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OBFITY i FRAPUJĄCY

Program Mabarelowy
zupełnie zmieniony.

 

Na Pomorzu nie będzie jednej listy
polskiej.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Z Torunia donoszą, że rokowania prowadzone
pomiędzy stronnictwami o wystawienie jednej listy polskiej nie dały
pomyślnego rezultatu.
we, Centrolew i Sanacja.

Osobne listy wystawiają Stronnictwo Narodo-

Likwidacja odrębności stronnictwa chrze-
ścijańskiej demokracji na S$ląsku.

(Tel. od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Dnia 1 października odbędzie slę posiedzenie Za-
rządu Głównego Chrześcijańskiej Demokracji, na którem ma zapaść

ostateczna decyzja w sprawie jednolitej organizacji stronnictwa. przez

likwidację istniejących dotychczasowych odrębności grupy Chrześci-
jańskiej Demokracji na Sląsku.
na terenie Sląska.
sytuację.

Sprawa ta została już rozstrzygnięta
Zarząd Główny ma jedynie zatwierdzić nową

Rozbicie bojówki komunistycznej w związ-
ku piekarzy.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Od dłuższego czasu hulają na terenie Warszawy
bojówki komunistyczne powstałe w związku robotników piekarnia-

nych. Ostatnio władze przystąpiły do zlikwidowania tych bojówek

i aresztowały kilkunastu przywódców, których osadzono w więzieniu.

Kurs dolara.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W dniu dzisiejszym kurs dolara wynosił 9 zł.

i pół grosza.
 

Nareszcie po 11 dniach nadeszły pełno-

mocnictwa od niektórych uwięzionych po-

; słów.
Jak donosi „Robotnik“, one-

gdaj Urząd Prokuratorski doręczył

niektórym obrońcom uwięzionych

w Brześciu posłów nadesłane z
więzienia brzeskiego pełnomoc-

nictwa.
Pełnomocnictwa otrzymali adw.

Eugenjusz Smiarowski od b. po-

sła tow. adw. Libermana, od b.

posła Bagińskiego i od b. posla

Kohuta (Ukrainiec), oraz adw.
Ujazdowski od b. posła Sawic-

kiego Adolfa.
Rzeczą godną zanotowania

jest fakt, iż pełnomocnictwa pod-

pisane zostały przez uwięzionych

w dn. 18 września; na liście se-
kretarjatu Prokuratury, do któ-
rego dołączone są pełnomocnic-
twa, znajduje się data 26 wrześ-
nia — pełnomocnictwa doręczono
29 września. 2

Zawsze podpisy więźniów na
pełnomocnictwach są poświad-
czane przez naczelnika więzienia.

Obrońcy uwięzionych b. po-
słów otrzymali pełnomocnictwa
podpisane przez uwięzionych bez
poświadczenia naczelnika więzie-
nia, jedynie z listem z rzędu
prokuratorskiego.

Walka z terorem ukraińców w Małopolsce.

LWOW. (Pat). W dniu30 wrze-
śnia, na zarządzenie władz pro-

kuratorskich, odbyła się konfron-
tacja w Bóbrce Juljana Hołowiń-
skiego, krajowego komendanta
(UOW, aresztowanego przed nie-
dawnym czasem, podejrzanego o
przygotowanie napadu na ambu-
lans pocztowy pod Bóbrką w lip-
cu r. b, ze Świadkami zajścia,

względnie osobami,  mogącemi
ustalić identyczność Hołowińskie-

go. W drodze powrotnejzBóbrki,
do stacji kolejowej Glebowce,
Hołowiński, korzystając z chwili

zatrzymania się jednego z eskor-

tujących go policjantów, uderze-

niem pięści powalił drugiego i

usiłował zbiec. W pogoń rzucił
się pozostały posterunkowy i dał

za uciekającym 6 strzałów, z któ-

rych jeden, trafiającHołowińskie-
go w głowę, położył go trupem

na miejscu. Ciało zabezpieczono
do dyspozycji komisji sądowej.

LWOW. (Pat). Jako podejrza-
ny o udział w akcji sabotażowej,
aresztowany został wczoraj w Tar-
nopolu naczelnik tamtejszej miej-
skiej straży ogniowej Jerzy Ga-
domski. Podczas rewizji znalezio-
no w jego piwnicy pewną ilość
ekrazytu i lontów.
LWÓW (PAT.)—Dnia 29 wrze-

śnia w nocy podpalono w Wy-
szewie (pow. sokalski) stertę zbo-
ża wartości 18,500 złotych, nale-
żącą do Juljana Tarnowskiego.
Dochodzeniem stwierdzono akt
sabotażu.» Również dnia 29 wrze-
śnia spłonął stóg siana w Podmo-
nasterzu (powiat Bóbrka) na szko-
de leśniczego Feliksa Madejskie-
go. Przyczyny pożaru nie usta-
lono.

Aresztowanie karykaturzysty Grussa.
Jak donosi „Polonia“, w so:

botę późnem popołudniem are-

sztowano w Poznaniu znanego
karykaturzystę, współpracownika

„Kurjera Poznańskiego" i kato-

wickiej „Polonji*, p. Kazimierza

Nowy rząd
WIEDEŃ, (Pat.). We wtorek

30 września, o godzinie 18 min. 30,

prezydent republiki austrjackiej

Miklas zamianował nowy gabinet

w następującym składzie: urząd

kanclerza i spiawy wojskowe —

Vaugoin, wicekanclerz i minister

opieki społecznej — Schmidt (b.

minister oświaty w gabinecie ks.

Seipla), sprawy zagraniczne — ks.

Seipel, sprawy wewnętrzne—ksią-

żę Stahrenberg (przywódca Heim-

wehry), sprawiediiwość—dr. Hue-

ber (członek Heimwehry), rolnic-

Grussa, w chwili, gdy wychodził
z zakładu cynkograficznego.

Wiadomość o tem aresztowa-
niu rozeszła się po Poznaniu lo-
tem błyskawicy i wywołała zro-
zumiałe poruszenie.

austriacki.
two — Kahler, finanse — Juch,

oświata—Czermak. W kołach po-
litycznych podkreślają, że gabinet
składa się wyłącznie z członków
stronnictwa chrześcijańsko-socjal-
nego oraz z dwóch człoaków
Heimwehry. Rozwiązanie Rady
Narodowej ma nastąpić w dniach
najbliższych. Nowy kanclerz Karol

Vaugoin od kwietnia do paździer-
nika 1921 r. i od maja 1922 do

chwili obocnej pełnił funkcje mi-
mistra spraw wojskowych.

Ali TI DĄSOO U

Porozumienie niemiecko-litewskie w spra-
wie Kłajpedy.

GENEWA (Pat) — Na popołu-
dniowem posiedzeniu Rady przy-
stąpiono do rozważania skargi
o pogwałcenie praw autonomicz=
nych Kłajpedy, wniesionej na
Radę wskutek żądania delegata
niemieckiego. Skarga dotyczy
nieliczenia się rządu litewskiego
z większością Landtagu kłajpedz-
kiego przy mianowaniu zarządu
lokalnego, jak również arbitralnej
zmiany klajpedzkiej organizacji
wyborczej. Posiedzenie rozpo-
częło się deklaracją  Curtiusa,
który oświadczył, że między nim
a Zauniusem doszło do porozu-

mienia, przyczem zostały uzgo-
dnione obopólne deklaracje, na
mocy których mają być powzięte
ze strony rządu litewskiego kroki,
mające na celu zadośćuczynienie
żądaniom petentów. Wobec po-
wyższego, Curtius uważa za za-
łatwione pomyślnie te punkty
petycji, dla których niemiecki
delegat żądał wniesienia sprawy
do Rady. Curtius przeto rezygnu-
je w chwili obecnej z debaty.
Po krótkiem przemówieniu prze-
wodniczącego Rady, oraz mini-
stra Zauniusa posiedzenie Rady
zostało zamknięte.

14300 katastrof kolejowych w Sowietach
, w ciągu

RYGA, 29.9 (ATE). Moskiewska
„Prawda” ogłasza  przejmującą
grozą statystykę katastrof i wy-
padków kolejowych w pierwszem
półroczu r. b. Liczba tych kata-
strof i wypadków wyniosła w cią-
gu ostatnich sześciu miesięcy

półrocza.
14.300. — Jest to zjawisko zastra-
szające — pisze „Prawda” — dzien-
nie bowiem wydarza się na kole-
jach sowieckich około 70-ciu mniej-
szych i większych katastrof, któ-
rych ofiarą padają ludzie oraz
cenny sprzęt kolejowy.

Tan Ia 

Ostatnie usunięcia z wojska.
Czystka trwa dalej. |

Przed paru miesiącami ukaza-
ła się w prasie wiadomość, że
jesienią bieżącego roku oczekują
wielkich przeniesień oficerów do
dyspozycji i na emeryturę. Mó-
wiono o tysiącu oficerów. Po roz-
wiązaniu Sejmu zaczęły kursować
pogłoski, że ze względu na okres
przedwyborczy takie wielkie prze-
niesienia mogłyby wywrzeć złe
wrażenie i že wobec tego ilość
skazańców będzie narazie znacz-
nie zmniejszona.

Ostatni „Dziennik Personalny*
Nr: 14 z dn. 20.IX.30 zdaje się
potwierdzać te wiadomości.

Na podstawie wyżej wymie-
nionego „Dziennika* zostali od-
dani do dyspozycji z pozo-
stawieniem bez przydziału (co,
jak wiadomo, oznacza przeniesie-
nie na emeryturę w najbliższym
czasie): 1 generał i 407 oficerów,
oraz przeniesieni na emery-
turę: 1 generał i 73 oficerów.
Razem więc usunięto z szeregów
armji czynnej: 2 generałów i 480
oficerów.

Zajmiemy się na razie wy-
łącznie analizą oddania do dy-
spozycji.

Pod względem ilości oddanych
do dyspozycji pierwsze miejsce
zajmuje piechota (144 oficerów),
drugie administracja (110 ofice-
rów), trzecie artylerja (46 ofice-
rów).

Najwięcej zostało usuniętych
poruczników (227), następnie ka-
pitanów (137), potem majorów
(26), a nie ominięto również i
podporuczników (12).

Ograniczymy się narazie do
szczegółowej analizy tylko głów-
nych rodzajów broni (piechoty,
kawalerji, artylerji, lotnictwa i sa-
perów). pozostawiając bez roz-
patrzenia marynarkę i służby.

A więc,w głównych rodzajach
broni wiek usuniętych
przedstawia się następująco:
61 oficerów w wieku od lat 40 do 45,

79%, w »  » » 35„39,
69 „ » „ „30„3,
22 » » B sea 20)

Najstarszy wiekiem(48 ;lat) i

szarżą jęst generał Rybak, naj-

młodszymi (od 22 do 24 lat) kil-

ku podporuczników. Wszyscy więc

są albo młodzi, albo w sile mę-

skiego wieku, żaden nie przekra-
cza pięćdziesiątki.  Charaktery-
styczne przytem, że największa

ilość usuniętych kapitanów znaj-

duje się w wieku od 35 do 39

lat, poruczników od 30 do 34 lat,

czyli są oni w tym wieku, że mo-
gliby z powodzeniem pełnić służ-

by jeszcze w ciągu długiego sze-
regu lat.

Pod względem starszeń-
stwa słuzbowego sytuacja
przedstawia się następująco:

Najwieksza ilość usuniętych
(73) posiada starszeństwo z 1919 r.
(t. Zn., że są oni najstarsi z ofi-

cerów w danej szarży), z tych
największa część przypada na
poruczników, a poważna ilość
usuniętych (23 i 31) posiada ró-
wnież wysokie starszeństwo z 1921
i 1924 lat. Wynika stąd, że chao-
tyczne zwanse (przeważnie Z-wy-
boru), dokonywane przez sanację
w dobie pomajowej, zupełnie za-
rnurowały awans starszym po-
rucznikom i kapitanom, co w re-
zultacie zmusza sanację do usu-
wania ich z wojska. Nie potrze-
bujemy wyjaśniać, z jak niewiel-
ką emeryturą ci ludzie znajdą się

„na bruku.
Dla zupełnej bezprogramowo-

ści polityki personalnej charakte-
rystyczne jest, że również po-
ważną ilość usuniętych z wojska
stanowią oficerówie, awanso-
wani przed paru laty, czyli
usuwa się nietylko oficerów nie
zasługujących, rzekomo, na dal-
szy awans, lecz i tych, którzy
byli posunięci niedawno na wyż-
szą szarżę.

„A więc z awansowanych przed
1'/ą rokiem lub nawet przed '/,

rokiem usunięto 12 oficerów, z

awansowanych przed 2 laty 15, z
awansowanych przed 3 laty 23.

Nie sądźmy również, że usu-
wa się wyłącznie takich, którzy

dekowali się podczas wojny, lub

stronili od frontu (o czem
tak lubią mówić piłsudczycy), bo
na 110 usuniętych majorów i ka-
pitanów, jest 19 kawalerami
Virtuti Militari, a 43 odznaczony-
mi Krzyżem Walecznych.

Po przeprowadzeniu powyższej
analizy, każdy musi sobie zadać
następujące pytanie:

Jaka jest wreszcie istotna
wytyczna polityki personalnej
w wojsku?

Odpowiedź jest jedna:
Pod przykrywką odmładzania

wojska i fachowej w niem se-
lekcji, prowadzi się w dalszym
ciągu czystka szeregów wojska z
elementów t. zw. „nie swoich”.

*Nawiasem trzeba tu dodać, że

w tych nielicznych wypadxach,
kiedy „swoi* wychodzą na eme-

ryturę, to robią to w tym celu,

by przejść natychmiast, jako kon-

traktowi, na lukratywne rządowe

posady, otrzymując jednocześnie

emeryturę wojskową.

 

Miamm
Faszyzm a wolność OSo-

bista.

RZYM. (Pat) Agencja Havasa

donosi: Jak się dowiaduje „Po-

polo di Roma”, minister spraw

zagranicznych Grandi złożył w pre-

zydjum rady ministrów projekt

ustawy, zabraniającej członkom

włoskiego ciała dyplomatycznego

i konsularnego wchodzenia w

związki małżeńskie z osobami

obcej narodowości,

Manewry litewskie.

KOWNO. (Pat). Zakończyły się
wielkie manewry jesienne armji

litewskiej, które trwały trzy dni
w rejonie Pren i Olity.
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Zmiana rządu w Austrii.
Po całorocznych rządach ustą-

pił obecnie kanclerz związkowy
dr. Jan Schober. Dymisja rządu
nastąpiła właściwie niespodziewa-
nie, jakkolwiek już od kilku mie-
sięcy wiedziano o istnieniu przy-
czyn, które w końcu spowodo-
wały wybuch przesilenia. Mimo
to wierzono ogólnie, że się znaj-
dzie wyjście z tego położenia;
nakoniec okazało się jednak, że
się chrześcijańsko-społeczni, to
jest najsilniejsze stronnictwo w
parlamencie, przekonali z toku
wydarzeń, iż dla nich jest niemo-
żliwą dalsza współpraca z dr.
Schoberem, bez względu na to,
że tenże osiągnął doniosłe wyniki
w ciągu swego jednorocznego
urzędowania i oddał Austrji bar-
dzo ważne przysługi.

