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Unieważnienie listy.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Okręgowa Komisja Wyborcza na powiat War-
szawski unieważniła listę Chrześcijańskiej Demokracji Nr. 19. Unie-
ważnienie nastąpiło ze względów formalnych.

Areszt redaktora.
(Tel. od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W Bydgoszczy aresztowany został redaktor
„Ziemi Chełmińskiej” Zbigniew Łukaczyński za mowę przedwybor-
czą wygłoszoną na zebraniu Młodych O. W. P.

Powrót córki Korfantego z Brześcia.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Powróciła z Brześcia do Katowic córka b. posła
W. Korfantego. Woziła mu ona ciepłą bieliznę, ale nie widziała się
z ojcem, gdyż nie została dopuszezona.

Rewizje u socjalistów.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W Grodnie zarządzono rewizję u kilku członków
P. P. S. Podczas rewizji znaleziono rewolwery, amunicję oraz wy-
dawnietwa antirządowe. .

Pogrzeb Ś. p. Perzyńskiego.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Pogrzeb ś. p. Perzyńskiego odbędzie się w piątek.

Nowy Prezes Wojskowego Sądu Naj-
wyższego.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Prezesem Wojskowego Sądu Najwyższego zamia-
nowano generała Mecnarowskiego.

Znamienne obrady bolszewików.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA.  Bolszewicka „Prawda* ogłasza sprawozdanie
z 5-go zjazdu Polskiej Partji Komunistycznej, który się odbył w dru-
giej połowie ub. m. Na zjeździe tym postanowiono ażeby narodo-
we ruchy w Polsce, zwłaszcza ukraińskie, kierować w łożysko
komunistyczne, przeciwko burżuazji celem oderwania Wschod-
niej Małopolski od Polski i przyłączenia jej do Sowietów.

Jednocześnie zapadła uchwała uznająca, iż Górny Śląsk
I Pomorze powinny być przyłączone do Niemiec.

Na tym zjeździe uchwalono specjalne instrukcje w sprawie
tworzenia bojówek komunistycznych, oraz tworzenia propagandy ko-
munistycznej w wojsku.

Również na tym zjeździe złożyli dekłarację skruchy opozycjo-
niści z prawicy Próchnik, Stefański i Krajewski. Zjazd jednak tej
deklaracji nie przyjął.

Dwie trzece delegatów zjazdu było wybranych na konferen-
cjach, resztę zamianował Komitet Centralnej Partji Komunistycznej.

Walka z węglem polskim.
(Telefonem od własnego korespondenta).

„Gazeta Handlowa" podaje w telegramie z Londynu, że odby-
wające się tam obecnie narady przedstawicieli przemysłu węglowego
Anglji i Niemiec dotyczą porozumienia w sprawie walki z węglem
Polski. Tak więc planowane jest podobno częściowe wycofanie się
Niemiec z eksportu na rynki skandynawskie, wzamian za co Niemcy
pragnęlyby opanować rynek węglowy austrjacki k węgierski. Na rynki
skandynawskie ekspansję swą skierowałby więc jedynie przemysł an-
gielski. Sfery rządowe brytyjskie nie popierają podobno zamierzeń
w kierunku osiągnięcia porozumienia jednostronnego Anglji i Nie-
miec i wypowiadają się raczej za porozumieniem węglowem ogólno-
europejskiem. .

Demonstracje żydowskie przed ambasadą
angielską.

(Telefonem od własnego korespondenta)

WARSZAWA. Minionej nocy grupa młodzieży żydowskiej usi-
łowała urządzić demonstrację przed ambasadą angielską. Policja
rozpędziła zgromadzonych, aresztując 14osób.

Min. Janta-Połczyński o sowieckim dum-
pingu zbożowym.

RZYM. (Pat). Rzymski „Corriere*
ogłasza wywiad z ministrem Jan-
ta-Połczyńskim. W wywiadzie tym
minister dał wyraz zadowoleniu z
powodu możności odwiedzenia
Włoch i szefa rządu Mussoliniego.
Co do eksportu zboża sowieckie-
go, minister zaznaczył, że ekspor-
tu tego, jako takiego nikt nie
atakował. Na konferencji war-
szawskiej wypowiadano się jedy-

nie przeciwko praktykom dum-
pingowym, jako zasadzie anty-
ekonomicznej. W końcu min.
Połczyński oświadczył, że wizyta
włoskiego ministra rolnictwa Acer-
bo, który przyjął zaproszenie do
Polski, przyczyni się niewątpliwie
do ożywienia naszych stosunków
wymiennych na terenie handlo-
wym.

Walka z dumpingiem sowieckim.
MOSKWA. (Pat.) Jak donosi

prasa, otwartą walkę eksportowi
sowieckiemu wypowiedziały nara-

panję przeciwko dumpingowi so-
wieekiemu prowadzą Stany Zjed-
noczone, Austrja, Belgja i Ka-

zie dwa mocarstwa, a mianowicie nada.
Francja i Węgry. Ożywioną kam-

Kongres Międzynarodowego Związku
Dziennikarzy.

BERLIN. (Pat). W dn. 22 b.
m. przed południem odbyło się
otwarcie światowego Kongresu
Międzynarodowego Związku Dzien-
nikarzy.W kongresie bierze udział
70 delegatów zagranicznych z 25
krajów. Polskę reprezentują red.
Gotlieb i Beauprć. Kongres zagaił
dotychczasowy prezes Federation
Internationale des Journalistes
Georges Bernhardt, witając dele-
gatów i gości honorowych, mię-
dzy którymi znajdują się dyrektor
Międzynarodowego Biura Pracy

Albert Thomas, szef wydziału pra-
sowego Ligi Narodów Comert, a
dalej przedstawiciel Instytutu Mię-
dzynarodowej Współpracy Inte-
lektualnej z Paryża i wielu innych,
poczem przemawiał generalny
sekretarz Związku Prasowego Rze-
szy Niemieckiej Richberg, który
apelował  przedewszystkiem do
uczestników kongresu, aby prasa,
ta wielka potęga starała się słu-
żyć w drodze koleżeńskiej współ-
pracy idei pokoju.

Walka z sabotażem ukraińskim.
LWOW (Pat.) Dzienniki dono-

szą, że w powiecie Bohorodczany
aresztowano w dniu 21 b. m.

grecko-katolickiego księdza Iwana
Korsana ze Staruni.

Areszt b. posłów ukraińskich
LWOW (Pat) Prasa donosi, że

z polecenia sędziego śledczego
przy sądzie okręgowym w Droho-
byczu aresztowano tam dnia 21
b. m. byłego posia ukraińskiego,
Jana Błażkiewicza.

LWÓW. (Pat.). Dnia 21 b. m.
na polecenie sędziego śledczego
sądu okręgowego w Samborze
aresztowany został w Rudkach

były poseł Mikołaj Rogucki z
ukraińskiej socjalno - radykalnej
partji. Wymieniony został aresz-
towany pod zarzutem wystąpień
antypaństwowych na wiecach,
urządzanych w czasie działalno-
ści poselskiej i obecnie odstawio-
ny został do aresztu sądu okrę-
gowego.

Odnalezienie zwłok komunisty.
Poniosł śmierś z rąk towarzyszów.

LWOW (Pat) Dnia 25 lipca r.b.
wyłowiono z Pełtwy zwłoki męż-
czyzny w wieku około 20 lat.
Identyczności zwłok wówczas nie
stwierdzono. Obecnie ustalono,
że są to zwłoki Leona Wolfen-
hauta, który był członkiem czyn-
nym partji komunistycznej we
Lwowie. Jak donosi prasa, śledz-
two ustaliło, że Wolfenhaut został

uprowadzony przez kilku człon-
ków „komunistycznego związku
młodzieży, a następnie na pod-
stawie wyroku komunistycznej
partji Zachodniej Ukrainy zastrze-
lony. W toku przeprowadzanego
dochodzenia policja aresztowała
15 osób, podejrzewanych o współ-
udział w zamordowaniu Wolfen-
hauta.

Rewizja w domu robotniczym.
KRAKOW. (Pat.). W nocy z

wtorku na środę organa policji
krakowskiej przeprowadziły rewiz-
ję w domu robotniczym, w na-

stępstwie czego skonfiskowano
znaczną ilość odezw wyborczych
Związku Obrony Prawa i Wolnoś-
ci Ludu.

Francja przeciwko polityce ustępstw
PARYZ. (Pat). Omawiając wia-

domość o zabiegach dr. Schachta
w Stanach Zjednoczonych, celem
uzyskania moratorjum dla wypłat
niemieckich i wymierzenia w ten
sposób pierwszego ciosu w plan
Younga. — „Journal des Debats“
podkreśla zgubne rezultaty poli-
tyki ustępstw. Ze zdumieniem
przyznać należy, że we Francji
istnieją pewne ugrupowania, któ-
re nie oburzają się zbytnio na
myśl o rewizji traktatu. (lgrupo-
wania te są niezbyt liczne, lecz
sam fakt ich istnienia otwiera

oczy na bardzo smutne perspek-
tywy. Na szczęście pewne ma-
nifestacje świadczą, że naród
francuski na podobną sytuację
zaczyna reagować. Dowodem te-
go były rozlepiane w tych dniach
afisze, w których związki byłych
kombatantów  oświadczają, że
Francja zgodziła się na zbyt wiele
ofiar, że winna wszystkiemu jest
polityka bezprogramowa, i że
cała ta polityka oparta była na
błędach psychologicznych i histo-
rycznych. Przypuszczenie, że Niem-
cy stały się innemi jest fałszywe.

Nowe stronnictwo we Francji.
PARYŻ. (Pat.). Pisma zapowia-

dają powstanie nowej partji poli-
tycznej, która ma być utworzona
z inicjatywy kilku deputowanych
pod nazwą „republikańska partja
narodowa-socjalna”. Celem nowej

partji jest reforma państwa, opar-
ta na nowoczesnych podstawach
reformy systemu fiskalnego oraz
polityki pokojowej na podstawie
gwarancyj bezpieczeństwa.

Kurs «silnej ręki» w Prusach.
BERLIN (Pat). Ustąpienie pru-

skiego ministra spraw wewnętrz-
nych Waentiga i nominacja Se-
weringa wywołały w tutejszych
kołach politycznych wielkie wra-
żenie. Podkreślają, że zmiana na
stanowisku ministra spraw wew-
nętrznych w Prusach była nie-
spodzianką. Minister Waentig od
dłuższego już czasu nosił się
wprawdzie z zamiarem ustąpienia
i powrotu do pracy ściśle nauko-
wej, jednakże fakt ustąpienia bez-
pośrednio po sukcesie, odniesio-
nym przez rząd pruski w sejmie,
zaskoczył opinję publiczną. W no-

minacji Seweringa koła politycz-
ne upatrują zapowiedź kursu sil-
nej ręki w Prusach. Powszechnie
podkreślają, że minister Sewe-
ring, który przez 6 lat stał na
czele resortu spraw wewnętrz-
nych, posiada wystarczający auto-
rytet dla przeciwstawienia się za-
kusom radykalistów prawicowych
i lewicowych. Wobec wzrastają-
cego bezrobocia i wzmagającej
się agitacji żywiołów radykalnych
za rozwiązaniem sejmu pruskiego,
rząd pruski musi zdecydować się
na rozstrzygające pociągnięcie.

Tragiczne skutki wielkiego wybuchu
w Alsdorfie.

BERLIN (Pat.) — Dotychczas
wydobyto z głębi szybu „Wii-
helma“ w Alsdorfie 105 trupów,
ofiar katastrofy wtorkowej.
liość odciętych w kopalni po-
dają na 125 osób, liczba ta jed-
nak nie jest pewna.

BERLIN, (Pat.) Według nad-
chodzących z Alsdorfu wiado-
mości, katastrofa w kopalni
„Anna* przybiera z każdą go-
dziną coraz bardziej przerażające
rozmiary. Ostatni komunikat urzę-
du górniczego stwierdza, że wy-
dobyto z szybu, nawiedzonego

katastrofą 182 trupy. W głębi
szybu znajduje się 49 trupów
ofiar katastrofy. 90 ciężko ran-
nych górników leży w pobliskich
sżpitalach. Część rannych dozna-
ła tak ciężkich obrażeń, że leka-
rze wątpią, czy uda się utrzymąć
ich przy życiu. Oczekują, że
ilość ofiar śmiertelnych wzro-
śnie do 260. W Akwizgranie na
znak żałoby z gmachów publicz-
nych i prywatnych powiewają ża-
łobne sztandary, opuszczone do
połowy masztu.

Protest sjonistów.
LONDYN. (Pat.). Swiatowy zwią-

zek sjonistów rewizjonistów, ma-
jący swą główną siedzibę w'Lon-
dynie ogłosił deklarację, potępia-
jącą rząd angielski za niedotrzy-
manie—jak mówi deklaracja—da-
nych obietnic. Deklaracja dodaje,
że świat żydowski powinien uczy-
nić usiłowania, aoy nie dopuścić
do zapowiedzianych zmian w za-
kresie stosunków w Palestynie.

Deklaracja krytykuje też dotych-
czasowe kierownictwo 4 wszech-
światowego związku sjonistyczne-
go, żąda pod tym względem od-
powiednich gwarancyj na przy-
szłość i zaznacza wreszcie, że
chwilowy kryzys w sprawie ży-
dowskiej nie powinien jednakże
przeszkodzić temu, aby naród ży-
dowski spełnił swą misję histo-
ryczną.

Wielka afera szpiegowska w Rumuniji.
BUKARESZT. (Pat.). Sledztwo

w sprawie afery szpiegowskiej
trwa w dalszym ciągu. Wczoraj
zostali aresztowani: oficerowie
pochodzący z byłej armji austro-
węgierskiej major Varzaru, który
pełnił służbę w inspektoracie sa-
perów oraz komisarz bezpieczeń-
stwa publicznego Sebastjan Po-
pesco. Popesco nie poczuwa się
do żadnej winy. Aresztowano go,

ponieważ utrzymywał ścisłe sto-
sunki przyjaźni z jednym z kie-
rowników organizacji szpiegow-
skiej. Jak podaje prasa, mir.
Varzaru miał zeznać, że pełnił
służbę szpiegowską jeszcze za-
nim wykryta obecnie organizacja
rozpoczęła swą działalność. Aresz-
towano również w Aradzie jedne-
go dziennikarza węgierskiego,
dwóch podoficerów i 5 żołnierzy.

