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niem miejsca o 2 proc. drožej.

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

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

Administracja nie bierze odpowiedzialności za
terminowe umieszczenie ogłoszeń. Konto czekowe w P. K. 0. JR 80187.

  

  

 

  

   

 

     
  

     

 

š. P.

Z Szykierów ZOFJA JELENIEWSKA
po długich | ciężkich cierpieniach opatrzona Sw. Sakramentami

zmarła dnia 17-go Października 1930 r. w wieku lat 67

Eksportacja zwłok z domu żałoby (Lwowska 7) do kościoła Św.
Jakóba odbędzie się dnia 19'go Października o godz. $ i pół wieczór.

Nabożeństwo żałobne dnia 20 Października o godz. 7 i pół rano w

tymże kościele.
Pogrzeb na cmentarzu Rossa nastąpi tegoż dnia o godz.4 po poł.

O czem zawiadamiają Znajomych i Przyjaciół

zbolałe Córki, S nowa, Brat, BratowaiWnuki.

   
  

Główna KomisjaWyborcza o zagadkowych
deklaracjach uwięzionych b. posłów.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Jak już donosiliśmy, w Głównej Komisji Wybor-

czej toczyła się ożywiona dyskusja na temat deklaracji posłów uwię-

zionych w Brześciu w sprawie ich kandydatur na listach państwo-

wych. Jak się wyjaśniło, w sprawie b. posła Wincentego Witosa są

trzy deklaracje: 1) Deklaracja wyrażająca zgodę na kandydowanie,

podana przez córkę Witosa; 2) Deklaracja wyrażająca zgodę noszącą

datę 14.X b. m., napisana na blankiecie w twierdzy brzeskiej; 3) P'-

smo z Brześcia z datą 15 b. m. dołączone do deklaracji rezygnu'«

cej treści następującej:

„Nie zgadzam się na postawienie mojej kandydatury zlisty pań-

stwowej Nr. 7”. Podpisał: Wincenty Witos. Dokument ten napisany

jest atramentem, tylko cyfra 7 dopisana ołówkiem.

Co do b. posła Liebermana istnieją cztery dokumenty: 1) De-

klaracja p. posła Liebermana, wyrażająca gotowość kandydowania,

dostarczona przez pełnomocnika listy; 2) Pismo pułk. Biernackiego

z dnia 15.X b. m., donoszące, że p. Lieberman, w obecności trzech

oficerów, zrzekł się kandydowania; 3) Depesza z dnia 15.X r. b. go-

dzina 14-ta m. 45 z Brześcia do Warszawy, do Komisarza Wyborcze-

go, na ręce pułk. Biernackiego, w której to depeszy, oficerWasilew-

ski anonsuje, że zgłosił się do raportu Lieberman i złożył następu-

jące oświadczenie:

„Przedložony mi blankiet deklaracji w sprawie kandydowania

do Sejmu na posła podpisać nie mogę ze względu na to, że nie

znam, ani obecnej sytuacji politycznej, ani „warunków wyborczych

z listy Nr. 7. Tak poważny krok, jak danie zgody na kandydowanie

do Sejmu, mógłbym uczynić po zaznajomieniu się z sytuacją". Pod-

pisał: Lieberman.

Oficer Wasilewski komunikuje, że oryginał deklaracji Lieber-

mana przyśle do Warszawy. 4) Pismo pułk. Biernackiego do Gene-

ralnego Komisarza Wyborczego p. Giżyckiego z dnia 16X b. m., w

którym załącza ceytowaną wyżej deklarację Liebermana.

P. Komisarz Giżycki oświadczył, że gdyby komisja te kandyda-

tury uznała za ważne, uchwałę tę uważałby za nielegalną i nie mógł-

by jej wykonać.
Komisja zwróciła uwagę, że poprzednio przy omawianiu sprawy

listy Nr. 5 nie przyjęto rezygnacji Orzecha. Zwrócono uwagę, że wo-

góle Sąd Najwyższy przy omawianiu rezygnacji nie uznawał tych wy-

cofywań. Zapytany p. Giżycki, kiedy otrzymał depeszę odpowiedział,

że o godz 14. Zwrócono uwagę, że wysłana zostałao godz. 14 m. 45.

P. Giżycki oświadczył, że jednak przed ostatnim terminem t. j. przed

godz. 15-tą została mu ona doręczona. Zwrócono wobec tego uwagę,

że gdy komunikowanie się z Warszawy do Brześcia trwa kilka dni

to z Brześcia do Warszawy trwa tylko kwadrans.

Co do groźby niewykonania uchwały p. Giżycki niema prawa

tego uczynić, gdyż może to uczynić tylko Sąd Najwyższy.

Przeciwko głosowi p. Podoskiego (B. B.) komisja uznała zgodę

pp. Witosa i Liebermana za ważną i wciągnęła te nazwiska na

listę Nr. 7.
Pp. Podoski i Giżycki poczynili do protokołu swoję zastrzeżenia.

Główny Komisarz Wyborczy zamknął następnie posiedzenie, komu-

nikując, że następne posiedzenie Głównej Komisji Wyborczej odbę-

dzie się dopiero po wyborach. „Monitor Polski*, który ogłosił dziś

listy państwowe zawiera na liście Nr. 7 nazwiska Liebermana i Witosa.

Areszt kandydata z listy Narodowej

inż. Jaxa-Bąkowskiego.
PŁOCK. (Pat.) W piątek o godz. 7 wiecz., z polecenia pro-

kuratora przy Sądzie Okręgowymw Płocku aresztowany zo-

stał w Sierpcu jeden z czołowych kandydatów listy narodowej

do Sejmu, z okręgu wyborczego Nr. 9, inżynier. Jaxa-Bąkowski

z Warszawy, pod zarzutem rozpowszechniania odezw i ulotek

o charakterze antypaństwowym. Aresztowany osadzony został

w więzieniu w Sierpcu, Sprawa jego wkrótce będzie rozpatry-

wana przez Sąd.

'Proces o rzekomy zamach na p. premiera.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Sprawa oskarżonego o zainach bombowy, na pre-

mjera p. Piłsudskiego, Jagodzińskiego i towarzyszy ma odbyć się

w początkach listopada.

Gdzie przewódcy sanacji czują się najlepiej.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Z listy Nr. 1 B B. kandydować będą w okręgach
Tarnopol i Białystok p. Stanisław Car minister sprawiedliwości,
p. minister Prystor w Wilnie i Kaliszu, p. Jan Piłsudski w Łodzi
(miasto), p. wiceminister Pieracki—Konin i Tarnów, p. minister Sta-

niewicz—Lida, p. Hołówko—Nowogródek, p. minister Janta Pol-'
czyński—na Pomorzu i w Ciechanowie.

Spalenie sztandarów P. P. S. C. K. W.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W Myszkowie bojówka sanacji napadła na lokal
P. P. S. C. K. W.i spaliła sztandary.

  

Expose kanclerza Brueninga i odpowiedź
Hitlerowców.

BERLIN. (Pat). Od dnia 16 bm.
obrady reichstagu stanęły pod
znakiem. wielkiej debaty politycz-
nej, do której wstępem było
exposć programowe rządu Rze-
szy, wygłoszone przez kanclerza
Brueninga.

Powitany protestami z ław
komunistycznych kanclerz Rze-
szy rozpoczął swe przemówienie
od wskazania, że kryzys, jaki
przeżywają obecnie Niemcy, po-
zostaje w związku z kryzysem
światowym. Rząd Rzeszy opraco-
wał obszerny program reform
gospodarczo-finansowych, mają-
cych na celu usunięcie najbar-
dziej dotkliwych skutków tego
kryzysu.

Przechodząc do omówienia
spraw polityki zagranicznej, kan-
clerz podkreśla, że najważniej-
szym celem, do którego rząd dą-
ży, jest zdobycie wolności naro-
dowej i odzyskanie moralnego i
materjalnego równouprawnienia
Niemiec z innemi państwami.
Droga do tego celu prowadzi
bezwarunkowo tylko po szia-
kach polityki pokojowej. Rząd
o" odrzuca politykę awan-
ur.

Tem, co głęboko oburza naród
niemiecki, zwłaszcza młode po-
kolenie, jest fakt, że po pierw-
szem  ciężkiem rozczarowaniu,
wywołanem przez niedotrzymanie
przyrzeczeń zawartych w dekla-
racji Wilsona, strona przeciwna
nie dotrzymuje obeenie nawet
postanowień traktatu wersalskie-
go, przemawiających na korzyść
Niemiec. Postanowienia traktatu
pokojowego, że po przymusowem
rozbrojeniu Niemiec, równieżi
inne państwa przeprowadzą usie-
bie rozbrojenie, dotychczas nie
zostały nawet w przybliżeniu wy-
konane. Liczne kraje prowa-
dzą nadal zbrojenia, nie bacząc
na traktaty i zagrażając bez-
pieczeństwu pokoju świata.

Stan taki nie da się utrzymać
nadal, jest więc  tembardziej
ważne, aby Reichswehra przy
spełnianiu swych ciężkich zadań
w zakresie zabezpieczenia Nie-
miec przed innemi państwami,
mimo nieslychanych różnic w
stanie zbrojeń Niemiec, znalazła
materjalne i idealne poparcie
wewnątrz Niemiec. Rząd Rzeszy,
o ile tylko pozwoli na to sytu-
acja finansowa państwa, wyko-
rzysta w pełni wszystkie możli-
wości, jakie przyznane zostały
Niemcom traktatowo w zakresie
rozbudowy obrony kraju i będzie
zawsze występował za utrzyma-
niem pogotowia zbrojnego w na-
rodzie niemieckim.

BERLIN. (Pat). W czasie piąt-
kowej debaty w Reichstagu nad
exposć kanclerza Brueninga, po
byłym kanclerzu Miillerze, który
przemawiał w imieniu partji so-
cjaldemokratycznej, zabrał. głos
reprezentant narodowych socjali-
stów poseł Strasser, który w na-
miętnym tonie polemizował z so-
cjaldemokracją, podkreślając, że
hitlerowcy są zasadniczymi prze-
ciwnikami parlamentaryzmu i że
prowadzą walkę na gruncie par-
lamentu tylko ze względu na cel
swoich ostatecznych dążeń. Ce-
lemti tym jest nie konstytucja,
lecz naród niemiecki.
W dalszym ciągu przemówie-

nia pos. Strasser stwierdził, że
traktat wersalski i plan Jounga,
jako oparte na kłamstwie o wi-
nie Niemiec, muszą być obalone.
W końcu pns. Strasser z nacis-
kiem oświadczył, że frakcja hitle-
rowska nie może mieć zaufania
do gabinetu, którego członkami
są Curtius, Wirth i Groener. Spe-
cjąlnie do ministra Reichswehry
Gróene'a odnoszą się hitlerowcy
z bezwzględną nieufnością, po-
nieważ prowadzi on politykę
zdrady stanu.

Krwawe demonstracje komunistyczne
w Berlinie.

BERLIN (Pat) W czwartek
późnym wieczorem, w czasie de-
monstracji komunistycznej w dziel-
nicy północnej, doszło do krwa-

wego starcia z policją, którą ob-

sypano gradem kamieni i strzała-
mi z okien domów. Policja, przy
pomocy pałek gumowych, musia-,
ła rozproszyć demonstrantów. W
godzinę potem manifestacje po-

Powrót
POZNAŃ. (Pat.). „Kurjer Poz-

nański* donosi, że w Wągródku
zakwitły po raz drugi w tym ro-
ku bzy i jabłonie. W jednym z

Rewolucja
NOWY YORK. (Pat). Jak do-

noszą z Porto Allegre, na pod-

stawie komunikatów  powstań-
czych, 50 kompanij wojsk fede-

ralnych w stanie Santa Catharina
przeszło na stronę powstańców z

bronią i amunicją. W Mineas 11

pułk piechoty, pod naporem po-
wstańców, kapitulował.

BUENOS AIRES. (Pat). Według
wiadomości ze źródeł powstań-
czych, armja rewolucyjna prze-
prawiła się przez rzekę San-Fran-
cisco i dąży w kierunku stolicy

stanu Sordipe. Koleje stanu Rio
Grande przewiozły od dnia 10

wtórzyły się. W czasie ich likwi-
dowania, ponownie z okien do-
mów dawano strzały rewolwero-
we, oraz obrzucano policję ka-
mieniami. Policja wystrzeliła 3 ra-
zy na postrach. Trzech urzędni-
ków policyjnych rannych zostało
kamieniami. Jeden z przecho-
dniów postrzelony jest przez po-
licję.

wiosny.
prywatnych ogródków w Pozna-
niu zakwitły truskawki, których
część dała nawet owoce.

w Brazylji. ;
b. m. 24 tys. żołnierzy armji re-
wolucyjnej i 10 tys. koni. Więk-
szość tych sił znajduje się obe-
cnie na granicy stanu Sao Paulo.

RIO DE JANEIRO. (Pat). We-
dług oświadczenia urzędowego,
na froncie Minas Geraes, wojska
federalne posunęły się naprzód,
zajmując miasta  Guaranesia i
Guaruco. W stanach Sao Paulo
i Parana wojska federalne odpar-
ły ataki powstańców, biorąc do
niewoli 200 żołnierzy. W Sao Pau-
lo i Rio de Janeiro panuje spo-
kój.

 
 

2 Litwy.
Litwa nie weźmie udziału
w konferencji rolniczej.
KOWNO. (Pat.). Minister spraw

zagranicznych dr. Zaunius wysłał
depeszę do ministra spraw za-
granicznych, donoszącą, iż Litwa
nie weźmie udziału w konferen-
cji rolniczej w Bukareszcie.

Min. Zaunius o polityce
zagranicznej.

KOWNO, (Tel. wł.). Minister
Zaunius udzielił przedstawicielom
prasy wywiadu, w którym, na
wstępie dał oświetlenie ostatniej
litewsko - niemieckiej umowy ge-
newskiej. Obie strony są zado-
wolone z umowy—powiedział min.
Zaunius. UUważałem za swój obo-
wiązek podpisanie tej umowy.
jakkolwiek przewidywałem, iż bę-
dzie to z niezadowoleniem przy.
jęte na Litwie. Sprawę można
było przeciągnąć, uważałem to

jednak za niecelowe. Należy so-
bie uprzytomnić, że w umowie
tej niema nic, oprócz tego, co
już zawiera konwencja kłajpedzka.
Podpisując umowę z min. Cur-
tiusem miałem na widoku naszą
sytuację ekonomiczną. Na na-
stępne pytanie, kiedy i gdzie bę-
dą prowadzone pertraktacje z
Polską oraz jakie kwestje zosta-
ną poruszone, p. Zaunius odpo-
wiedział: Gdzie i kiedy, dotych-
czas jeszcze niewiadomo, ale mo-
gę z całą pewnością twierdzić,
iż rokowania te wszczęte bę-
dą jeszcze w roku bieżącym.
Jednakże zostaną one poprze-
dzone rokowaniami w Paryżu,
które będą miały miejsce w po-
łowie listopada i w których wež-
mie udział prezes komisji tranzy-
towej Quinones de Leon. Litwa
będzie reprezentowana albo przez
min. Zauniusa osobiście, albo
przez posła litewskiego. Klimasa.

