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i _ Administracji 

wie, siedzący obecnie

Byli oni umieszczeni na
nie wniesienia deklaracji zostali

WARSZAWA. Okręgowa

we Lwowie przywieziono

w lokalu partyjnym Selrobu we
śledztwa prowadzonego w

o godz. 9-tej

rzecz niwersytetu

klubów.

WARSZAWA. Ambasador

obu państwami

rządom państw byłej Ententy,

V waniu głębokiej czci

4 zowana.

WARSZAWA. (Pat.). W nocy
z dnia 20 na 21 b. m. zmarł na

serce na, podłożu anginy, znany

pisarz polski Włodzimierz Pe-
rzyński.

Włodzimierz Stefan Perzyński uro-
dził się w 1878 roku w Opocznie ziemi

Radomskie,jako syn Henryka Perzyńskie-

go, literatai redaktora „Opiekuna Domo-
wego* i „Tygodnika Powszechnego”,

wreszcie założyciela i redaktora

„Dziennika dla szystkich*.  Włodzi-
mierz ukończył gimnazjum w Peters-

burgu. Studja ścisłe odbywał w Kra-
kowie. Od roku 1899 do 1901 przeby-
wał we Włoszech, głównie we Florencji,
gdzie studjował język i literaturę wło-
ską. Początkowo drukował utwory

poetyckie w dziennikach warszawskich

i krakowskich, głównie w „Życiu Kra-
kowskiem* którego był sekretarzem.

Wydał tom poezyj w roku 1900. Od

roku 1901 do 1904 był sekretarzem, a

KROLEWIEC. (Pat). Kampanja

prasowa przeciwko szkolnictwu

polskiemu w PrusachWschodnich,

prowadzona przez prasę systema-

tycznie i programowo, nie ustaje.

statnio prasa domaga się zn e-

sienia pruskiej ordynacji o pol-

LWOW (Pat.) Dzienniki dono-

" szą z Bóbrki, iż ubiegłej nocy
w gminie Wierzbice, nieznany

osobnik rzucił granat w stronę

okna domu naczelnika gminy

Drońca. Granat odbił się o płot

SZANGHAJ. (Pat). Komuniści
porwali biskupa włoskiego msg.

Migani oraz 6 księży i 10 zakon-

nic narodowości włoskiej, fran-

cuskiej i chińskiej. Porwanie na-

stąpiło w miejscowości  Kian. 
tej sprawie

J przywódców Selrobu, że prawdopodobnie nastąpi likwidacja tej partji.

angielski, wysuwając ten projekt, kieruje sięmyślą,

dla poległych za Ojczyznę nie wskrzeszano

w dalszym ciągu strasznych wspomnień wielkiej wojny. Odpowiedź

rządu polskiego na propozycję angielską nie została jeszcze sprecy-
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"Prezes Stronnictwa Chłopskiego skazany
sądownie.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Prezes Stronnictwa Chłopskiego Waleron został

skazany w dwóch procesach dwukrotnie po 3 miesiące więzienia za

wydanie w 1929 r. odezwy Stronnictwa Chłopskiego,

przewodnią było rozumowanie, że sanacja

siadających oraz za nieposzanowanie władzy.

Brześć pozbawił mandatów b. posłów dr.

Putka i Bagińskiego.
(Telefonem od własnego korespondenta)

WARSZAWA. Dwaj wybitni działacze „Wyzwolenia”, byli posło-

w twierdzy w Brześciu nad Bugiem dr.: Putek

i Bagiński nie mają widoków na uzyskanie mandatów, poselskich.

liście państwowej Centrolewu, lecz na skutek

przez

z tych list, na listach zaś okręgowych umieszczeni zostali na tak da-

lekich miejscach, że nie mają nadziei zdobycia mandatów.

Niezatwierdzenie listy Hodurowców.
(Telefonem od własnego korespondenta).

Komisja wyborcza w Warszawie za-

twierdziła listę Narodową Nr 4 i Centrolewu Nr. 7, a uniewažni'a

listę narodową ks. Zacharjasiewicza (Hodurowców).

Przed likwidacją partji ukraińskiej Selrob.
(Tel. od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Ze Lwowa donoszą,

z Brześcia nad Bugiem b. posła z partji

Selrobu Michała Putkę aresztowanego tam na zarządzenie lwowskich

władz sądowych w związku z wynikiem rewizji jaką przeprowadzono

Lwowie przy ul. Wałowej. Rezultaty

której myślą
jest opiekunką klas po-

komisję wyborczą skrešleni

że do więzienia śledczego

są tak silnie obciążające

B. posła Putkę oszdzono w Brygidkach.

200.000 dolarów na Uniwersytet
Krakowski.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Z Detroit (Stany Zjednoczone Ameryki Północnej)

donoszą: Tutejszy kucharz Ludwik Giedymin zmarł zostawiając w te-

stamencie zapis na rzecz Krakowskiego Uniwersytetu. Dziś rano

u rejenta otwarty został testament ś. p. Gedymina.

Cały majątek wynoszący 200 tysięcy dolarów zapisał ofiarodawca na

Jagiellońskiego w Krakowie z zaznaczeniem, że

fundusz ten przeznacza na rozwój nauki polskiej.

Giedymin był przez 25 lat kucharzem w jednym z zamkniętych

Anglija znosi zwyczaj składania wieńców

na grobach Nieznanego Zołnierza.
(Telefonem od własnego korespondenta).

angielski

rządowi polskiemu propozycję angielskiego Ministerstwa Spraw Za-

granicznych aby z programu wzajemnych wizyt oficjalnych między

zaniechano składanie wieńców na grobach niezna-

nego żołnierza. Podobną propozycję przedłożyły ambasady angielskie

przy których są akredytowane. Rząd

w Warszawie przedstawił

aby przy zacho-

Zgon ś.p. Perzyńskiego.
później współredaktorem „Głosu Na-
rodu“, gdzie zamieszczał nowele, felje-
tony, wrażenia z podróży do Egiptu

i Grecji it. p. Pierwszym jego utworem

dramatycznym była komedja w 4ch
aktach p. t. „Lekkomyślna siostra", wy-

dana w 1905 roku, którą grano z nie-

zwykłem powodzeniem na wszystkich

scenach polskich. Po tej sztuce zapi-
sał się trwałemi zgłoskami w historji
teatru polskiego. Kolejno ukazywały się

„Aszantka* w 1906 roku, zdobywając

duże powodzenie, niemniejsze od sztuki
poprzedniej, „Szczęście Frania", „Dzieje

Józefa", wreszcie ostatni utwór drama-

tyczny „Uśmiech losu". Wśród utworów
beletrystycznych wymienić należy m. in.

„Majowe słońce" 1907, „Michalik z
P. P, S.* 1811, „Miłość, sztuka i pienią-
dze* 1912, „Złoty interes" 1915, „Wróg
kobiet* 1919, „Raz w życiu* 1925, „Nie
bylo nas, byt las“ 1946. Ostatniouka-
zaly się powiešč „Klejnoty“ i tom no-
wel p. t. „Pralnia sumienia". s

Prześladowanie szkolnictwa polskiego
w Prusach.

skiem szkolnictwie mniejszościo-
wem. Zamach ten, na jedyną pra-
wną podstawę szkolnictwa pol-
skiego w Prusach, wywołuje wśród
ludności polskiej w Niemczech
wielkie wzburzenie.

Zamach bombowy Ukraińców.
i nie wyrządził żadnych szkód.
Prasa zaznacza, że zamach ten
pozostaje niewątpliwie w związku

z faktem eksmitowania przed

kilku dniami „Proświty” i koope-

ratywy z budynku gminnego.

Porwanie biskupa, księży i zakonnic przez

komunistów chińskich.
Dwaj księża chińscy zostali zabi-

ci, natomiast Migani i jeden z

księży zostali uwolnieni w celu

załatwienia sprawy okupu za po-

zostałe osoby.

Mostowa 1.
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DEKLARACJA RZĄDU BRYTYJSKIEGO
"W SPRAWIE PALESTYNY.

Wielka klęska żydostwa.

LONDYN. (Pat). Ogłoszona w

dniu 20 b. m. deklaracja rządu

brytyjskiego idzie w negacji praw

żydów do Palestyny dalej, ani-

żeli raport palestyński, wywołu-

jąc wśród żydów niebywałe

wzburzenie. Deklaracja prze-

kreśla deklarację Balfoura, nie

uznając wogóle praw żydów,

jako odrębnej narodowości,

wysuwając nieużywany  dotych-

czas jeden termin „un habitant“

(mieszkaniec) i, stwierdzając, że

rząd zmierza do obrony intere-

sów zarówno żydów jak i Ara-

rów. Tem samem żydzi ze-

pchnięci zostaną do sytuacji

indywidualnych mieszkańców

z uprzywilejowanego stanowi-

ska zespołu o specjalnych
prawach do odbudowy histo-

rycznej ojczyzny narodowej.

Imigracja żydów traktowana była

dotychczas jako przywilej spe-

cjalny, nie mający łączności z

sytuacją ludności arabskiej, obec-

nie zaś traktowana będzie w

płaszczyźnie ogólnych intere-

sów Palestyny, przyczem brana

będzie pod uwagę pojemność

kolonizacyjna w związku z kwe-

stją bezrobocia zarówno żydów

jak i Arabów. Imigracja żydow-

ska zależeć więc będzie od sta-

nu bezrobocia wśród Arabów.

Zatrudnienie imigrantów žydow-

skich uzależnione jest od inwe-

stycji kapitałów żydowskich, stale

dotychczas wprowadzanych do

Palestyny, Frabowie bowiem nie

zdolni są do podjęcia inwestycyj.

Wycofanie przez żydów kapitałów

kolonizacyjnych wpływa na wzrost

bezrobocia wśród Arabów, którzy

w toku inwestycyj kolonizacji ży-

dowskiej znajdowali pracę. Wy-

tworzona więc sytuacja jest

dla imigracji żydowskiej bez-

nadziejna. Również wprowadzo-

na przez deklarację rada usta-

wodawcza, mająca się składać z

22 członków — 10 mianowanych

i 12 obieralnych — z kompeten-

cją ustalenia kwoty imigracyjnej,

wyraźnie skierowana jest prze-

ciwko żydom.

WASZYNGTON. (Pat). Kon-
gres żydów amerykańskich przy-

jął rezolucję, nazywającą politykę

brytyjską w Palestynie pogwał-

ceniem uroczystego zobowią-
zania, zaciągniętego wobec ży-

dów. Komitet administracyjny
kongresu został upoważniony do

podjęcia zarządzeń, jakie będzie

uważał za właściwe.

LONDYN (Pat.) — Prezydent

egzekutywy sjonistycznej dr.

Weizman w piśmie swem, zgła-

szającym dymisję, zaznacza

między innemi, że polityka rzą-

du brytyjskiego w znacznym

stopniu przyczyniła się do o0d-

mówienia żydom praw i ode-

brania im nadziei na siworze-

nie ogniska w dawnej Pale-

stynie. Przyjęte decyzje w po-

ważnej mierze utrudniają przy-

szłe prace organizacji, której

Weizman przewodniczył. Dr. Weiz-

man ogłosił pozatem deklarację

głoszącą, iż polityka rządu bry-

tyjskiego sprzeciwia się wszelkim

poprzednim deklaracjom i ma na

celu jedynie forytowanie intere-

sów.żydów, już, zamieszkałych w

Palestynie, gdy nowa imigracja

żydowska będzie musiała być

ograniczona ze względu na bez-

robocie wśród Arabów.

OLBRZYMIA EKSPLOZJA W NIEMCZECH 3
BERLIN. (Pat.). Dnia 21 b. m.

między godz. 8 i 9 rano nastę-

piła wAltsdorfie w okręgu Akwiz-

granu olbrzymia eksplozja w

szybie „Wilhelm“ na kopalni

„Anna II“. Eksplozję spowodo-

wał wybuch magazynu dynamitu,

znajdującego się pod ziemią.

Rozmiaru katastrofy w głębi

kopalni dotychczas nie zdo-

łano objąć. Eksplozja pociągnę-

ła za sobą wielkie spustoszenia

również na powierzchni kopalni.

Między innemi wyleciał w po-

wietrze budynek administracji

kopalni, w którym aksplodował

zbiornik z benzolem. W czasie

wybuchu znajdowało się w bu-

dynku 30 urzędników. wieża

dźwigowa nad szybem zawa-

liła się. Połączenie z wnętrzem

kopalni zerwane. W chwili kata-

strofy znajdowało się pod zie-

mią w głębi szybu 300 do 400

robotników, którzy odcięci są

zupełnie od świata. Ilość za-

bitych i rannych obliczają na

przeszło 200 osób. Detonację

słyszano w promieniu kilkunastu

kilometrów. Powierzchnia ziemi

nad kopalnią przedstawia się,

jak jedno rumowisko. Nawet

w domkach kolonii górniczej siła

eksplozjj pozrywała dachy i

powyrywała okna. Z całego

okręgu śpieszą oddziały pożarne

i sanitarne na miejsce katastrofy.

Podjęto próby przebicia się z inne-

go szybu kopalni do szybu „Wil-

helma“.

BERLIN. (Pat.) Urząd gėrniczy

w Bonn donosi: Do godz. 14.15

wydobyto z pod gruzów szybu

„Wilhelma* w Alsdorfie 40 tru-

pów I 72 ciężko rannych. Do-

kładne ustalenie ilości ofiar na-

potyka na trudności. Dotychczas

nie zdołano stwierdzić z całą

ścisłością przyczyny katastrofy.

Przypuszczać należy, że wybuch

nastąpił w składzie dynamitu,

znajdującym się na głębokości

250 metrów pod powierzchnią

ziemi. W przewodach wentylacyj-

nych stwierdzono gazy, pocho-

dzące z eksplozji materjałów wy-

buchowych. Obsada szychty ran-

nej wynosi 660 górników, z cze-

go większość już zdołała się

wydostać z kopalni przez szy-

by sąsiednie.

BERLIN. (Pat). Prasa popo-

łudniowa ogłasza obszerne spra-

wozdania swych specjalnych ko-

respondentów, wysłanych namiej-

sce katastrofy w Alsdorfie. Re-

lacje te zapełnione są wstrząsa-

'jącemi opisami spustoszeń, doko-

nanych przez wybuch. Eksplozja

w głębi szybu wywołała pożar,

który ogarnął wnętrze kopalni,

potęgując grozę położenia. Kłęby

dymu niezwykle utrudniały akcję

ratunkową. Oddziały ratownicze

operowały w maskach gazowych.

