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Opłata pocztowa ulszczona ryczałtem.

Rok XIV. '

DZIENNI
Wilno,

 

REDAKCJA | ADMINISTRACJA: ul. Dominikańska 4. Telefon Redakcji
Mostowa 1.

Redaktor przyjmuje od g. 2—4 pp. Administracja otwarta od g. 9—5,
i Administracji 448, Drukarni 1244. Adres drukarni:

w niedzielę od 12 — 1 pp. „Dziennik Wilefski“ wychodzi
z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

codziennie,

   

 

Czwartek 6-golistopada 1930 _r.

  tomazomerd20 U.

Nr. 256 4

ILEN/KI
 

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. prze.

niem miejsca o 2

za granicę 8 zł.

proc. drożej.

PRENUMERATA: miesięczna 4zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zi.4 gr. 88,

tekstem 6 łam 35 gr., w tekście 40 gr., za
tekstem 10 łam. 16 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej,

zagraniczne o 50 rz drożej. Ogłoszenia cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeże-
Administracja nie bierze odpowiedzialności za

terminowe umieszczenie ogłoszeń. Konto czekowe w P. K. O. Nt 80187.
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JERZY RABCEWICZ
Inżynier, Generał Brygady Wojsk Poiskich w st. sp.

zmarł po długich i ciężkich cierpieniach w Warszawie dnia 22 paździer-
nika 1930 r. Pogrzeb odbył się na Powązkach dn. 25 października b, r.

Nabożeństwo żałobne za spokój Jego duszy odbędzie się w Wilnie
dnia 7 listopada (w piątek) o godz. 9-ej rano w Kościele św. Jerzego.

O czem zawiadamiają krewnych, znajomych i przyjaciół

SIOSTRA i SIOSTRZEŃCY.

JAU 444044000004 991619 ADA.
22 LOTERJA PANSTWOWA

Stównawym SV lion ZŁ.
Ogólna suma wygranych 32.000.000 zł.

Co drugi los wygrywa.

KUP LOS W SZCZĘŚLIWEJ KOLEKTURZE

K. GORZUCHOWSKIEGO ZAMKOWA 9.
Zamiejscowym wysyłamy odwrotną pocztą. 68722

Należność P. K. O. Nr. 80365 po otrzymaniu losów.

ia

W sprawie budžetu na r. 1931-32.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Jedna z agencyj prasowych doniosła, że we

wtorek odbędziesię pod przewodnictwem p. premjera posiedzenie

Rady Gabinetowej. Zapowiedź ta nie ziściła się. Posiedzenie to
miało się odbyć, lecz do skutku nie doszło.

Posiedzenie miało być poświęcone sprawie budżetu, ale zostało

odwołane, wskutek niewyrównania różnicy zdań w łonie rządu.

Przypominamy, iż dwukrotnie w wywiadach swych p. Piłsudski
wspominał, iż pomiędzy nim a p. min. Skarbu Matuszewskim ist-

nieją poważne różnice poglądów i na formę opracowania budżetu
i na sumę globalną budżetu. O ile bowiem p. min. Matuszewski

okazał się rzecznikiem budżetu zmniejszonego, o tyle p. premjer

żądał ustalenia budżetu w wysokości zeszłorocznej.

Tu leży przyczyna nieodbycia się posiedzenia.

Trudności w opracowaniu budżetu przeciągają się dość długo:

P. premjer zapowiadał w wywiadzie, że mniej więcej na 1 listo-

Pada Rada Ministrów budżet uchwali, tymczasem zapowiedź ta nie
ziściła się, a z braku zasadniczej zgody widać, że różnice poglądów

są większe, niż sądzono.

Kwapiński będzie wypuszczony za kaucję.
(Telefonem od własnego korespondenta).

_ WARSZAWA. Jak już donosiliśmy, p. Kwapiński za przefnówie-
nie na wiecu w Olkuszu skazany został przez sąd okręgowy w So-
snowcu na rok więzienia, z zastosowaniem do skazanego aresztu
prewencyjnego.

Obrona p. Kwapińskiego odwołała się na tę decyzję do sądu
apelacyjnego w Warszawie, prosząc o zmianę środka zapobiegaw-

go.
, Sąd apelacyjny, po rozpatrzeniu tej kwesji, uchylił postanowie-

nie sądu okręgowego i zmienił zastosowany do skazanego bez-
względny areszt, na kaucję w wysokości 1000 zł.

Wyroki na byłych posłów.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. B. poseł z Wyzwolenia, Smoła, został skazany w
Sandomierzu na 4 miesiące więzienia za przemówianie wiecowe.

„B. pos. Dobroch ze Str. Chł. za takąż winę skazany został na 2
miesiące aresztu, a b. pos. Miastek z tegoż Str. Chł. — na 2 tygod-
nie aresztu, względnie na 100 zł. grzywny.

Lustracje techniczne w Wielkopolsce.
2 (Tel. od wlasnego korespondenta).

WARSZAWA. Przed obecnemi wyborami zastosowany został
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. nowy środek w stosunku do opozycji. Po represjach natury ekono-
micznej w stosunku „A. B. C.“ system ten przerzucony został na
teren Wielkopolski. Na skutek przeprowadzonej technicznej lustracji
zamknięta została niedawno „Gazeta Węgrowiecka", obecnie zaś ten
"że los spotkał „Gazetę Polską" wychodzącęw Kościanie „Gazeia Pol-
ska* w tem mieście wychodzi od 34 lat bez przerwy.

Stanowisko «bezpartyjnych» żydów.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Żydowski Bezpartyjny Komitet Wyborczy wydał
odezwę w języku żydowskim, w której nawołuje do głosowania
na B. B. W. R.

Konwencja o rozejmie celnym.
LONDYN. (Pat). Odpowiadając

w lzbie Gmin na interpelację w
sprawie wprowadzenia w życie
postanowień konwencji o rozej-
mie celnym, minister handlu Gra-
ham oznajmił, że konwencja w
sprawie rozejmu celnego, zawarta
w Genewie w marcu b. m., zo-
stała natychmiast podpisana przez
8 państw, a mianowicie: Anglję,
Belgję, Danję, Finlandję, Lotwę,
Norwegję, Szwecję i Szwajcarję.

Na 17 b. m. zwołana została do
Genewy konferencja dla rozpa-
trzenia sprawy wprowadzenia w
życie postanowień wzmiankowa-
nej konwencji. Na konferencji tej
zostaną również rozpatrzone od-
powiedzi na ostatni kwestjona-
rjusz w celu opracowania progra-
mu dalszych konferencyj i zba-
dania możliwości korzystnej re-
dukcji taryf.

Otwarcie jesiennej sesji parlamentu fran-
cuskiego.

Mocna pozycja rządu.

PARYZ. (Pat). Rozpoczęcie
jesiennej sesji parlamentu, ocze-
kiwane z pewnem napięciem, nie
dało przewidywanych rezultatów.

dziewona się, że opozycja
przypuści stanowczy szturm prze-

 

ciwko rządowi. Tymczasem nic
podobnego nie miało miejsca.
Czuć było pewne wahanie się
lewicy. Liczyła ona na brak jedno-
myślności w łonie samego rządu,
mianowicie w kwestjach, dotyczą-

eych polityki zagranicznej. W rze-*
czywistości jednak rzekome nie-
porozumienia, istniejące jakoby
co do tej polityki między Tar-
dieu i Briandem, nie przybrały
dotąd na zewnątrz ani razu formy
konkretnej. Debata nad polityką
zagraniczną, która od jutra roz-
winie się w lzbie Deputowanych,
przedstawia pod tym względem
pierwszorzędną doniosłość. Nie
należy zapominać, że pewne od-
łamy lewicy nietylko, że popie-

rają politykę Brianda, lecz rów-
nież wypowiadają się za rewizją
traktatu. Otóż, Briand nie dał
najmniejszego powodu do zali-
czania go do stronników podob-
nej rewizji. Stąd niezdecydowane
stanowisko opozycji, która nie-
zawodnie okaże się bezsilna wo-
bec jednolitego frontu, zajętego
przez większość Izby i bezwzględ-
nie udzieli gabinetowi Tardieu
swego poparcia.

Masowa konfiskata broni w Wiedniu.
WIEDEN. (Pat). Wedle urzę-

dowego komunikatu, skonfisko-
wano podczas rewizji w dniu 4
bm. 4.075 karabinów, 20 karabi-
nów maszynowych, 56 rewolwe-
rów, 360 tys. naboi, 160 granatów
ręcznych, kompleks tajnej iskro-
wej stacji nadawczej w Insbrucku
oraz kompletne urządzenia do
reflektorów w Wiener Neustadt.
Socjaldemokraci twierdzą, że ko-
munikat rządowy jest niedokładny.

WIEDEN. (Pat) Na wtorko-

Generalna «czystka»
MOSKWĄ. (Pat). Zmiany i

przesunięcia na naczelnych sta-
nowiskach państwowych mają
przybrać duże rozmiary. Według

wem posiedzeniu sejmu m. Wied-
nia socjalni demokraci zgłosili
interpelację z powodu konfiskaty
artykułów w  „Arbeiter Ztg.“ i
innych dziennikach. Opozycja
chrześcijańsko-socjalna starała się
nie dopuścić do odczytania skon-
fiskowanych artykułów przez bi-
cie w pulpityigłośną obstrukcję.
Druga interpelacja socjaldemo-
kracji dotyczy transportu na Du-
naju do Lincu oddziałów księcia

Starenberga.

w rządzie sowieckim
pogłosek, wielu dotychczasowych
dygnitarzy sowieckich ma być
pociągniętych do odpowiedzial-
ności sądowej i partyjnej.

Ruch lappowców wzmaga się w Finiandji.
FORSO. (Finlandja). (Pat.). Do

Forso w tawasguskiej gubernji
przybyło 105 samochodów z 400
podróżnymi, którzy zatrzymali
się przed komisarjatem policji.
Podróżni ci przybyli w celu o-
swobodzenia znajdującego się w
miejscowym areszcie niejakiego
Markuły, podejrzanego o zabój-
stwo komunisty. W razie gdyby
policja nie zadość uczyniła żąda-
niom, przybyli mieli samowolnie
zwolnić aresztowanego. O po-
"wyższem zajściu: został niezwłocz-
nie zawiadomiony gubernator i
komendant Schutzkoru, którzy w
krótkim czasie przybyli do Forso.
W międzyczasie liczba samocho-
dów wzrosła do 160. Gubernator
rozpoczął pertraktacje z delega-
cją przyjezdnych, którzy nie od-
stąpili od swych żądań. Demon-
stranci złożyli wieńce na grobach

poległych. Napis na wstęgach
opiewał: „Nie otrzymasz praw, o
ile sam ich nie wywalczysz”.
Oczekiwane jest przybycie jesz-
cze jednej licznej partji samo-
chodów.

HELSINGFORS. (Pat.).  De-
monstranci zebrani w  Forso
zwrócili się do premjera z żąda-
niem zwolnienia Markuły. Na po-
wyższe żądanie premjer odpowie-
dział, że gubernator osobiście
przeprowadzi dochodzenie. Po-
nadto wezwał demonstrantów do
zachowania spokoju i nieprzesz-
kadzania gubernatorowi. Odpo-
wiedź ta zadowoliła demonstran-
tów, którzy wieczorem spokojnie
opuścili Forso. Miejscowy Schutz-
kor był w pogotowiu w ciągu
całego zajścia, ażeby wrazie nie-
porządków wystąpić w obronie
spokoju publicznego.

Wielka katastrofa górnicza w Ameryce.
NOWY YORK. (Pat.). Jak do-

noszą z miejscowości Athenes,
w Stanie Ohio, w kopalni Mill-

field ma skutek wybuchu ga-
zów zasypanych zostało 150
górników.

Zwycięstwo «mokrych» w Ameryce.
NOWY YORK. (Pat). Jest już

oczywiste, że wybory dały w wy-
niku przesunięcię się opinji naro-
dowej na rzecz demokratów.
Według ogłoszonych pierwszych
rezultatów, do Izby Reprezenian-
tów wybranych zostało 95 demo-
kratów, wobec 59 republikanów,
do senatu wybrano 7 demokra-
tów i 2 republikanów. Demokrata
Franklin Roosevelt został ponow-
nie obrany na okres dwuletni na
stanowisko gubernatora stanu
nowojorskiego.

WASZYNGTON. (Pat). W od-
bytych wczoraj wyborach '/, czę-
ści członków senatu wybrano 20
demokratów i 13 republikanów.

Wyniki z dwóch okręgówsą jesz-
cze wątpliwe. Demokraci posia-

dają obecnie w senacie na ogól-

ną liczbę 96 miejsc 46. W wyni-

ku wyborów do Izby Reprezen-

tantów republikanie zdobyli 136

miejsc, demokraci zaś — 193.

Brak jeszcze danych, dotyczących
106 mandatów.

 

 

Głos kobiet do kobiet.
Wychodzący w Poznaniu jako dodatek przy „Kurj. Pozn.*

„Ruch kobiecy" ogłasza następującą odezwę do kobiet.

Znajdujemy się już w ostat-
nim etapie ery przedwyborczej.
Wszystko, co było niepewne wy-
jaśniło się, co było niewyraźne
przybrało postać silnie skonturo-
waną, niema już mgławicy, jest
droga prosta przed nami! Dziś
chodzi już tylko o to, żeby każda
Polka zrównoważona i uświado-
miona stanęła odważnie na obra-
nem stanowisku bez krętaniny i
bez tchórzostwa.

Czasy kompromisów minęły,
chwila jest zbyt poważna!

Istnieją przecież charaktery
tak słabe i chwiejne, że nie po-
trafią zdobyć się na najbardziej
elementarną odwagę cywilną. Są
nieraz kobiety zamożne i nieza-
leżne, które, na pytanie: Na kogo
pani głosuje? Na jaką listę?—od-
powiadają wykrętem, boją się
przyznać do swoich przekonań
narodowych, żenują się czwórki,
wypierają się szlachetnych od-
ruchów, a reagują tylko na towa-
rzyską uprzejmość, lub poprostu
są strachem podszyte. A przecież...
nie ryzykują nic! W  przeciwień-
stwie do tego spotyka się nieraz
ubogą robotnicę, której byt za-
leżny jest od uzyskanej w danym
warsztacie pracy, która wie, że

nic łatwiejszego, jak narazić się
na zły humor zwierzchników, że-
by stracić z trudem zdobytą pra-
cę, a przecież ta gnębiona i sko-
łatana tylu biedami wyrobnica
nie boi się przyznać do tego, że
jest katoliczką i Polką i że gło-

sować będzie według sumienia
swego za listą narodową!

Czasami ktoś niby ma dobre
zamiary i nawet rozpoczyna jakąś
agitację w rodzinie czy wśród
znajomych, jednakże gdy przyj-
dzie do ostatecznego sformuło-
wania tego zdania: „Głosujcie na

czwórkę!” — wówczas budzi się

niemądry jakiś lęk i wydaje się

nieszczęśliwej niewieście, że żyje
jeszcze w ezasach zaborczychi
że żandarm czeka za drzwiami.
Chociaż i za czasów zaborczych
kobiety polskie nie bały się i nie
miały serc zajęczych.

