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ADAM DANECKI
Inżynier Chemik, Profesor e —— Handlowo-Gospodarczych

w nie
po krótkich cierpieniach zmarł dnia 1 października 1930 r. prze-

żywszy lat 39
W zmarłym traci Instytut poważną siłę nauczycielską. O dniu i go-

dzinie nabożeństwa, eksportacjii pogrzebu będzie osobne zawiadomienie.
Instytut Nauk Handłowo-Gospodarczych w Wilnie.
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ADAM DANECKI
Inżynier Chemik, Profesor Państwowego Gimnazjum im. J. Lelewe-

ła w Wilnie
zmarł 1 października 1930 r. w wieku lat 39

O nabożeństwie żałobnem i dniu pogrzebu nastąpi osobne powiadomienie
Dyrekcja i Rada Pedagogiczna

Państwowego Gimnazjum im. J. Lelewela w Wilnie.
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ADAM DANECKI
Inżynier Chemik, Profesor Państwowego Gimnazjum !m. J. Lelewe-

la w Wiinie
zmarł 1 października 1930 r. w wieku lat 39

Uczniowie Państw. Gimn. im. J. Lelewela w Wilnie.

 

Skarga przeciwko przetrzymywaniu aresz-
towanych posłów w więzieniu wojskowem

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Obrońcy aresztowanych posłów zgłosili skargę
przeciwko przetrzymywaniu ich w więzieniu wojskowem, co się
sprzeciwia zarówno przepisom władzy sądowej jak również przepi-
som wojskowym. Niezależnie od tego jako obrońcy p. Korfantego
mają zgłosić taką samą skargę w jego sprawie.

Minister Car kandydujew Białymstoku.
c (Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Dowiadujemy się, że minister sprawiedliwości,
p. Stanisław Car, będzie kandydował na pierwszem miejscu z listy
B. B. w Białymstoku.

Obrady Centroiewu mają się ku Końcowi.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Stronnictwa Centrolewu ukończyły już narady
nad układaniem list państwowych do Sejmu. Na pierwszym miejscu
listy znajduje się marszałek Sejmu Daszyński, pozatem będą kandy-
dować na liscie Witos i Rataj z „Piasta”, Jankowski i Leśniewski z
N. P. R., Dąbski i Wrona ze Stronnictwa Chłopskiego, Arciszewski,
Lieberman, Diamand i Niedziałkowski z P. P. S$.

Podobno ułożono już listy okręgowe, tam
pewne zmiany. .

W Warszawie na liście Centrolewu na pierwszym miejscu figu-
a będzie b. poseł Barlicki, a na drugiem Thugutt z „Wyzwo-

enia”.
W ciągu czwartku Centrolew obradował dalej. Tematem obrad

była sprawa bloku wyborczego w Małopolsce Wschodniej. Pozostałe
stronnictwa Centrolewu nie aprobują stanowiska P. P. S., którego
Rada Naczelna wypowiedziała się przeciwko blokowi ze Stronnictwem
Narodowem i są zdania, że blok powinien być utrzymany ewentual-
nie bez socjalistów. Głosy takie wypowiadają Piast i N. P. R.

Zabiegi metropolity Szeptyckiego w sprawie
sabotażystów i podpalaczy.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Metropolita grecko-katolicki ks. Szeptycki, który
bawi w dalszym ciągu w Warszawie, odbył dłuższą konferencję z mi-
nistrem pułk. Beckiem i ministrem W. R. i O. P. Czerwińskim. Me-
tropolita Szeptycki ma w piątek powrócić do Lwowa.

Cwiczenia kawaleryjskie w Małopolsce
Wschodniej.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Ze Lwowa donoszą, że dowódca korpusu kawa-
leryjskiego zarządził kilkunastodniowe ćwiczenia oddziałów kawale-
ryjskich na terenie korpusu. Szwadrony kawalerji ukazały się już
w calym szeregu powiatów Małopolski Wschodniej.

Podniesienie stopy dyskontowej w Banku
Polskim.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Rada Banku Polskiego postanowiła z dniem
3 października podnieść stopę z 6 i pół na 7 i pół proc., a od kre-
dytów zastawowych od 7 i pół na 8 i pół proc.

W tych dniach odbędzie się posiedzenie związku banków po-
święcone sprawie podniesienia dyskonta w bankach prywatnych
o jeden procent czyli do wysokości 12 proc.
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Zarząd Okręgowy Stronnictwa Narodowego zwraca
się z gorącym apelem do wszystkich rodaków zamiesz-

kałych w mieście Wilnie oraz na terenie województw
Wileńskiego i Nowogródzkiego, którym drogie są ideały
narodowe, by stanęli do pracy dia przygotowania zwy-
cięstwa listy narodowej w nadchodzących wyborach do
Sejmu i Senatu. Prosimy o zgłaszanie swojego udziału
przez nadesłanie dokładnego adresu do Sekretarjatu
Stronnictwa Narodowego w Wilnie (Orzeszkowej 11
mieszkanie 19).

jednak mogą zajść
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P. Dąbski ciężko chory.
WARSZAWA. 2.X. Stan zdro-

wia b. posła Dąbskiego, który u-
legł silnemu pogorszeniu po sa-
nacyjnym napadzie, jest w dal-
szym ciągu bardzo ciężki. P. Dąb-

ski nie opuszcza łóżka. Choroba
sercowa wzmaga się, ponadto
cierpi on na silny ból w nodze.
Nad chorym czuwają dwa le-
karze.

Mord polityczny.
POZNAN (Pat). Urząd śledczy

w Poznaniu komunikacje: Pastor
Klawitter, zamordowany przed
kilku dniami, miał w najbliższym
czasie po przejściu na emeryturę
wyjechać do Wrocławia i zamie-
szkać u swych dzieci. W dniu
morderstwa miał on burzliwą ro-
zmowę z Adolfem Kitmanem, re-
daktorem pisemka niemieckiego
„Kempner Wochenblatt”, który
zwałczał namiętnie działalność
pastora Klawittera za jego lojal-.
ność wobec Polski oraz za pod-
pisanie odezwy z okazji 10-lecia
niepodległości i przez dłuższy
czas wypisywał wrogie artykuły
przeciwko pastorowi Klawitterowi.
W. czasie strzałów widziano Kit-
mana przed mieszkaniem pastora,
Z tego powodu został on areszto-

wany i osadzony w więzieniu.
Walka między red. Kitmanem,
a pastorem Klawitterem ma pod-
łóże polityczne, gdyż Klawitter
opiekował się mazurską ludnością
ewangielicką pochodzenia polskie-
go, wygłaszając nawet dla niej
kazania po polsku. Katastrofa zo-
stała prawdopodobnie przyšpie-
śzona ze względów wyborczych
na co wskazywałby fakt, iż re-
daktor Kitman był mężem zaufa-
nia biura sejmowego posłów nie-
mieckich skąd miał otrzymywać
subwencję na wydawanie gazety
„Kempner Wochenblatt".

Władze miejscowe stwierdzają,
że wplywowe czynniki niemieckie
dążą do uwolnienia Kitmana z
aresztu. Sprawa jest przedmiotem
dalszych dochodzeń.

Rozwiązanie Rady miasta Radomia.
RADOM, (Pat.). Reskryptem

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
rozwiązana została z dniem 1 b. m.
rada miasta Radomia. Komisa-

Pomoc finansowa

GENEWA. (Pat). Na dzisiejszem
Zgromadzeniu Ligi Narodów od-
było się uroczyste podpisanie kon-
wencji w sprawie pomocy finan-
sowej dla państwa zagrożonego
wojną. Konwencję podpisało na-
tychmiast 28 państw, wśród nich

rzem rządowym został mianowa-
ny Wiktor Pietrusiewicz, który
niezwłocznie objął urzędowanie.

dla państw zagrożonych
wojną.

Francja i Anglja. Nie podpisały
konwencji między innemi Niemcy,
Italja i Szwajcarja. Przedstawiciel
Grecji Politis i delegat Finlandji
Erich, podkreślili znaczenie uro-
czystego aktu.

Heimwehra dąży do dyktatury.
WIEDEŃ, (Pat,). „Arbeiter Zei-

tung" atakując nowomianowane-
go ministra spraw wewnętrznych
księcia Stahremherga zarzuca mu,
że jest zwolennikiem Hitlera i że
planuje zamach stanu. Według
doniesienia tego dziennika zwo-
leanicy Heimwehry urządzili wczo-
raj wieczorem owację Stahrem-
bergowi, który przy tej sposob-
ności wygłosił mowę tej treści:
„Jesteśmy  pierwszem  stronnic-

twem w tem państwie, które do-
sžio do władzy w drodze niepar-
lamentarnej. Nie potrzebujemy
do rządów parlamentu. Postara-
my się o to by położyć kres zu-
chwałości marksistów. Pokażemy
co to znaczy kiedy członek Heim-
wehry jest ministrem spraw we-
wnętrznych. Weszliśmy do rządu
bez zobowiązań, zachowaliśmy so-
bie pełną swobodę działania.

Echa niefortunnej enuncjacji Massaryka
w sprawie polskiego Pomorza.

Rząd czeski stara się złagodzić fatalne wrażenie.

PRAGA (Pat). Ną rannem po-
siedzeniu parlamentu w dn. 2bm,
wpłynęła nagła interpelacja przy-
wódcy słowackiego stronnictwa
ludowego ks. Hlinki do prezesa
rady ministrów w sprawie nie-
dawnego znanego wywiadu  pre-
zydenta Masaryka na temat moż-
liwości rewizji granic. Interpelanci
zapytują, czy wywiad ten istotnie
miai miejsce i w jaki sposób
zamierza rząd zapobiec na
przyszłość podobnym wystąpie-
niom Głowy Państwa, czy rząd
przyjmuje obecnie odpowiedzial-
ność za treść wywiadu i czy
rząd zdaje sobie sprawę z na-
stępstw, które może pociągnąć
w stosunkach między dwoma
państwami słowiańskiemi rozpa-
trywanie przez Głowę Państwa
kwestji korytarza polskiego? —
Premjer Udrżal złożył wyjaśnienie
rządowe w sprawie wywiadu.
Premjer stwierdził, że prezydent
Masaryk jeszcze 13 sierpnia r. b.
przyjął dziennikarza angielskiego
iw rozmowie z nim poruszył
również pewne kwestje. Obecnie
opublikowana, rozmowa ta nie
miała charakteru wywiadu, a w
treści wywiadu dziennikarz angiel-
ski dał wyraz przedewszystkiem

własnym poglądom. Rozmowa
miała miejsce jeszcze przed pół-
tora miesiącemi charakterystycz-
nem jest, że opublikowana została
dopiero obecnie.

Na wywiad zwrócił uwagę
kancelarji prezydenta jeden z
dzienników, który prosił o wyjaś-
nienie oświadczeń, tak sprzecz-
nych ze znanemi poglądami pre-
zydenta Masaryka. Kiedy kance-
larja Masaryka dowiedziała się,
że rozmowa opublikowana zo-
stała w formie wywiadu i w
brzmieniu,
dłożone do aprobaty, poczyniła
odpowiednie kroki, aby przynaj-
mniej najbardziej przekręcone
ustępy uzgodnione zostały w
miarę możności z istotnym sta-

nem rzeczy.
Jak wszystkie czynniki pań-

stwa, podobnie i prezydent, nie
uważają za możliwe, by zastana-
wiać się nad rozstrzygnięciem,
które zmieniłoby status quo,
stwierdzony przez traktaty. Cho-
dzi tu zatem o prywatną rozmo-
wę prezydenta Masaryka, któraw
opóźnionym wywiadzie została w
niewłaściwy sposób  przedsta-
wiona.

 

 

Z KRAJU.
Litwini odmawiają wymiany więźniów.
Zapowiedziana na 10 bm. koło

Zawias konferencja graniczna pol-
sko-litewska w sprawie wymiany
więźniów politycznych nie odbę-

Nowy prezydent m. Grodna.
Wojewoda białostocki Kościał-

kowski zatwierdził p. O'Brien de
Lacy na stanowisko prezydenta
Grodna. W tych dniach nowy

dzie się. Rząd litewski cofnął
swoją zgodę udzieloną litewskiemu
Czerwonemu Krzyżowi. d

prezydent p. Maurycy O'Brien de
Lacy wyjedzie do Urzędu Woje-
wódzkiego w celu złożenia przy-
sięgi.

 

Czy jesteś już członkiem L.0.P.P.?

które nie było prze--

L całej Polgki
Apoteoza rozpustnika

z Płocka.

Podobnie jak |kult „niepoka-
lanej* i „wniebowziętej* „ma-
teczki*  Kozłowskiej usunął w
cień w sekcie marjawitów cześć
i nabożeństwo do Najświętszej
Panny — tak (i kult poszczegól-
nych świętych wyrugowało u-
wielbienienie dla  przewódców
sekty.

Na uroczystość św. Michała
Archaniola naczelny organ mar-
jawitów pomieścił wierz p. ti
„Michael*, poświęcony rozpustni-
kowi Kowalskiemu:

„Do waiki o Niebo już zrywa się
[Lud

Z nad cichej chateczki mogiły..
Do boju zaś wiedzie rycerzy tych

[Wódz,
Co miażdży niewcli łańcuchy (sicl)
A jego potegi nie zdoła nikt zmóc:
On z Boga, z nim Boże są duchy.
Więc zawył z rozpaczy piekielny

liten wąż,
Co z chwałą Mateczki wojuje,
Bo widzi, że dla Niej cudowny on

[Mąż
Z gwiazd nieba koronę szykuje.
Za Wodza, co stłaryćh przesądów

(starł moc

Co z oczu zdjął śmierci zasłony
(sie!)

Za wodza, co w jasność zamienił
[nam noc

Niechbędzie Bóg pochwalony!*.

Przytoczony utwór poetycki
jest bluźnierczą transpozycją wi-
zji św. Jana Ewangelisty. W
transpozycji tej Kozłowska zastę-
puje Najśw. Pannę, a Kowalski—
św. Michała Archanioła.