Wiadomość o katastrofie lotem

błyskawicy obiegła całą okolicę,

szerząc panikę wśród ludności.

Miejsce katastrofy otoczyła kor-

donem policja. Górnicy i rodziny

ofiar oczekują |wiadomości o

znajdujących się jeszcze pod

ziemią, przyczem dochodzi do

wstrząsających scen. Liczne od-

działy straży ogniowej zajęte są

usuwaniem gruzów. Grozę wywo-

łują sceny, gdy sanitarjusze w

odległości około 100 metrów od

miejsca wybuchu zajęci są zbie-

raniem krwawych szczątków

ciał, rozrzuconych na znacz-

nych przestrzeniach. Na miej-

scu wypadku zjawili się przedsta-

wiciele władz z Akwizgranu, Dis-

seldorfu, Kolonji i  Koblencji.

Według doniesień z  Alsdorfu,

oddziały ratownicze zajęte są na-

dal czyszczeniem dostępu do

szybu. Zamkniętych w podzie-

miach ma być jeszcze około

300 górników. BiurogWolfa do-

nosi, że według przypuszczeń,

wybuch dynamitu spowodowany

został zapaleniem się gazów w

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. prze
tekstem 10 łam. 15 gr. W numerach świątecznyc

zagraniczne o 50 proc. drożej.
niem miejsca o 25 proc. drożej.

terminowe umieszczenie ogłoszeń. Konte

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Żł.4 gr. 56,

za granicę 8 zł.
tekstem 6 łam 35 gr., w tekście 40 gr., za

h oraz z prowincji o 25 proc. drożej,

Ogłoszenia cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeże-

Administracja nie bierze odpowiedzialności za

czekowe w P. K. O. Nė 80187.

 

pobliżu składu materjałów wybu-

chowych. Do magazynu tego nie-

dawno złożono 5 tys. kilo ma-

terjałów. wybuchowych, z cze-

go podczas katastrofy miało się

jeszcze znajdować tam około

2 tys. kilo dynamitu. Siła. eksplo-

zji była tak wielka, że w całej

okolicy przerwane zostały

Dr. med. Wacław Zaleski
powrócił.

Ordynuje w chorobach kobiecych
od 3ej do 5-ej po poł.

ul. Mickiewicza 5, m. 6.

telefo-wszystkie przewody

niczne i telegraficzne. Trupy

ofiar katastrofy znajdowano

nawet w odległości 250 met-

rów od miejsca wybuchu.

Słabe wyniki bukaresztańskiej konferencji
agrarnej.

WIEDEŃ. (Pat.). Wiedeńskie
biuro korespondencyjne donosi z

Bukaresztu: Druga bukareszteń-
ska konferencja agrarna zostanie

zamknięta we wtorek po połud-

niu. Rezultatów jej nie można

uważać za postęp w porównaniu

z konferencją warszawską, ponie-

waż w przeciwieństwie do osiąg-

niętej w Warszawie zasadniczej

jednomyślności zainteresowanych
państw, ujawniły się w Bukaresz-
cie różnice zdań co do klauzuli

największego uprzywilejowania.

Po ukończeniu konferencji buka-

reszteńskiej dalsze prace przeka-

zane będą dwum stałym komite-

tom, z których jeden będzie miał

siedzibę w Bukareszcie, a drugi—

w Warszawie. Komitet bukaresz-

teński zajmować się będzie spra-

wami handlowo-politycznemi, a

komitet warszawski sprawą racjo-

nalizacji. Konferencja bukaresz-
teńska ujawniła w każdym razie
pewną wspólność interesów a-

grarno-politycznych Rumunii, Pol-

ski, Jugosławjii Węgier, tak iż nie

jest wykluczone, że pomijając
dotychczasowe ramy ogólniejsze,
nastąpi ściślajsza współpraca wy-
mienionych państw.

BUKARESZT. (Pat.). Konferen-
cja rolnicza zakończyła swe obra-
dy. Przewodnicy konferencji Ca-
maresesco wygłosił przemówienie,
-w którem między innemi oświad-
czył, że wyniki osiągnięte przez
konferencję przewyższają przewi-
dywania, i miljony producentów
odczują w najbliższym czasie ma-
terjalne następstwa przyjętych re-
zolucyj. Obecnie w krajach re-
prezentowanych na konferencji,
rolnicy pracują tylko ze stratami.

Odwetowa polityka Sowietów.
MOSKWA. (Pat). Rada komi-

sarzy ludowych poleciła komi-

sarjatowi handlu przedsięwzięcie

następujących zarządzeń wobec

krajów, wprowadzających do sto-

sunków handlowych z Z. S. S.R.

system specjalnych ograniczeń,

nierozciągniętych na inne kraje,

co w drodze stosowania specjal-

nych środków ustawowych i ad-
ministracyjnych uniemożliwia nor-

malay: import towarów sowieckich

do tych krajów: 1) całkowite

wstrzymanie lub ograniczenie do

minimum zamówień tych krajów,

2) wstrzymanie się od korzysta-
nia z okrętów, 3) opracowanie w
porozumieniu z komisarjatem ko-
munikacji specjalnych ograniczeń
dla towarów, pochodzących lub
przybywających z tych krajów.
4) Przedsięwzięcie środków w ce-
lu całkowitego powstrzymania lub
ograniczenia do minimum korzy-
stania z portów, dróg, baz mor-
skich i komunikacji tranzytowej
przez te kraje dla wszelkich ope-
racyj handlowych z Z. S. S. R.
eksportu lub tranzytu.

 

 

życie gospodarcze.
Zalew rynków europejskich

drzewem sowieckiem.
Jak wiadomo Sowiety zorga-

nizowały na wielką skalę dumping

drzewny na rynkach światowych.

O rozmiarach zalewu Europy

drzewem sowieckiem świadczy

fakt, że według oficjalnych źró-

deł sowieckich do dn. 10 b. m.

spuszczono na wodę na terenie

Rosji z górą 77 milj. m. sześć.

drzewa, z czego 48 milj. doszło

do miejsca swego przeznaczenia,

29 zaś milj. m. sześć. znajduje

się jeszcze w drodze.
Choćby oficjalne wiadomości

o ilościach drzewa rzucanego na

rynek były nieco przesadzone,

to w każdym razie Sowiety do-

wiozły na rynki europejskie takie

ilości surowca drzewnego i towa-

ru tartacznego, że spowodowały

silny spadek jego cen.

Dumping sowiecki jest o tyle

jeszcze niebezpieczny, że przed-

stawicielstwa handlowe zagranicą

mają świetnie zorganizowaną sieć

sprzedażną, która trafia do wszel-

kich miejsc zbytu.
Dumping sowiecki dał się rów-

nież we znaki i naszemu ekspor-

towi drzewa, gdyż wskutek opa-

nowania całego szeregu rynków

przez to drzewo, oraz silny spa-

dek cen utrudnił w wysokim

stopniu sprzedaż naszego drzewa

zagranicą.

Na rynkach zbożowych

depresja.
Tendencja na światowych ryn-

kach zboża kształtuje się niewy-

raźnie pod wpływem nadprodukcji

poszczególnych gatunków.

Odnosi się to w pierwszym

rzędzie do jęczmienia, którego

podaż zwiększyła się ostatnio

dość silnie. Na konjunkturze bo-

wiem zaciężyły dowozy jęczmie-

nia sowieckiego, którego rzucono

dotychczas 169.000 tonn. Ponadto

pojawiły się na rynku większe

ilości pszenicy sowieckiej i kuku-

rudzy.
Niemały też wpływ na ogólną

sytuację wywierają korzystne zbio-

ry zbóż w Ameryce. Według urzę-

dowych obliczeń, produkcja psze-

nicy ozimej w Stanach Zjedno-

czonych wzrosła w b. r. o 800.000

tonn w stosunku do roku ub. W
Kanadzie zebrano w b. r. o 2

milj. tonn pszenicy więcej,w po-

równaniu do r. ub, Nie należy

też zapominać o dużych remon-
tach zboża z r. ub. dochodzących
do 10 milj. tonn,
W tych warunkach trudno

oczekiwać poprawy tendencji, a
tem samem lepszych horoskopów
na przyszłość dla naszego rolni-
ctwa, które dzieli losy ogólnej
konjunktury światowej.

Spadek papierów polskich.
Z Ameryki nadchodzą niepo-

kojące wiadomości: oto na gieł-
dzie nowojorskiej w ostatnich
czasach papiery polskie straciły
na swych kursach od 14 do 40
procent.

Pożyczka stabilizacyjna spadła
w ciągu jednego dnia z 82 na
76 procent, pożyczka komunalna
Warszawy z 70 na 54 procent, a
pożyczka śląska z 73 na 45 proc.!
Można oczywiście pocieszać się
tem, że katastrofalny ten spadek
spowodowany został krachem gieł-
dowym w New-Yorku, ale nawet
krach nie usprawiedliwia zniżki
40-procentowej.

Nie ulega już dziś żadnej
wątpliwości, spadek papierów pol-
skieh zagranicą ma bynajmniej
nie gospodarczej natury, przyczy-
nę. Przyczyną tą jest niepewność
polityczna w Polsce, potęgująca
coraz bardziej nieufność do na-
szego kraju.

Dradat Wiańśmości.
Potępienie hitlerowców.
RZYM. (Pat). Za przykładem

biskupa mogunckiego, kardynała
Municha, biskup berliński potępił
program hitlerowców.

Eksplozja w fabryce
nabojów.

BRATYSŁAWA. (Pat). W fa-
bryce nabojów nastąpił wybuch,
wskutek którego 7 kobiet odnio-
sło ciężkie rany. Jedna z nich
zmarła w szpitalu. Pożar, spowo-
dowany wybuchem, został nieba-
wem umiejscowiony, tak iż szko-
dy materjalne są nieznaczne.

Katastrofa autobusowa.
ŁODZ. (Pat). Nocy onegdaj-

szej, pod Turkiem, wydarzyła się
katastrofa autobusowa. Ciężko
ranny został zastępca starosty ko-
nińskiego Wilczyński, oraz 4 inne
osoby.
  



SPODZIEWANE
«SUKCESY».

Sanacja jest pozornie, w chwili

obecnej, bardzo pewną siebie.

Prasa jest pełna—tupetu. Wszyst-

kie kierunki, począwszy od kon-

serwatywnych mamutów, skończy-

wszy na rewolucyjnym „Przedświ-

cie”, zadufane w sobie, obliczają

wyniki nadehodzących wyborów,

na conajmniej większość absolu-

tną mandatów. Jedni przypisują

ten spodziewany niezwykły suk-

ces „czarodziejstwu” osoby, czy

imienia Piłsudskiego, inni nad-

zwyczajnym wynikom kilkoletniej

gospodarki sanacyjnej, wreszcie

są i tacy, który „najpewniej” li-

czą na wpływy, naciski, względy

'materjalne it. p. Słowem—z tych,

lub innych powodów, opozycja

ma być zgnębiona, a sanacja od-

niesie zwycięstwo na całej linji.

Byliśmy już świadkami w roku

1922 podobnej pewności siebie

grupy Skulskiego. Obliczano so-

bie wówczas liczbę mandatów na

80. Z urny wyborczej wyszło za-

ledwie parę mandatów. Nie wró-

żymy wprawdzie sanacji podobnej

porażki — ale też bardzo pobła-

żliwie musimy traktować jej na-

dzieje i obliczenia.

Stan rzeczy w państwie, od

wiosny 1928 r., uległ radykalnej

zmianie. Lata „tłuste” 1926—1927,

zastąpiły lata „chude” 1929—1930.

Po miesiącach „chudych” rządów

p. Sławka, bynajmniej nie nastą-

piły miesiące „tłuste”, lecz przy-

szły obecnie nawet całkowicie

„suche". To jest ten objektywny,

niezależny, od takiej, czy innej

opozycji, czynnik ujemny dla B.B.

Ale są przecież inne też czyn-

niki, wcale nie zwiększające wi-

doków sanacji. Rezultatem ich
jest to, co się powszechnie sły-

szy — kraj stracił zupełnie, bez-

apelacyjnie, zaufanie do systemu

i metody obecnego rządzenia.

Uboczne potwierdzenie tego

znajdujemy w całej prasie sana-

cyjnej. Posiada ona najbogatszy

dział wiadomości  przedwybor-
czych. Codziennie pełne są szpal-

ty sprawozdania z rozmaitych

zgromadzeń, udział hołdowniczych

i gorących zapewnień co do go-

towości współdziałania z B. B.

Ale informacje te są bardzo cha-

rakterystyczne: Uczestnicy tych

zgromadzeń—to niemal wyłącznie

urzędnicy tego lub innego resor-

tu, inaczej — ludzie zależni od

swej władzy przełożonej, albo

członkowie organizacyj, także w

jakiś sposób zależnych od tejże

władzy przełożonej. Społeczeństwa

„Cywilnego“ na tych zgromadze-

niach ani widać, ani słychać.

Stroni od B. B. w olbrzymiej więk-

szości. Jeśli tak będzie składało

swe głosy do urn na B. B, jak
obecnie bierze udział w jego pra-

cach przedwyborczych, to sanację

spotka bardzo gorzki zawód.

Jest wszakże pewna, nieliczna

zresztą, kategorja ludzi niezależ-

nych, skłonnych z całą świado-

mością oddać swe głosy na Bezp.

Blok, chociaż wcale nie godzą-

cych się ani na taktykę, ani na

raetody postępowania sanacji.

Rozumują oni w ten sposób, że

gdyby BB. nie otrzymał większości

mandatów, to albo Sejm będzie

ponownie rozwiązany i nastapią

ciężkie wstrząśnienia wewnętrzne,

albo też władzę ujmie centrolew

i wrócimy do dawnego stanu z

przed r. 1926.

Rozumowanie takie jest trochę

oparte na tej samej podstawie,

na jakiej rozważa się zagadnienie:

„coby było, gdyby ciotka itd".
Na szczęście liczba takich „prze-

widujących* polityków jest tak

znikoma, że nie zaważy wcale na

szali wyborów.

