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Lekcje od godz

KOŁDUKACYJAŁ KURÓY WIECZOROWE
z programem gimnaz.

in. „Komuji Edukacji Narodowej *
w Wilnie — ui. Biskupia Ne 12, m. 6.

Przyjmują wpisy: do kl. 4,' 6, 8 gimnaz.
Oraz do grupy przygotowawczej

Państw. Szkoły Techn.

. 4i pół po poł. 1068—3o
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KSDECJALNE OSTRZENIE ŁUŻEWII
do jazdy zwykiej i figurowej

e |. MIECZKOWSKI
Pracownia Wyrobów Stalowych
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Popierajcie Polską

Macierz Szkolną
Wileńska 15—5.

 

 

Wilno, Uniwersytecka 4.
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Konferencja Premjera z Ministrem Wojny.
(Telefonem od własn.

WARSZAWA. Około g. 10 wiecz p. premjer Bartel przybył do |

ego korespondenta).

Belwederu i odbył dłuższą konferencję z p. min. Piłsudskim.

Synod prawosławny.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Dnia 12 lutego odbędzie sięwWarszawie wszech-
polski synod prawosławny, na który przybędzie około 80 delegatów.
Między innymi obecni będą delegaci Ławry Peczerskiej.

sejm.
Nadzwyczajna komisja do z. zajść 31 paździer-

nika.
WARSZAWA, 13.1. (Pat.). W

dniu dzisiejszym, przy udziale
wszystkich członków, odbyło się
posiedzenie nadzwyczajnej komisji
do zbadania zajść w Sejmie w
dniu 31 października nb. r. Pos.
Lieberman (PPS) zreferowal akta
dochodzeń w sprawie zajść, prze-
prowadzonych przez marszałka
Daszyńskiego i Biuro Sejmu. Pos.
Barlicki (PPS), podnosząc, że, jak
wynika z zeznań członków straży
marszałkowskiej, pierwsi oficero-
wie, którzy w dniu 31.X przybyli
do przedsionka sejmowego, po-

woływali się na to, że chcieli się
widzieć z pos. Polakiewiczem. W
takim stanie rzeczy, zdaniem po-
sła Barlickiego, pos. Polakiewicz
nie może zasiadać w komisji jako
jej członek, lecz powinien być
zbadany w charakterze świadka.
Po krótkiej dyskusji pos. Polakie-
wicz złożył oświadczenie treści
następującej: „Wobec oświadczeń
trzech członków nadzyczajnej ko-
misji, że pragnęliby mnie prze-
słuchać w charakterże świadka,
złożę swój mandat na najbliższem
posiedzeniu Sejmu*, 7

KOMISJA BUDŻETOWA.

Budżet ministerstwa rolnictwa.

WARSZAWA, 13.1. (Pat). Na
dzisiejszem posiedzeniu sejmowej
komisji budżetowej przystąpiono
do preliminarza budżetowego Mi-
nisterstwa Rolnictwai Dóbr .Pań-
stwowych.

Pierwszy zabrał głos kierownik
Ministerstwa p. Leśniewski, oma-
wiając kryzys, jaki rolnictwo pol-
skie od pewnego czasu przecho-
dzi. Mówca zaznaczył, że rząd
wydał w roku ubiegłym szereg
zarządzeń, zmierzających do zła-
godzenia tego stanu rzeczy. Aże-
by zahamować import obcego
zboża, wprowadzono cło, które
znacznie ten przywóz obniżyło.
Jednocześnie zastosowano wol-
ność wywozu i system premij wy-
wozowych. Cel jednak, mianowi-
cie podwyższenie ceny zboża, nie
został całkowicie osiągnięty. W
dziedzinie produkcji zwierzęcej i
handlu produktami zwierzęcemi,
sytuacja jest lepsza. Z kolei mi-
nister przechodzi do szczegóło-
wego omówienia sprawy rozwią-
zania umowy na eksploatację pu-
szczy Białowieskiej, którą zawarto
z firmą angielską Century, na
przeciąg 10 lat. Eksploatacja mia-
ła objąć 7 miljonów metrów sze-
ściennych. Mimo dogodnych wa-
runków, spodziewane przez rząd
korzyści z tej umowy, nie dopi-
sały. Na rynku angielskim, w zwią-
zku z poprawą ceny funta szter-
linga i zmianą konjunktury, cena
drewna, z roku, na rok, spadała,
odpowiednio do cen umownych
na rynku polskim, gdzie drewno
stało się dwukrotnie droższe.
Skarb państwa narażony był na
coraz większe straty. Straty Mini-
sterstwa Rolnictwa, powstałe z
samej tylko różnicy między ce-
nami, osiąganemi przez firmę, a
cenami w, kraju, wyniosły około
10 miljonów rocznie. Ministerstwo
zdecydowało zlikwidować umowę
ze spółką. Firma oddała tereny
koncesyjne wzamian za zwrot

kaucji i drewna, oraz wypłatę od-
szkodowania w kwocie 16 miljo-
nów złotych.

Z kolei zabrał głos sprawoz-
dawca pos. Kiernik (Piast). Refe-
rent występuje dalej przeciwko
zniesieniu w budżecie zasiłków
na drobne rolnictwo. Wnosi na-
stępnie o zwiększenie o 1.500 tys.
zł. pozycji na meljorację. Z kolei
omawia kwestję unifikacji organi-
zacyj rolniczych i przechodzi da-
lej do sprawy administracji lasów
państwowych, przyczem zastana-
wia się nad sprawą spółki Cen-
tury. Wychodząc z założenia, że
kwestją tą interesuje się ogół,
proponuje wybór osobnej podko-
misji, któraby się zajęła calo-
kształtem tej kwestji.

Z kolei referent przechodzi
do sprawy rezerw zbożowych,
krytykując stanowisko w tej spra-
wie b. ministra Składkowskiego,
poczem omawia politykę kredy-
tową w stosunku do rolnictwa.
Zdaniem referenta koncepcja
centralnego banku emisyjnego
listów ziemskich zawiodła i dla-
tego rząd powinien przywrócić
Bank Rolny do swoich praw,
zwłaszcza w dziedzinie obligacyj
meljoracyjnych.

Poseł Fiałkowski (Kl.Nar.) po-
rusza na wstępie sprawę gospo-
darki leśnej, zarzucając rozrzut-
ność i niedostateczne zalesienie
nieużytków. Porusza kwestję spół-
ki Century i zapowiada sze-
reg wniosków oszczędnościowych.
W zakończeniu omawia szczegó-
łowo politykę Ministerstwa Rol--
nictwa.

Na popołudniowem posiedze-
niu komisji budżetowej Sejmu, w
toku dalszej dyskusji nad budże-
tem M-stwa Rolnictwa pos. Kor-
necki (Kl. Nar.) zabierając głos,
oświadczył, że budżet tego resor-
tu interesuje go ze względu na
ogromny upadek siły nabywczej
ludności wiejskiej. Swego czasu

stronnictwa ludowe nie zdołały
solidarnie wystąpić i podnieść
rolnictwa. Rządy zamiast ugrun-
tnwać rolnictwo znajdowały ogrom-
ne sumy na hodowanie sztucz-
nego przemysłu. Mówca wskazu-
je między innemi na upadek
handlu zbożem. Krytykuje dzia-
łalność syndykatu eksporterów
trzody chlewnej i bydła.

Pos. Przedpełski (BB) powo-
łuje się na ogólną ciężką sytuację
handlu zbożem na świecie. O-
mawiając gospodarkę lasów, pod-
kreśla, że wywóz został uszla-
chetniony. W zakończeniu broni
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b. ministra Niezabytowskiego przed
zarzutami dążenia do zniżki cen
na zboże.

Pos. Kwapiński (PPS) za głów=
ną przyczyną kryzysu uważa brak
gotówki.

Pos. Dąbski (Str. Chł.) obecny
w rolnictwie nie jest zjawiskiem
chwilowem, lecz początkiem sta-
łego. Program Ministerstwa powi-
nien polegać na przygotowaniu
likwidacji gospodarki zbożowej i
przystąpieniu  przejściowem do
hodowlanej. Posiedzenie prze-
ciąga się znacznie po północy.

Bank wypłat międzynarodowych.
Czy Polska weźmie w nim udział?

HAGA, 13-1. (Pat). Na dzisiej-
szem posiedzeniu państw wierzy-
cielskich, na którem był omawia-
ny zatwierdzony przez ekspertów
finansowych projekt statutu banku
dla wypłat międzynarodowych,
przewodniczący delegacji polskiej
Mrozowski złożył następującą de-
klarację:
W chwili, gdy komisja odszko-

dowań niemieckich poraz pierw-
szy zajmie się sprawą banku dla
rozrachunków międzynarodowych,

pragnę podkreślić, że rząd polski
śledzi z żywem zainteresowaniem
organizację tej poważnej mię-
dzynarodowej instytucji finanso-
wej oraz oświadczas, że Polska
gotowa jest podpisać całkowitą
część kapitału zakładowego tego,
banku, która może przypaść jej w
udziale w myśl statutu banku.
Rząd polski pragnąłby być zapew-
niony, że Polska będzie miała
udział w administracji banku dla
rozrachunków międzynarodowych.

Wizyta Zauniusa u min. Zaleskiego.
Sprawa komunikacji między Polską a Litwą,

GENEWA, 13.1. (Pat). Litewski
minister spraw zagranicznych Zau-
nius złożył w poniedziałek po poł.
wizytę ministrowi Zaleskiemu ce-
lem omówienia z nim spraw, po-'

zostających  w zawieszeniu, w
szczególności zaś sprawy ułat-
wienia komunikacji między obu
krajami.

Zamach na pracownika telefonów war-
szawskich.

Czy w związku ze sprawą podsłuchów?

WARSZAWA, 13.1. (Pat.) Dziś_
wieczorem przy uł. Cichej 70 do-
konano zamachu na pracownika
telefonów Józefa Pietruszkę. Do
przechodzącego ulicą Pietruszki
doskoczyło trzech osobników,

którzy dali do niego kilka strza-
łów rewolwerowych. Ciężko ranny
w głowę Pietruszka zmarł przed
przybyciem Pogotowia. Mordecy
zbiegli. Zamach na tło polityczno-
partyjne.

4 lata więzienia za mord polityčzny. |
WARSZAWA, 15.1 (Pat). — W

warszawskim Sądzie Okręgowym
toczył się dziś proces przeciwko
dwum członkom bojówki PPS.
frakcja rewolucyjna (BBS.) Ale-
ksandrowi Winiarskiemu i Kazi-
mierzowi Kucharczykowi. Oskar-
żeni oni byli o zabicie członka
P. P. C. C. K. W.Mieczysława Bu-

cholza i ciężkie zranienie jego
towarzysza Józefa
Tłem zajścia były porachunki
partyjne z powodu rozbieżności
przekonań politycznych. Sąd Okrę-
gowy skazał Winlarskiego na 4
lata ciężkiego więzienia, Kuchar-
czyka zaś dla braku dowodów
uniewinnił.

