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i Administracji 448, Drukarni 1244. Adres drukarni:

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

«AP.

ADAM DANECKI
Inżynier Chemik, Profesor Państwowego Gimnazjum im. J. Lelewe-

la w Wilnie
zmarł 1 października 1930 r. w wieku lat 39

O nabożeństwie żałobnem i dniu pogrzebu nastąpi osobne powiadomienie
Opieka Rodzicielska przy Gimnazjum im.

J. Lelewela w Wilnie.

2
ADAM DANECKI

zmarł 1-go października 1930 r. w wieku iat 39
Eksportacja zwłok nastąpi dziś w sobotę dnia 4 października b. r.

o godz. 9 m. 30 z Kaplicy szpitalnej św. Jakóba do kościoła św. Jakóba.
Nabożeństwo żałobne w tymże kościele i w tymże dniu odbędzie

się o godz. 10-ej, po którem nastąpi pogrzeb na cmentarzu Rossa.
5 o czem zawiadamiają kolegów zmarłego, przyjaciół i uczącą się

młodzie:

 

  

Matka, Bracia I Wuj.

Prof.Adam Danecki
Inżynier chemik. Długoletni nauczyciel Szkół Handlowych Stow.
Kupc. i Przemysł. Chrześć. w Wilnie zmarł nagie 1. X. 1930 r. w
wieku lat 40 pozostawiając po sobie jaknajlepszą pamięć i ser-

deczny żał
DYREKTOR I KOLEDZY.

  

W pierwszą rocznicę zgonu

ste. L.
CZESŁAWA JANKOWSKIEGO,

przypadającą w najbliższy poniedziałek 6 b. m, odbędzie się tegoź dnia
o godzinie 9 min. 30, w Bazylice Katedralnej, w kaplicy św. Kazimierza,

staraniem Syndykatu Dziennikarzy Wileńskich, żałobna msza św.

 

 

   

 

     

 

          

W dniu 27 września 1930 r. opatrzony Św. Sakramentami zako czył życie
przeżywszy lat 64

Śp. LEOŃ GOŁEMBIEWSKI
b. działacz społeczny I współpracownik pism wileńskich w okresie
przedwojennym, b. wieloletni urzędnik Wileńskiej izby Skarbowej,

a ostatnio izby Skarbowej Grodzkiej w Warszawie.
Pogrzeb odbył się w dn. 29 ub. m. w Warszawie do grobu rodzin-

nego na Powązkach. O powyžszem zawiadamiają wileńskich przyjaciół
Zmarlego, kolegėw i znajomych pogrąženi w glębokim smutku:

SIGSTRA i RODZINA.
SETLA ASSTI EET
   

 

  
 

KAPELUSZE
CYLINDRY

tanie wytworne CZAPKI

E. MIESZKOWSKI, Mickiewicza 22
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=
= Poszukiwana KORESPONDENTKA, władająca perfekt językami pol- =
== skim i niemieckim, pewna, samodzielna siła, pisżąca biegle na maszynie ===

mm oraz samodzielny BUCHALTER-BILANSISTA, władający językiem, nie- ==
== mieckim — Zgłoszenie osobiście u portjera w Hotelu Europejskim ==
== Wilno, piątek i sobotę w godzinach od 11 do 12 w połuanie i od 3 do 4 ==

= =
=

po południu. 1047—0 o
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KOEDOKACYJAE  KURSI INTROLIGATORNIA

PISANIA NA MASZYNACH „DZIENNIKA WILENSKIEGO“
w Wilnie, ul. Dąbrowskiego 5. MOSTOWA Nr. 1. TELEFON Nr. 1244

Kurs nauki teoretyczny i praktycznyjj OPRAWY KSIĄŻEK, ROCZNIKÓW,
pan nach lada nowocze. | KSIĄG BUCHALTERYJNYCIM

nn.—Metoda wSi IINNE ROBOTY. WYKONANIE
Zapisy przyjmuje sekretarjat od STARANNE. CENY PRZYSTĘPNE.

AVN OTWARTA OD 8-ej DO 4-ej POP.987—10dz. 5—6.—

(Telefonem od własnego korespondenta). t

J WARSZAWA. Jak się dowiadujemy odbyła się w piątek

na Zamku 2-godzinna narada p. Prezydenta Rzeczypospolitej

|_| z p. Premjerem Piłsudskim.

Ų Narada dotyczyła spraw wyborczych. Według pogłosek

możliwe jest wydanie dekretu wkraczającego w zakres ordy-

| nacji wyborczej. 2

Powrót ministra Zaleskiego.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Minister spraw zagranicznych, p. August Zaleski,

powrócił dziś do Warszawy, wraz z całą delegacją polską na sesję

Ligi Narodów. Ę

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

Redaktor przyjmuje od g. 2—4 pp. Administracja otwarta od g. 9—5,  

codziennie,

  

Sobota 4-go października 1930 r.

 

(ema timem 20 qr.
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niem miejsca o 25 proc. drožej.

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 58,
za granicę 8 zł.

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
terminowe umieszczenie ogłoszeń. Konto czekowe w P. K. O. Ne 80187.

Powrót do Lwowa metropolity
Szeptyckiego.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W dniu 2 b. m
tolickiego, ks. Szeptycki,

. metropolita kościoła grecko-ka-
złożył wizytę prezesowi klubu B. B., pułk.

Sławkowi i w dniu 3 b. m. wyjechał z powrotem do Lwowa.

System składania list państwowych
wyborczych ulegnie zmianie.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W poprzednich
poszczególne ugrupowania, stające

wyborach do ciał ustawodawczych
do wyborów, otrzymywały numery

dla swych list w zależności od kolejności składania ich generalnemu
komisarzowi wyborczemu.

Obecnie system ten uległ pewnej zmianie. Mianowicie przyzna-
ne zostaną poszczególne
przez państwową komisję wyborczą,

listy państwowe kandydatów do Sejmu
a nie generalny komisarjat,

wówczas, kiedy wszystkie listy zostaną złożone.

Przepisy regulujące wybory do rad miej-
skich.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA, Minister Spraw Wewnętrznych wydał rozporządze-
nie, dotyczące przepisów regulujących wybory do rad miejskich

w byłej Kongresówce oraz w województwach zachodnich dotyczące

ważności wyborów. Na podstawie nowej ordynacji o ważności wybo-

rów. w miastach niewydzielonych z powiatów. decyduje w pierwszej

instancji starosta, a w drugiej wojewoda. W miastach wydzielonych
z powiatów decyduje o ważności wyborów w pierwszej instancji Wo-
jewoda, a w drugiej Minister Spraw Wewnętrznych.

 

 

Olbrzymi wybuch w Związku

Kooperatyw Ruskich we Lwowie.
LWOW (Pat.) Ubieglej nocy

o godz. 22-ej nastąpiła exsplozja

materjału wybuchowego w naroż-

nej kamienicy, przy ul. Zimoro-

wicza Nr. 20. Druga część tego

domu wychodzi na ulicę Staszyca.

Dom jest własnością Związku Ko-

operatyw Ruskich, t. zw. Centro-

sojuza. Na parterze tej kamienicy

znajduje się magazyn z towarami

spożywczemi. W tym magazynie

nastąpił wybuch. „Gazeta Poranna”

zaznacza, że siła wybuchu była
tak wielka, iż wyrwała z futrynzą-

mi 2 okna magazynu, wychodzą-

ce na ul. Staszica i drzwi wej-

ściowe do magazynu, Części fu-

tryn zostały olbrzymią siłą wybu-

chu rzucone na drugą stronę uli-

cy, gdzie mieści się restauracja,

w której w chwili wzbuchu znaj-

dowało się kilkanaście osób. Wy-

leciały wszystkie szyby w oknach

restauracji, a goście tam się znaj-

dujący zostali odrzuceni do prze-

ciwległej ściany. Pozatem wypadiy

szyby w. oknie redakcji „Słowa

Polskiego” mieszczącej się pra-

wie naprzeciwko  centrosojuzu

przy ul. Zimorowicza oraz okna

w ;gmachu Towarzystwa Pedago-
gicznego i w gmachu cukrowni

chodorowskiej. Skutkiem eksplo-

zji uszkodzona została podłoga

i zawalił się piec w mieszkaniu

dozorcy domu, w którym  nastą-

pił wybuch, pozatem zniszczone

zostało urządzenie mieszkania.

Na miejsce wypadku przybył na-

tychmiast starosta grodzki oraz

władze policyjne. Okazało, się, że

odłamkami szkła zostały ranione

2 osoby w restauracji. Pozatem

kilka osób w sąsiednich domach

odniosło lekkie kontuzje. Policja

obsadziła kordonem część ulicy

Zimorowicza i Staszyca i prowa-

dzi dochodzenie.

Walka z sabotażem ukraińskim.
LWOW. (Pat). „Gazeta Poran-

na” donosi z Tarnopola, że are-
sztowany tam onegdaj b. poseł
ks. Kunicki został przewieziony
do więzienia sądu okręgowego w
Czortkowie. Ks. Kunicki ma od-
powiadać za szereg przemówień

antypaństwowych wygłoszonych
w czasie piastowania mandatu po-
selskiego.

LWÓW. (Pat). Prasa donosi z
powołaniem się na ukraińskie
„Diło”, że wczoraj aresztowano w
Tarnopolu b. posła adwokata Ba-
rana, znanego działacza ukraiń-
skiego.

LWOW. (Pat). Dzisiejsze dzien-
niki donoszą z Jaworowa, w woj.
lwowskiem, że przeprowadzono

Sprawa b. posłów
WARSZAWA. (Pat). W dniu

3 bm. Sąd Okręgowy w Warsza-
wie przystąpił do rozpatrzenia
sprawy byłych posłów komuni-
stycznych Tadeusza Zarskiegoi
Bernarda Sachsa vel Dawida
Raicha, członków komunistycznej
partji polskiej, oskarżonych o
działalność antypaństwową. Ta-

Eskadra sowiecka na
MOSKWA. (Pat). (W dniu

wczorajszym  odpłynęła z Se-
wastopola w podróż po morzu
Sródziemnem eskadra sowieckiej

tam rewizję w gimnazjum ukra-
inskiem prywatnem, w bursie, w
mieszkaniach jednego z profeso-
rów i kilku uczni. W wyniku re-
wizji znaleziono proch strzelniczy
i inne materjały wybuchowe, oraz
egzemplarze „Surmy*. Aresztowa-
no prof. Czmołę, 1 ucznia z 7-ej
i 1 z 4-ej klasy.

LWÓW. (Pat.). Prasa donosi,
że w dniu wezorajszym policja
przeprowadziła rewizję w bursie
ukraińskiej przy ul. Chrzanow-
skiej. W wyniku rewizji areszto-
wano jedną osobę, przyczem
znaleziono rozmaitą korespon-
dencję i zapiski, które skonfisko-
wano.

komunistycznych.
deusz Zarski niedawno został
skazany przez Sąd Okręgowy w
Łodzi na 8 lat ciężkiego więzie-
nia za usiłowanie pozbawienia
życia policjanta podczas jednego
z większych zbiegowisk ulicznych
w Łodzi. Rozprawy potrwają przez
dzień 4 bm.

morzu Sródziemnem.
krążownika i 2 torpedowców. W
Konstantynopolu do eskadry przy-
łączą się dwie łodzie podwodne.
Następnym etapem podróży bę-

| OD ADMINISTRACJI

, czas odnowić prenumeratę

| na miesiąc PAŹDZIERNIK |

„Jedyne nieuleczalne cierpie-

nie jest to, które sobie samemu

stwarza egoizm”.
(M. Maeterlinck).

  

statnia kreacja Mistrza !

LON CHANEYA
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Doniosła konferencja polityczna.
Czy Poincarć wraca do życia politycznego?

PARYŻ. (ATE.). 2.10. Prezes
ministrów Tardieu, który wczoraj
rano udał się do miejscowości
Bar le Duc celem spotkania z
Poincare powrócił wieczorew do
Paryża w towarzystwie byłego
prezydenta. Spotkanie w Bar le
Duc, w którem wziął również
udział minister wojny Maginot
wywołało żywe zainteresowanie
w kołach politycznych. Na pyta-
nie dziennikarzy, czy wizyta pre-
mjera u Poincare'go posiada cha-
rakter polityczny, czy też była
podyktowana wyłącznie względa-
mni przyjaźni; Tardieu odpowie-
dział, że obie interpretacje są
słuszne. „Matin* twierdzi, że pod-
czas rozmów trzech mężów sta-
nu omawiane były wszystkie
kwestje związane z wznowieniem
sekcji parlamentarnej, oraz z

obecnem położeniem  politycz-
nem. Koła miarodajne uważają
za pewnik, że Poincare powróci
niebawem do czynnego życia po-
litycznego.

PARYŻ. (Pat.). -Wrażenie jakie
wywarło na opinji publicznej o-
negdajsze spotkanie premjera
Tardieu z Poincarem i ministrem
wojny Maginotem znajduje szero-
ki oddźwięk w prasie. W dzien-
niku „La Liberte* pisze Aymard,
że była to milcząca manifestacja
i że premjer Tardieu pojechał do
Lotaryngji nie dla spożycia zna-
komitych pstrągów, o których
rozpisuje się szereg koresponden-
tów, lecz dla rozmówienia się z
b. premjerem Poincarem o kwe-
stjach najpoważniejszego chara-
kteru.

"Nowy szantaż niemiecki.
Propagandowa podróż Schachta do Ameryki.

BERLIN. (Pat). „Vossische Zei-
tung" w depeszyzNowego Jorku
ogłasza sensacyjne wynurzenia b.
prezydenta banku Rzeszy dr.
Schachta złożone przedstawicie-
lom prasy amerykańskiej po przy-
byciu do Stanów Zjednoczonych.
Schacht rozpoczął obecnie kam-
panję propagandowych odczytów
wśród wpływowych kół amery-
kańskich na rzecz rewizji planu
Younga. W rozmowie z dzien-
nikarzami dr. Schacht podkreślił,
że Niemcy, ze względu na obec-
ną sytuację gospodarczą, niemo-
gą dotrzymać zobowiązań planu
Younga. Zdaniem Schachta Rze-
sza niemiecka znosi wielkie upo-
korzania ze strony Zagranicy.