Kto uważnie przygląda się

zjawiskom życia politycznego w

Polsce, ten z łatwością spostrzeże

pewien już ustalony fakt, że po-

wrót do stosunków politycznych

z przed lat 5—6 jest niemożli-
wością. Centrolew, a ściślej mó-

wiąc lewica nasza nie może mieć

i nie będzie miała tej siły i zna-

czenia, jak w latach bezpośred-

nio po odrodzeniu państwa. Od-
padła od niej i, jak się zdaje,

całkowicie z nią, zerwała ta gru-

pa, która kiedyś stanowiła jej
jądro i nadawała jej charakter

bojowy. To są ci, którzy dziś
tworzą podstawę sanacji i którzy

kiedyś byli w stronnictwach le-

wicy czynnikiem najbardziej ener-

gicznym.

Ewentualność druga, a miano-
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staje do wyborów, aby wywalczyć:

NARODOWI POLSKIEMU

prawo gospodarza we własnem państwie
 

KRONIKA PRZEDWYBORCZA.
Wiec sanacyjny w War-

szawie.
Jak donosi „ABC” na niedzie-

lę skrzyknęła sanacja do cyrku
wiec przedwyborczy „byłych woj-
skowych”, który się okazał na-
stępnie poprostu firmą wyborczą
osławionej Federacji p. Górec-
kiego.

Na wezwanie poszczególnych
organizacyj, czerpiących fundusze
z zapomóg i pożyczek, hojną rę-
ką udzielanych z Banku Gospo-
darstwa Krajowego federantom—
cyrk istotnie zapełnił się. Co-
prawda wśród „byłych wojsko-
wych” znakomitą większość sta-
nowiły wyrostki 16—17 letnie w
mundurach Federacji, nie brakło
nawet... dziewcząt z przysposo-
bienia wojskowego.

Pierwszy przemawiał gen. Gó-
recki, po nim zabrał głos p. Po-
lakiewicz.
„— Nie jest to wiec przedwy-

borczy—huknął zapędziwszy się
nieopatrznie w szczerość—ale od-
prawa wojskowych!

Następnie rozpoczął tę „od-
prawę” judzeniem na obóz na-
rodowy.
— Endecy jedynie porwali się

na majestat Rzeczypospolitej! —
wykrzykiwał.

Na to padł z pośród publicz-
ności głos.
— A zamach majowy w roku

1926?
Na sali zapanowała konsterna-

cja. Po chwili rzuciły się na tego,
kto wzniósł ten okrzyk, bojówki.
Zbito go do krwi. Rej w rozpra-
wie kilkudziesięciu przeciwko
jednemu, wodzili strzelcy.

Następnie p. Polakiewicz za-
czął znaną metodą  sanacyjną
pomstować na posłów: i dowo-
dzić, że trzeba z nimi „załatwić
się krótko".

Na to jakiś strzelec wrzasnął
mna całe gardło:
— Posłów powywieszamy, to

będzie krótka rozprawa!
Wówczas pada z tłumu iro-

niczny głos:
— Czy wszystkich? I tych co

kandydują z listy B. B.?
Na zakończenie przemawiał

„przedstawiciel* inwalidów p. Ru-
dowski.
— Naszym psim obowiązkiem

jest głosować na listę marszałka
Piłsudskiego — wywodził.

Na to poderwały się z róż-
nych miejsc sali głosy:
— Nie jesteśmy psami!

Napad na wiec Str. Naro-
dowego.

Do „Gaz. Warsz. piszą z Kor-
czyna:

Na piątek, zwołał Komitet wy-
borczy Stronnictwa Narodowego
polityczny wiec  przedwyborczy
do Korczyna. Na wiec zapowie-
dzieli swoje przybycie kandydaci
Stronnictwa Narodowego, red.
Stan. Rymar i arch. Stan. Berg-
man.

Sanacja postanowiła wiec roz-
bić. Ze jednak w Korczynie od-
powiedniemi siłami nie dysponuje,
sprowadziła je z Krosna.

Wiecowi—oczywiście w obec-
ności asysty ze starostwa ipolicji
przewodniczył arch. Bergman. Za-
ledwie jednak zabrał głos refe-
 

rent red. Rymar, bojówka sana-
cyjna rozpoczęła hałasy, krzyki,
przerywania. Daremnie uspokoić
ich usiłował przewodniczący i
uczestnicy wiecu. = Bojowkarze,
czując opiekę władz, nie ustępo-
wali. Mimo prowokacji red. Ry-
niar przystąpił do dalszych wy-
wodów. Bojėwka trochę przy-
cichła. Ale szybko znowu nabrała
rozmachu. Zaczęły się znowu
przerywania. Skorzystał z tego
delegat starostwa, referendarz
Habiński, wiec rozwiązał i polecił
policji oczyścić salę.

Duchowni prawosławni za
B. B.

Dn. 21 b. m. w mieszkaniu
członka konsystorza prawosław-
nego duchownego  Kuszniewa
odbyło się przedwyborcze zebra-
nie 'duchownych, oraz ludności
prawosławnej, na którem p. Ku-
szniew wygłosił referat na temat,
dlaczego duchowieństwo prawo-
sławne ma popierać podczas wy-
borów do Sejmu i Senatu listę
B. B.
W końcu na wniosek ducho-

wnego Kuszniewa uchwalono re-
zolucję treści następującej:

„My, duchowieństwo prawo-
sławne, oraz ludność prawosław-
na uznajemy, że tylko obec-
ny rząd wyraził pełne
zrozumienie dla Kościoła
prawosławnego.

Dlatego postanawiamy nietyl-
ko sami iść do wyborów z B. B.
W. R., ale i użyć wszelkich starań
w celu uświadomienia szerszych
rzesz ludności wiejskiej na tere-
nie diecezji wileńskiej, aby i ta
dla dobra Narodu (?) szła w sze-
"regach jej Wodza Józefa Piłsud-
skiego".

Hodurowcy za B. B.

„Głos Lubelski” pisze:
„Prasa sanacyjna doniosła, że

w Zamościu odbył się „imponu-
jący wiec” BB., na którym prze-
mawiał ks. Krukowski ze Szcze-
brzeszyna. Ponieważ nazwisko ta-
kiego księdza nie jest znane
w diecezji lubelskiej — redakcja
„Głosu Lubelskiego” zwróciła się
do Kurji Biskupiej z prośbą o
informacje. Okazało się, że cho-
dzi tu o sekciarza hodurowca,
którego B. B. obwozi po wsiach,
reklamując jako „księdza”.

Czyżby sanatorzy wprowadzali
opinję katolicką w błąd dlatego,
że nie mają odwagi przyznać się
do sojuszu z hodurowcami?*.

Wiec uzbrojonych oddzia-
łów.

Ze Sląska donoszą:
W niedzielę w południe w Sie-

mianowicach odbył się przedwy-
borczy wiec sanacyjny. Już na
dwie godziny przed rozpoczę-
ciem wiecu zjechały na wiec
oddziały powstańców, większość
uzbrojona w karabiny. Wiec za-
gaił jeden z członków Związku
powstańców, który obecność osób
w mundurach i przy karabinach
tłumaczył tem, że w nocy odby-
wały się ćwiczenia. Następnie za-
brał głos minister Kwiatkowski.

Poza powstańcami i grupką
urzędników—mieszkańcy Siemia-
nowic udziału w wiecu nie wzięli.

łajmodniejszz w Polste piosenki.
— „Naszą jest noc" śpiewa

policja, wkraczając do mieszkania
opozycyjnego b. posła.
— „Może dziś” nuci b. opo-

zycyjny poseł i niezależny dzien-
nikarz, kładąc się spać.
— „Plon niesiemy plon, w go-

spodarza dom!* intonuje wesoło
straż, wprowadzając tychże b. po-
słów i dziennikarzy dó więzienia
w Brześciu i
— „W maleńkiej, cicbej tej

kawiarence" śpiewa bojówka sana-
cyjna BBS.. pekrzepiając się „czy-
stą“ przed „robotą“

— „Mów do mnie jeszcze!”
zawodzi p. Bogusław Miedziński
po każdym historycznym wywia-
dzie.
— „Piękne domy zagranicą
A w nicb ciasno cboć nie ludno,

  

wicie głębszych wstrząśnień we-

wnętrznych byłaby term pewniej-

szą, im dłużej trwałyby stosunki

nieustalone, ciągłego stanu tym-

czasowości i niepewności we-

wnętrznej. Na taki luksus pań-
stwo polskie pozwalać sobie nie
może. Dążenie do tego, aby
B.B utrzymać przy władzy jak-

najdłużej i sprzyjanie temu —

wbrew przekonaniu — jest na-

szem zdaniem pogłębianiem kon-

fliktu wewnętrznego i właśnie

2.1. WEED or

U nas mury się nie świecą,
Lecz o kącik nie tak trudno"

cieszy się gorliwy prokurator i
sędzia.
— „Pójdziemy razem, podaj-

cie mi dłoń!" deklamują panowie
Radziwiłł, Wiślicki i Sanojca.
— „Na stos rzuciliśmy swój

życia los na stos na stos!“... šlu-
bują nabywcy resztówek i osad
wojskowych, podpisując akt ku-
pna.
— „Ani z soli. ani z roli, ale

żem był bez kontroli" piszczy o-
puchły i rozdęty budżet.
— „Hej wybory to rzecz miła,
To nielada los,
Wszak fortunę on nam zsyła
I złociszów będzie siła!”
Dla nas pełny trzos!* —

przygrywa sanacyjny agitator we-
soło i radośnie.

 

przygotowywaniem takiego wstrzą-

śnienia.

Na szczęście — powtarzamy—

ludzi tak rozumujących jest w
społeczeństwie niewielu i z bie-

giem czasu hędzie ich coraz

mniej.

Wybory obecne są niewątpli-

wie pod wieloma względarni za-
gadką. Ale wynik ich pod jed-
nym względem jest jasny: nie

przyniesie wcale sukcesu Bezp.

Blokowi współpracy z rządem.

  

Ż prasy.
Listy państwowe.

Po ogłoszeniu w „Monitorze“
państwowych list wyborczych i
złożeniu list okręgowych, krakow-
ski „Glos Narodu“ czyni pobie-
žny przegląd sił, jakie stają do
walki wyborczej. M. in. pismo
podnosi:

„W wyborach do trzeciego sejmu
bierze udział 14 list państwowych, pod-
czas gdy w roku 1928 było ich 32, Ko-
masacja kierunków politycznych poczy-
niła zatem duże postępy, przyczem naj-
znamienniejszym jej przejawem jest ko-
alicja wyborcza 5 stronnictw, zwana
„Centrolew“.

„Komasecja kierunków jest pozor-
nie większa w obozie polskim, niż wśród

mniejszości narodowych, na 14 list sej-
mowych, znajdujemy bowiem 6 polskich
a 8 mniejszościowych".

Charakteryzując oblicze poli-
tyczne poszczególnych list pań-
stwowych, „Glos Narodu“ tak pi-
sze o liście B. B.:

„Lista państwowa B. B. wvkazuje
pewne zmiany w porównaniu z listą
r: 1928. Nie widzimy na niej nazwisk
p. p. Bartla, Czechowicza, Jaroszyń-
skiego, Romockiego, na liście senackiej
niema ani Zdzisława hr. Tarnowskiego
prezesa konserwatystów krakowskich,
ani b. marsz. senatu Jul. Szymańskiego,
ani b. prezesa klubu B. B. p. Romana.
Dostali się zato na listę sejmową sa-
nacji: b. premjer Świtalski, viceprezes
Zw. N.S.P. socjalista Smulikowski drugi
socjalista Bobrowski, hodurowiec Las-
kowski (z grupy Stapińskiego), Mora-
czewska, oraz żydzi Wiślicki, Mine-
berg, Mendelson - Uszer i Loewenherc.
Jest znamiennem, że ani na liście pań-
stwowej, ani w Zachodniej Małopolsce
nie kandyduje żaden konserwatysta
krakowski, a miejsce Zdz. hr. Tarnow-
skiego z Dzikowa na liście senackiej
województwa krakowskiego zajmuje p. Z.
Klemensiewicz, do niedawna jeszcze so-
cjalista i najzajadlej zwalczający Koś-
ciół katolicki. Należy on zapewne do
rządowej B. B. S. Dopiero w Rzeszowie
pojawia się kandydat konserwutywny
Andrzej książę Lubomirski, ponadto kii-
ka konserwatystów kandyduje na kre-
sach wschodnich do sejmu i senatu. W
okręgach polskich widocznie wstydzono
się ich postawić. Zato nie wstydzono
się wysunąć inowiercę dr. Ducha do
sejmu w okręgu Jasło—Ropczyce".

Podnosi dalej „Głos Narodu*,
że sztaby partyjne pozostają bez
zmiany na wszystkich listach pol-
skich. Jedynie Ch. D. wysunęła
ną czołowe miejsce swej listy
kandydaturę b. premjera Poni-
kowskiego, a na listach Stron-
nictwa Narodowego  kandydują
przedstawiciele grupy młodych.

Agentury obce.
Premjer obecnego rządu, w

każdym niemal wywiadzie wspo-
mina o działających w Polsce ta-
jemniczych „agenturach obcych”.
Z uwagi na nasze położenie ge0-
graficzne, agentury te nie mogą
być inne, jak tylko — niemiecka
i sowiecka. | w istocie, od szere-
gu lat, szereg zdarzeń, spraw i
nastrojów, w kraju ujawnionych,
wyraźnie wskazuje na istnienie w
Polsce dwóch tych agentur, wspól-
nie pod jednem kierownictwem
działających. Istnieje jakaś jedna
organizacja tajna, dobrze wewnę-
trzne stosunki nasze znająca, któ-
ra, jako miejscowa, poczęści kie-
ruje obiema agenturami, a jako
międzynarodowa i od wyższej or-
ganizacji zależna, poczęści z obie-
ma temi agenturami na równych
prawach współdziała.
W sprawie tej zamieszcza kil-

ka trafnych spostrzeżeń „Szczer-
biec”:

„ ilne śledzenie biegu spraw pol-
skich, wewnętrznych i zewnętrznych,
oraz rozumowanie logiczne, razem do-
prowadzają do wniosku, że owym trze-
<im partnerem dwu agentur jest nie kto
inny, jeno masonerja polska, pod wo-
dzą międzynarodowego tajnego rządu
żydowskiego idąca.