Obok kobiet strachliwych spo-
tykamy także ich przeciwieństwo,
osobniki sfanatyzowane. Są to
takie, które nie potrafią mówić
spokojnie o wyborach. Od razu
wpadają w trans i używają róż-

nych wyzwisk i inwektyw zupeł-
nie w danej chwili zbędnych. W
ten sposób narażają rzeczywiście
i siebie i drugich na przykrości

a sprawie [narodowej bynajmniej
nie dodają powagi i poszano-
wania.

My nie potrzebujemy fanatyz-.
mu! My nie potrze ujemy wyz-
wisk i irytacji. My wiemy, że ma-
my słuszność, więc możemy być
spokojne!—Jesteśmy najzupełniej
w porządku z naszem sumienieni
i czujemy wspólność z całym na-
rodem. Racja nasza jest poważna,
głęboka i trwała, nie trzeba jej
ani krzyku ani hałasu!

Impuls, który nas prowadzi do
walki przedwyborczej i do zwy-
cięstwa to nie jest nienawiść do
grupy, czy do jednostki, to coś
wyższego, co stoi ponad przemi-
jającemi sprawami jednostkowe-
mil My idziemy do wyborów nie
z nienawiścią, nie z zacietrzewie-
niem partyjnem, nie z zaciekło-
ścią i nie z pychą, czy zazdrością,
my idziemy do wyborów Z ser-
cem czystem i z umysłem oświe-
conym. Jesteśmy przejęte powa-
gą chwili i ciążącą na nas odpo-
wiedzialnością! My przystępujemy
do głosowania wyłącznie i jedy-
nie z miłości dla Ojczyzny, a
dobro Ojczyzny widzimy w gło-
sowaniu na listę narodową!
W tych dniach ostatnich trze-

ba więcej niż kiedykolwiek czu-
wać nad sobą i swojemi nerwa-
mi. Jestto bowiem metoda wszę-
dzie znana, że pewne stronnictwa
przygotowują jakąś na ostatnią
chwilę niespodziankę. A na te
figle przedwyboreze najłatwiej
schwycić kobiety. Zdarzało się
przecież w czasie wyborów ame-
rykańskich, że w sposób nastę-
pujący wykpiwano ludzi. Jeżeli
np. w jakiemś mieście przeważa-
ła pewna partja i jasnem bylo,
że większość głosy odda na ich

I
listę, wówczas strona przeciwna
w chwili wyborów wzniecała ja-
kikolwiek popłoch uliczny, żeby
ludzi wstrzymać od pójścia do
łokali wyborczych. Ktoś oświad-
czał, że w lokalu wyborczym pod-
glądają kartki wyborcze i że
później stronnictwo przeciwne
będzie prześladowało tych, któ-
rzy nie będą za niem głosowali.
Wreszcie używano i tego sposo-
bu, że ktoś nadrukował fałszywe
ulotki, w których donoszono o
tem, że termin wyborów został
zmieniony. Na wszystkie te nie-
smaczne figle i niegodziwe wy-
kpiwanie ludzi, niestety, jako
pierwsze dały się nabrać kobiety.

Trzeba sobie więc powiedzieć,
że jedyny nastrój, odpowiadają-
cy godności osobistej kobiety
polskiej, to poważna postawa we-
wnętrzna i zewnętrzna. Nie trzeba

wygadywać rzeczy zbytecznych i
nie należy w kłopot wprowadzać
ludzi zależnych i zarobkujących
z trudem, wszelka brawura jest
tylko dziecinnadą, ale z drugiej
strony nie trzeba tchórzyć przed
obowiązkiem, ani cofać się przed
prawdą. Dziś trzeba nam uczci-
wości narodowej i odwagi cywil-
nej, a ponad wszystko spokoju!

Polki niech spędzają ten czas
ostatni przed wyborami, jak re-
kolekcje narodowe, jak przed-
dzień uroczystego święta, modląc
się za dobro Ojczyzny, oświeca-
jąc jeszcze i do ostatniego mo-
mentu nieświadomych, czy zbała-
muconych, a samym zachowując
powagę i godność.

Precz z defetyzmem, z ne-
gacją, z zaciekłością. Z miłości
Ojczyzny i z prawdziwego zrozu-
mienia jej dobra idziemy głoso-
wać na nr. 4-tyl!! - „z
 

 

Z Liiwy.
Walka z komunizmem.
KOWNO. (Pat.) Sąd wojskowy

rozpatrzył sprawę dwóch uczniów
żydowskiego gimnazjum.w Wyłko-
wyszkach. Uczniowie ci byli oskar-
żeni o rozrzucanie ulotek komu-
nistycznych. Sąd skazał jednego
z nich na 8 lat, a drugiego na
10 lat ciężkiego więzienia.

„Deutschland, Deutschland
uber alies" publicznie špie-
wają Niemcy w Kłajpedzie.

Jak podają pisma, 30 ub. m.
o godz. 11 wiecz. w cukierni Som-
mera w Kłajpedzie miało miejsce
nast. zajście:

Przy jednym ze stolików sie-
działo towarzystwo niemieckie, w
którem między in. znajdował się
właściciel majątku  Undsdorfer,
urzędnik instytucji asekuracyjnej
kraju Kłajpedzkiego von Gerlach,
dyr. „Memeler Dampfboot" Sie-
bert oraz syn dyrektora fabryki
celulozy Rit. Kilka osób z tego
towarzystwa powstając kilkakrot-
nie wzniosło gromki okryk „Heil
Hitler!*'. Von Gerlach ponadto
zażądał od orkiestry, aby zagrała
marsz „Fridericus Rex*. Orkiestra
wykonała kilka innych marszów,
von Gerlach stał przytem przed
estradą i dyrygował. Następnie
Gerlach głośno zażądał, aby ode-
grano „Deutschland, Deutschland
ūber alles".

Inny wstał i oświadczył, iż
„Kraj Kłajpedzki zawsze był nie-
miecki* oraz wzniósł okrzyk „Niech
żyje nasz stary cesarz"l.

Von Gerlach i Ulndsdorfer nie
krępując się spacerowali po sali
co chwila wznosząc okrzyki
„Deutschland erwache* oraz „Heil
Hitler“.

Awanturnicy byli w stanie nie-
trzeźwym, jednak pozostali człon-
kowie towarzystwa bynajmniej nie
starali się ich umitygować.

Równie obojętnie do tych nie-
słychanych wybryków  szowini-
stycznych zachowywał się obecny
na sali właściciel cukierni. Część
oburzonej publiczności demon-
stracyjnie opuściła cukiernię.

Nowe trudności w rokowa-

niach handlowych między

Litwą i Łotwą.

Z Rygi donoszą do Kowna, że
prezes delegacji łotewskiej dla
rokowań handlowych z Litwą Ul-
manis poinformował premjera ło-
tewskiega Celminsza o przebiegu
rokowań. Ustalono, iż łotewska
delegacja winna jeszcze się nara-
dzić z zainteresowanemi sferami
i wtedy będzie mogło się wyjaś-
nić stanowisko rządu.

Jednak w sferach deiegacji
łotewskiej wskazywanem jest, iż
Łotwa ze swej strony nie chce
zrywać rokowań i uczyni wszyst-
ko, aby układ został zawarty.

„Łatwis* komunikuje, iż dele-
gacja łotewska uda się do Kowna
jeszcze w końcu bież. tygodnia,
lub na początku przyszłego.

„Socjaldemokrats“ wątpi jed-
nak, czy w związku z żądaniem
związku rolników w sprawie ochro-
ny rolnictwa, uda się zawrzeć

układ.

 

Z powodu niedomagania,j

prof. Roman Rybarski
nie będzie mógł przybyć dziś do Wilna. Skutkiem tego zapowie-

 

dziany na dziś jego odczyt w Klubie Narodowym nie odbędzie się.

Osoby, które otrzymały karty wstępu, proszone są o zachowa-

nie ich, gdyż będą one ważne w razie przyjazdu prof. Rybarskiego w

najbliższych dniach.

Akademickie Zebranie Przedwyborcze
zwołane przez Wileńskie Koło Młodzieży Wszechpolskiej, odbędzie

się dziś we czwartek o godz. 7 min. 30 wieczorem, w lokalu Stron-
nictwa Narodowego (Orzeszkowej 11).

W programie:

1. Obecna sytuacja polityczna.
2. Ostatnie wypadki w Warszawie.
3. Zadania młodzieży akademickiej.

KOMUNIKAT KLUBU MŁODYCH.
Zarząd Klubu zawiadamia wszystkich członków, że

7 b. m. odbędzie się
WALNE ZGROMADZENIE

w lokalu przy ul. Orzeszkowej Nr 11 o godz. 19-ej min. 30.
Porządek dzienny:

1) Referat kol. Korybut — Daszkiewicza Stanisiawa p. t.: „Praca

Komitetu Narodowego podczas wojny światowej”.
2) Wybór Wice - Prezesa.
3) Komunikaty i wolne wnioski.
Obecność członków obowiązkowa.

w dniu

Sympatycy mile widziani,  
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W IMIĘ INTERESU
NARODOWEGO.

Sanacja, mająca na swych

listach zarówno państwowej, jak i

okręgowych, różnonarodowych i

różnowiernych kandydatów, lubi

się odwoływać do argumentów

katolickich i narodowych tam,

gdzie — jak się wydaje — mo-

głoby to jej przynieść doraźną

korzyść wyborczą. Coś podobne-

go widzieliśmy w Małopolsce

Wschodniej, gdzie były próby

stworzenia wspólnej listy polskich

stronnictw opozycyjnych. Gromy

spadały wówczas na Stronnictwo

Narodowe ze strony prasy sana-

cyjnej za rzekomą zdradę intere-

su narodowego. A właśnie tam,

w Małopolsce Wschodniej, inte-

res narodowy i państwowy zale-

cały stworzenie wspólnej listy pol-

skiej z uwagi na konieczność

oszczędzania każdego głosu pol-

skiego wobec rusinów.

Coś podobnego zaszło w byłej

„dzielnicy pruskiej. Sanacja wy-

stępowała tam z podstępnym

Oczywiście projektem stworzenia

wspolnej listy polskiej, rzekomo

dla ratowania mandatów polskich

przed Niemcami. Chodziło jejo

ratowanie siebie i próbowała

nadużywać hasła jedności naro-

dowej. Projekt ten niepotrzebny

i nieszczery odrzucono. | oto

sanacja idzie tam sama do wy-

borów, a jakby na ironję ma tu

i ówdzie w swych komitetach

wyborczych Niemców (naprz. Sza-
motuły).

Przed kilkoma dniami wysto-

sował kandydat na drugiem miej-

scu listy sejmowej B.B. w okręgu

Swięciańskim, p. St. Mackiewicz,

artykuł do narodowców w okrę-

gach wyborczych święciańskim,
pińskim i nowogródzkim, dowo-
dząc, że nie powinni głosować

tam na listy narodowe, bądź zbli-

żone do narodowych, właśnie z

punktu widzenia ideologji naro-
dowej.

Nie będziemy zajmowali się

okręgami pińskim i nowogródz-

kim, gdyż niema tam* Listy Na-

rodowej Nr. 4, zastanowimy się

nad okręgiem święciańskim.

Argument jedyny p. Mackie-

wicza polega na tem, iż usiłuje

wykazać liczbami, że w okręgu

święciańskim Lista Narodowa mo-

że liczyć conajwyżej na 10 do 11

tysięcy głosów. W wyborach 1922 r.
lista Skulskiego, która tam wy-

stępowała, otrzymała około 11

tysięcy głosów, w r. 1928 coś

około tego. Wprawdzie w dodat-

kowych wyborach 1930 r. lista

narodowa zdobyla rmandat, zbie-

rając 11680 głosów, ale tylko

dzięki temu, że nie kandydowała

lista BB. i zwolennicy jej częścio-

wo rzycili głosy na listę narodo-

wą, co umożliwiło jej, przy niskim

dzielniku wyborczym, zdobycie
mandatu.

Rozumowanie to jest błędne.

Liczby dają pojęcie o stanie rze-
czy dopiero wtedy, gdy mają
właściwe oświetlenie.

W r. 1922 okręg święciański
oddany został przez obóz naro-

dowy grupie Skulskiego skutkiem

układu, jaki został zawarty. Grupa

ta ani nie umiała zorganizować

akcji wyborczej, ani nie miała

tam żadnej podstawy, wynikają-

cej z dłuższej poprzedniej pracy.

W r. 1928 poraz pierwszy na

terenie okręgu  święciańskiego

wystąpiła lista narodowa. Zebrała

zgórą 10 tysięcy głosów. Były to

głosy niewątpliwie ciężko wypra-

cowane i przytem w warunkach

jaknajgorszych. Nie trzeba za-

pominać, iż w tych samych wy-

borach na całym obszarze pań-

stwa związek Ludowo-Narodowy

zdobył w okręgach zaledwie 32
mandaty, że w okręgu Wileńskim,

gdzie w r. 1922 miał zgórą 32

tysiące głosów, w r. 1928 zdołał

zebrać zaledwie około 20 tysięcy.

Był to rok jego porażki wybor:

czej zarówno 7 powodu nastro-
jów w społeczeństwie, jak i róż-
nych innych okoliczności, towa-
rzyszących tym wyborom, między

innemi—nadużyć.
Wybory dodatkowe w lipcu

1930 r. dały już rnandat Stron-
nictwu Narodowemu oraz około
12 tysięcy głosów. P. Mackiewicz
przypuszcza, iż w tej liczbie czę-

ściowo były głosy zwolenników

B.B. My twierdzimy, że nie było
ani jednego głosu prorządowego

i nie mogło być. Lista nasza
była wybitnie i zdecydowanie
opożycyjną wobec rządu — to

jedno. Powtóre B. B. prowadził

w czasie tych dodatkowych wy-

borów ostrą kampanję za absty-

nencję wyborczą. A więc z tych

dwóch powodów w głosach, które

padły na listę katolicko-narodową,

nie mogło być głosów zwolen-
ników B.B.

Pomimo to, lista ta otrzymała

w obliczeniu stosunkowem trzy

razy więcej głosów (głosowało

naogół zaledwie ok. 35 proc.

uprawnionych), niż w r. 1928,

podczas gdy inne konkurujące

grupy znacznie potraciły głosy.

Tak naprz. P. P. S. otrzymała

blisko 6 razy mniej głosów, Wy-

zwolenie połowę i t. d. W wybo-

rach tych ujawnił się nadto

niezmiernie znamienny objaw:

ogromny upadek wpływów rady-

kalnych lewicowych, oraz mniej-

szości narodowych, równocześnie

zaś duży wzrost wpływów obozu
narodowego śród rzesz włościań-

skich. Dodajmy jeszcze, iż zie-

miaństwo i dwory niemal wcale

nie głosowały.

