
diu

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem.

Rok XIV.

DZIENNI
Wilno, Sobota 11-g0 paždziernika 1930 r.

 

 

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

Redaktor przyjmuje od g. 2—4 pp. Fdministracja otwarta od g. 9—5, |
„Dziennik Wileński" wychodzi codziennie,

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

i Administracji

w niedzielę od 12 — 1 pp.

448, Drukarni 1244. Adres

(eni nien ZO gi.
Nr_235.

ILENJKI
 

  

 
niem miejsca o 2$ proc. drożej.

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zl. 4 gr. 50,
za granicę 8 zł.

O6ŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem 6 łam 35 gr., w tekście 40 gr., za
tekstem 10 łam. 15 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej,
zagraniczne o 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeże-

Administracja nie bierze odpowiedzialności za
terminowe umieszczenie ogłoszeń. Konto czekowe w P. K. O. Nė 80187.

 

Numery List Państwowych.
(Tel. od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Dziś odbyło się pierwsze posiedzenie Państwo-

wej Komisji Wyborczej

rza p. Giżyckiego. Posiedzenie

pod przewodnictwem Generalnego Komisa-

trwało do godz. 12 m. 20 w nocy.

Przed porządkiem dziennym poseł Pużak. (PPS.) zapytał generalnego

komisarza wyborczego jak zamierza umożliwić prace komisji, jeżeli

obecnie jeden z jej członków poseł Wrona, oraz paru zastępców są

pozbawieni wolności.

Generalny Komisarz odpowiedział, że dopóki jest quorumnie

widzi powodu zajmowania się tą sprawą.

Z kolei przystąpiono do rozpatrywaria list.

Stwierdzono, że zgłoszonych zostało 20 list.

Zatwierdzono i opatrzono numerami listy następujące.

1 — BBWR.

2 — BBS.

4 — Lista Narodowa.
5 — Lewica socjalistyczna i Bund (komunizujące).

6 — Poale Sjon.

7 — Centrolew.

11 — Qkraińsko-Białoruski Blok.

12 — Niemiecki Blok wyborczy.

14 — Blok nar. żydowski w Małopolsce.

16 — PPS — lewica (komuniści).

17 — Sjoniści.

18 — Aguda.

19 — Chrześcijańska demokracja.

21 — Monarchiści.

Unieważniono listę nr. 20 (sanacyjny odłam Stronnictwa Chłop-

skiego), na podstawie tego, że z pośród b. posłów, podpisanych pod

tą listą, trzech nie składało jeszcze ślubowania.

| Zatwierdzenie pozostałych list odroczono do czasu dokładniej-

4 szego ich zbadania.

Aresztowanie redaktora „Słowa Pomor-
skiego".

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Donoszą z Torunia, że 10 b. m. aresztowany
Į został i wywieziony samochodem w niewiadomym kierunku redaktor
| „Słowa Pomorskiego” p. Józef Kanarowski. Komisarz, który go aresz-

tował nie wyjaśnił powodu i oświadczył, że otrzymał nakaz areszto-
wania telefonicznie.

Rada Naczelna Stronnictwa Chłopskiego
za Centrolzwem.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Dnia 10 b. m. pod przewodnictwem b. posła Wa-

lerona obradowała Rada
udziale 123 osób.

Naczelna Stronnictwa Chłopskiego przy

W wyniku obrad powzięto rezolucję, akceptującą bez zastrzeżeń
zawarcie bloku wyborczego ze stronnictwami
jącą rozłamowców. Dalej rezolucja wyraża

Centrolewu i piętnu-
cześć aresztowanym

posłom oraz wicemarszałkowi Sejmu Dębskiemu jako ofierze na-
paści na niego niewykrytych dotąd osobników.

Los żony aresztowanego b. posła Dubois.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Żona wywiezionego do Brześcia nad Bugiem
p. Dubois była w ostatnim okresie ciąży w czasie aresztowania jej

męża. Wskutek silnych wzruszeń i przejść stan jej się pogorszył tak,
dalece, że dziecko przyszło na świat nieżywe,

Na prośbę obrony,
Brześcia do Warszawy,

ra jego żona. P. Dubois był pod silną eskortą, a dom, w którym

mieści się klinika, otoczony został żandarmerją wojskową.

całej rozmowy z rodziną, a następnie z żoną, obecny był prokurator

Chruścicki. Pozwolono mu mówić jedynie o

Po widzeniu się z żoną, odwieziono go do aresztu śledczego. Od

stanu zdrowia żony zależy na jak długo zatrzymany będzie w War-

„szawie. Poseł Dubois jest bardzo wymizerowany i ma ogoloną głowę.

Rewizje i dochodzenia wśród działaczy
„Ridnoj Chaty".

(Telefonem od własnego korespondenta). ž

WARSZAWA. Donoszą z Lublina. Władze bezpieczeństwa prze-

prowadzają w. dalszym ciągu rewizje i dochodzenia wśród działaczy
na terenie powiatów hrubieszowskiego

niebezpieczeństwo.
przywieziono z

|
|
|
ł

ukraińskiej „Ridnoj Chaty"
i tomaszewskiego.

WARSZAWA. Prezes

wyższej izby Kontroli.
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ca |ko  sabotażystom,

Najwyższej

dr. Stanisław Wróblewski podał się do dymisji i 15 b. m. ma opuś-

cić zajmowane stanowisko i powrócić do Krakowa.

Jako następcę jego wymieniają gen. Krzemińskiego (Meier-
szteina). Wedle pogłosek, powodem
jest niezadowolenie władzy, wywołane ostatniem sprawozdaniem.Naj-

LWOW. (Pat.) Dzisiejsza prasa
że w toku dalszych do-

chodzeń, prowadzonych przeciw-.
aresztowano

wczoraj byłego ucznia 7-ej klasy
gimnazjum w Tarnopolu Stadnika
oraz b. ucznia 6-ej klasy tegoż

a życiu jej zagraża
aresztowanego p. Dubois
do kliniki, gdzie leży cho-

Podczas

sprawach rodzinnych.

Znaleziono wielką ilość materjału, stwierdzającego zależność tej

instytucji od komuny moskiewskiej. Aresztowano kilkadziesiąt osób
i m. innemi b. posła Smiałka.

Dymisja prezesa Najwyższej izby Kontroli.
(Telefonem od własnego korespondenta).

Izby Kontroli Państwowej

ustąpienia „dr. Wróblewskiego

Sabotaż ukraiński i walka z nim.
LWOW. (Pat.) Na terenie wo-

jewództwa lwowskiego zanotowa-
no wczoraj dwa nowe akty sabo-

tażu. Mianowicie onegdaj na fol-
warku w Sarnikach pow. Bóbrka

spłonęły dwie sterty żyta na szko-

dę miejscowego dzierżawcy. Te-

goż dnia podpalono stodołę ze

zbożem na szkodę kolonisty Po-
laka we wsi Bandaki pow. Prze-
myśl. Jak donosi prasa, oba po-
żary wywołane zostały przez sa-

gimnazjum Dubaka,
ków (U. O. W. Obaj aresztowani
są sprawcami podpalenia w dniu
14 września folwarku w Kipiatce
oraz sterty koniczyny w Bycz-
kowie.

LWOW. (Pat.) „Gazeta Poran-
na* donosi, że wczoraj we wsi
Skomorochy Stare pow. rohatyń-
skiego aresztowano miejscowego
księdza grecko-katolickiego Nie-
myja. W czasie rewizji znaleziono
u niego ukryte w sianie dwa ka-
rabiny, butelkę benzyny oraz ma-
pę wsi, na której zaznaczone by-
ły czerwonemi kreskami domy
mieszkalne miejscowych Polaków.
FAresztowanego  odstawiono do
więzienia w Brzeżanach.

obu czlon-

Rezolucje międzynarodowego Kongresu do
walki z handlem kobietami.

WARSZAWA. (Pat.). W dniu
10 b. m. jako w ostatnim dniu
obrad międzynarodowego kon-
gresu do walki z handlem kobie-
tami i dziećmi na posiedzeniu
porannem przyjęto szereg rezolu-
cyj: Rezolucję, polecającą wpro-
wadzenie do ustawodawstwa kar-
nego, wszystkich państw, specjal-
nych postanowień i sankcyj kar-
nych przeciwko sutenerstwu, re-
zolucję specjalną, w której kon-
gres potwierdza ponownie rezo-
lucję uchwaloną w Londynie w
roku 1928, a dotyczącą zniesienia
domów publicznych i reglamen-
tacji, rezolucję w sprawie ochro-
ny kobiet, podróżujących zagra-
nicą, dalej rezolucję, zwracającą
uwagę rządów na niebezpieczeń-
stwo moralne, zagrażające kobie-

Waika z komunizmem.
ŁUCK. (Pat). Dowiadujemy się,

że dzisiejszej nocy tutejsze orga-
na bezpieczeństwa zlikwidowały
dwa gniazda komunistyczne na

Niepowodzenie konferencji imperium
brytyjskiego.

LONDYN. (Pat). Konferencja poniedziałek. Jak słychać, w ło-
imperjum brytyjskiego znajduje nie rządu powstał projekt zapro-
sięw stanie decydującego o jej ponowania dominjom utworzenia
losach kryzysu. Premjer kanadyj- centralnego urzędu kontroli za-
ski Benńet w mowie, wygłoszo- kupów. Projekt ten wysunięty zo-
nej na bankiecie związku brytyj- stał przez min. Thomasa, pragną-
skich izb handlowych, powiedział cego za wszelką cenę uratować
następujące  znaruienne słowa: konferencję. Jednakże Mac Do-
Uważam, że przeżywamy obecnie nald, Snowden, Graham i więk-
w życiu naszego imperjum praw- szość członków gabinetu są prze-
dziwy kryzys, którego nie opanu- ciwni projektowi. Skutkiem nie-
jemy, o ile nie pójdziemy razem powodzenia konferencji będą
do wspólnego celu. Tymczasem zapewne usiłowania opozycji
rząd brytyjski stanowezo jest prze- obalenia rządu w parlamencie
ciwny wysuniętej przez Bennetta przy pierwszej sposobności i
propozycji wprowadzenia ceł pro- spowodowania nowych wybo-
tekcyjnych i uprzywilejowania do- rów, w których szanse kon-
minjów. Bennet, poparty przez serwatystėw będą znaczne.
wszystkich premjerów dominjów, Mac Donaldowi pozostanie wów-
zażądał ostatecznej odpowiedzi czas tylko koalicja z Lloyd Geor-
rządu brytyjskiego w najbliższy gem.

Rada faszystowska wprowadza karę.
śmierci.

RZYM. (Pat). Wielka Rada Fa-
szystowska omawiała sprawę wpro-
wadzenia do nowego kodeksu
karnego kary śmierci. Rada przy-
jęła porządek dzienny, stwierdza-
jący konieczność wprowadzenia
kary śmierci do nowego kodeksu

Po wyborach w Finlandji.
Nowy sejm podejmie stanowczą walkę z komunizmem.

HELSINGFORS. (Pat). Wosta- komunizmu, zaproponowanych

tecznym rezultacie wyborów daje przez rząd latem, ale nie uchwa-
się stwierdzić znaczny wzrost sił lonych dzięki opozycji poprzed-
ugrupowań mieszczańskich, liczą- niego sejmu. . W nowym sejmie

cych */;, t. j. większość konieczną przewaga stronnictw mieszczań-

dla uchwalenia poprawek do usta- skich pozwoli na znaczny wzrost
wy, mającej na celu zwalczanie akcji zwalczania komunistów.

Nowy gabinet rumuński.
BUKARESZT. (Pat.). Mironescu —Madgearu, komunikacja—Nitze-

utworzył gabinet o składzie na- scu, oświata — Costatescu, prze-

stępującym: prezydjum rady mi- mysł i handel—Manoilescu, pra-

nistrów i sprawy zagraniczne —  ca—Hatziegan, sprawy wojskowe

Mironescu, sprawy wewnętrzne—  —gen. Condescu. Nowi ministro-

Michalake, finanse — Popovici, wie wyjechali do Sinaja, gdzie

sprawiedliwość—lunian, rolnictwo złożyli przysięgę.

Jak Londyn uczcił ofiary katastrofy R101

tom, podającym napoje wysko-
kowe w zakładach rozrywkowych.
Następna rezolucja zawiera pro-
jekty, dotyczące występów arty-
stek cudzoziemskich zagranicą.
Dwie ostatnie rezolucje dotyczą
stworzenia specjalnych filmów
propagandowych celem zwalcza-
nia handlu żywym towarem oraz
wydawania paszportów zagranicz-
nych specjalnie dla młodzieży
obu płci, udającej się zagranicę.
W godzinach popołudniowych od-
było się ostatnie posiedzenie za-
mykające konferencję, na którem
poszczególni delegaci państw re-
prezentowanych wygłosili prze-
mówienia pożegnalne. O godz. 17
pani prezydentowa Mościcka po-
dejmowała  lierbatą w -Zamku
wszystkich uczestników kongresu.

terenie Wołynia. W pow. soro-
kowskim aresztowano 16 osób,
zaś w pow. lubomelskim 11 osób.

karnego w celu tłumienia zbrodni
przeciwko bezpieczeństwu pań-
stwa, przewidzianych obecnie przez
faszystowską ustawę o obronie
państwa, jak również! w celu
zwalczania szczególnie poważnych
przestępstw natury kryminalnej.

LONDYN. (Pat). W piątek LONDYN. (Pat.). W dalszym
wczesnym rankiem ' trumny ze ciągu do Westminsteru napiywają

szczątkami ofiar katastrofy ste- ogromne tłumy publiczności, zno-
sząc mnóstwo kwiatów. Nawa
katedry jest całkowicie wypełnio-
na kwiatami. Około południa
przeszło 10 tys. osób oczekiwało

"przed katedrą na swoją kolej
wejścia i złożenia hołdu zmarłym.

LONDYN. (Pat.). Londyn czcił
w piątek pamięć ofiar katastrofy

rowca R. 101 przeniesione zosta-
ły w uroczystym orszaku z morgi
do katedry  Westminsterskiej,
gdzie zostały ustawione na kata-
falku, przed którym wartę hono-
rową pełnią wojska lotnicze. W
uroczystości. przeniesienia zwłok
uczestniczyły tłumy publiczności.