Niemcy bojkotują bank emisyjny.
HAGA, 13.1. (Pat.). Według

krążących pogłosek, na dzisiej-
szem posiedzeniu przedstawicieli
banków emisyjnych, prezes Banku
Rzeszy dr. Schacht miał oświad-
czyć, że Reichsbank nie weźmie
udziału w mającym powstać Ban-
ku dla rozrachunków międzyna-
rodowych, a jeżeli prywatne ban-

ki niemieckie zechcą uczestni-
czyć, to mogą to zrobić. Na po-
siedzeniu 6 państw zapraszają-
cych, które zwołano wskutek po-
wyższego oświadczenia, premjer
Tardieu oraz minister Snowden
mieli oświadczyć: „W takim razie
utworzymy bank bez Niemców".

Huragan nad Anglją.
34 zabitych.—Straty miljonowe.

LONDYN, 13.1. (Pat.). Wczoraj
po południu oraz wieczorem sza-
lał w południowej Anglij niezwy-
kle groźny huragan, wyrządzając
olbrzymie szkody w wielu posia-
dłościach. Setki linji telegraficz-
nych i telefonicznych zostało zer-
wanych. W Londynie wiele do-
mów zostało uszkodzonych. Licz-
ne statki nie mogły zawinąć do

portów. Wskutek huraganu dwie
osoby zginęły, wiele zaś odniosło
rany.

LONDYN, 13.1. (Pat.). Według
ostatnich wiadomości, wskutek
huraganu, który szalał wczoraj w
okolicach Londynu, straciło życie
34 osoby. Straty zaś materjalne
są miljonowe.

 

 

ŻYCIE KATOLICKIE.
Kardynał sekretarz stanu,
Gasparri, podał się do dy-

misji.
Dowiadujemy się z Rzymu w

formie nieurzędowej, że JEm.
Ks. Kardynał sekretarz stanu,
Piotr Gasparri, z powodu pode-
szłego wieku (78 lat) i nadwatlo-
nego zdrowia, zwrócił się przed
kilkoma dniami do Ojca św. z
prośbą o zwolnienie go z zajmo-
wanego dotychczas stanowiska
sekretarz stanu.

Według posiadanych przez
nas wiadomości. Kardynał Ga-
sparri już w połowie b. m. odda
swój urząd nowomianowanemu
Kardynałowi Pacelli'emu b. nun-
cjuszowi w Berlinie. (Kap.).

Bezprawne używanie tytu-
łów hierarchji Katolickiej.

Od chwili niepodległości pań-
stwa polskiego pastorzy zborów
protestanckich używają stale ty-
tułu „ksiądz*,  superintendenci

zaś tytułu „biskup. W ten sam
sposób tytułują pastorów i supe-
rintendentów władze państwowe
i prasa polska.

Używanie tytułów  hierarchji
Kościoła rzymsko - katolickiego
przez duchownych protestanckich
i sekciarzy jest bezprawne i nie-
właściwe. Zasadnicza ustawa o
Kościele ewangelickim dla b. Kró-
lestwa Polskiego z r. 1849 du-
chownych protestanckich  tytu-
łuje wyłącznie pastorami, a ich
zwierzchników=superintendentami.
Ustawa ta do dziś dnia nie uległa
zmianie. | słusznie, gdyż duchow-
ni protestanccy nie otrzymują
żadnych święceń kapłańskich.

Słownik zarówno Lindego, jak
i Arcta tytuł „ksiądz* przywią-
zuje tylko do kapłana Kościoła
katolickiego, podobnie, jak w
języku francuskim tytuł „Iabbć”.
Na myśl nie przyjdzie żadnemu
pastorowi we Francji używać ty-
tulu „m. I'abbć pasteur“. Byloby
to šmieszne i nielogiczne. To
samo dotyczy używania tytułów

niem miejsca o 25 proc. drożej.
terminowe umieszczenie n7łoszeń.

Ei
TEATR MIEJSKI Z. A. S. P. w Lutni.

We wtorek dnia 14 b. m.

Premjera! Sensacyjna komedja paryska.
OSTATNIA NOWOŚĆ SEZONU

«PAN TOPAZ » Pagnola.
W roli tytułowej: K. Wyrwicz Wichrowski, w rolach głów-

nych: J. Werniczówna i R. Wasilewski.

Bielskiego. +

za granicę 8 Zi.

Ceny zwyczajne.
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czówny i Ziembińskiego.

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 50,

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. pized tekstem 6 łam 35 gr., w tekście 40 gr., za
tekstem 10 łam. 10 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej,
zagraniczne o 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe, skc mplikowane i z zastrzeże-

Administracja nie bierze odpowiedzialności za
Konto czekowe wP. K.0. Ne 80187.
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Teatr Miejski Z. A.S P. na Pohulance, w środę
dnia 15 b. m. Sensacyjna premjera:

Księżniczka Chińska TURANDOT
Baśń Gozzi'ego w przekładzie E. Zegadłowicza.
Reżyserja d-ra Z. Nowakowskiego.

Muzyka Bussoniego w opracowaciu Meyerholda..
Kierownictwo muzyczne E. Dziewulskiego.

Dekoracje i kostjumy: Rączewskiej, Zelwerowi-

=IE

| MN
wyższych stopni hierarchji kato-
lickiej, prałat, biskup, arcybiskup,
kardynał. ł

Przed wojną pastorzy w b.
Kongresówce naogół nie używali
tytułu „ksiądz*, gdyż stosunek
rządu rosyjskiego do duchowień-
stwa katolickiego był wrogi. W
okresie przedrozbiorowym  du-
chowni protestanccy tytulowali
się: predykantami, ministrami,
pastorami. Niech wrócą do swych
właściwych tytułów, a niech nie
używają tytułów, przysługujących
jedynie hierarchji Kościoła rzym-
sko-katolickiego. (Kap.).

1 Rosji sowieckiej
Mobilizacja fachowców dla

Rosji.
RYGA (ATE). 12.1. Z Moskwy

donoszą, że władze sowieckie za-
mierzają w najbliższym czasie za-
angażować nową partję fachow-
ców zagranicznych, tym razem
do pracy w przemyśle włókienni-
czym. Wszystkiego ma być za-
proszonych 51 inżynierów.

Charakterystycznem jest, że
nowi inżynierowie będą zaanga-
żowani nie z Niemiec, jak to by-
ło w większości wypadków do-
tychczas, lecz z Francji, Anglji i
Stanów Zjednoczonych.

Masowy ubój bydła w Rosji.
RYGA (ATE). 12.1. Masowy

ubój bydła i nierogacizny w roz-
maitych okręgach mimo ostrych
represyj władz sowieckich nie
ustaje. Komisarjat sprawiedliwości
opracowuje specjalną ustawę o
pociąganiu do odpowiedzialności
sądowej winnych zabijania bydła.
Według nowej ustawy, włościanie,
którzy zabijają swoje własne by-
dło, będą skazywani na 5 do 10
lat ciężkiego więzienia.

Dziurawy worek komun
rolnych.

RYGA (ATE). 12.1. Rada Ko-
misarzy Ludowych zamierza wy-
puścić nową t. zw. pożyczkę ko-
lektywizacji na rok 1930-ty w su-
mie 500 miljonów rubli. Powo-
dem nowej pożyczki jest coraz
bardziej wzrastające zapotrzebo-
wanie kredytów dla komun rol-
nych w okresie prowadzonej na
szeroką skalę przez władze so-
wieckie ogólnej kolektywizacji
rolnictwa w Z. S. S. R. Okazało
się bowiem, że większość komun

 

rolnych znajduje się przed nie- *

bezpieczeństwem krachu finanso-
wego, ponieważ gospodarka ko-
lektywistyczna w rolnictwie,
to stwierdza doświadczenie kilku-
letnie komun rolnych, przynosi
rocznie deficyt, pokrywany z do-
tacyj rządowych.

Cały szereg centralnych so-
wieckich organizacyj, które kie-
rują kolektywistyczną gospodarką
rolną, zgłasza żądanie kredytów
rządowych, których rząd nie jest
w stanie udzielić.

Zamknięcie wszystkich
świątyń w Rosji sowieckiej.

Według doniesienia z Moskwy,
antyreligijne organizacje komuni-
styczne złożyły rządowi sowiec-
kiemu memorja! z żądaniem zam-
knięcia od dn. 1 stycznia 1931 r.
na terytorjum  unji sowieckiej
wszystkich cerkwi, kościołów, sy-
nagog i meczetów. Związki ko-
munistyczne zaznaczają, że po
wykonaniu pięcioletniego planu
odbudowy gospodarczej w Rosji
sowieckiej nie będą mogły istnieć
żadne instytucje religijne.

Wspomniany projekt organi-
zacyj bolszewickich, domagający
się całkowitego zamknięcia wszel-
kich świątyń, ma być poddany w
najbliższym czasie pod obrady
odpowiednich  instancyj rządo-
wych w Moskwie. (Kap).

Bolszewicy niszczą gto-
bowce kościelne.

Jedną z ostatnich metod, sto-
sowanych przez bolszewików w
walce z religją, jest otwieranie
grobowców kościelnych. W ka-
tedrze w, Woroneżu wydobyto i
otworzono trumnę św. Sergjusza.
Stwierdziwszy, że ciało uległo
rozkładowi, bolszewicy zamknęli
katedrę i zamienili ją na klub
komunistyczny. Jest rzeczą praw-
dopodobną, że dokonano otwar-
cia również innych grobowców i
że popioły zmarłych rozsypano w
powietrzu. Jako jedyna „świę-
tość” pozostaje tylko trup Le-
nina, jednakże bolszewicy mają
wiele kłopotu z tem, aby przy
pomocy wstrzykiwania wszelkiego,
rodzaju ingredjecyj zabezpieczyć
go przed całkowitym rozkładem.

(Kap).
„Rozstrzelany, jako niepo-

trzebny".
Pismo greckie  „Messager

d'Athenos” donosi, że od pewne-
go czasu w wyrokach śmierci, *
wydawanych przez trybunały so-
wieckie G. P. (I. znajduje się wy-
rażenie: „Rozstrzelany, jako nie-
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Za kulisami.
Warszawa, 13 stycznia.

śPrzedziwnie układają się sto-

sunki wewnętrzne. Jeżeli przed

przesileniem dawało się wyczu-

wać powszechne wyczekiwanie

wypadków, które zdawały się nie-

uchronne, to dzisiaj jesteśmy ob-

serwatorami zawziętej, ledwo do-

strzegalnej walki w łonie sanacji

samej i taksamo zaczyna się wy-

czekiwanie decyzji.

Wbrew wszelkim enuncjacjom

o jednolitości wewnętrznej obozy

pomajowego widać aż nadto jas-

no gwałtowne pasowanie się dwu

sił: czynnika umiarkowanego, re-

alistycznego, reprezentowanego

przez premjera Bartla, z czynni-

kiem dynamicznym, uplastycznio-

nym w grupie pułkowników. Nie-

chaj co chcą dowodzą, dla niko-

go nie jest tajne, iż pułkownicy

przez powołanie rządu Bartla do-

znali porażki. Zaczęła się teraz

cicha, podjazdowa walka o osła-

bienie jego pozycji, a w kon-

sekwencji o doprowadzenie za-

biegów p. Bartla do momentu

krytycznego i do porażki.

Fakt, że p. Bartel powołał do

gabinetu płk. Matuszewskiego,

Prystora i Boernera: niechaj ni-

kogo nie uwodzi..Z jednej strony

była to chęć utrzymania kontak-

tu z tą grnpą, a z drugiej ten-

dencja do podzielenia się z nią

odpowiedzialnością i w ten spo-

sób osłabienia jej ataku.