Oto istotny obraz stanu rze-

Czy i właściwe objektywne oświe-

tlenie liczb z trzech ubiegłych

okresów wyborczych. Wniosek

stąd jasny: Lista Narodowa Ne 4
ma prawo w okręgu święciań-

skim ubiegać się narówni z inne-

mi listami o mandaty. Szanse jej,

dodajmy nawiasem, zwiększyły się

w ostatnim czasie także wskutek

tego, że została unieważniona

lista Centrolewu Ne 7. Należy
przypuszczać, iż pewna część

głosów z tych, któreby zabrała

 

siódemka, padnie również na

czwórkę.

Ale idziemy we wnioskach

dalej: Lista Narodowa, ma nietyl-

ko prawo, lecz także obowiązek

stawania w okręgu Swięciańskim.

Sanacja chce dziś uważać ten

okręg jako „zagrożony pod wzglę-

dem narodowym”. Dziś—to zna-
czy już po złożeniu list kandy-
datów. W innych dzielnicach, dla

celów oczywiście własnych, jesz-

cze przed składaniem list robiła
przynajmniej jakieś kroki, aby
proponować utworzenie jednej

polskiej listy. Szczerze, czy nie-
szczerze w danej sprawie nie gra
to roli. (I nas nie zaszło nic po-
dobnego. Inna kwestja, czy kto-
kolwiek zgodziłby się na podobną

propozycję, lecz w tej chwili nie
ma to również znaczenia. Nato-
miast ma znaczenie powoływanie

się na argument z ideologji naro-
dowej, który nakazywałby właśnie
staranie się o wspólną listę we

właściwym. czasie. Teraz — prosi-
my wybaczyć — nie jest niczem
innem, jak usiłowaniem nabiera-
nia tych naiwnych, którzyby się
nań nabrać dali.

Powtóre  antagonizmy  poli--
tyczne są dziś w społeczeństwie
polskiem zbyt mocne i jaskrawe,
aby można było skłonić tych,
którzy są w opozycji, do głoso-
wania dobrowolnie na B. B.
Brak Listy Narodowej w jakim-
kolwiek okregu, gdzie ma widoki
powodzenia, wpłynąłby tylko na:
zmniejszenie liczby głosów pol--
skich wogóle. Byłaby to więc:
istotna strata z punktu widzenia:

narodowego.

Po trzecie: strata owa w okrę-

gu święciańskim byłaby nieuni-

knioną. Powodem — kandydatury
na liście B. 13. Na pierwszem miej-
scu postawiono tam p. Hołówkę,

człowieka jaknajmniej odpowied-

niegow którymkolwiek z okręgów

województw północno - wschod--
nich. Nie dość, że jest pierwszym:
kandydatem w okręgu nowogró-
dzkim. Ze względu na list paster-
ski ks. biskupa Łozińskiego, było
to conajmniej niewłaściwe.P. Ho--
łówko jest bowiem inowiercą i
gorącym zwolennikiem sekty Ho-
dura. Ale, jakby dla żartu, stoi
również na pierwszem miejscu w”
okręgu święciańskim.

P. Hołówko niema nic wspól-'
nego z ideologją narodową. Jest
Używany specjalnie dla prowadze-
nia jakichś układów z mniejszo-:  

D

 

ZJENNIK

Koń by się uśmiał!
W n-rze 254 „Kurjera Wilen-

skiego" czytamy w korespon-
dencji z Jaszun taki passus:

„Nietylko ludzie, nawet konie po-
winny odmawiać swą „Końską mo-
dlitwę" za Marszałka Piłsudskiego, który
znacznie ulżył ich losowi".

Czyż dalej mogą już iść do-
brodziejstwa Rządu?

Bujać nie nas.
Od kilku dni agencje sanacyj-

ne zasypują prasę informacjami
o wielkich możliwościach pożycz-
kowych dla polskiego przemysłu
zagranicą", o licznych ofertach,
o bawiących w Polsce „kilkuna-
stu (I) delegacjach* francuskich
kapitalistów, a coraz to innych
zjeżdżających do Polski — oczy-
wiście z workiem dolarów pod
pachą—Amerykanach itp. Tak się
pchają z temi funtami, dolarami
i frankami, że już niewiadomo,
co wybrać, że wprost opędzać
się trzeba przed tem, natręctwem
zagranicznych kapitalistów.

Niestety przedwyborcze te
obiecanki jakoś nie znajdują
wiary, zaš katowicka „Polonija“,
zbliżona do kół finansowych,
wręcz powiada:

Niedarmo sanacja ród swój wywo-
dzi z Il Oddziału, więc też od swych
ojców duchowych przyjęła szlachetne
i dumne hasło: „Bujać—to my, ale nie
nasl“ To iež i buja Polskę od czterech
lat, co się wlezie: a to — sanacją mo-
ralną (pożal się Boże!), a to—wyścigiem
pracy, a to—rados1ą twórczością, a to
"obrazem rzeczy dokonanych, a to
naprawą ustroju, a już najwięcej to —
temi požyczkami“.

Niestety wszystko okazalo się
wielką „bujdą“.

Co się sanacja namordowała, ilu
powysyłała różnych „faktorów*, a to do
Ameryki, a to do Londynu, a to do
Paryża—wszystko na nic! Jakby się u-
wzięli na niebogęl Ona tak slę pali do
„wyścigu pracy", do „radosnej twór=
<zošct“, do „Oazy“ i „Bristolu“, — a tu
nic! Wystarczyłoby trochę „forsy“, ja-
kichś marnych 100 czy 200 miij. dola-
row. a zaraz—„byczo jest“! A tu jak na
zlošė nie chcą dač! Nic, tylko uwzię-
Ii sięi A

Gdy wszelkie starania o po-
życzkę zawiodły, poczęła sanacja
wmawiać w innych i... w siebie,
że to skutkiem wszechświatowej
konjunktury nie można dostać
pieniędzy.

A tymczasem, gdy najwięksi bon-
zowie sanacyjnl szlifowałi bruki pary-
skie i wycierali kąty w przedpokojach
paryskich bankierów, miljardy franków
francuskich—bez wielomiesięcznych ro-
kowań, bez upokarzającego antyszam-
browania, na jedno wezwanie pierwsze-
go lepszego D-banku—szły do Niemiec,
dla poparcia niemieckiej produkcji.

Myliłby się jednak, ktoby są-
dził, że tylko „zbankrutowane'
Niemcy są takimi benjaminkami
wszechświatowej finansjery.

Niema prawie tygodnia, by jakieś
peństwo, że wymienimy tylko Austrję,
Rumunję, Estonję, Łotwę,. nie otrzy-
mało pożytzki zagranicznej. | dzi-
wny: trafem: wszędzie tam, gdzie się

WIŁEĘNSKI

LISTA
NARODOWA
STAJE do WYBORÓW, aby WYWALCZYĆ

MŁODZIEŻY
wychowanie w duchu katolickim i narodowym,

udostępnienie studjów i pracę po ich ukończeniu.

Ż prasy.
 

       

   

 

panoszy „partyjnictwo“, gdzie rządzi
„partjów kawałek", pożyczka dochodzi
do skutku bez wielkich trudów, bez
długich zabiegów, bez zastawów | bez
„doradcy". A tylko nam, mimo, że ży-
jemy w cieniu—nie tyle miecza,
ile bata, mino, že sanacja wielkim
głosem woła: „pieniędzy, pieniędzy,
pleniędzy*, mimo, że gotowa jest
„czapkę sprzedać, pas zastawić”, byle
je dostać, jakoś nikt grosza nie chce
pożyczyć.

"Następstwa unieważnienia
list wyborczych.

Na tle unieważnień list i in-
nych metod wyborczych sanacji
pisze organ N. P. R. „Kurjer
Sląski“:

„Ostatnie wybory wykazały nam, że
około 20 proc. posłów z BB. piastowało
mandaty przez dwa lata niesłuszniei
nieprawnie. Z przebiegu procesu przed
Sądem Najwyższym przekonaliśmy się,
że w wielu wypadkach decyzje okręgo-
wych komisyj wyborczych były niesłusz-
ne Mimo to, posłowie pochodzący z
nieprawnych wyborów piastowali man-
dały przez dwa lata, bo dopiero po
dwóch latach Sąd Najwyższy zaczął
rozpatrywać protesty wyborcze. Przy
obecnych warunkach trzeba się liczyć
z tem, że załatwienie protestów będzie
trwało znacznie dłużej W ten sposób
posłowie nieprawnie zasiadający w Sej-
mie, mogą dwa lata, nawet więcej spel-
niać funkcję p selską i uchwalać naj-
ważniejsze ustawy, nawet konstytucję,

wbrew woli wyborców i interesom
kraju”.

Słowa a czyny.
Sanacyjny „Dziennik Poznań-

ski* zamieszcza przepiękną „Mo-
dlitwę W. L. Jaworskiego” z któ-
rej przytaczamy kilka urywków:

Daj nam, Panie, rząd silny i trwały,
alę niech to będzie rząd Twojej łaski.
Niechaj nas nigdy nie zostawia na bez-
drożu, ale tam, gdzie rozum ludzki u-
staje, niech czerpie moc w objawionej
przez Ciebie moralności.

Niech nam nie mówią, że rządzić
można tylko przymusem. Bez aureoli,
którą łaska Twoja daje, padają wszyst-
kie rządy, niezdolne pojąć, że rządzić
z łaski Twej znaczy rządzić wedle Bo-
skiej, nie ludzkiej, moralności.

Spraw, Panie byśmy to wszyscy
zrozumieli, byśmy ze siebie samych nie
wywodzili, wszelkiego początku i nie
widzieli końca tylko w sobie samych.

Jak to pogodzić ze stosowa-
ną przez BB. metodą oszczerstw,
napadów, bojówek, jak pogodzić
z Brześciem i z całą sanacyjną
moralnością którą reprezentuje
„Dziennik Poznański*!?

Ciemna biel.
„Głos Robotnika" zamieszcza

tytuł artykułu p. t. „8 ciemnych
punktów na sumieniu sanacji".

Jakby dla ironji te ośm punk-
tów ciemnych stanowi idealnie
białą plamę... konfiskaty.

Sprostowanie.
Do wczorajszego naszego prze-

glądu prasowego wkradł się błąd
zecerski. Dowcipny obertas, śpie-
wany przez chłopów w sieradz-
kiem brzmi: 4

Rebe głosuje na bebe
A katolik szczery—na cztery.

 

Kronika Przedwyborcza.
Ks. Biskup djecezji Wło-
cławskiej w sprawie wy-

borów.

(KAP.). JE. Ks. Biskup Karol
Radoński polecił duchowieństwu

swej diecezji odczytać w niedzie-

lę 9-go listopada rb. następujący

komunikat:

„Władza diecezjalna przypo-
mina wiernym, że 16 i 23 listo-

pada odbędą się wybory do Sej-

mu i Senatu Rzeczypospolitej.

Starać nam się trzeba, byśmy

„mieli za posłów ludzi zacnych,

wierzących chrześcijan, kochają-

cy'ch prawdziwie Boga i Ojczyz-

nę, bo tylko tacy służyć będą
godnie krajowi i przyczynią się

do jego pomyślności. Dlatego
obowiązkiem każdego katolika

ciami, w szczególności z żyda-

mi.

P. Hołówko jest zwolennikiem

idei autonomicznej dla ziem
wschodnich i bardzo szerokich
koncesyj narodowościowych. z

naszego punktu widzenia szkodli-
"wych dla jedności państwa.

Słowem, jak widzimy, kandy-
"datura jaknajmniej odpowiednia
"dla ludności polskiej kresowej,

"gorąco przywiązanej do Kościoła

Katolickiego | do idei utworzenia
"tu i potęgowania polskości.

 

swój głos podczas

Kto nie głosuje, ten

przeciwnikom _zwycię-

jest oddać

wyborów.

ułatwia

stwo.

A na kogo ma katolik głoso-

wać? Tylko na takich kandyda-

tów, którzy dają zapewnienie, że

bronić będą naszej wiary św., re-

ligijnego wychowania dziatwy na-

szej w szkole, świętości małżeń-

stwa chrześcijańskiego, wogóle

wszystkiego, co prawemu katoli-

kowi na sercu leży. Wiadomo, że

są w Polsce ludzie, którzyby to

wszystko chcieli zniszczyć. Nie

wolno im do takiej niegodziwo-

ści dopomagać przez to, że się

albo wcale nie głosuje, albo gło-
suje na wrogów Kościoła Bo-

żego”.

Oto są główne przyczyny, dla

których uważamy i uważaliśmy

wysławienie Listy Narodowej
Nr 4 w okręgu święciańskim za

konieczność i za swój obowiązek.

| dlatego również więcej ma-
my danych i podstaw do tego,

aby zwolenników z oportunizmu,

bądź z innego błahego powodu
listy B. B., nawoływać do głuso-
wania na Listę Narodową Nr 4,

zgodnie z sumieniem i zgodnie z

przekonaniami katolickiemi i na*

rodowemi.  

W odpowiedzi
«Słowu».

W Ne 254 (2464) „Słowa” z d.
5 listopada r. b., w dziale „Na
froncie wyborczym”, została umie-
szczona notatka, pod tytułem:
„Wciąganie duchowieństwa do
polityki wyborczej”. W notatce
tej Redakcja informuje, że 3-dnio-
wy zjazd księży, należących do
stowarzyszenia „Ulnitas”, komitet
endecki postanowił wyzyskać dla
swych partyjnych celów i czyni
próby wciągnięcia księży w or-
bitę swej destrukcyjnej roboty
wyborczej; ma to być:przeprowa-
dzone przy pomocy „herbatek”,
urządzanych u różnych zaufanych
endeków i organizowanie wycie-
czek krajoznawczych.

Prezydjum Związku Kapłanów
„Unitas”, jak również prezydjum
zjazdu, recte—kursu duszpaster-
skiego, niniejszem podaje do
wiadomości, że od dnia 4 listo-
pada r. b. odbywa się w Wilnie
Pierwszy Kurs Duszpasterski archi-
diecezji wileńskiej, zapowiadany
jeszcze przed rokiem, a więc
jeszczewtym czasie, ddy nie
myślano o wyborach w listopa-
dzie r. b. i niejednokrotnie poda-
wano o tem obwieszczenia w
„Wiadomościach  Archidiecezja|-

Matki! Cirońcie dzieci
przed zarażeniem się,
przeziębieniem,anginą,

bólem gardła

zapomocą

Ltałej Polski.
Przepraszają.

Prasa niemiecka donosi, że
wojewoda poznański za pośred-
nictwem zastępcy naczelnika wy-
działu bezpieczeństwa w woje-
wództwie złożył niemieckiemu
konsulowi generalnemu w Poz-
naniu Litgensowi wyrazy ubole-
wania z powodu manifestacji an-
tyniemieckiej, która miała miej-
sce w Poznaniu w dniu 12 paź:
dziernika. Wojewoda obiecał nie-
mieckiemu konsulowi generalne-
mu, że władze polskie jaknaj-
ostrzej wystąpią przeciwko de-
monstrantom, a w przyszłości
przeszkodzą podobnym  wykro-
czeniom.