LONDYN. (Pat). W opactwie sterowca „R 101”. W katedrze

Westminsterskiem złożono na św. Pawła odbyło się žalobme

trumnach ofiar katastrofy sterow- nabożeństwo. Króla reprezento-
wał książę Walji. Z Francji przy-ca R. 101 olbrzymie masy kwia-
był specjalnie minister lotnictwatów. Wśród ogromnej ilości wień-

ców, nadesłanych przez osoby Laurent Eynac. Pozatem na na-
prywatne, znajdują się laurowe bożeństwie obecni byli członko-
wieńce, złożone przez króla i wie parlamentu i olbrzymie tłu-
księcia Walji. Na uroczystem na-
bożeństwie, które odbyło się o
godzinie 12-ej w katedrze św.
Pawła, obecny był książę Walji,

my publiczności. (lroczyste wy-
stawienie zwłok w 48 trumnach
w starej sali parlamentu Westmin-
sterhali sprawia wielkie wrażenie.

jako przedstawiciel króla, człon- Ostatni raz w tej sali wystawione
kowie gabinetu, premjerzy do- były zwłoki króla Edwarda VII.
minjów, delegaci na konferencję Od godz. 8 rano do 4 po po-
imperjum, członkowie parlamentu, łudniu przed trumnami przedefi-
korpusu dyplomatycznego i ol- lowało 600 tys. ludzi. Sznur osób,
brzymie tłumy publiczności. Na- oczekujących kolei, ciągnie się w

bożeństwa wysłuchało 5 tysięcy czwórkach na przestrzeni dwóch

osób. Straż honorową pełniły kilometrów., Ogółem w ciągu

wojska lotnicze. Masy publicz- dnia do północy przedefiluje nie-

„ności przez cały ranek przecią- mniej niż dwa miljony osób. Jutro

gały przed trumną, składając o godz. 10 rano odbędzie się

hołd zmarłym. uroczysty pogrzeb, NA

Rewolucja
WIEDEN (Pat) „United Press“

donosi z Santiago de Chile: Losy
rewolucji brazylijskiej rozstrzygną
się na dwóch frontach. Jeden
przebiega w pobliżu Florianopolis
w stanie Santa Catharina. Miasto
Florianopolis znajduje się w rę-
kach powstańców. Drugi front
tworzy się nad granicą stanu

Sao-Paulo. Powstańcy ze stanu
Rio Grande do Sul przybyli już
nad granicę między Sao-Paulo
a Paraną. Rząd związkowy wysłał
dla ochrony Sao-Paulo, oprócz
wojsk regularnych, również mili-
cję. W stanach północnych sy-
tuacja jest jeszcze nierozstrzy-
gnięta. Panuje obawa, że niepo-
koje w Brazylji przeciągną się
jeszcze przez dluższy czas. istnie-
je niebezpieczeństwo, że żadna
ze stron nie odniesie stanowczego
zwycięstwa i nie jest wykluczone,
iż stany południowe ogłoszą swą
niezawisłość, naruszając przez to
jedność Brazylji.

RIO DE JANEIRO (Pat.) —
Wojska związkowe stanęły wczo-
raj wieczorem naprzeciw siebie
w wielu punktach kraju. Oczeki-
wane są lada chwila krwawe
starcia. Rząd związkowy, który
zrazu był zaskoczony wypadkami,
obecnie rozpoczyna energiczną
kontrakcję przeciwko powstań-
com w różnych częściach kraju.
Regularne wojska liczą 46 tysięcy
żołnierzy, w tem 2 tysiące ofice-
rów i dysponują 130 tys. rezer-
wistów. rmja związkowa, która
'od roku 1919 była szkolona pod
kierownictwem misji francuskiej,
jest w większej swej części lojal-
nie usposobiona dla rządu zwią-
zkowego. Natomiast marynarka
brazylijska, szkolna pod kiero-
wnictwem misji amerykańskiej,

w Brazyliji.
zajmuje niezdecydowane stano-
wisko. Siły wojsk rewolucyjnych
nie dadzą się jeszcze dokiadnie
obliczyć. W każdym razie są
znaczne. To też przewidują, iż
walka będzie długa i krwawa.

RIO DE JANEIRO (Pat) —
Wojna domowa zbliża się do
stadjum decydującego, przyczem
pomiędzy siłami stanów pólnoc-
nych i południowych oczekiwane
są gwałtowne starcia. Powstańcy
rozporządzają podobno 30-tysię-
czną armją w stanach północ-
nych Ceara, Alagoas i Maranhao.
Na wschód od stolicy, w objętym
powstaniern stanie Minas Geraes,
wojska federalne odniosły po-
ważny sukces, zapewniając apro-
wizację stolicy, dzięki ogarnięciu
linji kolejuwych, dowožących za-
pasy žywnošci do Rio de Janeiro.
W południowej i zachodniej czę-
ści tego stanu przeprowadzany
jest zaciąg mieszkańców przez
wojska rządowe.

BUENOS AIRES. (Pat.). Wed-
ług informacyj z okolic nadgra-
nicznych wszystkie stany północ-
no-brezylijskie, z wyjątkiem sta-
nów Para i Amazonki, znajdują
się we władzy powstańców.

PORTO ALLEGRE (Pat.) We-
dług wiadomości z kół powstań-
czych, wojska powstańcze prze-
kroczyły granicę stanu Minas Ge-
raes i zaczęły zajmować stany
Sao Paulo, Rio de Janeiro i Espi-
rito Santo. Miasta ltaperuana i
Miracema w stanie Rio de Ja-
neiro zostały zajęte przez po-
wstańców, których wojska docho-
dzą do Ciutad Campos. Krążą
wiadomości o przejściu na stro-
mę wojsk powstańczych kilku
krążowników.

Bezbożnicy meksykańscy podpalili kościół
MEKSYK. (Pat.).  Bezbożnicy

meksykańscy podpalili kościół w
San Carlos, w stanie Tobasco,
gdzie około 80 chłopów zgroma-
dzonych było na modlitwie. Ci z

pośród chłopów, którzy zdołali
ujść przed pożarem, zostali za-
mordowani przez  bezbożników
strzałami rewolwerowemi.

 

 

Życie gospodarcze.
Tegoroczny światowy zbiór.

zboża.
f Biuro Ekonomiczne Ligi Naro-
dów w Genewie nadesłało spra-
wozdanie o światowych zbiorach,
z którego wynika, iż produkcja
zboża w Ameryce Północnej jest
wyższa od zeszłorocznej o 2460500
tonn, w Europie i Afryce Pół-
nocnej — o 3.444.700 tonn, w
Indjach o 2.952.600 tonn, a na
półkuli południowej o 4.921.000
tonn. Sowiety według tych da-
nych posiadają znaczne ilości
zboża na wywóz. W tych warun-
kach trudno oczywiście liczyć na
rychłą poprawę, a walka z kry-
zysem winna iść w kierunku roz-
szerzenia spożycia zboża. To też
biuro ekonomiczne Ligi Narodów
proponuje żwołanie Konferencji,
celem wspólnego obmyślenia spo-
sobu zużycia  nagromadzonych
zapasów zbóż.

L talojPolski
Bar od społeczeństwa dla
bohaterskiej dziewczyny.

W dniu 8 b. m. zawarty zo-
stał w Garwolinie przez bokater-
ską inwalidkę  Frankę Szatow,
której nieszczęśliwe dzieje odbiły
się w swoim czasie głośnem
echem w społeczeństwie, akt
kupna 7 morgów ziemi wraz z
zabudowaniami.

Franka Szatow, jako 17-letnia
dziewczyna, została rozszarpana
granatem w r. 1920-ym pod Ma-
ciejowicami, w czasie gdy pod
gradem kul przyniosła żołnierzom
polskim wodę i jabłka dla orzeź-
wienia. Cudem wydarto ją: śmier-
ci, dziewczyna pozostała jednak
na całe życie "kaleką, niezdolną
do pracy. Przez długie lata Fran-
ka Szatow żyła z  żebraniny,
wreszcie zawiązał się specjalny
komitet, który zajął się losem bo-
haterskiej dziewczyny. Zebrano

dla Franki Szatow 15.210 zł., w
dniu 8 b. m. w obecności człon-
ków komitetu pp. redaktorowej
Olchowiczowej, Jerzego Kossow-
„skiego, mec. Kawczaka i p. Try-
szczyłły, Franka Szatow kupiła
ziemię, otrzymując jednocześnie
od komitetu 9.000 zł. gotówką.

Silny starosta siinego rządu
W dniu 15 b. m. zwołano w

drodze urzędowej wszystkich re-
stauratorów pow. Tarnowskiego
na posiedzenie do sali wydz. pow.
w Tarnowskich Górach. Na wez-
waniach zaznaczono, że chodzi o
posiedzenie w sprawach konce-
syjnych i winni niestawienia się
na konferencję będą karani grzyw-
ną. Przybyło około 100 restaura-
torów. Starosta Ocheński w to-
warzystwie komendanta policji
woj. Sląskiego wezwał obecnych
do wstania z miejsc, poczem wy-
głosił podniesionym głosem na-
stępującą mowę: „Jestem silnym
starostą silnego rządu. Stwierdzi-
łem podczas mego 4-letniego u-
rzędowania, że przeważna część
restauratorów jest przekonań
antyrządowych, dalej stwierdzam
na podstawie raportów policyj-
nych, że największą robotę anty-
rządową robi się w restauracjach.
Restauratorzy dopuszczają do
różnych tajnych zebrań, najwię-
cej zaś w Radzionkowie.—Żądam
od was lojalności, bo rząd tego
żąda, a kto się nie podporząd-
kuje, ten musi zrezygnować z
koncesji. Na tem miejscu nie
będę wymieniał tych ludzi, któ-
rych mi raportowała policja”. Po
wręczeniu komendantowi policji
jakiegoś aktu powiedział: niech
sobie p. komendant tych ludzi z
tego aktu zanotuje.

I posiedzenie w „sprawach
koncesyjnych” zamknięto. „Zaden
z obecnych głosu oczywiście nie
zabrał.
(e OERRŁANYE I

"Popierajcie Polską
Macierz Szkolną

wileńska 15—65.
 

 

SKŁADAJCIE OFIARY NA FUNDUSZ WYBORCZY
STRONNICTWA NARODOWEGO. |

Ofiary przyjmuje Sekretarjat Stronnictwa Narodowego (Orzesz-
kowej 11, m. 19) od godz. 9ej rano do 3-ej pop. i od 6—8-ej godz.
wieczorem, oraz w Administracji
kańska 4) od 10—4 pop.

„Dziennika Wileńskiego” (Domini-
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Poiytzka
Polska przeżywa kryzys go-

spodarczy. Poza szeregiem przy-
czyn, które kryzys spowodowały,

wzmaga go brak kapitału w kra-

ju. Konieczność przypływu kapi-

tału z poza granic kraju, jest ro-

zumiana powszechnie. Dlatego też

nic tak nie elektryzuje społeczeń-

stwa polskiego, jak wiadomość o

pożyczce zagranicznej.

Cóż to za tryumf był, kiedy
rząd pomajowy uzyskał pożyczkę

t. zw. stabilizacyjną. Pisano wte-

dy w pismach sanacyjnych, że

zaufanie do Polski wzrosło, że

pożyczka jest kluczową, że wślad

za nią popłynie deszcz złota ame-

rykańskiego na Polskę.

Niestety przepowiednie się nie

sprawdziły. Pieniądze z krajów bo-

gatych nie przypływały do Polski.

Płynęły natomiast do innych kra-

jów zniszczonych przez wojnę.

Dlaczego nie płynęły do Pol-
ski tylko gdzieindziej? Dlatego,

że sfery finansowe międzynaro-

dowe mają zaufanie większe do

państw małych, rządzonych zgod-

nie z konstytucją, niż do państw

dużych, w których obowiązywa-

nie konstytucji jest ograniczone

wolą jednego człowieka.

Organ finansjery wszechświa-

towej „The Financial Times” wy-

raźnie oświadczył, że Polska ze

względu na swoje stosunki wew-

nętrzne nie może liczyć na więk-

szą pożyczkę zagraniczną.

Ale w Polsce zbliżają się wy-

ry i rząd, który pragnie uzy-

skać dla swojej partji aż 300man-

datów musi za wszelką cenę po-
chwalić się jakimś sukcesem na

polu gospodarczem. Trzeba zrobić
coś, żeby wmówić w społeczęń-

stwo, że rząd obecny ma zaufa-

nie świata finansowego (a zresztą

i na wybory potrzeba pieniędzy).

Rząd zaciągnął pożyczkę zagra-

niczną. Prasa stołeczna doniosła,

że rząd polski uzyskał w „Irwing

Columbia National Bank* w No-
wym Jorku pożyczkę krótkoteg-

minową w wysokości trzech mil-

jonów dolarów.
Pożyczka ma być użyta na

skup obligacyj amortyzacyjnych

pożyczki stabilizacyjnej, mających

obecnie nader niski kurs w Ame-
ryce, a to w celu opłaty procen-

tów i amortyzacji pożyczki stabi-

lizacyjnej w Ameryce.

Oczywiście, agitatorzy B. B.

w akcji przedwyborczej będą

wmawiali, że jest to wielki sukces

premjera Piłsudskiego i jego

rządu:
W rzeczywistości jednak, nie

jest to wcale sukces, przeciwnie

jest to zdarzenie, które wzbudza

niepokój:
Nie każda pożyczka jest suk-

cesem. Pod koniec rządów p.

Władysława Grabskiego w roku

1925 zaciągnięto kilka drobnych

pożyczek zagranicznych, wtedy

obecny filar sanacji poseł Byrka

na posiedzeniu komisji sejmowej

oświadczył, że są to „pożyczki

parszywe*.
To samo można powiedzieć

o pożyczce obecnej. Ma ona du-

żo cech ujemnych. Przedewszyst-

kiem jest krótkoterminowa. W nor-

malnych, gospodarczo - zdrowych

warunkach państwo zaciąga tylko

długoterminowe pożyczki.
Następnie, pożyczka jest po-

żądana, jeżeli się ją zaciąga bądź

na inwestycje, bądź na ożywienie

życia gospodarczego. Obecna po-

życzka jest zaciągnięta naspłatę

procentów i raty dawnego długu.
To właśnie jest jej najbardziej

ujemną stroną.

Jest rzeczą pożyteczną, jeżeli
państwo się zadłuża na cele pro-
dukcyjne, ale jest rzeczą szkodli-

wą, jeżeli się pożycza na opłace-

nie procentów. W gospodarce pań-

stwowej, tak samo jak i w prywat-

nej procenty od długów muszą być
opłacane ze zwykłych  docho-
dów. Jeżeli ktoś jest zmuszony
płacić na uregulowanie procen-

tów, traci zaufanie wierzyciela.

Trzecią ujemną cechą obec-

nej pożyczki jest to, że jest to

pożyczka drobna. Tylko 3miljony
to przecież zaledwie

dwudziesta część  przekroczeń

budżetowych min. Czechowicza.

Nie cieszyć się, tylko smucić
się trzeba, że rząd czuł się zmu-

szonym taką pożyczkę zaciągnąć.

    GODZ 20-30
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Ż prasy.
„Mus oszukaūstwa“.

