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Wszystkim Kolegom i

torowi i
oddali ostatnią posługę

PODZIĘKOWANIE.
Znajomym, a w szczególności

współpracownikom Dyrekcji Dróg Wodnych, oraz p. Dyrek-
orkiestrze Państwowej Szkoły Technicznej, którzy

ś. p. Mieczysławowi Stankiewiczowi
składa tą drogą serdeczne podziękowanie.

Zwolnienie p. Marji Dynowskiej.
(Telefonem od własnego korespondenta).

KRAKÓW. W poniedziałek organa policji aresztowały p. Marję
Dynowską, znaną  literatkę, wice-prezeskę Nar. Organizacji Kobiet
oraz kandydatkę do Sejmu z Listy Narodowej Nr 4. Aresztowanie to
nastąpiło podobno pod zarzutem wygłoszenia mowy podburzającej.

We wtorek p. Dynowska została zwolniona z więzienia.

Z więzienia krakowskiego.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Z więzienia sądu karnego w Krakowie wywieziono

60 więźniów politycznych do Tarnowa, opróżniając w ten sposób

sporo miejsca w Krakowie.

Skreślenie z listy kandydata.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Okręgowa komisja wyborcza Nr 11 w Łowiczu
skreśliła z listy Centrolewu b. posła Andrzeja Czapskiego, z powodu
podobno nieważności deklaracji.

Orędzie wyborcze metropolity prawosław-
nego.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Metropolita prawosławny Dyonizy ma ogłosić w
najbliższym czasie List Pasterski w sprawie wyborów.

Sprawozdanie p. Dewey'a.
(Telefonem od własnego korespondenta)

WARSZAWA. Około 18 listopada amerykański doradca finan-

sowy, p. Dewey, złoży ostatnie swoje sprawozdanie finansowe, które

będzie jednocześnie przedstawieniem całokształtu jego działalności
w Polsce.

  

Areszty b. posłów i kandydatów opozy-
cyjnych.

JASŁO. (Pat). W dniu 27 bm.
aresztowany został za wywrotową
agitację kandydat listy Centrole-
wu na okręg 46 Stanisław Bućko
z Dobrucowej. Aresztowanego od-
dano do dyspozycji prokuratora
w Jaśle.

POZNAN. (Pat). Były poseł
Piasta, obecny kandydat na se-
natora, Płoszajczak, z listy Związ-
ku Obrony Prawa i Wolności Lu-
du, został aresztowany w dniu 27
bm., pod zarzutem zniewolenia i
sprzeniewierzenia.

Skazanie b. posłów.
SOSNOWIEC. (Pat.) Rozprawa

przeciwko byłemu posłowi Piotro-
wi Chałupce vel Janowi Kwapiń-
skiemu zakończyła się około
godz. 2 w nocy. Sąd ogłosił wy-
rok, skazujący Kwapińskiego na
jeden rok twierdzy oraz zapłace-
nie wszelkich kosztów, związa-
nych z rozprawą. Na poczet tej
kary zaliczono Kwapińskiemu tym-
czasowy areszt od 4-go paździer-
nika do dnia ogłoszenia wyroku.
Na wniosek prokuratora sąd
utrzymał dotychczasowy środek
zapobiegawczy, t. j. areszt. Obro-
na zapowiedziała zgłoszenie ape-
lacji.

ŁÓDŹ. (Pat.) Wczoraj w sądzie
powiatowym w Łodzi odbyła się
rozprawa przeciwko byłemu po-
słowi Zerbemu, oskarżonemu o
usunięcie siłą z sali rady miej-
skiej agentów policji podczas
zjazdu niemieckiej socjalistycznej
partji pracy. W godzinach wie-
czornych sąd ogłosił wyrok, mocą
którego Emil Zerbe uznany został
winnym dopuszczenia się gwałtu
wobec przedstawicieli policji, unie-
możliwiając im spełnienie obo-
wiązków i skazany na 6 miesięcy
więzienia. Obrona zapowiedziała
wniesienie apelacji.

Niemcy żądają rewizji planu Younga.
BERLIN. (Pat). W dniu 29 bm.

zbiera się komisja spraw zagra-
nicznych Reichstagu celem prze-
dyskutowania wniosku, zgłoszo-
nego przez hitlerowców, niemiec-
ko-narodowych i komunistów w
sprawię rewizji planu Younga.
W obradach komisji wezmą udział

ministrowie Curtius i Dietrich.
W związku z posiedzeniem ko-
misji ministrowie stojący na czele
resortów, zainteresowanych w
sprawie polityki zagranicznej i
reparacyjnej, zbiorą się na po-
ufną naradę w urzędzie spraw
zagranicznych.

Wzmocnienie niemczyzny na wschodzie.
Podróż Treviranusa do Prus.

BERLIN. (Pat). W związku z
obradami gabinetu Rzeszy nad
programem pomocy wschodniej
min. Treviranus, jako komisarz
rządowy do spraw programu

wschodniego wyjechał do Prus
Wsciodnich celem zbadania wa-
runków i możliwości wykonania
zarządzeń, dotyczących pomocy.

Samozwańcze pertraktacje.
Herve—Hitier.

BERLIN (Pat.) — Biuro Conti
ogłasza nową depeszę Rechberga
do Hitlera, pozostającą w związku
z artykułem Hervć'go, ogłoszo-
nym w „La Victoire” w dniu 26
b. m. Wobec oświadczeń Hitlera—
zaznaczył Rechberg, że spole-
czeństwo niemieckie godzi się
na wszystkie postulaty Hervć'go
z wyjątkiem niewyjaśnionej do-
tychczas sprawy sojuszu wojsko-
wego między Francją a Niem-
cami, koniecznem jest, aby Hitler
wypowiedział się obecnie również i
w tej sprawie. Jestem przeko-
nany—podkreślił Rechberg — że
ustosunkowanie się nietylko fran-
cuskiego obozu narodowego, ale

i całej Francji, jako najpotęžniej-
szego obecnie pod względem
militarnym mocarstwa europej-
skiego wobec nacjonalizmu nie-
mieckiego, zależeć będziew przy-
szłości od odpowiedzi pańskiej.
Sojusz wojskowy uważa Rechberg
za conditio sine qua noniw reali-
zacji innych postulatów, wysunię
tych przez Hervć'go. Postulaty te
tworzą nierozdzielną całość. Wy-
rażenie zgody na nie nie narazi
Hitlera na żadne ryzyko. Po urze-
czywistnieniu postulatów Hervć'go
Hitler uzyska prawa do tytułu
jednego z mężów, którzy oswo-
bodzą Niemcy z okowów traktatu
wersalskie:0.
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Orędzie króla
* LONDYN. (Pat). W dniu 28

b. m. odczytano na otwarciu sesji
parlamentu orędzie królewskie,
które zapowiada zamiar króla
osobistego dokonania otwarcia
przyszłej konferencji w sprawie
Indyj. Orędzie wskazuje dalej, iż
stosunki z państwami zagraniczne-
mi pozostaną w dalszym ciągu
przyjazne. Król wyraża przekona-
nie, że dojdzie niebawem do za-
warcia konwencyj w sprawie po-
wszechnego rozbrojenia. Dalej
wyraża król żywe zaniepokojenie
z powodu wielkiego wzrostu bez-
robocia. Wspomniawszy o zgub-
nym wpływie, jaki wywiera kry-
zys światowy na przemysł angiel-
ski i na eksport, orędzie zazna-
cza, że rząd poczyni wszelkie wy-
siłki w celu zapewnienia rozwoju
handlu i przemysłu brytyjskiego.
Przedstawione zostaną wnioski w
sprawie zapewnienia w szerokim
zakresie pracy dla bezrobotnych,

angielskiego.
wzmożenia pracy na roli i zorga-
nizowania się producentów dla
celów sprzedaży własnych pro-
duktów. Orędzie proponuje na-
tychmiastowe powołanie komisji
ankietowej dla sprawy ubezpie-
czenia przeciwko bezrobociu, oraz
dla rozpatrzenia nadużyć w tej
dziedzinie. W razie potrzeby zo-
stanie przedstawiony odpowiedni
projekt ustawy. Tymczasem za-
twierdzony zostanie nowy kredyt
na fundusz bezrobocia. Przedło-
żony zostanie projekt reformy
wyborczej. Przewiduje się projekt
dotyczący użyźniania gruntów,
zmiana ustawy o Trade (lnionach,
otwarcie rady spożywcówi zmiana
ustawy fabrycznej. Wreszcie prze-
widziana jest ratyfikacja kon-
wencji waszyngtońskiej w spra-
wie godzin pracy, konwencja w
sprawie bezpieczeństwa na mo-
rzu i t. p.

Protest żydostwa.
LONDYN. (Pat). W poniedzia-

łek wieczorem w teatrze Pavillon
White Chapel odbył się wiec pro-
testacyjny żydów, przy udziale
około 4 tys. osób. Przewodniczył
prezes wszechświatowej egzekuty-
wy sjonistycznej Weizman. Prezy-
dent Jewish Agency Sokołow,
zagajając obrady, podkreślił mię-
dzynarodowy charakter deklaracji
Balfoura i zaznaczył, że protęst
nie jest skierowany przeciwko
Wielkiej Brytanji, lecz tylko prze-
ciw obecnemu rządowi, usiłujące
mu nadać odmienne znaczenie

Uspokojenie
RIO de JANEIRO(Pat). —Pro-

wizoryczna junta wydała odezwę,
w której zapowiada jako konse-
kwencje zwycięstwa rewolucji
rozwiązanie kongresu i ogłosze-
nie amnestji. Odpowiednie zarzą-
dzenia wydane będą po przyby-
ciu do stolicy prezydenta Varga-

 

historycznemu dokumentowi. Z
kolei przemawiał prezes Weizman,
który atakował administrację pa-
lestyńską, twierdząc, że przeszka-
dza ona tylko, nie czyniąc nic
dobrego ani żydom, ani Arabom.
Deklaracja Balfoura mówił
Weizman — jest zobowiązaniem
wobec żydów całego świata. W
końcu Weizman zaznaczył, że
rząd Labour Party będzie odpo-
wiedzialny, o ile. znowu w Pale-
stynie lać się zacznie krew. Uchwa-
lono jednomyślnie rezolucję pro-
testacyjną.

w Brazylii.
sa. Pozatem do wszystkich od-
działów wysłany zostanie rozkaz
przerwania kroków nieprzyjaciel-
skich. W zakończeniu odezwa
głosi, iż junta zapewni ład i po-
rządek, należyty wymiar sprawie-
dliwości, poszanowanie traktatów
oraz jedność narodową.

 

 

KOŚCIÓŁ KATOLICKI
wobec projektu prawa małżeńskiego I-rozwodów.

Ks. Zygmunt Choromański, se-
kretarz konsystorza archidjecezji
warszawskiej, ogłosił w „Kurjerze
Warszawskim* (nr. 208) znako-
mite uwagi o przygotowywanym
w ministerstwie sprawiedliwości
projekcie prawa małżeńskiego,
pisząc m. in.:

— „Projekt prawa małżeń-
skiego był uchwalony przez ko.
misję kodyfikscyjną jeszcze w
maju 1929 roku. Obecnie spo-
czywa on w ministerjum sprawie-
dliwości, skąd jeżeli chodzi o nor-
malny bieg, powinien powędio-
wać do ciał ustawodawczych.
Projekt ten w swojem radykal-
nem ujęciu prawodawstwa o mał-
żeństwie  przewyższył wszelkie
obawy, jakie opinja przewidywała.

Oto najważniejsze momenty,
które napewno zelektryzują opinję
i wywołają oburzenie szerokich
mas, jako godzące w wyraźny
dogmat Kościoła Katolickiego.

Pomijam to, że nowy projekt
wprowadza fakultatywne śluby
cywilne, t. zn., że „narzeczeni
mogą zawrzeć ślub albo przed
którymkolwiek urzędnikiem stanu
R. P., albo przed duszpasterzem
uznanego w państwie wyznania,
do którego należy jeden z narze-
czonych” (art. 28 projektu prawa
małżeńskiego).

Bardziej charakterystyczne jest
to, że nowy projekt wprowa-
dza rozwody ito w pojęciu
najbardziej liberalnem, jakie so-
bie można wyobrazić. Obok tedy
unieważnienia małżeństwa, nowy
projekt prawa małżeńskiego prze-
widuje rozłączenie (separację) i
rozwód. | rzecz dziwna, a cha-
rakterystyczna, że do uzyskania
rozwodu będą wystarczające te
same przyczyny, które są potrzeb-
ne do separacji.

Art. 92 projektu prawa mał-
żeńskiego wyraźnie powiada:

„Sprawy małżeńskie, wynikają-
ce ze stosunków, objętych niniej-
szą ustawą, należą do sądów
powszechnych. Jurysdykcji sądów
powszechnych nie naruszają prze-
„pisy, któremi uznane w Rzeczy-
pospolitej kościoły i wyznania w
zakresie swego samorządu we-
wnętrznego kierują się w stosun-
ku do swych wyznawców”..

A więc przepisy Kościoła ka-
tolickiego nie mogą naruszyć ju-
rysdykcji sądów powszechnych,

 

ale dlaczego jurysdykcja sądów
powszechnych miałaby gwałcić
przepisy Kościoła katolickiego.
Tymczasem rozumiana w takim
zakresie jurysdykcja sądów pow-
szechnych gwałciłaby kom-
petencję Kościoła katolickie-
go. Absurdem bowiem i niemoż-
liwością jest podporządkować
małżeństwa katolickie jurysdykcji
sądów powszechnych.

Taki projekt prawa małżeń-
skiego, który godzi w istotę mał-
żeństwa, bo w jego nierozerwal-

ność, w świętość, bo nie uznaje
sakramentalności małżeństwa, mo-
że być przez opinję katolicką
tylko potępiony. Kościół katolicki
nie ustąpi, bo ustąpić nie może.

Chodzi tu o dogmat, w którym
nie masz ustępstw.

Na okres wyborczy jest to
cenna wskazówka. Wyborcy mu-

szą wiedzieć, jak ich wybrani
posłowie ustosunkują się przy

głosowaniu w przyszłym Sejmie

do tego doniosłego zagadnienia.
Stronnictwo Narodowe i Chrześci-
jańskiej Demokracji wyraźnie
się wypowiedziało, że bę-

dzie bronić świętości i nierozer-
walności małżeństwa. Stronnictwa
radykalne, oczywiście, będą gło-

sowały za projektem, boć przecie

to jeden z ich punktów progra-

mu, a w tym wypadku—jak do-
tychczasowa działalność i wystą-

pienia wskazują — będą mogły w
tym względzie liczyć na poparcie
ze strony Bezpartyjnego Bloku
Współpracy z Rządem.