Przed decyzją!
„Gazeta Polska” informuje:
Specjalna komisja budowlano-

techniczna wydziału przemysło-
wego magistratu w Warszawie
dokonała szczegółowych oględzin
lokali, w których mieszczą się
drukarnie Wyszyńskiego przy ul.
Zgoda 5 (w której drukuje się
„Gazeta Warszawska") i Warec-
kiej 15, oraz drukarń Fkademic-
kiej w Al. Jerozolimskiej 27 i
„Lech" przy ul. Koszykowej.
W drukarni przy ul. Zgoda

5 stwierdzono uchybienia natury
technicznej w stosunku do u-
stawy przemysiowej. W  drukar-
niach przy ul. Wareckiej i Koszy-
kowej stwierdzono powiększenie
zakładów bez uzyskania na to
pozwolenia, co do drukarni „Fka-
demickiej*, stwierdzono, że fun-
kcjonuje ona bez posiadania
pozwolenia.

Protokóły z oględzin drukarń
przedłożane będą władzy prze-
mysłowej do decyzji.

£ baszty nad Bugiem.
„Wieczór Warszawski” za „Ro-

botnikiem* podaje nowe wieści
z Brześcia nad Bugiem:

„Więźniowie brzescy siedzą w
celach po dwóch, przeważnie w
ten sposób, że b. posłowi z klu-
bu polskiego towarzyszy ktoś z
aresztowanych b. posłów z klubu
ukraińskiego czy białoruskiego.
Spacery odbywają się celami i
wobec tego więźniowie nie wie-
dzą nic o towarzyszach niewoli
z innych cel.

Książek i czasopism więźnio-
wie nie otrzymują. Nie wydaje
się im papierosów. Nie mają ani
szachów, ani innych gier, nie mają
absolutnie nic na zabicie czasu.

Podczas jednej ż ostatnich wi-
zyt p. sędziego Demanta zażądali
od niego więźniowie, aby pozwo*
lono im na otrzymywanie ksią-
żek i papierosów. Prośby tej nie
uwzględniono. Więźniowie krzy-
kami i biciem w drzwi protesto-
wali. Skończyło się na tem, że
na trzy dni obostrzono areszt.
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  nych”, niesłusznie więc wiado-
mošė o Kursie Duszpasterskim,
nazwanym mylnie w  „Słowie”
zjazdem, redakcja umieszcza w
dziale „Na froncie wyborczym”,
bo kurs ma do omówienia wiele
spraw znacznie  donioślejszych,
niż nawet wybory do Ciał Usta-
wodawczych.  Niewiadomo dalej
ani prezydjum „Ūnitas", ani też
prezydjum kursu, czy komitet
endecki czyni próby wciągnięcia
księży w orbitę jego działalności,
po pierwsze dlatego, że tego fak-
tu nie było, a powtóte dlatego, |
że księża nie są materjałem, da- |
jacym się łatwo wciągać w|
orbitę czyjejkolwiekbądź dzialal-|
ności, niezgodnej z ich powola- ||
niem, bo mają swoją ideologję i |
swój własny, a dość ustalony po-
gląd na sprawy polityczne. Nie
wiadomo też ani jednemu, ani
drugiemu prezydjum o „herbat-
kach", urządzanych przez zaufa-
nych endeków, a tembardziej
nic nie wie o organizowaniu wy-
cieczek krajoznawczych, bo ani
jedno, ani drugie nie jest realne:
księża, pracujący na kursie od 10
do 8 godziny codziennie, nie mają
czasu na „herbatki*, a wycieczek
krajoznawczych nie potrzebują,
bo, będąc duszpasterzami archi-
diecezji wileńskiej, kraj swój zna-
ja nienajgorzej. k
W końcu czujemy się zmusze- |

ni podnieść, że chcielibyśmy,
aby przynajmniej nasze prace,
poświęcone wzniosłej idei paster:
stwa dusz, zostały odgrodzone od
targowiska politycznego przez
obce elementy, jak je staramy
się od tego odgrodzić sami.

Jeżeli Redakcja „Słowa” Kurs
Duszpasterski, zbiegiem okolicz-
ności zwołany w okresie przed-
wyborczym, chce ustawić „na
froncie wyborczym”, ma w tem
swoje aż nadto widoczne cele,
ale całkiem obce księżom Wy-
kładowcom i Słuchaczom kursu.

Za Prezydjum Kursu
Ks. H. Bojaruniec.

Za Prezydjum Zw. Kapł. „Ulnitas*
Ks. L. Zebrowski.
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Paczki od rodzin z ciepłą bie-
lizną i innemi przyborami osobi-
stemi nie wszystkim zostały wy- |
dane. Trzeba się dobrze „sprawo-
wać” i stawać często do raportu,
aby „zasłużyć” na paczkę, albo do-
datkowy koc.

Rygor w więzieniu jest woj-
skowy i od więźniów wymaga się,
aby „stawali na baczność przed
oficerami, aby w odpowiedni spo-
sób rozmawiali etc. Na tem tle
powstają częste zatargi.

Co pewien czas więźniowie
posyłani są do kąpieli. (brania
wtedy idą do dezynfekcji. Po kil-
kakrotnem wyparzaniu ubrania
kurczą się, niszczą i wyglądają, !
jak łachmany. Każdej „kąpieli“
towarzyszy golenie i strzyżenie
głowy przez więziennego cyrulika.
£4 W celach jest zimno, mimo
to nie wszyscy więźniowie otrzy-
mują drugi koc, i nie wszyscy
nawet korzystać mogą z palt.

Żywność jest dostarczana z
kuchni więziennej, Ci, którzy przy
aresztowaniu mieli pieniądze przy
sobie, mogą od czasu do czasu
otzymać coś niecoś z miasta”.

„Robotnik“ donosi zaš co na-
stępuje:

„Wobec celowo rozsiewanych
przez czerwoną prasę pogłosek
o rzekomem pozwoleniu na do-
starczanie żywności b. posłom,
oraz na widzenie się z rodzinami,
stwierdzamy, że na złożone w tej
sprawie wnioski obrońców do-
tychczas żadna pomyślna decyzja
nie zapadła”.

Z sali sądowej. |
Proces policjanta, który w
pościgu zastrzelił kupca

Rutsztejna.
Wczoraj lll-ci wydział karny

sądu okręgowego pod przewod-
nictwem p. sędziego Cz. Sienkie-
wicza przy udziale pp. sędziów
Miłaszewicza i Kalinga rozpozna-
wał sprawę posterunkowego Fe-
liksa Turkowskiego, oskarżonego
przez urząd prokuratorski o za-
bójstwo Lejzera-Josela Rutsztej-
na, przekraczając granicę obrony
koniecznej.

Głośna ta sprawa w świetle
aktu oskarżenia przedstawia się
jak następuje:
W nocy z 22 na 23 lipca ub.

r. dwaj posterunkowiprzydzieleni
do wydziału śledczego, Feliks
Turkowski i Józef Dembowski w
cywilnych ubraniach i uzbrojeni
w rewolwery udali się na obchód
|-go komisatjatu.

Po północy przechodząc wzdłuż
ul. Słowackiego dostrzegli po
drugiej stronie około grnachu
Dyrekcji Kolejowej idącego w
kierunku ul. Nowogródzkiej męż-
czyznę z zawiniątkiem w ręku.

Sądząc, iż spotkany jest kole
porterem bibuły komunistycznej,
policjanci postanowili zbadać za*
wartość paczki,
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W tym celu zarówno Turkow-
ski jak i Dembowski szybko prze-
biegli jezdnię na drugą stronę
ulicy, wzywając przechodzącego
do zatrzymania się.

Nieznajomy jednak rzucił się

do ucieczki, biegnąc chodnikiem

i rozpaczliwie wzywając ratunku.

Za nim zaś dążyli obaj po-

licjanci, z których Turkowski

strzelał z rewolweru w górę.

Kiedy ścigany dobiegał pose-

sji p. Wellera z bramy wyszedł

zaalarmowany stróż nocny Ka-

mińs«i, który usiłował zatrzymać

uciekającego, lecz ponieważ ten

zamachnał się laską, zaniechał

zamiaru.

Wreszcie przy zbiegu zul. No-

wogródzką Turkowski dopadł nie-

znajomego, który jednak natarł

na policjanta, uderzając go laską

po głowie i ramieniu.
W tym momencie Turkowski

oddał jeszcze jeden strzał raniąc

nieznajomego, który po zrobieniu

jeszcze kilku kroków, usunął się

na ziemię.
Obaj policjanci przenieśli ran-

nego do dorożki, odwożąc go na

stację pogotowia ratunkowego,

gdzie lekarz; skonstatował zgon.

Z dokumentów okazało się,

iż zabitym jest kupiec leśny Lej-

zer-Josel Rutsztejn, zamieszkały

przy ul. Słowackiego Nr. 4, który
wracał do domu, niosąc odebra-

ną z pralni bieliznę.

W wyniku dochodzenia post.

Turkowskiego postawiono w stan

oskarżenia.

W obronie jego wystąpił mec.

Jasiński, zaś w charakterze rzecz-

ników wdowy po zabitym, która
wystąpiła z powództwem  cywil-

nem o zwrot efektywnych kosz-

tów pogrzebu męża w kwocie

800 zł., zasiedli adw. Kulikowski

i Rudnicki.
Oskarżenie z urzędu wnosił

wice prokurator p. Zdanowicz.

Podsądny, odpowiadający z

wolnej stopy, zajął miejsce na

ławie oskarżonych w mundurze i

odznakach. j
Do winy nie przyznał się,

twierdząc, iż strzał padł wypad-

kowo, spowodowany uderzeniem

ściganego, jak sądził, przestępcy.

Sąd zbadał świadków, a mię-

dzy innymi policjanta Dembow-
skiego biorącego udział w pości-

gu, stróża Kamińskiego i p. Czy-

żową, która słyszała wezwania o

ratunek oraz zwierzchników pod-

sądnego komisarza Rusta i kie-

rownika wydz. śledczego pkom.

Wasilewskiego.
W rozprawie stron prokurator

Zdanowi z, dopatrując się wielu

okoliczności łagodzących, żądał

jednak ukarania podsądnego za

przekroczenie obrony koniecznej,

skutkiem czego spowodował za-
bójstwo niewinnego człowieka.

Mec. Kulikowski oraz adw.
Rudnicki, energicznie popierając

oskarżenie, prosili o zasądzenie

powództwa cywilnego na rzecz
ich mocodawczyni.

Mec. Jasiński w pięknej mo-
wie zobrazował stan psychiczny

Turkowskiego, który będąc prze-
konany, iż ma do czynienie z
z przestępcą wyczerpał wszystkie

sposoby by go ująć i unieszkod-

liwić, a fatalny strzał padł wbrew
jego woli, przypadkowo.

Sąd po naradzie, przychylając
się do wywodów obrony, pod-
sądnego Turkowskiego uniewinił.

Oskarżyciel publiczny zapo”
wiedział odwołanie się na ten

wyrok do sądu RAS ug
OS.
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KRONIKA.
Z miasta.

— Tydzień Polskiego Białe-
go Krzyża odbędzie się od 5 do
10 bm. W tym czasie we wszyst-
kich kinach, teatrach, restaura-
cjach i kawiarniach będą zbiera-
ne datki.

Żołnierz Polski, obrońca na-
szych granic i naszego bytu, jako
najofiarniejsze Dziecię Ojczyzny,
ma prawo do najtroskliwszej
opieki całego swego społeczeń-
stwa.

Moralnym obowiązkiem kaž-
dego obywatela jest dać żołnie-
rzowi strawę duchową, której
łaknie, umocnić Go w ciężkiej
pracy dla Kraju, zamienić Go w
świadomego szczytnych celów
swej služry bohaterskiego stróża
niepodległości — Żołnierza-Oby-
watela.

Zadanie to ułatwia społeczeń-
stwu Polski Biały Krzyż, który
prowadzi kursy dla poborowych
analfabetów, urządza świetlice
żołnierskie, organizuje bibljoteki,
kursy dokształcające, pokazy, wy-
cieczki, dostarcza rozrywek kul-
turalnych w postaci koncertów,
przedstawień teatralnych i kine-
matograficznych.

Sprawy miejskie.

— Jak urządzić wielki park
miejski? W Magistracie odbyło
się posiedzenie specjalnej komi-
sji powołanej do rozplanowania
Altarji i ogrodów miejskich, w
związku z utworzeniem wielkiego
parku.
W wyniku dyskusji uchwalono

zwrócić się do Magistratu m.
Wilna o sprowadzenie kilku wy-
bitnych fachowców do opraco-
wania planu. d

Sprawy administracyjne.
— Wyjazd wojewody p.

Raczkiewicza do pow. Bra-
sławskiego. Wojewoda wileński
p. Raczkiewicz wyjechał wczoraj
w towarzystwie naczelnika wy-
działu bezpieczeństwa p. Bru-
niewskiego na inspekcję powiatu
brasławskiego.

Inspekcja potrwa 2 dni. d

Sprawy podatkowe'
— Podatki w listopadzie.

Ministerstwo Skarbu przypomina
płatnikom podatków  bezpośre-
dnich, że w listopadzie b. r. pła-
tne są następujące podatki: 1) do
15 listopada—miesięczna zaliczka
na podatek przemysłowy od obro-
tu, osiągniętego w październiku
r. b. przez przedsiębiorstwa han-
dlowe I i II kat. i przemysłowe
1—5 kategorji, prowadzące prawi-
dłowe księgi handlowe, oraz przez
przedsiębiorstwa sprawozdawcze;
2) do 15 listopada b. r. — wpłata
Il raty podatków gruntowych za
bieżący 1930 r.; 3) w ciągu listo-
pada — wpłata państwowego po-
datku od nieruchomości za IIl
kwaitał r. b., tudzież od lokali i
od placów niezabudowanych za
4ty kwartał b r.; 4) w ciągu li-
stopada — nabywanie świadectw
przemysłowych i kart rejestracyj-
nych na rok 1931; 5) do 7 listo-
pada b. r. podatek dochodowy
od uposażeń służbowych, emery-
tur i wynagrodzeń za najemną
pracę — potrącony w ciągu paź-
dziernika 1930 r. Nadto płatne są
zaległości podatków odroczonych
i rozłożonych na raty z terminem
płatności w listopadzie, tudzież
podatki, na które płatnicy otrzy-
mali nakazy płatnicze, również z

terminem płatności
siącu.
— Świadectwa przemysło-

we na rok 1331. Wobec zbliża-
jącego się terminu nabywania
świadectw przemysłowych i kart
rejestracyjnych na rok podatko-
wy 1931, Min. Skarbu polecilo
wszystkim izbom skarbowym, aby
bezzwłocznie podały do wiado-
mości płatników państwowego po-
datku przemysłowego, termin na-
bywania świadectw przemysło-
wych i kart rejestracyjnych, z po-
daniem ceny świadectw przemy-
słowych i kart rejestracyjnych
według kategoryj i klas miejsco-
wości.