Główną przyczyną osłabienia
stanowiska rządu i jego dymisji
był zatarg między Heimwerą a
Schoberem. Heimwera wystąpiła
w sierpniu i wrześniu zeszłego
roku z wielkim rozmachem na
widownię i wywarła tak silny
nacisk na ówezeony rząd Stree-
ruwitz'a i na parlament, że
się obawiano powszechnie ra:
dykalnej zmiany w  wewnętrz-
nych stosunkach politycznych
przez zamach stanu. Te obawy
rozproszyły się wskutek objęcia
rządów przez Schobera. Heimwe-
ra rozpoczęła jednak ponownie
walkę przeciw kanclerzowi po do-
konaniu reformy konstytucji i
wtedy właśnie nastąpiło silne
zbliżenie pomiędzy rządem a par-
lamentem. Parlament odzyskał
znowu swój cały wpływ.

Przed kilku miesiącami jed-
nak pojawiły się różne nieporo-
zumienia w stosunku rządu do
największego stronnictwa parla-
mentarnego. Sprawa reformy
ustawy wyborczej nie przyczyniła
się napewno do poiepszenia ogól-
nego nastroju, aż w końcu z po-

wodu procesu Strafelli wystąpiły
wszystkie te przeciwieństwa na
jaw. Sprawa  Strafelli wywołała
wprawdzie bezpośrednio przesile-
nie, ale nie była jego właściwą
przyczyną. Partja chrześcijańsko-
społeczna, która niemal od dzie-
sięciu lat ponosi odpowiedzial-
ność za ster rządów w Austrii,
rozważyła niewątpliwie bardzo do-
kładnie położenie, zanim powzię-

ła tak doniosłe i ważne uchwały.
Nikogo jednak nie zaskoczyły

obecne wypadki niespodzianie,

gdyż opinja ogólna znała dokła-
dnie nastrój w kołach wielkonie-
mieckich i w związku ziemiań-
skim; wiedziano zatem, że te dwa
stronnictwa, należące dotychczas
do koalicji mieszczańskiej,
będą uczestniczyły w rządzie, na
czele którego stoi osobistość
z partji chrześcijańsko społecznej.
Przyczyny tego są jasne, albo-
wiem na wiosnę przyszłego roku
muszą się wedle konstytucji od-
być nowe wybory.

Od szeregu miesięcy już wy-
wiera ta okoliczność silny wpływ
na wszystkie stronictwa i ich po-
stawę w wszystkich zagadnieniach
politycznych, ponieważ ich przy-
wódcy starają się przygotować
wszystko do przyszłych wyborów.
Obydwa pomniejsze stronnictwa
nie uważały kanclerza, który sam
nie był członkiem parlamentu
przed swym wyborem, za prze-
szkodę w swej pracy partyjnej,
jednakże stanowi szef rządu z ra-
mienia stronnictwa chrześcijań-
sko-społecznego, zarówno dla
partji wielko-niemieckiej,jako też
dla związku ziemian, bardzo cię-
żką przeszkodę. Powyższe stron-
nictwa upatrywały pewną korzyść
w prowadzeniu walki wyborczej
jako stronnictwa opozycyjne iwy-
stąpily z dotychczasowej wspól-
nej mieszczańskiej _ linji bojo-
wej. Z punktu widzenia partji
chrześcijańsko-społecznei byłoby
rzeczą bezcelową, a nawet szko-
dliwą, gdyby chrześcijańsko-spo-
łeczny rząd mniejszości próbował
z obecnym parlamentem odbyć
jeszcze jedną sesję. Wszystko
przemawia za rozwiązaniem par-
lamentu.

Rząd Vaugoin'a będzie zatem
odgrywał głównie rolę gabinetu
wyborczego. Główny dziennik
stronnictwa  chrześcijańsko-spo-
łecznego pochwala rozstrzygnie-
nie, przyczem wydaje hasło:
„Przeciw Lrzekupstwu*! To jest
też hasło bojowe przywódcy te-
go stronnictwa, Karola Vaugoin'a.

Ogólnie spodziewane jest prze-
prowadzenia wyborów w listopa-
dzie i bardzo zaciętych walk wy-
borczych, pržyczem  heimwery
będą odgrywały ważną rolę. W
przyszłości okaże się dopiero, czy
wynik wyborów w Niemczech
wywrze jakikolwiek wpływ na
przebieg i wynik wyborów w
Austrji.

 

 

Bez kredytu zagranicą.
Jest rzeczą stwierdzoną, że

sytuacja Polski rządzonej przez
sanację, jest na międzynarodowym
rynku finansowym fatalnaio żad-
nej państwowej pożyczce mowy

być nie może. Świadczy o tem
najlepiej fakt, że od czasu po-

życzki stabilizacyjnej zaciągniętej
w okresie wyjątkowo pomyślnych
konjunktur — żadna tranzakcja

kredytowa do skutku nie doszła.

Bardzo skrupulatnie omija Polskę
nawet zaprzyjaźniony kapitał fran-

cuski, pomimo, że w ostatnich
czasach dokonał on szeregu lokat
kredytowych u znacznie mniej:
szych państewek południowo i

północno-wschodniej Europy. Nie-

życzliwie dla Polski usposobiony
jest również kapitał angielski, któ-

rego ujemne opinje o zdolno-.j

ściach kredytowych Polski, mie-

liśmy już sposobność cytować.

Na ten brak kredytu zagranicą

wpływają decydująco nastroje i

stosunki polityczne w kraju, wpro-

wadzające element niepewności

do wszelkich operacyj, jakieby

ewentualnie z zagranicą Polska ze-

chciała podjąć. Nowym przyczyn-

kiem, rozwiewającym wątpliwości,
jakieby pod tym względem mogły
się jeszcze nasuwać. jest artykuł
w londyńskim dzienniku, arganie
angielskich sfer finansowych, z 10
bm. p. t. „Sprawy polityczne i fi-
nanse*. traktujący o perspekty-
wach politycznych wewnętrznych
w Polsce, Rumunji i Jugosławii
i porusza sprawę potrzebnych dla
Polski i Rumunji kredytów zagra-
nicznych. Uwagi na ten temat
brzmią:

„Ponieważ Polska potrzebuje
kredytów zagranicznych, ważnem
jest przeto, aby pozostawała
na podstawach konstytucyjnych.

Zgodnie z praktyką, ustaloną po,
wojnie, żaden kraj nie może
zaciągnąć pożyczki zagranicą,
esli nie jest rządzony zgodnie
z konstytucją. Dlatego też pró-
ba Portugalji zaciągnięcia pożycz-
ki dla stabilizacji „escudo* nie
powiodła się. Żaden dom ban-
kowy nie będzie . próbował
emitowania pożyczki rządowej
o ile umowa nie będzie raty-
fikowana przez parlament.

Zarząd Okręgowy Stronnictwa Narodowego zwraca

się z gorącym apelem do wszystkich rodaków zamiesz-

kałych w mieście Wilnie oraz na terenie województw

wileńskiego i Nowogródzkiego, którym drogie są ideały

narodowe, by. stanęli do pracy dla przygotowania zwy-

cięstwa listy narodowej w nadchodzących wyborach do

Sejmu i Senatu. Prosimy o zgłaszanie swojego udziału

przez nadesłanie dokładnego adresu do Sekretarjatu

Stronnictwa Narodowego .w

mieszkanie 19).

Wilnie (Orzeszkowej 11

 

SKŁADAJCIE OFIARY NA FUNDUSZ WYBORCZY

STRONNICTWA NARODOWEGO.
Ofiary przyjmuje Sekretarjat Stronnictwa Narodowego (Orzeszko-

wej 11, m. 19) od godz. 9:ej rano
oraz w Administracjiwieczorem,

kańska 4) od 10—4 pop.

do 3:ej pop. i od 6—8-ej godz.
' „Dziennika Wileńskiego" (Domini-

 

tė L

 

 



2

SPISY WYBORCÓW

  

-są wyłożone do publicznego przeglądu od 27 września do 10 października.

O SEJMU I! SENATU
Każdy uprawniony do głosowania powinien zgłosić się w lokalu,swego obwodu wyborczego i zbadać, czy nazwisko jego względnie innych, interesujących

go osób znajduje się w spisie wyborców. W razie pominięcia danego nazwiska w spisie należy w wyżej oznaczonyn: czasie wnieść pisemne lub ustne reklamacje do
danej komisji obwodowej.

 

Nowa fala terroru
w Rosii.

Wyroki śmierci, egzekucja są

w Rosji czemś tak powszechnem,

że nawet bardzo sumienne pisma

europejskie przestały notować te

wypadki, lub zamieszczają je

drobnym druczkiem gdzieś na

ostatniej stronicy wydawnictwa.

Słusznie ktoś powiedział, że

„śmierć jednego człowieka — to

tragedja; natomiast śmierć stu

tysięcy — to tylko statystyka".

Jakoż w raju sowieckiem egze-

kucje oddawna stały się już

tylko... statystyką, atoli statystyka,

podlega przecie także pewnym

fluktuacjom, niekiedy obniża się

miernik, to znowu wzrasta nie-

spodzianie. |

W ostatnich tygodniach je-

stešmy wlašnie šwiadkami takie-

go niepomiernego wzrostu, no-

wej krwawej fali terroru. Morduje

się tam już nie pojedyńcze ofiary

ale dziesiątki i setki.

Jakie są tego przyczyny? Czy

istotnie mamy tu do czynienia z

jakimś poważrym ruchem anty-

bolszewickim który przez czerwo-

nych władców Kremla w ten spo-

sób jest likwidowany?

Nic podobnego. Koresponden-

ci moskiewscy pism zagranicz-

_ nych tłumaczą tę nową falę ter-

roru niezwykłem pogorszeniem

się sytuacji gospodarczej. Podo-

bno każde obostrzenie się kry-

zysu gospodarczego w Rosji po-
ciąga za sobą krwawe represje.

Tylko logika sowiecka może

jakoś pogodzić te dwa fakty: bo

cóż ma znowu wspólnego sytua-

cja gospodarcza z masowemi mor-

dami ludzi Boga ducha winnych?

Podobno chodzi o „zastraszenie*,

tak, na wszelki wypadek, aby w

głodnych masach nie powstał

najmniejszy protest przeciwko pa-

nującym porządkom.

Wprawdzie urodzaj tegoroczny

w Rosji, jakkolwiek nie świetny,

nie był jednak katastrofalny, to

też wystarczyłby na skromne za-

spokojenie potrzeb miejscowych,

gdyby nie nowa polityka zagra-

niczna rządu sowieckiego tak na-

zwany „Dumping”. Polega on na

tem, że Sowiety wywożą masy
zboża zagranicę, gdzie rzucają je na

rynki po cenach śmiesznie niskich,

sznacznie poniżej kosztów  pro-

dukcji. Celem tej dziwnej opera-

cji nie jest chęć zdobycia gotów-
ki—chodzi o gwałtowne obniże-

nie cen na produkty rolne w

państwach zachodnich, a co za

tem idzie o doprowadzenie dó
ruiny rolnictwa. Zubożały rolnik

zmuszony ograniczać się w wy-

datkach przestaje nabywać wyro-

by miejskie, co z kolei musi do-

prowadzić do zastoju w prze-

myśle, w ten zaś sposób ma być

wytworzony odpowiedni: grunt

pod wszechświatowy posiew re-
wolucyjny.

Są to wszystko obliczenia na

daleką metę, bardzo zawodne,

jako że państwa zachodnie (np.
Anglja) poznały się na podstęp-

nej grze sowieckiej i rozpoczęły

z dumpingiem energiczną walkę.

Faktem natomiast jest, że Rosja,

ogołocona doszczętnie prawie z

zapasów zboża, stoi znowu w

obliczu klęski głodowej, tak stra-
sznej, jak przed ośmiu laty.“

Jakoż w obawie przed jakąś
reakcją umęczonego filudu rosyj-

skiego, przed možliwemi rozru-

chami głodowemi rząd sowiecki

chwycił się ponownie taktyki ter

roru „preweneyjnego”. e
Jakkolwiek sądownictwo so-

wieckie całkowicie zależne jest

od władz administracyjnych, uzna-

no przecie, że działa niedość

sprawnie i oddano inicjatywę cał-

kowicie w ręce straszliwej G.P U.

Przypadek (a może szatańska
prowokacja) przyszedł z pomocą

czerwonym katom. Oto, przed

miesiącem najwyżej, rozeszła się

zwłaszcza na prowincji poyloska,

jakoby rząd sowiecki zamierza
wogóle skasować pieniądze i za-

stąpić je świadectwami wymien-

hemi.* Obywatel sowiecki niema

 

Z prasy.
„Nobilitacja.“

Wileńskie monarchistyczne „Sło-
wo„ doszło do przekonania, że
p. Miedziński, jako nadworny
dziennikarz wywiadowy, powinien
być nobilitowany, bo ostatni wy-
wiad podaje (Nr. 223 z 28-go
września b. r) z takim dopiskiem:

Copyright by de Miedziński and de
„Iskra“ ..

Poprawnie po angielsku i bez
partykuły szlacheckiej „de* wy-
starczyłoby: „Copyright by Mie-
dziński and Iskra“ t. j. prawa
przedruku zastrzeżone przez Mie-
dzińskiego i Iskrę.

Bezczelność.

Pisma obozu rządowego z dnia
29-go września b. r. ogłaszają na-
stępujący telegrnm P. A. T. z
Rzymu:

„—Rzym, 28-9. Dzisiejszy „Messa-
gero“ w korespondencji z Warszawy
omawia aresztowanie b. posła Korfan-
tego, stwierdzając, że działalność jego
jest typowym przykładem degeneracji
parlamentaryzmu i nazywając Korfan-
tego „kacykiem śląskim", który dzięki
swej klijenteli partyjnej i pomocy afe-
rzystów, umiał dotychczas uniknąć od-
powiedziainości za swe nadużycia. Dzien=
nik włoski stwierdza, że jedynie rząd
Marszałka Piłsudskiego, zdecydowanie
czyszczący stajnie Auqjasza, mógł zdo-
być się na oczyszczenie widowni poli-
tycznej śląskiej, usuwając starntąd za-
rodek korupcji (PAT.)"

* Obóz narodowy w Polsce za-
pamięta dobrze to bezczelne sta-
nowisko pisma włoskiego, które
miesza się w nieswoje rzeczy,
oraz śmie wydawać tego rodzaju
bezwstydne i głupie, a usłużne
dla panów chwili w Polsce, wy-
roki o polskich działaczach na-
rodowych.