Nadeszła obecnie chwila — po-
wiedział — w której cierpliwość
niemiecka wyczerpuje się. Na
pytanie co myśli o Hitlerze pod-
kreślił, że sukces hitlerowców w
wyborach do Reichstagu ma do-
niosłe znaczenie. O ile kryzys
w Niemczech będzie nadal wzra-
stał, liczba wyborców, którzy od-
dadzą swe głosy partji hitlerow-
ców będzie się z natury rzeczy
nadal zwiększała. Ruch hitlerow-
ców ma, zdaniem Schachta, dużo
wspólnego z ideą socjalizmu.
Schacht zaznaczył, że jakkolwiek
nie jest socjalistą musi jednak
uznać, że ideologja socjalistyczna
zawiera wielką dozę prawdy.

Zapowiedź zamachu stanu w Austrji.
Buńczuczna odpowiedź Heimwehry.

WIEDEŃ. (Pat). Sensacją dnia
dzisiejszego jest odezwa Heim-
wehry, którą prasa lewicowa uwa-
ża za zapowiedź zamachu stanu.
Odezwę podpisali kierownicy
Heimwehry: minister spraw we-
wnętrznych Stahrenberg, i dr.
Pfrimer. Odezwa stwierdza na
wstępie, że parlamentaryzm i
stronnictwa mieszczańskie okazały
się niezdolne do zwalczania bol-
szewizmu. Zachodzi obawa, że
wybory listopadowe mogłyby
przynieść czerwoną większość.
Dalej powiada odezwa co nastę-
puje: Jeżeli Heimwehra ujęła w
swe ręce ster rządu to stało się
to nie dla poparcia stronnictwa
chrześcijańsko-socjalnego lecz dla

sprawowania rządów przez Heim-
wehrę z żelaznem postanowieniem,
ażeby nie dać sobie wyrwać z
rąk władzy, nawet na wypadek
czerwonej większości. Istnieje tyl-
ko jeden ratunek, mianowicie
zdobycie ojczyzny dla naszego
ducha. Musimy przejść od obrony,
do ataku. Zwolennicy Heimwehry
występują we wszystkich krajach
Austrji do walki wyborczej, Dziś
Heimwehra znajduje się w rzą-
dzie, jutro musi ona zdobyć par-
lament nie ażeby się rozpierač
na fotelach poselskich, lecz ażeby
na zwaliskach parlamentu partyj-
nego zbudować państwo Heim-
wehry.

 

 

Z Litwy.
Dochodzenie karne prze-
ciwko Biskupowi ks. Rei-
nisowi i pratatowi Krupa-

wiczusowi.

Litewski minister spraw wew-
wnętrznych polecił pociągnąć do
odpowiedzialności karnej Bisku-
pa ks. Reinisa i prałata Krupowi-
czusa przewódcę chrześcijańskiej
demokracji za mowy wygłoszone
przeciwko rządowi litewskiemu
na zjeździe katolickim w Sza-
wlach

Czy Litwa weźmie udział
w konferencji państw rol-

niczych?
Delegacja litewska udzieliła

rumuńskiemu ministrowi spraw
zagranicznych p. Mironescu od-

powiedzi na jego zaproszenie do
wzięcia udziału w konferencji
państw rolniczych w Bukareszcie.
W odpowiedzi wskazanem jest,
iż ostateczna odpowiedź zostanie
udzielona później po porozumie-
niu się z gabinetem ministrów.

 

Życie gospodarcze.
Sanacyjny projekt reformy

Kasy Chorych.

Jak donosi „Gazeta Handl.",
w jednym z projektów scalenia
ubezpieczeń społecznych umiesz-
czono przepis o zwrocie 10 proc.
za lekarstwa, dostarczane ubez-
pieczonym. Ma to być według
„Gazety Handlowej” — „nieśmia-
ła próba” dalszych utrudnień w
korzystaniu z pomocy lekarskiej
w Kasach Chorych w Polsce.

AONTISESISSEIMOITS SVEEIENSSBASSS)TIASNS

Zarząd Okręgowy Stronnictwa Narodowego zwraca Podróż przedwyborcza wiceministra ks.
Żongołłowicza.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Donoszą z Grudządza: Dziś przybył do Grudządza

wiceminister W. R. i O. P. ks. Żongolłowicz w tow. wojewody La-

mota.
Jutro odbędzie się w ratuszu konferencja z udziałem ducho-

wieństwa i stowarzyszeń oświatowych katolickich, Z Grudządzą wi-

ceminister ks. Żongołłowicz udaje się do Torunia a potem do Ko-

ścirzyna.

floty czarnomorskiej, złożonaz dzie Messyna.

 

 

SKŁADAJCIE OFIARY NA FUNDUSZ WYBORCZY
STRONNICTWA NARODOWEGO.

Ofiary przyjmuje Sekretarjat Stronnictwa Narodowego (Orzeszko-

wej 11, m. 19) od godz. 9-ej rano do 3-ej pop i od 6—8-ej godz.

wieczorem, oraz w Administracji „Dziennika Wileńskiego" (Domini-

kańska 4) od 10—4 pop.

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 Wiinie (Orzeszkowej 11
mieszkanie 19).  
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SPISY WYBORCÓW DO SEJMU I SENATU
danej komisji obwodowej.

Wyborcy narodowi mają obowiązek dopilnować, aby żadne

 

są wyłożone do publicznego przeglądu od 27
Każdy uprawniony do głosowania powinien zgłosić się w lokalu swego obwodu wyborczego i zbadać,

go osób znajduje się w spisie wyborców. W razie pominięcia danego nazwiska w spisie należy w wyżej oznaczonym

go z nich nie brakło w spisach.

Administracja Państwowa
Administracja w Polsce nie

jest dostosowana do warunków, w
jakich się Państwo nasze znajdu-
je. Włożono na urzędy państwo-
we zbyt wiele zadań, których
one przy tem przygotowaniu
kadr urzędniczych, jakie w obec-
nym okresie posiadamy, należy-
cie spełnić nie mogą. Ustawy, a
zwłaszcza rozporządzenia i okól-
niki władz administracyjnych, wy-
magają tylu formalności, stwarza-
ją tak skomplikowany bieg spraw
urzędowych i przewidują koniecz-
ność współdziałania tylu urzę-
dów, że załatwienie spraw jest
z konieczności powolne i dla lud-
ności uciążliwe. Zaradzić temu
szkodliwemiu stanowi rzeczy może
jedynie poddanie gruntownej re-
wizji szeregu ustaw,, normuja-
cych działalność i zadania admi-
nistracji państwowej.

Chodzi przedewszystkiem o
uproszczenie administracji i spo-
sobu urzędowania, aby przyśpie-
szyć załatwianie spraw, wnoszo-
nych przez ludność. Jednym ze
środków, wiodących do tego ce-
lu, byłoby zmniejszenie liczby mi-
nisterstw, tak aby sprawy, ze so-
bą ściśle związane, zarządzane
były jednolicie przez jeden or-
gan naczelny. Do szybszego rów-
nież urzędowania przyczyniłoby
się zastosowanie w szerokim za-
kresie postanowienia, że niewy-
danie decyzji w oznaczonym ter-
minie przez odpowiednią władzę
jest równoznaczne z przychylnem
załatwieniem podania.

Wzgląd na łatwe osiągnięcie
doreźnych wyników, celu wyzna-
czonego, skłaniać może biuro-
krację do niezbyt skrupulatnego
liczenia się z prawem. Zwłaszcza
w Polsce zasada,że administracja
jest wykonywaniern prawa. nie
zdołała się jeszcze zakorzenić.
Tem konieczniejsza jest kontrola
nad przestrzeganiem przez urzę-
dy przepisów prawa przez nieza-
wisłe sądy. Obecny ustrój są-
downictwa administracyjnego, ist-
nienie tylko jednej instancji ka-
sacyjnej, Najwyższego Trybunału
Administracyjnego, kontrolę tę
niesłychanie ogranicza, ponieważ
wyroki Trybunału zapadają do-
piero po upływie szeregu lat od
chwili wydania decyzji przez wła-
dze administracyjne, co bardzo
zmniejsza praktyczne znaczenie
wyroków dła poszkodowanychi
zniechęca do wnoszenia skarg.
Jest przeto rzeczą niezbędną jak-
najrychlejsze wprowadzenie niż-
szych sądów administracyjnych,
jak również zapewnienie, by wła-
dze administracyjne stosowały
wykładnię przepisów prawnych,
ustaloną przez wyroki sądowe.

" Nie mniej poważne znaczenie
dla utrwalenia praworządności w
administracji ma przez Konsty-
tucję zapowiedziana, ale nie zrea-
lizowana, zasada, że Państwoi
urzędnicy obowiązani są do wy-
nagrodzenia szkód, wyrządzonych
obywatelowi przez niezgodną 'z
prawem działalność administracji.
Naležyte zorganizowanie docho-
dzenia tych szkód na drodze są-
dowej podziałałoby hamująco na
objawy lekceważenia prawa przez
nasze urzędy.

Przedewszystkiem wszakże Cc
dobrej administracji rozstrzyga
duch, panujący w wielkiej armji
urzędniczej. Stan urzędniczy jest
najściślej związany z losami Pań-
stwa. Biurokracja stanowić powin-
na czynnik stałości i ciągłości
w wewnętrznem życiu Państwa.

Może odegrać w tym chara-
kterze doniosią rolę, o ile posia-
da odpowiedni poziom fachowy i
moralny i zdrowe tradycje pracy
i poświęcenia dla dobra państwa.
Jeżeli Francja wyszła obronną
ręką z tak licznych przewrotów
politycznych w XIX wieku, za-
wdzięcza to w znacznej mierze
utrwalonemu  ustrojowi admini-
stracyjnemu i wartości swych
kadr urzędniczych. Również Niem-
cy przebrnęły szczęśliwie przez
katastrofę polityczną po przegra-
nej wojnie, między innemi dzięki
walorom swej biurokracji.

Do osiągnięcia tej wartości
trzeba wszakże odpowiednich wa-
runków, wytworzenia się dodatnich
tradycyj, ożywiających warstwę
urzędniczą. Warunkami zasadni-
czemi jest poczucie godności
i zdobycie autorytetu. W okolicz-
hościach, w jakich powstawał apa-
rat urzędniczy w Polsce, nię po-
winny dziwić wielkie braki, które
się w nim ujawniły. Ale stopnio-
wo poziom moralny i fachowy

 

biurokracji naszej się podnosił
przez eliminowanie żywiołów nie-
odpowiednich. Por. 1926 nastąpił
zwrot niekorzystny, grożący za-
przepaszczeniem wysiłków, zmie-
rzających ku podniesienia pozio-
mu urzędników.

Poczucie godności upaść musi,
a miejsce jego zajmie serwilizm,
jeżeli urzędnik nie ma pewności,
że będzie ceniony według swego
przygotowania i działalności fa-
chowej, że o jego posuwaniu się
w hierarchji służbowej będą decy-
dowały zasługi dla państwa, je-
żeli nie ma gwarancji, że los jego
nie zależy od względów ubocz-
nych. Używanie aparatu biurokra-
tycznego jako bezwolnego narzę-
dzia do celów stronniczo-politycz-
nych, do wywierania presji na
społeczeństwo często środkami,
niezgodnemi z prawem, demora-
lizuje urzędników,awyrządza rów-
nocześnie szkodę interesom Pań-
stwa. Szerokie bowiem masy
skłonne są utożsamiać przedsta-
wicieli władzy państwowej, nadu-
rżywających swych uprawnień, z
Państwem i skierowywać niechęć
wzgledem urzędników na Państwo
Urzędnik zaś, żyjący w trudnych
warunkach materjalnych, skoro
widzi, że o jego karjerze decydują
nie względy rzeczowe, nie jego
praca i kwalifikacje, lecz giętkość
karku i gorliwość w spełnianiu
usług politycznych i agitacyjnych,
przestaje troszczyć się o należyte
spełnianie swych właściwych obo-
wiązków.

Celem podniesienia poziomu
stanu urzędniczego, trzeba ustalić
w ustawach i w praktyce „pewne
zasady. Dobór urzędników winien
się odbywać na podstawie okreś- -
lonego wykształcenia i przygoto-
wania, a nie przekonań politycz-
nych. Tymczasem, wbrew  inten-
cjom ustaw, na wielką skalę sto-
sowane jest pomijanie przepisów,
wymagających dla danych stano-
wisk, zwłaszcza lepiej wynagradza-
nych, oznaczonego wykształcenia
i przygotowania praktycznego, co
odstręcza więcej wartościowe jed-
nostki od wstępowania na służbę
państwową. W coraz. większym
stopniu uprawiane mianowanie
wojskowych na stanowiska admi-
nistracyjne dowodzi lekceważenia
powyższej zasady. Oficerowie po-
winni swą wiedzę fachową i przy-
gotowanie oddawać na usługi
armii.

Nie może zapanować zdrowy
duch obywatelski w szeregach
urzędniczych, jeżeli bez koniecz-
ności, wynikającej z obowiązków
służbowych, grozi urzędnikowi
rujnujące go pod względem ma-
terjalnym, często rozbijające ży-
cie rodzinne, przerzucanie z jed-
nej niepewności do drugiej, bę-
dące często ukrytą karą, albo
zwolnienie ze służby państwowej
poprzez etap przeniesienia w stan
nieczynny. Zabezpieczenie stało-
ści stanowisk, zapewnienie względ-
nej nieusuwalności urzędników
jest postulatem, bez którego nie
można myśleć o wytworzeniu
wartościowej biurokracji. Jeżeli
nawet przyjąć, że są pewne sta-
nowiska t. zw. polityczne, które
muszą być obsadzane
zaufania rządu, to należy te urzę-
dy wyodrębnić z ogółu urzędów
(np. wojewodowie, starostowie), a
pozostałym urzędnikom zapewnić |
konieczną stałość stanowisk. Za-
bezpieczeniem takiem byłoby po-
stanowienie, że urzędnik może
być usunięty ze służby państwo-
wej jedynie w trybie postępowa-
nia dyscyplinarnego, przyczem to
postępowanie dać powinno gwa-
rancje niezależności i bezstron-
ności. Niezachowanie tej zasady
wywołało ogromny wzrost liczby
młodych emerytów, którzy. za-
miast, zgodnie ze swem przygo-
towaniem, oddawać swą pracę
Państwu, stają się coraz więk-
szym, nadmiernym ciężarem dla
skarbu Państwa.