„Robotnik” w: następujący spo-
sób ocenia szanse wyborcze BB,
oraz charakteryzuje metody, ja-
kiemi stronnictwo to się posłu-
guje:

Obóz rządowy, sławetny B. B. W.R.,
przedstawia jedyne w swojem rodzaju
widowisko. Obóz ten korzysta z ma-
terjalnego i — jeśli wolao nadużyć tu
tego słowa moralnego poparcia Rzą-
du, władz administracyjnych. całego
aparatu państwowego, Obóz ten ma
liczną prasę, subsydjowaną z fundu-
szów, zwanych gadzinowemi, a kiero

waną jednolitą komendą „Iskry”, rozsy-
łającej do tej prasy poufne wskazania
i rozkazy. Obóz ten chełpi się, że je-
dnoczy wszystkie zawody | wszystkie
stany, wszystko bogactwo i wszystką
nędzę, wszystko zdrowie i wszystką
chorobę Rzplitej. že jest — jednem
słowem — najwspanialszym wyrazem
„państwowości" polskiej.

Zdawałoby się, że obóz rządowy
ma idealne warunki zwycięstwa w wy-
borach, że powinien zlekceważyć swych
przeciwników i nie zwracać na nich
żadnej uwagi, że ze spokojem i z god-
nością należną obozowi „państwowe-

mu”, przedstawi opinji publicznej swój
program „państwowy”.

Takby się zdawało... ale
„rzeczywista rzeczywistość" wyglą-
da nieco odmiennie. Żeby przed-
stawić jakiś program — trzeba go
mieć, zaś BB. żadnego programu
nie ma —i wobec panującej tam
pstrokacizny — mieć go nie mo-
że. Nie mają więc czem się po-
chwalić.

„BB. robi wszystko, by w oczach
Judności oczernić i zohydzić przeciwni-
ków, paraliżować ich ruchy. deprawo-
wać ich szeregi „Mus oszukaństwa''—
oto hasło wyborcze BB. i przyznać
trzeba, że w tym fachu obóz rządowy
wykazuje niepospolite mistrzostwo

Takiej ofensywy podłości Pols<a
jeszcze nie przeżywała

Oto dziś atakuje się stronnictwa
opowie lewicy i środka za to, że
idą w rozsypkę i nie porozumiewają się
ze sobą, by nazajutrz atakować po-
szczególne stronnictwa za samo dążenie
do porozumienia.

Oto szczuje się masy chłopskie
przeciw robotnikom, a robotników prze-
<ciw chłopom.

Oto jedna Sarpėoja woletėw przy-
puszcza szturm na endecję, strasząc ją
Centrolewem, a inna kompanja „ostrze-
ga” przed zwycięstwem Centrolewu, ja-
ko zwycięstwem endecji.

Oto endecję zwalczą się za nacjo-
nalizm i germancfobstwo, a samemu

woła się o drugi Grunwald.
Oto jedni wysłannicy B. B. stają w

„obronie* Kościoła przed Centrolewem,
a inni pomstują na Centrolew, że za-
przedał się klerowi.

Oto mała'próbka środków, jakich
użył dotychczas obóz rządowy w swej
kampanji wyborczej. Co jutro przy-
niesie — zobaczymy”.

P. Bartel zagniewany na
sanację.

Publiczną było tajemnicą, że
p. Bartel jest w bardzo złych sto-
sunkach z sanacją. Znalazłą to
swój wyraz w tem, že p. Battla
niema na listach państwowych BB.
do sejmu i senatu.

„Wielokrotny premjer — pisze „Na-
przód" — wysuwany zawsze, gdy chc-
dziło o ukrycie jakiejś „gierki* obec
nie rzucony został na śmietnik. A nie-
dawne to czasy — kwiecień 1929—gdy
pan Piłsudski zapewnieł, że z „panem
Kazimierzem* nigdy się na stałe nie
rozstanie, zaš „pan Kazimierz“ zapew-
niał, że na każde zawołanie stanie do
apelu. I stanął w grudniu 1929, gdy trze-
ba było wywieść Sejm w pole po dy-
misji p. Switalskiego wielkiem hasłem
o zmianie konstytucji, której — wiemy
to z listu Daszyńskiego — decydujący
czynnik wcale nie chciał.

W świetle tego pominięcia można
zrozumieć, że p. Bartel po ostentacyj-
nem wyrzeczeniu slę mandatu zrobił
jeszcze bardziej ostentacyjny gest: zło-
żył wizytę pani Kosmowskiej, co mimo

kurczowych zapraeczeń prasy sanacyj-

nej, przeciež jest prawdą P. Bartel zer-

wał wszystkie nici łączące qo z sanacje,

gdyż nawet nie przyjął! wyboru na rek

tora politechniki lwowskiej, w dzisiej-

szych warunkach godność albo sana-
cyjna, albo żadna”.

Prowokacja.
„Gazeta Polska”, wspominając

o aresztowaniu b. posłów, pyta
cynicznie:

„A więc wzburzone rzekomo i wrzą-

ce od gniewu masy ludowe miały mo-

żność i impuls dość zdawałaby się
ostry, do wyrażenia swej opinii, nie cze-

kając wyborów. Jednak spokój panuje
w Rzeczypospolitej".

„Gazecie Polskiej" odpowiada
„Robotnik* w te słowa:

Mamy tu jawną prowokację. B. B.

pragnąłby niepokojów, by mieć pretekst

do odroczenie, czy uchylenia wyborów.
A ten „spokój panuje w Rzeczypospo

litej, — czyź nie przypomina łudząco

owo „ordre regne a Varsovie" (spokój

panuje w Warszawie) z czasów najazdu

rosyjskiego?

Cygańskie metody.
„Naprzód” trafnie określa me-

tody B. B. jako cyganskie:
„Posługiwano się dotychczas i bę-

dzie się posługiwało dalej w tej robo-
cie metodami i wyczynami, jakiemi po-
sługiwali się dawniej cyganie na jarmar
ku końskim: nietyle im zależało na za-
chwaleniu własnego towaru ile na po-
niżeniu konkurencyjnego sam nie
sprzeda, ale konkurent też wróc! ze
swą szkapą do domu. Sanacja czuje a
jej komiwojażerzy potwierdzają to od-
czucie, że opinja jest przeciw niej; że
normalnemi środkami nie pociągnie za
sobą wyborców, więc próbuje odebrać
ich przeciwnikom. Robi się to, jak na-
razie, w dwojaki sposób: 1) przez are-
sztowanie przywódców, 2) przez wno=
szenie zamętu i rozbicia do szeregów

opozycji”.

Od protestantyzmu do bez-
bożnictwa.

W naczelnym organie wojują-
ceqo bezbożnictwa w Poisce, ; w
„Wolnomyślicielu polskim”  arty-
kuł wstępny wyszedł z pod pióra
czołowego pisarza protestantyzmu
w Polsce, p. Hulki Laskowskiego.

Ten sojusz przedstawiciela pro-
testantyzmu polskiego z organi-'
zacjami zdecydowanie ateistycz-
nemi posiada swe źródło w nie-
nawiści do wszystkiego, co pod-
ciągnąć można pod wspólny mia-
nownik katolicyzmu, Rzymu,.Wa-
tykanu.

Artykuł Hulki Laskowskiego
jest naiwną apoteozą protestan-
tyzmu; inwektywy, insynuacje pod
adresem Kościoła, które rozsa-
dzają treść zasadniczą, utrzymane
są na poziomie sowieckich wy-
dawnictw bezbożniczych.

P. Laskowski jest istotnie po-
wolnomyślicielem. Do  świado-
mości jego nie dotarłv jeszcze
ani rezultaty badań współczes-
nych historyków, ani też nie zdo-
łał zobrazować sobie sytuacji w
Europie z lat ostatnich, i operuje
wciąż jeszcze oklepanemi, wytar-
temi jak stara moneta, frazesami.

Czy można poważnie trakto-
wać pisarza, Który pozwala so-
bie na takie inwektywy: „Katoli-
cyzm zabija wszelką inicjatywę”.
„Wszystkie (sic!) kraje katolickie
to nędza i ciemnota". „Katoli-
cyzm to stagnacja, reformacja—
to postęp".

Dzisiaj już nawet na wiecach
nie używa się tego rodzaju argu-
mentów.

Po-wolnomyślność - protestan-
ckiego pisarza jest istotnie... kla-
syczna.
 

 

CO OBIECYWAŁA A
1. Obiecywała pomyślność

i dobrobyt gospodarczy.
Dała okres największej

biedy od czasu odzyskania nie-
podległości. Wszystkie główne
działy przemysłu wykazują
od r. 1928 przeciętnie koło 25"/,
spadku wytwórczości. Siła p ł at-
nicza ludności tak zima-
lała, że w dwu pierwszych mie-
siącach obecnego roku budżeto-
wego, kwietniu i maju 1930 r.,
wpłynęło do skarbu o 45 miljo-
nów zł. mniej niż w tych
samych dwu miesiącach r. 1929,
a w samym sierpniu 1930 o 29
miljonów zł. mniej niż w
sierpniu 1929 r. Wynikiem biedy
są zaległości podatko-
w e, które z 239 miljonów w r.
1927 wzrosły do 414 miljonów w
r. 1929, chociaż podatki są ścią-
gane tak mocno, że w trzech la-
tach od 1927 do,1930 przewidzia-
no kar za zwłokę i ko-
sztów egzekucji na 50
miljonów, a ściągnięto 128 miljo-
nów. W r. 1928 w Polsce za-
protestowano weksli
5'/, miljona, na sumę 1 miljarda
260 miljonów zł., a same kosz-
ty protestów wyniosły 37 miljo-
nów 684 tysięcy złotych.

2. Obiecywala rozkwit
rolnictwa, jako warsztatu
pracy najliczniejszej części lud-
ności kraju.

Dała niebywałą nędzę na
w si, która idzie w parze z tem,
że cena żyta przeciętna w

s

CO DAŁA SANACJA.
r. 1928-9 wynosiła 35 złotych, a
obecnie 18 złotych, wedle wyka-
zów rynkowych, a od 13 do 17
złotych w rzeczywistej sprzedaży.

3. Obiecywała rozumne
budżety państwowe i samo-
rządowe.

Ludność płaciła w r. 1926-7
z podatków, opłat i t. d. do kas
państwowych 2 miljardy -133 mil-
jony zł. do kas samorządowych
485 miljonów zł., rażem ok. 2
miljardy 600 miljonów zł.
a w r. 1929-30, mimo ciężkiego
stanu gospodarczego, musiała
wpłacić do kas państwowych
ponad 3 miljardy, do kas samo-
rządowych 1 miljard 300 miljo-
nów, razem ok. 4 miljardy 300
miljonów, czyli więcej o 1 mil-
jard 700 miljonów.

4. Obiecywała wzmocnie-
nie pieniądza państwowego.

Zapas walut obcych w Banku
Polskim 31.VII. 1928 wynosił 501
miljonów 700 tys. zł, a 20.IX.
1930 spadł do 176 miljonów
200 tys, zł. Wskutek tego Bank
Polski między 20-:ym a 30ym
września 1930 sprzedał zło-
ta za 141 miljony 620 tys. zł.,
celem pokrycia potrzeb w walu-
tach zagranicznych. Całość za-
pasu złota i walut 'w Banku Pol-
skim 31.XII. 1927 wynosiła 1 mil-
jard 414 miljonów zł, a 30IX.
1930 tylko 998 miljonów zł.

5. Obiecywała kredyt za-
graniczny dla życia gospo-

darczego Polski po pożyczce sta-
bilizacyjnej z r. 1927.

Od tego czasu nie dostała
Polska żadnej pożyczki
zagranicznej większego znaczenia,
kurs pożyczki stabilizacyjnej
polskiej zagranicą spadł z 92
na 85, a innych pożyczek polskich
podobnie.

6. Obiecywała wyborcom, że

będzie broniła religji kato-
lickiej w Polsce.

Dnia 22 go czerwca 1928 w

Senacie większość Klubu BB., z
marszałkiem Senatu p. Szymań
skim i prezesem BB p. Romanem

na czele, głosowała za zniesieniem
okólnika, nakazującego prak-
tyki religijne w szkole, a
a dnia 7 lutego 1930 wszyscy Ks.

Arcybiskupi, zebrani na naradę w

Warszawie oświadczyli, że są z a:

niepokojeni o dążności
przeciwne religjj w wychowaniu
szkolnem

7. Obiecywała naprawę
ustroju państwowego.

Dotychczas nie nie zrobio-
no dla naprawy ustroju, a jedyne

zapowiedzi rządowe idą w tym

kierunku, że ma być zmniej-

szony nadzór Sejmu i Senatu
nad gospodarką budżetową i dzia-
łalnością ministrów.

8. Obiecywała poszanowanie
prawa, rzekomo przed majem
gwałconego.

Najwyższa Izba Kontroli stwier-

dziła w swych sprawozdaniach
wydanie w roku budżetowym

1927-28 bez upoważnienia

ustawowego 589 miljonów zł.,
-—
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w 1928-29 r. 220 miłjonów zł., w * ważała skargi kłajpedzkiej. Jed-

192930 r. 72 miljonów zł, a nakże rząd litewski obietnicy nie

przekroczenia z r. 1927-28 spo dotrzymał. Wprawdzie zmienił

wodowały oskarżenie ministra ustawy wyborcze, lecz dosyć

skarbu przed Trybunałem późno, bo dopiero wczoraj i

równocześnie zaś liczne
napady pozostały bez-

Stanu,
slynne
karne.

9. Obiecywała lepsze oby-
czaje wyborcze i sejmowe.

Sąd Najwyższy w orzeczeniach
"swych, unieważniających poszcze-

gólne wybory, stwierdził szereg

fałszerstw na rzecz BB,a

posłowie BB wywołali w Sejmie

najliczniejsze burdy.
10. Obiecvwala wzmocnie-

nie zagranicą powagi Pań-

stwa Polskiego. :
Polska nie została wogóle do-

puszczona do narad w spra-

wie zabezpieczenia pokoju przed

Niemcami wzamian za zniesienie

okupacji Nadrenji. W układzie z

31X. 1929 zrzekła się . Polska
prawa likwidacji majątku o-
bywateli niemieckich w Polsce,

które dał jej Traktat Wersalski,

oraz prawa odkupu 14 tys. osad

kolonistów niemieckich,

obywateli polskich, do których

wogóle nie powinny się wtrącać

żadne układy Państwa Niemiec-
kiego z Polską. Wszystko to
dzieje się w czasie urzędowych
pogróżek Niemiec przeciw gra-
nicom Państwa Polskiego.

