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Opłata pocztowa ulszczona ryczałtem.

Rok XIV.

DZIENNI
Wilno,

  
 

i Administracji 448, Drukarni 1244. Adres drukarni:
Redaktor przyjmuje od g. 2—4 pp. Fdministracja otwarta
w niedzielę od 12 — 1 pp. „Dziennik Wileński" wychodzi

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

    
  Restauracja EUROPA... pominikaćsul. Dominikańska 1.

Zmiana programu kabaretowego w Europie nastąpiła z dniem 1 paździer=
nika r. b.- Codziennie odbywają się występy najlepszych sił artystycznych.

Humor, śpiew, tańce klasyczne i ekscentryczne.
Nowozaangażowany zespół muzyków pod kierownictwem znanego skrzyp-
ka p. Michała Pawłowa, wykonuje najnowsze szlagiery doby obecnej.

Początek koncertu © godz. 10 wieczór.
" występów .” 11,30 wieczór.
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Pełnomocnictwo b. posła Dębskiego.
(Telefonem od własnego korespondenta).

i WARSZAWA. Z Brześcia nad Bugiem nadeszło dziś pełno-
mocnictwo b. posła Aleksandra Dębskiego dla adwokata Szurleja.

Aresztowanie b. posła Smoły.
i (Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. B. poseł Wyzwolenia Smoła został w środę
o godz. 4 pp. aresztowany w mieszkaniu własnem w Warszawie.

Prawdopodobnie wywieziony został do Brześcia nad Bugiem.
B. poseł Smoła oskarżony jest z artykułu 153 K. K., który mówi
o nieposzanowaniu władzy.

B. posłanka Kosmowska zawieszona
w czynnościach nauczycielki.

(Tel. od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Była posłanka p. Kosmowska skazana, jak wia-
domo, na pół roku została zawieszona w czynnościach nauczycielki
seminarjum żeńskiego w Warszawie.

Obrady Stronnictw Centrolewu.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Przez cały dzień obradowały w gmachu sejmo-
wym stronnictwa wchodzące w skład Centrolewu poczem zebrali się

przedstawiciele stronnictw dla ostatecznego ustalenia składu list pań-
stwowych i okręgowych do Sejmu. Termin składania list państwo-

Jos wpływa 7 bm. Dotychczas nie zgłoszona została żadna lista.

Katolicki Biok Ludowy.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Zakończone zostały obrady Zarządu głównego
chrześcijańskiej demokracji. W wyniku całodziennych obrad zatwier-
dzono całkowite połączenie grupy śląskiej z chrześcijańską demo-

kracją i partja wystąpi do wyborów pod nazwą Katolicki Blok Ludowy.

Bank Polski wobec zwyżki dolara.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Z kół inspirowanych przez sfery miarodajne do-
wiadujemy się, że dotychczasowa polityka dewizowa Banku Polskiego
ma być poddana rewizji, co stoi w związku ze zwyżką dolara, wyno-
szącą 12 punktów. Krążą pogłoski, że na posiedzeniu Rady Banku

wyznaczonem na 2 b. m. nastąpią zmiany pewne na wyższych sta-
nowiskach w Banku Polskim.

Na czwartkowem posiedzeniu Rady Banku ma być zdecydo-

wane podniesienie stopy dyskontowej z 6 i pół do 7 i pół proc.
i stopy lombardowej z 7 i pół do 8 i pół proc.

Konferencje metropolity Szeptyckiego.
(Telefonem od własnego korespondenta)

WARSZAWA. Bawiący w Warszawie metropolita grecko-kato-
licki, Szeptycki był przyjęty przez ministra spraw wewnętrznych gen.
Składkowskiego. W środę dnia 1 b. m. Metropolita Szeptycki czyni
starania o uzyskanie rozmowy z premjerem p. Piłsudskim, ale do-
tychczas nie został przyjęty.

- Likwidacja bojówek ukraińskich.
LWÓW. (Pat.). „Gazeta Poran-

 

oraz wikarego aresztowano. Ten

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

4 na“ donosi, že policja przeprowa-
dziła wczoraj
Lubieniu Wielkim obok Lwowa.
U tamtejszego grecko-katolickie-
go księdza Fabiańskiego znalezio-
no 2 granaty ręczne i egzempla-
rze „Surmy”, również u grecko-
katolickiego wikarego znaleziono
materjały stwierdzające jego przy-
należność do U. O. W. Ks. Fa-
biańskiego, jego syna studenta

szereg rewizyj w .

sam dziennik donosi dalej, że
pod zarzutem podpalenia 7 stert
zboża w Wasylowie (pow. Rawa
Ruska) aresztowano niejakiego
Nazara Zająca członka O. W. W
związku z usiłowanem padpale-
niem w domu Towarzystwa Szko-
ły Ludowej na przedmieściu Lwo-
wa, aresztowano studenta filozo-
fji Michała Pełecha.

Areszt b. posłów ukraińskich.
TARNOPOL. (Pat.). Wdn. 1

b. m. organy bezpieczeństwa
aresztowały w Tarnopolu byłych
posłów ruskich ks. prałata Leon-
tyna Kunickiego oraz Dymitra
Ładygę z U. S. R. P. Zatrzyma-

nych oddano do dyspozycji wladz
prokuratorskich które ich ścigają
za szereg wystąpień antypaństwo-
wych na wiecach w czasie pia-
stowania mandatów.

Areszt za rozpowszechnianie odezw
Centrolewu.

CZĘSTOCHOWA, (Pat). We wsi
Przystań pow. częstochowskiego
aresztowany został członek Stron-
nictwa Chłopskiego Czesław Ol-
czyk. Znaleziono przy nim tysiąc
odezw centrolewu, skonfiskowa-
nych w swoim czasie przez wła-
dze. Pozatem podczas rewizji,

przeprowadzonej w mieszkaniu
Olczyka w Częstochowie przy ul.
Ogrodowej, znaleziono 4 tysięce
odezw i 57 łusek karabinowych.
Olczyk 'na mocy zarządzenia
urzędu prokuratorskiego osadzo-
ny został w areszcie śledczym w
Częstochowie.

Rozwiązanie Rady Miejskiej w Sosnowcu.
SOSNOWIEC. (Pat.). Wczoraj

na wieczornem posiedzeniu rady
miejskiej starosta w imieniu wo-
jewody kieleckiego zakomuniko-
wał o rozporządzeniu Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych, roz-

wiązującem radę miejską So-
snowca. Równocześnie starosta:
wprowadził w urzędowanie no-
womianowanego komisarza rządu
m. Sosnowca inspektora szkolne--
go Pužniaka.

Rozwiązanie parlamentu austriackiego.
WIEDEN. (Pat). W dn. 1 b. m.

w poludnie odbyło się pod prze-
wodnictwem kanclerza Vaugoin
posiedzenie Rady Ministrów, na
którem postanowiono przedłożyć
prezydentowi rzeczypospolitej au-

strjackiej wniosek natychmiasto--
wego rozwiązania Rady Narodo--
wej. Jako termin wyborów do Ra-
dy Narodowej wzięto pod uwagę
dzień 9 listopada.

 od g. 9—5,
codziennie,

  

Czwartek 2-gopaździernika 1930 r.
S
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Ruch monarchistyczny w Austrji.
WIEDEŃ. (Pat). Stronnictwo

monarchistycznė Austrji zapowia-
da na dzień 20 listopada, to jest
na dzień ogłoszenia pełnoletnio-
ści arcyksięcia Ottona, manife-
stacje w duchu monarchistycz-
nym. Ponadto monarchiści będą
zbierali podpisy wyborców pod

wniosek ludowy, domagający się
zaprowadzenia monarchji ow
Austrji w drodze legalnej. Osob-
na deputacja wręczy arcyksięciu
Ottonowi adres hołdowniczy. Po-
nadto będzie złożona w katedrze
uroczyście chorągiew  czarno-
żółta z portretem Ottona.

Współpraca hitlerowców z komunistami.
Rewelacje Biesiedowskiego.

PARYŻ, (ATE). 30.9. Dziennik
„Ordre* ogłasza nowe rewelacje
Biesiedowskiego o współpracy
hitlerowców z komunistami, po-
parte odpisami 6-ciu dokumen-
tów, których autentyczność ma
być niewątpliwa. Są to dwa tajne
raporty urzędników sowieckich o
współpracy z hittlerowcami, dwa
listy, oraz dwa własnoręczne po-
kwitowania Hittlera. Wszystkie te
dokumenty pochodzą z wiosny
1930 r. Pośrednikiem pomiędzy
Hittlerem, który otrzymał „200
sztuk” a komunistami był niejaki
Tibor zamieszkały w Moskwie przy
ulicy Twerskiej Nr. 29, zaś przed-
stawicielami bolszewików  Bartys
i Witoszyc. Podczas rozmowy Ti-
bora z Hittlerem byli oni w ko-
rytarzu hotelowym i widzieli do-
kładnie Hittlera wychodzącego z
pokoju Tibora. W jednym z do-
kumentów Tibor zwraca się do
delegacji handlowej Sowietów w
Pradze przesyłając pokwitowanie
„Adolfa na 200 sztuk monet wa-
luty niemieckiej” i prosi o obcią-
żenie konta „starego Wiktora“.
Inny dokument opisuje spotkanie

Niebywała awantura

Hittlera i kilku jego najbliższych
współpracowników z delegatami
bolszewików, które odbyło się w
dniu 16-go lipca r. b. w wiili
„Reiter* w Garmisch Partenkir-
chen. Podczas tej rozmowy mia-
ła być poruszoną sprawa wzmoc-
nienia sojuszu sowiecko-niemiec-
kiego.

PARYZ. (Pat). Dziennik „La
Victoire" mówiąc o rewelacyjnych
dokumentach, świadczących o po-
rozumieniu między stronnictwem
Hitlera, a sowietami, oświadcza,
że nic nowego nie powiedziano.
Niema ani jednego poważnego
człowieka, który nie byłby pewny,
że pangermaniści niemieccy i ko-
muniści rosyjscy, złączeni są po-
rozumieniem wojskowem i że cze-
kają tylko odpowiedniej chwili,
ażeby napaść na Polskę. Futor
artykułu Herve nie przypuszcza,
ażeby wojna ta wybuchła w krót-
kim czasie, lecz ponieważ należy
się z nią liczyć, przeto żąda, aże-
by Francja natychmiast powróciła
do 18to miesięcznej służby woj-
skowej.

hitlerowców w Ham-
burgu.

BERLIN. (Pat). Ostatnie po-
siedzenie rady miejskiej w Ham-
burgu miało szczególnie burzliwy
przebieg. Przy omawianiu wnio-
sków o ustalenie szeregu podat-
ków nacjonaliści, hitlerowcy i ko-
muniści stanęli w opozycji, przy-

czem rzucali na salę cuchnące
bombw i wyłączyli światło, unie-
możliwiając dalsze obrady. Do-
piero po wykluczeniu z obrad
szeregu posłów na czasdo2mie-
sięcy zdołano dokończyć głoso-
wania o godz. 2 min. 30 w nocy.

Sowiecko-angielskie «rozrachunki».
LONDYN. (Pat). Przybyli tu

delegaci sowieccy do rokowań w
sprawie rozrachunków brytyjsko-
sowieckich Preobrażenskij, Doł-
gow, Arkus, Czlenow, Gurwicz.
sWe czwartek rozpoczynają się ro-
kowania. Delegacji brytyjskiej
przewodni-zy lord Goschen, nie-
gdyś gubernator Madrasu, obecnie
dyrektor Westminster Banku.
W skład delegacji angielskiej
wchodzi również były posełw
Warszawie Max-Miiller. Suma dłu-
gu państwowego Sowietów wy-
nosi 962.615 tys. f. st., którym

Sowiety przeciwstawiają 1 miljard
f. st. z tytułu odszkodowania za
blokadę i interwencję. Pretensje
prywatne obywateli brytyjskich
wynoszą 255 miljonów f. st.. Koła
City okazują naogół mało zainte-
resowania temi rokowaniami. Los
ich przesądzony jest zgóry jako
beznadziejny. Sposób, w jaki: So-
wiety potraktowały wyrok rozjem-
czy w sprawie Goldfilldsa, uważa-
ny jest za charakterystyczny przy-
kład stosunku Sowietów wzglę-
dem zagranicznych zobowiązań.

Mussolini o sytuacji gospodarczej.
RZYM. (Pat). W dniu 1 b. m.

odbyło się pierwsze posiedzenie
narodowej rady korporacyjnej, na
którem Mussolini wygłosił prze-
mówienie. Podkreślił on konie-
czność rewizji organizacji syndy-
kalistycznej po 5 latach jej istnie-
nia, które uwydatniło identyczność
państwa faszystowskiego z pań-
stwem, opartem na systemie kor-
poracyjnym. Z kolei premjer prze-
szedł do omówienia światowej sy-
tuacji gospodarczej, która, zda-
niem jego, od października 1929
roku znacznie się pogorszyła.
Mussolini zaznaczył, że najstra-
szniejszy stan już minął i
zdążamy obecnie ku lepszej epo-

ce, która nastąpi, o ile nie zajdą
wypadki nieprzewidziane, lub też
nie dające się naprawić, j. n. p.
wojna. Wspomniawszy 0 wojnie,
premjer oświadczył uroczyście, że
Włochy czfniły, czynią i czynić
będą wszystkie, co leży w ich
mocy, aby wojnie zapobiec.Wza-
kończeniu Mussolini dał wyraz
przekonaniu, że kryzys światowy
doszedł do punktu najwyższego.
Faszyzm uczyni wszystko, co jest
konieczne, aby zapewnić okres
względnej pomyślności, będąc
przekonanym, że zdoła pokonać
obecną, ciężką próbę, tak, jak po-
konał już inne.

Konferencja Imperium Brytyjskiego.
Pokojowa mowa Mac Donalda.

LONDYN. (Pat.). Mac Donald
złożył dziś przez radjo oświad-
czenie, w którem w szerokich li-
njach charakteryzuje funkcje
konferencji imperjum, na które
zebrali się na równych prawach
przedstawiciele dominjów brytyj-
skich i władz indyjskich w celu
omówienia wspólnych zaganień.
Głównem zadaniem konferencji
jest rozpatrzenie kwestji, w jaki
sposób członkowie federacji bry-
tyjskiej mogą przyczynić się do

rozwiązania zagadnienia pokoju
światowego, podporządkowując
wojnę arbitrażowi, jako środkowi
regulowania wszelkich koufliktów
międzynarodowych. Wszyscy —
mówił Mac Donald — jesteśmy
ožywieni du:hem Ligi Narodów.
Zbrojenia obronne pociągają zai
sobą zbrojenia w celach napast-
niczych. Nie wierzymy, jakoby
uczyniono wszystko dla utrzyma-
nia pokoju.

Projekt Unii Bałkańskiej.
" ATENY (Pat) Na posiedzeniu

komitetu organizacyjnego konfe-
rencji bałkańsklej Papanastasiu
przedstawił zasady przyszłej unii.
'Unja uszanuje suwerenność
państw, zapewni opiekę jednost-
kom etnicznym, zaś głównym jej
celem będzie zupełne wyłączenie
wojny pomiędzy jej członkami.