B. Wasiutyński.

(Przyp. Red. — W szeregu
oświetleń głównych spraw w wyborach
ze stanowiska Sironnictwa Narodowego
ukazały się dotychczas w piśmie na-
szem kolejno; 1. J. Bartoszewicz: Hasła:
Wyborcze, 2. St Stroński: Polityka za”
graniczna Polski, 3. R. Rybarski: Prawo
i Praworządność, 4. St. Stroński: Woj-
sko, 5. St. Stroński: Kościół, 6. R. Ry-
barski: Przesilenie gospodarcze, ka-
pitał i kredyt, 7. Rybarski: Reforrna
systemu podatkowego, 8. R. Rybarski.
Zakres działalności gospodarczej Pań-
stwa, 9 M. Kozłowski: Budżet, 10. M.
Kozłowski: Oszczędności, 11. R. Ry-
barski: Polityka społeczna i ciężary
socjalne, 12. B. Wasiutyński: Admini--
stracja Państwowa).

Para

KOLEŻANKO! KOLEGO - MATURZYSTO!
Będziesz wkrótce studentem!

Środowiskiem Akademika - Polaka
może być tylko organizacja narodowa!

ludźmi '

 

4. prasvy.
Pod czyim adresem?
Urzędowy organ sanacji „Ge-

zeta Polska" w artykule „Od-
powiedzialność  nieodpowiedzial-
nych" pisze:

„Mieli wpływy i władzę, programo-
we zasady | nadprogramowe posady,
jedni stabilizowali się na urzędach, dru-
dzy w Kasach Chorych"...

„Swe burzycielskie zamierzenia i
mocno anarchizujące poczynania usiłują
pieczętować patrjotyczną troską dba-
łycho pomyślność narodu i państwa
obywateli... Z niewyczerpanej skarbnicy
fraze ów wydobyto jeszcze jeden, aby
w sposób kłamliwy i obłudny zmieniać
swą, jakże dobrze wszystkim znaną,
fizjognomję, maskować zręcznie swe
prywatno-partyjna cele, iłumić pogwar
odruchów niezadowolenia, jaki coraz
wyrażniej i silniej przebija się od dołu ,
pod adresem aranżerów niepoczytal-
nych poczynań wśród których zgaszono
ostatnie już światła, rozstawione na dro-
dze, którą iść winna praca państwowo-
twórcza"... >

O kim to właściwie pisze or-
gan „waletów?*

Dziwy w budżecie.

P. prem. Piłsudski w ostatnim
swym wywiadzie zaznaczył, jak
wiadomo, że w budżecie naszym
są trzy dziury, przez które ucho-
dzą pieniądze.,Mianowicie: 1) pod
wyższenie płac urzędniczych, 2)
pomoc rolnictwu i 3) bezrobocie.

„Słowo Pomorskie" stwierdza,
że w budżecie można znaleźć
wiele innych „dziur*, przez które
uciekają pieniądze z kas pań:
stwcwych:

Czy np. „fundusze dyspozycyjne“
nie powinny ulec pokaźnemu zmniej-
szeniu? — Czy przewożenie legjonistów,
strzelców, federantów i t. d, ma się
odbywač darmo, obciąžając budžet ko-
lei? — Czy rie należałoby skreślić róż-
ne subwencje i zapomogi, któremi tak
sypie na wszystkie strony gen. Górecki?
— Czy nie byłoby oszczędnie ograni-
czyć nadmierną ilość samochodów, bę-
dących w użyciuuróżnych dostojników?
— Wyłliczyliśmy zaledwie kilka możli-
wości, a znaleźć ich możźna... tysiące.

Wywody budżetowe premj. Piłsud-
skiego są tak znamienne, że trzeba by-
ło niemi się zająć. Premjer pragnie ro-
bić oszczędności. Jest to zamiar chwa-
lebny. Twierdzimy jednak, że premjer
zaczyna od złego końca. Ani na bezro-
botnych, ani na rolnikach, ani na urzę-
dnikach — oszczędzać nie można. Pra-
cę oszczędnościową należy rozpocząć
w innych działach budżetu. W których?
— Mówią o tem wnioski Stronnictwa
Narodowego.

Nastroje wsi.
Korespondent krakowskiego

„Głosu Narodu" w ten sposób
„przedstawia przedwyborcze ne-
stroje wsi:

Chłop w zaciszu wiejskiem prze-
trawia swoją biedę, a winiąc za nią obóz
sanacji, który lat przeszło  czte-
ry kieruje losami państwa, zdecydowa-
ny jest głosować tylko na lisły antyrzą-
dowe.. Charakterystyczny dla nastro-
jów wsi szczegół opowiada nam jeden
z działaczów politycznych. Kiedy ię
mianowicie zwrócił do męża zaufania w
pewnej wsi z propozycją urządzenia
zebrania, usłyszał odpowiedź.

— Tylko bez wieców. Przyjdzie p >-
łieja i rozwiąże... Już my v»iemy, co ma-
my robićl Zostawcie nas w spokoju!
Cała wieś jest przeciw rządowi.

Zgubione 51000 bezrobot-
nych.

„Głos Narodu”, omawiając
ostatni wywiad premjera marsz.
Piłsudskiego, stwierdza, że p.
prerajer, mówiąc o wzroście wy-
datków budżetowych, rzeczowo-
administracyjnych, nie powiedział
w których to resortach te wy-
datki najbardziej wzrosły.

P. Premjer jest na tyle ostroźny,
że nie porusza w wywiadzie tej sprawy.
Nie może się jednak wstrzymać od kop-
nięcia „panów posłów' za to, że wbrew

jego „doradom i chęciom* podnieśli
pensję urzędnicze o 135 miljonów. Jest
to nie co innego tylko próba obciąże-
nia opozycji odpowiedzialnością za roz-
dęcie wydatków budżelu. Chcemy przy-
pomnieč, že p. premjer nie miał tych
obaw o wytrzymałość budżetu, wtedy,
gdy tworzeniem „młodych emerytów
wyśrubował budżet emerytur do nie-
zwykłej w naszych warunkach wysoko-
ści, bo do 180 miljonów.

Jeszcze jedna „bądżetowa” uwaga
pana premjera budzi wątpliwosci. Mia-
nowicie pocieszenie się, że znaczne wy-
datki na bezrobotnych dały mu „wiel-
kie zwycięstwo" albowiem liczbę bez-
robotnych obniżyly „w ostatnich mie-
siącach“ o przeszło 100 tysięcy osób.

Przy tej sposobności „Głos
Narodu* porusza ciekawą rzecz:

P. premjer opiera się prawdopo-
dobnie na datach podanych w „Wiado-
mościach Statystycznych" z 20 wrze-
śnia. Zwrócono jednak w prasie war-
szawskiej uwagę na te obliczenie. Al-
bowiem pokazuję się, że właśnie w
„ostatnich miesiącach", t. od pażdzier-
nika 1929 r. przy robieniu obliczeń
„Wiadomości Statystyczne" zgubiły
gdzieś — ni mniej, ni więcej — tylko
51 tysięcy robotników. Poprostu niema
ich nigdzie... Może tu łeży klucz do
zagadki spadku bezrobocia o 100 ty-
sięcy.

 

Kościół a Szkoła.
W swoim czasie zamieściliśmy w „Dzienniku Wileńskim"

odezwę naszego Episkopatu, zwróconą przeciwko dążności

części nauczycielstwa zrzeszonego w Związku Nauczycieli Szkół
Powszechnych, w kierunku laicyzacji szkoły
wpływów duchowieństwa.

i usunięcia z niej

Na tę odezwę odpowiedział listem
otwartym prezes Z. P. N. S. P. List ten zamieściliśmy również

s (w skróceniu) z komentarzem „Polski*. Na tle powyższem roz-
gorzała polemika, w której bardzo agresywne stanowiska zajęła
zwłaszcza sanacyjno - lewicowa prasa". Między innemi wystą-
piła też we wczorajszym numerze „Kuriera Wileńskiego"p. Hel.
Romer, która
jak ma zachowywać się

z właściwym sobie tupetem poucza Episkopat
i pisać aby w jego enuncjacjach było

mniej „nietolerancji, przesady, polityki, fanatyzmu i fałszywych
oskarżeń”, a
podobne zarzuty,

„więcej ducha chrześcijańskiego*.
aje spokojną i całkiem rzeczową odpowiedź

Na te i tym

Nauczyciel Szkoly Powszechnej w dłuższym artykule, przy-
słanym nam przez Katolicką Agencję Prasową.

W związku z wydaną przez
naszych Najdostojniejszych Arcy-
pasterzy odezwą w sprawie szko-
dliwej dla katolickiego wychowa-
nia działalności pewnych czynni-
ków w Związku Pol. Naucz. Szk.
Powsz. rozsyłany jest obecnie do
całego nauczycielstwa szkół po-
wszechnych list prezesa tegoż
Związku, p. Stanisława Nowaka,
mający być odpowiedzią na ode-
zwę Episkopatu. List ten jest
faktycznie przeznaczony dla nau-
czycielstwa. Związek chce tą
drogą osłabić wrażenie, wywo-
łane odezwą Episkopatu wśród
nauczycielstwa, a nawet można
mu przypisać tendencję poder-
wania autorytetu dostojnych auto-
rów odezwy. Do takiego sądu
upoważnia mnie to, że list ten
mija się z prawdą. 2

Czytając list p. Nowaka nie-
jednokrotnie musiaiem ze zdu-
mieniem przecierač oczy. Oto na
každym kroku odnoszę wraženie,
że lojalną wobec Kościoła i reli-
gji organizację nauczycielską
spotkała największa krzywda i to
ze strony najwyższych Dostojni-
ków Kościoła katolickiego w Pol-
sce. W oświetleniu p. prezesa,
„Związek P. N. S. P. przedewszyst-
kiem padł ofiarą intrygi wrogów,
którym Episkopat Polski bezkry-
tycznie uwierzył.  Pochopność,
z jaką Episkopat wydał na Zwią-
zek wyrok potępiający—tak mo-
na rozumieć — tłomaczy w liście
p. prezes tendencjami politycz-
nemi tegoż Episkopatu, zdążają-
cego przy pomocy oddanej sobie
"drugiej organizacji nauczycielskiej
do rozciągnięcia „supremacji
Kościoła nad państwem. Wreszcie
za całą obroną Związku wysuwa
p. prezes naczelny punkt jego
ideologji — walka z supremacją
IKościoła w szkolnictwie.

Sledząc od szeregu już lat

wszelkie nurty w najbliższych mi
zawodowo organizacjach nauczy
cielskich, pragnę podzielić się
z ogółem czytelników refleksjami,
jakie mi list p. Nowaka nasunął.
Ramy niniejszego artykułu nie
pozwalają mi szczegółowo zająć
się listem p. prezesa, wobec cze-
go ograniczam się do omówienia
paru najbardziej zasadniczych
punktów. Przedewszystkien: na-
leży sobie uświadomić, że p. No-
wak opacznie interpretuje odezwę
Episkopatu, przedstawiając ją ja-
ko akt prowokacji ze strony bi-
skupów w stosunku do Związku,
o czem świadczą jego następu-
jące słowa: „Mogę Was, Najprze-
wielebniejsi Arcypasterze, zape-
wnič, že nauczycielstwo związko-
we i jego reprezentanci, tak nie-
slusznie i niesprawiedliwie zaata-
kowani, znajdą w sobie dość
hartu i siły i nie dadzą się wcią-
gnąć na teren walki religijnej".
Tymczasem z samej odezwy naj-
wyraźniej widać, iż nasi Najdo-
stojniejsi Frcypasterze nietylko
nie dążą do rozbicia Związku, ale
wogóle jakiejkolwiek walki z nim
nie pragną. Odezwa wskazuje
tylko na szkodliwe wpływy tej
organizacji, nakazuje katolickiemu
nauczyciełstwu dążyć do uzdro-
wienia stosunków. Tylko tyle i
nic więcej w stosunku do nau-
czycielstwa. Doprawdy podziwiać
należy cierpliwość i wyrozumia-
łość naszego Episkopatu wzglę-
dem wrogiej religii i Kościołowi
akcji pewnych czynników związ-
kowych, których właściwe oblicze
już w r. 1927 zostało należycie
ujawnione.

Dalej p. prezes pisze w te sło-
wa: „Stwierdzam kategorycznie,
iż Najprzewielebniejsi Arcypaste-
tże ulegli jakiejś niesłychanie pet<
fidnej mistyfikacji, wskutek zbyt
pochopnego uwierzenia tym orga-

 

września do 10 października.
czy nazwisko jego względnie innych, interesujących
czasie wnieść pisemne lub ustne reklamacje do

nom prasy, które z motywów po-
litycznych i koteryjnych, zgoła
tendencyjnie i wręcz kłamiiwie
informowały o zjeździe, dążąc do
podkopania powagi i wpływów
Związku, zapewne w interesie dru-
giej organizacji nauczycielskiej o
wyraźnie zakreślonej linji polity-
cznej" Nie wiem, skąd czerpali
wiadomości o zjeździe Związku
nasi Arcypasterze. Dla mnie je-
dnak, postronnego obserwatora,
czerpiącego informacje z prasy,
dziwną wydaje się zgodność jej
relacji, bowiem to, co podał „Głos
Narodu", wrogi Związkowi, po-
twierdził sympatyzujący ze Zwią-
zkiem krakowski „Naprzód”, (p.
Nr. 152 i 154 z r. b.). Zresztą i
nie brak głosów bezpośrednich,
potwierdzających w ogólności wia-
rogodność informacyj prasowych,
jak np. sprawozdania samych
uczestników zjazdu (p. „Kurjer
Wilenski“ Nr. 157 z r.b.), lub też
list p. R. Tomczaka w „Gazecie
Polskiej” (Nr. 202 z r. b.), który
oddaje jeszcze tę cenną usługę,
że informuje o wydatnem wzmo-
żeniu się w Związku i tak już sil-
nych wpływów politycznych partji
P. P. S wskutek połączenia się
jego ze Związkiem zawodowych
szkół średnich. Wreszcie, jeżeliby
Związek padł ofiarą niecnych in-
tryg wrogów, to czyż nie najwła-
ściwsza byłaby rehabilitacja na
drodze sądowej przez pociągnię-
cie do odpowiedzialności niesu-
miennych informatorów  praso-
wych, których informacje były
podawane w kategorycznej for-
mie. P. Nowak pomija tę drogę.
A-—szkodal... Nie byłoby już wte-
dy żadnych wątpliwości...