KATOLICYZM BB.
W miarę zbliżenia się wybo-

rów, konserwatywny odłam prasy

sanacyjnej staje się ultrakatolic-
kim i stara się wszelkiemi siłami
wrinówić w społeczeństwo, że w
imię dobra Kościoła powinno po-
przeć listę BB., gdyż ona jedynie
daje „gwarancje” prawdziwie ka-
tolickiego na przyszłość kursu
polityki rządowej.

Ališci dość naiwne zalecanki
sędziwego „Czasu” spotykają się
w sferach duchownych z bardzo
krytycznem przyjęciem. Przed
paru dniami streściliśmy na tem
miejscu artykuł „Polski”, organu
Kurji Warszawskiej, oraz podaliś-
my wyjątek z „Gazety Kościelnej”,
organu Stowarzyszeń Kapłańskich.

Dziś pragniemy streścić odprawę,
jaką katolicki „Głos Narodu” da-
je „Czasowi” za artykuł: „Ducho-
wieństwo a wybory”, który skut-

kiem złośliwego trafu znalazł się

w najbliższem sąsiedztwe z re-

klamą protestanckiej Y. M. C. A,

potępionej, jak wiadomo, przez
Stolicę Apostolską, co ducho-
wieństwu otworzy niewątpliwie

oczy na właściwe oblicze ducho-

we sanacyjnej konserwy i jej or-

ganów, których „katolicyzm* ob-
jawia się sezonowo, w czasie

przedwyborczym.

Nawiązując do zapewnień „Cza-
su*, iż tylko BB daje „gwarancje“

dla katolików stwierdza „Głos Na-

rodu*, że' „takie „gwarancje“

może dawać albo program stron-
nictwa, albo jego działalność,
albo wreszcie jego Skład per-
sonalny...

Gzież to i kiedy B B ogłosił
jakiś program, z któregoby mo-

žna się było dowiedzieć, czego

chce w dziedzinie życia religijnego?
Najmniejsze stronnictwo wcho-
dząc na arenę życia polityczne-
go, uważa sobie za punkt honoru

i za obowiązek przedstawić się:

jestem radykalizmem chłopskim—

jestem socjalizmem,—jestem na-
cjonalizmem, — jestem antykle-
rykalizmem. Jeden tylko BB. te-
go nie zrobił... Gdzież więc te

„gwarancje* programowe?"

Ale może działalność sanacji
daje rękojmę kursu prawdziwie

katolickiego? k

„Glos Narodu* przechodzi

wszystkie sesje ro7wiązanego par-

lamentu i nie znajduje jednego

zbiorowego wystąpienia klubu

BB. w duchu katolickim, gdy szło

o sprawy religijne.
„Spotykamy się natomiast ze

sceną, której chyba nie zapom-

nieli katolicy polscy. Oto, gdy w

czerwcu 1928 roku na porządku

dziennym stanęła sprawa religij-

nego wychowania młodzieży i

okólnika p. Bartla, wówczas

większosć klubu BB. oświadczyła

się przeciw okólnikowi, i wnio-

sek o uchylenie okólnika prze-

szedł dzięki poparciu BB... Na

osobną wzmiankę zasługuje pró-

ba antykatolickiej hecy, podjęta

w senacie przez sen. Everta (BB),

napiętnowana z miejsca przez

organ Episkopatu, Katol. Ajencję
Prasową... Nie koniec na tem!"

BB. miał szczęście rządzić, je-

go rządy miały wielokrotnie spo-

sobność zaznaczyć swój stosunek
do katolicyzmu. Wchodzi tu w
grę przedewszystkiem resort mi-

nistra wyznań i oświaty.
„Wiadomo, kto nim był. I nie

o to chodzi, że p. minister nie

jest katolikiem, z czemby się

można było pogodzić ostatecznie,

ale o to, że wyznanie zmienił

niedawno i to w warunkach

szczególnych, co dla katolickiej

opinji nie może być obojętnem.

Jak się zaś ze swoich zadań wy-
wiązywał, niech świadczy pro-
test Episkopatu
roku przeciw szeregowi — je-

go zarządzeń. Z innych džia-
łań rządu należy tu: faktyczne

z lutego 1929.

równouprawnienie sekty Hodura
w grudniu 1926 roku z katolicyz-
mem, przedziwna tolerancja, oka-
zywana stale, do ostatnich cza-
sów, sekcie marjawickiej, stosu-
nek do zobowiązań rządowych
zaciągniętych przez konkordat
NE Prz. +

Z kolei zastanawia się „Głos
Narodu” nad składem personal-
nym BB.,

Na liście państwowej BB. do
sejmu znajdują się następujące
nazwiska, które muszą szczegól-
nie interesować katolików: Ho-

łówko, Moraczewska i Smulikow-
ski, socjaliści, — Mincberg, Wiš-
licki i Minkowski, žydzi. A co do
protestantėw, to ktoby ich poli-
czył! Bardzo wielu członków
ostatniego rządu i „gros“ t.
zw. pułkowników do ewange-
lickiego lub kalwińskiego wy-
znania należy. Katolicy stanowią
nieliczną grupę.

Nielepszą jest lista państwowa
BB. do senatu... Uderzają tu na-
stępujące nazwiska: Bobrowski
(socjalista), Stan, Nowak, prezes

„Związku Naucz. Szkół Powszech-
nych”, który właśnie przed paru
tygodniami na upomnienie Epi-
skopatu odpowiedział pogróżką,—
wspomniany już p. Ewert,—tacy
katolicy, jak Ulszer Mendelsohn,
jak Pimonow prezes „staroobrzę-
dowców” i in. ,

Wobec tego zapytuje „Głos
Narodu*:

„Czy ten skład personalny list
wyborczych BB. daje „gwarancje*

wyznaniowej polityki w duchu

katolickim? | czy nie jest popro-
stu upokarzającą rola, jaką paru

niewątpliwych katolików w tem
towarzystwie odgrywa? Czy jest
jaki sens w tem, by katolicy po-
pierali tego rodzaju ugrupowanie
polityczne, jeśli katoliccy jego

członkowie nie mieli tyle wpływu,
by podczas kadencji 1928—1930
nie dopuścić do tych klęsk dla

katolicyzmu, o których poprzednio

była mowa?... Jest nad czem
pomyśleć!*
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Litwy.
Huragan nad Kłajpedą.
KŁAJPEDA (Pat.) Nocy ostat-

niej w okolicach Kłajpedy szalała
gwałtowna burza. Wszystkie linje
telegraficzne i tełefoniczne zostały
uszkodzone. Wiele łodzi rybac-
kich dotychczas nie powróciło do
portu.

Areszt pleczkajtisowców.
KOWNO. (Pat). Policja krymi-

nalna aresztowała trzech plecz-
kajtisowców, mieszkańców gminy
Orniszkowskiej, powiatu trockie-
go. U aresztowanych znaleziono
rewolwery, bomby idruki prze-
ciwpaństwowe.

Depesza Curtiusa.
KOWNO. (Pat). W dniu 10

b. m. rząd otrzymał depeszę na
imię dr. Zauniusa od sekretarza
Ligi Narodów Drummonda nastę-
pującej treści:

Mam zaszczyt przesłać Waszej
Ekscelencji depeszę min. Cur-
tiusa, która nadeszła podczas Pań-
skiej nieobecności. Depesza Cur«
tiusa brzmi: Wobec obietnicy Lit-
wy w sprawie zmian w postępo-
waniu rządu litewskiego w zwią
zku z Kłajpedą, Niemcy zgodziły
się, aby Liga Narodów nie roz-

  

zmiana ta na wybory nie wpły-
nie.

Rząd litewski natychmiast wy-
słał depeszę do Genewy, prote-
stując przeciwko temu i dowo-
dząc, że wszystko wykonano, co
było umówione.

Liga Narodów umywa ręce.
GENEWA. (Pat). Wymiana po-

glądów w sprawie Kłajpedy, jaka
miała miejsce w ciągu-dnia wczo-
rajszego pomiędzy  przewodni-
czącym Rady Zumettą, referen-
tem sprawy Hambro i sekreta-
rzem generalnym została zakoń-
czona. Jak słychać, sekretarz ge-
neralny i przewodniczący rady
nie podzielają poglądów referen-
ta sprawy co do możliwości inter-
wencji u rządu litewskiego z ra-
cji niewykonania zobowiązań, po-
wziętych przez litewskiego mini-
stra spraw zagranicznych Zauniu-
sa wobec niemieckiego ministra
spraw zagranicznych Curtiusa.

Zdaniem ich podob :a inter-
wencja mogłaby mieć miejsce
tylko wówczas, gdyby rząd nie-
miecki formalnie odwołał się w
tej sprawie do przewodniczącego
Rady. Wydaje się jednak, że i w
tym wypadku Rada nie miałaby
podstawy domagać się od rządu
litewskiego wypełnienia przyrze-
czenia, danego przez min. Zau-
niusa min. Curtiusowi, układ bo-
wiem był dokonany między nimi
poza Radą przy pośrednictwie
jednego z jej członków  Hambo.
Teksty powziętych zobowiązań
nie zostały oficjalnie Radzie przed-
stawione i nie mogą mięć przeto
mocy uchwały Rady.

„Z północy wieją mroźne
wiatry

i słonko już nie grzeje*,—oto jak okre-
śla piosenka początek jesieni i zimy,
EL roku szczególnie dla zdrowia nie-
ezpiecznych. Zmiany ciepłoty od go-

rąca do chłodu następują przeważnie
tak nagle i niespodziewanie, że często
okazuje się poprostu niemożliwem ubrać
się odpowiednio do pogody. Zimny ule-
wny deszcz może zaskoczyć nas nagle
gdy jesteśmy w lekkiem ubraniu i jakże
łatwo się wówczas przeziębiamy! Kto
w tych warunkach nie zażyje natych-
miast oryginalnej tabletki Aspirin, którą
można nabyć w każdej aptece, i nie
przebierze się w ciepłe okrycie — na-
raża się na chorobę jeszcze poważniej-
szą. Z tego względu już przy pierwszych
oznakach zaziębienia, jak również przy
bólach głowy i zębów, należy zawsze
pamiętać o niezawodnych, b, gdpb
nych i oryginalnych tabletkach Aspirin
(z napisem Bayer na każdem opakowa-
niu i na każdej tabletce).

 
 

   

Wiek ludzki, a praca
umysłowa.

W dobie redukcji, szczególniej
silnie występuje tendencja do od-
mładzania organizmu społeczne-
go, przez usuwanie od pracy lu-
dzi starszych, a zastępowanie ich
młodymi. Lat 60 zostało zazna-
czone jako granica, poza które
spycha się pracownika do rzędu

* nieużytku.
, Czy ta metoda jest słuszna,
na to daje ciekawą odpowiedź
Antoni Morland, w jednem z po-
czytnych czasopism londyńskich.
Autor artykułu wykazuje na ca-
łym szeregu przykładów, że kre-
su twórczości ludzkiej nie da się
ująć w żadne ramy lat zgóry
określonych, że twórczość star-
ców w podziw wprowadzała świat
cały dziełami ich i czynami.

Oto więc Grote, mąż stanu i
historyk angielski, rozpoczął wiel-
kie dzieło swe o Arystotelesie do-
piero w 71 r. życia. Samuel John-
son w tychże latach opublikował
największe z dzieł swoich: „Zycie
poety”. Littre ukończył wówczas
największy ze wszystkich słowni-
ków świata. Galileusz, mając lat
73, dokonał ostatniege swego od-
krycia teleskopowego, a mianowi-
cie: „dziennej i miesięcznej li-
bracji (ruchu wahadlowego księ-
życa*. Kant w 74 roku życia na-
pisał swą „Fntropologję i metafi-
zykę etyki".

Thiers w latach tych został
prezydentem republiki francuskiej.
Holmes w 74 roku życia ogłosił
swoje najlepsze dzieło p. t. „Pa-
gesfrom and Old Volume of Li-
fe”. Longfellow w 75 roku życia
napisał wspaniałą sztukę p. t.
„Belis of San Blas”. W tychże
latach D'lsraeli ogłosił trzytomo-
we dzieło p. t. „Mmenitres of li-
terature”. Wiktor Hugo w 75 ro-
ku życia napisał swoją „Historję
zbrodni”, w 77 r. „Papieża”, a w
79 „Cztery wiatry ducha”. Henryk
Davis w 81 roku życia mianowa-
ny został wiceprezydentem Sta-
nów Zjedn. Palmerston w tychże
latach został prezesem ministrów
angielskich. Newton w 81 roku
życia pracował, jak za najlepszych
młodych lat swoich. Sokrates roz-
począł naukę muzyki w 80 roku.
Gladstone w roku 83 wybrany
został poraz czwarty prezesem
ministrów. Ranke rozpoczął w 80
roku 12 tomową „Historję świa-
ta” i prowadził ją do 91 roku.
Filozof angielski Hobbes w 87 ro-
ku życia przetłumaczył „Odyseę”,
w rok później „Iljadę“.
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© do Ogółu Poiskiej Młodzieży
Akademickiej Uniwersytetu Ste-

fana Batorego w Wilnie.

Koleżanki i Koledzy!

Odwieezna zachłanność nie
miecka i nienawiść do żywiołu
polskiego przejawiła się ostatnio
w wystąpieniu ministra Rzeszy
Niemieckiej, Trewiranusa, który,
snując projekty rewizji granic,
godzące w instytucję pokoju, oku-
pionego ceną krwi i życia miljo-
nów, wypowiedział się katego-
rycznie za oderwaniem od Pol-
ski „t. zw. „Korytarza Pomorskie-
go", stanowiącego ziemie rdzen-
nie polskie: i dostęp Polski do
morza.

Wystąpienie to odbiło się
głośnem echem w całej Europie,
budząc wszędzie obawę przed
niebezpieczeństwem rewizjonisty-
cznej polityki niemieckiej.

Naród polski, czując niebez-
pieczeństwo, grożące ze strony

odwiecznego wroga, a pragnąc
szczerze pokoju, zajął jasne i
zdecydowane stanowisko wobec
prowokacji niemieckiej, manife-
stując swe oburzenie i przywią-
zanie do ziemi ojczystej. Zdrowa
część społeczeństwa spontanicz-
nie zainicjowała „Odpowiedź Tre-
viranusowi* w postaci łodzi pod-
wodnej, chcąc zabezpieczyć się
przed wojną.
W ogólnym proteście nie bra-

kło i młodzieży akademickiej,
lecz młodzież ta, rozproszona. w

czasie wakacyj, nie mogła soli-

darnie zamanifestować swych

uczuć. Polska Młodzież Akade-

micka, ta przyszłość i ostoja Na-

rodu, musi wypowiedzieć się w
sprawie tak żywotnej, musi zado-

kumentować przywiązanie do Ma-

cierzy i gotowość do jej obrony.
Polska Młodzież Akademicka,

która zawsze odznacza się szcze-

gólną wrażliwością na sprawy,
tyczące potęgi Rzeczypospolitej
i jej bezpieczeństwa i tym razem

gremjalnie przybędzie na P ro-

testacyjny Wiec Ogól-
noakademicki, który z ini-
cjatywy Wileńskiego Komitetu
Akademickiego odbędzie się w
niedzielę, dnia 12-go października
o godz. 11 rano w Sali Sniadec-
kich U. S. B.—aby potępić wro-
gie zakusy i oświadczyć gotowość
do obrony swej ziemi.