Ujawnienie projektu prawa

małżeńskiego rzuca wiele światła

na orjentację wyborczą dla tych

wszystkich, którym dobro polskiej
rodziny leży na sercu”.

* ky *

Rzeczowe nawskroś uwagi ks.
Choromańskiego wywołały ostrą
napaść zachowawców z BB. w
„Dniu Polskim” (nr. 287) p. t.:

— „Pod płaszczykiem obrony sa-
kramentu małżeństwa”.

Na rzeczowe wywody ks. Cho-
romańskiego niema ani słowa
odpowiedzi. Znajdują się tam na-
tomiast zdania takie:

— „W takich warunkach artykuł ks.
Choromańskiego wyglądać musi nie na
obronę  nierozerwalności małżeństwa,
łecz na demagogiczną reklamę par-

-Ayjną...“
Najzabawniejsza jednak jest

UNIEWAŻNIENIE LIST.
Okręgowe komisje wyborcze

zajmują się obecnie badaniem
ważności zgłoszonych list wybor-
czych i zatwierdzaniem ich, bądź
unieważnianiem. Z wiadomości,
jakie napływają, widoczne jest,
że liczba niezatwierdzonych list
będzie niezwykle duża.

Unieważniane są listy wszyst-
kich grup z wyjątkiem B. B. Naj-
dotkliwiej unieważnianie da się
we znaki Centrolewowi. Należy
tu nadmienić, iż decyzja okręgo-
wych komisyj wyborczych pod
tym względem jest bezapelacyjna
aż do czasu wyborów. Dopiero
po wyborach Sąd Najwyższy mo-
że rozpatrywać protesty przeciw
postanowieniu komisji. Na tej
właśnie podstawie Sąd Najwyższy
unieważnił wybory w wielu okrę-
gach do Sejmu z r. 1928.

Według dotychczasowych wia-
domości, Listy Narodowe unie-
ważniono w Łodzi i w Łukowie.
W swoim czasię notowaliśmy

kilka wypadków unieważnienia
Jist Kat. Bloku Ludowego (Ch.-
D.), jak w Poznaniu, okr. war-
szawskim wiejskim, Nowym Są-
czu i t. d.
W kilku okręgach unieważnio-

no listy Centrolewu. Przed kilku
dniami unieważniono tę listę w
okręgu 16-ym Kalisz — Turek —
Wieluń, gdzie na 7 mandatów
przy minionych wyborach przy-
padło 3 mandaty Wyzwoleniu, po
jednym PPS, Piastowi i Stron-
nictwu Chłopskiemu; jeden man-
dat zdobył B. B. Centrolew uwa-
żał tedy ten okręg za jeden z
najsilniejszych dla siebie. Unie-
ważnienie nastąpiło wskutek te-
go, że ogłoszono dwie listy Cen-
trolewu, niemal identycznie. Czo-
łowy kandydat Centrolewu, p.
Baranowski, figurujący na obu
listach, dał swą zgodę tylko na
jedną z tych list, komisja jednak
unieważniła obydwie.
W sobotę spotkał Centrolew

dotkliwy cios w innych okręgach.
Unieważniono listy w okręgu kra-
kowskim (powiat) i Łukowie.

Najboleśniej dotknęło Centro-
lew unieważnienie listy w okręgu
42 (Kraków — powiat, Podgórze,
Chrzanów, Olkusz, Miechów). By-
ła to również forteca Centrolewu.
W r. 1928-ym przypadły tu 4
mandaty PPS (Daszyński, Zuław-
ski, Kwapiński), dwa B. B, a po
jednym Stronnictwu Chłopskiemu
i blokowi Piasta i Chadecji. Przy
obecnych wyborachnaliście Centro
lewu wysunięto również te same
trzy czołowe nazwiska działaczy

socjalistycznych. Lista Centrolewu
była opatrzona 81 podpisami.
Przewodniczący komisji p. Mata-
kiewicz, dał ją bez wiedzy ko-
misji do zbadania grafologiczne-
go, grafolog zaś zakwestjonował
40 podpisów. Pomimo sprzeciwów
pełnomocnika listy Centrolewu,
dowodzącego, że autentyczność
podpisów można stwierdzić w
każdej chwili, wiceprezydent m.
Krakowa, p. Wielgus, postawił
wniosek o unieważnienie listy.
Za wnioskiem padły dwa głosy,
przeciw jeden, dwu zaś się wstrzy-
mywało (prezes komisji, sędzia
Matakiewicz i jeden z wójtów).
W ten sposób listę unieważniono.
Decyzja ta pociąga za sobą utra-
tę mandatu p. Kwapińskiego, któ-
ry postawiony był tylko w tym
jednym okręgu. Dwaj inni czoło-
wi kandydaci, pp. Daszyński i Żu-
ławski, znajdują się na liście pań-
stwowej, pozatem kandydują w
Krakowie mieście.

Unieważniono dalej Centrole-
wowi listę w okręgu 24 Łuków—
Garwolin—Puławy. Okręg ten na
6 mandatów dał 3 mandaty Wy-
zwoleniu, a po jednym P. P. S.,
Stronnictwu Chłopskiemu, oraz
B. B. Należał tedy również do
twierdz lewicy.

Wreszcie unieważniono listę
Centrolewu w Koninie, gdzie w
poprzednich wyborach stronnictwa
Centrolewu miały wszystkie man-
daty z wyjątkiem jednego, który
zdobył Klub Narodowy. B. B. nie
miał tam wcale mandatu.

JASŁO. (Pat). Komisja Okrę-
gowa Nr. 46 z 11 list zgłoszonych
zatwierdziła 5 list, a mianowicie—
B.B.W.R., Związku Obrony Praw
i Wolności Ludu, Sjonistyczną,
Związku Chłopskiego (Stypińskie-
go) i Bloku Katolicko- Ludowego.
NOWY SĄCZ. (Pat). Komisja

wyborcza okręgu Nr. 44 w dniu
27 b. m. zatwierdziła listy: Nr. 1
B. B. W. R., Nr. 6 Poalej-Sjon,
Nr. 14 Narodowy Blok Żydowski,
natomiast odrzuciła listę Nr. 7
Związku Obrony Prawa i Wol-
ności Ludu oraz listę Nr. 4 Kato-
lickiego Bloku Ludowego. Unie-
ważnienie nastąpiło z powodu
niewłaściwego wystawienia i fał-
szywych podpisów.

KRAKÓW. (Pat). Okręgowa
Komisja Wyborcza Nr. 14 Kraków
miasto zatwierdziła wszystkie li-
sty, zgłoszone do Sejmu, z wy-
jatkiem listy Nr. 18 Ogólno-Naro-
dowego Żydowskiego Bloku Gos-
podarczego.

 

 

Z Litwy.
Skazanie polskich mary-

narzy.
KOWNO. (Pat.). Na wyjazdo-

wej sesji szawelskiego sądu okrę-
gowego była rozpatrywana spra-
wa polskich marynarzy, zatrzy-
manych na wodach terytorjal-
nych Litwy na statku „Westa*.
Marynarzy oskarżono o przemyt.
Sąd skazał 5 marynarzy na 6 mie-
sięcy więzienia każdego, łącznie
z karą pieniężną w wysokości
200 litów.

Uchwały zjazdu narodow-
ców litewskich.

KOWNO. (Pat.) Jak głoszą
uchwały ostatniego zjazdu naro-
dowców, zjazd całkowicie apro-
buje politykę zagraniczną rządu,
wyrażając jednocześnie zadowole-
nie z powodu zachowania do-
tychczasowej linji politycznej w
sprawie Wilna. Pozatem zjazd
proponuje rządowi zająć mocne
stanowisko w sprawie kłajpedz-
kiej bez żadnych ustępstw, go-
dzących w suwerenne prawa
Litwy. W sprawie polityki wew-
nętrznej zjazd proponuje rządowi
ETAPROSEZTAJWEGEZUB KERR RCERRZIESBP

naiwność dziennika zachowawców
z BB. gdy mówi:

— „O jakiej to dotychczasowej
działalności i jakich to wystąpieniach
Bloku ks. Choromański myśli, niewia-
domo".

Oni nic nie wiedzą o kampa-
nji w pismach obozu rządowego
za rozwodami, nie wiedzą o gło-
sowaniu większości BB. w Sena-
cie za zniesieniem okólnika o
praktykach religijnych w szkole,
nie wiedzą, że narada wszystkich
Ks. Arcybiskupów z 7-go lutego
b. r. dokładnie wskazała niepo-
kojące działania urzędowe prze-
ciw wychowaniu religijnemu mło-
dzieży i t. d.

wydanie nowej ordynacji wybor-
czej do Sejmui do ustawy o
obieralności prezydenta. Zjazd
abropuje politykę centralnego
komitetu narodowców, który od-
rzuca współpracę z partjami opo-
zycyjnemi i proponujew możliwie
prędkim czasie przeprowadzenie
wyborów do samorządów, zwra-
cając uwagę na to, że ścisła
współpraca partjj  narodowców
ułatwi pracę rządowi na forum
Ligi Narodów. ė

Drobae wiadomości,
Sowiety aresztują uczo-

nych.
STOKHOLM. (Pat). Z powodu

aresztowania przez władze so-
wieckie wybitnego pedjatry ro-
syjskiego prof. Krasnogorskiego,
szwedzcy członkowie rady naczel-
nej Międzynarodowego Stowarzy-
szenia Pedjatrów, otrzymali z

różnych krajów Europy wezwanie
do zorganizowania manifestacji
na rzecz prof. Krasnogorskiego.

Po dyskusji rada postanowiła za-

stosować się do otrzymanego

wezwania.

Katastrofa w kopalni.

OKLAHOMA-CITY. (Pat). Na

kopalni Whestley, wskutek wybu-

chu, 20 górników zostało zasypa-

nych. Jeden z nich poniósł
śmierć.

Strajk w kopalniach nie-
mieckich.

BERLIN. (Pat). Na wielu ko-
palniach zagłębia węglowegow
okręgu akwizgrańskim wybuchł
strajk. Dla utrzymania porządku
silne oddziałypolicji zostały ściąg-
nięte do miejscowości, objętych
strajkiem.
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Dlaczego komuniści
idą do wyborów?
Wśród dwudziestu list pań-

stwowych z kandydatami na po-

słów znajdujemy aż siedem

list komunistycznych lub komu-

nizujących. Są to listy Jedność
robotniczo-cbłopska (Stan. Burzyń-

ski, Stan. Łańcucki, Ign. Kalaga).

Blok lewicy socjalistycznej (Bund

iN. S.P. P.: Erlich Hersz Wolf,

Józef Kruk, Wiktor Hter) Żydow-

ski robotniczy komitet wyborczy

poalej sion (Icek Juda Lew, Anto-

ni Buksbaum, Lew Holenderski).

Białoruska robotniczo włościańska

lista „Zmabanie”. (Józef Gawry-

luk, Ignacy Dworczanin, Jan Gre-

cki). Selansko-robotnicza socja-

listyczna „Jednist“ (Selrob-jednist:

Mychajło Gutko, Aleksander Bu-

hajiw, Dmitro Hrycia) Zjednoczo-

na lewica chłopska „Samopomoc“

(Michał Gwiazdowicz, Władysław
Kowalski, Stanisław Wójtowicz).

Polska Partja Socjalistyczna „Le-

wica”  (Juljan Kubiak, Wiktor

Chruściel, Herman Janas).

Z pomiędzy zgłoszonych pań-

stwowych list z kandydatami na

senatorów znajdujemy dwie

komunistyczne, mianowicie Jed-

ność robotniczo chłopska (Kon-

stanty Sypuła, Jan Hempel, Fran-

eiszka Lipska). Ukraińska selańsko-
robotnicza socjalistyczna „Jednist”

(Selrob-jednist: Fndrij Sołoduch,
Mykita Chimczyn, Osip Bukszo-

wany).

Komuniści głośno krzyczą, że

nie uznają parlamentaryzmu i

uważają go za „burżuazyjny prze-

żytek*, który należy zniszczyć ra-

zem z państwem parlamentarnem.

Dlaczegoż więc jesteśmy świad-
kami zgłaszania list wyborczych

przez komunistów? Dlaczego przy-

gotowują oni swoją kampanię

wyborczą?

Odpowiedź dają nam zdema-

skowane przez organizację „Wal-

ka z Bolszewizmem* i opubliko-

wane w jej organie instrukcje

komunistyczne, według których

wybory są dobrą okazją do sze-

rzenia propagandy wywrotowej,

a wybranie posła-komunisty do

Sejmu lub senatora-komunisty do

Senatu ma na celu ułatwienie

rozbijania ustroju parlamentar-

nego przez nadużywanie niety-

kalności poselskiej.

Niech nam bliżej rzecz wyjaś-

nią wyjątki z dokumentów.

* . *

Sowieckie wydawnictwo pań-

stwowe (Gosudarstwiennoje Izda-

tielstwo) wydało broszurkę p. t.

Woprosy partstroitielstwa w siek-

cijach Kcmintierna, napisana przez

znanego bolszewika O. Piatnic-

kiego.

W broszurce tej na str. 42—44
są omawiane ogólne  wytycz-
ne działalności „komunistycznych
frakcyj" w parlamentach i samo-

rządach. Podajemy dokładny prze-

kład pouczającego ustępu:

ei o całość obo-
wiązane są składać perjodyczne
sprawozdania ze swojej pracy od-
powiedniej organizacji partyjnej,
ale i poszczególni posłowie i rad-
ni bezwzględnie powinni odbywać
zebrania sprawozdawcze ze swo-
imi wyborcami. Rola komfrakcyj
w parlamentach i radach miej-
skich, przy nielegalnem istnieniu
i tajnej pracy partyj, jak naprzy-
kład w Rumunii, Polsce, Bułgarji
i inn$ch krajach, tem większe ma
znaczenie, niż. w krajach, w któ-
rych partja jest legalna lub pół-
legalna. Takie nielegalne partje
są zwykle pozbawione możności
wydawania swych organów  pra-
sowych i zwoływania robotniczychi
ludowych zebrań. W takich krajach
posłowie powinni wykorzystywać
dostępne im możliwości propa-
gandy komunistycznej, zwołując
zebrania wyborców-robotników i
wyjaśniając im wszystkie ważniej-
sze sprawy taktyki i programu
partji komunistycznej. W parla-
mentach posłowie obowiązani są
jasno i dobitnie formułować za-
patrywania kompartji na rząd, na
partje, które rząd popierają, na
zadania klasy robotniczej etc.
Słowem, komfrakcje powinny wy*
korzystywać  poselską nietykal-
ność swoich członków dla pomo-
cy partji (komunistycznej) w cięż-
kiej walce o utworzenie, utrzy-
manie i rozszerzenie partyjnej
organizacji. One winny stać się
jednym z taranów partji".