Spojrzyjmy na rządową prasę,

a przekonamy się dowodnie, jak

daleko jest ona od p. Bartla.

„Kurjer Poranny* nie krępuje się

w podjazdowej walce, w umiesz-

czaniu wiadomości zawierających

zbyt przejrzystą intrygę. „Gazeta

Polska" zaś zachowuje się tole-

rancyjnie, sili się na objektywizm

życzliwy, lecz całkowicie brak w

niej tego entuzjazmu, któryby

powinien cechować organ bojo-

wy obozu sanacyjnego.

Bartel pragnie wyjaśnienia sy-

tuacji na terenie konstytucyjnym,

a więc pragnie przeprowadzić

rozgrywkę O Konstytucję na te-

renie parlamentarnym. Oświad-

czenia jego i w komisji i w par-

lamencie, deklaracja ministra Jó-

zefskiego przy budżecie mini-

sterjum spraw wewnętrznych do-

wodzą, iż w gabinecie obecnym

istnieje świadomość, jakie fak-

tycznie istnieją w społeczeństwie

nastroje i jak ciężką kraj przeży-

wa obecnie chwilę. Dlatego sły-

chać ze strony rządu zapowiedzi

do oparcia się wyłącznie na

gruncie prawnym.

Ze strony jednak. sejmu wi-

dać pewną rezerwę. Nie znamy

treści dwu rozmów pomiędzy

marszałkiem Daszyńskim a pre-

mjerem Bartlem. Z dotychczaso-

wych posunięć centrolewu można

wnosić, iż rozmowy te dały po-

zytywny rezultat i że ze strony

centrolewu p. Bartel nie potrze-

buje Się spodziewać żadnego ata*

ku ani żadnych przykrości. Nie

mniej słychać stamtąd głosy wy-

czekiwania na czyny. Z kilku stron

p. Józefskiemu powiedziano, iż

słabe są widoki objektywizmu

administracji, o ile nie nastąpią

zmiany personalne.

Tu leży punkt ciężkości. Puł-

kownicy w ciągu ośmiomiesięcz-

nych rządów, tak poobsadzali

swymi ludźmi kierownicze stano-

wiska, że p. Bartel jest ogromnie

skrępowany. Przeprowadzenie tych

zmian będzie miarą, czy p. Bar-

tel jest dostatecznie silny, by zre-

alizować swoje zapowiedzi popra-

wienia stosunków. 'Widzieliśmy

tylko jedno. Zmiana komisarza

rządu w Warszawie p. Jaroszewi-

cza, należącego do grupy pułko-

wnikowskiej, dokonała się w wa-

runkach trudnych. Wszak w kwie-

tniu, p. Bartel nie potrafił dopro-

wadzić do jego usunięcia. Nie-

wątpliwie będą czynione jak naj-

większe wysiłki i najprzedziwniej-

sze metody będą stosowane, by

do zmian nie dopuścić i unice-

stwić wszelkie posunięcia rządu.

W jakich warunkach toczy się

walka, rzuca klasyczne światło

tajemnicza sprawa. podsłuchania

rozmowy telefonicznej pomiędzy

dwiema czołowemi

mi w państwie. Pisma pułkowni-

kowskić z naciskiem podkreślały,

iż śledztwo w tej sprawie zarzą-

dzono na osobiste zlecenie pre-

mjera Bartla. Istotnie, sama spra-

wa podsłuchu, jest skandalem nie-

bywałym.'W końcu tygodnia ogło-

osobistošcia-
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TRAKTAT HANDLOWY Z NIEMCAMI.
Po podpisaniu przez nasz rząd

w dn. 31 października 1929 roku
słynnego układu likwidacyjnego,
który wywołał w Polsce tyle go-
rących protestów, zapowiadają
nam teraz bliskie zawarcie trak-
tatu handlowego z Niemcami.
Traktat ten o treści dotąd nieu-
jawnionej byłby zakończeniem
mozolnych, często przerywanych
i długich, bo pięć lat trwających,
rokowań. Położony byłby również
kres wojnie ekonomicznej, którą
Polsce narzuciły Niemcy w czerw-
cu 1925 r. i na tle której prowa-
dziły się negocjacje o traktat
handlowy.

Jak mamy oceniać wartość
dotychczasowych zmagań się na-
szych z Niemcami o unormowa-
nie stosunków ekonomicznych
i handlowych i czego się mamy
spódziewać po umowie handlowej,
której rychłe zawarcie jakoby się
zbliża? Warto się nad tem za-
wczasu zastanowić.

Najpierw kilka stów o tak zwa-
nej wojnie celnej. Powiedziałem
już wyżej, że wywołały ją Niemcy.
Jak wiadomo skorzystały one
z wygaśnięcia obowiązku nałożo-
nego na nie przez art. 224 Górno-
śląskiej umowy genewskiej z roku
1922 i dotyczącego bezcłowego
wwozu węgla polskiego do Nie-
miec. Nie krępując się wcale bie-
giem rokowań handlowych, w któ-
rych stawiały zasadę wołnego
obrotu towarowego, Niemcy nagle
zarządziły zakaz importu węgla
polskiego do swego państwa. Co
wobec tego uderzenia miała po-
cząć Polska? Czy udać, że się
ciosu nie czuje, przyjąć, że wszyst-
ko jest w porządku i śpieszyć się
z zawarciem traktatu na podsta-
wie żądań niemieckich? Tak zdaje
się rozumuje p. Diamand, który
niedawno w komisji budżetowej
naszego Sejmu nie zawahai się
oskarżyć Polski o wywołanie woj-
ny celnej. Można ubolewać, że
p. Diamand tak mało jest wra-
żliwy na uderzenia niemieckie,
ale należy się cieszyć, że ówczes-
ny rząd polski nie poddał się
szantażowi i na atak niemiecki
odpowiedział zakazem przywozu
pewnej kategorji towarów nie-
mieckich. Tak, z*winy Niemiec
a nie Polski rozpoczęła się wojna
celna, która dotąd jeszcze trwa.

Wybuch tej wojny oceniano
u nas w różny sposób. Ja byłem
wówczas i jestem dziś tego zda-
nia, że wojna ekonomiczna z
Niemcami nie jest dla Polski żad-
ną katastrofą. Twierdziłem, że
chociaż przy każdej wojnie straty
są nieuniknione po obu stronach,
to jednak przeciągająca się wojna
celna może nas zmusić do czę-
ściowego wyzwolenia się z pod
monopolu, jaki Niemcy miały
w stosunkach handlowych z Pol-
ską. Trzeba bowiem pamiętać, że
przed wybuchem wojny celnej
import niemiecki do Polski stano-
wił 34 proc. całego naszego im-
portu, a eksport nasz do Niemiec
dochodził do 51 proc. całego na- ,
szego eksportu. W tych stosun-
kach jedyną może szansą dla
wydobycia się z pod nacisku eko-
nomicznego Niemiec mogły być
utrudnienia obrotu handlowego,
wywolane wojną celną. Tylko pod
taką presją można było wyszukać
i wyzyskać inne rynki zbytu i na-
wiązać stosunki bezpośrednie ze
światem. Nie wiem, czy poczy-
nione były z naszej strony wszyst-
kie możliwe wysiłki, zmierzające
do tego celu. Nie mam dosta-
tecznych danych, ażeby dokładnie

*sunków handlowych,

sformułować bilans wojny celnej
po czterech i pół latach jej trwa-
nia. Pozwalam sobie jednak twier-
dzić, że wojna celna, narzucona
nam przez Niemcy, mimo, żeśmy
ja prowadzili za mało energicznie
i żeśmy skutecznie nie odpierali
sukcesywnych ataków przeciwni-
ka, osiągnęła dość poważne re-
zultaty w sensie uniezależnienia
się od pośredniej i bezpośredniej
supremacji naszego zachodniego
sąsiada.

Teraz wojna ma być zakoń-
czona i rząd polski szykuje się
do podpisania traktatu handlo-
wego z Niemcami. Czego się po
nim możemy spodziewać? Zależy
to od poglądu na kwestje do
czego ma dany traktat handlowy
służyć. Twierdzę, że Polska i
Niemcy mają zupełnie różny po-
gląd na cel, który przez traktat
handlowy osiągnięty być powinien.
Polska chce unormowania sto-

a Niemcy
chcą zapomocą traktatu handlo-
wego przeprowadzić plany poli-
tyczne bardzo daleko idące, a
wysoce dla Polski niebezpieczne.
Byłoby kapitalnym błędem zamy-
kać oczy na te zasadnicze różni-
ce traktowania zawieranej umowy
handlowej. Cóż nam to pomoże
uważać traktat handlowy za nor-
malizację stosunków ekonomicz-
nych między dwoma państwami i
za ugruntowanie pokoju europej-
skiego, jeśli nasz kontrahent każde
niemal postanowienie traktatu
uważa za narzędzie politycznego
dziatania, przygotowującego nie-
pokój—wschodniej Europie. Stąd
też potrzeba wielkiej ostrożności
przy zawieraniu umowy i przy
formułowaniu jej postanowień.
Traktat handlowy między Polską
a Niemcami ma zupełnie swoiste
znaczenie. Nie może on być sta-
wiany na równi z umowami
handlowemi, jakie Polska zawie-
rała z innemi państwami. Jeśli
będziemy chcieli wiedzieć w nim
jedynie układ handlowy, to i w
tym wypadku musimy zdawać
sobie sprawę ze specjalnych nie-
bezpeczeństw,

niknąć mogą z faktycznych nie-
równości naszego wzajemnego
położenia gospodarczego. Ekono-
micznym celem Niemiec jest nie-
wątpliwie uczynienie z Polski ta-
niego dostawcy płodów surowych,
któryby był jednocześnie dogod-
nym odbiorcą wyrobów przemy-
siowych niemieckich i innych,
dostarczanych za pośrednictwem
Niemiec. Czy w dzisiejszym sta-
nie rzeczy będziemy w stanie
oprzeć się skutecznie tego ro-
dzaju dążeniom? A jeśli ekono-
miczne ujarzmienie Polski, jeśli
zahamowanie jej przemysłowego
rozwoju ma być zużytkowane do
realizacji wrogich przeciwko Pol-
sce zamiarów politycznych, które
wszyscy znamy, a z którymi nikt
w Niemczech się nie kryje, to
stąd wynika konieczność trakto-
wania umowy handlowej z Niem-
cami pod kątem widzenia nie
pącyfistyczno-paneuropejskich do-
ktryn, lecz życiowego interesu
państwa polskiego i obrony jego
niepodległości i całości.

Niezawisłość gospodarcza jest
niezbędnym warunkiem  ugrunto-
wania naszej siły państwowej, a
tylko silna Polska może być sku-
teczną tamą dla politycznych za-
machów niemieckiego Drang nach
Osten i realną gwarancją pokoju
europejskiego.

5 Joachim Bartoszewicz.

 

 

 

Z prasy.
Minęły czasy „fajdanów*.

„Kurjer Poranny* wielce zgor-
szony jest zachowaniem się p.
Bartla w Sejmie.