Na Wiecu tym nie może bra-

knąć nikogo, kto czuje się Pola-

kiem lub Polką.
Niech z dalekiego Wilna do-

leci aż do murów Berlina gromki
okrzyk Polskiej Młodzieży Aka-
demickiej: ,

_ NIE DAMY ZIEMI, SKĄD NASZ
RÓD IŻ
Za Wileński Komitet Akademicki

Stanisław Ochocki

Prezes.
 

Wytyczne pomocy
dla handlu.

W przedostatnim numerze
(39-tym) „Tygodnika Handlowe-
go“ dyr. Stowarzyszenia kupców
polskich w Warszawie, p. Józef
Jakubowski wysunął w czołowym
artykule cztery naczelne zasady
polityki prohandlowej, której wcie-
lenia w życie domaga się autor
imieniem  kupiectwa polskiego.
Warto streścić postulaty dyr. Ja-
kubowskiego.

„Liberalne i przychylne usto-

sunkowanie państwowej polityki

gospodarczej wobec kupieckiego
aparatu handlowego" — oto po-
stulat pierwszy. Ingerencja pań-
stwa w dziedzinie procesu wymia-
ny stosowana u nas była i jest—
poza względami skarbowemi —
przedewszystkiem dla względów
socjalnych: dla ochrony interesów
konsumenta przed  wyzyskiem
kupca. Otóż celowość tej prze-
słanki w obecnych i na dłuższy
okres czasu przewidywanych wa-
runkach pogoni za nabywcą i
przeładowania rynków towarami—
jest zupełnie nieistotna. Zdrową
będzie ta polityka gospodarcza,
która umożliwi kupiectwu najpeł-
niejszyrdłkwój, bo tylko wówczas,
gdy w całkowitej swobodzie od-
bywa się gra konkurencyjna, in-
teres konsumenta jest w zupeł-
ności zabezpieczony.

Drugi postulat brzmi: „Pełne

stosowanie wobec kupiectwa tezy:
równe prawa—równe obowiązki".
Relacja tej tezy musi być natu-
ralną i logiczną konsekwencją
uznawania całości handlu jako
funkcji gospodarczej, samodziel-
nej, niezależnej i równorzędnej
wobec innych działów życia go-
spodarczego. Jak dotychczas,
prosta i słuszna tateza w najistot-
niejszych dziedzinach nie obo-
wiązuje. Weźmy za przykład —
rozkład ciężarów podatkowych:

. według ostatnio ogłoszonej sta-
tystyki wymiarów podatkowych
za r. 1928 han”el zapłacił ogółem
33,6 proc. wszystkich państwowych
podatków bezpośrednich (prze-
mysł — 29,7 proc., rolnictwo —
11,9 proc., rzemiosła 4,2 proc.).
Naodwrót mają się rzeczyzudzia-
łem handlu w państwowej pomo-
cy kredytowej: państwo, ten naj-
większy dysponent kredytu kra-
jowego, odsunęło handel od bez-
pośredniego korzystania z pomo-
cy kredytowej, gdy równocześnie
zarówno przemysł, jak i rolnictwo,
spółdzielczość i rzemiosło z kre-
dytów państwowych korzystały,

"dzień 27 b. m.

Trzeci postulat brzmi: „Nale-
żyta ochrona prawna stosunków
handlowych stabilizacja warunków
pracy kupca*. Tyle już na ten
temat napisaliśmy, szczególnie w
ostatnich czasach, że tylko przy-
pomnimy o wielokrotnie podno-
szonych potrzebach walki z wszel-
kiemi formami handlu maskowa-
nego i potajemnego, z nieuczci-
wymi diużnikami i takiemiż kon-
kurentami etc.

Wreszcie — czwarty postulat:
„Planowa obrona krajowego han-
dlu przed konkurencją zagranicz-
nego aparatu wymiany". Nieste-
ty zagadnienie to nie było nigdy

D“Z'EENN

przedmiotem programowej troski
ze strony państwowej polityki go-
spodarczej. Tymczasem Niemcy,
będący dla nas najpowažniej-
szem niebezpieczeństwem nietyl-
ko na polu przemysłu, lecz i
handlu, dają doskonały przykład
ochrony własnego handlu, przy
pomocy odpowiedniej polityki po-
datkowej, kredytowej, traktatowej,
osiedleńczej itp. -

Widzimy w powyższych postu-
latach całkowitą zgodność życzeń
kupiectwa z przesłankami progra-
mu gospodarczego naszego o0-
bozu.

Kronika Przedwyborcza.
Centrolew w okręgu Świę-

ciańskim. fZatarg pomiędzy P.
P. S. i Wyzwoleniem przy ukła-
daniu listy wyborczej Centrolewu
w okręgu Święciańskim został
zlikwidowany.

Pierwsze dwa miejsca na liście
otrzymało Stronnictwo Chłopskie,
trzecie miejsce P. P. S. i czwarte
Wyzwolenie.

Białoruska sanacja odo-
sobniona. Wobec tego, iż żadne
ugrupowanie białoruskie nie chce
połączyć się z białoruską sanacją,
przewódcy sanacji muszą wystą-
pić z samodzielną listą wyborczą.

Akcją wyborczą białoruskiej
sanacji kieruje były Hromadowiec
p. Okińczycz, skazany przez sądy
na 8 lat ciężkiego więzienia i
przedterminowo zwolniony we
wrześniu r. b.

Białoruska sanacja postano-
wiła nie wystawiać kandydatury
b. posła Jana Stankiewicza, lecz
posługiwać się nowemi osobami
Na pierwsze miejsce ma być wy-
stawiony nauczyciel gimnazjum
białoruskiego w Wilnie p. I!jasze-

wicz, na drugie radny m. Wilna
Kuźma Kruk (były Hromadowiec)
i na trzecie redaktor gazety „Na-
piered* Sieniawski.

Rozbicie się społeczeństwa
rosyjskiego. Wśród społeczeń-
stwa rosyjskiego w Wilnie całko-
wity rozłam. Rada Naczelna Ro-
syjskiego Zjednoczenia Ludowego
uchwaliła nie brać udziału w wy-
borach i połeciła żeby spole-
ezenstwo rosyjskie wstrzymało
się od głosowania. Rosjanie w
Wilnie nie chca wykonywać po-
wyższej uchwały Rady Naczelnej
Rosyjskiego Zjednoczenia Ludo-
wego i przystępują do układania
listy wyborczej w okręgach Świę-
ciańskim i Lidzkim.

OORYY zaproszeni
zostali do B. B. Przewódca sta-
roobrzędowców p. Pimonow  fi-
guruje na liście państwowej do
Senatu, gdzie zajmuje siedemna-
ste miejsce.

Część staroobrzędowców w
pow. Święciańskim popiera Cent-
rolew. »

 

 

KRONIKA.
Z miasta.

-- W Katedrze nie stanie
sarkofag W. Ks. Witolda. Na
ostatniem posiedzeniu Komitetu
obchodu uroczystości W. Ks. Wi-
tolda zapadła uchwała odroczenia
uroczystości wyznaczonych na

na czas nieogra-
niczony. Decyzja ta leży w zwiąż-
ku z odmową Kurji Metropolital-
nej ustawienia sarkofagu W. Księ-
cia w Bazylice św. Stanisława. (d)
— Brak dozoru władz ad-

ministracyjnych. Już parokrotnie
pisaliśmyi zwracaliśmy odnośnym
wiadzom uwagę ne kiermaszowe
zbiegowisko przy szpetnym bu-
dynku „Strzelca" na ul. Mickie-
wicza róg Placu Katedralnego.

„Strzelec” zawarł komitywę z
pomysłowym przedsiębiorcą ży-
dowskim, który na pryncypalnej
ulicy Wilna urządził strzelnicę i
loterję hazardową. Na placyku
tym w ciągu całego dnia dzieją
się ustawiczne burdy, hałasy, a
niekiedy i bójki.

Czas najwyższy by władze po-
licyjne budę tę zamknęły i oczyś-
ciły placyk od szumowin miej-
skich. (g)

Sprawy miejskie.
— Nowy Swiat będzie miał

nadal kolejową energję eilek-
tryczną. Prowadzone pertraktacje
władz miejskich z dyrekcją kole-
jową w sprawie przejęcia dzielni-
cy N. Swiat od elektrowni kole-
jowej, nie doprowadziły do po-
myślnego wyniku. W związku z
tem dzielnica N. Swiat, która jest
najbardziej upośledzona pod wzglę-
dem oświetlenia również w b. r.
nie otrzyma dodatkowego oświet-
lenia elektrycznego. (d)
— Dodatkowe oświetlenie

ulic miasta. W tych dniach zo-
staną oświetlone  dodatkowemi
lampami następujące ulice: No-
wogródzka 45 lamp, zauł. N. Miej-
ski—2,Pióromont—1,Trębacka—1,
Chocimska—1, ul. Jar—f, Baga-
tela—5. .

Na dzień 1 listopada r. b. o-
trzymają dodatkowe oświetlenie:
ul. Złoty Róg 5 lamp, Brzeg An-
tokolski—5, Poleska—4, Obozo-
wa—5, Strycharska—5.
W listopadzie zaś otrzyma do-

datkowe oświetlenie: ul. Nadleśna
5 lamp, Piłsudskiego—20, Porto-
wa—10 i Ponarska 20 lamp. (d)

Sprawy administracyjne.

— Oszustwa z 5-cio złoto-
wemi biletami  skarbowemi.
W związku z wycofaniem z obie-
gu 5-cio złotowych biletów skar-
bowych (Rozp. Min. Skarbu z dn.
5.11 1919 r. Dz. U. R. P. Ne 12,
poz. 101 i rozp. Min. Skarbu z dn.
10 marca 1930 r. Dz. U. R. P.
Ne 20, poz. 168) pojawili się na
prowincji  niesumienni agenci,
grasujący zwłaszcza po wsiach,
którzy rozsiewają wśród ludności
kłamliwe wieści, jakoby te bilety
stały się bezwartościowe i wyłu-
dzają je po cenie 4 zł. 50 gr. i
taniej za sztukę. Wobec powyż-
szego Starostwo Grodzkie wyja-
śnia, że: a) bilety skarbowe z da-
tą 1 maja 1925roku straciły moc
obiegową z dniem 30 czerwca
1929 roku, jednak do dnia 30
czerwca 1931 roku włącznie
przyjmowane będą jeszcze jako
środek płatniczy, względnie do
wymiany przez Centralną Kasę
Państwową, kasy skarbowe i

 

wszystkie oddziały Banku Pol-
skiego, b) bilety skarbowe z da-
tą 25 października 1926 roku
straciły moc obiegową z dniem
30 czerwca r. b., jednak do dnia
30 czerwca 1932 roku włącznie
przyjmowane będą jeszcze jako
środek płatniczy, względnie do
wymiany przez wyżej wymienione
instytucje. z

Sprawy sanitarne.
-- Inspekcje sanitarne. W

tygodniu ubiegłym i bieżącym

władze wojewódzkie przeprowa-
dzają inspekcje sanitarne na te-

renie poszczególnych komisarja-

tów m. Wilna, celem stwierdze-
nia wyników z akcji sanitarno-

porządkowej, przeprowadzonej w

ciągu lata w posesjach prywat-

nych i zakładach publicznych.
— Lustracja rynków. Wczo-

raj dwie komisje lotne dokonały

lustracji sanitarnej, przywiezionych
na targ artykułów spożywczych.

Komisje zlustrowały 4 rynki,

gdzie sporządziły 17 protokułów
za nieprzestrzeganie przepisów
sanitarnych.

Sprawy kolejowe.

— Ważne dla kuracjuszy

Krynicznych. Dyrekcja Okręgo-

wa Kolei Państwowych w Wilnie

podaje do wiadomości, że celem

umożliwienia powrotu kuracju-

szorm z Krynicy do Warszawy, w
czasie od 1.X do 2.XI r. b., kurs

wagonu sypialnego Warszawa —

Kraków, kursującego w pociągach

Nr. 5/6 przedłuża się do Krynicy

w pociągach Nr. Nr. 409,615, 6715

i z powrotem w pociągach Nr.Nr.

6716, 616, 410 — trzy razy w ty-

godniu. Odjazd z Warszawy we

wtorki, czwartki i soboty, zaś z

Krynicy we środy, piątki i nie-

dziele.

Sprawy uniwersyteckie.

— Uroczysta inauguracja ro-
ku akademickiego 193031 w

Uniwersytecie Stefana Batorego

odbędzie się dziś, w sobotę dnia

11 b. m. Uroczystość rozpocznie

się o godz. 11-ej nabożeństwem

w Kościele św. Jana, odprawio-

nem przez J. E. Metropolitę Wi-

leńskiego, Ks. Arcybiskupa Ro-

mualda Jałbrzykowskiego, poczem

o g. 12 w Auli Kolumnowej od-

będzie się Inauguracja roku zna-

stępującym programem 1) Chór,

2) Sprawozdanie Ks. RektoraDr-a

Czesława Falkowskiego za rok

1929,30, 3) Przemówienie J. M.

Rektora Dr-a Aleksandra Janusz-

kiewicza, 4) Wykład Inauguracyj-

ny wygłoszony przez M. Re-

ktora Dr-a Aleksandra Januszkie-

wicza na temat „nauka a zna-

chorstwo”, 5) Chór.
Wstęp do Auli tylko za zapro-

szeniami. Inauguracja będzie tran-

smitowana przez radjo.

Poczta i telegraf.

— Odezwa pocztowców. Ko-
leżanki i koledzy pocztowcy! Po-

daję Wam do wiadomości, że Mi-

nlsterstwo Poczt i Telegrafów w

Warszawie poleciło Dyrekcji P.

i T. w Wilnie zaprzestanie dal-

szego potrącania, za pomocą list
płac, z poborów urzędników—na-
"leżących do Związku urzędników
P. i T. w Wilnie, składek człen-

kowskich na rzecz tego Związku.
Wobec tego składki za paź-

dziernik b. r. i następne m-ce,
koledzy—którzy pracują na pro-
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elektryczne. Każdy kąt naszego warsztatu

pracy potrzebuję dobrze przystosowanego

światła. Dzięki dobremu oświetleniu zwięk-

sza się wydajność pracy.

wskazówek, dotyczących racjonalnego użycia światła, można zasięg-
nąć w każdem przedsiębiorstwie elektrotechnicznem czy elektrowni.

lko
A
  

 

  
 

wincji, zechcą nadsyłać sami w
sposób dla nich dogodny pod
adresem Marcelego Testewicza
prezesa Związku urzędników P.
iT. w Wilnie, zamieszkałego przy
ulicy Krzywe-Koło 25 m. 2. Kole-
dzy zaś, którzy mieszkają w Wil-
nie, zechcą wpłacać składki w
lokalu Związku przy ulicy Zawal-
nej 22 m. 10 w dni świąteczne
i niedziele od godziny 10-ej do
1-ej, dla którego-to celu ustano-
wiony został dyżur członków za-
rządu, a następnie na dowód
opłacenia składki będą wydawa-
ne pokwitowania zaopatrzone w
okrągłą pieczęć Związku urzęd-
ników P. i T. w Wilnie.