Jednocześnie Min. Skarbu po-
leciło wszystkim izbom skarbo-
wym wydać podwładnym sobie
urzędom skarbowym i kasom
skarbowym zarządzenia, niezbę-
dne do rozpoczęcia akcji wyda-
wanią świadectw przemysłowych
i kart rejestracyjnych na rok po-
datkowy 1931. Nadto wydawane
będą odpowiednie zarządzenia,
mające przedewszystkiem na ce-
lu utworzenie pomocniczych kas
skarbowych i zapewnienie płatni-
kom należytej obsługi w okresie
nabywania świadectw przemysło-
wych.

w tym mie-

Sprawy kolejowe.
— Kolej wałczy z deficytem.

Wileńska Dyrekcja Kolejowa otrzy-
mała z Ministerstwa Komunikacji
okólnik, polecający zastosowanie
jeknajdalej idących oszczędności
w gospodarce kolejowej nietylko
w dziedzinie wydatków dużych
lecz i małych.

Zastosowanie tych oszczęd-
ności jest koniecznem dla utrzy-
mania ścisłej równowagi budże-
tu kolejowego, który walczv z
trudnościami wobec wydatnego
zmniejszenia się wpływów prze-
wozowych. (d)
— Opieka nad chorymi na

gruźlicę kolejarzami. Jak się
dowiadujemy, Wileńska Dyrekcja
Kolei Państwowych zamierza po-
djąć akcję opieki nad kolejarzami
chorymi na gruźlicę. Akcja ta ma
na celu budowę kolonii zdrowot-
nej dla chorych na gruźlicę ko-
lejarzy. Sanatorjum we Włodawie
jest niewystarczające. (d)

Sprawy szkolne.
— Wycieczka inspektorów

szkolnych. Do Wilna przybyła gru-
pa inspektorów szkolnych—uczest-
ników zorganizowanego przez Mi-
nisterstwo W. R. i O. P. dwumie-
sięcznego kursu dla inspektorów
szkolnych. Inspektorzy zwiedzają
szkoły i zakłady naukowe położo-
ne na terenie miasta. (d)

Z życia stowarzyszeń.
— J.E. Ks. Arcybiskup Jał-

brzykowski w Kole Pol. Ma-
cierzy Szkolnej. W sobotę dnia
1 listopada r. b. o godz. 6 w
J. E. Ks. Arcybiskup R. Jałbrzy-
kowski w towarzystwie Ks. J.
Wojczunasa zwiedził Koło Pol.
Macierzy Szkolnej im. T. Koś-
ciuszki w Wilnie przy ul Turgiel-
skiej Nr. 12.

Dostojnego gościa przy wej-
ściu do lokalu spotkał Zarząd
Koła z prezesem Koła p. K. Ole-
chnowiczem—Czerkasem na cze-
le. Przy wejściu zaś na salę, wy-
pełnioną publicznością, dziatwa
z przedszkola ustawiona szpale-
rem powitała Arcypasterza pieš-
nią powitalną, dwoje dzieci wy-
powiedziało okolicznościowe wier-

WE

 

Przy rozmaltych niedomogach
naluralna woda gorzka Franciszka-Józefa
działa przyjemnie i znacznie zmniejsza
te dolegliwości, często nieraz mała ilość
działa już pewnie. Prace lekarzy gine-
kologów jednogłośnie stwierdzają łagod-
ne działanie wody Franciszka-Józefa,
która nadaje się do delikatnego ustroju
kobiecego. Żądać w aptekach i drogerj.

 

 

sze i wręczyło wiązankę żywych
kwiatów.

Następnie powitał Go imie-
niem członków Koła i zebranej
publiczności prezes Koła p. Olech-
nowicz-Czerkas i złożył krótkie
sprawozdanie z działalności Koła
oraz wręczył J. E. album foto-
grafji z życia Koła, jako upomi-
nek.

Po zwiedzeniu szczegółowem
bibljoteki, czytelni i klasy przed-
szkoła J. E. przyglądał się wy-
stawionemu na scenie z udziałem
dzieci z przedszkola żywemu obra-
zowi: „Wiara, Nadzieja i Miłość”
na tle gustownej dekoracji. Po
zakończeniu obrazu odbyła się
wspólna fotografja.

— Z Sokoła. Zarząd P. T. G.
„Sokoł” przypomina swym człon-
kom o dzisiejszej zbiórce Stałych
Drużyn Sokolich. Początek o g.7
m. 30.
— 0 książkę polską dla Ro-

daków na Obczyźnie. Stowarzy-
szenie Opieki Polskiej nad Roda-
kami na Obczyźnie zwraca się
zwyczajem dorocznym do społe-
czeństwa polskiego i prosi o po-
moc w zebraniu książek dla Po-
laków zamieszkałych poza grani-
cami kraju. Książki te posyłamy
im na Gwiazdkę, że zaś idą czę-
sto daleko, bo do Ameryki i
Australji, prosimy zatem o możli-
wie wczesne przesyłanie ich do
Biura Stowarzyszenia Opieki nad
Rodakami, Plac E. Orzeszkowej
Nr. 11/6, od 1-szej do 2V, co-
dziennie za wyjątkiem niedziel.

Poczta i telegraf.
— Akademja. W dniu 8 bm.

o godzinie 8-ej w lokalu Ogniska
Kolejowego odbędzie się akade-
mja ku upamiętnieniu dziesięcio-
lecia zwycięskiego odparcia na-
jazdu bolszewickiego i oswobo-
dzenia Wilna przez gen. L. Zeli-
gowskiego, urządzona staraniem
pracowników pocztowych.

Sądy.
— Prace sądu na prowincji.

Wydział karny sądu okręgowego
w Wilnie w składzie wiceprezesa
p. Michała Kaduszkiewicza oraz
pp. sędziów BrzozowskiegoiSzpa-
kowskiego wyjechał do Głębo-
kiego, gdzie w okresie od dn. 6
do 12 b. m. rozpoznawać będzie
sprawy karne, wynikłe na terenie
pow. dziśnieńskiego.
— P. sędzia Bobrowski w dn.

od 6 do 12 b. m. rozpozna w Li-
dzie w trybie RESEPOYA 54
spraw karnych. 5

Odczyty.
— Odczyt Polskiego Czer-

wonego Krzyża. Zarząd Wileń-
skiego Okręgu Polskiego Czerwo-
nego Krzyża w celu zapoznawa-
nia szerokich warstw społeczeń-
stwa z podstawowemi wiadomo-
ściami z zakresu hygjeny, wzna-
wia popularne odczyty, wygłasza-
ne przez miejscowych p. p. Le-
karzy.

Pierwszy taki odczyt odbędzie
się w Sali Kina „Šwiatowid“ Mic-
kiewicza 9, w nadchodzącą nie-
dzielę, 9 b. m. o godzinie 12-ej
w południe, pod tytułem „Jaglica
i jej zapobieganie" z demonstracją
odpowiednich obrazów świetlnych
pod kierownictwem Dr. Med.

 

1. Rucznika (Kierownika I Lotnego
Oddzialu Okulistycznego Wileń-
skiego Oddzialu Polskiego Czer-
wonego Krzyża), wygłoszony przez
Dr. Med. A. Bussela. Wstęp na
odczyt bezpłatny.

Kronika policyjna.
— Echa ograbienia składu

jubilerskiego p. Malinowskiego
(daw. Perkowskiego). Na skutek
listów gończych ujęty został we
Włocławku ostatni członek ban-
dy włamywaczy do sklepu jubi-
lerskiego p. Malinowskiego, nie-
jaki Szczechowicz Stanisław vel
Ogrodniczek.

Aresztowany włamywacz usi-
łował z kolegami dokonać wła-
mania do Kasy Stefczyka.

Włamywacza pod silną eskor-
tą przywieziono do Wilna i osa-
dzono w więzieniu na Łukisz-
kach. d

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

Przedstawienie popularne. Dziś po
cenach najniższych Szerriff'a „Kres wę-

drówki*.
-— Jutrzejsza premjera. Od dnia

jutrzejszego na repeztuar Teatru na
Pohulance wchodzi psychologiczna sztu-
ka E. Surguczewa „Skrzypce jesienne".

— Teatr Miejski w „Lutni“.
Przedstawienie popularne. Dziś ukaże
się Erwina „Pierwsza peni Frazerowa".
Ceny miejsc najniższe od 30 ar.

— „Nie rzucaj mnie Madame".
Wskutek oczekiwanego przyjazdu au-
tora, premjera sztuki „Nie rzucaj mnie
Madame“ S$. Kiedrzyńskiego, przesuniętą
zostala na sobotę najbliższą.

— Przedstawienie dla młodzieży
szkolnej w Teatrze na Pohulance
odbędzie się w sobotę o godz. 3 m. 15
po poł. Szerriiffa „Kres wędrówki".
Ceny miejsc najniższe.

— Przedstawienia popołudniowe
w Teatrech Miejskich. W niedzielę w
Teatrze na Pohulance po cenach zniżo-
nych „Młody las* J. A. Hertza.

W Teatrze „Lutnia” „Widma“ S. Mo-
niuszki.

POLSKIE RADJO WILNO.
Program:

Czwartek, dn. 6 listopada 1930 r.
11,58. Czas. 4
12,10. „Kącik dla kobiet".
1235. Poranek szkolny z Filhar-

monji.
15,50. Państwowy Instytut Ekspor-

towy.
16,30. Koncert symfoniczny (płyty).
17,15 „Budzące się Grodno"*—odcz.

wygł. Witold Hulewicz.
17,45. Koncert solistów — prof. Wł.

Kalinowski (organ) i prof. H. Solomo-
now (skrz.).

18,45. Kom. Akad. Koła Misyjnego
w Wilnie.

19,10. Kom. rolnicze.
19,25. Muzyka z płyt.
20,00. Feljeton.
20,15. „W šwietle rampy*—no-

wości teatr. omówi Tadeusz Łopa-
lewski

20.30. Muzyka lekka
21,30. „W zimowy wieczór” — Elizy

Orzeszkowej, radjof. Witolda Hule-
wicza

22,15. Koncert solisty z Warszawy.
22,00. Muzyka taneczna.

Wielki sezon radjowy.
Rewja talentów I sław światowych.

Kierownictwa programowe  stacyj
nadawczych całego świata pracowały
usilnie nad ustaleniem ramowych pro-
gramów najbliższego sezonu, nakreśla-
jąc zasadnicze linje, których się trzy
mać należy. Kaźda radjostacja, opie-
rając się na doświadczeniach ubiegłych
lat, slara się podrieść swój poziom w
trosce o rozwój radjofonji i pozyskanie
dla radja coraz to nowych zwolen-
ników.

Przed dyrekcją „Polskiego Radja“
stanęło trudne zadanie opracowania
możliwie na najwyższym poziomie sto-
jącego programu, wobec uruchomienia
z początkiem roku przyszłego olbrzy-
miej centralnej stacji nadawczej, która
według zapewnnień fachowców, słysza-
na będzie na detektor w całej prawie
Polsce.

Bardzo interesująco przedstawia się
sezon muzyczny „Polskiego Radja*.
Kierownictwo muzyczne zapowiada sze-
reg koncertów, w których wezmą udział
siły pierwszorzędne o sławie światowej.
Poza artystami i śplewakami, których
usłyszymy dzięki transmisjom koncer-
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tów z Filharmonji Warszawskiej i wy-
stępom wstudjo, polskie stacje na-
dawcze transmitować będą w przy-
szłym sezonie kilkadziesiąt najświe
tnietniejszych koncertów międzynaro-
dowych.

ltak w tej rewji tałentów i sław
błyszczeć będą takie nazwiska, znako-
mitości  śplewaczych, jak: Elžbieta
Schumann, jak Kiepura | Józefa Mano-
warda; słynni soliści - skrzypkowie: Pa-
weł Kochański, Jerzy Kulenkampf, N.
Milstein, P. Popoff, Vasa Pryhoda, Zol-
tan Szekely, Józef Szigeti, Franciszek
Vocsey; wiolonczeliśbi: Emanuel Feuer-
mann, Arnold Marig Fóldosy, Henryk
Mainardl, Grzegorz Piatigorski, Juro
Tkalcic; pianiści: Aleksander Braiłowski,
Robert Casadesus, Walter Gieseking,
Jolles Heinz, Alfred Hoehn, Alfred Cor-
tot, Mikołaj Orłow, Franciszek Osborn,
Marycy Rosenthal, Artur Rubinstein,
Igor Strawiński i wreszcie kapelmistrze:
Herman Abendroth, Kresimir Barano-
vic. Oskar Fried, Jerzy Georgescu,
Eryk Kleiber, Otton Klemperer, Rudolf
Nilius i Igor Strawiński.

Wszystkich tych artystów, którzy
znasi są dobrze scenom operowym
i estradowym całego świata, słuchać
będą w całej Polsce za pośrednictwem
stacji centralnej i rozgłośni prowincjo-
nalnych posiadacze aparatów detekto-
rowych

Zaznaczyć nalęży, iż z pośród wy-
mienionych artystów takie sławy, jak
Jan Kiepura, Paweł Kochański i Artur
Rubinstein, wystąpią w reprezentacyj-
nych polskich koncertach międzynaro-
dowych, które transmitowane będą
przez wszystkie radjosłacje europej-
skie.

Poza działem muzycznym przygo-
towuje „Polskie Radjo* szereg sensa-
cyj również i w innych działach progra-
mowych, a więc: w literackim i odczy-
towym.

Radjo sprawiło, iż sztuka i to naj-
wyższa sztuka przychodzić będzie sama
do radjosłuchaczów, dając im maksi-
mum wzruszeń artystycznych. Na sze-
roką skalę zakrojone poczynania „Pol-
skiego Radja* przyjmie z radością pol-
ski Świat radjowy, który rozszerzy się
ogromnie.

ROZMAITOŚCI.
Ciekawy fortel przemytni-

ków alkoholu.
Jimmy Walker, popularny bur-

mistrz Nowego Yorku, przedsię-
brał pewnego dnia oficjalną wy-
cieczkę na własnym jachcie, poza
obręb przystani. Nim upłynęły
dwie godziny od chwili wyjazdu
Walkera, wszystkie policyjne stat-
ki i wszystkie łodzie stražnicze,
pełniące nadbrzeżną służbę celną,
zostały zaalarmowane przez usil-
ne wołanie o pomoc: „S. O. S."
brzmiało z przestworzach, Jimmy
Walker znajduje się w niebezpie-
czeństwiel O sto mil od Long
Island, jacht jego jest bliski zato-
niecia! Na to wezwanie, wszystkie
policyjne statki i wszystkie łodzie
celne wybrzeży, skierowały się na
pełne morze, śpiesząc na pomoc
zagrożonemu jachtowi. Nikt z
urzędników policyjnych nie chciał
się okazać mniej gorliwym od
swych kolegów. Tej właśnie chwili
oczekiwali przemytnicy. Nie tra-
cąc czasu zgórą dwadzieścia ło-
dzi, naładowanych alkoholem,
skierowało się do wybrzeża, gdzie
w największym pośpiechu wyła-
dowały swoją kontrabandę. Gdy
jacht burmistrza, otoczony rojem
swych ratowników, wjeżdżał z po-
wrotem do portu, przemytnicy
byli już daleko, a przywieziony
przez nich alkohol, zdążył już za-
mroczyć niejedną głowę.