Podstawą rokowań będą te spra-
wy, które zostały wyłonione w li-
tewskiej nocie do Ligi Narodów
z dnia 23 czerwca, z powodu in-
cydentów na linji administracyj-
nej. Jak minister zapatruje się
na głosy prasy w sprawie rozsze-
rzenia bazy rokowań? — brzmiało
następne pytanie. Po pierwsze,
muszę zaznaczyć, że rząd nie wie
o żadnych rokowaniach, które
rzekomo miały być prowadzone
w Wilnie. Naogół wszystkie rządy
na Litwie — mówi dalej p. Zau-
nius — miały chęci porozumie-
nia się z Polską. Te same chęci
ma rząd obecny. Chodzi jedynie
o warunki. Co się tyczy wszakże
tej sprawy, nie jestem optymistą.
Dalej postawione było pytanie,
dlaczego p. Zaunius podał się do
dymisji. Dr. Zaunius odpowiedział,
że swojem posunięciem chciał
przekonać się, jak dalece cieszy
się zaufaniem jego osoba, oraz

prowadzona przezeń polityka.
W dalszej rozmowie p. Zaunius
zakomunikował, iż wysłał depe-
szę z zawiadomieniem, że Litwa

nie weźmie udziału w konferencji
bukareszteńskiej. Dr. Zaurius na-

ogół sceptycznie zapatruje się

na tego rodzaju konferencje i

według niego, rząd litewski winien

powstrzymać się od stwarzania

wszelkiego bloku. Co do rokowań
handlowych z Łotwą minister
oświadczył: Niestety, rokowania

trwają zbyt długo, co jednak nie

jest winą Litwy. Ogólna tenden-
cja rokowań jest przychylna i

rząd litewski pragnie, ażeby trak-

tat handlowy z Łotwą został jak
najprędzej podpisany.

Po wyborach do sejmiku
kłajpedzkiego.

„Rytas* w artykule wstępnym
rozważa, w jakim stopniu po-

rażka litewska w Genewie miała
wpływ. na wyniki wyborów do

sejmiku kłajpedzkiego.
Podczas tegorocznych wybo-

rów listy litewskie uzyskały nie-

co więcej głosów, jednak więk-

szość w sejmiku i tym razem

będą stanowili niemcy. Jaką po-
litykę będzie prowadziła ta więk-
szość, kierująca się wskazówkami
Berlina, jest rzeczą jasną. Będzie
ona taka, jakiej zażąda Berlin.

Być może zresztą, uradowani
zwycięzcy zapragną za wszelką
cenę nowych sukcesów i posuną
się dalej, niż się to będzie podo-
bało samemu dyrygentowi.

Jakiej polityki należy oczeki-
wać ze strony sejmiku, wskazują
oświadczenia w prasie.

Opinja ta wskazuje, iż niemcy
po łatwem zwycięstwie w Gene-
wie sądzą, że od Litwy uda się
wszystko uzyskać, potrzeba tylko
polityki silnej woli. Należy więc
oczekiwać, iż niemcy w sejmiku
spróbują osiągnąć nowe sukcesy.
W ich lojalność trudno wierzyć,
niewiele również tutaj pomoże
ostrzeżenie, iż sejmik zostanie
rozwiązany.

Sytuacja przedstawiciela rządu
centralnego wobec sejmiku zaw-
sze była trudna, obecnie zaś sta-
nie się jeszcze trudniejsza, gdyż
Niemcy nietylko uzyskali ponow-
nie większość, lecz po oświadcze-
niu Niemiec, iż będą wtrącały
się do wewnętrznych spraw Litwy,
poczuli się w możności stahiięcia
do otwartej walki z rządem cen-
tralnym i wygrania tej walki, gdyż
już raz zwyciężyli. ,
W ten sposób sytuacja gu-

bernatora jest bardzo utrudniona,
gdyż sprawy wewnętrzne stały się
objektem sporu między Litwą a
Niemcami.

Bezwarunkowo w wyborach
pewną rolę odegrała demagogja.
Faktem jednak jest, iż zwycię-
stwo w Genewie bardzo ułatwiło
agitację Niemcom. Zwycięstwo
genewskie pomogło im łatwiej
zwyciężyć w wyborach Kłajpedz-
kich. Można wątpić, by w innych
warunkach Litwini oraz lojalni
Niemcy mogli uzyskać większość,
lęcz nie ulega wątpliwości, iż
Litwini mogli uzyskać więcej
mandatów i że sami Niemcy nie
tworzyliby większości.

 

<Zamach» na samochód ministra Skład-
kowskiego.

Sąd grodzki na Woli w War-

szawie zgromadził w czwartek

formalne tłumy, ciekawe dowie-

dzenia się jak odbył się „zamach*

na samochód ministra Składkow-

skiego,
„Zamach*, jak opisuje prasa

warsz., zdarzył się w dniu 20 lipca

rb. Pan minister Składkowski je-

chał b. szybko samochodem do

Warszawy przez Ożarów, wioząc:
żonę, pasierbicę żony, 16 letnią,

pannę Coillot, sekretarza ministra

p. Stawickiego i małego 10'let-

niego siostrzeńca.

Był wieczór. Nagle... do auta

wpadł jakiś przedmiot i panna

Coillot uderzona w czoło —

zemdlała.
Samochód zawrócono i zaczęto

szukać winowajcy.
Na drodze najbliżej miejsca,

gdzie wydarzył się wypadek, stał

oparty o sztachety jakiś człowiek.

Jak się okazało był to Stanisław

Buchholc właściciel folwarku, któ-

ry po wieczerzy spacerował przed

swoim domem. ,

Na zapytanie, czy nie rzucał

cokolwiek na drogę, p. Buchholc

kategorycznie stwierdzi, że niczym

nie rzucał. Minister odjechał a

nazajutrz Buchholca aresztowano,

i przetrzymawszy przez tydzień w

areszcie, zwolniono za kaucją w

wysokości 3 tysięcy złotych.

Na rozprawę przybyła mini-

strowa Skladkowska i nieletnia

oskaržycielka 16 letnia pasierbica

ministra.

Adw. Byczkowski, obrońca

Buchholca stwierdził przedewszyst-

kiem, iż sprawa winna być umo-

rzona, gdyż na l-szy termin roz-

prawy poszkodowana pannaCoillot

nie stawiła się, a procedura mó-

wi wyraźnie, iż niestawiennictwo

poszkodowanej osoby w  pierw-
szym terminie  równoznacznem
jest z odstąpieniem od oskarże-
nia i powoduje umorzenie sprawy.

Biorący w tej sprawie udział
prok. Dąbrowski, delegowany
specjalnie do sprawy jakkolwiek
oskarżenie w sądach grodzkich
reprezentuje zwykle policja sprze-

ciwił się umorzeniu sprawy, twier-

dząc, że skoro objął oskarżenie

to postępowanie poszkodowanej
jest nieistotne. -

Adw. Byczkowski podkreślił
jeszcze i drugi fakt, iż p. Coillot
jest nieletnia i nie może sama
występować jako oskaržycielka,
jednakże w odpowiedni na to
min. Składkowska oświadczyła,
że jako matka, popiera oskarże-
nie córki i wnosi o ukaranie Buch-
holca.

Ponieważ p. Składkowska i
jej córka nie mówią po polsku,

sprowadzono z min. Spraw we-
wnętrznych tłomacza,po którego
sekretarz sądu udał się samocho-
dem policyjnym.

10 letni siostrzeniec ministra
utrzymywał, że widział na drodze

trzech ludzi, z których jeden

miał rękę wzniesioną. Pozostali

świadkowie, prócz osób towarzy-

szących poszkodowanej, twierdzi-
li, iż osk. nic nie rzucał, po nic
się nie schylał ani ręki nie pod-

nosił. Twierdzili również, iż chłop-

cy wiejscy rzucali kamykami—w
Buchholca.

Biegły lekarz kategorycznie
oświadczył, że p. Coillot trafiona
być mogła nie cegłą jak to u-

trzymywali świadkowie oskarże-
nia, ale kamyczkiem.

Bana Buchholca skazano na
1 miesiąc więzienia bez zalicze-

nia aresztu prewencyjnego.
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Mniejszošri i polityka narodowošciowa.
Kwestja mniejszości narodo-

wych, która, szczególnie w pań-
stwach Europy środkowej i
wschodniej, staje się coraz bar-
dziej jednem z ważniejszych za-
gadnień i która wskutek trakta-
tów o mniejszościach, narzuco-
nych słabszym państwom na kon-
ferencji pokojowej, zyskała pod-
stawy międzynarodowych gwaran-
cyj, łączy się bezpośrednioz isto-
tą zagadnienia współczesnego
państwa.

Odkąd państwo, pod wpływem
przemian dziejowych, przestało
być własnością panującego księ-
cia i zatraciło charakter stanowy,
występuje na widownię nowy je-
go władca, naród, dla którego
jest ono najwyższą formą organi-
zacji, oraz najdoskonalszą pod-
stawą bytu i rozwoju. Państwo
współczesne to przedewszystkiem
państwo narodowe, w ktėrem
najwyższym sprawdzianem celo-
wości jego poczynań jest wszech-
stronnie pojęty interes panujące-
go narodu, jego bezpieczeństwo,
pełnia duchowego i materjalnego
rozwoju, oraz jego polityczna po-
tęga. Dawny liberalno-demokra-
tyczny pogląd, który poza pań-
stwem widzi jedynie obywatela i
bez względu na poczucie narodo-
we wyznacza mu rolę w życiu
państwowem, coraz bardziej staje
w jawnej sprzecznośności z poli-
tyczną rzeczywistością. Zwolenni-
cy tego poglądu zdają się nie
dostrzegać tej oczywistej prawdy,
że naród nie jest zwyczajną su-
mą poszczególnych mieszkańców
danego terytorjum, ale czemš
nieskończenie większem, zwartą
moralnie społecznością, posiada-
jącą żywą dziejową świadomość
i zbiorową wolę, która wyraża się
zarówno w oryginalnej twórczości
kulturalnej, jak i w działalności
politycznej, mającej na celu prze-
dewszystkiem stworzenie i utrzy-
manie własnego państwa.

W naszych dążeniach i w na-
szem rozumieniu państwo polskie
jest państwem narodu polskiego
ze wszystkiemi konsekwencjami
tego stanu rzeczy. Pod tym wzglę-
dem obce nam są wszelkie kom-
promisy i wahania. Gdyby Polsce
odebrano charakter państwa na-
rodowego, poprostu nie mogłaby
ona istnieć i zamieniłaby się w
twór całkowicie niezdolny do ży-
cia.

Nie wynika z tego, byśmy
chcieli naszym mniejszościom na-
rodowym odebrać prawa obywa-
telskie i poddać je uciskowi po-
litycznemu. Przeciwnie. Dążeniem
naszem jest zapewnienie im w
ramach państwowości polskiej
dogodnych warunków bytu i raz-
woju. Musimy jednak domagać
się od nich nietylko całkowitej
lojalności obywatelskiej, ale i
szczerego uznania naczelnego
stanowiska, jakie w państwie na-
szem należy się narodowi pol-
skiemu. Pretensje poszczególnych
mniejszości do roli współwłaści-
ciela tego państwa, popierane
przez niektóre odłamy naszej
opinji, są sprzeczne z istotnym
interesem państwowym i przed-
stawiają "na przyszłość poważne
niebezpieczeństwo. Doświadczenia
ostatnich lat coraz wyraźniej
wskazują na to, że szereg poli-
tycznych organizacyj mniejszo-
šciowych jest często poprostu
obecnie agenturami, które pra-
cują na naszą zgubę. Byłoby sza-
leństwem zamykać oczy na ten
stan rzeczy i nie wyciągnąć z
niego jedynej konsekwencji, jaką
w danych warunkach jest wzmoc-
nienie narodowego charakteru
państwa polskiego.

Ostatnie wypadki w Małopol-
sce Wschodniej, wywołane przez
organizacje ukraińskie w oparciu
o politykę niemiecką, historja
komunizujących hurtków bialo-
ruskich, zachowanie się mniej-
szości niemieckiej, oraz polityka
żydowska, wskazują wyraźnie, że
nasza spoistość państwowa jest
zagrożona i że naród polski musi
uczynić energiczny wysiłek, .ce-

zapominać, że zamieszkujemy tę
część Europy, w której proces
całkowitego unarodowienia lud-
ności państwowej jeszcze się nie
dokonał. Jeśli na zachodzie gra-
nice polityczne prawie zawsze
pokrywają się z granicami etno-
graficznemi, to na wschodzie
Europy proces ten zaledwie się
rozpoczął i obszary o ludności
mięszanej, oraz o ludności z nie-
wyraźnem poczuciem przynalež-
ności narodowej są zjawiskiem
bardzo rozpowszechnionem.

Polska posiada wiele takich
obszarów, na których od wieków
prowadzi dzieło cywilizacyjne i
które stanowią jej bezsporne
dziedzictwo, nie prawem miecza
i zdobycznego łupu, ale prawem
wolnego zespolenia i olbrzymiej
pracy cywilizacyjnej, jaką w nie
włożyła. Rozbiory i niewola ode-
brały w pewnym stopniu tym
obszarom pierwotny ich polski
charakter, ale nie zdołały w zu-
pełności zetrzeć piętna przeszłoś-
ci. Dziś, znalazłszy się ponownie
w granicach państwa polskiego,
muszą się one zespolić z nim
jaknajściślej i utworzyć z całością
Polski nietylko pod względem
prawnym ale i moralnym niero-
zerwalną całość. Chcąc dojść do
tego, musimy uczynić z zagad-
nienia polityki narodowościowej
jedną z głównych kwestji naszej
twórczości państwowej i rozwią-
zywać go stojąc zawsze twardo
przy zasadzie państwa narodowe-
go. Dopiero wtedy można rozwi-
nąć skuteczną pracę zbliżenia do
narodowości polskiej żywiołów,
oddalonych od niej przez zabory,
i doprowadzić do zgodnego i lo-
jalnego współżycia z ludnością,
która, aczkolwiek nie polska raso-
wo, może się stać, wzamian za
poszanowanie jej lokalnych od-
rębności, szczerze polską  poli-
tycznię i kulturalnie.