Marceli Testewicz.

Prezes Związku urzędników
KET

Sprawy szkolne.
* — Walne zebranie T-wa Przy-

jaciół Państwowej Szkoły Tech-
nicznej w Wilnie odbędzie się dn.
12 b. m. w gmachu Szkoły Tech-
nicznej na Antokolu przy ulicy
Holendernia o godz. 12,30.

Z życia stowarzyszeń.
— Z życia „Sokoła”. W nie-

dzielę dn. 12 b. m. o godz.6 zo-

stanie dokonana inspekcja Gnia-

zda wileńskiego przez Prezesa

Dzielnicy. Członkowie posiadają-

cy mundury mają przybyć w mun-
durach sokolich.

Po inspekcji o godz. 7 odbę-

dzie się obchód „Kościuszkowski'
z odczytem i działem koncerto-
wym dla członków, ich rodzin i
wprowadzonych gości.

Wstęp na obchód bezpłatny.

— Żłarząd Ogniska Kolejo-
wego komunikuje: w dniu 12 b.

m. o godz. 7 odbędzie się uro-

czyste otwarcie sezonu 1930 —

1931 Ogniska (ul. Kolejowa Nr. 19).

Wstęp przy okazaniu legitymacji”

członkowskiej. Goście muszą po-

siadać imienne zaproszenia.

— Ogólne zebranie Związku

Niższych Funkcjonarjuszów

Państwowych odbędzie się dnia

12 b. m. o godzinie 1'/, przy ul.

Zawalnej Nr. 1. Na porządku dzien-

nym sprawozdania i wybór no-

wego Zarządu.

Sprawy litewskie.
— Pisarz litewski Widunas

w Wilnie. W końcu b. m. przy-

bywa, do Wilna znany filozof-

mistyk i pisarz litewski Widunas,'

z. Kłajpedy.
Widunas zabawi w Wilnie czas

dłuższy i wygłosi kilka odczytów
na walnem Zgromadzeniu Litew-

skiego T-wa Naukowego, które

odbędzie się w pierwszych dniach

listopada r. b. P. Widunas jest

znany z ostrego wystąpienia prze-

ciwko mniejszościowej polityce
Niemiec na a. mniejszości
narodowych w Genewie. “2

— Pomnik W. Ks. Witolda
w kościele św. Mikołaja.
Dnia 27 b. m. odbędzie się uro-

czyste poświęcenie i odsłonięcia
pomnika W. Ks. Witolda ustawio-
nego w kościele św. Mikołaja od-

danego do użytku litwinom. d.

Z życia rosyjskiego.
10-lecie gminy  staro-

obrzędowców. W dniu 14 b. m.
gmina staroobrzędowców w Wil-

nie obchodzić będzie setną rocz:

nicę swego istnienia. Dnia na-

stępnego, 15 b. m., odbędzie się

w Wilnie drugi ogólnopolski so-
bór staroobrzędowców.

Wśród starcobrzędowców po-
wstała opozycja, która stara się

obalić obecną Radę Naczelną.

Kronika policyjna.
— Zamach samobójczy. W

dniu wczorajszym w mieszkaniu

własnem przy ul. Wiwulskiego 12,

popełnił samobójstwo przez po-

strzelenie się w skroń z rewolwe-

ru 70 letni M. Czełowski, obywa-
tel ziemski.

Powodem samobójstwa był

rozstrój nerwowy po sprzedaży

majątku, kolo Smorgon i naby-
ciu domu w Wilnie.

— Kradzieź futra. W dniu 9 b. m.
pewna mieszkanka Kraśnego nad Uszą
zameldowala, iż w czasie swego pobytu
w Wilnie zostawiła na przechowania w
piwiarni Sierki, Zawalna 19, damskie fu-
tro wartości 400 złotych. Dochodzeniern
ustalono, że kradzieży dokonała znana
złodziejka Downar Stefanja, Kalwaryj-
ska 107, która po dokonaniu kradzieży
zbiegła”

— Kradzież w garażu. W dniu
9 b. m. Rozenszwach lzaak, Biskupia 12
zameldował o kradzieży z garażu przy
ul. Biskupiej Nr. 6, różnych części sa-
mochodowych wartości 300 złotych.
Kradzieży dokonał Tankielun Antoni,
Połocka 50 i Łelis Józef, Gaona 7, któ-
rych zatrzymano.

Zabawy.
— Dziś sobótka taneczna odbę-

dzie się w Kole Pol. Mac. Szk. im. T.
Kościuszki przy ul. Turgielskiej 12
Wsięp na zabawę tylko dla posiadają-

cych karty wstępu, oraz wprowadzo-
nych przez nich gości. Stroje dowolne,
karty wstępu można otrzymać na
miejscu u czł. Koła. Początek o godz. 9
wiecz. Cena blletu 1 zl.

Teatr, muzyka I sziuka.
— Teatr Miejski na Pohulance.

Dziś poraz 17-ty Szerriff'a „Kres wę-
drówki".

„Młody las''. Celem upamiętnie-
nia 25-cio lecia walki o szkołę polską,
Dyrekcja Teatrów wystawia interesu-
jącą sztukę J. A. Hertza „Młody las*,
która daje wierny obraz szkoły rosyj-
skiej w b. Kongresówce.

— Teatr Miejski w „Lutnt“.
Dziś w dalszym ciągu wytworna ko-
medja angielska Erwina „Pierwsza pani
Frazerowa“.

— Jutrzejsze przedstawienia po-
południowe. W Teatrze na Pohulance,
po cenach zwykłych „Kres wędrówki"
Szerriffa (bilety zniżkowe ważne), w
Teatrze „Lutnia* po cenach zniżonych
„Pan Jowialski“ A. Fredry,

Początek o godz. 3-ciej
po poł.

— Przedstawienia popularne, w
poniedziałek © godz. 8-mej w. po ce-
nach najniższych od 30 gr. z

$ W Teatrze na Pohulance J. Bliziń-
skiego „Rozbitki*, w Teatrze „Luinia“
komedja J. Rączkowskiego „Nad pol-
skiem morzem”.

— „Polska pieśń ludowa*. Pro-
gram jutrzejszego poranku wokalnego
w sali teatralnej „Lutnia* składać się
będzie wyłącznie z polskich pieśni lu-
dowych w opracowaniu Noskowskiego,
Kazury, Czerniawskiego, Dziewulskiego
i innych. (dział w poranku biorą: Chór
mieszany T-wa „Lutnia* pod dyrekcją
J. Leśniewskiego, oraz znana śpiewacz-
ka Z. Plejewska - Monkiewiczowa. Przy
fortepianie J.Kropiwnicki. Słowo wstępne
wygłosi prof. M. Józefowicz.
ė Początek o godz. 1 i pół.

POLSKIE RADJO WILNO.
Program:

Sobota, dnia 11 października 1930 r.
11,58. Sygnał czasu.
12,05. Transmisja z Uniwersytetu,

z auli kolumnowej Stefana Batorego,
Inauguracja roku akademickiego.

13,00. Komunikat meteorologiczny.
15,50. „Kapitalizacja w Polsce* —

odczyt. /
16,15.
17,15.
17,45.
19,10.
9,25.

Roln.
20,15. „W świetle rampy".
20,30. Transm. z Warsz.

i muzyka taneczna.

ROZMAITOŚCI.
Co sprowadza sny?

Wybitny uczony norweski,
Mouiley Vold, ogłosił drukiem
niezwykle interesującą pracę, któ-
ra wyjaśnia w sposób niezwykle
popularny, na czem polega isto-
ta snu i dlaczego śnią się nam
różne widzenia. żę

Już badacze dawniejszych
czasów zwrócili uwagę na zwią-
zek, zachodzący między treścią
marzeń sennych i pożycją, w ja-
kiej znajduje się ciało śpiącego.
Wiedziano już także, że każda
zmiana położenia wywołuje na-
tychmiast zmianę obrazów sen-
nych. *

Vold rozpoczął swe doświad-
czenia od wywołania drobnych
podrażnień dolnych kończyn czło-
wieka i od wyjaśnień, jaki wpływ
wywierają one na zmianę snów.
W tym celu poprosił 23 swych
studentów, by przed ułożeniem
się do snu obwiązywali sobie no-
gę w kostcę. Bandaż powodował
drobne podrażnienia skóry i mięś-
ni, co skłaniało śpiącego do
częstej zmiany położenia nogi.

| jak później okazało się, na
pSdstawie raportów studentów, w
snach z obandażowaną nogą
mnóstwo było obrazków, w któ-
rych wielką rolę odgrywało sta-
nie, chodzenie i bieganie, i to
nietylko osoby śpiącej, ale i in-
nych osób, występujących w ma-
rzeniu sennem. Vold wnioskuje
na podstawie tego, że istotne
sny są zależne od naszego poło-
żenia w łóżku. Zdaniem jego, —
człowiek, który śpi na wznak, ma
bardzo przykre sny. Gdy śpi na
lewym oku, przyczem ugniata
się serce, śnią mu się zawsze ka-
tastrofy. Natomiast gdy śpi na
prawym boku, nie śni mu się nic

min. 30

Muzyka z płyt. -
Odczyt.
Audycja dla dzieci.
Muzyka z płyt.
Kom. Wil. Tow. Org. i Kół.

Koncert

 

zgoła.
Vold dokonał doświadczeń

również z innemi częściami cia-
ła, z których najciekawsze były
doświadczenia z rękami, na które
nałożono dość ciasne rękawiczki.
Takim osobom całą noc śniło się,
że wykonują jakieś czynności,
przeważnie niemiłego charakteru,
rękami. Również pobudki, działa-
jące z zewnątrz, mogą spowodo-
wać także bardzo silne efekty.
Vold stwierdził mianowicie, że
puknięcie w szybę podczas głę-
bokiego snu wywołało sen o sal-
wach karabinowych i strzelaniu,
podczas gdy kropelka wody, spu-
szczona na czoło śpiącego, wy*
wołała sen o deszczu.

Badania metodą prof. Volda
prowadzone są obecnie na uni-
wersytetach niemieckich.

„Numerus clausus“ dla Žy-
dėw w Ameryce.

Jak donosi prasa žydowska
Nowego Jorku, silne wrażenie w
opinji tamtejszych kół żydowskich
wywołał fakt, że szkoła dla pie-
lęgniarek przy „Western Reserve
University* w Cleveland stosuje
normę procentową dla słuchaczek
żydowskich. Zarząd szkoły nade-
słał list matce jednej z ubiega-
jących się o przyjęcie do szkoły
kandydatek, iż córka nie może
być przyjęta, gdyż „zgodnie (z
przepisami należy przestrzegać
odpowiedniej sumy procentowej
dla słuchaczek-żydówek. Ponie-
waż suma ta jest w chwili obec-
nej zupełnie wyczerpana, nowe
kandydatki żydowskie nie mogą
być przyjęte". W związku z tem
członek żydowski rady szkolnej
Alfred Benesh domagała się, aby
zostały cofnięte subwencje miasta
dla uniwersytetu. Senat Uniwer-
sytecki ze swej strony odmówił
udzielenia wyjaśnień w tej spra-
wie, oświadczając, że nikt nie
może mieszać się do wewnętrz-
nej administracji uczelni.

Zatem i potężna Ameryka bro-
ni się w podobny sposób przed
zalewem żydowskim, chociaż sto-
sunkowo jest jej daleko jeszcze do
tej liczby żydów, jaką my mamy w
Polsce.

Hallo! tu generał Kutiepow.
Takie hasło od jakiegoś czasu

co wieczór elektryzuje sowiecką
Rosję od jej europejskich granic
aż do Władywostoku. Głos,o któ*
rym nikt nie wie do kogo należy,
wyjaśnia ludności ZSSR. co się
dzieje w Europie i jakie nastroje
panują wśród emigrantów ro-
syjskich.

Siła tej tajemniczej radjostacji
jest tak wielką, iż słychać ją ró-
wnie dobrze na Dalekim Wscho-
dzie, jak w Saratowie lub Sama-
rze. Głos „generała Kutiepowa”
zawisa nad sowiecką Rosją co
wtorku, czwartku i niedzieli w go-
dzinach wieczornych: jakiś mówca
opowiada słuchaczom o ostatnich
wydarzeniach z dziedziny polityki
światowej, a ponieważ otwiera
oczy swego audytorjum na spra-
wy, które dzięki cenzurze docho-
„dziły do świadomości obywateli
Z. S. S. R. w postaci mocno ska-
żonej — przyprawia. przywódców
polityki sowieckiej o silne nieza-
dowolenie. Po każdej dawce nie-
fałszowanych wiadomości z Eu-
ropy następuje rosyjska piosenka
lub taniec ludowy. *

Ponieważ stacja im 'generała
Kutiepowa jest stacją krótkofalo-
wą, a wszystkie rosyjskie rozgło-
śnie są nastawione na krótkie
fale, odbiór antysowieckich emi-
syj tej tajnej placówki Białej Ro-
sji jest tak dobry, iż nie pozo-
stawia nic do życzeaia. Po krót-
kiej konsternacji urzędowe radjo-
stacje ZSSR. przedsięwzięły sy-
stematyczną, lecz — jak dotych-
czas—bezowocną kampanję prze-
ciwko nieuchwytnemu wrogowi,
którego, nadomiar złego, słucha
z zapamiętaniem cała Rosja.

Jak bolszewicy budują
koleje.

Urzędowy organ sowiecki
„lzwiestja* podaje ciekawe szcze-
góły o brakach zauważonych w
budowie nowych kolei żelaznych.
Okazuje się, że na budującej się
linji Dżulfa—Baku, nowowybudo-
wane domy mieszkalne już ulega-
ją zniszczeniu. Również i mosty
żelazo- betonowe, ukończone nie-
dawno, muszą być rozwalonei
pobudowane na nobo.

