (Pat) W dn. 19 b. m.
pan minister Zaleski przesłał na-
stępującą notę do p. Zauniusa,
ministra spraw _ zagranicznych
Litwy:
"W związku z rezolucją Rady

Ligi Narodów z dnia 18 b. m.,
mam zaszczyt zaproponować rzą-
dowi  litewskiemu rozpoczęcie
bezpośrednich rokowań z rządem
polskim w celu uzupełnienia po-
rozumienia, dotyczącego ruchu

granicznego przez układ, któryby
ustalał sposoby załatwiania na
miejscu incydentów granicznych,
jak również uregulowanie ruchu
na odcinkach graniczących ze so-
bą dróg wodnych. Co się tyczy
miejsca i daty rokowań, rząd pol-
ski oświadcza, że gotów jest
wziąć pod uwagę wszelkie propo-
zycje, któreby dogadzały rządowi
litewskiemu.

Ochrona mniejszości w Lidze Narodów.
GENEWA. (Pat). Szwajcarska

Agencja  Telegraficzna donosi:
Prace komisyj Zgromadzenia Li-
gi Narodów w piątek rano zna-
lazły się pod znakiem nagłego
wzmożenia działalności w rozma-
itych dzielnicach. W 6-ej komisji
politycznej delegat niemiecki Koch
Weser rozpoczął zdecydowany
atak niemiecki w sprawie mniej-
szości. Atak ten zresztą nie był
niespodziewany. Jak wiadomo,
już w czwartek wieczorem od-
była się narada przedstawicieli
Polski, Małej Ententy itd. w celu
zajęcia stanowiska względem spo-
dziewanego ataku niemieckiego.
Koch-Weser, po określeniu spra-
wy mniejszości jako zagadnienia
o niesłychanie doniosłem znacze-

niu dla pokoju Europy, rozwijał
w swej mowię cały program
ulepszenia dotychczasowych me-
tod ochrony mniejszości, omawia-
jąc w szczególności sprawę prawa
wnoszenia zażaleń i procedury
nad temi zażaleniami w łonie t.
zw. komitetu wszechrady Ligi
Narodów, poczem oświadczył, że
centralnem zagadnieniem ochro-
ny mniejszości musi być ochrona
praw przyrodzonych mniejszości,
ochrona języka macierzystego,
kultury i religii mniejszości. W
końcu swej mowy mówca dał
wyraz nadziei, że Liga Narodów
w porę uświadamia sobie to, co
jest znakiem czasów wspėlczes-
nychi stworzy sprawiedliwą ochro-
nę mniejszości.

Jak reauguje giełda na wybory niemieckie
BERLIN. (Pat.). Z Nowego

Yorku donoszą, że na giełdzie
tamtejszej pejawiły się, podobnie
jak na giełdzie w Londynie po-
nowne pogłoski o przewrocie po-
litycznym w Niemczech. Miro,
iż na kilka godzin przed otwar-
ciem giełdy nadeszło zaprzecze-
nie z Europy, grający na zniżkę,
wykorzystywując niepewną  sy-
tuację wewnętrzno - polityczną w

Niemczech, przypuścili koncen-
tryczny atak na rynek papierów
wartościowych, na które rzucone

zostały olbrzymie ilości akcyj
niemieckich. Te same pogłoski
wywarły podobny wpływ na ry-
nek niemieckich papierów pań-
stwowych. Już w pierwszych 30
minutach rzucono na rynek co-
najmniej pół miljona sztuk po-
życzki Younga, przez co kurs jej
spadł z 84,5 na 82,75. Kurs wszel-
kich innych niemieckich papie-
rów wartościowych uległ również
znacznej zniżce. W godzinach po-.
południowych nastąpiło pewne
uspokojenie.

Straszna katastrofa lotnicza.
BERLIN. (Pat). Na lotnisku w

Stauttgarcie w Bóblingen zda-
rzyła się dn. 18 b. m. w czasie
manewrów akrobatycznych doko-
nywanych przez dwa samoloty
sportowe ciężka katastrofa. Zna-
ny lotnik akrobata Schindler usi-
łował z jednego samolotu opuścić
się na drabince sznurowej na sa-
molot drugi, przyczem nastąpiło
zderzenie obu aparatów. Samolo-
ty spadły z wysokości 300 met-
rów, rozbijając się w drzazgi.
Wszyscy 4 pasażerowie ponieśli
śmierć na miejscu. Schindler,
który w ostatnej chwili, nie tra-
cąc przytomności, chciał opuścić
się na spadochronie, spadł na

dach jednego z domów i zabił
Się.

BERLIN. (Pat). Katastrofa, ja-
ka wydarzyla się pod Boeblingen
na lotnisku w czasie próby przejś-
cia z jednego samolotu na drugi
przez lotnika Schindlera, została
sfilmowana. Zdjęć tych dokona-
no z trzeciego samolotu, który
wzniósł się podczas próby wraz
z operatorem, aby filmować śmia-
łe wyczyny lotnika akrobatycz-
nego. Jaki rezultat dało to filmo-
wanie, które możezawierać +waż-
ne wyjaśnienia wypadku, dotych-
czas niewiadomo, gdyż policja
zasekwestrowała wyświetlaną taś-
mę.

Wojna domowa w Chinach.
Nieproszona Interwencja Mandżurji.

NANKIN. (Pat). Donoszą urzę-
dowo, że marszałek Czang-Suen-
Kiang rozesłał drogą okrężną de-
peszę, zapowiadającą interwencję
Mandżurji w wojnie cywilnej i roz-
kazującą wojskom północnym,
których główna kwatera znajduje
się w Pekinie, natychmiastowe
wstrzymanie operacyj wojennych

w oczekiwaniu na pokojowe ro-
związanie sytuacji politycznej. W
razie niemożności załatwienia kon-
fliktu w drodze pokojowej, Man-
dżurja gotowa jest wystąpić ener-
gicznie przeciwko wojskom pół-
nocnym. Donoszą, iż Czang-Suen-
Kiang wysyła 140 tysięcy wojska
do Pekinu i Tjen-Tsinu.
 

 

Komunikat Stronnictwa Narodowego.
Zarząd Stronnictwa Narodowego wzywa członków Stronni-

ctwa i sympatyków na zebranie przedwyborcze w niedzielę
21 b. m. o godz 12'/, do sali przy ul. Orzeszkowej Nr. 11.

Omówione będą i oświetlone wypadki
nie polityczne.

Przemawiać

ostatnich dni i położe-

będą: p. p. redaktor Stanisław Kodź, i b. pos-
łowie prof. Wacław Komarnicki i Aleksander Zwierzyński.

P. P. członkowie Zarządów kół dzielnicowych proszeni są

 

o powiadomienie członków i sympatyków o zebraniu.

KUKNTACTOSTIOUL NO SODASAO KCST DKA FT TOO IAL PL TVEAT

Zarząd Główny Stronnictwa Narodowego przypomina

wszystkim wyborcom, iż od dnia 27 września w obwo-

dowych lokałach 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.
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dyktatura, KoMIKiZM
d gyliacji gospadaicza.

Ameryka, która naogół stara

się jaknajdalej trzymać od spraw

europejskich, rozumie doskonale,

że ocean nie stanowi dziś już

takiego przedziału, który pozwo-

liłby żyć jankesom życiem cał-

kiem odrębnem, że prądy, które

nurtują Europę, dosięgają także

zachodnich wybrzeży Atlantyku—

czego dowodem żywa agitacja

komunistyczna w Stanach Zjed-

noczonych — i że ewentualny ka-

taklizm Europy wywołaćby mu-

siał potężny wstrząs na przeciw-

ległej półkuli. į
To też nie wtrącając się czyn-

nie do spraw naszych, nie prze-

staje Ameryka obserwować życia

naszego niezmiernie uważnie, a

że obserwować potrafi, że obser-

wacje jej są nader trafne, o tem

między innemi świadczyć może
ostatni artykuł „World'a”, napi-

sany pod wpływem wyborów nie-

mieckich, które, jak wiadomo, w

wyniku swym przyniosły niespo-

dziewane zwycięstwo dwum skraj-

nym partjom: hitlerowców i ko-

munistów.

Bardzo trafnie zaznacza pis-

mo amerykańskie, że Europa stoi

„dziś pod podwójnym znakiem:

dyktatury ultra prawicowej oraz

dyktatury komunistycznej.

Analizując przyczyny tego ob-

jawu, odnajdujejepublicysta ame-

rykański w panującym od szere-

gu lat, właściwie już od czasu

wojny, kryzysie ekonomicznym.

Zuboženie mas, bezrobocie,

ucisk podatkowy, czyni grunt po-

datnym dla wszelakiego rodzaju

przewrotów — im bardziej rady-
kalnych — tem lepiej. Poza Rosją

która poznała raj rządów sowie-

ckich, narody europejskie (a tak-

że poza europejskie), bardzo sła-

bo zdają sobie sprawę z istoty

porządków komunistycznych, ma-

sy szerokie pragną jakiejkolwiek

zmiany, wyobrażając sobie, iż go-

rzej, niż jest, być nie może, że

każda zmiana wyjść musi na le-

psze.
Z drugiej strony mamy mniej

liczną, ale silną grupę zwolenni-

ków dyktatury. Grupa ta składa

się z elementów dość różnych:

są tu konserwatyści, arystokracja

rodowa, która skutkiem wojny

utraciła w znacznej części mienie

i wpływy i których jedynem

pragnieniem jest powrót do cza-

sów i porządków  przedwojen-

nych — są także powojenni nou-

veauriche,  „bajeczni karjerowi-

cze”, którzy potrafili już zżyć się

ze swemi bogactwami, karjerami

i widzą utrwalenie ich jedynie w
ustroju bądź  monarchicznym,

absolutnym, bądź w dyktaturze,

która jest surogatem - absolutnej

monarchji.

Otėž, zdaniem publicysty ame-

rykańskiego, istotne niebezpie-

czeństwo wtedy może zagrozić

demokracjom _ parlamentarnym,

gdy obydwa skrajne prądy: ko-

munistyczny i dyktatorski poda-

dzą sobie ręce.
*Pozornie wydaje się to nie-

możliwem, jako że są to dwa

przeciwległe bieguny — a jednak,

nie trzeba zapominać, że mają

one cel wspólny, którym jest:

obalenie istniejącego porządku.

Łączy ich nienawiść do wspólne-
go wroga: burżuazyjnej demo-

kracji.

L. Jakož wzmocnienie gospodar-

cze buržuazji uwaža amerykanin

za najlepszy i jedynie skuteczny

sposób walki z prądami dyktator-

skiemi. Skoro zawita znowu do-

brobyt, gdy zadymią kominy fa-

bryczne, zaniknie popęd do prze-

wrotów śród szerokich mas lud-
ności i agltacja przewrotowa sta-

nie się bezsilną.

_ Jest to zdanie bardzo trafne,

tylko że udzielający nam tej po-
rady amerykanin przypomina bar-

dzo owego lekarza, który pewne-

mu biedakowi, chorującemu na

wycieńczenie, przepisał najdroż-

sze wino, południowe owoce i

po wyzdrowieniu - podróż na

Rivierę. 5
Wprawdzie Ameryka, która

czasu wojny zgromadziła coś

około 80 proc. złota, mogłaby

przez udzielanie odpowiednio za-
warowanych pożyczek nietylko

przyjść z pomocą burżuazji euro-

pejskiejj ale też wpłynąć na

utrwalenie u nas zdrowych, trwa-

łych rządów demokratycznych,

wbrew wszelkim zakusom wywro-

OH ŽAROWK!
   

elektryczne dla urzędów państwowych i

przedsiębiorstw prywatnych z

Firma «cO GNIW 0»
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w >rasy.
Czy uwięzieni mogą kan-

dydować?

„Nowy Dziennik” porusza bar

dzo interesujące pytanie: czy u-

więzieni posłowie mogą kandydo-

wać do przyszłego Sejmu?
„Kandydaci sejmowi pisze — mu-

szą własnoręcznie podpisać oświadcze-

nie, że przyjmują kandydaturę. Wątpić

należy, czy aresztowani poslowie uczy-

niłi przed aresztowaniem zadość temu

przepisowi. Jeżeli władze więzienia w

Brześciu zgodzą się na dopuszczenie

do aresztowanych obrońców, czy ro-

dziny przed ostatecznem zgtaszaniem
kandydatur, to kandydatury aresztowa-

nych posłów są aktualne. Jeśli atoli

obrońcy czy rodziny aresztowanych po-
słów zobaczą się z byłymi posłami do-
piero 21 dni przed wyborami, to aresz-

towani b. posłowie nie będą mogli w

zasadzie kandydować do przyszłego
sejmu. Chyba, w co należy wątpić, że
przewodniczący nie będą ściśle badali

podpisów na oświadczeniach kandyda-
tów. Jeśliby aresztowani b. posłowie
kandydowali i jeśliby zostałi wybrani

posłami do Sejmu to wobec śledztwa

toczącego się przeciwko nim i w związ-
ku z wyrokiem, jaki zapadnie w czasie
przyszłego procesu. Sąd Najwyższy bę-
dzie mógl w razie zakwestjonowania
ich prawa wybieralności rozstrzygnąć,
czy mogą być posłami. Artykuł bowiem
5 ustęp 2 ordynacji wyborczej przewi-
duje, że o zakwestjonowanem prawie
wybieralności rozstrzyga wyłącznie Sąd
Najwyższy".