Bo posłuchajcie tylko:
„«..Nowy rząd stawił się w komple-

cie o wiele za wcześnie przed rozpo-
częcłem posiedzenia wbrew obyczajom
pomajowym. kiedy gabinet ukazykał się
w lawach dopiero po załatwieniu for-
malności wewnętrznych Izby. Premjer,
prof. Bartel, nie zabrał głosu” odrazu
jak to mógł był uczynić, lecz wyczeki-
wał do piątego punktu porządku dnia,
przyczem manifestował żywo zmianę
stosunku rządu do Sejmu, wychodząc
*z ławy dla bezpośredniego porozumie-
nia się z. przewodniczącym lzby, od

czego od dłuższego już czasu byliśmy
odzwyczajeni...“

Niesłychane! Zamiast wymy-
šlač od „fajdanów” i pogrozić
„batem* p. Bartel „z ławy wy-
chodził*, porozumiewał się z
przewodniczącym!

O tempora, o mores:

Potępienie „Prawicy Naro-
dowej”.

W numerze drugim tygodnika
konserwatywnego „Ma Dobie“
(red. p. Dziaczkowski) czytamy,
że cały obóz konserwatywny zo-
staje pod władzą krakowskiej
 

 

oficjalnego podsłuchu niema, za-

rządzono, po kilku dniach śledz-

twa, po opisach dawnej stacji

podsłuchowej, po wskazaniu przez

„Robotnika”, gdzie się ma jej

szukać na stacji telefonów mię-

dzymiastowych, wizję na miejscu

i nic nie znaleziono.

Zaraz, na początku, ujęto je-

gomościa, przed którym organi-

zacje dziennikarskie przestrzegały,

który ma swoją kartotekę w po-

licji śledczej, i z sprawy takiego

indywiduum, podającego się za

dziennikarza — urządzono aferę,

' poruszono opinię publiczną i sta-

rano się w ten sposób odwrócić

uwagę od sprawy najistotniejszej:

podsłuchu.
Mamy przed oczyma obraz,

trudno uchwytny, ostrych starć

wewnętrznych i kłębowiska intryg,

szono urzędownie publicznie, że, by utrzymać się dalej na widowni.

Rozgrywka grupy pułkownikow-
skiej o władzę, toczyła się dawniej

z sejmem, dzisiaj zaś jego miej-
sce zajęły te czynniki oficjalne,
które zadeklarowały gotowość

współdziałania z parlamentem:

Na tle tej rozgrywki, najważ-

niejszym barometrem i horosko-

pem przyszłości, stają się prace

nad rewizją Konstytucji. Marsza-

łek sejmu, dopingowany przez

czynniki narodowe, spowodował
rozpoczęcie prac komisji konsty-

tucyjnej. Jeżeli prace jej zaczną

przybierać charakter pozytywny,
będzie to najważniejsza broń ku

uzdrowieniu stosunków. Wytrąci

stronie przeciwnej, grupie pułko-

wnikowskiej, największy argument,

którym chcą uzasadniać rację swe-

go istnienia i swych dążeń.

H. W.
 

jakie dla nas wy-.

JSKEENNCSKI
m

„Prawicy Narodowej" i że na tem
źle wychodzi, bo ponosi same
klęski.

„Prawica Narodowa — czytamy —
opierając się pośrednio na ziemiaństwia
i wykorzystując je moralnie i materjal-
nie dla swych fantastycznych celów,
nietylko nic nie uczyniła dla niego, lecz
przeciwnie zmobilizowała przeciwko
niemu opinję publiczną. Przez trzy lata
zgadzała się milcząco na politykę aaty-
rolniczą i dopiero po tym czasie mogła
się pochwalić zwycięstwem, odniesio-
nem nad... p. Schwalbem. Sukces isto-
tnie nielada, jeżeli się weźmie pod uwa-
gę, że z jednej strony zgrupowały się
najpoważniejsze organizacje ziemiańskie
i rolnicze i patronująca nad niemi Pra-
wica Narodowa, a z drugiej stanął do
walki skrommy urzędnik ministerjum
spraw wewnętrznych..:

„Prześzła już także — bezpowrotnie
płytka fala monarchizmu, którym jakiś
czas sugestjonowała się pewna część
społeczeństwa. Utonęło w tej fali
sporo pieniędzy ziemiańskich podczas
akcji wyborczej do Sejmu, która nie
dała nic. O monarchizmiei monarchi-
stach dziś zapomniano i gdyby nie oso-
biste porachunki między przywódcami
tego ruchu przeważnie na tle funduszu
wyborczego, nicby nie zdołało wskrzesić
monarchistów z niepamięci ludzkiej".

Zwarty front.

„ „Naprzód” pisząc o eksposć
premjera p. Bartla zaznacza:

„Analizować mowę p. Bartla? Dali-
bóg nie warto. Zwykła to mowa szefa
rządu—dużo obietnic, dużo zastrzeżeń,
mnóstwo zaklauzurowań, wreszcie kłót-

nia między słowami a życiem. Np. ustęp
o partyjnictwłe — czy jest on aktualny?
Był nim wtedy, gdy partje między sobą
się żarły, a rząd na tem korzystał. Dziś
partje stoją prawie zblokowane, w swej
większości tworzą jednolity front — tu
właśnie kończy się wszechmoc rządu,
znajdując równoważnik w sile stron-
nictw. A ustęp o urzędnikash? Stracone
zachody i nadzieje — jak będą pienią-
dze, to i owszem — skąd te pieniądze
wziąć, kiedy trzeba robić coraz nowe
wydatki, dajmy na to, na młodych eme-
rytów?"

Kim jest Sejnfeld?

W. związku z głośną aferą pod-
słuchową wypłynęło też imię
p. Sejnfelda, jako głównego spra-
wy tej bohatera.

„Nowy Dziennik“
p. Sejnfeld uwija! się

„od dłuższego czasu na terenie ka-
wiarni Europejskiej | rozpowszecniał
wspomniane komunikaty, przyczem ko-
rzystał z funduszów jednego z najpo-
ważniejszych banków, który mu w tem
Pozo gdyby nie walka, jaka się
yczy w tej chwili między „grupą puł-
kowników" i ABartlowcANi(A, Seinield
byłby dotychczas grasował bezkarnie.
Wobec tego jednak, że grupa Bartlow-
ców widziała w działalności Seinfelda
pewną akcję, wymierzoną przeciwko
nim, przystąpiono do likwidacji afery".

Kropkę nad „i* stawia war-
szawska „Polska”, utrzymując, że
p. Seinfeld

„na bruku warszawskim znany jest
w kołach politycznych polityków ka-
wiarnianych jako utrzymujący blisko
stosunki z tak zwaną grupą pulkowni-
ków".

Może też z tej przyczyny,
tak rozgłośnym początku, nagle
zapanowała tendencja zatarcia
całej sprawy, a przynajmniej wy-
cofania osoby p. Sejnfelda?

Jak zubożeliśmy.
Wedle „Rocznika statystycz-

nego", wydawnictwa głównego
urzędu statystycznego w Warsza-
wie, obieg pieniędzy w Polsce z
końcem 1928 r. wynosił 52 zł. na
głowę. :
W związku z powyższym fak-

tem robi „Naprzód* następujące,
ciekawe zestawienia:

Ponieważ wedle obliczeń b. ministra
skarbu p, Michalskiego obieg ten przed
wojną na ziemiach należących obecnie
do państwa polskiego wynosił około80 zł.
na głowę, to znaczy, że w porównaniu
z przedwojennemi stosunkami obrót
zmniejszył się nie o różnicę między 80
a 52, lecz daleko wyżej ze względu na
zmniejszoną obecnie siłę kupna pie-
niądza.

Polska pod tym względem stanowi
wyjątek, gdyż we wszystkich innych pań-
štwach obrót gotówkowy po wojnie
znacznie się zwiększył. | tak z końcem
1928 r w Czechoslowacji (o połowę
przeszło co do ludności mniejsza od
Polski) obrót na głowę wynosił trzy ra-
zy więcej, a w Austrji (czwarta część
ludności Polski) cztery razy, nie mówiąc
już o Niemczech (4 rdzy) i Francji (10
razy większy obrót).

Jak wiadomo, budżet polski wynosi
okrągło 3 miljardy zł., co na 30 miljo-
nów ludności wynosi 100 zł. rocznie,
czyli że państwo ściąga od każdego
mieszkańca rocznie prawie dwa razy
tyle, ile wypada przeciętnie gotówki na
głowę. Znaczy to, że każdy złoty prze-
chodzi dwa razy w roku przez kasy
państwowe, z czego pewna część grzę-
źnie w tych kasach pod nazwą zapasów
kasowych. Nic też dziwnego, że u nas
narzekania na brak gotówki są po-
wszecne i żę jest ona tak droga t. j.
stopa procentowa jest tak wysoka.

Dalszym dowodem naszego zubo-
żenia jest zestawienie naszego majątku
narodowego. Wynosi on wedle ostatnich
obliczeń 143 miljardy zł. — 4.615 zł. na
głowę, podczas gdy w Niemczech wy-
nosi półtrzecia, w Anglji 5 a w Ame-
ryce 6 razy tyle. Glėwną podstawą tego
majątku jest rolnictwo, ocenione na
blisko 70 miljardów w polach, lasach,
budynkach, inwentarzach i t. d, prze-
mysł przedstawia wartość 43 miljardów,
budynki miejskie 19 miljardów.

Od tego majątku potrącić należy
okrągło 6 miljardów złotych długów za-
granicznych tak, że czysty majątek na-
rodowy wynosi około 137 miljardów zł.

JA KOPEREK TA IAAS

OFIARY
złożone w Administracji „Dziennika

Wileńskiego".

Ks. Jan Mickun proboszcz z Ame-
ryki: 1) na zakład Sióstr Magdalenek na
Antokolu 370 zł., 2) na zakład Dzieciątka
Jezus Sióstr Szarytek 300 zł., 3) na za-
kład „Domu Serca Jezusowego" Sióstr
Salezjanek 1100 zł. — Razem 1770 zł.

Zamiast życzeń z powodu ślubu
panny Anny Korolcówny, -Z BoE Zy-
gmuntem Twardowskim, na Polską Ma-
cierz Szkolną składa Włodzimierz Ja-
strzębski 5 zł.

pisze, że
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O WOLNOŚĆ PRASY.
Przytaczamy poniżej ustęp z

mowy marsz. Trąmpczyńskiego,
wygłoszonej w sejmie dn. 10 b.
m. w obronie wolności prasy:

„pomimo, że sprawa jest
zupełnie jasna, że dekret został
prawnie przez Sejm zniesiony,
osiąga się publikację tej uchwały
przez trzy lata. Na mocy tego
nieważnego dekretu tysiące ludzi
pakuje się do więzienia, dziesiątki
tysięcy gazet konfiskuje. Jeżeli
dzisiaj p. wiceminister sprawiedli-
wości wspomniał tu z rozczule-
niem p. Cara, to ja powiem, że
życzę Polsce, ażeby nigdy więcej
takiego drugiego ministra spra-
wiedliwości nie miała. (Huczne
oklaski. Wrzawa na ławach BB.).
Era Car—Składkowski jednym za-

machem pióra odebralag/žnam
wszystko, o co ludzkość od 150
lat walczyła,—wolność prasy! Każ-
dy uczciwy człowiek oburza się,
gdy widzi co moment puste miej-
sca w gazetach. (Różne okrzyki).
(P. Polakiewicz w stronę lewicy:
| wy mu brawo bijecie! Głos na
lewicy: Bo ma racjęi). Czy pano-
wie nie widzą, jak wielką krzywdę
narodowi polskiemu wyrządzono.
(Przerywania). Tak jest. Panowie
Car i Składkowski pozwolili nam
dożyć tej hańby, że w b. zaborze
pruskim czasy niewoli pruskiej
uchodzą dziś za czesy wolności
prasy". (Oklaski. P. Polakiewicz:
To jest oszczerstwo. Wrzawa na
ławach B.B).