  

W dalszym ciągu unja będzie
dążyla do wytworzenia wspólnej
organizacji gospodarczej i do
zbliżenia intelektualnego pomię-
dzy państwami, opierając się
przytem na zupełnej równości
politycznej wszystkich uczestni--
ków.

niem miejsca o 25 proc. drożej.
terminowe umieszczenie ogłoszeń.

za granicę 8 zł.
PRENUMERATA: miesięczna4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 50,

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem 6 łam 35 gr., w tekście 40 gr., za
tekstem 10 łam. 15 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej,

zagraniczne o 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeże-

Administracja nie bierze odpowiedzialności za
Konto czekowe w P. K. O. Nė 80187.

 

Vei-Hai-Vei zwrócone Chińczykom.
"NANKIN. (Pat.). Dokumenty

ratyfikacyjne układu angielsko-
chińskiego w sprawle zwrotu Vei-
Hai-Vei wymienione zostały w
chińskiem ministerstwie spraw
zagrańcznych o godz.9 rano.
Uroczyste przejęcie  terytorjum
przez rząd chiński odbyło się w
Vei-Hai-Vei o godz. 10 min. 30,

przy współudziale krążowników,
niszczycielii łodzi podwodnych
angielskich oraz dwóch chińskich
statków wojennych. Specjalny
komitet chiński, do dyspozycji
którego przydzielono 300 strzel-
ców morskich, obejmuje kontrolę
nad Vei-Hai-Vei.

 

 

ŻYCIE KATOLICKIE
Kursiduszpasterski dia księ-
ży archidjecezji wileńskiej.

(Kap) W dniach od 4-go do
8-go listopada rb. odbędziewWil-
nie za aprobatą JE. Ks. Arcybi-
skupa Metropolity Wileńskiego Ro-
mualda Jałbrzykowskiego, kurs
duszpasterski dla księży archidie-
cezji Wileńskiej, którego program
jest następujący:

Wtorek, 4-g> listopada: o godz.
8,30. Otwarcie kursu. Referat; a)
„Nasz stosunek do duszpaster-
stwa i jego braki* — ks. Leon
Żebrowski; b) „Współczesne za-
dania ambony katolickiej" — ks.
dr. Ildefons Bobicz; c) „Opraco-
wanie kazania z uwzględnieniem
różnych rodzajów wymowy ko-
šcielnej“ — ks, dr. lldefons Bo-
bicz; d) „Uświadomienie religijne
mas, metody i sposób" oraz e)
„Duszpasterz i szkoly“ — ks. prof.
dr. Leon Puciata. Dyskusja.

„Środa, 5-go listopada: Referaty:
a) „Proboszcz jako nauczyciel re-
ligjj w szkole, — ks. prof. dr.
L. Puciata; b) „Oddziaływanie na
parafję przez spowiedź i admini-
strowanie Sakramentów" —o. Pa-
weł Macewicz T. J.; c) „Oddzia-
ływanie na parafję przez nabo-
żeństwa i stronę obrzędową życia
kościelnego" — ks. Jan Matule-
wicz; d) „Duszpasterstwo poza
granicami Polski” — ks. prał. Le-
wek; e) „Duszpasterstwo w Pol-
sce Zachodniej” — ks. prał. Le-
wek. Dyskusja.

Czwartek, 6 go listopada: Re-
feraty; a) „Organizacja dobroczyn-
ności w parafji”—ks. kan. Adam
Kuleszo; b) „Akcja społeczna du-
chowieństwa” c) „Akcja katolicka”;
d) „Organizacje kościelne” — ks.
kan. Ignacy Olszański; e) „Stowa-
rzyszenia młodzieży” — «s. Fran-
ciszek Kafarski. Dyskusja.

Piątek, 7 listopada: Referaty:
a) Walka z alkoholizmem — ks.
prof. dr. Michał Sopoćko; b)
„Działalność misyjna na terenie
archidiecezji” — ks. Stanisław
Klimm; c) „Konserwacja zabyt-
ków historycznych po kościołach"
—ks. dr. Sledziewski; d) „Pleba-
nja—ośrodkiem życia kulturalne-
go parafji” — ks. kan. Adam Ku-
leszo; e) „Lekcja wzorowa w szko-
le"—ks. prof. dr. L. Puciata. Dys-
kusja.

Sobota, 8 listopada: Referat:
„Biurowość parafjalna” — ks. L.
Zebrowski. Zakończenie kursu.]

Komitet uprasza o rychłe zgła-
szanie udziału w kursie i nadsy-
łanie tymczasowo tytułem opłaty
za kurs Zi. 15. — przez P. K. O.
Nr. 80.071 z adnotacją: „tytułem
opłaty udziału w kursie”, jak
również zamówienia na mieszka-
nie i wyżywienie |przez cały czas
kursu. Adres Komitetu: Wilno,
zauł. Bernardyński 6 m. 1.

Sąd Najwyższy o prawach Arcy-
biskupa - Metropolity  Wileń-

skiego.
Pińska Rzymsko-Katolicka Ku-

rja Biskupia, przystępując do
prowadzenia procesu o nierucho-
mość przeciwko poleskiemu kon-
systorzowi prawosławnemu, skie-
rowała do sądu jednocześnie po-
danie o przyznanie prawa ubo-
gich na prowadzenie niniejszej
sprawy.

Sąd Apelacyjny w Wilnie,
gdzie z kolei rzeczy znalazło się
podanie Kurji — odrzucił je, wy-
chodząc z tego założenia, że
1) z prawa ubogich korzystać
mogą jedynie osoby fizyczne,
'2) zaświadczenie Arcybiskupa wi-
leńskiego 0 stanie funduszów
djecezji pińskiej, dołączone do
podania, nie może być uwzglę-
dnione, ponieważ arcybiskup wi-
leński nie jest zwierzchnią władzą
do pińskiej Kurji Biskupiej, lecz
podlega temuż samemu kościo-
łowi katolickiemu, co i Kurja.

Sąd Najwyższy uznał jednak,
że prawodawstwo dopuszcza do
korzystania 7 prawa ubogich
również i osoby prawne (albo-
wiem nic nie mówi o ich wyłą-
czeniu, aczkolwiek nie wymienia
ich expressis verbis).

Kościół katolicki na mocy
konkordatu rządzi się w Polsce
prawem kanonicznem. (Konsty-
tucja: art. 114; konkordat: art. 1).
To ostatnie zaś przez „kościół"
rozumie nietylko kościół . po-
wszechny, lecz wogóle wszelką
osobę prawną kościelną, a zatem
i djecezję, której zarząd należy
do biskupa-ordynarjusza.

Zdaniem Sądu Najwyższego
Metropolicie  wileńskiemu jest
podporządkowany w wielu wy-
padkach biskup piński i dlatego
zaświadczenie tego pierwszego w
danej sprawie znaczenie mieć
musi.

Wreszcie — ponieważ zastoso-
wanie prawa ubogich miało po-
ciągnąć za sobą zwolnienie od
opłatza prowadzenie kilkudziesię-
cin spraw wytoczonych przez ku-
rję, zaświadczenie arcyb. wil.,
mówiąc ogólnikowo o złym sta-
nie funduszów djecezji, nie zaś o
braku ich na prowadzenie jednej
sprawy—było, zdaniem Sądu Naj-
wyższego, najzupełniej usprawie-
dliwione. Wobec powyższego Sąd
Najwyższy przekazał sprawę Są-
dowi Apelacyjnemu w Wilnie do
ponownego rozważania.

Los kapłanów katolickich
na Ukrainie sowieckiej.
Wedle otrzymanych przez nas

wiadomości, w Kijowie po aresz-
towaniu ks. infułata Skalskiego,
prałata Naskręckiego i kanonika
Zmigrodzkiego, pozostał sam tyl-
ko ks. Blechman. W Zytomierzu
są ks. prałat Jachniewicz i chory
ks. Ullanicki. Ks. Woronicz zo-
stał naznaczony do ŪUszomierza,
Wielednik z Łuhinami, Owrucza,
Barasz i Emilczyna. Ks. Klem-
czyński do Toporzyszcz, Horoszek,
Horbulowa, Buczek. Ks. Kaszczyc
do Korostyszowa i zapewne in-
nych parafij. Ks. Puzynowski jest
proboszczem w Olewsku. Potwier-
dza się wiadomość o areszcie i
skazaniu na 10 lat więzienia ks.

Zycha z Malina. Uwięziony został
również ks. Madera z Chabna.
Prawdopodobnie na olbrzymiej
połaci kraju od granicy aż po
Kijów i od Zytomierza po Owrucz
innych kapłanów oprócz wyżej
wymienionych niema. Z części
diecezji, położonej na południe
od tej połaci, szczegółowych wia-
domości nie posiadamy. (Kap).

Pomyślny stan zdrowia;

Ojca Św.
(Kap) Przed niewielu dniami

telegram rozniósł po całym świe-
cie oświadczenie Papieża o jego
własnem zdrowiu. Ponieważ ciągle

jeszcze rozpowszechniane są po-
głoski o chorobie Ojca św. i —
przenikają one nawet do prasy—
pożytecznem będzie przypominać
raz jeszcze słowa Piusa XI, wypo”
wiedziane w dniu 14-go września
rb. na audjencji francuskiego
Związku katolickiego „Enseigne-
ment Libre“: „Istnieje pogłoska,
że Papież jest chory, bardzo cier-
piący, prawie umierający, tak, że
on sam prawie codziennie otrzy-
muje ze wszystkich części świata
wzruszające listy, pełne dziecię:
cej troski o jego zdrowie. Tym-
czasem rzecz ma się przeciwnie.
Jak dotąd Papież czuje się dobrze,
a nawet bardzo dobrze, a obecni
tu pielgrzymi mogą to sami stwier-
dzić. Co się tyczy przyszłości,
to Papież, jak wszyscy, znajduje
się w ręku Boga, i nie mógłby
znajdować się w lepszych rękach.

Wola Pana Boga dzieje się dziś,
jak działa się wczoraj i jak bę-
dzie działa również jutro".

Jest rzeczą oczywistą, że śa
wiadomość z ust samego Ojca
św. wywołała w całym świecie:
katolickim najwyższą radość.

- QD ADMINISTRACJI

czas odnowić prenumeratę

| na miesiąc PAŹDZIERNIK

 

 
 

 

 

„Tyłko silni

przebaczać".
ludzie umieją

(E. Orzeszkowa).
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Oszczędności.
Konieczność zmniejszenia bud-

żetu państwa i samorządów jest,
podobnie jak reforma podatkowa,
na ustach wszystkich. Minęły
czasy, gdy przywódcy niektórych
stronnictw sejmowych gratulowali
rządowi trzymiljardowego budże-
tu, a wnioski oszczędnościowe
Klubu Narodowego były potępia-
ne jako działalność... antypań-
stwowa.

Dzisiaj wszyscy nawołują do
oszczędności, ale nie wszyscy
wskazują, w jaki sposób mają
one być dokonane. A jednak
tylko planowe oszczędności mo-
gą przynieść istotną ulgę nasze-
mu organizmowi gospodarczemu:
Kompresje budżetowe, dokony-
wane z miesiąca na miesiąc po
linji najmniejszego oporu, wytwa-
rzają chaos administracyjny, za-
nik jednych, a szkodliwy przerost
innych funkcji państwowych.

Aby nakreślić ogólny program
oszczędności budżetowych, trze-
ba przedewszystkiem zbadać, w
jaki sposób budżet nasz w ciągu
4 lat urósł z 2 do 3 miljardów.

Rzeczywiste wydatki budżeto-
we wyniosły:

w r. 1926/7 1.975 miljonów
9278 2004 2
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Budżet na rok 1950/1 opiewa
na 2.941 miljonów, a z uwzględ-
nieniem wydatków, objętych art.
4 ustawy skarbowej, na 3.031
miljonów.

Jak z cyfr tych widać, głów-
ny, przeszło półmiljardowy, skok
wykonany został w r. 1927/8. Są
to znane przekroczenia budżeto-
we, dokonane bez zgody Sejmu,
przedmiot zasadniczego konfliktu
między rządem a niedawno roz-
wiąznym Sejmem. Cyfry lat na-
stępnych dowodzą, że powiększe-
nie wydatków w r. 1927,8 nie
miało charakteru jednorazowego,
ale weszło organicznie w budże-
ty lat następnych. Rozdęcie bud-
żetu państwa nastąpiło w roku
1927 8 bez jakiegokolwiek udzia-
łu Sejmu. Zwiększania lat następ-
nych pochodzą nietylko z przy-
znania 15 proc. dodatku pracow-
nikom państwowym, wzrostu cen
robocizny i inwestycji, ale także
z dalszego, konsekwentnego roz-
szerzania wydatków  administra-
cyjnych.

Wydatki budżetowe dzielą się
na: 1) osobowe czyli wynagro-
dzenie pracowników, 2) rzeczo-
wo administracyjne, 3) rzeczowe
i 4) nadzwyczajne wydatki inwe-
stycyjne.

Wydatki osobowe w porówna-
niu z rokiem 19267 wzrosły o
około 250  miljonów. Reszta,
czyli fokoło 750 miljonów, przy-
pada na pozostałe 3 grupy.

Wydatki inwestycyjne są same
przez się pożyteczne, ponieważ
dają ludności pracę i zarobek. Są
one pewną formą zwrotu przez
państwo obywatelom nadwyżek
dochodu. Jednak i tutaj należy
pilnie przestrzegać nadmiernego
rozmachu. który po wyczerpaniu
rozporządzalnych rezerw prowa-
dzi do zaostrzenia przesilenia w
przemyśle i na rynku pracy. Na-
leży przytem odróżniać inwestycje
produkcyjne, do których nalezą
przedewszystkiem koleje, porty
i inne środki komunikacji, od in-
westycji nieprodukcyjnych  jakie-
mi są gmachy urzędowe i roz-
maite przedsiębiorstwa  panst-
wowe.

W obydwu kierunkach w po-
lityce inwestycyjnej rządów po-
majowych zaszły duże błędy.
O bezplanowości — inwestycjach
świadczą takie fakty, że na... do-
kończenia pewnych budynków
trzeba było przeznaczyć w bud-
żecie więcej niż wynosiły koszto-
rysy na całą budowę. Dowody
zbytkownego rozmachu w budow-
nictwie państwowem można oglą-
dać na ulicach Warszawy lub w
nowopowstałym gmachu Sejmu i
województwa śląskiego.
BNajwiększy jednak wzrost wy-

kazują wydatki administracyjne,
do „których należą: dodatkowe
wynagrodzenia pracowników, po-
dróże i przesiedienia, środki lo-
komocji. pomieszczenia, wydatki
biurowe, wydawnictwa i t. zw.
inne wydatki. Jaki tutaj wpro
wadzono rozpęd, niech zaświad-
czą niektóre cyfry. W budżecie
ministerstwa reform rolnych, na
podróże, przesiedlenia i środki

 

lokomocji w roku 19267 wydano
373 tysiące; na ten sam cel pre-
liminowano w roku obecnym
1.230 tysięcy: wzrost o 283 proc.,
a na t. zw. inne wydatki w roku
1926 7 wydano 25 tysięcy, obec-
nie preliminowano 485 tysięcy:
wzrost 1840 proc. W minister-
stwie poczt itelegrafów na środki
lokomocji w r. 19267 wydano 4
tysiące, obecnie 26 tysięcy: wzrost
550 proc., a na tak zw. inne wy:
datki 21 tysięcy, obecnie 124 ty-
siące: wzrost 490 proc. W mini-
sterstwio spraw wojskowych na
t. zw. inne wydatki w roku
1926 7 poszło 844 tysiące, obec-
nie preliminowano 1727 tysięcy:
wzrost 105 proć.