Echa porwania b. prezydenta Finlandji.
Areszt szefa sztabu głównego.

HELSINGFORS, (Pat.) W dniu
22 b. m. w Helsingforsie został
aresztowany szef sztabu główne-
go gen. Valenius pod zarzutem
wydania rozkazu porwania byłe-
go prezydenta Stohiberga. Oprócz
niego został aresztowany szef
wydziału mobilizacyjnego ppłk.
Kuusari, radca drugiego oddziału
Teivonen, oraz zastępca inspek-
tora. straży pogranicznej ppłk.
Vikluund. Areszty te wywołały
ogromną sensację w  całem
mieście. Wszystkie pisma wydały
dodatki nadzwyczajne.

HELSINGFORS, (Pat.) W myśl
rezolucji prezydjum lappowców,
oddawanie się lappowców w ręce
władz policyjnych przybrało ma-
sowy charakter. Wśród zgłaszają-
cych się znajdują się również ko-
biety, które w  jakikolwiekbądź

sposób brały udział w porywaniu
komunistów.  Spodziewane jest
również zgłoszenie się zabójcy
komunisty Forsy. Policja jest w
posiadaniu pogatego materjału,
dotyczącego techniki przerzuca-
nia do Rosji sowieckiej porywa-
nych komunistów. W tym celu
w miejscowościach Idensalmi i
loneau były urządzone punkty,
gdzie  oczekiwały samochody,
oraz specjalni wysłannicy lap-
owców.
HELSINGFORS, (Pat.) Został

tu ogłoszony spis lappowców,
którzy brali udział w porywaniu
komunistów. Wśród osób, wy-
mienionych w spisie, jest wielu
duchownych, dyrektorów fabryk
i banków, nauczycielek, oraz aka-
demików.

Dżuma grasuje w Chinach.
WIEDEN. (Pat.) Prasa tutejsza

donosi z Londynu: Według spra-
wozdań naczelnego lekarza szpi-
tala misyjnego w miejscowości
Fen-Czan, wymarły w Chinach w
ostatnich miesiącach całe wsie
wskutek dżumy. Epidemja wy-
buchła niedawno w miejscowości

Feng-Szen Hsien i ogarnęła szyb-
ko inne prowincje. W niektórych
powiatach pozostało przy życiu
po kilka osób. Ludność w panicz-
nym popłochu opuszcza siedziby.
Na całym terenie, na którym gra-
suje epidemja, niema ani jednego
szpitala urządzonego nowocześnie.
 

 

Drabie Wialsmośći
Kto jest głową narodu Habs-

burgów.
BUDAPESZT (Pat) — Dziennik

„Regeli” donosi, że na zaprosze
nie eks-cesarzowej Zyty, wysto-
sowane przed kilkoma dniami do
członków rodziny Habsburgów,
aby wyrazili swą lojalność i wier-
ność dla księcia Ottona, książęta
austrjaccy dali odpowiedź zada-
walającą. Gałąź polska pod kie-
runkiem arcyksięcia Karola Ste-
fana dała odpowiedź odmowną.
Książęta węgierscy Józef i Fry-
deryk odpowiedzieli wymijająco.

Rozmowa, którą cały świat
ma usłyszeć.

WASZYNGTON. (Pat). Prze-
prowadzane tu są próby, mające
na celu zorganizowanie rozmowy
radjotechnicznej pomiędzy Hoove-
rem, Mac Donaldem i premjerem
japońskim z okazji złożenia raty-
fikacji traktatu morskiego. O ile
próby doprowadzą do pomyślnych
wyników, projektowana rozmowa
byłaby nadana zapomocą radja
tak, aby wszyscy mogli jej słu-
chać.

10 mil. dolarów okupu.
SZANGHAJ. (Pat). Biskup Mi-

gnani, o którego porwaniu wraz z
kilkoma księżmi i zakornnicami
donoszono wczoraj, przybył do

Kiu-Kang z zawiadomieniem, że
sprawcy porwania domagają się
okupu w wysokości 10 miljonów
dolarów meksykańskich. Po opa-
nowaniu miejscowości Kiang ko-
muniści wprowadzili w mieście
rządy teroru i rzezi. Wśród por-
wanych, w których sprawie biskup
Mignani przybył do Kiu-Kiang,
znajdują się O.O. Capozzi i Perino,
Włosi oraz zakonnica włoska Ro-
gnoni.

Huragan.

PARYZ. (Pat). Według donie-
sień z Syrakuz, w okolicach Lon-
tini szalał gwałtowny huragan,
który wyrządził znaczne szkody.
Przepływająca w okolicach rzeka
wystąpiła z brzegów i zalała znacz-
ne przestrzenie. Wezbrane wody
uniosły 4 osoby oraz znaczną
ilość bydła.

Łagodny wyrok na zuchwa-
łego hakatystę.

POZNAN. (Pat). Z Kępna do-
noszą, że przed tamtejszym są-
dem stanął redaktor niemieckiej
„Kempner Wochenblatt* Tietman,
ten sam, który stoi pod zarzutera
mordu na osobie pastora K!awit-
tera, oskarżony o to, że na ze-
braniu miejscowej ewangelickiej
gminy w dniu 6 sierpnia opluł
odezwę, wzywającą do uczczenia
10 lecia niepodległości Polski. Po
przesłuchaniu sąd skazał Tietma-
ną na 7 dni aresztu.
 

 

KOMUNIKAT KLUBU MŁODYCH.
W piątek. dnia 24 bm.,

Orzeszkowej 11, odbędzie się
w sali Klubu Narodowego przy ul.

ZEBRANIE REFERATOWO - DYSKUSYJNE,
na którem p. prof. Wacław KOMARNICKI wygłosi referat p. t:

„NAPRAWA USTROJU".
Początek o godz. 7 min. 30 wiecz.
Obecność członków obowiązkowa.
Sympatycy mile widziani.
 

 

Pamiętajcie o funduszu wyborczym Stron-
nictwasNarodowego

Wpłaty kierować należy do „Dziennika Wileńskiego"    
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staje do wyborów, aby wywalczyć:

PANSTWU POLSKIEMU
1) Nienaruszalność granic 2) Zdrowy ustrój oparty na równowadze władz 3) Nieza-

Jedną z najpospolitszych sztu-

czek żonglerskich, praktykowa-

nych przez prasę sanacyjną, jest

mieszanie, oraz identyfikowanie

dwóch powyższych pojęć: kryty-

kujesz rząd — a więc jesteś wro-

giem państwa.

Co jednak od biedy może ujść

pierwszemu lepszemu  skrybie,

lub agitatorowi wyborczemu — to

nie przystoi profesorowi prawa,

chociażby z przekonania należał

do sanacji.

Trawestując znane przysłowie:

amicus plato sed magis amica ve-

ritas powiedzmy: można być zwo-

lennikiem sanacji, czy jej głów-

nego przywódcy, ale nie należy

rozmijać się z tak zasadniczemi

prawdami, za których nieznajo-

mość sam pan profesor niewąt-

pliwie ściąłby bezlitośnie na eg-

zaminie każdego ze swych ucz-

niów.

Mówimy © artykule p. Pere-

tiatkowicza, prof. prawa przy uni-

wersytecie Poznańskim. Artykuł

w tych dniach ukazał się na wstę-

pie „Dziennika Poznańskiego”.

Autor polemizuje ze stanowiskiem

opozycji, która twierdzi, że „nie

występuje przeciw państwu, lecz

tylko przeciw rządowi” i oświad-

cza, że jest to rozróżnienie czy:

sto „teoretyczne”, gdyż w prak-

tyce „ten, który utrudnia rządo-

wi spełnianie jego zadań pań-

stwowych, jednocześnie utrudnia

normalne funkcjonowanie życia

państwowego i wyrządza szkodę

państwu własnemu”. Wychodząc

z tak błędnych założeń prof. Pe-

retiatkowicza, musiał dojść do

horendalnego wprost wniosku, że

„dobry obywatel powi-

nien popierać każdy wła-

sny rząd...”

Tu widocznie sam autor spo-

strzegł, że się zbytnio zagalopo-

wał więc dodaje, że owo „popie-

ranie” — „nie odnosi się chyba

tylko do rządównzdrajców, lub do

rządów tak skrajnych, jak socja-

listyczny lub komunistyczny”.

Czemu ten wyjątek? I gdzie

właściwa granica między takim

rządem, ktėry bon grė—mal grė

należy popierać, a takim który

wolno zwalczać?
Więc socjalistów stawia prof.

Peretiatkowicz poza nawiasem

rządów zasługujących na popar-

cie, razem ze zdrajcami i komu-

nistami.

Gdyby jednak, powiedzmy,

rządy przeszły do rąk Stronnictwa

Chłopskiego, i gdyby rząd taki

zadecydował radykalną reformę

rolną z przymusowem wywlasz-

czeniem — czy prof. Peretiatko-

wicz zgodziłby się z tem, bez

słowa protestu? Czy powtórzyłby
swoje zdanie: „dobry obywatel

powinien popierać każdy własny

rząd"?
Mamy wrażenie, że o ileby

ster nawy państwowej przeszedł

-w tak umiarkowane ręce Stron-

nictwa Narodowego—p. prof. Pe-

retiatkowicz miałby niewątpliwie

poważne wątpliwości, czy ma sie-

bie zaliczyć do owych „dobrych
obywateli” popierających bezkry-

tycznie „każdy rząd“.

Ostatecznie prcf. P. ma na

względzie nie „každy“ rząd, lecz—

rząd sanacyjny, bliski jego sercu

iwolno mu oczywiście rząd ten.

popierać, ale drogą uczciwą, nie

przekręcając pojęć i nie wprowa-

dzając bałamuctwa, co nie licuje

z powagą uczonego.
Jeżeli zaś prof. P. jest tak

szczerym zwolennikiem i obrońcą

każdego rządu jako jedynej,

prawowitej reprezentacji państwa,

to jakże ocenia zamach majowy,

dokonany właśnie przy pomocy

tak przez niego potępianych so-

cjalistów, przeciwko ówczesnemu,

prawowitemu rządowi i prawowi-

tej głowie państwa, jakkolwiek

rząd ów bynajmniej nie był „tak

skrajnym", nie składał się ani ze
„zdrajców* ani z komunistów.

A jednak pomiędzy czynem

majowym—a dzisiejszą antyrzą-

dową opozycją istnieje przepaść,

zarówno pod względem pojęć

prawnych jak i moralnych. Tam-

to był zama ch—dzisiejsza opo-

zycja zwalcza rząd obecny wy-

łącznie środkami prawnemi, kon-

stytucyjnemi, wyłączając z góry

wszelki gwałt.
Z punktu formalnego miałby

prof. P. rację identyfikując pań-

stwo i rząd — o ilebyśmy w

Polsce mieli rządy absolutystyczne.

 

Kronika Przedwyborcza.
Rzemieślnicy wobec wybo-

rów.
Podczas obrad zjazdu izb rze-

mieślniczych w Warszawie w dn.
19 b. m. został postawiony przez
wiceprezesa izby warszawskiej Wie-
chowicza i przyjęty wniosek, wzy-
wający: „rzemiosło polskie do po-
parcia rządu marszałka Piłsud-
skiego w celu uzyskania w cia-
łach ustawodawczych większości".
W związku z tem od central-

nego komitetu wyborczego rze-
mieślników chrześcijan, prasa war-
szawska otrzymała oświadczenie,
w którem czytamy między inne-
mi, co następuje:

„Jak wiadomo, izby rzemieś|-
nicze na zasadzie ustawy przemy-
słowej i własnych statutów są je-
dynie zawodową reprezentacją in-
teresów rzemiosła, których zada-
nia dadzą się streścić do współ-
działania z władzami państwowe-
mi w sprawach popierania rozwo-
ju rzemiosła przez udzielanie in-
formacjiiwydawanie opinii, przed-
stawianie władzom życzeń i wnio-
sków, dotyczących interesów rze-
miosła, regulowanie spraw termi-
natorskich, egzaminów czeladni-
czych i mistrzowskich. Zadnych
kompetencji w sprawach poli-
tycznych izby nie posiadają i wszel-
kie zabieranie głosu przez nie w
tych sprawach jest przekrocze-
niem ustawy przez instytucję pu-
bliczną. Mimo to jednak niektóre
izby zabrały głos w sprawie wy-
borów do Sejmu, opowiadając
się za sanacja“. -

„Ogół rzemiosła polskiego
wypowiedział się jasno w d.
21 września r. b. na zjeździe
organizacyjnym centralnego
komitetu wyborczego rzemieśl-
ników chrześcijan, uchwalając,
że idzie do wyborów ze Stron-
nictwem Narodowem. Czołowi
działacze rzemiosła znajdują się
na poczesnem miejscu na listach
tego stronnictwa. To też rzec śmia-
ło można, że p. Wiechowicz wraz
ze swoją uchwałą i tymi, którzy
ja powzięli, znaleźli się sami poza
społecznością rzemieślniczą".

„Przeciwko takiemu uzurpowa-
waniu sobie atrybucji politycznej
reprezentacji rzemiosła przez izby
zdrowa opinja rzemieślnicza pro-
testuje jaknajkategoryczniej, po-
wzięte zaś uchwały uważa za wy-
raz przekonań kilkunastu osób
zależnych od obecnych władz".