Owe agentury obce—to cała sieć
prowokatorsko-szpiegowska, na Polskę
z zachodu i ze wschodu narzucona,
przez żydów kierowana, a przez Pola-
ków, masoństwu oddanych, obsługiwana.

Jak każda prowokatorska robota,
tak i ta, dla osłonięcia siebie i odwró-
cenia uwagi ogółu polskiego od siebie,
posługuje się środkami bezczelnemi, na
przysłowionym złodzieju wzorowanemi.
Jest to świat godny ram najbardziej
fantastycznej powieści kryminalnej w
wielkim stylu, w stylu swoiście epickim.
Powieść ta tymczasem rozgrywa się w
życiu rzeczywistem, na karkach społe-
czeństwa i narodu polskiego. Polska
jest jej terenem głównym. Oby nie za-
płaciła śmiercią własną za film na jej
ciele żywem z taką zuchwałością na-
kręcany.

Apel do tchórzostwa.
„Dzień Polski* przekonywując

„człowieka  niezdecydowanego“,
że powinien głosować na BB.
posługuje .się m. i. takim oto
„argumentem“:

„Rząd, który wyszedł z przewrotu,
nie może skapitulować przed kartką
wyborczą — i nie skapituluje! Może wy-
ciągnąć z aktu wyborczego wszystkie
konsekwencje, oprócz tej jednej, że
ustąpi".

Nie wiemy, czy ten apel do
tchórzostwa wyborców spotka się
z dobrem przyjęciem u „czto-
wieka niezdecydowanego*. Na-
szem zdaniem będzie raczej prze-
ciwnie.. „Człowiek niezdecydo-
wany" bowiem gotów sobie po-
myśleć: — zapowiadacie, że w
żadnym wypadku nie ustąpicie,
nawet choćby dziewięć: dziesią-
tych społeczeństwa przeciw wam.
się wypowiedziało! Lecz w takim
razie po cóż było zarządzać wy-
bory? I czy się podniesie auto-
rytet rządu wobec zagranicy, gdy
wyrok społeczeństwa o sanacji
przy wyborach wypadnie ujemnie,
a sanacja mimo to pozostanie
u steru?

Od konserwatywnego pisma
można było wymagać nieco wię-
cej inteligencji i nieco jeszcze
ogólnego poglądu na rzeczy.

„Kto mieczem wojuje..."
„Czas* przestrzega przed at

mosferą morderstw politycznych,
która się u nas poczyna wy-
twarzać. 5

„Tylko surowa dyscyplina moralna—
pisze — zdoła powstrzymać grozę dal-
szych występków; tem większa odpo-
wiedzialność spada obecnie na te
wszystkie czynniki, które oddziaływują
na szerokie koła społeczne, nadają kie-
runek ich myślom i uczuciom, urabiają
ich mentałność i przemawiają do ich
wyobraźni.

Walka może być zresztą gwałtowna,
a nawet namiętna. ale nigdy nie po-
winna dochodzić do podżegania niena-
wiści przez miotanie oszczerstw ifał-
szowanie faktów. Takie metody mszczą

się zawsze na tych, którzy je stosują,
zapominając o starej prawdzie, że kto
mieczem: wojuje, od miecza ginie".

Odnosi się to do wszystkich,
a w pierwszym rzędzie do tych,
którzy pierwsi „miecza* dobyli.

Jeżeli roztargniony sekre-
tarz zrobi be-be...

„Myśl Narodowa* z dn. 19 bm.
w dziale „na marginesie” podaje:

Podobno... wskutek roztargnien'a w
sekretarjacie komitetu wyborczego Bez-
partyjnego Bloku Współpracy z Rządem
miało miejsce przed kilku dniami kło-
potliwe zdarzenie. Oto na wiec przed-
wyborczy drobnych kupców wyznania
mojżeszowego pomyłkowo wysłany zo-
stał, jako referent, kandydatna posła
z listy Nr. 1, wiceminister ks. Zengolło-
wicz.

Natomiast na zebranie towarzyskie
przedstawicieli  duchowiefstwa katolic-
kiego zorganizowane przez jednego z
„Sanacyjnych“ prałatów. udali się z re-
feratami projramowemi kandydaci na
p'słów z tejże listy p.p. Mendelsohn,
Uszer i b poseł Wiślicki.

 

 

„Ltałej Polski.
Jak donosi „Lwowski Kurjer

Poranny*, w niedzielę około g.
8.20 wieczorem, banda pijanych
pałkarzy sanacyjnych w liczbie
około 40 osób napadła na lokal
redakcyjny „Dziennika Ludowe-
go” mieszczący się przy ul. Syk-
stuskiej 21.

Po oddaniu kilkunastu strza-
łów do zamkniętych drzwi. wcho-
dowych, bandyci wyłamali drzwi
i wpadli do środka, przystępując
do bestjalskiego  demolowania
całego urządzenia. Wvbili szyby,
połamali stoły i krzesła, poprze-
wracali szafy i biurka, niszcząc
całą ich zawartość, —jednem sło-
wem zniszczyli kompletnie całe
urządzenie.

Obecny przypadkowo w loka-
lu jeden z współpracowników
zdążył na czas jeszcze uciec z
dzieckiem swem do prywatnego
mieszkania, dzięki czemu uniknął
śmierci.

Liczne ślady kul na drzwiach
wchodowych świadczą najwymo-

wniej, że pijane opryszki nie ża-
łowały sobie;—gdyby w krytycz
nym momencie w lokalu znajdo-
wało się parę osób, niewątpliwie
byłyby ofiary w ludziach.

Policja zjawiła się w chwili,
gdy dzieło zniszczenia zostało już
dokonane, a sprawcy zdążyli się
ulotnić.

Fresztowano wprawdzie parę
osób, ale wypuszczono je nieba
wem, gdyż okazało się, że na
miejscu zajścia znalazły się one
przypadkowo, a z samem zajś-
ciem nie miały nic wspólnego.

W czem dziś węszy sana-
cja wrogą akcję przeciw

sobie.
W Płocku, grono ludzi świec-

kich wprawdzie, ale dobrych ka-
tolików, patrjotów, zawiązawszy
stowarzyszenie „Dobra prasa”
wydaje dla -ludu 2 razy w mie-
siącu ulotki, pod tytułem „Czy-
tanki świąteczne”. Omawiane by-
wają zwykle tematy aktualne, na
czasie będące z punktu widżenia
katolickiego, czysto kościelnego.
Obecnie wyszły takie 2 ulotki,
pod tytułem „Wybory” i „Na ko-
go głosować”.
W Stubnie koło Przemyśla ks.

  

Największa sensacja doby obecnej!
Opera filmowa w naturalnych

kolorach

«KRÓLŻEBRAKÓW»
Jutro w kinie „.HELIOS".

zaprenumerowawszy
tych ulotek zwykł

po skoń-
czonem nabożeństwie niedziel-
nem, uważa je bowiem za jeden
ze środków duszpasterskich, sze-
rzących oświatęimoralność. Tym-
czasem ktoś, najprawdopodobniej
miejscowa policja, której p. sta-
rosta widocznie polecił  nad-
zorować i śledzić miejscowego
proboszcza księdza Sapytę ja-
ko wroga Panstwa czytaj
„sanacji'—aresztowanego i drę-
czonego w roku 1918 przez
Ukraińców za pracę jego patrjo-
tyczną nad parafjanam:, dosta-
wszy w ręce tę ulotkę o wybo-
rach, uznała ją za niebezpieczną
akcję miejscowego  duszpaster-
stwa i skierowaną przeciw sa-
nacji, a więc wedle jej zdania,
akcję przeciw Państwu, i jako
corpus delicti przesłała do Wła-
dzy politycznej w Przemyślu.

Wobec więc tego, że w Sta-
rostwie przemyskiem z tak wiel-
kiem zajęciem chcą czytać ulotki
„Dobrej prasy*, i aż policję tru-
dzą w dostarczaniu tychże, aby
więc p. Starosta czy też odnośny
referent nie obawiali się tak moc-
no o zachwianie się w prawo-
myślności Księdza w Stubnie, po-
stanowił tenże przesyłać odtąd te
ulotki polit. władzy przemyskiej,
przyczem wyraża swe zadowole-
nie i'radość, że dobre słowo jest
cenione nawet przez sanatorów.

Seinfeld pobity przez zbi-
rów sanacji.

„Gaz. Warsz.' donosi:
W ub. niedzielę około godz.

21, do oczekującego na tram-
waj na przystanku róg Al. Jero-
zolimskiej i Nowego Swiatu dzien-
nikarza, Jana Seinfelda znanego
z procesu o podsłuchanie roz-
mowy b. premjera p. Bartla z
p. Prezydentem Rzplitej, podeszło
2 osobników, z których jeden był
w mundurze strzeleckim, drugi—
zaś w cyklistówce. Pierwszy z
nich zadał pytanie: „Czy pan re-
daktor Seinfeld?“. Na odpowiedź
twierdzącą, drugi osobnik jakiemś
tępem narzędziem zadał napad-
niętemu 2 rany w twarz i głowę.
Na wszczęty alarm obaj napastni-
cy rzucili się do ucieczki.

Za uciekającymi puścili się w
pogoń mimowolni świadkowie
zajścia, którzy przy pomocy post.
rezerwy Nr. 3217 zdołali zatrzy-
mać jednego z napastników —
cywilnego. Przeprowadzono go
do 10 komis., gdzie okazało się,
że jest to Stefan Dyszczyk (Dziel-

proboszcz
większą ilość
je rozdawać ludności

na 58). Po sporządzeniu proto-
kółu zwolniono go. Poszwanko-
wanego red. $. opatrzył lekarz
Pogotowia prywatnego dr. Majew-
ski stwierdzając ranę ciętą twa-
rzy,i ranę tłuczoną głowy.

MYDŁOsoGOLENIA
„MAJOLA

PIENISTE A

ŁAGODNE
NIEWYSYCGHAJĄCE

  
  
       

Litwy.
Prez. Smietona na zjeżdzie

narodowców.
KOWNO. (Pat.). Na zjeździe

narodowców prezydent Smetona
wygłosił przemówienie, w którem,
mówiąc o konieczności współ-
pracy rządu z partją narodowców,
zaznaczył, że autorytet jest utrzy-
mywany dzięki zaufaniu. Niejedno-
krotnie zaznaczałem — powiedział
prezydent—że pozostanę na sta-
nowisku dopóty, dopóki będę się
cieszył zaufaniem, które osiągam
zawdzięczając wynikom swej pra-
cy. W ciągu ostatnich lat wiele
zrobiono, a najważniejszem dzie-
łem jest nowa konstytucja, która
przyjęta została przez kraj i obec-
nie jest wprowadzana w życie.
To jednak nie wszystko: trzeba
opracować ordynację wyborczą
do sejmu oraz ustawę, dotyczącą
wyboru prezydenta. Gdy byłem
po raz pierwszy prezydentem, za-
rzucali mi, że zbyt pośpiesznie
zwołałem sejm ustawodawczy. Dla-
tego też dzisiaj musimy zdawać
sobie sprawę, że wybory do no-
wego sejmu mogą być przepro-
wadzone dopiero wtedy, gdy spo-
łeczeństwo będzie do tego całko-
wicie przygotowane. Generalny
sekretarz partjj Żukas w swem
przemówieniu zaznaczył, że naro-
dowcy winni intensywnie przygo-
towywać się do wyborów prezy-
dentai sejmu. Sekretarz Żukas
oprócz tego zaznaczył, że nie
może być mowy o porozumieniu
z partjami opozycyjnemi, gdyż
według niego konsolidacja partyj
opozycyjnych będzie zmierzała do
osłabienia stanowiska narodow-
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Z czem idzie młodzież narodowa?
(Głos narodowej młodzieży akademickiej.)

Młodzież narodowa jest kie
rowniczką życia akademickiego
na uniwersytetach polskich. I ni-
kogo nie dziwiłoby to bynajmniej,
gdyby inne grupy młodzieżyaka-
demickiej — liczne czy nielicznie,
to rzecz tu obojętna—walczyły z
nią w imię szlachetnych zawsze
ambicyj zapewnienia idei, której
się służy, prymatu na terenie
swego działania.

Walka z młodzieżą narodową
jest prowadzona istotnie, ale to
walka, której daleko do.szlachet-
nych ideałów rycerskich. Dość
rzucić okiem na "publikacje
czy to Młodzieży  Demokra-
tyczej, czy to „Myśli Mocarstwo-
wej”, dość posłyszeć echo roz-
mów ludzi z tych zrzeszeń, by
się przekonać, że gwiazdą prze-
wodnią przeciwników młodzieży
narodowej nie może być dumny
cel zdobycia pierwszego miejsca
swoim ideałom, ale ślepa, namiętna
nienawiść _ przeciwnika,  malo,
wroga.

Ta biała gorączka nienawiści
rozpala do tego stopnia ludzi z
tamtego obozu, że nie są w stanie

już mówić i pisać o życiu aka-
demickim inaczej, jak tylko oplu-
wając wciąż wszystko to, co ma

z młodzieżą narodową  zwiążek.
Proszę wziąć; ich pisma do
ręki: dziewięć dziesiątych każdego
z nich, to paszkwil na Młodzież
Wszechpolską, czy Korporacje.
A w szeregach miodziezy naro-
dowej jest jedna pewność nieza-
chwiana: póki przeciwnik jej nie
umie się wznieść ponad ten po-
ziom walki, póty nie jest on nie-
tezpieczny, bo z tej bezdusznej
negacji nie może się
nigdy żaden poryw, któryby zdo-
len był przeciwstawić się ideałom
narodowym.

Czegoż się nam nie zarzuca?
Ito, że wpływ idei narodowej
na uniwersytetach zapewniamy
tylko przyziemną intrygą... | to,
że jak ślepe stado baranów idzie-
my tylko za zręcznie przez oszu-
kańcze paitje polityczne p>da-
wanym lepem.. | to, że wyko-
rzystujemy  „Bratnie Pomoce" i
inne zrzeszenia dla własnych, oso-
bistych celėw. | to, że jesteśmy
masą, na której duszy ciążą
jeszcze wciąż, jak kajdany, nie-
wolnicze nałogi z czasów  zabor-
czych... | to, że obce są nam
jakiekolwiek ideały, prócz jedne-
go: pięści... | to, że w metodach
naszego postępowania  zasadni-
czym tonem jest podstęp, intry-
ga, pięść... I, zapewne wiele jesz-
cze innych, podobnych, czy gor-
szych zarzutów.