Smiech i łzy...

Pod takim tytułem zamieszcza
we wczorajszym  „Robotniku” p.
„Byly“ (były... piłsudczyk, były...
legjonista — Andrzej Strug) na-
stępującą tyradę pod adresem
swych niedawnych kolegów:

„Wykopaliście więc tę przepaść o-
statnią, poprzez którą niema już žad-
nej drogi odwrotu, której zasypać nie
potraficie już nigdy, której nie wymaże
z kart historji największe nawet boha-
terstwo, — przepaść, noszącą nazwę
krótką — ludzkiego cierpienia.

Zdaje się Wam, žešcie „pokonali“
część Waszych przeciwników; zamknę-
liście ich; nie mieliście tej rycerskości,
by wrogów ideowych traktować, jak...
wrogów ideowych: woleliście obrzucić
w Waszej prasie Waszych wrogów przez
Was uwięzionych wszelkiemi możliwemi
i niemożłiwemi oskarżeniami „natury
kryminalnej", nie dając im samym cie-
nia możliwości obrony.

Jacy Wy jesteście—pomimo wszyst-
ko śmieszni! Skąd w Was się wzięła
ta „dusza żandarmska”. naiwna, umun-
durowana, sztywna, operetkowa, wle-
czona w Rosji w lutym r.1917 po krwa-
wym bruku Petersburga,—bez odrobiny
zdolności obrony? Skąd w Was się
wzięło to wszystko? ta beznadziejnie
prymitywna „etyka“ policyjna, ta „so-
cjologja* prystawa na temat „podżega-
cży”,—to wszystko, z czego taki Stoły”
pin pokpiwał w szczupłym kółku, a co
Wy—„dawni rewolucjoniści" — bierzecie
bodaj całkiem na serjo. To właśnie jest
w Was śmieszne — ta po dziecinnemu
okrutna „dusza žandarma“, — to jest
šmieszne i jednoczešniė tragiczne bez
miary, — jedyne w historji, bezpowrot-
ne, nieodwołalne, takie smutne bez

wielkiego zaufania do podobnych

świadectw ani też do pieniędzy

papierowych, natomiast, pieniądz

srebrny (jakkolwiek minimalna

jest jego wartość faktyczna)/przed-

stawia w oczach, zwłaszcza chło-

pa, pewną wartość realną. Poczę-

to więc zbierać i chować pienią-
dze metalowe, co spowodowało

istotnię pewien kłopotliwy brak

bilonu.

W każdem innem państwie

zareagowałby rząd na to w spo-
sób odpowiedni, wyjaśniając spra-

wę, uspakajając, nareszcie ape-

lując do uczuć obywatelskich

ludności. Inaczej rząd sowiecki,

który uznał z punktu podobne

postępowanie za „kontrrewolu-

cyjne", za co w Rosji jedna jest

kara—kara śmierci.

Rozpoczęły się przy pomocy

GPU obławy, rewizje i masowe

rozstrzeliwania. Ofiarą terroru pa-

dli ludzie na bardzo podrzędnych

stanowiskach: chłopi, drobni han-

dlarze, którzy musząposiadać pe-

wien zapas bilonu, drobni urzę-

dnicy, zwłaszcza woźni, inkasują-

cy drobne kwoty i t. p. Pisaliśmy

„niedawno o rozstrzelaniu popa,

u którego znaleziono coś około

300 rubli, obecnie prasa niemie-

cka donosi o rozstrzelaniu trzech
pastorów niemieckich w kolonjach
niemieckich pod Wołgą, u któ-

rych znaleziono łącznie 800 ru“
bli.

przebłysku nadziei, jak najciemniejsza
noc jesienna."

Bardzo pięknie... któż jednak
w maju r. 1926 tak gorliwie po-
mega! kopać ową przepaść?

Po zjeździe toruńskim.
„Słowo Pomorskie" w artykule

poświęconym wielkiemu Zjazdo-
wi Stronnictwa Narodowego w
Toruniu, podkreśla z radością
fakt licznego udziału młodych:

„Jest do dowód, że Stronnictwo
Narodowe wywiera na młode pokolenie
wpływ przyciągający, <o jest tem ra-
dośniejsze, że u nas nikt za „wyslępy“
publiczne niczem „nie płaci. Gdziein-
dziej można otrzymać nie tylko wolny
bilet jazdy, ale także 20 zł. w gotówce
(nie licżąc innych udogodnień).

To „odmlodzenie“ naszych szere-
gów jest najbardziej pocieszającym ob-
jawem. Zasłużeni działacze, nasi starzy
wodzowie, mogą z otuchą patrzeć w
przyszłość, ponieważ będą mieli licz-
nych zastępców i następców”.

Nie ugniemy się!
Taki tytuł daje katowicka „Po-

lonja“ artykulowi, poświęconemu
aresztowi wielkiego działacza i
patryoty sląskiego—Korfantego.

Cios za ciosem ślą na nas wrogo-
wie. Napróżno! Nie ugniemy sięl

Wyrwano z pośród nas wodza. —
Nie zostaliśmy samil

Z nami i za nami jest najlepsza
najzdrowsza moralnie część społeczeń-
stwa Polski i Sląskal

Wier i nakazom walki o tryumf
sprawiedliwości nad bezprawiem, dobra
nad złem — zapatrzeni w Tego, który
swą ofiarną, niepomną na siebie, pracą

dla Ojczyzny świecił nam pzzykładem—
wytrwamy, wierząc, że czynimy do-
brze, — że spełniamy twardy, obywa-
telski obowiązek!

Wierzymy, że ziemia Polska, krwią
naszą i przodków naszych obficie zro-
szona, Ojczyzna, zrodzona z walki pierś
o pierś i z tęsknot naszych serdecz-
nych — nie wyda plonu z siewu, jaki
zła ręka po polach naszych rozsiewa.
„  Minie to! Bo Polska to nie jeden
Człowiek. A jeśli sięgną po nas — zo-
staną inni, którzy trwać będą i twardo,
nieugiącie spełniać służbę Polsce Wiel-
kiej Sprawiedliwej i Czystej.

Więc napróżno! Wytrwamy i prze-
trwamyi

Jak wiadomo, jednocześnie z
aresztem Korfantego unierucho-
miono drukarnię organu jego
„Polonia*, rzekomo za zaległości
podatkowe. Fakt ten opisuje
„Polonja” w sposób następujący:

Wczoraj w godzinach porannych
przysłano nam z urzędu skarbowego w
Katowicach. dwóch urzędników z we-
zwaniem do natychmiastowego uregu-
lowania zaległości podatkowych w su-
mie 36 tysięcy złotych.

Nie poprzestano nu zabezpieczeniu
pretensyj skarbowych na kiłku maszy-
nach, zapieczętowano na pokrycie tej
pretensji majątek dwumiljonowej war-
tości, zakładając pieczęcie w ten spo-
sób, aby z maszyn nie można było ko-
rzystać!

Nie pomogły oświadczenia, że wy-
dawnictwo nasze dysponuje w kasie
skarbowej  kilkunastomiesięczną nad-
wyżką, potrącaną przez władze skarbo-
we w r. 1928 niesłusznie. Nie pomogły
dokumenty i pisma tutejszych władz
skarbowych, donoszące nam że nad-
wyżka ta przerachowana zostaje na po-
czet tych właśnie zaległych podatków,
że rzecz wymaga sprostowania i uzna-
nia naszych słusznych pretensyj.

Wysłańcy władz skarbowych wy-
jašnili, że działają na polecenie władz
przełożonych, dając z złośliwą uciechą
wyraz swemu przekonaniu, że spełniają
misję natury... politycznej.

Dodać należy, że pieniądze
zostały natychmiast złożone przez
 

Jednocześnie zapowiedziano z

wyżyn Kremlina nową, obostrzo-

ną walkę przeciwko tak zw. „ku-

łakom*, czyli ” zamożnięjszym

chłopom. Coprawda ludzie, zna-

jący bliżej stosunki wiejskie w Rosji,

twierdzą, że owi zamożniejsi chłopi

oddawna już zostali zrujnowani

doszczętnie, ale gorliwość władz

prowincjonalnych, chęć przypo-

dobania. się władzom  moskiew-

skim potrafi sobie z tem po-

radzić:: po prostu bierze się

pierwszych lepszych  nędzarzy,

zabiera im resztę ubogiej chudo-

by, zsyła do Syberji lub na „So-

łówki", część zostaje rozstrzelana,

poczem wysyła się raport do Mo-

skwy, „Kułactwo w takiej to wsi

zostało zlikwidowane".

Obok tych prześladowań lud-

ności wiejskiej nastąpił też zna-

mienny zwrot w stosunku do in-

teligencji. Rospoczęło się to od

chwili, gdy po Łunaczarskim sta-

nowisko komisarza oświaty objął

wojskowy Bubnow. Rozpoczęły

się znowu masowe mordy najwy-

bitniejszych uczonych, fachowców,

inżynierów, ekonomistów, których

w czambuł oskarża się o „spiski

kontrrewolucyjne“ i bez sądu
rozstrzeliwuje w krwawych pod-
ziemiach GPU. y

Hasło z pierwszych czasów

przewrotu bolszewickiego „daloj
gramożnych"* odżyło z powrotem
w całej swej grozie,

- rządów w Polsce stanówi

przyjaciół politycznych Korfante-
go i drukarnia ponownie vrucho-
miona.

Kłamstwem można świat
przejść.

Najłatwiejszą bodaj metodą
walki publicznej jest pospolite
kłamstwo. Poco wysilać się na
argumenty, poco zbierać fakty,
dowody, gdy daleko łatwiej rzu-
cić pierwsze lepsze bezecne
kłamstwo, byle z odpowiednim
tupetem, a zawsze znajdzie się
jakiś naiwny wróbel, który da się
wziąć na te plewy.

Metodę kłamstwa doprowadził
bodaj do perfekcji p. W. Stu-
dnicki, który w „Słęwie* poświę-
ca „Endecji* takie oto uwagi:

„Endecja partja bojowa, miotająca
stale oszczerstwa i obelgi na  przeci-
wników, właściwie dziś nie posiada ża-
dnego programu“.

P. Studnickiemu wiadomo
oczywiście, że „Endecja* posiada
bardzo szczegółowy program,
który w swoim czasie drukowany
był w całej naszej prasie, wy-
szedł w formie osobnych odbi-
tek — ponieważ jednak śród sta-
łych czytelników „Słowa* mogą
być jednostki, które o tem nie
wiedzą, czemu nie zaryzykować
kłamstwem?

Jej organy bardzo karne i solidar-
nie występujące twierdzą częstokroć
że Endecja pragnie reformy Konstytu-
cji. Jakiej reformy, i jak ma wyglądać
przyszła ordynacja wyborcza, na jakich
zasadach ma się opierać Konstytucja—
tego czytelnik gazet endeckich nie
wie.

Otóż możemy zapewnić p.
Studnickiego, że—wie doskonale,
również jak i sam p. Studnicki.
Jest rzeczą powszechnie znaną,
iż Stronnictwo Narodowe opraco-
wało projekt reformy w najdrob-
niejszych szczegółach, że zaś
projekt ten nie został wnie-
siony do Sejmu — nie nasza
była to 'wina. Jak wiadomo
zabrakło _ odpowiedniej  ilošci
podpisów. Temniemniej powyższy
był dostępny dla każdego, kto
się bliżej z nim chciał poznajo-
mić, był też szeroko dyskuto-
wany w prasie. O tem wszyst-
kiem wie p. doskonale p. Stu-
dnicki, którego bynajmniej nie
chcemy posądzač o taką igno-
rancję—któremu jednak nie mo-
żemy zaoszczędzić zarzutu Świa-
domego rozmijania się z prawdą.

Jeszcze kilka kwiatków uszcz-
kniętych z tej ośłej łączki:

Endecja stale oświadcza się prze-
ciwko wprowadzeniu obcego kapitału
do Polski.

Stronnictwo Narodowe nie
jest wrogiem obcych kapitałów,
bo przecie niema w swych sze-
regach notorycznych warjatów.

Natomiast Stronnictwo Naro-
dowe, przeciwne jest płaceniu
lichwiarskich procentów, oraz wy-
przedawania Polski różnym Har-
rimanom i Sauerom.

To wielka różnica.

 

Wyborcy narodowi miają obowiązek dopilnować, aby żadnego z nich nie brakło w spisach.

„Swą polityką zewnętrzną, swemi
demostracjami i hecami anti-niemiec-
kiemi Endecja wywołuje wrażenie na-
zewnątrz, że Połska dąży do wojny z
Niemcami”.

Stronnictwo Narodowe  prze-
ciwne byłoijest polityce ustępstw
w stosunku do Niemiec, gdyż na
tej polityce wiele, bardzo już
wiele straciliśmy, nie zyskując
absolutnie nic. Co się jednak tyczy
„hecy antyniemieckiej”, to hece
takie urządza po całej Polsce
BB na różnych krzykackich wie-
cach.

Hece takie urządza „Strzelec”,
który niedawno zapowiedział „ty-
dzień antyniemiecki”.

P Studnicki uskarża się da-
lej:

„Rumunja pozostająca w antago-
nizmie z Sowietami pretendującemi do
Besarabji i Jugosławja rozdzierana an-
tagonizmem serbsko - chorwackim, ob-
cięte i okaleczone Węgry — wszystkie
te państwa posiadają znaczniejszy kre-
dyt zagraniczny niż Polska. Endecka
akcja, endecki duch, przenikający na-
wet inne ugrupowania jest temu głó-
wną przyczyną”.

Ależ Stronnictwo Narodowe
od czterech przeszło lat nie po-
siada _ najmniejszego udziału
w rządzie i mimo to ma być
odpowiedzialne za brak zaufania
do nas zagranicy? Nam się jed-
nak zdaje, że pewne wywiady
i t. pod. enuncjacje znacznie
znacznie więcej psują nam repu-
tację zagranicą niżeli „duch*
endecki.

Raz jeszcze odświeża p. Stud-
nicki oszczerczą plotkę jakoby St.
Grabski podarował w Rydze So-
wietom — Mińsk. Ależ Grabski
był jednym tylko z członków
delegacji polskiej, na której czele
stał mąż zaufania p. Piłsudskie-
go dla czego więc p. Studnicki
ze swemi zarzutami nie zwraca
się pod właściwym adresem?
Zreszą wiadomo p. Studnickiemu
tak dobrze jak każdemu,iż utratę
Mińska zawdzięczamy nie pertra-
ktacjom ryskim, ale eskapadzie
kijowskiej, za którą nie tylko Miń-
skiem, ale o mało nie zapłaci-
liśmy niepodległością Polski.
W końcu zapytuje p. Stud-

nicki:
Gdzie program ekonomiczny En-

decji“.
Odpowiedž na to može p. St.

znaleźć nie dalej jak w tym oto
n-rze „Dziennika Wil.* w artykule
p. Rybarskiego p. t. „Zakres dzia-
łalności gospodarczej państwa".

