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LISTA NARODOWA.
(Telefonem od własnego korespondenta).

(WARSZAWA. Dnia 6 b. m. Stronnictwo Naredowe przez

swego pełnomocnika złożyło na ręce Generalnego Komisarza

Wyborczego państwowe listy kandydatów do Sejmu i Senatu

pod Nazwą „Lista Narodowa“.

Lista Narodowa do Sejmu obejmuje55 nazwisk. Rozpoczy-

nają ją kolejno: Wojciech Trąmpczyński, Roman Rybarski,

Aleksander Dębski, Aleksander Zwierzyński, Gabrjela Balicka,

Stanisław Stroński, Stanisław Jasiukowicz, Karol Wierczak,

Stanisław Zieliński, b. konsul Rzeczypospolitej w Berlinie,

Mikołaj Osada, zastępca prokuratora, ks. kanonik Bereziński,

Sierakowicz, pułk. Franciszek Arciszewski, Stanisław Rymar,

redaktor z Krakowa, Teodor Witkowski z Poznania, dr. Zdzi-

sław Stall ze Lwowa, Artur Michael, prezydent m. Będzina,

Józef Kawecki, rolnik z Poznania, Józef Milik, rolnik z pow.

Sokołowskiego, Józef Petrycki redaktor, Mieczysław Kuliński

gen. dywizji w stanie spoczynku, i t. d.

Na liście kandydatów do Senatu znajduje się 17 nazwisk.

Pierwsze miejsce zajmują: prof. Stanisław Głąbiński, b. senator

Joachim Bartoszewicz, Józefa Szebekówna b. senatorka prze-

zeska N. 0. K., ks. Feliks Bolt, Roman Paczkowski z Poznania,

—00

Władysław Dobrzyński, Michał Siciński prezes Stowarzyszenia-

chrześcijańsko-narodowego nauczycieli szkół powszechnych, itd.

Lista Centrolewu.
(Telefonemod własnego korespondenta).

WARSZAWA. Lista Centrolewu obejmuje 100 nazwisk. Na pierw-

szem miejscu figurują Ignacy Daszyński, Maksymiljan Malinowski,

(Wyzwolenie) wicemarszałek Sejmu Jan Dąbski (Stron. Chłopskie),

Wincenty Wiłos (Piast), Jan "Jankowski (N. P. R,), dr. H. Liberman

(P. P. S.), dr. Stanisław Wrona (Str. Chłopskie), Michał Rój wicemar-

szałek Sejmu (Wyzwolenie), Władysław Kiernik (Piast), Leon Leš-

niewski (N. P. R.). ;

Lista B. B.
WARSZAWA. (Pat). Do Pań- prof. Makowski Wacław, Czerwiń-

stwowej Komisji Wyborczej wpły+ ski Sławomir, Polakiewicz Karol,

nęła lista państwowa kandydatów  Boerner Ignacy, Radziwiłł Janusz,

Bezpartyjnego Bloku Współpracy. inż. Kuehn Alfons, gks. dr. Żon-

z Rządem do Sejmu. Na pierw- gollowicz Bronisław, Kościałkow-

szych 25 miejscach na liście figu- ski Marjan, Staniewicz Witold,

rują nazwiska: Miedziński Bogusław,  Pieracki

Piłsudski Józef, Sławek Wa- Bronisław, Jędrzejewicz Janusz,

Starzyński Stefan, Lechnicki Zdzi-
sław, prof. Krzyżanowski Adam,

Hołówko Tadeusz.

lery, Świtalski Kazimierz, Prystor

Aleksander, Piłsudski Jan, Sławoj-

Składkowski Felicjan, Bojko Ja-
kób, Koc Adam, Car Stanisław,

; Listy żydowskie.
(Telefonem od własnego korespondenta). ;

> WARSZAWA. Po długich naradach i wahaniu, sjoniści malopol-

scy Zdecydowali się ostatnio pójść razem z ogólnym sjonistycznym

blokiem wyborczym. Stronnietwo ortodoksyjne, kupcy, rzemieślnicy

it d., utworzyli ogólno-żydowski narodowy blok gospodarczy. Poza-

tem są jeszcze listy Bundu i Poalej Sjonu lewicy. Na czele listy sjo-

nistycznej staje Grynbaum, na czele listy bloku gospodarczego rabin

Szarocki z Łucka, na czele listy „Bundu* Ehrlich. Prócz tego nazwi-

ska żydowskie znajdują się na liście B. B., a mianowicie Minzburg J.

i iślicki.
i

S składanie list państwowych.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Do godziny /12-tej w południe dnia 6 b. m. zgło-

szono ogółem 7 list państwowych kandydatów do Sejmu i Senatu.

Lista Narodowa była 4-ta z kolei. Stosownie do art. 6 ustęp 2 or-

dynacji wyborczej listy kandydątów winny być oznaczone numerami

porządkowemi według kolejności podania. Według jednak informa-

cji, otrzymanych od Generalnego Komisarza Wyborczego, osłateczne

oznaczenie list numerami nastąpi dopiero na posiedzeniu głównej

komisji wyborczej po rozpatrzeniu ważności zgłoszeń list, tak, że

w razie uhieważnienia którejkolwiek z list nastąpi odpowiednie prze-

, sunięcie numerów.

Próba rozbicia przez sanację Stronnictwa
| Chłopskiego nie powiodła się.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Półurzędowa agencja „Iskra" ogłosiła sprawozda-

nie Rady Naczelnej Stronnictwa Chłopskiego. Według tej; relacji,

Rada Naczelna, zebrana w dniu 6 bm. miała się opowiedzieć za BB,

za wystąpieniem z Centrolewu i wykreśleniem ze Stronnictwa Jana

Dąbskiego, Walerona i Wrony.

W odpowiedzi na to prezes Rady Naczelnej Stron. Chłopskiego,

Waleron, wydał komunikat, w którym oświadcza, że wszystkie wia-

domości o rozłamie są nieprawdziwe, i przedstawia sprawę w ten

sposób, iż kilku byłych posłów ze Stronnictwa Chłopskiego odbyło

zebranie, na które sprowadzeni zostali za bezpłatnemi biletami ko-

Jejowemi..
Przywódcami byli ludzie usunięci ze Stronnictwa, zawiedzeni

kandydaci. Rady Naczelnej władze nie zwoływały, zatem ogłoszona

uchwała niema żadnego znaczenia.

KOMUNIKAT KLUBU MŁODYCH
W piątek dnia 10 b. m. w lokalu Klubu ul. Orzeszkowej 11,

odbędzie się 4

OGÓLNE ZEBRANIE CZŁONKÓW.
Na porządku dziennym: 1) Referat p. t. „Parlament w Polsce”

wygłosi p. red. A. Zwierzyński. 2) Komunikaty organizacyjne.

3) Wolne wnioski.
Początek punkt. o godz. 19 m. 30.

Obecność członków konieczna. =

 

 

W sobotę zaš 11 b. m. w tymže lokalu odbędzie się:

WIECZÓR TANECZNY.
Wejście wyłącznie za zaproszeniami imiennemi, które można

otrzymać w Sekretarjacie Klubu, codziennie od godz. 19—20 min. 30.
ZARZĄD.

Straszna katastrofa sterowca
angieiskiego R 101

47 OSÓB ŻYWCEM SPALONYCH.

PARYŻ. 5.10. W nocy z sobo-
ty na niedzielę o godz. 2.30 w
poblizu miasta Beauvais, w pół-
nocnej Francji, wydarzyła się
straszna, nienotowana w historji
lotnictwa katastrofa.

Sterowiec angielski R
spłonął w powietrzu.
W płomieniach znalazło śmierć

47 ludzi a wśród nich angielski
minister lotnictwa Thomson. Oca-
lało z pośród pasażerów i z za-
łogi tylko 7 ludzi, których wszyst-
kich przewieziono poparzonych
do szpitala. Niektórzy pasażero-
wie dogorywają. Dojście do ste-
rowca jest uniemożliwione z po-
wodu szalonego żaru. Na miej-
sce katastrofy udał się francuski
minister lotnictwa.

BEAUVAIS. (Pat.. Z ogólnej
liczby 58 osób, znajdujących się
na sterowcu, ocalało 10 osób.
Wśród zabitych znajdują się mi-
nister Lotnictwa lord Thomson
komendant sterowca i jego za-
stępca. W chwili katastrofy wszys-
cy pasażerowie pogrążeni byli
we śnie z wyjątkiem pilota, któ-
ry ocalał. Wedle zeznań tego o-
statniego motory sterowca funk-
cjonowały normalnie, lecz deszcz
i silny wiatr parły sterowiec ku
ziemi a w pewnym momencie
wiatr, który zerwał się z szaloną
siłą zepchnął balon zupełnie na
ziemię, nastąpiła wówczas eksplo-
zja. Z pod gruzówsterowcą wy-
dobyto dotychczas zwęglone
zwłoki 25-ciu osób, których nie-
sposób rozpoznać. Inżynier-kon-
struktor aparatu, który znajdując
się w bocznej kabinie, ocalał, ze-
znał, iż po drugim wstrząsie pi-
lot usiłował wznieść w górę ste-

rowiec, jednakże ster odmówił
posłuszeństwa. Osoby, które o-
calały, oświadczają, iż uratował
ich zbiornik wody, z którego wy-
lała się woda podczas eksplozji.

LONDYN. Sterowiec angielski
R 101, zbudowany w ubiegłym
roku, wystartował w sobotę o
godz. 8 w. z lotniska pod Lon-
dynem w podróż do Indyj. Była
to podróż, która miała otworzyć
regularną komunikację lotniczą
między Anglją i Indjami przy po-
rnocy sterowców. Podróż sterow-
ca angielskiego R 101 miała cha-
rakter nietylko doświadczalny, ale
także polityczny, skoro się zwa-
ży, że budowa sterowca R 101

101

była przyśpieszona ze względu
na rozgłos, który towarzyszył pod-
różom niemieckiego Zeppelina.

Sterowiec znajdował sięwsta-
łej łączności radjowej ze stacją
w Londynie, której co trzy minu-
ty przesyłał meldunek o podró-
ży. Ostatni telegram odebrany
został w nocy z soboty na nie-
dzielę o godz. 1 m. 30.
W kilka godzin później nade-

szła wiadomość o katastrofie,
która podziałała w sposób pioru-
nujący na pogrążony w odpo-
czynku niedzielnym Londyn. Na
ulicach pojawiły się dodatki nad-
zwyczajne, które były rozchwy-
tywane przez ludność.

Z lotniska londyńskiego wyle-
ciało do miejsca katastrofy kilka
samolotów z kierownikami angiel-
skiego lotnictwa.

Na miejsce wypadku przybył
również samolotem książę Walii.

O rozmiarach tej olbrzymiej
katastrofy Świadczy fakt, że w

ciągu jednej sekundy eksplodo-
wało 172.500 metrów szešcien-

nych wodoru, którym sterowiec

był wypełniony i 52 tonny ben-
zyny i oliwy.

LONDYN (Pat) Katastrofa ste-

rowca R. 101 wywołała w całej

Anglji niezwykłe przygnębienie.
Na budynkach publicznych wiszą

chorągwie, okryte kirem. (lice

wypełniają tłumy, kupujące spe-

cjalne wydania dzienników. Tele-

gram korespondenta Reutera w
Beauvais stwierdza, iż jest już

niewątpliwe, że nastąpił wybuch

wodoru, a nie materjałów pęd-

nych sterowca. Główny mechanik,

który ocalał w czasie katastrofy,

oświadczył korespondentowi Reu-

tera, że”Motory” funkcjonowały
doskonale. Sterowiec walczył z

burzą i ulewnym deszczem, przy-

czem trzy razy pochylił się gwał-

townie, aż wreszcie nagły po-

dmuch wiatru rzucił go o ziemię.

Jak się zdaje. sterowiec znalazł

się w samym środku burzy, gdzie

popchnął go gwałtowny wicher,

przyczem w ciemnościach uderzył

o niewielki pagórek. Wśród fa-

chowych kół przeważa pogląd,
że katastrofa wywołana została

niedostateczną ostrożnością przy

podjęciu lotu. Fakt oderwania się

skrzydła w kilka godzin po wy-

startowaniu dowodzi, że kontrola
sterowca przed wystartowaniem

nie była bardzo ścisła. Ponadto
zarzucają kierownikowi sterowca
przesadną brawurę, gdyż wobec
nieodpowiednich warunków atmo-
sferycznych, lot nie powinien był
być podejmowany w terminie
oznaczonym.

BEAUVAIS (Pat) Zwłoki, wy-
dobyte z pod szczątków sterowca,
są tak dalece zwęglone, iż nie-
które z nich można było złożyć
w dziecinnych trumnach. W chwili
katastrofy tylko 12 osób obsługu-
jących sterowiec czuwało, pozo-
stałe były pogrążone we śnie.

PARYZ. — Prez. Doumergue,
Briand i Tardieu przesłali na ręce
króla, rządu brytyjskiego i rodzin
ofiar katastrofy sterowca depesze
kondolencyjne.

PARYZ (Pat) Cała opinja fran-

cuska dzieli z narodem angiel-
skim żałobę z powodu strasznej
katastrofy, jakiej uległ sterowiec
R. 101. Wiadomość o katastrofie
ukazała się w rannych wydaniach

prasy paryskiej. Publiczność fran-

cuska oraz pisma wieczorne ob-

szernie i z żywem wzruszeniem
komentują katastrofę.”

WARSZAWA. (Pat). W dniu 6

bm. dyrektor protokółu dyploma-

tycznego, dr. Karol Romer, zło-

żył w imieniu rządu polskiego

kondolencje w ambasadzie an-

gielskiej z powodu tragicznej ka-

tastrofy sterowca R. 101.

PARYŻ. (Pat). Minister lotnic-

twa Eynac złożył w ambasadzie

angielskiej kondolencje w imieniu

lotnictwa francuskiego. Ciała 47

ofiar katastrofy wystawiono w

specjalnie urządzonej Kaplicy w

merostwie m. Beauviais.' Próba

rozpoznania ofiar nie dala wy-

ników.

LONDYN, (Pat.). Do ministra

lotnictwa napływają w dalszym

ciągu setki depesz kondolencyj-

nych z powodu katastrofy, jakiej

uległ sterowiec R. 101. Na ste-

rowcu tym budowano wielkie na-

dzieje, licząc, iż zainaugurujelinje

komunikacji powietrznej między

poszczególnemi częściami imper-

jum. Katastrofa wysunęła pono-

wnie kwestję praktyczności ko-
munikacji za pomocą sterowców.