Właściwa odpowiedź.

„Sanacja moralna" w ostatnich
czasach stała się niezwykle czu-
purną wobec Niemców. Organi-
zuje wiece antyniemieckie, robi
niezwykły hałas w całej Polsce
tak, jakgdyby chciała sama sie-
bie przekrzyczeć i zapomnieć o
niedawnej swej ustępliwości wo-
bec Niemiec. Oczywiście, robi
się ten rwetes w obliczu wybo-
rów i chce się na koniu anty-
niemieckim wjechać do ciał usta-
wodawczych.

ABC, pisząc o wynikach wy;
borów w Niemczech, ze swej
strony wyciąga taki słuszny wnio-
sek:

„W odpewiedzi na wynik „czarnej
niedzieli* w Niemczech, rządy i opinja
wszystkich krajów mobilizują się do
zdečydowanej akcji w obronie pokoju
i traktatów.

Jaka będzie odpowiedź Polski?
Jasną jest rzeczą, że pełne bezpie-

czeństwo i nienaruszalność stanu po-
siadania zapewnić nam może tylko rząd
prawa i ładu, oparty o olbrzymią wię-
kszość narodu.;

Stan chaosu i zamętu, w jakim się
obecnie znajdujemy musi ulec jaknaj-
rychlej likwidacji.

Odpowiedzią narodu polskiego na
wynik wyborów w Niemczech będzie
wynik wyborów w dniu 16 listopada.
Następstwem tych wyborów musi
być nowy rząd, który przeprowadzi
likwidację zamętu  pomajowego w
Polsce“.

Granice „zgody“.

W Wielkopolsce i na Pomo-
rzu sanacja podjęła  hałaśliwą

kampanję za utworzeniem wspól-
nego frontu wyborczego  pol-
skiego. Jako cel podaje zmniej-

szenie mandatów niemieckich.

Pomysł ten spotkał się z

krótką i jasną odprawą kierowni-

ków obozu narodowego. Wywo-

łało to oczywiście ataki furji ze

strony prasy i prowodyrów sa-

nacji. Sanacji, rzecz jasna, nie

chodzi o żaden wspólny front

przeciwniemiecki, lecz tylko po-

prostu o upieczenie własnej pie-

czeni wyborczej.
Nikt obozowi narodowemu w

Polsce nie może zarzucić niezdecy-

dowanej polityki przeciw Niem-

com. Troska o ziemie zachodnie

była jednym z naczelnych punk-

tów programu obozu narodowe-

go już wówczas, gdy dzisiejsi ha-

lašliwi oponenci Treviranusa pró-

bowali tworzyć „Polskę” bez
Sląska, Wielkopolski, Pomorza

itd. „Gazeta Warsz.” słusznie prze-

to podkreśla:
* Ale właśnie, dla utrzymania twardej,

niezłomnej postawy społeczeństwa pol-

skiego na ziemiach zachodnich, nie

wolno nam w żadnym wypadku łączyć

się z obozem, który aprobuje bez ża-

strzeżeń politykę ustępstw wobec Nie-

miec i Niemców. Nie wolno nam wła-

śnie w imię interesu narodowego łą-

czyć się z tymi, którzy są odpowie-

dzialni za nieszczęsną umowę likwida-

cyjną, zawartą przez rząd sanacyjny,

za pozostawienie nietkniętemi mająt-

ków niemieckich i osad kolonizacyj-

nych, za prawo osiedlania się Niemców

w Polsce. Nie wolno nam osłabiać od-

porności społeczeństwa ziem zacho-

dnich przez słomianą zgodę wyborczą

z tymi, którzy na zaproszenie marszał-

ka Trąmpczyńskiego do wspólnej akcji

na terenie Sejmu przeciw umowom z

Niemcami odpowiedzieli odmownie. Ma-

my bowiem wszelkie prawo sądzić, że

po nowych wyborach postąpią tak sa-.

mo, a wówczas obarczylibyymy nasze

sumienie tym potwornym grzechem, że

naszemi głosami i naszemi wpływami

wybraliśmy ludzi, którzy razem zNiem-

camł będą głosowali — jak mieli to

uczynić w poprzednim Sejmie — za fa-

tal emi umowami, przygotowanemi

przez rząd, którego byli, są i chcą być

„współpracownikami". *

| dlatego nie wolno niszczyć

odporności ziem zachodnich za

cenę bardzo wątpliwego odebra-

nia Niemcom jednego lub dwu

mandatów. Lepszy nato sposób—

to likwidacja osad kolonizacyj-

nych, na których siedzą dziesiąt-

ki tysięcy wyborców  niemiec-

kich. Ą

Jest także i druga granica,

której przy wyborach ludziom

uczciwym przekraczać nie wolno.

To jest granica moralności pu-

blicznej.
Z obozem, który nie miał słowa

potępienia na niezliczone nadużycia

swoich menerów, który dzisiaj głośno

lub — co  wstrętniejsze — cichaczem

pochwala te metody walki, jakich je-

steśmy świadkami, z takim. obozem

nigdy i w żadnym wypadku nie możemy

robić ugody, dopóki nie nastąpi wyzna-

nie win, skrucha, postanowienie popra-

wy i zadośćuczynienie.
Od bloku wyborczego, zawartego z

przekroczeniem wyżej „nakrešlonej gra-

nicy politycznej i moralnej naród od-

wróciłby się z obrzydzeniem, a w ten
sposób przy masowej abstynencji pol-

skich wyborców nietylko nie zmniejszy-

syby się, aleby jeszcze wzrosły niemiec-
ka! mandaty.

 

Jeszcze o zajściach
w Warszawie.

„ABC* ogłasza list p. Wł. Za-
górskiego, jednego z rannych
podczas zajść w ubiegłą niedzie-
lę w Warszawie. List ten jest
bardzo wymowny. Oto, jak brzmi:

Szanowny Panie Redaktorze!

Szereg pism warszawskich wy-
mienił moje nazwisko w związku
z zajściami niedzielnemi, nadmie-
niając, że brałem udział w po-
chodzie i dlatego otrzymałem ra-

„nę ciętą prawej ręki.
Otóż niniejszem pragnę spro-

stować fałszywe wiadomości i
wyjaśnić, że w pochodzie udziału
nie brałem, a tylko wracałem z
dwoma kolegami ze spaceru w
Łazienkach. Około godz. 14.15
idąc Aleją Ujazdowską po dojściu
do ul. Pięknej, zorjentowaliśmy
się, że przejście do pl. Trzech
Krzyży jest zamknięte. Pragnąc
dostać się do domu, zapytaliśmy
się policjantów, czy można przejść
ulicą Piękną do Marszałkowskiej.
Policjant wykonał pozwalający
ruch szablą i powiedział: „Można,
proszę przechodzić*! Mając ze-
zwolenie policji, weszliśmy w uli-
cę Pańską.

Po odejściu około 10 kroków,
zostaliśmy bez najmniejszego po-
wodu zeatakowani przez tychże
samych policjantów, których to
policjantów poprzednio pytaliśmy
o pozwolenie, a którzy teraz za-
częli nas okładać razami kolb i
szabli, wykrzykując: „dać, jeszcze
im maiol* Odwróciwszy się, zau-
ważyłem numer jednego z nich—
297.
w biorącten sposób nie

udziału ani w pochodzie, ani też

nie przeciwstawiając się policji,

bez najmniejszego powodu otrzy-

małem wskutek ataku z tyłu,

ranę ciętą prawego ramienia z

przecięciem ścięgna, a nie, jak

podaje „Gazeta Polska" Nr. 254

z dn. 15 września 1930 r. pod
tytułem „Tragiczne ofiary Centro-
lewu“, że odniosłem ranę „od
odłamków granatu istrzałów z
parabellum i rewolwerów,” które
padły z tłumu".

Dziękując za umieszczenie ni-

niejszej notatki, pozostaje — po-
ważaniem.

Wł. Zagórski,
ul. Pańska 106 m. 31.

*
*

„Robotnik“ z dn. 19 b. m.
pisze:

Na podstawie zeznań szeregu
świadków i oceny wojskowych

kół fachowych, możemy twier-

dzić, że z tłumu nie rzucono
żadnego grantu ręcznego na po-
licję, natomiast był rzucony gra-
nat w tłum z ogródka Rekierta,
do którego wkroczyła, na kilka-
naście minut. przed wypadkami,
jedna ze znanych bojówek „sana-
cyjnych*.

„Teorja“, jakoby strzały pada-
ły z rewolwerów ze strony tłu-
mu, — nie utrzymuje się wobec
faktu, że „istnieją“ tramwaje i
„istnieją“ ściany domów ze śla-
dami kul karabinowych. Karabi-
nów w tłumie nie było.

 

 

„Niema ważniejszego zadania
na świecie nad kształcenie włas-
nych myśli”,
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towym. Lecz Ameryka z zasady

nie wtrąca się czynnie do spraw

europejskich, woli ograniczyč się

do roli obserwatora. | ježeli w dal-

szym ciągu będzie uważnie obser-

wować, to zrobi zapewne jeszcze

jedno trafne spostrzeżenie, mia-

nowicie że gnębiący nie tylko

Europę ale świat cały kryzys go
spodarczy jest nietyle skutkiem

wojny ile podziemnych mache-

rek zarówno zwolenników dykta*

tury jak i komunizmu, którzy ro-

zumieją, że nędza i demoralizacja

jest dla nich najpodatniejszym

gruntem. +

Nigdzie tež niema takiej nędzy

i takiej demoraliżacji, jak w ko-

munistycznei Rosji — ale też ni-

gdzie kryzys gospodarczy tak

dotkliwie nie daje się odczuć,

jak w państwach z otwartą lub

zamaskowaną dyktaturą.

komunalnych,

uwzględnieniem największego

W WILNIE ul. Ś-to Jańska 9. —
Prosimy się przekonać i zażądać oferty.

ROZK EAWEZ ZEE

„za wyraźną

    

    

oddziałów wojskowych,
rabatu poleca:

Tel. 16—06.

ŻYCIE KATOLICKIE.
Nowy katechizm rzymski.
Wiekopomna praca kardy-

nała Gaspari'ego.

W ostatnich tygodniach waty-
kańska drukarnia zaczęła wysyłkę
nowego katechizmu, opracowa-

nego przez kardynała Gaspari'ego.
Pierwszy egzemplarz tego kate-
chizmu, zatytułowanego „Cate-

chismus catholicus, cura et stu-

dio Petri Card. Gasparri concin-
natus“, został doręczony Ojcu św.

Katechizm zawiera 464 stron.
Dostojny autor zaznacza w słowie
wstępnem, że katechizm poddany
został ocenie specjalnego zespołu,
wyłonionego z Kongregacji sobo-
rów, a ponadto licznych kardy-
nałów, profesorów teologii i in-
nych uczonych. Kard. Gard. Gas-
parri wspomina również, że wielu
teologów z uniwersytetu grego-
rjańskiego, Instytutu biblijnego,
papieskiego Instytutu wschodnie-
go, rzymskiego Kolegjum szerze-
nia wiary i innych Kolegjów,rzym-
skich współpracowało przy reda-
gowaniu katechizmu, lub służyło

swą radą.
Tłomaczenie katechizmu na

inne języki może nastąpić tylko
zgodą autora, jak

wynika z klauzuli przy „imprima-
tur* generalnego Wikarjusza Mia-
sta Watykańskiego.

Katechizm składa się z trzech
części. Pierwsza, przeznaczona
dla dzieci, przygotowujących się
do pierwszej Komunji św., zawie-
ra 26 pytań. Druga dla dzieci po
pierwszej Komunji św. zawiera

240 pytań, trzecia zaś część,
przeznaczona dla dorosłych, za-
wiera 595 pytań. Wreszcie nowy
katechizm posiada 5 dodatków,
zawierających dekrety kościelne
i schemat Konstytucyj Soboru
Watykańskiego. W ostatnim anek-
sie zawartych jest 9 rozdziałów
z katechizmu Piusa X-go, doty-
czących historji Objawienia. Za-
kończenie katechizmu stanowi
zbiór orzeczeń ogólnych soborów
kościelnych, Papieży, następnie

tez i sentencyj Ojców Kościoła,
wreszcie  sentencyj rzymskich
Kongregacyj, słowem, wszystko to,
co z jednej strony znamionuje
rozwój nauki kościelnej, a z dru-
giej jej niezmienność.