Pomińmy je dziś. Z czem je-
dnak idziemy od szeregu lat, cze-
mu zawdzięczamy, że masy aka-
demickie, nie im, a nam dają
wiarę, że nie garną się do „Strzel-
ca akademickiego, że nie kwapią
się do „Myśli Mocarstwowej', lecz
zapełniają szeregi _ Młodzieży
Wszechpolskiej i Korporacyj?

Bo młodzież polska, wycho-
—--

zrodzić -

wana w polskiej szkole, nie chce
mieć nic wspólnego z tem wszy-
stkiem, co obija się koło ideolo-
gij międzynarodowych i klaso-
wych.

Orgenizacje narodowe zaś za
naczelne swe wskazanie w życiu
publicznem wysuwają służbę Na-
rodowi Polskiemu i zapewnienie
mu raz na zawsze panowania na
terenie całego, jego własnego,
Polskiego Państwa.

Organizacje narodowe mają
oblicze jasne: Ktokolwiek spojrzy
w nie, wie, że tam nie może być
żadnych wahań kompromisów
taktycznych, żadnych niedomó-
wień i półsłówek;
pytanie jednej udziela się odpo-
wiedzi: albo: tak, albo: nie: i że
odpowiedź ta dawana jest szybko
i nieodwolalnie. Ktokolwiek zaś
pragnie podniesienia poziomu
życia publicznego w Polsce, mu-
si iść za takiem stanowiskiem,
które walczy że wszystkiem tem,
co jest mętne, niejasne inie-
konsekwentne. W ciągu osta-
tnich lat paru jedynie tylko obóz
narodowy nie doznał żadnych
wahań, nie przeżył żadnego roz-
łamu, bo niema w nim ludzi
chwiejnych.

Młodzież akademicka wie do-
brze, że jedyną siłą organizacyj
narodowych jest siła ich idei; wie
dobrze, że na zdobywanie wpły-
wów idei narodowej nie idą sze-
regi, zbojne w fundusze dyspozy-
cyjne, że polem walk nie są im
herbatki towarzyskie i przyjęcia
u dygnitarzy.. Ze tym co wyjdą
z szeregów młodzieży narodowej,
nie po różach ściele się droga
„karjery“; komu innemu przysłu-
guje dziś w Polsce opieka moż-
nych, dziś, gdy dość być innego
zdania i mieć odwagę wypowie-
dzenia go, żeby groziły kary.

Młodzież akademicka wie wre-
szcie dobrze, że próżno szukać
odwagi cywilnej i mocnych cha-
rakterów tam, gdzie najwyższą
cnotą jest bałwochwalstwo i
schlebianie.. Że zahartować w
życiu publicznem może się tyl-
ko tam, gdzie — mimo  potęż-
nych (acz materjalnych) sił, któ-
re sprzysięgły się na porażkę
młodzieży narodowej — to jed-
nak nie ustępuje ona, walczy co-
raz zawzięciej dla swej idei i —
nie ustąpi nigdy.

Z czem idziemy? l|dziemy z
naszemi metodami' postępowania
prostemi i  niedwuznacznemi;
idziemy walczyć o Wielką Pol-
skę, o panowanie Narodu nasze-
go w jego państwie, o wysoki
poziom poczucia moralności i
prawa w życiu polskiem; idzie-
my w. służbie obowiązku w
imię interesów naszej Wiel-
kiej Ojczyzny, nie w imię włas-
nych karjer, nie w imię pelnej
kieszeni i nie w imię strachu
przed siłą materjalną. Idziemy,
zapatrzeni nie w wielkość ludzi
w Polsce,a w wielkość Najjaśniej-
szej Rzeczypospolitej!
 

 

DOKUMENT
List p. Piłsudskiego do Mar-
szałka Foch'a z 18.XII 1918.

Do najpospolitszych zarzutėw,
skierowanych przeciw obozowi
narodowemu ze strony obozu
p. Piłsudskiego, należy twierdze-
nie, iż obóz narodowy czyto wo-
góle przypisuje odbudowanie Pań-
stwa Polskiego zwycięstwu Sprzy-
mierzonych w wojnie z INiemca-
mi, czy to przecenia znaczenie
tego czynnika dla naszego wskrze-
szenia państwowego.

Bardzo zajmujący wtym wzglę-
dzie dokument znajduje się w
nowej książce gen. Władysława
Sikorskiego (Polska i Francja w
przeszłości i dobie współczesnej,
Lwów, 1931) na stronicy 96 tej.

Jest to mianowicie list, wy-
słany dnia 18 grudnia 1918, a ze
tem wkrótce po zawieszeniu bro-
ni z 11 listopada 1918, przez
ówczesnego tymczasowego Na-
czelnika Państwa, p. Józefa Pił-
sudskiego do Marszałka Ferdy-
nanda Foch'a, podany tam w ca-
łości w języku francuskim, a

brzmiący w języku polskim tak:
— Warszawa, 10 grudnia 19 8.
Fanie Marszałku!
W chwili, gdy zaczynam organizo-

wać armję polską na ziemi rqądzinnej,
szczególnie mi to leży na sercu, by od-
nowić najsławniejszą tradycję żołnierza
polskiego: jego braterstwo broni i jego
przyjaźń z armją francuską, której Pan
jesteś, Panie Marszałku, najczystszym
symbolem

Jako Polak wiem, a zależy mi na
tem, by Panu to powiedzieć, że wła-
śnie Waszym armjom zawdzięczam
wolność swej Ojczyzny i żywię za to
największą wdzięczność (Comme Polo-
nais, je sais, et tiens a vous le dire,
que c' est a vos armćes que
je dois ła libertć de ma Pa-
trie, et j'en ėprouve la plus gran-
de reconneissance).

Jako żołnierz, cenię bohaterskie
armje, dowodzone przez Pana, nietylko
dlatego, że wyszły one zwycięsko z tej
krwawej wojny, ale także za wzniosły
wysiłek, z jakim one walczyły, aby wy-
drzeć zwycięstwo nieprzyjacielowi

Wspomnienie twardych walki wspól-
nych zwycięstw, zawsze tak żywe w ser-
cu żołnierza polskiego, pozwala mi spo-
dziewać się, że braterstwo, oparte na
miłości ładu, właściwej umysłowi żoł-
nierza, odrodzi się obecnie na nową i
sławną dobę naszych dwu bratnich na-
rodów.

J. Piłsudski
List ten, wysłany był w mie-

siąc po objęciu przez p. Piłsud-

że na każde:

DZT E SWKAVAE-ENSKI

Kto chce przyszłość Polski budować na zasadach kato-
lickich i narodowych,

na panowaniu prawa,

na zjednoczeniu wszystkich warstw.
Kto chce wyplenić z Polski zatruwający duszę narodu

jad nienawiści i walk wewnętrznych.
Kto chce odbudowy bogactwa narodowego przez osz-

czędną i uczciwą gospodarkę—ten poprze Listę Narodową
Nr 4, uświadamiając rodaków o konieczności oddania swych
głosów na listę Nr 4, składając ofiarę na fundusz wybor-
czy listy Nr 4 (Orzeszkowej 11 lub w „Dz. Wil.* Domini-

Nr 4.
 

kańska 4), głosując w dniach 16 i 23 listopada na

skiego władzy z rąk Rady Regen-
cyjnej (14.XI 1918) oraz po ogło-
szeniu się przezeń tymczasowym
Naczelnikiem Państwa (22 XI 1918),
gdy istniał u nas t. zw. rząd p.
Moraczewskiego, a w Paryżu ist-
niał Polski Komitet Narodowy
pod przewodnictwem Romana
Dmowskiego, z udziałem Ignace-
go Paderewskiego, Maurycego
Zamoyskiego i in, uznany od ro-
ku z górą, bo od jesieni 1917, za
przedstaw.cielstwo urzędowe na-
rodu polskiego.

Wówczas to, za rządu p. Mo-
raczewskiego, p. Piłsudski prze-
syłał do Paryża do Marszałka
Foch'a owo zdanie, tak daleko
idące w swem brzmieniu wyłą-
czającem wszystko inne: „Waszym
armjom zawdzięczam wolność
swej Ojczyzny”.

Obóz narodowy w Polsce
uznanie dla dzieła Sprzymierzo-
nych w odbudowaniu Polski i
głęboką wdzięczność narodu pol-
skiego wyrażał w sposób mniej
wyłączający własne trudy i walki

 

narodu polskiego, ale za to...
stale i niezmiennie.

Znamienny głos
„Przeglądu Gosp."
W każdem społeczeństwie ist-

nieje pewien podział pracy nie-
tylko w wąskiem, zawodowem
znaczeniu tego słowa, ale rów-
nież w znaczeniu szerszem, spo-
łecznem, odnoszącem się do ca-
łych grup. Istnieje więc gfupa
ludzi, poświęcająca się specjalnie
pracy nad bezpośredniem admi-
nistrowaniem państwa, grupa od-
dająca się nauce i wreszcie, m.
in. grupa t. zw.* sfer gospodar-
czych, t. j. ludzi, którzy pracują
bezpośrednio przy warsztatach
wytwórczości i wymiany. Z natu-
ry rzeczy wytwarza się swego ro-
dzaju specjalizacja, polegająca na
tem, że w sprawach politycznych
zabierają głos przywódcy poli-
tyczni, w sprawach naukowych—
luminarze nauki, a. w sprawach
gospodarczych — kierownicy i
przedstawiciele życia gospodar-
czego. Zazwyczaj przedstawiciele
poszczególnych grup społecznych
unikają mieszania się do codzien-
nych prac i sporów, toczących
się w innych grupach.

Przedstawiciele polskich kół
gospodarczych przestrzegali nao-
gół bardzo skrupulatnie reguły
nie mieszania się do spraw poli-
tycznych, a jeśli niektóre odłamy
tych kół, łamiąc regułę, angażo-
wały się w sprawy polityki „po-
litycznej”, działo się to dla tych
samych motywów, dia których
reszta przedstawicieli gospodar-
stwa narodowego zawzięcie mil-
czała, mianowicie: przez wzgląd
na wyjątkowy układ stosunków w
Polsce, „w ciągu ostatnich czte-
rech lat.

Hipertrofja władzy wykonaw-
czej w Polsce, t. j. przenikanie
jej wpływów do najdalszych za-
kątków życia zbiorowego spowo-
dowało. że i koła gospodarcze
znalazły się w stosunku wielkiej
i szerokiej zależności od syste-
mu, trzymającego koła gospodar-
cze w ryzach instrumentów ta-
kich, jak podatkowe, kredytowe,
celne, monopolowe, administra-
cyjne, kolejowe itp. Daleko po-
sunięta ingerencja systemu w
stosunki gospodarcze kraju wy-
wolała następujące konsekwen-
cje: jeden odłam kół gospodar-
czych poszedł z falą, dał się u-
nieść, pofolgował własnemu o-
portunizmowi i poddał się kie-

runkowi majowemu. Pozostali zaś
przedstawiciele kół  gospodar-
czych, wiedząc, czemby groziło
oponowanie rządowi, zamknęli
się w sobie i poddali się ściśle
regule milczenia w sprawach po-
litycznych.

W ostatnich czasach jednak,
rzeczy wzięły taki obrót, że mil-
czenie postradało swoją przysło-
wiową wartość złota. Dlaczego?
Dla dwóch powodów: Po pierw-
sze, ze względu na przemożny
wpływ, jaki wywiera „polityka
polityczna” na życie gospodar-
cze. Po drugie, z uwagi na to,
że koła gospodarcze, t. j. ludzie,
pracujący na polu gospodarczem,
narówni z innymi obywatelami
mają prawo i obowiązek zajmo-
wania się losami państwa, któ-
rych są współtwórcami.

Swiadomość powyższych prawd
zaczyna kiełkować wśród kół go-
spodarczych. Dowodem tego czo-
łowy artykuł w „Przeglądzie Go-
spodarczym*, organie „Lewjata-
ma“. Czytamy tam:

„W pierwszym rzędzie sfery
gospodarcze muszą przypomnieć
postulat równowagi między po-
szczególnemi czynnikami w życiu
państwowem. Problem  równo-
wagi spotykamy w każdej dzie-
dzinie działalności ludzkiej, w
każdej dziedzinie życiaiod utrzy-
mania tej równowagi zależy zawsze
czy to skuteczność działania ludz-
kiego, czy to pomyślny rozwój
danego organizmu... Gdy zasto-
sujemy tę zasadę do tak palące-
go zagadnienia, jakiem jest zagad-
nienie ustrojowe w Polsce, doj-
dziemy do wniosku, że i tutaj
postulatem jest takie zorganizo-
wanie machiny państwowej, aby
wszystkie w niej tryby, koła i
troki działały harmonijnie razem,
uzupełniając się nawzajem...

„Nie dosyć jest wysunąć ha-
sło, trzeba znaleźć właściwe środ-
ki jego urzeczywistnienia.. Ci,
którzy stoją na czele przedsię-
biorstw przemysłowych, handlo-
wych, czy finansowych, wielkich
i małych — mają wszyscy wielką
szkołę, praktycznego doświadcze-
nia... Dlatego też sfery gospo-
darcze mają prawo wystąpić pod
adresem obozów politycznych w
Polsce z radą i żądaniem więk-
szej rzeczowości w ich progra-
mach i poczynaniach... Ta rze-
czowość skłoni polityka, formu-
łującego program polityczny, do
należytego uwzględnienia  mo-
mentów gospodarczych”.

Uwaai te są słuszne. Rzecz
inna, że dla Stronnictwa Narodo-
wego nie wypływa z nich żadne
nowe wskazanie, bo stosuje ono
prawdy, wypowiedziane przez
„Przegląd Gospodarczy", konse-
kwentnie z własnej inicjatywy.

ARKA NOEGO
wkrótce «Stylowy»
w kinie

Wielka 36.

UCIECZKA WALUT.
Ostatnia podwyżka stopy dy-

skontowej Banku Polskiego mia-
ła na celu zapobiec dalszemu
odpływowi walut i dewiz, który
w dwóch tylko pierwszych deka-
dac.. września osiągnął bądź co
bądź, poważną na nasze stosunki
sumę ok. 49 mil. zł. Przyczyną
tego odpływu była tezauryzacja
walut przez własne spoleczen-
stwo, odmówienie kupiectwu przez
zagranicę prolongaty dawniej
udzielonych kredytów towarowych
i wreszcie wycofywanie zagranicz-
nych kredytów  krótkotermino-

 

Oryginaine amerykańskie

MASZTYdoSZYCIA
(Singera rekonstruowane)

wszelkich typów poleca

LIGNUNT NAGRODZKI
Wilno, Zawalna 11-a.
Żądajcie cenników.