Czas, aby ów „wódz* — co
miażdży niewoli łańcuchy*, któ-
rego sprawa o bluźnierstwo prze-
szła wszystkie instancje i zakoń-
czyła się uprawomocnieniem wy-
roku, znalazł się za kratkami
więzienia.

Likwidacja 8 żydowskich
„jaczejek".

W Równem aresztowano przed
kilku dniami kilkadziesiąt osób,

podejrzanych o działalność anty-

państwową, likwidując tem samem
miejscowy komitet K. P. Z. U.
i osiem jaczejek komunistycz-
nych. Wszyscy aresztowani są

żydami, a rekrutują się z mło-
dzieży rzemieślniczej jak: szewcy,
krawcy i t. p. Komuniści żydow-

scy przyznali się do winy, gdyż

znalezióno przy nich materjał

obciążający. Jest to pierwszy na
terenie Równego wypadek zbio-

rowego aresztowania zdeklarowa-
nych bolszewików!

Proces o klepsydrę i podo-
biznę gen. Zagórskiego.

W dniu 29 września przed są-
dem powiatowym w Toruniu od-

była się rozprawa z powodu za-

mieszczenia w „Słowie Pomor-

siem” w trzecią rocznicę zaginię-

cia gen. Zagórskiego nekrologu

i podobizny tegoż. Oskarżyciel
państwowy z powołaniem się na

art. 360 p. 11 żądał ukarania red.

Kanarowskiego jako odpowiedzial-
nego sądownie za pismo i jego

treść. Sąd w osobie p. dr. Pikora

nie przychylił się do wniosków
prokuratora i uwolnił red. Kana-

rowskiego od winy i kary, przy-

czem koszty postępowania sądo-

wego przekazał skarbowi państwa.

Jako obrońca red. Kanarowskiego
występował p. mecenas dr. Os-
sowski.

Zbędne obchody 18 paž-
dziernika. Odmowa ks. bi-

skupa Łosińskiego.

W Kielcach zwróciła się sa-
nacja do ks. biskupa Łosińskiego
z proścą o wysłanie delegata do

komitetu urocżystości 18 paž-

dziernika. Ks. biskup Łosiński od-

powiedżiał odmownie przypomi-

nając, ze Kielce obchodziły już

rocznicę Cudu nad Wisłą w dniu
15 sierpnia. Za przykładem ks.

biskupa Łosińskiego poszło kilka-
naście najpoważniejszych orga-

nizacyj.
Jak wiadomo, sanatja bojko-

towała uroczystości 15 sierpnia,

a wyolbrzymiała znaczenie 17sierp-
nia, rocznicy uderzenia z nad

Wieprza (stąd złośliwe określenie
L

„Cud Wieprza*), ale główne uro-
czystości postanowiła przenieść
na 18 października.

Wszechpolski Zjazd Związ-
ku Halerczyków w Królew-

skiej Hucie.
Przygotowania do wszechpol-

skiego Zjazdu Związku Hallerczy-
ków w dn. 4 i 5 października do-
biegają końca. Komitet Wyko-
nawczy Zjazdu poczynił wszelkie
starania, ażeby rewja Związku
Hallerczyków i bratnich organiza-
cyj wypadła jak najlepiej I aby
Generał Józef Haller czuł się w
tej gromadzie jak u siebie w
domu.

Ze wszystkich stron Polski na-
pływają zgłoszenia uczestników
Zjazdu. Również Bratnie organi-
zacje wydały specjalne rozkazy
do swoich członków, ażeby gro-
madnie wzięli udział w rewji tych
wszystkich, którzy Polsce służą
bezinteresownie. Komitet Wyko-
nawczy zapewnił wszystkim odpo-
wiednie kwatery. Kto spóźniony
niech się spieszy i niechaj swoje
zgłoszenie uczestnictwa _ prześle
do Chorągwi Siąskiej Związku
Halierczyków w Katowicach.

Są już wszelkie dane po temu,
że Zjazd będzie żywiołową i im-
ponującą manifestacją, a protest
podniesiony z tej okazji przeciw-
ko bucie odwiecznego wroga,
będzie godny i tak silny, by nie-
tylko Europa cała, ale i Ameryka
go usłyszała.

Bień poliyczy.
Kto zgłosi „jedynkę”?
Zasługuje na uwagę fakt, że

chociaż jest jeszcze tylko kilka
dni czasu na zgłaszanie list pań-
stwowych, dotąd nie zgłoszono
ani jednej. Tłumaczy się to za-
pewne tem, że żadne stronnictwo
nie chce być pierwsze, bo otrzy-
małoby znienawidzoną „jedynkę”.
Po ten „numerek” powinnaby się
zgłosić sanacja, ale czy się zgło-
si? Czy nie będzie wolała pójść
do wyborów pod jakąś inną fir-
mą i z innym numerem?

Jeśli się „sanacja” nie zgłosi,
to jedynem wyjściem będzie chy-
ba zgłoszenie jakiejś pozornej
listy państwowej, którejby Gł.
Komisja Wyborcza dała Nr. 1, a
którąby potem można bylo w
razie jakichś formalnych braków
unieważnić.

Twierdza nie do zdobycia.
Władze więzienne w Brześciu

nad Bugiem w gorliwości swej
co do zabezpieczenia uwięzionych
przed zetknięciem się z kimkol-
wiek „ze świata*, posuwają się
obecnie do metod, w które trud-

no poprostu uwierzyć.
W sprawie uwięzionego w

Brześciu i oskarżonego z art. 101
K. K. posła Sawickiego wynikła
konieczność okazania mu akt
śledztwa z innej sprawy z okresu
jego posłowania (dotyczyła owa
sprawa art, 122 cz. Il K. K.). Wo-
bec powyższego, Sąd Białostocki
skierował akta w drodze rekwi-
zycji do sędziego śledczego w
Brześciu, polecając mu okazać
ja Sawickiemu.

Sędzia śledczy zgłosił się do
twierdzy, by wykonać polecenie
sądu i... nie został przez władze,

mające nadzór nad uwięzionymi

posłami, dopuszczony do b. po-

sła Sawickiego, akta zaś zmuszo-
ny był zwrócić do sądu w Bia-
łymstoku bez wykonania.

Tak w świetle faktów wygląda
stosunek władz wojskowych do
cywilnego sądownictwa.

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

za granicę 8 zł.
OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem 6
tekstem 10 łam. 15 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej,

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

Konto czekowe w P.

Życie gospodarcze.
Przyspieszenie egzekucji
należności weksiowych. j
Pod naciskiem organizacji go-

spodarczych ministerstwo spra-
wiedliwości przystąpiło do opra-
cowania projektu dekretu Prezy-
denta, przyspieszającego i uprasz-
czającego egzekwowanie należ-
ności z tytułu niezapłaconych
weksli i otwartych długów na
podstawie wyciągów z ksiąg for-
malnie prowadzonych.

SKŁADAJCIE OFIARY NA FUNDUSZ WYBORCZY
STRONNICTWA NARODOWEGO.

Ofiary przyjmuje Sekretarjat Stronnictwa Narodowego (Orzeszko-

wej 11, m.
wieczorem,
kańska 4) od 10—4 pop.

9) od godz. 9-ej rano do 3-ej pop: i od 6—8-ej godz.

oraz w Administracji „Dziennika Wileńskiego* (Domini-   
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Pr próbie w kałopokte
kochanie

Dziennik zachowawczej grupy

B. B., warszawski „Dzień Polski",

który najgłośniej zajmował się za-

mierzonem, porozumieniem wy-

borczem w Małopolsce Wscho-

dniej wszystkich stronnietw pol-

skich, z wyjątkiem rządowego,

„B. B. obecnie (nr. 264 z 29 wrze-

śnia b. r.) z niemniejszym rozma-

chem przeprowadza spór z uwa-

gami, ogłoszonemi w tej sprawie

w pismach obozu narodowego.

Treści w tym rozmachu pisma

zachowawczego jest ubożuchno

mało.

Główną podstawą stanowiska

Stronnictwa Narodowego, godzą-

cego się na porozumienie w tym

zagrożonym obszarze, było:

1. wykazane szczegółowo licz-

bami przepadanie w 5-ciu okrę-

gach, przez rozbicie głosów tych

stronnictw polskich, któremiały-

by się połączyć, takiej ilości gło-

sów, która wystarcza dla zupełnie

pewnego zdobycia tam jeszcze

po jednym przynajmniej manda-

cie w każdym z tych okręgów.

2. obliczone dokładnie prze-

padanie w ten sposób, | razem w

tych pięciu okręgach okrągło 150

tys. głosów polskich (148.594) i
przynajmniej 5 ciu mandatów pol-

skich.

3. zdobywanie wyłącznie wsku-

tek tego rozbicia o jeden man-

dat więcej, czyto przez stronni-

ctwa rusko-ukraińskie, czyto przez

żydowskie.

Na to dziennik zachowawców

z B. B. odpowiada:
— „Nam chodzi nie o kombinacje

liczbowe, które nie są dla nikogo ani

rewelacjami, ani tajemnicą".

Jakże można wogóle powa-

żnie rozmawiać z.. wtajemniczo-

nymi, którzy ze spraw wyborów

wyłączają... liczby i sprawę, czy...

ocali się pewną ilość raandatów

polskich, czy też odda się je

ukraińcom i sjonistom?

Drugi zarzut zachowawców z

B. B. brzmi:
— „Nikt, literalnie nikt na świecie,

nie zdoła  umotywować, -dlaczeogo

stronnictwo narodowe ikatolickie łą-

czy się z miądzynarodówką i wrogami
Kościoła wlaśnie na zagrożonym pod

kątem widzenia narodowym odcinku”.

Nikt?

A przecież wiadomo, że:

1. B. B. w wyborachz r. 1928

starało się osiągnąć porozumie-

nie wyborcze w tej samej Mało-

polsce Wschodniej ze wszystkie-

mi stronnictwami polskiemi, na

podstawie przyznania każdemu z
tych stronnictw pewnej ilości
mandatów.

2. B.B. w wyborach obecnych
z r. 1930 na Pomorzu znowu wy-

suwało zamiar stworzenia jednej

listy polskiej ze wszystkiemi temi

stronnictwami.

3. czyli, jeżeli B. B. łączy się

z międzynarodówką i wrogami

Kościoła (przyczem B. B. we
własnym składzie na wybrańców

głosujących przeciw Kościołowi

i religji), jest wszystko dobrze, a

jeżeli Str. Nar. stara się na jed-

nym wyjątkowym obszarze ocalić

150 tys. rozbitych głosów pol-

skich i szereg mandatów, zdoby-

wanych przez ukraińców i sjoni-

stów, zamienić na polskie, jest to

hańba. į

Trzeci wreszcie zarzut doty-

czy nazwania w pismach obozu

narodowego tego  zamierzone-

go porozumienia w Małopolsce

Wschodniej jaknajszerszem łącze-

niem się stronnictw polskich, bo

podobno, jeżeli się:
— „„.nie rozumie różnicy pomiędzy

, łączeniem -się jaknajszerszem stron-
nictw polskich, a łączeniem się endecji

z P. P. Si Str. Chł., to w takim razie
wszelka dyskusja jest niemożliwa..."

Otóż właśnie łączenie się jak-

najszersze nie jest łączeniem się

wszystkich, tylko możliwie naj-

szerszem, a pismo zachowawcze
dia ułatwienia sobie zadania wo-

lało nie zauważyć nasamym koń-

cu uwag, z któremi się spiera,

wyraźnego określenia: łączenie

się wogóle możliwie najszersze

stronnictw polskich.

Woli iównież nie wspominać

* pismo obozu zachowawczego B.B.,

że żadne stronnictwo polskie nie

chce łączyć się z B. B. które:
1. jest stronnictwem rządowem,

a przewódcy polityczni innych
stronnictw są osadzeni w więzie-

niu w okresie wyborów.

2. jest stronnictwem, zdoby-
wającem mandaty w sposób, któ-

(ty następnie Sąd Najwyższy pię-

Głodówka w więzieniu
wojskowemi.

W wiezieniu wojskowem w
Szawlach trwa od tygodnia gło--
dówka. 50 więźniów wojskowych
wywieziono do Kowna. d

Z POGRANICZA.
We wrześniu wysiedlono

z Litwy 44 osoby.
W ciągu m. września z granic

Litwy wysiedlono 44 osoby w tej
liczbie 28 narodowości polskiej.
15-tu osiedlonym władze admini-
stracyjne udzieliły prawa zamiesz-
kania w pow. Wileńsko-Trockim
i Swiecianskiin.

Strzały do (obywatela pol-
skiego.

Wczoraj rano na odcinku gra-
nicznym  Mejluny (Mejszagoła)
straż litewska zraniła 35 letniego
obywatela polskiego J. Janowicza,
który wracał z Litwy na podsta-
wie przepustki granicznej. (d)

z Litwy.
B-Z-VFNNTK
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DOPILNUJCIE SWYCH PRAW WYBORCZYCH!
Jak należy sprawdzać spisy wyborców i reklamować przeciwko pominięciu w spisie.

Spisy wyborców do Sejmu i Senatu każdy ma prawe sprawdzić w biurach obwodowych Ko-
misyj Wyborczych w czasie od 27 września do 10 paździęrnika.

Sprawdzać można i trzeba nie tylko swoje własne nazwisko, ale jednocześnie i nazwiska członków
rodziny, współmieszkańców, domowników i wogóle osób, któremi się interesujemy.

W tem samem biurze Obwodowej Komisji
1) spis wyborców do Sejmu i 2) spis wyborców do Senatu.

Należy sprawdzić nie tylko, czy dana osoba została umieszczona w spisie, ale również, czy jej na-
zwisko, imię i adres zostały podane dokładnie (aby potem nie było z tego powodu trudności przy gło-
sowaniu).

wyborczej można i trzeba sprawdzić jednocześnie:

Każdy ma prawo wnosić do właściwej Obwodowej Komisji Wyborczej reklamacje przeciwko pomi-
nięciu w spisie wyborców nie tylko jego samego, ale i jakiejkolwiek innej osoby.