Osoby, wtajemniczone w sto-
sunki amerykańskie zapewniają,
że p. burmistrz działał w porozu-
mieniu z kontrabandzistami.
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Dookota Instytutu
Literackiego.

W ostatnich czasach dużego
rozgłosu w sferach artystycznych
nabrała sprawa utworzenia Insty-
tutu popierania polskiej twórczo-
ści literackiej, w skróceniu prze-

zwanego Instytutem Literackim.

Wywołała ona istną powódź gło-
sów publicznych, z których naj-

ważniejsze chcemy tu objektyw-
nie przedstawić, powstrzymując
się narazie od wszelkich komen-
tarzy i wesołych zapatrywań.

dHistorycznie biorąc, sprawa
przedstawia się tak:

Przypominamy wszyscy nie
tak dawne a przewlekłe debaty
w sferach literackich na temat:
Akademja Literatury czy Izba Li-
teracka, debaty i spory, zakoń-
czone w r. ub. na Ogólnopo!skim
Zjeździe Literatów w Poznaniu,
gdzie powzięto jednomyślną u-
chwałę o potrzebie powołania do
życia Akademji. Uchwałę przed-
łożono czynnikom miarodajnym
do zatwierdzenia i czekano mo-
żliwości jej zrealizowania. Tym-
czasem z rozmaitych względów
(nie najmniej ważnym jest gospo-
darczy stan państwa) sprawa po-
szła w odwłokę. Lecz zło, chwasz-
czące się w polskiem pišmien-
nictwie współczesnem, nie daje
na siebie czekać: mnożą się z
przeraźliwym objawem ekspan-
šywnošci „ramoty i  ramotki“,
przekłady tandety zagranicznej
žalewają nasze rynki księgarskie,
a wielkich, na europejską miarę
zakrojonych, dzieł sztuki jak nie-
mna, tak niema. Złu temu, choć-
by w pewnej mierze, postanowił
Rona Fundusz Kultury
arodowej przy Prezydjum Rady

Ministrów i wyasygnował sub-
| wencję nowopowstalej organizacji

o charakterze prawno-społecznym
p. n. Instytutu popierania pol-
skiej twórczości literackiej. Od
kilku miesięcy toczono narady
wstępne i oto w październiku rb.
ujawniono zatwierdzony przez
Min. W. R. i O.P. statut nowej
organizacji. W myśl tego statutu
Rada Instytutu składa się z 20
członków: 8 osób, tworzących
t. zw. Komitet, 6 osób, pracują-
cych twórczo w dziedzinie litera-
tury pięknej i 6 badaczy nauko-
wych. Dla zapewnienia wyższego
poziomu poczynań (o których
niżej) przyznano głos doradczy
Polskiej Akademji (Imiejetności,
która z pośród przedstawionych
jej dwóch kandydatów na człon-
ków Rady ma wybrać jednego.
Komitet założycieli ukonstytuował
się w składzie: Artur Górski, Sta:
nisław Szober, Z. Gąsiorowska-
Szmydtowa, A. Gruszecka-Nitscho-
wa, Stanigław Pigoń, Zygmunt
Bartkiewicz, Emil Zegadłowiczi
Leon Płoszewski. Cele swe określa
Instytut w sposób następujący:
wydawanie bibijoteki filozoficznej
z zakresu zagadnień teoretycznych,
dotyczących twórczości i jej form;
wydania krytyczne autorów już
to zapomnianych, już to tych z
ubieglej doby, których dzieł nie-
ma w obiegu; przekłady celnych
dzieł piśmiennictw zagranicznych;
wreszcie udzielanie subsydjów dla
autorów.

Sprawa zdawała się jasnainie
nasuwająca zastrzeżeń. Aliści po-
wstała burza, rozgorzał płomień
polemik.  Pominiemy narazie
kwestje uboczne, które się w tej
walce wyłoniły: dyskusję w spra*
wie Funduszu Kultury Narodowej
i jej kustosza p. Stanisława Mi-
chalskiego (zabierali tu głos: Boy-
Zieleński, A. Górski, Bolesław
Hryniewiecki, F. Goetel, K. Stro-

menger i in.); kwestję polskiego
„antysemityzmu” (A. Słonimski
i Boy); wyjaśnienie, jak się miała
sprawa z „Pamiętnikiem War-
szawskim” (L. H. Morstin i J. Pa-
randowski); wiedomość co do
stanu wydania „sejmowego” dzieł
Mickiewicza (A. Górski) i t. d.
Przyjrzymy się jedynie głosom
głównych polemistów, zarówno
opozycjonistów, jak i obrońców
Instyt. Lit, oraz tym kwestjom,
które stanowią jądro problemu.

Pierwsze pociski padły z „czer-
wonej” prasy, jak zwykle nie tyle
najlepiej, co najprędzej poinfor-
mowanej. Już 14X podano wy-
wiad z Wacławem Sieroszewskim,
Ferdynandem Goetlem, Juljafiem
Tuwimem, Kazimierzem Wierzyń-
skim i Janem Lorentowiczem.
(„Express Poranny” Ne 285).
Wszyscy oni wypowiedzieli się
przeciwko celowości istnienia In-
stytutu. Odtąd już niemal każdy
dzień przynosił jakieś nowe uję-
cie sprawy, nowe szczegóły, no-
we argumenty i kontrargumenty.
Do chwili, kiedy piszemy to spra-
wozdanie, zdołaliśmy zebrać dwa-
dzieścia kilka wypowiedzi w ob-
chodzącej nas sprawie. Uderza tu
na bezstronniejszego nawet ob-
serwatora wysoka temperatura
całej polemiki, ostre, dobitne
zwroty, zabarwione nieraz ironją,
sarkazmem, a nawet inwektywy
ad hominem. Nie obeszło się
oczywiście bez wciągnięcia do
polemiki, bądź co bądź, ideowej
i traktowanej zasadniczo na płasz-
czyźnie fachowej (= literackiej),
względów ubocznych, jak np. po-
glądów. politycznych. Stąd też,
naszem zdaniem, owo roznamięt-
nienie dyskusyjne, owe szumne
nazwy, jak „afera”, „skandal” itp.
Trzem zwłaszcza głosom czolo-
wych opozycjenistów (ze względu

na reprezentatywne stanowiska,
jakie w sferach literackich zajmu-
ja) musimy przyjrzeć się bliżej.

I tak Juljusz Kaden-Bandrow-
ski czterokrotnie zabiera głos w
„Gazecie Polskiej” (N-ra 283, 285,
288 i 295). Stwierdza on „szkodli-
wość takiego instytutu, tak ze
względu na jego skład personalny,
jak typ organizacji..., jak wreszcie
ze względu na demoralizację ta-
kiego instytutu, wniesioną do
spraw i prac rozpoczętych po-
między literaturą, a miarodajnerni
czynnikami”. Rozwija dalej myśl,
że dobremu poecie i prozaikowi,
niepotrzebne są żadne „rady i na-
der wątpliwej wartości korepety-
cje”. W art. ostatnim zastanawia
się nad kwestją możliwości współ-
pracy nauki i literatury i, nie trze-
ba dodawać, wobec dzisiejszego
stosunku, ujemnego w/g niego,
nauki do literatury współczesnej,
zapatruje się pesymistycznie na
taką: możliwość. Boy-Żeleński w
dwóch niedzielnych feljetonach
„Kurjera Porannego” (N-ry 290 i
297) porusza nie tyle kwestję cen-
tralną, co rozmaite sprawy drugo-
planowe. Pierwszy artykuł kończy
temi słowy: „Wnoszączlisty pier-
wszych członków. Instytutu, którzy
rozstrzygną raz na zawsze, po-
niekąd o dalszym jej składzie, ja-
snem jest, że organem Instytutu
będzie „Myśl Narodowa”. Pomyśl-
cie tylko: — ciągnie dalej — w
obecnej chwili ostrych antagoni-
zmów politycznych, w chwili, gdy
tyle mówi się o despotyzmie, o
terrorze, pan Michalski, za pienią-
dze rządu, organizuje jaczejkę en-
decką i zapomocą subtelnego sta-
tutu zastrzega jej,
ków, monopol popierania publi-
cznym groszem twórczości lite-
rackiej*. A w drugim m. in. pi-
sze: „Kilku ludzi, korzystając Z

na wiek wie:

manji chorego człowieka [to zn.
St. Michalskiego] i grająe w jego
dudkę, opanowało fundusz publi-
czny, opanowało go podstępnie,
tajemnie, konspiracyjnie, unikając
światła dziennego, poto, aby nim
rządzić arbitralnie, na rzecz ko-
terji i na rzecz pokątnej ideologji
obłudnego frazesu*. Ferdynand
Goetel w „Wiadomościach Lite-
rackich (Nr. 44) omawia właści-
wie sprawę funduszu kultury na-
rodowej i tylko w ostatnim ustę-
pie nawiązuje do kwestji powsta-
nia Instytutu, które uważa za
„zniewagę”, wyświadczoną litera-
tom. Przytacza takie oto słowa:
„Wychowawców nie potrzebuje-
my. Moralizatorėw... przejrzymy
nawskroš, sędziów zapytamy o
mandaty, mentorów wyśmiejemy,
a od głupców odwrócimy się ple-
cami”...

Z tych i szeregu innych gło-
sów, można wyciągnąć pewne
wnioski. Zródłem niezadowolenia
jest: 1) poświadczenie, że Instytut
Lit. będzie „namiestką” Akademii
Literatury; 2) fakt, że powstał on
bez porozumienia się z literatami
i literackiemi zrzeszeniami; 3) mnie-
manie, że skład personalny Inst.
jest „dobrany nietrafnie i pozba-
wiony koniecznego autorytetu i
4) upatrywanie w powstaniu Inst.
„chęci podporządkowania spraw
j interesów ljterackich, nadzorowi
i kompetencji naukowców” przez
łączność z R Ak.sa i K 55
rofesorów-polonistów. (Zob. „Tyg.

filustr.* Nr. 43).
Na wysunięte zarzuty odpo-

wiedział Artur Górski („Kurjer
Warszawski” Nr. 287). Podał do
wiadomości ogółu najbliższe ża-
miary wydawnicze Instytutu (wy-
danie wyboru pism A. Dygasiń*
skiego, lg. Matuszewskiego, Anto-
niego Sygietyńskiego; wydanie z

rękopisów dzieł Tad. Micińskiego;
dokończenie edycji miriamowej
Norwida; i t. d.), wyjaśnił, jaki
charakter ma mieć Instytut oraz
czem kierowano się w doborze
personalnym Komitetu (Zarząd
Inst. celowo składa się z ludzi
„nie obciążonych polityką stron-
nictw literackich"), stwierdził
wreszcie, że Inst. nie przywłaszcza
sobie kompetencyj przyszłej Aka-
demji Literatury i bynajmniej
powstania jej w sensie negatyw-
nym nie przesądza.

Wyjaśnienie to jednak nie
wszystko wyjaśniło. Z opu stron
zaczęły odzywać się dalsze głosy
(prócz wymienionych wyżej: Hry-
niewiecki, Lorentowicz, Rzymow-
ski, Słonimski, Szober, Wasilew-
ski i in.) i walka zawrzała ze
zdwojoną mocą. Ponoć i zrzesze-
nia literackie wypowiedziały już
swoją opinję. Z drugiej strony w
ostatniej chwili dowiadujemy się
o zbiorowym proteście profeso-
rów wyższych uczelni ze wszyst-
kich miast uniwersyteckich Pol-
ski, w ilości 137 osób, repreze-
tujących najrozmaitsze przekona-
nia, mimo to solidarnie występu-
jących przeciwko metodom wal-
ki, użytych wobec p. St. Michal-
skiego. Z profesorów wileńskich
protest podpisali: Wł. Dziewulski,
St. Ehrenkreutz, |. Jaworski, St.
Kościałkowski, A. Parczewski, St.
Pigoń, F. Ruszczyc, K. Sławiński,
W. Staniewicz, L. Sleńdziński, M.
Zdziechowski i w. in.
W chwili obecnej nie chcemy

wypowiadać swego zdania, ani
wyrokować, gdzie racja, ani wresz-
cie zgadywać, kto zwycięży. Bez-
sporną jednak wydaje się rzeczą,
że dyskusja jeszcze nie ukończo-
na. Niechby się stala jak naj-
bardziej owocną dla naszej kulturyi

L. Sienkiewicz,
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Projekt budowy wielkiej przetwórni

mięga w Wilnie.
W dniu wczorajszym w urzę-

dzie wojewódzkim odbyła się pod
przewodnictwem p. wojewody
Raczkiewicza konferencja w spra-
wie budowy w Wilnie rzeźni, be-
koniarni i chłodni.
W konferencji wzięli udział

przedstawiciele „sfer rolniczych,
przemysłowych, gospodarczych,
miejskich i wojskowych Žgen.
Litwinowiczem. Z Warszawy przy-
byli na tę konferencję zastępca
naczelnego dyrektora P. B. R.
p. J. Borowski, dyr. działu prze-
twórnictwa tegoż banku, p. Ja-
błonowski oraz prof. W. Iwanow-
ski. Ogółem przybyło 50 osób.
Konferencję otworzył z upowa-
żnienia wojewody dyrektor od-
działu wileńskiego-P. B. R., p. L.
Maculewicz.

Jak wynika z referatu p. dyr.
Maculewicza, projekt utworzenia
w Wilnie wielkiej bekoniarni po-
wstał wówczas, gdy przekonano
się, że powstała niedawno spół-
dzielcza przetwórnia mięsa w Woł-
kowysku, która miała obsługiwać
również województwo wileńskie
nie jest w możności sprostać
zadaniu. |Inicjatywę wziął na sie-
bie Państwowy Bank Rolny.

Ponieważ już poprzednio zo-
stał przeprowadzony szereg prac
przez Magistrat i Izbę Przemy-
słowo-Handlową, przeto dla roz-
patrzenia posiadanego materjału
i zaznajomienia się z dezydera-
tami kół zainteresowanych — od-
była się w ubiegłym tygodniu
przygotowawcza konferencja. Wy-
niki tej konferencji w postaci
krótkich referatów  informacyj-
nych przedložyli dyr. Miśkiewicz
i inż. Budny.

Tezy przedstawione przez re-
ferenta rozwinął w swym korefe-
racie przedstawiciel Magistratu
m. Wilna inż. Budny.

