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Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem.,

Rok_XIV.

DZIENNI
 

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

Redaktor przyjmuje od g. 2—4 pp. Administracja otwarta od g. 9—5,
„Dziennik Wileński'* wychodzi codziennie.

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

i Administracji 448, -Drukarni 1244. Adres drukarni:

w niedzielę od 12 — 1 pp.

REWIZJE W LOKALU STR. NARODOWEGO
I U PROF. SURZYCKIEGO.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. We czwartek wieczorem od godz. 9 do 11

w lokalu Stronnictwa Narodowego w Krakowie odbyła się

rewizja.

W czasie rewizji zabrano druki i publikacje Stronnictwa.

Przeprowadzono również rewizję u prof. Uniwersytetu
agiellońskiego Stefana Surzyckiego.

TRAGICZNY WYPADEK w CZĘSTOCHOWIE.
CZĘSTOCHOWA. (Pat.) W dniu 16 b. m., o godzinie 11, do ga-

binetu inspektora kasy chorych, Furmańczyka, w którym to gabine-

cie przebywali: komisarz kasy chorych Rejowski i naczelny lekarz

kasy Chorych „Biluchowski, wkroczył jakiś osobnik i rzucił się z krzy-

kiem na inspektora Furmańczyka, dając do niego strzał. Z kolei

strzelił do komisarza kasy chorych Rejowskiego, następnie dał dwa

strzały do dr. Biluchowskiego. Na odgłos strzałów wpadł do gabine-

tu jeden z interesantów, którego wzmiankowany osobnik wystrzałem

z rewolweru Położył trupem. Po dokonaniu tych potwornych czynów,

nieznany osobnik wybiegł z gabinetu i zranił jeszcze urzędnika Za-

wadzkiego. W końcu sam odebrał sobie życie. Inspektor Furmańczyk,

komisarz lasy chorych Rejowski, wzmiankowany interesant, oraz

sprawca zbrodni, nie żyją. Dr. Biluchowski i urzędnik Zawadzki są

ciężko ranni.

CZĘSTOCHOWA. (Pat.) Sprawcą zabójstwa inspektora, komi-

sarza kasy chorych, oraz przygodnego interesanta, jest członek PPS.

CKW. Jan Kostrzewski.
CZĘSTOCHOWA. (Pat.). Trzecią osobą, zabitą przez Kostrzew-

skiego w gmachu powiatowej Kasy Chorych, jest prezes: Polskich

Związków Zawodowych „Praca* Mołda, który został ugodzony kulą

, w czasie, gdy był w poczekalni t gdy Kostrzewski wybiegł z gabine-

| tu, strzelając bezustannie z rewolweru. Również został ranny w ko-

lano drugi interesant Putkiewicz. Dr. Biluchowski jest ranny w ra-

mię i nogę. ,

CZĘSTOCHOWA. (Pat.) Do godz. 20 aresztowano ogółem

40 osób. Do Częstochowy przybył z Piotrkowa prokurator sądu okrę-

gowego Ziemski.
 

W związku z powyższym tragicznym wypadku komunikuje nam

nasz korespondent warszawski:

WARSZAWA. Prasa sanacyjna usiłuje nadać morderstwu

w Częstochowie zabarwienie polityczne. Jak się dowiadujemy, tra-

giczna ta sprawa wynikła na tle czysto osobistem, Kostrzewski bo-

wiem, który był pracownikiem Kasy Chorych w Częstochowie, zo-

stał przed dwoma dniami nagle wydalony i nie otrzymał nawet żad-

nego odszkodowania. |

WARSZAWA. (Z Częstochowy donoszą, że w związku z mor-

dem aresztowani zostali prezes miejscowej Okręgowego Komitetu Ro-

botniczego Chojnacki i członek OKR Józef Kazimierczak. Podobno

mają nastąpić dalsze aresztowania.

Obrady Głównej Komisji Wyborczej.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. O godz. 7 wiecz. zaczęły się obrady Głównej
Komisji Wyborczej, które do godz. 2 m. 15 w nocy jeszcze trwały.
© g-=aZadnych informacji pozytywnych o wyniku obrad niema.

Mówią tylko, że lista PPS. — lewicy została unieważniona.
Główna dyskusja toczy się na temat deklaracji posłów, uwię-

zionych w Brześciu, w sprawie ich kandydatur na listach państwo-
wych.

2 Biok wyborczy na Siąsku.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. We czwartek ogłoszono w Katowicach komuni-
kat o zawarciu bloku wyborczego między Stronnictwem Narodowem,
N. P. R., Ch. Dem. i Piastem.

Ocena listy B. B.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Ostatni nr. pisma politycznego „Tydzień* kiero-
wanego przez Thuguta umieszcza ciekawą ocenę listy państwowej
B. B. Autor artykułu noszącego tytuł „Lista pułkowników” pod-
kreśla, że na pierwszych miejscach listy uderza duża ilość genera-
łów, pułkowników i majorów i stwierdza ze wśród czołowych kan-
dydctów jest aż 9 byłych szefów drugiego oddziału.

Zwolnienie aresztowanego.
(Telefonem od własnego korespondenta)

WARSZAWA. Poza wypuszczonymi poprzednio w sprawie za-
machu na p. Piłsudskiego, Raczyńskim i Chruszczyńskim dziś zwol-
niony został Eug. Przedaczuk.

Dymisja gen. Galicy.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Dowiadujemy się że dotychczasowy dowódca
okręgu w Przemyślu gen. Galica ustępuje ze swego sianowiska
i przechodzi w stan spoczynku.

Potrzeby gospodarcze ziem wschodnich.
WARSZAWA. (Pat). W czwar- Organizacyj i Kółek Rolniczych

tek 16 b. m. o godzinie 18 od- mówił o potrzebach rolnictwa
był się w sali Rycerskiej na Zamku na terenach wojewódzwa wileń-
wieczór dyskusyjny, poświęcony skiego i nowogródzkiego.
potrzebom gospodarczym woje- Jan Łazarewicz, sekretarz Izby
wództwa wileńskiegoinowogródz- Rzemieślniczej w Wilnie, wygłosił

Pan .

kiego. Na zebranie to, ktėre za-
szczycil swą obecnošcią Pan Pre-
zydent, przybyło zgórą 200 osób.

Pierwszy referat wygłosił prof.
Władysław Zawadzki, pod tyt.:
„Rzut oka na stosunki gospodar-
cze województwa wileńskiego i
nowogródzkiego”. Następnie p.
Roman Ruciński, prezes lzby
Przemysłowo - Handlowej w Wil-
nie, przedłożył postulaty gospo-
darcze sfer przemysłowych ihan-
dlowych. Z kolei p. Karol Wa-
gner, prezez Wileńskiego T-wa

referat na temat przyczyn kryzy-
su ekonomicznego w rzemiośle
na ziemiach województw wilen-
skiego i nowogródzkiego.

Wreszcie p. Zygmunt Rusz-
czyc, członek Wydziału Woje-
wódzkiego w Wilnie, zreferował
potrzeby gospodarcze samorzą-
dów terytorjalnych naterenie wo-
jewództwa wileńskiego.

Wszyscy referenci przedložyli
szereg wniosków, domagających
się od władz centralnych wyda-
nia odpowiednich zarządzeń.
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Walka z sabotażem ukraińskim.
LWOW. (Rat.). Prasa donosi,

że na terenie powiatu przemy-
skiego przeprowadzono w dniu
15 b. m. rewizję we wsi Iskrani
w mieszkaniu księdza grecko -
katolickiego Michała Huka, u
którego znaleziono egzemplarze
„Surmy*. Księdza wraz z żoną
aresztowano. Równocześnie poli-
cja aresztowała Kumaniaka, kie-
rownika spółdzielni, u którego
znaleziono broń i słój z materja-
łem wybuchowym. Na terenie
powiatu rohatyńskiego we wsi
Zurów aresztowano kierownika

spółdzielni i prezesa „Prošwity“
Pawła Berkija za kolportaż „Sur-
my*. W dalszym ciągu dzienniki
donoszą, że w Horodence areszto-
wano niejakiego Rybickiego oraz
księdza grecko-katolickiego Iwana
Piseckiego, tudzież jego syna Za-
charja. W mieszkaniu księdza zna-
leziono broń. Obaj aresztowani
byli członkami U. O. W.
LWOW (Pat) Gazety donoszą

z Janowa o aresztowaniu tam-
tejszego księdza grecko-katolic-
kiego Kuszkiewicza.

Znowu katastrofa lotnicza.
KRAKÓW. (Pat). W czwartek

przed południem na lotnisku woj-
skowem w Rakowicach wydarzyła
się katastrofa lotnicza, której otia-
rą padł pilot podpor. Stanisław
Nowakowski z 1 pułku lotniczego
w Warszawie, będący na kursie
pilotażu myśliwskiego przy dru-
gim pułku lotniczym w Krakowie.
Podczas ćwiczeń, w chwili, gdy
śp. ppr. Nowakowski wykonał
ćwiczenia akrobatyczne na wyso-
kości tysiąca metrów, nagle oder-
wało się od aparatu jedno skrzyd-

ło i maszyna zaczęła tracić rów-
nowagę. Ża chwilę odpadło i dru-
gie skrzydło, motor zaś w  dal-
szym ciągu szedł na pełnym ga-
zie. Skonsternowany widocznie
niespodziewanym wypadkiem pi-
lot Nowakowski nie zgasił motoru
i samołot zaczął płonąć. W ostat-
niej chwili śp. Nowakowski usiło-
wał ratować się przy pomocy
spadochronu, jednakże bezsku-
tecznie. Na miejsce wypadku
przybyła komisja wojskowo-lekar-
ska.

Posiedzenie Międzynarodowego Instytutu
Rolniczego.

RZYM (Pat.) Plenarne posie-
dzenie Międzynarodowego Insty-
tutu Rolniczego w dniu 15 b. m.
rozpoczęło się powitalnemi prze-
mówieniami delegatów Rumunji,
Hiszpanji i Argentyny oraz mini-
stra Janty-Połczyńskiego, który
zajął miejsce w prezydjum, jako
przewodniczący zgromadzenia.

P. min. Janta-Połczyński po-
dziękował w serdecznych słowach
za zaszczytne wyróżnienie i stwier-
dził m. in., że organizacje mię-
dzynarodowe zajmowały się do-
tychczas zagadnieniem  podnie-
sienia produkcji rolnej. Dziś za-
gadnienie zwiększenia produkcji
ustąpić musi miejsca zagadnieniu
zbytu produktów rolnych. Tem
zagadnieniem zajmowała się kon-

Herve jako apostoł

ferencja warszawska. Stanowiono
problem międzynarodowy, którego
rozwiązanie zależy od zdania so-
bie sprąwy, że pierwszem  zada-
niem każdego programu finanso-
wego, ekonomicznego i spoiecz-
nego jest rozwiązanie kryzysu rol-
nego. Pragnąłbym — mówił mini-
ster—abyśmy doszli do rezultatu
pozytywnego, którego oczekują
od nas szerokie masy ludności,
przez nas tu reprezentowane. W
dalszym ciągu zabrał głos prezes
instytutu sen, de Michaelis. Duže
wrażenie wywołało przemówienie
delegata angielskiego, krytykują:
cego działalność instytutu,
ponującego zmianę
tego iństytutu. ę

organizacji

zbliżenia francusko-
niemieckiego.

PARYZ. (Pat). Redaktor dzien-
nika „La Victoire* Gustaw Hervć,
którego myśl polityczna w ciągu
kilkunastu lat przeszła zadziwiają-
cą ewolucję od anarchizmu i wy-
rzucenia sztandaru narodowego
na śmietnisko, za co został w
swoim czasie oddany pod sąd,
przed którym bronił go młody
adwokat Mristides Briand, aż do
skrajnego patrjotyzmu, pod wpły-
wem którego w czasie wojny wy-
rzekł się dawniejszej nazwy dzien-
nika, noszącego przedtem tytuł:
„La Guerre Sociale”, — ten sam
Gustaw Herve staje się obecnie
apostołem zbliżenia francusko-nie-
mieckiego. „La Victoire” przynosi
propozycję dokonania rewizji trak-
tatu wersalskiego, aby za tę cenę
zdobyć ostateczne porozumienie
z Niemcami. Program tej rewizji
przypomina mocno znane propo-

zycje czynione przez wielkiego
przemysłowca niemieckiego Rech-
berga. Chodzi tu o zrzeczenie się
przez Francję plebiscytu, jaki ma
nastąpić w zagłębiu Saary, o ze-
zwolenie na przyłączenie Austrji
do Rzeszy Niemieckiej, o zwrot
Niemcom ich dawniejszych kolo-
nij afrykańskich, będących obe-
cnie pod zarządem Francji, o ze-
zwolenie Niemcom na utrzyma-
nie armji równej ilościowo z
armją francuską, wreszcie 6 przy-
jacielską interwencję rządu
francuskiego w Polsce, aby
skłonić ją do zgodzenia się
na zwrot korytarza pomorskie-
go, o iie wszechmocne na Li-
twie Niemcy skłoniłyby Litwi-
nów, którzy przez 5 stuleci po-
łączeni byli z Polską, do po-
wrotu na łono państwa pol-
skiego.

Hitlerowcy żądają obalenia trakżatu wer-
salskiego.

BERLIN. (Pat). Frakcja hitle-
rowska w Reichstagu zgłosiła
wniosek, wzywający rząd do nie-
zwłocznego podjęcia kroków ce-
lem obalenia traktatu wersalskie-
go, oraz planu Younga. Jedno-
cześnie frakcja chrześcijańsko-

socjalnych i konserwatystów wy-
stąpiła z wnioskiem, aby w naj-
bliższym czasie rząd nawiązał z
mocarstwami wierzycielskiemi ro-
kowania w sprawie rewizji planu
Younga.

Strajk metalowców rozszerza się. |
BERLIN. (Pat.). Strajk w ber-

lińskim przemyśle  metalurgicz-
nym rozszerza się coraz bardziej.
Według danych niemieckiego
związku robotników metalurgicz-

nych porzuciło pracę ogółem
130 tys. robotników na 145 tys.
pracujących w Berlinie w fabry-
kach metalurgicznych.

Rada faszystowska tworzy bataljony
milicji.

RZYM (Pat)—Wielka rada fa-
szystowska przyjęła postanowie-
nie w sprawie utworzenia bata-

Rewolucja
NOWY YORK. (Pat.) Donoszą

z Rivera: Wedle oficjalnego biu-
letynu, ogłoszonego przez po-
wstańców brazylijskich, wczoraj
wieczorem awangarda powstańcza
pobiła w.ltangua, w odległości
180 mil od Sao-Paulo, oddział
wojsk rządowych, liczący około
tysiąca żołnierzy.

