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zaufania tego ani
Działalność Klu-

niego Sejmu
raz nie zawiódł.

Dla przeprowadzeniajltego pro-
gramu musimy mieć inny sy-

Ustalenie granicy polsko-łotewskiej?

Wobec wyborów.
dejm, wybrany w r. 1928, po

dwuletniej walce z dyktatorskiemi
zakusami rządów pomajowych,
został, na wniosek Rady Ministrów,
przez Prezydenta Rzpltej rozwią-
zany. Nowe wybory będą nietylko
wyrazem ogólnych nastrojów po-
litycznych, ale także, po raz
pierwszy w dziejach odrodzonej
Ojczyzny, sądem między rządem
a opozycją. Na wyborców, wśród
których przeszło 2/3 stanowi na-
ród polski, twórca i gospodarz
swego państwa, spadł trudny i
brzemienny w skutkach obowią-
zek. Od wyroku ich zależeć bę-
dzie przyszłość państwa i los jego
30 miljonów obywateli. Za dwa
miesiące Naród polski zdecyduje
głosowaniem, czy chce nadal po-
zostawać pod rządami p. Piłsud-
skiego i jego obozu.

Obóz rządowy usiłuje narzucić,
jako jedyne hasło wyborcze,
zmianę Konstytucji, wyłą-
czając zagadnienie rządu, którego
sprawowanie uważa za swój nie-
tykalny przywilej. Nawet i w zmia-
nie Konstytucji chodzi stronnic-
twu rządowemu tylko o utrwa-
lenie swego panowania przez
rozszerzenie władzy prezydenta
i przez usunięcie kontroli przed-

„ stawicielstwa narodowego, zwłasz-
cza w zakresie budżetu. Społe-
czeństwo — polskie, rozumiejąc
ważność i potrzebę naprawy
ustroju państwa, nie może jednak
uznać tego hasla za jedyne w
obecnych wyborach. Konstytucja
to jest wiele, ale nie wszyst-
ko. Hasło wzmocnienia
władzy nie może być brane w
oderwaniu od rzeczywistości, al-
bowiem równie ważne jest to,
w czyjem ręku ta władza jest
i ma pozostać. W ten sposób
obok sprawy Konstytucji staje
zagadnienie rządu. Wybory obec-
ne powinny odpowiedzieć nie-
tylko na pytanie, jaki ma być
ustrój państwa, ale przedewszyst-
kiem, kto i jak ma niem rzą-
dzić, a kto rządzić nie powinien.

Polska po czteroletnich rzą-
dach przewrotu majowego znala-
zła się z ich winy w wielkich
trudnościach zewnętrz-
nych. (stępliwość wobec Nie-
miec, wyrażona szczególnie w
zawartych z niemi umowach,
ośmieliła ich do ataku na nasze
granice zachodnie, a przede-
wszystkiem na nasz dostęp do
morza. Napróżno obóz rządowy
usiłuje obecnie błędy rządu za-
głuszyć udziałem w  manifesta-
cjach narodowych. Manifestacje
są tylko wyrazem opinji spole-
czeństwa, która powinna znaleźć
wyraz w energicznej polityce
rządu. Na nic zdadzą się pło-
mienne mowy i uroczyste ślubo-
wania, gdy polityka rządu wobec
Niemiec pozostaje nadal bierną
i ustępliwą. Polityka ta musi ulec
zasadniczej zmianie.

Najskuteczniejszą jednak obro-
ną przed atakami zewnętrznemi
jest wewnętrzna zwartość
narodu i jego siła gospo-
darcza. Społeczeństwo rozbite
wewnętrznie i uzależnione od
obcych pod względem gospodar-
czym musi popaść także w poli-
tyczną od nich zależność. Rządy,
które przez cztery lata nieoględ-
ną gospodarką doprowadziły kraj
do stanu upadku gospodarczego,
te rządy muszą ustąpić. | to jest
pierwszy cel nadchodzących wy-
borów.

Ale to nie wystarczy: wybory
powinny ponadto wskazać, w jaki
sposób przyszłe rządy mają na
prawić zło. Obóz narodowy,
który już w ostatnim Sejmie nie
ograniczał się do śmiałej krytyki
działalności rządu, lecz niezmor-
dowanie wskazywał _ skuteczne
środki działania, idzie także do
obecnych wyborów z jasnym pro-
gramem naprawy ogólnych sto-
sunków państwowych. Idziemy
do walki wyborczej sami, aby
nieskrępowani kompromisami móc
powiedzieć narodowi to wszystko,
co w obecnem położeniu uważa-
my za niezbędne dla podźwignię-
cia państwa z trudnego położenia.

Siła państwa opiera się na
moralności ipracy jego
obywateli oraz na rozumnem i
sprawiedliwem kierownictwie rzą-
du. Wszystkie te czynniki muszą
współdziałać w zupełnej ze sobą
harmonji. Brak któregokolwiek z
z nich powoduje stan chorobli-
wy państwa i prowadzi je do
upadku. ż

AOC

Wartość moralna narodu po-
lega na jego religijności,
poszanowaniu prawa 1: do-
brem wychowaniu mlo-
dzieży. Zasady te nie mogą być
zastąpione przez hasło: interes
państwa ponad wszystkiem. Flbo-
wiem interes państwa musi być
zgodny z moralnemi dobrami na-
rodu, a w oderwaniu od nich
przeradza się on w interes partji,
lub poszczególnych osób, w sa-
mowolę, rozwydrzenie, nierzadko
w występek lub zbrodnię.

Praca obywateli tworzy i
wzmacnia materjalną siłę pań-
stwa. Konieczną podstawą tej
pracy musi być prawo, a miarą
jej jest wytwórczość, która
zależy od opłacalności. Podnie-
sienie wytwórczości nie może być
oparte na sztucznem podtrzymy-
waniu przez państwo jej poszcze-
gólnych gałęzi przy równoczesnem
obciążeniu ich nadmiernemi da-
ninami i świadczeniami publicz-
nemi. ;,Nie można także budować
wytwórczości na zadłużaniu się u
obcych, o ile nie zapewni się jej
odpowiedniego stopnia dochodo-
wości. Gdzie tego warunku nie-
ma, pożyczki prowadzą nieuchron-
nie do bankructwa finansowego,
a to do utraty niezależności po-
litycznej.

Głównym hamulcem naszego
rozwoju gospodarcznego jest wy-
sokie i nierównomierne jego ob-
ciążenie daninami pu-
blicznemi, oraz drogi kre:
dyt. Obydwa te zagadnienia
sprowadzają się do jednego, po-
mieważ potanienie kredytu jest
zależne od nagromadzenia kapi-
tałów wewnętrznych w drodze
oszczędności, a to znowu zależy
od wysokości ciężarów publicz-
nych. Pod tym względem okres
rządów  pomajowych zaznaczył
się bardzo niekorzystnie. Budżet
państwa wzrósł z 1.700 miljonów
zł. w r. 1926 do przeszło 3 mil-
jardów w r. 1929; budżety samo-
rządowe z pół miljarda do 1.200
miljonów; w tym samym stosun-
ku wzrosły także budżety ubez-
pieczeń społecznych. Wszystko
to ciąży na naszej wytwórczości
rolniczej, przemysłowej, rzemieśl-
niczej, na handlu i na konsumcji
wewnętrznej, powodując coraz
głębsze przesilenie gospodarcze,
które sfery rządowe zwalają na
t. zw. konjunkturę światową.

Zwalczenie tego przesile-
nia musi być pierwszem zada-
niem nowego sejmu i nowego
rządu. Zmniejszenie budżetu pań-
stwa i samorządów; zmniejszenie
danin publicznych przez reformę
systemu podatkowego, a zwłasz-
cza zniesienie podatku obrotowe-
go; zmiana systemu ubezpieczeń;
wyzbycie się przez państwo ko-
sztownych przedsiębiorstw, ogól-
ne potanienie administracji; znie-
sienie lub zmiana szeregu ustaw,
pociągających obciążenie skarbu
państwa i samorządów, oto pro-
gram, który musi być niezwłocz-
nie wykonany. Program ten nie
jest dla nas tylko hasłem wy-
borczem, ale terenem nieu-
stannej pracy i walki w
ciągu ostatnich 5 lat. W walce
tej, prowadzonej nie dla dobra
poszczególnych warstw, czy za-
wodów, lecz dla uzdrowienia ca-
łości gospodarstwa narodowego,
nie możemy ustać, ponieważ od
jej pomyślnego wyniku zależy
rzeczywisty, nie gołosłowny, udział
Polski w wszechświatowym wy-
ścigu pracy.

Polska jest krajem ubogim,
którego obywatele z trudem od-
budowują zniszczone przez wojnę
i jej skutki warsztaty pracy. Taki
kraj musi mieć tanią admi-
nistrację,oszczędny rząd,
skromne budżety, ograni-
czone do  najkonieczniejszych
potrzeb. Budowa mocarstwowej
potęgi państwa musi opierać się
na mocnym fundamencie gospo-
darczej siły jego obywateli. Tą i
tylko tą drogą, a nie lekkomyśl-
nemi pożyczkami i wyprzedawa-
niem mienia narodowego może-
my zdobyć Polsce niezależność
gospodarczą. Tylko oszezędność
może odbudować kapitał we-
wnętrzny, dźwignąć nasze rol-
nictwo, rzemiosło, przemysł i han-
del, rozszerzyć produkcję, zmniej-
szyć bezrobocie, zwiększyć kon-
sumpcję wewnętrzną i wywóz
zagraniczny. Wszystko inne to
środki na krótką metę, po któ-
rych następuje tem większe osła-
bienie.

stem rządzenia. Rządy dyk-
tatorskie nie mając zaufania na-
rodów, chcąc utrzymać się przy
władzy muszą okupywać się roz-
maitym czynnikom, muszą utrzy-
mywać na posadach urzędowych
i w przedsiębiorstwach państwo-
wych wielką gromadę swoich po-
pleczników. Rządy takie są dla
nas bezwarunkowo za drogie.
Polski nie stać na taki zbytek.

Oto są główne zadania, przed
któremi staje naród, jako wybor-
ca. Nie Sejm, ani rząd, ale na-
ród sam będzie niedługo de-
cydował o losie swoim i swego
państwa. Naród musi nie tylko
wypowiedzieć się, czy chce nadal
pozostawać pod dotychczasowe-
mi rządami, ale musi ponadto
wskazać drogę nowemu rządowi.

Wybory są sprawą zaufania.
Od tego, w czyje ręce złożą wy-

bu Narodowego w poprzednim
Sejmie zyskała mu nietylko zro-
zumienie i serca szerokich sfer
społeczeństwa, ale nawet uznanie
i szacunek przeciwników.

Wzmocnienie i skuteczność
tej działalności zależy od wyniku
wyborów. Zwycięstwo obozu na-
rodowego nietylko najpewniej
przyśpieszy koniec obecnych po-
rządków, ale wpłynie stanowczo
na bieg polityki zewnętrznej i
wewnętrznej państwa, w której
naprawa stosunków gospodar-
czych na pierwsze wysuwa się
miejsce. Stronnictwo Narodowe
jest przekonane, że społeczeństwo
narodowe ofiarnie i śmiało sta-
nie do walki w mocnem prze-
świadczeniu, że służy dobrej
sprawie. Walka toczy się o
godność Narodu i Państwa, o je-
go niezależność gospodarczą, któ-

Rząd łotewski zwócił się niedawno do rządu polskiego z propo-

zycją podjęcia prac nad bardziej dokładnem wytyczeniem linji gra-

nicznej między obu państwami. Rząd polski, idąc na spotkanie Ło-

twy, wydelegował specjalną komisję, która przeprowadziła dokładną

lustrację granicy polsko-łotewskiej, przyczem odbyła konferencję z

analogiczną komisją łotewską.
Komisja polska złoży rządowi szczegółowe sprawozdanie z po-

czynionej lustracji, poczem Polska i Łotwa przystąpią do wytyczenia

dokładnej linji granicznej.
(Zamieszczając wiadomość powyższą, którą otrzymaliśmy z do-

brze poinformowanego źródła, zaznaczamy, iż chodzi tu widocznie

ni mniej, ni więcej, jak o formalne i ostateczne ze strony pol-

skiej zrzeczenie się sześciu gmin, zabranych nam przez Łotwę

prawem kaduka. Jeden jeszcze sukces rządów silnej ręki).
 

 

Wielka mowa Brianda na Zgromadzeniu
Ligi Narodów.

Briand mówi o polityce światowej o niebezpieazeństwach
ra jest niezbędnym warunkiem
potęgi. Takiej walce poświęcić
musimy wszystkie siłygi musimy
zwyciężyć.

borcy swoje żądania, zależy ich
spełnienie. Obóz narodowy przy
obecnych wyborach sięga śmiało
po zaufanie narodu, po-
nieważ w ciągu istnienia poprzed-

Wyjazd doradcy amerykańskiego Dewey'a.
(Telefonem od własnego korespondenta)

WARSZAWA. Amerykański doradca finansowy Dewey, wraz ze
swą rodziną wyjechał z Polski do Ameryki, skąd powróci do War-
szawy w dniu 10 października r. b. Po powrocie do Warszawy p. De-
wey przystąpi natychmiast do opracowywania ostatniego swego ra-
portu. Bądzie to pożegnalny raport, który zawierać będzie wyjašnie-
nia o wszystkich zagadnieniach z dobiegającą końca misją p. Dewey'a
w Polsce, oraz o wykonanie planu stabilizacyjnego. W raporcie p. De-
wey wyjaśni, w jaki sposób wykonane być mają, po jego wyjeździe
z Polski, niektóre postanowienia planu stabilizacyjnego, których zre-
alizowanie napotykało na trudności.

Obrona aresztowanych 18 b. posłów.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Sprawy aresztowanych 18 b. posłów sejmowych

prowadzą pp. adwokaci Jan Nowodworski, Śmiarowski i Berenson, a

w dniu dzisiejszym podjęli się prowadzenia tej sprawy adwokaci

Szumański i Paliński. Obrońcy ci prowadzą sprawy wszystkich pos-

łów prócz sprawy b. posła Baćrragi, wybranego z listy B. B.

Apel obrońców aresztowanych b. posłów
do prokuratora.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Obrońcy aresztowanych posłów złożyli podanie

do prokuratora sądu apelacyjnego p. Rudnickiego, w którym komu-

nikują mu, że wzięli sprawę obrony aresztowanych posłów w swoje

ręce i zwracają się do prokuratora Rudnickiego o ścisłe stosowanie

do nich pod każdym względem wyraźnych przepisów prawa.

Rezolucja Centrolewu w dn. 14 b. m.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Dowiadujemy się, że przywódcy centrolewu przy-

gotowali na zgromadzenia zapowiedziane na 14 b. m. krótkie rezo-

lucje. W rezolucjach tych mają żądać niezwłocznego uwolnienia

aresztowanych przywódców i wyrażać solidarność z ogłoszonemi ode-

zwami Centrolewu, oraz z uchwałami kongresu krakowskiego.

Pogłoski o rozwiązaniu warszawskiej
: Rady Adwokackiej.

(Tel. od wlasnego korespondenta).