Nowy katechizm nie posiada
charakteru urzędowego, jak to
np. ma miejsce z kodeksem pra-
wa kanonicznego, albowiem po-
zostawiona jest  ordynarjuszom

swoboda wyboru katechizmu w
swych diecezjach. Należy się
wszakże spodziewać, że katechizm
kard.  Gasparri'ego spotka się
z takiem uznaniem i użytkowa-
niem, jak na to zasługuje to
pierwszorzędne dzieło. (Kap)

Srebrny jubileusz kapłański
Księdza Prymasa Polski.
W dniu 23 b. m. upływa 25

lat od chwili, gdy obecny Pry-
mas Polski, Jego Eminencja Ks.
Kardynał Dr. August Hlond, Arcy-
biskup-Metropolita Gnieźnieńsko-
Poznański, przyjął święcenia ka-
płańskie. Zarówno stanowisko
Księdza Prymasa w państwie pol-
skiem, jak i Jego osoba, która
zdobyła dla siebie tyle miłości
i szacunku, sprawiają, że uroczy-
stość osobista Księdza Prymasa
staje się świętem całego społe-
czeństwa katolickiego.

Księdzu Prymasowi Polski z
racji Jego jubileuszu kapłańskiego
przesyłamy serdeczne życzenia
ad multos annos! (Kap)

Przeciw propagandzie
sekciarskiej.

Pod redakcją ks. dr. Stefana
Godlewskiego zaczął wychodzić
w Radomiu miesięcznik, poświę-
cony walce z propagandą sekciar-
ską w Polsce, p. t. „Prawda Ka-
tolicka“.

Numer pierwszy tego wydaw-
nictwa, poza artykułem wstępnym
redakcji zawiera mniejsze i więk-
sze rozprawy następ.treści: Napom-
nienie św. Klemensa dla sekciarzy,
Stanowisko Ojca św. w Ko-
ściele katolickim, Kim iest Ho-
dur?, Obrazek z wystąpień hodu-
rowców w Świeciechowie, Cmen-
tarzy katolickich nie wolno bez-
cześcić.

Miesiącznik posiada charakter
popularny, gdyż zadaniem jego
jest przeciwdziałanie propagan-
dzie sekciarskiej nie zaś ba-
danie tych ruchów.

Pożytecznemu przedsięwzięciu,
życzymy powodzenia.

Katolicki kurs społeczny
„w Wilnie.

7-g0 października r. b. roż-
pocznie się w Wilnie dwutygo-
dniowy kurs społeczny. Celem
kursu jest praktyczne i jednolite
przygotowanie i pogłębienie zna-
jomości pracy społecznej u osób,
już pracujących, względnie za-
mierząjących pracować w orga*
nizacjach Akcji katolickiej archi-
diecezji Wileńskiej. Charakter kur-
su będzie w pierwszej mierze
praktyczny ze szcżegółowem po*
święceniem miejsca zagadnieniom
pracy w już istniejących organi-
zacjach społeczno-katolickich.

Rozwój Akcji katolickiej w
archidiecezji Wileńskiej wymaga

gruntownego przygotowania sze-

regu jednostek do pracy na tem

polu i pogłębienia wśród tych,

którzy pracują, dlatego ważnem

jest.bardzo, by z każdego ośrod-

ka pracy katolicko - społecznej
wzięli w kursie udział przedsta-

wiciele organizacyj katolickich,

a w pierwszym rzędzie przedsta:

wiciele duchowieństwa, nauczy-

cielstwa, patronatów Stowarzy-

szeń młodzieży polskiej, Stowa-

rzyszeń mężów iniewiast kato-

lickich, Stowarzyszeń młodzieży

akademickiej itp.
Kurs rozpocznie się 7 paź-

dziernika i trwać będzie do 19

października. Zgłoszenia nadsyłać
należy do 1 października pod
adresem: Sekretarjat Akcji Kato-
lickiej w Wilnie, ul. Metropoli-

talna 1. (Kap)

 

Echa procesu p. Ko-
smowskiej.

W uzupełnieniu sprawozdznia
o procesie b. posłanki p. Ko-
smowskiej, w Lublinie, warto do-
dać następujące szczegóły.

Obrońca jćj adwokat Szumań-
ski domagał się, aby na wypadek
zasądzenia p. Kosmowska została
zwolniona za kaucją i przypom-
niał, że sądy warszawskie zwolni-
ły za kaucją 1000 zł. komunistę,
skazanego na 4 lata.

O godzinie 2 minut 40 zapadł
wyrok mocą któregó b. posłanka
Kosmowska skazana została na 6
miesięcy więzienia. Jednocześnie
Sąd odrzucił wniosek obrony o
zniesienie aresztu prewencyjnego,
jako środka zapobiegawczego i
wypuszczenie zasądzonej za kau-

cją. Zarówno wyrok, jak i odrzu-
cenie końcowego wniosku obrony
wywarły na sali sądowej silne
wrażenie.
W motywach sąd podkreślił,

że nazwanie marsz. Piłsudskiego
obłąkańcem, a rządów jego—rzą-
dami obłąkańczemi—musi być
traktowane jako ciężka obraza
całego rządu i jego szefa.

Wyrok wywołał na sali wielką
konsternację. P. Kosmowska na-
tomiast przyjęła go z zupełnym
spokojem. Staruszka matka p. Ko-
smowskiej zasłabła. Mimo późnej
nocy koło sądu skonsygnowana
była liczna policja, w korytarzu
zaś i na sali sądowej znajdowało
się wielu wywiadowców policyj-
nych. į

O godz. 3.10 dorožką pod
osłoną policji odwieziono p. Ko-
smowską do więzienia.
 

Niemieckie wybory w austrjackiem
twierciadle,

Z Wiednia donoszą: Za kilka
godzin wyniki wyborów niemiec-
kich spowodowały w Austrji wiel-
ką walkę polityczną. W żadnem
innem państwie zwycięstwo eks-
tremistów w Niemczech nie wy-
wołało tyle najrozmaitszych opinii,
jak w Austrji. Refleksy niemieckie-
go życia politycznego w roku
bieżącym były bardzo widoczne
w wielu stronnictwach, po nie-
taieókich wyborach zapewne da-
dzą się one we znaki jeszcze
więcej. Austrja stoi też przed wy-
borami, które rozpisane będą
najpóźniej w początku roku przy-
szłego, i zapewne zwycięstwo
krajnych żywiołów niemieckich,
nawet dalszy rozwój polityki nie-
mieckiej będzie miał wpływ na
decyzję wyborców austrjackich.

Austrjackie stronnictwa zacho-
wawcze w zwycięstwie niemiec-
kich socjalistów narodowych i,
komunistów widzą bezpośrednie
niebezpieczeństwo i dla swojego
państwa, które niedawno dopie-
ro po tem, so cię stało w Ha-
adze i w Paryżu, znów nabyło
niezależności gospodarczej i po-
mału znajduje podstawę dla lep-
szego życia gospodarczego. Gdy-
by w Niemczech zwyciężyli prze-
ciwnicy pokojowej polityki, Au-
strja będzie wśród pierwszych
państw, dotkniętych klęską pod
względem gospodarczym i poli-
tycznym.

| zwolennicy anschlusu w
stronnictwach zachowawczych są
przerażeni i milczą, rozumieją
bowiem dobrze, że przyłączenie
do Niemiec hitlerowskich w po-
równaniu do Niemiec obecnych z
mniej więcej konsolidującem sta-
nowiskiem — spowodowałoby ka-
tastrofę. Za przyłączeniem będą
jednak agitować heimwehrzy, któ-
rzy już dziś korzystają z wyników
wyborów niemieckich dla swoich
celów. ©

Heimwehrzy przeszli przez naj-
cięższą dobę austrjackiej polityki
wewnętrznej. Niemieckie wybory
dopomog!y radykałom tego stron-
nictwa. Stosunki hitlerowców do
części austrjackich heimwehrėw
są dobrze znane, są starej daty.
Steidle i Pfriemer, którzy starali
się o to, aby ruch austrjacki zacho-
wał swoją samodzielność, ustąpić
musieli Starhembergowi, który
wspierał hitlerowców w powstaniu
monachijskiem, Starhemberg,
któremu udało się wśród heim
wehrów zyskać pełnomocnictwa
dyktatorskie, nigdy nie skrywał
swych sympatyj do niemieckich
hitlerowców, publicznie o nich
mówił i nakrótko przed wybora-
mi niemieckimi mianował na miej-
sce przewodniczącego wWiedniu i
gdzieindziej swoich przyjaciół z
Niemiec. W łych dniach urządza*

ją heimwehrzy wielką ilość ze-
brań w rozmaitych miastach
ausłrjackich, obecnie nie zdzi-
wi nikogo, że na manife-
stacjach tych, jako mówcy, wy-
stępować będą hitlerowcy z rze-
szy. Hakenkreuzlerzy z Bawarji,
którzy mają z państwem au-
strjackiem stałe stosunki, też
oświadczają, że hitlerowcy po
swem zwycięstwie w Niemczech
przystąpią do organizacji ruchu
heimwehrowskiego w Austrji aby
w odpowiednią chwilę mogli dojść
do władzy.

I tałej Polski.
Weterani szkolnictwa pol-
skiego a rozwiązanie Sejmu.

Zarząd Tow. Naucz. Szkół
Sred. i Wyższych komunikuje:

Rozwiązanie Sejmu i Senatu
pozostawiło w zawieszeniu sprawę
zasłużonych nauczycieli szkolni-
ctwa prywatnego w b. zaborze
rosyjskim i pruskim, którzy to
nauczyciele w latach niewoli, na-
rażając się na prześladowanie,
Znosząc niedostatek, krzewili pol-
ską oświatę i podtrzymywali w
młodych pokoleniach ducha na-
rodowego. Projekt ustawy bo-
wiem w sprawie zabezpieczenia
na starość bytu tych nauczycieli-
weteranów, przyjęty jednomyślnie
przez Komisję budżetową Sejmu
w dniu 26.1] b. r.. nie zdążył
przyjść pod obrady plenum. No-
wy więc Sejm będzie musiał za-
cząć sprawę nanowo. Tymczasem
ci nauczyciele najbardziej zasłu-
żeni wiodą na starość żywot w
wielkim niedostatku, nie mogąc
się nawet niejednokrotnie docze-
kać zaopatrzenia z t. zw. Daru z
łaski, ponieważ podania o tako-
we zalegają biura Ministerstw do-
póty, dopóki śmierć nie uwolni
tych nauczycieli od troskio chleb
powszedni. Zawieszenie tej spra-
wy jest tem boleśniejsze, że spo-
tyka tych najofiarniejszych pra-!
cowników na niwie oświatowej
właśnie w roku jubileuszu dwu-
dziestopięciolecia szkoły polskiej
w b. Królestwie Kongresowem.
Chyba, że sprawę tę da się roz-
wiązać drogą dekretu Pana Pre-
zydenta. Zarząd Główny T. N.
S. W., który już od dłuższego
czasu zabiegał o pomyślne roz-
strzygnięcie tej sprawy, będzie w
dalszym ciągu czynił wszelkie
starania w tym kierunku.

Przed soborem prawosław-
: nym.

Jak donosi agencja Press, w
niedługim czasie wznowione zo-
staną prace przedsoborowego ze-
brania Soboru Generalnego Auto-
kefalicznego Kościoła Prawosław-
nego w Polsce. W związku z
tem  Metopolita Djonizy ogłosił
odpowiednią ordynację  wybor-
czą, zatwierdzoną przez Ministra
Wyznań Religijnych i Oświece-
nia Publicznego. W myśl tej or-
dynacji członkami Soboru z urzę-
du są: metropolita Sw. Autoke-
falicznego Kościoła Prawosławne-
go w Polsce, biskupi diecezjalni
| wikarjusze.
W skład soboru wchodzą 'z

wyboru przedstawiciele kleru i
wiernych, przyczem na 2 duchow-
nych przypada 3 wiernych. Wy-
bory są trzystopniowe i odbywa-
ja się w zgromadzeniach para-
fjalnych, dekanalnych i diece-
zjalnych. . Prawo  wybieralnošci
przysługuje osobom wyznania
prawosławnego, obywatelom pol-
skim płci męskiej, mającym nie-
mniej, niż lat 30, które odbyły
w danej parafji ostatnią spowiedź
wielkanocną i znane są ze swej
pobożności chrześcijańskiej.

Nie mogą wybierać ani być
wybierani: niewykonujący chrze-
ścijańskiego obowiązku spowie-
dzi i komunji św, osoby skazane
wyrokiem za przestępstwa hań-
biące i przeciwpaństwowe oraz
znajdujące się pod śledztwem są-
dowem, osoby żyjące w konku-
binacie, osoby ekskomunikowane
i pozbawione godności duchow-
nej, bądź na mocy wyroku sądo-
wego lub dobrowolnego opusz-
czenia stanu duchownego.

Członkami Soboru z urzędu
są rektorowie seminarjów  du-
chownych krzemienieckiego i wi-
leńskiego, zaś kolegjum wykłada-
jących na studjum teologji pra-
wosławnej uniwersytetu warszaw-
skiego wybiera z pośród siebie
dwóch członków soboru.

Gdańsk usuwa pamiątki
polskie!