Nastąpił referat prof. Wacława
Iwanowskiego z Warszawy 0 za-
sadach organizacji gospodarczej,
finansowej i technicznej rzeźni
bekoniarni i chłodni w Wilnie.
Przeprowadzona dyskusja stwier-

dziła, że sprawa jest bardzo aktu-
alna, że budowa jest konieczna.
Wyłonionc przeto komitet, który
opracowuje techniczny projekt
i plan gospodarczy.

Komitet ten objął wszystkich
członków istniejącego dotychczas
komitetu magistrackiego, w któ-
rym zasiadali również przedsta-
wiciele urzędu wojewódzkiego
iw dniu dzisiejszym uzupełniony
został przedstawicielami  rolnic-
twa, Izby Przemysłowo-Handlowej,
wojskowości, Państwowego Banku
Rolnego i t. d. d
NESENIAISIMIST

Popierajcie Polską Macierz
Szkolną.

Wileńska 15—5.

Sala Miejska, ul. Ostrobram-
ska 5
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Od dnia 6 do 9 listopada 1930 roku
włącznie będą wyświetlane filmy:

ne (Ślim). Režyserja: James Kruze. NAD

PIERWSZY RAZ W WILNIE!
ny przebój dźwiękowy! prod. 1930-31 r.

Al. Jolson .

Sport.
Przed X-tą olimpjadą.
W roku 1932 w Ameryce (Los

Angelos) odbędzie się tradycyjna
olimpjada, w której udział weźmie
również i Polska. Przygotowania
do olimpjady w Ameryce są już
na ukończeniu: specjalne boiska,
treki kolarskie, baseny pływackie,
korty tenisowe i t. podobne sta-
djony sportowe, czynią już dzi-
siaj kolosalne wrażenie, dając
przedsmak największego święta
w tradycji sportowego życia.
W Polsce przygotowania do

olimpjady idą w dwu kierunkach:
zawodniczym i organizacyjnym.

Władze sportowe projektują,
tak jak i w ubiegłych latach,
przeprowadzić szereg obozów tre-
ningowych i próbnych zawodów
w konkurencji zagranicznych osób,
by w ten sposób dać możność
naszym zawodnikom dojścia do
maksimum formy.

Organizacyjnie zaś obliczono
koszta wysłania ekspedycji na
350.000 zł. i dzisiaj już rozpoczę'
to zbierać wszelkie ofiary na fun-
dusz olimpijski. Polski Zw. Lekko-
Atletyczny rozpisał nawet kon-
kurs sprawności w zbieraniu wkła-
dek na powyższy cel.

Przypuszczać należy, że i wi-
leńscy sportsmeni wrzucą swe
grosze do ogólnej urny, by choć
w-ten sposób przyczynić się do
ogólnego wysiłku, jaki czeka sport
polski przed olimpjadą w Los An-
gelos.

Z życia organizacyjnego.
Życie sportowe na boiskach,

jeżeli jeszcze nie zamarło, to już
ostatnie przeżywa dnie swego ist-
nienia, przenosząc się do sal gi-
mnastycznych, by rozpocząć no-
wy etap pracy przed zbliżającym
się sezonem sportów zimowych.

Organizatorzy zaś mają moc
pracy w najrozmaitszych komi-
sjach, zebraniach i konferencjach,
szukając nowych dróg i nowe
snując plany na przyszłość, a za-
razem reasumując przeszłość.

Bokserzy przez dwie godziny
płakali nad smutnym losem, któ-
ry pozostawia ich zawsze w sa-
motności, bez należytej opieki.

Narciarze z biciem serca cze-
kają zimy, ale nie wiedzą, czy
doczekają śnieżnych dni i czy
będą mogli odrobić utracony se-
zon ubiegłej zimy.

Wioślarze pochowali swe ło-
dzie i w żałobnym nastroju, od
czasu do czasu specerują brze-
giem Wilji.

Piłkarze jeszcze czasami na-
miętnie wychodzą tryumfatorsko
na pożółkłe trawy boiska, ale w
sercu mają smutek tragedji.

Lekkoatleci wolno, ale już zdej-
mują pantofle, układając tabelki
swoich życiowych rekordów.

Kolarzom pająki zaciągają ażu-
rowe siatki.

3 m. 30. Początek seansów

Tryumfal-

«Szalony Książe»

  

BOZĘW

Jedni więc w smutku żegnają
ciepłe, słoneczne dnie, a drudzy
wyciągają swe ramiona i chcą
już witać każdego ranka, białe,
śniegiem obsypane wzgórza.

A tymczasem mglista jesień.
Ja Nie.

m

z kraju.
Zabrzezie (pow. Wołożyń-
ski) ku czci poległego nie-

znanego żołnierza.

W czasie walk z bolszewikami
we wsi Zabrzezie w pow. Woło-
żyńskim poległ żołnierz polski
nieznanego nazwiska, którego w
tejże wsi ludność  pochowala.
Przez długie lata grób jego był
zapomniany. Dopiero obecnie
zakrzątnięto się nad doprowadze-
niem mogiły do porządku. Dnia
2 b. m. w dzień zaduszny odbyła
się uroczystość ku czci owego
bezimiennego żołnierza polskiego.

Na uroczystość przybyło do
gminy pizeszło 1,000 osób, oraz
15 delegacyj od najróżniejszych
instytucyj oraz kompanja hono-
rowa KOP. z Wołożyna.

Nabożeństwo żałobne przy
grobie, odprawił najpierw ksiądz
katolicki Borówko, a potem du-
chowny prawosławny z Dubiny,
Majewski.

Następnie wygłosił przemó-
wienie zastępca starosty p. Łyszcz-
kowski.

Po skończonom przemówieniu
kompanja 28 Baonu KOP-u spre-
zentowała broń i oddała honory
nieznanemu żołnierzowi, orkiestra
zaś Straży Ogniowej z Wołożyna,
odegrała żałobnego marsza. 7

Na zabrzeskim grobie niezna-
nego żołnierza, złożono wieńce:
cd „starosty, urzędu gminnego
Zabrzezie, od dzieci szkolnych
wsi Dubina, ze wsi Dajnawa Wiel-
ka, od inwalidów gminy zabrze-
skiej, od posterunkowych Pelicji
Państwowej w Zabrzeziu, od osa-
dników ze Skrzyplewa i Dubiny,
od Straży Ogniowej z Zabrzezia,
Filipniąt i Horodki, Stowarzysze-
nia Młodzieży Polskiej z Horo-
dziek, Związku Gospodyń Wiej-
skich, Ziemian: Makrzyckiego, Ro-
manowskich i Komara, wreszcie
od jednego z fundatorów krzyża,
p. Kulikowskiego z Wołożyna.

Taki to miała przebieg ta pięk-
na uroczystość, której równej te
strony nie znały.

Z Łużek.
Piszą nam:
Będąc przed kilku dniami na

nabożeństwie w miłym łużeckim
kościele, usłyszałem jak miejsco-
wy proboszcz czytał z ambony o
ofiarach zebranych od oficerów
5 baonu i 6 szwadronu - K.O.P.-u
w Łużkach na rzecz urządzenia
elektryczności w tymże kościele.

 

Porywający dramat ze śpiewem
w rol. gł. ulub. publiczności

 

Ale nie koniec na tem. Do-
wiedziałem się, iż 5ty baon od
pierwszej chwili swojego przyby-
cia do Łużek jest ogólnym do-
brodziejem ludności, gdyż nie-
tylko dzielnie strzeże granic Rze-
czypospolitej, ale troszczy się też
o Kościół i przychodzi ze sku-
teczną pomocą w potrzebach
miejscowej parafji. Korpus podo-
ficerski 5-go baonu potrafił na-
wet opodatkować się na rzecz
parafjalnego Kościoła. To też nic
dziwnego, że przy wspólnej ofiar-
ności baonu i parafjan oraz ener-
gji i pracy proboszcza košciolek
ten coraz to okazalej i milej wy-
gląda. W chwilach groźnego po-
żaru (1928, 29 r.) w Łużkach, gdy-
by nie 5 baon i jego pomoc i
ratunek,  spłonęłoby całe mia-
steczko. 5-ty tež baon ofiarnie
dokarmiał, ratując od głodu, dzie-
siątki rodzin na wiosnę nieuro-
dzajnych lat ubiegłych.

On też przychodzi z pomocą
Stowarzyszeniu Młodzieży Polskiej
w jego poczynaniach i pracach
kulturalno-oświatowych,  udziela-
jąc zupełnie bezinteresownie świet-
licy baonu. Dzieje się to wszystko
pod sprężystem i dzielnem do-
wództwem majora Kazimierza Ra-
wicza, dowódcy baonu. Z inicja-
tywy proboszcza ks. Stefana Osta-
niewicza istnieje też w Łużkach
Towarzystwo Pań Miłosierdzia św.
Wincentego a Paulo, gdzie z ca-
łem poświęceniem się i zaparciem
wspólnie z paniami z baonu i pa-
rafji pracuje p. majorowa Józefa
Rawiczowa, jako prezesa tegoż
Towarzystwa.
W obecnych czasach biedy i

nędzy, daj Boże więcej takich
ludzi! Viator.

Druga Sprawa b. posła
Kryńczuka.

W dniu 5 b. m. w Słonimiu
odbyła się druga z rzędu rozpra-
wa przeciwko b. posłowi z Klubu
białoruskiego robotniczo-włościań-
skiego, Kryńczukowi, oskarżone-
mu z art. 129 i 154 k. k., że w
dniu 7 stycznia r. b. w Dereczy-
nie urządził wiec, na którym pod-
burzał ludność do niepłacenia
podatków, samowolnego odebra-
nia ziemi wiaścicielom rolnym i
podziału między małorolnymi. Sąd
skazał Kryńczuka na1 rok ciężkie-
go więzienia.

Uwadze władz centralnych
P. M. S.

W swoim czasie juž zamiešci-
liśmy sprawozdanie z walnego
zebrania koła brasławskiego Pol-
skiej Macierzy Szkolnej, które,
jak wiadomo, zakończyło się wy-
rażeniem  „politycznego” votum
nieufności dotychczasowemu pre-
zesowi zarządu ks. dziekanowi

Sawickiemu.
Powracamy dzisiaj do tej spra-

wy po bliższem jej zbadaniu, by
zwrócić uwagę władz centralnych

Sztuka w 10 aktach. W rolach głównych: >———717—> Gy

William Haines, John Grawford i Karol Da-

PROGRAM: Tygodnik Aktualności Nt 122 w | akcie. Kasa czynna od g.
od g. 4. Następny program: „W kraju srebrnych lisów".

«SERCE PIEŚNIARZA»
jego mały genjalny partner FRANK LEE (bohater filmu „Spiew. Błazen”) Film ten niema nic

wspólnego z obrazem „Spiewający Błazen" jest to najnowszy przebój Al. Jolsona Wszechświatowe

powodzenie. Nad program: Rewelacyjne dodatki dźwiękowe. Seanse o g. 4, 6, 8i 10,15. Ceny zniżone na1 seans.

PRZEKAZE T LLak i iai

Chor.

| LEKARZE |

Dr. K. SOKOŁOWSKI
skórne | wene-

ryczne. Przyjm. od9—12

i 5—7.ul. Wileńska 30 n.14

Dr. Zeldowicz działeczki ziemi pod le-

  

 

Macierzy na anormalne stosunki,

jakie od pewnego czasu, w nie-
których ośrodkach zapanowały.

Obawiamy się, że Macierz
staje się objektem ataków ludzi,

którzy już w sposób analogiczny
zdołali na naszym terenie opano-
wać i zniszczyć szereg organiza-
cyj społecznych.

Ludzie ci uprawiają zazwyczaj
taktykę powtarzającą się od a do
z w sposób następujący:

Rozpoczyna się w pewnej
chwili atak na dotychczasowe
władze organizacyjne, zarzucając
im rzekome uprawianie polityki.
Zadnych zarzutów rzeczowych co
do działalności związanej z wyko-
naniem przewidzianych w statu-
cie celów nigdy się nie stawia.

Następnem stadjum walki jest
gwałtowne zapisywanie się na

członków danej organizacji ludzi,
którzy dotychczas byli względem
niej albo całkiem obojętni, albo
wręcz szkodliwi. W ten sposób
stwarza się sztuczną większość,

która następnie obala dotychcza-

sowy zarząd, wprowadza swych

ludzi do zarządu, by przy najbliż-
szej okazji uprawiać mic innego
tylko partyjnictwo sanacyjne.

Tak właśnie, według wskaza-
nej wyżej recepty odbyło się
wszystko w Brasławiu.

Przecież ze sprawozdania, któ-
rego nikt nie kwestjonował, widać
było, iż koło prosperowało do-
skonale: bibljoteka rozwinęła się
i posiadała ostatnio dwa tysiące
tomów, księgarnia, która rozpo:
częła swą działalność z 2.000 zł.
kapitału zakładowego obecnie po-
siada towaru na 43.000 zł. ceny
sprzedażnej czyli 32.000 zł. ceny
własnej.

Każdy w Brasławiu wiedział i

wie doskonale, że duszą prac

koła był ks. dziekan Sawicki. To
też w tej części zebrania żaden
głos przeciwko osobie ks. dzieka-
na nie mógł się odezwać. Fbso-
lutorjum ustępującemu Zarządo-
wi, a więc i prezesowi w osobie

ks. dziekana uchwalono, ale w

tym miejscu odrazu wylazło szyd-

ło z worka. Na widownię wystą-

pili znani działacze sanacyjni pp.:

Rytel, naczelnik urzędu skarbo-

wego i por. Bujalski. Zebrani byli
świadkami ostrej napaści na do-
tychczasowego prezesa, któremu

ci dwaj rzekomi bezpartyjnicy

poczęli zarzucać uprawianie po-

lityki. I oto mieliśmy jedyny w
swoim rodzaju widok uchwalania

apolitycznej i skupiającej ludzi

najrozmaitszych poglądów orga-
nizacji Polskiej Macierzy Szkolnej
„politycznego votum niefnošci"

zasłużonemu, ofiarnemu dziala-
czowi i kierownikowi.

Jeżeli nie znalazł się nikt

na zebraniu ktoby tym panom
dał odpowiednią odprawę, to chy-

ba dlatego, że społeczeństwo pol-

skie w Brasławiu, składające się

w większości z urzędników, jest

inteligentna
z dobremi .šwiadec-

twami poszukuje posady.
Oferty do „Dz. Wil." pod
„Zdolna“. 4221—1

Sprawy 4
E majątkowe

Do sprzedania

NA RATY

 

  

[Akuszzaki |iijanio do o: e-
AKUSZERKI nia MLECZARNIA ze)

łem urządzeniem przy

AKUSZERKA

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

dzisiaj formalnie steroryzowane i
nie śmie otwarcie wystąpić w

obronie swych przekonań, w ob-
ronie słusznej sprawy.