WARSZAWA. Według krążących dziś w kuluarach sądu okrę-

gowego pogłosek, rozważana jest obecnie kwestja rozwiązania war-

szawskiej Rady Adwokackiej z powodu opublikowania wczorajszej

uchwały w obronie aresztowanych adwokatów, członków Rady,i

dwóch aplikantów adwokackich, b. posłów do Sejmu. Jak się dowia-

dujemy ze sfer prawniczych, minister sprawiedliwosci może zawiesić

warszawską Radę Adwokacką, ale musi jednocześnie wystosować od-

powiedni wniosek do Najwyższej Rady Adwokackiej. Gdyby decyzja

ta miała być odrzucona, ostateczne rozstrzygnięcie należy do Sądu

Najwyższego. W razie zawieszenia Rady Adwokackiej, funkcje jej peł-

ni zastępczo gremjum sędziów sądu okręgowego.

Areszt sekretarza Rady Wojewódzkiej PPS.
KRAKÓW. (Pat.) Prasa krakowska donosi, że we środę 10 b. m.

o godzinie 11—12 w nocy na dworcu kolejowym w Krakowie aresz-

towała policja wysiadającego z pociągu od strony Tarnowa dr. Ro-

mualda Szumskiego, sekretarza rady wojewódzkiej PPS. Dr. Szum-

skiego odstawiono do więzienia, skąd 0 godzinie 11 rano przewie-

ziono go do Tarnowa. Fresztowanie nastąpiło z polecenia prokura-

tury tarnowskiej za podburzające przemówienie, jakie dr. Szumski

wygłosił w Tarnowie w czasie środowych demonstracyj robotniczych.

Nominacja nowych profesorów Uniwersy-
tetu Stefana Batorego.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Pan Prezydent Rzeczypospolitej podpisze w naj-
bliższych dniach szereg nominacyj na stanowiska profesorów zwy-
czajnych i nadzwyczajnych wyższych uczelni. Mianowani być mają:
dr. Stefan Glaser profssorem zwyczajnym prawa karnego na (lniwer-
sytecie Wileńskim, docent dr. Maks Rose profesorem nadzwyczajnym
psychopatyki na (lniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, dr. Jan
Otrębski profesorem zwyczajnym języka i filologji sanskryckiej na
na (O. S. B. w Wilnie, dr. Adam Chełmoński profesorem nadzwyczaj-
nym prawa handlowego i wschodniego na wydziale prawnym (. S.B.

 

 

w Wilnie, dr. Teofil Modelski profesorem zwyczajnym historji po-
wszechnej i średniowiecznej na (lniwersytecie Jana Kazimierza we
Lwowie.

Strajk włókienniczy ma być zażegnany.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Grożba wybuchu strajku w przemyśle włókien-
niczym została zażegnana. Na posiedzeniu w dniu 8 b. m. stwier-
dzono, iż jedynie w kilku fabrykach mniejszych obaiżono płace ro-
botnicze poniżej obowiązujących stawek, co wywołało ze strony ro-
botników akcję. Inspektorat pracy interwenjował w tych fabrykach
o uwzględnienie żądań robotników i jest nadzieja, że sprawa zosta-
nie załatwiona polubownie.

wojny i o federacji europejskiej.:

GENEWA. (Pat). Na czwart-
kowem przedpołudniowem posie-
dzeniu Zgromadzenia Ligi Naro-
dów wygłosił minister Briand
wielką mowę, w której zajął sta-
nowisko wobec najaktualniejszych
zagadnień polityki europejskiej i
światowej. Następnie francuski
minister spraw zagranicznych za-
znaczył, że autorytet moralny
Ligi Narodów z roku na rok
wzrasta i w tym wzroście swego
autorytetu Liga Narodów widzi
najpewniejszą gwarancję utrzy-
mania i wzmocnienia pokoju.
Pakt Kelloga stworzył nową gwa-
rancję pokoju, a londyńska kon-
ferencja morska ma ten zbawien-
ny skutek, że zbierająca się w
Genewie na początku listopada
r. b. komisja dla przygotowania
międzynarodowej konferencji zor-
brojeniowej będzie mogła wzno-
wić swe pracezwidokami na
powodzenie.

Następnie Briand oświadczył,
że dopóki będzie on odpowie-
dzialny za politykę zagraniczną
swego kraju, dopóty przedsięwež-
mie on wszystko, co tylko będzie
możliwe, aby żadna nowa wojna
nie wypełniła Europy przeraże-
niem i ruinami. Zkolei przeszedł
francuski minister spraw zagra-
nicznych do omawiania proble-
mu utworzenia europejskiego
związku państw.  Przedewszyst-
kiem podkreślił z wielkim na-
ciskiem, że wielkie trudności, z
powodu których świat wciąż
jeszcze tak bardzo cierpi, spe-
cjalnie dokuczliwy charakter po-
siadają właśnie w Europie. Dla-
tego jest rzeczą niezbędną, ko-
nieczną, ażeby pomiędzy naroda-
mi Europy doszło do dalszego
zbliżenia oraz ażeby wziąć pod
uwagę projekt stworzenia związku
państw europejskich.
W imieniu 27 narodów  euro-

pejskich, które w ubiegły ponie-
działek odbyły w Genewie swoje
drugie z rzędu zebranie, jest on
upoważniony do przedstawienia
Zgromadzeniu Ligi zagadnienia
stworzenia związku państw euro-

pejskich. Zebranie państw euro-
pejskich jednogłośnie przyjęło re-
zolucję, stwierdzającą, że bliższa
współpraca państw europejskich
ma podstawowe znaczenie dla
utrzymania i wzmocnienia pokoju.
Stworzenie projektowanego związ-
ku może być podjęte oczywiście
jedynie w zupełnem porozumie-
niu ze światową Ligą Narodów i
ze skutecznem poparciem ze stró-
ny tej ostatniej.

Briand w sposób zdecydowa-
ny odrzuca zarzut, jakoby jego
projekt mógł osłabić działalność
Ligi Narodów. Liga Narodów na
wet zaleciła w postanowieniach
swego paktu zawieranie regjonal-
nych umów dla zapewnienia po-
koju. Dlatego nie może być mo-
wy 0 jakiejkolwiek rywalizacji
pomiędzy Ligą Narodów a unją
europejską. Europa ńie może po-
zostawać dłużej w dotychczaso-
wym stanie wewnętrznego rozbi-
cia i niezgody.

Państwa europejskie powinno-
by też być skupione w obrębie
jednolitego rynku dla zbytu kon-
tynentalnych i pozaeuropejskich
towarów. Amerykańscy finansiści
i mężowie stanu nietylko nie po-
tępili tych dążeń paneuropejskich,
ale nawet powitali je z prawdzi-
wą radością albowiem leży to w
interesie całego świata. Europa
znajduje się w takim stanie na-
gromadzenia wszelkiego rodzaju
trudności i bolączek, że stan ten,
przez wybuch jakiejś nowej woj-
ny, przeobraziłby się we wręcz
najstraszłiwszą katastrofę. Nowa
wojna nagromadziłaby takie gó-
ry ruin i niedoli, że trzebaby by-
ło dziesiątków lat dla usunięcia
tych gruzów. Wobec tego mów-
ca prosi przedstawicieli 51 ze-
branych w Genewie narodów,
aby wypowiedzieli się w otwarty
sposób co do tego doniosłego
zagadnienia zjednoczenia europej-
skiego. Ostatecznym celem wszyst-
kich tych dążeń jest nie co in-
nego, jak pokój, do którego
wszyscy ludzie w głębi duszy
dążą.

Demonstracja komunistyczna przeciwko
Hindenburgowi.

BERLIN. (Pat.) Wczoraj wie-
czorem w czasie demonstracji
komunistycznej doszło do burzli-
wego zajścia przed pałacem Pre-
zydenta Rzeszy przy Wilhelm-
strasse.  Demonstranci komuni-
styczni przechodząc obok pałacu
zaatakowali policjanta stojącego
przed bramą, który w obronie

posterunkowemu, a komunistami
wznosżącymi obelżywe okrzyki
przeciwko Prezydentowi Rzeszy,
przyczem kilka osób zostało aresz-
towanych. Policja rozproszyła de-
monstrantów.

l. Marjan Moszyński
wznowił przyjęcia chorych.

 

 

 

własnej wystrzelił w powietrze. 2
Doszło do starcia między poli- " Kościuszki 14 —4, —tel. 6 cie
cjantami przybyłymi na pomoc

KLUB NARODOWY.
W niedzielę, dnia 14 września odbędzie się w Klubie Narodowym

(Orzeszkowa 11) o godz. 5 popołudniu

Odczyt prof. Wacława Komarnickiego

„0 dyktaturach
. tyt.:

dobrych i złych”
oraz omówiona będzie sytuacja polityczna.

 

KOMUNIKAT KLUBU MŁODYCH.
W piątek dnia 12 września b. r. odbędzie się

Ogólne zebranie członków Klubu Młodychj
Na porządku dziennym:

1. Referat p. t.: „Stanowisko Kluby Młodych wobec wyborów*,
wygłosi b. poseł red. Kownacki.

2. Komunikaty organizacyjne.
3. Wolne wnioski.

Początek o godz. 7 min. 30 wiecz. Obecność obowiązkowa.
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L powody kominikatl.
Późno w nocy z 10na11b. m.

ogłoszony został za pośrednictwem

P. A. T. komunikat urzędowy w

sprawie dokonanych aresztowań

b. posłów. Z komunikatu tego

ma wynikać:

1) Że przeciwko wszystkim a-

resztowanym w nocy z 9 na 10

b. m. władze bezpieczeństwa i

władze sądowe występowały już

uprzednio w czasie trwania Sej-

mu, że jednak Sejm będź utrud-

niał, bądź uniemożliwiał wszczę-

cie postępowania sądowego przez

niewydawanie posłów. Dopiero

wskutek wygaśnięcia mandatów i

nietykalności poselskiej właściwe

władze mogły wszcząć sprawy,

nagromadzone w czasie ubiegłej .

sesji sejmowej.

2) Że aresztowano b. posłów,

którzy dopuścili się przestępstw

natury kryminalnej (kradzieże, o-

szustwa, przywłaszczenia), lub na-

tury politycznej.

3) Że dochodzenia już po a-

resztowaniu będą skierowane do

władz prokuratorskich. W związku

z tem wiadomem jest, że nakazy

aresztowania wydane były i pod-

pisane przez ministra spraw wew-

nętrznych.

Co do punktu I-ego słusznym

jest zarzut, zawarty w komunika-

cie, że Sejm często utrudniał i

uniemożliwiał wszczęcie postępo-

wania sądowego przeciwko po-
słom. Dotyczy to jednak wyłącz-

nie przestępstw charakteru poli-

tycznego, w żadnym zaś wypadku

natury kryminalnej. Zresztą z tą

drugą kategorją przestępstw

wszystkie trzy ubiegłe Sejmy

miały do czynienia w dwóch bo-
daj tylko wypadkach i ani nie

utrudniały, ani nie umożliwiały

ścigania sądowego winnych.

Z komunikatu wynika, że do-

tyczy ten zarzut Sejmu również

w sprawach wszystkich tych b.

posłów, którzy zostali teraz aresz-

towani. Tak—zdaje się—nie było.

Nic nie wiadomo, aby władze są-

dowe zwracały się do Sejmu o

wydanie posłów: A. Dębskiego,

H. Libermana, N. Barlickiego,

Kiernika i innych. Co do K. Po-
piela nie potrzebowały tego na-

wet czynić. Już od trzech prawie

lat nie jest posłem, dość było

czasu, aby go uwięzić, jeśli kiedyś

w charakterze posła popeinił jakieś

przestępstwo.

Komunikat generalnie (punkt

Il-gi) obwinia aresztowanych o
popełnienie przestępstw natury

politycznej, jak również krymi-

nalnej (kradzieże, oszustwai t. p.),

Możnaby z tego wnioskować, że

wśród kilkunastu aresztowanych

jest conajmniej kilku, którzy do-

puścili się kradzieży, przywłasz-

czeń, oszustw. Tymczasem spra-

wa przedstawia się nieco inaczej.

Istotnie aresztowano w tym sa-

mym czasie b. posła, niejakiego
Baćmagę. Nazwisko to jest zna-

ne z kłopotów, jakie z tym

p. Baćmagą miał Bezp. Blok

współpracy z rządem. Baćma-

ga należał do klubu B. B W

tym czasie, będąc jednoczeš-

nie wójtem, podobno bardzo nie-

skrupulatnie szafował groszem

publicznym i popełnił przestęp-

stwa natury kryminalnej. Władze

sądowe zażądały przed rokiem —

zdaje się—jego wydania. Baćma-

ga bronił się, dowodząc, jakoby

zarzuty są bezpodstawne, ale że

klub B. B. mści się na nim, po-

nieważ nie chce ustąpić mandatu

poselskiego komuś innemu. Sejm

jednogłośnie wydał Baćmagę wła-

dzom sądowym i można go było

aresztować już znacznie dawniej.

Z pośród reszty aresztowanych w

nocy na 10 b. m. nikogo abso-
lutnie nie obwiniano o przestęp-

stwa natury kryminalnej. Dlacze-

góż więc komunikat nie wymie-

nił, kto to mianowicie winien

jest przestępstw kryminalnych?
Punkt Ill-ci wymaga powoła-

"nia się na Konstytucję i ustawę

postępowania karnego. Komuni-

kat stwierdza, że dochodzenie

będzie skierowane do władz pro-

kuratorskich. Skądinąd wiemy, o

czem zresztą pisze prasa sanacyj-

na, że nakaz arysztowania wydał

p. minister Składkowski.

Art. 97 ustawy Konstytucyjnej

opiewa: ZR
„Ograniczenie wolności osobistej,

zwłaszcza rewizja osobista i areszto-

wafie — dopuszczalne są tylko w wy-
padkach, prawem przepisanych, i w
sposób, określony ustawami, na pod:

stawie polecenia władz sądowych. O
ileby polecenie sądowe nie mogło być

STI

Na straży Konstytucji i go-
dności imienia polskiego.
W związku z ostatniemi wy-

padkami, „enuncjacjami* i pogło-
skami, niejeden zadaje sobie py-
tanie: kto w pierwszym rzędzie
powinien stać na straży Konsty-
tucji i godności imienia polskie-
go? S

Odpowiadając na to pytanie,
„Kurjer Zachodni* cytuje tekst
przysięgi, którą składa każdy Pre-
zydent przed objęciem swego
urzędu:

„Przysięgam Bogu Wszechmogące-
mu w Trójcy Świętej Jedynemu i ślu-
buję Tobie Narodzie Polski, na urzędzie
Prezydenta Rzeczypospolitej, który o-
bejmuję, praw Rzeczypospolitej, a
przedewszystkiem Ustawy Konsty-
tucyjnej święcie przestrzegać i bro-
nić; dobru powszechnemu Narodu ze
wszystkich sł wiernie służyć; wszelkie
zło i niebezpieczeństwo od Państwa
czujnie odwracać; godności imienia
polskiego strzec niezachwianie; spra-
wie liwość względem wszystkich bez
różnicy obywateli za pierwszą sobie
mieć cnotę; obowiązkom urzędu i slu-
żby poświęcić się niepodzielnie. Tak mi
dopomóż Bóg i święta Syna Jego Mę-
ka, Amen“.