Obok administracyjnych wzro
sły bardzo znacznie także wydat-
ki rzeczowe.

Tak gwałtowny wzrost obu
tych grup wydatków jest cyfro-
wym wynikiem całego systemu
rządzenia. W okresie pełnomoc-
nictw, od lipca 1926 do kwietnia
1928, ukazało się kilkaset rozpo-
rządzeń, z których wiele nakłada
na administrację państwową i sa-
morządową nowe obowiązki, wy-
magające  znaćznych środków
pieniężnych. Nie należy także
zapominać o czynniku polityczno-
psychologicznym. Na czele ro-
zmaitych urzędów stanęli nowi
ludzie, którzy chcieli bardzo szyb-
ko zaznaczyć się rezultatami swej
działalności w odróżnieniu od
czasów przedmajowych. Pojęcie
tak zw. radosnej twórczości bar-
dzo trafnie określa to nastawienie
psychiczne. Zapomniano tylko, że
ona musi drogo kosztować.

Ostatni wreszcie czynnik wzro-
stu budżetu stanowi rozwój eta-
tyzmu wymagający oddzielnego
omówienia.

Z powyższej analizy wynikają
konkretne wnioski  oszczędno-
šciowe.:

1) Do wydatnego zmniejszenia
budżetu potrzeba zniesienia lub
zmiany tych ustaw i rozporzą-
dzeń, na których nadmierny
wzrost jego się opiera. Bez tegó
nie można myśleć 0 powažniej-
szej redukcji budżetu. Przy maxi-
mum wysiłku Klub Narodowy
mógł w budżecie na rok 1930/1
zaproponować oszczędności na
170 miljonów, co łącznie z osz-
czędnościami w budżecie kolei
urosło do sumy 240 miljonėw.
Nie wątpimy także, że p. mini-
ster skarbu chciał naprawdę, jak
to zapowiedział, wprowadzić do
budżetu na rok 1929/30 osczęd-
ności na 100 miljonów. A tym-
czasem zamiast tego wydał o 74
miljony więcej niż uchwalił Sejm.
Minister skarbu nie dał rady, bo
zło leży głębiej; w samym syste-
mie rządzenia.

2) Wydatki administracyjne,
zwłaszcza o charakterze repre-
zentacyjno-dyspozycyjnym, mogą
i muszą być znacznie zmniej-
szone.

3) Należy zaprzestać tworze-
nia nowych urzędów i znieść sze-
reg już istniejących. Szczegóły
będą omówlone w osobnym ar-
tykule o administracji.

4) Przedsiębiorstwa państwo-
we muszą ulec reorganizacji i
częściowej likwidacji. Ogranicze-
nie etatyzmu do zadań  „pionier-
skich” — według określenia p.
ministra przemysłu i handłu —
nie jest tutaj środkiem wystar-
czającym.

5) Należy zerwać z systemem
przedwczesnego, a masowego e-
merytowania urzędników i ofice-
rów, skutkiem czego budżet eme-
rytur wzrósł do 180 miljonów.

6) Inwestycje muszą być opar-
te na realnie opracowanym ostroż-
nym planie, uwzględniającym
udział' kapitałów pozabudżeto-
wych.

7) Analogiczne wskazania na-
leży zastosować do gospodarki
budżetowej związków samorządo-
wych.

Dopiero radykalne zastosowa-
nie wszyskich wyżej bardzo ogól-
nie nakreślonych wytycznych mo-
że doprowadzić do istotnego
zmniejszenia budżetu państwa i
samorządów. Zadanie to może
być spełnione tylko wtedy, gdy
nowy sejm i rząd będą pamiętać
o tem, że rozwój gospodarki
państwowej musi opierać się na
zdrowych isilnych warsztatach
gospodarczych obywateli.

"M. Kozłowski.

 

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 dia 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 Wilnie (Orzeszkowej 11
mieszkanie 19).
 

 

SKŁADAJCIE OFIARY NA FUNDUSZ WYBORCZY
STRONNICTWA NARODOWEGO.

Ofiary przyjmuje Sekretarjat Stronnictwa Narodowego (Orzeszko-
wej 11, m. 19) od godz. 9ej rano do Jej pop

„Dziennika Wileńskiego" (Domini-wieczorem, oraz w Administracji
kańska 4) od 10—4 pop.

i od 6—8-ej godz.

Ż prasy.
Krzycz na Niemca — bij

Polaka.
W sprawozdaniu naszem ze

zjazdu Stronnictwa Narodowego
w Toruniu zaznaczyliśmy o dru-
gim zjeździe, mianowicie „Strzel-
ców", który akurat na ten sam
dzień został zwołany do Torunia.
Zjazd ten miał być zakończeniem
szumnie rozreklamowanego „ty-
godnia przeciwniemieckiego“.

Wygłaszano wielkie przemó-
wienia, uchwalano ostre rezolucje,
śpiewano bojowe pieśni—wszystko
„przeciw Niemcom*. Ale oto co
pisze o tym zjeździe i o zacho-
waniu się Strzelca organ narodo
wy toruński „Słowo Pomorskie":

Nastrojeni wojennie „rycerze strze-
leccy" wyglądali groźnie. Przed konsu-
latem niemieckim pokrzykiwali. I na
tem się skończyło. Ani jednemu Niem-
cowi włos nie spadł z gło-y, ani jeden
nie stał się ofiarą „bojowej* gotowości
grożących im „strzelców". | dobrze się
stalo, że nie było żadnych wypadków
zaczepiana Niemćów na ulicach miasta
Torunia. Naprężenie strzelecko-niemiec-
kie minęło bez groźniejszych  na-
stępstw.

Inaczej było, gdy pod rękę nawinęli
się „strzelcom* miejscowi Polacy, któ-
rzy mieli wygląd przyzwoitych naro-
dowców. Tych poddawano rewizjom,
oględzinom i nieproszonej inwigilacji.
Na nich próbowano ostrości szabel
i krzępkości nóg „strzeleckich*. Przez
całą noc z soboty na niedzielę włóczy-
ły się bandy (przeważnie pijanc), które
nie zważały wcale na policję, lecz sa-
me zdawaly się pełnić służbę porząd-
kową .. w mieście. .

„Ręce do góry* — roziegał się od
czasu do czasu krzyk.| przystępowali
„strzelcy* do Polaków, idących poje-
dyńczo lub drobnemi grupkami, ażeby
im odebrać broń. Nie wszyscy — oczy-
wiście — byli posłuszni tym wezwa-
wiom. Rozwściekleni „rycerze“ skopali
jednego młodzieńca w brzuch, zosta-
wiając go na uliczy, a ludziom, przypa-
trującym się z okna na te „bohaterskie
czyny* grozili rewolwerami...

Wydarzenia te—zdaniem „Sło-
wa Pomorskiego* — są doskona-
tym przykładem obłudy sanacyj-
nej:

„Strzelcy* mobiłizowali się rzekomo
przeciw Niemcom, urządzali uroczy-
stość przeciw Niemcom, wygłaszali mo-
wy przeciw Niemcom, — lecz rozbrajać
chcieli Polaków, bić pragnęli Polaków
i Polaków tylko zaczepiali.

Ta rozbieźność słów i czynów jest
nadzwyczaj pouczająca. Postępowaniu
„strzelców* przyświeca jekby zasada:
Krzycz na Niemca, bij Polakal

„Słowo Pomorskie” zwraca w
dalszym ciągu uwagę na charak-
terystyczną okoliczność, że w
Brześciu nad Bugiem zamknięci
są posłowie wszystkich stronnictw,
zamknięty też jest Wojciech Kor-
fanty, lecz niema tam ani jedne-
go... Niemca. A przecież tyle się
mówiło i pisało o przeciwpań-
stwowej działalności posłów nie-
mieckich.

Równocześnie ze zjazdem Stron-
nictwa Narodowego i ze żjazdem
„strzelcėw“, obradowało w Toru-
niu Zrzeszenie Rodaków z Warmii,
Mazur i Ziemi Malborskiej. Temu
zrzeszeniu podsunięto do uchwa-
lenia nadzwyczaj ważną rezolucję.

Rezolucja pojawiła się i zosta-
ła uchwalona pod naciskiem „wy-
sokich czynników", jak to przy-
znali sanacyjni członkowie zrze-
szenia. Cóż ona mówi?

Oto nie potępia umów zawar-
tych z Niemcami, nie żąda ich
zerwania, nie domaga się ich
zmiany. A przecież te umowy nie
są jeszcze obowiązujące, ponie-
waż nie zostały zatwierdzone przez
Sejm (nie zostały ratyfikowane).
Mimo to „wysokie czynniki” nie
podsuwają zrzeszeniom myśli,
ażeby się domagały zniesienia
umów.

„Krzycz na Niemca -ale musisz się
zgodzić na to, że zawarie przez rząd
umowy z Niemcamł będą obowiązywały,
chociaż „boleśnie dotykają" Polaków i
chociaż nie zostały zatwierdzone przez
Sejm: Oto—rzekomy front sanacji prze-
ciw NiemcomI

Krzycz na Niemca bij Polaka! Ta
zasada sanacyjnego postępowania sta-

nęła dziś w całej oburzającej nagości
przed nami. Nic dziwnego, że społeczeń-
stwo krzykaczom nie wierzy”.

Dowód słabości.
„Robotnik“ uważa taktykę

przedwyborczą kół sanacyjnych
za dowód ich słabości i braku
opaicia w szerokich masach:

Wiemy doskonale, dlaczego Rząd
stosuje taktykę represji wobec swych
przeciwników. Gdyby Rząd był prze
konany, że większość społeczeństwa
jest po jego stronie, toby nie uciekał
się do tej taktyki. Gdyby Rząd czuł się
istotnie silny w opinji społeczeństwa,
gdyby—jak to na każdym kroku twier-
dzi prasa rządowa—przeciwnicy Rządu
nie mieli oparcia w społeczeństwie i
byli tylko znikomą garstką, to nie by-
łoby potrzeby walczyć z opozycją aż
takiemi drastycznemi i drakońskiemi
środkami, jak to czyni Rząd obecny.
Po cóż aresztować przywódców opo-
zycji, konfiskować prasę opozycyjną,
"stosować tysiące szykan wobec opo-
zycji, jeżeli kraj — jak zapewnia prasa
rządowa — jest za Rządem?

Nie. Niema ludzi tak naiwnych, któ-
rzyby w to uwierzylil Rząd san swo-
jem postępowaniem odbiera tę wiarę
tym swoim zwolennikom, którzy ją
jeszcze żywią. Taktyka Rządu wypływa
z przeświadczenia, że większość !u-
dności jest przeciw niemu, prze-iw
systemowi rządów pomajowych. A po-
nieważ system za wszelką cenę chce
utrzymać się przy władzy, więc nie gar-
dzi żadnym środkiem, by zdobyć w no-
wym sejmie sztuczną więksżość i na
niej oprzeć swoje dalsze rządy.

Nasz program.
Zjazd toruński był zewnętrz-

nym wyrazem siły i żywotności
ruchu narodowego. Na zew kie-
rowniczych władz Stronnictwa
bez żadnej agitacji, bez zniżek
kolejowych i innych udogodnień,
towarzyszących zjazdom wysokie-
go obozu rządowego, na własny
koszt i ryzyko przybyło do stoli-
cy Pomorza przeszło 5 tysięcy
delegatów z całego kraju (nie li-
cząc członków Stronnictwa z sa-
mego Torunia), aby u progu roz-
poczętej kampanji wyborczej za-
manifestować swą zdecydowaną
postawę i jednomyślność w wal-
ce z panoszącem się złem.

Jakież hasła wypisał zjazd to-
ruński na naszych sztandarach
wyborczych? Na to pytanie od-
powiada „Ciazeta Warszawska”:

Nie potrzebujemy tworzyć dla obec-
nych wyborów specjalnych haseł: wy-
starczy nam sięgać do naszego ogėl-
nego programu i podkreślić w nim naj-
aktualniejsze momenty.

Tutaj obok niezmiennych, naczel-
nych punktów programowych, dotyczą-
cych roli narodu polskiego w jego pań-
stwie, stanowiska Kościoła katolickie-
go, frontu antyniemieckiego, poszano-
wania prawa i wychowania młodzieży,
wysuwa się konkretny dla obecnej sy-
tuacji program gospodarczy. Jest to
program jedności gospodarstwa n:ro-
dowogo, przeciwny zarówno progra-
mom klusowym, jak i kapitalizmowi
państwowemu rządzącego obecnie o-
bozu.

Artykuł swój kończy „Gaz.
Warsz.“ temi słowy:

Jesteśmy ze zjazdu toruńskiego
zadowoleni i dumni. Zbieramy owoce
prostej i szczerej polityki, której nie
uważamy za „fałszywą grę". A najwyż-
szą nagrodą naszą jest wyniesione ze
zjazdu toruńskiego przeświadczenie,
że nas społeczeństwo rozumie.

Jednością silni wewnętrznie będzie:
my z otochą i zapałem walczyćo to,
aby uchwały tysięcy uczestników zjazdu
stały się wiarą i przekonaniem miljo-
nów narodu.

Miłe stosunki.
„Zycie Nowogródzkie* w spra-

wozdaniu z akademii strzeleckiej
przeciwko zakusom niemieckim
w Nowogródku pisze między in-
nemi:

„Organizacji akademji podjął się
p. red. Tadeusz J. R. (Jacek Rolicki)
który nie tylko zaniedbał cały szereg
kwestyj, tak że prelegenta nieprzygo-
towanego, siłą rzeczy musiano w ostat-
niej chwili na gwałt ścigać, ale który
na akademje wogóle się nie stawił.
Fakt ten notujemy gwoli objektywno-
ści, mimo że dotyczy on naszego współ-
pracownika. o

Tak pisze redakcja „Życia No-
wogródzkiego" o własnym swoim
redaktorze. Miłe stosunki.

 

Ż Litwy.
Rozczarowanie.