Wyrażają jednak opinję, iż jest

niezbędnem przedewszystkiem

zbadać jak najdokładniej -przy-

ezyny katastrofy przed sformy-
łowaniem jakichkolwiek konkluzuj.

LONDYN. (Pat). (lrzędowo po-
twierdzają, że na pokładzie ste-
rowca R. 101 znajdowało się 55
osób. Na zebraniu rady lotniczej,
która odbyła się pod przewodnic-
twem podsekretarza stanu mini-
sterstwa lotnictwa Montague, po-
stanowiono powołać do życia
specjalny trybunał dla przepro-
wadzenia .śledztwa. Ministerstwo
lotnictwa nie posiada żadnych
ostatecznych danych co do przy-
czyn katastrofy.

PARYŻ. (Pat). Z powodu ka-
tastrofy sterowca R. 101 rząd
francuski postanowił obchodzić
dzień żałoby narodowej.

BEAUVAIS. (Pat). — Eksperci
angielscy rozpoczęli dziś badania
w celu stwierdzenia dokładnych
przyczyn katastrofy. Zbadane zo-
stały już między innemi ster oraz
system transmisji.. Ze swej stro-
ny żandarmerja kontynuowała
przeszukiwanie szczątków sterow-
ca. przyczem znaleziono wielki
chronometr, którego wskazówki
zatrzymały się na godzinie Ż-ej
min. 10. O godzinie 12 min. 30.
po dłuższych i uciążliwych  pra-
cach ropoznawczych,. udało się
ustalić tożsamość trzech ofiar na
ogólną liczbę 20. ž

Nazwiska ich zostaną zakomu-
nikowane prasie dopiero po za-
wiadomieniu rodzin. W poniedzia-
łek po południu 47 trumien ze
zwłokami ofiar przeniesiono do
ratusza w Beanvais. (lroczysty po-
grzeb ofiar katastrofy odbędzie
się we wtorek rano, w obecności
francuskiego ministra lotnictwa
Laurent Eynaca. Z Beauvais zwło-
ki zostaną przewiezione specjal-
nym pociągiem do Calais.

LONDYN. (Pat). Wśród setek
oficjalnych, oraz prywatnych de-
pesz kondolencyjnych, nadesła-
nych ż powodu katastrofy sterow-
ca R. 101, wymienić należy de-
peszę od dowódcy sterowca „Hr.
Zeppelin“ Ecknera, oraz od Co-
stes'a i Bellonte'a.

LONDYN. (Pat). Jedna z osób,
które pozostały przy życiu w ka-
tastrofie sterowca R. 101, sądzi,
że ogień wybuchł na statku, za-
nim jeszcze sterowiec dotknął
ziemi.

(ASIS E ESINITTTD O IISDNA SIOOS

: Wizyta Hitlera u kanclerza Brueninga.Jeszcze jeden areszt posia.
LUBLIN. (Pat.) W dniu 5. X.

aresztowany został w Lublinie z
polecenia prokuratora Sądu Okrę-

gowego w Lublinie były poseł
Kotarski Feliks z PPS.

Dalsza likwidacja sabotażu ukraińskiego.
LWÓW, (Pat.). Dzisiejsza pra-

sa donosi, że we wsi Ciernichow-
ce pow. zbaraskiego aresztcwano
wczoraj  Turkowskiego, ucznia
gimnazjum, pod zarzutem podpa-
lenia w dniu 28 września folwar-
ku w miejscowości Horodyszcze.
We wsi Łopszyn pow. Brzeżany
aresztowańo prezesa miejscowe-
go „Łuha* Olejnika. Świadkowie
zeznali, że asygnował on z fun-
duszów Łuha większą kwotę na

rzecz U. O. W. oraz usilnie agi-

tował wśród ludności na rzećz
U. O. W. '

LWOW, (Pat.). Dzienniki do-
noszą, že dzisiejszej nocy wladze

policyjne przeprowadziły na te-
renie Sambora okolo 60 rewizyj
w poszukiwaniu broni. Znaleziono
większą ilość broni palnej, ma-

"terjały wybuchowe oraz tajne
okólniki i instrukcje. Fresztowa-
no 32 osobyi odstawiono je do
więżienia w Samborze.

Protest przeciwko pokrzywdzeniu ludności
polskiej w Gdańsku.

GDANSK. (Pat.) Komisarz ge:
neralny Rzeczypospolitej Polskiej
w Gdańsku Strassburger przedło-
żył imieniem rządu polskiego wy-
sokiemu komisarzowi Ligi Naro-
dów w Gdańsku do rozstrzygnię-
cia kwestję krzywdzącego trakto-
wania przez w. m. Gdańsk oby-
wateli polskich | ludności pol-
skiej w Gdańsku. Odnośne wnio-
ski o decyzję organów Ligi Naro-
dów obejmują kwestję polskiego
szkolnictwa publicznego i prywat-
nego na obszarze w. m. Gdań-
ska, uprawnienia studentów Pola-
ków na politechnice gdańskiej,
uznania świadectw szkolnych i dy-
plomów szkół i zakładów nauko-
wych polskich, jak również świa-
dectw cechów i innych organiza-
cyj zawodowych polskich, używa-
nie języka polskiego przed urzę-
dami, sądami i instytucjami pu-
blicznemi gdańskiemi i różne spra-
wy z dziedziny obywatelstwa, kwe-
stję zatrudnienia obywateli pol-
skich na terenie w. m. Gdańska
i tworzenie się w Gdańsku towa-

rzystw zarobkowych polskich i
ich oddziałów, kwestję nabywania
nieruchomości, przydziału miesz-
kań obywatelom polskim i pol-
skim instytucjom kulturalno-oś-
wiatowym na obszarze w. m.
Gdańska i wreszcie kwestję po-
bytu obywateli polskich na tym
obszarze. Powyższe wnioski, po-
parte szczegółowo uzasadnionem
umotywowaniem, zgłoszone zo-
stały w celu zapewnienia obywa-
telom polskim i ludności polskiej
w Gdańsku korzystania w prak-
tyce z uprawnień, których doma-
ga się wspólny interes gospodar-
czy Polski i Gdańska i rzeczywi-
ste humanitarne potrzeby kultu-
ralne ludności polskiej zgodnie
z gwarancjami ustalonemi w trak-
tacie wersalskim.

BERLIN (Pat) Wizyta Hitlera
u kanclerza Brueninga wywołała
w prasie niemieckiej żywe ko-
mentarze. Dzienniki demokratycz-
ne wyrażają zdumienie, że kan-
clerz, wbrew utartym zwyczajom,
zgodził się na konferencję w
sprawach, dotyczących polityki
wewnętrznej Niemiec, z przywód-
cą partji, nie posiadającym ©by-
watelstwa niemieckiego. W ko-
łach politycznych Berlina utrzy-
mują, że przedstawiciele stron-

nictwa narodowych socjalistów
zażądali jako warunku poparcia
rządu Brueninga przez partję na-
rodowo-socjalistyczną, aby kan-
clerz wywarł nacisk na stron-
nictwa polityczne w kierunku
zgody na rozwiązanie sejmu pru-
skiego. Wrazie wstąpienia do

"gabinetu Rzeszy narodowi socja-
liści domagać się maią oddania
im tek ministerstwa spraw we-
wnętrznych i ministerstwa Reichs-
wehry.

Kościoł katolicki przeciwko hitierowcom.
BERLIN, (Pat.). Generalny wi-

karjat stolicy biskupiej w Mogun-
cji komunikuje, biskup moguncji
dr. Hugo wydał do duchownych
swej diecezji okólnik, zabraniają-
cy katolikom należenia do partji
narodowo - socjalistycznej. Człon-

kom partji hitlerowców nie wol-
no występować korporatywnie w
czasie pogrzebów katolickich oraz
innych obrządków kościelnych.
Katolikom, należącym do partji
narodowo socjalistycznej niewolno
udzielać sakramentów świętych.

„ . Przesilenie rządowe w Rumunii.
BUKARESZT. (Pat.) Gabinet

podał się do dymisji. O godzinie
15-ej król przyjął w Sinaja prem-
jera Maniu, który przedstawił mu
dymisję gabinetu, motywując swe
ustąpienie złym stanem zdrowia.
Maniu zaznaczył, że już przed

kilku miesiącami zapowiadał, że
z powodu choroby będzie musiał
ustąpić. Król, przyjmując dymisję
wyraził premjerowi podziękowanie
i powierzył ustępującym ministrom
tymczasowe pełnienie dotychcza-
sowych obowiązków.

Wybory do parlamentu w Finlandji.
HELSINGFORS. (Pat.) Według

dotychczasowych obliczeń wyni-
ków wyborów do parlamentu,
socjalni- demokraci uzyskali 237754
głosy, konserwatyści 139639 gło-
sów, agrarjusze 139376 głosów,
Szwedzi 84814 głosów, drobni
rolnicy 11074 głosy, komuniści
8551 głosów. Jak oblicza dzien-
nik „(usi Suomi“, w nowym
parlamencie  'stronnictwa będą

rozporządzały następującą  iloś-
cią mandatów: konserwatyści
(czyli partja Zjednoczenia) —
40 mandatami (dotychczas 28),
agrarjusze — 57 (dotychczas 59),
postępowcy — 9 (dotychczas 7),
szwedzka  partja narodowa 20
mandatami, szwedzkie ugrupowa-
nia lewicowe — 2, socjalni de-
mokraci — 71 mandatami.
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SKŁADAJCIE OFIARY NA FUNDU SZ WYBORCZY
STRONNICTWA NARODOWEGO.

Ofiary przyjmuje Sekretarjat Stronnictwa Narodowego (Orzeszko-
wej 11, m. 19) od godz. 9-ej rano do 3-ej pop.
wieczorem,
kańska 4) od 10—4 pop. .

i od 6—8-ej godz.
oraz w Administracji „Dziennika Wileńskiego* (Domini-
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Lily pańciwowe.
Dzień wczorajszy rozpoczął

właściwą kampanję wyborczą. Zło-

żone zostały w komisji państwo-

wej listy państwowe kandydatów

na posłów i senatorów trzech

największych ugrupowań politycz-

nych polskich: Stronnictwa Na-

rodowego, Centrolewu i Bezpar-
tyjnego Bloku współpracy z rzą-

dem. |Inne grupy polskie, które

wstąpią jeszcze w szranki wybor-

cze, nie mogą być brane w ra-

chubę. W walce, która się rozpo-

czyna nie odegrają większej roli,

na wyniki wyborów i na dalsze

następstwa nie wpłyną w takim

stopniu, aby należało na nie zwra-

cać większą uwagę.

Kapitał morainy i polityczny,

reprezentowany w tych trzech

głównych listach wyborczych, jest

niezmiernie różny. Gdyby na tej

wyłącznie podstawie wysnuwać

horoskopy wyborcze, można by-

łoby z dużem zaufaniem  pa-

trzeć w najbliższą przyszłość.

Niestety, w nadchodzących wy-
borach, tak jak w każdych u nas

wyborach, należy się spodziewać

oddziaływania demagogji, nacisku,
zastraszania —i w ten sposób

istotny obraz opinji narodu mo-

że ulec w pewnej mierze spacze-

"niu. W jakim to nastąpi stopniu,

będzie zależało od tych właśnie

ubocznych czynników.

Stronnictwo [arodowe idzie

do wyborów z wielkim kapitałem

ofiarnej, wytrwałej, nie skrzywio-

nej żadnem ustępstwem walki o

ład, prawo, dobrą i uczciwą go-

spodarkę państwową. Ta praca

zarówno w ciałach prawodaw-

czych, jak i w innych instytu-

cjach społecznych i gospodar-

czych, wysunęła obóz narodowy

na czoło twórczej, pozytywnej

opozycji przeciw systemowi i re-

zultatom rządów pomajowych. W

opinji publicznej ugruntowało się

głębokie przekonanie, że prędzej,

czy później „stamtąd właśnie, z

obozu narodowego przyjdzie rze-

czywista naprawa ustroju i syste-

mu rządzenia, ugruntowanie pra-

wa, zdrowa gospodarka pań-

stwowa. i
Centrolew, jeśli chodzi o nie-

które jego grupy, ma za sobą fa-

talną przeszłość.  Przedewszyst-
kiem w piewszych latach powsta-

nia państwa był źródłem najgor-

szej demagogji i anarchistycznego

stosunku do państwa. Socjaliści

i radykalna lewica chłopska w

w najniższych instynktach mas

czerpali siłę i do nich dostosowy-

wali swoją taktykę polityczną.

Lewica centrolewu jest wspól-

niczką przewrotu majowego i po-

średnio ponosi odpowiedzialność
za jego następstwa. Wprawdzie,

po ciężkich ciosach i doświadcze-

niach, odwróciła się od niego i

wypiera się winy, ale ani społe-

czeństwo, ani historja nie zwolnią

jej od tej odpowiedzialności.

Liczebnie centrolew przedsta-

wia niewątpliwie dużą siłę, po-

większa ją w arytmetyce wybor-

czej skupienie pięciu odrębnych

grup, moralnie jednak i psychicz-

nie nie stanowi zwartej, jednoli-

tej formacji. Ta druga cecha jest

równocześnie jego słabą stroną.

W szerokich masach robotni-

czych i w szczególności włościań-

skich <centrole% stracił wiele z

dawnego zaufania wskutek zawo-

dów, na jakie naraziły je posz-

czególne grupy centrolewu, w
kołach zaś radykalnej inteligen-

cji wskutek chwiejności stanowi-

ska politycznego w ciągu paru

ostatnich lat.

Bezpartyjny Blok współpracy

z rządem jest wyrazicielem wszy-

stkich wad, błędów i metod sa-

nacji. Ma pod tym względem

ugruntuwaną opinję. Żadne argu-

menty, żadna agitacja wyborcza

nie zdołają zmienić rzeczywistego

przekonania o jego (walorach po-
litycznych i o zdolności do kie-
rowania nawą państwową. Będzie

wszakże korzystał w kampanji wy-

borczej z takich środków tech-

nicznych i materjalnych i z ta-

kiego aparatu agitacyjnego, ja-

kich nie mają i nie mogą mieć

w swem posiadaniu

powania wyborcze. Ten właśnie

czynnik wpływa na duży znak

zapytania co do rezultatu wybo-

rów dla Bezpartyjnego Bloku

współpracy z rządem. W każdym

razie jedno jest pewne: ten czyn-

nik nie da B. B. takiego wyniku,

jaki chciałby osiągnąć. Naród bo-

wiem polski, pod wpływem cięż-

inne ugru-.