* *

W wydawnictwie Les Cabiers

du bolchevisme będącem „orga-

nem teoretycznym francuskiej

partji komunistycznej (S. F. I. C.)*,
zostały ogłoszone „tezy“, przed:

stawione przez Komitet Wyko-
nawczy (I. K. K. I.) na Il-gim

Kongresie Międzynarodówki Ko-

munistycznej, t. j., Kominternu. 
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Przeciwko pesymizmowi.
Organ katolicki „Polska* wy-

stępując przeciwko pesymizmowi,
który ogarnia coraz szersze war-
stwy społeczeństwa naszego, pi-
sze:

Nie zawsze ludzie kierują wypad-
kami, chociaż sądzą, że tak czynią, nle-
raz wypadki kierują ludźmi.

Są hasła i bliższe i dalsze, na któ-
re czas jeszcze nie przyszedł, ale przyjść
musi niedługo.

Dlatego z myślą o przyszłości lu-
dzie o przekonaniach umiarkowanych
ludzie praworządność i lad społeczny
stawiający na pierwszemmiejscu, zwła-
szcza katolicy nie z imienia tylko—nie
powinni mieć wahań, nie powinni ulegać
pesymizmowi, ale wierząc w pomyślne
jutro Polski — w akcji wyborczej dzia-
łać zgodnie ze swem sumieniem. To
nakaz chwilil

Obiicze czy maski?
„Polonja* zastanawiając się

nad tem jak różnorodne elemen-
ty składają się na tak zw. Blok
Bezpartyjny, prorządowy, kończy
swe rozważania w następujący
sposób:

Uwypuklone przez nas dane nadają
obliczu sanacji specjalny charakter nie-
foremnego zlepka. Ale czy to jest wo-
góle „oblicze*?.. Zdaje nam się, że po-
goń za sprzymierzeńcami za wszelką
cenę, którzyby dali mandaty za kon-
cesje i usprawiedliwili krew przelaną
w maju, uczyniła z sanacji twór, złożo-

ny z szeregu masek uśmiechających
się złośliwie lub zachęcająco. Glupi bio-
rą ten twór za drgającą życiem twarz.
Ale to tylko złudzenie! Inna jest maska
dla Niemców, inna dla Zydów, inna dla
marjawitów, inna dla karaimów i cyga-
nów wszelkiego rodzaju, a inna wresz-
cie dla Polaków.

A za maskami pustka ..

Sojusznicy siły.
B. komendant „Strzelca”, b.

poseł klubu B. B., p. K. Kierz-
kowski, stojący na czele sanacyj-
nego „Związku pracy wsi i miast”,
ogłosił w ostatnim zeszycje „Prze-
łomu” artykuł p. t. „Sojusznicy
siły”, godny z tego względu u-
wagi, że autor, niewątpliwy znaw-
ca stosunków panujących w sa-
nacji, odsłania jej wady, z góry
zaznaczając, iż nie będzie się
przejmował cytowaniem jego u-
wag krytycznych przez prasę in-
nych kierunków politycznych.
Autor pisze:

„Zamachy, katorga, więzienia, wal-
ka zbrojna z najeźdźcą, konspiracje
woj kowe—oto piękne karty z naszych
młodzieńczych przeżyć. Wpisano je nam
do lat emerytury peństwowej, policzono
odwójnie lata przebyte na froncie walk
legjonowych i peowiackich. W ten spo-
sób państwo wynagrodziło materjalnie
swych dzielnych obywateli-żełnierzy.

Rozliczne działy pracy niepodległe-
go państwa wchłonęły spore zastępy
dawnych działaczy politycznych, bojo-
wników i wojskowych. Widzimy ich na
tych lub innych stopniach hierarchii
urzędniczej, należących prawie w ca-
łości do obozu rządowego. Państwo i w
tym przypadku wypełniło ciążące na
niem obowiązki, niejednokrotnie aż
przysuto płacąc za dawne ludzkie nie-
dostatki.

Tu i owdzie anioły „rewolucji ma-
jowej”* poczęły dyskontować swoje da-
wne idee i zamieniać je na chleb I wła-
dzę Jak chwasty plenić się poczęli ich
 

Tezy te — jak piszą komuniści—

„są podstawowym dokumentem,

do którego komuniści winni się

zawsze zwracać, ilekroć powsta-

je zagadnienie parlamentaryzmu...

Inne dokumenty pouczą kierow-

ników odnośnie spraw wysuwa-

jących się w związku ze zbliżają-

cą się akcją wyborczą”.

Oto główne ustępy tego ofi-
cjalnego domumentu:

..„Komunizm ma na eelu oba-
lenie parlamentaryzmu. Dlatego
też zużytkowanie instytucyj pań-
stwowych może mieć na celu tyl-
ko ich destrukcję,..“

„.„Centralny Komitet Partji
(komunistycznej) musi mieć we
frakcji parlamentarnej swego
przedstawiciela, posiadającego pra-
wo veta. We wszystkich ważniej-
szych sprawach politycznych frak-
cja musi zawczasu zwracać się o
dyrektywy, do Komitetu Central-
nego".

„„„Każdy poseł - komunista w
parlamencie musi zawsze pamię-
tać, że nie jest „prawodawcą”
pośród innych prawodawców,
lecz że jest agitatorem partji,
posłanym do wrogiego obozu”.

„«„Każdy poseł-komunista wi-
nien, stosownie do postanowienia
Komitetu Centralnego, łączyć
pracę legalną z pracą nielegaluą.
W krajach, w których posłowie-
komuniści korzystają jeszcze,
stosownie do praw burżuazyjnych,
z nietykalności poselskiej, nie-
tykalność ta winna służyć niele-
galnej organizacji i propagandzie
partji...*

„Wszystkie wystąpienia po*

naśladowey. Aż przygluszyli głos su-
mienia. Dziś z trudem przychodzi bro-
nićgsię przed zalewem „idei* personal-
nych, na których dnie leży zawsze o
brona interesu osobistego.

Nietylko zatrzasnąć trzeba drzwl
przed tem wszystkiem, ale należy zdo-
być się na bezwzględnošc w najbliż-
szych nawet kołach, aby usunąć z nich
za wszelką cenę „zjadaczy chleba", mo-
że dziś w tych lub innych razach przy-
datnych, ale na dłuższą metę szkodli-
wych, zatruwających atmosferę bezin-
teresownego wysiłku społecznego i bę-
dących czynnikami rozkładu ideowego.

Wytworzyła się oto nowoczesna
arystokracja „rodowa”, rozporządzająca
sporemi objektami ziemskiemi, nabyte-
mi w niepodległej ojczyźnie na warun-
kach nadzwyczaj dogodnych. Juź się
dla Polski dość napracowała, czas te-
raz na siebie. Troska o poprawę doli
robotnika już nie zaprząta jej umysłów,
dziś trzeba myśleć o poprawie rasy by-
dła, o podniesieniu cen na sprzedawane
produkty rolne.

W sferach urzędniczych powstaje
biurokracja, licznemi więzami skojarzo-
na z jednego jakgdyby pnia wyrosła.
Nie odróżnicie w niej dodatniemi rysa-
mi dawnych „rewolucjonistów” dziśi oni
wolą myśłeć o „renumeracji*, „bila1so-
wem* i awansach niż o potrzebach spo-
łecznych. I t. d... i t. d... wyliczenie mo-
głoby być długie".

Futor zatroskany temi obja-
wami, rzuca takie pytania:

„A gdzież jest, gdzie się zapodział
„Bóg młodości naszej", który kazał nam
walczyć o idee įwolnošci i sprawledli-
wości społecznej”?

W kogo chcemy wmawiać, że ten
Bóg jest z nami?

Porzucili już niektórzy z nas pole
walki, nie wyznaczywszy swych zastęp-
ców, nie przygotowawszy swych na-
stępców. A jednak uważają się dziś za
reprezentantów, za wyznawców „ideolo-
gj! Marszałka Piłsudskiego".

3 Czy w myśl tej ideologji
zowali masy?—Podzielili je.

Czy može serdeczną ich troską byl
los P> towarzyszy broni? — kom-
batantėw

„Czy dali tym masom ludzkim jakiś
program, który dać byli powinni od-
dawna, który dać muszą, o ile zechcą
utrzymać się na powierzchni polskiego
życia?

Oczywiście autor odpowiada:
„Nie dali"... Ę

Wywody powyższe. nacechóo-
wane są gruntowną znajomością
ludzi i stosunków. Niepodobna
ich nie zacytować.

„Powalić anarchję!*
„Trzeba powalić anarchję. Gdy to się

stanie, w atmosferze wewnętrznego ła-
du i bezpieczeństwa rozmawiać będzie-
my w spokoju, rzeczowo o wszystkich

zorgani-

zagadnieniach dnia dzisiejszego i ju-
trzejszego“.

Któż to tak pisze? „Gazeta
Warszawska*? „GłosiNarodu*? Nie!
Pisze to — centralny organ sana-
cji, „Gazeta Polska*... Doskonale!
Więc bierzmyż się do „powale-
nia anarchji“!

Z powodu unieważnień.
Z powodu licznych unieważ-

nień list Centrolewu „Robotnik*
zamieszcza artykuł, w którym
między innemi twierdzi, że wy-
bory takie

oznaczają zupełnie nową sytuację
polityczną, oznaczają bowiem zamknię-
cie ostatniej furtki, umożliwiającej jakie
takie wyjście z dzisiejszego „ślepego

słów komunistów w parlamencie
winny być podporządkowane pra-
cy nieparlamentarnej (pozaparla-
mentarnej) partji,..“

*
* *

Wyjątki powyższe z instrukcyj,

przeznaczonych oczywiście do

„wewnętrznego” użytku, aż nadto

dobitnie wykazują cele wojujące-

go komunizmu. Zdawałoby się,

iż powód aż nadto wystarczający

dla unieważnienia wszystkich list

komunistycznych.

Nie przeczymy, iż część tych

list, zwłaszcza w okręgach, zosta-

ła unieważniona.. przeważnie na

podstawie drobnych nieformal-

ności. Otóż sądzimy, że posługi-
wanie się takiemi właśnie formal-

nemi, czy formalistycznemi mo-

tywami, nie odpowiada godności
Państwa Polskiego, które tam,

gdzie chodzi o jawnych swych
wrogów, ma prawo, bez ucieka-

nia się do kazuistyki, Stanowczo

i decydująco powiedzieć „veto“.

Listy komunistów, jako wro-

gów Polski, wrogów ludzkości,

z góry powinne być unieważnio-

ne. Samo zestawienie ich itra-
ktowanie na równi z innemi, le-

galnemi listami jest dla tych o-

statnich ubliżenfem, jest obja-

wem połowiczności i nie świadczy

bynajmniej o sile rządu i goto-
wości z jego stfony bezwzględ-
nego zwalczania istotnych wro*

gów Państwa.

Ww

LISTA

NARODOWA
STAJE do WYBORÓW, aby WYWALCZYĆ

ROBOTNIKOWI
pracę i naprawę ubezpieczeń społecznych.

LL EMSK

zaulka“. Powtórzmy raz jeszcze nasz
zasadniczy punkt widzenia: „wybory ru-
muńskie* nie rozwiązują niczego i nie
rozstrzygają o niczym.

Stwarzają one „epizod* w rozwoju
stosunków wewnętrznych Rzeczypospo-
litej, podobnie jak „epizodem* były III
iIV Duma Państwowa dawnej Rosji,
„parlamenty“ 1Napoleona Ill we Francji,
„parlament“ p. Bratianu w Rumunji.
Tragedja istotna sprowadza się do tego,
że tamci miell wtedy przed sobą lata
czasu, a my mamy teraz przed sobą
najwyżej... miesiące...

O ile sądzić wolno, pp. kierownicy

 

obozu „sanacyjnego" wyobrażają sobie,
że „zwycięstwo* wyborcze, wynikłe z
„unieważnień" list „Centrolewu“ coškol-
wiek „zalatwl“, coškolwiek „wyjašni“.
Jest to pogląd zupelnie blędny. Niepo-
dobna uważać Polski dzisiejszej za
Francję Napoleona III. Jeżeliby Sejm
przyszły był karykaturą rzeczywistego
układu sił w społeczeństwie, — nie
odegra on żadnej roli — ani historycz-
nej, ani jakiejkolwiekbądź innej. „Furt-
ka" będzie zamknięta, bodaj zalutowa-
na. Fale zaczną Szukać dla siebie no-
wych dróg.

Kronika Przedwyborcza.
Konfiskata odezw przed-

i wyborczych.
Władze bezpieczeństwa  pu-

blicznego na terenie poszczegól-
nych powiatów województwa wi-
leńskiego skonfiskowały ostatnio
cały szereg ulotek, odezw przed-
wyborczych wydanych przez stron-
nictwa opozycyjne. Ogółem skon-
fiskowano około 6 pudów tych
ulotek.

Zatwierdzenie list w okrę-
gu święciańskim.

SWIĘCIANY. (Pat.). Okręgowa
komisja wyborcza Nr 64 Swięcia-
ny rozpatrywała 28 b. m. prze-
dłożone listy i powzięła następu-
jacą uchwałę:

Komisja unieważnia dwie  li-
sty, mianowicie listę Zjednocze-
nia Polsko-Białoruskiego i listę
Żydowsk. Rob. Komitetu Wybor-
czego Poalej-Sjon. Komisja odro-
czyła decyzję co do listy Centro-
lewu i Kresowej Jedności Ludo-
wej do dnia 29 b. m. Zatwier-

 

dzone zostały następujące listy:
B. B. W. R., (lkraińsko-Biał. Blok,
Lista Narodowe, Centralny Zwią-
zek Bial. Kult.-Ošw. i Gosp. Or-
ganizacyj i Instytucyj, Lista Bia-
łoruskich Niezależnych Radyka-
łów, Blok Obrony Praw Narodo-
wości Żydowskiej w Polsce, Blok
Lewicy Socjalistycznej Bund i
N. S. P. P., Niezal+žne Stron-
nictwo Chłopskie i lista Swięciań-
skich Chłopów (Szapiel).

„Zjazd“ p. Halki.
W ubieglym tygodniu bawil w

Wilnie przewódca pseudo Chłop-
skiego Stronnictwa były poseł
Hałko, który stoi na czele listy
rozłamowców ze Stronnictwa
Chłopskiego w okręgu Swięciany.

Hałko wraz z swym „general-
nym sekretarzem* na wojewódz-
two Wileńskie F. Sarnowskim zor-
ganizował „zjazd* na którym było
około 10 osób.