Chcieli złapać na wędkę.
Okręgowy komitet wyborczy

organizacyj kobiecych BB w Bia-
łymstoku rozesłał imienne za-
proszenia na zebranie w teatrze
„Palace* w dniu 19. X. paździer-
nika rb. wszystkim paniom mia-
sta Białegostoku i nawet na pro-
wincji, mającym prawo wyborcze
do Sejmu lub Senatu. Powygrze-
bywali nazwiska nawet tych osób,
które w danym'domu wogóle lub
oddawna nie mieszkają. Charak-
terystycznem jest, iż w zaprosze-
niu ów komitet okręgowy jak-
gdyby ze wstydu nie podał swe-
go pochodzenia bebechowskiego,
Bo gdyby nieznane były podpisy
dr. Szajkowskiej lub p. Olszew-

„ skiej, to naprawdę możnaby my-
šleč, że zwołuje się zebranie ży-
dowskie, niernieckie czy wogóle
niewiadomo jakie. Każdy chyba
interesuje się dlaczego tak zkąd-
inąd odważni działacze „idei* sa-
nacyjnej naraz jakby okryli się
rumieńcem wstydu i zabrakło im
odwagi wystąpić otwarcie. Od-
powiedž jestłatwa, bowiem zgóry
organizatorki zebrania przewidy-
wały, że miałyby bardzo mało

Że istnieją pewne prądy w kie-

runku powrotu do form, które w

Europie dawno znikły — tego

nie negujemy, tradycje absolu-

tyzmu i rabstwa moskiewskiego

zbyt silne są w pewnych kołach,

z imienia tylko polskich, z ducha

nawskroś zruszczonych, bizantyń-

skich. Z tego jednak nie wynika,

aby olbrzymia większość narodu

szczerze polskiego, miała 'się

biernie poddać temu prądowi.

Naród nasz wyrósł na kulturze

zachodniej, katolickiej. Katolicka

nauka o państwie jak słusznie

zaznacza organ kurji krakowskiej,

„Głos Narodu" — powołując się

na takich uczonych jak Suarez

i Bellarmin, odróżnia  „egzy-
stencję władzy” od jej „działal-

ności". .

Władzy prawowitej, „ustabili*
zowanej” (przez głos przedstawi
cielstwa narodu lub inny wyraźny

sposób) każe słuchać w tych

zwoleniczek wśród Polek, jeżeliby
jawnie apostołowały. Dlatego też
cheiano złapać, jak się to mówi, na
wędkę a potem alarmować cały
świat, że tysiące kobiet się ze-
brało na wiec przedwyborczy.
Niestety, tym razem paniusiom,
piastunkom i — propagatorkom
programu bez programu obecne-
go rządu, chcącym podejść praw-
dziwe Polki myślące narodowo,
wcale się nie udało. Szeregi nie-
liczne zebranych pań zaczęły się
szybko przerzedzać i wreszcie
poza  organizatorkami zebrania
sala prawie świeciła pustkami.
Ciekawi jesteśmi kto pokrył kosz-
ta setek tysięcy druków i pracę,
wyszukiwania adresatek, pisania
zaproszeń i ich rozniesienia? Na-
pewno bezinteresownie nikt tego
nie załatwiał. H. S.

K-W-0-K'a.
Prasa sanacyjna donosi 0 žy-

wej działalności. jaką rozwinęły
sanacyjne kobiety. Utworzyły one
komitet pod nazwą „komitet wy-
borczy organizacyj kobiecych*
K-W-O-K'a. .

Prośba i odmowa.

Prasa sanacyjna ogłosiła cie-
kawą korespondencję między p.
Sławkiem, a b. posłem żydowskim
z B. B., p. Kirszbraunem.
W dniu 4-go b. m. prezes B. B.

p. Slawek wystosowal do b. pos-
ła Eljesza Kirszbrauna list, w któ-
rym prosi go „przez specjalnego
kurjera* o wyrażenie zgody na
postawienie kandydatury p. Kirsz-
brauna z listy państwowej B. B.,
„ceniąc wysoko nasz, oparty na
wzajemnej lojalności, stosunek w
pracy politycznej”.

P. Kirszbraun zajął wobec tej
propozycji stanowisko odmowne,
tłomacząc je przewlekłą chorobą.
Zapewnił przytem, że zapoczątko-
waną w r. 1928 podczas wyborów
akcję polityczną w myśl wskazań
B. B. prowadzić będzie nadal.

Kandydaci białoruskiej
sanacji. 1

Białoruska sanacja w okręgu
Lida wystawiła na  pierwszem
miejscu do Sejmu p. Karola, któ-
ry będąc w Radoszkowiczach w
gimnazjum białoruskiem, był kie-
rownikiem internatu metodystów.
Po zlikwidowaniu gimnazjum bia-
łoruskiego Karol przybył do Wil-
na, gdzie był w kontakcie z b.
posłem białoruskiego robotniczo-
sielańskiego klubu Gawrylukiem.
Następnie przyłączył się do sa-
nacji białoruskiej i obecnie jest
kandydatem na posła.
W okręgu Swięciany sanacja

białoruska wystawiła jako kandy-
data do Sejmu znanego ze swych
wystąpień komunistycznych rad-
nego m. Wilna Kuźmę Kruka.

TATATTOKDKORRKCATEZWA

KILKA CYFR.
Prof. Rybarski pisze w „Gaz.

Warsz.":
Zamiast dlugich wywodėw, za-

miast rozumowań, które można
przeinaczać, przytaczamy kilka
cyfr. Cyfry te są nudne i nużące,
ale równocześnie i bardzo wy-
mowne. W dodatku są to cyfiy
„urzędowe”, ogłoszone w „Wia-
domościach Statystycznych”. Do-

tyczą one stanu zamówień w sze-

regu gałęzi przemysłu przetwór-

czego, zatrudniającego więcej niż
20 robotników. Statystyka odró-
žnia stan zamówień: a) dobry,

b) średni, c) zły, i wyraża każdą
z tych grup w procentach zatru-
dnionych robotników. Dla skró-

dziedzinach, które gwarantują

całość państwa (wojsko, podatki

i t.p.). Natomiast pozwala i każe

zwalczać, gdy ich działalność wy-

chodzi na niekorzyść ogółu i gdy

gwałci sprawiedliwość.
„Kierownicy państw — pisze

Leon XII w encyklice „Diutur-

num illud” z r. 1881 — których

wola stoi w sprzeczności z wolą

i prawami Boga, przekraczają za-

kres swej władzy. Odtąd ich

władza traci moc, ponieważ

tam, gdzie niema sprawiedli-

wości, niemasz i władzy".

Według nauki Kościoła zatem

władza państwowa nie jest nie-

ograniczona, jak chce prof. Pe-

retiatkiewicz. FA obowiązek oby-

wateli słuchania władzy kończy

się wówczas, kiedy władza prze-

kroczyła granice sprawiedliwości.

Zaczyna się zaś nowy obowiązek

starania się o rząd lepszy.

aa

 

leżność gospodarczą 4) Oszczędny budżet.

cenia podajemy tylko stan zamó-
wień dobry i zły: reszta, brakują-
ca do 100 proc., przypada na stan
zamówień „średni”. Poniższe cy-
fry obejmują miesiąc sierpień lat
1928, 1929 i 1930.

Stan 1928 1929 1930
Cemento- dobry 60,1 10,5 —
wnie zły — — —

Wapienniki dobry 30,5 17  —
zły 12 242 586

Cegielnie dobry 22,6 8,9 4,3
zły 161 52,9 56,7

Huty szkła dobry 80 138 —
zły At,7+-30,5 72,5

Fabryki por dobry 15,8 3,2 —
cel i fajasu zły 12,2. 721 19B
Przemysł dobry 15,2 33 2,2
metalowy zły 11,2 35,9 60,6

Przemysł dobry 34,4 13,4 6,8
maszynowy zły 43 252 604
Elektrote- dobry 30,1 176 2,2
chniczny zły 2,2: 1568-58

Rafinerje dobry 05 2,8 94
nafty zły 61 101 18,4

Przędzalnie dobry 14 19 5
i tkalnie zły 21,1 48,9 33,6

Fabryki dobry 35,6 9,3 0,7
papieru zły 2,9 18,6 57,6

Garbarnie dobry 9,7 02 3
zły Bi 042 992

Tartaki dobry 91 8 34
zły 21,4 38,9 71,8

 

Browary dobry 10,7 39,7 9,9
zły 43 09 36,6

Młyny dobry 156 4,1 8,7
zły 28... 39,1. 35,7

A więc, z. wyjątkiem pewnej
poprawy w przemyśle tekstylnym,
w młynarstwie w r. 1930, w po-
równaniu z rokiem 1929, wszędzie
pogorszenie, w niektórych dzia-
łach, jak w cementowniach, wa-
piennikach, hutach szklanych, w
przemyśle ceramicznym, metalo-
wym, maszynowym, elektrotechni-
cznym, papierniczym i tartacza-
nym, wprost ogromne. A prze-
cież rok 1930 miał już być ro-
kiem „pokryzysowym”, wedle ofi-
cjalnych zapowiedzi?

Perspektywy bardzo smutne.
Czy ci, którzy rządzą, zdają so-
bie sprawę z istotnego stanu rze-
czy? Czy walcząc o utrzymanie
się przy władzy, wskazują na spo-
soby ratunku? Oni wolą o tych
rzeczach jak najmniej mówić, a
róbić wiele hałasu o to wszystko,
co w żadnym razie nie jest le-
karstwem na choroby, nurtujące
nasz organizm gospodarczy.

Ale milczeniem nie zdoła się
odwrócić uwagi od rzeczywisto-
ści!

  

 

Humor polityczny,
Z ADAMA MICKIEWICZA.

REDUTA NIE—ORDONA.
(Opowiadanie dziennikarza narodowego).

Nam cenzor zajął numer. Ubrał go „na biało"

W dniu, gdy bezkarnie dwieście pism sanacji grzmiało ..

Zmilkliśmy, choć z ich strony szły na nas szeregi:

Miedzińscy, Wasserzugi, Everty i Brzegi,

1 widziałem ich wodza — Koca; pałką skinął

| wyborczą kampanję prasową rozwinął. I

Bluznęła z łamów gęsta, czarna lawa błota.

Tysiąc piór po papierze w gorączce się miota,

Sypiąc iskrami obelg: chcą, skrybów zastępy,

„Narodu idjotów oświecić mózg tępy*.

Przeciw nim sterczy dumnie, dymami zasnuła

Wydawnictw narodowych niezłomna reduła.
Kilkanaście organów! Strzałami wciąż świecą,

I nietyle słów usta kaznodziei miecą,

Ile z nich artykułów pada, niezawodnie

Miażdżących fałsz, korupcję, i terror, i zbrodnię!

Patrz, tam artykuł w środek B. G. K. się nurza,

Romana—Federata dymami zachmurza,

Pęka! Grad cyfr subsydjów, aż pod niebo leci...

Łysina generalska jak miesiąc w nich świeci...

Tam wzmianka, w wolnomyślne mrzonki wymierzona,

Trafia Boy'a — nieboźę w sam środek łona,

Dopadła Ehrenberga, jak wąż go spowija,

Że mu apoplektycznie kraśnieje aż szyja.

Ówdzie pocisk Adolfa, dobrze znany z dźwięku,

Celny taki, że nigdy nie brak po nim jęku,

Kiedy „Gazetę Folską* na wylot przewierci —

Jakgdyby środkiem Be-Be przeszedł anioł śmiercl ..

Któż pismaków sanacji na rzezie wyprawia?

Czy dzieli z nimi losy, czy sam pierś nadstawia?

Niel On, nadprezes Be-Be, siedzi w gabinecie,

W milczeniu, z włosów brody warkoczyki plecie;

Przymknął oko — klubowe posiedzenie zwoła,

O którem mówić będą opozycji koła...

Otwarł oko — Świtalski czuje w krzyżu mrówki,

Czy nie nadszedł czas nowej po kraju wędrówki...

Lecz Sławek wąs przygryza, brodę gniewnie targa,

Z gęstwy jego zarostu pada pomruk—skarga,

Bo oto Polske z mocy Be-Be się urąga:

Z kieszeni kartkę z „czwórką" spokojnie wyciąga,

Bo zewsząd brzmi krzyk wielki, żywiołowo szczery:

„Razem z sanacją przerżniesz wybory, Walery!"

Na jakie listy nie
sanacyjna skwapliwie

zwróciła uwagę na te

ustępy orędzia ks. biskupa łom-

żyńskiego Łukomskiego, w któ-

rych Pasterz ten wskazuje na an-

tykatolicką działalność w Sejmie

stronnictw lewicowych PPS., Wy-
zwolenia i Stronnictwa Chłopskie-

go. Ks. biskup Łukomski zaleca

swym djecezjanom, aby na listy

tych stronnictw nie głosowali.
Ale prasa sanacyjna vide „Sło-

wo“) nie przytoczyła ogólnego
zalecenia Czcigodnego (ks. Bisku-
pa, w którem mówi do wiernych:

„Zatem, jak mają wyborcy
katolicy w dzień wyborów postą:

pić?
Naprzód powinni spełnić swój

pierwszy obowiązek wyborczy, to

znaczy pójść w dniu wyborów do
urny wyborczej. Dalej pod grze-

chem ciężkim nie wolno odda-

wać swego głosu na kandydatów
i na listy stronnictw, które, jak

wykazałem, są wrogie Kościołowi

Chrystusowemu, Kościołowi na-

szemu.
Co do innych list wyborczych

powinien każdy wyborca katolik

dokładnie zbadać, czy nie za-

Życie gospodarcze.
Obrady Komitetu Państw.

Rady Kolejowej.

Dnia 21 b. m. odbyło się w

M-stwie Komunikacji posiedzenie

Komitetu Eksploatacyjnego Pań-

stwowej Rady Kolejowej, przy

Prasa
bardzo

Wacław Madejski.

należy głosować.
wierają pomiędzy Kkandydała-

mi poselskimi inowierców lub

katolików, nie zasługujących

na zaufanie. Katolicy nie : po-

winni wybierać inowierców, gdyż

posłowie inowiercy przy obronie

zasad katolickich mogą zawieść.

p> katolików, nie zasługują-

cych na zaufanie, należy zaliczyć
przedewszystkiem:

1. osoby, prowadzące życie

gorszące;

2. gwałcicieli zasad wiary ka-

tolickiej, np. odszczepieńców od
Kościoła, lub szukających rozwo-

du małżeńskiego u inowierców;
3. takich, którzy w poprzed-

nich Sejmach lub przy innej spo-
sobności działali na szkodę wiary

Kościoła lub religijnego wycho-
wania młodzieży.