1328 — 1930..
„Kurjer Poznański" zestawia

hasła wyborcze, które glosilo
stronnictwo rządowe przy poprzed-
nich wyborach 1928 r. z temi
które dziś wypisało na swych
sztandarach Pisze on:

„Hasłem poprzednich wyborów by-
ła współpraca z rządem p. Piłsudskiego,
pojęta jako posłuszeństwo i zaufanie
do tego rządu. Zauf nie to miało być
oparte na rzekomych sukcesach gospo-
darczych rządu, ukoronowanych równo-
wagą budżetu i pożyczką amerykańską.
Olbrzymim kosztem wyprodukowanoi
rozrzucono po całym kraju miljony
obrazków, przedstawiających p. Piłsud-
skiego raz jako siewcę, innym razem
jako oracza, to znów jako budownicze-
go, górnika i t. d. Pociągi i ckręty, na-
ładowane węglem i zbożem, miały przed-
stawiać pomyślność gospodarczą Polski
pod rządami majowemi. O innej polity-
ce wogóle nie było mowy. Wybory by-
ły robione pod hasłem odpolitykowania
społeczeństwa i skierowania go na dro-
gę pracy gospodarczej.

Jakże przedstawia się sprawa
dziś? Już z orędzia Prezydenta
wynika, że na czoło ma być wy-
sunięta sprawa rewizji Konsty-
tucji.

To samo społeczeństwo, któremu
w roku 1928 odradzano zajmowanie się
polityką, ma teraż dacydować o niesły-
chanie trudnych i spornych zagadnie-
niach ustrojowych.

Charakterystycznem jest rów-
nież, wysuwanie obecnie przez
rząd niebezpieczeństwa niemiec-
kiego. W  kwestji tej Kur. Pozn.
pisze:

Kiedy obóz nasz
nieustannie ostrzegał
wceścią wobec Niemców i z matema-
tyczną ścisłością wykazywał, że na
drugi dzień po ewakuacji Nadrenji roz-
pocznie się atak niemiecki na nasze
zachodnie granice, -— wtedy p. minister
Zaleski uśmechał się swym nieod-
stępnym uśmiechem, a prasa rządowa
Szydziła sobie z „alarmów endeckich".
Dzisiaj p. Górecki wygłasza namiętniej-
sze przemówienia, niż wszyscy „endecy“,
a ta sama prasa. która przedtem baga-
telizowała nasze ostrzeżenia, obecnie
próbuje z niebezpleczeństwa niemiec-
kiego zrobić platformę wyborczą, wzy-
wając „cały naród, bez różnicy przeko-
nań politycznych" do skupienia się...
przy rządzie. | znowu społeczeństwo,
odsyłane przy poprzednich wyborach
do.pługa, dratwy, kielni czy łokcia, ma
być powołane do tak wielkiej polityki,
jaką są sprawy zagraniczne.

przez cztery lata
przed ustępli-
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Zprasy.
Za to o tem, co poprzednio

było alfą i omegą agitacji wybor-
czej—o położeniu gospodarczem
— dziś ani mru - mru.

Zmiana frontu wyborczego, którą
chce przeprowadzić obóz rządowy, po-
lega na próbie odwrócenia uwagi od
Sytuacji gospodarczej i skierowania jej
ku czysto politycznym zagadnieniom
ustroju i polityki zagranicznej.

Od siebie dodajmy, iż tego
rodzaju metoda wcale nie jest
oryginalna—stosują ją od dawna
czerwoni władcy Kremla. lie ra-
zy sytuacja gospodarcza staje się
katastrofalna, a głód i nędza za-
ziera w oczy, wysuwa się wiel-
kie problemy polityczne i straszy
ludność wojną.

Niebezpieczeństwa niemieckie-
go nie lekceważymy bynajmniej,
ale też wiemy, że głównym wa-
runkiem odparcia jego jest siła
ekonomiczna państwa, zachwiana
w  posadach  dotychczasowemi
metodami rządzenia.

0 aresztach.

Areszty posłów głośnem roz-
legły się echem w prasie nieza-
leżnej, na co zareagowała wła-
dza licznemi konfiskatami, Konfi-
skacie uległa „Gazeta Warszaw-
ska“, „ABC“, „Robotnik“ i nawet
tak umiarkowany zawsze „Kurjer
Warszawski". '

Niektóre z tych pism wydały
drugie nakłady, z których przy-
taczamy kilka ustępów.

„Gazeta Warszawska” tak cha-
rakteryzuje aresztowanych:

Uwięzieni w drodze administracyj-
nej i wywiezieni, niewiadomo dokąd,
zostali ludzie z których jeden trzykro-
tnię piastował godność prezesa Rady
ministrów, dwaj byli ministrami, inny
był wojewodą, którego dodatnią dla
państwa działalność  ocenisły nawet
obecne czynniki rządowe. W gronie
aresztowanych znalazł się także dele-
gowany przez Sejm oskarżyciel b. mi-
nistra Czechowicza, który stanął przed
Trybunałem Stanu za przekroczenia b:-
dżetowe i bezprawne wydanie fundu-
szów państwowychźna cele wyborcze
rządowego stronnictwa. Prokurater Sej- ,
mu pozbawiony został wolności wbrew
przepisam ustawy o Trybunale Stanu.

To, co stało się u nas,niejest
ani nowem, ani oryginalnem.

Historja narodów zna rozmaite ro+
dzaje wyborów. W dawnej Austrji było
niemal reguła, że wybitniejsi posłowie
opozycyjni szli do parlamentu prosto z
więzienia, gdzie ich przetrzymywano na
okres kampanji wyborczej. Pamilętają
te dzieje z osobistego doświadczenia
niektórzy nasi politycy, obecnie popie-
rający rząd. Nie lepiej było na Wę-
grzech i w Rumunji, w Bułgarji, obec-
nie zaś dzieje się w Meksyku, i innych
egzotycznych państwach.

A jednak nigdzie takie metody nie
dawaly rządom pożądanych. skut-
ków, ale raczej wprost przeciwnie.
leśli skutkiem represji niezależna część
społeczeństwa pozbawiona zostanie kie-
rownictwa przywódców, to znaidzie ono
samo drogę do urny wyborczej. Wobli-
czu takich faktów, jakie zsszły wczoraj,
opinja dojrzewa bardzo szybko

„Kurjer Warszawski” zaznacza,
iż żadne formalne wyjaśnienie
nie zmieni sądu opinii.

„Dla opinji publicznej będzie na-
czelnym faktem, że nie wahano się
aresztować wielu ludzi popularnych,
starych działaczów politycznych i spo-
łęcznych, oddanych sprawie publicznej
i mających bezsporne zasługi dla pań-
stwa. Niepodobna się łudzić co do
wniosków, które z tego faktu będą
powszechnie wyciągane.

Na czele tych wniosków będzię
szło przeświadczenie, że rządowi idzie
o to, aby w przededniu wyborów po-

 

wydane natychmiast, powinno być do-

ręczone najpóźniej w ciągu 48 godzin

z podaniem przyczyn rewizji i areszto-

wania. Ažesztowany, któremu w prze-

ciągu 48 godzin nie podano na piśmie

z podpisem władz sądowych przyczyny
aresztowania, odzyskuje niezwłocznie

wolność".

Powyższą zasadę ogólną roz-

wija kodeks postępowania karne-

go w art. 164, który ustala, że

tymczasowe aresztowanie może

być dokonane tylko z postano-

wienia sądu, przyczem i dla sądu

przewidziane są w dalszych arty-

kułach różnorodne warunki. A

więc art. 165 zezwala na areszto-

wanie tylko wtedy, „gdy zacho-

dzi uzasadniona obawa, że oskar-

żony będzie się ukrywał", albo

„gdy oskarżony nie ma w kraju

ani stałego miejsca pobytu, ani

określonego źródła utrzymania,

lub gdy nie można ustalić jego

tożsamości". Rzecz jasna, że wa-

runki te w omawianym wypadku
nie dadzą się zastosować.

Z następnych artykułów ko-

deksu post. karn. 168 i 169 wy-

nika znowu, iż poza władzami są-

dowemi prawo zatrzymania przy-

sługuje prokuratorowi i policji,

wyłącznie w ściśle określonych

wypadkach, kiedy skutkiem zwło-

ki, osoba podejrzana mogłaby

zbiec, albo zatrzeć ślady przestęp-

stwa, przyczem zatrzymany wi-

nien być niezwłocznie oddany

władzy sądowej, która w ciągu

48 godzin pobiera decyzję o
aresztowaniu, albo o zwolnieniu
zatrzymanego.

Tyle wyjaśnień w sprawie ro-

zesłanego za pośrednictwem P.A.T.

icznej komunikatu o aresztowa-

niach p. posłów.

Czego zaś niema w komunika-

cie? Prasa sanacyjna informuje,

iż aresztowanie nastąpiło za prze-

stępstwo z art. 100 Kod. Karne-

go, który mówi o przygotowa-

niach do zbrojnych wystąpień

przeciw istniejącemu ustrojowi w

państwie. „Gazeta Polska“ usiłu-

je wyjaśnić to szerzej, przypomi-

nając zjazd centrolewu w Kra-

kowie i dalszą rzekomo anar-

chistyczną i godzącą w pan“

stwo działalność aresztowanych

posłów. Dlaczego wszakże repre-

sje nastąpiły tak późno, bo w 2

miesiące po zakończeniu docho-

dzeń przez władze sądowe, które

nie wystąpiły z żadnemi wnioska-

mi? Gdyby bowiem takie wnioski

były, nakaz aresztowania pocho-

dziłby przecież od tych władz.

A zresztą nie wszyscy aresztowa-

ni byli na zjezdzie czerwcowym

w Krakowie, ani też nie zostali

aresztowani ci wszyscy, o któ-

rych notorycznie wiadomo, iż

bardzo czynny udział brali i w

organizacji zjazdu i w samym
zjeździe.

Jak widzimy, komentarze pra-

wne nie wystarczają, aby zdać

sobie sprawę z faktu aresztowa-

nia kilkunastu posłów i to tych

właśnie, a nie innych. Należałoby

wdać się w rozważania  politycz-

ne. Z tego punktu widzenia na-

razie poprzestaniemy na krėt-

kiem stwierdzeniu: Nie wierzymy,

aby ta droga, którą obrał rząd —

jak to przypuszcza „Słowo” —

prowadziła do zwycięstwa obozu

pomajowego. (I końca tej „linji”

postępowania można tylko doj-

rzeć wpędzenie społeczeństwa w

krańcowy radykalizm polityczny

i społeczny. Skutki stosowania

metody „silnej ręki” w państwach

policyjnych są aż nadto wymow-

ne i nie można ich sobie życzyć
w tej ciężkiej chwili dla Polski.

Zresztą odwracają się zawsze

przeciw tym, którzy próbują je

stosować.

W TYBFESN=SOK"

zbawić masy przywódców, osłabić w ten
sposób kierunki polityczne i zapewnić
sobie bierność wyborczą. Przeświadcze-
nie zaś takie jest pierwszym krokiem
do utraty wiary w prawidłową, w le-
galną walkę polityczną. Niech Bóg bro-
ni, żeby ona stała się dobytkiem szero-
kich mas ludności*.

Echa wywiadu.

„Myśl Niepodległa" charakte-
ryzując stosunek prasy liberyjnej
do ostatniego wywiadu przytacza,
jako „motto” pewien wierszyk
Lepelletiera:

Si 'empereur faisait un pet
Lebrun dirait, qu'il sent la rose,
Et le Senat par un decret
Vite legaliserait la chose.

„ODPOWIEDŹ TREWRANOSOWI".
Pod tak nazwą buduje społe-

czeństwo polskie ncwą łódź pod-
wodną. Nazwa nie wymaga ko-
mentarzy. Wilno w tej akcji nie
powinno zostać w tyle. Inicjaty-
wę wziął w swoje ręce Oddział
Ligi Morskiej i Rzecznej. „Dwa
Tygodnie Morskie", poświęcone
zbiórce ofiar na „Odpowiedź Tre-
viranusowi*, przypadają na czas
Il Targów Północnych. Wilnianie
i Wilnianki tembardziej muszą
się postarać, ażeby stanowisko
swoje w'sprawie polskiego morza
uwydatniać wobec gości zjeżdża-
jących się na Targi. Należy jak
najprędzej zgłaszać swoją pomoc

 

w pracy (Liga Morska i Rzeczna
ul. Wolana 10 pokój 24). Na po-
siedzeniu w dniu 11 września po-
stanowiono: 1) Zorganizować wiec
protestacyjny przeciwko zakusom
niemieckim na polskie morzei
urządzić pochód przez ulice m.
Wilna, 2) Wystawić pawilon mor-
ski na Il Targach Północnych,
3) Zorganizować kwestę uliczną i
zbieranie ofiar na łódź podwodną
„Odpowiedź  Treviranusowi* w
tem ostatniem przedsięwzięciu
bardziej chodzi o masowy udział
obywateli, niż o wielkość datków.
Chodzi o podkreślenie datkiem,
choćby najmniejszym, swej soli-
darności ze stanowiskiem całej
Polski wobec nieodpowiedzial-
nych wystąpień odpowiedzialnego
ministra Niemiec. Na razie po-
trzeba jak naiwięcej rąk i głów
do pracy. Liga Morska i Rzeczna
zwraca się z gorącym apelem do
wszystkich obywateli, a szczegól-
niej do Pań i do Młodzieży Hka-
demickiej (przedewszystkiem zrze-
szonej) z gorącą prośbą o zgła-
szanie swej pomocy przy organi-
zowaniu wiecu, pochodu, kwesty
i pawilonu na Targach. Czas nagli,
w niedzielę 14 b. m. rozpoczy-
nają się „Dwa Tygodnie Morskie".
Komu więc drogie polskie morze.
Kto się solidaryzuje z poczyna-
niami Ligi M. i R. — ten niech
śpieszy spełnić swój obowiązek
obywatelski.
 
 

ECHA ARESZTOWAŃ.
Poniżej podajemy szereg szcze-

gółów dotyczących aresztowania
posłów. Po większej części znane
one były redakcji naszej już we
środę, względy cenzuralne nie
pozwoliły nam niestety niezwłocz-
nie podzielić się niemi z czytelnika-
mi naszymi. Podajemy je dziś za
'prasą warszawską.

Soc
Areszty nastąpiły na rozkaz

ministra spraw wewnętrznych.
Aresztowani wywiezieni zostali ze
swych mieszkań autami wojsko-
wemi, następnie przewiezieni do
Brześcia nad Bugiem gdzie osa-
dzeni w twierdzy. Cele więzienne
mieszczą się w wysokiej baszcie,
znajdującej się w środku twierdzy.

* *

Prezes Witos zostal areszto-
wany na stacji Płoszów pod Kra-
kowem, gdy wracał z Warszawy
do Wierzchosławic. Komisarz po-
licji w towarzystwie kilku wywia-
dowców wszedł do przedziału b.
posła Witosa i wyprowadził go
do automobilu-

Poseł Ciołkosz został areszto-
wany w Tarnowie również w no-
cy. Gdy żona Ciołkosza oświad-
czyła, że męża jej niema w do-
mu, otoczono kamienicę i prze-
prowadzono.gruntowną rewizję.
W toku rewizji przybył poseł
Ciołkosz do domu i został aresz-
towany i samochodem wywie-
ziony.

*
* *

„ABC.“ podaje niektėre szcze-
góły aresztowania p. Kiernika.