Następnie Hałko udał się do
Swięcian, gdzie usiłował zorgani-
zować wiec, lecz wiec nie udal się.
 

 

BIAŁORUSINI
Białorusini do wyborów o'ec-

nych idą podzieleni na kilka grup
wzajemnie zwalczających się.

Zasadniczych grup takich jest
trzy: 1) grupa białoruskich komu-
nistów, którzy utworzyli komitet
wyborczy pod nazwą: „Zmabanie*,
2) „Białorusko-ukraiński Blok", do
którego ze strony białorusinów
weszli: „Białoruska  Chadecja“,
„ZwiązekWłościański*—Jaremicza
i Roguli i t. z. „Zjednoczenie Pra-
wosławne* p. Bohdanowicza, 3)
Trzecią grupę trworzy t. zw. „Bia-
toruska sanacja“, czyli neopolo-
nofilska grupa p. p. Luckiewicza
i Ostrowskiego. Grupa ostatnia
utworzyła „Główny komitet wy-
borczy Centrosojuzu*. Pozatem
występuje kilka lokalnych biało-
ruskich grup, do których należy
grupa secesjonistów z partji Bia-
łoruskich Chadeków z b. posłami
Stepowiczem i Juchniewiczem na
czele, grupa niejakiego p. Bujwi-
da, która wystawiła w okręgu
Swięciańskim własną listę pod
nazwą  „Polsko-Białoruska  Jed-
ność*, w okręgu Lidzkim wystę-
pują aż dwie grupy: p. Marcin-
kiewicza z listą pod nazwą „Sie-
lański Polsko-Litewsko-Białoruski
Blok* i grupa p. Małgorzaty
Blichronskiej (wdowy po ros. ge-
nerale) z listą „Białoruskiego Na-
rodnego Sojuzu*.

Ostatnie lokalne grupy poważ-
nego znaczenia nie mają i prawdo-
podobnie żadnego mandatu nie
zdobędą. Są to drobne grupki,
nie mające wpływu, których do
składania list popchnęly parafjal-
ne ambicje i chęć za wszelką
cenę zdobycia mandatu posel-
skiego. Co się tyczy grupv sece-
sjonistów chadeckich b. posłów
Stepowicza i Juchniewicza, po-
wodem wystąpienia ich z partji
Biał. Chadeków i złożeniu oddziel-
nej listy pod nazwą „białoruskich
radykałów* było niezadowolenie
z tego, że nie wystawiono ich
ponownie na liście kandydatów.
Przypuszczač ualežy, že lista p.p.
Stepowicza i Juchniewicza rów-
nież nie zdobędzie mandatów, na-
tomiast sam fakt zjawienia się
oddzielnej listy, pomimo Bloku z
byłymi posłami na ezele, wywoła
zamęt i rozbicie głosów pośród
zwolenników białoruskich cha-
deków.

Z trzech wyżej podanych głów-
nych grup białoruskich, mogłaby
niewątpliwie liczyć na powodze-
nie grupa białoruskich komuni-
stów  przedewszystkiem dzięki
zubożeniu włościaństwa wogóle,
rozagitowaniu wsi białoruskiej i
przesączaniu się agitacji komuni-
stycznej z za kordonu, z Rosji
Sowieckiej. Lecz z powodu
unieważnienia prawie wszystkich
list komunistycznych, rozproszenia
potajemnych podkomitetów wy-
borczych komunistycznych i aresz*
towaniu w miastach i na tere-
nie, szans ha przeprowadzenie

A WYBORY.
swych posłów, komuniści mają
bardzo mało.

Drugą grupę tworzy „Białoru-
sko-Ukraiński Blok”, składający
się z niedobitków b. p. sławetne-
go „Bloku Mniejszości Narodo-
wych”. Nie mając w swym skła-
dzie żydów, Blok ten utracił pod-
porę finansową i nie posiada dziś
już możności rzucania pieniędzy
na kupowanie płatnych agitato-
rów, jak to było podczas poprze-
dnich wyborów. Pozatem w naj-
silniejszej z trzech, wchodzących
do Bloku grup białoruskich, —
partji Białoruskich Chadeków, na-
stąpił rozłam. Jak zaznaczyliśmy
wyżej, z grupy Białoruskich Cha-
deków wystąpili p. posłowie Ste-
powicz i Juchniewicz, tworząc
własną listę, czem osłabili pozy-
cję Bloku w okręgu Święciań-
skim, gdzie dotychczas Chadecy
Białoruscy najwięcej dotychczas
mieli zwolenników.

Przypuszczać należy, że przy
rozbiciu się Białoruskich Chade-
ków na dwie konkurujące mie-
dzy sobą grupy, przy minimal-
nych wpływach „Związku Wlo-
ściańskiego” i absolutnym braku
wpływów grupy p. Bohdanowi-
cza — Blok Białorusko:(lkraiński
na naszym terenie dużych sukce-
sów nie osiągnie.

Podobno nic innego, tylko
obawa przed całkowitą porażką
list okręgowych, była przyczyną,
że initjator tego Bloku ze strony
białorusinów, p. Jurewicz, wytar-
gował sobie, oprócz pierwszego
miejsca w okręgu Lidzkim, pewne
miejsce na liście państwowej Blo-
ku, czem spowodował zrozumiałe
rozgoryczenie swych pokrzywdzo-
nych b. kolegów, posłów Stepo-
wicza i Juchniewicza, co w kon-
se«wencji doprowadziło do rozła-
mu.

Nareszcie 3-cią grupę stanowi
t. zw. „Białoruska Sanacja”, jak
wiadomo, nie tylko zbliżona do
kół sanacyjnych, lecz usilnie przez
ostatnie popierana. Grupa powyż-
sza niedawno zorganizowała swój
zjazd w Wilnie, za którym zosta-
ła utworzona nowa organizacja
pod nazwą „Centrosojuza”, czyli
„Centralnego Związku Biatoru-
skich Kulturalnych i Gospodar-
czych Organizacyj”. Zjazd powyż-

, szy wyłonił Główny Komitet Wy-
borczy „Centrosojuzu”, na które-
go czele stał jeden z przywód-
ców Hromady p. Akińczyc, zasą-
dzony podczas procesu Hromady
na 8 lat ciężkiego więzienia i do-
piero niedawno, przedterminowo,
rozporządzeniem ministra spra-
wiedliwości, zwolniony z więzie-
nia.

Na pierwszy rzut oka wygląda
to dość dziwnie jak na kierowni-
cze stanowisko całej swej akcji
wyborczej grupa prorządowa mo-
gła wysunąć osobę, która jeszcze
tak niedawno znajdowała Się na
przeciwległo-wrogim biegunie par-
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tyjno ideologicznym, a w szcze-
gólności krzewiła wszelkiemi spo-
sobami śród mas białoruskich
idee wręcz przeciwne zasadom,
chociażby tylko lojalności wobec
państwa polskiego. Nie inówimy
już o tem, że udział w akcji wy-
borczej p. Akińczyca, jako pozba-
wionego wyrokiem sądu praw,
wogóle dziwnie wygląda. Przesta-
niemy jednak wszystkiemu się
dziwić, gdy zobaczymy kogo,
komitet wyborczy p. Akińczyca,
reprezentującego „białoruską sa-
nację, wystawia jako kandydatów
na posłów.
W organie  „Centrosojuzu”,

„Narodnym Zwonie” (Nr. 2 z dn.
20.X.30 r.) znajdujemy charakte-
rystykę czołowych kandydatów
„białoruskiej sanacji”, w trzech
okręgach wyborczych: święcień-
skim, nowogródzkim i
Okręg Nowogródzki: 1) Michaś
Mickiewicz, 33 lat, włościanin z
pow. stołpeckiego, brat poety
białoruskiego Jakóba Kołasa (któ-
ry jak wiadomo znajduje się w
Mińsku, należy do komunistycznej
partji i jest t. zw. proletarjackim
poetą (przyp. Red.) W  Białoru-
skiej Włościańsko - Robotniczej
Hromady, Michaś Mickiewicz brał
aktywny udział jako wice-prezes
powiatowego komitetu” (Charak-
terystyka dosadna, komentarze
zbytecznel). 2) Mikołaj Logasz
32 lat, włościanin z pow. nowo-
gródzkiego, b. członek Hromady”.

Kandydaci z okręgu SŚwięciań-
skiego:

1) Kuźma Kruk, kooperator,
jeden z aktywnych członków Hro-
mady, 2) Antoni Wojcik 33 lat,
włościanin dziśnieńskiego powia-
tu, redaktor i wydawca „Sielań-
skiej Prawdy”, odsiedział w wię-
zieniu lukiskim 1!/, lat, stały re-
daktor radykalnych gazet (hro-
madowskich i komunistycznych
przyp. Red.), 3) Karol Szymon,
42 lat, były nauczyciel gimna-
zjum Białoruskiego w Radoszko-
wiczach (najbliższy współpracow-
nik swych kolegów z gimnazjum
Radoszkowickiego, posłów komu-
nistycznych Gawrylika i Wołyń-
ca, obecnie znajdujących się w
więzieniu za robotę wywrotową.
Przyp. Red.), Hryszkiewicz Win-
centy, włościanin z pow. wilej-
skiego, nauczyciel gimnazjum
Białoruskiego w Wilnie, były hro-
madowiec, 5) Zabielski Jan, wło-
ścianin Mołodeczańskiego pow.,
członek b. Hromady.

Kandydaci z okręgu Lidz-
kiego:

1) Karol Szymon, b. hromado-
wiec (podany wyżej), 2) Antono-
wicz Aleksander, włościanin wi-
lejskiego powiatu, jeden z bar-
dziej aktywnych członkówb. Hro-
mady, 3) Zabielski Jan, b. hro-
madowiec, 4) Hryszkiewicz Win-
centy, b. hromadowiec.

Tak wyglądają listy kandyda-
tów do Sejmu „białoruskiej sa-
nacji”! Sądzimy, że specjalne
komentarze są zbyteczne,
libyśmy jedno tylko podkreślić.
Odnosiliśmy się zawsze z wielką
rezerwą co do możliwości nawró-
cenia na drogę państwowości,
czy chociażby szczerej lojalności
byłych  hromadowców, którzy
przecież przez cały czas istnienia
Hromady odznaczali się wściekłą
nienawiścią nietylko do Państwa
Polskiego, lecz do wszystkiego
co jest polskie. Przeto do ekspe-
rymentów podobnego nawraca-
nia, które tak usilnie propaguje i
zaleca „Kurjer Wil.”, nie mieliś-
my i nie mamy zaufania. Zresztą
przypominamy sobie, jak pod-
czas poprzednich wyborów z listy
„polonofilskiej* d-ra Jana Stan-
kiewicza, również popieranego
przez „Kur. Wil.*, został przepro-
wadzony do Sejmu „nawrócony*
hromadowiec p. Wołyniec.

Przypominamy sobie również,
jak tenże Wołyniec prawie że na
zajutrz po swym wyborze zrzucił
maskę „polonofilską”, zerwał ze
swym czasowym  polonofilskim
patronem p. Stankiewiczem i
stworzył w Sejmie razem z inny-
mi swymi kolegami-hromadow-
cami nową hro.nadowską frakcję
poselską o zupełnie wyraźnem
komunistycznem zabarwieniu. P.
Wołvniec za swoją działalność
siedzi dzisiaj w więzieniu.

Zresztą znając niewybredność
naszych sanatorów w doborze
sojuszników, nie dziwi nas skład
osobisty listy „białoruskiej sa-
racji”. Fakt ten notujemy z obo-
wiązku dziennikarskiego i spo-
łecznego, sądząc, że przyszłe kło-
poty, rozczarowania no i odpo-
wiedzialność za te eksperymenty
stać się powinny udziałem obec-
nych troskliwych opiekunów „bia* |
łoruskiej sanacji”.

POLSKIE RADJO WILNO.
Środa, dn. 29 października 1930 r.

11,58. Czas.
12,05. Koneert solistów (płyty).
13,00. Komunikat meteorologicżny.
15,50. Odczyt rządowy,
16,15. Audycja dla dzieci.
16,45. Koncert dla młodzieży (płyty)
17,15. Odczyt „O Brazylji“,
17,45. Koncert popularny.
19,10. Kom. rolnicze.
19,25. Muzyka z płyt.
19,55. Pogadanka radjoteczniczna,
20,15. Feljeton z Warsz: „Ludowi

artyści na świecie i u nas".
20,30 Transm. z Krakowa,
21,10. Kwadrans literacki.
22,10. Feljeton z Warsz. „Murowśny

Jocker w partji“.
22,15, Plyty.
23,00. Transm. 2 teatru „Uśmiech

Warszawy" Il część rewji p. t. „Zwąrjo*
wany bar”,

lidzkim.
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T raloj Polski.
Brześć Kujawski a Brześć nad

Bugiem.

Ostatnio odbyło się w Brze-

ściu Kujawskim odsłonięcie po-

mnika p. prem. Piłsudskiego. Na

tę uroczystość przybyli do Brze-

ścia liczni dygnitarze państwowi:

minister pułkownik Prystor, wo-

jewoda Twardo. kurator warsz.

okręgu szkoln. Zawadzki, wyżsi

urzędnicy z min. pracy Krakow-

ski i Łubieński, starostowie, wyżsi

oficerowie i t. p.
Odsionięcia pomnika dokonał

p. min. Prystor, zaznaczając w

okolicznościowej przemowie do-

słownie:
„Dobrze byłoby, gdyby Polska

posiadała tylko takie miasta, jak

Brześć Kujawski. Wówczas na-

pewno nie trzeba byłoby Brześcia

nad Bugiem!"
O uroczystości tej szeroko

rozpisał się „Monitor Polski”.

Filary opuszczają sanację.

Jak się okazuje, różne pod-

pory sanacji, stwierdziwszy wi-

docznie, że nie da im to spo-

dziewanych korzyści, zaczynają

opuszczać szeregi sanacji. Ostat-

nio, jak donosi półurzędowa „Ga-

zeta Polska”, król cyganów Mi-

chał Kwiek, który miał dać sana-

cji kilkanaście tysięcy głosów,

pragnie wyjechać do Czechosło-

wacji, jakoby celem przeprowa-

zamieszkałych tam

cyganów. Ilu jest cyganów w Cze-

chosłowacji, wiedzą chyba najle-

piej władze tamtejsze, to teżkról.

cygański ma, zdaje się, inny cel

wyjazdu, chcąc prawdopodobnie

w sposób dyplomatyczny wykrę-

cić się od pomagania przy wy-

borach sanacii.
Ponieważ drugi, niemniej cen-

ny filar, w osobie „arcybiskupa”

Kowalskiego ma obecnie odby-

wać karę w więzieniu, sanacja

tem samem traci dwie podpory,

na pomoc których tak liczyła.