DZE EJN M LK

Przyczyny niepowodzenia akcji przeciwko
dumpingowi sowieckiemu.

PARYZ. (Pat.) Z powodu nie*
udania się próby stworzenia w
Genewie jednolitego frontu prze-
ciwko dumpingowi sowieckiemu
Brice pisze co następuje: Próbę
tę spotkało niepowodzenie z po-
wodu oporu ze strony Niemiec i
Włoch. Niemcy, nie zważając na
interesy rolnictwa, któremu szko-
dzi dumping sowiecki, odmawieją
swego udziału w akcji, która mo-
głaby wpłynąć ujemnie na ich
stosunki z Moskwą. Co się tyczy
Stalina, to upadek jego ma swe

Zamieszki
„NOWY YORK. (Pat.) Według

nadesłanych telegramow,  caly
niemal stan Rio Grąnde da Sul
powstał przeciwko brazylijskiemu
rządowi związkowemu. Pozatem
nadchodzą wiadomości 0  za-
mieszkach w stanach Parana i

źródło w ciekawej kombinacji,
istniejącej między Mussolinim a
Moskwą. Włosi, którzy nabywają
w Rosji sowieckiej potrzebne su-
rowce, zainteresowani są w tem,
aby mieć je po cenach  najniż-
szych, niższych nawet, niż ceny
światowe. Wzamian za to rząd
włoski subwencjonuje swój prze-
mysł w ten sposób, aby dostar-
czyć Rosji różnych fabrykatów.
W ten sposób dumping sowiecki
służy do podtrzymywania prze-
mysłu włoskiego.

w Brazylji.
Minas Geraes i w stanie Rio de
Janeiro. Wszystkie budynki pu-
bliczne znajdują się rękach pow-
stańców, a około 10 tysięcy żoł-
nierzy ma podjąć marsz prze-
ciwko rządowi związkowemu.

Katastrofa polskiego samolotu.
KOWNO. (Pat). W dniu 6 bm.

w poniedziałek w powiecie wił-
komierskim, jak podaje radjosta-
cja kowieńska, w pobliżu wsi
Zemeitkienis spadł polski balon
„Lwów”. Dwaj oficerowie polscy,

znajdujący się w balonie, są ran-
ni. Twierdzą oni, że lecieli z
Grodna, lecz zabłądzili i po pew-
nym czasie opadli naskutek de-
fektu.

Katastrofa niemieckiego samolotu.
BERLIN. (Pat). W dn. 6 b. m.

o godzinie 9-ej rano wydarzyła się

w okolicy Drezna straszna kata-

strofa lotnicza. Samolot pasażerski

niemieckiej Hanzy lotniczej D 1930,

kursujący pomiędzy Berlinem a

Wiedniem, spadł w czasie lądo-

wania w pobliżu lotniska drezdeń-

skiego, na strzelnicę garnizonu

Reichswehry. Aparat uległ zupeł-

neriu zdruzgotaniu. Pilot, maszy-

nista, oraz 5 pasażerów, poniosło

śmierć na miejscu. 6-ty pasażer

zmarł podczas przewożenia do

szpitała. Wśród ofiar katastrofy
znajduje się przewodniczący syn-

dykatu literatów  austrjackich
Kuehneit, który, po kilkudniowym

pobycie w Berlinie, wracał do

dopiero we wtorek, w ostatniej

chwili jednak, przed startem, zde-

cydował się przenieść termin po-

wrotu na poniedziałek.

BERLIN. (Pat). W związku z
katastrofą samolotu pasażerskiego

pod Dreznem, prasa tutejsza przy-

pomina, że nazwę D 1930 miał

otrzymać największy hydroplan

D X. Temu projektowi naczelne

władze lotnicze sprzeciwiły się je-

dnqak, gdyż suma cyfr tej liczby

daje w wyniku fatalną trzynastkę.

Hydroplan D X otrzymał więc na-

zwę D 1929, a odrzucona przez

przesądną załogę hydroplanu na-

zwa D 1930, przypadła samoloto-

wi typu Messer-Schmidt, który te-

raz właśnie uległ zagładzie.

 

Wiednia. Kuehnelt miał wylecieć

Memoriał Daszyńskiego do Prezydenta
Rzeczypospolitej.

Prasa warszawska zamieściła
obszerny  memorjał Marszałka
Sejmu, lgn. Daszyńskiego do Pre-
zydenta Rzeczypospolitej, złożony
w dn. 24 września,

Daszyński w gorącym wywo-
dzie charakteryzuje stan obecny
w Polsce na podstawie wypadków
z ostatnich dni, przedstawiająt
krytycznie bilans rządów poma-
jowych, stwierdza, że istniały w
ostatnim  rozwiązanym Sejmie
duże możliwości przeprowadzenia
zmian w Konstytucji, że jednak z
tego nie skorzystano.

„Wiadomem jest dziś powszech-
nie — mówi Daszyński w memo-
rjale, że gdy na radzie gabineto-
wej w dn. 5 marca rb. jeden z
członków gabinetu prof. Bartla,
z jego inicjatywy i za jego zgodą,
zaproponował, aby Rada Ministrów
zajęła stanowisko w sprawie zmian
Konstytucji i wystąpiła z wiasnym
projektem, minister spraw woj-
skowych przeciwstawił się temu
kategorycznie. Skutkiem tego dn.
6 marca rb. Rząd przesłał Ko-
misji Konstytucyjnej tylko ogólni-
kowe nic nie mówiące oświad-
czenie“:
W zakończeniu  memorjalu

czytamy następującą konkluzję:
Panie Prezydencie! Już w li-

stopadzie 1929 r. wskazywałem w
piśmie do Pana Prezydenta, że
dwa są tylko wyjścia z tego nie-
znośnego iigroźnego stanu rzeczy:
Zmiana rządu albo wybory. Z'ra-
dością też powitałem wiadomość
o rozwiązaniu Sejmu i wyznacze-
ńiu przez Pana Prezydenta wybo-
borów na; 16 listopada. Ludność
Państwa naszego, nękana od kil-
ku lat tą bezprzykładną i bezmy-
ślną walką, również z ulgą przy-
jęła decyzję Pana Prezydenta.
Spodziewała się, że za pomocą
swobodnego wyrażenia swej woli
położy kres postępującemu roz-
kładowi Państwa. To też w kraju
nastąpiło chwilowe uspokojenie
umysłów, a w serca obywateli
wstąpiła nadzieja, że znalazło się
wreszcie wyjście rozumne, wyjście
pokojowe.

Niestety, nie trwało to długo:
ostatnie wydarzenia, wywiady p.
Premjera, porwanie i więzienie w
twierdzy b. postów, prowokacje i
bandyckie samosądy, wreszcle
przelew krwi i areszty, nadzieje
te poważnie zachwiały.

Panie Prezydencie! Jesteśmy
bodaj rowieśnikami i obaj nietyl-
ko z lektury historji ale i z wła-
snego naszego doświadczenia wie-
my, że wola Narodu, która nie
znajduje swego prawdziwego wy-
razu w jego Przedstawicielstwie,
prędzej czy później musi utoro-
wać sobie drogę, choćby w spo-
sób dla Państwa niebezpieczny.

Budzi się uzasadniona obawa,
że przebieg akcji wyborczej nie
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kich i bolesnych doświadczeń,

sporo się już w ciągu ubiegłych

kilku lat nauczył.

będzie normalny i spokojny i że
same wybory nie będą wolne i
i uczciwe. W ten sposób ostatnie
rozumne pokojowe wyjście z sy-
tuacji, wytworzonej przez rządy
„pomajowe* zostałoby zamknięte.
Wybory bowiem  fałszowane, wyż
bory pod terorem, wśród odurza-
nia opinji publicznej kłamstwem,
wyjściem tem nie będą.

Czy więc Polska, Państwo tak
jeszcze młode, w tak niekorzyst-
nem położeniu geograficznem się
znajdujące i w tak trudnym okre-
sie pod względem przekształceń
społeczno-gospodarczych powsta-
jące, winna być spychana na te
właśnie drogi?

Dziś jeszcze możnaby znaleźć
twórcze i pokojowe wyjście. Są
niem uczciwe,  legaloe, bez
oszustw i teroru, wybory i na-
tychmiastowy powrót do prawo
rządności. Jeżeli z wyjścia tego
nie skorzystamy, jeżeli wybory
staną się aktem gwałtu rządzą
cych, a nie wyrazem woli rzą-
dzonych, to obawiam się, że przy-
szłe pokolenia będą w nas wi-
działy sprawców ich niedoli.

Dlatego, nie mogąc milczeć,
zwracam się z tem pismem do
Pana Prezydenta, konstytucyjne-
go Naczelnika naszej Rzeczypo-
spolitej, z Petycją o użycie wpły-
wów moralnych i prawnych, aby
w Polsce były czyste i wolne wy-
bory w dniu 16 i 23 listopada
1930 roku.

Z wyrazem najgłębszego
szacunku Ignacy Daszyński,

Marszałek Sejmu R.P. |
 

Drobne Wiadomości.
Koronacja cesarza Etjopii.

ADDIS-ABEBA (Etjopja). (Pat).
Czynią tu przygotowania do ko-
ronacji nowego cesarza Etjopji
Haile Sellasie I, jak będzie się
nazywał od chwili ukoronowania
Ras Tafari. Oprócz reprezentan-
tów 13 krajów, które zawarły
traktaty handlowe i dyplomatycz-
ne z rządem Etjopji, przybędzie
na uroczystości koronacyjne wiel-
ka liczba cudzoziemców, zwłasz-
cza z Ameryki. Rząd Etjopji przy-
gotowuje odpowiednie pomiesz-
czenia w stolicy dla oficjalnych
reprezentantów mocarstw oraz
dla turystów, burząc lepiankii
udzielając kredytów na budowę
europejskich domów.

Kongres lekarzy słowiań-
skich.

BIAŁOGRÓD. (Pat). Wczoraj
w Splicie odbyło się posiedzenie
inauguracyjne kongresu lekarzy
słowiańskich. W kongresie ucze-
stniczy zgórą 500 lekarzy. Mini-
ster zdrowia publicznego Preka,
witając gości, wyraził życzenie,
aby kongres stał się dla wszyst-
kich lekarzy słowiańskich okazją
do zacieśnienia węzłów przyjaźni
i solidarności, łączących kraje,

których są przedstawicielami. Na-
stępnie wystosowano telegramy
z wyrazami hołdu do króla Ale-
ksandra, prezydenta Masarykai
prezydenta” Rzeczypospolitej Pol-

skiej. t

Dyfteryt wśród emigracji
polskiej.

CHICAGO. (Pat). Chicagoski
wydział zdrowia ogłosił statystykę
wypadków Śmierci, spowodowa-
nych dyfterytem. Ze statystyki
tej wynika, że choroba grasuje
szczególnie wśród ludności pol-
skiej.

Pomnik poległych
dowborczyków.

ODEZWA.
Dla uczczenia pamięci pole-

głych w walkach z bolszewikami
w latach. 1917—18 bohaterskich
żołnierzy b. 1 Korpusu Polskiego
na Wschodzie, stanie w Warsza-
wie, na Wybrzeżu Kościuszkow-
skiem, pomnik dla polegiych dow-
borczyków.

Prace przy budowie pomrika
są już w pełnym biegu. Na wy-
niosłym granitowym cokole wzno-
sić się będzie postać dowborczy-
ka, dłuta art. Michała Kamień-
skiego. Zwrócona ku wschodowi
z dobytą szablą i sztendarem w
ręku, spiżowa postać dowborczy-
ka będzie hołdem złożonym krwi
polskiej przelanej w walce o nie-
podległość i świadectwem goto-
wości obrony granic Rzeczypo-
spolitej.

Prace około wzniesienia po-
mnika, który będzie jednym z
najokazalszych w stolicy, prowa-
dzone były dotychczas przewa-
żnie z drobnych składek i ofiar
b. wojskowych 1 korpusu. Fun-
dusze te są już na wyczerpaniu
i dlatego Komitet Budowy zwra-
ca się z gorącą prośbą do wszy-
stkich tych, dla których pamięć
orężnego czynu polskiego na
wschodzie jest droga, o umożli-
wienie dokończenia budowy do-
raźną, choćby najmniejszą ofiarą.

Odsłonięcie pomnika, o ile na
to środki pozwolą, projektuje się
na dzień 1 listopada r. b.

Ofiary składać prosimy na kon-
to P. K. O. Nr. 7131, w biurze
Stow. Dowborczyków (Nowy Swiat
Nr. 40, m. 7) w godzinach mię-
dzy 5-tą, a 6-tą, lub w redakcji
„Dziennika Wileńskiego".

Komitet Budowy Pomnika
dla poległych

dowborczyków.

Że świata.
Echa walki o szkołę polską.

Na piątym międzynarodowym
Kongresie wychowania moralnego
w Paryżu prof. Wincenty Luto-
sławski w wykładzie swym poświę-
cił sporo miejsca szkole polskiej,
której dwudziestopięciolecie obec-
nie" Polska obchodzi. Prelegent
podkreślił moralne wartości walki
o własną szkołę i zasługi Polskiej
Macierzy Szkolnej położone w
tym okresie. Przemówienie prof.
Lutosławskiego wywarło nieocze-
kiwany skutek, albowiem  prze-
wodniczący zebrania Engraf Ko-
walewski, były członek najwyższej
rady Ministerstwa oświaty pod
rządem rosyjskim, oświadczył, że
przedmówca jego mówił niepraw-
dę, albowiem rząd carski Polsce
zapewniał dostateczną ilość naj-
lepszych szkół i nie zachodziła
potrzeba tajnego wychowania.
Wobec takiego fałszu prof. Luto-
sławski powstał i po słowach: „si
Vous affirmez que ee que jai
dit n'est pas vrai, vous avez menti
Monsieur* opuścił zebranie.

Bezprzykładne zachowanie się
przewodniczącego zebrania i opu-
szczenie sali' obrad przez powszech-
nie cenionego zagranicą prof.
Wincentego Lutosławskiego, wy-
wołało zrozumiałe poruszenie
wśród uczestników Kongresu.

0D ADMINISTRACJI

| czas odnowić prenumeratę

| na miesiąc PAŹDZIERNIK |

 

Ciągnienie Ioterji pań-
stwowej.

W sobotę, w dwudziestym
trzecim dniu ciągnienia 5-ej kla-
sy 21-ej polskiej loterji państwo-
wej, główniejsze wygrane padły
na numery następujące:

15.000 zł. na n-r: 92637.
10.000 zł. na n-r: 189559.
5,000 zł. na n-ry: 83500 88419

131428 139157 155028 158490
172682.