RIO DE JANEIRO (Pat) —

ljonów milicji, w których służba
trwałaby 10 lat.

w Brazylii.
Donoszą urzędowo, że wojska
żwycięsko posuwają się naprzód
w południowej części stanu Minas
Geraes. Sytuacja wojsk związko-
wych na granicy stanów Sao-
Paulo i Parana nie uległa zmia-
nie. W stanie Rio Grande do Sul
zastąpiono flagę tego stanu flagą

narodową, co wywołało liczne
protesty.

niem miejsca o 2
terrninowe umieszczenie ogłoszeń.

pro:

proc. drožej.

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

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem 6 łam 36 gr., w tekście 40 gr., za

tekstem 10 łam. 15 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej,

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

Konto czekowe w P. K. 0. Ne 80187.

Kronika Przedwyborcza.
Listy Narodowe w okręgu Wileńskim.

Sej m.
1) Prof. KOMARNICKI de

2) Dr. ODYNIEC Karol.

3) Red. KODŹ Stanisław.
4) OSZURKO Michał, rzemieślnik.
5) CZEKULONIS Józef, rolnik z gm. Solecznickiej.

6) JASIEŃSKI Otton Ryszard, emeryt kolejowy.

7) PIECIUN Kajetan, rolnik z gm. Mejszagolskiej.

8) SYRWIDÓWNA Heiena, Prez. Chrz. Zw. Służby Dom.
św. Zyty.

3) GOŁĘBIOWSKI Wojciech, kupiec.

10) ŁACIŃSKI Wenancjusz, inżynier.

Senat.
1) ZWIERZYŃSKI Aleksander b. poseł, red.
2) JASINSKI Zbigniew, adwokat.

3) BURKARDTOWA Janina, Prez. N. 0. K.
4) ZAKRZEWSKI Michał, rolnik z gm. Trockiej.

5) KWINTO Augustyn, ze Swięcian, bankowiec.

6) KLECZKOWSKI Edmund, roinik z gm. Łużki.

7) BOREJSZO-WYSOCKI Jan, rzemieślnik.
8) Dr. KISIEL Karol.

Lista Narodowa w okręgu
Swięciańskim.

We czwartek została złożona

lista narodowa Nr. 4 w okręgu

wyborczym Nr. 64 Swigciany,

obejmującym powiaty: swięciań-

ski, postawski, brasławski i dzis-

nieński.
Lista zawiera 10 nazwisk.

Na czele listy stoi Kownacki -

Piotr, redaktor z Wilna, a dalej

figurują: Salmonowicz Jerzy,

ziemianin z pow. postawskiego,

Fiedukowicz Sylwester, rolnik z

pow. brasławskiego, Hłasko Mi-

kołaj, wiceburmistrz m. Dzisny,

Abramowicz Aleksander, rolnik
z pow. Swięciańskiego i in.

Lista Centrolewu i dwie li-
sty komunistyczne.

Wczoraj w Okręgowej Komisji

Wyborczej w Wilnie złożone zo-
stały trzy listy kandydatów do
sejmu.

Na liście Centrolewu na pierw-

szych miejscach figurują:
1) Stanisław Pławski—inżynier

z Wilna (P. P. S.). 2) Aleksandra

Karnicka—rolniczka z Wilna (Wy-
zwolenie). 3) Józef Martusewicz—

rolnik (Stronnictwo Chłopskie).
4) Jerzy Dobrzański — lekarz z
Wilna (P. P. S.).

Lista zawiera 8 kandydatów.
Pozatem złożono listę Bloku Le-

wicy Socjalistycznej i lewicy Ro-
botniczej chłopskiej.

Lista Centrolewu do Senatu.
Jak się dowiadujemy, Centro-

lew złożył również w dniu wczo-

rajszym listę swych kandydatów
do Senatu, która przedstawia się

następująco: 1) dr. Zygmunt Hof-

moki Ostrowski, 2) Aleksandra
Karnicka, 3) Edmund Jakobini —
urzędnik z Wilna, 4) Wacław Pasz-
kowski ze Swiecian. g

Centrolew w Okręgu lidz-
kim i święciańskim.

W okręgu wyborczym Lida
. PP. S-owcy wycofali się z pracy

wyborczej, wskutek czego na

liście Centrolewu nie będzie kan-
dydatėw P. P. S.

Stronnictwo Chlopskie wysta-
k —

wiło p. Kalisińskiego
Dubrownika.
W Swięcianach  „Centrolew*

złożył listę swych kandydatów do
Sejmu,w następującej kolejności:
1) Szapiel, 2) Wilanowski—adwo-
kat z Warszawy, 3) Stążowski
Franciszek z Wilna. g

Wymuszanie ujawniania
przekonań członków ko-

misji obwodowych.
Od członka Komisji Obwodo-

wej (Nr. 36) otrzymaliśmy list zwra-
cający uwagę na niedopuszczalny
sposób wymuszenia przynależności
partyjnej członków komisji obwo-
dowych przez rzekomego wysłan-
nika Starostwa grodzkiego. Przy-
puszczamy, iź mamy tu do czynienia
z nadużyciern autorytetu Starostwa.
List nem nadesłany podajemy w ca-
łości. R e d.
Szanowny Panie Redaktorze.

Obowiązek obywatelski naka-
zuje mi za pośrednictwem po-
czytnego pisma Sz. Pana podać
do wiadomości publicznej fakt,
który miał miejsce w dniu 15 b. m.
W godzinach przedpołudniowych
zgłosili się do mojego mieszkania
osobnik, z polecenia jakoby Ulrzę-
du Starostwa o stwierdzenie par-
tyjnej przynależności wszystkich
członków Komisji Obwodowej
(Nr. 39) do której jestem powo-
łany jako członek. Rzeczywiście
okazał mi drukowony formularz,
którego rubryki: imię, nazwisko,
rodowód, data i miejsce urodze-
nia, wyznanie i zawód dokładnie
były wypełnione. Natomiast ru
brykę partyjnej przynależności
miano wypełnić po mojem ze-
znaniu.

Na natarczywe zapytanie, do
jakiej partji należę, podsuwając
myśl poparcia B. B. W. R., od-
powiedziałem, iż nie mam obo-
wiązku spowiadać się z moich
przekonań, a że tak nagle byłem
zaskoczony tym faktem, nie da-
łem należytej odprawy — wylegi-
tymowania go przed policją.

Nie daję wiary, by takie za-
rządzenie istotnie mogło pocho-
dzić z Urzędu, na który osobnik
powoływał się. Natomiast przeko-
nany jestem, że tu wygrywa ja-
kaś partja, w celu wywarcia presji
i steroryzowania wyborców.

Z poważaniem
C. Kossobudzki.

Wilno, dnia 16 października 1930 r.
ul. Niemiecka 3, m. 6.

i b. posła

Zatarg czesko-austrjacki.
Z powodu expose min. Benesza.

WIEDEŃ. (Pat.). Prasa wiedeń-
ska wita z uznaniem energiczny
krok rządu austrjackiego w Pra-
dze z powodu ustępu expose dr.
Benesza o wewnętrznej sytuacji
Austrji. Austrjackie ministerstwo
spraw zagranicznych  przedsię-
wzięło wczoraj jeszcze kroki w
Pradze z żądaniem wyjaśnienia,
zaznaczając, że słowa dr. Bene-
sza o FHustrji stanowią niedopusz-
czalne mieszanie się w sprawy
wewnętrzne obcego państwa.
„Neue Freie Presse“ wywodzi, że
alarmy zagranicy o przesileniu w
Austrji są przesadne i przykre, a
w szczególności przykre, gdy po-
chodzą ze strony oficjalnej.
Dziennik zaznacza, że daje się
zauważyć powtórzenie zeszłorocz-
nej kampanji przeciwko Austrji.
Zdaniem dziennika, walka wybor-
cza odbywa się normalnie. Nie-
dawne ekscesy na ulicach Pragi
wywołały z pewnością gorsze

wrażenie zagranicą, aniżeli wy-
bory w Austrji. „Reichspost' łą-
czy oświadczenie dr. Benesza o
Austrji z niedawnym pobytem
dr. Renera w Pradze. W depeszy
z Pragi zamieszczają dzienniki
wiedeńskie urzędowe wyjaśnienie
rządu pruskiego, wedle którego
krok rządu Austrji nastąpił na
podstawie niedokładnego stresz-
czenia expose dr. Benesza.

RES NAKTISRENKIANKAS USNSROE

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

OPRAWY KSIĄŻEK, ROCZNIKÓW,
KSIĄG BUCHALTERYJNYCH
IINNE ROBOTY. WYKONANIE
STARANNE. CENY PRZYSTĘPNE.
OTWARTA OD 8-ej DO 4-ej POP.

BRC,LasRST CHPDOOZRZNARKĘ.
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KTO SIEJE WIATR —
ZBIERA BURZĘ.
W Częstochowie zaszedł dnia

wczorajszego fakt tragiczny, któ-

rego przebieg podzjemy na pierw-

szej str. dzisiejszego numeru pisma

naszego.
Wypadek niewątpliwie niezmier-

nie smutny — ale podobne czy-

ny, pod wpływem  zadraśniętej

ambicji, mniemanej krzywdy ma-

terjalnej, nareszcie szału — zda-

rzają się niestety dość często, co

się zaś tyczy wyżej wspomniane-

go miał on charakter wybitnie

zemsty osobistej; jakże bo ina-

czej wytłumaczyć można napad

na Kasę Chorych, bezsensową

strzelaniną w lewo i prawo i fi-

nał samobójczy. Tak nie może

się przedstawiać zorganizowany i

obmyślany zamach polityczny.

A jednak niepoczytalne orga-

ny prasy sanacyjnej i w tym wy-

padku pragną zbrodni tej nadać

charakter polityczny, co  poło-

wicznie zdaje się potwierdać Pol.

Ag. Tel. dodając przy nazwisku

Kostrzewskiego: „członek P.P.S*.

Co bo w danym wypadku

zemsty osobistej może oznaczać

przynależność do tej lub innej

partji?

Po rzekomym

premjera — oto drugi

jakiejś akcji terorystycznej,

spisku na p.

wypadek

bar-

dziej jeszcze od tamtego nie-

prawdopodobny.

W jakim celu prowadzi się

taką robotę? Ma się niemal wra-

żenie, że te straszaki terorystycz-

ne potrzebne są sanacji i że w

obecnym momencie są one jej

na rękę, czy to jako przedwy-

borczy materjał agitacyjny, czy

też dla innych niejasnych celów.

W każdym bądź razie stwier-

dzić nałeży, iż jest to bardzo

nie' ezpieczne igranie z ogniem,

że w ten sposób wbrew woli

wszystkich poważnych czynników

politycznych w Polsce stwarza się

niezdrową atmosferę jakiegoś

gorączkowego napięcia,

podobnie jakw przyrodzie—może

się burzą wyładować.

Zwracamy uwagę na wyjątek

z „Gazety Warsz.” zamieszczony

w dzisiejszym przeglądzie praso-

wym,  potępiający stanowczo

wszelkie zamachy, zaraz zaś obok

znajduje się ustęp z mowy marsz.

Daszyńskiego w tym samym,

spokojnym utrzymany tonie, na-

wołujący do niedanie się spro-

wokować.

Dwa skrajnie różne kierunki:

narodowy i socjalistyczny godzą

się co do tego, że porządek i

spokój winien być utrzymany,

że praworządność powinna sta-

nowić fundament Państwa i że

o kierunku przyszłych rządów

zdecydować ma przyszły Sejm.

Znana jest przypowiastka, któ-

ra następnie skrystalizowała się

w krótkiem przysłowiu „nie trze-

ba wywoływać wilka z lasu*.

Stronnictwa opozycji wilka tego nie

wywołują — jeżeli by on jednak

istotnie wyszedł z lasu—wina za to

spadnie na tych,którzy w swej obią-

kańczej, krótkowzrocznej polityce

utrzymują Polskę w stanie usta-

wlcznego wrzenia i napięcia, nie

bacząc na to, jak się to odbija na

naszej sytuacji zagranicznej, na

życiu gospodarczem, politycznem.

a przedewszystkiem jaki to moral-

ny wpływ wywrzeć musi na du-

szy najszerszych mas narodo-
wych.

Kto sieje wiatr — zbiera „bu-

rzę“.

To co sieje dziš sanacja, te

wszystkie fantastyczne pogłoski

o niebywałych spiskach i zama-

chach—to wiatr tylko. Ale z tego

właśnie powstaje zbiorowa psy-

choza, która staje się najpodat-

niejszym gruntem do wszelkich
nieobliczalnych czynów jednostek

nieodpowiedzialnych. -

Ż tem trzeba się liczyć. I nie
należy igrać z ogniem.

DROBNE WIADOMOŚCI.
Zabójstwo i samobójstwo.

BĘDZIN. (Pat.) W dniu 16 b.
m., o godzinie 9 min.30, na sku-
tek nieporozumienia małżeńskie-
go, były wiceprezydent miasta
Sosnowca, Kazimiez Jarza, w cza-
sie sprzeczki na ulicy, postrzelił
swą żonę Annę. Kiedy żona jego
zaczęła uciekać, Jarza dał za nią
kilka strzałów, raniąc ją ciężko
w szyję i w piersi. Następnie cel-
nym strzałem w piersi Jarza po-
zbawił się życia. Żonę jego od-
wieziono do szpitala, gdzie pod-
dano ją prześwietlaniu rentgeno-
wskiemu. Stan jej jest bardzo
ciężki. Jarza pozostawił 5-cioro
dzieci,

która — -

© Prasy.
Zamachy których nie było.
W zwiążku z pogłoskomi o

rzekomym zamachu na Prem.
Piłsudskiego pisze „Gazeta Warsz."

W ostatnich dniach opinja publiczna
została poruszona licznemi aresztowa-
niami na tle „zamachu bombowego" na
p. Piłsudskiego. Jeśli taki zamach isto
tnie był przygotowywany, o czem do-
wiemy się z procesu sądowego, to za-
sługuje on na potępienie bez żadnych
zastrzeżeń. Wałczymy o panowanie pra-
wa w Polsce i potępiamy wszelkie jego
naruszenie, z czyjejkolwiekby ono po-
chodziło strony. Jest to nasze zasadni
cze stanowisko, z którego wychodząc,
zwalezalłśmy i zwalczamy przewrót ma-
jowy i koncepcję nieustającej rewolu-
cji, wyznawaną przez ogromną większość
kierowniczych czynników obozu rządo-
wego, od konserwatystów p. Mackie-
wieza do frakcyjnych socjalistów p. Ja-
worowskiego. Walka o panowanie pra-
wa jest jedaem z naszych naczelnych
haseł wyborczych, przez które chcemy
ratować Polskę przed stoczeniem się
w odmęty anarchji.