Następnie czytamy: „Zaprze-
czając kategorycznie zarzutom,
poczynionym Związkowi i zjazdo-
wi na tle walki z religią i Ko-
ściołem, muszę lojalnie stwier-
dzić, że w dyskusji podkreślono
momenty, odzwierciadlające czę-
ste konflikty na terenie pracy
szkolnej i obywatelskiej na tle
zatargów z poszczególnymi du-
chownymi a  nauczycielstwem.
Zatargi te w szkole wynikają z
tendencji narzucenia supremacji
władz duchownych nad państwo-
wemi, przed którą nauczyciele
bronią się słusznie, nietylko jako
funkcjonarjusze państwowi, ale
jako praworządni obywatele”. Z
ręką na sercu należy oświadczyć,
iż wszyscy lojalni wobec Kościoła
i religii nauczyciele nie czują
żadnej „supremacji” kleru nad
sobą.

„Supremacja” jest poprostu
wymysłem menerów związko-
wych, aby pod jej płaszczykiem
skuteczniej walczyć z religją w
szkole. Zdarzają się wypadki sa-
mowoli księży w stosunku do
nauczycieli, ale te są tak rzad-
kie, że nie można ich w żaden
sposób generalizować i nie moż-
na dla tych wyjątków żądać po-
zbawienia szkoły tak ważnego|
czynnika wychowawczego, jakim
jest religja. Raczej należy doło-
żyć wszelkich starań, aby współ-
życie księdza z nauczycielem by-
ło wzorowe.

A tymczasem jak jest w rze-
czywistości. Oto w oficjalnym
organie Związku „Głosie Nauczy-
cielskim* niemal w każdym nu-
merze znajdujemy uwłacza-
jące godności kapłańskiej elu-
kubracje. Czyż to jest sprawie-
dliwie, aby za przewinienia po-
szczególnych jednostek padrywać
autorytet ogółu, czyż niema in-
nych dróg do załatwienia spra-
wy? A znowu w' tak jaskrawo

 

przedstawionych zatargach księ-
ży z nauczycielstwem czyż zaw-
sze księża są winni? Czyż nasi
koledzy nic nie mają tu sobie do
zarzucenia, tembardziej, jeśli pra-
sa związkowa jeszcze podsyca
niekiedy ich wojewnicze zapędy?
Dałoby się o tem dużo powie-
dzieć. Każdego postronnego ob- ,
serwatora działalności Związku w
ubiegłem dziesięcioleciu uderza
fakt, że walka Związku z Kościo-
łem i religią na terenie szkolnym
skrystalizowała się w postaci wal-
ki z okólnikiem ministra Bartla.
Pełne potwierdzenie tego faktu
znajdujemy w bezpośrednich o-
świadczeniach zarówno samego
p. Prezesa Nowaka, jak i innych
czołowych osobistości Związku.
Posłuchajmy naprzód prezesa No-
waka, który dziś zaprzecza walce
2 duchowieństwem, a który na
IX-m walnym zjeździe delegatów
w Warszawie w roku 1927, w
gorącej dyskusji nad tymże
okólnikiem ministra Bartla, mi-
tygując młodzieńce zapędy nie-
jakiego Kowalczyka, tak  mó-
wił: „Zostałem przez kol. Ko-
walczyka zaatakowany za moje
przemówienie dlatego, że w tem
przemówieniu uderzyłem w ten
ton i nie poruszyłem tej sprawy
tak, jak sobie wyobrażał kol. Ko-
walczyk,że powinienem był uczy-
nić. Zgóry zastrzegam się, że
sprawa, o którą chodzi, a miano-
wicie okólnik p. Bartla niesłycha-
nie mnie także dotknął, ale
oświadczam, że tutaj potrzeba
mieć dużo rozwagi i nie mżna
takich rzeczy zwalczać w sposób
wiecowy. My się znamy na tych
sprawach i wiemy, z kim mamy
do czynienia. Wiemy, że mamy
państwo w państwie i często-
kroć nasze wysokie i mocne wła-
dze administracyjne musiały, nie-
stety, kapitulować. Ale proszę o
cierpliwość. "Na  radykalizmie,
oświadczam, nie brakuje mi. Ja
prowadzę organizację związkową
nie od wczoraj (oklaski, głosy:
niech żyje prezes, oklaski). Od-
powiedzieli za mnie koledzy, ale
ja wam jedno powiem. Ja może
byłbym tak, w ten sposób postą-
pił swojem zagajeniem uroczy-
stem otwierając tak wielką rzecz,
jaką jest zjazd walny, jak to so-
bie wyobrażał kol. Kowalczyk,
może takbym zrobił, gdybym był
w jego wieku.

Ale tak szkoła życia, którą ją
przeszedłem, nie pozwala mi na
to". („Głos Nauczycielski” z dn.
30.XI 1927 r.). P. wiceprezes Zyg-
munt Nowicki na tymže walnym
zjeździe delegatów w Warszawie
i w tejże samej dyskusji nad
okólnikiem min. Bartla, wypowie-
dział takie słowa: „Zapewniono
nas (w Rządzie, przyp. wł.), że
gdy będą zatargi na skutek wpro-
wadzenia w życie okólnika min.
Bartla między nauczycielstwem a
miejscowem duchowieństwem, to
okólnik będzie cofnięty. Został o
tem powiadomiony Episkopat,
który pouczył katechetów, ażeby
unikali zatargów. To nas nie za-
dawalnia. To nie jest nic tylko
ułatwienie  klerowi łagodnego
wprowadzenia w życie tego o-
kólnika. Przeciwko temu okólni-
kowi musimy zaprotestować na
tym zježdzie i zarząd główni
przygotował wniosek, ażeby „dh
ny zjazd wyraził ostry protest
przeciwko  okėlnikowi, żądając
wycofania". („Glos Naucz.* z
30.XI 1927 r.).

Naucz. Szkoły Powszecbnej.

(Dok. nast.).
 

drobne wiadomości
Napad komunistów na sy-

nagogę.

LWOW. (Pat.). Dzienniki do-
nosza, że wczoraj popołudniu z
okazji sądnego dnia komuniści
urządzili antyreligijną demonstra-
cję przed synagogą przy ul. Sło-
necznej. Część demonstrantów
wtargnęła do waętrza synagogi,
wznosząc antyreligijne okrzyki.
Policja rozproszyła demonstran-
tów. 2 komunistów aresztowano.

Katastrofy kolejowe.
LWÓW. (Pat.). „Chwila* do-

nosi, że wczoraj o godz. 14.45
wydarzyła się katastrofa kolejo-
wa w Zaleszczykach. 7 wagonów,
napełnionych żwirem z powodu
wadliwości hamulca najechało na
pociąg osobowy. Kilku robotni-
ków doznało lekkich kontuzyj.
Komisja bada na miejscu przy-
czynę wypadku.

GDYNIA. (Pat.) Na linji ko-
lejowej Bydgoszcz—Gdynia wcz0-
raj o 1830 zdarzyła się katastrofa
knlejowa. Pociąg, wiozący robot-
ników, złożony z 20 wagonów
zderzył się z wagonami przesu-
wanemi. Na miejscu poniósł
śmierć 22-letni Stanisław Nowak.

Ciężkie rany odnieśli 3 robotnicy
i kierownik parowozu Jan Kowal-
ski. Oprócz tego kilku robotni-
ków jest lżej rannych. Na miejsce
katastrofy przybyły natyclimiast
władze śledcze, policja, zastępca
starosty celem prowadzenia do-
chodzeń.

Komunizm w Ameryce.
CLEVELAND (Pat). Tłum, zło-

żony z 600 komunistów, usiłował
wtargnąć do sali, gdzie prezydent
Hoover wygłaszał przemówienie
na dorocznym zjeździe amerykań-
skich stowarzyszeń bankowych.
Policja rozproszyła demonstran-
tów. Ofiar niema.

Nowy ambasador sowiecki.
MOSKWA (Pat) Zastępca ko-

misarza handlu Leon Chinczuk
mianowany został ambasadorem
ZSRR w Rzeszy Niemieckiej,
W roku 1926 Chinczuk byt przed-
stawicielem handlowym ZSRR w
Angji, zaś w roku 1927 członkiem
delegacji sowieckiej na międzyna-
rodową konferencję gospodarczą.
 

 

„Kiedy kobieta wzniesie się do

nieba, to aż do siódmego nieba,
ale kiedy spadnie do piekła, ta
aż na samo dno”.

(Deotyma).
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ięń polityczny.
Skarga obrońców uwięzio-

nych posłów.
Obrońcy uwięzionych w twier-

dzy Brzeskiej b. posłów, złożyli
do Sądu Okręgowego zażalenie

uwięzionych. Zażalenie to brzmi
jak następuje:

Zażalenie na postanowienie sę-

dziego śledczego apelacyjnego do

spraw wyjątkowego znaczenia do-

tyczące środka zapobiegawczego.

Postanowieniem z dnia .. wrze-

śnia b. r. p. Sędzia Fpelacyjny

śledczy Demant zastosował wzglę-

dem... posła — (nazwisko jedne-

go z uwięzionych) bezwzględny
areszt śledczy i osadził ich w
„twierdzy wojskowej w Brześciu.

Nie poruszając narazie kwestji

zastosowania aresztu jako takie-
go, uważam, że osadzenie w
twierdzy wojskowej jest zarządze-

niem absolutnie sprzecznem z

istniejącemi ustawami i proszę

Sąd Okręgowy, ażeby w tej czę-
ści postanowienie sędziego śled-
czego uchylił i nakazał natych-
miastowe przeniesienie... (nazwi-

sko uwięzionego) do jednego z
więzień cywilnych.

Poseł z B.B. brał łapówki?
W warszawskim dzienniku żar-

gonowym „Hajnt“ b. senator Tru-

skier zarzuca b. pos. Wišlickiemu,
że brał od interesowanych pie-

niądze za interwencje poselskie.
Pos. Wiślicki, przedstawiciel

kupców żydowskich, został wy-
brany w roku 1928 na Wołyniu
z listy BB. „Odznaczył się" naj-
większą ilością interwencyj po-
selskich, co stwierdziła statysty-
ka, sporządzona na rozkaz p. wi-
cepremjera Becka.

„Urzędowa'” podstawa are-
sztowania Korfantego w
świetle wyroku sądowego.

Głównym powodem ares:to-
wania pos. Korfantego, miała być,
według urzędowych komunikatów,
skarga, jaką przeciwko niemu
miał wnieść Bank Sląski, a którą

prokurator uznai za dostateczną
podstawę dla wdrożenia docho-
dzeń o oszustwo i aresztowania
Korfantego.
W prasie sanacyjnej znajduje-

my także szereg innych, pod je-
lo adresem, zarzutów, ten jednak

z Bankiem Sląskim wysuwany jest
jako najważniejszy i dał też pre-
tekst do zastosowania tak drasty-

cznego Środka, jak aresztowanie

oskarżonego.
W związku z tem zamieszgza

„Polonja* rewelacyjny dokument,

stawiający calą wartość prawną

oskarżenia w należytem świetle.
Sprawa bowiem między Ban«iem
Sląskim a Korfantym została już

załatwiona przez Sąd Okręgowy
w Katowicach jeszcze w dniu 12
lutego 1930 roku po ustnej roz=
prawie, w wyniku której 'Sąd

oizekł:
„Oddala się powoda (t. į.

Bank Sląski) z żądaniem skar-
gi, na jego koszt".
W uzasądnieniu zaś tego wy-

roku Sąd Ogręgowy stwierdza
m. i.:

„„Sąd w wykonaniu prawa,
przysługującego mu z mocy pa-
ragrafu 139 pc.—dwukrotnie wzy-
wał powoda, t. j. Bank Sląski.
do bliższego skonkretyzowania za-

sady skargi. Powód uchylił się
od spełnienia żądania Sądu, po-
wołując się na zaznaczone w
skardze zasady skargi”.

A w końcu:
„Powyżej wskazane raczej

wskazuje, iż Bank Sląski, który
przegrał proces w sprawie prze-
ciwko Spółce Młyny, obecnie
szuka jedynie dróg do pokrycia
swych strat — co do wysokości
nawet. niczem nie udowodnio-
nych—u Wojciecha Korfantego,
nie będąc wszakże zdecydowa-
nym, jaką drogę obrać. Z tych

względów skargę oddalono".
A zatem sprawa została już

na forum sądowem załatwiona i
całkowicie wyjaśniona. Bank

Sląski nawet nie sprecyzował

swych pretensyj, ani żadnych
dowodów poniesionych strat nie
przedłożył i już sprawę w Sądzie
przegrał. | tę przegraną w Sądzie
polskim sprawę wywleczono obec-

nie ponownie, by stworzyć jakąś

podstawę dla kroków prokurator-
skichl Ten wyrok sądowy z lute-
go b.r. oświetla jaskrawo etyczne
i prawne podstawy całej skargi

Banku Sląskiego, która dała pod-
stawę do aresztowania Korfantego.

Rewizja w domu Wincen-
tego Witosa.

W Wierzchosławicach, w do-

mu b. posła Wincentego Witosa
(przebywającego obecnie w wię-
zieniu brzeskiem) policja prze-
rowadziła skrupulatną rewizję.