Wobec zajętego przez Rzeszę
niemiecką stanowiska w sprawie
skargi klajpedzian „Rytas“ pisze:
Przyjęcie przez Ligę Narodów
skargi niemieckiej jest zwiastu-
nem wielkich trudności, gdyż
Niemcy. otrzymały broń, którą
będą męczyć Litwę z pomocą
Ligi Narodów. Wyniki ostatnich
dni genewskich wyraźnie stwier-
dziły, jak całkowicie Litwa jest
izolowana na terenie międzyna-
rodowym. Dnie te również były
dowodem, czego jest warta przy-
jaźń sąsiada, któremu Litwa nie-
jednokrotnie całkowicie dowie-
rzała. Obecna sytuacja zmusza
do poważnego zastanowienia się
i przejrzenia warunków politycz-
nych. Moment jest odpowiedni i
należy prędko to uczynić, śmiało
i bez niedomówień, gdyż w prze-
ciwnym razie będzie znacznie
gorzej w wypadku, gdy inni na-
rzucą nam formy współżycia z
naszymi sąsiadami i wtedy nie
będziemy mieli innego wyjścia,
jak przyjąć te formy. W tej sa-
mej sprawie na łamach „Lietuvos
Zinios* ukazał się artykuł p. Pet-
rauskasa, jednego z czołowych
działaczy partji ludowców, który
przeprowadza myśl o koniecz-
ności zmiany taktyki w sprawie
Wilna. Autor bardzo ostro wypo-
wiada się przeciwko orjentacji
bolszewicko-niemieckiej. Nie na-
leży również zapominać — pisze
autor—że nie możemy otrzymać

Wilna bez żadnych zastrzeżeń.
Powinniśmy być gotowi na udzie-
lenie autonomji Wileńszczyźnie.
Następnie Petrauskas krytykuje
punkt widzenia muru chińskiego,
istniejącego pomiędzy Polską a
Litwą i wyraźnie wypowiada się
za koniecznością nawiązania sto-
sunków ekonomicznych z Polską.
W końcu nawołuje Litwinów do
uczenia się języka polskiego.

„Litwinie, nie zapominaj
o Klajpedzie!“

Tygodnik ilustrowany „Diena"
w związku z aktualną obecnie
sprawą Kłajpedy w Lidze Naro-
dów pisze między in.:

„Niema wątpliwości, iż po wy-
zwoleniu Nadrenji Niemcom obe-
cenie chodzi nietylko o  kurytarz
Gdański 1 Śląski, lecz też również
o Kłajpedę. Poparcie przez Rzeszę
skargi Niemców  kłajpedzkich w
Lidze Narodów wyraźnie na to
wskazuje.| jeśli odzyskanie Kłaj- |
pedy tymczasem w polityce nie-
mieckiej zajmuje ostatnie miejsce,
to bądź co bądź sprawa ta istnieje
i kiedybądź będzie musiała uka-
zać się nietylko w poparciu nie-
uzasadnionych skarg kłajpedzkich
Niemców, lecz też w formie o
wiele ostrzejszej. Czy się uda Li-
twie do tego czasu pomyślnie
rozstrzygnąć  kwestję  wileńską
i wzmocnić swe granicę na po-
łudniu? Pytanie to dzisiaj staje
się już aktualnem. Oprócz hasła
„Litwinie, nie zapominaj o Wil-
nie!” być może, należy rzucić in-
ne — „Litwinie, nie zapominaj
o Kłajpedzie.”
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Postrzelony przez «strzelców» kolejarz
Morawski zmarł.

Szczegóły potwornej zbrodni.

Jak donosiliśmy w numerze
wtorkowym pokrótce, podczas
„podróży* uzbrojonych w rewo|-
wery i karabiny „strzelcow“ na
zjazd do Torunia, zaszedł w Kut-
nie wypadek postrzelenia koleja-
rza. Szczegóły krwawego tego
wypadku przedstawiają się według
„Słowa Pomorskiego" nasępująco:

Kiedy pociąg Nr. 403 (War-
szawa—Toruń) odchodził z Kutna,
z zajętego przez strzelców ostat-
niego wagonu padło kilkanaście
strzałów rewolwerowych i kara-
binowych. Jedna z kul przebiła
okna w stacyjnym urzędzie te-
legraficznym i ugodziła w brzuch
dyżurnego telegrafistę, Antoniego
Morawskiego, który właśnie na-
dawał do Włocławka depeszę o
odejściu pociągu. Mimo znacz-
nego upływu krwi, telegrafista
usiłował dokończyć nadawanie
depeszy, jednakowoż stracił przy-
tomność i usunął się na ziemię.
Z pomocą rannemu  pośpieszyli
kolejarze. Morawskiego w bar-
dzo ciężkim stanie przewieziono
do szpitala powiatowego w Kutnie.

Tymczasem kierownictwo sta-
cji we Włocławku zaniepokojone
nagłem przerwaniem depeszy,
połączyło się telefonicznie z Kut-
nem, pytając co się stało. Kut-
nowskie władze kolejowe zaalar-
mowały policję, która wdrożyła
dochodzenia. Na podstawie zez-
nań służby stacyjnej oraz poste-
runkowego, pełniącego służbę na
peronie, i kilkunastu pasaże-
rów, stwierdzono niezbicie, że
strzały padły z ostatniego wago-
nu pociągu Nr. 403.

£ całej Polski.
„Badacz Pisma św." znie-

ważył krzyż.
(Kap) W Schodnicy koło Bo-

rysławia jakiś osobnik, który po-
dał się później za „badacza Pisma
šw.“, zgromadził ludzi pod krzy-
żem przydrożnym, począł prze-
mawiać w duchu sekciarskim,
wreszcie rzucił się na krzyż i
przewrócił go. Świętokradzca zo-
stał odstawiony do sądu powia-
towego w Drohobyczu.

Sprawa wnuka Adama Mi-
ckiewicza w Sądzie Naj-

wyższym.
Sąd najwyższy 26 listopada rb.

rozważać będzie skargę kasacyjną
prokuratorji generalnej od wyroku
sądu apelacyjnego w Wilnie w
sprawie dr. Ludwika Goreckiego
przeciwko skarbowi państwa o
część majątku Dusinięta, pozo-
stałą w ręku skarbu państwa po
parcelacji tegoż majątku pomię-
dzy osadników wojskowych.

Antoni Gorecki dziad powoda,
walczył w legjonie Dąbrowskiego,
był adjutantem ks. Józefa Ponia-
towskiego i uczestnikiem pocho-
du Napoleona na Moskwę w 1812 r..
a po nocy listopadowej przyłączył
się do ruchu powstańczego na
Litwie i bronił Warszawy pod
Grochowem.

Majątek Dusinięta, pod Wilnem,
stanowiący odwieczną w rodzinie
własność Goreckich, po powsta-
niu uległ konfiskacie. Antoni Go-
recki razem z Adamem Mickie-
wiczem pędził życie tułacze w Pa-
ryżu, gdzie jego syn ożenił się z
córką Adama Mickiewicza.

Ze związku tego urodził się
dr. Ludwik Gorecki — wicepre-
zes zarządu kolonji polskiej w Pa-
ryżu, występujący o zwrot skon-
fiskowanego majątku.

Gdy wszelkie próby zalatwie-
nia sprawy polubownie spełzły na
niczem, dr. Ludwik Gorecki wy-
toczył powództwo przeciw skar-
bowi państwa i w skardze powo-
dowej powołał się na udział w po-
wstaniu jego dziada, Antoniego
Goreckiego, na fakt konfiskaty
miajątku Dusieniąt przez władze
rosyjskie, na znajdowanie się czę-
ści tego majątku w posiadaniu
skarbu państwa polskiego, wska-
zując na obszar i granice przed-
przedmiotu sporu oraz na swoje
pochodzenie od Antoniego (io-
reckiego.

Prokuratorja jeneralna okolicz-
nościom tym zaprzeczyła.

Gdy sąd okręgowy w Wilnie
uznał te okoliczności za udowod-
nione, » sąd apelacyjny w Wilnie
wyrok sądu okręgowego zatwier-
dził, prokuratorja jeneralna, uwa-
żając ten wyrok za bezzasadny i
opierając się na prawniczych ro-
zumowaniach, zażądała w skardze
kasacyjnej uchylenia wyroku są-
du apelacyjnego. i

Sprawa ta wywolala zaintere-
sowanie nietylko w Polsce lecz i
we Francji, gdzie dzienniki pa-
ryskie po przewodzie sądowym
w Wilnie i uwzględnieniu po-
wództwa dr. Goreckiego, dużo o
niej pisały.

Napad bojówki sanacyjnej
na zebranie Stronnictwa

Narodowego.
Do „Gazety Warszawskiej" pi-

szą:
Dn. 28 września, w ubiegłą

niedzielę odbyć się miało w Stop-
nicy zebranie zamknięte Stron-
nictwa Narodowego.

Wobec takiego wyniku docho-
dzeń, pociąg Nr. 403 zatrzymano
w odległości kilkunastu kilomet
rów od Kutna i przystąpiono do
badania strzelców, ci jednak ka-
tegorycznie odmówili jakichkol-
wiek wyjaśnień, a na ponowione
przez „policję próby dochodzeń
odpowiedzieli przyjęciem groźnej
postawy.

Wobec zbyt słabei liczebności
policji, pociąg puszczono w dal-
szą drogę, zawiadamiając o zbro-
dni telefonicznie władze we Wło-
cławku. Gdy pociąg przybył na
stacię Włocławek, oczekiwali na
niego już przedstawiciele policji
i służby kolejowej.

Jednak i we Włocławku „strzel--
cy“ zajęli groźną postawę, a je-
den z nich oświadczył oficerowi
policji, że w razie próby wkro-
czenia do wagonu rozpocznie
salwę. Pertraktacje, prośby i tłu-
maczenia skutku nie odniosły.
Władze kolejowe i policyjne wi-
dząc swą bezsilność, pociąg z
półtoragodzinnem opóźnieniem
puściły w dalszą drogę do To-
runia.

Niesłychany wypadek, które-
go ofiarą padł urzędnik kolejo*
wy. pełniący swe obowiązki, wy-
wołał wielkie oburzenie wśród
mieszkańców Kutna i Włocławka.

Przewieziony do szpitala cięż-
ko ranny Antoni Morawski w kil-
ka godzin po wypadku zmarł.

Nieszczęśliwa ofiara potwor-
nej zbrodni osierociła żonęi kil-
koro nieletnich dzieci.

Gd'1-go do 16 Października r. b.|
włącznie |

Wystawę kilimów  Glimiańskich
z własnych wytwórni urządza

firma ANTONIEGO THIERA
ze Lwowa w Wiinie

w sali Ofic. ap przy ul. Mic-
kiewicza 13.

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

czór bez przerwy.
Godnym zaufania udziela się kredytu

na_ dogodnychwarunkach. 957-10

KET TRSDIN KURAS

Już poprzedniego dnia, mąż
zaufania B. B. w Stopnicy i przy-
jaciel polityczny p. Niedzieli, nie-
jaki Gronek, ongiś kucharz, dziś
bez określonego zajęcia, odgrażał
się przy świadkach, że jutro bę-
dzie „robota” i „rozpędzanie en-
deków*. Widocznie władze poli-
cyjne w Busku „przeczuwaly“
awanturę, gdyż wysłały do Stop-
nicy posiłki policyjne. Równo:
cześnie zjechali do Stopnicy z
różnych stron powiatu bojówka-
rze sanacyjni. Z samego Buska
(gdzie się mieści starostwo) przy-
jechało ich około 20 tu na 3 fur-
mankach. (Dziwnym zbiegiem
okoliczności bawił też tego dnia
w Stopnicy komendant pow.
„Strzelca* p. Zwolski, nauczyciel z
Chmielnika). Po knajpach iu nieja-
kiego Frankiewicza, agitatora BB.
(w swoim czasie podejrzanego o
komunizm i śledzonego przez
policję) od rana odbywała się pi-
jatyka. Początkowo bojówka ukry-
ła się pod ławkami i pod sceną
w remizie straży pożarnej, goto-
wa do „roboty“. Spotkał ją jed-
nakże zawód, gdyż zebranie po-
wiatowe Stron. Narodowego roz-
poczęło się w lokalu po dawnym
„Rolniku*. Zaraz na początku
przemówienia b. posła Przybyl-
skiego usiłował wtargnąć prze-
mocą na salę spity do utraty

' przytomności bojówkarz, jednakże
został przez zebranych wyrzuco-
ny za drzwi. Zgromadzona pod
lokalem pijana bojówka,w liczbie
około 40 osób, przypuściła szturm
do drzwi. Posypało się szkło z
okien. Przy drzwiach przez blisko
10 minut członkowie Str. Narod.
powstrzymywali napór bojówka-
rzy. Przed lokalem zebrał się
tłum gapiów, przeważnie żydów.
Wśród nich, zupełnie biernie
przyglądało się tej walce paru
policjantów.

Wzywano komendanta poste-
runku, jednakże ten, choć był
poprzednio przed lokalem, dziw-
nym trafem gdzieś teraz prze-
padł. Gdy już bojówka z rykiem:
„niech żyje marszałek!” wdarła
się na salę i lada chwila mogło
przyjść do bójki zjawił się silinej-
szy oddział policji z kom. pow.
P. P. płk. Pokorskim na czele.
Wkroczył na salę i p. Niedziela
i ogłosił, że zebranie rozwiązuje,
co zebrani bojówkarze przyjęli
okrzykiem: „niech żyje!” Rozwy-
drzenie bojowców doszło jedna-
kże już do tego stopnia, że poli-
cja z trudem mogła ich z sali
usunąć. W czasie szamotaniny
przy drzwiach porozrywano ubra-
nie na jednym z narodowców,
innego przewrócono na ziemię
i posiniaczono.

Całe to zajśaie wywołało wiel-
kie oburzenie w mieście i wśród
włościan.

Dla całości tego „sanacyjno-
moralnego obrazka dodać należy,
że wychodzącym z zebrania włoś-
cianom policja odbierała legalne
odezwy Str. Narod., motywując
to tem, że będzie musiała spraw-
dzić, czy nie podlegają konfi-
skacie.

o
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DOPILNUJCIE SWYCH PRAW WYBORCZYCH!
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Jak należy sprawdzać spisy wyborców i reklamować przeciwko pominięciu w spisie.
Spisy wyborców do Sejmu i Senatu każdy ma prawo sprawdzić w biurach obwodowych Ko-

misyj Wyborczych w czasłe od 27 września do 10 października.
Sprawdzać można i trzeba nie tylko swoje własne nazwisko, ale jednocześnie i nazwiska członków

rodziny, współmieszkańców, domowników i wogóle osób, któremi się interesujemy.
W tem samem biurze Obwodowej Komisji

1) spis wyborców do Sejmu i 2) spis wyborców do Senatu.
Należy sprawdzić nie tylko, czy dana osoba została umieszczona w spisie, ale również, czy jej na-

zwisko, imię i adres zostały podane dokładnie (aby potem nie było z tego powodu trudności przy gło-
sowaniu).

wyborczej można i trzeba sprawdzić jednocześnie:

Każdy ma prawo wnosić do właściwej Obwodowej Komisji Wyborczej reklamacje przeciwko pomi-
nięciu w spisie wyborców nie tylko jego samego, ale i jakiejkolwiek innej osoby.

Reklamacje mogą być zbiorowe, t. j. jedna reklamacja może dotyczyć nie tylko jednej, ale je-
dnocześnie większej liczby 'osób.