3.000 zł. na n-ry: 10369 186386.
2.000 zł. na n-ry: 16331 56240

69061 71182 77229 93121 98766
146495 169477.

1.000 zł. na n-ry: 19273 23839
26307 32228, 40646 47730 51308
55741 63145 66071 66244 77437
80461 89611 107585 111331 129079
147661 151934 162666 179971
188711 193291 197147 204301
205557 208476.

600 zł. na n-ry: 18527 21371
25900 27860 32766 34350 34749
51379 59040 59831 62288 64936
76964 95791 97786 98830 98943
102780 107947 112455 118116
119564 124514 125489 129566
140461 150058 143040 157954
166690 173425 176650 177689
179074 184951 191706 191971
200923 202983 206994,

„skich“,

- larodocy Komilel Nory

   

przypomina wszystkim wyborcom, iż w obwodowych lokałach wybor-

czych wyłożone są spisy wyborców i że każdy wyborca ma prawo

sprawdzania w myśl art. 35 Ordynacji Wyborczej, czy został wpisany

do spisu wyborców — zarówno on sam, jak i inne interesujące go

osoby.

Kto powinien być wpisany na iistę wyborców do Sejmu
i Senatu.

Prawo głosowania do Sejmu przy wyborach w dn. 16 listopada

1930 r. ma każdy obywatel polski bez różnicy płci, który:

1) nie później, niż w dniu 30 sierpnia 1930 r. ukończył lat 21 i

2) przynajmniej od dn. 29 sierpnia 1930 r. mieszka w danym

okręgu wyborczym (jeśli przytem w dn. 30 sierpnia 1930r. nie pozo-

stawał w czynnej służbie wojskowej i jeśli nie był skazany wyrokiem

sądowym na karę, z którą łączy się pozbawienie prawa wyborczego).

Prawo głosowania do Senatu w wyborach w dn. 23 listopada
1923 r. służy tym z pośród obywateli mających prawo głosowania

do Sejmu, ktorzy nie później, niż w dniu 30 sierpnia 1930 r. ukoń-

czyli 30 lat i którzy przynajmniej od 30 sierpnia 1929 r. zamieszkują

w danym okręgu wyborczym. (Warunek jednorocznego zamieszkania

w danym okręgu wyborczym nie dotyczy jednak: 1) świeżo osiadłych

kolonistów, 2) robotników, którzy zmienili miejsce pobytu wskutek

zmiany miejsca pracy i 3) urzędników państwowych, przeniesionych

służbowo).

Wiąć udział w głosowaniu będą mogli jednak tylko ci

obywatele, którzy we właściwym czasie zostaną wpisani na

listę wyborców:
Kto więc nie dopilnuje, czy go na listę wyborców wciągnię-

to, może stracić swe prawo wyborcze.

Termin sprawdzania list wyborców w biurach obwodowych ko-

misji wybarczych trwa tylko do 10 października r. b.

Najpóźniej więc w piątek można

misyj wyborczych reklamacje.

wnosić do obwodowych ko-

Nie należy jednak zwlekać, trzeba to uczynić niezwłocznie!

Już zostały tylko cztery dni!
 

 

Z prasy.
„Wygoleni“ czy „wykiwani“.

Biedny „Przełom” sanacyjny,
organ grupy Zjednoczenia Pracy
Wsi i Miast, który pozwolił sobie
kilkakrotnie na krytyczny stosu-
nek do metod sanacyjnych, tak
się uskarża (5 październ. 1930 r.)
na pomijanie kandydatów tej gru-
„py w listach wyborczych:

„Dotychczas pisano o „wygalaniu*
działaczy Zjednoczenia Pracy W. i M—
dziś mówi się o „wykiwaniu*. „Wyga-
lać*.. ma oznaczać prostą funkcję po-
minięcia członków „Zjednoczenia* na
listach kandydatów do Sejmu i Senatu.
„Wykiwać* — o, to już wyższa politykal
Przypomina ona coś nie coś grę chiń-
skich generałów, gdzie niewiadomo,
kto, kogo, z kim i kiedy Wy-Ki-Wa*.

Ba, czy tylko skończy się na
„wykiwaniu*?

W r. 1907 i 1930.
„Robotnik” przypomina na-

stępujący fakt z r. 1907:
Na mocy rozporządzenia ochrany

zostało w lipcu 1907 r.. aresztowanych
w Warszawie kiłkadziesiąt osób, między
któremi byli: Andrzej Strug, Antoni
Lange, A. Heflich i wielu innych.

Aresztowani zostali przewiezieni do
Brześcia. W. Brześciu korzystali ze
wszelkich ulgi w każdy poniedziałek
wolno im było przyjmować odwiedza-
jące rodziny, otrzymywać gazety, książ-
ki etc. :

Mieli prawo komunikowania się
między sobą, a nawet zakupili tablicę
szkolną, która wędrowała po celach.
Tablica ta zwała się latającym „Uniwer-
sytetem". Wykładali: Heflich — polskie-
go, Lange —literatury, jakiś student — +
fiyiki I t. d. 3

Komendantem więzienia był porucz-
nik Mojsiejenko.

Jest to niewgtoliwie poucza-
jące przypomnienie.

Sanacyjny związek wzywa
do bicia przeciwników.

„Związek Powstańców  Slą-
gwardja przyboczna p.

woj. Grażyńskiego, opublikowała
odezwę wyborczą, w której m. i.
powiada: )

„Powstańcy! Rzucamy hasło ofen-
zywnej walki o naprawę Rzeczypospoli-
tejl Do przyszłych Izb Ustawodawczych
nie śmie wejść ani jeden poseł czy se-
nator z ziemi naszej, który nie będzie
popierał rządu marszałka Piłsudskiego.
Praca nasza muśi iść w tym kierunku,
aby ani jeden poseł mniej:zości naro-
dowej i ani jeden poseł partyjników nie
wszedł do Sejmu lub Senatu...

Niedopuszczajcie nigdzie do głosu
tych wszystkich, którzy działają na
szkodę rządu i Rzeczypospolitej... Wro-
gom Polski i rządu pokażcie spracowa-
ną. lecz siiną pięść powstańca śląskie-
go, niech wiedzą, że powstańcy śląscy
czuwają".

I takie odezwy, wzywające do
gwałtów i bicia, drukuje się pu-
blicznie i bezkarnie!

Rewizja w domup.Witosa.

„Gazeta Warszawska” donosi, że
„przed paru dniami policja otoczyła

dom p. Witosa w Wierzchosławicach,
przeprowadziła bardzo skrupulatną re-
wizję, poszukując przedewszystkiem pa-
miętnika, ktėrv pan Witos pisze podo-
bno od wielu lat. Pamiętnika nie znale-
ziono, natomiast zabrano dużą ilość ko-
respondencji oraz srereg dokumenłów,
zbieranych przez p. Witosa w czasie
jego długoletniej działalności politycznej"

P. Witos zachował sobie m.in.
rezygnację p. Piłsudskiego z urzę-
du Naczelnika Państwa z r. 1920,
kiedy groziła Polsce klęska. ;Ory-
ginał oddał p. Piłsudskiemu, ale
na wieczną pamiątkę zachował
odpis.

„przeszkoienia). Formę budżetu

„Oszukaństwa” budżetowe.
Ostatni wywiad p. premjera

poświęcony był sprawie tak zwa-
nych luzów budżetowych, nazwa-
nych przez premjera w wywia-
dzie „oszukaństwami” (w cudzy-
słowie). Treść wywodów byla
taka: Sejmowi musi być pozosta-
wione formalne prawo uchwala-
nia budżetu, ponieważ „budżet
jest istotą praw parlamentu na
świecie i z tego właście źródła
wypłynęła walka, na całym świe-
cie w swoim czasie toczona, z
absolutyzmem, która tyle krwi i
tyle wysiłków kosztowała całą
ludzkość”.

Ponieważ jednak—zdaniem p.
premjera — ministrowie są mą-
drzejsi od posłów i lepiej przeto
układają budżet, Sejia więc po-
winien uchwalać budżet bez ga-
danin i bez zmian. Należy się do-
myślać z wywiadu, że premjero-
wi chodzi o rozszerzenie już ist-
niejących luzów budżetowych.

Z tego powodu „Gazeta War-
szawska* zauważa:

Bo trzeba raz nareszcie stwierdzić,
że budżet polski ma znaczne luzy, o
wiele obszerniejsze, niż budżety tych
państw, w których toczyła się owa wal-
ka z absolutyzmem, „która tyle krwi i
wysilków kosztowała całą ludzkość".
Rząd posiada prawo przesuwania kre-
dytów rzeczowo - administacyjnych („vi-
rement'*) w obrębie wszystkich części
budżetu. W przedsiębiorstwach prawo
to rozszerzone jest także na wydatki
personalne, rzeczowe i inwestycyjne z
tym jedynie warutkiem, aby nie uległa
zmniejszeniu wpłata do_skarbu. Prócz”
tego rząd może dokonywać wydatków
pozabudżetowych na nagłe potrzeby w
czasie, gdy Sejm nie urzęduje, o ileby
zwłoka, wynikająca ze zwołania Sejmu
naraziła państwo na straty. Tak posta-
nawia artykuł szósty ustawy skarbowej,
którego zniesienia domagał się p. prem-
jer w znanych swoich czterech warun-
kach.

Wyjątek od luzów stanowią iedynie
fundusze dyspozycyjne, co wielu bar-
dzo gniewa.

A dalej kwestjonuje słuszność
wywodów o kwalifikacjach mi-
nistrów i posłów:

Wywody p. premjera o braku kwia-
lifikacjj Sejmu do prac budżetowych
nię bardzo są przekonywujące. Juścić
nie każdy poseł zna się na tych rze-
czach. Ale trzeba przyznać, że w Sej-
mie — także i ostatnim — był szereg
znawców bardzo wybitnych, rożumie-
jących się na budżecie lepiej niż nie-
jeden minister, który „zaczyna rozu-
mieć treść swego budżetu, tak napi-
sanego, dopiero po roku dobrej służ-
by“ (biedni panowie Świtalski i Sławek,
którzy nieżzdążyli odbyć tego rocznęgo

stala
rząd, a metoda prac Sejmu — zła, czy
dobra — jest laka, że posłowie, nie
znający się na sprawach budżetowych,
idą za swemi „specami*.

Jeden z usłużnych organów rządo-
wych poszedł p. premjerowi na pomoc
i przytoczył parę przykładów błędnych
przewidywań budżetowych ze strony
Sejmu. Przytoczymy i my taki przy-
kład. Rząd zaproponował na rok obecny
dochód z podatku majątkowego na
76 miljonów zł. Klub Narodowy propo-
nował znaczne zmniejszenie tej pozycji,
czemu oponował Fi Matuszewski, | co
się okazało? Za5 miesięcv wpływy z
podatku majątkowego wyniosły nie 50
miljonów, jakby być powinno, lecz...
6 miljonów! Nie 42 proc. preliminowa-
nej sumy, lecz... niespełna 8 proc.!

Widać, że pomylić może się każ-
dy i rząd i Sejm. Sęk rzeczy jest w
łem, że obrady Sejmu nad budżetem
są jawne, skutkiem czego i całe społe-
czeństwo ma kontrolę nad swoim gro-
szem. A p. premjer chciałby te obra-
dy skrócić, a budżet uczynić mniej ja-
wnym, Czyli — jak się wyraża —
„oszukańczym”".
 

 

KOLEŻANKO! KOLEGO - MATURZYSTO!
Będziesz wkrótce studentem!

Czy pomyślałeś już o organizacji
akademickiej, do której wstąpisz?

Środowiskiem Akademika - Polaka
może być tylko organizacja narodowa!
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Dwa dni w trzech drukarniach.
ABC pisze pod datą 5 bm. co

następuje:
Onegdaj władze opieczętowały

drukarnię naszych wydawnictw
przy ul. Nowy Świat 22. Przenie-
śliśmy się natychmiast do innej
drukarni, a mianowicie do „Dru-
karni Artystycznej”. Tam wvdru-
kowaliśmy numer wczorajszy.

Gdy jednak przystąpiliśmy do
składania dzisiejszego numeru,
właściciel „Drukarni Artystycznej”
oświadczył nam nieoczekiwanie,
że już numeru tego nie będzie
mógł nam wydrukować.

Dlaczego?
Właśnie—dlaczego... Objaśniać

tego bliżej nie podejmujemy się.
Może obawa przed jakąś komisją,
która przyjdzie słuchać, czy war-
kot maszyny rotacyjnej nie jest
za głośny i czy schody dość są

ogniotrwałe? Że w tejże samej
drukarni tłoczył się kiedyć „Głos
Prawdy* i wtedy wszystko było
w porządku, na to przecież liczyć
nie można.. Dość, że „Drukarnia
Artystyczna" wypowiedziała nam
druk „ABC*.
W nocy więc przenieść się mu-

sieliśmy do innej drukarni, a mia-
nowicie do „Drukarni Polskiej”.

Drukujemy się więc tutaj —
przezwyciężyliśmy trudności, ja-
kie na nas spadły w ciągu dwóch
dni ostatnich i oddajemy numer
do rąk czytelników bez opóź-
nienia.

Z placu nie zejdziemy. Trzeba
walczyć — więc walczymy, ufni,
że mamy za sobą całą niezależną
opinję polską, która doskonale
zdaje sobie sprawę w czem rzecz
io co idzie walka.
 

 

Z Litwy.
Sprawa W. Budzyńskiego umorzona

Jak się dowiaduje „Dzień Ko-
wienski“ ze źródeł urzędowych,
sprawa Prezesa Towarzystwa „Po-
chodnia* b. posła na Sejm litew-
aki p. W. Budzyńskiego, któremu

zarzucano utrzymywanie stosun-
ków z obcem państwem, została
dla braku materjału obciążające-
go umorzona.

Litewska młodzież akademicka przeciwko
ustępstwom na

W Kownie, w wielkiej sali (lni-
wersytatu litewskiego odbyło się
pierwsze posiedzenie t. zw. przed-
stawicielstwa studenckiego repre-
zentującego prócz polasów wszyst-
kie ugrupowania studenckie. Na

* posiedzeniu tem miała być oma-
wiana sprawa 10 lecia rocznicy
„utraty* Wilna. Kwestja ta zeszła
jednak na plan drugi wobec
kwestji kłajpedzkiej.
W trakcie dyskusji nad urzą-

dzeniem obchodu wpłynął nagły
wniosek stud. Kalnenasa (ludow.)
w sprawie ustępstw, poczynionych
kłajpedzianom przez delegację li-
tewską w Genewie. Wnioskodaw-
ca stwierdza, iż w związku z temi
ustępstwami wpływy litewskie w
Kłajpedzie zostały mocno zagro-
żone i wobec tego proponuje
przesłanie rządowi następującej
rezolucji:

Przedstawicielstwo studenckie
Uniwersytetu im. Witolda „Wiel-
kiego, mając na uwadze ustęp-
stwa delegacji litewskiej w Gene-
wie w sprawie kłajpedzkiej, stwier-
dzając, iż:

1) pozwolono Niemcom wbrew
konwencji  kłajpedzkiej wtrącić
się w sprawy wewnętrzne pań-
stwa litewskiego, przez co zwężo-
no suwerenność Litwy względem
kraju Kłajpedzkiego,

Aresztowanie rodziny pol-
skiej.