To doniosłe zadanie czeka na
nas. Ostatnia już chwila, aby
przystąpić do jego realizacji. U
schyłku dawnej Rzeczpospolitej
kwestja mniejszościowa, w posta-
ci sprawy dezunitów i dessyden-
tów, której nie umieliśmy  roz-
wiązać, odegrała tragiczną rolę
gwoździa do trumny naszej wol-
ności politycznej. Nie powtarzaj-
my błędów przeszłości. Łuny w
Małopolsce Wschodniej i mniej-
szościowe wystąpienia dyplomacji
niemieckiej w Genewie niechaj
będą dla nas nietylko przestrogą,
ale i podnietą do jaknajrychlej-
szego wprowadzenia polityki na-
rodowošciowej na wlašciwe tory.

Zygmunt Berezowski.
(Przyp. Red. - » szeregu oświetleń

głównych spraw w wyborach ze stano-
wiska Stronnictwa Narodowego ukazały
się dotychczas w piśmie naszem kolej-
no: 1. J. Bartoszewicz: Hasła Wyborcze,
2. St, Stroński: Polityka zagraniczna Pol-
ski, 3. R. Rybarski: Prawo i Praworząd-
ność, 4. St. Stroński: Wojsko,5. St. Stroń-
ski: Kościół, 6. R. Rybarski: Przesilenie
gospodarcze. kapitał i kredyt, 7. R. Ry-
barski: Reforma systemu podatkowego.
8. R. Rybarski: Zakres działalności go-
spodarczej Państwa, 9. M. Kozłowski:
Budżet, 10. M. Kozłowskił Oszczędności,
11. R. Rybarski: Polityka społeczna, 12.
B, Wasiutyński: Administracja Państwo-
wa, 13. M. Fijałkowski: Rolnictwo, 14,
F. Godlewski: Rzemiosło (na tle mecha-
nizacji wytwórczości i bezrobocia), 15.
Z. Berezowski: Mniejszości i polityka
narodowościowa)

Życie gospodarcze.
Rząd usiłuje powstrzymać
katastrofalny spadek kursu
polskich papierów w No-

wym Jorku.
Wyjaśnia się obecnie dość za-

gadkowa sprawa wiadomości, ja-
kie kilka dni temu pojawiły się
w prasie o zaciągnięciu przez
rząd polski pożyczki 3 miljono-
wej w Ameryce. Pożyczka ta
miała być użyta na spłatę rat
pożyczkowych w Ameryce i zwol-
nienie z budżetu państwowego
odpowiedniej sumy, przeznaczo-
nej na ten cel.

Bezpośrednio po ukazaniu się
tej wiadomości „sprostowała" ją
jedna z półurzędowych ajencji w
tymi kierunku, że idzie tu rzeko-

WZ CESESIEECFOR

Komunikat ten jest tak skon-
struowany by istotę transakcji ile
możności zasłonić. Jeżeli bowiem
banki mają wyłożyć pewną sumę
pieniędzy na wykupno obligacji
pożyczek polskich przed termi-
nem ich płatności, to jest to
oczywiście pożyczka udzielona
przez te banki rządowi. Celem
jej zaś jest uchronić obligacje
polskie przed dalszym spadkiem
kursu na rynku nowojorskim,
który to spadek, przybrał ostat-
nio rozmiary fatalne. Obecny
kurs obligacji pożyczki stabiliza-
cyjnej jest nieznaczny. Wiadome
są jednak notowania innych obli-
gacji polskich jak n. p. 7 proc.
pożyczki m. Warszawy, której
kurs spadł w dniu 10 bm. o 10
dolarów do 52 oraz pożyczki ślą-
skiej, która spadla o 11 dolarów
do 49 i *4. Spadek kursu papie-
rów polskich jest silniejszy niż
nawet pożyczek niemieckich.
Warszawa przesłała już gotówkę
do N. Jorku na podtrzymanie
kursu swych obligacyj, obecnie
usiłuje to zrobić i rząd, z niez-
nanym dotychczas rezultatem i
na nieznanych bliżej warunkach
umowy z bankami amerykań-
skiemi.

Bezczynność naszej polityki

gospodarczej.
Od szeregu miesięcy lecą na

łeb na szyję — ceny najprzeróż-
niejszych surowców, płodów rol-
nych, hodowlanych, leśnych me-
tali nieżelaznych, produktów na-
ftowych, a dokonywującą się w
świecie rewolucję cen uważa się
za przyczynę potężnego kryzysu
gospodarczego, odczuwanego bo-
leśnie we wszystkich częściach
świata.

Niemcy pragnęliby wykorzy-
stać ten spadek cen. Dążeniem
naszych sąsiadów zachodnich jest
zwiększenie zdolności konkuren-
cyjnej przemysłu niemieckiego
na rynkach zagranicznych, przy
pomocy obniżenia cen wyrobów
gotowych.

Dwie drogi wiodą ku temu
celuwi: — pierwszą — jest  zła-
manie oporu karteli, pragnących
ze względów małostkowego ego-
izmu utrzymać ceny na wygóro-
wanym poziomie; drugą — jest
złamanie oporu organizacyj ro-
botniczych, niegodzących się na
obniżenie poziomu płac.

Zadaie niełatwe, bo i kartele
i związki robotnicze — to potęgi.
A jednak — mimo wielkich tru-
dności wewnętrznych — rząd
niemiecki zabrał się do dzieła,
lansując hasła „Preisabbau“
„Lohnabbau“.  Niewiadomo  ja-
ki wynik da akcja  gabi-
netu Brueninga, jest jednak,fak-
tem, godnym zapisania na dobro
rządowi niemieckiemu, że na-
przekór wszystkiemu podjął się
zadania niesłychanie trudnego,
wymagającego wielkiej odwagi i
zaufania we własne siły oraz —
posiadania programu, obejmują-
cego szerokie horyzonty przy-
szłości.

A-—u nas? Zaprawdę, milej by
nam było pisać o zgoła obojęt-
nych sprawach gospodarczych
np. Venezueli, czy Patagonii, ani-
żeli o sprawach naszego, własne-
go gospodarstwa krajowego. Bo
to, co widzimy, co się u nas
dzieje, doprowadza człowieka, go-
spodarczo - myślącego, do rozpa-
czy: Wystarczy kilka cyfr, aby
wytłumaczyć nasz stan psychiczny:

Spadają ceny podstawowych
artykułów w tempie dotychczas
niewidzianem, a koszty utrzyma-
nia w miastach, jak sterczały, tak
sterczą na dawnej wysokości.
Przy spadku ceny np. żyta o
przeszło 50 proc. (z 43,10 zł. na
19,81 zł.) wskaźnik kosztów utrzy-
mania w stolicy (r. 1927—100)
spadł o 1,1 proc. (98,9).

Czy to niesłychane? Czy to
nie wymaga sprężystej, natych-
miastowej interwencji ze strony
t. zw. czynników miarodajnych?
Chyba inne zgoła sprawy tak
bardzo absorbują owe czynniki,
że nie mają one czasu na spra-
wy rzeczywiście istotne.

lem zaradzenia złemu. Represje
policyjne rządu nie zdadzą się na
nic, jeśli nie zjawi się racjonalna
polityka narodowościowa, która
weźmie za punkt wyjścia zasadę
państwa narodowego. Nie należy

mo nie o zaciągnięcie pożyczki,
ale o przedterminowy skup obli-
gacji pożyczki stabilizacyjnej, któ-
rego miałyby dokonać niektóre
banki amerykańskie, wykorzystu-
jąc niski ich obecnie kurs.

Przecież, gdybyśmy mieli bar-
dziej elastyczną politykę gospo-
darczą, moglibyśmy z tego zła,
jakiem jest kryzys, skorzystać,
jak to czynią Niemcy.  Przy-
tem nam o tyle łatwiejby to
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Udręczony
człowiek.

Dokucza mu reumatyzm,
a w domu niema tabletek
Aspiriny. Jeśli jest roz-
sądny, pomyśli o tem,

aby nabyć natychmiast

w apłece oryginalnych

tabletek Aspiriny, które

uśmierzają bóle.

Istnieje tylko jedna

ASPIRINA( 
 

   

Każde opakowanie i każda tabletka RY i-
nalnej Aspuwiny opairzone są znakiem BA ER.

 

 

poszło, jako, że nie  po-
trzebujemy—tak jak Niemcy, za-
biegać o obniżenie poziomu plac,
bo płace w Polsce są niskie.

Niemcy poddały konsekwent-
nej rewizji kartelową politykę cen.
A my? Niebywała płodność legi-
slatywna jakoś zawiodła, skoro
nie zdobyliśmy się nawet na pod-
stawową ustawę kartelową, będą-
cą instrumentem dozoru nad kar-
telami.

Dlaczego do tej pory jej nie
wydano? Dlaczego odnośne pro-
jekty—o których istnieniu wiemy
z pewnością—spoczywają w za-
ciszu biurek?

Jugosławia uzyskała we
Francji pożyczkę.

O kredycie dia Polski nadal nic
nie słychać.

Pisma niemieckie donoszą, że
francuskie konsorcjum przemy-
słowo - bankowe zaproponowało
rządowi jugosłowiańskiemu  po-

życzkę kolejową w wysokości 1!/,
miljarda franków. W skład wspom-
nianego konsorcjum wchodzą Cre-
dit Lyonnais. Banque de Paris i
des Pays Bas, jakoteż koncerny
przemysłowe Schneider-Creuzot i
Loucheur. Warunki oferowanej
pożyczki są korzystne, ponieważ
kurs emisyjny ma wynosić 95*/,,
a oprocentowanie 5!/,7/,„, Jugo-
sławja miałaby zobowiązać się, w
razie otrzymania pożyczki, do
sprowadzania całego materjału
kolejowego z Francji.

Więc nawet Jugosławja uzy-
skała na rynku francuskim po-
życzkę państwową. podczas gdy
Polska, mimo sojuszu z Francją
nie może dotychczas uzyskać ża-
dnych widoków na kredyt który-
by ułatwił ruszenie z miejsca w
obecnym kryzysie gospodarczym.
Ten brak kredytu i zaufania ryn-
ku finansowego, (nietylko zresztą
francuskiego, jest wielce zna-
mienny).

 

Z prasy.
Potrzeby Wileńszczyzny.

W związku z naradą gospo-
darczą, która odbyła się na Zam-
ku warszawskim we czwartek, pi-
sze organ episkopatu „Polska“:

Wilno ma wielką przeszłość histo-
ryczną i wielkie ambicje i nie chce po-
godzić się z rolą zacisznego miasta
uniwersyteckiego i wojewódzkiego. Po-
trzebne są wobec tego energiczne kro-
ki, rozszerzające zasięg kulturalnych
i gospodarczych wpływów tego grodu.

Ziemia Wileńska i Nowogródzkie,
srodze dotknięte przez klęskę wojenną,
z natury swej niebogate, by wyjść z
obecnego stanu zaniedbania — wyma-
gać muszą ze strony państwa poważ-
nych nakładów pieniężnych. Półśrodki
nic tu nie pomogą, będą nawet szko-
dliwe, dając fałszywe wrażenie naszej
niemocy, czego musimy tu za wszelką
cenę uniknąć!

Trzeba sobie zdać sprawę z tego,
że jeśli Pomorze z Gdynią jest naszą
brarną morską, otwierającą drogi na
szeroki świat zachodni — to Wi-
leńszczyzna jest taką samą bramą lą-
dową, wiodącą na Wschód rosyjski, hen
do oceanu Spokojnego, i stepów Azji
Srodkowej.

Nauczyliśmy się już nie lekceważyć
Pomorza i dyni — nauczmy się
wreszcie i cenić posiadanie Wilna i No-
wogródka...

Bez województw wschodnich nie-
masz Polski mocarstwowej, tak samo
jak-nie masz jej bez Pomorza i bez
Małopolski Wschodniej. Nie przypadek
historyczny połączył ziemie te z Rzecz-
pospolitą — lecz rozwój naszego orga-
nlzmu narodowego i jego najżywotniej-
sze potrzeby.

Posiadając zaś Wiłno i Nowogró-
dek, ojczyznę Mickiewicza, — wszystko
uczynić należy, by kraj ten zakwiił pod
naszemi rządami, by jego ludność czuła
słę zadowolona i szczęśliwa. Środki ma-
my skromne, ale Przy silnej woli i z te
mi środkami bardzo dużo uczynić można,

Nakazy chwili.

Katowicka „Polonja“ w ten
sposób formułuje obowiązki po-
laka-katolika w obecnej dobie
przedwyborczej.

Żaden obywatel kraju, obywatel w
istotnem znaczeniu słowa, nie powinien
lekceważyć wyborów.

Czyż może zasługiwać na miano
dobrego chrześcijanina-katolika obywa-
tei, który usuwał się całkowicie od
wszelkiej polityki? Obowiązek obywa-
telski jest częścią obowiązku chrześci-
jańskiego. Aby być dobrym chrześcija-
ninem, należy być czynnym obywatelem.
Obojętni lub usuwający się od życia po-
litycznego są złymi obywatelami. Jakiż
katolik może odmówić swej pomocy tym,
którzy na polu politycznem pracują nad
realizowaniem chrześcijańskiego ustroju
w państwie? Taki katolik opuszcza i o-
słabia swą własną sprawę.

Obowiązek obywatelski zresztą nie
ogranicza się wyłącznie do złożenla w
urnie kartki wyborczej

Żąda, by poświęcano się i walczo-
no bronią idei i zasad, przedewszyst-
kiem w przedwyborczym okresie.

Stronnictwo, które pragnie wprowa-
dzić zasady katolickie do zbiorowego

życia, potrzebuje pełnego moralnego
i materjalnego poparcia wszystkich co
ten program podzielają i z nim sympa-
tyzują.

Wszędzie, gdzie można zdobyć ko-
goś dla jego ideologji, winno się nie
żałować wysiłków, by go pozyskać przy
pomocy słowa. broszurki, odezwy, by
go zachęcić do wzięcia udziału w pra-
cy. Wszyscy, do których stronnictwo
zwraca Się z prośbą o osobisty udział
w organizowaniu kampanji wyborczej,
powinni odpowiedzieć na wezwanie i
nie wahać się z ofiarowaniem swych
chwil wolnych dla dobra wspólnej
sprawy.

Sanacyjne kłamstwo.

Czołowy organ „sanacji* „Ga-
zeta Poska“, „uzdrawiająca“ bied-
ną Polskę przy pomocy kłamstwa
i prowokacji, wystąpił w ostatnim
n-rze pod naszym adresem z na-
stępującyra zarzutem.

Właściwa rocznica zajęcia Wilna
przez gen. Żeligowskiego przypada na
dzień 9 października. W dniu tym uka-
zały się w „Słowie* „Kurjerze Wileń-
skim* i „Expresie wspomnienia roczni-
cowe i syntetyczne zarysy całości wy-
darzeń. Jednolity w tym wypadku front
prasy polskiej naruszył endecki „Dzien-
nik Wileński", nie wspominając ani je-
dnem słowem o rocznicy.