 

wych z lokat w bankach i przed-
siębiorstwach poiskich.

Największe napięcie tej ucie-
czki kapitałów i kredytów, przy-
padło ra drugą dekadę września,
t. jj w czasie od 10 do 20 wrze-
šmia, a że zaaresztowanie pier-
wszej transzy h. posłów i osadze-

dzenie ich w Brześciu n. B., na-
stąpiło 10 września, więc związku,
jaki zachodzi między naszą we-
wnętrzno-polityczną sytuacją, a
ucieczką własnych kapitałów i ob-
cych kredytów 'i wynikającą stąd
koniecznością podwyżki stopy dy-
skontowej Banku Polskiego, bli-
żej już chyba wyjaśniać nie trze-
ba.

Stopa dyskontowa Banku Pol-
skiego już przed ostatnią pod-
wyżką należała do bardzo wyso-
kich, a obecnie po podwyżce na
74, proc., jest jedną z najwyż-
szych w Europie. Prywatna stopa
dyskontowa w Szwajcarji wynosi
obecnie dla wekśli krajowychl',
proc. Dla „pieniądza dziennego"
zaś niema wogóle żadnego za-
potrzebowania i nietylko w Szwaj-
carji, leżą po bankach olbrzymie
sumy już bez żadnego oprocen-
towania.

Zdawałoby się, że w tym sta-
nie rzeczy podwyższenie. stopy
Banku Polskiego na 7i pół proc.,
nie tylko momentalnie powstrzy-
ma ucieczkę kapitałów własnych
i zagranicznych z Polski, lecz co
więcej zaleje Kasy Banku obfi-
tym strumieniem świeżych walut
i dewiz. Ostatni bilans Banku
Polskiego za pierwszą dekadę
października mówi zupełnie co
innego. Wciągu tej dekady, przy
niezmienionym prawie zapasie
złota, pieniądze i należności
zagraniczne zaliczone do pokrycia,
zmniejszyły się o 24 milj. 742 tys.
zł. A więc mimo podwyżki dys-
konta do niebywałej w dzisiej-
szych czasach wysokości waluty
i dewizy, czyli tem samem udzie-
lone nam dawniej kredyty towa-
rowe i pieniężne, uciekają w dal-
szym ciągu i to w tempie ostrem,
przyśpieszonem, którego i ewen-
tualna dalsza podwyżka dyskon-
towa ani powstrzymać, ani nawet
zahamować nie zdoła.

Bilans handlowy w ciągu 9
pierwszych miesięcy b. r. był ak-
tywny, a nadwyżka wywozu nad
przywozem wynosiła za ten czas
przeszło 125 milj. zł. Ta nadwyż-
ka, a przynajmniej znaczna jej
część powinna była wpłynąć do
Banku Polskiego i powiększyć
jego zapas walut i dewiz. Jeżeli
zaś zapas ten w tym samym
okresie zmniejszył się jeszcze o
228 milj. zł., to znaczy to, że
oprócz powyższej sumy, zniknęła
gdzieś także cała suina walut i
dewiz, która powinna była wpły-
nąć z nadwyżki eksportu nad
importem w kwocie przeszło
125 mil. zł. -
 

Z ostatniej chwili.
Otwarcie parlamentu fiń-

skiego.

HELSINGFORS. (Pat.. We
wtorek dn. 21 b. m. odbyło się
pierwsze posiedzenie nowego par-
lamentu. Przeprowadzono wybo-
ry na stanowisko piezydenta i
wiceprezydentów izby, w wyniku
których prezydentem został o-
brany członek  partji agrarnej
Kallic.

 

"

HUMOR POLITYC7NY.

Z ADAMA ASNYKA.

Siedzi ptaszek na drzewie...
Siedzi granda przy żłobie,
Opozycji się dziwi,

Że ta woła: „Idź sobie ł*
| że na nią się krzywi...

Klika węszy dokoła,
Źródła złota znajduje;
Z czystej miedzi ma czoła,
Więc i wstydu nie czuje.

Trwoni Wolność los jasny,
Ład rozwala wytrwale;

Że tu „wrogiem* — brat własny
Nie obchodzi jej wcale

W nienawiści i kłótni
Wpływy sobie wydziera...
W kraju z każdym dniem

smutniej
I na burzę się zbiera ...

Wciąż tak, siedząc przy żłobie,
Granda dziwi się bardzo,

Że ma lud przeciw sobie
l że wszyscy nią gardzą.

Wacław Madejski.

 

Moda proletarjacka.
Nowe dziwactwo sowieckie.

Sowiecki państwowy trust
odzieży, wpadł na nowy, dziki
pomysł, zniweczenia wszelkich
upodobań osobistych w stroju
kobiecym, sproletaryzowania ze-
wnętrznego wyglądu kobiety.
W tym celu rysownicy so-

wieccy kierując się wskazówka-
mi „wygody, hygjeny, piękności,
oszczędności oraz idealizmu pro-
letarjackiego*, postanowili tworzyć
dwa razy rocznie: na wiosnę i na je-
sień, modele sukien, kar eluszy i bu-
cików. Na cztery miesiące przed
rozpoczęciem sezonu, zbierać się
ma w Moskwie kongres kobiet,
przed którym defilować będzie
sześć do ośmiu manekinów, przy-
branych w modele rewolucyjne,
a zebranie rozstrzygać ma przez
podniesienie rąk, który model
uważa za najpięk'iejszy.

Gdy ra” uchwała taka zapad-
nie, trust odzieżowy ma wyrabiać
kapelusze, suknie i obuwie wy-
łącznie typu uchwalonego dla ca-
łego państwa, aby zaś żadna ko-
bieta nie wkroczyła na bezdroża,
pismom sowieckim zabronione
będzie podawanie obrazków mód
jakichkolwiek, oprócz sowieckich,
a zagraniczne żurnale mód mają
przecież i teraz surowo wzbro-
niony wstęp do raju sowieckiego.

Że jednak i ten dziki pomysł
pozostanie na papierze, o tem
wątpić nie można, boć już dzisiaj
w „raju proletarjackim" prawie
nie sposób dostać materjału na
suknię.

Że świata.
„Tasiemcowy weksel!“
Na poczcie w Warszawie od-

dano do inkasa weksel na 80 zł.,
wystawiony przez niejakiego G.
Lisieckiego w Wilnie w dniu
1 lutego b. r., a płatny 15 paž-
dziernika b. r. Jak twierdzą
znawcy, jest to „najdlužszy"
weksel, dotychczas spotykany.
Nie chodzi tu o termin, lecz o
długość papieru i ilość żyr. Do
blankietu wekslowego doklejono
ogon papierowy długości 140
centymetrów na wekslu figuruje
67 żyr. Weksel ten przejechał
całą prawie Polskę. Wystawiony
w Warszawie, pojechał do Łodzi,
Tomaszowa, Piotrkowa, Kalisza,
Poznania, Bydgoszczy, Częstocho-
wy, Krakowa, Przemyśla, Będzina,
Radomia, Lublina, Chełma, Puław,
Końskiej Woli, Garwolińca, Płoc-
ka, Mławy itd. itd. Obecnie znów
wrócił do stolicy, skąd  poje-
dzie do Wilna, gdzie ostatecz-
nie powinien zakończyć swą oso-
bliwą wielomiesięczną podróż po
Polsce, weksel ten jako wielce
oryginalne  „signum temporis“
powinien być oprawiony w ramki
i oddany do muzeum osobliwości
na wieczną rzeczy pamiątkę.

 

 

Akademicki Narodowy Komitet Wyborczy
wzywa Koleżanki i Kolegów do zapisywania się do pracy.

Zapisy przyjmowane są w lokalu „Młodzieży Wszechpolskiej* Domi-
nikańska 4, codziennie prócz niedziel i świąt, od godz. 17 do 18.

J. N. POTAPIENKO. 12 o wierzcie mi, towarzysze — dopiero dałbym tryb życia i tak pozostało przy komunie. Co się
stole,

Przy obiedzie pochłaniał wszystko, co było na
z jakąś zwierzęcą chciwością i szybkością,

Mistorja powntej KOMUNY.
Ze wspomnień studenta.

— Ponieważ jednak myśl ta mnie pierwszemu
przyszła do głowy, więc prawo jest za mną.

— Zkąd możesz wiedzieć, że tobie pierwsze-
mu przyszła myśl? Ja wczoraj wieczorem miałem
już ten zamiar...
— Być może... ponieważ jednak ja ten zamiar

już wykonałem— oświadczył tryumfująco Kirdiaga,
w chwili gdy kudłaty łeb jego wyjrzał z mojej ko-
szuli — więc przypuszczam, iż nie zedrzesz mi jej
z grzbietu.

Nie spiesząc się, systematycznie, zapinał gu-
2iczki kołnierzyka i rękawów dając jednocześnie
upust swemu oburzeniu.

— Mch towarzysze, mie macie pojęcia, jak to
mnie smuci, że tak głęboko tkwią w was instynkty
burżuazyjne. Nie nia dnia, któregobym nie był
zmuszony wykładać wam pryncypja czystego ko*
munizmu. Niestety wszystko to groch o Ścianę...
Co do mnie, mam ja właściwie jeden niedostatek,
mianowicie, że nic nie mam. Gdybym jednak miał

wam przykład jak się należy wszystkiem dzielić z to-
warzyszami. Jednak mam nadzieję, że i mnie się
los uśmiechnie, a wtedy zobaczycie...

Mimo tak uroczystej zapowiedzi, którą zresztą
niejednokrotnie słyszeliśmy, coraz większa: niechęć
opanowywała nas w stosunku do Kirdiagi. Bądź
co bądź my trzej wnosiliśmy każdy swą część na
utrzymanie komunny. Fiedia i ja zarabialiśmy coś
niecoś, Jagiełonow oddawał miesięcznie w całości .
siedem rubli, które otrzymywał od matki. Kirdiaga
nie wnosił nic, korzystał ze wszystkiego, jadł za
nas trzech i w dodatku palił tytoń, który kupował
za komunalne pieniądze.

VII.
Dyktatura Kirdiagi.

Kirdiaga niejednokrotnie objaśniał nas, że
nasza komuna stanówi niejako zarodek idealnego
ustroju społecznego. Ponieważ jednak w każdem
społeczeństwie są stronnictwa, więc z konieczności
musiały one i u nas powstać.

Nas była czterech, więc teoretycznie mogły
istnieć cztery stronnictwa, prawdopodobnie przy dal:
szym rozwoju komuny doszłoby do tego. Narazie
jednak powstały tylko dwie partje. Fiedia ija,
związani z sobą uczuciem braterskiem jeszcze z
czasów dziecinnych, stanowiliśmy jakgdyby jedną
całość. Tak było, gdyśmy prowadzili „buržuazyjny“

tyczy Jagiełonowa, to, jak ,widać z tego, co się
wyżej powiedziało nie mógł on, podobnie jak i my
całkiem wyzbyć się instvnktów „plantatorskich“,
Posiadał on jakie takie łachy, które jednak cenił
jako „swoje” i mimo nieśmiałości, tak właściwej
jego usposobieniu, niekiedy występował w ich ob-
ronie. Podobnie jak i my nie korzystał on z cudzej
pracy, z cudzej własności, regularnie wpłacał swą
skromną cząstkę na wspólne potrzeby i pozatem
miał zbliżone do nas poglądy.

Wprawdzie nigdy nie mówiliśmy o tem z sobą,
nigdy formalnie nie tworzyliśmy partji, jednakże
każdy z nas odczuwał wewnętrznie potrzebę zespo-
lenia się przeciwko wspólnemu wrogowi. Kirdiaga
przvgniatał nas swą arogancją, pewnością siebie
i przedewszystkiem szybkością, z jaką każdy swój
zamysł w czyn wprowadzał. Zanim zdążyliśmy za-
protestować, wystąpić w obronie naszych praw—
on już te prawa nogami podeptał, znajdując post
factum zawsze jakieś wytłumaczenie, jakąś tezę
bardzo zasadniczą, czyli „pryncypjalną*, jak on to
nazywał, z którą chcący niechcący musieliśmy się
zgodzić chociażby dla tego, że wszelki nasz sprze-
ciw był spóźniony, a przeto bezcelowy. Kirdiaga
nosił naszą bieliznę, wychodząc z domu wkładał
nasze palta, niekiedy pozostawiał tego lub drugiego
bez innej, nieodzownej części garderoby—wszystko
w imię komunizmu.

tak, że my, pozostali, zawsze wstawaliśmy głodni,
podczas gdy on jadł za trzech. Pewnego razu przy-
szedł do domu pijany i oświadczył, że przepil
z kasy komunalnej całego rubla. To było kroplą,
która przepełniła miarę naszej cierpliwości, jako,
że w kasie było nie więcej ponad rubla i lekko-
myślny postępek Kirdiagi mieliśmy opłacić dłuższą
ylodėwką.

— Czy wiesz Kirdiaga to juž przechodzi wszel-
ką miarą — zaprotestowaliśmy chórem — to rzecz
niemożliwa. Przecie ty wiesz doskonale, z jakim
wysiłkiem zdobywamy każdy grosz... A tu raptem
rubel! Cały rubell Przecie to bez mała pięć obia-
dów dla nas czterech, dla całej naszej kompanii itp.

W tym sensie mówil śmy dużo, bardzo prze-
konywująco, to w pojedynkę, to naraz wszyscy
trzej, imitując niejako chór w klasycznych tra-
gedjach. Kirdiaga słuchał nas cierpliwie, na jego
jak gdyby zastygłej twarzy nie drgnął najmniejszy
muskuł, nie uczynił najmniejszego gestu zdradza*
jacego jakieś zniecierpliwienie, chęć obrazy, uspra-
wiedliwienia się. Zdarzyło nam się, że choć raż
przycisnęliśmy go do muru, że w tym wypadku
uzna winę swoją. Bynajmniej Kirdiaga pozwolił
nam tylko wygadać się, poczem zabrał! głos:

(<, d. n.)  