 

w sprawie represji
wobec prasy.

W niedzielę obradował w War-

szawie Zarząd Związku Syndyka-

tów Dziennikarzy Polskich. Po za-

łatwieniu szeregu spraw bieżą-

cych i organizacyjnych, jedno-

myślnie uchwalono następującą

rezolucję:

„Wobec notorycznych zarzą-

dzeń fiskalnych i administra-

cyjnych, grożących zamknię-

ciem calego szeregu warszta-

tów pracy dziennikarskiej, Za-
rząd poleca Wydziałowi Wyko-

nawczemu podjęcie kroków

wobec odpowiednich  czynni-
ków, ewentualnie w porozumie-

niu ze Związkiem Wydawców,

celem uchylenia !ub złagodze-

nia tych zarządzeń”.
 

Z ostatniej chwili.
Napad bandycki na samo-

chód.

MARSYLJA. (Pat). Na drodze

w okolicach Marsylji zamasko-

wani bandyci zaatakowali samo-

cnód Credit Lyonnais, wiozący

pieniądze i po wybiciu szyb

strzałami rewolwerowemi, zabrali

50 tysięcy franków i zbiegli.

z

SIWY PAN
na wiecu Stronnictwa Naro-

dowego.
Na wiec Stronnictwa Narodo-

wego w ub. niedzielę przybył
również p. Władysław Studnicki.
Został wpuszczony, jak zresztą
wielu innych sanatorów.

P. Studnicki, po wielu pery-
petjach politycznych, osiadł wresz-
cie w Wilnie i, jak się zdaje, zo-
stał na miejscu p. Cata naczel-
nym publicystą konserwatywno-
sanacyjnego „Słowa*. W tym
charakterze zdaje w swem piś-
mie sprawę z przemówień na
wiecu.Sprawozdanie jest naturalnie
polemiczne.

P. Studnicki siedział w pierw-
szym rzędzie krzeseł. W dopisku
do sprawozdania tak o tym pierw-
szyni rzędzie pisze: „w pierw-
szych rzędach siedzieli siwi pa-
nowie, z których niejeden spał
snem sprawiedliwego”... i t d.
Bardzo nam przykro, że i p. Stu-
dnicki, też—niestety — już „siwy
pan*, widocznie również sobie od
czasu do czasu chrapnął.

Nie wszystko bowiem dosly-
szał. Przedewszystkiem nie zdał
sobie sprawy z jednolitości kon-
strukcji przemówień. Mec. Ja-
siński mówił o przeszłości, zostą-
wiając tematy z teraźniejszości
prof. Strońskiemu. Do tego zno-
wu p. Studnicki ma pretensję, iż
nie wyłożył mu programu Stron-
nictwa Narodowego, ale wytaczał
argumenty przeciwko polityce rzą-
dów pomajowych. Podobnie sta-
wiając kwestję, mógłby naprz.
komitet wyborczy B.B. mieć rów-
nież pretensję do p. Studnickie-
go, iż nie skorzystał z obecności
swej na wiecu narodowym i za-
miast—spokojniesiedzieć, nie zro-
bił tam awantury. Program
Stronnictwa jest znany niemal
wszystkim tym słuchaczom, ktė-
rzy byli na wiecu. P. Studnicki,
jako publicysta polityczny, chyba
coś nie coś o nim wie.

Nie czynimy tej uwagi bez po-
wodu. Naczelny publicysta „Słowa*
usiłuje bowiem m. in. wmówić
prof. Strońskiemu, iż poruszając
reformę konstytucji rzekomo spro-
wadził ją tylko do dania prawa
Prezydentowi przewodniczenia na
posiedzeniach Rady Ministrów. O
projekcie Stronnictwa Narodowe-
go zmiany konstytucji pisano już
bardzo wiele, mówiono w tej sali,
w której p. Studnicki znalazł się
po raz pierwszy, niejednokrotnie
i prof. Stronski wcale nie ogra-
niczal go tak, jak chce jego po-
lemista. Siwy pan przespał wi-
docznie również i tę kwestję, jak
wiele innych

Niestety, na starość niejeden
ramoleje, .często czegoś nie
dosłyszy, jeszcze częściej nie
pamięta. P. Studnicki przed
kilkunastu laty był niebezpieczny,
jako adwersarz polemiczny. Dziś
coraz częściej chybia i pudłuje.
To już bodaj taki los każdego,
kto u konserwy szuka przytuliska.
Trudno tam być Farysem, jeśli
się nie chce błaznować.

Na zakończenie drobna rzecz,
ale powinna zawstydzić. Poleca-
my p. Studnickiemu odczytanie
listy państwowej Ne 4. Znajdzie
tam na piątem miejscu nazwi-

sko prof. St. Strońskiego. Zbędny
był więc w polemice nawet pa-

tetyczny wstęp. r)
|LITS

Popierajcie Polską
Macierz Szkolną

wiicńska 15—8.

Komi to było: potrzebne?
Nieudały napad na prof. Stroń-

skiego w Wilnie wywołał natural-
nie oddźwięk w prasie sanacyj-
nej. Warto sobie zapisać w pa-
mięci przedstawienie przez nią
tych obrzydliwych napadów nie-
dzielnych.

Warszawski „Express Poranny"
z 27 b. m. pisze:

„—Wilno. 26.10 Tel. wl.— Dziś o
godz. 3-ej po południu koło hotelu
George'a dwaj szoferzy znieważyli czyn-
nie profesora Uniwersytetu Warszaw-
skiego, Komarnickiego, i prof. Stanisla-
wa Strońskiego, którzy nie chcieli im
zapłacić za rozjazdy samochodowe w
celach agitacji przedwyborczej, za co
szoferzy żądali 200 zł. Ptakowali oni
prof. Komarnickiego i prof. Strońskiego
jeszcze w gabinecie restauracyjnym, po-
czem bójka przeniosła się na ulicę. Ci
sami obaj politycy ponieśli klęskę na
zebraniu w sali ogniska młodzieży en-
deckiej przy ulicy Wielkiej 24, gdzie ha-
łas, tumult i strzały ze straszaków unie-

możiiwiły prof. Komornickiemu i prof.
Strońskiemu dojście do głosu. (L)*

„Gazeta Polska” z 27 b. m.
zamieszcza doniesienia agencji
sanacyjnej „lIskra”, dobrze już
znanej ze swych wiadomości:

„=Wczoral przybyli do Wilna na

wiec Stron. Narodowego b posłowie te-
go stronnictwa, pp. Stroński i prof. Ko-
marnicki. W restauracji Georga, gdzie
jedli oni obiad, doszło w pewnej chwili
do nich dwóch panów i wręczyli p. Stroń-
skiemu jakiś list. Wywiązała się gorąca
sprzeczka, przyczem pp. Stroński | Ko
marnicki zostali przez przybyłych pu-
biicznie obici. Zajście to, jak nam ko-
munikują, miało miejsce na tle prywat-
nem. (Iskra)“.

Wszystko od początku do koń-
ca, z wyjątkiem owych „dwóch
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panów”, według nas „drabów”,
jak wiadomo, jest kłamstwem.
Zapewne tak miało być, ale się
nie udało.

Z przedstawienia sprawy przez
prasę sanacyjną, widoczne jest
tylko, komu było potrzebne na-
słanie drabów, celem bandyckie-
go napadu na prof. Strońskiego.

Rekord w fałszu biją sanacyj-
ne gazety wileńskie. Szczególnie
trzeba wyróżnić „Słowo”.

Przytaczamy dosłownie:
Onegdaj w niedzielę miał miejsce

w Wilnie wiec endecki, na który przy-
był nejlepszy mówca tego obozu, prof.
Stanisław Stroński. Po wiecu prof. Stroń=*
skl razem z kandydatami miejscowymi
listy narodowej p. Zwierzyńskim, prof.
Komarnickim oraz kilku innymi osoba-
mi udali się do restauracji George'a
gdzie zajęli osobny gabinet w końcu
sali. Do gabinetu tego weszło podczas
obiadu dwóch osobników (podobno szo-
ferów, którzy domagali się uregulowa-
nia rachunków) i zaczęli bić prof. Stroń-
skiego, według jednej wersji, czy też
wszczęli tylko hałas, a dopiero na sku-
tek wymyślań ze strony obiadujących
rozpoczęli bijatykę.

Jak tam było, dekładnie stwierdzić
tego niepodobna, gdyż drzwi były zam-
knięte.

Po pewnym czasie ukazał się je-
dzącym w ogólnej sali gościom prof.
Komarnicki, wzywający pomocy, a za
nim nieznani osobnicy opuszczający ga-
binet Jeden z nich po drodze uderzył
prof. Komarnickiego w twarz, tłukąc mu
blnokle.

rolicja poprosiła wszystkich ucze-
stników zajścia do komisarjatu, gdzie
wylegitymowano obie strony.

Poziom przedstawienia sprawy
ani o źdźbło nie wyższy od na-
padu nasłanych drabów. Pospoli-
te plugastwo.
 

 

Etha napadn na „Ognisko” Aka-
demickie.

Prof. dr. Januszkiewicz, rektor
u. S$. B. polecił intendenturze
dokonać wizji lokalnej w „Ogni-
sku” w celu stwierdzenia w ja-
kim stopniu zostało one zdemo-
lowane.

Ciekawe byłoby ustalić, jakie
stanowisko wobee wyczynów „Le-
ajonu Młodych” zajmą p. p. prof.
Ehrenkreutz, prof. Rydzewski i
inni jego opiekunowie. Należy
przypuszczać, iż napawa ich du-
mą „tężyzna” moralna pupilów.
W dniu wczorajszym uległa

konfiskacie ulotka „Młodzieży
Wszechpolskiej” wydana z powo-
du niedzielnych zajść w „Ogni-
sku”. Konfiskata nastąpiła w sku-
tek umieszczenia w odezwie
wzmianki o strzałach. Fakt, o któ-
rym pisały nawet pisma sanacyj-
ne, władze administracyjne uzna-
ły za wiadomość świadomie nie-
prawdziwą. (m. t.)

 

RODACY.
Początek roku szkolnego zbiega się

z uroczystościami i obchodami ku
uczczeniu dwudziestej piątej rocznicy
zwycięskiej walki o szkołę polską.

Oddając swe dzieci do szkół pol-
skich w odrodzonej Ojczyźnie, win-
niśmy pamiętać o setkach tysięcy dzie-
ci polskich poza jej granicami, pozba-
wionych możności uczenia się w języku
rodzinnym, a skazanych na wynarodo-
wienie w obcej i wrogiej nam szkole.

Obchodząc dwudziestopięciolecie
walki z zaborcami o szkołę polską,
winniśmy zwrócić uwagę na ziemie,
gdzie walka ta trwa dotychczas.

O miedzę od Państwa Polskiego
rząd litewski, łamiąc swe zobowiązania
iędzynarodowe i gwałcąc przyrodzone

prawa człowieka i obywatela bezkarnie
prowadzi systematyczną i bezwzględną
akcję tępienia polskości.

Rodacy nasi w Litwie pozbawieni
są prawa swobodnego wyboru szkoły
dla swych dzieci. Przepisy policyjne
zmuszają kilkadziesiąt tysięcy dzieci
polskich de uczęszczania do litewskich
szkół powszechnych.

Polskie szkolnictwo powszechne zo-
stało już całkowicie prawie przez wła-
dze litewskie zlikwidowane.

Gimnazja polskie w Litwie są szy-
kanowane i ograniczane w prawach.

Działacze oświatowi i nauczyciele
są prześladowani, towarzystwa oświa-
towe i bibljoteki zamykane, praca kul-
turalno - społeczna niezmiernie utru-
dniona.

Nad  dwustotysięcznym
Narodu Polskiego w Litwie
groźba wynarodowienia.

Naród Polski nie może jednak na
to pozwolić — i nie pozwoli. Przyjdzie
cn ze skuteczną pomocą rodakom swym
w Litwie w ich dzisiejszej walce o
szkołę polską, walce, która się musi
zakończyć zwycięstwem.

Komitet Pomocy Polakom w Litwie
wzywa gorąco najszersze warstwy spo-
łeczeństwa w Niepodległej Ojczyźnie,
aby pomne swych dawnych walk o
szkołę polską z zaborcami — stanęły
do ogólno - narodowej akcji protesta-
cyjnej przeciwko zakusom rządu litew-
skiego na duszę dziecka polskiego i
hojną dłonią poparły potrzeby oświa-
towe społeczeństwa polskiego w Litwie,
składając podczas zbiórek ulicznych
i na konto P. K. O. 21895 ofiary na
„Fundusz szkolnictwa polskiego poza
granicami kraju“.

Komitet Pomocy Polakom w Litwie.
Prezydjum Rady Naczelnej.

Prezes: Ks. Biskup Antoni
gowski.

Viceprezesi: Prof. Uniwersytetu Ste-
fana Batorego w Wil-
nie Alfons Parczewski,
Prezydent m. st. War-
szawy  laż. Zygmunt
Słomiński.

odłamem
zawisła

Szla-

Sport.
Posiedzenie Komitetu

Ww. F. i P. W.
W dniu 29 b. m. w sali po-

siedzeń Rady Miejskiej odbędzie
się posiedzenie miejskiego Komi-
tełu W. F. i P. W. Na porządku
dziennym szereg spraw z dziedzi-
ny wychowania fizycznego. (d)

0 wspólność pracy.
Główną wadą i hamulcem te-

razniejszych stosunków wsporcie
jest błędne mniemanie  społe-
czeństwa, że sport jest tylko dla

  

3

Pamiętajcie o funduszu wyborczym Stron-
nictwa Narodowego

Wpłaty kierować należy do „Dziennika Wileńskiego".
 

 

dzieci i dla dzieci tych jest on
zabawką. Chociaż sport znalazł
się pod opiekuńczemi skrzydłami
państwa ichoć naczelejego stoją
ludzie znani, jednak nie można
powiedzieć, że sport spotyka
się z uznaniem i z należytem
zrozumieniem społeczeństwa, któ-
re dzieli się na trzy wielkie obo-
zy: zwolenników, przeciwników i
obojętnych. Ta ostatnia grupa
jest bardziej szkodliwa od grupy
przeciwników, którzy zwalczając
niektóre objawy sportu, wprowa-
dzają dyskusję, ożywiają, wnoszą
projekty reform, szukając błędów,
przyczyn i nowych dróg.

Jeśli sport ma być wskaźni-
kiem rozwoju danego narodu, to
niech on będzie wyrazem nie
tylko siły fizycznej, ale i myśli,
która powinna przejawiać się w
twórczych objawach, szlachetnie
pojętych idei sportu.