Do mieszkania wszedł komi-
sarz policji, dwaj policjanci mun-
durowi, 1 żandarm wojskowy i
jakiś cywilny.

Komisarz wszedł do sypialni
małżeńskiej pp. Kierników i przy
stąpiwszy do łóżka b. posła Kier-
nikaj oświadczył, że jest zaare-
sztowany.

— Czy ma pan rozkaz aresz-
towania? — zapytał p. Kiernik.

Na to komisarz pokazał roz-
kaz aresztowania podpisany przez
p. min. Składkowskiego.

Ponieważ p. Kiernik jest od 2
dni chory i ma 38 stopni gorącz-
ki, oświadczył, że nie jest zdolny
do transportu.
W odpowiedzi komisarz policji

zwrócił się do asystującej mu
cywilnej osoby, wzywając aby
zbadała p. Kiernika. Po zbadaniu
oświadczył:
— Lekarz stwierdził,

jest zdolny do podróży.
Gdy później p. Kiernik zapy-

tał komisarza o nazwisko leka-
rza, który go badał, komisarz
odpowiedział:

że pan

— Nie wiem jak się nazywa
ten lekarz.

* -
* kam

Podobnie odbyło się areszto-
wanie p. Liebermana.

O godz. 3nad ranem do mie-
szkania b. posła Lieberma weszli:
komisarz policji, posterunkowy,
żandarm i dozorca kamienicy.

Po wkroczeniu do sypialni ko-
misarz zwrócił się do p. Lieber-
mana z zapytaniem:
— Czy pan jest b. posłem Lie-

bermanem?
— Tak jest. :
— Ma pan dziesięć minut cza-

su do ubrania się.

Gdy p. Lieberman zapytał na
to: — A co się stanie, jeżeli bę-
dę się ubierał 11 minut?
— Zobaczy pan co się stanie—

brzmiała odpowiedź.
*

* *

Opis aresztowania p. Dęb-
skiego uległ konfiskacie.

* *

Ponieważ między aresztowa-
nymi b. posłami znajduje się
trzech adwokatów, należących do
Warszawskiej lzby Adwokackiej:
Lieberman, Kiernik, Pragier, od-
było się wczoraj nadzwyczajne
posiedzenie Rady Adwokackiej,
na którem postanowiono  inter-
wenjować w sprawie aresztowa-
nych u Min. Sprawiedliwości Ca-
ra. Min. Sprawiedliwości Car przy-
jął delegację Rady Adwokackiej,
która przedłożyła mu uchwałę
nadzwyczajną posiedzenia. Pan
Min. Car oświadczył delegacji,
że protest Rady Adwokackiej
jest przedwcesny i  nieoparty
na żadnych motywach  praw-
nych, gdyż władzom  admini-
stracyjnym przysługuje 48 godzin
przetrzymania aresztowanych pod
śledztwem.

Wreszcie p. Min. oświadczył,
iż uchwałę Rady Adwokackiej
przyjmuje do wiadomości.

*

Jak donosi „Kurj. Warsz." w
związku z aresztowaniami wśród
b. posłów sejmowych, P. P. S.
zmobilizowała po południu szereg
protestacyjnych wieców robotni-
czych po fabrykach. Po wiecach
dość burzliwych mężowie zaufa-
nia i delegaci dzielnicowi zgro-
madzili się na konferencję par-
tyjną przy ul. Wareckiej 7, po
czem około g. 7-ej wiecz. wyru
szyli gromadnie demonstrować na
ulicach. Uformował się dość tłum-
ny pochod, który zamierzał prze-
dostać się Nowym Światem
przed gmach ministerjum spraw
wewnętrznych, a następnie przed
pałac rady ministwów na Kra-
kowskiem Przedm. Demostrację
gdy ukazała się na rogu Nowego
Świata i Świętokrzyskiej, spotkał
ściągnięty już samochodami od-
dział policji w hełmach szturmo-
wych. Doszło do starcia z. de-
monstrantami. Ponieważ Nowy
Swiat w godzinach wieczornych
jest zwykle natłoczony publicz-
nością — powstała natychmiast
panika, która zwiększyła się jesz-
cze w momencie ukazania się
dodatkowego oddziału policji kon-
nej. Kupcy poczęli śpiesznie za-
mykać sklepy. Ostatecznie de-
monstrację rozpędzono, przyczem
kilkanaście osób zatrzymano i od-
stawiono na podwórze głównej
komendy policji, stąd zaś do po-
licji politycznej,

Próby dalszych demonstracji
na pl. Grzybowskim i na pl. Ban-
kowym uderemniła policja.

*
* *

Urząd wojewódzki w Krakowie
donosi: „W godzinach popołud-
niowych w Tarnowie tłum mani-
festantów zgromadził się koło
Domu robotniczego, zkąd próbo-
wał ruszyć pod starostwo. Tłum
przybrał bardzo groźną postawę i
obrzucił policję kamieniami. Po-
licja dała salwę w powietrze.
Rannych ani zabitych niema. W
mieście panuje spokój”.
 

 

POSIEDZENIE RADY MIEJSKIEJ.
Wczoraj o godz. 10-ej w Ma-

gistracie odbyło się posiedzenie
Rady Miejskiej. Na porządku
dziennym oprócz wyborów człon-
ków i ich zastępców do okręgo-
wej komisji wyborczej oraz prze-
wodniczących i członków komi-
syj obwodowych figurował sze-
reg większych i mniejszych spraw.
Po otwarciu posiedzenia przez
prezydenta miasta, przed przy-
stąpieniem do porządku dzienne-
go, radny prof. Komarnicki w
imieniu  Chrześc. - Narodowego
Koła, zgłosił nagły wniosek o
następującem brzmieniu:

„Wbrew powszechnie przyję-
tym prawom i zwyczajom mię-
dzynarodowym, członek rządu
niemieckiego Treviranus wystąpił
publicznie przeciwko granicom
Rzeczypospolitej Polskiej, ustalo-
nym w traktacie Wersalskim".

„To niesłychane w stosunkach
międzynarodowych wystąpienie
niemieckiego ministra skierowane
jest przeciwko całości zjednoczo-
nych ziem polskich i nierozerwal-
nego związku z tą całością od-
wiecznie polskiej dzielnicy, sta-
nowiącej podstawę prawdziwej
niepodległości państwa, zapewnia*
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jącej wolny dostęp do morza dla
państwa o przeszło trzydziesto-
miljonowej ludności".

„Drapieżna zaborczość krzy-
żacka spotkała się z żywiołowym
odporem całej Polski łącząc się
z protestem całego kraju. Rada
miasta Wilna składa protest prze-
ciwko niemieckim zakusom, za-
wartym w mowie Treviranusa, na
polskie Pomorze i uważając, że
pierwszym obowiązkiem  wszyst-
kich obywateli polskich jest obro-
na granic Polski — uchwala wy-
asygnować zł. 10.000 na łódź pod-
wodną „Odpowiedź Treviranusowi*

Rada Miejska jednogłośnie
przyjęła ten wniosek.

Następnym punktem obrad
była sprawa zaciągnięcia pożycz-
kę w kwocie 250.000 zł. na po
trzeby budowy szkoły powszech-
nej na Antokolu. Glos w tej spra-
wie zabrał radny Komarnicki, za-
pytując, czy budowla, która już
pochłonęła 617.000 zł. i jeszcze
wymaga pieniędzy, jest racjonal-
nie realizowana czy niema tam
jakich rzeczy zbędnych. W odpo-
wiedzi na to szef sekcji p. Czyż
wyjaśnił, iż cała szkoła zawiera
21.000 mtr., budowa zaś metra
kosztuje 60 — 65 zł., co stanowi
1.365.000 zł. Koszta budowy obli-
czono na 1.181.000 zł, a więc
mieszczą się one w ramach, za-
kreślonych przez kosztorys szkoły.
Luksusu żadnego w szkole niema,
są tylko rzeczy konieczne, jak
sala gimnastyczna, natryskii t. d.

Pożyczkę uchwalono i przy-
stąpiono do dwuch nowych po-
życzek: krótko terminowej w su-
mie 400.000 na elektrownię ipra-
ce kanalizacyjno - wodociągowe i
80 tysięcy na pożyczki dla właś-
cicieli nieruchomości na cele re-

.montu Obie pożyczki uchwalono.
Po załatwieniu tych' spraw

przystąpiono do wyborów człon-
ków okręgowej komisji wybor-
czej i ich zastępców. Zostały
zgłoszone następujące kandyda:
tury: p. Kubilus, dr. Maliszewski,
inż. Trocki i p. Ladowski
W wyniku głosowania 6 kartek

oddano pustych, po 17 głosów
otrzymali p. Kubilus i p. Ladow-
ski, 16: glosėw inž. Trocki i 12 —
dr. Maleszewski. W ten sposób
członkami okręgowej komisji wy-
borczej zostali pp. Kubilus i La-
dowski. Natychmiast żydzi oświad-
czyli, iż protestują przeciw tym
wyborom, że :zostały już one do-
konane stronniczo i wobec tego
żydzi nie biorą udzialu w wybo-
rach zastępców członków. Oświad-
czenie to wciągnięto do proto-
kułu posiedzenia.

Na zastępców wysunięto dwóch
kandydatów: p. Bartnickiego i p.
Chakiela, w losowaniu na zastęp-
ców wzięło udział 27.10 kartek
zwrócono pustych. 15 głosów
padło na Chakiela i 7 na Bartnic-
kiego, którzy też i zostali zastęp-
cami.

Członków do komisyj obwo-
dowych wyznaczył poprzednio
obradujący konwent senjorów i
na zebraniu podał tylko do wia-
domości liczbę. Na każdego rad-
nego wypadało po 7 kandydatów,
toteż lista 1 wystawiła 7 osób,
lista 10—65 osób, 8—57 osób,
22 — osób, Bund—15 osób, Ko-
ło narodowe — 80 osób. Nie-
które ugrupowania nie wystawia-
ły kandydatów.

Brakujących kandydatów wy-
znaczy prezes okręgowej komisji
wyborczej.

Na tem zakończyło się wczo-
ajsze posiedzenie Rady Miejskiej.

Listy do Redakcji.
Pod adresem Dyrekcji Il

Targów Północnych.
Obecnie gdy z powodu zaku-

sów niemców na całość ziem pol-
skich, we wszystkich miastach i
mieścinach Polski odbywają się
wiece protestacyjne, na których
mówi się o zbrojeniu się po-
wietrznem Niemiec i Bolszewji i
o połączonem z tem—wyrabianiu
gazów trujących, wskazane jest,
by, powilon awiacyjny, demonstru-
jący skutki gazów trujących, jako
nejważniejszy, stał na miejscu
pierwszem i najwidoczniejszem,
tudzież, by został otoczony spe-
cjalną dbałością i pieczołowitoś-
cią, jako taki, gdzie ludność in-
formowana na odczytach w usta-
lonych godzinach, naocznie się
przekona o straszliwych skutkach
w spustoszeniu gazami wszystkie-
go co jest żyjące, nawet roślin-
ności.

Na pierwszych Targach Pół-
nocnych w Wilnie pawilon taki,
awjacyjny, zajmował podrzędne
miejsce, gdzieś, w sąsiedztwie
ładnie utuczonych... świń. Dlacze-
go? Może dla tej przyczyny, że
nie dawał dochodu? Zupełnie
inaczej na wystawach uświada-
miają naród swój Niemcy, któ-
rzy, oglądając dział tak ważny na
wystawie w Polsce, w zaniedba-
niu, w zakątku, zacierają z rado-
ści ręce.

Skutek takiej, iście „patrjotycz-
nej“ zapobiegliwošci i troski Ko-
mitetu Wykonawczego Il-ch Tar-
gów Półn. będzie napewno ten,
że w poczuciu samoobrony  (je-
żeli nie patrjotyzmu!) ludność,
bez różnicy stanów, wyznań i
ugrupowań chętnie składać bę*
dzie ofiary na L. O. P. P.

Oby po przeczytaniu tych
słów Szanowni Patronow:e Tar:
gów Półn. nie przeszli do norząd:
ku dziennego! iX. J. Szołkowski.

4orkożyszki.

*
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Litwini konfiskują podręczniki szkolne
w języku polskim.

Policja polityczna' litewska w
ciągu ostatnich dni dokonała sze-
regu rewizji w lokalach szkół pol-
skich oraz w mieszkaniach pry-
watnych nauczycieli polskich. W
wyniku rewizji zabrano około 100
podręczników naukowych z za-

Uroczyste poświęcenie
gmachu Gimnazjum Pol-
skiego w Poniewieżu.
„Dzień Kowieński* pisze:
1930 rok dla naszego społe-

czeństwa wogóle, a dla naszej
" uczącej się młodzieży w szczegól-
ności będzie pamiętnym na dłu-
gie, długie lata. Albowiem zapo-
czątkowany został uroczystem po-
święceniem własnego gmachu gi-
mnazjalnego i otwarciem jego
podwoi dla młodzieży szkolnej.

1 września o godzinie 9 i pół
rano uszykowani parami uczen-
nice i uczniowie z personelem
pedagogicznym na czele udali
się z nowego gmachu do kościo-
ła Marjanów, gdzie ks. kapelan
Dyrginczus odprawił cichą mszę.
Po nabożeństwie w poprzednim
porządku udano się z powrotem
do nowego gmachu. Z powodu
złej pogody zebrano się w we-
stibulu. Ks. kapelan dokonał aktu
poświęcenia, poczem udano się
do sali rekreacyjnej, gdzie zostały
wygłoszone okolicznościowe prze-
mówienia.

Pierwszy zabrał głos ks. kape-
lan. Wieszając krzyż na ścianie,
zaznaczył, że pod tym właśnie
znakiem wprowadzono młodzież
do nowego gmachu, i zalecał mło-
dzieży, aby i nadal pod tym zna-
kiem szła do nauki i w życie.
W- imieniu poniewieskiej

„Oświaty* wystąpił prezes Rady,
p. mecenas Ludkiewicz, który
w krótkich słowach wykazał zna-

kresu literatury i historji polskiej
oraz 50 książek beletrystycznych
rzekomo sprowadzonych nielega|-
nie z Polski i nie przejrzanych
przez cenzurę i litewskie władze
szkolne. (d)

 

czenie tego wiekopomnego dla
polskiego społeczeństwa w Ponie-
wieskiem dzieła.
W imieniu Komitetu Zarządu

Gimnazjalnego przemawiał p. Wło-
dzimierz Snarski, który przyrównał
organizacyjną społeczną pracę do
pracy mrówek. Będąc w bezprzy-
kładnie ciężkich warunkack z po-
wodu różnych „reform“, czy to
ziemi, czy to praw, zachowało
ono jednak głęboko w sercu tra-
dycje, uświęcone wiekami i mi-
łość ojczystą, znalazło moc ducha
i środki materjalne na dokonanie
tego wiekopomnego dzieła, jak
dzisiejszy gmach Gimnazjalny.
W imieniu Komitetu budowy

przemawiał p. Zygmunt Szwoj-
nicki. Wskazał on na tę okolicz-
ność, że pokolenie, które swą
ofiarnością dźwignęło ten gmach,
kształciło się w rosyjskiej szkole,
a mimo to nie zatraciło przecież
świadomości narodowej i poczu-
cia obowiązku społecznego.