Jest to jeden tylko z szeregu
artykułów poświęconych zagad-
nieniom gospodarczym. Rzecz
oczywista, że w jednym albo cho-
ciażby w szeregu artykułów dzien-
nikarskich nie mógł autor objąć ca- ,
kształtu zagadnienia, któremu po-
święcone zostały specjalne wy-
dawnictwa—mimo to już w tych
kilkudziesięciu wierszach więcej
mieści się materją!u konkretnego
niżeli w całej sanacyjnej maku-
laturze.

Zakres działalności gospodarczej Państwa.
Polska tem się różni od kra-

jów zachodnich, że u nas, w prze-
ciwieństwie do nich, gospodar-
stwo publiczne jest silne, a pry-
watne słabe. Był czas, kiedy cu-
dzoziemcy mówili o Polsce, że w
niej państwo jest bogate, a jego
obywatele ubodzy. Jednakże ten
pogląd traci swoje podstawy,
gdyż, jeżeli społeczeństwo uboże-
je, to i w skarbie państwa bieda.
Nie można,
dla państwa, dopuszczać do prze-
rostu jego funkcji, do ich rozro-
stu, kosztem sił twórczych go-
spodarstwa narodowego. A wPol-
"sce do tego dopuszczono z wiel-
ką lekkomyślnością.

Oto fakty, dostępne oku każ-
dego, kto je ma otwarte:

1. Majątek państwa i samo-
około

jednej czwartej całego majątku
narodowego. ldeał t. zw. socjali-
zacji jest w bardzo znacznym
stopniu urzeczywistniony. W rie-
których bardzo ważnych dziedzi-
nach życia gospodarczego, jak
np. w bankowości, państwo ma
tak dominujące znaczenie, jak
nigdzie na świecie, z wyjątkiem
Rosji Sowieckiej. Ale ten ostatni
przykład nie jest szczególnie za-
chęcający.

2. Majątek ten i wogóle róż-
ne przedsiębiorstwa państwowe
ciążą na budżecie państwa, bo
'ałbo nie przynoszą dostatecznych
dochodów, albo w rzeczywistości
prowadzone są -ze stratą. Przez
rozrost publicznej gospodarki za-
cieśniają się źródła podatkowe.
Przytem wiele z tych przedsię-
biorstw korzysta z różnych po*
datkowych przywilejów.

3. Państwowe przedsiębiorstwa
niejednokrotnie współżawodniczą
z wytwórczością, która niemal
wszędzie na świecie pozostawio*
na jest indywidualnej ptzedsię-
biorczości, nie pońosząc równo-

M

bez zlych skutków.

cześnie ciężarów takich, jakie
ponosi prywatna produkcja.

4. Administracja gospodarcza
państwa ma niezwykle rozległy
zakres działania, przejawia wciąż
tendencje, by. rozszerzyć swoje
ramy, by uzależnić od siebie
prywatną produkcję. Zdarza się
nieraz, że państwo w swej go-
spodarczej działalności, jak np.
w polityce kredytowej, kieruje
się względami partyjno-politycz-
nemi, co podkopujezaufanie do
nięgo i odbija się ujemnie na
dochodach skarbu.

Możemy te wszystkie objawy
nazywać tak lub inaczej. Ale
twierdzić, że w Polsce niema
etatyzmu, to dotego trzeba wiel-
kiej śmiałości. W ostatnich cza-
sach przycichli nasi etatyści z
powodu opozycji, na którą natra-
fia ich polityka, a zarazem nie-
pomyślny stan finansów państwa
hamuje ich zapędy. Niemniej
jednak, mimo oficjalnych zaprze-
czeń, etatyzm usiłuje robić dal-
sze podboje. Wystarczy wskazać
tendencje do rozszerzenia gospo-
darki lasów państwowych na
dziedzinę przemysłowo-handlową,
na produkowanie przez  zakła-
dy przemysłu wojennego artyku-
łów, nie mających z tym prze-
mystom nic wspólnego, na pod-
cinanie drobnego przemysłu i
rzemiosła przez sprzedaż wytwo-
rów więźniów. Obecny system
rządzenia z natury swojej sprzyja
etatyzmowi, gdyż opiera się na
tem, by wszystkich od siebie uza-
leżźnić i przez nacisk gospodarczy
utrzymać swoje stanowisko po-
lityczne. ;

Nie jest rzeczą dostateczną,
by zbudować tamy, zabezpiecza-
jące przed dalszym żalewem -eta-
tyżrnu. W ińteresie rozwoju go*
spodarcžego kraju, w intetesie
skarbu państwa, należy zerwać
z tym etatyzmem, W sżczegól-

 

włącznie

Wystawę filimów  Gliniańskich
z własnych wytwórni urządza

firma ANTONIEGO THIERA
ze Lwowa w Wiinie

w sali Ofic. Kasyna przy ul. Mic-
kiewicza 12.

Wstęp bezpłatny. — Otwarta codzien-
nie od godz. 9 rano do godz. 9 wie-

czór bez przerwy.
Godnym zaufania udziela się kredytu

na dogodnych warunkach. 957-20

-

ności:
1. Państwo i samorządy win-

ny się wyzbyć tych przedsię-
biorstw, których prowadzenia nie
wymaga bezwzględna koniecz-
ność państwowa. (

2. Przedsiębiorstwa, pozostałe
w rękach państwa, muszą być
prowadzone w sposób, któryby
zabezpieczał ich opłacalność, bez
specjalnych przywilejów podatko-
wych i wszelkich innych. Pienią-
dze podatkowe nie mogą służyć
na pokrycie deficytów publicznej
gospodarki.

3. Państwo nie może swemi
etatystycznemi zapędami krępo-
wać rozwoju gospodarstwą naro-
dowego. Reglamentacja życia go-
spodarczego przez państwo musi
być ograniczona do minimum,
a każdy wytwórca musi korzy-
stać z pełnego bezpieczeństwa
swojej wytwórczości.

Mimo tych ograniczeń, rola
gospodarcza państwa będzie do-
statecznie rozległa. Ale państwo
nie może zastępować funkcji, do
których powołana jest prywatna
inicjatywa. Nie może w drodze
nakładania podatkowych ciężarów
zdobywać kapitałów, potrzebnych
mu na jego przedsiębiorstwa, bo
w ten sposób wywołuje się dro-
żyznę kredytu i brak kapitałów
obrotowych.

Zadaniem państwa jest ogólne
kierownictwo polityki gospodar-
czej i finansowej, by uruchomić
twórcze siły gospodarstwa naro-
dowego, by zabiezpieczyč pro-
dukcji stałość i bezpieczeństwo.
Prywatna wytwórczość nie jest
wrogiem ani współzawodnikiem
państwa, lecz źródłem siły jego
skarbu. Bez zerwania z etatyz-
mem w najrozmaitszych posta-
ciach nie przeprowadzimy  refor-
my skarbowej, nie zyskamy zau-
fania w świecie zachodnim, który
patrzy bardzo krytycźnie na dą-
żności etatystyczne. | bez tego

 

   

 

   

nie będzie taniego kredytu w
Polsce.

DZIŚ GODZ. 21-30

„KARJERA“
w RADJO St. Szpotań-|

a skiego

Swoisty piebiscyt.
P. prezes ministrów, Józef Pil-

sudski w wywiadzie onegdajszym
powiedział dosłownie: „Wydaliśmy
dzięki pożyczce amerykańskiej
zgórą 135 miljonów na podnie-
sienie płacy urzędnikom. 135mil-
jonów więc—wydane z pożyczki—
obciąża potem budżety normalne
bezpožyczkowe... To powiększe-
nie o 135 miljonów zrobiono
wbrew moim doradom i wbrew
moim chęciom, gdyż ja już wte-
dy ostrzegałem przed podobnie
nierozsądnem maszerowaniem na-
przód z gażami".

Po przeczytaniu tych słów
śród urzędników, zwłaszcza stem-
pla sanacyjnego, nastąpiło żywe
poruszenie i dowiadujemy się, że
z różnych dykasteryj urzędników
te właśnie jednostki, co podpisu-
ja uchwały o powstawaniu urzęd-
niczych komitetów przedwybor-
czych do pomocy BB, inicjują
obecnie swoisty plebiscyt śród
urzędników. Mianowicie wszyscy
„wierni rządowi" funkcjonarjusze
państwowi mają składać pisemne
oświadczenia, że w myśl życzeń
p. Prezesa Ministrów zrzekają się
owego dodatku 15 procentowego,
który pobierają „wbrew jego chę-
ciom*, od lipca 1928.

Tego rodzaju oświadczenia
mają być pomysłowym plebiscy-
tem, ujawniającym jacy urzędni-
cy są prawomyślni. Inicjatorzy te-
go pomyslu szepcą jednak na
ucho co zaufańszym kolegom, że
właśnie tym, co takie oświadcze-
nia złożą, ów 15 proc. dodatek
nie będzie odbierany, natomiast
bezwzględnie ta represja nastąpi
w stosunku do tych opornych i
krnąbrnych urzędników, co takich
deklaracyj nie złożą.

Jednocześnie dowiadujemy się,
że wśród oficerów też zapanował
niepokój, bo wiadomo, że ich
uposażenie zostało zwiększone w
stopniu o wiele wyższym niż
urzędników cywilnych. (Przypo«
minamy, że porucznik, pozosta*
jacy w VIII stopniu służbowym,
pobiera w Wilnie 340 zł., gdy
urzędnik w tymże stopniu tylka
290 żł.). KT
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— Rosyjskie zjednoczenie
ludowe bez wpływów. Dnia
28 b. m. w lokalu „Domu Rosyj-
skiego” przy ul. Mickiewicza 22
prezes Rosyjskiego Zjednoczenia
Ludowego w Wilnie p. Buturlin
zwołał zebranie przedwyborcze
rosjan, na które przybyło około
20 osób. Wobec powyższego ze-
branie odroczono na dzień 12

| października.
Jak widać, Rosyjskie Zjedno-

czenie Ludowe całkowicie stra-
ciło wpływy wśród rosjan.

| P. Buturlin skarżył się, iż nikt
| nie chce pracować i pomagać

"į mu, wskutek czego całą pracą
musi kierować wyłącznie sam je-
den, posługując się tylko człon-

i kami swej rodziny.
— Kandydaci centrolewu.

Centrolew uchwalił na liście wy-
borczej w okręgu Wilno wysta-
wić na pierwszerm miejscu kandy-
data Wyzwolenia, na drugiem
PPS i na trzeciem Stronnictwa
Chłopskiego. Czwarte i piąte
miejsce otrzyma Wyzwolenie.

| — Nadużycie woli członków
| Związku właścicieli średnich

i drobnych nieruchomości. Re-

 
| akcja „Słowa* w Nr. 218 za-
| ieściła artykuł informujący, że

Związek właścicieli średnich i
drobnych nieruchomości opowie-
dział się za popieraniem przy wy-
borach do Sejmu i Senatu listy
B. B Dla podkreślenia znaczenia
tej informacji autor artykułu po-
dał, iż związek ten liczy... 8 ty-
sięcy członków, gdy tymczasem
Związek cały liczy około 1 tys.
członków. Przy bliższem wejrze-
niu w sprawę okazuje się, że
prezes Centrali Związku p. Skar-

| bek naruszył art. 3 ustawy, wno
sząc pod obrady Rady Central-
nej sprawy polityczne i wypowia-
dająchsię samowolnie w imieniu
poszczególnych dzielnic. Zbyt

Wiadamości kościelne.
— Nabożeństwo ku czci św.

Teresy od dzieciątka Jezus.
Ą Dnia 3 b. m. t.j. w piątek z
| okazji uroczystości św. Teresy

od Dzieciątka Jezus odprawiona
będzie w kościele garnizonowym
św. Ignacego o g. 9rano uro-
czysta wotywa z wystawieniem
Najśw. Sakramentu.

Z miasta.
— Demonstracia  komuni-

styczna przed gmachem Sądów.
W związku ze skazaniem na śmierć
trzech komunistów przez sądy

į polskie, onegdaj wieczorem przed
| gmachem Sądu Okręgowego od
| strony ul. Ofiarnej zebrała się

grupa młodzieży komunistycznej
i Aitktardu komunistycznych.
Zėbrani rozrzucili bibulę wywro-
tową, zawiesili płachtę komuni-
styczną na parkanie, oraz poczęli
wznosić antypaństwowe okrzyki
przeciwko Sądownictwu Polskie-
mu. Rozuchwaleni wywrotowcy
poczęli bombardowzć kamieniami
okna sądu, wybijając szybę. Po-
wiadomiona policja demonstran-
tów rozpędziła aresztując kilku
prowodyrów' (d)
— 0 porządki w śródmie-

4 Ściu. Zwracamy uwagę policji
| „na przejście obok kościoła Fran-

ciszkanów do zaułka Zmudzkie-
| go. Był tam niegdyś parkan od-

graniczający zaułek od terenu na
którym mieszczą się mury po-
franciszkańskie. Dziś z parkanu
tego i śladu nie zostało, a prze-
chodnie, przeważnie żydzi, pod
murami byłej świątyni oraz obok
małej kaplicy a nawet na jej
murach załatwiają bez żadnej ce-
remonji swe potrzeby naturalne
zanieczyszczając i zasmradzając
miejsca którym się czystość i
uszanowanie należy.

Pozatem, z nastaniem mroku,
odbywają się tam wśród mętów
społecznych, które sobie w tem
miejscu urządzają rendez-vous z
prostytutkaini ohydne tranzakcje,
zaś na ławkach skweru natknąć
się można na sceny, które wstyd
przynoszą tak dużemu jak Wilno
miastu. | dzieje się to wszystko
tuż pod bokiem Magistratu i sie-
dziby policji.

Możeby „czynniki miarodajne”
zechciały wejrzeć w te horren-
dalne stosunki i zaprowadziły
wreszcie ład jakiś i porządek w
w tej dzielnicy.

Mieszkaniec ulicy Trockiej.

Sprawy miejskie.

— Poświęcenie domu re-
botniczego na Pióromoncie.
W dniu wczorajszym odbyło się
poświęcenie nowo - zbudowanego
domu robotniczego na Pióro-
moncie. Poświęcenia dokonał ks
proboszcz Kulesza.

Na uroczystość przybyli wszyscy
burmistrze, biorący udział wzjeź-
dzie, prezydjum Magistratu z Fo-
lejewskim na czele, przedstawi-
ciele władz urzędu wojewódzkie-
go i zaproszeni gości.

Przy prowizorycznym ołtarzu
ks. proboszcz Kulesza wygłosił
okolicznościowe kazanie, wskazu-
jąc na dobre poczynania samo-
rządu wileńskiego w kierunku
rozpoczęcia budowy tanich do-
mów dla niezamożnej ludności
m. Wilna.