Niemniej przeto musimy stwier-
dzić, że nieraz już w decydujących mo-
mentach rozpuszczane były ze strony
rządzącego obecnie obozu pogłoski o
zamachach, których naprawdę nie było.
Klasycznym pod tym względem  przy-
kładem był głośny zamach na Sulejówek
w maju 1926 roku, który to fikcyjny za-
mach stał się moralnem usprawiedli-
wieniem realnego, zupełnie zamachu pań-
stwowego. Pamiętamy także, że podczas
historycznej „herbatki z batem” w czerw-
cu 1926 roku doniesiono p. Piłsudskie-
mu telefonicznie o wykryciu zamachu
na jego dżieci, co okazało się pospolitą
kaczką wywiadowczą.

Miljardy i grosze.
„Kurjer Poznaūski“ nawiązując

do znanego wywiadu p. Pilsud:
skiego o budżecie pisze:

Prezes Rady Ministrów p. Piłsudski
w ostatnim swym wywiadzie, tiumacząc,
dlaczego używa tak mocnego wyrażenie
jak: „oszukaństwo”, powiedziały „Tylko
idjota, albo jakiś głupi bubek który nie-
dokładnie liczy nawet swoje chustki do
nosa, ałbo inne części bielizny, może
sądzić, iż jakikolwiek rachunek na mil-
jony i miljardy może być podobny do
rachunku na złotówki i grosze”.

Pogląd p. Piłsudskiego ma znacze
nie budżetowe i wymierzony jest prze-
ciwko „$miesznym grymasom sejmo-
wym w któsych uważano za wielki ewe-
nement zmniejszenie dotacji reprezen-
tacyjnej o jakieś 12 złotych lub coś
podobnego".

Wbrew teorji prezesa Rady Mini-
strów pozwolimy sobie być zdania, że
nietvlko arytmetyczny, ale i budżetowy
rachunek jest taki sam w miljonach, jak
iw złołówkach; to znaczy, że budżet—

nawet największy — tworzy się z% zło-
tówek i groszy. Przytoczymy na to sze-
reg przykładów.

Weźmy zboża dla wojska i koni. W
tegorocznym budżecie ministerstwa
spraw wojssowych referent poseł Czet-
we'tyński wykazał, że za podstawę do
obliczenia wzięło ministerstwo cenę zbo
ża O parę groszy na kilogramie wyższą
od rynkowej. Rezultat: różnica około
10 miljonów. Albo bilet kolejowy liczy
się na złotówki. Ale z tych złotówek po-
wstaje suma przeszło 10 miljonów rocz-
nie, którą wojsko dawniej na przejazdy
i przewozy płaciło kolejom, a których
obecnie nie płaci.

Tych parę przykładów wystarczy na
stwierdzenie, że budżet, dobry budżet,
musi być układany ze złotówek i gro-
szy. Tak go też układano dotądi unas.

Uwagi powyższe nie są teoretyczną
tylko dyskusją. Z wywiadu p. Piłsuds-
kiego dowiadujemy się o zamierzonych
zmianach w systemie budżetowania, sły-
szymy o „łuzach”i„sumach globalnych*.
Jeśli zapowiedziane inowacje będą za-
słosowane już w nowym budzecie, jeśli
będzie 0% rachowany na miljardy i mil-
jony, anie na złotówki ! grosze, to
przyszły Sejm czeka nowa ciężka walka.

Ułatwi ją społeczeństwo, jeśli wy-
bierze do Sejmu zwolenników rachunku
na złotówki igrosze, a nie na miljardy
i miljony.

Nie dać się prowokować.
„Robotnik“ zamieszcza wybit-

nym drukiem, na pierwszej str.
pisma, ustęp z mowy wygłoszo-
nej przez marsz. Daszyńskiego na
zgromadzeniu przedwyborczem w
Krakowie:

„Odzywają się chyłkiem podszepty,
żeby gwałt odciskać gwałtem, żeby zejść
z drogi resztek prawa i szukać zemsty.

Przeciwko tym podszeptom podno-
Szę z tej trybuny publiczny protesti
wzywam was, abyście tej prowokacji
nie pozwolili szerzyć wśród masy ludo-
wej, bo jesteśmy kilka tygodni przed
wyborami.

Nie wiemy, kto szuka awantur, by
się uchylić od sądu całego narodu przy
urnie wyborczej. Może są tacy zrozpa-
czeńcy, ale my nie mamy powodu ucie-
kać od głosowania, od wyborów posłów
i senatorów".

Walka cnoty z niecnotą.
W „Piaście Wielkopolskim" za-

biera głos ks. Panaś:
„Walka nasza będzie bardzo ciężka,

bo z tamtej strony džialeč będzie zdra-
da, podstęp i zwykłe oszustwo, jak to
dobrze zapamiętaliśmy sobie z czasów
kongresu krakowskiego, gdy to wysłano
na wieś setki listów z fałszywym pode
pisern Witosa.

Jednakże w walce tej musi zwy-
ciężyć prawda i prawo, nad kłamstwem
i gwałtem."

 

(brzaki. przedwjbocie.
Nie wolno się zaręczać.
Kurjer Zachodni donosi:
Schodzi się kilku obywateli w

jakimkolwiek lokalu, nawet pry-
watnym, aby porozmawiać o spra-
wach wyborczych. Zjawia się po-
licja i rozpędza. Chyba taki na-
kaz otrzymała, wyraźny nakaz i
rozkaz, bo dawniej tego nie by-
wało.

„Idą czasy, których znamie-
niem będzie rozpędzanie  ze-
brań* — możnaby strawestować
znane powiedzenie, dość często
powtarzane przez działaczy sana-
cyjnych.

Oto znowu garść przykładów.
W ub. poniedziałek w mieszka-

niu p. Podziemskiego w Niwce
zebrało się kilkadziesiąt osób ze
Stronnictwa Narodowego. Ledwo
się zebrali, wpada st. przodow-
nik p. Broda i każe się rozcho-
dzić, dowodząc, że zebranie nie
było... zalegalizowane. Nie obyło
się przytem bez gróżb.

Jednak zebrani koniecznie
chcieli wysłuchać prelegenta p.
Zemłę i przybyli ponownie do
mieszkania prywatnego p. Pod-
ziemskiego. | znowu przybyła po-
licja i znowu, tym razem ener-
giczniej, rozpędziła gości p. Pod-
ziemskiego. K

Gdy p. Podziemski zapytał
przedstawiciela policji, czy nie
„wolno mu zatrzymać gości, po-
nieważ są akurat jego zaręczyny,
przedstawiciel władzy odpowie-
dział.
— Niema dzisiaj

ręczyn!
żadnych za-

Ładne rzeczy!
Z Gdyni donoszą:
Liczne przedsiębiorstwa w Gdy-

ni domagały się oddawna przy*
sługującego im, na podstawie
ustawy, zwolnienia od podatku
przemysłowego. Działacze „sana-
cyjni“ dają obecnie przedsiębior-
stwom do zrozumienia, że będą
zwolnione od podatku, jeżeli
opłacą stosowny haracz na fun-
dusz wyborczy Be-Be. Wysokość
tej jednorazowej „daniny* „sana-
torzy” uzależniają od wielkości
przedsiębiorstwa: 3.000 złotych,
względnie 2.000, 1.000 i 500 zło-
tych. Wpłaty na cele Be-Be firmy
gdyńskie uiściły na specjalny ra-
chunek, znajdujący się w tutej-
szym oddziale Banku Gospodar-
stwa Krajowego. W ten sposób
zebrano dotychczas sumę 25.000
złotych.

*

Że „sanatorzy“ šciągają pie-
niądze od przemysłowców na
wybory Be-Be to wiadomo; że
nie brak naiwnych przemysłow-
ców, którzy pieniądze na ten cel
płacą, to też nie tajemnica; ale
jakiem prawem działacze „sane-
cyjni” obiecują  przedsiębior-
stwom, że będą zwolnione od
podatku przemysławego, to—nie-
co inna kwestjal

Czy odpowiednie władze nie
zechcą wejrzeć w tę robotę „sa-
natorėw" i ukrócić zbyt daleko
posunięte apetyty?

Bajki dla dzieci.
Nasi konserwatyści „sanacyj-

ni“, o ile nie są fabrykantami
fałszywych odezw komunistycz-
nych, są naiwni, jakd zieci. Dzieci
karmią się bajeczkami. Nasi kon-
serwatyści też.

Naprzykład: wiedzą od osoby,
która brała udział w zjeździe
Stronnictwa Narodowego w To-
runiu, że osoba ta słyszła „na
własne uszy”, jak b. senator Sta-
nisław Kozicki oświadczył tam
publicznie, iż lepiej byłoby, 'żeby
Niemcy zdobyli mandaty, niż, że-
by je mieli uzyskać „sanatorzy*...
Pech tylko chce, że p. Kozicki
był wówczas—zagranicą... jak to
dowodnie stwierdza „Słowo Po-
morskie*.

Fantazje „iskry”.
„Niech żyje marszałek Piłsud-

ski!” Okrzyk taki rozbrzmiewał
nawet w sali Stronnictwa Naro-
dowego przy św. Marcinie 65 w
Poznaniu. Miało tam w dniu 9 b.
m. odbyć się zebranie „Ruchu
Robotniczego dzielnicy Poznań”,
z referatem inż. Godlewskiego,
po którym „zabrał p. Andrzejew-
ski": zapytał „gdzieście panowie
byli wteczas, jak myśmy naszemi
piersiami bronili kraj pód wodzą
Naczelnika Piłsudskiego”, stwier-
dził, że „on ma czyste ręce, a w
tej ręce władzę do zwalczania
zdrajców ojczyzny, którzy chcą
Polskę zaprzedać za bolszewickie
pieniądze”—i „w tym momencie
rozległy się w sali Stronnictwa
Narodowego okrzyki na cześć
Marszałka Piłsudskiego”.

A dalej, i do końca,
nie:

„Wstaje jeden z robotników i
mówi: My chcemy, by nami rzą-
dził Pan Marszałek, a nie socja-
liści, komuniści i jakaś tam on-
decja, inadecja. Okrzyk ten ze-
brani podchwycili z entuzjazmem.
Następnie przemawiali jeszcze
inni robotnicy wśród burzy okla-
sków. Jeden z nich oświadczył:
Ja głosuję za Marszałkiem — kto
jeszcze? Wśród zebranych przez
Str. Narodowe rozległa się burza
głosów: My też głosujemy za
Marszałkiem.

Przewodniczący nie był wsta-
nie sytuacji opanować, gdy ze-
brani po wzniesieniu tych okrzy-
ków poczęli się rozchodzić. Nie
potrzebujemy zapewniać, że wy-
nik tego zebrania robotniczego w
sali Str. Narodowego wywołał
wielkie wrażenie nietylko wśród
endeków”.

Z triumfem wiadomość tę,
podaną przez poznańską odbitkę
sanacyjnej „GazetyPolskiej", gło-
si šwiatu pulkownikowska „Iskra“.

Takiego kłamstwa, jak po-
wyższe, podane przez pismo „mo-
ralnej sanacji*, nie było bodaj w
prasie nigdy. W dniu 9 bm. nie
było w sali Stronnictwa Naro-
dowego na św. Marcinie żad-
nego zebrania, a tylko śpiewał
tam sobie pięknie chór Koła Spie-
wackiego, — nie było też wobec,
tego, przemówienia p. inż Go-
dlewskiego. Wogóle nie było ze-
brania „Ruchu robotniczego dziel-
nicy Poznań*, ani nawet Wydzia-

dosłow-
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łu robotniczego, na którem pa-
dłyby miłe dla ucha „pułkowni-
ków'* okrzyki.

Owego jakiegoś p. Andrzejew-
skiego, który taką mówkę walnął,
nikt nie zna i nie widział na o-
czy. Wszystko—od A do Z skla-
mane.

Konfiskata Listu Paster-
skiego.

Albo też taki, ucieszny wypa-
dek.

Jedzie młody człowiek do
„Wojkowice Kościelnych (a/jest
tam strasznie groźny przodownik
policji) i wiezie list pasterski ks.
biskupa Łozińskiego w odbitkach.
Pojechał, aby rozdać ludziom po
kościele, bo w liście tym ks. bi-
skup Łoziński b. pięknie napisał

*

o konieczności przestrzegania
czystości wyborów, oraz nawoły-
wał do spełnienia obowiązków
przez wyDDiców

Młody człowiek już rozdał tro-
chę tych odbitek, aż tu zjawia
się p. policjant, zabiera go na
posterunek, a na posterunku p.
komendant  najzwyczajniej w
świecie konfiskuje list pasterski
ks. biskupa Łozińskiego. Staros-
two uważa, że List biskupa można
drukować, a przodownik w Woj-
kowicach Kościelnych  prawdo-
podobnie uważa, że rozpowszech-
nianie Listu pasterskiego bisku-
pa katolickiego to zbrodnia. I
zwyczajnie... konfiskuje...

Moglibyśmy taki łańcuszek
wesołych?historyjek snuć jeszcze
dalej. Rie poco odrazu tyle.
 

 

0 Bdoym i Pole tridejej
Pod takim tytułem zamieszcza „Kurjer Zachodni” ciekawy

artykuł, aktualny dla obecnych czasów i... dla Wilna, w którego

murach znajduje się Wszechnica Batorowa, co przy każdej,
dorocznej uroczystości otwarcia semestru daje urzędowym
chwzlcom pretekst do przeprowadzenia paraleli pomiędzy epoką

. Batorego a dzisiejszemi czasy. Artykuł, który poniżej pozwa-
lamy sobie przytoczyć, służyć może za trafną odpowiedź na nie-
jedną taką mowę i niejeden artykuł prasy liberyjnej.

Można uznać, iż słusznie naz-
wisko Batorego jest hasłem na-
frawy Rzeczypospolitej, gdyż przy-
pomina nam dni wielkości nasze-
go państwa, opromienionego sła-
wą, jest symbolem silnej władzy
i walki z nadużyciami demokracji,
wówczas jeszcze tylko szlacheckiej.

Batory nie chciał być „malo-
wanym królem", umiał poskra-
miać i magnacką butę czego do-
wodem stracenie warchoła w wiel-
kim stylu Samuela Zborowskiego
i ostro przeciwstawiać się samo-
woli, wzrastającej wsiłę, drobniej-
szej szlachty.

Ale Batory— uważał siebie za
piewszego sługę państwa i za
stróża prawa, którego nikt gwał-
cić nie powinien bezkarnie. Nie
wypowiadał walki demokratycz-
nym podstawom Rzeczypospolitej,
ale znieść nie mógł nadużywania
ideałów szlachecko-demokratycz-
nych. Nie gardził narodem szla-
checkim, który go na tron Pia-
stów i Jagiellonów powołał, ale
sądził, że naród ten, cieszący się
z dobrodziejstw wolności niezna-
nych gdzieindziej, musi jednak
szanować prawa, które sam sobie
stanowi.