 

ZEBRANIE STRONNICTWA NARODOWEGO.
Niedzielne zebranie Stronnict-

wa Narodowego odbyło sięw sali
miejskiej przy ul. Ostrobramskiej 5.

By posluchać sprawozdań po-
selskich zgromadziło się około
tysiąca osób.

Przemawiał o sytuacji politycz-
nej poseł Aleksander Dzier-
żawski.

Niewątpliwie jest to jeden z
najlepszych mówców sejmowych,
a ponadto człowiek niesłychanie
dowcipny, który przemówienia
swoje potrafi w sposób wprost
niebywały ożywić kapitalnemi po-
równaniami,lub niezmiernie barw-
nem zestawieniem faktów.  Słu-
chano więc referatu posła Dzier-
żawskiego z niesłabnącem zainte-
resowaniem raz poraz przerywa-
jac mówcy burzą oklasków.

Mówca na wstępie stwierdził,
dlaczego nieraz w chwili obecnej
występuje pewnego rodzaju soli-
darność w całej opozycji, zarówno
lewej, jak i prawej.

Nie należy tego tłomaczyć ja-
kimś sojuszem narodowców z so-
„cjalistami, lecz tylko tem, że dziś
lewica, która w swoim czasie po-
parła przewrót majowy, za wszel-
ką cenę odżegnywuje się od sa-
nacji, bo nie chce ponosić odpo-
wiedzialność za to, co się dziś w
życiu gospodarczem przedewszyst-
kiem dzieje. Idą więc dziś socjaliści
w ogonie Stronnictwa Narodowego
ale nie uda się im zatrzeć śla-
dów i zrzucić odpowiedzialności
za czyn, który przecież tak nie-
dawno za swoje zwycięstwo wraz
z całym obozem  pomajowym
uważali. W dalszej części swego
przemówienia omówił pos. Dzier-
żawski kolejno wszystkie grzechy
rządów sanacyjnych zarówno w
dziedzinie życia gospodarczego,
jak i polityki, zatrzymując się
dłużej na sprawie wszelkiego ro-
dzaju „nieprawności* w stosunku
do budżetu, który właśnie pod
rządami „pułkowników* stał się
w wielu swoich pozycjach „bud-
żetem wesołym”.

Szereg ciekawych danych cy-
frowych był doskonałą ilustracją
stosunku pewnych czynników do
grosza publicznego.

Nie może być mowy o tem,
by sanacja potrafiła wyprowadzić
państwo z ciężkiego położenia, w
jakiem się obecnie znalazło.

Jest to obóz, który sam nie
wie do czego, prócz koryta, dąży
i nawet szczyci się zresztą z tego»
że programu nie posiada i umie
tylko słuchać rozkazów. ;

Klub rządowy w sejmie, czyli
tak zwane Bebe, przypomina wóz
zapchany przez najrozmaitsze ele-
menty nieraz o sprzecznych po”
glądach i interesach.

Wóz nie może daleko zaje”
chać skoro ciągnie go z jednej
strony tak rasowy rumek jak ksią-
że Radziwiłł, z drugiej zaś koza
żydowska w postaci Wiślickiego
a po środku szary osioł, w ro-
dzaju Sanojcy.

Dokąd ten wóz jedzie wie po-
noć tylko furman, co siedzi z ba-
tem na kozle, ale nikt go się o
program nawet pytać nie śmie,
bo jak się odwróci i powie, to
zawsze coś takiego, co nietylko
za program uznać nie można, ale
nawet powtórzyć nieraz się nie da.
W takich warunkach społe-

czeństwo polskie winno liczyć je-
dynie na własne siły, a organizu-
jąc się należycie zapewnimy naj-
skuteczniej zwycięstwo naszych
ideałów, które chcą widzieć w
Polsce państwo prawdziwie kato-
lickie i narodowe. Po przemówie-
niu posła Dzierżawskiego zabrał
głos profesor poseł Komarnicki,
który jako poseł kresowy zwrócił
szczególną uwagę na politykę
mniejszościową rządów pomajo-
wych.

Wprawdzie ustąpił człowiek,
który oficjalnie powiedział, że bę-
dzie tępił kierunek narodowy
polski na równi z wywrotowcami
ukraińskimi, czy białoruskimi, ale
na miejsce gen. Składkowskiego
przyszedł p. Józefski, którego
przeszłość polityczna jest tego
rodzaju, iż budzi największe oba-
wy, bo człowiek ten był przecież
ministrem „rządu* Petlury, a ja-
ko wojewoda wołyński robił zgo-
dę z ukraińcami kosztem polskie-
go charakteru tych ziem. Na tem
zebranie zostało zamknięte.

  

 

Irobre wiadamości.
Konferencja Kuratorów

szkolnych.
WARSZAWA, 13.1. (Pat.). W

dniu 13 b. m. otwarta została kon-
ferencja kuratorów okręgów szkol-
nych. Potrwa ona 2 dni 13 i 14
b. m. Od 15 do 20 b. m. odbę-
dzie się konferencja naczelników
wydziałów i wizytatorów szkół
średnich ogólno-kształcących.

Strajk zecerów w Krakowie.
KRAKÓW, 13.1. (Pat.) Na tle

zatargu w sprawie przyjmowania
uczniów drukarskich wybuchł dziś
w Krakowie strajk zecerów, wsku-
tek czego dzienniki krakowskie
w dniu jutrzejszym nie ukażą
się; jedynie „Naprzód”, który nową
umowę podpisał, pracuje normal-
nie.

Do czego służą „świątynie"
sekciarzy?

NOWY YORK, 13.1. (Pat.) Nie-
zwykłą sensację wywołało w
Broocklinie wykrycie zapasów
wódki w podziemiach zboru ped
wezwaniem Zbawiciela, należące-
go do wyznania baptystów, jak
wiadomo najbardziej zagorzałych
zwolenników prohibicji.

Wojna domowa w Chinach.
LONDYN, 13.1. (Pat.). Według

otrzymanych tu doniesień z Chin,
Jang-Szu-Chuan, dowódca mary-
narki chińskiej, który wraz z 5
członkami rządu prowincji Fukien
został ubiegłego wtorku porwany
w czasie bankietu przez komuni-
stów, po uwolnieniu się z ich rąk
opanował sytuację i udaremnił
zamach przeciwko rządowi.

Z Litwy. i
Polityka zagraniczna Litwy.

Wrogowie naszych wrogów są
naszymi przyjaciółmi.

KOWNO. 13.1. (Pat.). „Rytas”,
organ Ch. D., w związku z roz-
poczynającą się dziś sesją Rady
Ligi Narodów omawia politykę
zagraniczną Litwy, podkreślając,
iż jedynymi przyjaciółmi politycz-
nymi Litwy są w chwili obecnej
tylko Niemcy i Sowiety. Przyjaźń
ta nie opiera się jednak na żad-
nych innych podstawach, jak tyl-
ko na posiadaniu wspólnych nie-
przyjaciół. Na takich podstawach
nie można wszakże polegać, są
one bowiem zbyt chwiejne. Umo-
wa handlowa z Niemcami na
skutek podwyższenia przez Niem-
cy taryfy celnej jest dla Litwy
obecnie niewygodna. Porozumie-
nie polsko- niemieckie, do które-
go dążą tak Polska, jak i Niem-
cy, może doprowadzić do tego,
że Niemcy z sojusznika Litwy
mógą się stać jej wrogiem.

Otwarcie nowego mostu na
Niemnie w Kownie.
W Kownie został otwarty no*

wy stały żelazny most na Nie-.
mnie.

Most ten toruje trwałą drogę
z miasta do Fleksoty, z Kowień-
szczyzny do Suwalszczyzny.

Most Aleksocki, zbudowała
duńska firma „Hojgaard Schultz”.

Rozpiętość wynosi 246 m.
Koszta zbudowania wyniosły

3 milj. 600 tys. lit. A
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Jeszcze w sprawie mieszkań kierowników
szkół powszechnych.

Pod tytułem „Niesłychana tak-
tyka Magistratu Wileńskiego wo-
bec nauczycielstwa” zamieszcza
wychodzący w Warszawie organ
Stowarz. Chrz. Narod. Nauczyciel-
stwa Szk. Powsz. „Nauczyciel
Polski” w nr. 19 znamienny arty-
kuł w znanej sprawie usiłowania
przez Magistrat Wileński wyrugo-
wania z mieszkań służbowych
kierowników publ. szkół powsze-
chnych. Ponieważ sprawa uregu-
lowania kwestji mieszkań dla kie-
rowników szkół w Wilnie jest
obecnie aktualną, ze względu na
układanie budżetu miejskiego na
rok przyszły, przytaczamy najbar-
dziej charakterystyczne wyjątki z
wyżejwspomnianego artykułu.

A więc w ciągu trzech dni —

fora ze dwora!
Gdyby kierownicy szkół byli

przestępcami, schwytanymi na
gorącym uczynku, a slawetne
ciało —magistrackie w Wilnie —
cywilno-prawnym właścicielem, za-

mieszkiwanych przez kierowników
lokali, to i wtedy eksmisja mo-
głaby się dopiero odbyć nie w

takim piekielnem, lecz w normal-

nem tempie i to w następstwie
przeprowadzonego i wygranego
przez Magistrat procesu. Magi-

strat groźbę swoją drakońską wy-

konał równie talnie, jak bru-

talnie powziął uchwałę w dniu
czwartym września, gdy kierowni-
cy fizycznie 'nie mogli (choćby
nawet chcieli i obowiązani byli
do tego) opuścić zajmowanych
lokali siużbowych, polecając, po-
przecinać, jak nas informują, prze-
wodniki elektryczne; mieszkania
kierowników — owych šwiatlo-
dawców, zostawili na pastwę...
ciemności i łojówek.

Do takiego bezlitosnego i gwał-
townego egzekwowania swojej
pretensji Magistrat nie miał pod-
stawy, ani proceduralnej, ani

eGta,

prawnej. Jest to więc represja na
„opornych” kierowników, w isto-
cie swojej zbliżona do tej karal-
nej samowoli, jaką musi odpoku-
tować zawyrokowanym miesięcz-
nym aresztem pewien wójt w:po-
wiecie zawierckim, który na ży-
czenie właściciela lokalu przemo-
cą wyrzucił z mieszkania nauczy-
ciela rzeczy pod jego nieobec-
ność. Postępowanie takie jest go-
dne jakichś ciemniaków podmiej-
skich, lecz nie ludzi, którzy za-
rządzają wielkierm miastem i od
których wymaga się pewnej kul-
tury i poprawności wobec osób,
tak dobrej woli, jakimi są z na-
tury swego stanowiska  społecz-
nego i powołania kierownicy
szkół.