U nas wciąż się krzyczy o re-
kordach, wypuklając w sporcie
te pierwiastki, które nie są jed-
nak zasadniczemi cechami wy-
chowania fizycznego. Młodzież
nasza karmi się z entuzjazmem
wykupując (co każdy wtorek i
piątek) wszystkie numery sensa-
cyjnego pisma i pieści się obłu-
dną sławą wypływającą z pod
pióra tych, którzy na sporcie ro-
bią dobre interesy.

Uważam, że słowa te powinne
w. pierwszym rzędzie znaleźć uzna-
nie u wychowawców fizycznych
szkół średnich, że kluby sporto-
we zaczną większą zwracać uwa-
gę na czynniki wychowawcze
swych członków, a starsze społe-
czeństwo zaopiekuje się bardziej
młodzieżą, która czasem popełnia
błędy. Błędy te znikną wtedy,
kiedy nastąpi wspólna praca
wszystkich.

Walne zebranie Związku
Bokserskiego.

W sali Ośrodka W. F. Ludwi-
sarska 4 we czwartek 30 b. m.

o godz. 13 odbędzie się walne

zebranie związku bokserskiego.
Na porządku dziennym wybór

nowych władz i szereg spraw
związanych z nadchodzącym se-
zonem boksu. Ja. Nie.

1 Móji stwietkiej.
Nie chcą wracać do raju.

BUKARESZT. '(Pat). Agencja
Rador donosi: Do Cetatea Alba
przybyło 20 uchodźców, pocho-
dzenia rumuńskiego, z: Ukrainy
sowieckiej. Przekroczyli oni gra-
nicę nielegalnie. Zgodnie z kon-
wencją, opracowaną przez mie-
szaną sowiecko-rumuńską komisję
graniczną, uchodźcy ci powinni
być oddani w ręce władz sowiec-
kich. Kiedy zjawił się oficer so-
wiecki, ażeby zabrać uchodźców
na stronę rosyjską, odmówili oni
posłuszeństwa, mimo, że obiecy-
wano im bezkarność. Płacząc, u-
chodźcy błagali, ażeby władze
rumuńskie pozwoliły im pozostać
w Besarabji. Oficer sowiecki od-
jechał z niczem. Deputowani be-
sarabscy wystosowali do odpo-
wiednich władz telegram z proś-
bą o uwzględnienie ciężkiego po-
łożenia uchodźców.

Niewolnictwo oficjalnie

wprowadzone.
Rząd ZSRR. powołał 6 roczni-

ków urodzonych w latach 1903—
1908, a nie przyjętych do armji ze
względu na pochodzenie burżua-
zyjne na roboty przymusowe.
Ogólem powołano około 300.000
osób, z których uformowano t. zw.
bataljony robotnicze. Cała ta
armja przymusowych robotników
ma być użyta do robót leśnych,
do wydobywania torfu i t. p.
Służba w  bataljonach robotni-
czych trwa 3 lata. W ten sposób
rząd sowiecki w ciągu 2 lat za-
trudni na robotach przymuso-
wych około miljona ludzi. Powo-
łanym nie wypłaca się żadnego
wynagrodzenia. Rząd sowiecki
zdobywa w ten sposób bezpłatną
robociznę, którą wykorzysta ce-
lem powiększenia dumpingu.

Wprowadzono w tych bata-
Ijonach surowy rygor i dyscypli-
nę, której przestrzeganie ma być
powierzone wojskom G. P. U. A
zatem w ZSRR. formalnie wpro-
wadzone roboty przymusowe.

Akademicki Narodowy Komitet Wyborczy
wzywa Koleżanki i Kolegów do zapisywania się do pracy.

Zapisy przyjmowane są w lokalu „Młodzieży Wszechpolskiej" Domi-

nikańska 4, codziennie prócz niedziel iświąt, od godz. 17 do 18

 

 

 
 
 

GIEŁDA
WARSZAWA 27.X (Pat.).

Waluty i dewizy:
Dolary 8,93':,—8,95' ,—8,91'/,.
Belgja 124,35 — 124,66—124,04.
Budepeszt 156,10—156,50—155,70.
Holandja 359,:0—360,20—358,40.
Londyn 43,33—43,44—43,22.
Nowy York 8,912—8,932—8,892.
Paryż 35,00—35,09—34,91.
Praga 26,45—26,51—26,39
Szwajcarja 173,13—173,56—172,70.
Wiedeń 125,76—126,07—125,45.
Włochy 46,71—46,83—46,59.
Berlin w obrotach prywatnych 212,45.

Papiery procentowe:

3%/, premjowa pożyczka budowlana
50, inwestycyjna 100,50, konwersyjna
48,50, 10%), kolejowa 103,75, 8%, L. Z. B.
G. K. i B. R., obligacje B. G. K. 94; Te
same 7%:, 83,25, 8'/(, obligacje budowla-
ne B. G. K. 93, 8%/, obligacje Pol. B. Ko-
munalnego 4-ta em. 93, 7%, ziemskie
dolarowe 76,50, 8'/, dolarowe 91—91,50,
41,0, ziemskie 51,50—51,75, 8*, war-

szawskie 70,50—71,25, 8*/, Łodzi 52,75,
4!;47/, Łodzi 50, 8%Łodzi 66- 66,25 8”
Piotrkowa 63,50, 10% Radomia 76,50,
6', obl. poż. konw. m. Warszawy 8-ma
1 9-ta em. 49,75.

Akcje:
Bank Handlowy 101, B. Polski 155,50

— 155—155,50, Siła i Swiatło 66, Często-

cice 36, Cukier 35. Lilpop 22,50, Mo-
drzejów 8, Norblin 55, Ostrowiec s.B.

46, Haberbusch 107—107,50, Klucze99
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INTROLIGATORNIA
„DZIENNIKA WILENSKIEGO“
MOSTOWA Nr. 1. TELEFON Nr. 1244

OPRAWY KSIĄŻEK, ROCZNIKÓW,
KSIĄG BUCHALTERYJNYCH
IINNE ROBOTY. WYKONANIE
STARANNE. CENY PRZYSTĘPNE.
OTWARTA OD 8-ej DO 4-ej POP.

1 . ; , plaż

Vilno į Ziemia Wleńśka
Regjonalizm jest pojęciem wie-

loznacznem. Pomyślany jako for-

ma polityczna jest absurdem, nie

dającym się pogodzić z ideą pań-

stwowości. Co innego w dziedzinie

kulturalnej. Tu dopiero wyraz ten
staje się symbolem istotnej treści,

pojmowanej jako suma wytworów

kulturalnych danej dzielnicy, wo-

jewództwa, powiatu czy nawet

jednostkowej miejscowości. w

tem znaczeniu, ale też tylko w

tem, może być mowa o regjona-

lizmie wileńskim. Na naszym

gruncie wykwit to, bądź co bądź,

warunków powojennych. Bylibyś-

my w nielada kłopocie, gdyby

nam kazano odpowiedzieć, jaka

jest geneza tego zjawiska. W każ-

dym razie dużo się na to złożyło

powodów, niejedno potrafiłaby

też wytłumaczyć rnoda, której

ulegemy tak nieopornie. A regjo-

nalizm właśnie ma w sobie po-

smak mody. Mniejsza zresztą na-

razie o rozważania teoretyczne;

przyjrzyjmy się raczej, jakie re-

zultaty praktyczne osiągają po-

czynania regjonalne.
Mamy obecnie do zanotowania

ton: Il. zarysu monograficznego
p. t. Wilno i Ziemia Wileńska,

wydanego _nkł. Wojewódzkiego
Komitetu Regjonalnego (Wilno

str. 366 z 371 ilustr.). Na

pierwszy rzut oka wydawnictwo

przedstawiasię imponująco: skrom-

na, ale gustowna okladka, kredo-

wy papier, format guartowy, sta-

ranny dobór fotografij z arcydzie-

łami bułhakowskiemi na czele —
wszystko to są elementy, składa-

jące się harmonijnie na piękną

całość. Ale zajrzyjmy do środka,

przebiegnijmy zawartość publi-
kacji. Rozpada się ona na trzy
działy: wstęp, przyroda i prahi-
storja, kraj i ludzie.

Dział pierwszy a zarazem ca-
łość wydawnictwa otwiera pisarz,

który przed rokiem ubył z nasze-

go grona, nie doczekawszy się

realizacji pomysłu przez siebie

współzainicjowanego, Czesław Jan-
kowski, artykułem „Województwo
Wileńskie, wyzwolone z porozbio-
rowej niewoli i obcej przemocy,
na zgliszczach wojennej pożogi
odrodzone“.

Artykuł ten, drukowany już
częściowo w zesz. 6 „Źródeł Mo-
cy”, nawiązując do definitywnego

uformowania się województwa

Wileńskiego w r. 1413 (Horodło),

omawia dzieje Wileńszczyzny pod-

czas wojny wszechświatowej aż

do uchwały z dnia 20 lutego

1922 r. Sejmu Orzekającego Litwy:
. Środkowej o jej inkorporacji do
Polski oraz do zatwierdzenia przez

Radę Ambasadorów nowoutwo-

rzonych granic Rzczplitej dnia 15

marca 1923 r. W tymże dziale
Ryszard Mienicki w art. „Wilno w

polskim wysiłku zbrojnym* oma-
wia dzieje oręża polskiego od
pierwszych zawiązków organizacyj

wojskowych za okupacji niemiec-

kiej do dn. 9 października 1920 r.
t j. do zajęcia Wilna przez gen.
Żeligowskiego. Trzeci artykuł wpra-

wił nas w zdumienie; nie dlatego,

oczywiście, że nosi propagandowy

tytuł „Wilno — miasto Józefa Pił-

sudskiego“, ale dlatego, że tonie

w werbalizmie, że wyolbrzymia

fakty w gruncie rzeczy niewiel-

kiej wagi, że, krótko, odbija ja-

skrawo 0d poziomu całego wy-

 

dawnictwa, pomyślanego jako pu- .
blikacja popularno-naukowa. Już
to wogóle co do tej niejednako-
wości poziomu trzeba powiedzieć
słowo ostre. Obok artykułów
świetnie dostosowanych do prze-
znaczenia tego rodzaju wydaw-
nictw, znajdują się rzeczy zbyt
specjalne, pisane stylem ściśle
naukowym, przeładowane szcze-
gólami i szczeyólikami, albo też,
wręcz przeciwnie, rzeczy, daleko
odbiegające od ogólnego charak-
teru całości, posiadające raczej
wszystkie cechy impresji, niż stu-
djum, mającego objąć syntetycz-
nie w sposób naukowy, ale i
przystępny dla laika pewne za-
gadnienie. Zarzut impresjonizmu
da się zastosować w całej pełni
do omawianego wyżej art. pióra
p. H. Romer-Ochenkowskiej. Przy-
puszczamy, że art. ten dostał się
tu przez pewnego rodzaju sugestję,
czy ja wiem, dlaczego zresztą?
W dziale drugim znajdujemy

6 prac. Prof. Br. Rydzewski pisze
o fizjografjij województwa wileń-
skiego (położenie, obszar, grani-
ce, ukształtowanie powierzchni,
budowa geologiczna, bogactwa
mineralne i gleby, sieć wodna:
dorzecza Niemna i Dźwiny, je:
ziora; Klimat). Można powiedzieć
bez przesady, że jest to prawdzi-
wa ozdoba wydawnictwa, artykuł
bowiem posiada wszystkie zalety
pracy pięknej i pożytecznej: zwię-
złość, systematyczność, jasność
i przystępność, a nadewszystko
rzeczowość, co nie o wszystkich
zawartych tu pracach da się po-
wiedzieć bez zastrzeżeń. Tajemni-
ce i urok krajobrazu wileńskiego,
swoiste oblicze natury, podpa-
trzył Jan Bułhak i oto dzieli się

z czytelnikiem swemi spostrzeże-
niami. Charakterystyczne okazy
flory wileńskiej opisuje prof J.
Trzebiński, faunę prezentuje nam
prof, J. Priiffer. Nie posiada
większego znaczenia krótki szkic
M. K. Pawlikowskiego „Nasze
łowiectwo”.4

Rozmiarami i aparatem nauko-
wym przyt/acza wszystkie inne arty-
kuły rozprawa prof. Wł. Anto-
niewicza o czasach przed—i wcze-
snohistorycznych ziemi Wileńskiej.
Tę właśnie rozprawkę mieliśmy
na myśli, kiedyśmy mówili o za-
głębianiu się w szczegóły, które
przeciętnemu czytelnikowi nie
dają żadnej satysfakcji.

Dział trzeci inauguruje prof.
M. Limanowski pracą pt. Najstarsze
Wilno, będącą próbą rekonstrukcji
dawnego Wilna, qpartej na roz-
maitych naukach pomocniczych
historji. Jest to właściwie zmie-
niona redakcja wygłoszonego w r.
ub. w Wil. Tow. Hist. referatu
.„O topologji najstarszego Wilna*,
wzmocnionego obecnie nowemi
podstawami, podważonemi wów-
czas przez oponentów. 7 kolei
Wacław Gizbert-Studnicki zaariesz-
cza dwa artykuły. Pierwszy 2
nich, nieco chaotyczny w ukla-
dzie, rozprawia o „Wilnie w rzę-
dzie stolic Rzeczypospolitej Pol-
skiej [Krakowa, Lwowa i Warsza
wy]*; drugi pod nic (albo b. wiele)
mówiącym tytułem „Z przeszłości
ziemi Wileńskiej* sprawia wraże-
nie bigosu, gdzie jest wszystkie-
go potrosze: wzmianki o niektó-
rych miejscowościach, (dlaczego
właśnie tych, a nie innych?), ur-
wane z różnychczasów szczegóły
dziejowe, wydarzenia historyczne,
wiadomość o dwudziestu paru

zborach ewangelickich, wreszcie

epilog: o trzech ludziach „współ-

czesnych... z ziemią wileńską

związanych*! Możemy autora za-

pewnić, że tych ludzi znalazłoby

się nieco więcej, trzeba tylko

umieć być bezstronnym. Prof.

C. Ehrenkreutzowa zajmuje naszą
uwagę etnografją woj. Wileńskie-

go (chata, sprzęty, wyroby ludo-
we, świren, chlew. gumno, na-

rzędzia i czynności rolnicze, sad

i ogród, zagroda, archaizmy w

w kulturze społecznej i duchowej

itd.). Jedną z najlepszych bez-

sprzecznie prac tak co do ujęcia jak

i pozytywnych wyników jest roz-
prawa. H. Turskiej „Język polski

na Wileńszczyźnie". Zagadnienie

to, dotąd prawie zupełnie nie ba-

dane, ujmuje autorka systema-

tycznie, omawiając właściwości

polszczyzny wileńskiej w zakresie
głosowni, morfologji, składni i
słownictwa. Załować jedynie wy-

pada, że autorka, widać, zmuszo-

na była ograniczać się do rzeczy

najważniejszych i najogólniejszych;

ale wiemy teraz przynajmniej, od

kogo mamy oczekiwać przyszłej

monografji polszczyzny wileńskiej.