 

Z Gdańska donoszą © nowytn |
fakcie usunięcia pamiątki polskiej.
Usunięty « został mianowicie orzeł
polski z 16-go wieku w ratuszu sta-
romiejskim w Gdańsku, zdobiący
drzwi, które znajdują się w sieni te-
goż ratusza. Był to orze! biały na
czerwonem polu, umieszczony
wśród ornamentów ponaddrzwiami
W ostatnich dniach przy odna*
wianiu sieni ratusza orzeł ten Z0-
stał zupełnie zamalowany szarą
farbą tak, że znikł bez śladu.

Spełń swój obowiązek obywa*
telski, składając przynajmniej 10

groszy w pawilonie Ligi Morskiej
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Z LiLitwy.
Litwa a konferencja rolna.

MOSKWA. (Pat). Prasa sowie-
cka podaje za dziennikami litew-
skiemi, że na odbytej w Genewie
naradzie 9 państw, uczestniczą-
cych w konferencji warszawskiej,
postanowiono przekazać oficjalnie
rządowi litewskiemu rezolucje kon-
ferencji agrarnej i zaproponować
Litwie przyłączenie się do tych
rezolucyj. Pozatem miano zapro-
sić Litwę do wzięcia udziału w
dalszych pracach konferencji
agrarnej.

Układ przyjaźni między
Litwą a Turcją.

W' tych dniach wMoskwie
podpisano układ przyjaźni mię-
dzy Litwą a Turcją. Ze strony
naszej układ podpisał poseł li-
tewski w sow. Rosji J. Bałtruszaj-
tis, ze sttony Turcji—ambasador
turecki w Moswkie Hussein Rag-
hib-Bey.

Echa przeciwpolskich
ekscesów.

Jak podaje „Rytas”, sprawa
studentów, którzy brali udzlał w
ekscesach przeciwpolskich, zosta-
ła przekazana Sądowi Uniwersy-
teckiemu. Na Sąd pozwano 13
osób. Prezesem Sądu jest prof.
Stankiewicz.

Powstanie więźniów za-
trudnionych „na 9 forcie w

Kownie.
Na 9 forcie w Kownie* wy-

buchło powstanie wśród zatrud-
nionych tu więźniów. Powstanie
te wydarzyło się w następtją-
cych okolicznościach. Rano,/jak
zazwyczaj, przywieziono tu na
prace grupę więźniów kryminal-
nych. Cały dzień więźniowie pra-
cowali i nadzorcy nie spostrzegli,
by knuli jakieś zamiary. Gdy jed-
nak o godz. 4 i pół nadzorcy
szykowali się do wysłania więż-
niów do zakładu karnego na dwóch
z'nich napadła grupa więżniów
rozbroiła ich i rzuciła się do
ucieczki. Gdy nadzorcy usiłowali
przytrzymać uciekających, uzbro-
jeni więźniowie dali do nich
strzały, w wyniku których został
ciężko ranny nadzorca. Inny nad-
zorca otrzymał obrażenia skut-
kiem uderzenia siekiery. W wy
niku utarczki 6 więźniów zbiegło,
pozostałych przytrzymano i od-
stawiono do więzienia.

Sprawa aresztowania pre-
zesa Pol. Tow. Oświatowe-
go „Pochodnia* p. Budzyń-

skiego.
Jak już donosiliśmy wczoraj,

aresztowany w niedzielę przez po-
licję litewską prezes T-wa „Po-
chodnia, p. W. Budzyński, został
zwolniony z aresztu w urzędzie
policji kryminalnej przy ul. Leś-
nej, gdzie osadzono go natych-
miast po przywiezieniu do Kowna
z Kibert.

Jak pisze „Dzień Kowieński*—
zgoła niespodziewane zaareszto-
wanie jednego z przywódców na-
szej mniejszości narodowej, posła
od ludności polskiej Litwy do
dwuch Sejmów, osoby, cieszącej
się powszechnym szacunkiem i
powagą nietylko już we własnem
społeczeństwie, lecz też wysoce
cenionej przez inne, obudziło
uczucie niepokoju i przygnębie-
nia. Napróżno zadawano sobie
pytanie, co mogło być przyczyną
aresztu, żadne bowiem wyjaśnie-
nie ze strony miarodajnej w cią-
gu ubiegłycłh dwuch dni nie na-
stąpiło.

Natychmiast po otrzymaniu
wiadomości o zwolnieniu, redak-
tor „Dnia Kowieńskiego” udał się
do p. prezesa Budzyńskiego, aby
złożyć mu, jako opinję całego
społeczeństwa polskiego w kraju,
wyrazy współczucia, tudzież głę-
bokiej radości i ulgi z powodu
zwolnienia z aresztu.

Przy tej sposobności zasiągnę-
liśmy u p. Budzyńskiego infor-

 

macji,”co właściwie bylo przyczy-
ną jego zaaresztowania. Jak wia*
domo, prasę obiegały pogłoski,
według których p. Budzyński ma
być podejrzany o „utrzymywanie
stosunków z państwem obcem“
(„Lietuwos Aidas“), ryskie zaś
„Siegodnia" wprost podało, po-
wołując się na kowieńskie „Idi-
sche Stimme*, iż p. Budzyński
jest poszlakowany o szpiegostwo.

Wobec oczywistego niepraw-
dopodobieństwa powyższych przy-
puszczeń, którym społeczeństwo
nie mogło dać wiary, nader waż-
nem było wysłuchać opinji w tej
sprawie samego p. Budzyńskiego.

Wystarczy zaznaczyć, iż przy-
puszczenie, aby osoba, stojąca
na świeczniku społeczeństwa ob
darzona w całej pełni jego za-
ufaniem, której moralne oblicze
i działalność społeczna jest do-
statecznie znana od szeregu lat,
  

Konstytuła w Dahomeju.
„Myśl Niepodlegia” podaje na-

stępujące aktualne wspomnienie:
Kiedy król Dahomeju odwie-

dził Paryż, a było to za panowa-
nia Napoleona III go, zaprowa-
dzono go na posiedzenie parla-
mentu. Gdy wytłomaczono egzo-
tycznemu władcy, że jest to zgro-
madzenie narodowe, uchwalające
budżet i posiadające obowiązek
sprawdzania, czy rząd wydatko-
wał pieniądze zgodnie z prawem,
wpadł w zachwyt: Wierzyciele,
bankierzy cudzoziemscy, zarzu-
cali mu gospodarkę nad stan, on
zaś niezawsze miał się czem tło-
maczyć. Przeto, wróciwszy do
ojczyzny, odbył natychmiast kon-
ferencję z ministrem skarbu, a
dowiedziawszy się, że jakiś na-
trętny dusigrosz znowu wyprawia
awantury o niezapłacony weksel,
oświadczył:
— Trudna rada, trzeba u nas

założyć parlament.
| woli królewskiej stało się za-

dość. 4
Z Kotonu i Widahu spędzono

do stolicy bardziej rozgarniętych
/ murzynów. Sam monarcha miał

dla nich wykład o obowiązkach
poselskich. Jednym przykazał po-
pierać wnioski rządowe, innych
wyznaczył do opozycji. Poczem
dokonał uroczystego otwarcia
sesji, poleciwszy w kuluarach
——>—iii ——

 

była zdolna do tego rodzaju
„pracy“ jak szpiegowanie i wo-
gėle mogla mieč coš wspėlnego
za specyficznym moralnym cha-
rakterem tej „pracy*, wypada
zgóry uznać, jako rzecz wręcz
absurdalną. Należy też stwierdzić,
iż się miało tutaj do czynienia
poprostu z poczynioną przez ko-
goś w pewnym celu denuncjacją,
którą śledcze władze policyjne
dzięki własnej niedostatecznej
ostrożności czy łatwowierności zo-
stały wprowadzone w błąd.
W czasie pobytu w Kownie

p. Budzyńskiego odwiedził szereg
przedstawicieli polskich  organi-
zacji i instytucji społecznych oraz
osoby prywatne, składając wyra-
zy współczucia z powodu przeby-
tej przykrości oraz wyrazy radości
w związku z przypuszczeniem go
na wolności.

   

ustawić swój pomnik z napisem:
„Twórcy parlamentaryzmu daho-
mejskiego”.

Ale sielanka
trwała krótko.

Już na pierwszem posiedzeniu
weszły pod obrady przedłożenia
koronne. Część zgromadzenia,
wierna przykazaniom króla, gło-
sowała za ich uchwaleniem. Lecz
druga część, powołując się rów-
nież na królewski przywilej, opo-
nowała energicznie i wytrwale.
Doniesiono o tem królowi. Ten

parlamentarna

wezwał do siebie ministra spra-
wiedliwości:

+ — Powiedz mi — zapytał —
czy poddanemu wolno sprzeci-
wiać się woli pana?

— Nie wolno — odparł bez
wahania minister.
— A gdybym ja sam pozwolił

na coś podobnegoz — spytał po-
nownie król.

Minister
odpowiedzi:
— Król może

czego chce od poddanego, po-
nieważ jest królem. Lecz podda-
ny jest od tego, aby zgadywal
intencje pana, chociażby ich sam
pan nie znał. Tak uczy prawo
dahomejskie.
— Maszsłuszność—rzekł roz-

pogodzony monarcha.
| rozkazał ściąć głowy wszyst-

kim oponentom.

nie zawahał się w

 

 
 

Uszkodzenie popiersia premjera
J. Pilsudskiego.

„Robotnik" donosi:
Właściciel zakładu fotograficz-

nego p. f. „Foto-Arte” otrzymy-
wał kilkakrotne anonimy,  któ-
rych autor domagał się bezzwłocz-
nego usunięcia z wystawy rzeź-
bionego popiersia premjera dE
sudskiego. Listy anonimowe wła-
ściciel firmy, p. Miernicki, okazał
komisarzowi policji Zdanowiczo-
wi, który polecił dozorcom noc-
nym roztoczenie opieki nad wy-
stawioną rzeźbą.
W nocy z wtorku na środę

przed dom przy ul. Marszałkow-
skiej 50, gdzie mieści się firma,
zajechała autodorożka, w której
znajdowało się dwóch mężczyzn.
Jeden z nich wyszedł i rzucił
dwa duże kamienie, z których
jeden rozbił olbrzymią szybę wy-
stawową we wspomnianym za-
kładzie fotograficznym.

Odłamki szyby uszkodziły kil-
ka wiszących na wystawie port-
retów, kamienie zaś — gipsowe
popiersie marsz. Piłsudskiego.

Sprawcy wybicia szyby szybko
wsiedli do samochodu, który
pomknął w stronę dworca Głów-
nego, a następnie skręcił w jed-
ną z bocznych ulic.

—-——-

„Prawda nie schodzi na zie-,

mię pod postacią systemu, lecz

pod postacią światła”.

A. Mickiewicz.
  

 

' go, swoje stoisko,

Kronika II Targów
Północnych.

Związek Straży Pożarnych
woj. Wileńskiego przy or-
ganizacji „Tygodnia Stra-

žackiego“.
Zgodnie ze swoim tegorocz-

nym programem, Zarząd Związku
Straży Pożarnych woj. Wileńskie-
go urządził na Targach Północ-
nych w gmachu b. Teatru Letnie-

w celu wyka-
zania dorobku przemysłu pożar-
niczego oraz dokonanej pracy w
dziale organizacji obrony przeciw-
pożarowej i jej potrzeb.

Oprócz bardzo ciekawych ty-
pów najnowszych sikawek moto-
rowyck i gaśnic chemicznych, a
także węży i chodników, wy-
mowne są plansze Związku Wo-
jewódzkiego ilustrujące organiza-
cję Straży i Związku, a w szcze-
gólności 4 sceny „gdzie straż jest
i gdzie straży niema* oraz pro-
porcjonalne wykazanie przy p3-
mocy figur, ilościowego przyrostu
straży w ciągu 10-ciu lat, liczbę
obecną i liczbę jaka być winna,
by obrona przed pożarami mogła
być tak skuteczną jak w innych
województwach.

Bardzo interesująco zapowia-
da „się zakończenie „Tygodnia
Strażackiego” dnia 28-go b. ni.
(w niedzielę) w Wilnie. .

Pochód rozwoju pożarnictwa
rozpocznie się o godz. 13ej z
placu Łukiskiego przez ulice:
Mickiewicza i plac Katedrałny do
„Targów Północnych" gdzie od-
będą się zawody jednostkowe o

przez niektórych historyków męstwa osobistego,

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

Tedy nie wola lub kaprys jednostki, nie jakiś
przypadek, ale żelazna logika dziejowa przyprowa-
dziła obydwa wojska: polsko-litewskie i krzyżackie
na błonia Grunwaldu gdzie 15 lipca 1410 r. odbyć
się miał wiekopomny „sąd Boży”, jak nawet nie-
miecki, współczesny kronikarz Piotr Waynknecht—
nazywa tę bitwę.