Podczas uroczystości została
odczytana depesza gratulacyjna
prezesa Centralnego _ Zarządu
T-wa „Pochodnia* p. W. Budzyń-
skiego, który, winszując Gimna-
zjum tak uroczystej chwili, ży-
czył, by w nowych murach szkol-
nych zajaśniała dla nas lepsza
dola.

Wreszcie zebrani wyrazili uzna-
nie twórcy i wykonawcy gmachu
inż. Krasowskiemu.

Obchód został zakończony o
godz. 12 w południe uroczystem
odśpiewaniem „Roty*.
 

 

KRONIKA.
Wymiana więźniów

Jak nas informują, na skutek
poczynionych starań przez Mię-
dzynarodowy Czerwony Krzyż u
rządu litewskiego w sprawie wy-
miany więźniów między Polską a
Litwą w pierwszych dniach paź-
dziernika na odcinku granicznym

Z miasta.
— Rzadki jubileusz. W nie-

dzielę d. 14 b. m. Księgarze wi-
leńscy obchodzić będą pięćdzie-
sięciolecie pracy Księgarskiej Ko-
legi swego p. Henryka Krygiera
(Kierownika Firmy Gebethner 4
Wolff i Spółka w Wilnie). Sędzi-
wy Jubilat położył nie mało za-
sługi krzewiąc przez lat 20 słowo
polskie na (lkrainie (w Jekatery-
nosławiu), gdzie do roku 1920
prowadził własną Księgarnię Pol-
ską. Ograbiony w owym roku do-
szczętnie przez bolszewików wró-
cił do kraju, gdzie dalej w umi-
łowanym zawodzie księgarskim
pracuje. Obchód rozpocznie się
nabożeństwem w Kaplicy Ostro-
bramskiej następnie odbędzie się
zebranie koleżeńskie w salach
Hotelu George'a.
— Zjazd Burmistrzów Wo-

jewództw Wileńskiego i No-
wogródzkiego. Projektowany w
dniach 14 i 15 b. m. Zjazd Bur-
mistrzów województw Wileńskie-
go i Nowogródzkiego został prze-
sunięty na dni 28 i 29 b. m. z
tego powodu, iż na dzień 14 b.
m. przewidziane są w kalendarzy-
ku wyborczym specjalne czyn-
ności burmistrzów w związku z
mianowaniem członków obwodo-
wych komisyi wyborczych. W ter-
minach 28 i 29 b. m. Zjazd Bur-
mistrzów odbędzie się nieodwo-
łalnie.

 

politycznych z Litwą.
Orany ewentualnie koło Zawias
odbędzie się wstępna konferencja
polsko litewska, której zadaniem
będzie omówienie sprawy wymia-
ny więźniów między obu pan-
stwami. d

— Dziennikarze włoscy w
Wilnie. W dniu dzisiejszym przy-
byli do Wilna dwaj wybitni dzien-
nikarze włoscy, przedstawiciele
czołowych organów prasy wło-
skiej Egisto de Andreis, korespon-
dent dziennika rzymskiego „La
Tribuna* oraz Luigi Crucilla, re-
daktor rzymskiego dziennika „Gior-
nale d'Italia". Odbywają oni pod-
róż okrężną po Polsce. Goście
włoscy złożyli wizytę p. wojewo-
dzie Raczkiewiczowi, poczem roz-
poczęli zwiedzanie miasta. Zaba-
wią na Wileńszczyźnie 2 dni.

Sprawy administracyjne.
— Konferencja wyborcza z

-władzami administracyjnemi.
W dniu 11 b. m.w urzędzie wo-
jewódzkim odbyła się konferencja
z udziałem p. wojewody  Racz*
kiewicza, prezesa okręgowej ko-
misji wyborczej, sędziego'Illasze-
wicza, komisarza wyborczego mec.
Łuczyńskiego. Tematem konfe-
rencji były sprawy wyborów do
Sejmu i Senatu. (d)
— Zmiany w policji. W po-

licji państwowej zaszły następu-
jące zmiany na terenie woj. Wi-
leńskiego.

Podkomisarz Michał Chorążek,
komendant powiatowy w Posta-
wach mianowany został zastępcą
komendanta na pow. Wileński.
Podkomisarz Franciszek Kurzeja,
kom. pow.w Skałacie komeadan-
tem powiatowym w Mołodecznie.

D z.M EOZN

Dźwiękowo-Śpiewny dramat miiosny |

z Lupy Velez
i Garry Cooperem

„PIEŚŃ ŻYWIOŁÓW
Śpiewy chóralne i solowe
Wkrótce otwarcie sezonu

kinie «HOLLYWOOD».

Aspirant Bibiłło, zastępca kierow-
nika pow. w Swięcianach miano-
wany kierownikiem komisarjatu
w Turmoncie. Aspirant Czesław
Kossowski, kierownik komisarjatu
w Turmontach zastępeą komen-
danta na pow. Brasławski.

Sprawy miejskie.
— Dodatkowe oświetlenie

miasta. Magistrat m. Wilna w
przyszłym tygodniu przystąpi do
dodatkowego oświetlenia miasta
i przedmieść.
W roku bieżącym miasto

otrzyma około 100 dodatkowych
lamp i punktów świetlnych. d
— Posiedzenie komisji tech-

nicznej. Dnia 20 bm. odbędzie
się posiedzenie komisji technicz-
nej, na którem rozpatrzone zo-
staną następujące sprawy:

1) Przyjęcie elektrowni Raduń-
skiej pod zarząd miasta.

2) Sprawa sprzedaży inwen-
tarza i maszyn tejże elektrowni.

3) Zwiększenie transformato-
rów na terenie miasta i szereg
spraw drobnych. d

Handei i przemysi.
— Bankructwo fabryki obu-

wia. Przed paru dniami zbankru-
towała największa w Wilnie fabry-
ka obuwia Tuszkiena i Chławno-
wicza przy ul. Zawalnej.W związ-
ku z ogłoszeniem upadłości 200
szewców pozostało bez pracy. (d)
— Uruchomienie olejarn!. Po

dłuższej przerwie wczoraj uru-
chomiona została Olejarnia Kur-
landzka. W olejarni znalazło pra-
cę około 50 robotników. (d)

Sprawy prasowe.
— Konfiskata pisma żydow-

skiego. W dniu wczorajszym Sta-
rostwo grodzkie po raz trzeci
zrzędu skonfiskowało nakład cza-
sopisma żydowskiego _„Wilner
Tog' za artykuł p. t. „Cenzor
przy pracy*. (d)

Sprawy szkolne.
Państwowa Komisja Egza-

minacyjna przy Wydziale Sztuk
Pięknych U. S$. B. dla egzami-
nów z rysunku, jako przedmiotu
ńauczania w szkołach średnich
ogólno kształcących i seminarjach
nauczycielskich podaje do wia-
domości kandydatów życzących
sobie przystąpić do egzaminu w
terminie jesiennym. że podanie
o dopuszczanie do egzaminu
wraz z załącznikami należy skła-
dać na ręce Przewodniczącego w
Dziekanacie Wydziału Sztuk Pięk-
nych w czasie od dnia 15-g0
września do |1-go października
r. b. (ul. Uniwersytecka 3, parter.
— Państwowa Komisja

Egzaminacyjna dla kandydatów
nauczycieli szkół średnich w Wil-
nie ogłasza, że egzaminy dla kan-
dydatów na nauczycieli szkół śre-
dnich, (naukowe, pedagogiczne i
uproszczone) w okresie egzami-
nacyjnym jesiennym b. r. odby-
wać się będą od dnia 20 do 30
października 1930 r. Kandydaci,
którzy pragną przystąpić do egza-
minów w tym okresie, winni zgło-
sić się w tym celu pisemnie do
Komisji Egzaminacyjnej w termi-
nie do 30 września, składając je-
dnocześnie  przepisaną opłatę,
która wynosi za egzamin nauko-
wy (klauzurowy i ustny) 84 zł.,
za egzamin pedagogiczny 56 zł.,
za egzamin uproszczony50zł.
40 gr., za egzamin z literatury,
historji i geografji polskiej przy
egzaminie uproszczonym 16 zł.
80 gr.

Rozkład i terminy egzaminów
będą podane do wiadomości in-
teresowanych drogą ogłoszenia w
lokalu omisji egzaminacyjnej
nz» ul. Uniwersytecka 3,
I p.).

śród litewskiej załogi zamku pozyskać sprzymie-
rzeńców. Skutkiem tego,
żenia przypuszczono ogólny szturm na dolny za-

gdy dnia szóstego oblę-

EÓRZ NOŚNY

Z życia stowarzyszeń. Kronika II Targów
— Z życia T-wa Opieki nad

zwierzętami w Wilnie. Zwierzę
częstokroć cierpi bardzo, ale że
słowem wyrazić swego bólu nie
może, więc człowiek chętnie nie
spostrzega tego, tembardziej, że
konieczność leczenia zwierzęcia
pociąga za sobą wydatki.

Wileńskie T-wo Opieki nad
zwierzętami zgodnie z przewidzia-
nym programem swych prac,
otwiera przy szkole dla podkuwa-
czy, ambulatorium dla zwierząt,
gdzie wszystkie porady będą
udzielane bezpłatnie.

Aby przyśpieszyć zebranie na
ten cel funduszów, dnia 14 IX, w
dniu dobroci dla zwierząt, odbę-
dzie się loterja i sprzedaż ulicz-
na znaczka. Niech każdy prze-
znaczy na cele T-wa choćby naj-
mniejszą ofiarę, a przyczyni się
do  urzeczywistnienia nietylko
szlachetnych zamierzeń instytu-
cji, ale ofiarą swą złagodzi cier-
pienie biednego zwierzęcia, któ-
re jest zdane na łaskę i niełaskę
tych, którzy słowami potrafią swój
ból wyrażać.

Losy w cenie 50 gr. nabywać
można w niedzielę 14 IX w ciągu
całego dnia, w lokalu T-wa Ry-
backiego, ul. Królewska.

Dobroczynność.

— Zarząd Tow. Pań Mito-
sierdzia $w. Wincentego a Paulo
składa „Bóg zapłać* pomocni-
cem w kweście na rzecz Ochro-
ny „Imienia Jezus“ dzięki ich
gorliwości kwesta z d. 7 września
przyniosła 722 zł. 79 gr. Wydatki
wyniosły 12 zł.

Sprawy żydowskie.

— Ucieczka Kantora. Wielkie
poruszenie wywołała wśród spo-
łeczeństwa żydowskiego ucieczka
Kantora Synagogi Głównej w Wil-
nie p. Spektora. Spektor uciekł
z Wilna do Afryki. Powód uciecz-
ki narazie nieznany. d

Kronika policyjna.
— Kradzież przy ul. Makowej.

W dn 10 b. m. Arciszewska Salomea,
Makowa 5, zameldowała, iż w nocy
otwarto okno od mieszkania i skradzio-
no HS garderoby i bielizny na szko-
dę jej chlebodawcy Jana Koziełł-Poklew-
skiego.

— Ostrzeżenie przed oszustwem.
W dn 10 b. m. Barszczewski Antoni z
maj. Holszany zameldował, iż tego dnia
gdy przechodził ulicą Kolejową pod-
szedł do niego nieznany osobnik pro-
ponując mu kupno srebrnych rosyjskich
rubli. Gdy Barszczewski chciał je nabyć
i wyjął z kieszeni dla zapłacenia 50 zło-
tych osobnik ów wyrwał mu pieniądze
z ręki i począł uciekać. Wkrótce go za-
trzymano — okazał się nim Kostecki
Adolf, znany oszust i złodziej zamiesz-
kały przy Wąwozach 3.

Teatr, muzyka i sztuka.
—' Teatr Miejski na Pohu!ante.

Otwarcie sezonu zimowego. Jutro,
w sobotę nastąpi otwarcie sezonu w
Teatrze Miejskim Z. A. S. P. na Pohu-
lance. Na przedstawieniu inauguracyj-
nem ukaże się wyborna komedja J. Bli-
ziūskiego „Rozbitki“.

Początek o g. 8-mej wiecz.
Bilety ulgowe i kredytowane (dla

wojskowych nowego typu) ze zniżką
35 proc. ważne.

— Teatr Miejski w „Lutni*.
Otwarcie sezonu zimowego. Dziś w
piątek 12 b. m. nastąpi inauguracja
sezonu zimowego w Teatrze „Lutnia”.

W barwnych szatach dekoracyjnych
wystawiona zostanie poraz pierwszy w
Wilnie pełna pogodnego humoru polska
komedja J. Rączkowskiego „Nad pol-
skiem morzem”.

Początek o godz. 8-mej wiecz.

— Przedstawienie popołudniowe
w Teatrze „Lutnia*. W niedzielę naj-
bliższą o godz. 3 m. 30 po poł.. odbę-
dzie się przedstawienie popołudniowe
po cenach zniżonych. Wystawiona zo-
stanie wytworna komedja Verneuil'a
„Moja panna mama*.

POLSKIE RADJO WILNO.
Fala 385 mtr.

Program:

Piątek, dnia 12 września 1930 r.
11,53. Sygnał czasu.
12,05. Gramofon.
15,00. Komunikat meteorologiczny.
17,20. Kom. L. O. P. P.
17,35. „Mala skrzyneczka“.
1800. Transm. z Warsz.

i kwadrans literacki buchaltera.
19,35. Skrzynka pocztowa.
20,00. Transm. z Warszawy. Koncert

symfoniczny.

Koncert

Północnych.
Program otwarcia Il Targów

Północnych.
P. wojewoda wileński Raczkie-

wicz przyjął w dniu dzisiejszym
p. prezydenta miasta Wilna Józe-
fa Folejewskiego. Na konferencji
tej p. wojewoda przyjął do wia-
domości ostateczny program ot-
warcia 2 Targów Północnych w
Wilnie, które nastąpi w niedzielę,
dnia 14 b. m. o godz. 10-ej przed
południem po nabożeństwie, od-
prawionem 0 godz. 9 tego dnia
przez ks. prałata Sawickiego w
kaplicy św. Kazimierza, w Bazy-
lice.

Miesięczne Zebranie Delegatów
Lwiąku Cechów w Wilnie.
W tych dniach w lokalu włas-

nym przy ul. Bakszta 1 odbyło
się miesięczne zebranie delega-
tów Związku Cechów w Wilnie w
obecności instruktora korporacyj
przemysłowych p. Stanisława Czar-
nousa, dyrektora izby rzemieślni-
czej w Wilnie p. Jana Łazarewi-
cza, redaktora „Młodego Rze-
mieślnika* p. B. Jewsiewickiego,
oraz 29 przedstawicieli poszcze-
gólnych Cechów.

Przewodniczył prezes p. Ksa-
wery Gorzuchowski, asesorowali
pp. Michał Żytkiewicz, Apolinary
Slusarski i Michał Oszurko. Pro-
tokuł prowadził p. Antoni Soko-
łowski.

„ Przewodniczący zaznajomił o-
becnych ze stanem kasy Związku
Cechów. Następnie odczytano wy-
kaz zaległych składek od poszcze-
gólnych Cechów i postanowiono
jaknajenergiczniej zainkasować te
sumy.

P. K. Gorzuchowski zakomu-
nikował obecnym, iż w związku
z mającemi nastąpić wkrótce
wyborami do Rady Miejskiej —
Stowarzyszenie Właścicieli Nieru-
chomości miasta Wilna zwołuje
zebranie, celem stworzenia wspól-
nego Bloku. Na zebranie powyż-
sze wydelegowano z ramienia
Związku Cechów p. Apolinarego
Slusarskiego.