Batory w praktyce zewnętrz-
nej—to sztandar wielkomocarst-
wowości naszej, to przewidująca
myśl twóreza nie ustająca w naj-
trudniejszych  przedsięwzięciach,
głęboko przemyślanych, w poli-
tyce zaś wewnętrznej—to zasada
wysokiej tolerancji i nakaz obo-
wiązku pracy dla Ojczyzny na
każdem polu i poszanowanie bez-
względne prawa.

Batory nie jest dla nikogo za-
gadką. Jest natomiast wcieleniem
zdrowych dążeń państwowych
Polski w okresie ostatecznego
konsolidowania się Rzeczypospo-
litej demokratyczno-szlacheckiej.
Klęską dla Polski był jego zgon
przedwczesny—| nastanie później-
szych rządów, wypaczających jego
myśl zasadniczą o Polsce, posia-
dającej silną władzę i niezłomne
zasady prawa.

Wieki dzielą nas od czasów,

DUMPING
Już od kilku miesięcy w pra-

*'sie europejskiej pojawiały się dłuż-
sze, lub krótsze artykuły w spra-
wie sprzedawania przez monopo-
lowy urząd handlowy Rosji So-
wieckiej różnych towarów i su-
rowców po cenach znacz-
nie niższych od płaconych
dotychczas na rynkach między-
narodowych. Wytwarza to zamię-
szanie na rynkach handlowych i
wywołuje protesty sfer zaintere-
sowanych w innych krajach. Obe-
cnie narzekania na tę nierzetelną
konkurencję handlową sowiecką,
są jeszcze większe w licznych
artykułach prasy europejskiej i są
już nawoływania, mające na celu
ograniczyć tę szkodliwą, dla rodzi-
mej wytwórczości, w poszczegól-
nych krajach, konkurencję Rosji.

Jak wiadomo, w Rosji, ogólnie
rzecz biorąc, koszty wytwa-
rzania towarów przemysłowych
i półfabrykatów są droższe
niż w Europle. Nadto w tym
kraju panuje ogromny niedo-
bór licznych artykułów przemy-
słowych i rolniczych na potrzeby
własnej ludności, która ciągle
cierpi głód i musi kupować to-
wary po cenach wysokich, wy-
znaczonych przez państwowe
urzędy handlu wewnętrznego.
Sowiecki rząd wysyła te towary
i sprzedaje zagranicą po
cenach niskich, tylko w tym celu,
aby wyprowadzić z równowagi
stan rynku międzynarodowego,
wprowadzić zamęt w pro-
dukcji państw europejskich i
ograniczając zatrudnienie w na-
szych zakładach przemysłowych,
zwiększyć u nas beżrobocie, ob-
niżyć płace robotników, którzy
w krajach europejskich otrzymu-
ją wyższe znacznie, niż w So-
wietach wynagrodzenia, a tem
samem zyskać dla przewrotowych
tendencji bolszewizmu swoich
zwolenników wśród niezadowolo-
nyeh rzesz bezrobotnych i ro-
botników.

To są cele tego handlu so-
wieckiego, z któremi się bynaj-

zwycięzcy z pod Pskowa i Wiel-
kich Łuk. Demokrację szlachecką
zastąpiła inna szersza demokracja,
ale wciąż jest żywy problemat
pogodzenia zasad demokratycz-
nych z zasadami prawa.

Mylą się jednak ci, którzy
chcieliby widzieć w Batorym —
przedstawiciela takiej silnej wła-
dzy, która nie ogląda się całkiem
na źródła, z których się wywodzi.
Batory bowiem jest uosobieniem
ideału władzy praworządnej, z
prawa wyrosłej i prawu uległej.

Runęła w przepaść Rzeczpo-
spolita  przedrozbiorowa, która
odrzucając drogę, wskazaną przez
Batorego, poszła szlakami samo-
woli jednostek i anarchji tłumu,
ale też pamiętajmy, że również
nie pozostało dziś i śladu z „o-
świeconego absolutyzmu” i pseu-
do-konstytucjonalizmu Hohenzol-
lernów i Romanowów.

Walka z nadużyciami demo-
kracji, z przerostem parlamenta-
ryzmu, obezwładniającym  pań-
stwo, niczem dawne liberum ve-
to, jest słuszne, ale dziwacznym
wydaje się wszelki herold absc-
lutyzmu w każdej formie i pano-
wania biurokracji, zawsze krótko-
wzrocznej i zawsze lekceważącej
głosy życia.

Batory bezkarność zbrodni
przeciwstawił surowe przestrzega-
nie prawa, bez oglądania się, ko-
go prawo to dosięgać może, ale
sam był przykładem poszanowa-
nia prawa. Nie chciał, nie mógł
być „królem malowanym” —lecz
działając w granicach prawa—
nie był też wcale szermierzem
absolutyzmu. 2
W dzisiejszych stosunkach Ba-

tory nie może być zatem uważa-
ny za patrona walki z demokra-
cją, czy też z parlamentaryzmem
jako takim, lecz jedynie za repre-
zentanta zasady umiejętnego po-
godzenia idei silnej władzy z po-
szanowaniem ustaw, na których
wszelka władza opierać się musi.

O tem, jednak, niektórzy zwo-
lennicy „batorjanizmu” najchęt-
niej zapominają. L. R=ski.

SOWIECKI.
mniej nie kryją kierownicy  dzi-
siejszej Rosji. Rząd sowiecki mo-
że sobie pozwolić na ten, przy-
noszący straty handel zagranicz-
ny, gdyż popierwsze robotnikom
w stosunku do panującej drożyz-
ny płaci bardzo mizerne za-
robk i, powtóre odbija sobie te
straty wysokiemi cenami na ryn-
kach wewnętrznych, a potrzecie
drzewo w lasach państwowych
rąbie i obrabia przy pomocy
przymusowej pracy więź:
niów i opornych chłopów, których
tysiącami wysyła do miejsc eks-
ploatacji lasów, i poczwarte w
Rosji rząd ciągle zadużo drukuje
papierowych pieniędzy i wartość
waluty rosyjskiej stale się obniża.
To wszystko pozwala rządowi so-
wieckiemu na tego rodzaju kosz-

„towne eksperymenty, które w
ostatnim rachunku przyniosą do-
tkliwe szkody klasie pracującej w.
państwach europejskich, a więc i
w Polsce.

Sowiety wysyłają między in-
nerhi pszenicę do Stanów Zjedno-
czonych, węgie! tamże i do Anglii,
tkaniny do naszej Łodzi i tp. Wy-
sylają swoje towary tam, gdzie
ich jest duży nadmiar. Taka poli-
tyka gospodarcza nie potrzebuje
dalszych komentarzy.  Dotych-
czas tylko przemysłowcy i robot-
nicy w Stanach Zjednoczonych
wystąpili do swego rządu z żą-
daniem ukrócenia tego
rodzaju handlu rosyjskiego i te
rzeczy są tam przez fachowych
ludzi obecnie badane.

Tosamo my musimy zrobić
w Polsce, i po wyborach, kiedy
się zbierze Polski Sejm, p o sł o-
wie Stronnictwa Naro-
dowego będą żądali od rządu
zajęcia odpowiedniego stanowiska
w tej sprawie.

Tu musimy zaznaczyć, że so-
cjaliści polscy, jak zresztą i w
innych państwach europejskich,
pozornie walczą z komunistami
we własnym kraju, lecz to jest
walka na papierze. W wielu wy-
padkach oni milczą, tak samo

 

xnieczności obrony przed niemi.

iw tej sprawię nie
swoich czytelników i
ze szkodą, jaką chcą wyrząd
kłasie pracującej bołszewicy ros
syjscy, którzy dla dakonania re-
wolucji w Europie dążą do do
prowadzenia do takiej nędzy ro
botników, jaką ci cierpią w dzi:

siejszej Rosji. Przecież w miesią-
cu maju r. b. na zebrania Ki eq.
sterdamskiej Międzynarodówki so-
cjalistycznej uchwalono bronić
rząd sowiecki w Rosji przeciwko
ewentualnym próbom obalenia
tego rządu przez rosjan innych
politycznych przekonań. Robotni-
cy amerykańscy, którzy wystą-
pili do rządu o pomoc przeciwko
temu dumpingowi sowieckiemu,
nie należą przeważnie do |
partji socjalistycznej. A socjaliści
polscy i inni nie chcą na serjo
walczyć z bolszewizmem, aczkol-
wiek ten obecnie występuje prze-
ciwko interesem klasy robotni-
czej, która w Europie niestety
jeszcze dużo wiary poklada w nie--
realne programy socjalistycznej
Międzynarodówki. į

Niestety takže w rządach obec-
nych u nas na stanowiskach go-
spodarczych znajduje się zbyt du-
žo politykėw ze szkoly socja3
listycznej, b. socjalistów, któ:
rzy nie doceniają tych niebezpie”|
czeństw i nie ehcą widzieć ko”

 

lień pojtymy, 4
Sprawa kandydatury b, pos.

Al. Dębskiego. į
W związku zy wiado T

jakoby pos. Dębski zrzekł
kandydatury do Sejmu, podaje
„Gaz. Warsz." następujące
macje: 1

Pelnomocnik „Listy N y
wej" Nr. 4 do Paistunyejag.
misji Wyborczej, mec. L. rrOwo*||
dworski, udał się w tej sprawie
niezwłocznie do sędziego śled-
czego J. Demanta, celem otrzy-
mania źródłowej informacji; p.
Demanta jednak nie było, (po-
dobno nie wrócił jeszcze z Brze-
ścia nad Bugiem, dokąd przed
paroma dniami wyjechał). * Chwi-
lowy jego zastępca potwierdził
wiadomość podaną w prasie, a
zarazem nadmienił, że pisemne
oświadczenie p. Dębskiego wpły-
nęło do kancelarji sędziego śled-
czego i zostało skierowane do
Generalnego Komisarza Wybor-
czego.

U Generalnego Komisarza Wy-
borczego mec. L. Nowodworski
stwierdził, że istotnie w dniu 14
b. m. przy piśmie, wysłanem w
tymże dniu przez sędziego śled-
czego, wpłynęło podpisane przez
p. Dębskiego oświadczenie, że
kandydować do Sejmu i Senatu
nie chce. Oświadczenie to napi-
sane jest na odwrotnej stronie
deklaracji, złożonej w dniu 8 bm.
przez p. mec. Nowodworskiego
p. sędziemu śledczemu Deman-
towi z prośbą o przesłanie do
podpisu p. Dębskiemu. Dskłaracja
dotyczyła kandydowania na liście
państwowej.

Na zapytanie pełnomocnika
„Listy Narodowej“, czy niemógłby
uzyskać zezwolenia na widzenie
się z p, Dębskim, chwilowy za-

infor

stępca sędziego Demanta oświjąy 2
czył, — „że nie leży to w jego
kompetencji, a z sędzią Deman-
tem porozumieć się w dniu 14
b. m. nie ma możności”.

Dowiadujemy się, że również
obrońca p. Dębskiego, mec. Szur-
lej, chciał wczoraj uzyskać ze-
zwolenie na widzenie się z uwię-
zionym. Telefonował przeto do
Brześcia celem porozumienia się
z p. Demantem, jednakże bez-
skutecznie.

Nie wiemy oczywiście, w ja-
kich warunkach i z jakiego po-
wodu p. Dębski podpisał wspom-
niane wyżej oświadczenie. Może-
my tylko stwierdzić, że przed
swem aresztowaniem wyraził sta-
nowczą zgodę na postawienie
swej kandydatury iprzy wyborach
do Sejmu. Pozatem niewiadomo,
czy p. Dębski odmówił wogóle
kandydowania, czy tylko posta-
wienia swej kandydatury na liście
państwowej.

I talojPalski
W sprawie nominacji nau-
czycieli żydów do szkół

polskich.
Dowiadujemy się, że miesz-

kańcy m. Szczuczyna wystąpili
z protestem do władz szkolnych
przeciwko mianowaniu żydówki-
nauczycielki do miejscowej po-
wszechnej szkoły, do której
uczęszcza młodzież polska i ka-
tolicka. Niedawno podobne wy-
padki miały miejsce w Kolnie
i w Ostrowiu. »

Powszechnie jest rzeczą wia-
domą, że sił nauczycielskich pol-
skich i katolickich dziś nie brak.
Komu więc zależy na drażnieniu
uczuć młodzieży i rodziców? (Kap)
  

„Nie jest źle mieć czasem ja*

kiś błąd do naprawienia. To nas

zmusza do wysiłków ku lepszemu”.

Vaitaire.
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Brygidki w Brześciu
nad Bugiem.

W „Robotniku* niejaki „Re-
zerwista“ podaje opis więzienia
wojskowego w Brześciu, w któ-
rerp jak wiadomo przebywają b.

    
  

    

  
  

    

   

    

  

rzed kilku laty byłem dosyć
o w Brześciu i znam dobrze
miasto, jak i twierdzę. Wię-
e, w którem umieszczono b.
ów, t. zw. Brygidki, znajduje
w centrum twierdzy, czyli w
eli. nad brzegiem Bugu i
i się w budynku b. klaszto-

Jest to dosyć obszerny jed-
ętrowy budynek w stosunko-
dobrym stanie, otoczony do-
ła murem, jak zwykle w wię-
iach; podczas wojny świato-

ej i polsko-bołszewickie; nie
był zrujnowany, jako nie mający
znaczenia wojskowego.
77”Podawane opisy, że więzienie
znajduje się w koszarach 9 p.
Saperów, należy uważać za myl-
ne, ponieważ tam niema odpo-
wiednich ku temu pomieszczeń,
a tak zwane „baszty“ czyli „o-
krąglaki* są to poprostu okrągłe
parterowe budynki o wąziutkich
oknach, które pierwotnie, za Ro-
sjan, były ustępami, a następnie
zostały przerobione na inne go-
spodarcze ubikacje. Podobne o-
krąglaki są w cytadeli twierdzy
Modlin i służą, jako ustępy.
W jednym z tych okrąglaków

saperzy urządzili dla swych po-
trzeb prowizoryczny areszt, który
ani swem urządzeniem, ani po-
jemnością nie może odpowiadać
wymaganiom więzienia, szczegól-
nie dla tak nadzwyczajnych/wię-
źniów, których zwozi się autami
nocą z całego kraju; a do których
pilnowania wyznacza się specjali-
stę ppłk. żandarma z drugiego
końcakraju, zaś wszelkie szczegó-
ły, dotyczące sposobu więzienia
dyktuje osobiście sam prezes Ra-
dy Ministrów. Dotychczas w Bry-
gidkach dawał sobie radę dosko-
nale zwykły porucznik.