Nie jest zadaniem niniejszego szkicu opisy-
wać jej przebieg, powszechnie, zresztą znany. Słów
kilka tylko pragniemy poświęcić roli, jaką odegrał
tam Witold. Rolę tę spopularyzował w społeczeń-
stwie naszem Matejko, który postać Witolda umie-
ścił w samym środku wspaniałego «©brazu swego,
przedstawiającego bitwę grunwaldzką. Atoli względy
artystyczne nie zawsze idą w parze z rzeczywisto:
ścią dziejową. Jakoż naczelne dowództwo nie spo”
czywało bynajmniej w rękach Witolda, ale rady
wojennej, skiadającej się z ośmiu dostojników ko-
ronnych, którymi byli kasztelan krakowski Krystyn
z Ostrowa,*wojewoda krakowski Jaśko Tarnowski,
wojewoda poznański Sędziwoj z Ostroroga, wojew.
sędomirski Mikołaj z Michałowa, podkanclerzy ko-
ronny Mikołaj Trąba, marszałek królewski Zbigniew
z Brzezia, podkom. krakowski Piotr Szafrarfec
i młody książę mazowiecki Aleksander Ziemowi-
towicz. >

Witold dowodził skrzydłem prawem, litew=
skiem, jednakże w ramach ustalonego przez polską
Radę Wojenną planu. Co się tyczy wysławianego
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którem miał się Witold dnia tego tak nadzyczajnie
odznaczyć, nie zaprzeczając temu faktowi, nie czy-
niąć nikomu najmniejszej ujmy, zaznaczyć trzeba,
że młodszy tylko o dwa lata od Jagiełły Witold,
liczył podonczas 60 lat — jest to wiek, w którym
zazwyczaj siły fizyczne przestają dorównywać naj-/
bardziej nawet rycerskiemu animuszowi.

Co się tyczy zadania które przypadło Witol-
dowi jako wodzowi skrzydła prawego, litewskiego—
było ono niezmiernie trudne jeżeli uwzględnimy
brak wyćwiczenia, brak kultury rycerskiej w szere-
gach litewskich, które zaraz na wstępie nie wy-
trzymały potężnego natarcia krzyżackiego, zachwia-
ły się i mimo rozpaczliwych wysiłków i nawoływań
Witolda rzuciły do bezładnej ucieczki, przyczem
niektóre oddziały litewskie tak dziki ogarnął po-
płoch, iż nie oglądając się poza siebie, pędziły
wiele dni, zanim oparły się w ojczystej Litwie, roz-
siewając tam fantastyczne wieści o przegranej.
Chlubny wyjątek stanowiły pułki ruskie, zwłaszcza
trzy bohaterskie roty Smoleńszczan, które, opusz-
czone przez Litwę, wokoło obskoczone przez zwy-
cięskich Niemców, przedarły się przez wrogi pierś-
cień i połączyły ze skrzydłem polskień.

Tak więc Witold, na początku, zaraz bitwy, zo-
stał niejako wodzem bez wojska, w czem oczy-
wiście nie było jego winy, przeciwnie, z uznaniem
podkreślić należy, że nie dał się on porwać zawrot-
nej fali uciekających swych rodakówi wytrwał mę-
żnie na stanowisku aż do końca. Sprawiedliwość
nakazuje też przyznać, iż część i to dośc znaczna
pułków litewskich, w pierwszym zaś rzędzie od-
działy tatarsko - litewskie opamiętały się rychło,a
wracając niespodzianie ze swej ucieczki, mieszając

nie wiedzieć,

mistrzostwo województwa, poka-
zy działania najnowszych narzę-
dzi motorowych i prób ga-
szenia pożarów chemicznym spo-
sobem, oraz efektowne čwicze-
nia figurowe Wileńskiej Straży
Pożarnej, z zapalonemi pochod-
niami, na zakończenie w porze
wieczorowej.

Zawody jednostkowe, do któ-
rych zgłoszenia już zamknięte,
składają się z biegu na torze dłu-
gości 200 mtr. w pełnem uzbro-
jeniu, z przeszkodami, jak rowy,
kładki, parkany, tunel i wspnia-
nie oraz opuszczanie się po drąż-
kach, a także rozwijania linji wę-
żowej. -

Corso kwiatowe na Targach
Północnych.

Niedzielne Corso kwiatowe za-
powiada się doskonale, zwłaszcza
jeżeli słoneczna pogoda dopisze,
to na godzinę 3:-cią w niedzielę
„na Targi przybędzie całe Wilno.

Zgłosiło się już dużo prywat-
nych osób na udział w Corsie,
jak również panowie przedstawi-
ciele firm samochodowych mają
wystąpić z bardzo pomysłowemi
dekoracjami wozów. Panowie
kwiaciarze będą mieli przygotowa-
ne całe snopy ciętego kwiecia
aby publiczność wileńska in gre-
mio mogła wziąć udział w zaba-
wie waiki kwiatów serpentyn i
confetti.

Na sędziów konkursowych pro-
szeni są: P. dyrektcr Targów
Łuczkowski, p. prof. Ferdynand
Ruszczyc, panie lwaszkiewiczowa,
Samurewiczowa i panowie dyr.
Krauze, kierownik Szkoły Ogrod-
niczej, Raube, kierownik Szkoły
Zdobniczej i Krywko, inspektor
T-wa Ogrodniczego.

Zgłoszenia przyjmuje jeszcze
T-wo Ogrodnicze, Sierakowskie-
go 4, od g. 9—3 i Narod. Org.
Kobiet, Orzeszkowej 11, od 11-ej
do 1-ej.

Pożyczka rzemiosłom na
udział w Targach Północ-

nych.

Za pośrednictwem Izby  Rze-
mieślniczej w Wilnie, Bank Go-
spodarstwa Krajowego udzielił
rzemieślnikom wileńskim 50.000
zł. pożyczki na urządzenie wy-
stawy rzemiosł na Targach Pół-
nocnych. Specjalna komisja zło-
żona z przedstawiaieli cechów,
chrześcijan i żydów, podzieliła tę
pożyczkę w ten sposób, że
chrześcijanom przypadło 32.000
zł. żydom 18.000 zł.

Cechy chrześcijańskie pożycz-
kę podjęły i wykorzystały ją na
urządzenie swych stoisk na Tar-

gach. Natomiast żydzi, swych
18.000 zł. z Banku nie podjęli, a
wzięli pożyczkę z banku żydow-
skiego. W ten sposób żydzi nie
tylko podważyli powagę Izby Rze-
mieślniczej i nie wykorzystali
swego kredytu, lecz również unie-
ruchomiając 18.000 zł. nie dali
możności cechom  chrzešcijan-
skim urządzenia okazalszej wy-
stawy.

Mimo to, wystawa produkcji
rzemieślników żydowskich nawet
w 10 procentach nie dorównywa
wystawie rzemieślników  chrze-
ścijańskich. w.

Sport.
Jutro odbędzie się bieg ko-
larski o puhar przechodni
„Dziennika Wileńśkiego".

A więc już jutro usłyszymy
strzeł startera i ujrzymy walczą-
cych z sobą kolarzy o puhar
przechodni „Dziennika Wileńskie-
go”. Jutro będziemy mieli no-
wych zwycięzców i nowe przeży-
wać będziemy emocje sportowe.

Zgłoszonych do biegu do
chwili obecnej jest 18 zawodni-
ków: Kalinowski (mistrz zeszło-
roczny), Maciejkiewicz mistrz dłu
godystansowy i najpoważniejszy
rywal Kalinowskiego,  Gotowski
Br. i Gotowski Wł., Wojczyński,

Krzyżewicki, Ciesiun, Chochło-
wicz, Hawryłkiewicz, Orłowski,
Kulewicz, Kamilewicz, Czeczot,
Serbej, Wacić, Druttel, Dzierkow-
ski, Rybak. Przypuszczać należy,
iż cały szereg kolarzy zgłosi się
bezpośrednio w dniu zawodów
na start.

Bieg budzi ogromne zaintere-
sowanie wśród sportowców Wil-
na i przypuszczamy, że z roku
na rok ilość zawodników będzie
wzrastała jak też i konkurencja
stawać się będzie silniejszą.

Chciałbym dzisiaj jeszcze zwró-
cić uwagę zawodników na trud-
ność trasy i na szereg zakrętów
jak i na stan bruku w niektórych
miejscach. Bieg zamiast p. Mo-
roza. który uległ nieszczęśliwemu
wypadkowi na motocyklu, prowa-
dzić będzie p. Balul wskazując
pierwszym kolarzom trasę. Za
ostatnim zawodnikiem jechać bę-
dzie auto, które ożnaczać ma
zamknięcie biegu. Wszyscy za-
wodnicy muszą ściśle zastosować
się do regulaminu biegu, który
będzie ogłoszony na starcie. Na
trasie ustawione będą punkty
kontrolne, przez które wszyscy
kolarze muszą przejechać, gdyż
w przeciwnym razie będą zdy-
skwalifikowani.

Zbiórka wszystkich zawodników
o godzinie 12 przy ul. Królewskiej 5.
u p. Kuiewicza A. (zakład fryzjer-
ski), gdzie zostanie urządzona
szatnia. Ztamtąd 15 m. przed 13
kapitan Wil. T. C. p. Felitan za-
rządzi zbiórkę i wszyscy zawod-
nicy w szyku udadzą się przez
plac Katedralny na start“ przed
pałac Tyszkiewicza.

Bieg rozpocznie się punktual-
nie o 13 godzinie. Do zawodów
mogą zgłaszać się wszyscy do
godz. 12.30 na miejscu zbiórki u
p. Feiitana i p. Andrukowicza.

Nurmi w Warszawie.
Wczoraj o godzinie 17 w War-

szawie biegał Nurmi z Kusociń-
skim i Petkiewiczem na5000mtr.
Bieg wygrał Nurmi w czasie 14
min. 54 sek., 2) Kusociński 14,56,
(nowy rekord) 3) Petkiewicz 15
min. 20 s.

Zawodom przyglądało się kil-
kanaście tysięcy publiczności.

Piłka nożna.
Dzisiaj o godzinie 15 na boi-

sku Makabi gra Lauda z drużyną
Makabi mecz towarzyski.

Ja. Nie.

Z POGRANICZA.
Znowu zatrzymanie „tech-
ników* komunistycznych.
Władze śledcze w pobliżu

stacji kolejowej  Olechnowicze
zatrzymały 2 techników komuni-
stycznych żydów przy których
znaleziono w walizkach 22 klg.
bibuły wywrotowej przeznaczonej
na kolportowanie wśród e

d

Ucieczka 5-ciu więźniów
politycznych z Rosji so-

wieckiej.

W nocy z dnia 17 na 18
września r. b. na przedpolu od-

cinka granicznego Domaniewicze
patrol K. O. P. w składzie 2-ch
szeregowych i podoficera został

 

„zaalarmowany silną strzelaniną,
pochodzącą od strony granicznej
wsi Gruzdowa. Strzelanina trwała
blisko 20 minut, po tym czasie
od strony granicy sowieckiej wy-
sunęło się kilku osobników ubra-
nych po chłopsku. Na wezwanie
„kto idzie, ręce do góry" niezna-
jomi oświadczyli „swoi*, poczem
podnieśli ręce. Nieznajomymi
okazali się zbiegli więźniowie po-
lityczni w ilości 5 osób. Oświad-
czyli oni, iż zdołali oni zbiec z
więzienia borysowskiego. Na gra-
nicy, patrole straży granicznej
sowieckiej urządziły na nich za-
sadzkę i obławę podczas której
zastrzelono dwóch ich towarzy-
szy. Zbiegów skierowano do nej-
bliższej strażnicy, gdzie udzielono
im noclegu i pokarmu. (d)

Witold dziełem, które imię jego
barbarzyńcy* po całym świecie i rzuciło niezasłużo-

Aktualne uwagi
: a włosach.
Omawiając wpływ słońca na

włosy, uwzględnić należy odręb-
ne jego działanie na włosy, tu-
dzież na skórę głowy, w której
usadowione są korzonki włosów.
Na włosy działają promienie
słońca z reguły ujemnie. Płowie-
nio, przedwczesna siwizna, łamli-
wość, oto następstwa našwietla-
nia słońcem. Wpływ zaś słońca
na skórę głowy może być ni-

 

szczący lub zbawienny,  zale-
źnie od prawidłowego stanu,
wzgiędnie chorobowego skóry.
Do schorzeń zaliczyć należy mi-
nimalne nawet zmiany łojotoko-
we, wpostaci łupieżu lub tlu-
stej miazgi. Skóra taka, zadra-
żniona kwasami  tluszczowemi,
ulega zgubnym dla korzonków
zmianom zapalnym, jeśli bywa
naświetlana,  Przekrwienie zaś
słońcem zdrowej skóry działa na-
wet zagęszczająco. O tem pamię-
tać powinni mężczyźni, którzy
strzygą w lecie włosy. Przerze-
dzone włosy  zagęszczają się,
ješli po wyleczeniu schorzeń,
udostępni się strzyżeniem na-
świetlanie skóry słońcem. Kto nie
może zasięgnąć porady u lekarza-
specjalisty, niechaj  zobojętnia
kwasy tłuszczowe  dwukrotnem
myciem tygodniowo Shampoonem
D-ra Lustra, strzyże włosy krótko
a skórę naświetla słońcem. Po-
nieważ w lecie łatwo jełczeje
tłuszcz na głowie, powinny ko-
biety myć często tym lekarskim
preparatem głowę, celem zapo-
bieżenia marnieniu włosów.

Dr. Z. B.
 