Wyborcy powinni przeto zba-
dać, czy takie osoby stoją na
liście wyborczej, katolikom zale-
canej. Jeśliby tak było, co stwier-

dzić można, zasięgając wiado-
mości u osób, znanych i wiaro-
godnych, wówczas na taką listę
głosować nie należy, chociażby
was do tego obietnicami lub
groźbami nakłaniano”.

licznym udziale przedstawicieli
sfer gospodarczych i samorządo-
wych, pod przewodnictwem inż.
Dunina. Między innemi rozpatrzo-

* no następujące sprawy: ustalenie

planu przewozu ładunków na
polskich kolejach na pierwsze
półrocze 1931 roku. Dalej Komi-

tet stwierdził konieczność za-
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Młocarnie i Maneże
Wialnie i Młynki
Sieczkarnie i Siekacze
Parniki i Gniotowniki
pierwszorzędnych fabryk krajowych

poleca +3

Lyomtnt Nayrodzki
Wilno, Zawalna 11-a.

Z PRASY.
0 jasną sytuację.

W „Głosie Lubelskim”
St. Grabski pisze:

dla przyszłości Polski trzeba

prof.

żeby
nikt już nadal nie mógł mieć wątpli-
wości, jakie jest przeświadczenie i jaką
jest wola większości narodu, jaką dro-
gę dalszego rozwoju Polski uznaje
większość za dobra, a jaką za złą, i ku
czemu chce ona iść? Bo tragedje po-
wstają najczęściej z wątpliwości — a
zapobiegają im jasne sytuacje.

Po to zresztą został Sejm rozwią-
zany, po to zostały rozpisane nowe wy-
bory, po to Marszałek Piłsudski firmuje
listę B. B. — by nie było żadnych już
wątpliwości, czy większość społeczeń-
stwa opowiada się za tym sposobem
rządzenia, za tą polityką zagraniczną,
skarbową, gospodarczą, za łemi meto-
dami wychowawczemi, za tą moral-
nością życia politycznego, tem pojmo-
waniem prawa, jakie wprowadziły do
Polski rządy pomajowe — czy taż prze-
ciwko temu wszystkiemu.

W sanacji zwrot przeciw
konserwatystom.

„Lwowski Kurjer Poranny“ po-
rusza sprawę „czystki* w  sana-
cji... Na listach BB. brak wielu
charakterystycznych kandydatów.
l tak brakuje b. marszałka Sena-
tu p. Szymańskiego, tak przecież
oddanego p. Piłsudskiemu czło-
wieka... Wygolono również sze-
reg konserwatystów, którzy się
dziś czują pokrzywdzonymi.

„Z list sejmowych usunięto niemal
wszystkich wyb'tniejszych konserwaty-
stów przesuwając ich do Senatu lub nie
zamieszczając wogóle

Do Sejmu kandyduje tylko z ra-
mienia konserwatystów ks. Radziwiłł, —
przesunięty na 14-te miejsce listy pań-
stwowej i p Hołydski. inni wybitniejsi
konserwatyści jak Sobolewski, Rostwo=
rowskl i Dokiecki, postawieni zostali
jako kandydaci do Senatu, a taki posel,
ktėry w poprzednim Sejmie ogromnie
się wysługiweł i odgrywał wielką rolę,
p. Piasecki wogóle nie zosteł postawio-
ny na żadną z list BB."

Na Wołyniu prócz listy BB.
z ks. Radziwiłłem na czele poja-
wiły się listy Stron. Narodowego
i Centrolewu. Osłabia to w du-
żym stopniu szanse sanacji. Dla-
tego— pisze „Lwowski Kurjer Po-
ranny“—

„czolowy kandydat listy BB. ks. Ra-
dziwiłł ma zamiar zrzec się kandydo-
wania i wycofać się z listy, gdyż dla
BB. niema w tych warunkach żadnych
szans Chłopi bowiem nie chcą głosować
na ks. Redziwiłła mając do wybora listę
Str. Nar. i Centrolewu*.

Osobliwe zestawienie.
Na inną charakterystyczną ce-

chę sanacyjnych list w okręgach
zwraca uwagę „Gazeta Bydgoska”:

Mamy tedy przepiękny obrazek, jak
w okręgu Rzeszowsklm obok księcia
Andrzeja Radziwilła kandyduje na dru-
giem miejscu słynny Rudolf Burda or-
ganizator rad robotniczo-žoln'erskich,
działacz BBS-owski. Jeszcze osobliwłej
wypadł Lwów. Tam w mieście listę BB.
prowadzi prezydent miasta inż. Haluch-
Brzozowski, należ. do ultra faszystow-
skiego „zespołu stu“; na diugiem miej-
scu figuruje ks. prof. Szydelski, dzia-
łacz chadecki i wybitny antysemita,ana
trzeciem dyrektor drukarni żydowskiej
Ignacy Jaeger, właściwie sjonista. Inną
osobłiwością sanacyjną jest okręg na-
ftowy borysławski: czołowe miejsce zaj-
muje tam nafciarz dr. Wojciechowski,
a drugie wybitny działacz BBS-owski,
M. Wojtek-Malinowski, który widocznie
'nie czuł się dostatecznie pewny man-
datu w Lublinie i szuka szczęścia w Za-
głębiu Borysławskiem. Ale równocze-
śnie sanacyjna prasa zapowiadała, iż z
ramienia BBS. o mandat w okręgu za-
biega inż. Jędrzej Moraczewski.

Wreszcie nałeży stwierdzić, że na
listach nie widać dotychczas p. Szy-
mańskiego. Postać tego niefortunnego
marszałka przejdzie do dziejów. P. Szy-
mański był zawsze nad wyraz lojalny,
przemawiał czołobitnie gdzie trzebai
nie rzeba, a mimo to—teraz go już nie
forsowano na czołowe miejsca. Zrobił
swoje...
p

Chore kobiety otrzymują
przez użycie naturalnej wody gorzkiej
Franciszka-Józefa lekkie wypróżnienie,
przyczem połączone to jest nieraz z
nadzwyczaj dobroczynnem działaniem
na chore organy. 865

 

opatrzenia kolei w pewną ilość
wagonów o dużej objętości dla
przewozu mebli. Wagony te są
potrzebne ze względu na potrze-
by eksportowe tej gałęzi prze-
mysłu. Komitet rozpatrywał spra-
wę przewożenia drobnicy w skrzy-
niach, jednak wobec dużej roz-
bieżności poglądów na tę spra-
wę odłożono ją, przyczem komi-
tet postanowił przeprowadzić
uzupełniające badania. Dalej Ko-
mitet postanowił zwrócić się do
p. ministra komunikacji z prośbą
o spowodowanie wspólnej akcji za-
interesowanych ministerstw, zmie-
rzającej do skrócenia postoju po-
ciągów na granicznych stacjach.
W tym celu komitet ma zamiar
zaproponować utworzenie między-
ministerjalnej komisji. Dalej Ko-
mitet przekazał obszerny memo*
rjał, dotyczący rozwoju turystyki
w Polsce międzymlnisterjalnej ko-
misji dla badania zagadnień tu-
rystycznych. -Wreszcie Komitet
ksploatacyjny zapoznał się ze

zmianami proponowanemi przez
zarząd polski w międzynarodowej
komunikacji, w związku z między:
narodową konferencją rozkładów
jazdy, która odbywa się obecnie
w Kopenhadze.

mne arianoi kto
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DLACZEGO GŁOSUJĄ KOBIETY? — Srodek na przyśpiesze-
nie prac budżetowych. Wobec
stałego opóźniania budżetu miej-
skiego przez Sekcję finansową
Magistratu m. Wilna, Urząd Wo-
jewódzki zwrócił się do Magistra-
tu z wnioskiem uruchomienia spe-

Już tylko cztery tygodnie dzie-
Ją nas cd wyborów. — Jeżeli się
pamięta o tem, że w Polsce ko-
biet jest dwa miljony więcej niż
mężczyzn, wówczas nie dziwi ni-

Wobec tego więc nierozurnne
zupełnie jest twierdzenie, że ko-
bietę nie obchodzą nic wybory.
Kto wygłasza podobne niedo-
rzeczności tem samem mówi, że

kogo troska głęboka społeczeń- kobietę nie obchodzi nic, czy bę- cjalnego biura budżetowego. W
stwa, jak ustosunkują się te o|l- dzie obciążona większemi podat- sprawie tej Magistrat zwoła w
brzymie rzesze kobiece do wy- kami czy mniejszemi i czy przed- dniu dzisiejszym posiedzenie. (d)
borów i list wyborczych.

Przez współudział w wyborach
każda obywatelka wypowiada wo-
lę swoją i życzenia odnośnie do
tego jak chce być rządzona we-
wnątrz kraju, jakich pragnie zmian
gospodarczych, jakich praw ad-
ministracyjnych, jakiej szkoły dla
swoich dzieci, jakiego wykładu
religji, dalej ochrony własnego
mienia i życia, sądów, urządzeń
sanitarnych, zabezpieczenia sta-
rości itp. itp. Przez współudział

„ swój w wyborach kobieta polska
[ wyraža zainteresowanie dla spraw

ogólno państwowych, dla wielkiej
idei narodowej. Wypowiada chęć
oglądania Polski pięknej i po-
tężnej na wewnątrz i zewnątrz.
Wybory stanowią bowiem oprzy-
szłych rządach a od rządów za-
leży bezpieczeństwo kraju przed
jego nieprzyjaznymi sąsiadami i
prestige Polski w całym świecie.
Od wyborów zależy to czy chleb
i spokój we własnej ojczyźnie
znajdą Polacy, czy też lepiej niż

siębiorstwo jej może się rozwi-
nąć czy też musi runąć, jeśli nie
nastąpią udogodnienia i ulgi. Je-
żeli kobietę nie obchodzą nic
wybory w takim razie obojętnem
jest dla niej czy otrzyma pracę,
czy nie, czy za pracę swoją zy-
ska odpowiednie wynagrodzenie
i czy ciężko uciułane oszczędno-
ści nie zdewaluują się jutro. Jeśli
kobietę nie obchądzą nic wybory
wówczas wszystko jej jedno, czy
żyje w państwie uregulowanem i
cywilizowanem, czy też może
każdego czasu być narażoną na
obicie i okradzenie, o które nikt
się nie upomni. Jednem słowem
niema takiej dziedziny życia jed-
nes kowego, rodzinnego, społecz-
nego i zawodowego, o którem

— Powrót z Warszawy pre-
zydenta miasta. W dniu wczo-
rajszym powrócił z Warszawyi
objął urzędowanie prezydent mia-
sta mec. Folejewski, który brał
udział w konferencji gospodar-
czej na Zamku, oraz konferował
z władzami w sprawie uzyskania
dla miasta pożyczki inwestycyj-
nej. (d)

— Magistrat nabył plac ce-
lem rozszerzenia szpitala św.
Jakóba. Magistrat m Wilna na-
był obszerny plac na ul. Łukiskiej
pod przyszłą rozbudowę miejskie-
go szpitala św. Jakóba. Część te-
go placu ma być użyta pod targ,
gdyż władze miejskie rynekz pla-
cu Łukiskiego zamierzają usunąć.

k k 1 Kwestja ta w najbližszym tygo-
nie stanowiłyby prawa i fundusze dniu zostanie omówiona na spe-

publiczne, aże prawo i pienią- cjalnem posiedzeniu Magistratu.
dze społeczeństwa zależą od Sej- (d)
mu i Senatu, więc wybory ob- — Oszacowywanie gruntów
chodzić muszą każdą normalną i miejskich. Powołana przez Magi-
dorosłą obywatelkę Polkę. strat specjalna komisja do osza-

Głosowanie jest interesem o- cowania wszystkich gruntówmiej-

 
nam będzie się tu powodziło sobistym i rodzinnym każdej o- skich, już zakończyła prace.
Niemcom, Zydom, Rusinom.—Od  sobv zamieszkałej w państwie, Obecnie komisja sporządza ko-
wspóludziału kobiet w wyborach lecz głosowanie jest jeszcze sztorys wszystkich tych placów.
zawisł los przyszłych pokoleń, czemś więcej, jest obowiązkiem (d
gdyż taką drogą postępować bę- narodowym! — Awantury i bójki w rzeź-
dą mogły dzieci, jaką im utorują Nie na to lały krew miljony ni miejskiej. Wczoraj w rzeźni
rodzice, co więcej, nietylko los  uiejnych synów i córek Ojczyz- miejskiej na tle powstałego za-
najbliższych leży w ręku wspól! Ty nie na to starsze pokolenie targu między pracownikami rzeż-
czesnych, ale nieraz całych po- żyjące dziś jeszcze tęskniło za ników prywatnych wynikła bójka,koleń następnych.
W sposób znamienny zbiegają

się w tym roku wybory do Sej-
mu i Senatu z rocznicą powstania
listopadowego. Oby nie odżyły
z powrotem wady nasze i winy
z przed wieku! Tak wówczas jak
i dziś nie staliśmy wobec niemo-

którą zlikwidował wezwany spe-
cjalnie oddział policji.
W związku z ustawicznemizaj-

ściami i awanturami w rzeźni
wczoraj dokonał inspekcji rzeźni
p. Wojewoda Raczkiewicz w to-
warzystwie komendanta P. P. m.
Wilna. d

Polską, nie na to walczyliśmy w
powstaniu i wojnie przeciw bol-
szewikom, żeby teraz do spraw
narodowych odnosić się z obo-
jętnością, biernością, apatja.—Ci,
którzy byli przed nami mieli obo-
wiązek nieść pochodnię w ciem-
nościach i z lochów więziennych

|  żliwości. Przed stu laty zabrakł> w Pius i w
o 3 ołać, że Nie Zginęła, my żywi iwiary w zwycięstwo, dlatego uisjejsi musimy czuwać przy Sprawy administracyjne.

klęska nastąpić musiała, dziś — Nowe przepisy normują-
ce ruch kołowy. Magistrat m.
Wilna opracował nowe przepisy

rozpalonem już ognisku i dzier-
żyć mocno w garści co nasze,
nie pozwalając sobie wydrzeć

| wątpić nam nie wolno, więc mu:
| simy zwyciężyć!

| d oe po skie =. niczego. normujące ruch kołowy w Wilnie

ży” zob ewe IE , Głosowanie to obowiązek su- 3 OOO: ciążące 9. prašė:

M wem najwažniejszem. Sejm i Se. "mienia narodowego. Czyn nasz SIS PAS i piowane oroże
1 | nat to najwyższe instancje w pań- dzisiejszy jutro już sądzonym bę- RAE ac zo we *

'( stwie, nadające prawa i przepro dzie! Kto dziś zaśpi, tego jutro zepisy te wkrótce zostaną
zaakceptowane przez władze nad-
zorcze. (d)

Sprawy wojskowe.