Nie, stanowczo nie można po-
wiedzieć, że w wileńskim Magi-
stracie są właściwi ludzie na wła-

ściwem miejscu. Taka taktyka
niesłychana, niewątpliwie policzo-
na im będzie na debet przez ra-
dę miejską.

Sprawa opisywana budzi szcze-
gólny niesmak z tego względu,
że pytanie, czy kierownikom i na-

KRON
Wiadomości kościelne.
Rozgraniczenie  parafji

Idotta—Druja—Leonpol. Dekre-
tem Ordynarjatu Arcybiskupiego
dokonane zostało świeżo rozgra-
niczenie tych trzech sąsiadują-
cych parafji w pow. Brasławskim,
drogą skorygowania ich granic
ku wygodzie wiernych. M. in.
miejscowość leksandryna wy-
dzielona została z obszaru parafji
w ldołcie i włączona do parafji
w Leonpolu.
— Srebrne gody kapłańskie

obchodzą w roku bieżącym na-
stępujący księża: kan. Adam Ab-
ramowicz, prob. św. Rocha w
Białymstoku; kan. Aleksander
Chodyko, dziekan białostocki; Pa-
weł Grzybowski, prob. w Staro-
sielcach; Ferdynand Hajkowicz,
prob. w Rosi; Walerjan Holak,
prob. w Oszmianie; Ludwik Kluk,
prob. w Murowanej Oszmianie;
kan. Klemens Malukiewicz, dzie-
kan trocki; Stanisław Szyroki, prob.
w Janowie i Stanisław Werenik,
prob. w Budsławiu.

 

JADWIGA PLATER ZYBERK.

MIELANTY W OGNIU.
Pamiętnik z wiełkiej wojny i rewolucji rosyjskiej.

, ustosunkowanie

uczycielom szkół powszechnych
należy się od gminy mieszkanie
służbowe, nie jest pytaniem spor-
nem. Sprawa ta jest uregulowa-
na ustawami o utrzymaniu i bu-
dowie szkół z 1922 r. i opartemi
na nich rozporządzeniami wyko-
nawczemi, a także potwierdzoną
i przesądzona wyrokami najwyż-
szych ciał sądowych. Magistrat o
tem wiedział, bo zarządowi wiel-
kiego miasta nie wolno nie wie-
dzieć o ustawach i przepisach
publiczno-prawnych, regulujących
jednę z najważniejszych dziedzin,
które są przedmiotem jego za-
kresu działania

Taktyka Magistratu zmierzała,
niewątpliwie, do tego, aby wogóle
uchylić się od ustawowego obo-
wiązku zaopatrzenia w mieszka-
nia wszystkich kierowników i na-
uczycielstwo w Wilnie. Bowiem,
zaznaczyć trzeba, że tylko tych 7
kierowników w Wilnie posiada
mieszkania służbowe od miasta,
inni kierownicy i nauczycielstwo
mieszkań służbowych wogóle nie
mają. A przecież i o tem powi-
nien Magistrat wiedzieć. Wszak
właśnie wydało Ministerstwo Spr.,
Wewn. okólnik.

Brzydka taktyka Magistratu
wileńskiego w jego dążeniu do
zmniejszania sobie kłopotów, ja-
kie nastręcza oczywiście sprawa
dostarczenia kierownikom i nau-
czycielstwu mieszkań, wywołała
zrozumiałe oburzenie wśród na-
uczycielstwa, zgorszenie wśród
społeczeństwa i zdziwienie wśród
władz administracji ogólnej i
szkolnej. Podjęte zostały wszech-
stronne kroki, które bezwarunko-
wo wojowniczy Magistrat zapro-
wadzą do Canossy. Bewiem Mini-
sterstwo W. R. i O. P. ma w tej
sprawie ustalone stanowisko,
zgodne z ustawami i interesem
szkoły, a ze stanowiskiem tem
zgodne jest Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych. Obrona tej spra-
wy, podjęta przez zainteresowa-
nych kierowników bezpośrednio
oraz akcja Stowarzyszenia muszą
doprowadzić do tego, że nie
tyłko 7 kierowników, lecz i
wszyscy inni pozostali kierow-
nicy i nauczyciele w Wilnie
będą stopniowo zaopatrzeni w
mieszkania służbowe, których
posiadanie jest jednym z kapital-
nych warunków pomyślnego funk-
cjonowania szkół powszechnych.

Omówiony wileński wypadek
wrogiego odnoszenia się do
szkolnictwa powszechnego na tle
życzliwego stosunku innych miast
do swego szkolnictwa i nauczy-
cielstwa jest dziwnie rażący i
przykry. Mimowoli, zatem, nasu-
wa się pytanie, kto temu winien?
A może prawdą jest, że na takie

się do szkoły i
nauczyciela wpłynęli miejscowi
działacze pewnej partji, która nie-
dawno obiecywała zbudować Pol-
skę już nie murowaną, ale szkla-
ną i wprost przenieść WAĆ

IKA.
— Nabożeństwo białoruskie.

Po krótkiej przerwie wznowione
zostały w kościele św. Mikołaja
oddanego litwinom, nabożeństwa
dodatkowe i kazania w języku
białoruskim. Pierwsze nabożeń-
stwo po wznowieniu odbyło się
w niedzielę dnia 12 stycznia r. b.

Sprawy miejskie.
— kKursa dokształcające dla

pracowników miejskich. Magi-
strat m. Wilna projektuje z dniem
3 lutego r. b. uruchomić kursa
dokształcające dla wszystkich pra-
cowników miejskich.

Wykłady odbywać się będą w
lokalu Instytutu Nauk Handlowo-
gospodarczych.

Poza fachowemi wykładami,
 wykładany będzie język polski,

DZ EAN

historja, geografja, ustrój pań-

stwowy, samorządy w dawnej Ro-

sji i państw zaborczychi t. p.

Po ukończeniu kursów kursiś-

ci zostaną poddani egzaminowi,

z tem jednak, że od każdego pra-
cownika miejskiego będą wyma-

gane te wiadomości, które dane-

mu pracownikowi są potrzebne

przy pełnieniu jego obowiązków

w samorządzie miejskim.  (d)

Sprawy wojskowe.

— Termin reklamacji po-
borowych. Z dniem 15 b. m.

upływa ostatni termin wnoszenia

reklamacji przez poborowych rocz-

nika 1909. Spisy poborowych te-

goż rocznika od terminu powyż-

szego są wyłożone w referacie

wojskowym magistratu m. Wilna.

(d)
Sprawy sanitarne.

— Zebranie felczerów. Dnia
12 stycznia w siedzible Central-

nego Związku felczerów Oddz. w

Wiłnie odbyło się walne dorocz-

ne zebranie przy udziale kolegów

z Warszawy.
Po ożywionej dyskusji w spra-

wach organizacyjnych powzięto

następujące postanowienia:

a) żądać u władz powołania

członków Związku do komisji

szacunkowych podatku obroto-

wego celem opinjowania docho-

dów felczerów,
b) przyjmowania  felczerów,

jako najlepiej wykwalifikowanego

personelu pomocniczego do Kas

Chorych i
c) wobec rozwielmożnionego

się partactwa leczniczego, podszy-

wającego się pod tytuł felczera

domagać się ponownej rewizji

dyplomów felczerskich.

— Stan chorób zakaźnych.

Wydzjał Zdrowia Magistratu m.

Wilna w ciągu ubiegłego tygod-

nia na terenie miasta zanotował

następujące choroby zakaźne:

ospa wietrzna 2 osoby, tyfus

brzuszny 4 (2 zgony), płonica 6

(1 zgon), błonica 9 (1 zgon),

odra 72, (4 zgony) róża 7, gruźli-
ca 7(3 zgony), grypa 2, (1 zgon).

Razem zanotowano 115 wypad-

ków zasłabnięć na choroby za-

. kaźne w tem 12 śmiertelnych. (d)

— Lustracja szpitali. W dniu
wczorajszym szpitalna komisja le-

karska z naczelnikiem wydziału

zdrowia Urzędu Wojewódzkiego

dr. Rudzińskim na czele przepro-

wadziła lustrację szpitala dziecię-

cego przy ul. Sióstr Miłosierdzia,

sanatorjum „Toz* przy ul. Letniej,

schroniska dla dzieci gruźliczych

im. Śniadeckich.
Komisja stwierdziia w niektó-

rych lokalach pewne braki, wo-

bec czego wydano na miejscu

polecenie ich usunięcia.

Poczta i telegraf.
— Agencja pocztowa Miko-

łajów. Wileńska dyrekcja poczt
i telegrafów uruchamia z dniem
20 bm. agencję pocztową Miko-
łajów koło Dzisny w pow. Dzi-
śnieńskim woj. Wileńskiego. (d)
— Prezes dyrekcji poczt £

telegrafów w Wilnie inż. Zucho-
wicz wyjechał dnia 12 b. m. na
zjazd prezesów Dyrekcyj Poczt
i Telegrafów do Warszawy.

Zastępuje prezesa inż. a.

d)
— Komunikacja telefonicz-

na ze Szwajcarią. Ostatnio
wprowadzono komunikację tele-
foniczną między Wilnem a wszyst-
kiemi miejscowościami Szwajca-
rj. Opłata za trzyminutową roz-
mowę wynosi 9 franków cent.

d)
Handei i przemysł.

— Starania tartaków wiłeń-
skich. Właściciele tartaków wi-
leńskich zamierzają wszcząć akcję
u władz państwowych o zezwole-
nie na przywóz z Rosji drzewa.
W sprawie tej do Izby Przemy-
słowo-Handlowej ma być w dniach
najbliższych przediożony szeroko
umotywowany memorjał. (d)

Z izby Przemysłowo-
Handlowej w Wilnie. Izba Prze-
mysłowo-Handlowa w Wllnie ko-
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munikuje, że posiada szczegóło-
we informacje, dotyczące możli-
wości eksportu konserw rybnych
do północnej Rumunii.

Zainteresowane firmy mogą
uzyskać odnośne materjały w lo-
kalu Izby P. H. w Wilnie, ulica
Trocka 3.
— Zawieszenie pracy. Ostatnio

z powodu przebudowy fabryki
zawieszono pracę w olejarni wi-
leńskiej, skąd zwolniono kilku-
nastu robotników.

Sprawy szkolne.
— Seminarjum Metropolital-

me. Po ferjach świątecznych wy-
kłady rozpoczęły się 9b.m.Ogól-
na liczba alumnów-studentów Wy-
działu Teologicznego U. S. B. na *
wszyskich kursach wynosi 132, w
czem: na I kursie 33, na I|--27,
na III--26, na IV—26i na V—20,
Vl-ty w bieżącym roku akade-
mickim wakuje.

Alumnów, mających święcenia
jest 63, w tem 6 diakonów, po-
zostali mają mniejsze święcenia.
— Dyrekcja gimnazjum im.