Reklamacje mogą być zbiorowe, t. j. jedna reklamacja może dotyczyć nie tylko jednej, ale je-
dnocześnie większej liczby osób.

Reklamacje można zgłosić bądź ustnie, bądź na piśmie.

Reklamację ustną należy zameldować
dyżurującemu w biurze członkowi Komisji Wyborczej i dopilnować,
wskazujący: 1) nazwisko i adres reklamującego, 2) imiona, nazwiska i adresy osób, których reklamacja
dotyczy i 3) dokumenty przedstawione na poparcie reklamacji.

Reklamacja pisemna musi być podpisana przez osobę reklamującą i złożona w biurze Komisji Wy-
borczej na ręce przewodniczącego lub jego zastępcy. (Wzór reklamacji pisemnej podany jest obok).

Przy meldowaniu reklamacji należy złożyć (lub przynajmniej okazać przewodniczącemu Komisji dla
odnotowania), dowody, stwierdzające wiek i miejsce zamieszkania osób,
oraz okoliczność, że mieszkają one w danym okręgu wyborczym,

przewodnjczącemu Komisji Wyborczej,
aby zaraz spisany został protokół,

przynajmniej

jego zastępcy, lub

których rekłamacja dotyczy,
od 29 sierpnia 1930 r.;

dowodami takiemi mogą być: paszport, legitymacja służbowa, poświadczony przez rządcę domu wyciąg
z ksiąg ludności i t. p.

Ostateczny termin zgłaszania reklamacji upływa w dniu 11 października r. b.

EIDOSTSTASAEATTTTIA TESAM IAE ia DROSE TINKA ORZECZRZEC

Krzyk rozpaczy ludu polskiego w Niem-+ Sprawa urzędnicza
w ostatnim wywiadzie p. prezesa Rady Ministrów Piłsudskiego.

W ostatnim wywiadzie swoim
z dnia 28 b. m. p. prezes R. M.
Piłsudski, narzekając na wzrost
wydatków państwowych t. zw.
„gażowych”, powiedział p. Mie-
dzińskiemu:

— „Trzeba Panu dobrze pamiętać
że wydaliśmy dzięki pożyczce amery-
kańskiej zgórą 135 miljonów na po-
dniesienie płacy urzędnikom... Dodam
do tego, że to powiększenie o 135
miljonów zrobiono wbrew moim dora-
dom i wbrew moim chęciom, gdyż ja
już wtedy ostrzegałem przed podobnie
nierozsądnem maszerowaniem naprzód
z gažami“.

Ošwiadczenie p. premjera wy-
wołało, jak wiadomo, wśród fun-
kcjonarjuszy państwowych silne
poruszenie. Dowiedzieli się z nie-
go, że p. premjer był przeciwny
polepszeniu ich bytu. Niedawno
dowiedziała się delegacja urzęd-
ników od p. wiceministra skarbu
Grodyńskiego, iż rząd nie wypła-
ci uchwalonego przez Sejm za-
ległego dodatku mieszkaniowego
za rok 1928. Tę nieoczekiwaną
odpowiedź p. Grodyńskiego wy-
jaśnia obecnie wywiad p; pre-
mjera.

Sprawa uposażenia urzędników
państwowych ma u nas w Polsce
w ciągu ostatnich 5 lat swą oso-
bną historję.
W grudniu 1925 r. Sejm był

zmuszony, dla ratowania przed
bankructwem skarbu, zatrzymać
owo. „maszerowanie naprzódz ga-
žami“, jak mówi p. prezes Rady
Ministrów. W tym celu ustabilizo-
wał Sejm ruchomą mnożną. a na-
wet zmniejszył ówczesne uposa-
żenie o 4!/, — 6 proc. Zmniej-
szenie to było czasowe, bo od
1 lipca 1926 r. pensje urzędnicze
miały powrócić do normy
z grudnia 1925 r.

Po maju 1926 r, w którym,
jak wiadomo, część wojska... ma-
szerowała na Warszawę,=. weszła
kwestja urządnicza w nową fazę.
Oto mianowicie 5 sierpnia 1926r.
uchwaliła Rada Ministrów pod-
nieść wydatnie uposażenie woj-
skowych przez przyznanie im wy-
sokich dodatków służbowych. To
podwyższenie uposażeń—wojsko-
wych, dokonane bez Sejmu w
trzecim miesiącu po udanym za-
machu stanu, było pierwszym
etapem... maszerowania naprzód
z gażami. Powiększyło ono po-
ważnie wydatki budżetu wojsko-
wego.

Pisze o tem Najwyższa Izba
Kontroli w uwagach swych o

 

Nokia: Viaiėdoiti
Wyjazd Paderewskiego do

Ameryki.
PARYŻ. (Pat.). Ignacy Pade-

rewski, który przybył do Paryża
w zeszłym tygodniu odjechał
wczoraj do Stanów Zjednoczo-
nych, gdzie ma odbyć wielkie
tournee koncertowe. Na dworcu
żegnało go bardzo iiczne grono
przyjaciół z kół francuskich i pol-
skich.

Kościół polski w Londynie.
LONDYN. (Pat). — Dnia 9.X

przybędzie do Londynu ksiądz
prymas Hlond celem -dokonenia

zamknięciach rachunkowych i wy:
konaniu budżetu za r. 19267 na
str. 25 co następuje: o

-- „Bardzo znaczne w porównaniu
z innemi Ministerstwami zwiększenie
wydatków na uposażenie w Ministeer-
stwie Spraw Wojskowych o 15.536.000
złotych spowodowane zostało wypłace-
niem specjalnego dodatku służbowego,
którego  funkcjonarjusze pozostałycii
Ministerstw nie otrzymują”.

Na str. 187 tegoż 'sprawozda-
nia N. I. K. czytamy:

— „W porównaniu z wydatkami
roku 1925 wydatki na uposażenie
(M. S. Wojsk.) w okresie rocznym od
1 kwietnia 1926 r. do 3! marca 1927 r.
wzrosły o przeszło 20 proc... Znaczny
wzrost tych wydatków spowodowany
był głównie podniesieniem mnożnej
z 42 na 43 grosze za punkt uposaże-
niowy, 10 proc. podwyżką poborów
służbowych i przyznaniem na mocy
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5
sierpnia 1926 r. dodatków służbowych
dla osób KEY Niezależnie je-
dnak od tych uzasadnionych przyczyn
wzrostu wydatków na uposazenie, kon-
trola stwierdziła dokonanie przez wła-
dze wojskowe dość licznych nieuspra-
wiedliwionych wypłat, skutkiem czego
wydatki na uposażenie uległy nieuza-
sadnionemu zwiększeniu”.

Radzibyśmzy dowiedzieć się z
następnego wywiadu p. premiera,
czy ten początek... maszerowania
naprzód z gażami, uwidoczniony
przez N. l. K. w budżecie M. S.
Wojsk., nastąpił również bez jego
zgody.

Stwierdzić dalej musimy, iż
Sejm, chcąc bodaj częściowo
uwzględnić urzędników cywilnych,
podwyższył płace ich od 1 stycz-
nia 1927 o 10 proc., a następnie
od i stycznia 1928 o dalsze
15 proc. a podwyżki te otrzy-
mali również wojskowi.

Również postanowił Sejra wy-
płacić zaległy za rok 1928 należny
urzędnikom państwowym dodatek
na mieszkanie, ale dodatku tego
rząd nie wypłacił i, jak oświad-
czył p. wiceminister skarbu Gro-
dyński, wypłacić go nie ma za-
miaru.

O tem, jakoby podwyższenie
płac urzędników państwowych
pokryto wpływami z pożyczki
amerykańskiej, nikt dotychczas
nic nie wiedział. Ministrowie skar-
bu zapewniali Sejm wielokrotnie,
iż wpływy z pożyczki amerykań-
skiej użytkowane są, zgodnie z
przyjętemi przez rząd zobowią-
zaniami, na stabilizację waluty i
cele gospodarcze. Pilnował tego
zresztą doradca rządu p. Dewey,
drukując co kwartał swoje spra-
wozdania.

uroczystości poświęcenia nowego
kościoła polskiego, które nastąpi
w niedzielę dnia 12 bm. Ks. pry-
mas zamieszka w pałacu arcy-
biskupim jako gość kardynała
Bourne.

 

|Gd 1-go do 16 Października r. b.
włącznie i

Wystawę Kilimów  Gliniańsich
z własnych wytwórni urządza

firma ANTONIEGO THIERA
ze Lwowa w Wiinie

w sali Ofic. Kasyna przy uli. Mic-
kiewicza 13.

Wstęp bezpłatny. — Otwarta codzien-
nie od godz. 9 rano do godz. 9 wie-

czór bez przerwy.
Godnym zaufania udziela się kredytu

na dogodnych warunkach. 957-00

pz
mwara| sma

*nuje swemi orzeczeniami i unie-

wažnieniami jako falszerstwa.

Jeżeli nagłówek wywod6w  pi-

"sma zachowawczego B. B. w tej

sprawie brzmi: wzgardzeni, co ma

być ukłuciem w stronę Str. Nar.

z powodu odrzucenia przez Radę

Naczelną P. P. S. porozumienia,

dokonanego przez miejscowe
czynniki wszystkich tych stron-

nictw, niechże ten nagłówek

brzmi całą swa wyrazistością w

stronę B. B. ze strony wszystkich

stronnictw polskich.
Stronnictwo Narodowe spełri-

ło swój obowiązek narodowy i

godziło się na porozumierie. aby

ocalić głosy i mandety polskie w

Małopolsce Wschodniej w zakre-

sie jedynie możliwym i liczbowo

wykazanym. Pozostanie to świa-

dectwem jego dobrej woli. Gdy

nie z jego winy porozumienie nie

zostało urzeczywistnione, 'pójdzie

także w Małopolsce Wschodniej,

jak w całej Polsce, w wybory sa-

mo znacznie swobodniej, a nie

ponosząc odpowiedzialności za

zmarnowanie głosów polskich i

stratę mandatów na rzecz ukraiń:

ców i żydów,

St. St.

'paczy katowanego

czech.
„Kurjer  Poznański*  pudaje

szereg bezprzykładnych faktów
znęcania się Niemców nad bez-
bronną ludnością polską. Bestjal-
stwo niemieckie znacznie wzrosło
od czasu ostatnich wyborów,
„skutkiem niespodziewanego zwy-
cięstwa hitlerowców.

Niemiecki proboszcz bije
Polaka pięścią w twarz.
Z Opala donoszą: Do jakiego

stopnia dochodzi antypolskie roz-
wydrzenie księży centrowych, o
tem dowodzi niewiarygodny wprost
fakt, który szdarzył się we wsi
Grodzisk w pow. strzeleckim na
Sląsku Opolskim.

Oto miejscowy proboszcz cen-
trowiec ks. Kaduk rzucił się przed
kościołem na jednego z Polaków,
p. M., rozdającego ulotki wybor-
cze Polsko Katolickiej Partji Lu-
dowej, uderzył: go silnie pięścią
w twarz, wołając do niego: „Ty
żebraku, ty przeklęty kaleko, nie
masz tu nic do szukania" itd.

Poprzednio już ks. Kaduk z
kazalnicy w ordynarny sposób
napadł na listę polską, określając
ją jako „szwindel“.

Oto jak księża niemieccy poj-
mują swe duszpasterstwo wobęc
powierzonego im ludu polskiego.

Barbarzyńskie gwałty na
Powiślu.

„ Z powiatu sztumskiego na Po-
wiślu donoszą © niesłychanych
gwałtach wobec tamtejszych pry-
watnych szkół polskich.
W Mikołajkach gromada roz-

wydrzonych hakatystów urządziła
napad na panią Osińską, właści-
cielkę domu, w którym mieści
się szkoła polska, krzycząc: „Die
polnische Sau muss verschwin-
den“.

Pewien wyrostek rzucił ka-
mieniem w okno mieszkania na-
uczyciela polskiego. Przy innej
okazji pod adresem polskiego
nauczyciela wołano: „Dem pol-
nischen Lehrer muessen wir den
Bauch aufschlitzen“ („Nauczycie-
lowi polskiemu trzeba brzuch roz-
pruč“).

Prasa niemiecka podjudza do
dalszych pogromów ludności pol-
skiej.

Ze Sląska Opolskiego, Pogra-
nicza, Pomeranji, Powiśla, War-
mji i Mazur dochodzi krzyk rozż-

ludu polskie-
go, który już ostatkiem sił broni
swej mowyi swych siedzib oj-
czystych. Jeśli społeczeństwo pol-
skie w kraju i władze Rzeczypo-
spolitej nie postarają się o poło-
żenie kresu gwałtom niemieckim
—lud polski w Niemczech wyda-
ny będzie zupełnie na pastwę

rozszalałych band stahlhelmow-
ców i hitlerowców.

Napad Stahiheimu na
dzieci polskie.

O znanych zajściach, które
miały miejsce w Osławie Dąbro-
wie w pow. bytowskim, donoszą
jeszcze następujące szczegóły:

„Stahlhelm* okręgu słupskie-
go (Stołp.) zorganizowal parę ty-
godni temu wyjazd propagando-
wy samochodami do wiosek i
miejscowości, leżących nad gra-
nicą polską. W Gross-Rakitt do-
wiedziano się, że w Osławie Dą-
browie odbywa się festyn pol-
skich dzieci szkolnych, wobec
czego kierownictwo „Stahlhelmu*
zadecydowało zmianę marszruty
do Osławy.

Według doniesień prasy nie-
mieckiej „bohaterzy*  stahlhel-=
mowcy, po przybyciu na festyn
w liczbie około 300 osób, pozry-
wali polskie chorągwie, rozpę-
dzili dzieci i rodziców, oraz za-
tkneli na dachu mieszkania tam-
tejszego nauczyciela polskiego
chrągiew o barwach cesarskich,na-
stępnie odjechali z powrotem, zo-
stawiając w wiosce oddział, skła-
dający się z 60 osób, który nie
dopuścił do ponownego rozpo-
częcia festynu.