Szukano przedewszystkiem  pa-
który Witos prowadził

Pamiętnika tego
miętnika,
od wielu lat.
nie znaleziono.

Zabrano natomiast wiele do-
kumentów i papierów, zebranych
przez Witosa w czasie jego dłu-
goletniej działalności politycznej.

Lord — germanofil.
„Daily, Mail" ogłasza nowy

artykuł lorga Rothermere p. t.:

„Mój artykuł o Hitlerze i jego
krytycy". Wystąpienie lorda jest

WZA EKD NES AK WEBER SK 3

wybitnie  garmanofilskie i od- ry zwrócił się nie- kiej poświęcone dyskusji nad ni
możliwych warunków higjenicz- $ Czem i jak myć twarzznacza się gwałtownością tonu.

Rothermere zarzuca politykom
państw sprzymierzonych przesta-
rzałe poglądy i nieumiejętność
orjentowania się w nowowytwo-
rzonej sytuacji Ruch hitlerowski,
jest zdaniem lorda Rothermere,
nacechowany głębokim  idealiz-
mem. Jednakże Rothermere prze-
strzega Hitlera przed wystąpie-
niami antyżydowskiemi, które są
pozostałością średniowiecza po-
mimo, że żydzi w okresie powo-
jennym po:ełnili szereg błędów i
wykazali mało rozumu politycz-
nego.

Aresztowani b. posłowie
w Brześciu.

ABC. otrzymało od korespon-
denta swego z Brześcia następu-
jące informacje:

Po przywiezieniu do Brześcia
zamknięto b. posłów tymczasowo
w baszcie, stojącej na dziedzińcu
koszar 9 pułku saperów. Baszta
ta, pochodząca z dawnych cza-
sów, przerobiona była zrazu na
wieżę ciśnień (zbiornik wody),
później zaś przebudowano ją na
areszt dla żołnierzy.
W baszcie tej przebywali aresz-

towani posłowie tylko przez kilka
godzin, bo gdy wszystkich zwie-
ziono, przetransportowani zostali
do obrębu samej twierdzy i u-
mieszczeni w budynku więzien-

nym.
Mianowicie jeszcze z dawnych,

przedrozbiorowych czasów istniał
w Brześciu nad Bugiem klasztor
sióstr Brygidek. Po rozbiorach
Moskale zburzyli część miasta,
przerobili go na twierdzę, zaś
klasztor Brygidek przebudowali
na więzienie wojskowe.

Budynek ten jest po dziś dzień
więzieniem wojskowem. Jest to
duży, dwupiętrowy gmach z pod-
ziemiami na krypty klasztor-
ne), otoczony murem i fosą. Cele
więzienne są  poprzerabianemi
dawnemi ceiami sióstr zakonnych.

Od czasu odzyskania niepo-
dległości przez Polskę, w gmachu
tym mieści się więzienie śledcze
okręgu korpusu. Mieszkańcy
Brześcia nazywają gmach popu-
larnie „Brygidkami“.
W tych to właśnie „Brygid-

kach" osadzono b. posłów.
Cele więzienne przygotowane

były już na miesiąc przed aresz-
towaniem. Znajdują się one w
jednem skrzydle gmachu, w dru-
giem zaś skrzydle mieszczą się
biura wojskowe. Tu również mie-
ści się biuro płk. Kostka-Biernac-
kiego, który bezpośrednio przed
aresztowaniem b. posłów został
przeniesiony z Przemyśla do Brze-
ścia i mianowany komendantem
więzienia. Kwalifikacje potemu
posiada płk. Kostek-Biernacki z
tego zapewne powodu, że w le-
gjonach pełnił służbę w żandar-
merji.

Więzienie, w którym osadzeni
są b. posłowie, znajdują się pod
wzmocnioną strażą wojskową.
Okna cel zamalowane są białą
farbą, aby nie można przez nie
wyglądać.

ŻYCIE KATOLICKIE
Ponowne otwarcie katedry

w Meksyku.
(Kap) Dnia 15 sierpnia zosta-

ła uroczyście otworzona katedra
w stolicy Meksyku, Pontyfikalną
Mszę św. odprawił Prymas meksy-
kański, arcybiskup Pascual Diaz,
w obecności delegata apostol-
skiego, Mgra Ruiz'a y Flores. Było
to publiczne stwierdzenie, że skoń-
czyła się walka między państwem
i Kościołem, walka, która dopro-
wadziła do zamknięcia wszystkich
świątyń i zawieszenia nabożeństw.
Po raz pierwszy od czterech lat
odezwały się dzwony katedry.
Jeszcze przed wschodem słońca
na placu przed kościołem zgro-
madziły się tysiączne rzesze wier-
nych; wiele osób odbyło długą
pielgrzymkę, na kolanach ocze-
kując następnie chwili otworzenia
świątyni.

Niestety, pokój nie jest je-
szcze powszechny, ponieważ w
stanie Michoacan stosowane są
nadal ustawy prześladowcze. W
diecezji Tabasco biskup ciągle je-
szcze nie może sprawować swego
urzędu. Natomiast w stanie Jali-
sco życie religijne poczyna roz-
kwitać nanowo, mimo, że kraj
jest niesłychanie zubożony wsku
tek kilkoletniego prześladowania
ludności.

I mswiteya
Nagonka na inteligencję

nie ustaje.
Aresztowania fachowców i u*

rzędników organizacyj gospodar-
czych przybierają coraz szersze
rozmiary.

Nagonka na inteligencję obję-
ła również artystów iliteratów.
Jak donosi „Prawda* utworzono
specjalną „brygadę sztuki" która
rna na celu skontrolować prawo*
myślność komunistyczną pracow-
ników wytwórni filmowej „Sow
kino", teatrów i wydawnictw so*
wieckich i usunąć z posad „kontr*
rewolucjonistów*.

Kierownictwo „brygady arty-
stycznej” objął Karol Radek, któ-

wyżywienie.

cowników artystycznych i literac-

kich organizacyj, aby donosiły

mu o kontrrewolucjonistach. i

Komisarjat poczt i telegrafów

wyłonił specjalną komisję celem

sprawdzenia działalności urzędów

pocztowych i telegraficznych o-

raz radjostacyj i usunięcia ele-
mentów  kontrrewolucyjnych z
tych instytucyj.

Załamanie się produkcji.
Według ogłoszonej statystyki

urzędowej przemysł metalurgiczny

na Uralu w ostatnim miesiącu wy-

konał plan gospodarczy z nad-

wyżką, lecz jak ustaliła specjalna

komisja inspekcji robotniczo-wło-

ściańskiej 80 proc. produkcji nie
nadaje się do użytku.

Dziennik wykorzystuje tę oko-
łiczność, aby zaatakować inży-
nierów i techników, którzy we-

dług pisma doprowadzili uralski
przemysł metalurgiczny do ruiny.

Szczegóły życia zesłańców
na Syberji.

Już od dłuższego czasu dono-

siliśmy, iż władze sowieckiewzglę-

dem włościan, którzy nie chcą

oddać swych gospodarstw do ko-

lektywów stosują najostrzejsze re-

presje, zabierając opornym mie-
nie i wysyłając ich na Syberję.

Ostatnio przekroczył granicę do

Polski wlošeianin, zamieszkały w

rejonie Mińska, który podaje

szczegóły z życia takich zesłanych.
Podejrzany o działalność kont-

rewolucyjną i o niechęć należe-

nia do kolektywu wysłany zosta-

łem wraz z rodziną na Syberję,

a mienie moje zostało przejęte

przez władze sowieckie. Począt-

kowo przebywałem na zesłaniu

w Kotlasie (Syberja). Znajduje się

tam około 300 baraków po 250

ludzi w każdym, zaś 3 kilometry

od Kotlasu w miejscowości Ma-

karyka wybudowanych jest 600

baraków po 45 ludzi w każdym.

Wszystkie baraki są przepełnione

zesłańcami różnych narodowości.

Największą ilość wśród zesłańców

stanowi ogólnie znana warstwa

„kułaków”. Zesłańcy do 60 roku
życia są przymusowo wysyłani do

robót za co otrzymują jedynie
Na wyżywienie to

składa się 300 gram. chleba, nie-

znaczna ilość jarzyny, 1 suszona

ryba oraz 50 gram koniny. Wsku-

z odezwą do Ta mo takiego odžywiania się,

fnych i przeciążenia pracą wielu
z zesłanych zapada na różnorodne
choroby zakaźne. Tyfus, szkarla-
tyna, odra i t. p. panoszą się bez
przerwy. Pomocy lekarskiej niema
i wskutek tego wielka ilość ludzi
umiera. Należy zaznaczyć, że cho-
roby powstają przeważnie z po-
wodu wycieńczenia. W Kotlasie
zmarło mi dwoje dzieci i żona.
W obozie nie prowadzi się dla
zesłańców specjalnej kuchni, gdyż
produkty wydawane są w naturze
i ci, którzy nie chćą po calo-
dziennej ciężkiej pracy zgotować
sobie strawy, spożywają swój „pa-
jok” na surowo,
W czerwcu r. b. zostałem

przeniesiony z Kotlasu do miej-
scowości Osolja okręgu irkuc-
kiego. W miejscowości tej znaj-
duje się obóz, składający się z
352 baraków, w których zamie-
szkuje po 74 osoby. Buraki te są
zbudowane z chróstu i oblepione
gliną. Zesłańcyz tego obozu pro-
wadzą 'roboty leśne, kopią kana-
ły, pracują w warzelniach soli
itp. Wyżywienie otrzymują tam
2 razy dziennie w postaci 1 fun-
ta chleba oraz zupy kartoflanej
ugotowanej na koninie. Podobnie
jak w Kotlasie tak i tu zesłańcy
nie otrzymują za pracę żadnego
wynagrodzenia. Naczelnikiem obo-
zu jest niejaki Jarosławski, który
przy pomocy specjalnych sta-
rostów i stałej ochrony, składa-
jącej się z żołnierzy GPU z gar-
nizonu irkuckiego, sprawuje tu-
taj surowe rządy.

Takię same niedostateczne
odżywianie, okropne warunki sa-
nitarne i bezmierne przeciążenie
pracą, powodują mnóstwo śmier-
ci. Tak samo panują choroby za-
kaźne. W obozie tym znajduje
się izba chorych — lecz z po-
śród zakaźnych prawie nikt stam-
tąd nie wychodzi żywy, gdyż do-
tknięci chorobami zakaźnemi, są
specjalnie truci, a następnie spa-
lani celem zapobiegnięcia epi-
demi. Za wykroczenie popełnio-
ne przeciwko surowym  przepi-
som panującym w obozie zesłań-
ców zamykają w piwnicy napeł-
nionej do połowy wodą. Zesła-
niec skazany na areszt w takiej
piwnicy żywności przeznaczonej
dla niego nie otrzymuje.

 

 

Kronika Prz
Niezaieżna partja chłopska

przeciwko Centrolewowi. Przy-
był do Wilna były przewódca
Niezależnej Partji Chłopskiej, Ho-

łowacz, który ma zamiar zorga-

nizować listę wyborczą radykal-
nych włościan. Hołowacz wystę-
puje przeciwko Centrolewowi.

Wśród przewódców Centrole-
wu akcja Hołowacza wywołuje
zaniepokojenie.

Kandydaci centrolewu w

okręgu lidzkim. Centrolew
uchwalił na liście wyborczej w

okręgu Lida, wystawić na pierw-

szem i drugiem miejscu kandyda-
tów Stronnictwa Chłopskiego. Na

pierwszem miejscu figuruje b. po-
seł Dubrownik.

edwyborcza.
B. B. przygotowuje instruk-

torów. W lokalu  sekretarjatu
wojewódzkiego B. B. przy ul. Za-
walnej, doktór Brokowski wygła-
sza odczyty dla przyszłych agita-
torów i instruktorów wyborczych.

Lewica stronnictwa chłop-
skiego? Zarząd główny stronnic-
twa chłopskiego wydał okólnik,
w którym ostrzega wyborców, iż
na terenie województwa wileń-
skiego ma powstać lista wybor-
cza pod nazwą lewicy stronniz-
twa Chłopskiego. Okólnik propo-
nuje nie wierzyć rozłamowcom
i zdrajcom z lewicy Stronnictwa
Chłopskiego i głosować na listę
Centrolewu.

KRONIKA.
Wiadomości kościelne.

— Restauracja pięciu ko-
ściołów. W Wilnie przystąpiono

do restauracji 5-ciu kościołów ka-

tolickich. Pracami kierować bę-

dzie prof. Rutkowski z Warsza-

wy. (g)
Sprawy miejskie.

— Miasto otrzyma długo-
terminową pożyczkę inwesty-

cyjną. Magistrat m. Wilna otrzy-
mał powiadomienie z Banku Go-

spodarstwa Krajowego, że w

przyszłym tygodniu zostanie u-

dzielona miastu długoterminowa
pożyczka inwestycyjna w wyso-
kości 500 tys. zł.

Pieniądze te zużyte zostaną
na inwestycje, a w pierwszym
rzędzie na rozbudowę elektrowni

miejskiej. g
— Lombard miejski. Magist-

rat m. Wilna zwrócił się do Mi-

nisterstwa Skarbu z prośbą o

udzielenie koncesji na prowadze-
nie lombardu miejskiego. Obec-

nie Magistrat przeprowadza grun-
towny remont w przeznaczonym

na ten cel lokalu w murach po-
Franciszkańskich.