  

 

KRONIKA.
Sprawy miejskie.

— W 1931 roku nie kędzie
jezdni asfaltowych w Wilnie.
Magistrat miasta Wilna rozważał
ostatnio sprawę podjęcia w przy-
szłym roku robót asfaltowych na
terenie miasta. Wobec niemożli-
wości otrzymania kredytów po-
stanowiono robót tych w roku
1931 nie wykonywać. Asfaltowa-
nie jezdni rozpocznie się dopiero
w r. 1932. (d)

Sprawy administracyjne.
— Kary administracyjne.

Starosta Grodzki w Wilnie uka-
rał następujące osoby za sprze-
daż  niestemplowanego mięsa:
Jownę Kinkulskiego (Lipówka 17)
grzywną 100 złotych z zamianą
w razie nieściągalności na 14 dni
aresztu, Szymkiewicza Wacława
(Zacisze 4) grzywną w kwocie
200 złotych z zamianą w razie
nieściągalności na 14 dni aresz-
tu. Ponadto został ukarany szo-
fer Kułakowski Aleksander (Sie-
rakowskiego 20) za prowadzenie
autobusu nie posiadając prawa
jazdy na kierowanie pojazdami
mechanicznemi  przeznaczonemi
do użytku publicznego, oraz za
wypuszczenie z rąk kierownicy
podczas jazdy — aresztem bez-
względnym przez dni 14.

Handel i przemysł.
— Awantury i bójki między

rzeźnikami wobec zniżki cen
mięsa. Starostwo gredzkie na
ostatniem posiedzeniu obniżyło
ceny na mięso.

Na zniżkę cen zgodzili się
rzeźnicy, natomiast robotnicy
pracujący od sztuki zaprotesto-
wali przeciwko obniżeniu im płac
za robociznę.

Na tle tem, wczoraj, na rynku
Stefańskim, między pracodawcami
a pracownikami wynikły starcia
i bójki.

Policja zajście zlikwidowałai
zarządziła obserwację celem za-
pobieżenia dalszym zajściom. d
— Zamknięcie tartaku. Wo-

bec ciężkiego kryzysu gospodar-
czego, tartak „Dębina” w Wilnie,
w końcu bieżącego tygodnia za-
wiesi pracę. Pracę wymówiono
25 robotnikom.
— Transporty ryb z Łotwy.

Ostatnio do Wilna nadszedł wiel-
ki transport ryb z Łotwy. W zwią-
zku z tem, wileńskie fabryki kon-
serw przystąpiły do intensywnej
pracy, nie wyłączając, niestety
nawet niedzieli. d
— Konsumcja mięsa w Wil-

nie. W ubiegłym tygodniu na
targ miejski spędzono 1926 sztuk
bydła, z czego na konsumcję
miejscową zakupiono 1846 sztuk,
pozostałe bydło zakupiły gminy.
Za 1 klg. bitej wagi wołowiny
płacono od 2.10—2.40 zł.

Ceny w porównaniu z poprze-
dnim tygodniem uległy małej

zniżce. d
— Przepisy o piekarniach i

cukierniach. Dowiadujemy się,
że spowodowana rozporządze-
niem Min. Spraw Wewnętrznych
z dnia 20 października 1929 r.
(Dz. Ust. R. P. Nr 78 poz. 582)
akcja dostosowania wytwórni cu-
kierniczych i piekarń do nowo-
czesnych wymagań, nie uległa
odterminowaniu. Wszystkie po-
mienione zakłady będą musiały
się do tych przepisów dostoso-
wać, w. przeciwnym wypadku
zostaną zamknięte.

Sprawy kolejowe.
— Ulepszenie komunikacji

Dukszty-Druja. Dyrekcja Okrę-
gowa P. K. P. w Wilnie podaje
do wiadomości, że z dniem 1 li-

stopada r. b. na wąskotorowej
linji Dukszty Druja wobec czę-
ściowego sprostowania łuków,

oraz złagodzenia wzniesień i spad-
ków tej linji, powiększa się szyb-

kość biegu pociągów mieszanych
Nr. Nr. 3451, 3452, 3453 i 3454,
które w związku z powyższem
będą kursować według nowego
rozkładu jazdy Pociąg Nr. 3451
wychodzący z Dukszt o godz. 11

m. 10 przybywać będzie do Drui

o godz. 17 m. 20, pociąg Nr. 3453
wychodzący z Dukszt o godz. 22
m. 40, przybywać będzie do Drui
o godz. 4 m. 45 rano. Pociąg z
Drui Nr. 3452 wychodzący o go-
dzinie 12 m. 43 przybywać bę-
dzie o godz. 18 m. 53 i pociąg
Nr. 3454 wychodzący z Drui o
godz. 21 m. 15 przybywać będzie
z Dukszt o godz. 3 m. 20 rano,

Sprawy akademickie.

— Zarząd Koła Prawników
Studentów U. S$. B. w Wilnie
zawiadamia członków, że 25 paž-
dziernika w sobotę o godz. 8 w
lokalu Koła Prawników odbędzie
się Herbatka Zapoznawcza człon-
ków Koła. Zapisy przyjmuje se-
kretarjat codziennie od g. 1—2i
w godzinach urzędowania wie-
czorem. Lista zapisów zamyka
się 25 b. m. o godz. 2 m. 30.
Wstęp 1 złoty 50 groszy.
— Inauguracja Czwartków

Akademickich.W najbliższy czwar-
tek dnia 23 października r. b. w
Auli Sniadeckich U. S. B. odbę-
dzie się pierwszy w biežącym ro-
ku akadem. „Czwartek" wedlug
następującego programu:

Godz. 6 „Akademicy a Ūlni-
wersytet" odczyt. Godz. 7—Prze-
mėwienie na temat „Produkcja
Radości”. Godz. 7 m. 30—prze-
mówienie kierownika Sekcji Kul-
turalno-Samokształc. Bratniej Pc-
mocy. Godz. 7 m. 45 — „Wesoła
Immatrykulacja”. Godz. 8 m. 30—
Wypisy z „Żywej Gazetki”. Wstęp
dla akademików i osób obcych
wolny.

Wobec tak ciekawego i uroz-
maiconego programu organizato-
rzy spodziewają się, że Aula bę-
dzie wypełniona po brzegi, szcze-
gólnie przez najmłodszy narybek
akademicki. Po wyczerpaniu pro-
gramu uroczyste objęcie w po-
siadanie Ogniska Akademickiego.
— Sobótka w Ognisku Aka-

demickiem. W najbliższą sobotę
możemy znów potańczyć w
Ognisku Akademickiem na „So-
bótce". Początek o godz.9 wiecz.
Specjalnym amatorom tańca Za-
rząd Ogniska radzi przybywać
jaknajwcześniej. Nieakademikom
zaopatrywać się w karty wstępu,
bez których nikogo się nie wpuści.

— Kwadrans Akademicki w
Radjo. Wszystkich interesujących
się życiem akademickiem infor-
mujemy, że w dniu dzisiejszym
następuje wznowienie radjowego
„Kwadransa Akademickiego”jktó-
ry narazie będzie wygłaszany co
drugą środę.
W dniu dzisiejszym początek

audycji o godz. 19-ej.

Z życia stowarzyszeń.

— Plerwsza środa literacka
po ferjach, odbędzie się dzisiaj
w lokalu przy ul. Ostrobramskiej
Nr. 9. Wstęp dla ezlonkėw i
wprowadzonych gości. Początek
o godz. 8.
— Zebranie Towarzystwa

Bibijofiiów. W środę, t. j.
dziś, odbędzie się w lokalu Bi-
bljoteki im. Wróblewskich przy
ul. Uniwersyteckiej 9 Walne Ze-
branie Towarzystwa  Bibljofilów
Polskich w Wilnie w pierwszym
terminie o godz. 7 i pół wiecz.w
drugim terminie o godz. 8 wiecz.

Kronika policyjna.
— Zatrzymanie technika ko-

munistycznego* W pobliżu Wi-
lejki zatrzymano osobnika, u któ-
rego w walizce znaleziono odezwy
i ulotki komunistyczne.

Zatrzymany podał się za Ch.
Gordona i oświadczył, iż walizkę
znalazł rzekomo na małej stacji
kolejowej, a nie mając możności
zwrócenia jej właścicielowi za-
mierzał oddać ją w Wilejce. Wła-
dze prowadzą w tej sprawie do-
chodzenie. d
— Omal nie katastrofa. Wczo-

raj przy zbiegu ulic Niemieckiej
i Wielkiej koło Ratusza, robotni-
cy z elektrowni miejskiej napra-
wiali na słupie elektrycznym in-
stalację. W trakcie tych robót,
na rusztowanie najechał autobus.
Autobus zaczepił ozwisający z la-
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Poważna Firma
może zatrudnić od zaraz kilku inte-
ligentnych panów (pań) w stałej akwi-

dającej solidne dochody. Pano-zycji,

dramat życiowy reżyserji znakomitego
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tarni sznur, który zerwał dach z
autobusu i uszkodził karoserję.

Na szczęście obeszło się bez ofiar.
Policja na miejscu wypadku spo-
rządziła odpowiedni protokuł. g
— Obława na męty spo-

łeczne. Nocy ubieyłej na terenie
miasta organa policyjne dokona-
ły obławy na męty społeczne.
Aresztowano 7 osób, w tem 3ko-

biety., 2
— Włamanie. Do mieszkania Ja-

dwigi Kuniewicz (Kalwaryjska 55) włamali
się nieznani sprawcy, którzy dokonali
kradzieży biżuterji na sumę przeszło
5 tys. zł.

Na miejsce włamania przybyły wła-
dze śledcze, które prowadzą energiczne
dochodzenie. (d)

— Nadzór policyjny nad ul. Le-
gjonową. Władze policyjne wydały za-
rządzenie zwiększenia posterunków po-
licyjnych i obchodów na ul. Legjonowej
i Dobrej Rady a to w związku z osta-
tniemi zajściami i awanturami jakie
miały tam miejsce. (d).

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

Wystawiona ostatnio głośna sztuka J. A.
Hertza „Młody las* cieszy się niesła-
bnącem powodzeniem.

Dziś w dalszy ciągu „Młody las“.
— Teatr Miejski w „Lutni.

Dziś wesoła komedja francuska Bira-
beau „Mala grzesznica“.

— Najbiižsze premjery. Zespół
Teatrėw Miejskich przygotowuje obec-
nie dwie interesujące sztuki: „Nie rzu-
caj mnie Madame* najnowszą komedję
S$. Kiedrzyńskiego, oraz „Skrzypce je-
sienne* dramat psychologiczny Surgu-
czewa.

— Przedstawienie dia mlodzieży
szkolnej w „Lutni”*. W soboię naj-
bliższą o godz. 3 min. 30 po poł. odbę-
dzie się w Teatrze „Lutnia, pierwsze
przedstawienie z cyklu widowisk dla
młodzieży szkolnej. Wystawioną zo-
stanie komedja A. Fredry „Pan Jo-
wialski“.

Ceny miejsc najniższe od 30 gr.
— Popołudniówki niedzielne. W

obu Teatrach Miejskich odbędą sie w
niedzielę nadchodzącą przedstawienia
popołudniowe po cenach zniżonych. W
Teatrze na Pohulance „Kres wędrówki"
Szerriff'a, zaś w Teatrze „Lutnia“
„Pierwsza pani Frazetowa* Erwina.

— Drugi wystep Leona Wyrwi-
cza w „Lutni*. Niezrównany humo-
rysta Leon Wyrwicz wystąpi w Teatrze
„Lutnia* w sobotę o godz. 10 min. 45
wiecz. z nowym własnym programem.

POLSKIE RADJO WILNO.
Fala 363 mtr.

Program:

Środa, dn. 22 października 1930 r.
11,58. Czas.

12,05. Koncert popularny (płyty):
13,00. Komunikat ROdoj:
15,50. „Skrupuł bez skrupułów* —

odcz. z Warsz. wygł. J. Życki.
16,15. Audycja dla dzieci.
16,45. Koncert d a młodzieży (płyty).
17,15. Odczyt z Krakowa.
17,45. Koncert chóru rosyjskiego.
19,00. Kwadrans akademicki.
19,05. Ciotka Albinowa mówi:
20,00. Feljeton.
20,15. Odczyt.
20,30. Koncert solistów z Warsz.

(Zboińska - Ruszkowska — sopr. i Smi-
dowicz fort.)

21,20. Kwadr. liter. z Warsz. (Że-
romski).

22,00. Transm. z teatru „Morskie
oko* w Warsz. |-sza część rewji „Pa-
rada gwiazd". Po rewji i muzyka ta-
neczna do godz. 24,00.

Transmisja z „Morskiego Oka".
Stacja warszawska transmituje w

środę, dnia 22 b. m. wieczorem między
godz. 22 a 23 7e sceny teatrzyku re-
wjowego „Morskie Oko” inauguracyjną
jesienną rewję tego teatru p. t. „Pa-
rada gwiazd*. Tym razem nadana zo-
stanie tylko pierwsza część rewji, zaś
drugą usłyszą radjosłuchacze w ciągu
najbliższych tygodni. System nadawania
rewji przejściami, jest lepszy o tyle,
iż transmisja nie nuży radjosłuchacza,

„Parada gwiazd" obfituje w piękne
melodje kompozytorów zagranicznych
i krajowych, łącząc sentyment z humo-
rem i werwą. W rewji występują takie
gwiazdy, warszawskich nadscenek, jak:
Z. Pogorzelska, K. Krukowski, W. Walter,
V. Bobrowska, Olsza, Bodo, Karlińska,
Nowicka i in.

Z POGRANICZA.
Utonięcie przemytnika.
Ubiegłej nocy w rejonie Oran

usiłowała nielegalnie przedostać
się przez granicę grupa przemyt-
ników z towarem.

Przemytników zauważył
trol K. O. P., który chciał
zatrzymać.

Na wezwanie żołnierzy prze-
mytnicy rzucili się do ucieczki
wpław przez rzekę Mereczankę.
Jednego z przemytników zdołano
zatrzymać, drugi zbiegł, zaś trzeci

niejaki Michał Sorodziej znany

przemytnik i koniokrad, znalazł
śmierć w nurtach rzeki. g.

 

pa-
ich

Ceny miejsc zniżone tylko na 1 seans.

zam. w.

un. się. 744—0 ktora.