Prasa niemiecka solidaryzuje
sięz wystąpieniem „Stahlhelmu*.

Tylko jedno z niewielu uczci-
wych pism niemieckich „Die Welt
am Montag” (nie mające niestety
żadnego wpływu na opinję publi-
czną w Niemczech), donosi o wy-
padkach w Osławie Dąbrowie,
pod nagłówkiem: „Stahlhelm ro-
zbija polskie święto szkolne". W
artykule tym czytamy:

„W Osławie Dąbrowie (pow.
bytowski) istnieje polska szkoła
mniejszościowa. Chciała cna w
dniu 7 września obchodzić swe
święto szkolne. | oto tylnopome-
rański „Stahlhelm* przewiózł na
40 autach, 300) swcich ludzi, do
wsi, by przy pomocy dzikiego
teroru („durch wiisten Terror”)
udaremnić święto szkolne, co mu
się też, dzięki jego przemocy,
udało. Na podstawie iicznych wy-
kroczeń „Stahlhelmu*, mniejszość
polska zwróciła się do prokura-
tora z doniesieniem karnem, z po-
wodu uszkodzenia mienia, zakłó-
cenia spokoju domowego, obelg,
pogróżek zbrodnią i gwałtów". —
Uwagi swe kończy „Welt am Mon-
tag" słowami: „Coby powiedział
„Stahlhelm* na to, gdyby święta
szkolne niemieckich szkół mniej-
szościowych w Polsce, były prze-
mocą udareraniane przez polskie
organizacje bojowe?'*

 

Hitlerowcy i ich prosram.
Narodowo-socjalistyczna partja

robotnicza Hitlera powstała w ro-
ku 1919, kiedy to grupa sześciu
ludzi założyła w Monachjum „par-
tję robotników niemieckich". Za-
łożyciele nie mieli ustalonego
programu, dążyli iedynie do wy-
brnięcia z „galimatjasu“. Gali-
matjas istnieje dalej, tylko partja
wzrosła do 6 i pół miljona ludzi.

Adolf Hitler powrócił z wiel-
kiej wojny, a jego retoryka zna-
lazła echo w Bawarji. W r. 1920
miał już 2000 zwolenników, w
1921 r. 5.600, w 1924 r. przyszłe
do aljansu z Ludendorfa „Vol-
kische Partie". Ludowcy Luden-
dorffa podzielali skrajne poglądy
antysemickie Hitlera, podzielali
jego zdanie o czystości rasy. Po-
łączenie tych dwóch partyj do-
prowadziło do nieudałego marszu
na Berlin, zakończonego w Mo-
nachjum uwięzieniem Hitlera.
Pomimo to, partja rozwijała się
i w wyborach w maju 1924, pa-
dło 2.000000 głosów na listę
„narodowo - socjalistycznej partji
wolności"*. Osiągnęli wtedy 32
mandaty, ale już w grudniu 1924
iczba / wyborców spadła do
900.000. W maju 1928 roku, kie-
dy to przyjęto oficjalnie obecną
nazwę, osiągnięto 800.000 głosami

12 mandatów.
Jednym zwybitnych przywód-

ców partji jest po Hitlerze dr.
Góbbe!s, dziennikarz.  Dalszemi
filarami są: Gregor Strassek,
chemik, hrabia Reventlow, eme-
rytowany przed wojną oficer ma-
rynarki, kapitan Góring, generał
Ritter von Epp, przywódca kor-
pusów ochotniczych w  burżli-
wych czasach 1919 r.

Lista narodowych—socjalistów,
mających zasiadać w przyszłym
Reichstagu okłada się przeważ-
nie z byłych oficerów, dziennika-
rzy, prawników i drobnomiesz-
czaństwa. Robotników jest zaled-
wie kilku. Jedyną praktyczną
próbą rządów Hitlerowskich była
działalność ministra Fricka w Tu-
ryngji, który ze względu na ra-
sową czystość, wytoczył wojnę
jazzowi i murzyńskiej muzyce
wogóle, a starał się do modlitwy
szkolnej wprowadzić hasło hitle-
rowskie: „Niemcy, zbudźcie się”.

Podporą partji są t. zw. od-
działy szturmowe. Zorganizowane
wojskowo, mają pięciu głównych
dowódców i najwyższe dowódz-
two z kwaterą w Monachjum.
Dowództwa są wszystkie w rę-
kach byłych oficerów. Między
wysokiemi szarżami są tacy, któ-

WZÓR REKLAMACJI.
Do (wymienić numer) Obwodowej Ko-

misji Wyborczej

w (wymienić miejscowość).
Reklamacja.  Wnosi: (wymienić imię i nazwisko

reklamującego), zamieszkały w .....

przy ulieyi Eos2a Nr... . W spisie

wyborców do Sejmu (albo do Senatu)

obwodu głosowania Nr. (wymienić Nr.

obwodu) pominięto niesłusznie następu-

jące osoby:

1) wymienić dokładnie imię, nazwi-
sko, datę urodzenia i miejsce zamie-
szkania, =

Z zalączonych przy niniejįszym  do-

kumentów, a mianowicie (wymienić zło-

żone dokumenty): widać, że wymienione
wyżej osoby mają prawo wyborcze do

Sejmu (albo do Senatu)
Wobec powyższego i na zasadzie

art. 35 Ordynacji Wyborczej proszę o
uzupełnienie listy wyborców przez wpi-
sanie do niej osób wyżej wymienionych.

Data

Podpis reklamującego.

rych nazwiska znane są z proce-
sów o mordy polityczne.

Niewiadomo jeszcze dokład-
nie czego właściwie, oprócz skraj-
nego nacjonalizmu, domagają się
„Nazi“. Pewnem jest, że chcą
władzy. Jak jej użyją, ci którzy
mają na ustach ciągłe obelgi dla
republiki demokratycznej — nie
wiadomo. W programie Hitlera
znajduje się 25 tez, a mianowicie:

„Ządamy połączenia wszyst-
kich Niemców w wielkiem pań-
stwie niemieckim: żądamy równo-
uprawnienia dla Niemiec i znie-
sienia wszystkich traktatów poke-
jowych; żądamy ziemi (kolonii)
dla wyżywienia ludności i dla
osiedlenia nadliczbowej ludności;
tylko rodacy mogą być obywate-
lami... żyd nie może być roda-
kiem... publiczne urzędy mają być
w rękach obywateli; żądamy znie-
sienia dochodów  lichwiarskich,
zupełnej konfiskaty zysków wo-
jennych, nacjonalizacji trustów,
udziału w zyskach wielkich przed-
siębiorstw... umiastowienia wiel-
kich magazynów i wydzierżawie-
nia ich drobnym kupcom".

Dla uspokojenia niektórych
zwolenników Hitlera, właścicieli
ziemskich, dodaną jest uwaga:
partja uznaje własność prywatną,

 

 

a sekwestr ma objąć żydowskie
spółsi, uprawiające spekulację
ziemską".

S

DZIŚ kari Long
„Kręcw RADJO deko:

+7 wiec”. 1
SALAKATOS WZCTADW POLEK

ŻYCIE KATOLICKIE
W sprawie kandydatur księ-
ży do ciał ustawodawczych.

(Kap) JE. Arcybiskup Romuald
Jałbrzykowski, Metropolita Wileń-
ski, zabronił duchowieństwu swej
archidiecezji kandydowania do
izb ustawodawczych, podobnież,
jak to uczynił podczas wyborów
do poprzedniej kadencji.

Na mocy postanowienia Sto-
licy Fpostolskiej, każdy kaplan,
kandydujący na posła do Sejmu
lub Senatu, musi posiadać zezwo-
lenie na to ordynarjusza swej
własnej diecezji, oraz ordynarju-
sza diecezji, w której ubiega się
o mandat do ciał ustawodaw-
czych.

Audjencja u Ojca Sw.
Ojciec święty przyjął na specjal-

nej audjencji Generała Jezuitów
O. Włodzimierza Ledėchowskiegu,
oraz 37 prokuratorów prowincyj
OO. Jezuitów obejmujących cały
świat. W wygłoszonem przemó-
wieniu Papież podkreślił wybitną
rolę jaką Jezuici odgrywają w
świecie chrześcijańskim.

Cudowne uzdrowienia
w Lourdes w r. 1929.
(Kap). Biuro medyczne w

Lourdes na posiedzeniu, odby-
tem w obecności wybitnyca po-
wag lekarskich w czasie 58-mej
pielgrzymki narodowej, uznało
pięć wypadków cudownych ule-
czeń, które nastąpiły w cią-
gu 1929 roku. Uzdrowienia
te dotyczą następujących
osób: Paulette  Margeria  (gru-
źlica mózgu), Marie  Chavin,
(gruźlica ogólna i choroba Pott-
sche) Marie Trolong (zapalenie
nerek i zapalenie otrzewnej), Ju-
lienne Dhaluin (wrzód na żołąd-

 

 

ku) i Alice Guillaumin  (gru-
źlica).

OFIARY
złożone w Administracji „Dziennika

Wileńskiego".

Na kościół św. Teresy od Dzieciątka
Jezus w Kamionce pod Wilnem w dzień
Jej pre 3 pażdziernika M. W.

i zł. T. W. 50 gr, Z.H 2 zł, M,M.
50 gr, K. T. 1 zł, Z. S.5 ał, |. S.5 zl,
1. R:2 zł, M.M. 2 zł., Z. D. 1 ał, P.
Gružewska 5 ziot, L. G. 1 zł, ks. €
100 zł., Adam Pietkiewicz 2 zł.

Dla S. W. ks. Jan Popiel w Koś-
cielcu 5 zł. 50 gr.

Dla rodziny Mufelów emeryt 5 zł,
"dla biednych dzieci emeryż 2 żł.
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i Dnia 17 października (piątek) formacje, dotyczące emigracji

Radość prasy niemieckiej Z powodu w sali „Lutni* godz. 18. „Oswo- zwracać się do Państwowego

aresztowania Korfantego. bodzenie Wilna 9.X 1920* — od- irzędu Pośrednictwa Pracy w

Prasa niemiecka w obszernych

telegrarnach i artykułach omawia

uwięzienie Wojciecha Korfantego.

Z łamów tej prasy przebija nie-

tajona „Schadenfreude“, że czło-
wiek, który tak wybitnie przyczy-
nił się do przyłączenia znacznej

części Górnego Śląska do Polski

—obecnie sam znałazł się w wię-

zieniu polskiem.
Nacjonalistyczny „Lokal An-

zeiger“ przypomina w zjadliwy

sposób Korfantemu jego okres

posłowania do Reichstagu i Sej-
mu pruskiego, jego rolę w oder-

waniu Górnego Siąska od Nie-
miec —i z wielką satysfakcją
stwierdza, że obecnie Korfanty
może na własnej osobie doświad-
czyć dobrodziejstw kultury, jaką

"posiada zapluskawiona baszta w
Brześciu Litewskim.
% „Berliner Morgenpost“  za-

mieszcza fotografję Korfantego

j stwierdza z zadowoleniem, że

były przywódca Polaków w Reich-
stagu, a później kierownik pow-
stania polskiego na Górnym Ślą-

sku, został obecnie uwięziony

przez władze polskie.
„Vossische Zaitung“  zamie-

szcža bardzo obszerny opis are-

sztowania Korfantego i pisze, że

wszelkie próby woj. Grażyńskiego

zniszczenia wpływów Korfantego

na Górnym Sląsku nie powiodły
się, gdyż w ludzie górnośląskim
nadal żywe są sympatje ku da-
wnemu wodzowi.

„Deutsche Allgem. Ztg.” .pi-
sze: „Należy odczekać, jaki sku-
tek wywoła niespodziane uwię-
zienie tego. jeszcze dziś bardzo
popularnego polityka polskiego.
Wypadki w Polsce wykazują z
wielką wyrazisłością, że wrażenie,
panujące zagranicą rok temu, ja-
koby nasz wschodni sąsiad skon-
solidował się państwowo — nie
odpowiada faktom”. „Jako po-
słowi do niemieckiego Reichsta-
gu — kończy „D. Allg. Ztg.” —
powodziło się w każdym razie
Korfantemu lepiej."

Nacjonalistyczna „Berliner Bór-
sen-Ztg.“, donosząc obszernie o
aresztowaniu Korfantego, kończy
następującemi, słowami: „Jakiż
los się dopełnia! Syn górnika
górnośląskiego, który dopiero w
obcowaniu z Polakami (z Poznań-
skiego sam stał się Połakiem (?),
który z trybuny niemieckiego
Reichstagu z największem napię-
ciem sił mobilizował opinję całe-
go świata przeciw Niemcom, któ-
ry rozpętał na Górnym Sląsku trzy
krwawe powstania, który wyrwał
Niemcom najbardziej wartościową
część Górnego Sląska, a w Pol-
sce doszedł do rangi wicepre-
mjera, został obecnie wtrącony
do więzienia przez silniejszego
od siebie. Angielski kontroler po-
wiatowy w Bytomiu w czasie
plebiscytu, major Ottley podzi-
wiał tego człowieka, choć jako
polityk był jego przeciwnikiem,
tak, że biust jego postawił obok
biustów Cezara i Napoleona.
Czyż dla Koifantego wyspą św.
Heleny będzie dom karny*?

„Kattowitzer Ztg.“, stwierdza-
jąc, že Korfanty byl zawsze naj-
grožniejszym przeciwnikiem Niem-
ców, pisze: „Mamy zrozumienie
dla specjalnej tragedji, której
ofiarą padł człowiek, walczący
przez 30 lat z niepospolitą oso-
bistą odwagą dla swego narodu i
będący bądź co bądź reprezen-
tantem polszczyzny na ekspono-
wanem miejscu.

Pobyt jego w więzieniu nie bę-
dzie trwał wiecznie, a przywódca
opozycji w murach więziennych
często bywał niebezpieczniejszym
aniżeli w agitacji wiecowej. Pe-
wne jest, że partja w miejsce
przywódcy otrzymała męczenika".