Teren, gdzie znajduje się twier-
dza Brześć, jest błotnisty i klimat
ma niezdrowy, latem tam wylę-
gają się miljardy komarów i jako
ich skutek grasuje malarja. Wały
forteczne mają rowy wodne, za-
ośnięte  rozmaitemi trawami.

Bo: tego, że woda w rowach
jest stojąca, trawy te gniją a
woda cuchnie—jest to wymarzo-
ne siedlisko komarów.

Miałem niejednokrotnie spo-
sobność osobiście się przekonać
o ilości tych miłych stworzonek:
gdy w lipcu lub sierpniu wejdzie
się w nadbrzeżne zarośla trzcino-
we, ma się wrażenie, że jest to
trzcina szklana, ponieważ nie sły-
chać szczególnych dźwięków ko-
marów, lecz tylko ogólny szmer
podobny do jednoczesnego dźwię-
ku nieziiczonych szkiełek. Koma-
ry, jak wiadomo, są roznosiciela-
mi zarazków malarji i wskutek
tego latem i w jesieni choroba
ta panuje tam prawie że nagmin-
nie. Szczególnie cierpią ci, któ-
rzy muszą przębywać w budyn-
kach blisko wody, jako to: żołnie-
rze, więźniowie...

Nie mniejszą plagą jest roba-
ctwo, jakie gnieżdzi się w starych,
kiedyś zanieczyszczonych budyn-
kach—pluskwy, pchły. Znam wy-
padki, że latem żołnierze całemi
kompanjami uciekali z pościelą z
oszar, aby spać na dworze, po-

nieważ w budynkach nie mogli
wytrzymać.

Zatem pod względem zdro-
wotnym, same budynki, za mego
pobytu urągały wszelkim wyma-
ganiom. Trzeba pamiętać o tem,
że Rosjanie, oddając w roku 1915
twierdzę Niemcom,  poniszczyli
wszelkie objekty o znaczeniu woj-
skowem, jako to: koszary, składy,
paląc je i niszcząc dachy. Po ob-
jęciu twierdzy przez władze pol-
skie, wiele budynków, np. koszary
9p. sap. miały zamiast dachów,
5 zarošla, a wskutek tego mu-

ry przegryzione wilgocią; w tym-
że 9 p. sap. musiano urządzić
centralne ogrzewanie, gdyż ina-
czej nie można było dać sobie
rady z wilgocią.

Wobec takich warunków, wie-
lu szeregowych i oficerów zapa-

dało na suchoty i inne choroby
płucne.

Tak przedstawiała się sytuacja
zdrowotna przed kilku laty w
twierdzy Brześć; trudno przypu-
ścić, żeby teraz były tam znaczne
zmiany na lepsze, bo przecież
„sanacja* na takie drobnostki nie
ruiała i nie ma czasu.

I mjuwiediego
Powrót pańszczyzny.

MOSKWA. (Pat). W  niektó-
rych rejonach północnego Kaukazu
władze admiristracyjne zarządziły
moblizację ludności do robót pol-
nych, przedewszystkiem dla zbio-
rów bawełny, która ucierpiała już
wskutek parodniowych przymroz-
ków. Mobilizacja ludności dla
wykonania pewnych robót w
przedsiębiorstwach państwowych
ma zresztą w Rosji zastosowanie
dość często. Wynika to z jednej
strony z ogólnego braku robotni-
ków, z drugiej — z ogólnej nie-
chęci włościan do wykonywania
jakiejkolwiek pracy publicznej,
wskutek niezwykle niskich norm,
w jakich prace te są opłacane.

Bolszewickie metody wy-
chowawcze.

(KAP.) Wychodząca w Kijowie
„Proletarskaja Prawda” ogłasza
szereg oświadczeń dzieci, które
wyrzekają się swych rodziców.
Dzieci proletarjackie  porzucają
rodziców, ponieważ ci nie mają
„wyraźnego sumienia klasowego”
i są „wrogami socjalizmu”. Oto
przykład takiej deklaracji dzie-
cięcej, napisanej przez niejakiego
Modżuchowskiego, syna popa:

„Mój ojciec jest sługą kultu
religijnego. Ja, jego syn, Dymitr
Porfirejewicz Modżuchowski, ma-
jąc nową ideologję socjalistyczną,
brzydzę się: zgubną  ideologją
swego ojca. (lpłynęły dwa lata,
jak wyrzekłem się ojca. Obecnie
powtarzam swe oświadczenie wo-
bec wszystkich robotników i po-
rzucam ojca ostatecznie”.

Syn pewnego rabina, Wolf
Bliamow, złożył podobne oświad-
czenie, lecz bardziej dyploma-
tyczne: „Jestem synem rabina.
Ciężka choroba pozwoliła mi zer-
wać stosunki z ojcem dapiero w
ubiegłym roku. Od r. 1927 po-
trzeby moje zaspakaja brat mój,
lekarz. W przeszłym roku porzu-
ciłem dom rodzinny. Zgłaszam
apel pod adresem mego ojca i
wzywam go, by błędy swe wy-
znał publicznie wobec wszystkich
robotników. Jeżeli nie uczyni te-
go, zerwę z nim wszelkie stosun-
ki i wyrzeknę się go”.

Koło Przyjaciół 65 pułku strzelców
wileńskich.

Nowozałożone Koło Przyjaciół
85 pułku strzelców wileńskich
przybrało konkretne formy, kon-
stytuując się, krystalizując gorą-
ce sympatje Wilna dlaswych żoł-
mierzy. Zebraniu Przyjaciól pułku,
stacjonowanego obecnie jak wia-
dorno w Nowej Wilejce przewod-
niczył p. wojewoda Raczkiewicz,
a bardzo liczny udział w zebraniu
wykazał gotowość Wilnian zaopie-
kowania się kulturalnemi i oświa-
towemi potrzebami żołnierzy. Dy-
skusja wykazała jak pilne są po-
trzeby pułku i jak „koniecznem
było powstanie „Koła Przyjaciół”.
W ożywionej dyskusji prócz p.
wojewody zabierali głos prezy-
dent Folejewski, biskup Michal-
kiewicz, admirał Borowski, kura-
tor Pogorzelski, gen: Mokrzecki,
starosta Iszora, prof, F. Ruszczyc,
i w. in., uczestniczyli w zebraniu
p. prezes Izby Kontroli Pietraszew-
ski, przedstawiciel sądownictwa i
prokuratury, prof. Sławiński, ks.
Kretowicz i w. in. osób. Dowódca
85 pułku strzelców! wileńskich
pułk. Z. Wciślak przedstawił po-
trzeby żołnierzy na polu kultural-
no-oświatowem, na których za-
spokojenie nie wystarczają do-
tacje państwowe, ani też samo-
opodatkowanie się oficerów. Dla
walki z analfabetyzmem potrzebni
są nauczyciele, elementarze, ze-
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szyty książki dla bibljotek żołnier-
skich, prelegenci do popularnych
odczytów, potrzebne są fundusze
na wycieczki krajoznawcze žol-
nierzy, dekoracje i kostjumy dla
teatru żołnierskiego, potrzebne
filmy, obrazy dla upiększenia po-
sępnych murów koszarowych, po-
trzebna pamieć o żołnierzach w
czasie wielkich świąt itd.

Przedstawienie powyższych po-
trzeb znalazło natychmiastowy od-
dźwięk wśród zebranych, którzy
zadeklarowali swą pomoc, idąc
za przykładem p. prezydenta Fo-
lejewskieyo, który pierwszy w
imieniu m. Wilna oświadczył, iż
Wilno pomne roli jaką dlań ode-
grali strzelcy 85 pułku przyczyni
się w miarę możności do zreali-
zowania dezyderatów, ofiarując
przedewszystkiem przybory szkol-
ne, książki i t. p., pomoc finan-
sową i t. d. P. wojewoda zapew-
nił pomoc urzędów państwowych,
p. kurator przydział nauczycieli
ipomoc w sprawach oświato-
wych, bibljotek, starosta Radwań-
ski pomoc Sejmiku, ławnik Łoku-
ciewski pomoc w dziedzinie wy-
świetlania filmów, również szereg
innych osób przyrzekło współ-
pracę.

Sprawa budowy w Wilnie pom-
nika ku czci poległych żołnierzy
85 pułku strzelców wileńskich
była również przedmiotem dy-
skusji na tem posiedzeniu. Wpraw-
dzie w Radzyminie wzniesiony
będzie krzyż dębowy z tablicą
pamiątkową na cześć poległych
w bitwie radzymińskiej żołnierzy
tego pułku (dzięki przyczynieniu
się miasta Wilna zasiłkiem na
postawienie krzyża) jednakowoż
wyłoniła się myśl uczczenia pom-
nikiem w Wilnie pamięci strzel-
ców wileńskich, poległych w całej
kampanji polsko-bolszewickiej.

Po dyskusji przekazano sprawę
budowy pomnika nowopowstałe-
mu Kołu Przyjaciół 85 pulku
strzelców wileńskich. Zarząd Koła
ma się zająć akcją przygotowaw-
czą. W toku dyskusji, ks. Kreto-
wicz jako przewodniczący Towa-
rzystwa Opieki nad grobami bo-
haterów poruszył myśl zbiórki na
pomnik ten w. czasie Dnia Za-
dusznego.

Na przewodniczącego Kola
Przyjaciół 85 pułku strzelców wi-
leńskich wybrany został p. admi-
rał Borowski, zaś do zarządu
Koła weszli p. p. starosta Iszora,
Bańkowski, Łokuziewska, Sztral-
lowa, Izydorczykowa,  Romer-
Ochenkowska, Wilczewska, St.
Jarocki, pułk. Bobiatyński, ks.
Kulesza. Do komisji rewizyjnej
zaproszono pp. Pietraszewskiego,
Ratyńskiego i Nagrodzkiego.

Z sali sądowej.
Sekretarz B. B. W. R. i za-
razem sekwestrator przed

. sądem.
W sierpniu 1928 r. zarząd gmi-

ny Graużyszki, pow. oszmiańskie-
go, przyjął w charakterze sekwe-
stratora podatkowego Emila Wa-
silewskiego, posiadającego po-
parcie osób wpływowych, no i
zabezpieczenie na hipotece jego
żony, Marji, właścicielki nieru-
chomości przy ul. Antokolskiej
Ne 101 w Wilnie.

Hulaszczy i rozrzutny tryb ży-
cia Wasilewskiego zwrócił już po
kilku miesiącach jego pracy uwa-
gę bezpośrednich zwierzchników,
a między innymi wójta gminy, p.
Antoniego Chmielewskiego, który
kilkakrotnie zwracał uwagę na
niedokładności 'w urzędowaniu
Wasilewskiego.

Wreszcie, kiedy zauważono, iż
Wasilewski nie wylicza się w usta-
lonych terminach ze ściąganych
przez niego od płatników podat-
ków,  zarządzono sprawdzenie
ksiąg i kwitarjuszy, z których
okazało się, iż Wasilewski nie
wpłacił do kasy 990zł. 37*gr.

O nadużyciach tych uwiado-
miono wydział powiatowy sejmi-
ku oszmiańskiego, który delego-
wał na miejsce inspektora. Po-
nowna rewizja ujawniła, że Wasi-
lewski dopuszczał się również
fałszerstw not w kwitarjuszach,
wpisując mniejsze kwoty od istot-
nie pobranych oraz, że za ścią-
gane kwoty podatkowe wydawał

prywatne pokwitowania. W rezul-
tacie nadużycia Wasilewskiego
obliczono na 2070 zł. 66 gr, a
wobec tego sprawę skierowano
do urzędu prokuratorskiego.

Sprawa znalazła się na wo-
kandzie sądu okręgowego w dn.
23 lipca r. b., lecz wobec nade-
słania przez Wasilewskiego šwia-
dectwa lekarskiego o chorobie,
została odroczona.

Kiedy nadszedł ponowny ter-
min sądzenia tej sprawy w czasie
ostatniej sesji sądu okręgowego
w Oszmianie, oskarżony znowu
nadesłał świadectwo, iż jest cho-
ry na grypę i na rozprawę przy-
być nie może.

Sąd powziął wątpliwości co
do istotnej choroby oskarżonego,
tembardziej, że, jak wynikało z
relacji sekretarza, Wasilewski,
przeglądając w kancelarji akta
sprawy, wykradł z niej zwrotny
egzemplarz wezwania, sądząc, że
tym sposobem będzie mógł uda-
wać, iż nic nie wiedział o wyzna-
czonym terminie rozprawy. Ma-
nipulację tę jednak zauważono i

 

doręczono
zwanie.

Na telefoniczne polecenie są-
du, starostwo grodzkie delego-
woło lekarza; który przybywszy
do mieszkania Wasilewskiego nie
zastał, co rzeczywiście było do-
wodem, iż nie jest obłożnie cho-
ry. Pozostawiony policjant, jak
tylko Wasilewski powrócił do
domu, zawiózł go do Oszmiany,
gdzie już bez przeszkód odbyła
się rozprawa.
W czasie przewodu oskarżony

oświadczył, iż jest oficerem re-
zerwy, ogrodnikiem, a ostatnio
pełni obowiązki sekretarza klubu
BBWR.
W wyniku rozprawy Sąd uznał

Wasilewskiego za winnego inkry-
minowanych mu nadużyć służbo-
wych i skazał na osadzenie w
domu poprawy przez trzy lata.

Względem skazanego sąd za-
stosował, jako środek zapobie-
gawczy, areszt bezwględny, wo-
bec czego Wasilewskiego aresz-
towano i osadzono w areszcie.

Kos.

mu powtórne we-

 

Życie gospodarcze.
Około 1800 licytacyj nieru-

chomości na kresach
wschodnich.

Numer „Monitora Polskiego“

z dnia 14 b. m. zawiera na trzy-

dziestu sześciu stronach tabele

licytacyj nieruchomości miejskich
na kresach wschodnich, wysta-

wionych na sprzedaż przez Wi-

leński Bank Ziemski, oraz przez

likwidatora kilku banków rosyj-

skich.

Licząc przeciętnie po 50 licy-

tacyj na jedną stronę, otrzyma-

my ogółem 1800 licytacyj, ogło-

szonych w jednym tylko nume-

rze „Monitora Polskiego" i to tyl-

ko z Kresów Wschodnich! Ładna

to surna, ilustrująca wymownie

kryzys gospodarczy w smutnych

czasach „radosnej twórczości”.

Dochody skarbu maleją.