 

aS ks. wojsk. pulentna dama, nie po-

wyd. przez $PKU Po- zwala otworzyć okna, a radę:

stawy na imię Maksyma jednocześnie pewien chu-

Piskunowicza, roczn. 1904 dy pasażer
Słoboda gm. potrzebuje świeżego po-

Hełubickiej, pow. Dziśna, wietrza. Wołają kondu-

— Panie konduktorze,
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przedziału i daje taką
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ty w Administracji „Dz.

 

Listy do Redakcji.
Szanowny Panie Redaktorze!
W „Kurjerze Wileńskim" z

dnia 7/10-30 r. Nr. 231. został
umieszczony artykuł nieznanego
autora pod tytułem  „Intrygi za-
uszników endeckich w Związku
Właścicicieli Średnich i Drobnych
Nieruchomości".

Pomijając  nieetyczny tytuł
wspomnianegoartykuiu,oraz pra-
woważność decyzji Prezydjum
Centrali Związku z dnia 2/10 r. b.
ze strony formalnej, Zarząd Dziel-
nicy, „Antokol” upoważnił Pre-
zydjum o podanie <co następuje,
prosząc 0 umieszczenie tego w
poczytnem pismie Pańskiem, a
mianowicie:

1) Niezrozumiałą jest rzeczą
dla nas, samowolne i bezpodsta-
wne narzucanie nam jako orga-
nizacji, jakiegoś kierunku poli-
tycznego, wobec czego oświad-
czamy, že Za'ząd Dzielnicy, „An-
tokol“, dbając o całość i twórczą
pracę Związku, jako organizacji
gospodarczej—kategorycznie wy-
klucza wszelką polityczną „robo-
tę" na tle Związku bez różnicy
kierunku, stwierdzając przytem
bez zastrzeżeń, że, siłą rzeczy,
Związek stoi na gruncie państwo-
wości.

2) Podaną w artykule wiado-
mość o rozpatrywaniu przez Pre-
zydjum Centrali zarzutów natury
kryminalnej w stosunku do wice-
prezesa Centrali i członka Zarzą-
du dzielnicy „Antokol” pana Za-
leskiego, podajemy do publicznej
wiadomości, że jest to kłamstwem
nieznanego autora artykułu i wy-
rażając nasze z tego powodu obu-
rzenie, oświadczamy, że pan Za-
leski jest nam.dobrze znany jako

 

sąsiad, cieszący się opinią czło-
wieka zacnego i ogólnie szano-
wanego, który bezinteresownie,
podkieślamy — bezinteresownie,
włożył wiele pracy w kierunku
organizacji Związku, za co wyra-
żamy mu gorące podziękowanie
i pragniemy nadal jego współpra-
cy z nami.

Łączymy wyrazy i t. d.
Prezydjum dzielnicy „Antokol”

E. Landsberg.
C. Znamierowski.

Sport.
Kalinowski zwycięża w za-

wodach kolarskich.
Przy wspaniałej pogodzie i przy

dźwiękach orkiestry, na boisku
6 p. p. leg. na Antokolu, Wil. T. C.
zorganizowało na zakończenie se-
zonu, torowe zawody kolarskie,
do których zgłosiło się 24-ch za-
wodników.

Po imponującej defiladzie
wszystkich cyklistów, rozpoczęto
zawody, które dały następujące
wyniki.
W biegu 3-ch okrążeń toru,

po dwóch przedbiegach, zwycięża
Paszko przed Ingielewiczem i Ru-
sieckim. Startowało 9-ciu

Bieg „amatorów” 4 okrążenia
wygrywa Bobrowicz przed Korsa-
kiem.

Najciekawszą konkurencją był
bieg 12tu okrążeń, tak zwany

„demiton”, to znaczy bieg, który

po każdem czwartem okrążeniu,
kończy się finiszem, a dopiero
suma punktów decyduje o zwy-
cięstwie. Do biegu tego zgłosili

się najlepsi kolarze Wilna: Kali-

nowski, Chochłowicz, Maciejkie-
wicz, Sierdiukow i inni. Pierwszy
finał wygrywa Maciejkiewicz, przed

siedzącym mu na kole Kalinow-
skim. Drugi finał jest łupem Ka-
linowskiego, po zaciętej walce z
Maciejkiewiczem, w trzecim fina-
le Kalinowski walczy zwycięsko z

Sierdziukowem. W ostatecznej
punktacji zwycięża Kalinowski me-

tę 8-miu punktów, 2) Maciejkie-
wicz 6 pkt. 3) Sierdziukow 4 pkt.

Bieg junjorów, 10 okrążeń to-
ru, wygrywa Wacicz, 2) Maksimo-
wicz, 3) Korsak. Startowało sze-
ściu.

Bieg główny 38 okrężeń (15
kilometrów) zgromadził również
elitę kolarstwa. Dziewięciu za-

wodników zbitą grupą rusza ze

startu. Po szóstem okrążeniu wy-
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cofuje się Rusiecki, a tuž zaraz
pada z roweru Gotowski, będąc
jakoby zepchnięty przez Sierdziu-
kowa, którego komisja sędziow-
ska dyskwalifikuje za niesporto-
wą jazdę. Kolejność prowadze-
nia zmienia się dość często. Ka-
linowski jednak dscyduje się na
ucieczkę, wysuwa się naprzód i
jedzie aż do statniego okrążenia
jako pierwszy. Po daniu znaku
dzwonkiem na rozpoczęcie finiszu
wysuwa się do przodu Paszko i
Ingielewicz zagrażając poważnie
Kalinowskiemu, który jednak ma-
jąc wspaniały finisz wygrywa emo-
cjonujący bieg, zbierając liczne
oklaski zgromadzonej publiczności.
Drugim jest Ingielewicz trzecim
Paszko.

Ostatnią konkurencją był bieg
w którym zwy-

ciężył Korecki przed Paszką.
Biorąc pod uwagę, że zawody

odbyły sięw nadzwyczaj trudnych
warunkach technicznych, należy
podkreślić wzorową organizację i
wspaniałe wyniki naszych kolarzy,
którzy nie mając odpowiedniego
treku zmuszeni są współzawodni-
czyć na trudnej i czasami nawet
niebezpiecznej bieżni lekkoatle-
tycznej. Na szczęście jednak
żadnych wypadków nie było.

Wśród zawodników wyróżnił
się Kalinowski, Chochłowicz zaś
nie mógł wykazać swego talentu
kolarskiego, gdyż rower jego jest
nadzwyczaj ciężki i nie nadaje
się wcale do zawodów na torze.
Pocztowa Sekcja Kolarska P. W.
i W. F. musi koniecznie ułatwić
kupno bardziej odpowiedniego,
roweru, a Chochłowicz mający
dużo dobrych chęci zdobędzie
niejedno jeszcze mistrzostwo.

Po zawodach rozdano zwy-
cięzcom pamiątkowe żetony.

Ja. Nie.

© Kraju.
Pożar w folwarku.

Wdniu 17 b. m. w majątku
Stare Zamosze, gm. jodzkiej wy-
buchł pożar, który zniszczył dom
mieszkalny i zabudowania gospo-
darcze Wiktora Kęszyckiego. Stra-
ty wynoszą 30,000 złotych. Spa-
liły się tegoroczne zbiory. Pożar
przeniósł się na dom mieszkalny
Feliksa Kęszyckiego, który poniósł
stratę w wysokości 12,000 złotych.
Pożar wybuchł w oborze z przy-
czyn narazie niewykrytych.

Echa sprawy kierownika
szkoły w Oranach.

Od p. Kuratora Okręgu Szkol-
nego otrzymaliśmy list treści na-
stępującej:
W Nr. 94 „Dziennika Wileń-

skiego” z dn. 24 kwietnia r. b.
została umieszczona notatka p. t.
„Skarga na kierownika szkoły w
Oranach* w której uczyniono
p. Stanisławowi Nizio, p. o. kie-
rownikowi szkoły w Oranach cały
szereg zarzutów jako nauczycie-
lowi i człowiekowi.

Przeprowadzone w tej sprawie
na polecenie moje dochodzenie
przez Inspektora Szkolnego w
Wilnie (powiat) wykazało, że
wspomniane zarzuty nie zostały
udowodnione.

Ze względu na to, że zarzuty
zostały: uczynione publicznie, po-
leciłem zainteresowanemu  nau-
czycielowi p. Stanisławowi Nizio
skierować sprawę na drogę są-
dową przeciwko osobom publicz-
nie zarzuty mu czyniącym.

(©) St. Pogorzelski
Kurator Okręgu Szkolnego.

Straszna zbrodnia i samo-
bójstwo z nędzy.

We wsi Miśnicze gm. korze-
niowskiej pow. wilejskiego, mie-
szkaniec tej wsi 23 letni Jan Ja-
chimowicz dwoma ciosami no-
żem w pierś zabił swoją przyja-
ciólkę 25 letnią Anisję Pośledów-
nę. Po dokonaniu zbrodni Jacki-
mowicz wybiegł . do stodoły i za-
dał sobie 3 ciężkie rany nożem
w brzuch i przeciął sobie szyję.
Jachimowicza w stanie bezna-
dziejnym przewieziono do szpitala
w Wilejce. Tragedja powstała na

— Tak, proszę pani.
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tle nieporozumień życiowych i
opłakanych warunków  materjal-
nych.

Zamordowana Pośledówna po-
zostawiła po sobie 10 miesięczne
dziecko. Władze śledcze wszczęly
w tej sprawie dochodzenie. (g)

L Państwa katychrysta.
Związek bezbożników so-
wieckich już przygotowuje
walkę z Bożem Narodze-

niem.
(Kap). Według doniesienia z

Moskwy, związek bezbożników
wystąpił z żądaniem, by rząd w
całej Rosji zabronił świętowania
Bożego Narodzenia. Sprzedaż cho-
inek w miastach ma być surowo
zakazana, „celem ochrony lasów
przed rabunkiem religijnym”. Bez-
bożnicy domagają się, by za
przekroczenie tego zakazu grozi-
ła kara od 6 do 10 miesięcy wię-
zienia. Pozatem wojujący ateiści
postanowili, że w czasie świąt
Narodzenia Pańskiego urządzane
będą antyreligijne manifestacje
uliczne.

ROZMAITOŚCI.
101 razy użyczył swej krwi.

Pośród powodzi  najróżniej-
szych mniej lub więcej niemąd-
rych rekordów, spotyka się czy-
ny, które zasługują na naj-
większy szacunek. Do takich na-
leży rekord młodego francuskie-
go sportowca, Raymonda Briese,
który dotychczas w 101 wypad-
kach ofiarowywał swą krew cho-
rym i nie przyjął nigdy żadnego
za to wynagrodzenia. Rząd fran-
cuski odznaczył obecnie młode-
go bohatera krzyżem Ligji Hono-
rowej. ,

Osierocił 16 żon i 50 dzieci.
W Ragos w Nigerji zmarł nie-

dawno pewien zamieszkały tam
Irlandczyk nazwiskiem Doherty,
który zapisał cały swój majątek
w wysokości 600.000 funtów szt.
(funt szterlingów kosztuje prze-
szło 43 złote) swym 16 żonom
murzynkom i ich dzieciom, któ-
rych liczba dochodzi do 50. Naj-
dziwniejsze jest to, że wszystkie
16 żon czarnych kolonisty uzna-
no za prawne, a testament za
prawomocny.

Ubranie z cukru.
Kanadyjscy chemicy postano-

wili zużytkować substancję cu-
krową przy wyrabianiu materja-
łów na ubrania. Przy dotychcza-
sowych próbach opierali się po-
dobno na doświadczeniach prze-
prowadzonych przy wyrobie
sztucznego jedwabiu. Kostjumy
więc pań w przyszłości będą nie-
tylko „słone*, lecz i „słodkie*.

| OD ADMINISTRACJI
| czas odnowić prenumeratę|
! na miesiąc LISTOPAD.

GIEŁDA
WARSZAWA 20.X (Pat.).

Waluty i dewizy:

Dolary 8,95—8,94—8,96—8,92.
Belgja 124,43 124,74—124,12.
Nowy York kabel 8,92—8,94—8,90.
Nowy York 8,911—8,931—8,891.
Londyn 43,34—43,47—43,25.
Paryž 35,02—35,11—34,93.
Szwajcarja 173,19—173,62—172,76.
Wiedeń 125,81—126,12—125,50.
Włochy 46,72—46,84—46,60.
Berlin w obrotach prywatnych 212,68,

Papiery procentowe:

Pożyczka inwestycyjna 100,50—101,10
—102,50, Premjowa dolarowz 57.50, 5*/4
konwersyjna 52, 7';, stabilizacyjna 82,
107, kolejowa 104, 87, L. Z. B.G. K. i
B. R., obligacje B. G. K.94, Te same 7*,
83,25, 18/, obl. B. G. K. budowlane 93,
8%: T. K. Przem. Polskiego 88.75, 704
dolarowe ziemskie 76,50, 4',%/, ziemskie
51.50—52—51 80, 5%, warszawskie 55,50
—55,75, 8%, warszawskie 71,25—72. 8%
Łodzi 65,50—65,25, 8%, Piotrkowa 62,75
—62,50, 10/, Siedłec 76, 6, obl. poż.
konw. m. Warszawy 50. 3/, pożyczka
budowlana 50.

Akcje:

Bank Polski 155, Lilpop 22,50,
drzejów 7,50. zi
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Niezrozumiałe.

Karolek ma cztery la-

— Ależ Karolku,—mó-

1 gdy byłam w twoim wie-
ku chodziłam spać ra-

i opałem Karolek patrzy z po-
wątpieniem na ciocię. —

łem urządzeniem przy B Ą URo: stankiem „Kolonja Kole- towa 19 m. 6.

ulicy Ostrobramskiej8. ul. Zamkowa 18, |jowa* ziemi 1600 sążni.
telefon 17-90. Zaść. Kropiwnica Ne 12
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Dobry uczynek.

— Powiedz mi Jasiu—

dobry procent - gwa-
rancja zupełna

Dom H.-K. „Zachę-
ta'* Mickiewicza 1

 

lub dwa z osobnem wej-
ściem z elektrycznością, dru
umeblowane do wynaję-[pm] sa
cia Piwna 11 m. 2.

Nie rozumiem ciociu jak
mogłaś utrzymać się na

kio 2RKSSIM.
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