Z KRAJU.
Nadużycia w szpitalu troc-

kim.
Władze śledcze wykryły wiel-

kie nadużycia popełnione przez
administratora szpitala państwo-
wego w Nowych Trokach Stani-
sława Kuryłło. Z polecenia władz
wojewódzkich Kuryłło niezwłocz-
nie zwolniony został ze służby,
zaś sprawę nadużyć skierowano
na drogę sądową. (d)

Tragiczny wypadek.
Wstrząsający wypadek zdarzył

się na polu wsi Rozwadów Mały
gm. derewnickiej, podczas które-
go ciężko zranion4 została 29
letnia Jadwiga Komarowska przez
dużego buhaja. Komarowskę byk
napadł z tyłu i przebił ją rogaini
niemal na wylot. Byka tego roz-
wścieczyła czerwona  spodnica
Komarowskiej. (d)

Śmiertelna jazda.
Podczas pojenia koni w rzece

Wilji, jeden z koni uniósł 14 let-
niego J. Pożniaka mieszkańca
m. Kamień. Koń niósł chłopca w
pełnym galopie przez całe mia-
steczko i kolo domu Z Bazylew-
skiego zrzucił na ziemię Póznia-
ka, który padając połamał sobie
żebra i uległ silnemu wstrząśnie-
niu mózgu. Po godzinie chłopak
zmarł. (d)

Aresztowanie Świstuna.
BIAŁYSTOK. (Pat.). W Białym=

stoku zatrzymano pod zarzutem
działalności antypaństwowej nie-
jakiego Konstantego Swistuna,
działacza 'ze Stronnictwa Chłop-
skiego na terenie województwa.
Zebrany  materjał skazuje, že
Swistun współpracował z czynni-
kami wywrotowymi. W czasie r=-
wizji przeprowadzonej w miesz-
kaniu Swistuna znaleziono sze-
reg kompromitujących dowodów.
Władze sądowe osadziły Swistu- '
na w więzieniu.

Konferencja graniczna
z władzami sowieckiemi.
Na odcinku granicznym Dzisna

w poniedziałek 21 września r. b.
odbędzie się konferencja polsko-

 

sowiecka poświęcona sprawom
uregulowania spławu drzewa na
Dźwinie oraz sprawom lokalnym

się w ciżby bitewną, zabijając zwłaszcza konie ry- rozstawiło jako

cerstwa, niemało przyczyniły się do zwycięstwa.
Na tem miejscu zaznaczyć trzeba, iż wieko-

pomna owa bitwa grunwaldzka, dzięki udziałowi
w niej z jednej strony kwiatu rycerstwa niemiec-
kiego, z drugiej strony, wsławionych w niezliczo-
nych igrzyskach bojowych. na dworach zachodnich
w walkąch z Maurami rycerzy jak Zawisza Czarny,
jego brat Jan Farurej, Tomasz Kalski, Dobiesłach
Puchała, Skarbek z Gór, Klemens Moskorzewski
i wielu innych miała charakter raczej turnieju, tak
tam wszystko, od początku do końca ściśle i dro-
biazgowo odbyło się według zasad honoru ry-
cerskiego. Owe przysłane przez Krzyżaków przed
rozpoczęciem bitwy królowi polskiemu dwa mie-
cze również nie były wyrazem jakiejś buty nie-

mieckiej, jak to nieświadomi zwyczajów średnio-
wiecznych osądzili, ale odpowiadały przyjętym
ogólnie formom, i oznaczały wyzwanie w szranki

bojowe. s
To też gdy po skończonej bitwie i odniesio-

nem świetnem zwycięstwie okazano królowi jeń-

ców, ten większość z pośród nich, zgodnie rów-

nież ze zwyczajem rycerskim, zwolnił na słowo.
A byli między jeńcami komtur Markward Szalzbach
i wójt Sambijski Schonburg. obydwaj osobiści

wrogowie Witolda. Tych Witold sobie wyprosił

w zapłatę za zasługi dnia tego. Zgodził się król

po niejakiem wahaniu, upominając, aby zemsty

nie wywierał, owszem litość okazał pokonaniem.
Mimo to Witold, podrażniony podobne hardą od-
powiedzią Salzbacha, kazał bezbronnych jeńców

ściąć. Fakt: ten wywołał ogólne oburzenie pośród
rycerstwa polskiego, świadomego reguł i etyki ry*
cerskiej. Sam król gorzko wypominał ten czyn

okrutny. Piękny dzień w życiu swoim zakończył

ną plamę na niepokalanie czysty honor rycerstwa
polskiego. M

Po krótkiem wytchnieniu na błoniach Grun-
waldu pociągnął król z Witoldem pod Malborg. Tu
jednak stała się rzecz niespodziana. Witold, pod
pozorem, że wojska jego „od zbyt wytwornego
jadła, do którego nie były przyzwyczajone, pocho-
rowały się na biegunkę” — opuścił króla i pociąg-
nął na Litwę, jeczcze mu król dać musiał sześć
„polskich chorągwi, by strzedz przed niespodzianym
napadem. Wojska polskie, nie posiadające dosta-
tecznie dział oblężniczych, niebawem odstąpić mu-
siały z pod murów Malborga. Tak zmarnowane zo-
stały owoce zwycięstwa grunwaldzkiego.

Ówczesna opinja polska wprost zarzucała Wi-
toldowi grę podwójną i tajne sprzyjanie Zakonowi,
aby nie dopuścić do zbytniego rozwoju potęgi
polskiej.

Była to polityka krótkowzroczna: o ile bo-
wiem Polska, pokonawszy doszczętnie Krzyżaków,
odzyskałaby już wonczas Pomorze — jej siły eks-
pansywne zwróciłyby się na zachód, co rozwiązało-
by raczej Witoldowi ręce na wschodzie. Z drugiej
strony wyzyskując jak należy zwycięstwo Grun-
waldzkie mógł Witold z powrotem otrzymać nie
tylko Zmudź, lecz także Prusy Wschodnie, z Kró-
lewcem, gdzie podonczas element etnograficzny
litewski był jeszcze bardzo silny.

Dzięki uporowi Witolda utwierdzili się Niemcy
w Prusach i stworzyli z nich potężny bastjon niem-
czyzny na zachodzie, równie niebezpieczny dla
Polski jak i dla Litwy.

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

— Spisy wyborcze zakoń-

czone. Magistrat m. Wilna ukoń-

czył już spisy osób uprawnionych

do głosowania do Sejmu i Se-
natu.
W biurach meldunkowych do-

tychczas unieważniono 12 tys.
kartek wyborczych. (d)
— Aresztowanie. Redaktor

odpowiedzialny „Gazety Warsz.”

Stanisław Włodek, który jako

pporucznik:rez. 5 p. leg., odbywał

w Wilnie ćwiczenia, został w przed-

ostatnim dniu ćwiczeń aresztowa-
ny i osadzony w więzieniu.

Sprawy miejskie.
— 0 uporządkowanie z. Win-

gry. Zapewne w celu poglądowe-
go uświadomienia spółczesnego
pokolenia, jak tu niegdyś żyły
pierwotne ludy nasze, przewiele-
bny magistrat konserwuje w na-
szym grodzie takie zakątki, które
nie miałyby racji bytu w żadnem
praworżądnem mieście.

Do jednego z takich zakątków
należy w samem środmieściu nie-
szczęsny zaułek Wingry—Zdrojo-
wy. Środek jego stanowią kamie-
nie i ostre gruzy, przerzynane
głębokiemi rozpadlinami, boki zaś
są tak urwiste i nierówne, że
przechodniom grozi kalectwo
wskutek upadnięcia.

A przecież ów zaułek nie jest
bezludziem, gdyż, prócz właści-
cieli znajdujących się przy nim
domów, mieszka w nim kilkanaś-
cie rodzin, których członkowie
codzień, idąc do pracy, muszą
łamać nogi na tem fatalnem bez-
drożu. Przeto wnieśli do magi-
stratu 16-VII b. r. podanie, pro-
sząc o możliwe uregulowanie sta-
nu owego zaułka, gdy zaś nie
otrzymano żadnej rezolucji, wnie-
siono w tejże kwestji podanie i
do województwa, jednak dotąd

żadnej odpowiedzi niema.
Jesień się zbliża, a z nią sło-

ta, która ostatecznie uniemożliwi
chodzenie po tym zaułku, a głów-
nie dowóz opału dla mieszkań-
ców.

Przecież M. S$. W. nawet po
wsiach zarządziło obecnie bruko-
wanie wiejskich ulic, a u nas w
samem śródmieściu są jeszcze

cierniste drogi.
— Pozwolenia na budowę

nowych domów. Sekcja techni-
czna Magistratu m. Wilna wydała
zezwolenie na budowę 5-ciu do-
mów drewnianych na Zwierzyńcu
i Antokolu, oraz 3-ch domów mu-
rowanych w śródmieściu. (d)

Sprawy administracylne.
— Kontrola szybkości po-

jazdów mechanicznych Nasku-
tek zarządzenia Starosty Grodz-
kiego codziennie, w różnych punk-
tach miasta, przeprowadza się
kontrola szybkości wszystkich po-
jazdów mechanicznych, jak auto-
busy, taksówki, zamochody pry-
watne, motocykle.

„GOLJAT ARMSTONG“ Sensacyjno-awanturni:

W wyniku dotychczasowych
inspekcyj odebrane zostaly 5 sz0-
ferom pozwolenia na prowadze-
nie pojazdów mechanicznych (bi-
lety szoferskie) i winni pociągnię-
ci zostali do odpowiedzialnošci.

Maksymalna szybkošė dla po-
jazdów mechanicznych na tere-
nie miasta, okrešlona przez obo-

wiązujące przepisy, wynosi 30
klm. na godzinę, na mostach 20

kim. i na skrzyżowaniachulici
dróg 10 klm.

DZA

Sprawy rzemieślnicze.
— Uszczupienie zjazdu mło-

dzieży rzemieślniczej. Projekto-
wany poprzednio wszechpolski
zjazd zrzeszenia młoczieży rze-
mieślniczej w Wilnie nie odbę-
dzie się ze względu na toczącą
się na terenie całej Polski akcję
przedwyborczą. Odbędzie się na-
tomiast zjazd młodzieży rzemieśl-
niczej tylko z terenu woj. Wileń-
skiego.

Wszechpołski zjazd odbędzie
się prawdopodobnie w roku przy-

j,szłym, w okresie jakiegoś obcho-
jbdu o ogólnem znaczeniu. (w)

Starosta Grodzki uprzedza, A * Sprawy uniwersyteckie.
w wypadkach stwierdzenia prze-
kraczania tych norm szybkości,
winnych ścigać będzie z całą
bezwzględnością prawa. i

Winni pozbawieni będą po-
zwoleń na prowadzenie pojazdów
mechanicznych i ulegną surowej
karze do aresztu włącznie.

Zaznaczyć należy że maksy-
malna szybkość dozwolona na ul.
Zamkowej, gdzie już były” dwa
wypadki śmierci, jest stanowczo
za wielką. Starostwo Grodzkie
powinno w myśl życzeń  miesz-
kańców naszego miasta, ograni-
czyć ją do 10—15 klm.
— Zmiany administracyjne.

Wojewoda Wileński przeniósł asse-
sora VIII st. st. w starostwie w
Oszmianie, Michała Masłowskiego
do starostwa powiatowego w Mo-
łodecznie, na jego zaś miejsce
przeniósł z Oszmiany sekretarza
IX st. sł. starostwa Mołodeczań-
skiego, Stanisława Pndruszczaka.

Sprawy wojskowe.
— Wcielenie do szeregów

poborowych. Dowiadujemy się,
iż wcielanie do szeregów pobo-
rowyeh rocznika 1909 ukończone
zostanie od 10 października r. b.
Karty powołania zostaną wkrótce
rozesłane.

Obecnie zbliża się ku końco-
wi rejestracja rocznika 1912. Po
terminie 3Q września r. b. wszy-
scy ci poborowi, którzy w prze-
widzianym terminie nie zareje-
strowali się, ulegną karze. (d)

Poczta i telegraf.
— Nagroda za wykrycie

sprawców kradzieży na pocz-
cie w Grodnie. Pragnąc przyczy-
nić się do wykrycia sprawców
kradzieży, dokonanej w Urzędzie
pocztowym Grodno | w dniu 3
września 1930 r. — pracownicy
tego Urzędu oświadczają, że wy-
płacą dwa tysiące złotych nagro-
dy temu, kto ujawni sprawców,
względnie przyczyni się do ich
wykrycia. Kwotę deklarowaną wy-
płaci Zarząd Koła Miejscowego
Pracowników Poczt i Telegrafów
w Grodnie. Dyskrecja zapewniona.

Z życia cechów.
— (ech stolarzy wzywa wszyst-

kich  majstrėw, czeladników i
uczniów, żeby stawili się w nie-
dzielę, na godz. 2-gą po południu
przed bramą Targów Północnych,
celem obejrzenia takowych. Wstęp
30 groszy.