Bieżący rok budżetowy jest
rokiem zaniku dochodów skarbo-
wych z danin publicznych, tak,
jak ubiegłe trzy lata przynosiły
stały wzrost dochodów z danin i
monopoli. Od samego początku
roku budżetowego zaznacza się
zmniejszony stan rubryki docho-
dów w sprawozdaniach miesię-
cznych, co w zestawieniu za cały
okres  pięciomiesięczny  (kwie-
cień—sierpień) daje następujące
wyniki:

Preliminowano wpływy
fczywiste

za 5 miesięcy 1930/31 1929/30

rze-

Dochody
ogółem 1.266,0 1.040,4 1.213,6
daniny 671,8 610,4 7004
podatki
bezpośrednie 278,7 294,7 310,3

w tem
podatek
„dochodowy 105,0 110,6 109,8
podatek
przemysłowy 114,6 127,5 147,6
podatki 2
pošrednie (l a TS
cla 160,5 115,0 174,7
opłaty
stemplowe 815 759 840
dochody
administrac. 120,0 142,3 100,7
przedsiębiorst. 75,0 500 570
monopole 398,5 3374 355,3

w tem
tytoniowy 175,6 1750 165,1
spirytusowy 190,6 130,9 161,6

Nastąpiło więc, w porównaniu
z  preliminarzem, zmniejszenie
wpływów we wszystkiech rodzajach
danin, z wyjątkiem podatku prze-
mysłowego i dochodów admini-
stracyjnych, co łatwo tłumaczy
się silnym naciskiem władz skar-
bowych i groźbą egzekucji, oraz
większą ilością kar administracyj-
nych. Pomimo tego nacisku, dały
podatki w tym 5-miesięcznym
okresie o 120 miljonów zł. mniej,
niż przewidywał preliminarz.

Fakt ten ma to przedewszyst-
kiem znaczenie, że utrudnia prze-
prowadzenie reformy podatków,
od którejto znowu reformy zale-
ży w znacznym stopniu wybrnię-

cie z obecnego ciężkiego kryzysu
gospodarczego.

Czyżby „radosna twór-

czość* wyjałowiała?

Minęło przeszło 40 dni od da-
ty odbycia kongresu izb przemy-
słowo-handlowych we Lwowie, od
kilku tygodni trwa „okres dekre-
towy”, szereg organizacyj gospo-
darczych zdążył przedłożyć rzą-
dowi plikę postulatów z zakresu
ustawodawstwa, związek izb p.-h.
wydrukował nawet zbiór swoich
wniosków legislatywnych — a w
kołach rządowych „głucho wszę-
dzie”.

Jesteśmy istotnie dziwnym
krajem. Nawiedzają nas,od czasu
do czasu konwulsje. Wówczas
wszystko aż kipi „radosną twór-
czością”. Sypią się dekrety, roz-
porządzenia, okólniki, instrukcje.
Zwołuje się posiedzenia, radzi się
i głowi nad najróżniejszemi spra-
wami, wprowadza się reglamen-
tacje coraz to innych dziedzin
życia gospodarczego,—a wszystko
to dzieje się szybko, szybko, byle
czasu rie tracić, byle jaknajprę-
dzej dogonić inne państwa, zmo-
dernizować warsztaty, zracjonali-
zować produkcję i wymianę, upo-
rządkować, rozbudować, utwier-
dzić i rozwinąć!...

Aż nagle—klapa. Jak przy ru-
letce: rien ne va plus! Zastój. Ci-
sza. Marazm. Tylko ciemne chmu-

„ry na horyzoncie politycznym.
Ale pole gospodarcze leży odło-
giem, wydane na pastwę chwa-
stom. Nic się nie robi, nic się
nie przygotowuje.

Jak nas informują, „okres de-
kretowy” zastał nasze minister-
stwo gospodarcze — nieprzygoto-
wanem do wzmożonej działalno-
ści ustawodawczej. Jeśli tak jest
istotnie, źle to świadczy ociągło-
ści pracy naszych resortów mini-
sterjalnych. Nasuwa się pytanie,
co w takim razie robi się w na-
czelnych urzędach podczas „przy-
musowych wakacyj” sejmowych?
Czy i tam obowiązują wakacje?

Nie jesteśmy zwolennikami
„inflacji rozporządzeń" i niejedno-
krotnie wskazywaliśmy na wadli-
wość stanu rzeczy, w którym
aparat ustawodawczy działa z
szybkością maszyny rotacyjnej.
Ale właśnie dlatego, że tempo
„radosnej twórczości ustawodaw-
czej" było tak zawrotne (do tej
pory możemy poszczycić się (!)
dorobkiem coś 17.000 rozporzą-
dzeń i 50.000 okólników!...) właś-
nie dla tego pośpiechu, w jakim
powstawały u nas normy prawne,
konieczna jest ich dokładna re-
wizja, ich nowelizacja, tj. usunię-
cie z nich braków i błędów, któ-
rych istnienie jaskrawo uwydatnił
kryzys gospodarczy.

Jest rzeczą charakterystyczną,
że związek izb p-h ' domaga się
właściwie jedynie nowelizacji
istniejących już norm prawnych,
a więc: reformy podatkowej, po-
prawienia prawa akcyjnego, zmian
w ustawie antyalkoholowej, no-
welizacji ustawy o pobieraniu kar
za zwłokę, ustawy o zapobieganiu
upadłościom oraz ustaw o lichwie
pieniężnej i towarowej. W postu-
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latach izbowych widnieją tylko
dekrety o rejestrowym zastawie
drzewnym oraz o standaryzacji
jako rzeczv nowe. Chodzi więc
o naprawienie naszego ustawo-
dawstwa gospodarczego, a nie
o jego rozszerzenie.

Inercja rządu w sprawach gos-
podarczych jest dziwna i niewy-
tłumaczona. Czyżby bezpośrednio

    

        

przed wyborami chciano nas
olśnić nagłym wybuchem  „ra-
dosnej twórczości”? Wszystko
jest możliwe w naszych czasach...

Eksport za bezcen.
W bankach nadmiar gotówki,
a przemysł niema funduszów

na produkcję.
Niektóre fabryki odzieży, pod-

jęły w okresie lepszej konjunktury
próbę rozwinięcia eksportu zwłasz-
cza do krajów północnych i skan-
dynawskich. Obecnie redukują
one swoją ekspansję eksportową
a to wskutek długotrwałej nie-
rentowności sprzedaży na rynku
wewnętrznym, zwłaszcza, że o
eksporcie, w całem tego słowa
znaczeniu rentownym nie może
być mowy. Przyczynia się do te-
go także w wysokim stopniu brak
środków pieniężnych na produkcję
eksportową.

Jedna z tych fabryk otrzymała
obecnie zamówienie na 2000 palt
dla Afryki Południowej, ale nie
jest w stanie włożyć w to 200,000
fr. szwajc. Ta sama fabryka otrzy-
mała dobre propozycje z Holandji
i miałaby Szanse sprzedaży w
Bombaju i Charbinie, ale z tych
samych przyczyn nie może wy-
korzystać tych okazji. Tu i ów-
dzie zdarza się, że polskie firmy
psują także rynek eksportowy
sporadycznemi tranzakcjami po
niesłychanie niskich cenach. I tak
niedawno podobno jakaś firma
pomorska, aby uniknąć załama*
nia się, rzuciła na któryś z ryn-
ków politycznych większą partję
palt za pół ceny.

GIEŁDA
WARSZAWA 15.X (Pat.).

Waluty i dewizy:
Dolary 8,95',—8,97'/,—8,93' ,.
Belgja 124,42 —124,73—124,11.
Budepeszt 156,17—156,57—155,77.
Bukareszt 5,31'/, —5,52'|, - 5.,291/,,
Holandja 359,52—360,42—358,62.
Londyn 43,34'/,—43,45—43,24.
Nowy York 8,912—8,932—8,892.
Paryż 34,98—35,07—34,89.
Praga 26,47—26,53—26,41.
Nowy York kabel 8,922—8,942—8,902.
Szwajcarja 173,38—173,61—172,95.
Stokholm 239,63—240,23—239,03.
Wiedeń 125,84—126,15—125,53.
Włochy 46,71—46,83—46,59. A
Berlin w obrotach prywatnych 212,11,

Papiery procentowe: i
Pożyczka inwestycyjna 103,25, 5%

konwersyjna 55, Premjowa dolarowa 58,
6, dolarowa 79, 10%, kolejowa 104 —
103,75, 87, L. Z. B. G. K. i B. R, obli-
gacje B. G. K. 94, Te same 7', 83,25,
4',%, ziemskie 51,25- 51—51,50, 8%, T.
K. Przem. Polskiego 88, 4'/,? „ warszaw-
skie 51,50, 5%, warszawskie 55,50, 8',
warszawskie 71,50—72, 8%, Łodzi 65,25
—65,50, 8, Piotrkowa 63,25, '0%, Rado
mia 75,50, 10”, Siedlec 75,15—75,50, 8%,
obligacje poż, konw. m. Warszawy 8-ma
i 9 ta em. 49,70, 3, poż. budowlana 50.

Listy do Redakcji.
w sprawie rzekomych wyko-
palisk w podziemiach Katedry.

Szanowny Panie Redaktorzel

W związku z notatką kronikar-
ską w n-rze z dn. 15 b. m. p. t.
„Wykopanie cennych zabytków
historycznych w podziemiach Ba-
zyliki Katedralnej" pozwałam so-
bie wyjaśnić, że żadnych zabyt-
ków historycznych w podziemiach
Bezyliki dotąd nie znaleziono,prócz
cegieł, rumowiska  rozrzucorych
kości ludzkich. Reboty prowa-
dzonę są pod kierunkiem archi-
tektów prof. Kłosa i p. J. Pekszo
za wiedzą urzędu konserwator-
skiego, jedynie w celu zabezpie-
czenia fundamentów gmachu. Wy-
czerpująca relacja o przebiegu
robót konserwatorskich wkrótce
zostanie zakomunikowana prasie.

Ų (—) Pralat ks. Sawicki
Rektor Katedry.
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Ntorja pownej kominy.
Ze wspomnień studenta.

Chciałóm dziękować za naukę, za pomoc, za
masło, cebulę, sól i pieprz, lecz ona machnęła tyl-
ko ręką.

— Dajcie spokój, nieme zaco dziękować,
że patrzeć nie miło na taką robotę, to pewno.

+. Tymczasem od zupy rozchodził się po całem
mieszkaniu miły aromat. Gospodyni zdjęła garnek
z ognia i ulokowała go w ten sposób, by zupa
więcej nie wrzała, jednocześnie nie tracąc swej
temperatury.

Niebawem wrócili członkowie komuny. Cztero-
wiorstowy spacer pobudził nadzwyczajnie ich ape-
tyty. Jakoż stół był już nakryty, ustawione talerze,
łyżki, noże, widelce (wszystko oczywiście pożyczo-
ne od gospodyni) po šrodku stołu stał dymiący
garnek z zupą, obok niego leżał chleb.

— Jakto! — zawołał z przerażeniem Kirdiaga—
tyle tylko chleba? Ależ to zamało dla mnie jed-
nego...

$ Przedstawiłem mu dokładny rachunek, wyka-
zując jak na dłoni, że więcej chleba nie mogłem
kupić, co go jeszcze bardziej podrażniło.

ale

— Tylko jeden funt mięsa? Ty widocznie
przypuszczasz, że my jesteśmy kocięta. Cóż to zna-
czy funt? Tylko podražniė żołądek. Czy ty hrabia,
żeby jadać mięso po dziesięć kopiejek za funt?
Trzeba było zażądać trzeciego gatunku, po cztery
kopiejki, mielibyśmy zamiast jednego — dwa i pół
funta. Albuż nie wszystko jedno jaki tam gatunek,
byle zapchać brzuch... Oj, widzę, towarzyszu, iż
będę miał z wami niemało kłopotu, zanim nauczę
Was CZEgoś.

Chleba było istotnie za mało jak na nasze
apetyty, więc Kirdiaga poszedł do gospodyni i z
właściwym sobie sprytem wyłudził jeszcze drugie
tyle. Po taniej kieibasie, którą żywiliśmy się wy-
łącznie w ciągu tak długiego czasu, zupa smako-
wała wyśmienicie.

— Doskonała zupa! Genialna zupa! — chwalił
Kirdiaga, podczas gdy Fiedia i Jagiełonów jedli w
milczeniu. )

Dzięki dodatkom i przyprawom gospodyni
zupa była istotnie wcale smakowita, główną jednak
jej zaletę stanowiło to, że była gorąca, czego od
dawna już domagały się nasze żołądki, pozbawione
ciepłej strawy.

Nazajutrz sam Kirdiaga został
nam poglądowo pokazać jak należy tanio robić
zakupy. Jakoż rzeczywiście udało mu się kupić
mięsa po 4 kopiejki — było to bardzo liche mięso,
ale nie przywiązywaliśmy do tego wagi.

Dnia trzeciego Fiedia także niezgorzej wywią-

w domu, by

zał się ze swego zadania,
dło się Jagiełonowi.

Wyszedł on z domu razem z nami o wczesnej
porze—my do uniwersytetu, oua na rynek. W kie-
szeni miał 23 kopiejki, jako, że doświadczenie wy-
kazało, że za 20 kop. obiadu zrobić nie sposób:
Widzi tedy Jagiełonow przed sobą szereg jatek-
wewnątrz na ścianach wiszą olbrzymie ćwierci wo-
łów, wiszą całe cielęta. W środku rynku stoją stra,
gany, na nich kupy suszonych ryb, obwarzanków,
kartofli, warzyw, wieprzowiny. Tłum kupujących.
każdy się śpieszy, każdy wie poco tu przyszedł,
wchodzą do sklepów i wychodzą... Tylko Jagieło-
now kręci się tam i sam, na cokolwiek spojrzy,
wszystko wydaje mu się niedościgłem... Tymcza-
sem tamci kupują: ten miarkę kartofli, tamten funt
czegoś innego, kosze wypełniają się produktami,
niektórzy dźwigają całe ćwiartki cielęcia, a Jagie-
łonow wyobraża sobie z przerażeniem, jak wejdzie
do jatki ze swemi niizernemi groszami, jak zażąda
jakichś tam lichych odpadków, jak na niego spojrzą
sklepowi, to sobie pomyślą?

Tak spacerował niezdecydowany ze dwie go-
dziny, przeziębł do szpiku kości i wciąż nie mógł
zdobyć się na energję wstąpienia do sklepui zażąda-
nia czego potrzebował. Tymczase m poczęto na niego
spoglądać z ukosa.
pelerynka wzbudzała nieufność.
mimo straganów przekupki
na ręce.

natomiast gorzej powic-

Gdy  przechoćził
pilnie patrzyły mu

Jego ubiór, wiatrem podszyta: '

Tymczasem rynek coraz bardziej, pustoszał.*
Przekupki zabierały towar ze swych straganów,
jatki poczęły się zamykać. Jagiełonow wciąż jeszcze
nie mógł się zdecydować. W końcu zdobywszy się
nadludzkim wysiłkiem na energję, wpadł z impe-
tem do pierwszych lepszych drzwii nie śmiąć oczu
podnieść na sprzedawcę wyrecytował jednym tchem
niby lekcję wyuczoną.