J. SłowackiegowWilnie pragnąc
nawiązać łączność z maturzystami
z lat 1927, 28, 29 oraz zamierza-
jąc założyć Księgę pamiątkową
maturzystów prosi wszystkich by-
łych uczniów gimnazjum im. J.
Słowackiego, którzy otrzymali
świadectwa dojrzałości w tych
latach o podanie swych adresów
i fotografij oraz krótkiej notatki
biograficznej z okresu od chwili
ukończenia szkoły. Adres: Wilno,
ul. Dominikańska Nr. 3. Dyrektor
Gimnazjum im. Juljusza Słowa-
ckiego.

Sprawy Rolne.

— Utworzenie pasieki Spół-
dzielczej. Wileńskie Towarzyst-
wo Organizacyj i Kółek Rolni-
czych wespół z Wileńskiem To-
warzystweri Pszczelniczem przy-
stępuje do organizacji większej
pasieki przemysłowej na zasa-
dach spółdzielczych. W tym celu
w dniu 14 bm. o godz. 17 min.
30 odbędzie się w lokalu Towa-
rzystwa w Wilnie, przy ul. Sie-
rakowskiego Nr. 4 organizacyjne
zebranie.

Ktokolwiek posiadający pszczo-
ły, jednak nie mający odpowied-
niego terenu, czasu lub wiado-
mości, jakoteż osoby chcące po-
siadać swój własny miód, mogą
po dóstarczeniu chociażby jedne-
go ula z pszczołami lub równo-
wartości pieniężnej, stać się człon-
kami powyższej Spółdzielni.

Pasieka umieszczona będzie
w miododajnej okolicy w  pobli-
żu Wilna, połączonej dogodną
komunikacją z Wilnem i pozosta-
wać będzie pod stałym doglą-
dem fachowym.

Sprawy robotnicze.
— Stan bezrobocia. Według

danych statystycznych w ciągu
ubiegłego tygodnia na terenie
miasta Wilna zarejestrowano 3953
bezrobotnych, w tej liczbie męż-
czyzn 3081 i kobiet 872.

Bezrobocie w porównaniu z
poprzednim tygodniem zwiększy-
ło się o 171 osób. (d)

Z życia stowarzyszeń.

— Posiedzenie Naukowe Wi-
leńskiego T-wa Ginekologiczne-
go odbędzie się we czwartek
dnia 16 stycznia rb. o g. 8, w
Klinice  Położniczo-Ginekologicz-
nej USB (Bogusławska 3). O g.
8 m. 30 odbędzie się Walne Do-
roczne zebranie.

— Wiieńskie Tow. Lekarskie.
We środę dnia 15 bm. o godz. 8
w lokala własnym (Zamkowa 24)
odbędzie się posiedzenie nauko-
we Wileńskiego Tow. Lekarskiego.
Na porządku dziennym: prof. Mi-
chejda: Pokaz chorych z Kliniki
Chirurgicznej USB., dyr. Dylewski:
Pokazy chorych z poradni wad
mowy i głosu Kliniki Otolaryngo-
logicznej USB., prof. Z. Orłowski
i Dr. Krotow: w sprawie chole-
cystografji., dr. Rudziński: Wra-
żenia z wycieczki naukowej do
Czechosłowacji i Jugostawji.

—Dzisiaj wieczór poźegnal-
ny Wandy Siemaszkowej w
Związku Literatów. Początek o
godz. 8 wiecz. w lokalu Ostro-
bramska 9.
— Próby chóru męskiego

Związku Organizacji Wojskowych
(Uniwersytecka 6) odbywają się
we wtorki, czwartki i piątki w lo-
kalu Z.O.W. od godz. 7 do 9.

Sądy.
— Sesja wyjazdowa Sądu

Apelacyjnego. W dniach 16—22
stycznia r. b. odbędzie się w
Grodnie sesja wyjazdowa Sądu
Apelacyjnego w Wilnie, w skła*
dzie: wice-prezesa p. Władysława
Dmochowskiego, sędziego S. A.
p. Aleksandra Jodziewicza i sę-
dziego S. O. w Grodnie p. Mie-
czysława Pacewicza, oraz wice-
prokuratora p. Olgierda Kryczyń-
skiego i protokulanta apl. sąd. p.
Wiktora Bukowskiego.

Na wokandzie figuruje około
60 spraw. W tej liczbie 16 stycz-
nia rozpoznana będzie głośna
sprawa lekarzy A. K. z Białego-
stoku i H.A.z Wołkowyska, oskar-
żonych o nieostrożne spowodo-
wanie, wskutek nieudanej opera-

cji, ciężkiej choroby pani Eugenii

Cz. w Wołkowyskui skazanych w

pierwszej instancji na grzywny.
Jak się dowiadujemy, chodzi o
pozostawienie w jamie brzusznej
operowanej osoby serwetki, cospo-
wodowało ciężkie komplikacje.

Dn. 22 stycznia będzie pomię-
dzy innemi rozpoznawana sprawa
Teodora Bubiena i 5 innych

włościan, oskarżonych o napad

na lokal jednej z komisyj obwo-

dowych w okolicach Grodna,
podczas ostatnich wyborów sej-
mowych.

Sprawy białoruskie.
— 6imnazja czy szkoły po-

wszechne? Zarząd główny biało-

ruskiego Towarzystwa oświatowe-

go „Praświta* postanowił doma-
gać się od początku przyszłego

nowego roku szkolnego otwarcia

zamiast gimnazjum białoruskiego

powszechnych szkół, oraz biało-

ruskiego seminarjum nauczyciel-
skiego.

„Praświła” twierdzi, iż obecnie

w gimnazjach białoruskich wy-

chowują się komuniści, którzy

następnie wyjeżdżają do Pragi

Czeskiej lub do Mińska.
Gimnazja białoruskie muszą

być przekształcone na powszech-

ne szkoły biatoruskie, ponieważ

obecnie naród białoruski wymaga
oświaty. Otwarcie gimnazjów bia-

łoruskich może nastąpić za 5 lat.

Przedwczesne otwarcie w la-
tach ubiegłych gimnazjów wywo-

łało w kraju chaos, ponieważ

uczniowie po zakończeniu gimna-

zjów białoruskich nie są przygo-

towani do dalszych studjów, nie
chcą powracać na wieś, lecz po-
zostają w miastach, gdzie zwięk-

szają szeregi proletarjatu i stają
się łatwo narzędziem elementów

wywrotowych.

Kronika policyjna.
— Nieszczęśliwy wypadek.

W sobotę dnia 11 b. m. na stację
Pogotowia Ratunkowego  przy-
wieziono ze złamaną ręką p. Ste-
fana Grabowskiego właściciela
Biura Reklamowego. Lekarz Po-
gotowia po udzieleniu pierwszej
pomocy odesłał chorego do Za-
kładu Roentgenologicznego dla
prześwietlenia.

Gkradzenie sklepu. W dniu
11 b. m. Szabat Benjamin (Mickiewi-
cza 35), zemeldował o kradzieży ze
sklepu, mieszczącego się tamkże kilku
kawałków sukna w różnych kolorach,
zegarka srebrnego i kilkunastu par gum
do butów firmy „Talma“ ogólnej war-
tości 500 zlotyćh.

— Kradzież na stacji kolejowej.
W dniu 12 b. m. Dodo Jan, magazyner
stacji towarowej Wilno, zam. przy ul.
Kurlandzkiej 17, zameldował o kradzieży
4 skrzyń konserw wartości 700 złotych
na szkodę Dyrekcji P. K. P. w Wilnie.
Dochodzeniem ustałono, że kradzieży
po zerwaniu piomby z wagonu dokonali
Sudejko Władysław (Gęsia 10), Raty
szyn Władysław (Cechowy 11), Józef
Charkiewicz (Piłsudskiego 45) i Michał
Koroszuk (Rozbrat 24). Konserwy zna-
leziono w czasie rewizji u pascra Isera
Kodesza (Kijowska 20).
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wielkiej roli że to cham tylko“.

(Przedruk wzbreniony).

Większy był tu ruch niż kiedykolwiek w tym
tygodniu. Przyjechał wielki Ks. Borys, syn Włodzi-
mierza, brat stryjeczny cesarza, na rewję wojsk ko-
zackich, których jest atamanem. Po paradzie odbył
się obiad z udziałem Pelecza. Dużo rozmawiałem
z W. Księciem. (O Polsce mówił, nazywając ją
Rzeczpospolitą, że z tej wojny wyjdzie zwycięsko
i dodał, że o ile głos jego będzie ważył, uczyni,
co tylko będzie w jego mocy, by Polsce stała się
sprawiedliwość z tem zastrzeżeniem, że i Polacy
szczerze i po biatersku rękę Rosjanom podadzą.
W. Książe myśli, że wojna potrwa co najmniej dwa
lata. (lbolewał nad ciężką sytuacją narodu pol-
skiego i zachwycał się sposobem zachowywania się
Polaków od początku wojny. Na zapytanie, jak się
zapatruje na postępowanie rządu rosyjskiego w Ga-
licji, odpowiedział, że straszne i nie do darowania
popełnił pomyłki, że prym w nich wodził kler pra-

 wosławny i że wartoby za to Eulogjusza powiesić.
Na to zauważyłam, że jeszcze jedną osobę w Rosji

Polaków z Królestwa. Jest ich bardzo wielu w obo-
zach otaczających Wabol. Chciałabym dla nich
Gwiazdkę urządzić, by do zmęczonych dusz wpadł
promień choć mały.

Dziś rano był tu p. Malinowski, delegat Pio-
trogrodzkiego Tow. Ofiarom wojny. Dużo mi po-
wiedział rzeczy bardzo pocieszających. Towarzystwo
założyło w Dynaburgu 6 sekcyj. Poproszono mnie,
abym należała do sekcjj oświatowej i ochronkowej.
Pierwsza ma zamiar stworzyć trzy szkółki elemen-
tarne, druga ochronkę, tymczasem na 50 dzieci
bezdomnych, lub osieroconych, gdzie znajdą nie-
tylko pożywienie, ale i nocleg. W szkółkach, o ile
otrzyma się pozwolenie, będzie się wykładać po
polsku i pe rosyjsku. Trudno mi wierzyć, że na-
reszcie dożyłem tej chwili, że wolno będzie swo-
bodnie po polsku czuć, myśleć i uczyć. Jest to
znak, że ciemna moc rządu rosyjskiego złamana,
zdruzgotana. Nemezys dziejowa idzie ku niej nie-
ubłagana, dzierżąc w ręku wysoko krwawą pocho-
dnię, rozświecającą tajnie wiekowego męczeństwa
polskiego narodu. Coraz raniej mi się chce wie-

taki los powinienby spotkać a mianowicie Raspu-
tina. Na co W. Książe odpowiedział, że „on wcale

nie odgrywa,
„Jednak za wiele się o tem mówi*—zauważyłam.

9 grudnia 1915.
Zbliżają się Święta. Pojutrze będzie wilja dla

rzyć, że Rosjanom uda się Niemców wygnać z ziem
zajętych i już przez nich urządzonych. Gdy się sly-

że niewolno teraz w Warszawie
że opustoszałe cerkwie są użyte

szy,
wić po .rosyjsku,
teraz na świeckie zapotrzebowanie

rosyjskie napisy wszędzie zdarte,ckiego, a

został
zachowuja,
niema.

i Wilnie mó-

niemie-
lub

rządu

iż zdawałoby się,

=

— Kradzież prądu elektrycznego.
W dniu 12 b. m. Bornagiel Jozef (Sta-
ra 11), zameldówał o kradzieży prądu
elektrycznego na sumę 130 złotych
przez Smorgoūskiego Eljasza (Wilko-
mierska 28). Bornagiel jest referentem
wydz. elektr. Magistratu.