— Nowy rektor Uniwersy-
tetu Stefana Batorego. Wybra-
ny na bieżący rok akademicki
rektor Ulniwersytetu Stefana Ba-
torego dr. Aleksander Januszkie-
wicz złożył w dniu 19 b. m. wi-
zytę p. wojewodzie Raczkiewi-
czowi, który w tym samym dniu
rewizytował p. rektora,

Sprawy szkolne.
— Kurs instruktorski pracy

społeczne - oświatowej organi-
zuje Okręg Wileński Stowarzysze-
nia Chrz.- Nar. Nauczycielstwa
Szkół Powsz. w dniach od 22 do
25 września r. b. Protektorat nad
Kursem objął Kurator Okręgu
Szkolnego Wileńskiego p. Stefan
Pogorzelski. Otwarcie Kursu na-
stąpi dn. 22 b. m. o godz. 9 ra-
no w sali ks. Ad. Czartoryskiego
Kuratorjum Okr. Szk. Wil., Wo-
lana 2. W programie Kurs daje
szereg referatów ideowych wygł.
przez p. J. Stemlera, dyr. P.M.S.;
dyr. p. Turkowskiego, prof. Lich-
tarowicza; wykłady z dziedziny
„Forma, metodyka, technika pra-
cy społeczno-oświatowej” wygł.
gyr. J. Stemler. Ponadto pro-
giam Kursu zawiera referaty
prof. Lichtarowicz „Przemysł i
sztuka ludowa” z pokazami na
Targach Fółnocnych, „Znaczenie
teatrów w pracy społeczno-oświa-
towej" (z pokazami) dyr. Zelwe-
rowicz oraz „Organizacja zabaw
i gier towarzyskich i sportowych
oraz chórów i orkiestr" (z poka-
zami) wygł. instr. przy Kurato-
fjum Okr. Szk. W. p. p. Gawroń-
ska i Czyżewski. Osoby pragną-
ce wziąć udział w Kursie mogą
się zgłaszać w kancelarji szkoły
powsz. Nr 24, Mostowa 7 w so-
botę do godz. 16-ej, w niedzielę
zaś od godz. 9 do 11-ej w sekre-
tarjacie Stowarzyszenia, Metropo-
litalna 1. ą

Z życia stowarzyszeń.
— Liga Morska i Rzeczna

wystąpiła z inicjatywą zaprotesto-
wania czynem przeciwko mowom
ministra niemieckiego Treviranu-
sa, ośmielającego się podać w
wątpliwość nienaruszalność  gra-
nic Polski. Punktem wyjścia ca-
łejj w powyższym celu podjętej
akcji, jest zbudowanie łodzi pod-
wodnej pod nazwą „Odpowiedź
Treviranusowi”. Najważniejszą w
tem wszystkiem rzeczą jest, aby
w pracy tej nie zbrakło żadnego

EAS WI! UE NSI

obywatela polskiego. Niech wszy- *ziono do szpitala wojskowego w
scy, komu drogie jest morze pol-
skie, wszyscy, kto zdaje sobie
sprawę, że bez morza, niema dla
nas prawdziwej niepodległości
państwowej — stawią się na wiec
i pochód protestacyjny w niedzie-
lę 21 września. Początek wiecu w
Sali Miejskiej o godz. 1230. Orga-
nizacje i szkoły niechaj bez spe-
cjalnych zaproszeń przybywają ze
sztandarami i orkiestrami przed
gmach miejski na ulicy Ostro-
bramskiej 5, aby wziąć udział w
pochodzie, który się odbędzie na-
tychmiast po wiecu.
— Ogólne zebranie człon-

ków Chrześc. Związku Zawod.
Piekarzy odbędzie się wniedzie-
lę 21 września r. b. o godz. 9-ej
rano w lokalu Związku przy ul.
Metropolitalnej 1.

Będą omawiane sprawy ure-
gulowania stosunku terminatorów
do wykwalifikowanych, w związku
z otrzymanem pismem Minister-
stwa Pracy i Op. Społ., otrzymy-
wania przez osoby niewykwalifi-
kowane dyplomów mistrzowskich,
oraz inne b. ważne sprawy zawo-
dowe.
— Ogólne zebranie szewców

odbędzie się w poniedziałek 22
września r. b. o godz. 5-ej wiecz.
w sali przy ul. Metropolitalnej 1.
Na porządku dnia: 1) zachowanie
się wobec gremjalnego obniżenia
płac przez fabrykantów obuwia,
2) Zajęcie stanowiska wobec prak-
tykowanej w dalszym ciągu wy-
płaty kartkami, 3) Sprawa dziel-
nicowych Komitetów, 4) Wprowa-
dzenie w życie projektu utworze-
nia biura zamówień i pošredni-
czenia, i inne b. ważne sprawy.
Obecność wszystkich członków
jest konieczna.
— Narodowa Organizacja

Kobiet wzywa wszystkie swoje
członkinie,  sympatyczki, oraz
członkinie  organizacyj  pokre-
wnych, o zgłaszanie się do wspól-
nej pracy wyborczej do Sekreta-
rjatu naszego przy ul. Orzeszko-
wej Nr.11 codziennie od, godziny
11-85 do 1-ej.
— Z Sokoła Podaje się do

wiadomości, że Gniazdo wileńskie
organizuje nową sekcję szermier-
czą pod kierownictwem wybitne-
go fachowca. Zapisy kandydatów
do tej sekcji przyjmuje Sekre-
tarjat Gniazda (ul. Wileńska 10)
w dnie powszednie w godzinach
19—20.

Przypomina się druhom i dru-
„hnom o dzisiejszej zbiórce w
Gnieździe o godz. 12 min. 30.

Kronika policyjna.
— zajście w pociągu. W dniu

wczorajszym, w pociągu zdążają-
eym z N.-Wilejki do Wilna, kilku
pijanych mężczyzn wywołało awan-
turę, oraz znieważyło słownie je-
dnę z pań. W obronie jej stanął
Alfred Sosnowski, kapr. 85 p. p.
z N.-Wilejki.

Awanturnicy rzucili się na So-
snowskiego i dotkliwie go pobili,
poczem wyrzucili z pociągu.

Ciężko pobitego Sosnowskiego
w stanie nieprzytomnym odwie-

Wilnie. i
Władze w sprawie tej wszczę:

ły energiczne dochodzenie. (d)
— Z pogotowia ratunkowego.

Właściciel domu przy ul. Beliny 18, Afa-
nasijMiskin pokłócił się ze swym loka-
torem, który go obił żelaznym drągiem.
Pogotowie udzieliło mu opatrunku, W
księdze pogotowia Miakin jest umiesz-
czony w specjalnej rubryce: „Stały
klijent, nigdy nie płaci".

Uryptowicz Jan ze wsi Mieszkańce,
wpadł pod taksówkę, która mocno go
potłukła. Pogotowie ulokowało go w
szpitalu żydowskim. Na szofera taksów-
ki sporządzono protokół.

Na 9 - letniego Jana Kirkiewicza na
terenie Targów napadło kilku wyrost-
ków, którzy kamieniami rozbili mu w
dwóch miejscach głowę. Pogotowie
udzieliło chopakowi opatrunku. (w)

— Kradzież przy ul. Witoldowej.
W dn. 16 b. m. Wizynkiewiczowa Zofja,
Witoldowa 38 zameldowała, iż z miesz-
kania jej skradziono różnej garderoby
damskiej i męskiej. oraz gotówką 115 zł.
w różnych bankotach. Suma ogólna
strat wynosi 600 zł.

— Kradzież na stacji. W dn. 18 bm.
Wandar Izaak zam. w m. Rudki wojew.
lwowskiego zameldował, iż tego dnia w
czasie wysiadania na stacji kolejowej
w Wilnie z pociągu, przybyłego z Lidy
skradziono mu walizę zawierającą ubra-
nia męskie i bieliznę wartości 750 zło-
tych. Sprawcę kradzieży Rukutyniaka
Wasyla, zam. w Opsie zatrzymano.

— Nieszczęśliwy wypadek na Tar-
gach Północnych. W dn. 18 b. m. na
Targach Północnych w pawilonie ma-
szyn Ranchenach, należącym do szwaj-
carskiej fabryki, zatrudniony tam Re-
kieć Czesław, Dominikańska 17, wyko-
nując demonstracje z piłą tarczową
uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, mia-
nowicie piła odcięła mu 3 palce u ręki.
Pogotowie Ratunkowe odwiozło rannego
do szpitala św. Jakóba.

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

Dziś, tryskająca staropolskim humorem
komedja J. Blizińskiego „Rozbitki“.

Początek o godz. 8 w.
— „Kres wędrówki". W przy-

szłym tygodniu wchodzi na repertuar
Teatru na Pohulance głośna sztuka
Szerriff'a „Kres wędrówki", odźwiercia-
dlająca przeżycia podczas wojny świa-
towej.

— Teatr Miejski 'w „Lutni'.
Pogodna polska komedja J. Rączkow-
skiego „Nad polskiem morzem" ukaże
się dziś PY: 8-my.

„Pan Jowialski'*. W przyszłym
tygodniu odbędzie się premjera nieśmier-
telnej komedji A. Fredry „Pan Jo-
wialski“.

— Poranek artystyczny Marju-
sza Maszyńskiego w „Lułni". Pra-
gnąc udostępnić młodzieży szkolnej
i najszerszym warstwom publiczności
usłyszenia szeregu wartościowych
utworów literatury polskiej, znakomity
artysta wysłąpi poraz ostatni jutro w
niedzielę 21 b. m. o godz. 12-tej w poł.
w gmachu Teatru „Lutnia*.

Ceny miejsc zniżone (od 30 gr.)
— Jutrzejsze przedstawienie po-

pularne w Teatrze na Pohuiance po
cenach najniższych (od 30 gr.), „Mar-
cowy kawaler" Blizińskiego i „Majster
i czeladnik". Początek o godz. 3-ciej
min. 30 po poł.

Przedstawienie popołudniowe
w Teatrze „Lutnia'**. Jutro w niedzielę
o godz. 3 min. 30 po poł. komedja Z.
Kaweckiego „Para nie para“.

POLSKIE RADJO WILMO.
Fala 385 mtr.

i Program:

Sobota, dnia 20 września 1930 r.
11.58. Czas.
12,05. Gramofon.
15,00. Komunikat meteorologiczny.
17,20. Kom. Wil.. Tow. Org. i Kół.

Roln.
17,35. „Gdynia* — pog. wygł. H. Ho-

hendlingerówna. ANIA

Nr. 217

18,00. Rudycja dla dzieci.
19,00. Kwadrans literacki. Audycja

poetycka — utwory własne odczyta Ste-
fan Wierzyński.

18,15. „W świetle rampy* omówi T.
Łopalewski.

20,00. Koncert symfoniczny.
wstępne St. Węsławski.

1!,15. Transm. z Warsza vy. Koncert
(muzyka lekka) i muz tan.

ROZMAITOŚCI.
Jak się dawniej witano?
Obecnie przyjęta forma powi-

tania, polegająca na zdejmowaniu
kapelusza i podawaniu ręki, da-
tuje się zaledwie od XVI-go wie-
ku. Do tego zaś czasu, ponieważ
zdejmowanie nakrycia głowy,
równie dla mężczyzn jak i dla
kobiet. sprawiało sporo kłopotu,
witano się przez dotknięcie ka-
pelusza, podobnie jak to ma do-
tychczas miejsce przy ukłonie
wojskowym. Dość ambarasujący
sposób powitania stosowano we
Francji w 14—17 wieku względem
kobiet: poprostu calowano je,
wśród mieszczan w policzek, zaś
wśród szlachty—w usta. Najczę-
ściej było to mało przyjemne
przynajmniej dla jednej strony.
Świadczy o tem Montaigne, który
w roku 1550, a więc gdy był
jeszcze 27-letnim młodzieńcem,
pisał:

„Bardzo to nieprzyjemny i
obrażający dla dam zwyczaj ten,
obowiązek podawania do pocało-
wania ust każdemu mężczyźnie
ze swej sfery, choćby był z po-
wierzchowności wstrętnym. Ai
my, mężczyźni, naprawdę niewie-
le z tego zwyczaju mamy korzy-
ści, boć na trzy ładne kobiety
wypada nam całować pięćdziesiąt
brzydkich”.

Można sobie wyobrazić, jak
taki zwyczaj zwalczany byłby w
naszych czasach, kiedy całowa-
nie kobiety w usta uchodzi za
wielce intymny przywilej wybra-
nego mężczyzny, a z drugiej
strony uważane jest za rzecz —
niehigjeniczną.

Słowo

 

 

 

GIEŁDA
WARSZAWA 19.1X (Pat.).

Waluty i dewizy:

Dolary 8,94' ,—8,96'/,—8,92' ,.
Belgja 124,38 124,69—124,07.
Budepeszt 156,15—156,55—155,75.
Gdańsk 173,32—17.3,75—172,89.
Holandja359,48 —360,38—358,58.
Londyn 43,35! ,—43,46—43,25.
Nowy York 8,912—8,932—8,892.
Paryż 35,06—35,15—34,97.
Praga 26,47! ,—26,54—26,41.
Szwajcarja 173,15—173,58—172,72.
Włochy 46,72':,—46,84—46,61.
Berlin w obrotach prywatnych 212.62.