— Proszę mi dać mięsa,
kopiejki za funt.

— Panu zapewne dla psów? spytał uprzejmie
sklepowy.

tego co po cztery

— Tak, tak... właśnie, dla psów... proszę mi
dać dwa funty i pół.

— Nie wiem, czy znajdzie się... trochę za
późno... /

„Jeżeli nie znajdzie się, nigdzie już więcej
nie pójdę. Niech się dzieje co chce”—zdecydował
w duchu Jagiełonów. Ale mięso „dla psów” zna-
łazło się, Jagiełonow zapłacił i wybiegł pośpiesznie
z jatki. Więcej nic już nie kupił, no bo jakże miał
żądać kartofli, krup i tym pod. skoro przecie po-
wiedział, że mięso jest dla psów. Zdawało mu się,
że sklepowy z jatki za nim śledzi, że zobaczy jak
on kupuje w straganie kartoflei zieleniny, że opo-
wie to innym i wszyscy będą się śmiać i wytykać
go palcem.

Na próżno sam sobie powtarzał, że to przecie
'sensu niema, že to tchórzostwo — uczucie to było

(D. <. n.),jednak silniejsze od niego.



 

KRONIKA.
Masowe rewizje i areszty wśród biało-

ruskich komunistów.
Nocy wczorajszej władze bez-

pieczeństwa publicznego na te-
renie m. Wilna dokonały rewizji
w mieszkaniach niektórych człon-
ków Komunistycznej Partji Za-
chodniej Białorusi i Kom. Zw.
Mł. Zach. Białorusi, którzy two-
rzyli w łonie Towarzystwa Szkoły
Białoruskiej antypaństwowo - ko-
munistyczną frakcję.
W ciągu nocy policja dokona-

ła przeszło 20 rewizji w mieszka-
niach oraz lokalach Głównego
Zarządu Towarzystwa Szkoły Bia-
łoruskiej, czytelni i klubu „Zma-
hanje”. W wyniku rewizji ujaw-
niono wiele kompromitującego

-Z miasta.
— Ostrzeżenie. Kurja Metro-

politalna komuńikuje:
Doszło do wiadomości Kurji,

że jacyś osobnicy zbierają po'do-
mach zamówienia na Pismo Świę-
te, powołując się na polecenie
J. E. ks. Arcybiskupa Metropo-
lity, względnie Kurji.

Wobec powyższego Kurja o-
świadcza, że ani ze strony J. E.
ks. Arcybiskupa Metropolity, ani
ze strony Kurji żadnych poleceń
w tym względzie nie wydawano.

Sprawy miejskie.
— Magistrat stara się o po-

życzkę dia ukończenia budowy
szkoły powsz. Magistrat m. Wilna
zwrócił się do Banku Gospodar-
stwa Krajowego z prośbą o wy-
asygnowanie tytułem pożyczki
150 tys. zł. na dokończenie ro-
bót przy budowie szkoły pow-
szechnej na Antokolu. d.
— Badanie sytuacji finan-

sowej m. Wilna. Władze skar-
bowe badają obecnie sytuację
finansową m. Wilna celem usta-
lenia możliwości płatniczej samo-
rządu wileńskiego, wobec ko-
nieczności likwidacji przedwojen-
nej pożyczki angielskiej.

Możliwem jest, iż przy defi-
nitywnej likwidacji pożyczki, część
długów spłaci skarb państwa. d.
— Magistrat uzyskał już

pożyczkę długoterminową. Ma-
gistrat m. Wilna uzyskał 400.000
zł. w formie zaliczki na poczet
przyznanej miastu długotermino-
wej pożyczki inwestycyjnej.

Wysokość tej pożyczki zosta-
nie ustalona przez Ministerstwo
Skarbu. d.

Sprawy administracyjne.
— Reforma ustawodawstwa

podatkowego. Wileńska Izba
Przemysłowo - Handlowa została
"powiadomiona, iż Ministerstwo
Skarbu nie zamierza przeprowa-
dzać reformy ustawodawstwa po-
datkowego za pomocą rozporzą-
dzeń Prezydenta Rzpltej. Minister-
stwo Skarbu prosi jednak Izbę o
przesłanie mu wniosków ustawo-
dawczych, zaznaczając ze swej
strony, że opracowywany obecnie
przez Ministerstwo projekt ordy-

EISSS ASSTS TTVII ITA STI TRS RO i LEPA TOS

Od dnia 15 do 19 października 1930 ro-
ku włącznie będzie wyświetlany film:
glównych: William Hall Davis, John Stuart, Marie Ault i Clifford H

czątek seansów od g. 4. Następny program: „Walka w obłokach".
Sala Miejska, ul. Ostrobram-
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materjału, stwierdzającego do-
bitnie, iż członkowie T-wa Szkoły
Biał. i hurtków działali w ścisłem
porozumieniu z władzami cent-
ralnemi w Mińsku.
W związku z tem aresztowano

14 członków wspomnianych or-
ganizacyj, których wraz z dowo-
dami przekazano do dyspozycji
władz śledczo-sądowych.
W związku z aresztowaniami

w Wilnie, władze śledcze doko-
nały również rewizji i aresztowań
na terenie województwa. Zatrzy-
mano kilku  antypaństwowych
działaczy, których skierowano do
władz prokuratorskich. (g)

nacji podatkowej będzie we wła-
ściwym czasie udzielony Związ-
kowi lzb Przemysłowo - Handlo-
wych do wiadomości. g.

Sprawy rzemieślnicze.

— Okres ulgowy dla rze-
mieślników nie będzie prze-
dłużony. Jak wiadomo Polska
Ustawa Przemysłowa daje prawo
kształcenia terminatorów tylko
tym rzemieślnikom, którzy posia-
dają dyplomy mistrzowskie, jed-
nakże w myśl Ustawy Przemysło-
wej do dnia 15 grudnia 1930 r.
prawo to mają także i ci rze-
mieślnicy którzy mając šwiadec-
twa czeladnicze prowadzą od pię-
ciu lat samoistnie swoje rzemio:
sła, badź tego Świadectwa nie
posiadają, ale prowadzą samoist-
nie od 8-miu lat swoje rzemio-
sło. Okres ten zwany popularnie
okresem ulgowym miał na celu
danie szerokim masom rzemie-
ślniczym możność zdobycia sobie
dowodów uzdolnień (dyplomów)
koniecznych dla otrzymania prawa
kształcenia terminatorów.

Ministerstwo Przemysłu i Han-
dlu powiadomiło tut, Izbę Rze-
mieślniczą, iż wbrew kursującym
pogłoskom termin 15 grudnia
1930 r. nie będzie w żadnym ra-
zie przedłużony i po tym termi-
nie stracą prawo kształcenia Ci
rzemieślnicy, którzy nie będą po-
siadali dyplomów mistrzowskich.

Prezydent Izby Rzemieślniczej
chcąc dać możność łatwiejszego
zdobycia dyplomów wszystkim
rzemieślnikom, postanowił stoso-
wać bardzo szerokie ulgi w o-
płaceniu taks egzaminacyjnych.

Na najbližszem ogėlnem ze-
braniu Izby, które prawdopodob-
nie odbędzie się dnia 26 b. m.
Zarząd Izby wystąpi z odpowied-
nim wnioskiem zniżenia tej taksy.

Z życia stowarzyszeń.

— W Związku Rodzin Kato-
lickich odbyło się w ubiegłą nie-
dzielę zebranie towarzyskie. Cie-
kawy odezyt o znaczeniu Eucha-
rystji dla życia społecznego wy-
głosił p. prof. U. Ś. B. dr. Glaser.
W cześci koncertowej p. prof.
Pliszko-Ranuszewiczowa fortepjan
i p. Stefanja Grabowska śpiew,

DOŚWIADCZONY ARCHITEKT,
"NOWOCZESNY PRZEDSIĘBIORCA BUDOWLANY,

PRZEMYSŁOWIEC,
WŁAŚCICIEL HOTELU
KAŻDY OBYWATEL, ZAMIERZAJĄCY BUDOWAĆ

jednem słowem WSZYSCY,
rzy kiedykolwiek budowali

któ-
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zbierały rzęsiste oklaski. Podczas
odczytu i koncertu dzieci bawiły
się w osobnym pokoju pod fa-
chowem kierownictwem wycho-
wawczyni

Po koncercie starsi i młodzież
zainicjowali wspólną zabawę. Za-
bawa skończyła się późnym wie-
czorem, a uczestnicy jej z żalem
opuszczali gościnny lokal Związku.

Następne zebranie towarzyskie
Związku Rodzin Katolickich odbę-
dzie się w niedzielę dnia 19 b. m.
o godz. 4-ej po poł. we własnym
lokalu przy ul. Bakszta 2. Odczyt
pod tyt. „llwagi o prawie mał-
żeńskiem” wygłosi p. dr. Iwo Ja-
worski, doc O. S. B. Jak zwykle
bogaty dział koncertowy i zaba
wa dla dzieci. Goście mile wi-
dziani.
— Walne Zgromadzenie Wi-

ieńskiego Oddziału Ligi Mor-
skiej i Rzecznej odbędzie się w
dnlu 19 października r. b. o godz.
12 w południe w Sali Stowarzy-
szenia Techników Polskich w Wil-
nie ul. Wileńska 33. Na porządku:

Sprawozdania, zatwierdzenie
preliminarza budżetowego, wy-
bory.
— Zebranie Wil. Koła T. N.

S. W. odbędzie się dziś o gd.
7-ej w sali gimn. im. J. Słowac-
kiego. Pierwszą pogadankę na
temat „Kilka uwag o szkole śred-
niej wygłosi przewodniczący Ko-
la kol. $. Jastrzębski. Goście mi-
le widziani.

Z życia rosyjskiego.
— Zwiedzanie szkół Staro-

obrzędowców. Z okazji zjazdu
gmin staroobrzędowców w Wilnie
bawi inspektor rosyjskich szkół
powszechnych w Łotwie, Arse-
njusz Farmakow, który w towa-
rzystwie inspektora szkół po-
wszechnych m. Wilna Starościaka,
zwiedził szkoły, prowadzone sy-
stemem eksperymentalnyra, szcze-
gółowo  zaznajamiając się ze
szkolnictwem polskiem. Następnie
inspektor Farmakow zaznajomił
wyczerpująco inspektora Staro-
ściaka ze szkolnictwem mniej-
szościowem w Łotwie.

Sprawy żydowskie.

— Robotnicy koszerni przed
strajkiem. Robotnicy masarni
koszernego mięsa postanowili do-
magać się od dn. 18 b. m.
zwiększenia płacy zarobkowej o
15—30 proc., oraz zlikwidowania
pracy w dni świąteczneinie-
dziele. W razie nieuwzględnienia
tych żądań robotnicy mają za-
miar ogłosić strajk.

Dobroczynność.
— Bóg zapłać wszystkim ofia-

rodawcom za datki a kwestarkom
za poświęcenie w zbieraniu pie-
niędzy dla biednych pod patro-
natem Tow. Pań Miłosierdzia bę-
dących. Dochód wynosi 1415 zł.
48 gr. wydatki wynoszą36zł. 15 gr.
pozostaje netto 1379 zł. 33 gr.

Zarząd Tow. Pań Miłosierdzia
św. Wincentego a Paulo.

Kronika policyjna.
— Aresztowanie kupca-oszusta.

Wczoraj aresztowano w Wilnie kupca
Finfera, który jest oskarżony o należe-
nie do szajki oszustów—założycieli fik-

WITTK| FOLWARK|
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HERAKLITA
wysoce izolująca, ogniotrwała,
Ž ' Ą SZYBKO,

lekka płyta budowlana jest materjałem, którym się buduje:
UCHO, CIEPŁO I TRWALE.

Zamierzacie wybudować dom, nadbudować budynek masywny, rozbudować poddasze?

Zamierzacie postawić lekkie ściany działowe, tłumiące dźwięki i zabezpieczające ciepło?

Zamierzacie zimne i wilgotne ściany, stropy i podłogi celową izolacją zamienić na mieszkalne?

Zamiórzacie wybudować ciepłe i higjeniczne stajnie, garaże, baraki, chłodnie etc?.

to dla wszystkich tych budowli naj-

odpowiedniejszym  materjalem

Nasza cała organizacja jest n
Zwracajcie się do nas z całem zaufaniem we wszystkich

je. HERAKLITH
a Wasze usługi! Żądajcie bezpłatnych interesujących prospektów.

sprawach budowlanych,

—niedościgniony w cenie i
trwałości---zawsze niezawodny,

tyczących

HERAKLITHU. Chętnie pomożemy Wam czynem i wskazówką, nie obowiązując Was do niczego.

AUTORYZOWANE PRZEDSTAWICIELSTWA:

G. Piotrowski, Wilno,
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adnych kosztów
nie ponosi lokujący go-

przy absolutnie
nem zabezpieczeniu,

pośrednictwie
zjadam Wileńskiego Biura Ko-

misowo-Handlowego Mi-
ckiewicza 21, tel.

przy

lokujemy każdą sumę
gotówki na dobre o-
procentowaniei pierw-
szorzędne  zabezpie-
czenie. Informacje nie
obowiązują do zawar-

cia tranzakcyj
Dom H-K. „Z. a
Mickiewicza 1, tel.

—905. 312—s1
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cyjnej „Žydowskiej Kasy Požyczkowcj
w N. - Wilejce“.

Kupca - oszusta osadzono w wię-
zieniu na Łukiszkach. (d)

— Maszynę do pisania z Targów
Północnych odnaleziono. Dochodze-
niem ustalono, że kradzieży maszyny
<o pisania na szkodę inż. Jana Lucz-
kowskiego dokonał Wasilewski Antoni,
ul. Pokój Nr. 10, przy współudziale osob-
nika imieniem „Loniek*, którego na-
zwiska i miejsca zamieszkania nieusta-
lono. Kradzieży tej Wasilewski dokonał
za namową Anforowicza Adama, Bel-
mont 38, który miał maszynę tę nabyć
od sprawcy kradzieży. Maszynę odnale-
ziono u Wiśniewskiej Józefy, św. Ja-
kóbska 10, kuzynki Wasilewskiego.

Wszystkich wyżej wymienionych zatrzy-
mano.