Reklamacje można zgłosić bądź ustnie, bądź na piśmie.

Reklamację ustną należy zameldować przewodniczącemu Komisji Wyborczej,
dyżurującemu w biurze członkowi Komisji Wyborczej i dopilnować,
wskazujący: 1) nazwisko i adres reklamującego, 2) imiona, nazwiska i adresy osób, których reklamacja
dotyczy i 3) dokumenty przedstawione na poparcie reklamacji.

Reklamacja pisemna musi być podpisana przez osobę reklamującą i złożona w biurze Komisji Wy-
borczej na ręce przewodniczącego lub jego zastępcy. (Wzór reklamacji pisemnej podany jest obok).

Przy meldowaniu reklamacji

z ksiąg ludności i t. p.

przynajmniej
poświadczony przez rządcę domu wyciąg

jego zastępcy, lub
aby zaraz spisany został protokół,

należy złożyć (lub przynajmniej okazać przewodniczącemu Komisji dla
odnotowania), dowody, stwierdzające wiek i miejsce zamieszkania osób,
oraz okoliczność, że mieszkają one w danym okręgu wyborczym,
dowodami takiemi mogą być: paszport, legitymacja służbowa,

których reklamacja dotyczy,
od 29 sierpnia 1930 r.;

Ostateczny termin zgłaszania rekiamacji upływa w dniu 11 października r. b.
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Diieńpoliycny.
Sprostowanie arytme-

tyczne.
Jak wiadomo p. prem. Piłsud-

ski w ostatnim swym wuwiadzie
stwierdził, że:

„panowie posłowie, którzy by-
li urzędnikami państwowymi. po
zakończeniu swójej służby w Sej-
mie, wracają do służby państwo-
wej. Takich panów okazało się
do 40-tu".

„Robotnik" prostuje cyfrę po-
wyższą w ten sposób:

„Stronnictwa opozycyjne w
swoich zespołach parlamentar-
nych mają 41, a nie 40 urzędni
ków państwowych, urlopowanych
zgodnie z przepisami ustawy kon-
stytucyjnej na czas trwania ka-
dencji sejmowej.

Natomiast stronnictwo rządowe
B.B.W.R. w samym klubie swoim
liczy „tylko” 37 urlopowanych
urzędników państwowych. Liczbą
tą nie są objęci: ministrowie i
profesorowie wyższych uczelni.

Stosunkowo zatem biorąc
„proceder" urzędnika państwo-
wego uprawia więcej posłów sa-
nacyjnych, niż opozycyjnych*.

Jak robią Korfantego
„Oszustem“.

Polska Agencja Telegraficzna
podala komunikat, jakoby wladze
nadzorcze Banku šląskiego wnio-
sły do prokuratury skargę prze-
ciw b. pos. Korfantemu i jakoby
prokurator sądu okręg. w Kato-
wicach na tej podstawie zarzą-
dził jego „zatrzymanie*. Równo-
cześnie cytuje urzędowa agencja
decyzję sędziego śledczego z 27
bm., który miał zarządzić tym-
czasowe aresztowanie p. Korfan-
tego, jako środek zapobiegawczy
— a to „upatrując w inkrymino-
wanym Korfantemu czynie cechy
przestępstwa, przewidzianego ar-
tykułem 591 k. k. traktującym o
oszustwie" (!)

Należy tu wyjaśnić, że pos.
Korfanty zasiadał w Radzie Nad-
zorczej Banku Sląskiego i był jej
prezesem przed sześciu (!) laty, i
jeszcze w roku 1924 za czasów
gdy p. Władysław Grabski był

premjerem, mandat ten złożył.
Byłoby rzeczą conajmniej zdu-
miewającą, że o „oszustwie” (?!)
przypomniał sobie Bank Sląski i
prokurator dopiero po upływie
tak długiego czasu! Zdumienia
jednak budzić fakt ten nie bę-
dzie, ba zdobycie przez sanację
jakichś pozorów dla śledztwa jest
konieczne, a za czasów sanacyj-
nych tak łatwe!

„Niech żyje Sejm".

„Robotnik“ przypomina głoś-
ną przed kilku miesiącami spra-
wę p. Piotrowskiego z Makowa,
który powitał orszak Prezydenta
Rzeczplitej okrzykiem: „Niech ży-
je Sejm! Precz z dyktaturą“.
Okrzyk ten poruszył do żywego
towarzyszącego Prezydentowi na-
czelnika wydziału bezpieczeństwa
województwa warszawskiego, p.
Raczyńskiego. Polecił on licznie
skonsygnowanym policjantom are-
sztowanie tow. Piotrowskiego.

Policjanci z komendantem
miejscowego posterunku, Orłow-
skim, nader gorliwie wykonali roz-
kaz przełożonego i to do tego
stopnia, że prowadzili p. Piotrow-
skiego przez całe miasto z rę-
koma w tył wykręconemi. Nie
obeszło się, rzecz prosta, bez
szturchańców i kolbowań. Sku-
tek — nadłamanie kości ramie-
niowej, stwierdzone przez foto-
grafję Roentgena, unieruchomie-
nie na dłuższy czas ręki prawej:
obrażenia, zakwalifikowane przez
lekarza jako ciężkie uszkodzenie
ciała.

P. Piotrowski wniósł do pro-
kuratora Sądu Okręgowego w
Mławie skargę na p. Raczyńskie-
go za nadużycie władzy urzędo-
wej, zaś na policjantów, wyko-
nawców rozkazu zwierzchnika, o
zadanie ciężkiego uszkodzenia
ciaia. P. prokurator wyinterpre-
tował jednak, że w czynnościach
osób, wskazanych przez pana
Piotrowskiego... niema cech prze-
stępstwa.

P. Piotrowski odwołał się z
zażaleniem do prokuratora Sądu
Apelacyjnego w Warszawie, któ-
ry w ostatnich dniach nadesłał
swe postanowienie, zatwierdzają-
ce w całości stanowisko proku-
ratora mławskiego.

 

W raju sowieckim.
B Potęga ciemnoty.

Wrogi stosunek władz sowiec-
kich do religji wywołał w Rosji
zupełny chaos religijny. Olbrzy-
mia masa sekt, towarzystw, bractw
i innych organizacji pozbawio-
nych prawa legalnego istnienia,
stanowi obecnie jedyną pociechę
dla ludzi, którzy nie przestali wie-
rzyć. Te nielegalne organizacje
są jednak równocześnie czynni-
kami zupełnego rozkładu społe-
czeństwa, na czele ich bowiem
stoją często ludzie, dla których
religja jest tylko frazesem.

Ochaosie, jaki wytworzył się
ostatniemi czasy w Rosji na tle
religjjnem świadczą głosy prasy
sowieckiej.

Oto np. wieś Olbisz, w okoli-
cach Zytomierza, przeszła nieda-
wno na nową „wiarę*. Kapłanem
sekty jest chłop, Jan Szydłun,
który przed kilku dniami utopił
w rzece dwoje swych dzieci,
„przynosząc ofiarę Bogu za przy-
kładem Abrahama". Sledztwo usta-
liło, że sekciarze ze wsi Olbisz
odbyli kilka zebrań religijnych i
postanowili pozbyć się dzieci, nie-
godnych swych rodziców, bo za-
rażonych komunizmem w szko-
łach. Ogółem w tej wiosce zgi-
nęło 63 dzieci w wieku od 6 do
15 lat.

We wsi Makówka, pod Mo-
skwą, komunista i prezes jaczejki
bezbożników, Guszczenko, wyspo-
wiadał się i poprosił popa o przy-
jęcie go w poczet członków gmi
ny wierzących. Po uroczystem na-
bożenstwie, Guszczenko wygłosił
przemówienie  przeciwsowieckie,
e następnie udał się do okręgo-

wego biura partji, gdzie zastrzelił
wybitnego komunistę, Androno-
wa.

Po zabójstwie  Guszczenko
uciekł do lasów i tam założył
sektę p. n. „Dziesięcioro przy-
kazań".

Były komunista propaguje
wśród chłopów „błąd Mojżesza”,
który nigdy nie otrzymywał od
Boga 10-ciu przykazań, lecz tylko
dziewięć. Przykazanie „nie zabijaj”
sam wymyślił.

Wyznawcy tej sekty utworzyli
obecnie religijno-partyzancki od-
dział, urządzający okrutne polo-
wania na komunistów wiejskich.
W okolicach Samary powstała

sekta kobiece, która liczy w swych
szeregach olbrzymią ilość włościa-
nek. Sekciarki obcinają sobie
prawą pierś. Ta potworna sekta
nie tłumaczy swym wyznawczy-
niom przyczyn okrutnej operacji,
dziesiątkującej ciemną masę chło-
pek. :

Trudno wyliczyć olbrzymią
ilość podobnych „praktyk sek-
ciarskich", gdyż według ostatnie-
go sprawozdaniapism sowieckich
w państwie „kroczącego wielkiemi
krokami ku kulturze proletarja-
tu", istnieje około 2-ch tysięcy
sekt.

iTrudności żywnościowe
w Leningradzie.

W związku z nader ograniczo-
ną ilością produktów  spożyw-
czych na wolnym rynku lenin-
gradzkim, ceny wzrastają z dnia
na dzień, przyczem starania ko-
operatyw opanowania choć czę-
ściowo rynku nie osiągają rezul-
tatów, gdyż jedynie wskazany w

danym wypadku środek — rzu-
cenie na rynek spożywczy więk-
szej ilości produktów jest nie do
zastoscwania tak z powodu bra-
ku odnośnych artykułów żywnoś-
ciowych, jak i ze względu na
szwankujący aparat organizacyjny
centrali kooperatyw leningradz-
kich, który, jak wykazał toczący
się obecnie proces, sprzedawał
większe ilości brakujących towa-
rów prywatnym kupcom, t. zw.
„czastnikóm” po cenach wygóro-
wanych.

Niewielkie ilości wydawanych
przez kooperatywy normowanych
produktów na zasadzie posiada-
nych książeczek żywnościowych,
zmusza ludność do zaopatrywa-
nia się na rynku prywatnym
głównie w masło, jajka, olej i
tłuszcze, których brak daje się |
odczuwać najdotkliwiej.

WZÓR REKLAMACJI.
Do (wymienić numer) Obwodowej Ko-

misji Wyborczej

w (wymienić miejscowość).

Reklamacja.

Wnosi: (wymienić imię i nazwisko
reklamującego), zamieszkały w .....

przy GICyć 5 UT Nr. ... W spisie

wyborców do Sejmu (albo do Senatu)
obwodu głosowania Nr. (wymienić Nr.

obwodu) porninięto niesłusznie następu-

jące osoby:

1) wymienić dokładnie imie, nazwi-
sko, datę urodzenia i miejsce zamie-
Szkania.

Z załączonych przy niniejszym do-

kumentów, a mianowicie (wymienić zło-
żone dokumenty) widać, że wymienione

wyżej osoby mają prawo wyborcze do

Sejmu (albo do Senatu)

Wobec powyższego i na zasadzie
art. 35 Ordynacji Wyborczej proszę o
uzupełnienie listy wyborców przez wpi-
sanie do niej osób wyżej wymienionych

Data
Podpis reklamującego.

Trudności aprowizacyjne, zwięk-
szające się stale kolejki osób
oczekujących na każdy produkt,
wydawany w  kooperatywach,
wszystko to sprzyja podnoszeniu
cen przez włościan, przy jedno-
czesnej spekulacji, w swym wy-
niku powodującej obniżenie war-
tości siły nabywczej rubla sowie-
ckiego, która spadła w ostatnich
sześciu tygodniach o  przeszio
60 proc.

Ucieczka od rubla papierowe-
go i chowania srebrnego bilonu
spowodowało na rynku prywat-
nym kolosalny popyt na złote
carskie ruble, przyczem przecięt-
na cena 10 rb. w złocie wynosi
120—125 rb., co dla włościan jest
najlepszym wskaźnikiem przy u-
staleniu cen na artykuły żywno-
ściowe.

 

 

aDs
Porozumienie Stron. Narodowego

z Ch. D. w Lidzie.
Z Lidy donoszą nam: dn. 1

b. m. odbyło się w Lidzie zebra-
nie delegatów Stronnictwa Na-
rodowego i  Chrześcjańskiej
Demokracji z okręgu lidzkiego.
W wyniku obrad postanowiono
na tym terenie prowadzić w
spólną pracę i wyłoniono komitet
wyborczy.

Prezesem komitetu został je-
dnogłośnie wybrany ks. prob.

Moroz z Różanki, pow. szczu-
czyńskiego, sekretarzem został
radny m. Lidy, por. rez. Jasiewicz.

Komitet wyborczy okręgu lidz-
kiego prowadzi jednocześnie per-
traktacje, celem uzgodnienia
akcji wyborczej w okręgach: no-
wogródzkim święciańskim i wileń-
skim. Ze strony ludności kornitet
spotyka się z powszechną sym-

patją.

KRONIKA.
Ujęcie sprawców mordu i rabunku przy

ui. Popławskiej.
Akcja organów służby bezpieczeństwa m. Wilna, mająca na celu wy-

krycie sprawców mordu Franciszki Kołodzinowej, doprowadziła do ujęcia
w dniu 30 września o godz. 23-ej sprawców tego mordu,

się: wnuk zamordowanej Bolesław Kołodzin,
W czasie akcji,Wiktorewicz, zawodowy złodziej.

którymi ekazali
oraz jego przyjaciel ignacy

organa służby bezpie-
czeństwa zdołały ustalić, iż sprawcy, bezpośrednio po dokonaniu mordu,

t. j. wieczorem, dnia 27.1X zwrócili się do paserów wileńskich w celu spie-

niężenia zrabowanej biżuterji, oraz rosyjskich rubii srebrnych. Obaj zbro-

dniarze ujęci zostali przez funkcjonarjuszy wydziału śledczege m. Wilna w

pociągu, w chwili, gdy zamierzali uciec z Wilna, prawdopodobnie do Z. $.
Wobec niezbitych dowodów ich winy, które zebrane zostały przez

policję (daktyloskopijne odbitki śladów na miejscu przestępstwa), obaj
zbrodniarze z całym cynizmem przyznali się do dokonania morderstwa.

Z ich zeznań wynika, że Šš. p. Franciszka Kołodzin breniła się i w czasie

tej obrony podrapała Kołodzinowi policzek paznokciami. Wówczas Keło-
dzin zakneblował jej usta swoją chustką, zaś Wiktorowicz udusił staruszkę.

jak śledztwo wyjaśniło, 2 koperty od zegarków bandyci sprzedali za
zł.80 Chaimowi Oszerowi (Wileńska 26), ten zaś odsprzedałje jubilerowi Ger-
szunowi (Niemiecka 31), który zrobił z nich 36 krzyżyków i 31 kolczyków.
Odebrano Im te przedmioty.

Sprawy miejskie.

— Praca dla pracowników
budowlanych. Wczoraj została
podpisana umowa między spół-
dzielnią chrz. związku pracowni-
ków budowlanych a Magistratem
na ułożenie 3000 metrów kolei
na Lipówce. Wczoraj. dzisiaj i ju-
tro trwają zapisy robotników na
pracę, w pierwszym rzędzie robo-
tników, zwolnionych niedawno
przez Wydział Opieki Społecznej-
Mag'stratu m. Wilna.