Papiery procentowe:
Pożyczka inwestycyjna 110,50, Prem-

jowa dolarowa 57,75, 10”, kolejowa 103,75
8“, L. Z. Banku Gosp. Kraj. i Banku
Rolgo; ob. B. G. K. 94, Te same 7%,
83,25, 8% obl. B. G. K. budowlane 93,
87, L. Z. T. K. Przem. Polskiego 89, 8'/;
ziemskie 74,25, 8'/* Łodzi 68.

Akcje:
Bank Polski 164—164.50. B. Zacho-

dni 72. Cukier 32, Lilpop 25, Norblin 45.
Haberbusch 116.

 

 

 

    

    

Od dnia 12 do 23 września 1930 roku , pr IKA ž — Tak jest, moje dzie-

fi włącznie będzie wyświetlany film: ,Iieriules Cramych(ir czy dramat w 6 serjach 36-iu aktach. W roli gł.: cko. ; ł

MIEJSKI KINENATOGRAF Nejsilniejszy człowiek świata ELMO LINCOLN. Serja Ii Il--Tajemniczy upiór, Na śmierć i życie. Aktów 12. Wy- —A jak niema słoń- PRACA

Sala Miejska, ul. Ostrobram- świetla się od 12 do 15 IX wł. Serja Ill i IV—W obliczu śmierci. Szalony pościg Elno Lincolna. Aktów 12. Wyświet- ca? s 1 sa

ska5 | la się od 16 do 19 IX wł. Serja V i VI — Zdemaskowani. Zwycięstwo Elmo Lincolna nad groźną bandą opryszków. Związku Obrony Mienia Polaków Po- Biuralistk

Aktėw 12. Wyšwietla się od 20 do 23 IX wl. Kasa PORAOB: Początek seansów od q. 6. — Następny szkodowanych przez Wojnę i Rewolucjęm==-—2=== ksiecia = TA

. rogram: „ 4 E į

ć GMA wzywa członków Związku na wością, pisząca biegle
s KUPNO- / na maszynie

  

i posiada- |
jąca zdolność piśmien- )-
nego wysławiania  po-
trzebna od 1-X-30 r. do
instytucji Społeczno-Sa=
morządowej. Własnoręcz-

SSBEERae |
ii „PIEŠN ŽYWIOLOW“ KONCERT

NADZWYCZAJNE OGÓLNE ZEBRANIE
w dniu 4 Października 1930 r. (w sobotę o godz

6-ej wieczorem)

Do, Sail Klubu Handlowo - Przemysłowego

DZIŚ UROCZYSTE OTWARCIE SEZONU! WIELKI PRZEBÓJ DŹWIĘKOWY! ŚPIEW! ŚPIEW!_ ŚPIEW! 'SPRZEDAŻ
Dźwiękowo-śpiewny dramat miłosny JA KOCHAM CIĘ*

W rolach. głó- Lupe Velez Pieśni śpiewane przez
wnych: Urocza fascynującą LUPE VE-

 

 
MICKIEWICZA X 22 (:) i ulubieniec Nad program rewelacyjny dodatek dźwiękowo-Śpie- £

„MA S, i| "kobiet Garry Cooper wny. Ceny miejsc do godziny 6-ej Parter 1 zł. ERA SD aa Mickiewicza 33a (róg Pl. Łukiskiego). codziennie ikR:
Balkon 80 gr. Początek o g. 4-ej ost. seans o godz. 10,30. PORZĄDEK DZIENNY: od 12—2 | fotografią, składać do

 

i4—6 Dziennika
w Głównym Pawilonie

Administracji
Wileńskiego. Sub. Z.S.P.

 

1) Zagajenie.
2) Sprawozdanie z dotychczasowej działal-

 

 

 

PIERWSZY DŹWIĘKOWY Dziś! Od godziny 4 do 6-ej ceny: Balkon 60 gr. — Parter (2 i 3 m.) 1 zł. Rewelacyjny przebój dźwiękowy! „_<., Zwiazku Il Targów Północnych —0o
wielki dramat miłosny. W rol. gł. przepiękna KARINA BELL i ulubieniec A » wWilnie urządza F-ma

A <H E L I 0 S$» | ZŁOTOWŁOSY ANIOŁ kobiet Gaston MODOT i Michał CZECHÓW. Szlagierowe Pioeenki. Cza- „dePRM GROW. l Dabio|| $ ka kr žadkkai gospodar:
ulica Wileńska 38, tel. 926 rujące Tanga. Początek o godzinie 4-ej. Ost. seans o godz. 10715. . a) Sprawd przyśpieszenia wypłat odszkodo-| * "WILNO UamJ spapr

(AINA ISTOTOPACZCEWai wojennych. ul. Niemlecka3, m.6 | wadzę roboty mierniczo-= 5) Obrona interesów Związku w przyszłych| cejem RE niwelacyjne. Prace moje
Wzruszejący dramat życiowy w 10 akt. ilustrujący tragedję człowieka pokutują- Izbach ustawodawczych.

cego za śmierć żony. W roli głównej największy tragik świata EMIL JANNINGS Za kartę wstępu służy kwit na składkę zostały nagrodzone naani | ch for-
Vac mali cPsEJSL OC wystawie w Wilnie 1902tepianów i pianin kra-zane „„L U X“ || sda GRZECHY OJCÓW

 

 

ul. Mickiewicza Nr. 11. Początek o g. 4-ej w dnie świąteczne o g. l-ej. Ceny od 40 gr. Zap o adidas dawka Jowych i zagranicz-| "= złotym medalem Geo-

RP KE ASNA EITITOO RE RAV OONAAIOT IAE , , , , Ę
2 i R a wia ab wizy i składkę członkowską u ob: A CB OM EEE Pr” 2

“6 akończenie super-filmu, filmu w-g po- wejścia na Sal! ebrania. OE

e „WANDA Jeszcze tylko dziś!wieści VICTORA HUGO „NĘDZNICY?p.t: «SERCE GALERNIKA» Pócwazólkie informacje należy zwracać się MR prof. iPliszko SSAMKA ada tdrowa

Ul. WIELKA 30. Tel. 14-81. przepiękny dramat w 12 akt. W rol. gł. GABRIEL GABKIO, SANDRA MIŁOWANOWA, JAN TOULONT i inni. do Biura Związku Obrony Mienia Polaków, Wil.||ZERZ bo ksh >
523-9f cku poszukuje posady

Adres ul. Bonifraterska
6 m. 7. 3026—2

MIERNICZY

aiiii ano, ul. Zawalna Nė 1 w godz. od 9-ej do 2-eį

Dziś i dni następnych.

codziennie. -00
ilniį“ potężny dramat miłosny, na tle przeżyć erotycznych dwóch kobiet idwóch owodu wyjazdu do

1 sun“ | Wielki film polski: „Grzoszha Miłość "A w/g głośnej powiešci Andrzeja Struga p. t: „Pokolenie Marka Z Akai?r ror

Kino Kol. „0GMISKO Swidy* W rolach głównych: królowa ekranu polskiego Jadwiga Smosarska | Miss Polonja r. 1930 Zofja Batycka, oraz wa sypialnia z inkrusta-

Obok Dworca Kolejowego) | znani artyści B. Samborski i J. Kobusz. Mnóstwo sensacji: Burza i wiatr halny w Tatrach! Szarpiący nerwy wyścig samo- cją bronzową Wilno, Su- TECHNIK

chodu z pociągiem! Imponująca bitwa lotniczal Malownicze wesele na wsil wspaniały raut arystokratyczny! Początek bocz 2—5. 862—1

seansów o godz. 5 w niedziele i święta o godz. 4 pp. Następny program: „Na zgubnej drodze" z Clarą Bov w roli gł. zz
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|NREMEBTOZZOTPA OOO OKO ET VIPILAIOKOMIENOATAISOCTTTT

„ OSTRZEŻENIE ! AKUSZERKI
Ponieważ niektóre składy piwa w Wilnie, dopu- _

szczają się nadużyć i przelewają bezwartościowe /P$

 

 

"KOŁDRY
wałowe, kapy, pokrowce, flanele i jedwabie

po bardzo niskich cenach

 

: SE SO g
. sacja, parcelacja) oraz
RÓŻNE roboty kradlarskie Kal-

|| różne | waryjska 23 m. 15.

Jóei Kopeć
abs. inżynier. miern. pla-      

602—1

   

    

   

  

   
  

AKUSZER!

       

 

atunki piwa do wypróżnionych butelek „PATENT* ny, pomiary, parcelacje. DRU-

s żechywiAtówj sławy Arcyksiąžęcego Browaru w Marja Laknerowa leca: G ARNDT Wlino, Tian 14 (ho: KARNIA r

Żywcu, wprowadzając tem samem konsumentów 1 Przyjmuje od godz .9 do poleca: . ło cerkwi. 3867—8 wę.

wspomnianego piwa w biąd. — Ku przestrodze EE 7 w., Kasztanowa 7m. 5 WIELKA 6. Zug 1 INTROLIGA-

konsumentów prawdziwego D * Jomas? WZP69 7 TORNIA

Ž Y w I E c K l E 6 0 P I W A ZA okój do  wynajęcla o a,= y
| LEKARZE | P można z utrzyma- szenia_ do DZIENNI KA „DZIENNIKAupraszemy o zwracenie bacznej uwagi na oryginalną etykietę I ko- Mieszkania

 

 

rek z napisem Bo". o 2 niem Adr. ul. Sw. Igna- WILEŃSKIEGO oraz do «

ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU w żywcu *| Nr. I. SOKOŁOWSKI i pokoje |cegoNr.14m.1.__876 wszystkich itnych_pism WILEŃSKIEGO”
rzyjmę 2 uczące się

Chor. skórne I wene- Mżzkaria poszukuję o P panienki na miesz-
ryczne. Przyjm. od 9—12 3—4 pokojach (po- kanie. Można z utrzyma-
i.Wileńska 30 m.14 żądane z ogródkiem). niem S-to Jakóbska 16

+ Zgłoszenia i warunki naj- m. 3 od 2—4 pp. 872—1

znaje innych strzelców zą pośrednictwem Biura
Okazyjnie prócz siebie. W towa- Reklamowego STEFA-

rzystwie ktoś się chwali, NĄ GRABOWSKIEGO wsprzedamy folwark | żę ubił jelenia. Wilnie ul.obszaru około 25 ha. Myśliwski wy dylma Tel. ToKas

celem uchronienia się przed nabyciem bezwartošciowego falsyfikatu.
REPREZENTACJA

jlno, Zarzeczna 19, tel. 18—62.
 AABOWANCOKAEOWIAA

WILNO, Ui.Mo-
stowa Ni 1

Telefon 12 - 44.

PRZYJMUJE
 

 

okola ctówna ich ja m, iii ZGUBY mu do administr. „Dzien. qz==== z rzeką i zabudowa- SEWISCZ stat

|| Posiada znaczny Lekarze- Wil." dla Jórkiewiczowej. Spraw niem, prz otówce EJ ; ogłoszenia oblicza po ce-

Firma]. DUBICRAISka wybór materjałów | Dentyści. | > 3-1 P AA 12600A A w ke0 nach bardzo tanich. O WSZELKIE

(właściciele 1. Dubicka wełnianych, jedwa- Uniewažnia się majątkowe|| pom H-K. Zachęta”| Zopaczyli0 ROBOTY
i 1. Janiszewski) bnych, baweinia-| LEKARZ-DENTYSTA Do *P/Zedania w šrėd: Mickiewicza 1, tel. PRACOWNIA w zakres dru-

kc 2 nych, płótna różne, zgubione świadectwo D wynajęcia MIESZ- mieściu 2 domy 9—05. —0 o STEFANII Karstus

w« Granė taj kołdry, kapy,|Marja Rauba - Bła- dojrzałości Janusza Bul- KANIE (w pobliżu piętrowe, murowane o
PSE, chustki, ręczniki żejewiczowa ui. Mickiewicza) świeżo 13 mieszkaniach. Cena— je NOSOWICZOWEJ I introligator-

wileńskiej Nr. i t. p. haka, wydane z gimn. odremontowane, złożone dopłata do długu banko- Słuszne pytanie. przeprowadziła się z ul. stwa wcho-
powróciła.—Przyjęcia 3-6 i c z 3-ch pokoi i kuchni z wego 40.000 złotych. Dow. dzące.

jokie MARNIE wygodami Tatarska 8—17. się: Zerzecze 8, m. 6 od 7
3878—1 2 © pp. 871—1

— Czy to prawda ma: Garbarskiej na Domini-
Szyderstwo. musiu, že ziemia kręci kańską 17, m. 27.

Pan Myśliwski nie u- się dookoła słońca? 10 877—4

Reaktor odpowiedzialny JERZY CIESZEWSKI,

| Jakzwykle po cenach)umiarkowanych. pop.. za wyjątkiem świąt.

3612—29—! Objazdowa 8. m, 2. - 9o r. 1928 Nr. 460 198. 601   Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI. Drukarnia „Dziennika Wileńskiego” ul. Mostowa 1.  