Radosnej dla nas wszystkich
rocznicy wyzwolenia Wilna nie
pominęliśmy milczeniem ani razu
w ciągu tych dziesięciu lat, jakoż

i obecnie w dwóch kolejnych
numerach z dn. 9-go i 10. X. za-
mieściliśmy barwne i serdecznie
odczute wspomnienia świadka p.
Marji Reuttówny pt. „Dni Radości.
Kartki z pamiętnika 1920 r. 8I
9 października".

Ileż to razy, pod adresem pra-
sy sanacyjnej, w szczególności
zaś „Gazety Polskiej*, wypada
nam przypominać staropolski zwy
czaj, który zmuszał oszczercę
wleść pod stół i zaszczekawszy
oświadczyć: zełgałem jak p'es.

Nie Feurstein, lecz Fried-
mann.

„Gazeta Warsz." podaje na-
stępujący list. przysłany jej z Dro-
hobycza do zamieszczenia:
W Drohobyczu, 13 października 1930.
Szanowna Redakcjol
Wyczytałem w poczvtnem piśmie

Panów, że Prezesem Najwyższej Izby
Kontrolnej został zamianowany p. ge-
nerał Jakób Krzemieński (Feuerstein).

Otóż w obronie honoru mojej ro-
dziny, która trwa wiernie przy wierze
ojców naszych, muszę sprostować, że
p. Krzemieński nigdy nie nosił naszego
nazwiska Feuerstein, lecz nazywał się,

„z właściwą

 Nr. 241 |

nazwiska dr. Krzemieński zechce pisać |
Friedmann a nie Feuerstein

Pozostaje z szacunkiem
Izaak Feuerstein.

Należy nadmienić, że p. Krze-
mieński (Friedmann) nie jest
jeszcze mianowany prezesem
Najw. Izby Kontroli, lecz według
pogłosek ma być dopiero mia-
nowany po dymisji dotychczaso-
wego prezesa prof. Wróblew-
skiego.

Głos wychodźców polskich.
Jednem z pism wychodźczych,

które stale odnosiło się do obo-
zu sanacyjnego w Polsce  nietyl-
ko łojalnie, ale wprost życzliwie,
jest wychodzący w Lille „Wiarus
Polski”, redagowany i wydawany
przez b. wojewodę pomorskiego
p. Brejskiego. Pan Brejski poczy-
tywał sobie nawet za zasługę, że
„obozowi marszałka Piłsudskie.
przysporzył we Francji niemało
zwolenników a nawet wielbicieli".
Zmieniły się atoli czasy i pod
wpływem szeregu wydarzeń w
Polsce zmieniły się także i za-
patrywania „Wiarusa Polskiego”
na „sanację”. Nastąpiło otrzeźwię
nie. W jednym z ostatnich arty!

=

kułów wylicza b. wojewoda z roz- |
goryczeniem grzechy sanacji.
Rorczarowanie następowało po
rozczarowaniu, a „kilka artyku-
łów i wywiadów dopełniły miary
rozczarowania i odepchnęły od
wodza sanacji najpobłażliwszych
przyjaciół a mawet najzapaleń-
szych wielbicieli

I stało się to, czego pan Brej-
ski nie spodziewał się, a co dziś
stwierdza z rozpaczą w sercu:

— „Polityka sanacyjna rozbija spo-
łeczeństwo a nawet odpędza od Polski
szczerych Polaków dzielnic nieoswobo-
dzonych. Wszak z Opola donoszą, że
młodzież akademicka polska pod za-
borem niemieckim oświadczyła, że wy-
tworzone w Polsce stosunki uniemożli-
wiają jej pracę dla kultury polskiej.
Nie inaczej dzieje się na wychodżtwie*.

Takie więc są nastroje wśród
wychodźtwa polskiego we Francji.
Kto na tem zyska? Polska nie —
to pewne. :
 

Mniejszościowa większość.
Dn. 17 bm. utartym zwycza-

jem odbyło się zebranie studen-

tów-medyków drugiego kursu, ce-

lem wyboru starosty. Zaraz na

wstępie zarysowały się dwa obo-

zy: z jednej strony Polacy, obok |
których bardzo lojalnie stanęli

studenci Rosjanie—z drugiej stro-

ny żydzi, stanowiący na drugim

kursie medycyny 45 proc., popar-

ci przez białorusinów, ukraińców i

kilku degeneratów. Żydzi zmiarko-

wawszy, że większość jest po

stronie... „mniejszóści”, z punktu

tej rasie arogancją,

zajęli stanowisko zaczepne, wobec

czego Polakom nie pozostawało

nic innego, jak opuścić salę.

Przewodniczący wobec braku

quorum zebranie odroczył.

Studentom Polakom należy się

uznanie za dzielną obronę praw,

jakie im — Polakom — w pol-
skiej ojczyznie, w polskiej uczelni

winne przysługiwać.

Wypadek ten jest

jeszcze przykładem do czego do-

prowadza niepoczytalna polityka

narodowościowa w naszych uni- |

wersytetach, gdzie większość pol-

ska zostaje przemocą spychana

do rzędu—mniejszości.
 

Listy do Redakcji.
Pana Redaktora Dziennika Wileńskiego.

W Nr. 219 Pańskiego pisma z dnia
23 września r. b. w kronice policyjnej
była wzmianka źe wnocy z soboty na
niedzielę c; z 20 na 21 września r. b,
w tajnym domu gzy hazardowej znaj-
dował się między
„emerytowany.pułkownik*. Po zbadaniu
taj sprawy wyjaśniło się że żaden z
emerytowanych oficerów,
cych do Stowarzyszenia oli-

jednym

innymi osobnikami |

„należą |

cerów pszeniesionych wstan |
spoczynku emerytów wojskowych)
nie był w tajnym domu gry i udziału w

kiedy jeszcze był żydem, Friedmann.
Nikt z naszej rodziny nigdy nie zmienił
ani nazwiska, ani wiary 1 dlatego boli
mnie, że w prasie imputuje się nam
podobne rzeczy.

Dlatego będę bardzo zobowiązany
Szanownej Redakcji, jeżeli zawsze obok

grze nie przyjmował.
Wobec powyższego prosimy o wy-

drukowanie powyższej naszej odezwy.
ZARZĄD.

Wilno, 17.X 1939.

J. N. POTAPIENKO. 10

listoja pownej komuny.
Ze wspomnień studenta.

Po powrocie do domu wbiegł do swego po-
koju i rozpłakał się jak dziecko, potem, uspokoiw-
szy się nieco, z zaczerwienionemi, jeszcze łez peł-
nemi oczyma poszedł do wdowy i wyznał jej
wszystko szczerze. Babę coś za serce chwyciło —
kobiety już mają wrodzony instynkt macierzyński...
uściskała chłopca, potem zabrała od niego resztę
pieniędzy, sama pobiegła na rynek, dokupiła tego
i owego, coś nie coś od siebie dołożyła, dość że
po naszym powrocie zastaliśmy na stole cały pół-
misek kotletów wcale smakowitych. O ile smako-
wite być mogą kotlety z mięsa—„dla psów”.

Jagiełonow z czasem dopiero opowiedział
nam swoje przejścia. Była to dla niego ciężka ale
skuteczna lekcja. Na przyszłość wyzbył się całko-
wicie wszelkiej bojaźni, to też ile razy wypadała
na niego kolej gotowania obiadu, szedł śmiało do
jatki i z pewną miną żądał „mięsa dla psów”.
Bardzo wątpliwem jednak wydaje się, aby sklepowi,

ze względu na jego wygląd, mieli jakiekolwiek
pod tym względem złudzenia.

„PAW.

Kilka wykładów ż dziedziny ekonomii poli-
tycznej.

W ciągu dwóch tygodni przywykliśmy do ta-
kiego życia i do naszych nowych obowiązków.
Dwie były niewątpliwie dodatnie strony życia ko-
munistycznego: ciezpłe mieszkanie i ciepła strawa.
Co prawda ciepłe mieszkanie zawdzieczališmy nie
tyle ustrojowi komunistycznemu ile tej okolicznoś-
ci, że gospodyni piekła prośfiry, zaś nasze zupy
i kotlety (na tem bowiem ograniczało się nasze
menu) były równie:ż dziełem jej rąk. Działo się to
tak, że dyżurny członek komuny sam zwykle za-
bierał się do gotowania obiadu, gospodyni czas
niejakiś milcząco, z podełba przyglądała się temu,
nareszcie nie mogła dłużej wytrzymać, odpychała
go wstronę i sama konczyla obiad, na czem my
zresztą najlepiej wy/chodziliśmy.

Dnia dziesiątego naszego współżycia zaszło
pierwsze, drobne '1ieporozumienie. Nasz skarbnik
Kirdiaga oświadczył, iż sumy komunalne zostały
zużyte i że w remanencie u niego pozostało za-
ledwo 7 kopiejek.

Fiedia, najpiraktyczniejszy z nas trzech zapro-
testował ostrożnirp:

— Według mego rachunku wydaliśmy dotąd
nas dwóch i Jagiełonowa i z

tego zresztą powinno było zostać 34 kop. nie zaś
sumę złożoną przez

siedem.
-- Rachunek twój jest zupełnie ścisły—odpo-

wiedział Kirdiaga.
—Przypuszczaliśmy,

swoją część do wspólnej kasy.
— To przypuszczenie

słuszne.

każ swoje kieszenie.
— To też dotrzymałem słowa i przetrząsłem

je sumiennie... niesteiy nic nie znalazłera.
— To jednak nie zupełnie sprawiedliwe...

rację...
sprawiedliwe. Ale wskaż mi choć jeden postępek
ludzki który byłby zupełnie sprawiedliwy. Nie znaj-

Na tem właśnie
polega różnica pomiędzy człowiekiem a bóstwem,
że życie nasze pełne jest biędów i odchyleń od
ideału prawdy i sprawiedliwości. Fbsolutna dosko-
nałość jest wyłącznym przymiotem bóstwa.

że to wszystko nie prze-

— Towarzyszu, masz

dziesz takiego na całym świecie.

— Przyznam ci się,
konywa mnie.

— Jeżeli to się nie przekonywa, użyję innego

argumentu, bardziej przystępnego dla twego ma-
terjalistycznego umysłu. Zważ więc, że By 3 z rachunku.
formujemy komunę. Na czem zasadza się ko

że ty również wniesiesz

było nie

— Jakto? Przecież sam mówiłeś, że przesu:

Komuna jest to taka forma współżycia ludzkiego,
przy której wszystko, z czego korzystamy, stanowi
jednocześnie własność ogółu, oraz każdego członka
z osobna. Takim sposobem pieniądze, które ty
wpłaciłeś, lub np. Jagiełonow, z tą chwilą jak wpły-

nęły do naszej kasy komunalnej, przestały być
twoją lub Jagiełonowa własnością, one
własnością wspólną, a więc ani ty, ani Jagiełonow
nie możecie do tych pieniędzy większych rościć
pretensji, niż ja... słowem są one tak dobrze moje
jak i wasze. Zrozumiałeś?.,. Nareszcie... Widzę, że
przydałoby się tobie zapoznać się nieco bliżej
z ekonomją polityczną... to bardzo pożyteczna wie-
dza. Pozatem powinieneś jeszcze ot co rozważyć:
mnie się w tej chwili nie powodzi — tobie się po-

zupełnie

to wcale nie
ruble i kcpiejek pięćdziesiąt, które o każdej chwili
możesz otrzymać. Ale szczęście jest zmienne, może

się zdarzyć, że jutro mnie przytrafi się robota, ty

zaś będziesz bez zajęcia—wtedy zapracowane  pie-
niądze złożę do wspólnej kasy i będą one tak
dobrze twoją własnością jak moją. A teraz zrozu-
miałeś?

— Przypuśćmy, że zrozumiałem—odparł Fie-
dia—przypuśćmy, że ty masz rację, nie ja, ale wy-
tłumacz mi w takim razie, dla czego w kasie po-

zostało tylko 7 kop. zamiast 34, ja

muna [9-6 1)

 

stały się |

wodzi, wiem, że za przepisywanie należą ci się dwa |

wypadałoby
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Kronika Przedwyborcza.
Osiatecznie ustalone listy

państwowe.

WARSZAWA. (Pat). W Nr. 241

„Monitora Polskiego” z dnia 17

października 1930 r. zamieszczone

zostało ogłoszenie generalnego

komisarza wyborczego, który dzia-

łając w myśl art. 60 ordynacji

wyborczej do Sejmu, ogłasza

ważnie zgłoszone listy państwo-

we do Sejmu i Senatu w formie

ustalonej przez PaństwowąKo-

misję Wyborczą. Ważnie zgłoszo-

no następujące listy:
A. Listy państwowe kandyda-

tów do Sejmu:
SB. BW. R. 2)5-P> PJS:

dawna Fr. Rew., 3) unieważniona,

4) Lista Narodowa, 5) Blok Le-
*wicy Socjalistycznej (Bund, N. S.

P. P.), 6) Zydowski Robotniczy

Komitet Wyborczy Poalej-Sjon,

7) Związek Obrony Państwa i

Wolności Ludu (Stronnictwa Cen-

trolewu—P. P. S$, P. S. L. Wy-

zwolenie, Stronnictwo Chłopskie,

P. S. L. Piast i N. P. R.), 8) unie-

ważniona, 9) nie było, 10) unie-

ważniona, 11) Ukraińsko-Białoru-

ski Blok Wyborczy, 12) Niemiecki

Blok Wyborczy, 13) unieważniona,

14) Blok Narodowo-Zydowski w

Małopolsce, 15) Ruska Selanska

Organizacja, 16) unieważniona,

17) Blok Obrony praw Narodo-

wości Zydowskiej w Polsce, 18)

Ogólno-Zydowski Narodowy Blok

Gospodarczy do Sejmu i Senatu,

19) Katolicki Blok Ludowy, 20)

unieważniona, 21) Monarchistycz-

na Organizacja Wszechstanowa
(M. O. W.).

B. Listy państwowe kandyda-

tów do Senatu.
1) B.B. W: R.- 2) PSP. S.

Dawna Fr. Rew., 4) Lista Naro-

dowa, 7) Związek Obrony Prawa

i Wolności Ludu (Centrolew), 11)

Ukraińsko - Białoruski Blok wy-

borczy, 12) Niemiecki Blok Wy-

borczy, 12) Blok Narodowy Zy-

dowski w Małopolsce, 17) Blok

Obrony Praw Narodowości Zy-

dowskiej w Polsce, 18) Ogólno -
Zydowski Gospodarczy do Sejmu

i Senatu, 19) Katolicki Blok Lu-

dowy.
Inne listy do Senatu nie były

zgłoszone, względnie zostały unie-
ważnione.