W nocy z 4 na 5 bm. w mia-
steczku granicznem  Szumieliszki
aresztowano całą rodzinę Polaka
Jana Dzierżanowskiego złożoną z

rzecz Niemiec.
2) wzmocniono stanowisko

Niemców kłajpedzkich zwłaszcza
w nowych wybofach do Sejmiku,

3) zwęża się prawa naszego
rządu w kraju Kłajpedzkim przez
konieczność zamianowania dyrek-
torjum, niezgodnego z duchem
konwencji,

4) podcina prawa języka li-
tewskiego w kraju Kłajpedzkim w
szkołach, sądzie i urzędach admi-
nistracyjnych,

5) hamuje rozbudzoną świado-
mość narodową u naszych braci
Kłajpedzian —

Protestuje przeciwko wtrącaniu
się Niemców do wewnętrznych
spraw Litwy i zwraca uwagę rzą-
du” litewskiego, aby wysłuchał
głosu społeczeństwa w tej sprawie,
a wszystkich kolegów nawołuje
do czuwania na straży wolności
ziemi Ojców.

Rezolucja wywołała bardzo
ożywioną dyskusję. Stud. Wajte-
kunas (narod.) wypowiedział się
przeciwko rezolucji, zaznaczając,
iż jest to polityka.

Spotkał się on jednak z ostrym
sprzeciwem innych, którzy wypo-
wiedzieli się za przyjęciem rezo-
lucji. W wyniku d ugiej dyskusji
zebranie przyjęło rezolucję jedno-
głośnie.

trzech synów i 2 córek. Wszyst-
kim aresztowanym zarzucają wła-
dze szpiegostwo na rzecz Polski
oraz dawanie noclegu i gościny
funkcjonarjuszom wywiadu pol-
skiego.

 

Zgon ks. dziekana Przemockiego w lochach
więzienia w Smoleńsku.

Dopiero wczoraj nadeszła do
Wilna wiadomość, o zgonie w
podziemiach G. P. U. w Smoleń-
sku ks. Ch. Przemockiego, b.
dziekana Słuckiego i Smoleń-
skiego.

Ks. Przemocki początkowo zo-
stał uwięziony pod zarzutem dzia-
łalności kontrewolucyjnej w Pe-
tersburgu, gdzie był w 1917 roku
profesorem seminarjum katolic-
kiego. Więziony w ciągu 3 lat w
Petersburgu, został przewieziony
do Moskwy, gdzie następnie wy-
puszczony był na wolność.

W r. 1921 ks. Przemocki ob-
jął w Smoleńsku parafję, którą
opiekował się do 1926 r.
W tymże roku ponownie zo-

stał aresztowany i więziony aż
do 8 września r. b. W dniu tym
wskutek wycieńczenia i depresji
moralnej zmarł.
„W Smoleńsku do chwili obec-

nej przebywa 28 Polaków w tem
3 księży katolickich. Wszyscy są
oskarżeni o kontrewolucyjną dzia-
łalność i szpiegostwo na rzecz
Polski. (d)

 

 

Kobiety woboc wyborów.
W „Kurjerze Warsz.“ zamie-

szcza następujące słuszne uwagi
Z”DA
Wśród ugrupowań kobiecych,

zwalczają się i to bardzo ostro,
te same prądy, które widzimy w
žyciu politycznem: P. P. S., wzglę-
dnie Centrolew, sanacja i obóz
katolicko-narodowy. Osobno... mil-
czą komunistki, milczą z tego
względu, że masy kobiece w Pol-
sce na komunizm wziąć się nie
dały do tego stopnia, że z Mo-
skwy wyszło hasło chwilowego
porzucenia agitacji wśród kobiet,
a skierowania wszystkich sił na
mężczyzn i młodzież.

Sekcja kobieca P. P. S. osła-
bła bardzo po rozłamie, który wy-
tworzył B. B. S$. W środowiskach
fabrycznych jednak walka roze-
gra się między trzema ugrupowa-
niami: P. P. S. — B. B. S. (Lėdž)
i Narodowa organizacja kobiet.

Senacja ze Związkiem pracy
obywatelskiej kobiet na cze-'
le, rozporządzającym poparciem
wiadz i funduszami. zmobilizo-
wała już wszystkie swoje grupy
i występuje z żądaniem koło
20 mandatów dla swych członkiń.
Wpływy ma w. środowiskach
urzędniczych i funkcjonarjuszów
państwowych.

Narodowa organizacja kobiet
tworzy jedną listę ze Stronnic-
twem Narodowem.: Ma za sobą
liczne stowarzyszenia kobiece,
zjednoczone na gruncie wspólne-
go z nią progrąmu politycznego,
wpływy jej obejmują głównie in-

e
 

teligencję wolnych zawodów, śre-
dnie i drobne mieszczaństwo,
wieś, w niektórych okręgach ro-
botnice fabryczne.

Naogół jednak, mimo tych 3
ugrupowań wyraźnych stwierdzić
można zwiększone, w.porówna-
niu z porzedniemi latami zobo-
jętnienie wobec wyborów,  bier-
ność ogółu. Jest ona 1aturalnym
wynikiem biegu wypadków w la-
tach ostatnich, tem nie mniej jest
wynikiem niesłychanie ujemnym,
który w fatalny sposób zaciążyć
może na losach społeczeństwa
polskiego, jeśli go się w obecnej
odrazu chwili nie przełamie.

Dotychczasowe wiadomości od
osób, sprawdzających listy wy-
borcze, brzmią bardzo źle: listy
są sporządzone niedokładnie, prze-
kręcane są imiona i nazwiska, nie
wciągnięto wielu osób, uprawnio-
nych do głosowania, np. na 11
sprawdzanych nazwisk okazuje
się brak 6, a z pozostałych pię-
ciu 2 mają przekręcone imiona.
R ostateczny termin sprawdzania
kończy się 10 b. m.

Jeśli te sprawdzenia nie będą
dokonane, reklamacje we właści-
wym terminie nie wniesione, to
nawet przy otrząśnięciu się z
apatjj w dniu głosowania wiele
osób odejdzie od urn wyborczych
z nieprzyjętemi kartkami.

Od przełamania tej obojęt-
ności zależy wynik wyborów. W
marcu r, 1928 złożono ogółem
kartek wyborczych 11.408.318, z
tego na P. P. S$. Wyzwolenie,
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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 prawo Sprawdzić w biurach obwodowych Ko-
misyj Wyborczych w czasie od 27 września do 10 pażdziernika.

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. A

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 przewodniczącemu Komisji Wyborczej, jego zastępcy, lub
dyżurującemu w biurze członkowi Komisji Wyborczej i dopilnować, aby zaraz spisany został protokół,
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, których reklamacja dotyczy,
oraz okoliczność, że mieszkają one w danym okręgu wyborczym, przynajmniej 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.

Stronnictwo chłopskie, «omuni-
stów i mniejszości narodowe
padło 6.690.571 głosów — blisko
miljon ponad połowę! Nie ulega
zaś wątpliwości, że są to grupy,
które i obecnie głosów swych
nie zmarnują. Możemy mieć nie-
spodziankę taką samą, jaka była
w Niemczech przy ostatnich wy-
borach.

Na, ten fakt powinny zwrócić
uwagę szerokie masy narodowe-
go obozu kobiecego. Przez naszą
abstynencję dopomożemy do wy-
boru przeciwników. Nie branie
udziału w akcji wyborczej nie
jest umyciem rąk i zrzuceniem z
siebie odpowiedzialności, przeci-
wnie jest wyraźnem przyczynie-
niem się do zwycięstwa przeciw-
nego obozu.

Pocieszanie się, że „jeden żoł-
nierz nie stanowi o bitwie” jest
wprowadzeniem w błąd samego
siebie. Przy poprzednich wybo-
rach do uzyskania mandatu zŁo-

dzi zabrakło kandydatowi narodo-
wemu kilkanaście setek, a w Po-
znaniu przepadła kandydatura ko-
bieca wskutek braku tylko dwu-
stu kilkudziesięciu głosów.

Spotykamy się często z gło-
sami, że obecne wybory nie war-
te są wysiłku, że wynik ich nie
wpłynie w żadnym razie na zmia-
nę sytuacji. Oczywiście, jeśli dla-
tego tylko mamy dobrowolnie
zrzecz się swych praw wyborczych,
to z całkowitą słusznością powie-
dzą nam, że nie dorośliśmy do
tego, by być wolnymi obywatela-
mi, bo kto swych praw nie broni,
ten je traci. Nie mamy innej dro-
gi wypowiedzenia swego zdania
o kierunku rządów, jak tylko gło-
sowanie. A milczenie jest tu
równoznaczne z akceptacją tego
kierunku, względnie z oddaniem
głosu lewicy, komunistom i mniej-
szościom narodowym.

Z. D.

 

 

Kronika Przedwyborcza.
Stanowisko rzemieślników

chrześcijan. Prezydjum Wszech-

polskiego Zjazdu Delegatów Or-

ganizacyj Rzemieślniczych poda-
je do wiadomości następującą
uchwałę:

„Zebrani w dn. 21 września

1930 r.. na Wszechpolskim Zjeź-

dzie Delegatów Organizacyj Rze-
mieślniczych, przedstawiciele świa-

ta rzemieślniczego  chrześcijań-

skiego, wyraziciele idei narodo-
wej, deklarują swą akcję wybor-
czą do Sejmu i Senatu R. P. z

listą Stronnictwa Narodowego,

które , daje gwarancję obrony

spraw: narodowej,  chrześciiań-

skiej, gospodarczej i rzemieślni-
czej".

Zaczyna się... Rzecz mała, ale
bardzo charakterystyczna.

Osobom, sprawdzającym listy
i zgłaszającym w wypadku zau-
ważonych braków reklamacje, dy-
żurujący członkowie komisji wy-
borczych wręczają druczki, uła-
twiające dokonanie reklamacji.

Rzecz sama przez się bardzo
dobra, gdyby nie pewien szcze-
gół. Oto na wszystkich tych drucz-
kach widnieje pieczątka treści
następującycej:„Bezpartyjny Blok
Współpracy z Rządem. Sekreta-
rjat Wojewódzki w Wilnie*.

Wiadomo, że również inne ko-
mitety wyborcze dokonywują re-
klamacyj i ułatwiają tę czynność
osobom zainteresowanym. Ale
żadnemu z komitetów nie przy-
szło do głowy, by w urzędowym
lokalu wyborczym urządzać so-
bie reklamę, rozkładając druczki
ze swoim stempelkiem. Przede-
wszystkierm nie dopuszczonoby
do tego z urzędu. Więc jakiem
prawem całkiem urzędowo rekla-
muje się już dzisiaj jedną z par-
tyj politycznych, stających do
walki wyborczej?

Zwracamy na to uwagę p. Pre-
zesa Komisji Wyborczej Okręgu
Wileńskiego.

Wspomniane wyżej druczki zna-
leźliśmy na stole Komisji wybor-
czej Nr. 16, ale i z innych ko-
misji donoszą to samo.

Blaga! Sanacyjna „Iskra“ po-
daje taką wiadomošė z Wilna:

„Miejscowi przywódcy endecji “
i Ch. Demokracji prowadzą roko-
wania w sprawie wspólnych list
wyborczych w okręgach: wileń-
skim, święciańskim, lidzkim i no:
wogródzkim. Przewlekanie się ro-
kowań, rozpoczętych przed paru
tygodniami, spowodowane jest
targiem o pierwsze miejsce na
listach w okręgach: Swięciany i
Wilno*. ,

Blaga wierutna, panowie z
„Iskry”, Niema ani żadnego „prze-
wlekania się rokowań", ani tar-
gów o pierwsze miejsca".

Jak to będzie, dowiecie się we
właściwym czasie.

Zarząd Izby Rzemieślniczej
w Wilnie przesyła nam następu-
jącą wzmiankę:

"się z białoruską chadecją

„Zarząd lzby Rzemieślniczej w
Wilnie niniejszem stwierdza, iż we
wzmiance kronikarskiej w „Dzien-
niku Wileńskim”, z dnia 5.X b.r.,
p.t. „Cechy wobec wyborów”,
znalazła się nieścisłość, polegają-
ca na tem, iż Izba Rzemieślnicza
w Wilnie nie wyłoniła żadnego
Komitetu Wyborczego, który po-
wstał zupełnie niezależnie poza
Izbą Rzemieślniczą”.

Coś tam jednak z tem „po-
wstaniem” owego Komitetu Wy-
borczego musiało być nie w po-
rządku, skoro nieustanne otrzy-
mujemy sprostowania i coraz no-
we wyjaśnienia. Sądzimy, że naj-
lepiej będzie, jeśli ów Komitet
poprostu nie odbędzie już nastę-
pnego zebrania, wtedy lzba Rze-
mieślnicza nie będzie potrzebo-
wała niczego prostować.

Białoruski Centrolew. Biało-
ruska sanacja w Wilnie stara się
dojść do porozumienia z innemi
ugrupowaniami białoruskiemi, w
celu stworzenia przy wyborach
dy Sejmu „Białoruskiego Centro-
lewu*.

Białoruska sanacja uważa,, iż
jest ugrupowaniem lewicowem,
wskutek czego, po porozumieniu

i Sel-
Sojuzem, powstanie Białoruski
Centrolew.

Lista Centrolewu w okręgu
Swięciańskim. Przy układaniu
listy w okręgu wyborczym Swię-
ciany, Centrolew ma dużo kłopo-
tów, ponieważ Stronnictwo Chłop-
skie domaga się pierwszego oraz
drugiego miejsca. Trzecie miejsce
ma_ otrzymać Wyzwolenie i czwar-
te P. P. P. Członkowie P. P. S.
domagają się drugiego miejsca.
Według projektów P. P. S., Stron-
nictwo Chłopskie ma otrzymać
pierwsze i trzecie miejsce, czwar-
te zaś Wyzwolenie. Naturalne, iż *
Wyzwolenie nie ustępuje i żąda
trzeciego miejsca.