Do tego działu wchodzi wreszcie

kilka artykułów, poruszających

zagadnienie narodowościowe, oraz

rozprawka ze zbędnym wywodem

wstępnym W. Piotrowicza o wy-

znaniach religijnych i sektachzyna

terenie Wileńszczyzny. Na końcu
t. I. znajduje się rćsumić, napisa-

ne po francusku oraz wykaz nie-

mal 400 ilustracyj.
Odkładamy na bok książkę z

radością, ale i pewnego rodzaju

żalem. Radość płynie stąd, że

mamy wreszcie monografję Wi-

leńszczyzny, monografję, o którą

się nie prędko pokusi jednostka.
al ma swe źródło w szeregu

wad. Do zaznaczonych wyżej, do-
rzućmy jeszcze kilka. Przedewszy-
stkiem: niewiadomo, jaki cel po-
stawiła sobie redakcja: dać prze-
gląd dorobku ostatniego dziesię-
ciolecia, czy też ująć całokształt
zagadnień w ich historycznym ro-
zwoju od czasów najdawniejszych,
w wydawnictwie bowiem mamy
częste przeskoki, od wieków ubie-
głych, do współczesności i naod-
wrót. Powtóre: razi zupełne po-
minięcie zagadnienia „Dwór i mia-
sto”; nasze dwory, zapadające co-
raz bardziej w przeszłość, mają
tak swoiste piętno i piękno archi-
tektoniczne, że nawet „Tygodnik
Ilustr.” wprowadził w swoim cza-
sie stały dział p. n. Dwory Kre-
sowe, które uległy zniszczeniu;
nie godziło się tych rzeczy i tu
pominąć. Większe miasteczka do-
magały się zaś choć krótkich in-
formacyj pod względem history-
cznym, statystycznym i t. d. (Ist-
nienie specjalnych monografij, po-
święconych poszczególnym  po-
wiatom, jak np. Jankowskiego i
Hedemanna — nie jest argumen-
tem, choćby z tego względu, że
nie wszystkie powiaty doczekały
się swoich monografistów). Po trze-
cie: techniczna strona wydawni-
ctwa pozostawia dużo do życze-
nia; jedne artykuły są gęsió, aż
za gęsto, usiane przypisami, inne
wolne od nich całkiem; transkryp-
cja wyrazów rosyjskich jest nie-
ujednostajniona (unifikacja w obu
ostatnich wypadkach jest konie-
cznal); do spostrzeżonych blędów
druku możnaby dodać trzykroć
więcej. Ale to wszystko. :

L. Sienkiewicz,
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Wiadomości kościelne. Język litewski i ks. dr. Walenty od dnia 1X1.30 r. do dnia 1IIIL31 arszawy na Sesję Synodu Ko- Milewski odmówił Komorowskie- 25000 zł.
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dniu wczorajszym rozpoczęła bież. jest 32 alumnów; na Il kur- złotych. Tem samem rzemieślnicy, P Z ao ogra BE= Na tem tle powstała sprzecz- przez 12 letniego A. Pietkiewicza
obrady specjalna komisja, powo- 3!“ filoz. 27, na i k. teolog.—19, którzy dotychczas jeszcze nie „009795 O pe za p S ka, która niebawem przekształciła spłonęła jego ojca Jana stodoła
łana dla spraw budynków poko- 22 II k. teolog.—25, na III k.t.— złożyli egzaminów mistrzowskich A dė 10035 brówodlicny się w bójkę. wraz Ze zbiorami i narzędziami
ścielnych)będących w posiadaniu ŠA t—21. Biekonów jest i nie posiadają dyplomów, mogą prakt "ateybiskupe Pendažiaisi" 2 Awantura zaalarmowala Stani- rolniczemi, znajdująca się we wsi
rządu. W obradach komisji biorą 9» JUPd: 11, minorytów—53. jeszcze w przeciągu czterech stanowiska proboszcza sława Milewskiego, Łusa iinnych, Powasarele gm. mejszagolskiej.
udział ze strory ordynarjatu wi- Z miasta. miesięcy ten dyplom zdobyć. Ę którzy podążyli na miejsce zaj- Straty wynoszą z górą -3000
leńskiego ks. prałat Chalecki, ks. > Konsulat łotewski zawia: Pr noeina się, > Kronika policyjna. sa g złotych. d. -
prof. Meysztowicz i ks. Marci- 2 i Ww dniu grudnia r. upły- — Napad nożowcó i. No- tając po stronie brata, Sta- Zagadkowe morderstwo
nowski, zaś z ramienia wojewody e. "w Bak > 31 paź” wą termin „okresu ulgowego", wogródzkiej. Śezorej oai = nisław Milewski wymierzył Komo- wraśdielki majątku
wileńskiego dyrektor robót pu- Gana Onsa „see Me tj, že od tej daty prawo trzy- ul. Nowogródzkiej na przechodzącego rowskiemu potężny cios kołem a >
blicznych inż. Siła-Nowicki, na- TY 7 powodu święta. mania uczni będzie przysługiwało ka 34 7) SPORE W: Pohulan po głowie, od którego ten stracił Z Mołodeczna donoszą, iżw
czelnik wydziału Pawlikowski i Sprawy miejskie. tylko dyplomowanym mistrzom. którzy go dotkliwie pobili A apokrajaii przytomność i padł na ziemię, a majatku Pereżery gm. rakowskiej
kierownik oddziału wyznań Pio- — Rzeźnia miejska ma pra- Plenarne zebranie Izby, chcąc nożami. wówczas, jak krążyły wersje, Do- została dokonana  skrytobójcza
trowicz. d cować na eksport. Jak sipr _ udostępnić rzemieślnikom  za- Wezwane pogotowie ratunkowe od- minik Milewski i Łus bezprzy- zbrodnia na osobie 62 letniej

Z: p AFB RICO aa wincji zdawa-  wiozło pokrajanego Rynkiewicza do t dada: dal a Aleksandry Paszkiewiczowej. L
— Nowe rozgraniczenie pa- wiadujemy, budową nowej rzeźni ym, na.Prowincji zdawać o bitala 4w.-Jakėba..:.. (g) omnemu zadawali dalsze razy *

a NAT a 4 nie uproszczonych egzaminów p are e kołami. . Morderstwa dokonał nieznanyPy,
rafji. Na mocy zarządzenia J. E. miejskiej w Wilnie zainteresował 2 R 2 Przygnieciony rusztowaniem. a WE iai I
Arcybiskupa wileńskiego, wieś się Państwowy Bank Rolny, który mistrzowskich upoważniło zarząd Przy roboiach kanalizacyjnych i budo- Lekarz sądowy stwierdził, iż Sprawca wystrzaiem z rewoiweru
Kunigiszki odłączona została od zamierza częściowo budowę sfi- IZPY do powoływania Komis. wlanych przy ul. Holendernia 12, usu. Komorowski wskutek zadanego Przez okno podczas gdy Paszkie-

nęło się rusztowanie, które przygniotło mu ciosu, stracił słuch, zaliczając wiczowa spożywała kolację.parafji Najśw. Serca Jezusa i przy-
łączona do parafji landwarowskiej.

— Na pracę misyjną w Chi-
nach. Ks. Dr. Wacław Szuniewicz

nansować, pod warunkiem, iż
rzeźnia będzie służyła eksportowi.
W sprawie tej w dniu 5 listopada
odbędzie się konferencja z udzia-

Egzam. w każdem mieście po-
wiatowem Województwa Wileń-
skiego.

Sprawy wojskowe.

robotnika Antoniego Borejkę lat 55.
Wezwano straż ogniową, która wycią-
gnęła z rowu z połamanemi żebrami
Borejkę.

Ofiarę nieszczęśliwego wypadku po-

to uszkodzenie ciała do kategorji
bardzo ciężkich.

Ta opinja lekarza posłużyła do
wszczęcia sprawy karnej.

Po dokonaniu zabójstwa, mor-
derca zbiegł nic nie zrabowawszy.

Władze wszezęły energiczne
dochodzenie, w celu wykrycia
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miotów — pozwolą drugiej odjeż- Piaski 7. (d) w Wilnie odbędzie się 5 listopada Ustalono, 1ż sprawcami kradzieży są Rakss% ik d do.  Spirytusu i wódek.
dżającej do Chin grupie Księż — Bank Gospodarstwa Kra- r, 1930 o g. 7-ej w lokalu gimn. zawodowi złodzieje Zadranowicz Wła- Rae YDP YCD. OD Ž polecenia władz aresztowa-| |
ao R ich jowego odmawia kredytów Państ im. El. O kowej ZS. Wpognakid roca Lara: |WMO90,, wszystkich podsądnych „, właścicieli gorzelni Jana Gie-| *ony rozpocząć z polskich Magistratowi. Na wczorajszem iOnsa im. 9). W dj OWE]  szewicz Jan — wszyscy bez stałego uniewinnił. -tunksi <aaio olceda i

ofiar zbożną pracę pomocy cier- - , ia ul. rzeszkowej 9). rugim miejsca zamieszkania.  Zadranowicza Oskarżyciel publiczny wice- . .
i posiedzeniu Magistratu rozpatry- terminie o q. 7 m. 15-ej. zatrzymano,  przyczem część rzecz y a O WEZ! Ž

S wana byla sprawa uzyskania po- || Z T-wa  Eugenicznego J prokurator Rutkiewicz, hiepodzie: Podpalenie mtyna parowe- |:—Pierwszy archidiecezjalny yczki w wysokości 150 tys. zl. 2 uge no przy nim. lając stanowiska sądu, zapowie- go w pow, Wilejskim.k d ki i y Yy y (Walki ze zwyrodnieniem rasy) i iż (oai
urs duszpasterski. Dn. 4 list. ną dokończenie budowy szkoły dział, iż od decyzji tej odwoła Wczoraj w majątku Turow-

r. b. o godz. 9 m. 30 rano wsali
Domu Chrześcijańskiego, ul. Me-
tropolitalna 1, rozpoczyna się
pierwszy  archidiecezjalny kurs
duszpasterski. W czasie kursu od-
będzie się koncert chóruiorganu.

— Seminarjum Metropoli-
talne. W bieżącym roku akade-
mickim Seminarjum nie ma kur-
sów przygotowawczych, tylko fi- — Domy mieszkalne dla T ' ż otwarcia żeńskiej bursy w Lidzie żołnierze, ktėrz zaalarmowalił > 2 relegentki ze Lwowa, A W czwartek najbliższy rozpoczyna krót- ż 3 , y
lozoficzne i teologiczne. Na wy- personelu kolejowego. Władze Ludwiki Czerny aaa a kotrwalą Sośtiną w Tasl26 Lutnia” w dniu 26X. 1930 r. zorganizo- straż ogniową.
dziale teologicznym, którego słu- kolejowe zamierzają w obrębie o Na znakomity zespół operetki murzyńskiej. wanej przez Polskie T-wo Oświa- Pożar po 2-ch godzinach zli-
chaczami zwyczajnymi są alumni

nórć ; t 8ob „Luisiana“ A ROG i
Seminarjum Metropolitalnego, w budować kilka nowych domów znakomity Gość wypełni dzisiej- z SRSM "x tej uroczystości byli obecni.P. p. 4 į
kb. Roaz pr = mieszkalnysh dla pracowników szy wieczór w murach bazyljań- = AE “ A Nu we lidzki, p. Z POGRANICZA
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skai kolejowych. skich bogatym programem. w sóliatów: bierzeudżiał IK aórzyńdkh a y ESea iE aPsychologję ogėlną i Etykę, nad-
to Teologję moralną, ks. dr. Leon
Puciata—Logikę wyžszą, Teologję
dogmatyczną i Historję sztuki
kościelnej, ks. dr. Władysław Su-
szyński—Teodyceę i Kosmologję,

powszechnej na Antokolu. Ponie-
waż B. G. K. Oddział w Wilnie,
powiadomił Magistrat, iż cdma-
wią dalszych starań w kierunku
uzyskania kredytów, Magistrat po-
stanowił zwrócić się bezpośred-
nio do władz centralnych. d

Sprawy kolejowe.

Wileńskiej Dyrekcji Kolejowej wy-

Kredyty na ten cel obiecały
udzielić władze centralne.

Czy nfe są to tylko obiecanki
przedwyborcze? d
— Komisja ministerjalna ba-

da szybkość pociągów wii. dy-

30 października w, lokalu Poradni
Eugenicznej (ul. Żeligowskiego 4)
Dr. W. Pawłowicz wygłosi odczyt
na temat „Zapobieganie i lecze-
nie gruźlicy". Początek o 6ej w.
Wstęp wolny.
— Gość ze Lwowa na dzi-

siejszej Środzie Literackiej.
Wobec przyjazdu do Wilna zna-
nej zaszczytnie literatki i świetnej

szej Srody ulegnie zmianie.
zaproszenie Związku Literatów,

pierwszej części pani Czerny wy-
głosi pogadankę, opartą o wła-
sne źródłowe badania średniowie-
cza rycerskiego. a zawierającą re-
welacyjne odkrycia, p. t. „Rica
de Polonia (Trzy korony Połu-

pochodzącvch z tej kradzieży znalezio-

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

Dziś J. A. Hertza „Młody las*.
Teatr Miejski w „Lutni'.

Dziś komedja francuska Birabeau „Mała
grzesznica“.

Wszystkie bilety na przedstawienie
dzisiejsze sprzedane.

W przygotowaniu
medja S. Kiedrzyńskiego
mnie Madame“.
— Operetka murzyńska w Wilnie.

najnowsza ko-
„Nie rzucaj

Zespół murzyński wystąpi w egzotycz-

Sikjesiro jazzowa, oraz zespół czarnych
girls.

— „Widma“ SI. Moniuszki w Te-
atrze „Lutnia”. W dniu Wszystkich
Świętych ukażą się na scenie Teatru
„Lutnia“ o godz. 8 w. „Widma* — mi-
sterjum St. Moniuszki.

  

się do wyžszej instancji.

w Kraju.
Z Lidy.