Następnie przemawiał: wice

-
-
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Kronika Przedwyborcza.
gorliwego stanowiska sanatora p.
Skarbka nie poparły jednak po-
szczególne dzielnice. Oddział Za-
rzecze na posiedzeniu swem w
dniu 28 września powziął uchwa-

włę protestu przeciwko samowoli
prezesa centrali i wyraził mu
jednogłośnie votum nieufności.
Analogiczne stanowisko zajęła
dzielnica FAntokol. Inne dzielnice
jak słyszeliśmy, mają również
zdezawuować wystąpienie p. Skaib-
ka.
— Konsystorz prawosławny

w roli agitatora sanacyjnego.
Na poufnych zebraniach czlon-
ków konsystorza prawosławnego
w Wilnie uchwalone popierać pod-
czas wyborów do Sejmu i Sena-
tu listę wyborczą BB..

Członek konsystorza duchowny
Kuszniew wyjeżdżał na agitację
do pow. Dziśnieńskiego, gdzie
zakłada gminne komitety wybor-
cze, które pracują w kontakcie
z BB. Członkowie konsystorza ar-
chimandryta Filip Morozow, oraz
duchowny Tuczewski wyjeżdżali
do Mołodeczna, gdzie również
agitują za listą BB.

Członek konsystora duchowny
Kraskowski od dłuższego czasu
jest mężem zaufania BB.

Duchowieństwo prawosławne
w całej diecezji wileńskiej popie-
ra listę wyborczą BB,

Duchowny Kuszniew będzie
agitował na terenie powiatów
Dziśnieńskiego i Swięciańskiego,
archimandryta Filip Morozow w
pow. Mołodeczańskim i Oszmiań-
skim.

Ciekawe, jakiemi nowemi u-
stępstwami na rzecz prawosławja
opłaci polskość i katolicyzm na
Kresach to poparcie listy BB.
przez popów, którzy nie czynią
tego przecie dla „pięknych oczu'*
sanacji.

KRONIKA.
prezydent miasta p. Czyż, który
streścił genezę budowy domu,
podając jako źródło kapitału: B.
GK

Po przemówieniu tem, prezy-
dent miasta p. Folejewski prze-
ciął wstęgę, zaś ks. proboszcz
Kulesza dokonał poświęcenia
mieszkań nowo-zbudowanego do-
mu robotniczego. (d)

Sprawy administracyjne.
— Wolne posadyw admini-

stracji. Ministerstwo spraw wew-
nętrznych podaje do wiadomości,
iż w urzędach administracji ogól-
nej wakuje obecnie 20 stanowisk
dla praktykantów | kategorji) z
wykształceniem_ akademickiem,
w szczególności prawniczem lub
ekonomicznem).

Wakują miejsca praktyki: w
województwie lubelskiem — 4, w
województwie krakowskiem — 1,
w województwie poznańskiem—2,
w województwie wileńskim — 3,
w województwie stanisławowskiem
—5, w województwie tarnopo|-
skiem — 5,

Podania kandydatów o do-
puszczenia do służby przygoto-
wawczej przyjmują wszystkie
urzędy wojewódzkie i starostwa
przesyłają je po przeprowadzeniu
wszystkich formalności wstępnych
do ministerstwa spraw wewnętrz-
nych, które decyduje ostatecznie
o przyjęciu kandydata i wyzna-
czeniu miejsca praktyki.

Z życia stowarzyszeń.
— Ł Sokoła. Z dn. 2. X. roz-

poczną się ćwiczenia gimna-
styczne grupy druhów senjorów.
Cwiczenia te będą się odbywały
we czwartki w godzinach 7,30
do 8,30 godz. Zapisy do grupy
ćwiczączących senjorów  przyj-
muje sekretarjat Gniazda (Wileń-
ska 10) codziennie (prócz świąt)
w godz. 7—95.
— Narodowa Organizacja

Kobiet. Przypomina swoim człon-
kiniom, że sekretarjat czynny
jest codziennie od 11—3-ciej i od
6—8-mej i udziela wszelklen in-
formacyj co do wyborów ułatwia
reklamacje. Tamże powinny zgła-
szać się jak najpędzej z zaofia-
rowaniem pracy.
— Zarząd Związku Emery-

tów Państwowych podaje do
wiadomości, że biuro Związku
mieści się przy ul. Zawalnej, pod
Nr. 1, na piętrze i jest czynne w
poniedziałki i czwartki od godzi-
ny 5 go 7 w., z wyjątkiem dni
świątecznych.
— X walny zjazd delegatów

zrzeszenia pracowników admi-
nistracji technicznej warszta-
tów i parowozowni P. K.P.
Onegdaj rozpoczął się w Wilnie
X walny zjazd delegatów zrze-
szenia pracowników administracji
technicznej warsztatów i parowo-
zowni P. K.P. w Wilnie. Na zjazd
przybyli delegaci z terenów
wszystkich dyrekcyj kolejowych
Rzeczypospolitej. O godz. 9,15
uczestnicy zjazdu wysłuchali na-
bożeństwa w Bazylice, poczem w
sali „Ogniska kolejowego" rozpo-
częły się. obrady zjazdu. Zagaił
je prezes zrzeszenia, inż. J. Dy-
bowski. Po wybraniu prezydjum,
w składzie p. Fr. Hoffmana z
Bydgoszczy, pp. Laksy, inž, Ba-
ranowskiego, Zawadzkiego i Ko“
szańskiego, zjazd witali przedsta-
wiciel minister komunikacji p.

KAk 3

Wagner, oraz przedstawiciele po-
szczególnych dyrekcyj. Odczyta-
no depesze powitalne od wice-
ministra Czapskiego, gen. Zarus-
kiego i innych.

Zjazd wysłuchał sprawozdania
o dotychczasowej działalności
zrzeszenia, oraz sprawozdania o
stanie finansowym. Oba sprawo-
zdania zostały przyjęte. Dyskusja
nad niemi wypełniła obrady przed-
południowe.

Po południu zostały wygłoszo-
ne dwa referaty na temat orga-
nizacji pracy, oraz gospodarki
materjalnej. Został uchwalony ca-
ły szereg wniosków fachowych
natury technicznej o sprawności
warsztatów i parowozowni, oraz
niektóre wnioski, dotyczące per-
sonalnych spraw zrzeszonych.

Zarząd wybrano w składzie
dotychczasowym, na czele z dłu-
goletnim prezesem inż. J. Dy-
bowskini. |

Na zakończenie w wolnych
wnioskach inż. Dybowski zwrócił
się z apelem do delegatów, aby
członkowie zrzeszenia przyczy-
nili się do akcji zbiórki na sta-
tek handlowy „Dar kolejowy*.

Po zwiedzeniu Targów i miasta
uczestnicy zjazdu opuścili a.

w

$prawy szkolne.
— Egzaminy dla eksternów

z kursu sześciu klas gimnazjal-
nych rozpoczną się w Gimnazjum
im. Kr. Zygmunta Augusta w
Wilnie w dniu 9 października.
Podania należy składać w kance-
larjj Gimnazjum (Mała Pohulan-
ka 7) do dnia 6 października r.b.
w godzinach urzędowych.
5% Do podania należy dołączyć:
1) metrykę urodzenia, 2) świa-
dectwo szkolne, 2) świadectwo
moralności, 4) życiorys, 5) 2 fo-
tografje, 6) taksę egzaminacyjną
w kwocie 30 zł.
— Utworzenie komisji ogrod-

niczej. Na wczorajszem posie-
dzeniu Magistratu m. Wilna
uchwalono powołać specjalną ko-
misję ogrodniczą, której zadaniem
będzie podniesienie stanu ogrod-
nictwa miejskiego.

Komisja ta zajmie się scorzą-
dzeniem planu poiączenia Altarji
z ogrodami Bernardyńskim i;Zam-
kowym.

Do komisji powołano cały
szereg przedstawicieli z organiza-
cyj rolniczych, kółek i szkoły
ogrodniczej. d.

Handei i przemysł.
— Na targowisku miejskim.

W ubiegłym tygodniu na targ
mizjski sprzedano 3012 sztuk
bydła i nierogacizny. 4

Na konsumcję miejscową za-
kupiono 2996 sztuk, pozostałe
bydło zakupiły pobliskie gminy.

Spęd bydła w porównananiu
z poprzednim tygodniem wzrósł
o 10 proc. Popyt na bydło znacz-
ny. Ceny utrzymały się na po-
ziomie poprzednich tygodni. d

— Sprawa odsetek pobiera-
nych za zwłokę przez Kasy
Chorych. Na skutek memoriału,
złożonego przez Związek Izb Prze-
mysłowo-Handlowych w sprawie
odsetek za zwłokę, pobieranych
przez Kasy Chorych w wysokości
24 proc. w stosunku rocznym,
Pan Minister Pracy i Opieki Spo-
łecznej powiadomił lzby, iż pole-
cił Kasom Chorych wykorzystać
swe uprawnienia w sprawie całko-
witego lub częściowego zwolnie-
nia indywidualnie poszczególnych
zakładów handlowych i przemy-
słowych od odsetek za zwłokę.

"Niezależnie od powyższego,
niedawno, Wyższy Urząd Ubezpie-_ jeż
czeń w Poznaniu, na skutek od-
wołania wydał orzeczenie, stwier-
dzające, że Kasy Chorych rnogą
pobierać odsetki tylko w wyso-
kości 6 proc. w stosunku rocz-
nym.

Sprawy kolejowe.

— Zmiany w podmiejskim
rozkładzie jazdy. W związku z
częściową zmianą rozkładu jazdy
pociągów pasażerskich na okres
zimowy poczynając od dnia dzi-
siejszego wprowadzone zostały
następujące zmiany w obrębie
wileńskiej dyrekcji kolejowej:

Na odcinku: Wilno—N.-Wilejka
pociąg nr. 1743 litera A. kursują
cy obecnie tylko w święta z od-
jazdem z N.-Wilejki o godz. 10.05
z dniem 1 pażdziernika będzie
kursował codziennie prócz sobot.
Pociąg nr. 1736, kursujący obec-
nie w dni robocze z odjazdem z
N. Wilejki o godz. 12.10 i przyj-
ściem do Wilna 12.25 z dniem
1 października kursować będzie
tylko w soboty. Pociąg nr. 1741
z dniem 1 października wyznacza
się jakc dodatkowy do codzien-
nego kursowania z odjazdem z
Wilna o godz. 17.15 i przyjściem
do N. Wilejki o godz. 17.30. po-
ciąg nr. 1742, kursujący obecnie
w dnie robocze z dniem dzisiej-
szym kursować będzie codziennie
z odjazdem z N. Wilejki o godz.
18.55iprzyjściem do Wilna o godz.
19.10.

Na odcinku Landwarów —Wil-
no: pociąg nr. 1719, kursujący
obecnie tylko w soboty z odjaz-
dem z Landwarowa o godz. 16.25
i przyjściem do Wilna o godz.
16.50, z dniem 1 października bę-
dzie kursował w soboty, niedziele
i święta. Pociąg nr. 1719 lit. A,
kursujący obecnie codziennie z
odjazdem z Landwarowa o godz.
20.50 i pizyjściem do Wilna o godz.

21.15 z dniem 1 października zu-
pełnie się odwołuje.

Na odcinku Zawiasy—Landwa-
rów: Pociąg nr. 1414 kursujący
obecnie tylko w soboty z odjaz-
dem z Zawias o godz. 15.45
i przyjściem do Landwarowa o g.
16.15, z dniem 1 października bę-
dzie kursował w soboty, niedziele
i święta. Pociąg nr. 1414 lit. A,,
kursujący obecnie tylko w święta
z odjazdem z Zawias o 20.15 i przyj-
ściem do Landwarowa o 20.45 z
dniem 1 pażdziernika zupełnie od-
wołuje się. (d)
— Półminutowy postój na

stacji Bezdany. Wileńska dy-
rekcja kolejowa z dniem dzisiej
szym wyznaczyła  półminutowe
postoje „pociągów  pośpiesznych
nr. 707 i 708 na stacji Bezdany
z odjazdem pociągu nr. 707 o
godz. 8.46 i pociągu 708 o g. 22.00

(d)
Poczta i telegraf.

— W agencji pocztowej Wiel-
koryta (pow. Brześć n Bugiem)
z dniem 4 b. m. wprowadzona
została służba telegraficzna i te-
lefoniczna.

Sprawy samorządowe.
— Uchwały posiedzenia wo-

jewódzkiego. W dniu 29 wrze-
śnia r. b. pod przewodnictwem
p. wojewody. Raczkiewicza odby-
ło się posiedzenie Wydziału Wo-
jewódzkiego, na któremi |

1. Rozpatrzono 16 odwołań od
dokonanego przez związki komu-
nalne wymiaru podatków.

2. Rozpatrzono i zatwierdzo-
no 4 uchwały Rady Miejskiej m.
Wilna z dn. 11 września r. b. w
przedmiocie zaciągnięcia przez
miasto pożyczek na wykończe-
nie gmachu szkoły powszechnej
na Antokolu, na dalszą rozbudo-
wę elektrowni i sieci wodociągo-
wo-kanalizacyjnej oraz na remon-
ty domów osób prywatnych.

3. Rozpatrzono 3 uchwały re-
prezentacji związków komunal-
nych w przedmiocie statutu, eta-
tów, stanowisk służbowych pra-
cowników kumunalnych tudzież
awansowania do wyższych grup
uposażenia.

4. Rozpatrzono i zatwierdzono
uchwały, dotyczące przystąpienia
i przyjęcia Powiatowego Związku
Komunalnego w Święcianach w
poczet członków Wileńskiego
Związku Opiekuńczęgo.
W końcu p. wojewoda poin-

formował Wydział Wojewódzki ę
mającej się odbyć wkrótce n
Zamku u Pana Prezydenta Rze-
czypospolitej konferencji w spra-
wie potrzeb gospodarczych wo-
jewództwa wileńskiego i nowo-
gródzkiego tudzież zaproponował
Wydziałowi opracowanie i złoże-
nia Panu Prezentowi Rzeczypo-
spolitej oddzielnego memosjaiu
poświęconego nieodzownym po-
trzebom gospodarczym lokalnego
samorządu terytorjalnego.

Wydział Wojewódzki jedno-
głośnie się wypowiedział za tym
wnioskiem i uzgodnił treść tego
rnemor jału.

Sprawy sanitarne.
— Stan chorób zakaźnych

w Wilnie. Wydział zdrowia Ma-
gistratu m. Wilna w ubiegłym ty-
godniu na terenie miasta zanoto-
wał następujące choroby zakaźne:
tyfus brzuszny 5 osób, ospa wie-
trzna 4, płonica 26, błonica 7,
róża g, krztusiec 6 (1 zgon), gru-
žiica 13 (2 zgony), jaglica 7, gry-
pa 1, świnka 1. Razem zanoto-
wano 73 wypadki zasłabnięć na
choroby zakaźne, w tem a>

— Poradnia przeciwalkoho-
liczna i psychotechniczna. Ma-
gistrat m. Wilna w przyszłym ty-
godniu zamierza uruchomić w
Ośrodku Zdrowia (Wielka 44) po-
radnię przeciwalkoholową i psy-
chotechniczną.