Wobec powyższego Centrolew
wysyła do Warszawy swego przed-
stawiciela, który na miejscu ustali
listę.
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Aresztowanie
J. Piłsudskiego.

Jak to było w r. 1917?

W roku 1917, dnia 22 lipca o
godzinie 5 rano, na rozkaz władz
niemieckich został aresztowany w
Warszawie brygadjer Józef Pił-
sudski. Powodem tego kroku by-
ło, jak zapewniały pisma nie-
mieckie, zachowanie się Polskiej
Organizacji Wojskowej (P. O. W.),
która „zamierzała powołać do ży-
cia w ukryciu potajemne państwo
w państwie",

„Deutsche Warschauer Zei-
tung” (z dn. 2. 8. 1917), omawia-
jac tę sprawę, pisała (jak przy-
pomina „Słowo Pomorskie”) co
następuje:
— „Musimy stwierdzić, że a-

resztowanie Piłsudskiego oraz z
nim współwinnych było konie-
cznością, aby... w nowopowsta-
jącej Polsce na tyłach walczące
/

go wojska, przeszkodzić rozwija-
niu się wydarzeń, które nie da-
dzą się pogodzić z żadnem pań-
stwem, opartem na prawie”.

Gen. Beseler, generał - guber-
nator niemiecki w Warszawie, po-
woływał się więc na prawo. Może
miał na myśli słowa, wypowie-
dziane przez J. Piłsudskiego dnia
1 maja 1917 r. na posiedzeniu
Tymczasowej Rady Stanu. —Wów-
czas wywodził J. Piłsudski (patrz:
„Dokumenty chwili” nr. 32 z dn.
9. 5. 1917, str. 16):
— „Państwa Centralne (t. j.

Niemcy i Austrja) krwią swoją
opłaciły zdobycie polskiej ziemi
przy niewielkim przelewie krwi
samych Polaków, mają więc pra-
wo moralne do urządzenia na-
szego kraju,.

Do więzienia poszli — oprócz
J. Piłsudskiego—także liczni ofi-
cerowie i żołnierze legjonowi.
Odmówili bowiem złożenia przy-
sięgi gen. Beselerowi ito ściągnę-
ło na nich zemstę władz nie-
mieckich. Komendant oddziałów
legjonowych, J. Piłsudski, miał
znośne warunki w więzieniu (sam
to później przyznał), lecz ofice-
rowie i żołnierze inusieli przeby-
wać w obozach dla jeńców.

Społeczeństwo polskie potę-
piło surowe zarządzenia okupan-
tów. Najsilniej wystąpiło Kolo
Polskie, złążone z posłów do par-
lamentu wiedeńskiego. Już dnia
5 sierpnia 1917 r. zebrali się po-
słowie w sali magistratu wKr -
kowie, ažeby zaprotestowač prze-
ciwko gwaltom pruskim i austrjac-
kim. W obradach wzięło udział
49 posłów (w tem: 7 narodowych
demokratów, 17 ludowców —pia-
stowców, 8 konserwatystów, 8 so-
cjalistów, 7 demokratów  postę-
powychi t. d.).

Po licznych przemówieniach,
w których zabierali głos przed-
stawiciele prawie wszystkich stron-
nictw, głosowano najpierw nad
rezolucją, przedłożoną przez lu-
dowców, z pos. Witosem na cze-
le. Oto jej treść:
— „Niesłychany ucisk Polskii

Łotwy, niszczący te kraje eko-
nomicznie i upośledzający je po-
litycznie, uwydatniony teraz w
nowym gwałcie, jakim jest ma-
sowe internowanie ofieerów i żoł-
nierzy legjonowych. zniewala Koło
Polskie do założenia stanowczego
i uroczystego protestu wobec ca-
łego świata.

Masowe internowanie oficerów
i żołnierzy legjonowych, którzy
chociaż swem bohaterstwem zdo-
byli uznanie wodzów państw
sprzymierzonych i świata, muszą
znosić obecnie  najstraszniejsze
represje, będące zwyczajnie udzia-
łem mieszkańców podbitych przez
najeźdźców krajów, dalej moralne
cierpienia steranych w boju za
wolność żołnierzy, a uznanych
dziś za prostych buntowników —
to wszystko są gwałty sprzeczne
z uznaną niepodległością Polski*.

Znamienne było głosowanie
nad tą rezolucją. Poparli ją swo-
jemi głosami: ludowcy (piastow-
cy), narodowi demokraci i socja-
liści. Przeciw niej byli: konserwa-
tyści i t. zw. demokraci postę-
powi.

Obok rezolucji ludowców, przy-
jęto też wniosek socjalistów, któ-
ry miał następujące brzmienie
(podajemy tylko te części, które
odnoszą się do aresztowań).
— „Koło Polskie, przejęte tro-

ską z powodu zarządzeń wladz
okupacyjnych i represyj stosowa-
nych przeciw legjonom i ludno-
ści w Królestwie Polskiem, a pra-
gnąc zapobiec następstwom wzbu-
rzenia i rozgoryczenia, które z po-
wyższych powodów opanowało
cały naród uchwala zwrócić się
do kierownictwa ministerstwa
spraw zagranicznych monarchii
austro-węgierskiej z żądaniem:

..3) natychmiastowego zaprze-
stania represyj przeciw legjoni-
stom z powodu niezłożenia przy-
sięgi i zaprzestania prześladowań
politycznych społeczeństwa pol-
skiego i uwolnienia ofiar, dotych-
czasowych represyj;

4) uwolnienia wszystkich z te-
go powodu internowanych lub

WZÓR REKLAMACJI.
Do (wymienić numer) Obwodowej Ko-

misji Wyborczej

w (wymienić miejscowość).

Reklamacja.

Wnosi: (wymienić imię i nazwisko

reklamującego), zamieszkały w
PrZY- WGP ESZN ei 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 załączonych przy niniejszym 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.

uwięzionych legjonistów iofice-
rów; *

5) natychmiastowego wypusz-
czenia z więzienia J. Piłsudskie-
go, przyczem Koło Polskie uwa-
ża aresztowanie jego za zniewa-
gę wyrządzoną... całemu naro-
dowi”.—

| za tym wnioskiem głosowa-
ły wszystkie stronnictwa prócz
konserwatystów, którzy głosowali
przeciw.
W ten sposób „partyjnicy“

wystąpili w obronie uwięzionego
J. Piłsudskiego i  legjonistów,
wnosząc ostry protest już po 13
dniach i narażając się na przy-
kre następstwa ze strony zabor-
czych rządów. Nic ich jednak nie
powstrzymało. Weźmy np. pod
uwagę przedstawicieli Narodowej
Demokracji: byli oni zwolennika-
mi innej polityki, byli zwalczani
przez obóz J. Piłsudskiego, mi-
mo to stanęli w jego obronie. |

Na osobną pamięć zasługują
konserwatyści. Głosowali przeciw
wnioskom, pochwalając niejako
aresztowania, unikając wyraźniej-
szych słów.

Podczas obrad policja i żan-
darmerja dwukrotnie szarżowała,
clicąc nie dopuścić do zbierania
się ludzi, czekających na wynik
uchwał. Najgoręcej przemawiali
Daszyński, Witos, Liebermann,
Wysocki—a na czele deputacyj,
domagających się uchwalenia
protestu, stali: prof. Ptaśnik,
p. Róg, dr. Kiernik, dr. Wałek,
prof. Mościcki i inni.

Sądzimy, że przypomnienie
tych wydarzeń z przeszłości bę-
dzie pomocne przy ocenie te-
raźniejszości. Ludzie bowiem są
dzisiaj ci sami, co wówczas. Zmie-
niły się tylko ich role. Kto na
tem zyska, a kto straci—niechaj
rozsądzą bezstronni czytelnicy.

Sport.
Wrażenia po biegu w Za-

krecie. i
Szkoda wielka, że biegi na-

przełaj nie tylko w Wilnie, ale i
w całej Polsce nie mają tej po-
pularności : nie spełniają jeszcze
swego celu.

Tyle się mówi o życiu spor-
towem naszej prowincji, przy:
pomnijmy sobie ile mieliśmy kur-
sów instruktorskich i z jak wytę-
żoną pracą czyniono propagandę
wśród młodzieży wiejskiej.

Zdawałoby się, że młodzież
odległych wsi i miasteczek sko-
rzysta z biegów naprzełaj w Wil-
nie, zwiększając szeregi startują-
cych, a tem samem wzmacniając
konkurencję, przy której każdy
wynik staje się bardziej cenny.
Mam wrażenie, że w przyszło-

ści „przełaje" gromadzić będą
nietylko zawodników Wilna, ale
również: Oszmiany, Postaw, Dzi-
sny, Trok, Nowogródka i Lidy.
Biegi te nie wymagają zbyt wiel-
kich kosztów, ani też specjalnej
bieżni do treningu.

Niedzielny bieg, który odbył
się w Zakrecie zgromadził tylko
9 zawodników miejscowych klu-
bów. Zwyciężył Sidorowicz ed
16 min. 25 s. 2) Milez (1 p. p. leg.
16 min. 33,5 sek. 3) Puzilewicz
(Pogon). 4) Bobowicz (S. M. P.).
5) Łabuć (A. Z. S.) 6) Sidowski
(1 p. p. leg.). 7) Rio-Avno (A.Z.S.)
8) Oktabiński (Sokól). 9) Nowicki
(Sokół). :

Trasa biegu wynosila 5 klm.
Raid awionetek.

WARSZAWA. (Pat). Wczoraj, w
ostatnim dniu krajowego konkur-
su awionetek, odbyła się próba
demontażu. W próbie tej brali
udział jedynie ci piloci, którym
uzyskana przez toilość punktów,
mogła wpłynąć na miejsce w
ogólnej klasyfikacji zawodów.
Wczoraj do późnej nocy komisja
sportowa Aeroklubu R. P. obli-
czała i sprawdzała wyniki ostate-
cznej klasyfikacji, które zostaną
ogłoszone jutro. Wszakże wiado-
mo, że pierwsze miejsce, w pier-
wszej grupie awionetek (ciężkich),
wżiął por. Zwirko, zwycięzca re-
kordu światowego wysokości awio-
netek, na awionetce RWD 4. W
drugiej grupie awionetek (lek-
kich) pierwsze miejsce zajął por.
Skrzypiński — RWD 2.  



KRONIKA.
Sprawy miejskie.

— Posiedzenie komisji te-
atralnej. Dnia 7 b. m. odbędzie
się posiedzenie miejskiej komisji
teatralnej, na którem dyr. Zelwe-
rowicz złoży sprawozdania z prze-
biegu tymczasowych prac oraz
poinformuje o zamierzeniach re-
pertuarowych na najbliższy kwar-
tał. d.

Sprawy wojskowe.
— W Sprawie zebrań kon-

trolnych.  Ministerjum Spraw
Wojsk. postanowiło w bieżącym
roku nie przeprowadzać zebrań
kontrolnych dla oficerów rezerwy
i pospolitego ruszenia oraz b.
urzędników wojskowych (zwolnio-
nych z czynnej służby W. P.)
rocznika 1883 oraz oficerów po-
spolitego ruszenia i b. urzędni-
ków wojskowych rocznika 1879.

Raporty rozpoczną się dn. 4
listopada r. b. w lokalach P.K. U.

fSprawy kolejowe.
— Ruch towarowy na na-

szych stacjach granicznych. W
ubiegłym miesiącu ruch granicz-
ny w obrębie Wileńskiej dyrekcji
kolejowej uległ  nieznacznemu
wzmożeniu się. Przez stacje gra-
niczne Stołpce, Olechnowicze i
Zahacie przewieziono do Rosji so-
wieckiej 60 wagonów manufaktu-
ry, 25 żelaza, 30 stali, blachy i
maszyn, 15 suforfosfatu i 15 wa-
gonów innych towarów.

Z Rosji w tymże czasie przy-
wieziono do Polski 10 wagonów
nafty, 20 ryb, 10 kaloszy i wy-
robów gumowych, 5 wagonów
skór i futer.

Do Łotwy przez stację gra-
niczną Turmonty wywieziono 160
wagonów towarów oraz 35 węgla i
drzewa. Z Łotwy do Polski w
tymże czasie przybyło 110 wa-
gonów towarów i 15 ryb.

Do Prus Wschodnich przez
stację Raczki wywieziono 20 wa-
gonów drzewa i 10 drobiu i nie-
rogacizny.
— Dyrektor kolei państwo-

wych inż. Kazimierz Falkowski
w sprawach służbowych wyjechał
na kilka dni do Warszawy.

Sprawy uniwersyteckie.
— „Rola Francji w życiu

miedzynarodowem“. We wto-
rek 7 października b. r. o godz.
19 w sali Kolumnowej wygłosi
odczyt po francusku ' profesor
College de France Georges Blon-
del p. t. Rola Francji w życiu
międzynarodowem. Wstęp wolny.

Sprawy akademickie.
— Zarząd Chóru Akademi-

ckiego zawiadamia, że we wtorek
7 października o godz. 8 w sali
„Ogniska* Akad. (Wielka 24) od-
będzie się próba chóru, na której
obecność wszystkich członków
jest konieczna, ze względu na
udział chóru w inauguracyj roku
akademickiego. Na próbie rów-
nież zapisy nowych członków.

Sprawy szkolne.
— Z państwowej komisji

egzaminacyjnej. Przewodniczący
państwowej komisji egzaminacyj-
nej (egzamin specjalny, którego
żłożenie może uprawniać do od-
bycia skróconej czynnej służby
wojskowej) podaje do wiadomoś-
ci, że egzaminy piśmienne  roz-
poczną się dn. 21 października b.
r. o godz. 16-ej w gimnazjum im.
J. Lelewela (ul. Mickiewicza 38).
Termin składania podań na ręce
przewodniczącego komisji (gimn.
im. J. Lelewela) do dn. 20 paź-
dziernika b. r.
— Dzień zaduszny w szko-

łach 3 listopada. Ponieważ w
bieżącym roku szkolnym Dzień
Zaduszny przypada w niedzielę,
dnia 2 listopada, a przepisy li-
turgiczne nie dopuszczają żałob-
nych uroczystości kościelnych w
niedzielę, wobec tego będą one
odbywac się w poniedziałek. Ku-
ratorjum Okręgu Szkolnego zar
rządziło, aby dzień 3 listopada,
t.j. poniedziałek, był wolny od
nauki szkolnej.