Listy Narodowe w Wielko-
polsce.

Okręgowe Listy Narodowe
w Wielkopolsce i na Pomorzu

do Sejmu i Senatu we wszystkich

okręgach mają na pierwszem

miejscu Wojciecha Trąmpczyń-

skiego.
Kandydują na Listach Naro-

dowych do Sejmu między innemi:
Fr. Górka, prezes związku towa-
rzystw przemysłowych i rzemieśl-

niczych, bb. posłowie B. Winiar-
ski, J. Petrycki, Kawecki, Lewan-
dowski, J. Mazur, red. St. Sacha,
a nadto ks. kan. Łosiński i inni.

Do Senatu kandydują m. in.
b. senator dr. M. Seyda, ks. F.
Bolt i inni.

Lista Narodowa w Warsza-
wie.

W okręgu m. Warszawy na
pierwszych miejscach stoją: prof.
R. Rybarski, b. prezes Klubu Na-

rodowego w Sejmie, adw. Jan
Nowodworski, Fr. Maryański, pre-
zes Związku rzemieślników chrze-
ścijan, Z. Zaleska, publicystka
it. d., do Senatu: prof. B. Wa-
siutyński, b. senator, ks. Marceli
Godlewski i t. d.

Lista Narodowa.
W podanej wczoraj przez nas

Liście Narodowej kandydatów do
Sejmu wkradły się dwa błędy
przy przepisywaniu z listy:

Dr. Odyniec, kandydujący na

drugiem miejscu, ma na imię
Wacław, nie Karol, jak błęd-
nie podano. Nazwisko kandy-

data na piątem miejscu brzmi
Czepulonis, nie Czekulonis.

REWARE0 CIPA ITASTERCTF:

JEZIORO DRYŚWIATY
„Jezioro ciche, czysie jak žwier-

ciadło,
Pali się blaskiem do zorzy wie-

czornej“.
w. Pol

Jakkolwiek okolice jeziora

Dryświackiego nie posiadają ta-

kiej malowniczości, jaką odzna-

cza się wspaniały Narocz, to jed-

nak ze względu na swoiste skon-

densowanie piękna przyrody i

wpływające stąd źródło wrażeń

= hydrograficznych i estetycznych

ze wszech miar uwagi są godne

i poznania warte. — Jezioro Dry-

świackie położone jest w powie-
cie Brasławskim, niedaleko gra-
nicy z Łotwą, w najbardziej na
północ wysuniętej połaci poje-
zierza Swięciańskiego, „krainą je-

zior” zwanego, tu bowiem naj-

obficiej grupują się nasze jezio-
ra, nadając krajobrazowi wiaści-

we piętno, odrębny charakter.

Miejscowość silnie pofałdowana
przez łańcuchy pagórków i wy-

niosłości, pomiędzy któremi tu i

owdzie rozlane są mniejsze lub
większe zbiorniki wodne,—w lasy
naogół uboga, tworzy krajobraz
na pierwszy rzut oka bezbarwny
i monotonny, mimo to jednak
nie pozbawiony powagi i uroku—

Szeroki rozgłos jeziora datuje się
od wielkiej wojny; o huragano-
wym ogniu artyłerji w rejonie

Wspólna lista Chrześcijań-
skiej Demokracji i Stron-
nictwa Narodowego w okrę-

gu Lidzkim.
Na skutek porozumienia Stron-

nictwa Narodowego i Chrześcijań-
skiej Demokracji w okręgu Lidz-
kim została zgłoszona wspólna
lista kandydatów do Sejmu. Lista
ta została przyłączona do listy
państwowej Chrześcijańskiej De-
mokracji i będzie nosiła nazwę
„Katolicki Blok Ludowy"Nr. 19.

Na liście w okręgu Lidzkim
figurują następujący kandydaci:

1. Harniewicz Hipolit (Ch. D.)
z Lidy.

2. Red. Kodź Stanisław (Str.
Nar.) z Wilna.

3. Stasiewicz Zygmunt rolnik
z Lidy.

4. Łastowski Jan, rolnik ze
wsi Słobódka, gm. Graużyskiej,
pow. Oszmiańskiego.

5. Jarzębowski Stanisław,
bankowiec z Wilejki powiatowej.

6. Pieniążek Władysław, ro|-
nik z pow. Szczuczyńskiego.

Wszyscy narodowcy-katolicy w
okręgu Lidzkim obejmującym po-
wiaty Lidzki, Oszmiański Szczu-
czynski, Wilejski, Mołodeczań-
ski I Wołożyński głosować będą
do Sejmu na listę Nr. 19.

Do Senatu w pow. Oszmiań-
skim, Wilejskim i Mołodeczańskim
należy głosować na Nr. 4.

Magistrat m. Grodna oddany
pod sąd za złe sporządzenie

list wyborczych.
Pierwszy wypadek zastosowa-

nia rozporządzenia Prezydenta

Rzeczypospolitej o ochronie wy-

borów do Sejmu i Senatu miał
miejsce w Grodnie. Prokurator

Sądu ;Okręgowego pociągnął do

odpowiedzialności Magistrat m.

Grodna z powodu wadliwego i

chaotycznego sporządzenia spisu

wyborców do Sejmu i Senatu.

Spisy te są tak fatalnie spo-

rządzone, iż zdarza się, że osoby

nieżyjące figurują w spisach.

Przy kontroli spisów ujawnio-

no kilka takich wypadków, iż

jedne i te same osoby figurowały

w kilku listach tylko zmienione

były ich zawody.

W myśl rozporządzenia P. Prez.

Rzplitej winnym grozi kara do 5

lat więzienia.

Wojskowe auto dia celów
agitacji B. B.

Donoszą nam z Giębokiego:
Niejaki p. Tołłoczko, mąż dla

sanacji zasłużony niezmiernie,
rozpoczął już swe urzędowanie,
ale nie w Kasie Chorych, gdzie
jest kierownikiem, lecz w agi-
tacji na rzecz B. B. Jeździ on
sobie całemi dniami luksusowem
autem po powiecie i zebrawszy
w każdem większem osiedlu lu-
dzi, siedzących na urzędach pań-
stwowych i samorządowych, pou-
cža ich, jak należy przeprowa-
dzić wybory, aby uzyskać 300
mandatów dla sanacji.

Nie zawsze mu się to udaje.
Ale to trudno, ludzie są nie-
wdzięczni i nie mogą się poznać
na dobrobycie, jaki w Polsce za-
panował po maju 1926 r. Nie o
to tu jednak chodzi. Choć ten
p. Tołłoczko jest kierownikiem
Kasy Chorych i jako takiemu nie
bardzo mu wypada agitować, to
jednak niechby robił tę swoją
robotę, umarłemu i kadzidło nie
pomoże. Dziwi nas tylko; skąd
ten pan ma samochód, bo prze-
cież B. B. jest „b. biedne” i na-
pewno je nie stać na własny. A
pozatem dziwnym zbiegiem oko-
liczności auto to posiada numer
wojskowy.

Auto się niszczy i zużywa du-

Dryświat częstokrotnie wspomi-
nają komunikaty głównej kwate-
ry zarówno rosyjskiej jak i nie-
mieckiej; okalające ze wszech
stron jezioro głębokie rowy strze-
leckie wraz z gęsto rozsianemi
wśród dalszych i bliższych garba-
tych wyniosłości potężne schro-
ny betonowe, napotykane na każ-
dym niemal kroku niezabliźnione
dotychczas jamy i wyrwy od cięż-
kich pocisków at, — oto
zbyt jaskrawe reminiscencje nie-
dawnej burzy wojennej. Wzdłuż
południowo - zachodniego brzegu
jeziora ciągnęła się linja Hinden-
burga, brzeg zaś północno:wscho-
dni był przez wojska rosyjskie
zajęty. Położone na półwyspie
miasteczko Dryświaty w r. 1915
uległo zbombardowaniu i całko-
witemu zniszczeniu, z całego kom-
pleksu budynków ocalały cerkiew
i plebanja księdza prawosławne-
go. W chwili obecnej miasteczko
liczy kilkadziesiąt domów i jest
w fazie dzwigania się z gruzów i
popiołów. — Jezioro obejmuje
obszar, równający się 4575 ha,
najdłuższy wymiar, według Strel-
bickiego, wynosi około 11 klm.,
największa szerokość 9 klm., dno
dostatecznie głębokie, są miejsca
o głębokości 53 mtr. Grunt silnie
zamulony i szlamisty; od gniją-
cych wodorostów powstają eksplo-
dujące gazy które z wielką siłą

 

żo benzyny, która przecież kosz-
tuje b. drogo. A kto za to za-
płaci?

Czyżby p. pułk. Kaliński, do-
wódca stacjonującego w Głębo-
kiem pułku, nic o tem używaniu
auta z numerem wojskowym dla
agitacji wyborczej nie wiedział?

Niesłychanie podstępna
akcja we Lwowie.

Lwowski „Dziennik Ludowy*
donosi:

Próby oszustów wyborczych
przybrały wielkie rozmiary. Jakieś
indywidua nietylko zgłaszały w
komisjach masowo wyborców po
kilkudziesięciu naraz, ale wniosły
protesty przeciwko tysiącom wy-
borców. Na tej podstawie komi-
sje wyborcze rozesłały ubiegłej
niedzieli około 18 tysięcy listów
do wyborców o utracie prawa
głosowania w razie nieprzedioże-
nia do 3 dni dowodu obywatel-
stwa.

Celowa ta i przewrotna robota,
obliczona na pozbawienie prawa
głosowania, godząca przedewszy-
stkiem w prawo obywatelskie
najbiedniejszych, dokonana zo-
stała w ostatniej chwili, by szan-
se przeciwdziałania zmniejszyć
do minimum. W sobotę, wszyst-

kie komisje nawiedzili osobnicy,
wnosząc całemi paczkami „rekla-
macje".

A dalej „Dzien. Lud.*
Mamy tu do czynienia

nową akcją, mającą na celu po-
zbawienie prawa  wy“orczego
tysięcy osób. Obliczona ona jest
na stuprocentowe powodzenie.
Protesty wniesiono w ostatnim
dniu, ażeby utrudnić przedsta-
wienie dowodów obywatelstwa,
które musi się przedłożyć do 3
dni. Ponieważ uzyskanie takich
dowodów w ciągu tak krótkiego
czasu i przy nastawieniu odnoś-
nych czynników nie należy do
rzeczy łatwych, — prawa głoso-
wania pozbawia się niewiadomo
jak wielką liczbę wyborców.

Dla pełniejszej charakterystyki
metod, jakie rozpętano w tej
akcji, świadczy fakt, iż protest
m. in.—jak stwierdzono — wniósł
jakiś nieboszczyk.

Protesty te obejmują prze-
ważnie kłasę pracującą. M. in.
setki dozorców pod groźbą utra-
ty prawa do głosowania mają
przedłożyć dowody obywatelstwa.
Ostrze więc tej akcji zostało skie-
rowane przedewszystkiem przeciw
ludziom pracy.

pisze:
z pla-

 

NA NASZYCH POGRANICZACH.
Aresztowanie niebezpiecznego oszusta na granicy.

Onegdaj w pobliżu granicy li-
tewskiej w rejonie Olkienik zo-
stał aresztowany niejaki Stani-
sław Pilicki, podający się za fun-
kcjonarjusza policji politycznej.

„Detektyw“ ten oświadczył,
iż ściga podejrzaną osobę, która
usiłuje zbiec do Litwy.

Okazało się jednak, iż on to
właśniey miał zamiar przedostać
się do Litwy, wobec czego skie-
rowano go do władz śledczych.
W wyniku badania stwierdzono,
iż rzekomy wywiadowca jest zna-
nym i oddawna poszukiwanym
przez policję warszawską oszu-
stem Długokęckim.

Bezczelny ten oszust był ści-
gany przez całe brygady śledcze
i zawsze sprytny szantażysta wy-
mykał się w najgroźniejszym mo-
mencie. s

Jedną z najgłośniejszych spra-
wek tego nieuchwytnego oszusta
było zuchwałe zaaresztowanie za-
wiadowcy stacji Warszawa—Mło-
ciny, A. Zatanowa, i osadzenie
go w jednym z warszawskich ko-
misarjatów P. P., rzekomo do
dyspozycji władz śledczych.

Sport.
Jutro bieg na przełaj o mi-

strzostwo Polski.

Jutro w  Zakrecie zbiorą się
tłumy, by przyglądać się walce o
mistrzostwo Polski w biegu na
przełaj.

Dotychczas zgłoszeni zostali
zawodnicy: Kusocinski Janusz

Nowacki Wiktor
(Warszawianka), Adamczyk Ta-
deusz (Orzeł), Zembo Bogusław
(Orzeł), Jurkowski Aleksander (A.
Z. S$. Warszawa), Milcz Józef (1 p.p.
leg.), Puzilewicz Wacław (Pogoń),
Łabuć Czesiaw (A. Z. $.), Urba-
nowicz Jan (Sokół), Bobowicz
Mieczysław ($. M. P.).

Jak widzimy brak jest zgło-
szenia zawodników Górnego Slą-
ska i Lwowa. Sawaryn, który za-
powiedział swój udział tymczasem
jeszcze zgłoszenia nie nadesłał
(szkoda).

Najwięcej szans i możliwości
ma Kusociński, o zdobyciu dru-
giego miejsca trudno jest stawiać
jakieś przewidywania, ale w każ-
dym bądź razie należeć ono bę-
dzie do któregoś z przyjezdnych
zawodników. Micz może zająć
trzecie miejsce, gdyż ostatnio
znajduje się on w lepszej formie
niż wiosną.

(Warszawianka),

niekiedy wyłamują grubą war-
stwę lodu; odbiera się wrażenie,
że woda w tych miejscach go-
tuje się, jak w kotle. Bujna przy-
brzeżna wegetacja jest Świadec-
twem powolnego kurczenia się
wód jeziornyćh. j

Brzegi płaskie, załamane, two-
rzą silnie wcięte zatoki i liczne
półwyspy, w znacznym stopniu
formę jeziora  zniekształcające,
przeważnie bezdrzewne, bądź kar-
łowatemi zaroślami porosłe, za
wyjątkiem strony póinocnej, gdzie
na horyzoncie, w mgle błękitnej,
zarysowuje się ciemna sylwetka
starego lasu. Jezioro Dryświackie
łączy się strumykami z szeregiem
mniejszych jezior, z „Obele” —
sztucznym kanałem, z któremi to
jeziorami stanowiło niegdyś jeden
olbrzymi basen.  Porozrzucane
wśród błękitnej przestrzeni wod-
nej w nieładzie liczne wyspyi
wysepki niemało uroku jezioru
dodają, czy to gdy toną w wio-
sennych i letnich szmaragdach,
czy gdy przybierają się w złote i
szkarłatne szaty jesienne. Z po-
śród tych wysp odnotowania
jest godna znajdująca się w nie-
znacznej od miasteczka odległo-
ści, o powierzchni przeszło 20 ha
urodzajnej, do czarnoziemu  zbli-
żonej gleby. Dość wysoka góra
ze śladami dawnego pochodzenia
wałów fortecznych, okopami woj:

Długokęcki vel Pilich zagrał
rolę wywiadowcy wydziału poli-
tycznego, wprowadzając w błąd
funkcjonarjuszy policji, oraz za-
bierając z komisarjatu, w sposób
podstępny, rzeczy uwięzionego,
mianowicie: 3000 zł. gotówką,
walizkę, rewolwer itp.
W roli fałszywego wywiadow-

cy Długokęcki dokonał przeszło
100 oszustw, wymuszeń i przy-
właszczeń. Ostatnio sprytny oszust
zamierzał dokonać zamachu ra-
bunkowego na ambulans poczto-
wy Warszawa—Brześć n-Bugiem
w szeregu _ miejscowości

Długokęcki korzystał nawet z
czynnej pomocy prawdziwych
funkcjonarjuszy P. P., którym
okazywał legitymację ną nazwi-
sko Policha.