Organ socjalistów niemieckich,
katolicki „Volkswille* zamieszcza
następującą uwagę: „Korfanty był
i jest naszym przaciwnikiem, ale
nikt temu nie zaprzeczy, że Pol-
ska jemu właśnie zawdzięcza
Sląsk“.

 

 

"KRONIKA.
Sprawy miejskie.

— Dalsza rozbudowa e!lek-
trowni miejskiej. Magistrat m.
Wilna skierowuje na posiedzenie
najbliższe komisji finansowej
wniosek w sprawie rozbudowy
istniejącej już rozdzielni elek-
trowni. Podług kosztorysu i pla-
nu robót, koszta tej rozdzielni
wyniosą 300 tys. zł, co zostanie
pokryte z sum elektrowni miej-
skiej. d

Sprawy administracyjne.

Słuszna kara. Starosta
Grodzki w Wilnie w dniu 1 b. m.
ukarał zarządzającego autobusem
14429 Stanisława Tuczyńskiego,
zam. w Wilnie, Sokola 16 za do-
puszczenie do kursowania tego
autobusu, z nieczynnym hamul-
cem ręcznym, grzywną w kwocie
100 złotych z zamianą przy nie-
ściągalności na 14 dni aresztu.

— Zjazd nadieśniczych. W
dn. 26 i 27 września pod prze-
wodnictwem dyrektora Lasów
Państwowych, p. E. Szemiotha
odbył się zjazd  nadleśniczych
Dyrekcjj Lasów Państwowych
w Wilnie. Tematem obrad, poza
sprawami  administracyjnemi i
gospodarczemi, było rozważanie
konjunktur handlowych w zwią-
zku z mającym się rozpocząć
sezonem eksploatacyjnym. Jedno-
cześnie odbyło się zebranie dele-
gatów miejscowych kół leśnych
Ligi Obrony Powietrznej [i Prze-
ciwgazowej.

Sprawy podatkowe.
— Podatki w październiku.

W ciągu b. m. przypadają termi-
ny płatności następujących po-
datków miejskich i państwowych,
ściąganych przez magistrat: po-
datku państwowego i dodatku ko-
munalnego od gruntów rolnych
państwowych. za ll-gie półrocze,
II ej raty podatku państwowego
i dodatku komunalnego od nie-
ruchomości, oraz czwartych rat
podatków: ' od lokali, od zbytku
mieszkaniowego, oraz podatku
państwowego i miejskiego od pla-
ców niezabudowanych.

Sprawy wojskowe.
— Odczyty o oswobodzeniu

Wilna. W związku z uroczystym
obchodem 10-lecia wyzwolenia
Wilna odbędzie się cykl odczy*
tów, które wygłoszą oficerowie
Wojskowego Biura Historycznego
z Warszawy. L

Program odczytów jest nastę-
pujący: Dn.9 października (czwar-
tek) w sali teatru „Lutnia" g. 18.
„Sprawa Wileńska w toku wojny
1918—1920*—odczyt kpt. dypl.
Przybylskiego.

Dnia 12 paždziernika (niedzie-
la) w sali Kasyna Garnizonowego
przy ul. Mickiewicza, godz. 13.
„Oswobodzenie Wilna w kwietniu
1919*—odczyt knt. dypl. Przybyl-
skiego.

Dnia 16 października (czwar-
tek) w sali „Lutni* godzina 18.
„Przygotowanie akcji generała
Zeligowskiego"—odczyt kpt. Wa-
ligóry.

czyt kpt. Waligóry.
— Kary na poborowych i

rezerwistów. W ubiegłym mie-
siącu władze administracyjne uka-

rały 320 poborowych i rezerwi-
stów za różne wykroczenia natu-

ry wojskowej oraz za nieprzestrze"
ganie przepisów na ogólną sumę
1700 zł. z „zamianą na 13 m.

aresztu. d

Sprawy szkolne.
— Zjazd koleżanek - matu-

rzystek z roku 1925 Gimn. im.
El. Orzeszkowej w Wilnie odbę-
dzie się w sobotę 4 b. m. o g. 7
m. 30 nabożeństwo w kościele
św. Jerzego, o godz. 5-ej zebra-
nie towarzyskie w sali Gimnazjum.
Wszystkie koleżanki proszone są
serdecznie, aby zechciały wziąć
jaknajliczniejszy udział w zjeź-
dzie.
— Podział uczniów na mniej

i więcej zdolnych. Ministerstwo
W. R. i O. P. zaproponowało
Kuratorjum Wileńskiego Okręgu
Szkolnego segregację uczniów na
uzdolnionych i mniej zdolnych.
Po dokonaniu segregacji, mniej
zdolni uczniowie zostaną wyeli-
minowani i będą ksztalceni we-
dług specjalnego programu.

Zdolniejsi zaś uczniowie będą
intensywniej kształceni. d
— Zastępcą inspektora szkol-

nego na m. Wilno mianowany
został Edward Schreyner. d

Poczta i telegraf.
— Połączenie telefoniczne

z Holandją. Od 1 b. m. wpro-
wadza się ogólny ruch telefonicz-
ny między Polską i Holandją.
Opłata za trzyminutową rozmo-
wę zwykłą we wszystkich rela-
cjach wynosi 9 fr. 70 cent. W
okresie słabego ruchu, t.j. od
godz. 19 do 8 opłata za prywat-
ną rozmowę zwykłą wynosi */,
jednostki taryfowej. Urzędy ho-
lendeskie mogą wzywać do swych
rozmównic osoby  zamieszkaie
poza miejscowym okręgiem do-
ręczeń za opłatą dodatkową w
kwocie 1 fr. 20 cent.

Handel i przemysł.
— Walne zgromadzenie Ban-

ku dla Handlu i Rzemiósł odbę-
dzie się dnia 5 października r. b.
o godz. 4 w lokalu „Sokola“.

Sprawy żydowskie.
— Demonstracja żydów ko-

munistów przed synagogą.
W dniu wczorajszym, grupa bez-
bożników-żydów urządziła demon-
strację przed synagogą żydowską
przy ul. Żydowskiej. Bezbożnicy
wywiesili sztandar komunistyczny
i rozrzucili ulotki. Policja demon-
strantów rozpędziła. d

Sprawy robotnicze.
— Ostrzeżenie przed wyjaz-

dem do Mysłowic. Jak stwier-
dza Urząd Emigracyjny na stację
zborną w Mysłowicach zgłasza się
wielu robotników z całej Polski,
ubiegając się o zarekrutowanie
ich do robót na wyjazd do Fran-
cji. Ponieważ w - Mysłowicach
nikt z pominięciem właściwego
Państwowego Urzędu Pośrednic-
twa Pracy nie może być zarekru-
towany, przeto zgłaszający się
samorzutnie robotnicy nie są
przyjmowani do transportów i
zmuszeni są do powrotu na włas-
ny koszt. Podając powyższe do
wiadomości, Państwowy  Ulrząd
Pośrednictwa Pracy w Wilnie
ostrzega wszystkich reflektantów
na wyjazd do Francji przed bez-
pośredniem zgłaszaniem się do
Mysłowic w zamiarze wyjazdu
zagranicę, gdyż tam w żadnym
wypadku rekrutowani nie będą.
Zainteresowani wyjazdem do Fran
cji w sprawach pracy, a zamiesz-
kali na terenie województwa wi-
leńskiego winni po wszelkie in-

Wilnie, gdzie bezpłatnie i zupeł-
nie wyczerpująco zostaną poin-
formowani o warunkach wyjazdu.

Sądy.
—- Wydział Sądu Okręgowe-

go w Lidzie. Ministerstwo Spra-
wiedliwości zdecydowało urucho-
mić Wydział Sądu Okręgowego w
Lidzie od 2 stycznia 1931 roku w
składzie 8-miu sędziów etatowych,
zmniejszając o taką samą ilość
etat sędziów Sądu Okręgowego
w Wilnie. Na wakujące narazie
4 etaty w tym Sądzie, zostaną
wybrani sędziowie, którzy będą
mieć stałą siedzibę w Lidzie, po-
zostałe zaś 4 etaty będą narazie
uzupełnione delegowanymi sędzia-
mi. Po uskutecznieniu nominacji
8 sędziów, oddział zamiejscowy
w Lidzie, na czele z wice-preze-
sem, czyli przewodniczącym, z
dniem 1 kwietnia 1931 roku zo-
stanie dołączony do terenu Sądu
Okręgowego w Nowogródku.
— B. prezes Sądu Apelacyj-

nego w Wilnie p. Lucjan Bo-
chwic, został mianowany notarju-
szem w Baranowiczach na miej-
sce p. Karola Russockiego, który
przeniesiony został na takież sta-
nowisko do Mińska Mazowieckie-
go.

Kronika policyjna.
— Tajna gorzelnia wódek.

Organa policyjne ujawniły tajną
gorzelnię wódek w domu Iwano-
wa Zana zam. przy ul. Zgoda 64.
Podczas przeprowadzonej rewisji
ujawniono beczkę rozczynu, 74
litrów spirytusu i wódek oraz
aparat gorzelniczy. Iwanowa oraz
jego spólniczkę A. Gregonisową
(Chmielna 10) pociągnięto do od-
powiedzialności sądowej. d

— Znaczna kradzież. W dn. 1 b.
m. Franreich Mejer zam. przy ul. Zyg-
muntowskiej Ne 26 zamełdował iż z je-
go mieszkenia dokonano kradzieży
różnej garderoby męskiej i damskiej
na ogólną surrę 2465 złotych.

Kradzież opon. W dn. 1. b. m
Ossowski Bernard, zauł. Warszawski 11
zameldował, że z garażu mieszszącego
się przy ul. Szeptyckiego Ne 1 doko-
nano kradzieży 2 opon nowych samo-
chodowych firmy „Godiar" ogólnej war-
tości 700 złotych.

Ofiara nieostrożności. W dniu
1b. m Brancewicz Stanisław, Rossa 2,
szofer dorożki samochodowej N+ bocz-
ny 101, rej. Nr. 14325 przejeżdżając
wlacem Katedralnym potrącił błotnikiem
przechodzącą przez jezdnię Polakową
Felicję, Tatarska 17. Po udzieleniu pierw-
szej pomocy przez lekarza Pogotowia
Ratunkowego Polakowa 0 własnych
siłach udała się do domu.

Teatr, muzyka |! sztuka.
—- Teatr Miejski na Pohuiance.
Dziś Szerriff'a „Kres wędrówki”.

. „Młody las'* J. A. Hertza, ukaże
się z okazji 25 cio lecia strajku szkol-
nego.

— Teatr Miejski w „Lutni“,
Dzisiejszy koncert J. Dubiskiej. Zna-
kon.ita skrzypaczka wystąpi dziśo godz.
8-ej w Teatrze Mlejskim „Lutnia”.

Koncert dzisiejszy zorganizowany
został staraniem Wil. Tow. Filharmo-
nicznego.

,_ „Pan Jowialski". Jutro w dalszym
ciągu nieśmiertelna komedja A. Fredry.
Wszystkie bilety sprzedane.

Najbliższa premjera. W przyszłym
tygodniu wchodzi na repertuar Teatru
„Lutni* współczesna komedja angielska
Erwina „Pierwsza pani Frazerowa*.

Premjera zapowiedziana na środę
nadchodzącą. >

— Wystep artystów  hiszpań-
skich w Teatrze „Lutnia“. Artyści
hłszpańscy wystąpią w Wilnie w niedzie-
lę najbliższą o godz. 8-ej m. 30 w Tea-
trze „Lutnia“.

— Występ Elny Gistedt i Karela
Hanusza w Teatrze „Lutnia”, we
wtorek 7-go b. m.

— Przedstawienia popołudniowe
w „Teatrach Miejskich. W niedzielę
w Teatrze na Pohulance J. Blizińskiego
„Rozbitki*, w Teatrze „Lutnia" komedja
J. Rączkowskiego „Nad polskiem mo-
rzem“.

Początek o godz. 3-ej m. 30 pop.
za EZA0
wa

„Młodość sądzi, starość roz-

grzesza”.

 

(Carmen Silva).
 

 

POLSKIE RADJO WILNO.
Fala 363 mtr

Program:

Piątek, dnia 3 października 1930 r.
11,58. Sygnał czasu.
12,05. Muzyka lekka z płyt.
13,00. Komunikat meteorologiczny.
16,50. Muzyka z płyt.
17,20. Kom. L. O. P. P-u.
17,35. Transm. z

koncert i kwadrans literacki.
19,35. Skrzynka pocztowa.
20,00. Koncert symf. z Filharmonii.

ROZMAITOŚCI.
Pani szewcowa uciekła

z murzynem.
Kielce mają swoją sensację,

której bohaterem jest murzyn.
Czarny dżentelmen, August Brown
ożeniony z Krakowianką i znany
publicznościszeregu miast i uzdro-
wisk polskich, występował od
dłuższego czasu na czele orkiestry
w nocnym lokalu kieleckim „Za-
cisze". Chcąc urządzić się nie-
drogo, zamieszkał w charaktarze
sublokatora u skromnego szewca
p. Tkacza przy ul. Karczewskiej.
Niezwykły Sublokator przypadł
jednak do gustu p. szewcowej
34 letniej Amelji. W porozumie-
niu z nią ukartował jej porwanie.
Dla oderwania uwagi męża za-
prosił go na kolację pożegnalną.
P. Tkacz nieomieszkał z zaprosze-
nia skorzystać. Późną nocą mu-
rzyn zapłacił rachunek, pożegnał
się czule z szewcem i wyjechał.
P. Tkacz wróciwszy do domu
osłupiał: zastat bowiem ogromny
nieład w mieszkaniu, rzeczy po-
rozrzucane, a żony nie było.

Cuda w domu radjo-inży-
niera.