Omawiano sprawę wyświęce-
nia nowoufundowanych sztanda-
rów Cechów krawców i kuchmi-
strzów. Celem uniknięcia zbęd-
nych kosztów zaproponowano, by
Cechy te po porozumieniu co do
daty wyświęcenia wspólnie zor-
ganizowały tą uroczystość.

Sprawę Zrzeszenia Młodzieży
Rzemieślniczej zreferował dyrek-
tor J. Łazarewicz, informując ze-
branych, iż Zrzeszenie to liczy
zgórą 200 członków, rozwija swą
działalność w kierunku samo-
ksztalceniowym, sportowym, po-
siada własny chór, kółkc drama-
tyczne, redaguje miesięcznik p. t.
„Młody Rzemieślnik". Pan redak-
tor Jewsiewicki prosił obecnych
o nawiązanie kontaktu z redakcją
tego pisma, dając artykuły fa-
chowe, oraz kronikę z życia Ce-
chów.

Ponieważ na terenie Wilna
istnieją dwie organizacje młodzie-
ży rzemieślniczej o jednakowych
celach i zadaniach, a mianowicie:
Zrzeszenie Młodzieży Rzemieślni-
czej i Stowarzyszenie Młodz. Rzem.
im. św. Kazimierza — na wniosek
p. A. Slusarskiego wyrażono ży-
czenie by te organizacje zunifi-
kowały się. |

Pan M. Żytkiewicz wysunął
wniosek, by złożyć memorjał do
Izby Rzemieślniczej w Wilnie w
sprawie niewydawania świadectw
przemysłowych  niefachowcom,
czyli osobom niewykwalifikowa-
nym w jakim bądź rzemiosłe. P.
dyrektor Łazarewicz wyjaśnił, iż

sprawy te w miarę możności ma-
ją być kontrolowane przez izbę
Rzemieślniczą w Wilnie.

P. dyrektor Łazarewicz zawia-
domił obecnych, iż lzba Rze-
mieślnicza-odbyła cały szereg
konferencji w sprawie zmniejsze-
nia ewentualnie unormowania
świadczeń na rzecz Kasy Chorych.
Sprawa ta definitywnie nie jest
jeszcze zalatwiona, ale są nadzie-
je że będą przyznane pewne ulgi
dla rzemiosła.

P. Wacław Mołodecki zrefero-
wał sprawę chóru rzemieślnicze-
go założonego w r. b., oraz ape-
lował do obecnych by po mie-
siącach wakacyjnych regularnie
uczęszczali na zbiórki. Zapisy do
chóru przyjmowane są nadal w
sekretarjacie Związku Cechów
przy ul. Bakszta 1, w piątki i
wtorki od godz. 6—8 wiecz.

Pozatem na wniosek p. A. Mo-
łodeckiego postanowiono zorga-
nizować Komisję kulturalno-oświa-
tową, mającą za zadanie urządzać
odczyty, koncerty, przedstawienia
amatorskie i inne rozrywki. - Do
Komisji powołano p. dyrektora
Łazarewicza, p. W. Mołodeckiego,
oraz Zarząd Związku Cechów.

Instr. Korpor. Przem. p. Sta-
nisław Czarnous, zakomunikował
obecnym, iż zorganizowane w
marcu r. b. Kursy Zawodowe dla
rzemieślników przy Związku Ce-
chów w Wilnie po pomyślnem
ukończeniu nauki przez pierwszą
grupę słuchaczy, rozpoczynają
przyjęcia do nowej grupy. Prze-
słuchanie kursu jest konieczne
dla tych rzemieślników, którzy
ukończyli naukę (termin) w rze-
miośle u majstra i nie uczęszczali
do normalnej 3-ch letniej szkoły
zawodowej dokształcającej i wo-
bec tego nie rnogą składać egza-
minu czeladniczego przy lzbie
Rzemieślniczej. Kursy przygoto-
wują do uzyskania świadectwa
równoznacznego ze świadectwem
szkoły dokształcającej zawodowej.
Wobec tego, że okres ulgowy
dający możność. uzyskania w
krótkim czasie niezbędnych kwa-
lifikacyj zawodowych — za kilka
miesięcy się skończy — wszyscy
zainteresowani rzemieślnicy winni
jaknajprędzej zapisać się na kurs.

Jest to jedyna okazja uzyska-
nia niezbędnych kwalifikacyj za-
wodowych, bez których żaden
rzemieślnik nie będzie mógł od-
tąd prowadzić samodzielnie war-
sztatu. Opłata na kursie b. niska—
niezamożnym bezpłatnie. Nauka
trwa od 3-:ch do 6 ciu miesięcy,
zależnie od przygotowania i od-
bywa się w godzinach wieczoro-
wych.

Zapisy przyjmuje i szczegó-
łowych informacyj udziela kan-
celarja kursów od 1 oo 15 wrze-
śnia r. b. codziennie prócz świąt,
od godz. 6 do 9 wiecz. w lokalu
własnym przy ul. Dąbrowskie-
go 1.

Pozatem jest w projekcie
utworzenie wyższego kursu dla
uzupełnienia wiedzy. 2

Po wyczerpaniu porządku
dziennego przewodniczący zam-
knął zebranie o godz. 24.

Z ROSJI SOWiECKIEJ
Sensacyjne aresztowania

w Bolszewji.
W ostatnich dniach dokonano

w Moskwie sensacyjnych areszto-
wań w pośród starych socjali-
stów, którzy jednakże od począt-
ku reżymu bolszewickiego weszli
do służby sowieckiej.

Aresztowani są to wybitni eko-
nomiści. Wszyscy zostali areszto-
wani pod zarzutem kontrrewolucji
i działania przeciw władzy so-
wieckiej. Byli oni przeciwnikami
kolektywistycznego eksperymen-
tu rządu.
 

 

Zarząd Koła Wileńskiego Związku Akad. „Młodzież
Wszechpolska" niniejszem zawiadamia, iż dyżury odbywają
się codziennie. (Poniedziałki, środy i piątki od godz. 12 do
1 pp., wtorki, czwartki 3—4 pp.), wlokalu własnym, przy ul.
Dominikańskiej 4.

Sić”;
ny, oznaczał

Kory-
niedawno

Wybór ten starczył
on walkę nieubłaganą o Litwę do

rej Polacy poznali głowę księcia Kazimierza
giełły (praszczur rodu Czartoryskich)

za program politycz-

W. ks. Witold.
W 500-ną rocznicę zgonu.

Dn. 4 września 1390 r. rozpoczęło się oblęże-
nie. Przyszło oblegać właściwie tylko zamki wileń-
skie, Miasto, naonczas jeszcze drewniane, przy
rierwszem natarciu stało się pastwą płomieni, pod-
palone przez Zmudź Witoldową, idącą wciąż w
przedniej straży.

Ludność, ze wszystkiem mieniem, ze składami
kupieckiemi schroniła się do zamku tak zw. „dol-
nego* jako najbardziej przestronnego, bronionego
przez brata królewskiego Korygiełłę. Był zaś zamek
drugi, „wyższy*, na wyniosłem wzgórzu, tego, jako
ostatniej ostoi bronił przysłany z Krakowa Klemens
Moskorzewski z garścią polskiego rycerstwa. Oprócz
tych dwóch był jeszcze gródek trzeci naprędce
założony, prawdopodobnie w okolicy t. zw. „Ba-
kszty". Tę warownię objął ks. Skirgiełło.

Wojska nieprzyjacielskie, podzielone na trzy
oblężnicze armje, rozłożyły się w trzech obozach,
każde z nich mając jednę z warowni miejskich na
celu. Naprzeciw gródka miejskiego, od zachodu,
usadowił się marszałek Engelhard von Raabe z
Krzyżakami pruskimi, od wschodu, ku zamkowi
wyższemu, okopali się |Inflantczycy, pod swoim
mistrzem de Bruggenoie. Witold ze Żmudzią obległ
zamek dolny, gdzie się najobfitszych spodziewał
łupów.

Pora już była bardzo opóźniona, więc poś-
piech w działaniu jaknajbardziej wskazany. Pierwszą
uwagę zwrócono na zamek dolny, tę główną mat-
nię ludności wileńskiej. Powiodło się Witoldowi

mek, wewnątrz niespodzianie wybuchły w kilku
miejscach pożary. Ogień błyskawicznie objął drew-
niane budowle, bramy zostały zdradziecko otwo-
rzone, do wnętrza wdarł się nieprzyjaciel. Rozpa-
sana Zmudź z Witoldem na czele urządziła straszli-
wą rzeź, podczas której zginąć miało około 14 ty-
sięcy bezbronnej ludności: kobiet, dzieci, starców,
nie licząc załogi. Dowód oczywisty, iż ludność Wil-
na, owej „stolicy litewskiej" nie była litewską,
inaczej nie dałaby się wytłumaczyć owa niesły-
chana furja, z jaką Żmudź mordowała swych ro-
daków.

Po zdobyciu zamku dolnego skierowano
wszystkie usiłowania przeciwko górnemu. Witold
obsadził pobliskie wzgórza, skąd raził zamek z
olbrzymich dział krzyżackich, miotających potężne
głazy Trzystu łuczników angielskich posyłało ku
blankom niezliczone strzały. Z rycerstwem angiel-
skiem w zawody szli Francuzi, przekonani, iż wal-
czą przeciwko poganom.

Dzielny obrońca Zamku Górnego, Mosko-
rzewski, opierając się na niezłomnej wierności pol-
skiego rycerstwa, postanowił wytrwać do ostatecz-
ności. „Temi dwoma środkami — pisze Długosz —
Polacy najskuteczniej się bronili, to jest, że wyło-
my w murach ziemią, gnojem i skórami bydlęcerni
zatykali i że w miejsce poległych śmiało wstępu-
jąc, a na straże nieprzyjaciół i działa oblężnicze
nagle czyniąc wycieczki, potężnie ich razili",

Wtedy, dla pognębienia ducha załogi, jął się
Witold środka barbarzyńskiego, na jaki zdobyć się
nie mógł wódz naczelny wyprawy —rycerski bądź
co bądź Engelhard von Raabe — na wysokiej tyce
poczęto obnosić w koło zamku jakąś głowę, w któ-

dowódcy Zamku Dolnego, wziętego do niewoli i z
rozkazu Witolda okrutnie zamordowanego.

; Takie niegodne igrzysko z brata króla polskie-
go jeszcze bardziej rozjątrzyło załogę Zamku Gór-
nego. Tedy niewyczerpany w okrutnych pomysłach
Witold, kazał pewnego jeńca, księcia Narymunta,
w obliczu Zamku i jego bohaterskiej załogi obwie-
sić za nogi na pobliskim wiązie.

Ponosiło też wojsko oblężnicze straty i to
bardzo znaczne. Trafne pociski artylerjj zamkowej
niejednego zmiotły świetnego rycerza. Rodzony
brat Witolda poległ przy nim, ugodzony kulą. Po
całej przestrzeni dawnego miasta leżały trupy nie-
pogrzebione, pastwa psów, które „pożeraniem ciał
ludzkich zbestwione, przerodziwszy się prawie w
żarłoczne wilki, włóczyły się gromadami po spalo-
nych i opustoszałych włościach i wielu nawet kon-
po jeźdców rozłakomione krwią ludzką, poże-
taly“.

Taki był obraz Litwy; takie owo.ce zdrady jej
rodzonego syna, księcia Witolda.

, Tymczasem minęło lato, jesień nadciągała, a
za nią zima i bezdroża. W obozie nieprzyjacielskim
coraz mniej było żywności, wyczerpały się pro-
chy, zużył wszelki rynsztunek, osłabły siły.

Nadto poczęły krążyć niepokojące wieści o po-
tężnej odsieczy, którą ponoć samkról Jagiełło pro-
wadzi. Nie czekając tedy dłużej, wojska oblężnicze
zwinęły obóz i ruszyły w drogę powrotną, obiecując
sobie wrócić na przyszłą wiosnę.

Gdy wojska krzyżackie stanęły z powrotem
w Prusiech, Wielki Mistrz Konrad von Zollner nie
żył. Zebrani w Malborgu komturowie jednomyślnie
postanowili „w ręce Konrada Wallinroda wielki
miecz oddać" na jego „piersi wielki Krzyż zawie-

ostatecznego wyczerpania. 3
„Jakoż rozesłano po wszystkich krajach szum-

niejsze niż kiedykolwiek zaprosiny do „wyprawy
krzyżowej" na „ziemie pogańskie", zapowiadając
„ucztę rycerską", jakiej jeszcze nie widziano. Jak
w roku zeszłym zbiegły się ze wszystkich stron
tłumy awanturniczego rycerstwa. Nadciągnęli Niemcy
z margrafem Fryderykiem IV z Miśnii, z grafami
Schwarzburg, Gleichen i Plauen, Francuzi z mar-
szałkiem Boucicaut, Szkoci z mężnym Douglasem,
którego w Królewcu najęci przez Anglika Clifforda
zbóje zamordowali. Stanął znowu Witoid z wierną
Zmudzią, przybył mistrz inflancki ze swojem ry-
cerstwem—ogółem do 70.000 zbrojnych. Olbrzymia
jak na owe czasy, potęga wyruszyła około połowy
lata pod wodzą samego Wallenroda ku Litwie. Pod
Kownem odprawiono 1-go września 1391 r. ową
słynną, opiewaną przez poetów i heroldów ucztę
rycerską „jakiej Zekon nigdy dotychczas z tak
wielkim nie zastawił przepychem*.

Szacowano ją na pół miljona grzywien. Osa-
dzony na Litwie hołdownik Zakonu Witold miał
z lichwą nagrodzić Zakonowi ten wydatek jako też
wogóle wszelkie koszta obecnej jak i poprzedniej
wyprawy, co wyraźnie zawarowane zostało w umo-
wie między nim a Krzyżakami.

Tymczasem nie próżnowała też Polska; prawie
wszystkie zamki i zameczki litewskie obsadzono
polskiem rycerstwem, zaopatrzono kraj w broń
i wszelkie materjały wojenne. Dowództwo naczelne
wraz z tytułem wielkoksiążęcym zamiast niedołężne-
go Skirgiełły otrzymał drugi brat królewski Aleksan-
der Wigund. J. 0.

(D. c. n.)
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MALY FELJETDN
Tradycja w žyciu Angiji.
IW parlamencie angielskim zda-

rzył się w tych dniach wypadek
niebywały: oto jeden z posłów
socjalistycznych porwał buławę
ze stołu speakera i począł z nią
uciekać. Takiej świętokradczej, w
pojęciu Anglika, sensacji, nie wi-
dział jeszcze parlament angielski
i nikt, kto nie zna ceremonjału w
St. Stephans House i kryjących
się za nim tradycyj, nie potrafi
zrozumieć grozy zgromadzonych
posłów. „Wielka rzecz" pomyśli
cudzoziemiec. „Wszak Izba Lor-
dów posiada kilka buław. Cóż ła-
twiejszego, jak pożyczyć stamtąd
jednę i czekać, aż śmiałek za-
wstydzony wróci z porwanem ber-
łem*. Ale tak rozumować może
tylko cudzoziemiec. Anglik, cho-
ciażby nawet członek radykalnej
Labour Party, ma od dzieciństwa
wpojony szacunek dla „matki
parlamentów".