Pozatem podawał się on za
sędziego śledczego, prokuratora
i komornika sądowego.

Przeprowadzał ekzekucje, ścią-
gał grzywny i osadzał w więzie-
niu ludzi niewinnych, by potem
od nich ściągnąć kaucję. Oszust
zdołał oszukać zgórą 150 osób
na sumę 100.000 zł. g
 

Początek biegu o godzinie 12.
Start tuż za bramą wejściową do
lasu.

Zarząd Wil. Okr. Zw. L. A.
chcąc dać możność szerszym ma-
som publiczności obserwacji więk-
szej części biegu, niż zazwyczaj,
przeprowadził b. pomysłowo trasę
i umieścił szereg telefonów na
punktach kontrolnych, które be-
dą komunikować 0 przebiegu
walki w poszczególnych mo-
mentach.

Wstęp na zawody 10 groszy.

Piłka nożna.
Finałowy mecz o mistrzostwo

północnej grupy między 42 p. p.
a 82 p. p. odbędzie się w Wilnie
na neutralnem boisku w niedzielę.
W sobotę i niedzielę Wil. Okr.

Zw. P. Nożnej zapowiada cały
szereg ciekawych atrakcji piłkar-
skich, z pośród których największe
zainteresowanie budzi mecz „Old-
loye“ kontra „sędziowie“.

Ja Nie,
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ny ostatniej glęboko poprzerzy-
nana, powažnego doznala uszczer-
bku. Stał tu ongiś zamek wa-
rowny, na miejscu zburzonego
przez Szwedów kościoła pozostał
zgruba ociosany krzyż kamienny.
Widok z góry piękny idaleki: jak
okiem sięgnąć—rozległa, do roz-
topionego srebra podobna, pła-
szczyzna wód, ze žwierciadlanej
toni tu i ówdzie wynurzają się
strojne w przecudne barwy je-
sieni małe wysepki, dookoła je-
ziora—liczne osady i parcele, po-
wstałe na skutek intensywnie
przeprowadzonej  komasacji, o
wyglądzie jednostajnym, bezbarw-
nym, meiancholijnym, możnaby
powiedzieć, nastrój budzącym,
dalej wzrok się zatapia w wyru-
działych, przechodzących w ła-
godne falistości, pagórkach, gdzie-
niegdzie zielenią młodej runi oży-
wionych, a jeszcze dalej w dolinach
pomiędzy wyniosłościami—zielo-
ny dywan łąk. Wyciągniętych w
sznur wiosek mało tu się napo-
tyka,—gleba gliniasta, dość uro-
dzajna.
W cichy dzień słorieczny tafla

jeziora gładka i spokojna, bez-
chmurne miebo nadaje wodzie
zabarwienie niebieskie z lekkim
zielonkawym odcieniem, w bla-
skach zaclaodzącego słońca je-
zioro mieni się w kolorach tęczy,
w blaskach księżyca—iśni, niby

Aktualna broszura.
Pan Stefan Starzyński, wice-

minister Skarbu i znany sanator
ogłosił przed przewrotem majo-
wym broszurę, z której pozwala-
my sobie przedrukować kilka u-
stępów ze względu na ich aktu-
alność.

Położenie.
„Świadomość, że Państwo Pol-

skie po równi pochyłej stacza
się w kierunku przepaści — zdaje
się przenikać najbardziej optymi-
stycznie nastrojonych obywateli
i staje się już dzisiaj powszechną*.

„Lycie produkcyjne kraju z
dnia na dzień zamiera. Bezrobo-
cie szybko wzrasta i głodne ma-
sy zmuszone są pozostawać w
bezczynności, warsztaty pracy za-
mierają. Moralność publiczna za-
nikła. Na złodziejstwo wymyśla-
ją wszyscy—zarówno ludzie pocz-
ciwi jak i sami złodzieje”.

Rząd większości.
„Podstawą przeprowadzenia sa-

nacji państwa jest istninie, opar-
tego na większości społeczeń-
stwa i trwałego, rządu. Nie może
bowiem dzieła naprawy dokonać
rząd, który nie jest jednolitą na-
czelną władzą w Państwie, nie
ma jednolitego, nietylko co do
szczegółów, ale co do zasadni-
czych tez, uzgodnionego pro-
gramu*.

„Rząd Praey, rząd naprawy
Rzeczypospolitej musi mieć za-
ufanie mas ludowych i tej części
społeczeństwa, która, uchroniona
od gangreny moralnej, może
być powołaną do budowy pań-
stwa... Ukonstytuowanie rządu te-
go musi naztąpić z jednoczesnem
ogłoszeniem konkretnego, skoń-
czonego, jednolitego programu
naprawy Rzeczypospolitej, który
przez rząd będzie ściśle konsek-
wentnie realizowany, aż do zupeł-
nego osiągnięcia zamierzonych
wyników... Program tego rządu
objąć musi całokształt życia na-
szego i chociaż w upadku gospo-
darczym tkwi jądro sprawy, cały
organizm jest tak chory, iż tylko
lecząc go jednocześnie, uratować
go možemy“. ž

Czyste ręce.
„Naczeinem hasłem rządu na-

prawy państwa muszą być „czy-
ste ręce”, bezwględna walka ze
złodziejstwem, korrupcją, łapow-
nictwem, nieuczciwym protekcjo-
nizmem i wszelkiemi nadużycia-
mi, bez względu na osoby, do-
puszczające się tych przestępstw
i bez względu na wyszukane for-
my, w jakich przestępstwa są do-
konywane, aby przedstawiać je
nieraz za zasługi przestępców.
Zaraza moralna objęła dziś całe
społeczeństwo, wprowadziła je w
bezwład woli, w marazm, prowa-
dzący do tolerowania w swem
gronie na najwyższych nieraz sta-
nowiskach notorycznych przestęp-
ców do tłómaczenia każdego nie-
mal nadużycia izłodziejstwa, o
ile tylko dokonane zostało w wy-
szukanych formach i przez jed-
nostkę, która należy, bądź zna-
lazła sobie protektorów wśród
wyższych sfer polityczno - partyj-
nych. Największem złem są nie
same nadużycia, które w pew-
nym procencie istnieją i istnieć
będą zapewne jeszcze długo na
całym świecie, ale właśnie ten sto-
sunek do nich społeczeństwa i rzą-
du... system korrupcyjno-protek-
cyjny w urzędach i bankach pań-
stwowych, rozdzielających kredy-
ty, kompromitującą „pracę* wię-
kszości komisyj dyscyplinarnych,
oczyszczania wszelkich złodzieji,
kacykowską działalność admini-
stracji zwłaszcza na Kresach,
brak kar dla przestępców stanu,
dążących do obalenia istnieją-
cego ustroju na rzecz monar-
chizmu, gdy towarzysze ich ko
muniści są jednak karani, itd”.

„Bez realizacji hasła walki z
nadużyciami, bez walki o uzdro-
wienie moralne społeczeństwa,

płynne srebro, — na tle szarugi
jesiennej przy wietrze dość silne
daje fale i powierzchnia jego wte-
dy odblysku  czarno-stalowego
nabiera.

Będąc dla miłośnika krajobra-
zów rodzimych  nieprzebranem
źródłem podniosłych wzruszeń i
emocyj, jezioro może reprezen-
tować również i punkt oparcia
dla przyrodnika, pragnącego wy-
drzeć mistrzyni-naturze coś nie-
<oś z jej niezgłębionych tajemnic.
Wysmukłe z aksamitnemi kitami
trzciny, gęsto porastający brzegi
żółto-biunatny gąszcz sitowia i
tataraku, pływające na powierzch-
ni rdzawo-zielone szerokie liście
nenufarów — oto nadwodne ziel-
ska, stanowiące dekoracyjny nie-
jako dział roślinności jeziornej,
pozatem cały las wodorostów
podwodnych wraz z przebogatą
florą mikroskopijną, niezmiernie
ciekawy dla hydrobiologa teren
przedstawia. Rozmaitością flory
i fauny dennej, dostarczającej
pożywienia dla ryb, tłómaczy się
żyzność wód jeziora. Osobliwością
fauny rybnej jest tu stynka, cha-
rakterystyczna dla wody słonawej,
w miejscach głębokich występuje
sum, dorastający niekiedy do
znacznych rozmiarów, złowiony
w zeszłym roku ważył przeszło 3
pudy. Ze względu na obfitość
leszczy Dryświaty, według klasy-
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Higjena skóry głowy.
Ze wszystkich części ciała ludz-

kiego wydziela najobficiej skóra
głowy oleisty tłuszcz. W rzadkich
tylko wypadkach napotyka się su-
chą skórę głowy. Oleisty tłuszcz
jełczeje łatwo w temperaturze cia-
ła a do szybkiego jełczenia przy-
czyniają się włosy i nakrycie gło-
wy. Proces jełczenia polega na
tworzeniu się kwasów tłuszczo-
wych, które warunkują stan za-
palny skóry w postaci łupieżu,
wyprysków, swędzenia i przeni-
kliwej woni, którą wyczuwa się
nawet z odległości. Łatwo zrozu-
mieć, jak szkodliwie stan taki
działa na x«orzonki włosów, jak
niszcząco wpływać musi namasz-
czanie włosów tłuszczami. Zapo-
biec można wzmiankowanym przy-
padłościom a zarazem zupełnie
odwonić skórę i włosy — zobo-
jętnieniem kwasów tłuszczowych.
Ani mydłem, ani żółtkiem nie o-
siągnie się celu, jedynie tylko czę-
stem myciem Shampoonem D-ra
Lustra, który dostosowany jest
ściśle do wydzielniczych funkcyj
skóry głowy oraz do koloru wło-
Sów. (lwagi powyższe powinni
przyswoić sobie też — mężczyźni,
zwłaszcza podczas sportów.

Lr i]

wszelkie prėby uzdrowienia žycia
gospodarczego byłyby złudnem
marzeniem”.

„Obok trwałości i władzy rzą-
du, hasła „czystości rąk* i zmia-
ny systemu naszej administracji—
naprawa gospodarcza państwa
wymaga zmiany polityki  we-
wnętrznej. Polityka ta musi do-
stosować się do zasad demokra-
tycznych przez konstytucję uzna-
nych i wraz ze zmianą systemu
administracji musi ulec zmianie”.

„Armja oczyszczona musi być
z chwastów, które tylko siłę mo-
ralną jej osłabiają.
 

Oryginalne amerykańskie

MASZTNYdo SZYCIA
(Singera rekonstruowane)
wszelkich typów poleca

LIGMUNT NAGRÓDZKI
Wilno, Zawalna 11-a.

Żądajcie cenników.   

Z sali sądowej.
Skazanie sekwestratora

miejskiego.
Wczoraj na ławie oskarżonych

przed Sądem Okręgowym zasiadł
Józef Borowski, były sekwe-
strator miejski m. Wilna.

Akt oskarżenia podsądnemu
inkryminował, że będąc sekwe-
stratorem w Magistracie, w okre-
sie od 1925 do 1927 r., zdefrau-
dował 3.427 zł. 53 gr., z pobra-
nych tytułem podatków od płat-
ników, przyczem dopuszczał się
fałszerstw w kwitarjuszach, a to
celem ukrycia sprzeniewierzeń.
W wyniku kilkugodzinnej roz-

prawy Sąd, w składzie pp. sę-
dziów: Sienkiewicza, Zaniewskie-
go i Kalinga, uznał Bobrowskiego
za winnego i skazał go na 3 lata
domu poprawczego, z ogranicze-
niem praw stanu.

Uwzględniając akcję cywilną,
wytoczoną przeciwko Borowskie-
mu, Sąd zasądził na rzecz Magi-
stratu m. Wilna, tytułem zwrotu
strat 3.427 zł. 53 gr., z procenta-
mi i kosztami procesu.

Skazanego pozostawiono na
wolnej stopie do czasu uprawo-

Kos.mocnienia się wyroku.

Popierajcie Polską
Macierz Szkolną
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fikacji Borowikai Dixona, należą
do typu jezior leszczowych. —
Wśród pospolitych gatunków
ptactwa, spotykanego na wodach
Dryświackich, wyróżnia się czar-
noszyi, wielkości dzikiej gęsi, nur,
królewski, rzadki dziś na jeziorze
okaz, słanowiący, rzec można,
zabytek przyrody, do rzadkich
ptaków zalicza się również i dziki
łabędź, zatrzymujący się na wo-
dach jeziora w charakterze gościa
podczas wiosennych i jesiśćnnych
przelotów. Na srebrno-sinej toni
wypoczywają szaro-białe mewy,
nad jeziorem zataczają faliste
kręgi szybkolotne rybołówki, ze
świstem przecinają powietrze spło-
szone z przybrzeżnych szuwarów
stada rozmaitych gatunków  ka-
czek, wyciągnąwszy się w trójkąt,
lecą pod błękitami dzikie gęsi,
tęsknym i przeciągłym krzykiem
zakłócając niepodzielną ciszę, jaka
panuje w przyrodzie w pogodny
słońcem wyzłocony dzień wrześ-
niowy.

Wycieczka nad Dryświaty po-
zostawia w duszy niezapomniane
wrażenia i wspomnienia, zarazem
utwierdza w tem przeświadczeniu,
że przejawy tworów Matki Przyro-
dy piękniejsze są i mądrzejsze
od wszelkich dzieł ludzkich.

Dr. Wacław Odyniec.  



KRONIKA.
Areszłowanie Zarządu Banku Białoruskiego na czele

z jego prezesem mec. Steckiewiczem.