Również w najbliższych dniach
do Ośrodka Zdrowia zostanie
przeniesiona z ul. Hetmańskiej
Poradnia Sportowa, oraz urządzo-
ny Ogródek dla zabaw. (d)
— Kolumna do walki z ja-

glicą przy wydziale zdrowia urzę-
du wileńskiego po ukończeniu
prac w pow. dziśnieńskim udaje
się do pow. brasławskiego, gdzie
pracować będzie od 10 do 17.X,
w Widzach od 18—25.X, w Drui
od 27—31,X i w Miorach i od
3—8.XI w Brasławiu.

Kolumna udzielać będzie bez-
płatnej pomocy lekarskiej cho-
rym na jaglicę oraz jednorazo-
wych bezpłatnych porad w in-
nych chorobach oczu. (d)

Sprawy robotnicze.
— Wolne posady. Państwo-

wy Urząd Pośrednictwa 'Pracy w
Wilnie, podaje do wiadomości
poszukujących pracy, iż posiada
w swej ewidencji większą ilość
wolnych miejsc dla służby doino-
wej: jak siużące, kucharki, poko-
jowki i t. d. w Wilnie, oraz na
wyjazd: dla robotników i robotnic
rolnych, dla większej ilości tłuka-
czy. kamieni na wyjazd w okolice
Oran, dla wykwalifikowanego ko-
miniarza, któryby jednocześnie
mógł być wartownikiem pożarnej
straży ochotniczej, dla rnaszyni-
sty-drukarza, obeznanego z wszel-
kiemi pracami przy maszynach
rotacyjńych (pierwszeństwo mają
znający język niemiecki), dla maj-
stra liakiermika rowerów i rnajstri
galwanizatora niklownika
rów do samodzielnego prowadze-
nia odnośnych działów fabryki

 

TOWe-į

(wymagana prektyka uprzednia w
fabrykach rowerów.

Kronika policyjna.
— Aresztowanie defraudan-

ta Aleksandra Wardeńskiego.
W pociągu osobowym na st. N.-

"Wilejka aresztowano onegdaj po-
szukiwanego listami gończemi
Wardeńskiego, plenipotenta dóbr
hr. Przeździeckiego. Wardeńskie-
go przewieziono do Woropajewa,
gdzie poddano ostremu docho-
dzeniu.

Suma zdefraudowanych pie-
niędzy wynosi około 455 tys. zło-
tych. '

Pozatem Wardeński oskarżony
jest o nadużycie plenipotencji
wydanej przez ks. Przeździeckiego.

(d)
— Aresztowanie komuni-

stów. Nocy ubiegiej na terenie
miasta, władze bezpieczeństwa
publicznego przeprowadziły sze-
ieg rewizyj, oraz aresztowały 4-ch
wybitnych członków K. P. Z. B.,
działających w myśl dyrektyw
Centrali wśród miejscowej mło-
dzieży komsomolskiej.

Przy aresztowanych znaleziono
materjał, dobitnie stwierdzający
ich winę. (d)

— Kradzież roweru. W dn. 29.
września Orłowski Alfred,  Mickiewi-
cza Nr..48 zameldował, iż skradziono
mu rower Nr. rej. 135, który pozosta-
wił chwilowo przed hotełem George'sa.
Wartość roweru 100 złotych.

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

Dziś poraz óśmy sztuka wojenna
Sherriff'a „Kres wędrówki".

— „Młody las''. W przygotowaniu
znakomita sztuka J. A. Hertza „Młody
les“, ilustrująca barwnie dzieje szkol-
nictwa z czasów rosyjskich, a wysta-
wiona z okazji 25-cio lecia strajku
szkolnego.

W szłuce wezmą udział tłumy mło-
dzieży, która dopomoże do zilustrowa-
nia wielkiego i pamiętnego wiecu szkol-
nego.

— Teatr Miejski w „Lutni".
Dziś w dalszym ciągu nieśmiertelna ko-
„medja A. Fredry „Jan Jowialski“.

— Najbliższa premjera. Zespół
arlysiyczny pod režyserją A. Zelwero-
wicza przygotowuje najnowczą komedję
engielską Erwina „Pierwsza Pani Fra-
zerowa". af

— Przedstewienia popołudnio-
we. W Teatrze na Pohulance“ w nie-
dzielę J. Blizińskiego „Rozbitki”.

W Teatrze „Lutnia* „Nad polskiem
+„morzem“.

Początek o godz. 3 m. 30 po pol
+ — Artyšci hiszpaūscy w Wilnie.

Znakomity kompozytor hiszpański Joze
Padilla, wystąpi w Wilnie w Teatrze
„Lutnia* w niedzielę.

— Koncert ireny Dubiskiej. W
piątek, 3 b. m. w Teatrze „Lutnia* od-
będzie się występ znakomitej skrzy-
paczki - wirtuozki. Ireny Dubiskiej. Po-
czątek o godz. 8-mej w.

POLSKIE RADJO WiLNO.
Fala 368 mtr.

Program:

Środa, dn. 1 października 1930 r.

11,58. Sygnał czasu.
12,05. Muzyka z płyt.
13,00. Komunikat mefeorologiczny.
16,05. Audycja dla dzieci.
16,40. Muzyka z płyt.
17,35. Tr. z Warsz.

i koncert. (muzyka polska)
19,00. Aud. wesoła: „Druga przygo-

da najmilszego ze złodziejów*.
19,25. Audycja kompozytor ka Eug.

Dziewułskiego. Pieśni litewskie w wyk.
Marji Francuzewiczówny (sopran).

20,00. Tr. z Warsz., koncert, słucho-

wisko i muz. tan.

Radjokronika

 

„Wes łe usposobienie jest na-

grodą dobrego życia”.

(E. Renan).

Ciągnienie loterji pań-
stwowej.

W osiemnastym dniu ciągnie-
nła 5-ej klasy 21-ej polskiej lo-
terji państwowej, główniejsze wy-
grane padły na numery następu-
jące: ;

Po 10.000 zł. Nr.: 19188 96425
141265.

Po 5.000 zł. Nr.: 27474 85386
"88886 95927 152314 202566 207349.

Po 3.000 zł. Nr.: 4478 35831
79161 139351 149372.

Po 2.000 zł. Nr.: 11185 11515
12253 22725 35038 69580 83240
89434 135429 157788.

Po 1.000 zł. Nr.: 6544 10663
26948 32846 50625 69819 90052
90245 113457 117336 125378
125711 129034 132659 143064
170601 171000 180594 186017
194331 198442.

Po 600 zł. Nr.: 2732 15740
22911 29915 51025 58061 58575
64951 71076 83273 85699 87008
88809 97891 97938 103881 104695
104731 110725 116819 124241
130632 134315 134771 135087
153477 160926 170508 175372
176694 177329 186478 190432
192898 195485 197066 199472
199717 202193 202619 206635
208646.

WARSZAWA. (Pat). W 19-tym
dniu ciągnienia 5-tej klasy Zl-ej
Polskiej Państwowej Loterji Kla-
sowej główniejsze wygrane padły
na numery następujące:

25.000zł. —23279 91210, 20.000
zł. 40631.

Z POGRANICZA.
Ucieczka wpław przed boi-

szewikami.
Onegdaj wieczorem patrole

K. O. P., pełniące służbę na od-
cinku granicznym Dzisna zostały
zaalarmowani strzelaniną pogho-
dzącą z  prawej strony rzeki
Dzisny. Po pewnym czasie na
brzeg polski dostało się półna-

' gich 4 mężczyzn, którzy pod gra-
„dem kul strażników sowieckich
zdołali przypłynąć rzekę. Uchodž-

diem
polskie. d.

zaopekowały się władze

- Istniało mniemanie,

 

Wozami przewożą bibułę
komunistyczną.

Na odcinku granicznym Do-
maniewicza zauważono ubiegłej
nocy podejrzany wóz jadący do
granicznej wsi Zarębinówka. Na
wezwanie patrolu woźnica pozo-
stawi” wóz i rzucił się do uciecz-
ki. Za zbiegiem oddano 2 strzały,
które go zraniły w bok. Zbiegiem
okazał się kolporter bibuły ko-
munistycznej W. Mirdziej. W wo-
zie znaleziono około 50 kld. ulo-
tek wywrotowych. d.
  

 

Liwa wobet nowego kit sto
gmków w liemczech,

„Rytas“ w artykule „O możli-
wościach w polityce Niemiec“
zastanawia się nad następstwami,
jakie mogą wywołać w stosun-
kach litewsko-niemieckich ostat-
nie wypadki w Niemczech.

Już dzisiaj, kiedy sytuacja: po-
lityczna w Niemczech nie jest
jęszcze wyjaśniona, należy zasta-
nowić się, w jakim kierunku pój-
dą stosunki polityczne iniędzy
Litwą a Niemcami. Naogół sto-
sunki te będą zależały przede-
wszystkiem od tego, ktow Niem-
czech dojdzie do władzy. Na-
stępnie zaś ważnem jest, jaką
będzie polityka gospodarcza no-
wego rządu oraz jakie będzie je-
go stanowisko wobec spraw kłaj-
pedzkich.

Co się tyczy polityki gospo-
darczej, to przedewszystkiem na-
leży stwierdzić fakt, iż deficyt w
budżecie niemieckim wynosi no-
wych 800 miljonów mk. i że
Niemcy posiadają 3 miljony bez-
robotnych.

Jakkolwiek Niemcy przy każ-
dej sposobności podkreślają, iż
są zwolennikami polityki wolnego
handlu to jednak w: ostatnim
czasie wprowadzili cały szereg
przepisów, utrudniających wwóz
do Niemiec obcych towarów oraz
podwyższyli cło na płody rolne.

Holandja pierwsza ogłosiła
bojkot towarów niemieckich, na-
stępnie zaś z protestem przeciw-
ko niemieckiej polityce handlo-
wej wystąpiły Danja, Szwajcarja,
Szwecja, Norwegja, Estonja a na-
wet Finlandja, chociaż Niemcy
udzieliły jej znacznej rekom-
pensaty.

Pozatem w Niemczech pod-
noszą głos zwolennicy systemu
wysokiego opodatkowania przed-
siębiorstw, posiadanych w Niem-
czech przez obcokrajowców oraz
obłożenia cłem wszystkich wwo-
żonych towarów w wysokości 15
proc. ceny towaru. Powyższe re-
formy dałyby kapitał na utworze-
nie funduszu dla spłat reparcyj-
nych. Wszystkie wyżej przytoczo-
ne fakty wskazują, iż perspekty-
wy w litewsko - niemieckich sto-
sunkach jeszcze bardziej mogą
się pogorszyć.

Co się tyczy zaś sprawy kłaj-
pedzkiej to wiele tutaj mówią
ostatnie wydarzenia w Genewie.

iż rząd nie-
miecki nie poprze skargi Klajpe-
dzian. Tymczasem delegacja nie-
miecka w Genewie otrzymała
rozkaz z  Wilhelmstrasse, aby
skargę poparła
szybkiego jej rozpatrywania.

Powyższy krok Niemiec wpły-
nął na litewską politykę zagra-
niczną .i Litwa musiała się zgo-
dzić na prowadzenie bezpośred-
nich rokowań z Polską oraz
zrzec się swego żądania utworze-
nia neutralnej komisji dla regu-
lowania zajść przy linji admini-
stracyjnej.

Taka polityka Niemiec może
zmusić w przyszłości Litwę do
zmiany stanowiska i z dwojga
złego obrać to, które państwu
przyniesie mniej szkody.

 

 

Lmiana na stanowisku konsula polskie-
go W Dyneburgu.

Jak się dowiadujemy Konsu-
lat Polski w Dyneburgu zostaje
przekształcony rozporządzeniem
M-stwa Spraw Zagranicznych w
Warszawie na Konsulat I szej Kla-
sy i przenosi się w połowie paż-
dziernika do własnego gmachu
przy ul. łKarawannej róg Oficer-
skiej.

Nowym Konsulem polskim w
Dyneburgu został mianowany p.
Mieczysław Babiński, Konsul l-ej
Klasy, uprzednio długoletni przed-
stawiciel Polski w Kijowie.

Konsul Babiński jest jednym
z pierwszych urzędników Rzeczy-
pospolitej Polskiej po jej odro-
dzeniu. 3

Przez długi czas
stanowisko naczelnika wydziału
prasowo-politycznego w Prezy-
djum Rady Ministrów, po przejsciu
zaś do służby w  Ministerswie
Spraw Zagranicznych, został wy-
delegowany do Ameryki Połud-
niowej, do Brazylji. w charakte-
rze Radcy Emigracyjnego.

Po powrocie z Ameryki p.
Babiński pracował w Centrali
Ministerstwa w Warszawie, po-
czem objął Konsulat R P. w Ki-
jowie.

P. Konsul Babiński przybywa
do Dyneberga 1 października r.b,
w celu objęcia nowegó stano-
wiska. ;

Dotychczasowy konsul pan
Ssczerbiński przeniesiony został
do Użgorodu w Czechosłowacji.

zajmował
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2 kraju.
Zujki, pow. Święciańskiego.
W Nr. 29 „Vilniaus Rytojus”

ukazała się wiadomość wymie-
rzonc przeciwko b. nauczycielo-
wi szkoły polskiej w Zujkach w
pow. Swięciańskim p. Józefowi
Ogonowskiemu. Autor zarzuca
mu, że w szkole uczy dziatwę,
aby biła litwinów kamieniami.
Gdy p. Ogonowski oburzony osz-
czerstwem korespondenta tej ga-
zetki wysłał sprostowanie, redak-
cja uważała za stosowne przemil-
czeć je i nie przyznać się do
kłamstwa. Rozumiemy oburzenie
„Vilniaus Rytojus” na p. Ogo-
nowskiego, który pokrzyżował
plany litwinizacji Zujek i dzie-
ciom dał naukę w języku ojczy-
czystym, ale dlaczego pisemko
litewskie ucieka się do kłamstwa
pozostanie tajemnicą jego metod
zwalczania polskości.
 

Sport.
Manager sportowy w Ameryce
zarabia 70.000 dolarów rocznie.

O ogromnych dochodach ame-
rykańskich Związków Base-bollo-
wych najlepiej świadczy fakt, że
manager klubu  base-ballowego
Giants w Nowym Jorku zarabia
70.000 dolarów rocznie. Suma ta
na stosunki amerykańskie bynaj-
mniej nie jest tak olbrzymia,
tembardziej, jeżeli weźmiemy pod
uwagę, że gracz wybitny Babe
Ruth otrzymuje pensję roczną
w wysokości 80.000 dolarów. (Pat)

Wyniki Ill Raidu awjonetek.
Wczoraj na lotnisko w Poru-

banku przyleciały awjonetki, któ-
re biorą udział w III raidzie awjo-
netek.