Trzeba nadto pamiętać, o po-
tędze tradycji angielskiej w rze-
czach wszelkiego ceremoniału.
Do dziś dnia król wyraża swą
zgodę na nowe ustawy w starym
normandzko - francuskim języku.
Do dziś dnia posłowie oddają po-
kłon, nie jak ogólnie mniemają
speakerowi, marszałkowi Izby, ale
nieistniejącemu już dziś najświę-
tszemu Sakramentowi, który przed
reformacją znajdował się na ołta-
rzu we wschodniej części kaplicy
św. Stefana, 'w której gromadzili
się posłowie. Do dziś dnia w
Izbie Lordów znajduje się worek
z wełną „woolsack*, który po raz
pierwszy umieszczono tam za pa-
nowania Wielkiej Elżbiety, by
przypomnieć parom Anglji, że
wełna, której eksport był zakaza-
ny, jest podstawą narodowego
dobrobytu. Dziś jeszcze pomimo
oświetlenia elektrycznego, Beefea-
ters, żołnierze gwardji Yeomanów,
w rocznicę spisku prochowego
przeszukują podziemia parlamen-
tu, świecąc latarniami po kątach
(elektrycznie oświetlonych) i szu-
kają rzekomych beczek prochu.

Buława w parlamencie angiel-
skim przetrwała i republikę i
Cromwella i tylko tak, jak królo-
bójcy obcięli głowę Karola I, tak
Karol II odciął głowę buławy
Cromwella i przywrócił na niej
emblemata królewskie. Bulawa
jest symbolem nie panującego
jako osoby, ale zwierzchności ja-
ko zasady.

i * a *

*"gPrzyjście na świat nowego po-
tomka rodziny królewskiej jest
również połączone z licznemi tra-
dycjami, które świeżo przypom-
niano sobie przy urodzinach dru-
giej córeczki księcia Yorku, na
zamku Glamis historycznej sie-
dzibie królobójcy Macbetha.

Wobec bezżenności i bezdziet-
ności księcia Walji, korona Anglji
przejdzie kiedyś w sukcesji na
jego brata, księcia Yorku, ale po-
nieważ różnica lat między obu
braćmi jest niewielka, łatwo więc
ominąć może młodszego syna
królewskiego, a przejść na jego
najstarszą córkę, liczącą obecnie
lat 6, Elżbietę.  Miałaby więc
Anglja w przyszłości nie króla,
lecz królową. Z tych to powodów
wszyscy obywatele Fnglji z wielką
niecierpliwością oczekiwali no-

wych narodzin na zamku Glamis.
Narodziny te albo miały utrwalić
sukcesję 6-letniej następczyni tro-
nu, albo ją zniweczyć, gdyby na
świat przyszedł potomek męski.

Wszyscy oczekiwali dla księst-
wa Yorku syna, bo wszyscy sobie
tego życzyli.

A więc przygotowano festyny,
zabawy ludowe, oberżyści zaopa-
trzyli się obficie w trunki, a naj-
bliżsi sąsiedzi zamku Glamis przy-
gotowali na pobliskiem Wzgórzu
Myśliwych olbrzymi stos, który
płomieniem swym miał zwiasto-
wać dalekim okolicom radosną
nowinę.
W samym zamku od szeregu

tygodni trzymało straż trzech le-
karzy, a od tygodnia również mi-
nister spraw wewnętrznych. p. Cly-
nes, jak tego wymaga nie kon-
stytucja wprawdzie, ale zwyczaj.
Sięga on czasów odległych, bo
1683 roku. W czerwcu tegoż roku
Macja z Modeny, małżonka króla
Dżeka Il powiła syna, którego
parlament nie uznał i usunął od
następstwa tronu. Królowa bo-
wiem, wielce dbała o swój stan,
to też po rozwiązaniu, plotka
dworska uczyniła z królowej intry-
gantkę, która poleciła przynieść
do zamku królewskiego obce nie-
mowlę i przyjęła je za swoje
dziecię. Usunięty od sukcesji syn
królewski wyjechał do Francjii
stamtąd ponawiał swe pretensje
do tronu, sprawiając parlamento-
wi i Radzie niemało kłopotu przez
lat kilkadziesiąt. Odtąd parlament
postanowił, że przy każdych uro-
dzinach na dworze królewskim,
mogących odegrać pewną rolę w
następstwie tronu, musi być re-
prezentowany parlament. Z po-
czątku wszyscy lordowie królew-
skiej Rady przybocznej naznaczali
randez-yous w komnacie królo-
wej i oczekiwali w niej momentu
rozwiązania. Potem parlament de-
legował w tym celu członków
rządu. Gdy przyszła na świat kró-
lowa Wiktorja, w komnacie ocze-
kiwało jej narodzin dwóch mi-
nistrów, którym niańka przyniosła
pokazać niemowlę. Ministrowie na-
tychmiast spisali odpowiedni do-
kument.

Tym razem zaszczyt ten przy-
padł ministrowi, p. Clynes. Prak-
tyczny minister połączył piękne
z pożytecznem i zmuszony prze-
bywać przez pewien czas w po-
bliżu zamku Glamis, wybrał się
tam poprostu na wakacje. Polo-
wał, łowił ryby w potokach i tak
się wywczasował, że w chwili
przyjścia na świat księżniczki był
w zamku nieobecny. Powiadomio-
ny o fakcie, wpadł w swej czar-
nej limuzynie jak bomba na dzie-
dziniec zamkowy i z pewnem
rozczarowaniem spisał protokół,
że był świadkiem przyjścia na
świat dziecięcia płci żeńskiej.
Niemniej i miny, oczekujących
u bram zamku wieśniaków wy-
dłużyły się trochę, ale opanowa-
nie nastąpiło dość szybko. Stos
mimo wszystko zapalono, a w
oberżach rozpoczęły się uroczy-
ste uczty i zabawy, na których
wznoszono obfite zdrowia małej
księżniczki i nierzadko można by-
ło słyszeć toast czcigodnego bur-
mistrza: „Gentlemens, na zdrowie
naszej małej księżniczki i niech
Bóg czuwa nad nią*.

 

Ż kraju.
Morderca własnej żony.
We wsi Słoboda, gm. głęboc-

kiej postrzelił z obrezanki swoją
żonę Anetę, Zając Dymitry, miesz-
kaniec wsi Sieły, gm. zaleskiej.
Aneta Zając zmarła w drodze
do szpitala w Głębokiem.

Pożar w gminie Kkrewskiej.

We wsi Jermaki, gm. krew-
skiej na szkodę Stefanowa Ale-
ksandra spłonęły zabudowania
gospodarcze, przyczyniając mu
straty na sumę przeszło 10.000
złotych. Pożar powstał przez nieo-
strożne obchodzenie się z zapał-
kami Jana Homana, lat 6.

Pochwycenie przemytu.
W ostatnich dniach patrole

KOP. na pograniczu polsko-litew-
skiem ujęły 17 przemytników z
towarem, wartości około 10.000
zł. A mianowicie: w rejonie Łyn-
gmian zatrzymano przemyt soli,
cukru i tytoniu, wartości 2000 zł.
Koło Dukszt zatrzymano przemyt
cukru, wagi 260 klg., 25 klg. sacha-
ryny kryształowej i 100 klg, rodzy-
nek wartości przeszło 5000 zł.

W rejonie Oran zatrzymano
trzech przemytników, którzy usi-
łowali przemycić do Polski około
50 klg. tytoniu litewskiego—war-
tości około 3000 zł. (d)

Plaga wilków w gminie
Komajskiej.

Ostatnio gm. komajską nawie-
dziła plaga wilków. We wsi Ru-
saki wilki porwały 4 owce i udu-
siły cielę. W Nowosiołkach wilki
udusiły krowę, zaś w Danówce
porwały 4 świnie i 3 owce. Włoś-
cianie urządzają nocne obławy
na szkodników, lecz narazie be-
zowocnie. (d).

Zatrzymanie fałszerzy do-
larów.

Onegdaj w rejonie Rakaza
zatrzymano trzech fałszerzy do-
larów usiłujących zbiec do Rosji
sowieckiej. Są to Ch. Mironowicz,
E. Kuć i J. Szewczyk z Warsza-
wy. (d).

Samobójstwo inwalidy.
We wsi Słomianka, gm. Mielegiań-

skiej w domu inwalidy wojennego
54 letniego K. Wińczuka, wynikła ostra
sprzeczka małżeńska, podczas której
żona Wińczuka zapowiedziała, iż go
opuści. Małżonek groźbą tą przejął się
do tego stopnia, iż po godzinie odebrał
sobie życie przez ka się.

d

Licencja ogierėw w Oszmianie.

Onegdaj w Oszmianie na rynku by-
dlęcym urzędowała komisja licencyjna
ogierów pod przewodnictwem  ml]r.
Kirjackiego.

Komisja zakwalifikowała 40 ogr"
d

KRONIKA LIDZKA.
Pożar w gminie Żyrmuńskiej.

Onegdaj w kolonji Brzeżniak, gmi-
nz żyrmuńskiej, wybuchł pożar, skut-
kiem którego spłonęła doszczętnie sto-
doła wraz ze znajdującem się tamże
zbóżem wraz z przybudowaną do' niej
szopą, na szkodę mieszkańca tejże ko=
lonji Stanisława Słemaszki. Podczas po-
żaru spłonęły również wszystkie narzę-
dzia rolnicze. Straty wyrządzone późa-
rem dochodzą 17 tysięcy złotych, z
czego tylko stodoła zansekurowaną by-
ła zaledwie na sumę 3,370 złotych. Za-
chodzi przypuszczenie, iż pożar 'pow-
stał wskutek podpalenia. (A. H.)

Sport.
Przed biegiem kolarskim o
puhar przechodni „Dzien-

nika Wileńskiego".
Na pierwszem zebraniu komisji

sędziowskiej biegu kolarskiego o
puhar przechodni „Dziennika Wi-
leńskiego", postanowiono cały sze-
reg spraw związanych z organiza-
cją biegu, który ma się odbyć,
jak wiadomo, 21 b.m. o godzinie
13ej. Między innemi ustalono
skład komisji sędziowskiej, roz-
dzielając funkcje poszczególnym
jednostkom.

Bieg prowadzić będzie moto-
cyklem p. Moroz, prócz p. Moro-
za pojedzie jeszcze cały szereg
motocyklistów, którzy będą kon-
trolować kolarzy startujących w
biegu. Za ostatnim zawodnikiem
jechać będzie samochód z leka-
rzem, który w razie jakiegoś wy-
padku będzie mógł na miejscu
udzielić pomocy.

Do biegu stawać może każdy
obywatel państwa polskiego po
uprzedniem zgłoszeniu się w ko-
misji sędziowskiej przed samym
biegiem, lub uprzednio u p. An-
drukowicza, Zamkowa 10.

Zgłoszenia do zawodów już
napływają i przypuszczać należy,
że na starcie będziemy mogli
oglądać wszystkich kolarzy Wilna,
wraz z Kalinowskim, który w ro-
ku ubiegłym bieg ten wygrał, zdo-
bywając puhar przechodni na rok
1929. Sądzę, że Kalinowski posta-
ra się wtym rokujpuharu tego bro-
nić, by nie przeszedł w inne ręce.

Do komisji sędziowskiej zapro-
szono p. red. P. Kownackiego,
por. Herholda, p. Urniaža, p. An-
drukowicza, p. Felitana, p. Moro-
za, p. Balula, p. Piecha, p. Ol-
szewskiego, p. Kaczyńskiego i
sprawozdawcę sportowego Jaro-
sława Niecieckiego.

Następne zebranie komisji sę-
dziów wyznaczono na 17 b. m. o
godz. 18-ej w lokalu Wil. T. C.
Niemiecka 9—10. Ja. Nie.

ROZMAITOŚCI.
Niesłychana drożyzna

w Moskwie.
Przed paru dniami otrzymaliś-

my od pewnej, osobiście nam
znanej osoby list, pisany z Mo-
skwy. Lisut tego z różnych powo-
dów nie możemy podać w ca-
łości. Najwięcej interesujące
szczegóły zawiera ustęp, który
właśnie przytaczamy dla ogółu:
Wogóle życie tu, nawet w porów-
naniu z zeszłym rokiem, bardzo
podrożało i podupadło. Ceny ryn-
kowe—horendum! Np.: cukier 9
rubli za kilo (nieco mniej niż 9
zł., mąka — 2 r. 50 kop. (około
2,50 zł. za kilo), cytryna—3 rube
(nieco więcej niż 2,50 zł.) za
sztukę; masło — 20 rubli (niea!o
mniej niż 20 zł.), kasza gryczana
35 rubli za pud, kartofle—40 do
50 kop. za kilo. Naturalnie w ko-
operatywach ceny „twarde*, ale
ogonki—Boże ulituj sięl Na kart-
ki wydawane są obecnie niektóre
produkty za maj. Cudzoziemcy
mają lepiej, bo jak dotychczas,
szereg artykułów  najpotrzebniej-
szych otrzymują z kooperatywy
dla „inostrancew” u b. Jelisieje-
wa na Twerskiej. Do restauracji
„Bolszaja Moskowskaja” można
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wejść tylko cudzoziemcom. W re-
stauracji prawie wszystko można
otrzymać, muzyka codziennie gra,
obsługa w liberji hotelowej. Wie-
lu cudzoziemców, nie umiejących
ani słowa po rosyjsku, opierają
swe spostrzeżenia na słowach
guide'a—i zajadając sobie kawior
i biały chleb z masłem śmietan-
kowem, przypuszczają prawdo-
podobnie, że wszystkim to jest
dostępne. Miałem okazję dowie-
dzieć się, iż średnia płaca nau-
czyciela szkoły początkowej wy-
nosi 55 rubli (około 50 złotych
miesięcznie.

Rekord moralności.
W Holandji, w całym szeregu

kinoteatrów podobnie, jak na pla-
żach, miejsca dla mężczyzn i ko-
biet są ściśle odgraniczone: po
prawej stronie mężczyźni—po le-
wej kobiety. Rekord moralności
jednakże zdobył chyba burmistrz
holenderskiego miasta Martnisdyk
w prowincji Zeeland: u wejścia
do parku miejskiego ukazała się
pewnego dnia. tablica o następu-
jącej treści: „Osoby płci różnej,
korzystające z ławek umieszczo-
nych w parku, winny uważać, by
odstęp pomiędzy niemi nie był
mniejszy, niż jeden metr".

GIEŁDA
WARSZAWA 10.IX (Pat.)

Waluty i dewizy:

Dolary 8,925—8,945—8,905.
Belgja 124,42 124,73—124,11.
Holandja 359,12—380,02—358,22.
Londyn 43,36* ,—43,47'/,—43,26.
Nowy York 8,91—8,93—8,89.
Paryż 35,02':,—35,11—34,94.
Praga 26,46',—26,53—26,40
Nowy York kabel 8,92—8,94—8,90
Szwajcarja 173,06—173,49—172,63.
Wiedeń 125,93 —126,24—125,62.
Włochy 46,72—46,84—46,60.
Rerlin_w obrotach prywatnych 212.43.