Handel i przemysł.
— Z lzby Przemysłowo -

Handlowej w Wilnie. Izba Prze-
mysłowo-Handlowa w Wilnie po-
daje do wiadomości zaintereso-
wanych firm, że pewna firma
meksykańska zgłosiła zapotrzebo-
nie na następujące artykuły:
wędliny, szynki, słoninę, jadalną,
kasza, jęczmień browarniany,
słód i t. p.

Jednocześnie ta sama firma
ofiaruje na eksport z Meksyku
kawę wszelkich gatunków, wani-
lję i surowiec do wyrobu szczo-
tek ryżowych. Bliższych informa-
cyj udziela lzba Przemysłowo -
Handlowa, w Wilnie, Trocka 3,
pokój 3.

Sprawy sanitarne.
Ostrożnie z rośliną t. zw.

bieluniem kędzierzawym. Na-
czelny lekarz szpitala dziecinnego
w Warszawie zawiadomił Wydział

PZ OKAETACIEICB

Zdrowia w Wilnie, że ostatnio
miał trzy wypadki zatrucia dzieci
rośliną rosnącą na krańcach mia-
sta wśród trawy.

Roślina ta zwana bieluniem kę-
dzierzawym zrywana jest przez
dzieci, przyczem ulegają one za-
truciu. Komisja sanitarna posta-
nowiła wezwać wszystkie urzędy
sanitarne do uświadomienia lud-
ności o trujących właściwościach
tej rośliny i przestrzegania dzieci
przed jej jedzeniem. d
— Stan chorób zakaźnych.

Wydział zdrowia Magistratu m.
Wilna w ubiegłym tygodniu na
terenie miasta zanotował nastę-

pujące choroby zakaźne;
Ospa wietrzna 1, tyfus brzusz-

ny 4, płonica 38, (1 zgon), błoni-
ca 8, odra 1, krztusiec 9, gružli-
ca 10 (3 zgony), jaglica 16, gry-
pa 1. Razem zanotowano 91 wy-
padków zasłabnięć na choroby
zakażne, w tem 8 zgonów. d
— Przejęcie szpitala samo-

rządowego. W dniu 6 bm. w N.
Wilejce odbyło się w obecności
p. wojewody Raczkiewicza, staro-
sty Radwańskiego i przedstawi-
cieli Sejmiku przejęcie szpitala
sejmikowego pod zarząd władz
państwowych. g

Z życia stowarzyszeń.

— Katolicki kurs społeczny.
Dziś o godz. 9 rozpoczyna się
mszą św. w Ostrej Bramie— Dwu-
tygodniowy Katolicki Kurs Spo-
łeczny. Wykłady rozpoczynają się
o godz. 1l-ej w sali przy ul. Me-
tropolitalnej 1.

Kierownictwo Kursu powiada-
mia, że Panie i Panowie z Wilna
lub prowincji, pragnący doryw-
czo uczęszczać na niektóre wy-
kłady, chętnie będą widziani na
Kursie i w tym wypadku opłata
ze Kurs nie obowiązuje.

Dla stałych słuchaczy uwzględ-
niane są ulgi w opłacie.

Program dnia dzisiejszego jest
następujący: godz. 9 Msza św. w
Ostrej Bramie, godz. 11 Otwarcie
Kursu. Ref. Chrześcijański a ma-
terjalistyczny pogląd na świat —
X. Dr. K, Kucharski, godz. 12
Misja cywilizacyjna Kościoła —p.
prof. Dr. Parczewski, godz. 17
Przyczyny powstania Akcji Kato-
lickiej — X. Dr. W. Meysztowicz,
godz. 18—lstota, znaczenie i właś-
ciwości Akcji Katolickiej — p.
prof. Dr. Glaser.

Z życia prawosławnego.
Prawosławny komitet

obrony cerkwi. W Wilnie pow-
stał Prawosławny komitet obrony
cerkwi których rewindykacji do-
magają się katolicy.

W:"ETB>"POSDOCSCSKd

W skład komitetu wchodzą:
arcybiskup prawosławny Teodo-
zjusz (przewodniczący), członek
konsystorza prawosławnego du-
chowny Kraskowski, radca praw-
ny konsystorza adwokat Kozłow*
ski, przedstawiciele duchowień-
stwa: Dziczkowski, Mirynowiczi
Sajkowicz, oraz z pośród wier-
nych: prof. prawosławnego semi-
narjum duchownego  Smorżew-
ski, referent konsystorza prawo-
sławnego  Bochan i obywatel
ziemski z pow. Oszmiańskiego
Jagmin.

Komitet ma zbierać dokumen-
ty, stwierdzające rzekomo prawo
własności kościoła prawosławne-
go do tych cerkwi, których zwro-
tu domagają się katolicy.

Sprawy robotnicze.
— Likwidacja strajku. Trwa-

jący od 2-ch miesięcy strajk w
tartaku Szapiry (Wysokie |) zo-
stał w dniu wczorajszym na sku-
tek interwencji komisji rozjem-
czej zlikwidowany.

Zarząd tartaku przyjął z po-
wrotem do pracy 49 robotników,
którym zobowiązał się wypłacić
jednodniówkę w wysokości zł.
5 A

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

Dziś poraz 14-ty wstrząsająca sztuka
Szerriffa „Kres wędrówki". Sztuka,
dzięki znakomitemu wykonaniu, cieszy
się nadzwyczajnem powodzeniem.

„Młody las''. Najbliższą pre-
mjerą w Teatrze na Pohulance będzie
głośna sztuka J. A. Hertza „Młody las“,
którą Dyrekcja Teatrów wystawia dla
uczczenia 25-cio lecia walki o szkołę
polską, oraz upamiątnienia pierwszego
jej radosnego zwycięstwa.

Teatr Miejski w „Luśni*.
— Dzisiejszy występ E. Gistedt

I K. Hanusza. Ulubienica Wilna, znako-
mita artystka Elna Gistedt wystąpi dziś,
raz jeden tylko, w Teatrze „Lutnia”, w
otoczeniu wybitniejszych sił rewjowych
stolicy. W wykonaniu bogatego progra-
mu bierze udział również znakomity
artysta Teatru „Morskie oko" Karol
Hanusz.

Atrakcję wielką stanowić będzie
niezrównana para baletowa E. i H. Wie-
rzyńscy, którzy zaprodukują szereg
nieznanych tańców, a pozatem wyko-
nają ostatnią nowość „Groteskę ame-
rykańską".

— „Pierwsza Pani Frazerowa''.
Jutro wchodzi na repertuar Teatru
„Lutnia* ostatnia nowość słynna współ-
czesna  komedja angielska Erwina,
„Pierwsza pani Frazerowa“ w przekla-
dzie F. Sobieniowskiego, która odniosła
sukces artystyczny na wielu scenach
zagranicznych.

Obsadę sztuki tworzą wybitniejsze
siły zespołu artystycznego: Makarczyk -
Wasilewska, Niwińska, Ejchlerówna, Ka-
mińska, Kubiński, Milecki, Łaciński, oraz
dyr. Zelwerowicz, który sztukę tą wy-
reżyserował.

 

Kronika policyjna.
— Gość z Luna Parku. W dniu

5 b. m. Taraszkiewicz Stefanja, Cegla-
na 20, zameldowała o kradzieży 1000 zł.
gotówką w różnych banknotach i bilo-
nie. Dochodzeniem ustalono, że kra-
dzieży dokonał Popiołek Stanisław,
chwilowo przebywający w Wilnie, a pra-
cujący w Luna Parku. Popiołek Stani-
sław jest stałym mieszkańcem Krako-
wa. Popiołek po dokonaniu kradzieży
zbiegł w niewiadomym kierunku.

— Pochwycenie sprytnego oszu-
sta. W dniu 4 b. m. przez wyw. wydz.
śledczego został zatrzymany Kiewlicz
Stanisław, Polowa Nr. 1. Dochodzeniem
ustalono iż Kiewlicz nie mając pozwolenia
władz administracyjnych, a także nie
będąc upoważnionym przez Zw. Zaw.
Prac. Handl. - Przem. i Biurowych sa-
mowolnie pod pretekstem zaproszenia
na chrzestnych rodziców sztandaru wy-
żej wymienionego Związku wyłudził od
zgórą 68 osób na terenie m. Wilna
przeszło 1.140 zł. Pieniądze te przy-
właszczył i użyl ra własne potrzeby.
Niezależnie od powyższego Kiewlicz
dopuścił się fałszowania mniejszych
sum na większe na liście, a to w tym

celu, aby następny ofiarodawca taką
samą sumę zaoliarowal.

2 kraju.
Sprzymierzeńcy.

W swoim czasie pisaliśmy pa-
rokrotnie o działalności zakonu
Marjanów w Drui. Twierdziliśmy,
że zakon ten nie tyle stoi na
straży katolicyzmu, co przede-
wszystkiem uprawia agitację bia-
łoruską, która daje podkład do
działalności t. zw. „Białoruskiej
Chrześcijańskiej Demokracji*, któ-
re dzięki swoim bolszewickim
hasłom i metodom, znalazły się
na indeksie i Kurja Metropolital-
na Wileńska zmuszoną była wy-
dać zakaz dla katolików należenia
do tej organizacji, oraz prenu-
merowania jej pisemka p. t. Bie-
łoruskaja Krynica".

Naturalnie w obronie rzekomo
uciskanych i prześladowanych
Białorusinów wystąpił _„Kurjer
Wileński*, przysięgły obrońca
wszystkich nacjonalizmów za wy-
jatkiem polskiego.
W ten sposób jesteśmy świad-

kami niezwykle pięknego duetu,
jakim częstują swych  czytelni-
kėw „mocarstwowy“ Kurjer Wi-
leūski“ i ustawicznie konfisko-
wana za antypaństwowe wybryki,
„Biełoruskaja Krynica".

Nie tak znowuż dawno redak-
torów „Kurjera Wileńskiego" po-
irytowała działalność księdza Bo-
rodzicza, który idąc na spotkanie
życzeniom |udności katolickiej
ipolskiej, podjął akcję budowy
kościoła w Przebrodziu i Drui.
Posypały się więc gromy na gło-
wę kapłana, który, o zgrozo,
ośmielił się w sprawach kościoła

N. 231

przyjechač wlasnym samochodem,
aż z Włoch. Panowie z „Kurjera
Wileńskiego" rzeczywiście przy-
zwyczaili się do stosunków wręcz
odwrotnych kiedy—to, w spra-
wach własnych jedzie się do
Włoch rządowym Pacquardem lub
Lincornem. Nie dziw więc, że
nie mogą zrozumieć ani ocenić
tego, że ktoś dla spraw nie włas-
nych lecz ogółu używa wlasne-
go samochodu i zużywa własną

benzynę.
Ale nie w tem rzecz.
Ciekawem jest właśnie to, że

w ślad za „Kurjerem* w sposób
nienial analogiczny w tej samej
sprawie wypowiada się „Krynica”.
Autorzy z Kurjerka i Krynicy
zgodnie atakują zarówno ks. Bo-
rodiecza' jak i wogóle polskie du-
chowieństwo w Brasławskiem, a w
szczególności ks. dziekana z Mior.
Zachodzi tylko ta mała różnica,
że tam, gdzie „Krynica* widzi
starostę, tam panowie z Kurjera
węszą intrygi endeckie a nawet
dostali się na niezmiernie cieka-
we zebranie księży, w Miorach,
na którem przewodniczyć miał
p Kownacki.

Znawcy stosunków panujących
w Brasławskiem twierdzą, że au-
torem wzmianek, jak w „Kryni-
cy“, tak i w „Kurjerze“, byla je-
dna i ta sama osoba, pozėstająca
w bliskich stosunkach z klaszto-
rem Drujskim, ktėra jedynie dla
dogodzenia gustom redakcji „Ku-
rjerka”, wpakowała taki kawał,
jak zebranie księży poświęcone
sprawom kościelnym, pod prze-
wodnictwem świeckiego  czło-
wieka.

Jeżeli tak dalej pójdzie, to
niebawem dowiemy się, że ktoś
z redaktorów pism narodowych
wygłaszał z ambony kazanie. W
każdym razie warto zapamiętać
ten niezwykle charakterystyczny
sojusz, jaki zawarły ze sobą czyn-
niki zgrupowane przy sanacyj-
nym „Kurjerze Wileńskim" i anty-
polskiej „Biełoruskiej Krynicy".

Brasławianin.

Pomnik 10-lecia Niepodle-
głości w Mickunach.
W Mickunach miejscowe spo-

łeczeństwo postanowiło wznieść
na rynku głównympomnik —
obelisk w związku z TO-leciem
oswobodzenia wileńszczyzny od
najeźdzców. g.
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OFIARY
złożone w Administracji „Dziennika

Wileńskiego”.

Na budowę kościoła św. Tereni w

Kamionce Witold Stankiewicz zł. 5, l. Z.
zł. 5, M. O. zł. 1, A. D. 205; LL 28
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Od dnia 6 do 10 października 1930 ro-
ku włącznie będzie wyświetlany film:

St. Gruszczyński, L, Solski i Wł. Grabowski.

Otwarcie sezonu! Tryumfal
ny przebój dźwiękowyl-

Premjera! Super-Przebój Dźwię-
kowy! 100 proc. dźwiękowiec!

ły film w naturalnych kolorach. Rewel. dodatki dźwiękowe. Nie zważając na wielkie koszty ceny miejsc normal-
ne. Tylko na 1-wszy seans balkon 80 gr. parter 1 zł. Początek o godz. 2-ej. Ostatni seans o godzinie 10 m. 30.

Dziś ostatni dzień! Arcydzie-
ło poświęcone tysiącom p. t.:

ko na 1-wszy Seans.

«Ziemia Obiecana»

 

Imponująca wizja życia łódzkiego w-g
słynnej powieści Wł. St. Reymonta. Akt.

12. W rolach glównych: Jadwiga Smosarska, Marja Gorczyńska, Marja Modzelewska, Kaz. Junosza-Stępowski,
Rzecz dzieje się w Łodzi, jej okolicach i majątku ziemskie

2 wiekiem. Kasa czynna od g 3 m. 30. Początek seansów od g. 4. Następny program: „KRZYK ZYCIA".