— Podatek „wojskowy' bę-
dzie skasowany. Przed dwoma
laty władze skarbowe zaprowa-
dziły ściaganie podatku od osób
zwolnionych całkowicie od służ-
by w wojsku oraz od osób do

wykreślą z pamięci żywych.
Głosowanie—to wypełnienie

ciążącej na nas odpowiedzial-
ności.

Głosowanie to nie uprzejmość
względem kogokolwiek, to nie
rozrywka, to nie czynność  przy-
padkowa, ale to poważny obrzą-
dek narodowy.

Głosowanie

wadzające kontrolę tych praw.
Bez prawa nie może istnieć życie
społeczne, podobnie jak żelaznym
prawom podlega życie jednostki,
i życie przyrody. Prawa nieodpo-
wiednie lub żle wykonywane to
początek ruiny życia narodowegy.
Mawiało się kiedyś „nierządem
Polska stoi*, a skutek tej potwor-
nej sentencji to było wymazanie to konieczność,
Polski z karty Europy. Jeśli dziś cd , której nikt uchylić się nie ADO PORE

zechcemy podejmować od nowa možel SZR
szaleństwo bezprawia, wówczas I nie wolno nam poddawać Sciąganie tego podatku skar-
sami dobrowolnie zakładamy so-
bie kajdany na ręce. Racjonalny,
zwycięski współudział w wybo-
rach to czyn narodowy, to rato-

się złym podszeptom, które ku-
szą do lenistwa i biernoty, które
wmawiają przewrotnie, że wybory
nie będą miały znaczenia, że

bowi państwa nie przynosiło żad-
nego dochodu. gdyż utrzymanie
personelu więcej kosztowało niż
samą ściągany podatek.

wanie Polski z otchłani. Prócz Sejm zostanie rozwiązany. To W związku z tem Izba Skar-
pilnowania praw, drugą ważną wszystko są podszepty wywrotow- powa w Wilnie otrzymała zarzą-
funkcją Sejmu i Senatu jest pil- ców, którzy innym tak radzą a dzenie z Ministerstwa Skarbu na-
nowanie pieniędzy. Każda obywa-
telka płaci podatki, pośrednio

sami napewno na swoje listy gło- kazujące wstrzymanie wysyłania
sować będą. 2 y 14nakazów uiszczenia podatku woj-

lub bezpośrednio, każda chce i A więc precz z lenistwem, skowego. Podatek ten jak się do-
ma prawo chcieć kontroli nad precz z apatją, precz z defetyz- 'wiadujemy wogóle zostanie znie-
wydatkami, musi wiedzieć co mem! Podnośmy ducha własne- siony i ściągany nie będzie.
dzieje się z pieniędzmi społeczeń-
stwa. Z pomocą wyborów bierze

* więc udział w tej kontroli posy-
łając do Warszawy posłów, któ-

X. rzy w Sejmie i Senacie będą
czuwali nad budżetem państwa.

go i krzepmy serce w bliźnich.
Głosowanie to czynność ra-

dosna, to zwycięskie zespolenie
myśli narodowej, to wielki akt
twórczy, który nową odwróci
kartę w historji.

KRONIKA.
Z miasta. chwili obecnej otrzymał 1 milj.

| —Aresztowanie działacza 0 tys. zł. Kosztorys zaś budowy
2 wynosi 1 milj. 200 tys. zł.

| białoruskiego. Onegdaj areszto- Mimo, iż kredyty zostały już

i wany został w Wilnie przez wła- całkowicie wyczerpane, Magistrat
dze bezpieczeństwa publicznego prowadzi w dalszym ciągu roboty

|| działacz białoruski dr. Marciń- przy budowie szkoły.KB

Wilno dla 85 p.p. strzelców
wileńskich. Mimo, że już 10 lat
upłynęło od chwili zwycięskich
walk o Wilno i całość granic Rze-
czypospolitej, społeczeństwo pa-
mięta z wdzięcznością o tych,
którzy krwią przypieczętowali od-
parcie wroga i najeźdźcy. Spec-
jalną zaś wdzięcznością ożywione
społeczeństwo wileńskie dla puł-
ku, który walczy! i istnieje pod

 

 

postanowiło dać wyraz tym uczu-
ciom, zawiązując T-wo przyjaciół
85 p. p. strzelców wileńskich.
W dniu 10 b. m. w (rzędzie

Wojewódzkim odbyło się, pod
przewodnictwem Pana Wojewo-
dy Raczkiewicza, waine zebranie
członków tegoź Towarzystwa, któ-
rego celem jest praca kułturalno-
oświatowa dla pułku.

Po wyczerpujących obradach
odnośnie programu działalności
Towarzystwa i prac na najbliższy
okres dokonano wyborów do Za-

Czak Po otrzymaniu ostatniej raty
" w sumie 140 tys. zł., Magi:trat za-

mierza zakończyć roboty całko-
wicie w mies. maju roku przy-
szłego.

Przy budowie szkoły zatrudnio-
nych jest obeenie około 30 ro-
botników-fachowców. (d)

Sprawy miejskie.
| — Dokończenie budowy

szkoły powsz. na Antokolu
nastąpi w maju 1931 roku. Na
budowę szkoły powszechnej na

| Antokolu, Magistrat m. Wilna do

J. N. POTAPIENKO.

„taj penne) komy.
Ze wspomnień studenta.

1 — Wszystko to, co mówicie towarzysze, byłoby
słuszne, gdyby nie pewna okoliczność, której wy
jeszcze nie znacie. Robiąc mi gorzkie wyrzuty za-

13 znaczy: pieniądze komuny, to rzecz święta. Aliści
wszelka świadomość ma swe siedlisko w mózgu —
nie w brzuchu. Rozum mój powiadał: to są pienią-
dze komuny, pieniądze nietykalne, podczas gdy
brzuch po dawnemu jeszcze, natarczywie domagał
się gorących parówek z piwem. I otoż w tej właś-
nie chwili, gdy stojąc u drzwi piwiarni wahałem się:
wejść czy nie wejść—przyszła mi do głowy gen-
jalna myśl... która zasługuje z mej strony na naj-
głębszą wdzięczność, gdyż ona to właśnie—ta myśl—
nakarmiła mnie parówkami, nepoiła piwem. Zaraz
wam to wyjaśnię.

pewne macie rację, aletylko z waszego punktu wi- — To rzeczywiście ciekawie — odezwał się
dzenia, włeśnie dlatego ponieważ nieznane wam  niebez pewnego sarkazmu Fiedia.
są te motywy, które mnie w zupełności usprawie- — |Istotnie masz rację, towarzyszu — to bar-
dliwiają. Otóż sprawa przedstawia się następująco:
traf zrządził, iż szedłem mimo pewnej niemieckiej
piwiarenki, w której ongi nieraz mi się zdarzało
piwo pić — oczywiście za cudze pieniądze, nie za
swoje, jako że swoich nigdy nie miałem. Lecz wra-
cajmy do rzeczy.. idę tedy mimo niemieckiej pi-
wiernii czuję nieprzeparty spetyt na kufelek piwai
dwie pary gorących parówekz chrzanem. To bardzo
smaczna rzecz—zapewniam was. Gdyby to nie by-
ło smaczne, tobym doust nawet nie wziął, tym
czasem przyznam się wam szczerze, że zjadłem nie
dwie ale trzy pary. Pieniądze miałem w kieszeni
lecz pemiętałem dobrze, że to są pieniądze komu-
ny. Broń Boże, nie posądzajcie mnie, towarzysze,
o to żebym przez chwilę mógł zapomnieć, co to

NADPSAGAAUR aa

dzo ciekawe. Zaraz wszyscy się o tem dowiecie.
Otóż sprawa tak się przedstawia, że komuna nasza
jstnieje już dwa miesiące, w ciągu których ja speł-
niałem obowiązki skarbnika. Jak sobie przypomi-
nacie samiście, jednogłośnie wybrali mnie na to
stanowisko. Każda funkcja społeczna, jak wiadomo,
wymaga pewnego wysiłku, połączona jest z odpo-
wiedzialnością, i dlatego właśnie powszechnie
przyjęte jest ludzi. którzy pełnią takie funkcje, wy-
nagrądzać, wyznaczając im pewną stałą pensję.
Towarzysze! Wciągu dwóch miesięcy pełniłem obo-
wiązki skarbnika naszej komuny, nie otrzymując
od was za to ani grosza. Dziś właśnie wypłaciłem
sobie należne honorarjum — a że to uczyniłem
sam, jest również w porządku, któż bowiem rozpo- 

nazwą pułku strzelców wileńskich,

NS: RZA

a

rządu, w skład którego weszii:
p. p. Bańkowski Witold, admirał
Borowski Michał płk. Stanisław
Bobiatyński, starosta lszora Wa-
cław, Izydorczykowa Stanisława,
prof. Jarocki Stanisław, ks. kan.
Kulesza Adam, Romer-Ochenkow-
ska Helena, Sztrallowa Aniela,
Wilczewska Helena.

Tegoź dnia ukonstytuował się
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 Zarząd w następującym składzie:
prezes—p. admirał Borowski, wi-
ce-prezes—p. Witold Bankowski,
Skarbnik—p. starosta Iszora, se-
kretarz—p. Izydorczykowa.

Zapisy na członków przyjmu-
je i udziela wszystkich bliższych
intormacyj p. Ignacy Żyliński w
starostwie grodzkiem, pokój Nr. 4,
tel. 11—01, w godz. od 9—15.

Poczta i telegraf.
— Pocztowcy na łódź pod-

wodną. Zorganizowana przez Wi-
leńską Dyrekcję Poczt i Telegra-
fów akcja zbiórki wśród pocztow-
ców funduszu na łódź podwodną
„Odpowiedź Treviranusowi* roz-
wija się nader pomyślnie, miano-
wicie—w przeciągu 2 tygodni ze-
brano 5,135 złotych przy ogólnej
ilości 7.425 ofiarodawców. Fkcja
trwa dalej.

Handel i przemysł.
— Likwidacja tajnych rzeź-

ni na terenie m. Wilna. Wostat-
nim tygodniu na terenie miasta
Wilna, specjalni rewidenci miej-
scy wykryli około 10 tajnych
rzeźni uboju bydła.

Podczas rewizji skonfiskowano
przeszło 400 klg. bitego mięsa
nieostemplowanego przez rzeźnię
miejską. (d)
— Zniżka cen droźdży. O-

statnio fabryki drożdży zniżyły
cenę drożdży z 4.20 na 3 zł. 10
gr. za 1 klg. Zniżka ta wywołana
jest prócz konkurencji fabryk,
również dążeniem poruszenia pro-
ducentów drożdży do zwiększe-
nia konsumcji i potanienia cen
produktów pierwszej potrzeby.

Sprawy akademickie.
— Wileńskie Koło Związku

Bibljotekarzy Poiskich. Dnia 24
b. r. w piątek o godz. 8-ej wiecz.
odbędzie się w gmachu (lniwer-
syteteckiej Bibljoteki Publicznej
zebranie członków Koła z refera-
tem p. Włodzimierza Piotrowicza:
Ckarakterystyka i konstrukcja
pseudonimów. Goście mile wi-
dziani.

zabroniona.

gimnastyczne,

pletu.

wiecz.

F. i P. W.

szy rok. (d)

wia.

dzieżą

trzymani:

Sprawy szkolne. Ło

— Urlopy dla jadących na «i
zjazd 25-lecia walki o szkołę. |š
Z powodu zbliżających się uro-
czystości 25-lecia walki o szkołę
polską, 'władze administracyjne
poleciły nie stawiać przeszkód w
udzielaniu urlopów okolicznościo-

kradzieży

narazie

gu których poszczególni
wnicy są zajęci,
ustawę z dn. 18 grudnia 1919 r.

Z życia prawosławnego.

— Zmiany w parafji prawo-
sławnej na Snipiszkach. Wsku-
tek interwencji urzędu wojewódz-
kiego ustępuje proboszcz kościo-
ła prawosławnego na Snipiszkach
duchowny Aleksander
Na miejśce Bielajewa mianowano
duchownego Rakieckiego.

Z życia stowarzyszeń.

Zarząd Akademickiego
Związku Sportowego
mia, że z rozpoczęciem roku aka-
demickiego organizuje komplety

oraz
mych pań i panów.

Cwiczenia będą się odbywały
w sali gimnastycznej
oraz Ośrodka W. F. i P. W., dwa
razy tygodniowo dla każdego kom-

Zapisy i informacje szczegóło-
we są załatwiane w Sekretarjacie
A. Z.S. w gmachu głównym (ni-
wersytetu codziennie o godz. 7—9

Zebranie organizacyjne drużyn
gier ruchomych odbędzie się 24
b. m. w piątek o godz. 7-ej.

— Posiedzenie Komitetu W.
W piątek 24 b. m.

o godz. 7 wiecz.
dzeń Rady Miejskiej odbędzie się
posiedzenie Komitetu W.F. i P.W.