W dniu wczorajszym władze
bezpieczeństwa publicznego do-
konały szczegółowej rewizji w za-
rządzie Banku Białoruskiego przy
ul. Gdańskiej. W czasie rewizji
znaleziono wiele materjału obcią-
żającego członków zarządu, wo-
bec czego na polecenie prokura-
tora opieczętowano lokal banku
oraz aresztowano cały zarząd na
czele z prezesem tegoż banku
mec. Feliksem Steckiewiczem.

Mec. Steckiewicz aresztowany

został w gmachu Sądu Okręgo-
wego.
W czasie aresztowania był

obecny Wicewojewoda Wileński
mjr. Stefan Kirtiklis, oraz przed-
stawiciele władz administracyjno-
policyinych. Wszystkich areszto-
wanych wraz z materjalem
dowodowym skierowano do dy-
spozycji władz śledczo-sądowych.

Po południu z lokalu banku
zdjęto pieczęcie rządowe. (g)

 

Wiadomości kościełne.
— Zakończenie konferencyj

dekanalnych. Po jesiennej wizy-
taejj kanonicznej J. E. Ksiądz
Arcybiskup-Metropolita odbył sze-
reg konferencyj w poszczegól-
nych dekanatach. Konferencje
były poświęcone Fkcji Katolickiej
i sprawom  duszpasterskim, jak
również organizacyj kościelnych.

—Przesunięcia personalne.
Na mocy zarządzenia J. E. Ks.
Arcybiskupa - Metropolity w skła-
dzie osobistym Duchowieństwa
zaszły nast. zmiany:

Ks. dr. Józef Reszeć nazn. na
wik. do Trzciannego.

Ks. Antoni Korcik z diec. łu-
ckiej nazn. na pref. Liceum im.
Filomatów i gimnaz. im. J. J.
Kraszewskiego w Wilnie.

Ks. Leon Mossakowski z diec.
płockiej nazn. na tymcz. admin.
do Zaświrza, dek. świrskiego.

— Seminarjum Metropoll-
talne. W roku bieżącym Semi-
narjum liczy 148 ałumnów. Na 1
kursie 29 kandydatów. Nowych
w tym roku wstąpiło 26 matu-
rzystów z rozmaitych gimnazjów.

„ —-Remont kościoła Ostro-
bramskiego. Gruntowny remont
kościoła św. Teresy. czyli ostro-
bramskiego, ma się już ku końco-
wi. W listopadzie r. b. należy się
spodziewać otwarcia kościoła.
Ujrzymy więc piękną świątynię
ostrobramską w nowej, a zara-
zem i starej szacie. Trzeba bo-
wiem pamiętać, że obecny re-
mont, prowadzony pod osobi-
stym kierunkiem prof. Rutkow-
skiego, jest właściwą rekonstruk-
cją i przywróceniem dawnego
charakteru świątyni”.

„Sprawy miejskie.
— Dzielnica Nowy Swiat

otrzyma prąd z elektrowni
miejskiej. Z dniem 1 listopada
r. b. elektrownia Raduńska zosta-
nie defitywnie unieruchomiona.

Z dniem tym zaopatrywania
w prąd elektryczny dzielnicy No-
wy Swiat będzie dokonywała
elektrownia miejska. (d)
— Nowe przepisy miejskie

w Sprawie szyldów | reklam.
Sekcja techniczna Magistratu m.
Wilna opracowała projekt przepi-
sów w sprawie szyldów i reklam.

Przepisy nowe głoszą, iż szyl-
dy muszą być ściśle dostosowane
do typu domów, umieszczone w
miejscach bezpiecznych i tylko
za zgodą właścicieli domów. (d)
— Uregulowanie ul. Wielkiej.

Magistrat m. Wilna w dalszym
ciągu prowadzi roboty chodniko-

Od dnia 15 do 19 października 1930 ro-
ku włącznie będzie wyświetlany film:
głównych: William Hall Davis, John Stuart, Marie Ault i Clifford Heaterley. Kasa czynna od g. 3 m. 30. Po-

<zątek seansów od g. 4. Następny program: „Wal

MIEJSKI  KINEMATOGRAF ||
Sala Miejska, ul. Ostrobram- |

ska 5 l

 

KINO-
TEATR «H ELI0S»

ulica Wlieńska 38, tel. 926.

 

DŹWIĘKOWY KINO- TEATR

MICKIEWICZA 36 22

TEATR wł UX ||
ul. Mickiewicza Nr. 11.

 

 

ROLE „W.ANDA“ | | Dziśl

Ui. WIELKA 30. Tel. 14-81.
 

Dziś i dni następnych wielka epopea filmowa w-g scenarjusza Szaleń „My pierwsza brygada* Wspaniały 12 aktowy
A. Czyżkowskiego. Najbardziej fascynujący film Polski |

Kimo Kol. „OGNISKO” |RS
w Wilnie, ul. Kolejowa Ne2

 

KINO-

WIELKA 36.
 

 

li gl. najgenjaln. g

A Dziś! Pierwszy Film Polsko-Ame-

Dziś! Porywający dramat miłości, silniejszej niżli
nienawiść i śmierć, na tle pożogi. rewolucyjnej
czajki DON ALVARADO jako oficer gwardji carskiej WARNER OLAND jako kat rewolucji. Natchnione momenty! Krwawe

epizody orgji bolszewickich. Początek o g. 4-ej w dnie świąt. o g. l-ej.

Najgłośniejszy przebój
Polski 1930 r. ze złotej serji

TEATR «STYLOWY» | telmes, Marjon Dawis I

 

Posiada znaczny

we i brukarskie przy ul. Wielkiej.
Roboty te zostaną zakończone w
m. listopadzie r. b. (d)
— Budowa nowej rozdzielni

na elektrowni miejskiej. Na
wczorajszem posiedzeniu komisji
finansowej powierzono budowę
roździelni wraz z gmachem dla
elektrowni miejskiej znanej firmie
czeskiej posiadającą oddział w
Warszawie  „Skoda*. Kosztorys
wynosi 300.000 zł. Roboty roz-
poczną się jeszcze w b. m. i za-
kończone zostaną w czerwcu ro-
ku przyszłego. (d)

Handel i przemysł.

— Unormowanie handlu do-
mokrążnego na terenie m.
Wilna. Na wczorajszem  posie-
dzeniu Magistratu m. Wilna była
omawiana sprawa uregulowania
handlu domokrążnego na ulicach
miasta.

Stwierdzono, że różni prze-
kupnie nie posiadając zezwolenia
ze strony Magistratu rozstawiają
wózki z łakociami, budki z wodą
sodową, kosze z owocami itp.
W związku z tem postanowio-

no powołać specjalną komisję,
która ustali miejsce, gdzie będzie
można uprawiać handel domo-
krążny. (d)

— Rękawiczki wileńskie na
rynkach angielskich. Wczoraj
wyjechała do Londynu delegacja
wileńskich kupeów rękawiczników.
Delegacja ma na celu zawarcie
umowy z kupcami angielskimi w
sprawie dostarczenia polskich rę-
kawiczek na rynki angielskie. (d)

Poczta i telegraf.
— Osobiste. Prezes Dyrekcji

Poczt i Telegrafów w Wilnie inż.
Karol „uchowicz powrócił w dniu
wczorajszym z 8-dniowego urlopu
okolicznościowego i objął urzę-
dowanie.

Sprawy uniwersyteckie.

— Promocja Profesora J. J.
Mikkoli na doktora h. c. U.S.B.
odbędzie się w Auli Kolumnowej
Uniwersytetu w sobotę 18 paździer-
nika o godz. 12. Po akcie pro-
mocyjnym znakomity slawista fiń-
ski wygłosi odczyt w języku pol-
skim pt.: „Finlandja a Wilno".
Wstęp wolny.

Sprawy akademickie.
— Z Sodalicyj Marjańskich

Akademickich. W niedzielę 19-go
bm.'odbędzie się uroczysta inau-
guracja nowego roku pracy So-
dalicyj.

Program inaguracji następują-
cy: Godz. 9-ta Msza Św. i wspól-

DŽWIFKOWY DZIŚ! Na 1-szy seans Balkon 60 gr. Parter 1 zt.
Największe Arcydzieło Dźwiękowe doby obecnej!

ne dodatki dźwiękowe.

 

ima. DURICKAI ka wybór materjałów
(właściciele J.lubicka SJ

i J. Januszewski) bnych, bawelnia-
nych, płótna różne,

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

Wileńskiej Nr. SZR tp.
fak zwykie po cenach umiarkowanych.

kJ 3612—29—1
 

KOLDRY

 WIELKA 6.

watowe, kapy, pokrowce, flanele i jedwabie

po bardzo niskich cenach

poleca: G. ARNDT  -20

«POŻAR ŚWIATA»

 

 

Rewja Hollywoodu
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na Komunja Sw. w Kaplicy O. O.
Jezuitów (Wielka Nr 64). Godz.
6-ta wiecz. Zebranie inaguracyj-
ne w Sali Ogniska Akademickie-
go (Wielka Nr 24).

Po zebraniu odbędzie się wie-
czór towarzyski.

doście mile widziani.
— Z Koła Połonistów St.

U. S$. B. W niedzielę dn. 19.X
odbędzie się zebranie ogólne na-
ukowe członków Koła w iokalu
Seminarjum  polonistycznego o
godz. 11 m. 15. Przewidziany jest
program działalności na r. akad.
1930-31 oraz wybór delegatów
na Zjazd Zw. Kół Polonistycz-
nych P. M. A. w Krakowie.
— Wileński Komitet Akade-

micki podaje do wiadornošci
Ogółu Polskiej Młodzieży Akade-
mickiej Ulniwersytetu Stefana Ba-
torego w Wilnie, iż mający się
odbyć w niedzielę dn. 19 b, m.
w Uniwersytecie, obchód z okazji
dziesięciolecia oswobodzenia Wil-
na przez wojska gen. _eligow-
skiego, jest organizowany przez
t. zw. „Akademicki Komitet Ob-
chodu", w skład którego wcho-
dzą osobistości niemające prawa
reprezentacji ogółu Polskiej Mło-
dzieży Fkademickiej O. S. B.

Wobec powyższego, zapowie-
dziany na dzień 19 b. m. obchód
niema charakteru ogólnoakade-
mickiego.

Uroczysty, ogólnoakademicki
obchód 10-cio lecia oswobodze-
nia Wilna i odparcia najazdu bol-
szewickiego, odbędzie się dnia
11-go listopada r. b. przyczem
przewidziany jest udział młodzie-
ży akademickiej w obchodach
obywatelskich, urządzanych tegoż
dnia przez Wojewódzki Komitet
Obchodu obu uroczystości.

Sprawy szkoine.
— Pracownia przy szkole

zawodowej im. św. Józefa zo-
stała przeniesiona na ostrobram-
ską 29, m. 11. Kierownictwo pra-
cowni objęła nowa pierwszorzęd-
na siła fachowa.

Równocześnie powiadamia się,
że przyjmują się obstalunki na
okrętkę.

Sprawy wojskowe.
— Dowództwo K.0.P. W

Warszawie rozeszła się pogłoska,
że na stanowisku dowódcy kor-
pusu ochrony pogranicza ma na-
stąpić zmiana. Dowódcą w miejs-
ce gen. Łosik Tersaro ma być
mianowany pułkownik Kruszyński,
dowódca 1 pułku piechoty legjo-
nowej w Wilnie.

Potwierdzenia tej pogłoski na-
razie nie mamy.

Sprawy podatkowe.
— Podatki bezpośrodnie w

bieżącym miesiącu. W b. m.
płatne są podatki:
W czasie od 15 b. m. do 15

listopada r. b. — 2-ga rata podai-
ku gruntowego za rok biežący:

przed 1 listopada — panstwo-
wy podatek dochodowy w wyso-
kości różnicy między kwotą po-
datku wymierzonego na rok po-
datkowy 1930 (wymienionej w do-
ręczonych nakazach płatniczych),
a kwotą podatku, zapłaconego
przed 1 maja r. b. lub oile przed
dniem 15 października r. b. nie
doręczono nakazu płatniczego —
w wysokości połowy podatku,
przypadającego od zeznanego do-
chodu, a w razie niezłożenia ze-

  

S"*powRorU
Początek seansów o godzinie 4, 6, 8 i 10 m. 15 w.

«Dama w Szkarłacie» ;..-.

NODE

potężny dramat serc, osnuty na tle
wojny światowej. Aktów 10. W rolach

w obłokach".

 

Niesłych. emocjon. dramat z serji
„Hańbiący żółty paszport". W ro-

 

Przepiękne obrazy re wjowe, śpiewno - taneczne z
udziałem Hanki Ordonówny, Karola Hanusza, John: rykański! Przebój Dźwiękowy!

<H c L L Yw 00D» Gilberta, Normy Sherer, Buster Keaton i innych gwiazd ekranu. NAD PROGRAM: Hanka Ordonówna śpiewa
kuplety w języku polskim. Ceny zniżone tylko na 1 seans. Początek o godzinie 4, 6, 8 i 10 m. 15 w.

KOCU

znania o dochodzie za rok 1929—
w wysokości połowy podatku wy-
mierzonego za r. 1929;

przed 7 h. m. podatek docho-
dowy od uposażeń służbowych,
emerytur i wynagrodzeń za naje-
mną pracę — potrącony w ciągu
września r. b.

Nadto płatne są zaległości od-
roczonych i rozłożonych na raty
z terminem płatności w paździer-
niku, tudzież podatki, na które
płatnicy otrzymali nakazy  płatni-
cze również z terminem płatno-
ści w tym miesiącu.
—  S$kasowanie

Szacunkowych. Opracowywana
obecnie przez Min. Skarbu w
szybkiem tempie nowa ordynacja
podatkowa, mająca na celu uje-
dnostajnienie procedury wymiaru
i ściągania podatków  bezpośre-
dnich, jest już na ukończeniu.
W najbliższym czasie projekt or-
dynacjięg przesłany będzie do or-
ganizacyj gospodarczych celem
zaopinjowania, przyczem organi-
zacjom ma być udzielony termin
2 - tygodniowy na zgłoszenie
uwag w tej sprawie. Nowa ordy-
nacja podatkowa przewiduje caiy
szereg zmian w dotychczasowym
systemie administracji podatko-
wej. Najwaźniejszą jednak zmianą
ma być zypełne skasowanie Ko-
misyj Szacunkowych.

Należy zaznaczyć, że kwestja
skasowania „ Komisyj Szacunko-
wych, działających dziś w dzie-
dzinie wymiaru podatkowego po
raz pierwszy poruszona była w
memorjale prof. Kemmerera, któ-
ry swego czasu badał wady sy-
stemu podatkowego polskiego i

Komisyj

złożył w tej sprawie obszerne
sprawozdanie ówczesnemu  rzą-
dowi.

Niejednokrotnie również orga-
nizacje gospodarcze wypowiadały
się za skasowaniem Komisyj Sza-
cunkowych.