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

Dzisiejsza premjera. Dziś uka-
że się poraz pierwszy głośna sztuka
J. A. Hertza „Młody las" dla uczczenia

25-cio lecia walki o szkołę polską i pa-
miętnego wystąpienia uczniów  gi-
mnazjów rządowych w obronie nie-
podległości myśli polskiej i języka pol-
skiego. Atmosfera szkoły rosyjskiej w
Polsce oddana jest z niezrównanym
realizmem. Swietnie nakreślone syl-
wetki profesorów i uczniów gimnazjal-
nych, żywa i wielce interesująca akcja
sceniczna, doskonałe ujęcie myśli prze-
wodniej — składają się na całość nie-
zmiernie ujmującą

Przed dzisiejszą premjerą aulor
sztuki J. A. Hertz wygłosi prelekcję na
temat: „Dzieje strajku szkolnego w
r. 1905*. W wykonaniu „Młodego lasu"
bierze udział cały niemal zespół arty-
styczny, oraz liczni statyści pod reży-
serją K. Wyrwlcz - Wichrowskiego. No-
we dekoracje i kostjumy wykonane w
pracowniach teatralnych pod kierownic-
twem J. Hawryłkiewicza.

— Przedstawienie dla wojska.
Jutro w sobotę o godz. 3 m. 30 po poł.
odbędzie się w Teatrze na Pohulance
przedstawienie specjalne przeznaczone
dla wojska. Wystawioną zostanie sztu-
ka wojenna Szerriff'a „Kres wędrówki”.
Pozostałe bilety nabywać można przy
wejściu do Teatru.

— Teatr Miejski w „Lutni'.
Dziś, z powodu próby generalnej przed-
stawienie zawieszone.

Jutro wchodzi na repertuar Teatru
na Pohulance najnowsza komedja fran
cuska Andrė Birabeau „Mala grzesz-
nica“.

— Niedzielne widowiska popo-
łudniowe. W niedzielę nadchodzącą
odbędą się w obu Teatrach Miejskich

przedstawienia popołudniowe po cenach
zniżonych,

W Teatrze na Pohulance „Kres wę-
drówki*, w Teatrze „Lutnia* A. Fredry
„Pan Jowialski*. Początek o godz. 3
min 30 po poł. Ė

c Znakomity komik i satyryk
Leon Wyrwicz wystąpi tylko jedyny
raz w niedzielę dnia 19 października b. r.
o godz. 12 m. 30 w południe, w Teatrze
„Latnia*.

POLSKIE RADJO WILNO.
Fala 368 mtr.
Program:

Piątek, dnia 17 października 1930 r.
11,58. Sygnał czasu.
12,05. Muzyka z płyt.
13,00. Komunikat mefeorologiczny.
15,50. Lekcja języka francuskiego.
16,15. Muzyka z płyt.
17,15. Odczyt z Krakowa.
17,45. Koncert z Warszawy.
18,15. Odczyt b. ministra prof. Ma-

kowskiego.
19,00. Kom. L. O. P. P-u.
20,00. Pog. muz. z Warszawy.
20,15. Koncert symfoniczny

harmonji Warsz.
z Fil-

  

 

„Kiedy kobieta wzniesie się do

nieba, to aż do śiódmego nieba,

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

Deotyma.
  

 

potężny dramat serc, osnuty na tie
wojny światowej. Aktów 10. W rolach

eaterley. Kasa czynna od g. 3 m. 30. Po-

pod Wilnem ABA
80 ha gleba dobra, į

, ogród owocowy, je-
; zioro. Z długiem ban-
kowym sprzedamy za
6.000 dolarów. Warun- |,
ki spłaty dogodne
Dom H.-K. „Zachę-
ta'* Mickiewicza 1

telefon 9-05.

CACDAC
Ciężki warunek.

Rzecz dzieje się u rze-
źnika.
Kupująca dama oświad-

cza:
—Kupiłam u pana szyn

kę przed dwoma tygo-

CZENIA

 

różnego

Spert.
Witajcie.

Niedziela 19 października bę-
dzie dla sportu Wilna pamiętnym
dniem w historji rozwoju lekkiej
atletyki. Sam fakt mistrzostwa
Polski w biegu na przełaj zwraca
na Wilno uwagę całego świata
sportowego.

Zaszczytne miano mistrza Pol-
ski ściąga na start najgłośniejsze
nazwiska biegaczy. Przyjalą do
nas ci, których dotąd oglądaliśmy
tylko na zdjęciach, o których
słyszeliśmy w' sprawozdaniach
dziennikarskich. Za parę dni bę-
dziemy mogli własnym ocenić
okiem talenty naszego sportui
własne wydać sądy o poszczegól-
nym zawodniku.

Jeśli na starcie zabraknie któ-
regoś z naszych znajornych mi-
strzów, to bądźmy pewni, że
splot okoliczności zmusił ich do
zrezygnowania z walki ostatniego
etapu tegorocznego sezonu lek-
kiej atletyki. Zawodv jednak na
wartości sportowej tracić nie mo-
gą w żadnym wypadku. Powin-
niśmy oceniać każdy wynik osiąg-
nięty, każde zdobyte miejsce.

Sport wśród harcerzy.
Mistrzostwa Wil. Chorągwi Z.

H. P. w lekkiej atletyce zgroma-
dziły na starcie mimo bardzo
złych warunków atmosferycznych
dosyć dużą ilość zawodników.

Chociaż wyniki były słabe, to
jednak przeprowadzenie zawodów
i liczny udział młodzieży mówi
nam wyraźnie o żywotności spor-
towej poszczególnych drużyn wi-
leńskich.

Prócz zawodów lekkoatletycz-
nych odbyły się również mistrzo-
stwa gier sportowych.

Wiadomości drobne.
Jutro drużyna piłki koszyko-

wej z „Ogniska” wyjeżdża do
Warszawy by rozegrać mecz re-
wanżowy z „Polonją” w rozgryw-
kach eliminacyjnych o mistrzo-
stwo Polski.

Były mistrz biegu kolarskiego
o puhar przechodni „Dziennika
Wileńskiego” Kalinowski Jerzy w
tych dniach rozpoczyna powin-
ność wojskową w 5 p. lotniczym.
Z Kalinowskim w tym samym
pułku służyć będzie znany bram-
karz i narciarz Wilna Mikulski
Zbigniew.

Jak się dowiadujemy polscy
kawalerzyści mimo, iż zostali za-
proszeni do Ameryki na zawody
hippiczne udziału w nich jednak
nie wezmą.

Tegoroczne mistrzostwa świa-
ta w hokeju na lodzie odbędą się
w Krynicy 18 lutego pod protek-
toratem Pana Prezydenta Rze-
czypospolitej.
W oficjalnym  kalendarzyku

Pol. Zw. Narciarskiego, mistrzo-
stwo Wilna w biegach i skokach
wyznaczonona 18 stycznia 1931 r.

Wileńscy kolarze ubiegłej nie-
dzieli musieli zrezygnować z za-
wodów gdyż po deszczu tor był
zbyt śliski, ale na zakończenie
sezonu projektują oni urządzić
jeszcze raz zawody na szosie.

Ja. Nie.

FARBIARNIA i PRALNIA CHEMICZNA

trma F. DANCIGER
z RYGI

UL. NIEMIECKA 2
Przyjmuje do FARBOWANIA i CHEMICZNEGO CZYSZ-

rodzaju ubrań i materjałów

Specjalne CZYSZCZENIE DYWANÓW i firanek

Przefarbowanie z Ciemnych
Kolorów na Jasne

Roboty wykonują się pod kierownictwem specja-
listówzRygi

CENY DOSTĘPNE
Naocei dostawa zamówień do domu.

 

dniami. Była doskonała.
Czy mogę dostać taką
samą?

— Proszę bardzo, pa*
ni dobrodziejko — odpo-
wiada ugrzeczniony rzeź:
nik—właśnie w tej chwi-
li przysłano mi z wędzar*
ni 10 sztuk tej samej ja-
kości, jakiej szanowna
pani sobie życzy.

„Po dokładnem obej-
rzeniu dama wybrala dwie
szynki i powiada:

— Wzięłabym te dwie
ale czy pan może za-
pewnić, że to są z tego
samego wieprza, co i
tamta pierwsza?

CSCSCJEJ

EM

 

 
ks. wojsk.wyd.

Zgub. PRE = DOKTÓR MEDYCYNY

Wilno na imię Okuniewi-A. CYMBLER EE==——==

cza Wincentego, zam. w Chor. WENERYCZNE i
SKÓRNE. MOCZOPŁC. Ceny fabryczne. —

4078 Mickiewicza 12, róg Ta- AKUSZEREKI ISprzedażiwynajęcie.| gadatliwa stara panna —
tarskiej 9—2 i 5—7 i pół.

St.-Trokach—un. się.

 

Zs”. dowód osob. wyd.

MajUNDERWOOD

  
jest“o 50 proc. tańszy

Dogodne warunki spłaty ||

MIECZYSŁAW ŻEJMO.

 

 

LEKARZE |
 

   
   

 

     

 

4-0 rzędowy

doskonale

zastępując ski

normalny

kojna, zmieniałaś już trzy
razy farbę do włosów a
jednak cię kochał.

804—2

Bechstejn etc., takoż
Arnold Fibiger, Kern-

Pow. Wystawie,
w r. 1529.

K. DĄBROWSKA,
Wilno, ul. Niemiec-

ka 3, m. 6.

D sprzedania
spożywczy z towa- ła mnie strasznie głowa,

m. 240.

z kraju.
Unieruchomienie tartaku.
W Oranach, w tartaku Milera

Gierszuna zawieszono pracę. 20
robotników znalazło się bez pra-
cy. Właściciel tartaku, po zam-
knięciu, powędrował do aresztu,
celem odsiedzenia 9 miesięcznej
kary, za usiłowanie przekupienia
żołnierza K. O. P. (d)

Zastrzelenie łosia.
W puszczy Rudnigkiej kłu

nicy, bracia Stanisław i Kazi
Urbielisowie, zastrzelili pię
i okazałego łosia.

Kłusowników zatrzymano
dyspozycji władz policyjnych

Bratobójstwo.
We wsi Wielkie Sioło, g

mołodeczańskiej, dokonano skry-
tobójczego mordu na osobie
ogólnie poważanego gospodarza,
Grzegorza Kręcia.
W sprawie tej władze śledcze

przeprowadziły energiczne docho-
dzenie, w wyniku którego zdoła-
no ustalić, iż G. Kręć zastrzelony
został przez brata Maksyma, któ-
ry oddawna planował zabicie bra-
ta i zawładnięcie po nim jego
majątkiem.

Bratobójcę aresztowano i osa-
dzono w więzieniu. (d)

Samobójstwo czy zbrednia?
W lesie niemeńczyńskim w pobliżu

m. Niemenczyna znaleziono na drzewie
wiszące zwłoki 18 letniego J. Dutkie-
wicza.

Zachodzi podejrzenie,
cza uduszono, poczem zaś dla upozo-
"owania samobójstwa powieszono.

W sprawie tej władze śledcze pro-
wadzą dochodzenie. (g)

Zmarł wskutek nadużycia
alkoholu.

Wczoraj na drodze pomiędzy wsia-
mi Grusztele i Basińce pow. wileńsko -
trockiego znaleziono zwłoki Karuzela
Józefa, mieszkańca wsi Kołanta gm.
podbrzeskiej, zmarłego wskutek nadu-
życia alkoholu. (d)

Z POGRANICZA.
Ucieczka do Polski bolsze-
wickiego komendanta stra-

ży granicznej.
Ubiegłej nocy granicę polską

w rejonie Dzisny przekroczył ko--
mendant 12 oddziału straży gra-
nicznej Bazyli Michajłow, który
jako powód ucieczki z Z. S.R. R.
podał teror polityczny w jego
pułku.

Zbiegiem zaopiekowały się wła-
dze graniczne. g

Łodzią przemycają towary na
granicy.

W nocy z dnia 15 na 16 b. m. w
rejonie Oran na rzecze Mereczance za-
zatrzymano tajemniczą łódź, w której
znaleziono 2 zwoje sukna, worek tyto-
niu, sacharyny i jedwab.

Towar ten pochodzi z przemytu.
Dwaj przemytnicy, do których należała
łódź z towarem, zostali zatrzymani.

(d)

iž Dutkiewi-

  

 

Wolna cbwila jest to czas od-

łożony na bok, aby uczynić coś

užytecznego“.

Benjamin Franklin.
 

 

Z Lalo'do odzłąpie:
nia MLECZARNIA z ca-
łem urządzeniem przy |
ulicy Ostrobramskiej 8.

Ku i używaną da-
p ę chówkę w do-

brym stanie. Zgłoszenia
pisemne, ul. Krakowska
Nr 35 m. 3. gr-1

 

    

 

=lekcje i ko-
repetycje francu-

skiego Tatarska =
gr

AJŁATWIEJSZA i naj-
prędsza metoda nau-

czania się języków ob-
cych „Linguapkone* ul.
Niemiecka 3 m. 6.

 

 

RÓŻNE į Gry na Mandoli-
> nie i Gitarze
ólnik

potrzebny do budującego czę w 1 miesiącu z nut
słę tartaku przy wodnym ryb nut
młynie. Zgłoszenia: Wilno, łą opłatą. Ucz
Mickiewicza 27. Stober- OROZe z Ž

przez łatwą metodę nau-

cyfrowych za

g 12 do
—00 10 wiecz. Niemających

————— nstrum. UCZĘ Na „swoich,
KUPNO- | Przygotowuję również do

SPRZEDAŻ| gry Orkiestrowej. Adres:
ul. Bosaczkowa Nr. 7 m.

1
10 (obok kość. W-ch Swię-

na tych) Nauczyciel muzykiFortepia-| |”iš tepla- | B. Alperowicz. | 4095—2  
| PRACA |

towej sła-
wiePleyel,

 

topf i Syn, 3
nane jotrzebna służąca do

jeszcze kochał, gdy po- =pi auseg umieją-

siwieję? Bąd przez dai ca dobrze ga LE
ie. — ź spo- | prania, z dobr: sd

pa? Ś O ERC A dectwami. Zgłaszać się
od 9 do 5 na Małą - Po-
hulankę 12 m. 1. 4094

w"

Wie pani, powiedziała

sklep gdym tu przyszła, bola-

przez Starostwo Po- ==—*>——4MarjaLaknerowa rem, urządzeniem i mie- teraz jednak ból znikł
wiatowe—Wilno na imię
Fedorowicza Stanisława,
zam. przy ul. Raduńskiej
4i—un. się. 4093—2

Mary.

Czy będzie?

czy mąż mój będzie mnie WZP69 po poł.

 

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSK!. Drukarnia .Dziennika Wileóskiego” ul, Mostrwa 1.

szkaniem w śródmieściu zupełnie.
Przyjmuje od godz.9 do Wiadomość: Hotel „Bri-

— (Ciekawam, 7 w. Kasztanowa 7m. 5. stol* u portjera od 2—5 nie znikł wcale.
— O nie, proszę pani,

Teraz
1 mnie głowa boli.
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