Uruchomienie lombardu na-
stąpi jeszcze w b. roku. g

— Sprawa regulacji stawów
Pimonowa. Ogromną bolączką
mieszkańców Zwierzyńca są sta-
wy koło młyna Pimonowa, które
ze względu na to, że nie są ure-

gulowane często wylewają i za
jewają sutereny i piwnice po-
bliskich domów. ul. Bobrowej.
Poszkodowani ' mieszkańcy w
sprawie tej zwracali się kilka-
krotnie do władz miejskich z
interwencją. Ponieważ Magistrat
w sprawie tej nic nie może do-
pomóc, zwrócił się on do Dy-
tekcji Dróg Wodnych z prośbą o
zmniejszenie wody w tych sta*
wach i ich uregulowanie.
W najbliższym czasie dyrekcja

ma przystąpić do wstępnych
prac nad regulacją stawów Pimo-
nowa. g

— Przedłużenie ulg dia no-
wozbudowanych domów. Na
podstawie rozporządzenia Pana
Prezydenta Rzeczypospolitej ter-
min zwalniania  nowowznoszo-
nych budynków oraz części nad-
budowanych i przebudowanych
od podatków od nieruchomości i
budynków, pobieranych na rzecz
skarbu państwa, oraz miasta,
przedłużony został do końca
1940 r. Do tego terminu przysłu-
guje prawo potrącania z ogólne-
go dochodu przy wymiarze po-
datku dochodowego sum, uży-
tych na budowę.

Zaświadczenia w celu uzyska-
nia tych ulg wydają Urząd Wo-
jewódzki i Magistrat m. Wilna. g
— Nowy budżet m. Wilna.

W dniu wczorajszym Magistrat
m. Wilna omawiał sprawę rozpc-
częcia prac związanych ze spo-
rządzeniem nowego budżetu. Obe-
cnie już są zbierane techniczne
dane oraz opracowują się plany

"1 kosztorysy wszystkich zamierzeń
inwestycyjnych na r. 1931 32. d

Z życia stowarzyszeń.

— Zabawa taneczna odbę-
dzie się dziś w Kole. Pol. Mac.
Szk. im. T. Kościuszki przy ul.
Turgielskiej 12. Wstęp na zabawę
tylko dla posiadających karty
wstępu, oraz wprowadzonych przez
„nich gości. Stroje wieczorowe
nie obowiązują. Karty wstępu
można otizymaćuczłonków koła.
Początek o godz. 10 wiecz. Cena
bil. 1 zł.
— Na walnem zebraniu Wil.

Tow. Filnarmonicznego w dniu
2.X r. b. zostali przez aklamację
powołani na członków honoro-
wych Towarzystwa prof. Michal
Józefowicz z Wilna, oraz rektor
Karol Szymanowski z Warszawy.

Sprawy akademickie.
— Z Koła Polonistów. W nie*

dzielę, dn. 5 października rb. o
godz. 11, w lokalu Seminarjum
Polonistycznego odbędzie się ze-
branie sekcji Historyczno-Literac-

„Kresem wędrówki* Sheriffa. Dy-
skusję zagai kol. W. Maliszewski.
Goście mile widziani. Kierownik
Sekcji szczególnie prosi kol. no-
wowstępujących o przybycie na
to zebranie.
— Sodalicja Marj. Akademi-

ków podaje do wiadomości, że
pierwsze zebranie ogólne odbę-
dzie się w niedzielę5 bm. Ze-
branie poprzedzi Msza św. w
Kaplicy OO. Jezuitów (Wielsa
Nr. 64). Początek Mszy św. o
godz. S-ej.

Obecność członków konieczna.
Sympatycy mile widziani.

Sprawy szkolne.

— Kursy gimnajalne im.
Jana Kochanowskiego. Wilno,
ul. Mickiewicza 4, uprawnione
przez Kuratoijum OS Wil. L. dz.
31290 Nauka wedle programów
gimnazjów państwowych Z zasto-
sowaniem najskuteczniejszych'me-
tod i systemów. Ustrój półrocz-
ny. Lekcje dzienne lub wieczo-
rowe. Specjalny kurs języków
oocych. Gabinety i pracownie.
Bezpłatna bibljoteka podręczni-
ków. Samorząd szkolny. P. W.
i W. F. Lokal własny nowocześnie
urządzony. Prospekty szczegółowe
bezpłatne. Zapisy na rok 1930—31
codzień od 10 do 12 i od 17 do
20 godz. -

Sprawy kolejowe.
— Spis wagonów towaro-

wych. Onegdaj na terenie wileń-
skiej dyrekcji kolejowej odbył się
ilościowy spis wszystkich wago-
nów towarowych znajdujących się
na stacjach, w warsztatach, paro-
wozowniach, bocznicach i t. d.

Dokonano spisu wagonów to-
warowych wszelkiego rodzaju, za-
równo krytych, jak i otwartych
platform, oraz wagonów specjal-
nych i cystern.

Na podstawie spisu na terenie
"dyrekcji znajduje się przeszło 800
wagonów towarowych wszelkiego

typu. (d)
Sprawy wojskowe.

— „Dzień Spółdzielczy" w
wojsku. W niedzielę 5 b. m. w
Wilnie i na prowincji, urządzony
będzie „Dzień Spółdzielczości”.
W akcji propagandy spółdziel-

czości weźmie również udział i
garnizon wileński. W dniu tym w
oddziałach wojskowych odbędą
się odczyty i pogadanki z prze-
zroczami na temat spółdzielczo-
$ci. (d)

Handel i przemysł.
— Warsztaty więzienne. W

związku z wnoszonemi skargami,
przez niektóre rzemiosła, na kon-
kurencję stwarzaną na rynku przez
pracę więźniów, władze sądowe
wydały polecenie naczelnikowi
więzienia na Łukiszkach, aby ści-
śle stosował się do podstawowych
zasad ustroju więziennictwa, w
myśl których, warsztaty więzien-
ne nie konkurując na rynku we-
wnętrznym, powinny wytwórczość
swoją zbywać na potrzeby wła-
sne, oraz instytucyj państwowych
i samorządowych. (a)

Sprawy sanitarne.
— Stan chorób zakaźnych.

Wydział zdrowia Urzędu Woje-
wódzkiego w ubiegłym tygodniu
na terenie województwa wileń-
skiego zanotował następujące cho-
roby zakaźne: tyfus brzuszny 13
(1 zgon), płonica 30, błonica 9,
odra 1, róża 3 (1 zgon), krztu-
siec 10, gruźlica 19 (2 zgony), ja-
glica 172, inne choroby 11. Ra-
zem zanotowano 268 wypadków
zasłabnięć na choroby zakaźne,
w tem 4 zgony. (d)

Kronika policyjna.
+ — Okradzenie mieszkania przy

ui. Słowackiego. W dniu 2 b. m. La-
chowicz Władysław, Słowackiego Nr. 4,
zameldował o kradzieży z jego miesz-
kania 300 złotych w gotówce, gardero-
by damskiej i męskiej, oraz bielizny.
Straty wynoszą 3250 złotych.

— Okradziony szpital żydowski.
W dnię 2 b. m. intendent szpitala ży-
dowskiego „Miszmeres Chojlem* za-
meldowal o kradzieży z pralni tego
szpitała 12 koców i bielizny na łączną
sumę 500 złotych.

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

Dziś poraz 1l-ty głośna sztuka Sze-
riffa „Kres wędrówki".

— „Młody las“. Sziuka J. A.
Hertza, illustrująca prześladowanie mło-
dzieży naszej w szkołach rosyjskich,
ukaże się jako najbliższa premjera wy-
stawiona z okazji 25-cio lecia strajku
szkolnego. 1

Teatr Miejski w „Lutni'.
Dziś poraz 10-ty ukaże się perła pol-
skiej literatury dramatycznej „Pan Jo-
wialski* A. Fredry.

Wszystkie bilety na przedstawienie
dzisiejsze — sprzedane

— Najbliższa premjera. W środę
nadchodzącą wchodzi na repettuar Te-
atru „Lutnia* najnowsza komedja an-
gielska Erwina „Pierwsza pani Fraze-
rowa“. 4

—Niedzielne przedstawienia po-
południowe o godz 3 min. 30 po ce-
nach zniżonych. W Teatrze na Pohu-
lance „Rozbitki* J. Blizińskiego. W Te-
atrze „Lutnia“ J. Rączkowskiego „Nad
BO S id čų
- zejszy występ artystów

hiszpańskich. W niedzielę o g. 8-mej
min. 30 w. wystąpi w Teatrze „Lutnia”
znakomity kompozytor hiszpański Joze
Padilla, oraz czarująca pieśniarka Lidja
Ferreira.

— Widowisko popularne w Te-
atrze „Lutnla“ po cenach najniższych
od 30 gr., odbędzie się w poniedziałek,

W dniu tym ukaże się poraz ostatni
A Fredry „Pan Jowialski".

— Występ E. Gistedt | K. Hanu-
sza w Teatrze „Lutnia*. Znana Wilnu
znakomita primadonna operetkowa Elna
Gisted', oraz niezrównany w swym re-

po wywczasach.
W poprzednich artykulikach

położyłem nacisk na odświeżanie
zgrubiałej podczas wy-
wczasów cery, ponieważ mło-
dociany wygląd zależny jest głów-
nie od stopnia cienkości naskór-
ka. Już woda gorąca jest dodat-
nim czynnikiem zmiękczającym
twardy naskórek. Ponieważ każ-
da niemal woda zawiera szkodli-
we dla skóry twarzy soleswap-
niowe, winno się ją zawsze zmięk-
czać kosmetycznym  boraksem
D-ra Lustra. Wiadomo, iż najlep-
szym środkiem do mycia twarzy
o tłustej właściwości, jest pro-
szek marmurowy  „Miraculum”.
Proszek ten znajdzie też korzy-
stne zastosowanie po powrocie z
letnisk i u osób o prawidłowej
lub suchej cerze. Zastosowanie
proszku marmurowego w wyjąt-
kowym tym wypadku różni się
od pielęgnowania nim tłustej ce-
ry tem, iż tłustą myje się bez
natłuszczania, natomiast prawi-
dłową natłuszcza się przed my-
ciem kremem „Mira”, suchą zaś—
kremem „Oxa” D-ra Lustra. Na-
tłuszczoną twarz spłókuje się po
10 minutach długo gorącą wodą,
poczem myje się proszkiem mar-
murowym „Miraculum”.

Dr Zenon B.

  

  

NADESŁANE.
Rajd motocykiowy.

Dnia 27 września 1930 r. od-
był się rajd motocyklistów.

Wyróżniła się maszyna F. N.
360 ćm. zajmując |-e miejsce w
konkurencji maszyn silniejszych
od siebie. Laur pierwszeństwa
przypadł nie z powodów jakiegoś
szczęśliwego zbiegu okoliczności,
lecz zupełnie naturalnie, gdyż
motocykl F. N. na rajdzie War-
szawa—Wilno, Wilno—Warszawa
również zajął pierwsze miejsce.

Przedstawicielstwo wymienio-
nych motocykli znajduje się w
Wilnie, Warszawska Spółka My-
śliwska, Oddział w Wilnie, Wileń-
ska 10.
 

pertuarze artysta teatru „Morskie oko*
K. Hanusz, wystąpią we wtorek naj-
bliższy w gmachu Teatru „Lutnia“,

POLSKIE RADJO WILNO.
Fala 363 mtr.

Program:

Sobota, dnia 4 października 1930 r.
11,58. Sygnał czasu.
12,05. Muzyka z płyt. (śpiew).
13,00. Komunikat . meteorologiczny.
16,45. Kom. Wił. Tow. Org. i Kół.

Roln. Š
17,00. Audycja dla młodzieży.
18,00. Transm. nabożeństwa z Ostrej

Bramy.
19,00. Kwadrans literacki — Wiersze

Michała Pawlikowskiego.
19,15. „W świetle rampy" — omówi

T. Łopalewski.
20,00. Transm.

(muz. lekka).
21,15. „W pierwszą rocznicę śmierci

Czesława Jankowskiego* — wygł. W.
Piotrowicz.

21,30. Transm. z Wileńskiego Luna-
Parku.

22,00. Muzyka taneczna..

z Warsz. Koncert

 

Ciągnienie loterji pań-
stwowej.

W dwudziestym pierwszym

dniu ciągnienia 5-ej klasy 2l-ej

polskiej loterji państwowej, głó-

wniejsze wygrane padły na nu-

mery następujące:

Po 15.000 zł. wygrały n-ry:
122119, 142198.

Po 10,000 zł. wygrały n-ry:

49613, 165711, 3922, 190148.
Po 5.000 zł. wygrały n-ry:

119354, 127142.

Po 3.000 zł. wygrały n-ry: 6339,

22318, 65339, 100237, 109624,
198405, 58921, 146182, 161839,
179253, 201632, 202473.

Po 2.000 zł. wygrały n-ry: 1093,

88204, 120100, 120250, 120522,
158700, 179167, 203825, 3928,
71311, 128928.

Po 1.000 zł. wygrały n-ry: 3455,

6768, 14811, 24184, 24864, 32133,
34066, 46755, 61018, 62360, 90322,
128359, 189122, 201443, 8054,
61971, 84132, 86329, 88135, 115343,
123922, 164002, 186138, 191112,
197257, 203543.

Po 600 zł. wygfały n-ry: 5423,

38979, 39634, 74399, 76199, 98875,
100593, 106276, 109237, 114885,
118381, 154452, 163832, 171181,
177851, 192674, 197204, 3645,
36952, 45044, 59945, 85609, 88646,
117104, 150214, 150377, 171360,
185918, 192178.

WARSZAWA. (Pat). W 22-im
dniu ciągnienia 5-ej klasy . 2l-ej
polskiej loterjj państwowej, głó-

wniejsze wygrane padły na nu-

mery następujące:

Po 15 tys. zł.— 125 398, 190.205;
po 10 tys. zł. — 105.408, 187.170;
po 5 tys. zł. — 70.627, 131.492,
151.915, 178.746, 192.583.

Popierajcie Polską_
Macierz Szkolną

Wiiańska 18-—5.

 

 



pogranicza.
Ucieczka dygnitarza sowieckiego w aucie

do Polski.
Na odcinku granicznym Ra-

ków — Iwieniec zbiegł do Polski
w aucie osobowem sowiecki na-
czełnik rejonu komajskiego W.
Dyrektow.

Oświadczył on władzom pol-

Plan K. O. P. we wrześniu.
W ubiegłym miesiącu na po-

graniczu polsko-litewskiem orga-
na K. O. P. zlikwidowały 8 afer
przemytniczych, 3 poborowe i 2
szpiegowskie. Pozatem  areszto-
wano 29 osób oskarżonych o
przemycanie, towarów i dzialal-
ność antypaństwową. Przemytu
w postaci jedwabiu, koronek spi-

skim, iż G. P. O. na osobę jego
szykowała oddawna zamach, a
gdy czekistom nie udało się go
zamordować oskarżony został o
kontrrewolucyjną działalność. d.

rytusu i t. p. Skonfiskowano na
ogó!lną sumę 30 tys. złotych. d.