Z życia prawosławnego.
— Zjazd misjonarzy pra-

wosławnych. W pierwszych
dniach listopada r. b. odbędzie
się w Wilnie zjazd misjonarzy
prawosławnych diecezji wileńskiej,
w którym wezmą udział przed-
stawiciele wszystkich dekanatów
i powiatowych komitetów misyj-
nych w ogólnej liczbie około 60
osób.

Na zieždzie będą dokonane
wybory delegatów na ogólno-pol-
ski zjazd misyjny, który zwołuje
metropolita kościoła prawosław-
nego w Palsce w Warszawie.

Warszawski zjazd ma opraco-
wać odpowiedni referat w spra-
wach misyjnych, który następnie
będzie przedmiotem obrad sobo-
ru prawosławnego w Warszawie.

Sprawy robotnicze.
— Strajk dwugodzinny na

rzeźni. Powstał zatarg pomiędzy
związkiem rzeźników oraz handla-
rzami świń, którzy usiłowali zmniej-
szyć płacę zarobkową za zabicie
jednej sztuki o 1 złoty.

Robotnicy rzeźnicy nie zgo-
dzili się na obniżenie płacy za-
robkowej i ogłosili strajk, który
trwał około dwuch godzin.

Handlarze cofnęli uchwałę o
obniżenie płacy, wskutek czego
pozostał dawny cennik.

Zabawy.
— Zespół sceniczny Koła Pol.

Mac. Szkol. im. T. Kościuszki przy

OGŁOSZENIE.
Magistrat m. Wilna niniejszem poda-

je do ogólnej wiadomości, że w dniu 21
października r.b. o godz. 10 rano w Sali
licytacyjnej przy ul. Trockiej Ne 14 odbę-
dzie się licytacja różnego rodzaju sprzę-

wiazda ekranu ITA RINA. Film o niezwykłej wartości artystycznej. NAD PROGRAM: Rewelacyj- tów domowych zasekwestrowanych u
poszczególnych płatników w celu po-

ul. Turgielskiej Nr. 12 daje przedsta-
wienie „Grube ryby" kom. w 3 akt.
M. Bałuckiego. Po przedstawieniu od-
będzie się zabawa taneczna. Początek
o godz. 8 w.

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

Dziś poraz drugi sztuka J. A. Hertza
„Młody las". Sztuka ta odžwierciadla-
jąca dzieje strajku szkolnego w r. 1905,
wystawiona została na naszej scenie z
<ałym pietyzmem.

— Przedstawienie popołudniowe
dia wojska odbędzie się dziś o g.3
min. 30 po poł. w Teatrze na Pohu-
lance wystawioną zostanie Szerriff'a
„Kres wędrówki". Pozostałe bilety na-
bywać można przy wejściu na salę.

— Teatr Miejski w „Łutn!'”.
Dzisiejsza premjera. Dziś ukaże się
poraz pierwszy ostatnia nowość reper-
tuaru scen zagranicznych, pełna humo-
ru, werwy i zabawnych sytuacyj ko-
medja A.Birabeau „Mała grzesznica“.

— Przedstawienia popołudniowe
w obu Teatrach Miejskich. W Teatrze
na Pohulance „Kres wędrówki" Szer-
riffa, w Teatrze sLutnkia" A. Fredry
„Pan Jowialski“. „Począte o godz. 3
min. 30 po poł.

— Poranek humoru Leona Wyr-
wicza w „Lutni'* odbędzie się jutro
o godz. 12 min. 30 w południe w Te-
atrze „Lutnia". Ceny miejsc zniżone.

POLSKIE RADIJO WILNO.
Fala 368 mtr.

Program:

Sobota, dnia 18 października 1930 r.
11,58. Sygnał czasu.
12,05. Muzyka z płyt.
13,00. Komunikat meteorologiczny.
15,50 Odczyt z Warsz.
16,15. Muzyka z płyt.
17,15. Odczyt.
17,45. Audycja dla dzieci.
18,45. Kom. Wil. Tow. Org.

Roln.
19,25.
20,00.

skiego.
20,15. Odczyt z Warszawy „O wido-

wiskach pasyjnych w Oberammergau*.
20,30. Koncert z Warszawy.
21,30. Muzyka lekka.

i Kół.

Muzyka z płyt.
Odczyt ministra  Czerwiń-

Z kraju.
Poświęcenie kościołów w
archidiecezji wileńskiej.
(Kap). 5 października r.b. J.E.

Ks. Romuald Jałbrzykowski, Arcy-
biskup Metropolita Wileński, do-
konał poświęcenia nowowybudo-
wanego kościoła w Downarach,
pow. białostockiego, tuż przy da-
wnej fortecy Ossowiec. Kościół
został wybudowany w ciągu kilku
lat ostatnich staraniem miejsco-
wych parafjan, którzy nie szczę-
dzili trudu przy budowie świątyni
pod wodzą miejscowego probo-
szcza ks. Borkowskiego.

Dnia 11 października r. b. J.E.
Ks. Kazimierz Mikołaj Michalkie-
wiez, Biskup Sufragan Wileński,
dokonał poświęcenia nowowybu-
dowanego kościoła w Ostrynie,
pow. szczuczyńskiego; kościół zo-
stał wybudowany dzięki hojnej
ofierze księcia Sapiehy z Dziem-
browa, przy wybitnej współpracy
miejscowego proboszcza ks. Jana
Mokrzeckiego i ofiarnych para-
fjan. Kościół w Ostrynie zbudo-
wany został pod wezwaniem św.
Jana. Na tem miejscu należy wy-
razić szczere podziękowanie księ-
ciu Sapieże za tak hojną, a Bo-
gu miłą ofiarę. Zyczyć należy ró-
wnież, by przykład ks. Sapiehy z
Dziembrowa nie był odosobniony.

Wielki pożar w m. Holsza-
nach.

W miasteczku  Holszanach
wskutek narazie nieustalonej przy-
czyny wybuchł groźny pożar.

ryjskiej.

"lo wsi

P L ACE na Snip. Kal- —=—————
waryjsk. do sprzed. *

na war. dogodn. Rozpar- ROŽNE
celowano i juž sprzeda-
no przewažnie urzędnik.
i wojsk. kolo 6 ha ziemi
Obecnie parceluje się do
sprzedania place,
legające do ul.

Inform. Kalwa-

ryjska 70 m.8 we czwart- scowych niech się zwra-

NoSZAE

Pastwą płomieni padło 6 domów
mieszkalnych i 3 zabudowania
gospodarcze,  przyczem ogień
zniszczył wiele artykułów spo-
żywczych i handlowych wartości
przeszło 100.000 złotych na szko-
dę kupców W. Szustera, H.
Goldsztejna i E. Chodecz.

Ogólne straty wynoszą z gó-
rą 200.000 zł. Pożar po kilku
godzinach zlikwidowały zrzeszone
straże pożarne. d.

Napad zbrojny w gm. po-
stawskiej.

Onegdaj na drodze między
wsią Studzieniec a Okołodzie gm.
żośnieńskiej pow. postawskiego
został napadnięty przez niezna-
nych sprawców B. Bierniakowicz
(wieś Okołodzie). Napastnicy za-
dali Bierniakowiczowi kilka cio-
sów kamieniem w głowę oraz
oddali do niego 2 strzały rewol-
werowe, które na szczęście chy-
biły. Napastnicy ukryli się w po-
bliskim lesie. Zarządzono obławę,
podczas której zdołano jednego
ze sprawców napadu ująć. Jest
nim Maclej Worobiej ze wsi Stu-
dzienica. d.

Wykrycie wielkiej gorzelni
samogonki.

Władze śledcze w lasach oko-
Babja Łuża gm. solskiej

wykryły wielką tajną gorzelnię
samogonki i spirytusu  prowa-
dzoną przez Angula Jana ze wsi
Pielegrymka i Maleckiego Win-
centego ze wsi Babja Łuża.

Podczas rewizji znaleziono
aparaty gorzelnicze kilka beczek
z zacierem, 1200 litrów spirytusu
i beczkę samogonki.

Pomysłowi fabrykanci zdołali w
ciągu miesiąca na terenie pow.
oszmiańskiego sprzedać z górą
3000 litrów spirytusu. d.

Usiłowanie podpalenia.
Niewykryty sprawca podpalił

stodołę ze zbiorami, we wsi Ja-
cewicze gm. rohotniskiej pow.
słonimskiego, należącą do Ma-
cieja Czebieraka. Na szczęście
żona wymienionego w porę za-
uważyła płonącą strzechę i dzięki
podjęciu natychm astowej akcji
ratowniczej, zdołano pożar zloka-
lizować. Straty minimalne.

Czebierak podejrzewa o pod-
palenie jednego z sąsiadów.

  

„Wielkiewspomnienia sąbrač-
mi wielkich nadziei”.

G. d. Annunzio.

SZCZĘŚLIWEKSIĄŻECZKI
OSZCZĘDNOŚCIOWE,

na które padły wygrane.
W Pocztowej Kasie Oszczęd-

ności w Warszawie odbyło się
dn. 15 b. m. XVIII z rzędu loso-
wanie książeczek na premjowane
wkłady oszczędnościowe Serji l-ej.

Następujące N-ry książeczek
zostały  wylosowane z premją
zł. 1000 każda:

69 692 1461 1554 1598 2959
3487 5610 6138 6167 6305 7565
8548 9635 13061 13492 14275
17808 18588 19795 20731 20823
22553 22865 23344 23642 24151
24316 25200 25341 25373 25848
27122 28133 28237 30139 30401
32104 32302 32577 33773 34148
34285 34597 35205 37489 38818
38945 39104 40431 41993 42662
43384 46260 46554 47078.
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į AKUSZERKI |
ode

AKUSZEF XA

Marja Laknerowa
Przyjmuje od godz .9 do
7 w. Kaszianowa 7m. 5.

WZP69.

"2
Odważny pies.

— Panie, pański pies
wczoraj wieczorem ugryzł
moją teściową!
— Ach panie, przepra-

szam bardzo, gotów je-
stem...
— Nie o to chodzi,

Ceny miejsc od 40 gr.

AEOZAZIEAC OREWA ENEA  MOCZOJŁ

dramat o niezwykle ciekawej treści, z życia i walk
legjonistów z czasów wojny światowej aż do odzyskania niepodległości Polski. Bajeczna gra. Interesujące tło

Rewelacyjne sceny! W rolach głównych wybitni artyści polskiego ekranu: Irena Gawęcka, Marjan Czauski, Jerzy Kobusz,
Aleksander Starza, Bol. Szczurkiewicz i Marek Oróg. Początek seansów o g. 5 w niedziele i święta o g. 4. Wkrótce wy-

stawiamy wielki film produkcji francuskiej p. t.: „Dziewica Orleańska" (Joanna d'Arc).

 

W rol. glėw.: Nora Ney, [y_p Zeldowiczowa

Chor.

od nawały bolszewickiej

repetycje

 

i KUPNO-

Z powodu wyjazdu

sięcy dolarów,
ulicy Ostrobramskiej 8. |„;
 

używaną da-
chówkę w do-

pisemne, ul. Krakowska 4 —5 pp. Pośrednictwo
Nr 35 m. 3. gr-1ESA pykluczone. 4092—1

6
CHOR. WENERYCZNE Fiedorowicza Stanislawa,

i SKORNE
prz. 9—12 i 5—8 w.

 

Dr. K. SOKOŁOWSKI
skórne i wene-

: ryczne. Przyjm. od 9—12 Wiwilski
Dziśl Wielka epopea wcjenna p. t: MIŁOŚĆ W OGNIU Najnowsze arcydzieło w 12 akt. W roli gł: Ryszard Bar- | 5—7:ul. Wileńska 30m.14 ryby rosną prędko, czy _, yy; "90 3-4 do 5

illie Dove. Nad program: W
wyświetlamy: Kościuszko pod Racławicami (pierwsza miłość Kościuszki) inonumentalne epok. arcydz. w 10 akt.
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TATTO,NADTATTOSTS

E0EJCZES poszukuję zajęcia jako
į SPRZEDAŻ | gotuję mam świadectwa

Teorja względności. Sprawy Góra Boufałowa, gimna-

Pośrednik małżeński majątkowe
tanio do odstąpie- (do klijenta): Ta pani, 2 :

nia MLECZARNIA z ca- którą panu zapropono-
łem urządzeniem przy wałem, otrzyma tyle ty- murowany piętrowy w _* ————-

a 54 ile ma śródmieściu o 4-ch iw B”": freblanka na wy-

— lle ona ma lat?
— Dwadzieścia pięć.
— O, w takim

brym stanie. Zgłoszenia jest dla mnie za młoda. Mickiewicza 46, m. 9 od NA potrzebna do
gł 20 Zakretowa 7

m. 8.

zam. przy ul. Raduńskiej
41—un. się. 4093—1

 

25 St.-Trokach—un. się.

ECEDCJCZ
„Ryby rosną szybko.

— Ciekawa rzecz, czy

też powoli.

— O bardzo prędko.
Tatuś złowił szczupaka 3

mi, a
dym
większy,

szczupak z każ-
dniem staje się

kiedy

DOM
 

szkaniach 3-ch pokojo-

ta“ Mickiewicza 1
telefon 9-05.

yi - - rąk „Pani“. Wyrób Labor.
O ż ; p a | Chem. „Tlencl“, Warsza-

s. wojsk.wyd. 1 pokoje wa, Miodowa 14, wedłu:
kobiece, chor. dróg, mo- Zgub. przez PKU — La 2 najnowszych recept ai
cz. wener. prz.12—2i4—6 Wilno na imię Okuniewi-
ul. Mickiewicza 24, te- cza Wincentego, zam. w

lefon 2-77.
POKOJE umeblowa. SIelskich.
ne do wynajęcia.

Styczniowa 1, m. 3.4078 4683—0 Wsge!

1 lub
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wych, niepotrzebujący re- ckiewłcza 19 m. 23.

dbasz o piękną zdrową
cerę używaj najnowsze-
go kremu do twarzy i

869

i drzewo po-
leca Kościałkowski

Wileńska 22 tel. 12-46.

słoneczne
umeblow.

 

 

pokoje do wynajęcia.
DRU

po poł. 4086—1 KARNIA *

I INTROLIGA-
pokoje z kuchnią do

wynajęcia. Lwowska TORNIA

4098

„DZIENNIKA
WILEŃSKIEGO"
WILNO, Ul. Mo-

 

OZ DIOROO

przychodząca. Dobrze stowa M 1
Telefon 12 - 44.

a/A. Czartoryskie- PRZYJMUJE
go od godz. 4 p. p.

4076—2 WSZELKIE

s ROBOTY

b ki dru-
jazd potrzebna Mi- w pz

4097 1 Introligator-
stwa wcho-

montu do sprzedania za
razie 3300 dolarów. Informacje:
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