Pewien radjo-inżynier

Warsz. Odczyt,

 

 

w An-
-dorshaw w Anglji wprowadził w
swoim domu takie urządzenia,
które pozwalają mu otwierać i
zamykać drzwi „bez drutu*
Gdy naprzykład pan domu po-
wraca samochodem z fabryki
naciska guzik na kierownicyi
wrota garażu otwierają się same,
a dzwonki elektryczne alarmują
służbę i zawiadamiają o przyby-
ciu pana. Wszystkie drzwi otwie-
rają się wtedy automatycznie w
każdym pokoju. Inżynier bowiem
umieścił "w każdym z  po-
kojów mikrofon. Można go w
każdej chwili włączyć i porozu-
miewać się z osobami, znajdują-
cemi się w innych pokojach.

Sukienki jedwabne... z torfu.
Dotychczas sztuczną przędzę.

jedwabną otrzymywano z celulozy
drzewnej; obecnie naskutek wy-
nalazku dokonanego przez dwóch
chemików czeskich, przędzę tę
będzie się otrzywywać z torfu.
Po usunięciu z torfu wody i róż-
nych składników zbędnych pozo-
stanie celuloza torfowa, która do-
starczy przy przeróbce chemicz-
nej pięknej, błyszczącej przędy
jedwabnej — jak twierdzą fa-
chowcy — miększej i bardziej
błyszczącej. niż dotychczasowa.
Piusem niezawodnym nowego
jedwabiu sztucznego będzie w
każdym razie jego niższa cena,
gdyż koszty własne producenta
ulegną obniżce przy zastosowa-
niu torfu jako surowca.

Narodziny morskiego olbrzyma
W dzielnicy londyńskiej Ted-

dington, w pobliżu zabudowań
Narodowego Laboratorjum Fizycz-
nego, znajduje się nieduży ocem-
browany staw, przy którym nie-
kiedy zaobserwować można doj-
rzałych mężów zabawiających się
w „puszczanie statków". W rze-
czywistości to, co się tam odby-
wa, nie jest żadną zabawą, lecz
poważną pracą  doświadczalną,
związaną z budową — olbrzymów
morskich. Owe na pozór dziecin-
ne zabawki są ni mniej, ni więcej,
jak mcdelami okrętów, których
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zadaniem będzie kiedyś tysiące
pasażerów przerzucać szybko i
bezpiecznie poprzez wody ocea-
nów. Modele wyposażone są w
niezmiernie czułe przzrządy reje-
stracyjne, wykazujące najdokład-
niej zapotrzebowanie siły, wyma-
ganei dla uzyskania szybkości
różnych stopni.

Dawniej statki budowano, rzec
można na chybił-trafił, konstruk-
torzy sporządziwszy odnośne ry-
sunki, mieli nadzieję, że okręt
zbudowany na tem podłożu, od-
powiadać będzie oczekiwaniom.
Nadzieje te często zawodziły: sta-
tek nie był w stanie rozwijać
oczekiwanej szybkości, przyczem
powodu objawu tego nie udawa-
ło się zwykle ściśle ustalić. Dziś,
dzięki wspomnianemu stawowi i
pływającym na nim modelom,
mogą być zawczasu poczynione
wszelkie potrzebne zmiany w kon-
strukcji, tak, że wyrosły z em-
brjonu tego transportowiec, bę-
dzie dokładnie taki, jakim twór-
cy jego mieć go chcieli. Dodać
należy, że w stawie doświadczal-
nym można za pomocą pomy-
słowych przyrządów  wzniecać
różnego rodzaju bałwanienie wo-
dy, począwszy od lekkiego falo-
wania, aż do gwałtownego sztro-
mu włącznie.

Z chwilą, gdy długotrwałe
próby z modelami doprowadzone
zostały do zadowałającego wyni-
ku, rozpoczyna się budowa wła-
ściwego statku. Obecnie Wielka
Brytanja, cdpowiadając na rzuco-
ne jej przez Niemcy wezwanie,
przystąpiła do budowy dwóch gi-
gantów morskich, z których każ-
dy kosztować będzie około dwu
i pół miijarda złotych. Przez trzy
lata dziesięciotysięczna armja in-
żynierów, mmechaników, wszelkie-
go rodzaju rzemieślników i ro-
botników zajęta będzie przy two-
rzeniu tego cudu morskiego.
Przyczem zużytych zostanie czter-
dzieści różnych gatunków drzewa,
od pospolitego dębu aż do wy-
kwintnego mahoniu i ćedru oraz
znajdą zastosowanie cenne marmu-
rynorweskie i włoskie. Przewody
elektryczne długości tysiąca mil
ang. zasilać będą dwadzieścia pięć
tysięcy żarówek. Dla zaspokojenia
potrzeb pasażerów, statek zao;
patrzony zostanie w stopięćdzie-
siąt tysięcy sztuk bielizny, cztery
tysiące materaców, sześćdziesiąt
tysięcy sztućców i trzydzieści ty-
sięcy różnych platerów.

I kiedy potężny okręt ten o
70.000 tonn rej. i długości 1.000
stóp ang. spuszczony zostanie na
wodę i przedsięweźmie swą prób-
ną jazdę, to jego konstruktorzy
nie doznają, jak ongi bywało,
rozczarowania, albowiem ten naj-
większy statek świata pruć bę-
dzie fale z wymaganą od niego
szybkością: trzydziestu węzłów na
godzinę. .

ło vi
PPS lewicy za ucieczkę

z Polski.
W Mińsku zostali aresztowani

Ign. Bodzinin i Antoni Szewczenko
byli czynni członkowie PPS lewi-
cy i mężami zaufania K.P.Z.B. Po-
wodem aresztowania było opusz-
czenie stanowisk komunistycznych
w Polsce. d ,

Rozformowanie pułku So-
wieckiego w Mińszczyźnie.

Z Mińska donoszą,iż w związ-
ku z rozstrzelaniem komendanta
„krasnoarmiejskiego pulku“ one-
gdaj pulk ten rozbrojono i inter-
nowano do Kalugi.

Powodem rozbrojenia było
ujawnienie w kompanjach jaczej-
ki monarchistycznej. d
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śród kiątel
T-wo Pomocy Naukowej im.

E. i E. Wróblewskich wydało
świeżo cenną praeę znanego
skrzętnego i umiejętnego bada-
cza, Michała Brensztejna, bibljo-
tekarza uniwersyteckiego, o FAda-
mie Kirkorze, sławnym swego
czasu wydawcy, redaktorze i właś-

pracującym tucicielu drukarni,
w Wilnie, w I. 1834—67. Jakkol-
wiek Kirkor był też niepoślednim
pisarzem w zakresie historji i
archeologji, dziś jest on znany
przedewszystkiem, jako autor
pierwszego Przewodnika po Wil-
nie, a także — ze swych ugodo-
wych tendencyj wobec Rosji.

Niepodobna jednak wszech-
stronnej i płodnej działalności
Kirkora w tym, tak ważnym i tak
wyjątkowo trudnym w życiu Wil-
na okresie, zlekceważyć paru po-
gardliwemi komunałami, to też
dobrze się stało, iż p. Brensztejn
nie pożałował trudu do wydoby-
cia z mroku zapomnienia części
przynajmniej działalności tej cie-
kawej i — pomimo wszystko —
godnej szacunku postaci.

Po garści danych biograficz-
nych, znajdujemy w książce p. B.
dość żywy i wyczerpujący obraz
społecznej działalności Kirkora w
Wilnie, która dotychczas była
znana tylko po wierzchu. Z chwa-
lebnym  objektywiamem — śledzi
autor zmienne losy przedsięwzięć

wydawniczych Kirkora, nie zamy-
kając oczu na jego oportunizm,
ale unikając tanich i powierz-
chownych oskarżeń, owszem, wni
kając w meritum jego zasług na
tle gehenny warunków pracy kul-
turalnej polskiej na Litwie w cza-
sach owych. Z obrazu tego wi-
dzimy, że bodaj trudniejszą była
ta droga, po której szedł Kirkor,
niż droga czczych protestów, już
nie mówiąc o absenteizmie, któ-
ry nigdy nie ma racji.

„. Zebranie i uporządkowanie
szeregu liczb, dotyczących pre-
numeraty „Teki” i „Kurjera Wi-
leńskiego”, oraz druków, odbitych
w drukarni Kirkora, nadaje książ-
ce Brensztejna piętnó wykończe-
nia. Rzecz zdobią trzy ryciny:
fotografje Kirkora, jego współ-
pracowników, * oraz  podobizn
pierwsżej książki z drukarni Kir-
kora. (Czytelnik zechce poprawić
w książce na str. 24 w w.9 „Pasz-
kowskiego“ na „Przybylskiego",
zaś na str. 43 w w. 4 skreślić wy-
razy „niewiadomo gdzie").

_ „Jedna z najbardziej ruchliwych
współcześnie polskich firm księ-
garskich, Wydawnictwo Polskie R.
Wegnera w Poznaniu, wypuściło
niedawno z pod prasy dwie książ-
ki: trzeci tom pamiętników Sta-
nisława Morawskiego, oraz zbiór
ciekawych popularnych szkiców
językowych, pióra Stanisława Wa-
sylewskiego.
W książce pierwszej znajdu-

jemy kilka fragmentów  wsporn-
nień świetnego pamiętnikarza z

lat 1802—50 pod ogólnym tytu-
łem „Szlachta — Bracia". Sporzą-
dzili je Adam Czartkowski i Henryk
Mościcki, zasłużeni już wydawcy 2
tomów pamiętników Morawskiego,
tego ciekawego i zagadkowego
człowieka, co otarłszy się narazie
o najwybitniejszych ludzi swego
pokolenia (podobno to on wy-
swatał Celinę Szymanowską za
Mickiewicza), drugą połowę swe-
go bolesnego
rodowym majątku, Ustroniu, nad
Wierzchnią (w obecnej Litwie, w
pobliżu Jezna Paców i Niemo-
niun Mujżelów), w zupełnej sa-
motności i opuszczeniu. Z obszer-
nych fołjałów rękopiśmiennych
wydawcy wybrali co ciekawsze
urywki, o charakterze opisowym,
satyrycznym i lirycznym, i podali
je oto do wiadomości czytelnika,
który je z wielką ciekawością
przeczyta, acz nie mają już one
tej wartości obyczajowej i histo-
rycznej, co zwłaszcza owe”pa-
miętniki o Wilnie z lat 1815 —
1825. Więc jawi się tu Morawski,
jako typowy laudator temporis acti
oraz jako surowy sędzia swej
współczesności, która patrzyła na
powolną  degenerację szlachty,
wytrąconej z dawnych norm by-
tu i niezdolnej do postępu. Przej-
mujący n. p. i smutny jest obraz
szlachty szyłańskieji innych „oko-
lic" nadniemeńskim. Oto n. p.
„szlachta w 1831 roku była tylko
rycerzem w cudzych špižarniach,
składach i kufrach. Była zabójcą
połciów słoniny, kiełbas i polęd-

żywota spędził w '

wic, toczyła krew z cudzych kur,
gęsi, indyków; furażowała masło,
zabierała najlępsze bydło i konie...
Cztery jej tysiące, n. p., płazami
naczelników powstania na jedno
miejsce spędzone, jak tylko pod
Rumszyszkami o wiorstę od sie.
bie karabinowy ogień dwunastu
kozaków dojrzały, co do nogj
schowały się w chrósty"... (51).

Oprócz ogólnych zarysów o-
byczajowych, znajdujemy w oma-
wianym zbiorku ciekawe karty
o obradach sejmikowych na Lit-
wie, zajmująco napisaną sylwetkę
sąsiada Morawskiego, niejakiego
Ignacego Łukaszewicza, oraz peł-
ne przejmującej melancholji opi-
sy Ustronia, owego Ermitage'u
autora.

Książka czyta się wyjątkowo
lekko i nasuwa refleksje poucza-
jące, acz smutne, dając obraz
świata, który musiał umrzeć i
malując człowieka, co doskonale
pojmował tragedję chwil niepo-
wrotnych.

Pięknie wydaną książkę zdo-
bią liczne ilustracje, przeważnie
o charakterze humorystycznym.

Szkice Wasylewskiego „Na
końcu języka” — to jedna z naj-
ciekawszych rzeczy, które zda-
rzyło mi się ostatnio przeczytać.
Są to, jak wspominam powyżej,
króciutkie artykuły z zakresu ję-
zyka, podające w formie niefra-
sobliwej, przeważnie dowcipnej
gawędy, rozmaite, oczywiście
znane dobrze filologowi, ciekawe
szczegóły 2 dziedziny  języko*

znawstwa polskiego, przeważnie
tego, że tak powiem, porównaw-
czego, czyli zaobserwowanego w
różnych dzielnicach polskich.

Putor w sposób inteligentny
z dużym talentem przerabia na
język pogłębionego feljetonu ca-
łe stronice. badań ścisłych na-
szych językoznawców:  Nitscha,
Łosia, Rozwadowskiego, Szobera,
Lehra-Spławińskiego, uzupełniając
je własnemi dowcipnemi spostrze-
żeniami nad językiem różnych
dzielnic. Stoi on na stanowisku
tak modnego dziś determinizmu
i liberalizmu językowego, nie
przeprowadzając zupełnie granicy
pomiędzy dopuszczalnemi  pro-
wincjonalizmami a zupełnemi błę-
dami językowemi. Na przeróżne
sposoby stara się on wykpić ję-
zykowych purystów, acz nie wi-
dać, by autor zdawał sobie spra-
wę z tego, gdzie się kończy pu-
ryzm, a gdzie się zaczyna — kul-
tura językowa. Wszakże dla Mic-
kiewicza, np. czy Orzeszkowej
dzisiejsze ignorowanie h dźwięcz-
nego wydawałoby się barbarzyń-
skiem niszczeniem bogactwa ję-
zykowego. Dzisiejsi filolodzy tego,
niestety, nie uznają.