Praca kulturalno-gospodar-
cza K. 0. P.

W ubiegłym kwartale K. O. P.
w pow. dziśnieńskim i wilejskim
zbudował '8 mostów lokalnych
oraz naprawił dróg i szos na
przestrzeni 25 klm. d.
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Z Kraju.
Skrytobójcze morderstwo

w Stołpcach.
Onegdaj w pobliżu Stołpców

na torze kolejowym znaleziono
zwłoki H. Bredziukiewiczówny ze
Stołpców z przesłrzeloną głową.
Zachodzi podejrzenie, iż padła
ona od kuli skrytobójczej. Wła-
dze wszczęły dochodzenie. (d)

10-lecie oswobodzenia Lidy.
W niedzielę ubiegłą Lida obcho-

dził podwójną uroczystość 10 le-
cie odparcia najazdu bolszewickie-
go, oraz 10-letniej rocznicy oswo-
bodzenia Lidy z pod jarzma
bolszewickiego.
W wigilję uroczystości zostało

nych grobach złożono wielką
ilość wieńców od wszystkich in-
stytucyj i organizacyj miejsco-
wych, poczem wzniosłe kazanie

«wygłosił ks. dziekan, przypomina-
jac zebranym wysiłki żołnierzy po-
ległych w obronie wolności przed
10 laty.
W niedzielę o godz. 10-ej ks.

kapelan odprawił w kościele pa-
rafjalnym uroczystą mszę świętą,
zaś równocześnie zostały odpra-
wione nabożeństwa uroczyste w
kościele XX. Pijarówiświątyniach
wszystkich wyznań. Po nabożeń-
stwie pułkownik Alter w otocze-
niu przedstawicieli władz miejsco-
wych oraz członków Komitetu
Obywatelskiego przyjął defiladę
wojska P. W.i W. F. O godz.
13-ej w sali kinoteatru „Nirwana“

lecz także i tłumy publiczności
przybyłej z okolicznych miejsco-
wości.

Pożar w gminie głębockiej.
We wsi Mojsiejonki, gm. głę-

bockiej wybuchł pożar, który
strawił 6 domów mieszkalnych
oraz zabudowania gospodarcze,
przyczyniając właścicielom straty
około 30.000, złotych.

Smiertelna bójka.
Pomiędzy mieszkańcami zaść.

Nochorowszczyna, gm. komaj-
skiej Krzywonosami Franciszkiem
i Józefem wynikła bójka w cza-
sie której Franciszek Krzywonos,
działając w obronie własnej po-
chwycił flintę i strzelił do Józefa
Krzywonosa, trafiając go w gardło,
wskutek czego Krzywonos Józef
zmarł.

ROZMAITOŚCI.
Salomonowe wyroki sę-

dziów londyńskich.,
W porównaniu z personelem

sędziowskim w poszczególnych
krajach świata, a właściwie w po-
szczególnych stolicach, najoso-
bliwszemi bezsprzecznie okazami
są sędziowie policyjni w Londy-
nie. Większość z nich posiada
niemniejszą popularność od gwiazd
filmowych, lub wybitnych aktorów
scen stołecznych.
W Londynie np. istnieje sę-

dzia policyjny „Justice” Belding.
Każde dziecko londyńskie zna go
dobrze, przynajmniej z opowia-
dań starszych. Otóż ten apostół
Temidy—z początkiem paždzier-
nika przechodzi on w stan spo-
czynku—cieszy się niebywałą po-

śmiechu.
Podobnvch do sędziego Bel-

dinga jest wprawdzie w Londy-
nie cały szereg sędziów, jednak-
że nie ma wśród nich tak kapi-
talnych charakterów. Znana jest
w Londynie jego odpowiedź. ja-
kiej udzielił pewnemu świadkowi,
który go zapewnił, że w życiu
nigdy jeszcze nie skłamał. Sędzia
Belding na to: „Od kiedy jest
pan wdowcem?*.

Innemu znów, który dowodził,
że jest jasnowidzem, dał nastę-
pującą oppowiedź: „A może pan
mi zdradzi, jaki zamierzam ogło-
sić w tej sprawie wyrok?*

Woźny sądowy wprowadził na
salę starszego mężczyznę, trzy-

mającego w ręku flet blaszany.
Policja oskarżyła go o niedozwo-
lone żebractwo.

Oskarżony: „Nie żebrałem pa-
nie sędzlo, lecz urządzałem przed-
stawienia". Sędzia: „Może mi pan
coś zaprodukuje?* Oskarżony za-
grał jakąś popularną piosnkę,
mniej więcej na melodję „O du
liber Augustyn". Całe audytorjum
wysłuchało produkcji z zaintere-
sowaniem, a sędzia, po odegra-
niu pierwszej zwrotki rzekł do
oskarżonego: „Rezygnujemy z
odegrania dalszej, może pan pójść
do domu”.

Na ławie oskarżonych zasiada
dwóch mężczyzn, jak się okazało
ojciec i syn. Obydwaj są robotni-
kami. O;ciec dał synowi 100 fun-
tów — jak twierdzi do przecho-
wania. Syn znów tłumaczy się,
że otrzymał owe 100 funtów jako
podarek.

Sędzia Belding: „Czem jest
pan z zawodu”? Syn: „robotni-
kiem*. Sędzia: „100 funtów sta-

sposób: „Niema robotnika, któ-
ryby był w stanie podarować 100
funtów, nawet synowi. Dlatego
należy zwrócić pieniądze. Koszta
procesu ponosi syn*.

Miejsce na ławie oskarżonych
zajął po chwili jakiś dłużnik. Sę-
dzia: „Ile pan może płacić?" O-
skarżony: „Po jednym szylingu
na miesiąc". Sędzia namyślii się
chwilę, poczem ze smutną wgło-
sie nutą wypowiedział swoje ten-
dencje: „Gdy wreszcie spłaci pan
ostatnią ratę, będziemy wszyscy
już dawno nieboszczykami. Niech
nam pan pozwoli doczekać się
tej uroczystej chwili, w tym wy-
padku jednak musi pan płacić
co najmniej po 5 szylingów mie-
sięcznie'".

Bojkotujcie prusofila Wal-

łace'a za napad na Traktat

Wersalski!
Popularny pisarz angielski Ed-

gar Wallace, autor tłumaczonych
masowo w Polsce sensacyjnych
romansów kryminalnych, nadesłał
do berlińskiej agencji Hugenber-
ga „Telegraphen-Union“ telegram,
w którym, w sposób niski i słu-
żalczy usprawiedliwia się przed
swymi czytelnikami pruskimi z
zarzutu antyniemieckości.

Zarzut ten powstał z powodu
powtórnego wydania jednej z je-
go powieści, napisanej w latach
powojennych, a zawierającej nie-
przychylną dla Niemiec tenden-
cję.

Szczególnie znamienne jest za-
kończenie depeszy Wallace'a, za-
wierające niesłychaną napaść na
Traktat wersalski.

„Nikt nie bronił sprawy nie-
mieckiej po wojnie równie gor-

4 DZEEWNKKK  WICENSIKI M. 229 >

Jestem liberałem, a czy człowiek
liberalnych przekonań może być
jednocześnie nastrojony antynie-
miecko? Za tydzień będę w Ber-
linie, by w gronie przyjaciół za-
żywać spokoju, którego w ża-
dnem innem mieście znaleźć nie
mogę".

Społeczeństwo polskie nie mo-
że przejść obojętnie nad tym bez-
przykładnym i pełnym służalczej
gorliwości atakiem angielskiego
pisarza na traktat wersalski, któ-
rego postanowienia są prawnym
fundamentem naszej niepodle-
głości. Rynek księgarski w Pols-
ce oczyści się nieco z zagranicz-
nej produkcji, a zyskają na tem
polscy literaci.

Na marginesie tej /wiadonio-
ści, warto podkreślić, że redakcja
„Polonii” na znak protestu prze-
ciw napaści Wallace'a na traktat
wersalski, przerwała druk jego
powieści p. t. „Za maską”, a roz-
poczęła druk utworu polskiego
autora Jerzego Bandrowskiego.

 

  

GIEŁDA
WARSZAWA] 3.X (Pat.).

Waluty i dewizy:

Dolary 8,97—8,99—38,96.
Gdańsk 173,33—173,76—172,90.
Holandja 359,75—360,65—358,85.
Londyn 43,36—43,46—43,24.
Nowy York 8,912—8,932—8,832.
Oslo 238,75—239,35—238,15.
Paryż 35,01—35,10—34,92.
Praga 26,46'/,—26,53—26,40.
Nowy York kabel 8,922—8,942—8,902
Szwajcarja 173,16—173,59—172,73.
Wiedeń 125,90—126,21 —125,59.
Włocny 46,72—46,84—46,60.
Berlin w obrotach prywatnych 212,34.

Papiery procentowe:

Pożyczka inwestycyjna 110, 3', bu-
dowlana 50—50,10 50, 10%, kolejowa
103,50—103,75, 5%, konwersyjna 55,50,
7%, stabilizacyjna 86,50—89,50, 4! ,0/, L.Z.odprawione uroczyste nabożeń- urządzono

stwo w kościele parafjalnym, w
którem wzięli udział przedstawi-

uroczystą
ku uczczeniu chwały oręża
skiego, na którą złożyły się prze-

akademję  pularnością, a na jego rozprawy
pol- przychodzą dziennikarze, niczemę

na premjery sztuk teatralnych.
ciele władz miejscowych i woj- mówienia, orkiestra 77 pp. oraz Nie było rozprawy, by uwagi
skowych oraz przedstawiciele chór Gimnazjum Państwowago. adwokatów, odpowiedzi świadków,
wszystkich instytucyj i organiza- FHkademją zakończony został pro- lub jakiekolwiek słowo z ust
<yj społecznych. Po nabożeństwie gram uroczystości, ułożony na oskarżonych nie spowodowało
tłumy publiczności wyruszyły ża- dzień 28 września. niezwykle trafnych uwag ze stro-
łobnym pochodem na cmentarz W obchodzie prócz wojska, ny sędziego. Nie były to jed-
lidzki, gdzie spoczywają prochy  instytucyj, organizacyji wszystkich nak odpowiedzi chłodne, lecz
poległych bohaterów w obronie szkół, wziął
miasta Lidy. Na rzęsiście oświetlo-

również udział nie
tylko ogół mieszkańców m. Lidy,

naprawdę ludzkie, albo komiczne,
wywołując wśród słuchaczy salwy

nowią przecież dla robotnika po- liwie, jak ja! — wyznaje otwaraie.
ziemskie 54,75, 8/, warszawskie 72,50—

ważny kapitał”. Syn: „O nie, pa- Jestem głęboko przekonany o  71—71,25 50/, warszawskie 56, 8), ziem-
nie sędzio, ja sam mam kole- konieczności rewizji traktatu wer- skie dolarowe 97,50, 1% ziemskie dola-
gów, którzy posiadają więcej jak ' salskiego. Nietylko w prasie, ale rowe 7650.
100 funtów". Sędzia Belding: przy każdej wogóle nadarzającej Akcje:
„Może pan ma racje; być może,
że 100 funtów nie jest znów tak
wielką kwotą dla robotnika, jed-
nakże dla sędziego policyjnego
jest to suma bardzo poważna”.
Za chwilę sędzia ogłasza wyrok,
uzasadniając go w następujący

się okazji żądałem sprawiedliwo-
ści dla Niemiec i byłem jednym
z nielicznych pisarzy,
dali natychmiastowego po zawar-
ciu rozejmu zniesienia blokady.
Dla mnie traktat
dokumentem niesprawiedliwości...

Bank Hanelowy 110, B. Polski 162,
Częstocice 32, Cukier 31, Lilpop 25, Sta-
rachowice 11,50, Zieleniewski 30,50,

którzy ŻĄ-  kiucze 76.
  

Popierajcie Polską Macierz
Szkolną.

wersajski jest

J. N. POTAPIENKO. 4)

Historia powyej KOMINY.
Ze wspomnień studenta.

(Tłum. z ros.).

— Proszę nie krępować się... następny raz
będziemy u pana, to pan nas ugości... to tak przy-
jęte między kolegami... czem chata bogata...

— Dobrze mówić! — ozwał się Kirdiaga, za-
bierając się tymczasem do drugiej kiełbaski —
alboz nie uprzedzałem cię, Jagiełonow, że to do-
bre chłopcy. A kiełbasa rzeczywiście doskonała!
Jak Boga kocham! pyszna kiełbasa. Jedz bracisz-
ku, bo inaczej ja zjem wszystkie... jak Boga ko-
cham...

Ta zapowiedź poskutkowała lepiej niż nasze
namowy. Jagiełonow, widząc bezdenną paszczę
Kirdiagi, będąc sam straszliwie głodny, istotnie
przeląkł się, że tamten gotów spełnić swą pogróż-
kę, więc począł ješč.,. powoli ostrożnie, jak gdyby
obawiając się zbytnio usta otworzyć, głośniej mlas-
nąć językiem. W miarę jednak jak jadł, oczy je-
go nabierały blasku, na bladych policzkach wy-
kwitł lekki rumieniec. Głos jego przestał już być
płączliwy, całe zachowanie się było pewniejsze.

— Istotnie — przyznał się — straszliwie ostat-
niemi czasy przegłodniałem, ale to tak niewy-
mownie przykro, być u kogoś po raz pierwszy
i opychać się...

 

Od dnia 1 do 5 października
1930 roku włącznie będzie

wyświetlany film:MIEJSKI  KIAENATOGRAF |
Sala Miejska, ui. Ostrobram-

„ ska5

  

— Nie „u kogoś” ale u kolegów — popr wił
Kirdiaga — pamiętaj o tem, bracie, u kolegów!