Góra Mojżesza na sprzedaż
Korespondent londyńskiego

„Daily Expressu" donosi z Jero-
zolimy, że góra Nebo, z której
Mojżesz oglądał Ziemię Obiecaną
i na Której zakończył życie, jest
na sprzedaż. Szejkowie plemion
arabskich w Transjordanji, będą-
cy właścicielami tej góry, zapro-
ponowali ojcom Franciszkanom
nabycie jej szczytu, żądając za
niego 1.500 funtów sztelingów.

Ofertę tę jednak zakon od-
rzucił ku wielkiemu zdziwieniu
szejków, którzy sądzili, że ojeo-
wie Franciszkanie. za wszelką ce-
nę chcą nabyć górę Nebo, aby.
przeprowadzić na niej poszukiwania
archeologiczne i wznieść tam świą-
tynię. Obecnie więc sżejkowie
poszukują innych nabywców na
górę Mojżesza. į 4
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z a Cc a jego. 17-letnia służąca, że przed suwaną przez przedstawicieli nie- Zawody kolarskie. GIEŁDA

DOsArami = = niedawnym czasem, wieczorem, których państw kwestją mniej- W niedzielę o godzinie 14-ej WARSZAWA 9.X (Pat.)

Porwanie emigranta litewskiego z terenu
polskiego.

Wdniu wczoralszym władze litewskiego, wciągnęła Komarow-

kiedy żona jego i córka poje-
chały do Londynu do teatru,
objął ją za szyję i skradł całusa.

Wedle dalszego opowiadania
panny Smith, to jest owej mło-

szościową, stanowiącą ich zdaniem
jednę z najważniejszych spraw na
forum Ligi Narodów, od których
definitywnego uregulowania zale-
żeć ma spokój Europy.

na boisku 6 p. p. leg. (Antokol)
odbędą się zawody kolarskie na
lekkoatletycznej bieżni.
W zawodach biorą udział wszy-

scy najlepsi kolarze Wilna z Ma-

Waluty i dewizy:

Dolary 8,95'/,—8,97'/,—8,93',.
Belgja 124,45 - 124,76—124,14.
Bukareszt 15,614 156,54 155,74.
Holandja 359,85—260,75-—358,95.
Londyn 43,34! ,—43,45—43,25.

bezpieczeństwa publicznego zo- skiego w zasadzkę. W chwili zna- dej służącej, pan Baldwin miał _ Polemizując z żądaniami Nie- ciejkiewiczem, Kalinowskim, Cho- Nowy York 8912—8932—8,692.
3 4 dis AN powiedzieč do niej: miec, dotycžącemi t. zw. „kory- chłowiczera i Sarbeiem na czele. Paryž 35,00—35,09—34,91. ;

stały zaalarmowane wiadomością  lezienia się W,lesie niedaleko gra- — Pocałuj mnie także — ale tarza* polskiego, stwierdza nor- I i bie. Nowy York kabel 8,922—8,942-8,902
o tajemniczem zaginięciu znane- nicy litewskiej został Komarowski ona odmówiła i gdy p. Baldwin weski Arbeiderbladet“, že „žą- L Program obejmuje osiem bie- DH 173,40—173.83—172,97.

i Ę „ emi- porwany przez trzech cywilnych “ "i a EP, SS > cw gów. tokholm .239,64—240,25—239,05.
i ać Ko. ai bu aka r obiecał jej kupić śliczną torebkę daniu niemieckiemu łączności z i Wiedeń 125,87—126,18—125,56.

9 Ki 9 6. M P y ręczną, odpowiedziała, że nie Prusami Wschodniemi przeciw-  Mistrzostwo lekkoatlety- Wicchy 46,72—46,84—46,60.

OOWENIEGO SZA. WE PROC NOWA Ė chce żadnych upominków. stawia się bezsprzecznie ważniej- tzne Wil. Chorągwi Z. H. P. Berlin w obrotach prywatnych 212,22.
Według uzyskanych informacji Komarowskiego po uprowa- rzerażony i spocony ze stra- sze żądanie o dostęp do morza Na*boisku Ośrodka W.F. (Pić Papiery procentowe:
przed kilku dniami do mieszka- dzeniu na teren litewski wsadzo- chų Baldwin zaręczał przed państwa 30-miljonowego o wiel- a Dolsku Ośrodka Ww.r. ( 10- 37, premjowa požyczka budowlana

nia Komarowskiego zgłosiła się no do auta i wywieziono w kie- RZ L PES Di LS 9 A romont) w niedzielę od godziny 50, 4”, inwestycyjna 104,50—105—104,50,
sądem, że „niema atomu prawdy" kich możliwościach ekonomicz- 11.ej odbywać się będą lekkoatló- 5 premjowa dolarowa 56,50, 5", kon-

pewna dama, która podając się
za krewną Komarowskiego oświad-
czyła, iż zbiegła z więzienia ko-
wieńskiego i prosi go 0 chwilo-
'we zezwolenie zamieszkania w je- i -. w fotelu, czekając na żonę i rzypomina autor, jak to swego ; W ziemskie dolarowe 76,50, 4'4*. ziem-
godorai, Ši a 4 ciagu or RM  ptótotni córkę. i AR Niemcy uciskali miljony Paa Okręgu T skie 53,50—53,75, 5', warszawskie 5550 W

omarowski przyją rzekomą iem itewskiego rninisterstwa 5 į £ A A „OGNISKO gra w niedzielę mecz —55,75, 8”, warszawskie 74,25—73,50—
Spraw Zagranicznych. Służąca jednak obstawała przy obcych Polaków, Duńczyków, BUM mdłnej 4. wójścieldo Ligi + 787,18 Łodzi 67, 10%, Siedlec 77,50

kuzynkę do swego domu, z którą
wieczorami gawędził o Litwie,
ziomkach uwięzionych itd.

runku Szawel. Poiwany Koma-
rowski, brał w:latach 1922—23 r.
czynny udział w życiu politycz-
nem litewskiem. piastował urząd
posła w Sejmie litewskim i był w

Funkcjonarjuszka wywiadu li-
tewskiego w przeddzień porwania

w tem całem opowiadaniu, że on
poprostu powrócił do domu póź-
no z fabryki, zjadł kolację, którą
mu podała służąca, potem zasnął

swojem i ponieważ żadnych świad-
ków w. procesie tym nie było,
sprawa dla p. Baldwina ' stala fa-

nych”.
Przechodząc do pretensyj po-

wojennych niektórych państw, w
sprawach ściśle mniejszościowych,

Francuzów. Jak te mniejszości
były brutalnie i twardo traktowa-
ne, jak nie posiadały żadnych

tyczne zawody harcerskie o mi-
strzostwo Wileńskiej Chorągwi.

Piłka nożna. .

drużyną 42 p. p.
leg. Godzina 15.

Boisko 6 p. p.

wersyjna 55,65 — 55,50, 5%, kolejowa
48,50 — 48,25, 8/, L. Z. B. G. K. i B. R.
obl. B. G. K. 94, te same 7%, — 83,25,
8'/, obl. B. G. K. budowlane 93, 8”, L.
Z. B. K. Przem. Polskiego 89,25, 7'4

—77,25—77,50.
Akcje:
Bank Polski 162,50, Siła i Światło

Onegdaj Komarowski wyszedł zrewidowała wszystkie dokumenty tajnie i 20. Li 24,50—24,25 jów 8
, * szk i ; praw. Jak Austrja panowa nad Z sali Ośrodka W. F. , Lilpop 24, 4,25, Modrzejów 8,25,

Ldo 2 ri grzyby. Kas sa ah | pe Nagle powstał adwokat oskar- miljonami Włochów, Słowaków, życ I I Oirod Parowozy |i II em.,18,50
prytna a GEA k = "6 RYS RYZ iš bi EA u naj” żonego i wydobywając z teki nu- Serbów i innych narodów. „Iniech- k WE SPOD SZAjog KOC: Ciągnienie loterji pań-

zało funkcjonarjuszka wywiadu ważniejsze z nich z sobą. mer. popularnego miesięcznika by kto—pisze „Frbeiderbladet"— KA W. F. nieco = ożywiło sa stwowej.

? powieściowego, oświadczył: ośmielił się zwrócić wówczas do Zorganizowanie ursów  InstrUK"
Załogi balonów „Poznań'" i podobny wypadek, jaki zdarzył — Wysoxi sąd pozwoli, że Berlina i Wiednia w tych spra- tarskich gier sportowych dla pań „W dwudziestym siódmym

«W Iski.. sie z lotnikami litewskimi 1927 przeczytam z tego oto egzempla- wach!  Kwestje mniejszościowe | Ponów. | sKaj dniu ciągnienia 5-ej klasy „2lrej
„Lwów cą do Fo P y 9 9 P Ćwiczenia odbywają si - olskiej loterji państwow łó-

a roku w Polsce zgodzili się wydać rza jeden ustęp, który może roz- były wewnętrznem zagadnieniem i r O WARUGA 2 P MOBO
Na skutek porozumienia władz jaśni całą sprawę. tych państw i suwerenne ich rzą- pie pań: we wtorki, czwartki i so- wniejsze wygrane padiy na nu-

polskich z sowieckiemi, załoga ba- (g)polskich oficerów.
I zaczął czytać. dy mogły robić, co im się podo-

boty od 19 do 21. W grupie pa-
nów: w poniedziałki, środy i pią-

mery następujące:
Zi. 25.000 na Nr. 175997.

łonu „Poznań”, która obecnie Ujawnienie przemytu. Był to fragment powieści, w  bało." ;
dia e. 2 A - Ei 1 K „ tki od 19 do 21. Zi. 20.000 na Nr. 183191.

znajduje się "w Mińsku zostanie Organa KOP/ w. mieszkaniu KtóTE], była opisana siowow sio. „W šwietle tych faktūu | wo Ponadto Ośrodek uruchamia _ Zł. 15000 na Nr. 168821.
wydana władżom polskim gra-

nicznym w dniu 12 b. m. na sta-

cji Niegorełoje.

Równocześnie prowadzone per-

traktacje w sprawiezałogi „Lwów*

znajdującej się w szpitalu kowień-
skim przyniosły pomyślny wy-

nik, gdyż lotnicy polscy po wy-

karczmarza Dawidowicza zamiesz-
kałego w pobliżu osady Wiżajny
ujawniły skiad towarów przemyt-
niczych wartości około 50.000 zł.

(9)

Ucieczka stražnika litew-
skiego do Polski.

W rejonie Kalet onegdaj zbiegł

memi wyrazami,
panny Smith.

Stało się więc jasnem, że słu-
żąca po przeczytaniu / powieści,
chciała być sama bohaterką ta-
kiego zdarzenia i zredagowała
zmyśloną skargę.

Sprawę pogorszyła przed są-
dem sama panna Smith. Zaprze-

jak w skardze
bec ustawicznych skarg, wnoszo-
nych obecnie przez te państwa
przed forum RZ po-
winno im się *'noże doradzić
spuszczenie z tonu. Powinny one
bowiem wiedzieć—kończy autor—
że obecny stan granic Europy
jest znacznie sprawiedliwszy od
przedwojennego. | powinny pa-
miętać, że gdyby wówczas trak-

kurs boksu i szermierki, przyjmu-
jąc codziennie zapisy od godz.
9-ej do 14-ej w kancelarji Ośrod-
ka Ludwisarska 4. Ja. Nie.

— Rekord lotniczy. Dowia-
dujemy się z portu łotniczego
Forda w Dearborn w stanie Mi-
chigan (Stany Zjednoczone A. P.),
że standartowy trzysilnikowy sa-

Zł. 5.000 na N-ry: 24893 79944
113584.

Zł. 3.000 na N-ry: 22599 24063
24103 26139 122842 127116 130995
135524.

Zł. 2.000 na N-ry: 28040 34958
41138 85810 112929 122085 144599
168673 180985 ;87171.

Zł. 1.000 na N-ry: 7941 32974
33778 35754 40880 72856 82801

zdrowieniu zostaną wydani wła- do Polski strażnik litewski J. Wi- czyła bowiem, jakoby książka do towały sprawy mniejszościowe w  molot Ford typu 5 AT pobił dnia
dzom polskim. A dzikajtis, który jako powód SWEj niej należała i oświadczyła, że ten sposób jak obecnie, to mo- 30 września r. b., tuż przed za- A P mA I

Šadzė litewskie <povzatkowó ucieczki podał represje władz li- takich rzeczy nie czyta. Ale ad- żeby nigdy nie doszło do wojny ładowaniem do Europy, świato- 155060 159748 160340 179347

4 A ž P tewskich wobec wykrycia w jego wokat zabrał głos ponownie, Światowej. | towy rekord lotu na przestrzeni
nie chciały wydać oficerów pol- oddziale organizacji antyrządo- oświadczając: Ich idealizm jest w każdym 100 kilometrów z ładunkiem 2000 195363 201033.

skich, lecz gdy im przypomniano wej. (g) — Tę książeczkę znaleziono razie spóźniony!" kilogramów, osiągając szybkość Zł 600 na_N-ry: 691 9301
 

 

ga otwartą właśnie na przeczytanym tychczasowy rekord, ustanowio-

Zz kraju Wpływ literatury przeze mnie ustępiel... Sport. ny dnia 26 marca r. b. w Los 2 GBPkt az a

i a s Jak można przewidzieć, roz- Angelos na samolocie Bach, wy- 108263 151451 152638 161751

zat s brukowej. ė prawa skończyła się szybko i to Mecz © mistrzostwo Polski nosił 229 kilometrów na godzinę. 164889 166624 167706 174365
„ Zatrzymanie oszusta, Przed sądem angielskim w  Uniewinnieniem panaBaldwina. w koszykówce. ERZWERYWKE WERWZNKOWAK RISE 177302 180645 185639 197666 |

W Łyntupach pow. Swięciań- Watford, miejscowości podmiej- Ty Jutro, w niedzielę, o godzinie INTROLIGATORNIA 200798 209972.

skiego władze śledcze zatrzymały
niejakiego Dzienajewicza vel Opło-
wicza Wacława, który na terenie
gminy łyntupskiej wyłudził od
szeregu włościan i handlarzy dro-
bne pożyczki. Oszust ten wyku-
pywał od włościan wycofane z
obiegu 5 zł. płacąc za nie po 3
„142. (d)

skiej, kolo Londynu, stawal jako
oskarżony miejscowy fabrykant
p. Josiah Baldwin, człowiek 54
letni, żonaty i mający dorosłą
córkę.

Sprawa była bardzo drażliwa
i szczególnie w społeczeństwie
angielkiem kompromitująca.

Oto p. Baldwina oskarżyła

w kuchennej szafie panienki i to

„ldealiim” Berlina w oświetleniu
Norweskiem.