Wielkim brakiem książki jest
zupełna ignorancja Wasylewskiego
względem języka polskiego wWil-
nie i okolicach. Gdyby autor przed
napisaniem książki swej spędził,
ot, choćby dwa miesiące w na-
szem mieście, wzbogaciłby pole
obserwacyji bardzo znacznie i uni-
knął szeregu głupstw, które, nie-

stety, u niego spotykamy. Więc
np pisze on, że w kazaniach z
Bazyliki Wileńskiej słyszał on
przez radjo perory „o Koncu”
świata („koncu” przez twarde n).
Otóż mogę go zapewnić że tak
w Wilnie żaden inteligent nie
mówi! Zato przy wyliczaniu uży-
wanych w Polsce określeń przy
zaściełaniu łóżek nie wie Wasylew-
ski, iż w Wilnie się mówi, słać
łóżka, ściele łóżko. Wyrazy andrus,
batiar, i t. p. mają w Wilnie do-
skonały odpowiednik: żulik: za-
miast taty czy tatka tu się mówi
papa, papo czy papkai t. d. W ję-
zyku tutejszym spotykamy zresztą
szereg  prześlicznych wyrazów
polskich, nieużywanych już gdzie-
iadziej, n. p. niewistny, zamiast:
niewidomy. O tem mógłby szcze-
gółowo poinformować p. Wasy-
lewskiego p. Olgierd Chomiński,
zastępca profesora (U S$. B. Ale
cóż, gdy p. Wasylewski wedle
zwyczaju, niestety, już rozpo-
wszechnionego w naszym świecie
literackim, ma dla Wilna tylko
konwencjonalny dyg w stronę
Mickiewicza, dzisiejszego zaś Wil-
na nie nza zupełnie i nie stara
się go poznać.

A szkodal Tak on, jak i inni '
pisarze wieleby tu mogli się nau-
czyć! Wilno jednak żyje pomimo
nich — i wbrew niml

Stanisław Cywiński,
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ZGON UCZONEGO
ś. p. Antoni Prochaska

Wśród historyków polskich ży-
wem echem odbiła się wiado-

mość o śmierci lwowskiego uczo-
nego dr. Antoniego Prochaski.
Urodzony w r. 1852, uczeń Li-
skiego, Biidingera i Lorenza, pół
wieku przepracował w umiłowa-
nej dziedzinie wiedzy zostawiając
niezwykle obfity dorobek w roz-
prawach, recenzjach i wydaw-
nictwach źródłowych. Bo też ży-
cie jego było prawdziwie be-
nedyktyńskie, był przysłowiowym
entuzjastą pracy niezmordowanej.
nie lękającej się najcięższych wy-
siłków. Nie dbał o karjerę, ani
o szeroką popularność. Wystar-
czało Mu skromne stanowisko
archiwarjusza Archiwum t. zw.
Bernardyńskiego, dziś Ziemskiego
we Lwowie, na którem przetrwał
całe życie — nierozgłośne uzna-
nie uczonych: członkostwo Fka-
demji  Umiejętnošci i doktorat
honorowy  Ūniwersytetu  |wow-
skiego.

Niezwykła to postać, o rzad-
kiej dziś mocy charakteru, czci-

godny przykład zgodności czynów

z założeniami życiowemi. Dwie
wytyczne przyświecały Jego pra-
cy: ogromne przywiązanie do
ziemi na której się rodził i nie-
zachwiane w długiem życiu prze-
konania katolickie. Wdługiej lita-
nji dzieł snują się te założenia
życiowe niby "nić przewodnia.
Opracowuje przeważnie tematy
albo z dziejów Lwowa i ziem ru-
skich, ałbo też zagadnienia czy
postacie związane z pionierstwem
katolicyzmu: jak nawrócenie Lit-
wy. unję i schyzmę, monografje
Jagieily, Witolda i Zėlkiewskiego.
Najtwalszym jednak rezultatem
benedyktyńskiej pracy zmarłego
są niewątpliwie jego wydawnic-
twa źródłowe, do których ma-
terjały zbierał nietylko w żmud-
nych podróżach naukowych: do
Petersburgai Moskwy, do  Kró-
lewcai Gdańska do Wiedniai
Budapesztu, lecz przedewszyst-
kiem, przy własnym warsztacie
pracy, w Archiwum Bernardyn-

„, skiem wydając na podstawie prze-
chowanych tam archiwaljów dzie-
więć (XVI — XXIV) tomów wy-
dawnictwa aktów grodzkich i
ziemskich. Tylko ten, kto miał z
tem do czynienia potrafi ocenić
jakiej nadludzkiej wprost praco-
witości świadectwem jest to
dzieło.

Własnoręczny życiorys Ś. p.
Prochaski z r. 1921 w sprawozda- *
niach Towarzystwa Naukowego
we Lwowie zawiera 166 pozycyj
bibljograficznych prac i artykułów,
tyle ile zdołał spamietać, starczą,

wprost skromności — żadnego
z tych pracowitych wydawnictw
źródłowych! Nie jest ten spis 7u-
pełnym także dlatego, że po r.
1921 przybyły, mimo złego zdro-
wia i późnej starości, nowe po-
zycje, w tem, z większych, właś-
nie monografja Żółkiewskiego.

Zmarł 23 września 1930. 25-go,
w dzień pogrzebu żegnali zmar-
łego serdecznemi przemówienia-
mi prof. Oswald Balzer, wieloietni
towarzysz pracy w Archiwum,
imieniem Towarzystwa Naukowe-
go we Lwowie i Polskiego Towa-
rzystwa Historycznego, imieniem
Ministerstwa Oświaty minister
Czerwiński. W ostatniej posłudze
licznie wzięli udział członkowie III
zakonu św. Franciszka  przed-
stawiciele kleru świeckiego i za-
konnego i starsi i młodsi uczeni
historycy.

e IE ADS ZZ ZACK

Sport.
W niedzielę 5 b.m. bieg na-

przełaj w Zakrecie.

W niedzielę 5 bm. w Zakrecie
odbędzie się bieg na przełaj o mi-
strzostwo Okręgu Wil. Trasa bie-
gu od startu, który będzie tuż
przy bramie wejściowej do Za-
kretu, poprowadzi biegiem Wi-
lji otaczając dokoła pole, które
znajduje się w środku lasu. Dłu-
gość trasy wynosić będzie od
4 do 6 klm.

Przypuszczam, że do biegu
zgłosi się cała elita długodystan-
sowców Wilna, by sprawdzić swe
siły przed biegiem o mistrzostwo
Polski, który odbędzie się również

w. Zakrecie 19 b. m.
Początek zawodów w niedzielę

5 o godz. 1l-ej.

Zawody lekkoatletyczne o od-
znakę P. Z. L.A.

Jutro na boisku ośrodka W.F.
na Pióromoncie odbywać się bę-

dą zawody lekkoatletyczne o od-
znakę P. Z. L. A. Początek zawo-
dów o godzinie 14. Zgłoszenia
na miejscu. Dokończenie tych
zawodów odbędzie się w niedzie-
lę o godzinie 3 rano.

Zawody kolarskie.

Wil. Tow. Cyklistów projektu-
je na niedzielę 12 bm. na boisku
6 p. p. leg. urządzić zawody mię-
dzyklubowe.

Do zawodów zgłaszać się mo-

gą kolarze stowarzyszeni i nie-
stowarzyszeni.

Piłka nożna.

W niedzielę w Wilnie grać
będzie drużyna 42 p. p. z Białe-

gostoku mecz o wejście do Ligi
z drużyną Ogniska.

Drużyna 42 p. p. prowadzi

obecnie w tabelce o wejście do

Ni2 TPMKR

Qgnisko jedzie do Warszawy.

Mistrz Wilna w piłce nożnej
wyjeżdża na dwa mecze do War-
szawy, które odbędą się 7 i 8
bm. na jednem z boisk stolicy.

1 p. p. ieg. jedzie do Grodna.

Gracze 1 p. p. leg. zostali zapro-
szeni na dwa dni do Grodna,
celem rozegrania dwóch meczy
towarzyskich z miejscowemi dru-
żynami. Ja. Nie.

Ze światła.
Półtora miljona złotych za
skradzione dokumenty woj-

skowe.
Korespondent „Daily Expres-

su" donosi z Bukaresztu swemu
dziennikowi, że sensacyjna kra-
dzież wielkiego znaczenia woj-
skowego planów obronnych, wy-
wołała w kołach rządowych i
wojskowych rumuńskich ogromne
podniecenie. Skradzione doku-
menty stanowiły bowiem szcze-
gółowo wypracowany plan obro-
ny kraju na wypadek wojny z
Sowietami lub Węgrami.

Jest szczegółem niezmiernie
ciekawym pisze korespondent—
że kradzież planu odkryto dopie-
ro, gdy w prasie bolszewickiej
ukazały się pewne tajne szczegó-
ły rumuńskiego planu strategicz-
nego, a następnie, gdy jeden z
dzienników węgierskich podał, że
rząd węgierski zapłacił agentom
defensywy sowieckiej 150.000 do-
larów za skradzione dokumenty
ze sztabu rumuńskiego.

Po wdrożeniu z rozkazu króla
Karola energicznego śledztwa, od-
kryto ku nieopisanemu zdziwie-
niu opinji publicznej w Rumunii,
że kopję dokumentów skradł ge-
nerałowi Mirescu, ministrowi woj-
ny w gabinecie HAverescu, jakiś
szpieg sowiecki jeszcze w roku
1927. Generał Mirescu nie mó-
wił nikomu o tej kradzieży. Nagle
odkrycie tej wielkiej afery spo-
wodowało, że gen. Mirescu, je-
szcze w ubiegłym tygodniu spra-
wujący urząd genera'nego in-
spektora armji, doznał wstrząsu
nerwowego, rozchorował się cię-
żko na serce i natychmiast po-
dał się do dymisji. Dalszy bieg
śledztwa, budzący zrozumiałe za-
interesowanie w całej Europie,
trzymany jest wścisłej tajemnicy.

Echa wielkiej wojny.

Przed trybunałem międzynarodo-
wym w Hadze rozpoczął się pro-

ces, wytoczony przez rząd Sta-

nów Zjednoczonych przeciwko
obeenemu rządowi niemieckiemu
o zwrot 40 miljonów dolarów strat,
jakie poniósł wskutek działalności

kSS

rjum  amerykańskiem w okre-
sie poprzedzającym przystąpienie
Ameryki do walki światowej. Cho-
dzi tu o szereg wybuchów, spo-
wodowanych przez agentów nie-
mieckich, którzy na rozkaz swego
rządu wysadzili w powietrze skła-
dy amunicji i arsenał broni przy-
gotowanej do eksportu do Rosji,
która zamówiła wówczas w Fme-
ryce olbrzymie transporty broni.

Władze amerykańskie po wielu
latach otrzymały bezsprzeczne do-
wody udziału agentów niemieckich
w dwóch wielkich wybuchach, z
których sięjeden wydarzył 30 lipca
1916 roku na stacji Blacktom,
drugi 1 stycznia 1917 roku w Kings-
land. Szkody spowodowane oby-
dwoma wybuchami, przyniosły
amerykańskim  fabrykom broni
około 25 miljonów strat, obecnie
zaś cała suma powództwa wraz
z procentami urosła do 40 miljo-
nów dolarów.
W imieniu rządu amerykań-

skiego przed trybunałem haskim
staje Bonynge, który opierając się
na zeznaniach zdemaskowanej w
Ameryce kobiety- szpiega „Wi-
ktoryny” stwierdza, iż od 1915 r.
niemieckie ministerstwo wojny,
działając w porozumieniu z ów-
czesnym posłem niemieckim w
Washingtonie, organizowało szereg
aktów terorystycznych, mających
przeszkodzić zaopatrywaniu Euro-
py w materjały wojenne. Najcie-
kawsze jednak zeznanie złożył
były agent niemieckiego wywiadu
w Ameryce, Wicke, który brał
bezpośredni udział w eksplozji
olbrzymiego składu amunicji w
Blacktom. Jako szczegół niezmier-
nie charakterystyczny, przytacza
przedstawiciel Ameryki zeznanie
innego, niemieckiego agenta, Koe-
niga, który bezpośrednio po wy-
konaniu powierzonego mu zama-
chu w Blacktom, przesłał swemu
szefowi, attache wojskowemu Nie-
miec w Washingtonie, rotmistrzowi
von lgen odłamekgranatu,jako...
pamiątkę z Blacktom. Odłamek
ten został dołączony jako dowód
rzeczowy do akt sprawy i przed-
stawiony sądowi.

Wojna mączna So-
wietów z Angiją.
W dalszym ciągu alarmowych

artykułów zwracających uwagę
na „dumping* sowieckiej mąki
pszennej z Anglji, dzienniki an-
gielskie piszą, że:

„Jedynym środkiem skutecz-
nej walki z sowiecką inwazją
mączną, jest nabywanie tylko an-
gielskiego chleba. Konsument an-
gielski nie powinien przykładać
ręki do roboty zamachowej na
pszenicę angielską.

 

przed8 laty, społeczeństwo angiel-
skie było poprostu atakowane
wezwaniami o pomoc i ratunek
głodujących miljonów dzieci —
ofiar „wygłodzonej Republiki So-
wieckiej”. W odpowiedzi na ten
apel do serc rząd brytyjski i spo-
łeczeństwo złożyły na fundusz
akcji przeciwgłodowej w Sowie-
tach przeszło 100 tys. funtów
szterlingów.

Dzisiaj, gdy głód w Rosji stał
się nie mniej „wielką plagą jak
przed 8 laty, rząd sowiecki nie
waha się wszczynać wojny mącz-
nej z Wielką Brytanją, rzucając
na rynki angielskle olbrzymie ilo-
ści mąki pszennej po sztucznie zni-
żonych cenach, że szkodą prze-
dewszystkierm i krzywdą głodują
cych mas własnego narodu, któ-
ry w ten sposób lekceważy cynicz-
nie, dla wykonywania swych sza-
lonych zamysłów niszczycielskich
porządku światowego.

Sowiety częściowo osiągnęły
swój cel, dezorganizując wten spo-
sób, niektóre zbożowe rynki świa-
towe. Są one tak dalece w pogoni
za pieniądzem, że obniżają czę-
sto znacznie poniżej przeciętnej
ceny swoje oferty zbożowe. Wiele
mąki sowieckiej znajduje się już
w drodze do Fngljj z portów
czarnomorskich. Mąkę tę lub ziar-
no, władze sowieckie sprzedają
na podstawie konosamantów  (li-
stów przewozowych), t. zn. że
towar nie jest wysyłany do okre-
ślonych odbiorców lecz ewentual-
nie do agentur handlowych so-
wieckich. Towar taki może więc
być sprzedawany po cenach, któ-
rych żadna konkurencja nie wy-
trzyma.