Tymczasem Jagiełonow stał się na dobre roz-
mównym i okazał się niesłychanie miłym i zajmu-
jącym w towarzystwie. Tylko grube wyskoki Kir-
diagi po dawnemu sprawiały mu niewysłowną
przykrość.

—/Hm — rzecze Kirdiaga, gładząc swą brodę,
co było u niego oznaką zadowolenia — kieibaska
była doskonała, szkoda tylko, że tu tak zimno
u was, boć zamarzniecie w tej dziurze. Czy nie
można by napalić w piecu? ha?

— Drew niema — odpowiedzieliśmy — gospo-
dyni już trzeci dzień nie pali.

— Jak to? Czemu nie pali? Ach scierwol..
— No, bo widzisz... są pewne przyczyny...
— Nie może tu być żadnej przyczyny. Skoro

są drwa, to niema żadnej przyczyny! Drwa są poto,
by niemi palono w piecu.

— Alež my w tym miesiącu
płacili za mieszkanie.

— Wielka mi rzecz! Szkoda że chwilowo nie-
mam grosza przy duszy, tobym wam pożyczył. Ale
nic to... gdzież ta wasza gospodyni?

— Gospodyni u siebie... ale z tego nic nie
będzie... my już prosiliśmy, nie zgadza się..

— Nie zgadza się... to nie umiecie prosić. Zo-
baczycie jak ja poproszę. Gdzie ona.

Kirdiaga wstał i wyszedł. Widocznie natknął
się na gospodynię tuż za drzwiami, gdyż usłysze-
liśmy wnet następujący djalog:

— Al Dzieńdobry gosposiu!
są drwa?

— Drwa? — odpowiedziała tamta nieco zdzi-
wiona — dajmy na to że drwa są w kuchni, ale

jeszcze nie za-

Gdzie tu u pani

CUDOWNE ŻYCIE SW. TERESY. Aktów 10. Najnowsze i najgenjalniejsze arcydzieło sztuki filmowej JULIEN DUVI-
j VIERA. Film ten niema nic wspólnego z dotychczasowerni filmami pod tym i podobnym tytułem. Kasa czynna

od g 3 m. 30. Początek seansów od g. 4. Następny program: „ZIEMIA OBIECANA".

 

cóż z tego? Corto pana obchodzi?
— A gdzież ta kuchnia? Aha, już widzę... do-

skonale.
Kirdiaga widocznie poszedł do kuchni, a go-

spodyni pobiegła w ślad za nim, gdyż głosy ich
dochodziły na już z pewnej oddali.

— Co pan robi? Jakiem prawem? — prote-
testowała gospodyni.

— Bo tam niemożliwie zimno, więc trzeba
wypalić w piecu — z najwyższym spo-
kojem tłumaczył Kirdiaga. Jednocześnie słychać
było hałas przesuwanych drew.

— Ale c6ž to znaczy? Kto to widział? To na-
pad rabunek!

— Zimno, jak Boga kocham, zimno! — za-
pewnił Kirdiaga— Jakże nie zapalić w piecu,
skoro są drwa, a tam tak zimno? Jak Boga ko-
cham zimno!

Usłyszeliśmy kroki jego,
tubalny:

— No! otwórz tam ktokolwiek!
Za chwilę wszedł do naszej

czem drew.
— teraz niech kto zasuwę otworzy!.. Ty Bud-

kiewicz najsprytniejszy! Prędzej szkoda czasu...
Budkiewicz otworzył zasuwę, przyczem do-

kumentnie sadzą się powalał, Kirdiaga zaś hałaśli-
wie zrzucił swe brzemie drew na ziemię, przykuc-
nął przed piecem i począł drwa nakładać do pale-
niska. Bezdenna paszcza pieca chłonęła jedno po-
lano po drugiem z szybkością, z jaką przed dzie-
sięciu minutami własna Kirdiagi paszcz1 pochła-
niała nasze kiełbaski.

Tymczasem gospodyni na kurytarzu darła się
w niebogłosy:

za chwilę zaś głos

izdebki z narę-

szyć PDOPGPODWACNYÓW 2 ENN TBT EPK TDKNS TIKRTN OTS
Katastrofalna zniżka cen na zboża zmusza rolnika do szukania innych
źródeł dochodu w rolnictwie, — a że sady handlowe mogą dać duże

zyski, przeto

Wileński Spółdzielczy
Syndykat Rolniczy

— Co to jest, co to znaczy? To rabunek
w dzień biały! Przyszedł rozbójnik i zabrał mi drwa.
Ja zaraz stróża zawołam, poskarżę się policji. Ty
mi za to odpowiesz, w więzieniu siedziec będziesz,
przeklęty!

— Dajcie mi tu papieru, jaknajwięcej papie-
ru! — komenderował tymczasem  Kirdiaga, nie
zwracając najmniejszej uwagi na krzyki baby.

Daliśmy mu jakąś starą gazetę, którą Kirdia-
ga zręcznie zmiął, dodłożył pod drwa i za chwilę
zatrzeszczało w pieciy drwa się zajęły wystrzeliły
płomienne języki, w izdebce jakoś poweeselało.

— Tak, tak, tak, będziesz siedział w więzie-
niu, katorżniku jeden, — wrzeszczała gospodyni,
tuż podedrzwiami — komornego nie płacą a drwa
palą! To rzecz niesłychana! Ty wprzódy zapłać
a potem pall..

Wtedy Kirdiaga, któremu to widocznie doku-
czyło, wstał, otworzył drzwi i oświadczył głosem
całkiem spokojnym, nawet pojednawczym:

— Po co się pani irytuje? Drwa już palą się,
jak Boga kocham, palą się.

— Tfu! do lichal
Gospodyni splunęła i poszła do swego poko-

ju, zkąd czas niejakiś dochodził nas jeszcze jej
głos. W końcu dokuczyło jej widocznie zrzędzić,
więc umilkła.

My zaś
chcieli
ciepła.

— Widzicie, przyjaciele — zakonkludował Kir-
diaga — tak trzeba prosić. Takiej prośbie nikt
jeszcze nigdy nie odmówił. Jak Boga kocham.

(D. c. n.).

obsiedliśmy piec, jak gdybyśmy
na całą lutą zimę nabrać dobroczynnego

 

DOPlenipo-
tent poszukuje ad-

ministracjj w majątku
ziemskim, lub przyjmie
dom do zarządu w Wil-
nie. Posiada długoletnią
praktykę oraz poważne
pismienne referencje i

DŹWIĘKOWY Na 1-wszy seans: Balkon 60 gr. Parter 1 zł. altare! Przebój Dźwiękowy. 100 procentowy Dozen: AE: wWILNIE,.Zawalna 3, tel. 323. Panie den
KINO- niec publicz- i PEGGI NORMAN i ERNEST VEREBES w swej naj- rcydzieio Adres telegr. ,„ROLNICZE“ askawe zgloszenia do
TEATR «<H E L i 0 S» ności Harry Liedikė nowszej kreacii, pierwszym filmie džwiękowym pt.: WALC NADDYNAJSKI szampańskie rozpoczął sprzedaż = Administracji Dziennika

ullca Wileńska 38, tel. 926.

 

„ DÓWIĘKOWY KINO - TEATR Dziś.

«HOLLYWOOD»|
MICKIEWICZA Ne 22

 

KiNO-
TEATR sk U X“
ui. Mickiewicza Nr. 11.

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

 

Największy arcysuperfilm który
podbił wszystkie umysły i sercaPOLSKIE

KINO
UL. WIELKA 30:

„WANDA“
Tei. 14-81. I

Najkorzystniej kupuje się towary gwarantowanej
dobroci u Głowińskiego. Polecamy na sezon je-
sienny materjały mundurkowe, tweedy na kostjumy

i suknie, flanelety w pięknych deseniach.

UWAGA — WILENSKA 27. 710r1

 

 

i olśniewające.

 

CUDO FILM SWIATA!
SUPERFILM DZWIĘKOWY!

 

«Szlakiem Hańby»

 

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

POGANIN
Ostatni seans o godzinie 10 m.

W rol

1-ej. Ceny miejsc od 40 gr.

Wiera Hlircewa

Głęboko psychologiczne momenty

SET

Posiad 1wyżórmalejsóż|| LEKARZE |
OJĄCE
nych, bawelnia-į

h, płótna różne,nych,płótnaróżne,| [, M. SOKOŁOWSKI
Chor. skórne i wene-chustki, ręczniki

it p. ryczne. Przyjm. od 9—12
i 5—7.ul. Wileńska 30 n.14

 „Dbwiegzrzenie.
Sekwestrator Magistratu m. Wilna po-

 

LZzę:3612—29— Sprawy GRS į

daje do ogėlnej wiadomošci, že dn. 10-X- i majątkowe
1930 r. o godz. 11 w domu Nr. 62 przy AKUSZERKI | NAUKA
ul. Ad. Mickiewicza na pokrycie pod. lokal. ; Oszczędności
i zużycie bruku odbędzie się w drodze AKUSZERKA auczycielka . poszuku- |w każdej sumie i wa-
licytacji sprzedaż 2-ch samochodów firm. N je posady do dzieci| lucie lokujemy ko-
„Ford“ stary system (rozebrane) oszac. na Marja Laknerowa na wyjazd; posiada języ- A BO
zł. 1,200 i należąc. do p. Kłodnickiego ?rzylmuje od godz 9 o kj, francuski i niemiecki terminie
Ryszarda. 7 w. Kasztanowa WŻPgg Zwierzyniec ul. Sokola|Dom H-K. „Zachęta'*

(2) Frontczak Nr, 6 m. 1. gro| Mickiewicza 1, tel.

1093—00 Šekwestrator. ERLIGZEBIONADARYWZKMIJ NIEKZPOBBUREWKEKERA WZ

 

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

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

|nIkAGT ATSBGWEDTYWYTYPDA”I”TORGAIINTAKŲSIAGTKAIROK DIETA,

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

niejśi artyści polsk. ekranu i sceny. Niebywałe napięcie sensacyjne. Koncert gry. Początek o q. 4-ej w dnie świąt. o g.

arcydzieło podług słynnej SGH Lwa (rwancewa.W rol. gł.: Ro-
zanel-Łunaczarska żona sowieckiego komisarza oświaty, Marja

Jacobini, Grzegorz Chmara (słynny artysta teatru Stanisławskiego) oraz najwybitniejsi artyści scen Moskiewskich
i Europejskich. Wzbudzają zachwyt widza olśniewające klejnoty, przecudne futra i toalety Rożenel-Łunaczarskiej.

Szalone napięcie. Wstrząsająca porywająca gra.

EES aarikioUROKWDRO i CAC4

Fimal. DOBIKALEA
(właściciele J. Dubicka

i J. Januszewski)
w sklepie swoim

przy ulicy
Wileńskiej Nr.

jak zwykle po cenach umiarkowanych.

DRZEWEK OWOCOWYCH wyłącznie doboru odmian ziemi Wileńskiej,
wytrzymałych na nnsze warunki klimatyczne

„a także krzewów, róż i bylin, hodowli szkółek wileńskich, grodzień-
skich i „Łemszczyzna-Szczekarków."

Sprzedaż odbywa się pod kontrolą inspektora ogrodnictwa W. T. O. | ZGUBY |
„J. KRYWKO.

„Miłosną

 

przeżyć i cierpień.

SE 350 sąż. kw.
ziemi własnej od

frontu ulicy pod ogro-
dem owocowym: blisko
koleji Bracka 11—3. 993

D sprzedania dom
0 drewniany o 7mie-

 

  

zkani. i o- > - Dowynajęcia | Sprzedaż i wynajęcie.|glampatoi Boo: [|Miezzkania|] uży dyon go" apniaki <=
delskiej 15. Dowiedzieć Į i pokoje kój z elektr. i wygoda-

RAIT TYWRETRUKIOCZESEECY mi. Pokój ten nadaje się nasię Jagiellońska 1 m. 4
od 3 do 5 Kozłowski.

NĄ wa umeblowane po-
> D koje z wygodami do

— amm Wynajęcia może być każ-
dy z osobna. Mickiewi-
cza 44—11. 3962—1RÓŻNE

 

 

„ [Qokój bardzo ciepły do

O zza” p wynającia przy ul.s Tartaki 18—4 (róg. ul.tarska 17 m. 3.
Mickiewicza) Oglądać od

UDE 3 9—5 9. PP.

  
+

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI. Drukarnia „Dziennika Wileńskiego" ul. Mostewa 1.

Z m

 

i na biuro. Trocka 11 m.

 

uży, ładny POKÓJ
umeblowany u sta- niecka 35.

rozakonnych do wyna-
jęcia Mickiewicza 1, m.
4 wejście z pl. katedr.

okój duży, umeblowa-
ny elektryczność Ta-

637 tarska 17 m. 3. gr3

Wileńskiego „pod Pleni-
potent". 992

DOG0P

2—0 o

   

lub. ks.Zs AE wyd.
przez ilno —

Kupno 2 Miasto na imię Stanisła-
Sprzedaż wa Karnieja, zam. w Bo=

runach un. się. 990

If m

DRU-
KARNIA

I INTROLIGA-
TORNIA

„DZIENAIKA
WILEŃSKIEGO”

 

ny świato-
wej sławy

Pleyel,
Bechstejn etc., takoż
Arnold Fibiger, Kern-

topf i Syn,
uznane rzeczywiście
za najlepsze w kraju
przez najwybitniej-

? szych fachowców na
Pow. Wystawie,

w r. 1929.
K. DĄBROWSKA,

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

WILNO, Ul.Mo-
stowa Ni 13 Ceny fabryczne. —

Telefon 12 - 44.

PRZYJMUJE

WSZELKIE

ROBOTY

w zakres dru-
karstwa

1 Introligator-
stwa wcho-

dzące.

zimę dobre, suche,
zdrowe z dostawąwma-

988—1 łej lub w dużej ilości
——=—" można nabywać po ce-

nie zniżkowej Zwierzy-
977—1

TTTTS

| PRACA |
995—1 Wd B ų

Mena zdrowa poszu-
kuje posady. Sołta-

986niska 22, m. 6.

Redaktor odpowiedzialny: JERZY CIESZEWSKI.

«

   