Wyniki były następujące: I. Inż.
Grzeszczyk A. A. Lwów na R. W.
D. 4. II. Por. Swirko A. A. War-
„szawa na R. W. D. 4. III. Kap.
Giedgowd A. A. Warszawa na J.
D. 2. IV. Kap. dypl. Iżycki A. A.
Poznań na R. W. D. 4. V. Sidr
A. A. Kraków na S—1, VI. Ton-
dis A. A. Wilno na R. W. D.—2.
VII. Orliński B. Państwowe Zakla-
dy Lotnicze na P. Z. L.—5. VIII.
Sołtykowski A. A. Kraków na
R. W. D.—4. IX. Skrzypiński A. A.
Poznań na R. W. D.—2. X. Inż.
Rogalski A. A. Warszawa na R.
W. D.—2. XI. Inż. Drzewiecki A.
A. Wilno na M. N.—5. XII. Ste-
faniuk Klub Lotniczy Polskich
Wytwórni Samolotowych, na P.
W. S.—51. XIII. Dzialowski L. I.
P. P. Krakow D. K. D. IV.

Z Brzešcia wystartowalo 18 w

Brześciu pozostał por. Lepniew-
ski wskutek rozbicia maszyny o
innych maszynach brak wiado-
mości.

Dzisiaj o godzinie 7 start z
boiska na Porubanku.

Turniej tenisowy na Tar-
gach.

Na kortach tenisowych, na te-
renie Targów Północnych, roze-
grano turniej tenisowy, który przy-
niósł następujące wyniki. Gra po-
jedyńcza pań Hohendlingerówna
i Dowborowa 6 : 4, 6 : 3. Gra
mieszana Siedziukiewiczówna,Gra-
bowiecki, Dowborowa i Jankow-
ski, zwyciężając parę Mokrzecki,
Węcławowicz 6 : 4, 6:1,6:0.

Wśród graczy na uwagę za-
sługuje Grabowieeki i Jankowski,
którzy są najlepszymi graczami
Wilna. > Ja. Nie.

Regaty žeglarskie w Tro-
kach.

W Trokach odbyły się regaty
żeglarskie przy bardzo słabym
wietrze. W konkurencji sterników
niekwalifikowanych zwyciężył Cyn-
kutis z Harcerskiej Błękitnej Je-
dynki Zeglarskiej, w konkurencji
sterników zwyciężył również har-
cerz jedynki Błękitnej, Bohdano-
wicz W.

Ja Nie.

Listy do Redakcji.
Wisprawie artykułu „Troska
o wychowanie religijne".
W imię bezstronności upra-

szam Szanowną Redakcję o ła-
skawe umieszczenie niniejszego
mojego pisma w sprawie oświad-
czenia zarządu koła xx. prefektów,
które złożyłem osobiście w Re-
dakcji „Słowa* d. 27 bm. o go-
dzinie 3 po południu przy załą-
czonem i przezemnie, jako pre-
zesa koła, podpisanempiśmie. Na
to oświadczenie d. 30 mb. Re-
dakcja „Słowa* w rubryce „Echa
Krajowe* dała swoją odpowiedź,
gdzie między innemi mówi, że
„dziwne bardzo oświadczenie ko-
ła xx. prefektów* zostało dorę-
czone Redakcji
czór © spóźnionej porze" i „nie
było przez nikogo podpisane per-
sonalnie". Mnie się nie wydała
godzina 3 po południu porą spóź-
nioną: w Redakcji, dokąd wstą-
piłem wraz z. ks. prefektem dr.
Araszkiewiczem, zastałem perso-
nel redakcyjny.

© Jakkolwiek złożone Redakcji
oświadczenie nie było podpisane
imieniem i nazwiskiem prezesa
zarządu, załączone jednak moje
pismo, z powołaniem się na od-

 

 

 

 

„w sobotę wie-,
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nośny przepis prawa prasowego,
podpisałem własnoręcznie. Tyle
co do kwestji formalnej.

Niniejszem oświadczam, że
zarząd koła xx. prefektów bynaj-
mniej nie przypuszczał, że arty-
kuł „Rus in urbe” „jest wymie-
rzony przeciwko xx. prefektom“:
kto zechciał uważnie przeczytać
oświadczenie koła, wyniósł inne
wrażenie. Zarząd wyraźnie mówi,
że artykuł ten poruszył „cały sze-
reg najpoważniejszych zagadnień
i niedomagań, na które tak czyn-
niki miarodajne kościelne, jak też
i księża prefekci w swej pracy
na terenie szkoły, niejednokrotnie
zwracali uwagę, niestety dotych-
czas bezskutecznie". Z całego
artykułu p. M. Z. zarząd koła
xx. prefektów zacytował jedno
tylko zdanie, dotyczące ich, nie
opatrując go żadnym komenta-
rzem. Natomiastzarząd koła prefek-
tów miał na względzie jedynie ko-
mentarz Redakcji „Słowa”*. Wo-
bec tego niepotrzebnie Redakcja
w artykule „Troska o wychowanie
religijne" powołuje sie na kato-
lickie uczucia autora p. M.Z., na
analogję w traktowaniu przez
prasę spraw poruszonych w oma-
wianych artykutach a spraw, na*
leżących do zakresu działalności
p. ministra Zaleskiego i t.d. Chodzi-
łoichodzi jedynie oto, że Redak-
cja „Słowa* w swym „dopisie“
a raczej nadpisie nad artykułem
„Rus in urbe'* w sposób ogólni-
kowy czyni zarzut pod adresem
księży prefektów, nie poruszając
spraw innych, omawianych w ar-
tykule. To właśnie zarząd koła
ks. prefektów uważał i uważa za
dowód braku dobrej woli w uj-
mowaniu całości traktowanej spra-
wy. Redakcja pisma, któremu „le-
ży na sercu należyte kształcenie
młodzieży w duchu katolickim*,
powinnaby zdawać sobie sprawę
z tego, że środkiem zapobiegaw-
czym ewentualnym niedomaga-
niom nie jest bynajmniej ogólni-
kowe inkryminowanie księżom,
pracującym w szkolnictwie, nie-
dbałego wykonywania ich wa-
żnych obowiązków i umniejsza-
nie wpływu ks. prefektów, przez
dyskredytowanie ich w opinii
ogółu. O wiele właściwsza i sku-
teczniejsza byłaby droga przez
interwencję do odnośnej Władzy
duchownej.

Ks. Lucjan Cbalecki.
Prezes Koła ks. Prefektów.

Wilno, dn. 30.1X.1930.

 

 

  

„Bezczynność jest szczęściem

dzieci, a niedolą starców”.

(Wiktor Hugo).
 

Z sali sądowej,
0 zbrodnię bratobójstwa.
Przed trzema laty na polu wsi

Mickańce, gm. koniawskiej zna-
leziono ciężko poranionego w
głowę gospodarza Lucjana Kuce-
wicza, który po kilku dniach zmarł
nie odzy kując przytomności.
Sprawcy zbrodni nie ujęto.

Dopiero po kilku miesiącach
zgłosiła się do policji służąca Ku-
cewiczów, Monika Iwańczykówna,
która oświadczyła, iż zabójcą
Lucjana Kucewicza jest jego brat
Piotr.

Zeznała ona, że między braćmi
często powstawały kłótnie i bójki,
a w przededniu krytycznej nocy
również wynikła bijatyka.

Oskarżenie swe Iwańczykówna
głównie opierała na tem, że w
dniu, kiedy ofiarą padł Lucjan,
Piotr, który spał w stodole, przy-
szedł skoro świt do mieszkania i
prosił ją o wodę. Iwaszkiewi-
czówna wówczas uderzona zosta-
ła niezwykłem zdenerwowaniem
Piotra i zwróciła uwagę, że bie-
lizna na nim jest poplamiona
krwią.

Po umyciu się i zmienieniu
bielizny Piotr oświadczył, iż idzie
do spowiedzi.

Zbrodnia ujawniona została
po kilku godzinach, a ona sama
dowiedziała się o niej dopiero
nazajutrz, gdyż w międzyczasie,
korzystając z dnia świątecznego,
udała się do m-ka Naczy, gdzie
przebywała aż do następnego
ranka.

Indagowany w tej sprawie
Piotr Kucewicz nie przyznał się
do winy, dając jednak wykrętne
tłomaczenia się.

Sprawa przeszła do sądu okrę-
gowego, lecz wobec tego, że Ku-
cewiczowie Iwanczykownę wydalili
i nie można jej było przez długi
czas odnaleźć, przeto rozprawa
nie mogła się odbyć, a wobec
tego podsądnego Kucewicza zwol-
niono z więzienia i oddano go
pod dozór policji.

Wreszcie ustalono adres Świad-
ka Iwańczykówny, a wobec tego
proces w tej sprawie odbył się
na ostatniem posiedzeniu Ill wydz.
sądu okręgowego pod przewod-
nictwem p. sędziego Miłaszewicza.
W rezultacie sąd uznał, iż wi-

na osk. Kucewicza została do-
wiedziona i skazał podsądnego
na osadzenie w ciężkiem więzie-
niu przez lat 6. Po zastosowaniu
ustawy o amnestji, karę tę sąd
zmniejszył do lat 4.

Po wyroku, skazanego, który
zapowiedział apelację, uwięziono.

os.

Ruch wydawniczy.
Pokłosie literackie Ili-ch Tar-

gów Północnych. Dwa pisma li-
terackie, Tęcza i Tygodnik Illu--
strowany, wystąpiły w związku
z ll-mi Targami Północnemi z oso-
bnemi zeszytami, poświęconemi
Wilnu. Tęcza, postawiwszy sobid
zadanie ograniczone, nie preten-
dując bynajmniej do zobrazowa-
nia całokształtu życia wileńskie-
go, wywiązała się ze swego zada-
nia całkiem wystarczająco. Ładny
zeszyt 37-my tego pisma, ozdo-
biony licznemi i udatnemi ryci-
nami (z których, zwłaszcza 8 fo-
tografij p. Bochnigo, przedstawia-
jących Wilno w nocy, oddają do-
brze nastroje wileńskie) — spra-
wia nader miłe wrażenie. Dobór
artykułów, piór wyłącznie mło-
dych, jest również naogół cieka-
wy. Więc znajdujemy tu szkic o
„Wilnie, jako ośrodku gospodar-
czym" Ziem Wschodnich (T. Na-
gurski), artykuł o „Przemyśle i
sztuce ludowej w Wileńszczyźnie
(Wł. Arcimowicz), „Uwagi o wy-
znaniach religijnych w Wilnie" na
tle historycznem (W. Charkiewicz),
o stosunku państw Bałtyckich do
Wilna (K. Leczycki), o Wilnie, ja-
ko ośrodku turystyki (B. W. Świę-
cicki), rzut oka na dzieje szopek
wileńskich (J. Leżeński), wreszcie
poezje pp. Hulewicza i Bujni-
ckiego. Treść, jak widzimy, daje
nam pojęcie o pewnych tylko
stronach naszego tu życia, jednak
o nich bezwątpienia daje po-
jęcie. Czytelnik przegląda ze-
szyt z zajęciem i orjentuje się
niezgorzej w materjale.

„Tygodnik lllustrowany” posta-
wił snadź sobie zadanie zgoła inne.
Oto zapragnął on dać zeszyt, bę-
dący niejako zwierciadłem
życia wileńskiego, całem Wilnem
w miniaturze. Dowodzą tego już
chociażby tendencje  ultra-ugo-
dowe wobec różnych stanowisk
politycznych, n. p. połączenie na
jednej stronicy obok siebie dwóch
„ludzi Wilna”, stojących na dwu
biegunach życia politycznego.
Oczywiście tendencja ta byłaby
wielce chwalebna, gdyby nie była
zgoła mechanicznie przeprowa-
dzona. Więc zacznijmy od tych
„ludzi Wilna”. Reprezentują ich
fotografje czterech ludzi młodych,
świeżo do Wilna przybyłych, któ-
rzy tylko wtedy mogliby być za-
liczeni do galerji „ludzi Wilna”,
gdyby przed nimi umie-
szczono fotografje, no powiedz-
my, osiemdziesięciu lub dziewięć-
dziesięciu osób prawdziwie wobec
Wilna zasłużonych. Do tej samej
kategorji osób nieznanych  zali-
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czyć należy fotografję jakiejś pię-
knej postaci niewieściej (na str.
775). Nawskroś nieudolnie został
sporządzony obraz życia uniwer-
syteckiego. Poza źródłowym arty-
kułem p. dziekana wydziału sztu-
ki, mamy drobną notatkę o kil-
kunastu absolwentach wydziału
prawnego (zaś ani słowa o profe-
sorach tegoż wydziału) —i koniec.
O innych wydziałach absolutnie
głucho. Możnaż było przecie, jeśli
nie u samych profesorów, to
przynajmniej w kancelarji O. S.B.
coś się o nich dowiedzieć!

Następnie artykuł prof. Zdzie-
chowskiego o bolszewizmie — to
drobiazg okolicznościowy na te-
mat, poruszony już przez. autora
parę tysięcy razy, i zupełnie nie
na miejscu w zeszycie, mającym
przecie charakteryzować... Wilno,
nie zaś bolszewizm. Nakoniec
szkic niby—humorystyczny nieja-
kiego Mika „Spacerkiem po Wil-
nie” jest pisany tonem protekcjo-
nalnie—dobrodusznym, tak przy-
krym dla ucha Wilnianina, że nie
sądzę, by-chociaż jeden z nas do-
czytał go do końca.

Słowem, zeszyt „Tygodnika”
zupełnie chybił celu. Tak się nie
robi rzeczy, która miała za zada-
nie zapoznać oświecony ogół pol-
ski z obecnym stanem wielkie
miasta polskiego. Nie wchodzę
to, ezyja to wina, jeno konstatuję.
Tak się nie robi. I zaco tu dwa
złote płacić?

A. P.
 

GIEŁDA
1 WARSZAWA 30.IX. (Pat.).

Dolary 8,98! „—9,00' ,—8,96' ;.
Nowy York kabel 8,922—8,942—8,902.
Belgja 124,41 124,72—124,10.
Nowy York 8,912—8,932—8,892.
Holandja 359,92--360,82—359.02.
Kopenhaga 238,77—239 37—238,17.
Londyn 43,35! ,—43,46 /,—43,24' ,.
Włochy 46,73—46,85—46,06.
Paryż 35,01—35,10—34,92.
Praga 26,47—26,54—26,41.
Szwajcarja 173,13—173,56—172,70.
Stokholm 239,68 —240,28—239,08
Wiedeń 125,91—126,22—125,60.
Gdańsk 173,40.
Berlin w obrotach prywatnych 212,32.