Praca nad układaniem kolei
rozpocznie się w piątek. (w)

— Opuszczona ulica Stry-
charska. Właściciele i mieszkań-
cy domów przy ul. Strycharskiej
w Wilnie zwrócili się do Magi-
stratu z prośbą o zaopiekowanie
się tą ulicą. Ulica ta pomimo,
że jest fabryczną, gdyż przy niej
znajdują się 4 cegielnie opusz-
czona jest przez Magistrat całko-
wicie. Nie ma tutaj ani bruków,
ani chodników, ani światła. Brak
bruków piszą mieszkańcy tej uli-
cy czyni to, iż w czasie jesien-
nym i wiosennym grzęźniemy w
błocie; dzieci nasze, które chodzą
do szkół, częstokroć w wieczór
jesienny, wracając ze szkoły po
drugiej zmianie lekcyj, grzęzną w
błocie do tego stopnia, iż same
wydostać się z tego błota nie
mogą i dopiero na ich wołania
o ratunek przybywają z mieszkań
starsi i pomagają im wygrzebać
się z błota; do tego trzeba dodać,
iż nie mamy na ulicy elktrycz-

ności i ani jednej latarni, a jas-
nem się stanie, iż chodzenie na-
szą ulicą do łatwych i przyjem-
nych nie należy. Wskutek błota
na ulicy męczą się również nie-
wypowiedzenie i niepotrzebnie
konie, wożące ciężary (cegły itp.)
z cegielni i do znajdujących się
tam cegielni.

Sprawy administracyjne.
— Zakaz sprzedaży silnych

nabojów do fiowerów. Min.
Spraw Wewn. zarządziło, aby wo-
bec powtarzających się nieszczę-
śliwych wypadków z bronią pal-
ną, władze administracyjne dopil-
nowały stosowania specjalnych
zasad przy wydawaniu młodzieży
zezwoleń na broń sportową, na
t. zw. flowery. Właścicieli skła-
dów broni i amunicji powiado-
miono już, że sprzedawanie oso-
bom nieletnim nabojów daleko-
nośnych wszelkiego typu jest
wzbronione. Przy zakupnie flowe-
rów właściciele składów broni
mają żądać od rodziców, względ-
nie opiekunów wyraźnego zaznas-
czenia w deklaracji gwarancyj-
nej. że nabojów dalekonośnych
małoletnim wydawać nie będą.

Sprawy podatkowe.
— Zniżenie kar za zwłokę..

Minister Skarbu wydał zarządze-
nie, aby od wszelkich wpłat usku-
tecznianych na poczet nieodro-.
czonych i nierozłożonych na ra-
ty zaległości w podatkach bezpo-
średnich i opłatach stemplowych
bez względu na czas ich powsta-

nia pobierano jeszcze w ciągu
października 1930r. kary za zwło-
kę w wysokości znižonej do 1!/,
proc. miesięcznie, licząc od usta-
wowego terminu płatności.

Sprawy rolne.
— Sprawa nowelizacji usta-

wy o ochronie lasów. Wdniach
najbliższych zostanie zakończony
opracowany przez Związek Wła-
ścicieli Lasów projekt noweli-
zacji dotychczasowej ustawy o
ochronie lasów. Projekt ten po
uchwaleniu go przez zarząd Zw.
na posiedzeniu, które odbędzie
się w dn. 2 października, zostanie
przesłany Ministerstwu Rolnictwa,
poczem będzie przedmiotem obrad
specjalnej konferencji rzeczoznaw-
ców oraz przedstawiciel sfer za-
interesowanych, która ma się od-
być w dniach 13 i 14 październi-
ka r. b.

Z życia stowarzyszeń.
— Walne doroczne Zgroma-

dzenie Wileńskiego Towarzy-
stwa Filharmonicznego odbę-
dzie się dziś w siedzibie Związku
Literatów (Ostrobramska 9), w
pierwszym terminie o godz. 6-ej
i pół wiecz., w drugim zaś—bez
względu na liczbę zebranych —
o godz. 7 ej.
— Zjazd b. Wileńskiego Ba-

onu Harcerskiego. Komitet Or-
ganizaeyjny Zjazdu zawiadamia,
iż Zjazd, zgodnie z wolą p. gen.
Zeligowskiego, odbędzie się nie
w dniach 8 i 9, lecz 18 i 19 paź-
dziernika r b.
— Zebranie koleżeńskie. Ju-

tro, t.j. w piątek 3 b.m. o godz.
8-ej wiecz. odbędzie się w cukier-
ni K. Sztralla przy ul. Zamkowej
zebranie koleżeńskie wychowan-
ków b. szkół średnich rosyjskich
do 1905 r., a mianowicie 1i 2
gimnazjum i szkoły realnej. Na
ostatnim zjeździe  koleżeńskim
uchwalono zebrania takie odby-
wać raz na miesiąc każdego 3.

Sprawy akademickie.
Zarząd Stowarzyszenia

Bratnia Pomoc Polskiej Młodzie-
žy Akadem. U.S. B. w Wilnie po-
daje do wiadomości, 1ż z dniem
1 października r. b. urzędowanie
Biura i Agend Stowarzyszenia od-
bywać się będzie normalnie, t. j.
między godz. 1—3 pop. i od 7—9
wiecz.
— Mensa Akademicka. Kie-

rownictwo działu gospodarczego
podaje do wiadomości Sz. kol.,
iż obiady w gruntownie odresta-
urowanej Mensie Akademickiej
wydawane będą z dniem 1 paź-
dziernika r.b. od godz. 12 min. 30,
do godz. 4 min. 30, celem wygo-
dy i uniknięcia natłoku.

Poczta i telegraf.
— Paczki zagranicę. Wileń-

ska dyrekcja poczt i telegrafów
wydała zarządzenie do podległych
organów, którym zwraca uwagę,
że paczki kierowane zagranicę
niezabiezpieczone w sposób prze-
pisany mogą być wegług prze-
pisów międzynarodowych niszczo-
ne, zaś nadawcy będą pociągani
do odszkodowania za ewentualne
uszkodzenie przesyłki. d.
— Listonosze obowiązani

są usprawiedliwić się z niedo-
ręczonej przesyłki. Władze pocz-
towe stwierdziły, że na terenie
dyrekcji wileńskiej szereg urzę-
dów pocztowych nie stosuje się
do przepisów 0 oznaczaniu na
przesyłkach pocztowych powodu
ich niedoręczenia.
W związku z tem dyrekcja

pod karą odpowiedzialności po-
leca urzędom pocztowym ściśle
przestrzegać odnośne LKA

Kronikapolicyjna.
Kradzież bielizny. W dniu 30

września Łozowska Szosa, Kalwaryj-
Ska 59 zameldowała, że z jej mieszka-
nia skradziono różnej garderoby dam-
skiej i męskiej, oraz bielizny na sumę
1200 złotych.

— Wykradziono masło z piwnicy.
W dn'u 3 września Kondratowicz Mi
chał, Wileńska 29, zameldował, iż z pi-
wnicy skradziono mu masła na sumę
150 złotych. Kradzieży dokonali B=lce-
wicz Michał, Dąbrowskiego 3 i Giryn
„Michał, Ludwisarska 12, którzy oświad-
czyli, iż masło to sprzedali w różnych
sklepach spożywczych.

— Zderzenie taksówki z autobu-
sem. W dniu 30 ub. m. przy zbiegu
ulic Mickiewicza i Wileńskiej nastąpiło
zderzenie dorożki samochodowej 38296,
rowadzonej przez $zofera Jackiewicza
ładysława, Sołtańska 26 z autobusem

Nr. 38021, kierowanym przez szofera
Zubowa Feliksa, Lwowska 16. Winnym
wypadku jest szofer Jackiewicz, który
rozwinął  niedozwoloną wśródmieściu
szybkość, dochodzącą do 60 kilometrów
na godzinę. Wypadków z ludźmi nie
było. Samochody uszkodzono.

— Afera dezertera. Wdniu30
września w jednej z melin złodziejskich
został zatrzvmany notoryczny dezerter
Bołtuć Eugenjusz, poszukiwany przez
41 p. p. w Suwałkach.

— Maszyna której nikt nie chciał
kupić. W dniu 30 września znaleziono
w ogrodzie przy ul. Końskiej Nr. 4, ma-
szynę do pisania, skradzioną w kasie
powiatowej przy ul. Słowackiego Nr. 11.
Sprawców narazie nie wykryto.

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

Dziś w dalszym ciągu „Kres wędrówki"
Szerriff'a.

— „Młody las". Z okazji 25-cio
lecia strajku szkolnego Dyrekcja Te-
atrów wystawia wkrótce „Młody las"
J. A. Hertza, sztukę osnutą na ile prze-
żyć młodzieży naszej w szkole rosyj-
skiej.

— Teatr Miejski w Lutni".
Nieśmiertelna komedja A. Fredry „Pan
Jowiałski* ukaże się dziś poraz 8-my.

W przygotowaniu najnowsza angiel-
ska  komedja współczesna Erwina
„Pierwsza pani Frazerowa".

— Występ artystów hiszpań-
skich. Znakomita para artystów hisz-
pańskich Joze Padilla, wszechświatowej
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Jakkolwiek wypadanie włosów i
tworzenie się nowych jest czynnością
fizjologiczną, to jednakże w pewnych
warunkach czy to na tle dziedzicznem,
czy też na tle zaburzeń w wydzielaniu
się łoju, czy to na skutek nieprzestrze-
gania nigjeny i czystości oraz po nie-
których chorobach proces wypadania
jest o wiele bardziej nasilony, niż pro-
ces regeneracji, co w konsekwencji
prowadzi powoli ale nieuchronnie do
całkowitego wyłysienia. W tych wypad-
kach interwencja w kierunku popierania
regeneracji jest nietylko wskazana ale
konieczna.

Moglibyśmy Szan. Czytelnikom po=
lecić doskonały i niezawodny środek
który ukazał się po kilku latach mo-
zolnych badań i doświadczeń Wyniki
otrzymane po zastosowaniu tego środ
ku były wprost sensacyjne wzbudzając
zdumienie u specjalistów, przytem jest
o tyle bardziej wartościowe, że łączy
w sobie właściwości zapobiegawcze i
lecznicze, dzięki czemu stosowanie jego
jest znacznie ułatwione Środkiem tym
jest „TRYZADOR*. Dr. R.

sławy kompozytor i znakomita pie-
śniarka Lidja Ferreira wystąpią w Wil-
nie z jednym tylko koncertem w sali
teatru „Lutnia* w niedzielę najbliższą
5b. m.

— Występ Elny Gistedt. Niezróć
wnana artystka Elna Gistedt wystąpi
raz jeden tylko we wtorek 7 b. m. w
Teatrze „Lutnia" w otoczeniu wybit-
nych sił rewjowych stolicy.

— Niedzielne widowiska popo-
łudniowe po cenach zniżonych wy-
pełni w Teatrze na Pohulance komedja
Blizińskiego „Rozbitki*, w Teatrze „Lu-
tnia* „Nad polskiem morzem“ J. Rącz-
kowskiego. Począttek o godz. 3 min. 30
po poł.

— Recital skrzypcowy Dubiskiej
o będzie się w piątek 3 b. m. w Te-
etrze „Lutni“.

Program zapowiada szereg nowošci
repertuaru  skrzypcowego, jak np.:
Poėme“ Chausson, „Gitana“, Kreisle-
ra, „Danse espagnole“ Kreislera, oraz
Sonatę—Vivaldi, Suitę—Bacha i t. d.

Początek o godz. 8 w
Polski Kino - Teetr. W dniu

28 września r. b. został otwarty w Wil-
nie przy ul. Wielkiej Nr. 36, polski Ki-
no - Teatr „Stylowy”, w nowym pięknie
odrestaurowanym lokalu. Wyświetlane
będą filmy 0 wysokiej wartości arty-
stycznej, ilustrowane przez specjalnie
dobrany zespół artystyczny.

POLSKIE RADJO WILNO.
Fala 363 mtr.

Program:

Czwartek, dnia 2 paždziernika 1908 r.
11,58. Sygnał czasu.
12,10. Transm. z Warsz. Pogadanka:
12,35. Muzykaz płyt.
15,00. Transm. z Warsz. Odczyt

tur.-kraj.
1620. Audycja dla dzieci.
17,35. Transm. z Warsz. Odczyt

i koncert.
19,00. Pogadanka radjotech iczna.
19,25. „Beethoven w świetle wla-

snych listów* — odcz. wygł Witold Hu-
lewicz.

20,00. Koncert laureatów Pańsstw.
Konserw. w Rydze i muzyka tan.

Cudowna dzwonnica.
Niedawno w jednej z małych miej-

scowości angielskich, Stoke Poges,
wieczorem zgromadził się wielki tłum
ludzi przed kościołem.

Nie działo się nic osobliwego, tylko
rozległ się głosz wieży kościelnej A

ponadzwonów, który płynął w dal,
wioską.

Ale oto nagle, ku niezmiernemu
zdziwieniu tłumu, dźwięk dzwonów za-
czął się mnożyć, wibrować na różne
niesłyszane tutaj tony, łączyć się z sze-
regiem niewidzialnych dzwonków w
iękne harmonje, niby pieśni, niby nie-

biańskie jakieś śpiewy. Oto słychać
harmonje dzwonów Westminsterskich,
a znów za chwilę słynne dzwony Yorku
grają potężną pieśń.

Ludzie oniemieli z zachwytu i zdzi-
wienia. To cud prawdziwy.

Ta zagadka wkrótce się wyjaśniła.
Miejscowy ksiądz, radjo - amator spła-
tał swoim parafjanom wspaniałego figla.
Oto zaintstalował on na dzwonnicy gi-
gantofon Marconiego, poczem usiawil
tam doskonały gramofon z amplifikato-
rem radjowym i nadał słynne koncerty
dzwonów nagrane na płyty granofonowe.
Złudzenie było zupełne.

Zaiste nieograniczone możliwości
zastosowań powstają przed tworami
genjuszu Marconiego! Kto wie, czy nie
należałoby ogłosić konkursu na pomy-
sły nowych zastosowań nrządzeń roz-
głośnikowych Marconiego.

Swiat maleje, przestrzeń znika,
eter rozbrzmiewa tysiącami głosów,
światła same zapalają się i gasną o ty-
siące kilometrów... Marconi...

DZIŚ 5

w RADJO

*Yc

Z POGRANICZA.
Wysiedlenie marynarzy

polskich.
W dniu wczorajszym na od-

cinku N. Troki z granic Litwy zo-
stali wysiedleni Jan Strzałkowski
i Zygmunt Szewczykowski mary-
narze polskiej handlowej mary-
narki. Zostali oni aresztowani pod
zarzutem szpiegostwa w  Kłajpe-
dzie i przetrzymani w więzieniu
w ciągu 25 dni. Wobec niestwier-
dzenia winy, władze litewskie wy-
siedliły marynarzy.