Na porządku dziennym spra-
wa budżetu na rok 1930/31 i plan
prac organizacyjnych

skiego Maksa (Rudnicka 6),

przy Ludwisarskiej 1,
(Szopena 3) i Kagan Chaim bez stałego

zamieszkania.
znaleziono 2 paczki obuwia po-

chodzącego z tej kredzieży. (Ustalono,
dokonywał

Mowsza, którego miejsca zamieszkania
nie ustalono,

charakterze subjekta u Niemenczyn-
skiego przy współudziale zatrzymanych.
Skradzione obuwie sprzedawano?
nym osobom. Dochodzenie w toku.

praco- — Pod kopytami kofskiemi.
przez 21 b. m. przy uł. Zygmuntowskiej róg

Bogusławskiej został przejechany Mar-
ciuk Jan przez konie należące do pro-
fesora Zdziechowskiego a pozostawione
przez furmana Mikulewicza Kazimierza
bez opieki na ulicy. Wskutek wypadku
Mikulewicz doznał wstrząsu mózgowego
i ogólnego potłuczenia. Pogotowie ra-
tunkowe odwiozło go w stanie nieprzy-
tomnym do szpitala żydowskiego. Miku-
lewicza zatrzymano.

Teatr, muzyka | sztuka.
Bielajew. — Teatr Miejski na Pohulante.

Wzruszające sztuka J. A. Hertza, inalu-
jąca prześladowania młodzieży polskiej
w szkołach rosyjskich, grana będzie w
dniu dzisiejszym.

— Teatr Miejski w „Lutni*.
Dziś komedja francuska Birabeau „Mała
grzesznica“.

— Przedstawienie dla młodzieży
szkolnej w „Lutni”. W soboię nad-
chodzącą o godz. 3 min. 30 po poł. A.
Fredry „Pan Jowialski*. Ceny miejsc
najniższe od 30 gr.

—Przedstawienia popołudniowe.
Niedzielne przedstawienia popołudniowe
po cenach zniżonych wypełnią: w Te-
atrze na Pohulance Szeriff'a „Kres wę-
drówki"*, w Teatrze „Lutnia* angielska
komedja Erwina „Pierwsza pani Fraze-
rowa“.

— Występ Leona Wyrwicza. W
sobotę o godz. 10 m. 45 wiecz. wystąpi
w Wilnie poraz ostatni znakomity hu-
morysta polski Leon Wyrwicz z rewją
humoru p. t. „Noc śmiechu w Wilnie".

POLSKIE RADJO WILNO.
Ą Fala 368 mtr.

Program:

Czwartek, dnia 23 paždziernika 1908 r
11,58. Czas
12,10. Pogadanka i koncert szkolny

z Filharmonii.
15,50. Transm. z Warsz. „O no-

wościach radjowych na VII Wielkiej Wv-
stawie radjowej* — opowie prof. dr. G.
Przychocki.

16,15. Koncert symfoniczny (płytv).
17,15. Transm. z Warsz. Odczyt.
17,45. Rudycja jesienna. Część |-sza

Recital śpiewaczy Marji Modrakowskiej.

nie jest

zawiada-

rucho-gier

A. Z. $ w

Sport.

w sali posie-

na najbliž-
Część II transm. kwartetu Debussyego
z Warszawy.

Kronika policyjna. 18,45. Kom. FAkadem. Koła Misyj-
nego.

— Systematyczna kradzież obu- 8 19,15. Skrzynka pocztowa.
Na skutek prowadzonej obser- 20,00. Feljeton z Warsz.

wacji w związku z systematyczną kra- 20,15. Pogadanka radjotech iczna.
ze składu obuwia Niemenczyń- 20,30. Transm. muzyki lekkiej z

zostali za- Warsz.

Suchocki Mejer zamieszkały 21,30. Słuchowisko z Warsz.
Ginsburg Judel 22,15. Utwory

włoskich w wyk.
z Warsz.)

22,50. Muzyka taneczna.

Popierajcie Polską

Macierz Szkolną
Wileńska 15—5.

fortep. kompozyt.
Vittoriny Bucci (Tr.

Przy zatrzyma- ECA c:

Suchowski

zatrudniony w

róż-

 

 wych 'osobom zatrudnionym w
urzędach państwowych, które
chciałyby wziąć udział w Zjeździe
w dniu 25 i 26 października.

(d) Korespondenci niektórych dzien-
ników angielskich w Berlinie opi-
sują mniej więcej

rozruchów faszystow-
skich w Berlinie w tygodniu ubie-

— Zebranie Koła b. wycho-
wańców Gim. im. T. Czackiego
odbędzie się w niedzielę 26 b. m.
o godz. 12 w południe, w lokalu
Gimnazjum.

Sprawy robotnicze.
— Wyjaśnienie w sprawie

pracy nocnej. W ciągu ostatnich
miesięcy powstało kilka zatargów
pomiędzy związkiem zawodowym
piekarzy, oraz właścicielami pie-
karń, ponieważ związek domagał
się zlikwidowania pracy nocnej.

Jednocześnie związek zawo-
dowy piekarzy wysłał do Min.
Pracy skargę na inspektora pra-
cy, który rzekomo nie broni in-
teresów robotników.

Obecnie inspektor pracy otrzy-
mał orzeczenie lzby ll-ej Sądu
Najwyższego, które wyjaśnia, iż
w myśl art. 15 ustawy z dn. 18
grudnia 1919 r. praca nocna jest
dopuszczałna we wszystkich za-
kładach o ruchu ciągłym, orsz w
innych wypadkach między innemi
przy wykonaniu robót koniecz-
nych ze względu na codzienne
potrzeby ludności. Zaopatrywanie
tejże ludności w świeże pieczywo
ad samego rana jest możliwe tyl-
ko przy pracy nocnej w piekar-
niach, wskutek czego praca noc-
na w piekarniach, o ile nie jest
połączona z przekroczeniem prze-
pisów co do liczby godzin w cią-

przebieg

głym.

ścia
tytułem:

zwolenników

żydom,

siedzenie
członkowskim.

nie

mowemi;

cjanci pobili

rządza pieniędzmi i czyni wypłaty, jeżeli nie skarb-
nik? Otóż wszystko co miałem do powiedzenia.
A teraz pójdę spać, gdyż piwo szumi w mej gło-
wie, a parówki mile obciążają mój żołądek.

Co rzekłszy, padł jak kłoda na łóżko świętej
pamięci djaka, odwrócił się twarzą do ściany i po
chwili usłyszeliśmy chrapanie, naśladujące dosko-
nale tartak w pełnym ruchu.

Jakkolwiek argumenty Kirdiagi na ten raz nie
przemówiły do naszego przekonania, jakkolwiek
na jedno moglibyśmy mu odpowiedzieć — jest rze-
czą conajmniej zbyteczną dysputować wobec fak-
tów dokonanych. Jednakże postępek Kirdiagi nie
minął całkiem bez skutków, dzięki niemu nasze
stronnictwo opozycyjne wzmocniło się i skupiło
w sobie. Coprawda była to narazie opozycja o
charakterze całkiem pasywnym, nieśmiała... z tego
właśnie korzystał Kirdiaga, który ze skarbnika stał
się dyktatorem komuny, zagarnął władzę absolutną,
opierając się wciąż na pozorach iakiegoś prawa, na
marnych sofizmatach, których się widocznie wy-
uczył na lekcjach filozofji, w seminarjum.

Jakkolwiek opozycja nasza — jak wspomnia-
łem — hyła narazie pasywna, przecie wielkim po-
stępem było już to, że poczęliśmy sobie jasno zda-
wać sprawę z sytuacji, z istotnej roli Kirdiagi, co
wszystko podsycało w nas ten protest wewnętrzny,
który, przy sprzyjających okolicznościach, niewąt-
pliwie doprowadziłby do jakiej rewolucji.

Pewne nieprzewidziane czynniki, które, jak ów

„Daily Express”
szczegółowo pod ogólnym

„Gwałty antyżydowskie
w Berlinie”. Dziennik pisze m. in.:
W poniedziałek wieczorera w

samem sercu Berlina,
damer Platz, rozegrała się zażarta
walka między policją a bandami

faszystowskich p.
Hitlera, występujących przeciwko

niajgroźniejsze
miało miejsce w pobliżu Reichs-
tagu, odbywającego pierwsze po-

w nowym

Policji udawało się kilkakrot-
rozpędzić demonstrantów i

zaaresztować prżeszło 100 osób.
Zebrano też wielu rannych. Oko-
ło północy rozruchy powtórzyły
się. W rozpędzaniu tłumów poli-
cja posługiwała się pałkami gu-

wielu demonstrujących
ukryło się na schodach
ronie stacji Potsdam, podziemnej
kolejki elektrycznej. Pewną damę,
która nie zdążyła się ukryć, poli-

tak dotkliwie,
straciła przytomność. Tłum przy-
brał groźną postawę wobec poli-
cji w obronie pobitej i
walka zawrzała nanowo.

Rozruchy antyżydowskie w Berlinie
widziane przez dziennikarzy angielskich.

rowcy powybijali szyby we wszyst-
kich prawie sklepach żydowskich,
nie oszczędzając wielkiego uni-
wersalnego magazynu p.f. „Wert-
heim*. Wystąpieniom tym towa
rzyszyły zwykle gromkie okrzyki:
„Niemcy zbudźcie się!” lub „Precz
z żydami!*, „Rżnij żyda!”

Przed wejściem do Reichstaqu
ok. 4000 policjantów odpieralo
w ciągu kilku godzin silne ataki
demonstrantów faszystowskich.
Gdy nie wystarczyły kolumny
policyjne przybyłe na samocho-
dach ciężarowych, na tłum na-
tarła policja konna i zmusiła do
szukania schronienia w Tiergar-
ten. Posiedzenie Reichstagu od-
bywało się zatem pod znakiem
wojny domowej.

„Daily Mail” opisuje przebieg
rozruchów też w ten sam -.sposób
j podaje, że faszyści Hitlera wy-
stąpili pierwszy raz oficjalnie
w uniformach, a więc w bronzo-
wych koszulach i czerwonych
opaskach. W Reichstagu faszyści
urządzili nieopisaną kocią muzy-
kę. Prześcigali się oni tutaj z ko-
munistami. W tumulcie tym nie
było słychać ani głosu prezyden-
ta Izby, ani mówców; zakrzyczano
również p. Ericka, przywódcę
parlamentarnego faszystów. W
końcu faszyści pobili się w Reichs-
tagu z komunistami, wymyślając
przytem soczyście, całkiem nie-
parlamentarnie.

w ten sposób

opisuje zaj-

na Pots-

starcie

składzie

i na pe-

że

krwawa
Hitle-

deus ex macbhina z greckiej tragedji, wkroczyły na
widownię naszego życia komunistycznego, przecię-
ły niespodzianie naturalny rozwój wypadków. Za-
nim jednak pomówimy o tem, trzeba słów kilka
poświęcić niektórym szczegółom życia komunisty-
cznego, które, choć w gruncie były to drobiazgi,
niezbędne są do ogólnej charakterystyki tego žy-
cia. Tak np., miał Fiedia zwyczaj czytać do podu-
szki. Gdy już wszyscy ułożyli się do snu i lampa
komunalna została zgaszona, on stawiał u wezgło-
wia swego łóżka krzesło, zapalał ogarek świecy
i pogrążał się w lekturze „historji państwa rosyj-
skiego”, która naonczas stanowiła jego pasję.

Jeszcze wtedy, gdy żyliśmy we dwóch, w po
przedniem mieszkaniu, ja niemało cierpiałem
z powodu tego jego przyzwyczajenia. Fiedia to ro-
zumiał i kilkakrotnie próbował zarzucić ten zwy-
czej, zasnąć bez książki — to mu się jednak nie
udawało.

— Nie mogę — skarżył się dnia następnego
niemal ze łzami -— próbowałem zasnąć i noc całą
nie zmrużyłem oka.

Był to nałóg, zresztą niewinny, który stał się
ge gdyby drugą naturą, którego wykorzenić nie
yło sposobu. Starałem się więc pogodzić z tem,

kładąc się spać nakrywałem kołdrą głowę, odwra-
całem się twarzą do ściany i w końcu prżyzwy*
czaiłem się zaśvpiać przy świetle.

(c d. n.)  
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"Z KRAJU.
Masowe areszty na prowincji.

Wczoraj wieczorem otrzyma-

liśmy wiadomość, iż władze bez-

pieczeństwa publicznego na te-

renie poszczególnych powiatów

województwa Wileńskiego doko-

nały szeregu rewizji i aresztów

wśród działaczy politycznych z

odłamu opozycyjnego oraz komu-

nistów.

Aresztowano zgórą 20 osób,

w tem 7 członków Towarzystwa

Szkoły Białoruskiej z powiatów

dziśnieńskiego i wilejskiego.

Wobec spóźnionej pory, po-

twierdzenia tych informacyj od

władz administracyjnych uzyskać

nie zdołaliśmy. g

 

Echa; poświęcenia kościoła
w Ostrynie.

Piszą nam:

W „Dzienniku Wileńskim" z

dnia 18 października w wiado-

mościach z „kraju” przeczytałem

wzmiankę o poświęceniu kościoła

w Ostrynie pow. Szczuczyńskiego.

Ponieważ w podanych wiadomoś-
ciach zakradła się pewna nieści-

słość dotycząca ofiarodawców na

rzecz kościoła w Ostrynie, proszę

o uzupełnienie podanych wiado-

mości.
Rzeczywiście książę Sapieha

położył wiele zasług przy po-

wstaniu świątyni w  Ostrynie,

ofiarowując zrąb kościoła w

Dziembrowie dla Ostryny Lidz-

kiej, lecz ofiara kościoła w O-

strynie nie jest wyłączną zaslugą

ksiącia Sapiehy, gdyż przewiezie-

nie kościoła, jego przebudowa i

urządzenie wnętrza wymaga bo-

daj więcej ofiary, trudu i kosz-

tów niż sam zrąb świątyni. | tę

ofiarę, również Bogu miłą i godną

naśladowania złożyli miejscowi

parafjanie, a w pierwszym rzędzie

ziemiaństwo na czele z p. Bo-

lesławem Skawińskim. Pan Ska-

wiński położył wiele trudu, by

przewieziony kościół mógł stanąć
na ziemi naszej, zrabowanej przez
Rosjan a oddanej w posiadanie

tamtejszej cerkwi. On też wygrze-
bał stare dokumenty, stwierdza-

jące nadanie ziemi pod świąty-
nię katolicką, a nieprawnie zaj-

mowaną dotychczas przez ducho-

wieństwo prawosławne. Ileż trze-

ba było jeździć, kłopotać się, by

usunąć najpierw zabudowania,

a potem dopiero przewozić koś-

ciół z Dziembrowa. A ileż trudu

położyli parafjanie, na czele z

miejscowem  ziemiaństwem, by

kościoł przewieść z Dziembrowa

i przebudować w Ostrynie? Na-
stępnie opieka i troska o przy-
ozdobienie wnętrza kościoła w

ołtarze, krzyże i t. d, i t. d. Właś-

nie w tym wypadku należy się

uznanie p. B. Skawińskiemu za

bezinteresowne urządzenie ołta-

rza, krzyża i ofiarowanie wielu

innych niezbędnych kościołowi

rzeczy. Następnie wszelkie przy-

jęcia władz kościelnych i rządo-

wych przypisać należy również p.