Papiery procentowe:

Pożyczka inwestycyjna 110, 37; bu-
dowlana 50—50,10 50, 10%, kolejowa
103,50—103,75, 5*/. konwersyjna 55,50,
T';, stabilizacyjna 86,50—89,50, 4';*/, L.Z.
ziemskie 54,75, 8'/, warszawskie 72,50— |
71—71,25, 5%/, warszawskie 56, 8'/, ziam-
skie dolarowe 97,50, 7'/, ziemskie dola-
rowe 76,50.

Akcje:
Bank Hanelowy 110, B. Polski 162,

Częstocice 32, Cukier 31, Lilpop 25, Sta-
rachowice 11,50, Zieleniewski 30,50,
Klucze 76.

 

J. N. POTAPIENKO.

fiotorja pewnej konny”
;Ze wspomnień studenta.
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Stow kilka o sztuce krawieckiej.

Przyjaźń moja z Fiedią Budkiewiczem była

bardzo dawna — trudno nawet ściśle określić od-

kąd się datowała. (Urodziliśmy się obydwaj w tem

samem prowincjonalnem mieście, poznaliśmy się

w najwcześniejszem dzieciństwie, razem do szkół

chodziliśmy i oto zasiedliśmy razem na ławie uni-

wersyteckiej.
On mnie nazywał „Sasza“, ja go „Fiedia“.

Znalazłszy się w wielkiem, nieznanem mieście ściś-

lej jeszcze przyjgnęliśmy do siebie, instynktem nie-

jako przeczuwając iż we dwóch łatwiej będzie wal-

czyć o byt... A byla to walka nie lekka. Rodzice
 

*) Nowela niniejsza ukazała się w ostatnich latach ubie-

głego wieku. Nie przypuszczał wtedy oczywiście autor, iż to,

co potraktował humorystycznie, jako utopję — stanie się za

kilkadziesiąt lat tragiczną rzeczywistością. A jednak przyglą-

dając się życiu młodzieży rosyjskiej, jak je opisał autor, tym

charakterom nawskroś materjalistycznym, panującej nędzy,

zrozumiemy, że to, co się stało, było logiczną koniecznością.

 

Od dnia 1 października
1930 roku będzie
wyświetlany film:MIEJSKI  KINEMATOGRA?

moi dawno już porzucili ten świat, to też udało mi
się skończyć gimnazjum tylko dzięki tej pomyślnej
okoliczności, że jako uczniowi celującemu, dano mi
utrzymanie i naukę na koszt skarbowy. Z chwilą
jednak dla wszystkich tak upragnioną, gdy zdałem
maturęi stałem się niezależnym, okazało się iż nie-
mam żadnego znikąd poparcia. Najlepiej określę
swe położenie, gdy powiem, że przybyłen do mia-
sta uniwersyteckiego z czterema rublami w ,kiesze-
ni. Te cztery pomięte, wytłuszczone, żółte papier-
ki zapewnić mnie miały całą przyszłość — innych
widoków na razie nie posiadałem.

Fiedia Budkiewicz miał wprawdzie rodziców,
na nieszczęście jednak ojca jego w tym właśnie
czasie usunięto z posady jaką zajmował w inten-
danturze przy szpitalu w naszem rodzinnem mieście.
Bliższych szczegółów tej sprawy nie znałem, prawdo-
pohobnie musiał coś tam przeskrobać; Fiedia pod
kazdym innym względem tak wobec mnie otwarty,
co do tej sprawy zachowywał całkowite milczenie,
jak gdyby się wstydził. Ja też nie nalegałem,
wiedziałem to tylko na pęwno, że nie otrzymywał
z domu ani grosza i że podobnie jak ja, pozosta-
wiony był całkowicie własnym silom, wlasnemu
sprytowi. R

Wynajęliśmy malutki pokoik, którego ściany
pokryte były wiłgocią, w dodatku panował tam
wieczny mrok. Płaciliśmy za tę dziurę miezięcznie
coś około siedmiu rubli, co może nie jest zbyt wy-
górowaną sumą, co jednak stanowczo przekraczało
nasz budżet — ztąd wiecznie zalegaliśmy z opła-
tą, ztąd też wieczne dyferencje z gospodynią, któ-

„Dzieje Duszy

ra była biedną kobieciną, ztąd zrozumiałe,
chciała się pozbyć takich lokatorów,

Czem odżywialiśmy się? — Doprawdy nie spo-
sób opowiedzieć na to pytanie. Gdy człek dziś,
jako „burżuj* posiadający przyzwoite mieszkanie,
zapewniony codziennie obiad, myślą przeniesie się
wstecz, do onych lat, to niekiedy wydaje się, że
to wszystko było chyba jakimś snem strasznym,
wytworem bujnej fantazji. No boć trudno prze-
cie wyobrazić sobie, by dwóch młodzieńców, zdro-
wych i posiadających oczywiście wilcze apetyty,
mogło zadowolić się na tydzień dwoma parami
pięciokopiejkowych kiełbasek, tak zw. „serdelków*,
niewiadomomo czem nafaszerowanych i zaprawio-
nych niesłychaną ilością pieprzu i soli, w tym wła-
śnie celu, by nie można było rozpoznać czem są
wypełnione. Do tego dodać należy wiadra całe
herbaty, oczywiście bez cukru, które wlewališmy
w siebie po to chyda by oszukać pustkę naszych
żołądków.

osiągnąć... o ile oczywiście po drodze do tego celu
nie skręci sobie karku, lub nie nabawi się suchot.
My dwaj, Fiedia i ja dopięliśmy swego, iluż jednak,
nie obdarzonych przez naturę dostateczną siłą od-

porną, załamało się przedwcześnie.
Ale, ale nie powiedziałem jeszcze ani słowa

o stanie naszej garderoby. Przyjechalismy do mia-
sta uniwersyteckiego w naszych starych, znoszo-
nych mundurkach gimnazjalnych i wiatrem pod-
szytych paltocikach. W takich strojach poszliśmy
do kancelarji uniwersyteckiej, celem złożenia po-
dań i zapisania się do grona studentów. Tu ujrze-
liśmy mnóstwo przyszłych naszych kolegów, w naj-
rozmaitszym przyodziewku, gdyż wtedy nie były
jeszcze wprowadzone mundury uniwersyteckie
i każdy ubierał się jak chciał i jak mógł. Więc byli
tu młodzi eleganci, w kruciótkich aksamitnych
kurtkach i szerokich, jasnych spodniach, z kołnie-
rzykami nieposzlakowanej czystości i fantastyczne-
mi krawatami, z laseczką w ręku, z melonikiem
lub nawet cylindrem na głowie, Była też biedota,

W ten sposób żyliśmy długie miesiące, nie k ž dzi Buwi krótkieh

racąe nądy. nadziei nalepsza przyszłość. Zajada” 2aagenkach, "kolorowych koszulach
liśmy pięciokopiejkowe kiełbaski, krając je na Zbedńtach, ił byli też tacy, którzy

by starczyło na jaknajdłuższycieniutkie plasterki,
będziemy tłuste, soczysteczas, gdy spożywać

bifsztyki.
Sypialiśmy na twardych, nagich deskach, ma-

rząc o ciepłem mieszkaniu i miękich piernatach,
podczas gdy z sufitu spadały na nas krople lodo-
watej wody.

Jakoż marzenia nasze ziściły się, albowiem
nie ma takiego celu, którego człek nie potrafiłby

 

Najnowsze i najgenjalniejsze arcydzieło sztuki filmowej JULIEN DUVIVIERA. Film ten niema nic wspólnego z do-

tychczasowemi filmami pod tym i podobnym tytułem. Kasa czynna od a 3 m. 30. Początek seansów od g. 4.

Następny program: „ZIEMIA OBIECANA".

Sala Miejska, ul. Ostrobram-

Jaki grunt, takie owoce.

|
tska 5 | !

969—2
 

 

RANCUSKI — wszech- nia:
stronnie dzieciom i dozorcy Zarzecze 13.

w wytartych
wcale surduta nie posiadali; «przychodzili na wykła-
dy w płaszczu, włożonym wprost na koszulę. Nie-
kłórzy chodzili w rosyjskich narodowych koszulach
czerwonych, podpasani rzemykiem, inni znów
w bluzach robotniczych, jeden nawet nosił switkę

chłopską.

ED. S

 

CUDOWNE ŽY- okój umeblowany z ZR f ŁEZ)misazet i M

CIE SW. TERE- P užywalnošcią telefo-

SY. Aktėw 10. nu do wynajęcia. Zy- pPoycwy foksterjer DZIERŻAWY
gmuntowska 20 m. 5. roczny do sprzeda-

Dowiedzieć się u
Wydzierżawimy fol-

EEADARTSTVT KI TESTAI PODAC

  

 

niec publicz-
ności«no. CHELOS» ||

ulica Wileńska 38, tel. 926.

BĘ „LUX“ ||
ul. Mickievicza Nr. 11.

 

Dziš! Arcydzielo pošwię-
cone tysiącom p. t.:

 

z== KOŁDRY “>
z rozmaitych materjałów i najlepszej waty wyrabia

I sprzedaje po najniższych cenach:

ma B-cia CHANUTIN
WILNO, NIEMIECKA 23. - Firma egzystuje od r. 1890.

Obstalunki są wykonywane w ciągu 24 godzin.  
 
 

Przed wyjazdem zWilna
odsprzedam pozostałe z dekoracji naszej wy-

twórni na Targach Półn.

SZALE, APASZKI, PODUSZKIitp.
po znacznie zniżonych cenach

w dniu 1.X. od godz. 9 rano do 8 wieczór, ul.

Królewska 6, parter, m. 4, (dom obok Targów). 
"Wydawca:ALEKSANDERZWIERZYŃSKI.

Na 1-wszy seans: Bałkon 60 gr. Parter 1 zł. Premjeral

Harry Liedtke

«Szlakiem Hańby»
niejśi artyści polsk. ekranu i sceny. Niebywałe napięcie sensacyjne. Koncert gry.

AKUSZERKI;

AKUSZE M
Marja Laknerowa Z
Przyjmuje od godz .9 do Nr. 78961, 83333 wyd. na
7 w., Kasztanowa 7m. 5. imię Aleksandry Klukow-

PEGGI NORMAN i ERNEST VEREBES w swej naj-
nowszej kreacji, pierwszym filmie dźwiękowym p.t.:

1-ej. Ceny miejsc od 40 gr.

 

DZAZEZA „a, VANLASKKEIDELAS POLO,[ja]
Zs”. ks. wojsk. wyd.

przez PKU Swięcia-
ny na imię Daszkiewicza
Grzegorza, zam. we wsi
Supornica, gm. Mikołaj.
un. się. 965—1

 

obieta w średnim wie-
ku z 13-letnim chło-

pcem poszukuje posady
dozorczyni domu lub ja-
kiejś innej pracy. Zy-
dowska 11, m. 17.

 

 

Zs. książeczkę wojsk.
wyd. przez PKU —

Swięciany na imię Janu-
szonek Aleksy zam. we
wsi Stanulewka, gm. Mi-

955—1 poszukuję mieszkania
bi 5—6 pokojów z wy-

ub. kwity lombardo- godami parter lub | pię=
we (Biskupia 12) tro wokolicy Mickiewi-

j Mieszkania p
i pokoje     

kolaj.—un. się.
  

„WZP69 skiej un. się. 970 wa 4 m. 2.

Przebój Dźwiękowy. 100 procentowy Donżuan, ulubie-

WALC KADDUKAJSKI
i olśniewające. Początek seansów o godzinie 4, 6, 8 i 10,15.

 

W rol. gl. ulubieńcy publiczności Marja Malicka, Zofja Ba-
tycka, Bogusław Samborski, Wł. Walter oraz inni najświet-

Początek o g. 4-ej w dnie świąt. o g.

EALSA TNT KATOSLTTTIK

|-==————-A

cza. Czynsz za rok z gó- wynajęcia może być każ-
ry. Zgłoszenia Kasztano- dy z osobna. Mickiewi-

968 cza 44-—-11.

Drukarnia Dziennika Wileńskiego” ul. Mostowa 1.

 

D. Pań pokój z wygo*
dami tanio do wyna-

jęcia. Jagiellońska 8 m.14.
3973 Naito

smaczne |

 

Poj do wynajęcia dla
pań św.łgnacego 3—8

z używalnością kuchni
oglądać od 10—>b. 966

==
======

G iidenijų przyjmę na
mieszkanie z cało-

starczam do mieszkań
po cenie 50, niższej niż
rynkowa. Obstalunki te-
lefonicznie 1368
krytką: Wilno ul. Beliny
26, m. Niemież.

OKÓJ dla samotnej, wark w pobliżu Wilna
* dorosłym. Wielka 17 m. 964 P

JAG ata 3972—2 niai
1 965—1 „7700000090006202500470047005990: DomH-K .„Zachęta'*

szaęeńskię Kupno Okazyjnie | Mickiewicza "1, "ta.
Sprzedaż 9—05. 306—0s

do sprzedania

samochód PRACA |

7 osobowy
pozuje pogady ga-

Wiadomość jowego, furmana lub
Warsz. Sp. Mysliw- innej pracy w majątku.
Ska Wiieńska 10. Jestem młody, zdrów,

547—5 P. Skrzybowce, Wielkie-
Iszezolniany, Piotr Rod-

Na 2iNę
trwałe' do-

lub od-

923—10

  

dziernem utrzymaniem aa Nu =—-/ kiewicz. grl
Czuly mąž. Wielka 2 m. 9. 3971 * Pafanke

a b ZWZEZZZOZZZCESE
— Panie Jakóbłe, pań- S T = „ ny świato-

ska żona wpadła do stu. | SPFAWY ve)Sisw| 7DRUKARNIA 1 INTROLIGATORNIA
dnil — Tie nie szkodzi, majątkowe | Bėchstejn etc., koż

bo studni nie używam,

odkąd mamy wodociąg.

bez żadnych potrąceńi
kosztów może osiągnąć |
kaźdy przy zlokowaniu
oszczędności na najpe-
wniejsze zabezpieczenie,
przy pośrednictwie Wi-
leńskiego Biura Komiso-

spare
Dr umsblowane po-

koje z wygodami do
wo-Handlowego Mickie-

wicza 21,
3962—3 R

tel. 152.

Arnold Fibiger, Kern-
topf i Syn, .

uznane rzeczywiście
za najlepsze w kraju
przez najwybitniej-

i szych fachowców na
Pow. Wystawie,

w r. 1929.
K. DĄBROWSKA,

Wilno, ul. Niemiec-
ka 3, m. 6

Ceny fabryczne. — u

166—0 |_Sprzedaż|wynajęcie. |

„Dziennika Wileńskiego"
Wilno, uł. Mostowa 1. Tel. Nr. 77-44

PRZYJMUJE WSZELKIE ROBOTY
W ZAKRES DRUKARSTWA
i INTROLIGATORSTWA

WCHODZĄCE —:—
  
 

Redaktor odpowiedzialny: JERZY CIESZEWSKI,

 

 