Samoloty litewskie nad pol-
skiem terytorjum.

Onegdaj nad powiatem bra-
sławskim przeleciały dwa samo-
loty litewskie, które skierowały
się ku granicy sowieckiej.

Ujęcie dezerterów.

Dnia 27 bm. w rejonie odcin-
ka granicznego Marcinkańce uję-
to dwóch podejrzanych osobni-
ków usiłujących zbiec do Litwy.
Zatrzymany okazali się M. Szydler
i J. Dzinszyc, zpow. Grodzien-
skiego. Usilowali oni zbiec przed
poborem. d

  

 

GODZ. 20-15

Koncert
laureatów
estońskich.

 

  
  

 

„Niczyje życie czyste w za-

miaracb a nieustraszone w walce,

nie przeminie, nie uczyniwszy dru-

gicb czystymi i silniejszymi”.

(Owen Meredith).
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2 Kraju.
Żona udusiła, a następnie

powiesiła męża.

We wsi Smolewicze, gm. ho-
łownickiej, na strychu domu Ja-
na Fugustowicza znaleziono po-
wieszone zwłoki właściciela za-
grody.

Ponieważ sprawa ta wydała
się nadzwyczaj podejrzana po-
licji, wszczęto dochodzenie, w
wyniku którego ustalono, iż żo-
na Augustowicza, Jadwiga, przy
pomocy przyjaciela swego, nieja-
kiego Przeleckiego, udusiła pod-
czas snu męża, poczem dla upo-
zorowania samobójstwa  powie-
sili FAugustowicza na pułapie
strychu. d.

Sport.
Wielki sukces Rana w Ame-

ryce.
Wczoraj odbył się w Chicago

mecz bokserski pomiędzy zna-
nym polskim bokserem zawodo-
wym Edwardem Ranem a ame-
rykaninem Georgiem Kerwirem.
Spotkanie skończyło się wielkim
sukcesem Rana, który znokauto-
wał amerykanina już w drugiej
rundzie. (Pat).

Wiadomości drobne.

Polscy kawalerzyści zostali za-
proszeni na 6 i 12 listopada do
Ameryki.

Polski Zw. Tow. Wioślarskich
ogłosił oficjalną listę punktacji
klubów 1) K. W. 04. Poznań 590,5

Ds 25 E MOP E R

bów, które zajęły pierwsze miejsca
w regatach klasyfikacyjnych. To
też nie znajdujemy tutaj ani P.K.S.,
ani 3 p. sap., ani nawet A. Z. S$.
(Wilno), który w ubiegłym roku
zajmował zaszczytne miejsce na
czele tabeli. W tym roku, jak wi-
dzimy, tabela bardzo się zmieni-
ła, a 1l-te miejsce, zajęte przez
Wil. T. W., uważać należy dla te-
go klubu za bardzo zaszczytne,
wziąwszy pod uwagę, że klub ten
w tym roku przeżywał kryzys go-
spodarczy, wyładowując całą swo-
ja energję przy budowie nowej
przystani.

Wzorem lat ubiegłych, bokse-
rzy chcą urządzić w listopadzie
mecz dwóch reprezentacyj Po-
znań—Wilno.

Teodor Szteker walczy w Bu-
dapeszcie w zawodach zapaśni-

Ww!

 

KEN

Bieg kolarski Warszawa —
Gdynia.

W niedziele zakończy się bieg
kolarski Warszawa—Grudziądz —
Gdynia — Toruń — Warszawa. Za-
wody mają charakter zbratania
się kolarzy z morzem. Do zawo-
dów staje rmoc zawodników, któ-
rzy walczyć będą o cały szereg
cennych i honorowych nagród.

Ja. Nie.
  

-Ciągnienie loterji pań-
stwowej.

W dziewiętnastym dniu ciąg=
nienia 5-ej klasy 21-ej polskiej lo-
terji państwowej, główniejsze wy:
grane padły na numery następu-
jące:

Zł. 25000 na nr. 23279 91210.
Zł. 20000 na nr. 40631.

rad 227
 

156470 174282 199493 202328
206311 208669.

WARSZAWA. (Pat). W 20-tym
dniu ciągnienia 5-tej klasy 21-ej
Polskiej Państwowej Loterji Kla-
sowej główniejsze wygrane padły
na numery następujące:

20 tys. zł. — na Nr. 141610,
10 tys. zł. — 40225, 5 tys. zł. —
70599 103321.

GIEŁDA
WARSZAWA 1.X fPat.)

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' į.
Wiochy 46,73—46,85 —46,06.
Paryž 35,01—35,10—34,92.
Praga 26,47—26,54—26,41
Szwajcarja 173,13--173,56—172,70.

ROZMAITOŚCI.
Włoszkom nie wolno palić

papierosów.
Mussolini wielokrotnie już po-

dejmował kampanję przeciwko
zbytniej swobodzie dzisiejszych
kobiet. Ostatnią bronią, wyto-
czoną przez dyktatora przeciwko
płci pięknej, jest rozporządzenie,
zabraniające kobietom palenia
papierosów w lokalach publicz-
nych.

Każda niewiasta, która odważy
się na zapalenie papierosa pu-
blicznie może być natychmiast
aresztowana i ukarana więzieniem
lub grzywną.

Pierwszą kobietą, która na tem
polu miała zatarg z policją, jest
znana aktorka medjolańske, Ma-

Na gapę pod wagonem pkt. 2) B.T. W. 215,5 pkt. 3) A.ZS. Czych o mistrzostwo zawodowców: 7) 300Q na nr. 14375 55247 $łokholm239,68-240,28--239,03 rja Flessandri. Artystka ta, je-
z Moskwy do Warszawy. Warszawa 136 pkt. 4) K. W. Wi- <ałego świata. j „69224 88791 173144 173855. Gdańsk 173,40. | AH dząc śniadanie w jednej z restau-

sła 118,5 pkt. 5) T. W. Włociawek Polski Zw. Hokeja na lodzie Zł. 2000 na nr. 42341 59123 Berlin w obrotach prywatnych 212,32. racyj medjolańskich, zapaliła pa-
Onegdaj w pociągu między- 79 pkt. 6) Syrena 77 pkt. 7) So- Organizuje trenningowy obóz w 93140 110661 189143. Papiery procentowe: pierosa po wypiciu kawy. Załed-

narodowym Moskwa—Warszawa kół Kraków 66,5 pkt. 8) Tryton Matowicach na sztucznym lodzie. Zi. 1000 na nr. 5994 20082 Pożyczka inwestycyjna 110, 3', bu. wie jednak to zrobiła, zbliżyło
na stacji  Stołpce znaleziono 425 pkt. 9) War. T. W. 40 pkt. Przyznać należy, że w liczbie 18 47118 69171 71148 73341 126795 dowlana 50—5010 50, 109, kolejowa się do niej dwu policjantów, któ-
ukrytych pod wagonem dwóch 10) W. W. W. Poznań 28 pkt., a najlepszych hokeistów znajduią 165950 169447 173144 184280 10350—103,75, 5%, konwersyjna 5550, rzy ujęli Alessandri za ramiona
15 letnich chłopców, którzy z dopiero teraz Wil. T. W. 25 pkt., się również i nasi hokeiści jak 1gg349 191105 195149 199898  uremekiezą By, warczawokie 7256 wyprowadzili z restauracji i po-

' Moskwy przyjechali ukryci pod dalej, wśród całego szeregu in. Godlewski Józef i Czesław, Wiro- 203294. T1-11,25, 50), WA ZSNSKIAZO, BO kioc: wiedli przez ruchliwe ulice do
wagonami. nych klubów, znajdujemy również Miro, Okułowicz i inni. ZŁ 600 na nr. 5170 14358 skie dolarowe 97,50, 7%, ziemskie dola- dyrekcji policji.

Podróżni „na gapę” oświad- i Pogoń Wilno z 10 punktami. Hallo słuchacze radja. 15603 15746 26196 42247 42527 rowe 76,50. Ze względu na osobę znanej
czyli, iż zbiegli z moskiewskiego Pogoń ma za sobą jeszcze sześć W najbliższy poniedziałek ko- 59795 64663 69617 71589 72121 Akcje; artystki dyrektor policji okazał
zakładu wychowawczego i przy- klubów. Punktacja ta nie obej- munikat sportowy wyjątkowo wy- 77382 85069 85689 86945 88559 , Ea GEp g6% się wyjątkowo „łagodny” i wymie-
byli do Polski w poszukiwaniu muje wszystkich klubów wioślar- głoszony zostanie nie o 17.20, a 93223 101016 101260 102832  qachowice 11,59, Zialcafawski 30,50, Tzyl jej karę w kwocie 200 Ii-
chleba i pracy. skich w Polsce, a dotyczy tch klu- o 16.5. 113174 128989 131870 144986 Klucze 76. rów. e
DOOR I II TTT ITT III OT KHONEATS I i KTTI WSO:WORD PORYOOOOKOS STSTIBOB KDOSTVS IAE PET

J. N. POTAPIENKO.

Iotorja pewnej KOMUNY.
:Ze wspomnień studenta.

(Tłum. z ros.).

2)

Mimo to niesłychanie pstre zbiorowisko robiło
wrażenie dość harmonijne. My jedynie, ja z Fie-
dią, w naszych gimnazjalnych mundurkach ze
srebrnemi guzikami wywołaliśmy ogólny dysonans
Mundurek gimnazjalny, srebrne guziki... wszak to
symbol nienawistnych czasów, owych koszmarnych
ośmiu lat tępej orki, przyczepek, pedanterji, bez-
myślnego wysiadywania po osiem godzin dziennie,
karceru, dwójek — słowem tego perjodu, od które-
go wszyscy tu uciekli, do świątyni wolnej nauki.
Niedziw, że stanąwszy tak śród nowych kolegów,
jako żywe wspomnienie lat, coprawda niedawno,
ale bezpowrotnie minionych, ściągnęliśmy na sie-
bie powszechną uwagę, to też powróciwszy do do-
mu z nienawiścią, obcięliśmy scyzorykiem przeklę-

te srebrne guziki. Ale bohaterski ten czyn nie-

rozwiązywał jeszcze  kwestji naszej garderoby.
Innego ubrania po za tem nie posiadaliśmy, nie
mieliśmy też pieniędzy by je sobie sprawić. Tu

dopiero Fiedia Budkiewicz, wykazał swój niezwykły

spryt:
s: —Trzeba to będzie przerobić, przenicować—
oświadczył on głosem zdecydowanym.

KIECTUROREORE IE: NN TATTO ATI TOIII ROSETASTETEIKIANTI TTTNINTNSASS

„Dzieje Duszy:
Najnowsze i daia akos arcydzieło sztuki filmowej JULIEN DUVIVIERA. Film ten niema nic wspólnego z do-

Kasa czynta od q. 3 m. 30. Początek seansów od q. 4.

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

Sala Miejska, ul. Ostrobram-
ska 5
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tychczasowemi

 

MELI l si
ja niec publicz-

ko CH E LIOS»|| ""5sa
ulica Wileńska 38, tel. 926. i olśniewające.

Dziś. CUDO FILM SWIATA!DŹWIĘKOWYKINO - TEATR

<HOLLYWOOD>|
MICKIEWICZANe 22

KINO- L U X |

TEATR 59
ul. Mickiewicza Nr. 11.

"aš „WANDA“
Ul. WIELKA 30. Tel. 14-81.

 

Dziś! Arcydzieło poświę-
cone tysiącom p. t.:

 

Największy arcysuperfilm który
podbił AESE umysły i serca
Jacobini,

ilmami pod tym i podobnym tytułem.

 

Na 1-wszy seans: Balkon 60 gr.

SUPERFILM DZWIĘKOWY!

 

«$zlakiem Hańby»
niejśi artyści polsk. ekranu i sceny. Niebywałe napięcie sensacyjne. Koncert gry. Początek o g. 4-ej w dnie świąt. o g.

— Jakto przenicować? Wszak krawiec za-
darmo tego nie zrobi?., odparłem nieśmiało.

— Krawiec? To mi dopiero jašniewielmožny
pan hrabia! Niepotrzeba żadnego krawca... Sami
to zrobimy.

— Ależ ja nigdy nie miałem igły w rękut..
— Wielka rzecz... to się nauczysz. Ja wszak

także nie posiadłem kunsztu krawieckiego.
— Więc jakże w takim razie będziemy szyć?
— Nie święci garnki lepią. Wyobraź sobie,

że igła i nożyce dopiero teraz zostały wynalezione
i ty, jako pierwszy krawiec na świecie powinieneś
z danego materjału coś wykroić, co zdatne jest do
przykrycia grzesznego ciała. Pomyśl, pokręć gło-
wo i w końcu napewne coś wykombinujesz. Po-
czekaj. Dopóki nasze mundury jeszcze całe, pój-
dziemy do sklepiku i zakupimy wszelkich do-
datkow.

— Jakich dodatków?
— A no... nici, guzików, dwa naparstki, czte-

ry igły, na wypadek jeżeli się jedna złamie... Nie
wolno nam tracić czasu. Jutro niedziela — powin-
niśmy doprowadzić do porządku naszą garderobę—
w poniedziałek zaś uroczyste nabożeństwo i rozpo-
częcie wykładów — musimy tam być koniecznie.

Jakoż poszliśmy do sklepiku i zakupiliśmy one
„dodatki* według wskazówek Fiedi. Tylko guziki
wybrałem ja, a wybrałem jak największe, rogowe,
czarne jak smoła, w przeciwieństwie do poprzed-
nich srebrnych, gimnazjalnych. Na ogół wydali-
śmy całego rubla, co przy ówczesnym stanie na-
szych finansów było kapitałem.

— A teraz — zadecydował Fiedia — trzeba
zakupić kiełbasy, tyle, by na jutro wystarczyło, bo

Następny program: „ZIEMIA OBIECANA".

|RTYZYNYY17WYEWYTPRCOTOYANABA

Parter1 zł. Premjere! Przebój Dźwiękowy.

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

POGANIN
Ostatni seans o godzinie 10 m. 30.

W rol
tycka, Bogusław Samborski, Wł.

1-ej. Ceny miejsc od 40 gr.

arcydzieło podłuWiera Mirtewa

Głęboko psychologiczne momenty

 

w WILNIE.

Ul. Hoiendernia 12. — Tel. 13—30.

Początek zajęć dn. 3 października r. b.

 

| LEKARZE

STI OWA WTZZTOP| KOBIETA-LEKARZ
Dr. JANINA

ne żyrardowskie,

4 l. .

Przyjmują się zapisy do grup LVIII zawodowej i LIX amatorskiej. | ?lira:Juraaakowa Sprawy =

Choroby skórne i wene- majątkowe |
Nauka jazdy na czterech typach nowoczesnych maszyn. Specjalna

sala doświadczalna. Gruntowna praktyka w nowocześnie urządzonych
Nauka jazdy bez ograniczenia godzin. Gwa-

złożenie egzaminów bez żadnych do-
Ułatwia się otrzymanie posady za pośrednictwem kur-

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

runki. Zapisy przyjmuje i informacji udziela sekretarjat kursów codzien-

warsztatach reperacyjnych.
rantuje się ukończenie Kursów i

datkowych opłat.

nie w godz. od 10-ej do 18-ej ul. Holendernia 12, tel. 13—30.

dowe,

 

i jedwabie,
gielskiej, 

„DELICE*
FABRYKI

 

Firma), DUBICKA i$-ka
„ (właściciele J. Dubicka
i 11. Januszewski)
w sklepie swoim

Į przy ulicy

| Wileńskiej Nr.

fak zwykie po cenath umiarkowanych.