B. Skawińskiemu, który dokładał

wszelkich starań, by wszystko

wyglądało hojnie, pięknie i okazale.

Wogóle każdy z parafjan o ile

mógł i jak wiele mógł niósł po:

moc ciesząc się, że będzie miał

własny kościołek. H. S.

ŁASICA (pow. postawski).
Zbliżają się wybory do Sejmu.

Wszędzie rozpoczyna się już agi-

tacja wyborcza, odbywają sięwie-

ce i zebrania, tworzą się komi-

tety wyborcze. Również i u nas

EI i NN IS, ATTK AI IN ITTST

Wedlug powiešci Fryderyka O'Briena dramat

«Białe Cienie» w 10  okłachi W rolach głównych: MONTE

ten został zrealizowany na wyspach Markizach (Polinezja) przy współudziale jedne-MIEJSKI  KINEŃATOGRAF
Sala Miejska, ul. Ostrobram-

ska 5   

AROSSAT ATKTSDETALIL

<HELI Ua o aa zma e

KINO- wy rólowa ekranów świata, boska

TEATR «H L l 0 S» Wielki dramat romantyczny..

ulica Wileńska 28, tel. 926.

«HOLLYWOOD»
MICKIEWICZA XG 22

ALARAZACTSA CZYA>IOFTOBKOCOA KĄT ZOZARZGOO UDA

Dziś! Władca serc niewieścich IVAN PIETROWICZ i posągowo piękna

k w d t

dziele «Noce Szalone... Noce Bezsenne...» reraiis enasA przepych wystawy.

Początek o godzinie 4-ej w dnie świąt: o g. 1-ej.
ES. „LUX" ||
ul. Mickiewicza Nr. 11.

Przepiękne kobiety. Mistrzowska reżyserja.

Uwagal Kosztem olbrzymich sum udało się zdobyć najnowsze wy

przepiękny życiowo-erotyczny dramat w

TROWICZ oraz najsłynniejsze tancerki

ier 1 raz w Wilnie p. t.: „Dlatego że CIĘ

miłości i poświęcenia w 10 akt. w rol. gł. Mikołaj Rimski I Elza Temary.

POLSKIEKSG: „WANDA“
UL WIELKA 30. Tel. 14-81.

 

KINO-
TEATR «STYLOWY» |

WIELKA 36.

  
—

p się dobre towary u

Najtaniej c:o
wełny, jedwabie, tweedy, welwety,

Od dnia 23 do 27 października 1930 ro-
ku włącznie będą wyświetlane
BLUE i RAQUEL TORRES. Film
go z najstarszych tamtejszych plemion. NAD PROGRAM: Tygodnik aktualności Ne 117 w 1 akcie.

g. 3 m. 30. Początek seansów od g. 4. Następny program: „Blokada na morzu“.

ARCE EA LSS TTOONTRAKAI

Greta Garbo
Dzieje duszy kobiecej, targanej burzą zmysłów i namiętn

ków GRETA GARBO i CONRAD NAGEL. Początek seansów o godzinie 4,

Z a
59 x—--—-x,

DŹWIĘKOWY KINO - TEATR Dziś! Przebój Dźwiękowy! Porywający
dramat życiowy reżyserji znakomitego

Walc Straussa
Nad program: Wybitny najnowszy szlag

naaaiwdpić. Władczyni Miłości
i LOWIS STONE. UWAGA!

IŃSKIEGO. — Polecamy
flanele (nipo- płacić.

w gm. Łasickiej praca wyborcza
już się rozpoczęła, a przedewszyst-
kiem bebechowey — jedynkarze
powciągali do swych komitetów
kogo się da, a w pierwszym rzę-
dzie urzędników państwowych i
samorządowych.

Na kim się u nas oparła ta
partja? Głównym filarem jedynki
jest u nas p. wójt — Jakób Moł-
czanow, prawosławny i Rosjanin.
Wogóle cała gmina jest opano-
wana przez prawosławnych. Pra-
wosławnym jest radny Puśko, pra-
wosławnym jest kancelista Lipski,
zastępca sekretarza wprawdzie
nieprawosławny, lecz ożeniony z
prawosławną. Bodaj jeden sekre-
tarz zasługuje na miano Polaka i
katolika.

Kiedyś szczegółowiej zajmie-
my się działalnością naszego wój-
ta i porządkami panującemi w

gminie.

Narazie chodzi nam jedynie o
podkreślenie tej okoliczności, że
Rosjanie rozpanoszyli się w gmi-
nie i nikt im nie może się prze-
ciwstawić. Nauczycielstwo miej-
scowe, należące niemal bez wy-
jątku do lewicowego Związku
idzie raczej takiemu Mołczano-
wowi na rękę. Tak np. dn. 2-go
października zorganizowano u nas
komitet organizacyjny obchodu
10 lecia odparcia bolszewików.

Na komitecie tym uchwalono
taki program uroczystości: nabo-
żeństwo dziękczynne i żałobne za
dusze poległych żołnierzy ma być
odprawione nie w kościele, który
nie jest znowuż tak bardzo odleg-
ły, lecz w cerkwi. Pop też miej-
scowy, a nie ksiądz katolicki ma
przemawiać do dziatwy szkolnej,
wśród której przecież znaczna
część jest katolicką. Po nabożeń-
stwie w cerkwi, ma się odbyć de-
filada ze sztandarami dziatwy oraz
Strzelca, któremu przewodzi u nas
nauczyciel szkoły powszechnej
Adamkowicz.

Zaznaczyč tu muszę, iž w dniu
15-go sierpnia obchodzono w
Dzierkowszczyźnie gdzie sie mieś-
ci nasz kościoł parafjalny roczni-
cę „Cudu nad Wisłą”,i chociaż
kilku z pośród nauczycieltwa by-
ło na miejscu, to jednak nie zor-
ganizowano przybycia dziatwy
szkolnej ze sztandarami na tę

uroczystość.
Wogóle, za nielicznemi wyjąt-

kami, nauczycielstwo u nas uni-
ka wszelkiej współpracy z miej-
scowym proboszczem, nie  pro-
wadzi żadnej pracy społecznej,
bo przecież nie możemy do pra-
cy społecznej zaliczyć organizo-
wanie Strzelca, co się robi jedy-
nie dla przypodobania się zwierz-
chności.
W każdym razie nikt bodaj z.

filmy:

CECIL de MILLE'S p. t.:

 

DYNAMIT

nauczycieli nie bierze udzialu w
pracach Stowarzyszenia Młodzie-
ży Polskiej, a jeżeli czasem któ-
ry się na jakieś zebranie Mło-
dzieży zaplącze, to jedynie dla
uprawiania agitacji politycznej
na rzecz jedynki.

Jedyną prawdziwą ostoją pol-
skości jest u nas duchowieństwo,

drobna szlachta i  powažniejsi

gospodarze wiejscy. Ale ludność
wiejska jeszcze jest mało uświa-
domiona, potrzebuje dobrych

przewodników, których właśnie

Łrak. Gdyby nauczycielstwo było
inne, gdyby nie należało do czer-
wonych związków, sprawa przed-
stawiałaby się znacznie lepiej.

Na razie na tem kończę, lecz

wnet do spraw obchodzących
naszą gminę, powrócę.

Szaszor.

Przemianowanie ul.Kowień-
skiej na Karaimską w Tro-

kach.
Na wniosek ułła-hazana kara-

imskiego p. Firkowicza w Tro-
kach, Magistrat m. Trok naostat-
niem posiedzeniu wysunął wnio-
sek przemianowania ul. Kowień-
skiej na Karaimską.

Wniosek ten po dłuższej dy-
skusji większością głosów został

przyjęty.
Sprzeciwili się jedynie radni z

pod znaku BB., którzy zażądali

przemianowania ul. na Legjonów.

Ponieważ wniosku ich nie przy-

jęto, postanowili oni zwrócić się

ze skargą do Starostwa. d

Konferencja rolnicza w Po-
stawach i obiecanki konfe-

rencji na Zamku.
W ubiegłą niedzielę odbył się

w Postawach bardzo liczny zjazd
rolników oraz przedstawicieli orga-

nizacyj rolniczych z terenu po-

wiatu na którym poruszone, były
obok spraw bieżących, również
bolączki rolników.

Po złożeniu sprawozdania za
okres ubiegły przez agronoma
powiatowego p.  Jarokowicza,

członek Zarządu spółdzielni Rol-

niczo-Handlowej „Wygoda* rol-

nik pan Rudziński przedstawił
projekt organizacji Młyna Spół-
dzielczego. Po ożywionej dyskusji
wybrano komisję złożoną z 10
osób, dla szczegółowego opraco-
wania sprawy na zjazd najbliższy.
sprawy organizacji zbytu płodów
rolnych oraz trzody chlewnej
(do spółdzielni w  Wolkowy-

sku)  referował / przedstawiciel
Spół „Wygoda”, przyczem zebra-
ni wypowiedzieli się za potrzebą

zapewnienia na ten cel odpo-
wiednich środków obrotowych.

Wobec zapowiedzianego ścią-
gania rat w terminach przypa-
dających, przez Banki Państwowe,
do czego z konieczności zastoso-
wać się muszą lokalne kasy spół-

dzielcze, zebranie, żywo oma-

wiając ciężkie położenie rolników

powiatu, uchwaliło, by prezydjum

okręgowe T-wa Org. K. Rolni-

czych w osobach P. B. R. Kur:

kowskiego i Suszyńskiego, udało

się do Banków państwowych z
prośbą o odterminowanie spłat

bieżących, a gdyby ta interwen-

cja nie miała odnieść skutku,

delegowani mają się zwrócić do

Warszawy.
Udział w zjeździe wzięli wszy-

scy poważniejsi rolnicy i ich

przedstawiciele, władze były re-

Ceny miejsc zniżone tylko na 1 seans.

chanków

aacadiówainić
| AKUSZERKI ||

AKUSZERKA

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

ian
Różnica.

więc to jest aparat, któ-

ry mówi nam, ile gazu

używamy?

Człowiek z gazomie-
rzem: — Nie proszę pa-
ni, to jest aparat, który

ny) deseniowe oraz pończochy, pończoszkidziecin- Zawalna

m skarpetki. — Uwaga — Wileńska 27. —1o ia zzz

potężne arcydzieło

LEKARZE |

KOBIETA-LEKARZ
Dr. JANINA

Piotrowic2-Jurczenkowa «
<4. WZP69. ordyn. Szpitala Sawicz.

Choroby skórne i wene-
ryczne kobiece.

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

 

LIL DAGOVER w swej najlepszej kreacji, potężnem
miłości dwojga kochanków.

dramat w 12 akt.

z įi Dr.Zeldowicz
CHjO R. WENERYCZNE

i SKÓRNE

9—12 i 5—8 w. tel. 2-77.
MOCZOPŁ.

wener.

ul. Mickiewicza 24.

Nie ma o co płakać.

tnicę, którą mi dałeś.

chanie, dam ci inną.

28,30 tel. 585.

w swej najnowszej i najlep-
szej z najlepszych kreacji

ości. Najwytw. para kochan-
6, 8 i 10m. 15w.

W rolach gł: JULIA FAYE, CONRAD NAGEL.

NAD PROGRAM: DODATEK DZWIĘKOWY!

Początek o godzinie 4, 6, 8 i 10 m. 30 wiecz

bitnie artystyczne arcydzieło 1 raz w Wilnie p.t.

12 akt. W roli gł. bożyszcze kobiet IWAN PIE-

Wiedeńskie ANITA BERBER i BELLA SIRIS.

KOCHAM" pc tężny dramat wielkiej

W roli gł: Najpiękniejsza

GRETA GARBO, JOHN GILBERT oraz DUGLAS FAIRBA KS Inr.

Oto gwarencja naprawdę artystycznego filmu.

 

D-r Zeldowiczowa miesięcznie udziela do-
obiece, chor. dróg mocz. świadcz.

prz. 12—2 i4—6 dyplomem zParyża. Piw-
na 2, m.1 (plac Ostro-

704—9 bramski).
0M

TAKETIM
Młoda gosposia: — A [p ||. SOKOŁÓWSAI EGEZEGED

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

DOKTOR

Michal Lewin
powie, ile pani ma za' (choroby dzieci) powrócił

Przyjmuje 10—11 i 4'/,—6

Ona: — Złamaleś obie- nie sklep z futrami.

środkami?

OOESCJEB. 7700
573—0WRS z

prezentowane przez p. starostę

zaś wileńskie [-wa rolnicze przez

p. Trzeciaka i inż. Czerniewskiego.
Przygnębiające wrażenie na

zebranych zrobiło krótkie omó-

wienie wyjazdu delegacji do War-
szawy. na konferencję na Zamku.

Ze słów p. Trzeciaka zebrani do-
wiedzieli się o czem prasa b.
ogólnikowo podała, że niestety
konferencja Warszawska, po któ-
rej tak wiele spodziewano się,

skończyła się na obiecankach. (c).

Wykrycie tajnej gorzelni.
We wsi Nowosioły, gm. le-

biedzkiej w domu Wł. Korolkie-
wicza ujawniono zakonspirowaną
gorzelnię samogonki. W zabudo-
waniach Korolkiewicza ujawniono
250 litrów spirytysu gotowego,
750 litrów „starki” t. j. samogon-
ki, 2 beczki rozczynu oraz apa-
rat gorzelniczy.