Lokomotywa Ne 2329
Potężny dramat. Arcydzieło gry i technikil W
roli gł. LON CHANEY który udział w tym fil-

mie przypłacił życiem. Nad progr. Rewelacyjne dodatki dźwiękowe. Dla młodzieży dozwolone. Ceny zniżone tyl-

w Ło-

kupuje się dobre towary u
Najtaniej clobikskiEGo. — Poleczmy 1
wełny, jedwabie, tweedy,
ny) deseniowe oraz pończochy, pończoszki dziecin-
nei skarpetki. — Uwaga —

welwety, flanele (nipo-

ileńska 27. —1o odnajęc
 

 

Mod inteligentna oso-
J ba pójdzie jako wy-

chowawczyni do jednego

lub 2 pokoje umeblo-
wane (bez kuchni) z

osobuem wejściem na- nia MLECZARNIA z ca-
dające slę na biuro do łem urządzeniem przy

 

powodu wyjazdu
tanio do odstąpie-Z

ia. Piwna 11,m. 2. ulicy Ostrobramskiej 8.
40123—40 

 

fortepian „SCHRÓDE-
RA" w bardzo do-

spólnego pokoju brym stanie do sprze-w

Do poszukuję spokoj- dania Rudnicka 10, m. 29.

 

Początek seansów o g. 3 m. 30, ost. seans o godz. 10,30.

 

Pieśniarz Gór

 

«Szlakiem Hańby»
najświetniejśi artyści polskiego ekranu i sceny. Niebywałe napięcie sensacyjne. Koncert gry. Początek o g. 4-ej w dnie

świąt. o g. lej.

 

 

RÓŻNE |

ołodeczno z dniem
5.X r. b. został otwar-

ty hotel „Poznań* w po-
bliżu dworca kolejowe-
wego. Dowiedzieć się w
bufecie kolejowym. 525-s6

"SERRA.BAREKICKE:URECOYFNĄ
Niesłychane.

 

(Pieśń Opryszka). Arcydzieło ze śpiewem z udziałem najgłośn.
śpiewaka opery Metropolitain w New-Yorku LAW. TIBBET. Ca-

W rol. gł. ulubieńcy publiczności Marja Malicka, Zofja
Batycka, Bogusław Samborski, Wł. Walter oraz inni Murzyn poddał się o-

peracji. Po kilku dniach
zdjęto mu opatrunek.
Murzyn ujrzawszy ranę,
zacisnął pięści z wście-

Ceny miejsc od 40 gr.

KET DRLSRITISLINKS RODOS EET

POLSKIE sa Dziśl Polski film Przepiękny dramat w 12 akt. W rol. głów.: MARJĄ kością.
KINO „WANDA wysoce artystyczny Pod Banderą Miłości BOGDA, ZBYSZKO SAWAN, JERZY MARR i WLA-  — A co tam znowu?

Ul. WIELKA 30. Tel. 14-21. DYSŁAW WALTER. zapytał zdziwiony lekarz.
. > — Proszę spojrzeč —

-——— wołał czarny z rozpaczą—

KINO- Dziśl Wielki niebywały podwójny program. Pierwszy raz w Wilnie. Wybitne artystyczne arcydzieło p. t: LUDZIE zaszyto mi przecież ranę

TEATR «STYLOWY» BEZ PRAW potężny dramat w 12 akt. z epoki panowania Carycy Katarzyny Wielkiej oraz dzieje Pugaczowa w białą nitką.
WIELKĄ 38. Jl roli gł: Jakowlewa, Stepanow i inni artyści Mosklewskiego teatru. Nad program: Arcyzabawne i pikantne dzieje KKEEWEWNNKZINNONEW 

i przeżycia małżonek doby obecnej p. t.: „ZAGINIONA ZONA” komedja - farsa w 10 akt. w roli gł. MARRY KID.

LL i DADZA RDA KZT v
  

lub dwojga dzieci. Skoń-
czyła kurs higjeny i wy-
chowania dziecka. Zna
szycie. Sierakowskiego
24—17. —0o
 

Sz do wszystkiego
z  rekomendacjami,

umiejąca dobrze goto-
wać szuka posady. Bo-
nifraterska 6, u dozorcy.

4019—10

ZOFER  inteligeniny,
uczciwy i b. pracowi-

ty poszukuje posady do
jazd prywatnych, względ-
nie urzędowych. Oferty
pod Ne 2554 4021—00

 

 

[2 Ynovana krawczyni
najlepszych firm w

wielkich miastach z ar-
tystyczną samodzielną
praktyką, z dobrym kro-

- jem przyjmie pracę w
zamożnym domu  pry-

nego studenta, lub urzęd-

 

nika ul. Św.Filipa 6, m.9., ZARZĄD DOBR
4017—10 OBODOWCE

—— poszukuje od zaraz
| kwalifikowanego  pi-
sarza prowentowego
samotnego obeznane-
go z rachunkowością

pokos duży z nowo-
czesnemi wygodami

do wynajęcia. Bankowa
(Makowa) 1, m. 11. 4016-0

 

e buchalterją rolną.
ferty z odpisami

Potrzebny nieduży| świadectw nadsyłać
pokój nieumebio-| do Głównego Zarzą-

du w Wilnie, ul. Do-wany,

słoneczny dla starszej
osoby. Najchętniej w ob-
rębie ulic: Kalwaryjskiej,
Zarzecza, lub też Pohu-
lanki. Oferty pod „Spo-

minikańska 1. 40Q2-00

Do sprzedania dom
drewniany o 7 mie-

Szkaniach z placem i o-
grodem przy ul. Horo-

kojna" do Administracji delskiej 15. Dowiedzieć
„Dz. Wil." 147—40 się Jagiellońska 1 m. 4

EPL „od 3 do 5 Kozlowski.
994—1

—Kelner, omyliłeś się — Do czego ty wła-
w rachunku. Jesteś os- z

 

ściwie dążysz?

 LICYTACJA

Wileński Lombard „KRESOWJA*
Wilno, Hetmańska 1 (róg Wielkiej 53), tel. 722

podaje do ogólnej wiadomości, że 20 i 21 Paździeriika r. b. o go-
dz. 4 p. p. odbędzie się w lokalu lombardu

' |licytacja niewykupionych i nieprolongowanychsw

 

od Ne 1 do Ne 80,657.
UWAGA! W dniu licytacji prolongat N-rów licytacyjnych lombard nie

| będzie przyjmować. _

   

 

  

   

UMLSTAI
Katastrofalna znižka cen na zboža zmusza rolnika do szukania innych
źródeł dochodu w rolnictwie, — a że sady handlowe mogą dać duże

zyski, przeto

Wileński Spółdzielczy
Syndykat Rolniczy

w WILNIE, Zawalna 9, tel. 323.
k Adres telegr. ,„ROLNICZE“

rozpoczął sprzedaż
DRZEWEK OWOCOWYCH wyłącznie doboru odmian ziemi Wileńskiej,

wytrzymałych na nnsze warunki klimatyczne
a także krzewów, róż i bylin, hodowli szkółek wileńskich, grodzień-

skich i „Lemszczyzna-Szczekarków.'*

  

 ZE  

| LEKARZE |

Dr. K. SOKOŁOWSKI
Chor. skórne i wene-
ryczne. Przyjm. od 9—12
i 5—7.ul. Wileńska 30 m.14

KOBIETA-LEKARZ

Dr. JANINA
Piotrowicz-Jurczenkowa
ordyn. Szpitala Sawicz.
Choroby skórne i wene-

ryczne kobiece.
Zarzecze 5, m. 7 0d4-6 pp.

i AKUSZERKI ł
WE TAEOTZEAEZKATOEOEAYAIA.

AKUSZERKA

 

 

Przyjmuje od godz .9 do

|nauka
2.17- „DELICE*

FABRYKI

AA PIASECKI
w KRAKOWIE.

Najsmaczniejszy z batonów! Ma kilka smaków

i kosztuje niedrogo.
Żądajcie wszędzie. —0o0

 

PIANINA
najlepszej wszechświatowej

WIELKIM ZŁOTYM MEDALEM)  So na dogodnych warunkach
Kijowska 4, m. 10 Abelow.

Do matury
i do egzaminów każde-
go typu, przygotowuję
szybko tanio W. Pohu-
lanka 25, m. 3. —0o

 GPPODARKTLREBE TREES CA

Delikatna wymówka.

— Gospodyni: Czemu
postawił pan, herbatę na
krześle.
— Sublokator: Jest tak

firmy „Erard'' oraz „Betting''| słaba, że czułem, iź na-
i „K.iA.Fiblger“' uznane za| leży jej  zaofiarowač
najlepsze w kraju (na Targach| krzesło.

Północnych nagrodzone ZMOWAKEERORODEZEOTA

watnym. Wykonywa naj-
wykwintniejsze toalety.
Oferty: Wiłno, skrz. pocz-
towa 199. 4020 00

Bonar sporządza bi-
łanse, przeprowadza

kalkulacje przyjmie pra-
cę w godzinach popo-
łudniowych. Oferty w Ad-
ministr. Dziennika pod
„Buchalter 38". 4018-0
 

Profesor.

Žona profesora (do
męża, wychodzącego z
domu z trzema paraso-
lami): Mój drogi, po co
zabierasz aż trzy para-
sole?

Profesor: Jeden zapo:
mnę napewno w pocią=

łem, mój przyjacieluI
— Przepraszam pana,

ale czy dlatego jestem

— Chcę znaleźć środki.
— Jakie środki?
—Środki, żeby dobrnąć

osłem, że mnie pan na-
zywa przyjacielem,

pan przyjacielem, że je-
stem osłem?

EEIOAART koKOS

Kupno

 

Ziemniaki
na zimę dobre, suche,
zdrowe z dostawą w ma-

lub w dużej
można nabywać po ce-
nie zniżkowej Zwierzy-
niecka 35.
 

do końca.
— Do jakiego końca?
— Do końca miesiąca

i wypłaty pensji.

T

czy
nazywa mnie

i Z6UBY |

Z ks. wojsk. wyd.
g. przez PKU—Wil-

no na imię Mikołaja Fie-
dorowicza zam. przy*ul.
Ludwisarskiej 9—un. się.

4014

GFĘEGE=G3="5==Ą

Świetny sposób.

 

 Sprzedaż

ilości

977—0

OTWARTA
Marja LaknerowaKiiNIKA CHOROB SKORNYCH i WE-

r

 

Chcesz otrzymać

 

  K. R., p.    

Sprzedaž odbywa się ro zz REPOko ogrodnictwa W. T. O.
. KRYWKO. 1—o0 o

 

 

KOŁDRY
pe bardzo niskich cenach

WIELKA 6.

watowe, kapy, pokrowce, flanele i jedwabie

poleca: G. ARNDT
—30
 

 

Posiada|-irmal. DUBICKAL5-4a
(właściciela J. Dubicka

i 1. Januszewski)

 
znaczny

wybór materjałów
wełnianych, jedwa-|
bnych, bawełnia-
nych,płótna różne,

w sklepie swoim kołdry, kapy,
przy ulicy chustki, zęczolki

Wileńskiej Nr. I t.p.

jak zwykle po cenach, umiarkowanych.  
 

3612—29—f

Wydawca; ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI,

7 w. Kasztanowa 7m 5 NERYCZNYCH UNIWERSYTETU S. B.
 

 
posadę ?

Musisz ukończyć kursy
fachowe  korespon-
dencyjne im. prot.Sekulo-
wicza, Warszawa, Żóra-
wia 42. Kursy wyuczają
listownie: buchalterji, ra-
chunkowości kupieckiej,
korespondencji handlo-
wej, stenografji, nauki
handlu, prawa, kaligrafji,
pisania na maszynach,
towaroznawstwa, angiel-
skiego, francuskiego,
niemieckiego, pisowni,
gramatyki polaiio) oraz

WZP6 NA ANTOKOLU (wejšciez Sapieżyńskiej
i Ryneczku). 2

Przyjęcia dla chorych przychodnich (nie-
zamožni bezplatnie) od 9—11

Gabinet Fizykoterapeutyczny (Rentgen,
Finzen, d'Arsonval, Rad i in.).

643r1

 

BEZWARUNKOWO
NEKROLOGI, REKLAMY oraz Wszelkie Ogloszenia skenamispano,

do Dziennika Wileūskiego “<< pesekės 35
 

i do wszystkich pism najwygodniej zalatwiač
za pošrednictwem

BIURA REKLAMOWEGO
STEFANA GRABOWSKIEGO

w Wilnie, Garbarska 1, tel. 82.

Służąca
potrzebna do wszystkie-
go chętniej wiejska. Zgła-
szać się tylko z dobre-
mi świadectwami, Ja-

1r647 sna 12—1. 991—00

Drukarnia „Dziennika Wileńskiego” ul. Mostewa 1.

gu, drugi zostawię w re-
stauracji, a trzeci będzie
mi potrzebuy, gdyby za-
czął padać deszcz.

Mieszkania ł
i pokoje

pó duży, umeblowa-
ny elektryczność Ta-

tarska 17 m. 3.

   
gr2

 

ME 4-pokojowe
z kuchnią i balko=

nem do wynajęcia. Fin-
na 3b dowiedzieć się u
dozorcy. 4013—00

 

Mieszkanie
z 3 pokoi ze wszeikieml
wygodami (wanna, water
elektryczność) do wy-
najęcia. Dow. się So-
fjana„3 u dozorcy. —00
  

OKÓJ dla samotnego
do wynajęcia. Ludwi-

sarska 1, m. 12. 4022—00

 

UWAGA!
Inteligentni, energiczni
młodzi ludzie płci oboj-
ga mogą mieć poważny

— Cobyś uczynił, gdyby
ci doktór powiedział, że
pozostaje ci tylko czte-
ry tygodnie życia.
— Poszedłbym do inne-

stały zarobek pracując
w dziale reklamowym.
Informacje Biuro Rekla-
mowe $. Grabowski

Garbarska 1, god.5-6 pp.
, 648—s0

e Pianina i
Fortepla-
ny świato-
wej sławy
Pleyel,

Bechstejn etc., takoż
Arnold Fibiger, Kern-

go doktora.

EEE==T=== į

Sprawy
majątkowe

12.000 dolarów
ulokujemy na dobre
oprocentowanie, oraz
inne sumy od zaraz

topf i Syn, Dom H-K. „Zachęta
uznane rzeczywiście Mickiewicza 1, tel.
za najlepsze w kraju —905. _309—0s

 

przez najwybitniej-
szych fachowców na
Pow. Wystawie,

w r. 1929.
K. DĄBROWSKA,

Wiino, uł. Niemiec-
ka 3, m. 6.

Ceny: fabryczne. —

RADE TDO SEO O
— Dlaczego nie zamy-

kasz okna? Czy nie wl-
dzisz, że desżcz leje jak
z cebra?
— Przecie nie prze-

stanie padać, gdy zam:
ISprzedaż i wynajecie. | knę okno.

© Redaktor odpowiedzialny: JERZY CIESZEWSKI, | 
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