Stosunek dotychczasowy wspo-
mnianych panów do Polskiej Ma-
cierzy Szkolnej jest aż nadto do-
brze znany. Obydwaj oni od roku
już nie płacili składek i przy-
pomnieli sobie o istnieniu Ma-
cierzy dopiero przed walnem ze-

braniem. Wiadomo również, że

są oni duszą organizacyj takich
jak Strzelec, koła Młodzieży Wiej-
skiej i t. p., które to organizacje
chciałyby przynajmniej w części
przyswoić sobie funkcje Polskiej
Macierzy Szkolnej.

Przejezdny.

Prace drogowe w pow.
lidzkim.

ich-W ostatnich dniach
ukończone prace przy dojazdach f-
do mostu żelazno - betonowego
na kilometrze 348 na trakcie w
Zabłociu. Z dniem 25 październi-
ka ruch został już skierowany
przez nowy most.

Z powodu wykończenia prac
przy szosowaniu grobli na dro-
dze Lida — Lipniszki na 11 kilo-
metrze około Scierkowa oraz
z powodu braku dobrego i bli-
skiego objazdu, ruch samochodo-
wy z Lidy do Lipniszek skiero-
wany został przez Trokiele.

Pożar z podpalenia.
We wsi Biszy gm. Orańskiej

na szkodę Antoniego Biszy spali-

ły się gospodarcze zabudowania
wartości przeszło 10.000 złotych.
W wyniku dochodzenia ustalono,
iż podpalenia dokonała z zemsty
niejaka Okomowicz, mieszkanka
wsi Biszy. (d)

GRETA ||RREMIEMAGTR.EAST

INTROLIGATORNIA
„DZIENNIKA WILENSKIEGO“
MOSTOWA Nr. 1. TELEFON Nr. 1244

OPRAWY KSIĄŽEK, ROCZNIKOW,
KSIĄG BUCHALTERYJNYCH

IINNE ROBOTY. WYKONANIE

STARANNE. CENY PRZYSTĘPNE.
OTWARTA OD 8-ej DO 4-6j POP.

©UOKIKYRAOWRTAACTAZYC CBA

złożone w Administracji „Dziennika

OFIARY

Wileńskiego".

Dla S. W. przy ul. Połockiej — „M
Karol Paluch z Odrowąża zł. 5 gr. 24.

Dla rodziny  Mufellów -— emeryt

złot. 5. 1
Dla biednych dzieci — emeryt zł. 2.
Na pomnik 85 pułku strzelców — |

emeryt zł. 5.
Na kościół Sw. Tereni w Kamionce

F. M. zł. 2.
Na zakład dla Nieuleczalnie - Cho-

rych M. B. zł. 10.
Dla biednej w dowy D. przy ul. Lwow-

skiej — zakład introligatorski p. Kamiń-
skiego zł. 8. 1

ulicy Ostrobramskiej 8.

 

i ZGUBY i
WZP69.

 

Zginą! pies
jamnik czarny podpalany
wabi się „F'iesio*. — Od 

 

DŹWIĘKOWY KINO-TEATR Dziś! Potężna Supersensacja Dźwiękowa! Wielka atrakcja sezonu! (lubieniec publ. JACK HOLT w arcydziele Piśmienna. d 2

dźwięk: lśni, szy, o! iłością i bohat k L * CHOR. WENERYCZNE tniska po 10gr. kw. metr = y ač za wysokiem wyna

<HOLLYWOOD |Ežžekas LOTNIK oś venos cj le aaa odewana ywkga bej. POGZÓPU "SKÓRNE orz znam: budyn „Kas Id proszę grodzniem UIKalas
MICKIEWICZA NG22 szera. Dla młodzieży dozwolone. Ceny miejsc zniżone tylko na pierwszy seans. 9—12 1 5—8 w. tel. 2-77. kami przy szosie Wilno— do mogo pokoju i przy- ryjska 27, m. 2. 3044 0 0

—— ma Aiejasosode nieś mi list, który leży Z b Za

wne.-= B.rZEJGÓWICZOWA. [3 fojoźwa,” otoczona © oled GUD. vusowy 38050
KINO- |DZIŚ! Największy sukces światowy! MOTTO: „Miłości radość, Miłości ból". Najbardziej lubiana gwiazda, oryginalna, ku- ko: położona mołoczona D SOWY, K

TEATR «L U X» | sząco-piękna : rusalka BRYGIDA HELM w swej naj- Pr edziWnę|| M ty li Pit | Wzruszający Alkai eony: koblece, wener. chor. dróg ono ao.po KO PLS łom A dak

ul. Miekiewicza Nr. 11. | nowszej i najwspanialszej kreacji Rapsodja Miłości w» 1 AIMSTWO INY U TOWNJ Partnerzy: Znakomici artyści mocz. prz. 12 — 214— 6 jazd na miejsce autobu- proszę pani. Który list 6

Warwick Ward i Frank Lederer.

EIDOSTTT YO OZKWET III ISITS

 

Początek o godz. 4-ej w dnie šwiąteczne o g. 1-ej.

 

 

Ceny od 40 gr.

 

ul. Mickiewicza 24.

Doktór Blumowicz policja na miejscu. Mają-

sem o 45 minut prawle
704—9 co godzina. Kościół świa-
e tło elektryczne,

 

mam przynieść. Czy ten

telefon, w którym brat pani pi-

sze o swych zaręczy-

na Bregera—un. się.
4228

į Mieszkania Ė
i pokoje

ECTaSPRADIRAOPSPRNA)SuWORATI

POLSKIE 46 Dziś! Rewelacyjne arcydzieło film o fascynujący dramat w 14 akt. cparty na rzeczywi- Cho roby weneryczne, tek Fołuknia właściciel- h, czy ten, w któr

KINO „WANDA wszechświatowym rozgłosie p. t: Złote Piekło stych wydarzeniach poszukiwaczy złota w Kalifornji skórne i ae kalio do ka Rożańska lub w Wil- o ArAng ki S

Ul. WIELKA 30. Tel. 14-81. W roli głównej wielka tragiczka Dolores Del Rio i znakomity Slim (Karol Dane). ul. WIELKA 21 nie ul. Zamkowa 18 m. PT?Y P p ;

pp I 3 06DROZE*RARBBA1 ik
tel. 921, od 9—1 i 3—8. 20 od godz. = o ow o SW do- D: b. sa umeblo-

;
mu. 4— roczynnym wany p w dziel-

KINO- 1 | Dziśł Arcydzieło kosztem dziesiątków miljonów dolarów przy udziale 100,000 ludzi, arcyfilm wszechświatowej sław nicy Antokolskiej (przed |

TEATR «STYLOWY» | p. L: ARKA NOEGO potężne epokowe arcydzieło w 14 aktach. W roli głównej Dolores Costelo i George wał „Dr. JANINA Ko: działkę dobrej EEST košciolem šw. Piotra i

WIELKA 36. jl Uwaga: Doceniając wielkie walory artystyczne filmu Arki Noego specjalna ilustracja muzyczna — 2 orkiestry Piotrowicz-Jurczenkowa ogrodniczej gleby pod Pawła) do wynajęcia dla

Symfoniczna uzupełniona orkiestrą dętą. Ze względu na wysoką wartość artystyczną dla

PADUOKT TY FTOTOZUD. T NS

 

 

STOWARZYSZENIA TECHNIKOW POLSKICH w WILNIE
KURSY KIEROWCOW SAMOCHODOWYCH |

ul. Holendernia 12, tel. 13-30 |
(w gmachu warsztatów Państwowej Szkoły Technicznej)

Przyjmują się zapisy do grup LX zawodowej i LXI amatorskiej.
POCZĄTEK ZAJĘĆ DN. 6 LISTOPADA R. B.

Nauka jazdy na czterech typach nowoczesnych maszyn.

sala došwiad<zaina.» Gruntowna praktyka w nowocześnie urządzonych

warsztatach reperacyjnych. Nauka jazdy bez ograniczenia godzin. Gwa- =

rantuje się ukończenie Kursów i
datkowych opłat.

 

  

  

 

   

    
  

 

     

 

Dbajcie o swoje zdrowiel

„Szwajcarskie Gorzkie Zioła”
(z marką ,Kogut”*) są stoso-
wane przy chorobach żołądka,
kiszek, obstrukcji I kamieni

p żółciowych.

wienia I działającym prze

apteczne.

złożenie egzaminów bez żadnych do-

Ułatwia się otrzymanie posady za pośrednictwem kur-

sów. Dia p. p. oficerów, i urzędników Państwowych specjalne ulgowe wa-

runki. Zapisy przyjmuje i informacji udziela sekretarjat kursów codzien-

nie w godz. od 10-ej do 18-ej ul. Holendernia12,tel. 13—30.

„SZWAJCARSKIE GORZKIE ZIOŁA"
są naturalnym łagodnym środkiem przeczysz-

czającym, ułatwiającym Eco organów tra-
ciwko otyłości.

Sprzedają po 2 zł. za pudełko apteki i składy

—lo

jący wpis pod Nr. 89.

 

damskie i męs

samochodowe, motocykle,

stycznych.

==
Krzyczący plaszcz.

+  — (Cóż
| były wczoraj u was?

— Nic nadzwyczajne-
Specjalna| go... Moja żona zrzuciła

płaszcz ze schodów...

płaszcz nie hałasuje.
— Tak!

w tym płaszczu.

ai tal
OGŁOSZENIE.

Do Rejestru Spółdzielni Sądu Okręgowego
w Wilnie w dniu 27.1 1930 r. wciągnięto następu-

R. H. Sp. IV. Firma: „Wileński Spółdzielczy
Bank Kupiecki z odpowiedzialnością ograniczoną”.

Na likwidatora zamiast Salomona Wiktoro-
wa i Matusa Bruka powołano Mowszę Łozow-
skiego, zam. w Wilnie przy ul. Kalwaryjśkiej 21-6.

 

Do sprzedania pozostałe 1. litytacji:
Sak karakułowy, żakiet z popielic, palta, futra

skie, garnitury gotowe i materjały
kamgarnowe na palta i garnitury, swetry, jedwa-
bie, chustki, rękawiczki wełniane, prymusy, opony

samochody „Fiat“ i
„Ford* centryfugi, kasy ogniotrwałe, fortepiany,
żyiandole elektryczne, meble salonowe i gabine-
towe, 2 kredensy, 500 tomów książek beletry-

LOMBARD Biskupia 12. «5—2 2

 

 

to za krzyki

b ni) Zamkowa 20.
ale ja byłem

AKUMULATORY
do radja, samochodów i światła. Radjo-odbior-
niki i sprzęt radjowy. Fachowe ładowanie i na-
prawa akumulatorów, aparatów, słuchawek, gło-
śników, woltomierzy, prostowników i

Firma MICHAŁ GIRDA,
innych.

Tel. 16—28.

688—8 O Nauka moralna co posz-
ła w las.

 

   

ZEGARKI
Reperuja Solidnie

K. Gorzuchowski(

 

378—s0

 

pujcie w jego ślady. hi i ówi 1237
U przy uchu, nie mówiąc gramatyki polskiej oraz

Zamkowa 9. A siedinioletni Štefan „nį slowa, ekonomii. Po ukończe- -

A w niu świadectwo. — Żą- fpwa duże, słoneczne
—A juści. Albo ta. „7 WPóŚĆ mnie pan, dajele prospektów. 448-12 pokoje z osobnem

knajpy.

m. 11.

 

Dr. G. WOLFSON
weneryczne, moczopł.

i skórne
ul. Wileńska 7,

tel. 10,67 9—1i4 8 w.

EJEEE)aaa

— Dzieci — powiada
matka do zebranych w
koło —bierzcie przykład rej inny pan stoi już od
z waszego ojca, wstę- pół godziny ze słuchawką

OZEEZ
GII

| PRACA |
 

poszukuję posady biu- -
rowej. Zgodzę się na

wyjazd. Jestem w cię- | DZIERŽAWY (O*ezyinie z powodų ZYOltych wyrazów?
żkich warunkach mate-| wyjazdu sprzedam — O nie, mamusiu,

"=". arnitur mebli pokoju ja- powtarzam jej tylko ja”
M; „fortepian do wy- daiisno (czarny dąb, ma-

zierżawienia na do- sywny). Oglądać od 3—5 wymawiać.

rjalnych i przyjmę wszel-
ką zaofiarowaną pracę
naORRAwa-
runkach. Piłsudskiego 18 godnych warunkach. Wi--pp. ul. Bakszta 3 m. 15.

g leńska 37, m. 62. 4234 V 694 DamaI]==

młodzieży dozwolone. ordyn. Szpitala Sawicz. Wilnem. Oferty Admini-
Choroby skórne i wene-stracji „Kolonista“. 4232-1

ryczne kobiece.
Zarzecze 5, m. 2 0d4-6pp. | Bezpłatnie

i solidnie pieniądze
lokujemy pod zabez-

 
Konwersacja.

Pewien pan oczekuje
niecierpliwie przed kabi-
ną telefoniczną, w któ-

wej,

kiego pędraka jak ja, kiedy pan i tak nicnie

wpuszczą wieczorem do mówi — odzywa się pan,

czekający koleji, otwie-
rając drzwi kabiny,

—Proszę mi nie przesz-

kadzać, rozmawiam z

 

NAUKA

Chcesz otrzymać
pieczenie wekslowe i posadę ? waryjska 31.  4207—2 0

z > Musisz UO kursy

Dom H.-K. „Zachę-| fachowe orespon-
ta“Mickiewicza 1| dencyjne im. prof.Sekuło- Ue ak

telefon 9-05. 338 0|! wicza, Warszawa, Żóra- ; sy, elektr. do wynaję“

wia 42. Kursy wyuczają cją ul. Trocka 11 m.9. |
listownie: buchalterji, ra-
chunkowości kupieckiej,
korespondencji

stenografji,
handlu, prawa, kaligrafji,
a na maszynach,
waroznawstwa, angiel-

skiego, francuskiego,
niemieckiego, pisowni,

KUPNO- Ko,
SPRZEDAŻ | Pokó do wynajęcia

jo sprzedania autobus
„Chevrolet“ w ruchų

Tamže okazyjnie szafa i
bielizniarka Dzielna Ne 38.

moją żoną broni się na linji
drugi.

KRIEGSCTEGAŁ WZORCE148
 

samotnych. Wszelkie wy- "
gody. Adres w Admini-
stracji. 1677—1 o

 

Do wynajecia mieszka*
nia 3—4—5—6 po-

kojowe z wygodami. Kal-

 

4225

 

handło-
nauki ieszkanie 6-cio poko-

jowe w śródmieściu
z  wygodami nadające
się dla lekarza do wy-*
nającia. Dowiedzieć się

Ludwisarska 1 m. 12.
 

  

   
  

wejściem do wynajęcia
Chocimska 18.  4227—2

 

Ul. Mickie-
wicza 19 m. 17. gr3

pGj zona

Znalazł odpowiedź.

podmiejskiej.

4233  — Stasiu, dlaczego u-
czysz papugę nieprzy-

kich wyrazów nie wolno
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