Konkurenta Monopolu Pań-
stwowego pociągnięto do odpo-
wiedzialności sądowej. g

Zbrodnia w Pińsku.
. W Pińsku koło portu wojen-

nego znaleziono 18 letnią miesz-
kankę Pińska, uczenicę miejsco-
wego gimnazjum Linkiewiczównę
z oznakami uduszenia.

Jak wykazało dochodzenie,
uczenica została uprzednio znie-
wolona przez kilku osobników, a
następnie „uduszona i porzucona
w porcie.

Sledztwo prowadzą władze cy-
wilne i wojskowe.
 

Z sali sądowej.
Uczniowie gimnazjum bia-
łoruskiego w Wilnie—ska-
zani na 2 lata domu po-

prawy.

W sierpniu 1929 r. w związku
z przygotowaniami do Międzyna-
rodowego dnia Młodzieży Komu-
nistycznej, zostali aresztowani w
Słonimiu wychowankowie gimna-
zjum białoruskiego w Wilnie: Ta-
właj Walenty lat 15, Krawiecki
Chaim lat 17, Tarasiuk Jerzy lat 16,
oraz mieszk. pow. Słonimskiego
Malec Grzegorz lat 19. Jakimiec
Józef lat 21, Rowgacz Daniel
lat 25 i Jemeljańczyk Jan lat 19.

Wymienieni przeż Sąd Okrę-
gowy w Grodnie na sesji wyjaz-
dowej w Słonimiu w m-cu czerw-
cu b. r. zostali skazani na 6 mie-
sięcy domu poprawy z zawiesze-
niem na5 lat.

Od wyroku tego odwołał się
Urząd Prokuratorski do S. A.
w Wilnie.

Onegdaj odbyła się rozprawa
w Sądzie Apelacyjnym w Wilnie,
który wyrokiem swym skazał Ja-
kimca na 3 lata domu poprawy,
a pozostałych na 3 lata. Smutna
ta statystyka świadczy wymownie
o ówczesnych stosunkach, panu-
jących w Białoruskiem gimnazjum
w Wilnie.
 

Sport.
Dziś zebranie zarządu Okr.

Zw. Gier Sportowych.
Dziś o godzinie 7 w sali Kon-

ferencyjnej Ośrodka W. F. Lud-
wisarska 4 odbędzie się zebranie
zarządu Wil. Okr. Zw. Gier Spor-
towych, na którem bę!ą poru-

szane sprawy związane z życiem
sportowem nadchodzącego sezo-
nu, rozgrywek piłkarskich w sa-
lach gimnastycznych i cały sze-
reg bardzo ważnych spraw.

Nowe pismo sportowe.
Od pewnego czasu w kjoskach

gazeciarskich w Wilnie ukazywać
się zaczęło nowe pismo sportowe
pod tytulem „Sport“ na okładce
widnieje symbol igrzysk olimpij-
skich przedstawiający połączenie
pięciu dużych Kół (części świata).

Pismo to wydawane jest przez
Sląską Radę Sportową w Katowi-
cach pod redakcją Dr. K. Zału-
skiego. „Sport” wychodzi każdego
tygodnia, a w Wilnie jest już w
każdą środę. Cena 30 g.

Charakter pisma jest utrzyma-
ny w poważnym tonie i niema w
nim glorifikacji wyników. Obok
fachowych artykułów omawiane
są również wypadki z tygodnia z
boisk całej Polski, jak i z zagra-
nicy, przeplatane aktualnemi fo-
tografjami.
W „Sporcie” omawiane będą

równieź sprawy związane z roz-
wojem sportu na Wileńszczyźnie
przez Jarosława Niecieckiego. W
numerze ostatnim, który ukazał
się wczoraj, mamy artykuł „O tu-
rystyce wioślarskiej” z Wilna i
dwa wspaniałe zdjęcia z kanału
Augustowskiego i z malowniczych
brzegów  Naroczanki. Ponadto
znajdujemy tam podobiznę Cho-
chłowicza jako mistrza biegu ko-
larskiego z puharem „Dziennika
Wileńskiego”.

Przypuszczać należy, że pismo
to stanie się przyjacielem  licz-
nych rzesz sportowców, spełniając
obowiązki prasy sportowej, która
w Polsce jest niestety bardzo

skąpą.
Redakcji młodego pisma ży-

czymy powodzenia.
Ja. Nie.

Ze świata.
Olbrzymia latarnia Lind-
berga o sile 3 miljardów

świec.
W tych dniach, jak donosi

paryskie wydanie „New York He-
rald", prezydent Stanów Zjedno-
czonych Hoover, zapalił z Białe-
go Domu po raz pierwszy, naj-
większą na świecie latarnię, wy-
budowaną w Chicago.

Ceremonja inauguracyjna od-
była się bez większej uroczystoś-
ci. Złożyło się na nią jedynie na-
ciśnięcie guzika, przy pomocy
którego zapaliła się po raz pierw-
szy nowa „latarnia Lindbergha*,
której budowę rozpoczęto wkrót-
ce po pamiętnym locie „samot-
nego orła* w 1927 r. i dokoń-
czono po trzech latach w pierw-
szych dniach bież. miesiąca.

Potęga świetlna latarni jest tak
olbrzymia, że wieczorem, kiedy
ją po raz pierwszy zapalono,
mieszkańcy pobliskich miejsco-
wości byli przekonani, że nowa
jakaś olbrzymia fala pożarów do-
tknęła Chicago. Reflektor umie-
szczony jest na szczycie jednego
z największych drapaczy chmur
miasta i składasię z dwóch lamp,
wyższej — o sile dwóch miljar-
dów świec — i drugiej, bezpo-
średnio umieszczonej poniżej, któ-

 

Kasa czynna od
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— Otworzyłem właś- owazZni; Mieszkania |
energiczni emeryci w i i
miastachi miasteczkach 3pokoje

— Nie masz przecież otrzymają sprzedaż bar-
On: — Nie płacz ko- pleniędzy, więc jakiemi os o a

kia, Koniecz-
mała gotówka. ściem z elektrycznością, o

Bydgoszcz, umeblowane do wynaję-

wego arty
ną jest
Zgłoszenia

 

Wydawca: ALEKSANDERZWIERZYŃSK!
Drukernis Dziezpike Wileńskiego" ul Mostewo 1.

różnych odmiań jesiennych i zimowych.

| PRACA
RE ża di

RPOSZUKUJEMYR
Otworzymy natych-
miast w tej okolicy
składnicę wysyłkową
i poszukujemy zau-
fanego pana, obojęt-
nie jakiego zawodu
oraz miejsca zamie-

Dochód
miesięczny zł. 800

do 1500. Czynność
nie wymaga żadne-
go składu, podróżo-
wania, czy kapitału
zakładowego | upra-
wiač ją možna jako
zatrudnienie pobocz-
ne. Zgłoszenia piś-
mienne pod Ne Br.
238 do biura ogło-
szeń „Par”, Poznań,

Marcinkow-
238—00

skrzynka pocztowa 54.
694 —

 
 

Chcesz otrzymać  Cziow
| posadę ? W
Musisz ukończyć kursy
fachowe YCD Urzęd
dencyjne im. prof.Sekulo- ;
wieza, Warszawa, Żóra- zo0kiy?
wia 42. Kursy wyuczają
listownie: buchalterji, ra-
chunkowości kupieckiej,
korespondencji handlo-
wej, stenografj, nauki

jechany

niemieckiego, pisowni,
gramatyki lskiej oraz
ekonomji. Po skończe-
niu świadectwo. — Ża-

 

lifikowana pod każdym
względem poszukuje pra=
cy na wyjazd lub w mie-
ście ulica Łokieć 3, m. 1. |

4128

  
  

 

Pokój
lub dwa z osobnem wej- ciwego

cia Piwna 11 m. 2. rzyniec,
1 4125—1

wynajęcia 2 PO-
KOJE (duże) Por-

 

Pokó
cza 22—24.

 

POKOJE umeblowane
do wynajęcia Stycz-

Nieporozumienie.

pogotowia ratunkowego. 4

JADA, prawa, kaligrafji,
pisania na maszynach,
towaroznawstwa, angiel- Sprawy
skiego, francuskiego, majątkowe
ONNEEI

w pobliżu miasta, od

tówce 21, zł.
Dom H.-K. „Zachę-
ta'* Mickiewicza 1

telefon_9-05. |
 

 

ZGUBY

Zs": pies—wilk młody
wabi się „Wilk“. Ucz-

przyprowadzenie za
wynagrodzeniem. Zwie

Nr 245

rej siła wynosi miljard i sto mil-

jonów świec.
Obliczono, że posługując się

zwykłym teleskopem, potężne to

światło możnaby ujrzeć z miej-

sca Įoddalonego od kuli ziem-
skiej około 10 miljonów mil. Po-

nieważ odległość między księży-

cem a naszą ziemią wynosi 380
tysięcy kilometrów, hipotetyczny
mieszkaniec księżyca mógłby zo-
baczyć nową latarnię, uważając
ją za gwiazdę piątej wielkości.

Reflektor ten zbudowano, by
wskazywał drogę lotnikom w
nocnych lotach, w promieniu 300
mil od miasta. Widzialność po-
tężnych promieni okazała się
jednak znacznie większą od prze-
widywanej, gdyż ujrzano je na
odległości 600 mil.

Reflektor podarował miastu
wielki uczony i wynalazca amery-
kański Elmer A. Sperry, który
zmarł nie zobaczywszy tego naj-
nowszego cudu techniki, do któ-
rego urzeczywistnienia  najbar-
dziej się przyczynił. Koszta utrzy-
mania i budowy wieży pokrył
koncern budowlany  drapacza
chmur. Koszta te są dość znacz-
ne, jeżeli się zważy, że stalowa
wieża, w której mieszczą się obie
lampy, została tak zbudowana, że
może stawić opór najsilniejszej
nawet wichurze. A w Chicego nie
jest wcale rzadkością huragan,
którego siła przekracza nieraz
100 mil na godzinę.

Węgle lamp zmienia się co
półtorej godziny, latarnia zaś bez
przerwy palić się będzie od zmro-
ku aż do świtu. Nadano jej mia-
no Lindbergha.

Ostatnia podróż Paderew-
skiego po Ameryce.

Dzienniki amerykańskie rozpi-
sują się szeroko o podróży mis-
trza Paderewskiego do Stanów
Zjednoczonych na turę koncerto-
wą, która będzie prawdopodobnie
ostatnim jego występem w Ame-
ryce.

Słynny pianista, liczący obec-
nie 70 lat, powiedział: „Odbywam
to tournėe po Ameryce, ponieważ
potrzebuję pieniędzy.

Jestem ubogim człowiekiem.
Poraz pierwszy w życiu udaję

się samotnie w podróż przez At-
lantyk“.

Paderewski zawsze pomagał
biednym muzykom; obecnie po-
siada na utrzymaniu sześciu. Roz-
dał on hojnie niemal cały swój
majątek. Pani Helena Paderewska
nie mogła towarzyszyć mężowi i
pozostała w Szwajcarji, gdyż cier-
pi na nieuleczalną chorobę i nig-
dy już nie będzie mogła podró-
żować, jak się wyraził jej mąż.

Podczas ostatniej tury pożeg-
nalnej w Ameryce, Paderewski
zamierza dać 70 koncertów.

GIEŁDA
WARSZAWA 22.X (Pat.).

Waluty i dewizy:

Dolary 8,93'/,—8,95' ,—8,91! ,.
Belaja 12442 124,73—124,11.
Budepeszt 156,12—156,72—155,72.
Gdańsk 173,37—173,60—172,94.
Holandja 359,31—360,21—358,41.
Londyn 43,34':,—43,45—43,24.
Nowy York 8,911—8,931—8,891.
Paryż 35,01'/,—35,10—34,93.
Nowy York 8,92—8,94—8,90.
Szwajcarja 173,18—173,61—172,75.
Stokholm239,50—240,10 —23g,90.
Berlin w obrotach prywatnych 212,59.

 

 

 

Zs książkę wojsk
wyd. przez PKU na

imię Mikołaja  Krota,
m——— Zam. we wsi Iwafki, gm.

do wynaję- Mikołaj.—un. się. 564—1

cia Mickiewi- mmm

m.6. 0

- Ze” legit. akadem.
za Ne 3723 wyd. przez

Dziekanat Wydziału Pra-
wnego na imię Andrzeja

 

<> niowa 1 m. 3. 4114—0 Kopylowa--un. sie.
Wileński Spółdzielczy Syndykat - EA

Rolniczy w Wilnie  —oo| Mieszkanie 3 pokoje |JKUPNO-
zawalna M 5. — Teleon 28. |ryjężeEe e SPRZEDAŻ|

! i i i m. 2 od godz.2—4 p.p.

Doszakoje większych parti jabłek © REŻ Kyjpię wew w
up ę żywaną do

nia pisemne, ul. Krakow-
ska Nr 35 m. 3. gr-1

jek z owiazenawww
zgłasza się do

powodu wyjazdu
tanio do odstąpie-

nik: — Czy pan nią MLECZARNIA z ca-
łem urządzeniem przy

— Nie, zostałem prze- ullcy Ostrobramskiej 8.

przez tramwaj. GREW

KARNIA
I INTROLIGA-

TORNIA

„DZIENNIKA
FOLWARK

dajcie prospektów. | 305| stacji kol. 3 klm. o-
WOJE Ę bszaru około 40 ha. WILEŃSKIEGO*
kę i a A Rów łąki,

chmistrzyni w star-| las z zabudowaniem
0 szym wieku wykwa*| sprzedamy przy go- WILNO, UI.Mo-

stowaNi 1
Telefon 12 - 44.

PRZYJMUJE

WSZELKIE

ROBOTY

w zakres dru-
karstwa

1. Introligator-
stwa wcho-

znalazcę proszę

ul. Sosnowa23—1 m
Ls RRKKDEOWOMEKAEZINSFIZ)
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