Papiery procentowe:

Pożyczka inwestycyjna 112, prem-
jowa dolarowa 60,50—61, 5%, konwersyj-
na 55,50, 10%, kolejowa 103.50, 8%» L.
Z. Banku Gosp. Krajowego i Banku Rol-
nego; ob. B. G. K. 94, Te same 7, 83,25.
4,5% ziemskie 56—55,75, 4!';9, warszaw-
skie 53,50, 59], warszawskie 57,25, 8%,
warszawskie 74,50—75, Łodzi 69,50, 10”/ę
Radomia 79, 100, Siedlec 79.

Akcje:

Bank Handlowy 108, Polski 166,75—
167, Pulś 50, Elektrownia w Dąbrowie
54, Lilpop 25,50, Modrzejów 8,00.

* Nasz wywóz.
WARSZAWA. Pat). — Według

tymczasowych obliczeń Główne-
go Urzędu Statystycznego doty-
czących handlu zagranicznego
Polski łącznie z w. m. Gdańskiem,
wywieziono w sierpniu 1.627.673
tonny towarów. Wartość wywozu
wyniosła 201.486 tys. zł. W po-
równaniu do lipca. wywóz zwięk-
szył się pod względem wagowym
o 26.322 tonny, pod względem
wartości w ogólnym rezultacie o
3.710 tys. zł.

 

Ciągnienie loterji pań-
stwowej.

Dziś w 2-gim dniu ciągnienia
5-ej klasy 21-ej Polskiej Państwo-
wej Loterji Klasowej padły nastę-
pujące wygrane: 1

Po 15.000 zt. na nr. nr.: 46100
82158 100924.

Po 10.000 zt. na nr. nr.:.69854
131194.

Po 5.000 zł. na nr. nr.: 33042
36414 70090 96697 99496 153518.

Po 3.000 zł. na nr. nr.: 28496
73371 135905 153414 162944
177983. »

Po 2000 zł. na nr. nr.: 3796
4370 28078 123459 146796 154097
158391 189446 204372.

Po 1.000 zł. na n-ra: 21585
29326 34391 37520 44113 63290
68496 75825 76683 82678 83685
88789 88793 93423 112819 114509
166830 167589 168440 168696
172477 183140.

Po 600 zł. na u-ra: 1279 5116
13292 18776 20644 27219 49970
50607 53664 55628 61903 65799
67563 73593 79538 83969 90826
90953 92665 93459 96420 102252
105976 106017 196761 113615
120068 138157 138618 144666
155872 158685 165392 171469
179261 182368 183288 184631
186968 189668 193969 194199
195113 196236 197252 198340

WARSZAWA. (Pat). W trze-
cim dniu ciągnienia 5 klasy 21
Polskiej Państwowej Loterji Kla-
sowej główniejsze wygrane padły
na numery następujące:

15 tys. — 120.406, 171.274.
10 tys.—62.439. 5 tys.—109.753.

KOODOTECYRECOWESTERYCERATCOE
NADESŁANE.

Znane zdrojowisko  Trenczyńskie
Cieplice zaprowadziło dla wygody P. T.
Kuracjuszy kuracje ryczaltowe w czasie
od 1 września do końca maja. Trzy -
tygodniowy pobyt w pierwszej klasie
kosztuje zł. 448. Bliższych informacyj
udziela Biuro Informacyjne Trenczyń-
skich Cieplic. Kraków, ul. Szewska 5.

PRHNINEZYCTTTONEROZTAAWTREC

OFIARY
złożone w Administracji „Dziennika

. Wileńskiego".

Zamiast wieńca na trumnę Ś. p.
Władysława Kołaszewskiego składa Za-
rząd Wil. Koła T. N. S. W. zł. 30 na
wpisowe dla niezamožnego
kl. VIll-a gimn. kr. Zygmunta - Augusta
do uznania dyrekcji tegoż gimnazjum.

Popierajcie Polską

Macierz Szkolną
Wileńska 15—5

Od dnia 12 do 23 września 1930 roku

 

„ Herkules Czarnych Gór”
„GOLJAT ARMSTONG“ Sensacyjno-awanturni- 7 potrzebna służą-

ca do wszystkiego

ucznia “

WILEŃSKI

IEJSKI — KNENATOGRAF || Rasas, obcziewieć świcie"ELAK LINCOLN, <Serja II I--Tajemnitzy upiór, Na śmierć1 życie, Aktów12.Wy. umiejąca gotować Žala
ajsilniejszy człowiek świata ELMO LINCOLN. Serja — Tajemniczy upiór, Na śmier życie. L - ć Iš

Sala Miejska, ul. świetla +„A 12 do 15 IX wl. Serja III i IV—W obliczu šmierei. Szalony pościg Elno Lincolna. Rktów 12.Wyświet- WSZECHŚWIATOWA FIRMA RADJOWA szać się z poważnemi

ska 5 | la się od 16 do 19 IX wł. Serja V i VI — Zdemaskowani. Zwycięstwo Elmo Lincolna nad groźną bandą opryszków. kuj rekomendacjami „Fran-

Aktów 12. Wyświetla się od 20 do 23 IX wł. Kasa czynna od q 5 m. 30. Początek seansów od g. 6. — Następny poszukuje boli" Miekiewicza 4.

program: „MARTWY WĘZEŁ". P Z W c ELI 3024

ZEZZZ
PIERWSZY DŹWIĘKO!: Y i DZIŚ! Od godz. 4 do 6-ej ceny: Balkon 60 gr. — Parter 1 zł. — Wielki przebój dźwiękowy! Śpiew, chór na wojew. wileńskie I nowogródzkie. S

KINO- A W rol. gł. ERICH VON STROHEJM i FAY WRAI. Niebywały prze- ; .

TEATR «H E L I 0 w M A R S Z Ww E S E L N pych! Wystawał Początek o godzinie 4-ej. Ost. seans o godz. 10,15. Szczegółowe oferty tylko osób poważnych i odpowie- Lokator z poddasza: |
dzialnych kierować sub RADJO do Biura Ogłoszeń Teofil

Pietraszek, Warszawa, Marszałkowska 115. -00
Od dwóch tygodni woda
deszczowa kapie mi z
sufitu. Jak długo ma to
jeszcze potrwać, panie

ulica Wileńska 38, tel. 926

gospodarzu?
PIERWSZYDŹWIĘKOWY A !(- TEATR Od godziny 4-ej do 6-ej ceny zniżone. Parter 1 zł., Balkon 80 gr. Dziś! Przebój dźwięk owy. Wspa-

iały i i ki Ryszard Barthel
«HOLLYWOOD» |:ezc, gz «Kobieta i żywioł» |woczaBeity” Compson. Nedprogram: Dodniek

„MICKIEWICZA X6 22 dźwiękowy p. t: „Bernard de Pace w swym najnowszym repertuarze. Początek o g. 4-ej ost. seans o godz „10,30. Plajtowicz?" po! umeblowany, cie-

KINO- si
TEATR uk U X |

—T———————————— |„Klepsko. Przedsiebior- pły, do wynajęcia |
stwo jest wprawdzie w przy ul. Tartaki 18—4

ul. Mickiewicza Nr. 11.

Najkorzystniej kupuje się towary gwarantowanej
dobroci u Głowińskiego. Polecamy na sezon je-

i epokowy arcyfilm w 12 akt. w-g ogėlnie znanej powieści Beecher Sto- ruchu, ale dokładam (róg ulicy Mickiewicza) walutach lokujemy na

Chata Wuja Toma we z niezrównanym tragikiem murzynem JEMES B. JOVE. Sceny do dziennie koło stu zło- Oglądać od 3 g.—5 g. | pierwszorzędne zabe-

sienny materjały mundurkowe, tweedy na kostjumy
i suknie, flanelety w pięknych deseniach.

 

 

„Mnie pan o to pyta?
Czy ja jestem meteoro=
logiem*

   Gotówkę
w różnych sumachi

 

 

ZOZELZZ
W dzislejszych czasach.

Urzędnik państwowy:
— Co? znowu przycho-
dzisz z rachunkiem? Cz
może twój majster myśli
że uciekam?
Chłopak: — Nie tego

nie myśli, tylko mój maj-

Fllm, który zadziwił światl
Hymn miłości i wolności!
łez wzruszające. Wstrząsająca poryw. gra.

arcyfilm. Ceny od 40 gr.
Tysiące statystów. Dla młodzieży dozwolone. Wszyscy spieszcie ujrzeć ten tych" 79 | zpieczenia

Początek o g. 4-ej, w dnie świąteczne od godz. 1. „A z czego pan żyje?" | Dom H-K. „Zachęta

D”
!

j Mickiewicza 1, tel.
„Z niedziel i świąt, kie- s pl ME ! — 05, go

dy nie pracujemy“. kiemi wygodami. mai

być z całodziennem u- g
Może

Bz==HHl==< trzymaniem Zakretowa 7 | PRACA |
m. 18. 772

 

 

 

Dyrekcja Państwowej Szkoły Te-
chnicznej

im. Marszałka J. Piłsudskiego w Wilnie
podaje do wiadomości osób zainteresowanych,

Karsy Kierowców Samochodowych
STOWARZYSZENIA TECHNIKÓW; POLSKICH

w WILNIE  
 

o
D chy, ciepły może  bilansista przyjmuje do

być z utrzymaniem Zy- wykonania wszelkie pra-
ce wchodzące w zakres

773 księgowości, Zgłoszenia
Zaułek Portowy 10 m. 1
od 15—17 godz. codzien-

nie. 743—1Sprawy „|
majątkowe ui

poczyna się dn. 15 b. m.
Wykłady odbywać się będą przy

skiej 33. .
| Jazdy w godzinach dowolnych.

Japoński Proszek

KATOL
jest najlepszym środkiem jakie do-
tychczas egzystują na rynkach bo
KATOL nietylko tępi muchy i pchły,

w sprawie zwalniania od| branie Rodziców uczni,
—0oopłat szkolnych.

Kupis mniejsze rybo-
łóstwo względnie

Jezioro. Oferty: Kurów—

UWAGA — WiLEnSKA 27. 482r1 ul. Holendernia 12, tel. 13—30. iż dnia 14 b. m. w niedzielę o godzinie 12'/, od- "Mieszkania 72ster sam zamierza czmy-
Kurs specjalny dla p. p. Urzędników roz-| pegzie się w gmachu szkoły (Holendernia 12) ze- ę koi wynajęcia pokėj su- BUCHALTER chnąć.

i pokoje
ul. Wileń-

     
  

  

   

  
  

  

 

gmuntowska 4 m. 3.   3 pokoje
z kuchnią, ogródkiem i
wszelkiemi wygodami do
wynajęcia od 15 wrześ-

DRU-
KARNIA

I INTROLIGA-
TORNIA

Informacji udziela i zapisy przyjmuje Sekre-
tarjat Kursów od godz. 10—18-ej.

ul. Holendernia 12 tel. 13—30. —1o

Chłopczyka
5 lat, zdrowego oddam
w dobre ręce za wła-

 

 

 

  
 

 

   

   

   

 
 

 

 

 

   
 

 

lecz zabija „Pluskwy“, prusaki i kara-| ——— = — m ne. Zgłoszenia Adm. Lubelskie Hurtownia Ty. nia zaułek Montwiłłowski
A Ap S luchy Ć WE Dalėraika 604 -1 toniowa. 443—3 11 (od 4—6 po poł.) —
Re Żądać KATOL w żóltem opakowaniu : A „ 2 pokoje i skład na drze- DZIENNIKA

o w_ składach aptecznych i aptekach.| AKUSZERKI NAUKA wo w suterenie zaraz do Udzielamy POTRZEBNY „
KUPNO- Uwadze wynajęcia w tymże do- pożyczek pod pewne za-JĄ do majątku urzędnik WILEŃSKIEGO"

. SPRZEDAŻ p 753—1 pęzpieczenie, szybko i|] gospodarczy dopro-
ki (dyplom za- Pan! P SA wadzenia spichrzai iAKUSZERKA ĮFrancuski (dyp dogodnie Wileńskie Biu- >: WILNO, UI.MM Lak graniczny) Pańska i Kwiaty Sztuczne do su- PYOKÓJ d i g rachunkowości go- „ UI.Mo-

arja Laknerowa 271 5—7. 3778—2 D sprzedania gramo- kien  dekoracyjne I Inne P “o alt ro Komisowo- HandloweJĄ spodarczej. Zgłaszać stowa Ni 1
: Przyjmuje od godz. 9do .. > fon, plyty gramofo- wykonane z jedwabiu,lariinkuj „sožė być dla Mickiewicza 21, tel. 152.JJ się Dominikańska 1 Telefon 12-44.

oszukuje —00o| 7 w. Kasztanowa 7 m 5. nowe, biurko, latarnia pjyszu i batystu poleca ucz miedz Eds ala =]6 biuro Hotelu „Euro-
p WZP69 RÓŻNE projekcyjna do przezro- * w wielkim wyborze Kalwaty Sk SB Gd B 776—1 PRZYJMUJE

= czy i ciemnia fotogra- + m.11;

Członka Rady Nadzorczej K | ficzna amatorska. Zgłosz.z az”a g. 10—12 i 4—6. gr. Oszczędności WSZELKIE

dla celów reprezentacyjnych. Panowia naro- | e akta | Hotel avar do w3, PCE Zamkowa 17 m. 12 Człowiek ROBOTY
doweści polskiej władający prócz języka > Gi o Lap, , wejście Z (obok kościoła Sw. Jana) jptelgentna rodzina na oprocentowanie naj- w sile wieku poszukuje w zakres dru-
polskiego również i niemieckim oraz ekono-| * Pensjonat zauł. Oran RORPOB Ceny konkurencyjne. przyjmie na mieszka- mocniej zabezpieczone posądy jako dozorca przy karstwa

mieznie niezależni są proszeni o nadesłenie |LEKARZ-DENTYSTA 57—2 nie dziewczynki. Opieka z gwarancją terminowe- kościele, lub domu. Jestgo zwrotu lokujemy bez 1 Introligator-
samotny z małem dzie-wyczerpujących ofert z fotografją curriculum
ckiem. Posiada poważne

dłącą|. pokoje: Obladyr "NONNITY troskliwa zapewniona. i

vitae i wymaganem honorarjum pod X. 1205. (I KRASNOSIELSKI P P I y OTEL dla nie mogą- Z— 43 Krėlewska 7 M Wej- kosztów Wileńskie Biuro stwa wcho-*

.  przychodzącym i na mia- i Kort Had
Ann.—Exped. J. Danneberg, G. m. b. cych chodzić do sprze- K kt ście z zauł. Oranżeryj- Komisowo-Handlowe Wil- referencje. Adres Ludwi- dzące.

a wznowil przyjęcia cho- sto Benedyktyńska 2-5 dania Bobrujska 14. onjunktura. nego. Zqłosz. od 1 g. do no. Mickiewicza 2I tel. I52. k o ki.
H. Berlin NW 7, Dorotnc « nstr. 77/78.| njuj, Wielka 21. —s0 tel. 17-03. 17 ai ek) Jakėroigi“ piena : g s sęoj A 4Fr cu Ą SGRUOKUGCIKUSKA |
 

 
 

Drukarnia " Dziennika Wileńskiego" ul. Mostowa 1. Rejaktor odpowiedzialny: JERZY CIESZEWSKI.| Wydawca: ALEKSANDERZWIERZYŃSKI,  