Obecnie pszenicę sowiecką
sprzedają w Anglji nie wyżej jak
po 30 szylingów za ćwierć, t. j.
ze stratą pewną .25 szylingów na
ćwierci wedle kalkulacj! rolnic-
twa krajowego. Przytem niema
żadnej pewności, że Sowiety i
tej ceny nie obniżą.
BURGOSVA TASTIK

Ciągnienie loterji pań-
stwowej.

W dwudziestym dniu ciąg
nienia 5-ej klasy 21-ej polskiej lo-
terji państwowej, główniejsze wy-
grane padły na numery następu-
jące:

20000 zł. nr. 141610.
10000 zł. nr. 40225.
5000 zł. nr. 70599 103321.
3000 zł. nr. 17727 143862

179849 180285.
2000zł. nr. 58700 77651 106335

198738.
1000 zł. nr. 10812 18576 41833

64665 66963 73777 80866 92701
119591 131929 139001 141081
141870 146375 153339 156055
159632 160495 180350 182866

Pu 228

600 zł. nr. 4331 10092 11132
11175 11509 20994 21007 24553
40524 41403 42986 48013 48200
56400 58426 62777 67681 69030
76692 91207 94556 97924 112554
115253 116275 128339 134562
138901 141714 152099 157798
162618 168063 171363 173088
175334 175646 188720 194248
197581 199448 200864 203052
207840.

WARSZAWA. (Pat). W 21-tym
„dniu ciągnienia 5-tej klasy 21-ej
Polskiej Państwowej Loterji Kla-
sowej główniejsze wygrane padły
na numery następujące:

15 tys. zł. — 122119 142198,
10 tys. żł. — 3922 49613 165711
190148, 5 tys. zł. —119354 127142.
 

GIEŁDA
WARSZAWA 2.X (Pat.).

Waluty i dewizy: |
Dolary 8,98' ,—8,98—9,00—8,96
Belgja 124,42 124,73—124,11.
Gdańsk 173,30—173,73—172,87.
Holandja 359,70—360,60—358 80.
Kopenhaga 238,73—239,33—238,13.
Londyn 43,34—43,45—43,23.
Nowy York 8,912—8,932—8,892.
Paryż 35,01!/,—35,10-—34,92 /,.
Praga 26,46'/,—26,53—26,40
Nowy York kabel 8,922—8,942—8,902
Szwajcarja 173,09—173,52—172,66.
Stokholm239,62 —240,22—239,02
Wiedeń 125,92—126,23—125,61.
Włocny 46,72 /,—46,84—46,61.
Berlin w obrotach prywatnych 212,32.

Papiery procentowe:

Pożyczka inwestycyjna 110, 3*, bu-
dowlana 50—50,10 50, 10%, kolejowa
103,50—103,75, 5*/, konwersyjna 55,50,
79., stabilizacyjna 86,50—89,50, 4' ,/, L.Z.
ziemskie 54,75, 8'/, warszawskie 72,50—
71—71,25, 5% warszawskie 56, 8' , ziem-
skie dolarowe 97,50, 7%, ziemskie dola-
rowe 76,50.

Bilans Banku Polskiego.
WARSZAWA. (Pat). Bilans Ban-

ku Polskiego za trzecią dekadę
września r.b. wykazuje zapas zło-
ta 568.884 tys. zł., to jest o 141.620
tys. zł. mniej, niż w poprzedniej
dekadzie. Pieniądze i należności
zagraniczne zaliczone do pókry-
cia, wzrosły o 45.610 tys. zł. do
sumy 321.852 tys. zł., natomiast
niezaliczone do pokrycia zmniej-
szyły się o 5.268 tys. zł. do sumy
115.229 tys. zł. Portfel wekslowy
zwiększył się o 50.634 tys. zł. i
wynosi 704.758 tys. zł. Pożyczki
zastawowe wzrosły o 5.765 tys. zł.
do sumy 79.740 tys. zł. W pasy-
wach, pozycja natychmiast płat-

  

nych zobowiązań, zmniejszyła się*
o 79.878 tys. zł. (192.141 tys. zł.).
Obieg biletów bankowych wzrósł
o 114.454 tys. zł. (1.372.963 tys.
zł.). Stosunek procentowy pokry-
cia obiegu biletów i natychmiast
płatnych zobowiązań Banku, wy-
łącznie złotem, wynosi 35.90'/,
(5.90*,, ponad pokrycie statutowe).
Wreszcie pokrycie złotem same-
go tylko obiegu biletów banko-

niedopisującą już pamięcią. Nie
zamieścił tu — w niespotykanej Ligi w grupie północnej. agentów niemieckich na teryto- Nie zaporninajmy, że zaledwie 205514 205723, wych wynosi 40,92'/,.
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iotorja pownej komy.
'Ze wspomnień studenta.

(Tłum. z ros.).

Tak przedstawiał się Kirdiaga wtedy, gdyśmy

go poznali. Co prawda, widywaliśmy go także

wcześniej, ale tylko zdaleka, gdyż on był na wy-

dziale przyrodniczym, my zaś na filologicznym

i audytorja nasze mieściły się w zgoła innych bu-

dynkach.

Lecz przypadek zrządził, żeśmy się bliżej po-

znali, nie pamiętam już przy jakiej sposobności.

Kirdiaga był w obejściu niezmiernie prosty, każde-

mu, przy pierwszej znajomości mówił „ty” i żądał

by do niego tak mówiono. Niebawem okazało się

iż był on — o ile to możliwe — bodaj większym

jeszcze od nas mizerakiem. To nas oczywiście

zbliżyło. Kirdiaga wypytywał nas troskliwie o tryb

życia, jaki prowadzimy, czem się odżywiamy, gdy

zaś dowiedział się że jadamy zwykle kiełbaski,

zainteresował się żywo, ile teź na to wydajemy.

Odpowiedzieliśmy, że na dwóch 80 kopiejek tygod-

niowo. s ź

— 80 kopiejek! To słono. To bardzo słono.
— No, taniej chyba nie sposób — tłumaczył

się Fiedia.
— Jak to: niesposób Na wszystko jest spo-

sób. Wy oczywiście kupujecie w sklepiku i płaci-

cie za parę kiełbasek 10 kop. Tymczasem na ryn-
ku dostaniecie tę samą kiełbasę po 6 kop. za

parę. o

Wiadomoś ta była dla nas niezmiernie poży-

teczna, gdyż w ten sposób udało by się nasz mi-

Od dnia 1 października

MIEJSKI  KIKENATOGRAF || wredny,Bór:
i

Sala Miejska, ul. Ostrobram-
ska 5 tychczasowermi

AL EABCC VDEZAAMORZE kiai

POLSKA SZKOŁAPOCZĄTKOWA,(koedukacyjna) pzez
H.

ul. Uniwersytecka 1 m. 1 AKUSZERKI i ZGUBY
prowadzona w g nowych metod

W

g. ksk „ wojsk. wyd.
AKUSZERKA Zprzez PRUSBiałystok Mod nauczycielka wy-(Decroly, Montessori)

NAUKA INDYWIDUALNA
Konwersacja francuska, gry, zabawy, gimnastyka. Marja Laknerowa kartę tożsamości

Dzieci mniej zdolne korzystają z pomocy wgodz.

 

zerny budżet niemal o połowę zmniejszyć. Zresztą

przy bliższej znajomości z Kirdiagą dowiedzieliśmy

się jeszcze dużo pożytecznych rzeczy i nasz įdo-

tychczasowy horyzont žycia praktycznego znacznie

się rozszerzyl. Kiedy nas poraz pierwszy odwie-

dził i obejrzawszy nasz pokój dowiedział się, že

płacimy zań 7 rubli miesięcznie, oświadczył nam

bez ogródki, w oczy, że trzeba mieć chyba źle

w głowie, by za taką dziurę płacić siedem

karbowańców miesięcznie, gdy na przedmieściu,

u djaczychy, znacznie większy pokój można mieć

za pótora rubla.
— Ależ to daleko — zaprotestowaliśmy — co

nsjmniej cztery wiorsty, czyli tam i z powrotem

codzień osiem wiorst...
— Przypuśćmy, więc cóż z tego? Po co czło-

wiekowi dane nogi, jeżeli nie po to, by wiorsty

mierzył.
—Ale! — ale — ozwał się po chwili — to

to ta sama kiełbasa, którą płacicie po dziesięć ko-

piejek za parę.
"Na oknie istotnie leżała para nieostrożnie

tam zostawionych kiełbasek. Kirdiaga wziął jedną

z nich i odrazu wpakował do swej olbrzymiej pasz-

czy, najeżonej olbrzymiemi, czterema zębami jak

u rekina. Przez chwilę jeszcze przeżuwał ją głośno,

z widocznem zadowoleniem  mlaskając ustami,

przyczem na chwilę nie przestawał mówić:

— Kiełbasa niczego... jak Boga kocham... do-

bra... mniej pieprzona od tamtej, co za sześć ko-

piejek... świetna kiełbasa!
Po takiej pochwale sięgnął po drugą, która

za chwilę znikła w bezdennej paszczy. My z, Fie-

dią smutno porozumieliśmy się oczyma nadzieja na

wieczerzęznikła, nie daliśmy jednak niczego poznać

po sobie pamiętni praw gościnności.
— Świetna, jak Boga kocham, niezrównana

kiełbasa — głośno przeżuwając chwalił Kirdiaga.

Ale, ale... czy nie macie czasem czemś zapić te-

go... czemś takiem...
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— Można herbaty zaparzyć -— zaproponował

Fiedia.
— Herbaty? To wy herbatę pijecie? Oho, to

z was burżuje, jak Boga kocham, prawdziwi bur-

żuje|
Czemu nie — niech będzie herbata.

doskonała rzecz... dajcie herbaty!
Fiedia zaparzył herbaty, Kirdiaga wypił ile

tylko włazło, cały czas powtarzając w kółko, że

herbata jest wyśmienita i na ogół był w najlepszym

humorze.
Po upływie trzech dni Kirdiaga znowu zaszczy-

cił nas swą wizytą. Na ten raz przyszedł nie solo,

przyprowadził z sobą miodziutkiego studenta, któ-

ry na pierwszy rzut oka zwracał uwagę swym mi-

zernym wyglądem. (brany był on bodaj gorzej

jeszcze od nas, zamiast kurtki miał coś na sobie,

co bardzo przypominało kaftanik kobiecy, zamiast

płaszcza jakieś skrzydlate straszydło. Gdy szedł

ulicą podobnym był raczej do ptaka z: rozpostarte-

mi skrzydłami. Szyję owiniętą miał brudną chu-

steczką do nosa. Mówił głosem przytlumionym

z lekka pokasłując.
Mój Boże, pomyślałem, patrząc na tę nie-

szczęśliwą figurę, więc są ludzie biedniejsi od nas,

a ja myślałem...
Patrzcie, przyjaciele, przyprowadziłem wam

gościa — ozwał się Kirdiaga — kolega, matema-

tyk.. Prawdę mówiąc, djabli mu nadali tę matema-

tykę, co w tem za sens? Oto ja naprzykład stud-

juję chemję, toć kiedykolwiek może fabrykę che-

miczną założę... a z matematyką co począć w ży-

ciu? Nazwisko także ma arystokratyczne — Jagie-
łonow... widać od książął litewskich pochodźzi...

a papu niema...
„Potomek książąt litewskich" bladł i czerwie-

niał przy takiej rekomendacji, przestępywał z nogi

na nogę i najchętniej zapadłby się w ziemię. Tym-

czasem Kirdiaga, niezwracając na to najmniejszej
uwagi, rąbał w dalszym ciągu:

Herbata

  

  

  

— Wyobraźcie sobie, spotykam go dziś: gęba
nieszczególna, blada. Co? — powiadam — jak się
masz bracie? — Niczego... A ja przecie widzę, że
on co najmniej od dwóch dni nic w ustach nie-
miał Cóż robić — powiadam — nakarmiłbym cie-
bie, ale sam jak Boga kocham — niemam dziś
grosza przy duszy. Chyba pójdziemy do nich (to
jest niby do was)... u nich — powiadam — bywają
dobre kiełbaski... No co, macie kielbaski?

Kiełbasek nie było, ale na szczęście mieliśmy
nieco gotówki.

— Można dostać,
Fiedia.

— leż niel.. proszę nle fatygować się — ja-
kimś beznadziejnie smutnym głosem zaprotesto-
wał gość.

— Nie róbże ceremonij, Jagiełonow — ofuk-
nął go Kirdiaga. Przecie mówiłem ci, że to dobre
chłopcy... A ty, Budkiewicz, nie słuchaj go, tylko
idź po kiełbasę...

Fiedia, widząc, że gość nasz istotnie głodny,
ledwo na nogach stoi z osłabienia, pośpieszył po
prowjant, ja zaś tymczasem zająłem się herbatą.

Chudzina Jagiełonow miał wygląd małego
wróbelka, który wypadłz gniazda. Twarz miał prze-
zroczyście bladą, rysy subtelne. Mówił prawie szep-
tem, zacinając się często, przyczem oglądał się
wkoło trwożliwie. Grube, choć szczere słowa Kir-
diagi sprawiały mu widoczną przykrość.

Za chwilę powrócił Fiedia z dwoma parami
kiełbasek, które Kirdiaga wnet w -ten sposób po-
dzielił, iż dał Jagiełonowi parę, drugą zaś parę so-
bie wziął i wnet począł je zajadać. Jagiełonow
nie tknął strawy. Widocznie był zakłopotany, wsty-
dził się i trzeba $było z naszej strony kilka słów
serdecznej zachęty. Ponieważ ja zajęty byłem her-
batą, obowiązek ten gościnności spadł na Fiedię:
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