Norweskie pismo robotnicze
„Arbeiderbladet" w artykule wstęp-
nym p. t. „Spóźniony idealizm”
"zajmuje się gruntownie proble-
rmem rewizjonistycznym, oraz wy-

 

11-ej, na boisku Ośrodka W. F.
odbędzie się mecz piłki koszyko-
wej o mistrzostwo Polski pomię-
dzy „Polonją* Warszawa, a „Ogni-
skiem” Wilno.

O ile w niedzielę będzie pa-
dał deszcz, to mecz odbędzie się
w sali Ośrodka W. F.,* Ludwisar-
ska 4, o godzinie 11.30.

264 kilometrów na godzinę. Do-

„DZIENNIKA WILENSKIEGO“
MOSTOWA Nr. 1. TELEFON Nr. 1244
OPRAWY KSIĄŻEK, ROCZNIKÓW,
KSIĄG BUCHALTERYJNYCH
I INNE ROBOTY. WYKONANIE
STARANNE. CENY PRZYSTĘPNE.
OTWARTA OD 3-ej DO 4-ej POP.

11996 19598 25446 26484 28707
36270 36685 44529 62433 67923

WARSZAWA. (Pat). W 28 ym
dniu ciągnienia .5*ej klasy 2l-ej
polskiej loterjj państwowej, głó-
wniejsze wygrane padły na nu-
mery następujące:

20 tys.—107.718, 15 tys.—3.140,
66.791, 117.528, 10 tys.— 31.290,
5 tys. —,13.281, 31.987, 38.509,
126 466, 180.216.

 

J. N. POTAPIENKO.

ltorja powej kominy.
Ze wspomnień studenta.

IV.

Pierwszy dzień komuny.

Pierwsze wrażenie, jakie wywarło na nas nasze

6) Zgoła inaczej przedstawiało się nasze obecne
mieszkanie: Pokój sporych rozmiarów,
niskim suficie, przypominał jakieś kwadratowe pu-
dło. Trzy małe okienka, o szybach zielonkawych,
wiecznie niby zapłakanych wychodziły na brudne
cerkiewne podwórze, gdzie pasły się świnie, gęsi,
cielęta i wszelakie ptactwo domowe.

_W pokoju panował wieczny półmrok, w ką-
tach stały niby skrzynie, na surowo zbite z szarych,
nawpół zgniłych desek ze starego gołębnika.
Czwarte było łóżko ze starym, porwanym matera-
cem. Po środku stał jakiś dziwoląg — stół, na któ-
rym wdowa w ciągu wielu, wielu lat przyrządzała

o bardzo |
— Ależ nie sposób spać na gołych deskach...
— Towarzyszu! przyjacielu! — Kirdiaga wziął

Fiedię pod ramie i zaprowadził do okna — widzisz
oto podwórze, na którem spokojnie pasie się.
wszelaki żywy inwentarz, a dalej, spójrz, stoi stóg
słomy żytniej. Stóg ten jest własnością ojca djako-
na; jest to osoba duchowna, czcigodna, która nie
odmówi nam czterech garści tej oto słomy, jeżeli
grzecznie poprosimy.

O wilku mowal.. zaczekajcie...
Jakoż na podwórzu ukazała się istotnie otyła

postać duchowna, w ciepłej sutannie i olbrzymim,
futrzanym kołpaku bojarskim.

— | na to znajdzie się rada — Kirdiaga po-
szedł do gospohyni i za chwilę wrócił z młotem
i olbrzymiemi gwoździami, -które począł wbijać do
ściany. Gdy następnie na tych gwożdziach zawie-
siliśmy ubogą naszą garderobę pokój stał się po-
dobny do sklepu ze starzyzną. Nie powiem, że był
to wygląd estetyczny, jednak poprzednia pustka
jakoś się wypeiniła, czuć było, że tu niieszkają
ludzie. :

Następną czynnością naszą było założenie
biblioteki komunalnej: innemi słowy wszystkie
książki, które posiadaliśmy, zostały złożone w kąt.
Charakterystycznem przytem było, że Kirdiaga nie

nowe siedlisko było bardzo nieokreślone. Mimo ciasto na prošfiry i który z powodu podeszłego Kirdiaga wybiegł na podwórze, podszedł do posiadał ani jednego podręcznika, jakoż wogóle

wielkiego rraszego ubóstwa przywykliśmy przecie wieku i stuprocentowego inwalidztwa zwolniony popa, coś mu przedkładał... przyznać trzeba, że cała jego chudoba ograniczała się do tego, co miał

do pewnych ustalonych, choć najskromniejszych został z tak zaszczytnego obowiązku. Dwa z suro- Kirdiaga był człowiekiem sprytnym i zaradnym — na sobie. kę

form życia kulturalnego. W naszem pojęciu pokój
mieszkalny nie mógł się składać wyłącznie

z czterech ścian — do tego należały jeszcze jakie

takie, tradycyjne sprzęty. Sprzęty te mogły co

prawda być najgorszego gatunku, stare, zniszczone:

krzesła połamane, komoda lub szafa na trzech

wych desek stołki, „taburetami” nazwane dopeł-
niały całości, przypominającej znany werset biblij-
„ny: „A ziemia była pusta y próżna: y ciemności
były nad głębokością". — Oto, towarzysze, nasze
nowe lokum—przemówił uroczy ście Kirdiaga—jakże
się wam podoba? Skromnie ale przytulnie...

—Tylko jakoś pusto — zaoponował nieśmiało

jakoż pop, wysłuchawszy go, skinął zezwalająco
głową, po upływie zaś kilku minut stróż cerkiewny
przyniosł nam furę całą słomy.

— A terez urządzajcie się — rzekł tryumfal-
nie Kirdiaga.

Jakoż przy jego pomocy urządziliśmy jakie
tako nasze legowiska, przykryli je prześcieradłami...

Niezaprzeczoną zaletą nowego naszego miesz-
kania było ciepło, którego brak tak dotkliwie dał
się nam we znaki w poprzedniej naszej wilgotnej
dziurze. Pokój nasz graniczył z kuchnią, w której
wdowa od rana do późnej nocy piekła prosfiry od
czego nagrzewała się cała Ściana do tego stopnia,

m <
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nogach, firanki na oknach brudne i podarte, z ka- że w najtęższe mrozy nie potrzebowaliśmy palić |

napy starczy jadowicie sprężyna, gotowa każdej — Ja zaś mam prawdziwe łóżko—oświadczył w naszym piecu, jakkolwiek drew i słomy nie brakFiedia.

chwili wpić się w ciało śmiałka, któryby odważył — Jakto pusto? — oburzył się Kirdiaga — z dumą Kirdiaga—nieboszczyk djak 25 lat na nim tu był.

się na niej usiąść — wszystko to jednak było nie- przedewszystkiem są tu cztery Ściany, sufit i pod- sypiał, baba ceni je, jak relikwię świętą i tylko Ciepło jest pierwszym warunkiem dobrego

zbędne, nie tyle dla użytku ile dla wzroku, który łoga które osłonią nas przed zmiennością aury, mnie, jako znajomemu, zdecydowała się odstąpić. samopoczucia, to też mimo ujemnego wrażenia,
— Mle szafy tu niema, ani komody gdziebyį a jakie narazie zrobiło [na nas nowe mieszkanie, nie-

można było schować bieliznę i ubranie. bawem poczuliśmy się tu dobrze. (D. c. n.)

starszym mieszkańcem [P:ybiakai się pies ra-
tego miasta? sy wilk. Odebrać:
— Tak jest. Właściwie Landwarów, Kolejowa 10,

od dzieciństwa przyzwyczaił się do pewnych, usta- są cztery

lonych form.
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powtóre jest piec,
łoża...

który nas ogrzeje,

 

malujący tragiczne przeżycia kompozytora. Ak-

Sala Miejska, ul. Ostrobram-| ' tów 9. W rolach głównych: Maricn Nixon, Jean Hershold i George Lewis. Nad program: „Psów trzymać nie wolno".

 

 

ska 5 j Komedja w 2 aktach. Orkiestra jazz-band. Powiększony zespół orkiestry. asa czynna od g 3 m. 30 Początek to żona moja jest jesz- Sokołowski. 4037—1
seinsow od g. 4. Następny program: „POZAR ŚWIATA". cze zł PORT Ale

Ž nie chce by sięotem; 4
ILLSAa SNB ESTTSO OVA T 2

ludzie dowiedzieli. žus

DŹWIĘKOWY Dziś początek o g. 2-ej ost. seans o g. Potężny dramat. Arcydzieło gry W szkole.

KINO- CH E LIOS» Il: mSŁ: Tryanislny. przebój dźwiękowy! Lokomotywa No 2329 teżnnikii W ron gi. LON CHA. bi" siebanyśiika: Gy mó
TEATR « » NEY który udział w tym filmie przypłacił życiem. Nad progr. Rewelacyjne dodatki dźwiękowe. Dla młodzieży do- wię „Jestem piękna" do

* jakiego /to czasu należy?
Uczeń: Do czasu... prze-
szłego.

Sus[I]iš az

zwolone. Ceny zniżone od godz. 2 do 5 po poł.

Aa Sa iai BOR

ulica Wileńska 38, tel. 926.
i Da

(osobniak) w kolonji
Montwillowskiej do sprze-

dania od zaraz
Wileńskie Biuro Komiso-
wo - Handlowe Mickiewi-
cza 21, tel. 152. 175—1

i RÓŻNE |

 

 

Super-Przebój Dźwiękowy!
100 proc. |dźwiękowiec!

Pi i į fi (Pieśń Opryszka) Arcydzieło ze śpiewem z udziałem najgiošn. špie-
IB Didi] I waka opery Metropolitain w New-Yorku LAW. TIBBET. Cały film w

raturalnych kolorach. Rewel. dodatki dźwiękowe. Nie zważając na wielkie koszty ceny miejsc normalne. Tylko

na 1-wszy seans balkon 80 gr. parter 1 zł, Początek o godz. 4-ej. Ostatni seans o godzinie 10 m. 30.

Dziś! Czarująca POLA NEGRI i znakomita OLGA BAKŁANO- «PODWÓJNE ŻYCIE»
WA odtwarzają świetną rolę w przebojowym obrazie p. t.:

DŹWIĘKOWY KINO - TEKTR

<HOLLYWOOD>|
MICKIEWICZA J6 22

renre „L U X" |

 

 

 

_zeuBy|

|

dramat w 10 akt.
Początek o g. 4-ej

 

 

. legitymację kol.
 

  

 

    

 

   

ub

ul. Miekiewicza Nr. 11. w gnie świąt. o g. l-ej. Ceny miejsc od 40 gr. —— Z” wyd. na imię Wandy
Majątek Kliksówny—un. się. 4042 | :

POLSKIE 45 Dziś! Najgłośniejszy przebój w-g nieśmiertelnego arcydzieła St. Żeromskiego. Kiero- ołodeczno z dni „zzz "1

KINO „WANDA || Polski 1980 r. 2ziotejserji «Uroda Życia» wnictwo literackie Tad. Konczyc. W rol. głów.: Nora Ney, AKUSZERKI Ra300.000zi, b żaniio. 5.X r. b. został ofer. CJMOJEJ Ę
ui. WIELKA 30. Tel. 14-81. Adam Brodzisz, Bogusław Samborski, St. Jaracz, Eug. Bodo, Irena Dalmai inne. AS"nię na realność War. ty hotel „Poznań” w po- Złośliwa przyjaciółka.

ERKA szawską. Oferty w Adm. bližu dnorca awĘ — Gdy chcę męża zwy.
 Wil.* AE wego. Dowiedzieć si p

EM STYLOWY. | Dziśl Wielki niebywały podwójny program. Pierwszy raz w Wilnie. Wybitne artystyczne arcydzieło p. t.: LUDZIE Marja Laknerowa .Dz Wil" pod L40441 bufacie kolejowymB25-32 myślać, wysyłam zawsze
TEATR « / » „| BEZ PRAW potężny dramat w 12 akt. z epoki panowania Carycy Katarzyny Wielkiej oraz dzieje Pugaczowa w Przyjmuje od godz 8 do — T dzieci z domu. 1

WIELKA 38. j| roli gł: Jakowlewa, Stepanow i inni artyści Moskiewskiego teatru. Nad program: Arcyzabawne i pikantne dzieje 7 w., Kasztanowa 7m. 5 la D 000 złotych — To bardzo ostroże

i przeżycia małżonek doby obecnej p. t.: „ZAGINIONA ZONA” komedja - farsa w 10 akt. w roli gl. MARRY KID. WZP69 7 potrzebna przychodzą- ne. Ale czy to dobre dla
= sprzedamy 4 domy ca nauczycielka do dzieci, jeżeli przez cały; Sprawy ai w chłopczyka lat 8, tamże dzień biegają po ulicy?

pne lępsynane. sę ich UEI STEEESIMSBSSLTKA z m okoje pojedyńczo majątkowe "4e | potrzebna młoda niańka

Firma). DUBICKA|$-ka zo» iarjałów OWO UEOTia ii Mieszkania 2 lab a men Ll Dom H KVžacheta“ „Franboli“ aaa4. CJEJCJEJ
w - wybór materjałów s i wane może być z cało- z" i „3033 ___

p. b nz gebie jra DRZEWKA OWOCOWE i pokoje dziennem utrzymaniem Żadnych kosztów ma NE — į aa
nych, baweinia- okėj z utrzymaniem Skopówka 9 m. 1. | i L emaa a1. Januszewski) nych,płótnaróżne,|  GRUSZE, SLIWY i JABŁONIE |POJ|este Obj. P '4038—2 pleponosi. lokujący go Gdyni+? +:| LEKARZE

w sklepie swoim koldry, kapy z wlasnej szkėlki na miejscu w odmianach kra-I >45wa 16 w ogiodzie od - “ przy absolutniePRA lonjalny

przy ulicy chustki, "ręczniki lowych po niskich cenach sprzedaje 5-6 04041 2 MGPNZE PO araida wplała 70 0: HgA I wpłata 7000 zł. Dochód
* Wileńskiej Nr. I tp. W. KWIATKOWSKI ĮPokcjala samotnego(ej) kuchnią i dwoma wej- Wileńskiego Biura Ko- Nawet w tym wieku. miesięczny 1000 zł. Szcze- Dr. K. SOROŁOWSKI z wygodami Zakre- ściami Zarzęcze ul. Ko-

towa 16—2 od 4—6. panica Nr. 6 m. 1.
4041—2 4043—1

misowo-Handlowego Mi-
ckiewicza 21,“ tel. 152.

174—2

— A więc pan liczy góły w Hotelu „Brystol“ Chor. sk6rne i -
sobie sto dziesięć lat. pok. 4 od 4—6 50% ryczne. Przyjm. od9-12
Jest pan zapewne naj- 4045—1 i 5—7.ul. Wileńska30 m.14

fak zwykle po cenach, umiarkowanych. | (Antokol) Senatorska 23. 4024—1
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