DO SPRZEDANIA
dwie pary walców młyńskich.

pozostałe z licytacji: 2 taksówki, 2 pianina, for-
tepian 600 zł., kasy ogniotrwałe, opony samocho-

kredens,
żyrandole elektryczne,
lantami, broszka brylantowa, dywan,

serwis z porcelany starożytnej an-
600 tomów książek beletrystyki,

palta i garnitury używane, — Maszyna Remington

ryczne kobiece.
Zarzecze 5, m. 7 od4-6 pp. Do_ wydzierżawienia

in lub sprzedažy
Dr. M. SOKOŁOWSKI mej. Wirydow, pov. mo-

Chor. skórne i wene- !odeczno, poczta Kraśne
ryczne. Przyjm. od 9—12 nad Uszą 12 kilom. od
i 5—7.ul. Wileńska30 n.14 St: Mołodeczno lub 8 ki-

lom. od st. (sza; prze-

di

  

“lo

 strzeni 70 ha ornej, 10
ha sadyby i tysiąc drzew
ogrodu owocowego, 20
ha łąk meljorowanych i
skanalizowanych, 28 ha

lasu mieszanego w śred-

Posiada znaczny
wybór materjałów
wełnianych, jedwa
bnych, bawełnia-
nych, płótna różne,
kołdry, kapy,| nim wieku. Budynki no-
chustki, ręczniki |We, ziemia w kulturze,

itp inwentarze i urodzaj pel-
ne. Cena sprzedaży 130009
zł. tenuta Nedas od
4000 do 14, złotych

3612—29—t rocznie, na termin <A 6
do 9 lat. Szczegóły War-
szawa, Al. Jerozolimska
Nr. 35u adwokata Euge-
njusza Ancuty, lub na
miejscu w majątku. 509

] BEZPŁATNIE
lokujemy wszelkie ka-

różne swetry| pitały na solidne hi- |
poteki miejskie lub

ziemskie
Dom H-K .,„Zachęta“

2 kandelabry bronzowe, różne
kilka pierścionków z bry-

różne

Fontable i elektrolux.

100 procentowy Donżuan, ulubie-

katry Liedfke nowszejkreacji, pierwszymhimie dźwiękowympi: WALC NADDUNAJSKI
 

w roli głównej bożyszcze kobiet RAMON NOWARRO który
wszystkich oczarujel Całe Wilno będzie śpiewać „Miłosną

Pieśń". Arcydzieło to było wyświetlane w Warszawie w ciągu 7 miesięcy. Ceny zniżone tylko na 1-wszy seans.

|GTABC RTSTOLIIS BYTES

gł. ulubieńcy publiczności Marja Malicka, Zofja Ba-

słynnej sztuki Lwa Urwancewa. W rol. gł.: Ro-
zanel-Łunaczarska żona sowieckiego komisarza oświaty, Marja

rzegorz Chmara (słynny artysta teatru Stanislawskiego) oraz najwybitniejsi artyści scen Moskiewskich
i Europejskich. Wzbudzają zachwyt widza olśniewające klejnoty, przecudne futra i toalety Rozenel:Łunaczarskiej.

Szalone napięcie. Wstrząsająca porywająca gra.

A AK TACISKTU VAAT AKOSTTO IATA SC SA DOSACKA DO SSNN TEN TOO PWRC OZIYWYOUTTETRASA TIE OA AREK EDR TEDA

KURSY KIEROWCOW SAMOCHODOWYCH
STOWARZYSZENIA TECHNIKÓW POLSKICH

NA SEZON JESIENNY otrzymaliśmy już w wiel-
;j kim wyborze materjały mundurkowe, tweedy, fla-
i| nele, jedwabie, georgetty oraz materjały bieliżnia-

kołdry watowe i koce.

GŁOWIŃSKI — Wileńska 27.

jutro, gdy nasze ubrania będą rozprute, w żaden
sposób nie będziemy w stanie wyjść na ulicę.

Jakoż po zakupie skromnych naszych  pro-
wjantów, wróciliśmy do domu i wzięliśmy się do
pracy.

Przedewszystkiem pożyczyliśmy od gospodyni
nożyce, poczem bez litości rozpruliśmy nasze
odzienie.

Była to część destrukcyjna naszej pracy —
a więc najłatwiejsza. Trudniej było z częścią dru-
gą konstrukcyjną. Fiedia jeszcze za czasów gim-
nazjalnych wykazywał znaczne zdolności rysunko-
we, narysował więc model, który wypadło nam
skopjować. Główne zadanie polegało na tem, że-
by z surdutów, które nawet po zamianie srebrnych
guzików na czarne, rogowe, przypominały mundur
gimnazjalny, wykroić tużurki.

Cięliśmy, przykrajali, przymierzali, szyli przez
cały wieczór, dp późnej nocy i w niedzielę do po-
łudnia. W końcu jako tako uporaliśmy się z na-
szą robotą. Nowe ubrania nasze nie były wpraw-
dzie zbyt wytworne za to jednak najbystrzejsze
oko nie mogło w nich rozpoznać dawnych mundur-
ków gimnazjalnych —to było rzeczą najgłówniejszą.
Pocieszaliśmy się, że będziemy ubrani... oryginal-
nie. Przeróbka płaszczów była już tylko drobnost-
ką i zajęła nam zaledwo kilka godzin.

W poniedziałek byliśmy na inauguracyjnem
nabożeństwie, poczem zwiedziliśmy audytorja i ku
wielkiemu zadowoleniu naszemu stwierdziliśmy, że
nikt już nie poznał w nas niedawnych gimnazistów,
wogóle nie zwrócono na nas uwagi.

Minęły cztery miesiące smutnego naszego we-
getowania. Warunki były niesłychanie trudne. Zad-

CUDOWNE ŻY-
CIE SW. TERE-
SY. Aktów 10. Witaminy!

Oto hasło
naszych dnił

Są one zawarte w wysokim

stopniu w śledziach norweg-
skich (Kippered Herrings) w

smaku zadawalających naj-

wybredniejsze podniebienie.

Jako danie smakowite i
uzdrawiające jednocześnie,

powinny puszki śledzi nor-

wegskich (Kippered Herrings)

znajdować się zawszew spi-

żarni dobrej gospodyni, przy-

czem wybawią ją z kłopotu
gdy niespodziewanie na-
dejdą goście.

Nadzwyczajnie

pożywne
wskutek wiel-
kiej zawar-

tości jodu.

 

Arcydzieło
szampańskie

Walter oraz inni najświet-

przeżyć i cierpień.

411—10

ła, to daj na kościół te
200 zł co wzięłam za
jałówkę, bom juź je och-
fiarowała...--Ty sięjnic nie || |
turbuj, tylko rėb, co do
ciebie naležy, a ja juž
zrobię swoje...

czczony,|

AKUSZERKI;

sprzedania od zaraz
lub do wydzierža-

wienia z zabudowania-
mi folwark Markucie

Zgłoszenia na miejscu

D

  
i

MONA
i LOKALE

wynajęcia w śród-

nej stałej pracy; od czasu do czasu coś się prze-
pisało, za co płacono nam literalnie kilka groszy,
to miało wystarczyć na utrzymanie, stół, mieszka-
nie, opał, ubranie. To też byliśmy chronicznie
głodni, cierpieli od chłodu i wilgoci. Jednakże
w tym czasie zdarzył się wypadek, który niespo-
dzianie przerwał nasz dotychczasowy, monotonny
tryb życia i pchnął nas na nowe tory.

Il.

0 tem jak należy prosić o drwa.

Jutrznia nowego życia rozbłysła nam w oso-
bie pewnego amatora przyrody, olbrzymiego dryb-
lasa, nazwiskiem Kirdiaga. Naturalnie był on „choch-
łem* *) oczem świadczyło nie tylko jego nazwisko,
ale sposób zachowania się i mówienia: twardy nie-
co rozwlekły, zdecydowany, przedewszystkiem zaś
wygląd jego.

Był on może o parę lat starszy od nas, wy-
glądał jednak na lat trzydzieści. Jakgdyby z gru-
ba wyciosany z olbrzymiej belki dębowej, miał on
potężne nogi, niedźwiedzie łapy, twarde rysy twa-
rzy. Nos, usta, oczy, uszy jak gdyby zrobione na
zamówienie. Gęste, ciemne wąsy, niby wiechy
spadały na dół, po kozacku, broda zaś zasłaniała
całą twarz, niemal aż do oczu. Nosił wyszywaną,
ukraińską koszulę, wysokie buciska i szerokie spod-
nie, w ręku nosił stale sękatą, zbójecką pałę, kę-
dzierzawy swój łeb, który zda się nigdy zgrzebła
nie widział przykrywał zimą i latem oblazłą czapką
siwego barana.

*, Ukraińcem. Przyp. tłum.

Bk no)

 

mąż zniecierpliwiony dłu”

giem wybieraniem  za-

kupu.

  

                    

 — Taki fason? Prze-

a cież tego nikt nie nosi—

oburza się żona. Czyż

chcesz, żeby się wszy-

scy za mną oglądali?

ę — No to wybierz

niebieską—radzi mąż?
tę

Ida?
— Ależ człowiekul Co

druga kobieta na mieś-

cie ma podobną. Czyż

mogę się tak pospoli-

tować|

<="=<h
——————-

h

| PRACA |

S$ oferka szuka posady
> prywatnej kaucja-re-

Ź ferencje) Adres w Admi-
nistracji. 959 -1

rKodi

 

Chcesz otrzymać
posadę ?

| Musisz ukończyć kursy
fachowe  korespon-

| dencyjne im. prof.Sekuło-
wicza, Warszawa, Žėra-

|) wla 42. Kursy wyuczają
listownie: buchałterji, ra-

|| chunkowości kupieckiej,
korespondencji handlo-
wej, stenografji, nauki
handlu, prawa, kaligrafji,
pisania na maszynach,
towaroznawstwa, angiel-
skiego, francuskiego,
niernieckiego, pisowni,
gramatyki polskiej oraz
ekonomji. Po skończe-

=

| AM
LJ
J
LU

pokój umeblowany z
używalnością telefo-

nu do wynajęcia. Zy-
gmuntowska 20 m. 5.

969—1

 

 

do właścicielki — Wilno,j mieściu suterena z niu świadectwo. — Żą-
RKUSZERKA ul. Subocz. Sj pokoi, oraz odstąpię De umeblowane po- dajcie prospektów. 305

: sklep z całem urządze-= koje z wygodami do
Marja Laknerowa niem, do sklepu może Wynajęcia może być każ-
Przyjmuje od godz .$ do

Kupno
Sprzedaż być mieszkanie pokój z

 

dy z osobna. Miekiewi-ĮPoszukujs posady po-

 

 

 

7 w., Kasztanowa 7m. 5. kuchnią. Fdres w admi- cza 44—11. 3962—2 Akio i so
WP ————NCAA i. L adam
8 į e Pianina i n SA M a > dobre šwiadectwa ul. Ka-

RAAGATWEZARCJZWRZAW Fortepla- | —>->>>>>>>> a PonA sztanowa 7—2. 974
ny świato- wanez4 pokoi z ku- U bek

OWY AE: Maj sławy chnią w śródmieściu do
Pewien misjonarz po Pleyel,

 

 

NAUKA | Gm umiejąca do-wynajęcia. Wszelkie wy- brze gotować poszu-

 

  

owrocie z Afryki zna-| Bechstejn ete., takoż gody nadaje się na sklep
a się w towarzystwie,| Arnold Fibiger, Kern- walifikowana osoba, lub pracownię. Subocz Kauna anasS 15
gdzie przewažaly panie topf i Syn, posiadająca języki: 12. 939—s0 2 dla Marji 975
sono asas uznane rzeczywiście| angielski ora francuski A
nych sukniach. Gospo-| zą najlepszewkraju| poszukuje zajęcia. Adres , "- z
darz tłumaczy się przed = Paybitais w Administracji. = 0o ie zz Z6UBY
Tunoas io: tru- | szych fachowców na Pain .

no, taka obecnie mo- ; Pow. Wystawie. BEREZKA CCA Ei
da... — Ależ to nic, je- wr. 1920. 5 todó pe AJ žde- Trud b
stem z tem oswojony. | K. DĄBROWSKA, ok dż ARÓW rudny wybór. Ze”: ks. wojsk. wyd.
Wszak przez 10 lat mie- go typu, przygotowuję przez PKU Swiecia-Wilno, ul. Niemiec-

ka 3, m. 6.
Ceny fabryczne. —

I Sprzedażiwynajęcie.|
szkałem wśród dzikusów.

 

 A PIASECKI
ul. Jak.-Jasińskiego Ne 1, m. 2.

| | UDERZLOMBARD Biskupia 12. mid PE I
ać NEKOEEZZNNKONONZWA ||Fartuszki |Dia Nazaretanek tu: | on swoje zrobi RÓŻNE

Ciężko chora Magda

 

na zimę dobre, suche,
zdrowe z dostawąwma-
łej lub w dużej ilości

| Ziemniaki

szybko tanio W. Pohus
lanka 25, m. 3. |

SSSALPA TOLO SITRUSTARA

Mieszkania
i pokoje

Pani Strojnicka w asy-
stencji

suknię.

Panna sklepowa rozło-

żyła kilkanaście różnych
fasonów. Pani się na-

ny na imię Daszkiewicza
Grzegorza, zam. we wsi
Supornica, gm. Mikołaj.
un. się. 965—0

męża kupuje

 

Zs”. książeczkę wojsk.
wyd. przez PK —

Swięciany na imię Janu-Najsmaczniejszy z batonów! Ma kilka smaków po. dia samotnej, myśla.

i kosztuje „niedrogo.
ądajcie wszędzie. z0ol

tamže plisowanie kloszowych spėdnic, de-
katyzowanie materjałów i wytłaczanie sta-

rych pluszów.

można nabywać po ce= solidnej osoby Ja-
nie zniżkowej Zwierzy- giellońska 9 m. 13.
niecka 35. 9 965—0

szonek Aleksy zam. we
wsi Stanulewka, gm. Mi- Š
kołaj.—un. się. $5—0 M

Redaktor odpowiedzialny: JERZY CIESZEWSKI.

mówi do swego chłopa
słabym głosem.—Pamię-
taj Michał jakbym umar- łarska 17 m. 3.

 OEB zł. 1 gr. 50 do»
mowe zdrowe Ta-

grl
— Może weźmiesz tę

różową? proponuje

 
 

Wydawcs: ALEKSANDER ZWIER7YŃSKI. Drukarnia „Dziennika Wileńskiego” ul. Mostowa 1.

   