Nie powinna minąć bez echa
piękna uroczystość poświęcenia i

towo Wychowawcze „Caritas". Na

stwowego oraz szereg wybitnych
osobistości z miasta. Poświęcenia
dokonał ks. Kozłowski Rektor Za-
konu O. O.Pijarów. Czyste, ładne
ciepłe pokoje, inteligentna tro-
skliwa opieka, przykładne wycho-

szczyzna pow. Wilejskiego wybuchł
groźny pożar w młynie parowym
Ludwika Krakowa.  Spaliła się
część ściany młyna.

Dochodzenie ustaliło, iż pożar
powstał wskutek podpalenia przez
nieujawnionych sprawców, którzy
obleli naftą ściany.

Pożar zauważyli przechodzący

kwidowano. g
 

Aresztowanie działacza
PPS lewicy.

Na odcinku granicznym Ru-
bieżewicze aresztowany został J.
Brudzki, czynny członek PPS le-

ks. dr. Michał Sopoćko—Historję rekcji. W dniu 28 b. m. rano dni : 5 m wanie są rękojmią dla. rodziców, wicy z m. Łodzi7 E : o . - m. nia na skroniach Piastó Ę - | > y o i ž
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ais Ė 4 1 = kk - misja z ramienia Ministerstwa własne najnowsze utwory poety- Z sali sądowej swe córki z domu, że w tyc sowiec iej. resztowanego poc |

y ebowicz—Logikę, Kry- Komunikacji pod przewodnictwem » warunkach i otoczeniu dziew- silną eskortą odesłano do Łodzi. ||ckie i doskonałe przekłady swoje
tykę i Ontologję, ks. dr. Paweł mec. Ejsmonta w celu zbadania słów frencdakich: Claudel Czy zaszedł wypadek ko- czynki muszą celować w naukach, (8) |
Nowicki — Język grecki, Wstęp szybkości biegu pociągów wileń- DE Ra” AEA, pozatem otrzymują dobre wycho- zy BU POCAA Ghil'a, Valėry'ego i in. Będzie to niecznej obrony! wanie by być w przyszłości dobre. _Wysiedlenie obcokrajow-ogólny do Pisma św. i Wstęp
szczegółowy do Pisma św. St.
Test., ks. mag. Antoni Cichoń-
ski—Wstęp ogólny do Pisma św.,
Wstęp szczegółowy do N. Test. i

skiej dyrekcji i zwiększenia szyb-
kości biegu pociągów w nowym
rozkładzie jazdy na rok 1931-32.

Komisja zabawi w Wilnie kil-
ka dni. d

więc Sroda wyjątkowo ciekawa i
bogata. Początek o godz. B-ej
wiecz. Referat prof. Morelowskie-
go odłożony został za zgodą pre-
legenta.

We wsi Popiszki, gm. olkienic-
kiej w domu gospodarza Józefa
Łusa odbywało się huczne wesele,
które jednak miało tę wadę, zda-

mi Polkami i przykładnemi oby-
watelkami swego kraju. Jesteśmy
przekonani, że rodzice zechcą
wykorzystać bursę, oddając tam

ców.
Onegdaj w rejonie Dzisny wy-

siedlono z granic Polski Ab. Mi-
gareca i Fromkę Jadowolińskiego,

 

   Palestynologję, ks. dr. Czesław uż niem niektórych gości, iż dawał swe córki a tem samem przyczy- obywateli sowieckich, «tórzy przed |
Falkowski—Historję Kościoła Sta- Handel i przemysł. Cwaseaniycć Mia wała 0 się odczuwać brak wódki. nić się, by ten zakład rozwinął tygodniem nielegalnie przedostali |
ZL ZŁ w 3 — Ž La za października b. r. o godz. 7-ej w 2 Žinia een, z o w i e „eopiekę się do Polski. d k

Wilanowski--Teologję fundamen- branie IzbyRzemieślniczejodbyło | 32!l Instytutu Jędrzeja Śniade- „mrajzeniatemu złu iudał się do mieszkują nietylko w. powiecie 2
talną i Patrologję, ks. dr. Broni- się w des 26.X.30 r. i aido ckiego, Nowogródzka 22, p. Wi- sąsiedniego domu dzie Gigi lidzkim p i Ša RZY
sław Żongołłowicz— Kościelne pra- cały szereg bieżących spraw. wę wow wro w: do Dominik i Stanisław bracia Serdecznie PAY. Towa- zatok Uakos „Osienoika
wo karne, ks. dr. Walerjan Mey- Po wysłuchaniu sprawozdań . SZKICE 1 ażlaskich Z 2 Milewscy dostatnio zaopatrzeni w rzystwu „Caritas“ powodzenia i Na pomnik dla poległych żołnierzy |
sztowicz — Prawo publiczne Ko- z działalności lzby, z czterech tasowych”. Wstęp woln P „pocieszycielkę* chętnie jej uży- owocnej pracy na terenie nasze-  Dowborczyków w Tarnopolu—bezimien- | |
ścioła i ks. dr. Fleksander Wóy- Zjazdów przedstawicieli izb Rze-, y $ SS m ki czyli gościom. R go powiatu. L. Borkowska. nie ui kacie: Swiracaci 208
cicki—Filozofję moralności iSpo- mieślniczych, z Międzynarodowe- prawy żydowskie. Po kilkugodzinnej libacji, już Pożary spowodowane przez Kamionce K. G. |zi. 50 'gr. Celina
łeczną działalność Kościoła. Poza go Kongresu Rzemieślniczego w — Strajk pracowników mię- w wesołem nastroju towarzystwo dzieci P Rekść zł. 10, M. K. zł. 6, Kazimiera Hry-

. niewska zł. 2, bezimiennie zł. 10.tem ks. miag. Jan Uszyłło—Teo-
logję Moralną, ks. Jan Ostrejko—
Obrzędy, ks. dr. Jan Ellert—Ła-
cinę, ks. mag. Piotr Kraujalis —

Egz. od 1875 roku Fabryka Materjałów Izolacyjnych

„GUDRONIT"* Wł. Ciszewski
Warszawa, Krak. Przedmieście 17

nagrodzona złotemi mecalami ostatnio na P. W. K. w Poznaniu ill Tar-
gach Północnych w Wilnie.

izolacyjne, stosowane w budownictwie jako jedynie
skuteczna i trwała izolacja od wilgoci

izolacja od wilgoci na ściany pionowe, stropy
it. p. od wewnątrz pod tynki.
izolacja od wilgoci na fundamenty, stropy, ta-
rasy, podłogi oraz wszelkie budowie podziemne

GUDRONIT Nż 3 do niszczenia grzyba drzewnego w budowlach.

CARBOLINEUM płyn do konserwacji drzewa.

emulsja izolacyjna, nadająca zaprawie cementowej zu-

GUDRONITY

GUDRONIT Ne 1

GUDRONIT Ne 2

Rzymie, przyjęto je i zatwierdzo-
no jednogłośnie. Następnie ze-
branie zatwierdziło przedstawiony
przez zarząd preliminarz budże-

  

    
  

  

  
MIEJSKI  KINENATOGRAF

Sala Miejska, ul. Ostrobram-

snych żydów. W dniu wczoraj-
szym zastrajkowali na terenie mia-
sta wszyscy robotnicy mięsni ży-
dzi w ilości 200 osób. (d)

  

ska 5

 

ZNAKOMITE

|; Od dnia 28 października do dnia 1 listo
i pada 1930 roku będą wyświetlane filmy:

I

powróciło na zabawę i kontynuo-
wało tańce.
W pewnym momencie Komo-

rowski znowu poczuł „pragnienie*,

 

  

Onegdaj wskutek zaprószenia
ognia przez 7 letniego Jana Mi-
ckiewicza w domu rodziców we wsi

  

UZNANE ZA NAJLEPSZE

Wódki, Likiery i Wina

F. $tetan GEŃELI Ś G$=ka S-KAAKC, wWARSZAWIE.
 

nald. NAD PROGRAM: „Z balu do kryminału" komedja w 2 aktach.
Następny program: „ANGELITA*.sów od g. 4.

 

«Blokada na Morzu»

ĄDAJCIE

dramat.w 10 aktach. W rolach gł.:
Anna Nilsson i Wallace Mac Do-

Kasa czynna od g 3 m. 30. Początek sean-

 

Dla S W. przy ul. Połockiej, ks. An-
toni Gruszecki z Łodygowice zł. 5 gr. 80,
ks. Pa! Hamerlek z Kaniowa zł. 5
gr. 50.

 

   

   

574

Pożyczki
złotowe i dolarowe za-
łatwiamy szybko, tanio i

dogodnie
Wileńskie Biuro Komiso-

   

  

   

 

   

  

    

   

 

  

CEMIZOL Ca i ność wod i cia i ucalowalam ser-CCC — WOSKOREERT)
west sita YAizybkosciRód: do zabezpieczenia be- Wileńskie Towarzystwo Handlowo-ZastaWowe decznie. i i, wo - Handlowe Mickiewi-

1Z0L tonu, żelaza, cegły i t. p. od wpływów atmosferycznych, wo- LOMBARD ik tłumul-Dobrze Przyjaciółki. Niebywała okazją cza 2I, tel. 152. 168—1
dy, kwasów i t. p. zawiadamia, że w dn. 11, 12i 13 listopa- 2 — Czy nie znajdujesz SSS" Karetka Overland5osob.

file bitumowy — najtrwalszy, nie wymagający konser- 2 E r 4 Be" S Zosiu, ž Ma- z techniczną gwarancją ===:
KRYZOLIT wacji, materjał do krycia dachów wszelkich konstrukcji, da w lokalu Lombardu Przy. ul.Biskupiej Name Ri il Era Jas ropniestary? Utz ae. za 4400 21.Fiatotwarty

12 (Plac Katedralny) o godz. 5-tej po po- 5.500 zł. b. dobry stanoraz do celów izolacyjnych. Mógłby chyba być jej skiego” Tatarska 17—3.

 

 

 

płynny, lub stały — do przyklejania filcu bitu- łudniu odbędzie się licytacja zastawów od > z: dziadkiem. na dogodnych warunkach
KLEJ BITUMOWY mowego na betonie, drzewie, żelazie it. p. Nr. 21141 % Nr. 79014 wiaącznie oplaco- Mieszkania goGłupstwo! Takiego gr8 kredytowych Tatarska 3 DRU-
KLEJ POSADZKOWY gudronitowy — specjalny do przyklejania nych do lipca 1930 , 679 i pokoje starego, żeby mógł być Tel. 17-52. 4 KARNIA

w say2Di0 toni, sky dE a af ————————— je) dziadkiem niema wca-|KUPNO- | O——o ' INTROLIGA-w apow' ję i — .LAK SMOŁOWY gontowych i t. p. szefa 2 pokėi jasny ciepiy2e le na świecie SPRZEDAŻ|| 2 ageža ias TORNIA
lakier i kit do trwałej konserwacji dachów papowych, DTS EST ZZO wszelkiemi wygoda- EDEL. EE

DACHOLIT żejąznych i gontowych. : V | AKUSZERKI i ZGUBY i ma wejście osobne Sie- CJCJJCJ T PA „DZIENNIKA
rakowskiego 25—17. m oweBRACIA JENIKE Fabryka Dźwigów Sp. Akc. [susze | i Miyął wnRACA (LNIROOPAŁ A. WILEŃSKIEGO"

iw Waróżawie AKUSZERKA PZ Z z » 2 i

nagrodzona wielkiemi złotemi medalami ostatnio na P. W. K. w Po- lub. dowód osob. za 7 os oleca l ij dd
AX na Il Targach Północnych i Międzynarodowej Wystawie w Lie- MarjaLaknerowa Zs Ne 1162 wyd. przez gą Fry wgra otrzebni na wyjazd do WĘGIEL dl I 4 WILNO, Ul.Mo-

ge. — Wciągi, Dźwigi, Żórawie obrotowe, Dźwigarki uniwersalneit. d. Przyjmuje od godz.9 do Starostwo  Dziśnieńskie lońska 9 m. 13. 4178—1 klubu uczciwi i z do- sto procent gwarancji stowa M 1
Telefon 12 - 44.Listwy ochronne walcowane do stopni betonowych i drewnianych, 7 w. Kasztanowa 7m. 5 na imię Paszkiewicza Ja- bremi referencjami do-|górnośląskich kopalni| zwrotu gotówki przy lo-

  

      

Naroźniki ochronne do krawędzi ścian. WZP69. na, zam. w kol. Szare — _ 0TTT" bry kucharz | zręczna| lepszych gatunków z| kowaniu oszczędności
Szeski, . Mikołaj. —- Q-pokojowego, suchego kelnerka Bankowa 2, m. dostawą w każd PRZYJMUJE

POMORSKIE ZAKŁADY CERAMICZNE Sp. Akc. a es a etwatoki Ua sko kra aiSE WSZELKIE
w Grudziądzu A urzędnik państwowy — RW DRZEWO|<kiewicza 21, tel. 152.nagrodzone wielkiemi złotemi medalami, ostatnio w Wilnie. ŚR ENżęcszenia yo dkisRa,ę: „Administrację domu Bia OWOC,

Dachówki, Cegły, Dreny, Szamoty. oetyczna. 7 ojaka, u]. Ostrobram- obejmie emerytowany o- OPAŁOWE kara tnida w zakres dru-
Oraz własnej fabrykacji, nagrodzone na Il Targach Północnych — Najdroższa, oto klę- Miał za swoje. Z Z sa PteTana PEzaw ga Wszelkie karstwaa ——-— 4 arny, obe- : ,
Płytki sadzkowe a iinne wyrob: NA CADY? Mówczyni na zebraniu pi 2 isą- i sosna oszczędności ! Introllgator-
y po , Aaaa lake palačė yroby — Pyłl Co też pan mó- abstynentów:— Mąż mój RÓŻNE dowo-cywilnemi. Łaska- BIURO: lokujemy na dobre stwa wcho-

+ wil Ależ przed chwilą zęsto zaglądał do kie- we zgłoszenia listowne,; Ul. Zamkowa 18, oprocentowanie u o- dzące.
II || W MSZ l JANKOWSKI | (-la żaikóttanii liszka, lecz wpłynęłam proszę skierować do telefon 17-90. sób odpowiedzialnych

AA . „ B. na niego i zrzekł się fpBIADY domowe, zdro- Adm. „Dz. Wil." pod „Ad- SKŁ A D: Dom H-K. „Zachęta'*
w Wilnie ul. Wileńska 23 tel. 4—32. 583—s1===>wódki. Gdy to uczynił, we 1 zł. 50 gr.—2 zł. ministrator domu leg. ulica Kijowska 8, Mickiewicza 1, tel.

z rzuciłam mu się w obję- Tatarska 17 m. 3. gr2 Ne 1237“. 4177—2 telefon 89-99. |I| —905. 330—s0=*=—2
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