— Ponłósł płytę marmuru. W
dniu 12 b. m. Lewin Mowsza (Zawał-
na 15), zameldował o kradzieży z po-
dwórku płyty marmurowej wartości
40 złotych, przez Sidorowicza
(Srodkowa 5).

— Pożar.
Wskutek nieostrożnego obcho-

dzenia się z ogniem, w nocy z
dnia 11 na 12 b. m., we wsi Le-
onpol, gm. szydłowskiej, wybuchł
pożar. Spaliły się 2 domy miesz-
kalne braci Borowskich, Jana i
Wincentego, oraz stodoła, stajnia,
chlew i spiżarnia B. Sinki i Jó-
zefa Moroza. (a)

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

Dziś przedstawiente zawieszone. Jutro
rozgłośna baśń Gozziego „Księżniczka
chińska Turandot" w przekładzie E. Ze-
głowicza.

Teatr Miejski w Lutni.
Dziś premjera komedji paryskiej „Pan
Topaz.

— „Królewicz Rak". Ze względu
na nadzwyczajne powodzenie jakiem się
cieszy efektowna baśń fanfastyczna
W. Stanisiawskiej „Królewicz Rak* dy-
rekcja teatru wystawia sztukę tę jeszcze
dwukrotniew sobotę najbliższą 18 b. m.
o godz. 3 m. 30 po poł. i w niedzielę
19 b. m. o godzinie 12 w południe. Bi-
lety już są do nabycia w kasie zama-
wiań.

— „łłysz kościelna" na przedsta-
wieniu pepołudniowem. W niedzielę
najbliższą, ukaże się na przedstawieniu
popołudniowem, po cenach zniżonych
doskonała komedja Fodora „Mysz ko-
šcielna“ z A. Zelwerowiczem w roli
głównej.

POLSKIE RADJO WILNO.
Program:

Fala 385 mtr.

Wtorek, dnia 14 stycznia 1930 r.
11,55. Sygnał czasu.
12,05. Poranek muzyki popularnej.
13,10. Komunikat meteorologiczny.
16,15. Gramofon.
17,00. „Jak nie należy mówić

polsku".
17,20. Audycja dla dzieci.
17,45. Transm. koncertu z Warsz.
18,45. Kącik dla panów.
19,20. Transm. op. z Katowie.
22,25. Muzyka lekka.

INTROLIGATORNIA
„DZIENNIKA WILEŃSKIEGO"
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.

Sport.
Sokół A. Z. S. (20 : 0) waikower.
To co się dziaio dotychczas wśród

najlepszej drużynyny siatkówki było fak-
tami bez dowodów. Ostatnio jednak fakt
niestawienia się drużyny A. Z. S. na
mecz towarzyski z Sokołem sta! się
potwierdzeniem dotychczasowych fak-
tów. Brak karności jaki daje się często
zauważyć wśród azetesiaków stał się
faktem, brak poczucia odpowiedzialneści
za stratę czasu tych, którzy są więcej
sumienni i obowiązkowi przychdząs na
każdy wyznaczony trening lub mecz.

Dotychczas Pi. Z. S$. górował w siat-
kówce, ale teraz kto wie czy ta hege;
monja nie została zachwiana i czy A.Z.S.
zdoła obronić tytuł mistrza i nagrodę
przechodnią.

Sądzę, że azetesiakom mecz towa-
rzyski z drużyną Sokoła bardzoby się
przydał.

Ja. Nie.

GIEŁDA
WARSZAWA, 13.1. (Pat.).

Waluty i dewizy:

Dolary 8,87—8,89—8,85.
Holandja 358,64—359.54—357,74.
Londyn 43,38—42,49—43,27.
Nowy York 8,893—8,913—8,873.
Wypłaty telegraficzne8,911—8,931 —8,891
Paryż 35,01—35,10—34,92.
Praga 26,35—26,41—26,29.
Szwajcarja 172,48—172,91—172,05.
Stokholm 239,12—239,72—238,52.
Wiedeń 125,35—125,66—125,04.
Włochy 46,66—46,76—46,52.
Berlin 212,03.
Gdańsk 173,40.

Papiery procentowe: ZARA,

Pożyczka inwestycyjna 119,50—120,25
— 120, Premjowa dolarowa 67,50—67,75.
5, konwersyjna 49,75, 5%/, kolejowa 46,
10/. kolejowa 102,50, 8”, L. Z. Banku
Gospodarstwa Krajowego i Banku Rol-
nego, obl. Banku Gosp. Krajowego 94,
te same 7 83,25, 8'/ L. Z. T. K. Przem.
Polskiego 82, 8”, ziemskie dolarowe 96.
4',%:, ziemskie 49 — 43,25, 8”, Często-
chowy 60, 4'»;;, Łodzi 45, 6", Łodzi
62,50—62,60, 101, Siedlec 73,25.

Akcje:

Bank Polski 179 — 178,50, Spółek
Zerobk. 78,50, Siła i Światło 91, Lilpop
37,25, Ostrowiec serja B 66, Parowczy
lil! em. 20, Starachowice 21, Lom-
bard 135.

Jana

po

 

 

 

i szkód przyczyniają bez liku. Tu przeciwnie się
dzieje. P. Iwanow wydał surowy rozkaz, by dwór

nietknięty, a oficerowie jego tak cicho się
że nikogo w domu

Istna łaska opatrzności nad nami, że wciąż na

 

zdeptane — zaiste! i
Od paru dni mamy trzaskające mrozy. Dźwina

stanęła. Widocznie Rosjanie przewidują konieczność
cofnięcia się, bo wczoraj wieczorem przyjechało tu
dwóch oficerów, aby zarezerwować Wabol dla szta-
bu korpusu, który lada dzień przejdzie na tę stronę
na miejsce wojsk hr. Grabbe.

Wczorajsi oficerowie dziwne
Tęksnią do pokoju. Woleliby
na co innego!

16 grudnia 1915.
Dnie przechodzą: jednostajnie i względnie ci-

cho. Rosjanie uszanowali święta nowego stylu, front
milczał jak zaklęty. Myślę, że i Niemczy takoż
uczynią, odpłacając pięknem za nadobne, jest więc
nadzieja, iż święta będziemy mieli znośne. Sztab
korpusu jeszcze nie przybył do Wabola i zaczyna
krążyć pogłoska, że hr. Grabbe tu wróci, bo bardzo
ciasno i niewygodnie jest w Róży, a oprócz tego
ma tam stanąć oddział artylerji pułk. Iwanowa,

rzeczy mówili.
iść na Piotrogród, niż

który tyrmczasem się tu zatrzymał. Mówiono mi, że
z artylerzystami jest najtrudniej, że są bezwzględni

porządnych i spokojnych trafiamy ludzi. Może gdzie
indziej inaczejby się zachowywali, w Liksnie i Ki-
rupiu fatalnie się dzieje. Ulważałam, że bardzo rzadko
wojsko przyjmuje się gościnnie, a ja właśnie o to
dbam, bo uważam, że ludzi idących na śmierć żle
traktować nie wolno. Cóż znaczy jakiś płot wywró-
cony, jakieś drzewko złamane wobec tragicznej
doli miljona ludzi idących na śmierć, których młode
życie wywrócone, złamane, zdeptane nieubłaganą
grozą wojny. W lasąch naszych szkody do olbrzy-
mich rosną rozmiarów. Obozów i wojska przybywa
coraz więcej i wszystko to potrzebuje opału, zie-
mianek, szałasów. Tną więc na wszystkie strony, co
widząc włościanie też chcą korzystać i też w lesie
grasują, ile wlezie. Fle pocieszam się ze ponieważ
rzeczy są dla ludzi a nie ludzie dla rzeczy, więc
nie należy tego zbyt tragicznie brać, iż lasu ubywa,
skoro ogrzewa on i daje schronienie tysiącom
zziębniętych ludzi i koni. Mają jakoby naznaczyć
„komisję dla obejrzenia szkód i właścicielom mają
za nie płacić, ale takiego rodzaju instytucje wRosji
są tak kulawe, iż nie będą w stanie osiągnąć celu.

 
 



 - Į
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Z sali sądowej.
Proces kierowników b. Wi-
leńskiego Banku Rolniczo-

Przemysłowego.
Wczoraj przed sądem okręgo-

wym rozpoczął się proces prze-
ciwko czterem dyrektorom b. Wi-
leńskiego Banku Rolniczo-Prze-
mysłowego, cieszącego się dużem
zaufaniem szerokich sfer naszego
społeczeństwa i prowadzącego
rozległe interesa z poważnemi
przedsiębiorstwami.
W charakterze podsądnych po-

ciągnięto do odpowiedzialnošci
kierowników tej instytucji dyr.:
Dyonizego Rozwadowskiego, An-
toniego Jankowskiego, Izydora
Ciecierskiego i Władysława Koziełł-
Poklewskiego, którzy na rozpra-
wie zajmują specjalnie dla nich
ustawione krzesła między ławą dla
oskarżonych i stołem obrony,
przy którym zasiedli adw. adw.
Szyszkowski, Kiersnowski, Flor-
czak i Jasiński.

O godz. 10 rano wyszedł sąd
w składzie pp. Brzozowskiego,
Kalinga i Szpakowskiego.

Oskarżenie wnosi wice-proku-
rator p. Zahorski.

Z pośród 110 świadków, nie
stawiło się 30.

Obszerny akt oskarżenia za-
rzuca podsądnym, że dokonywali
bezprawnych  operacyj banko-

W początkach 1925 r. Min.
Skarbu przyznał rolnikom z woj.
wileńskiego ulgowy kredyt, t. zw.
„Siewny”, na zakup nasion w
kwocie około 300.000 zł.

Pieniądze te oddano do dy-
spozycji państwowym bankom
Polskiemu i Gospodarstwa Krajo-
wego, a samą repartycję śród
ziemian, powierzono Wil. Banko-
wi Rolniczo-Przemysłowemu, zw.
„Rolbankiem”.

Według ustanowionego trybu,
potrzebujący kredytu rolnicy za
pośrednictwem zw. ziemian lub
bezpośrednio zwracali się do
„Rolbanku*, a na zabezpieczenie
żądanej pożyczki składali trzech-
miesięczne weksle własne z ży-
rem dwóch innych ziemian.

„Rolbank” weksle te redyskon-
tował w bankach Polskim lub
Gosp. Kraj. W razie niemożności
wykupienia weksli udzielane były
prolongaty na następny okres
trzechmiesięczny.
W tym wypadku dłużnicy wy-

stawiali nowe weksle i znowu
składali je „Rolbankowi*, który
zobowiązywał się po załatwieniu
formalności z bankami Polskim
lub Gosp. Kraj. zwrócić poprze-
dnio złożone weksle. O ile dłużnik
częściowo wnosił pieniądze na-
stępne weksle poobligacyjne były
wystawiane na odpowiednio mniej-
sze kwoty.
W ten sposób tranzakcje te

wskutek niepomyślnych konjun-
ktur gospodarczych znalazł się
w ciężkiej sytuacji. W kasie zbra-
kło pieniędzy na bieżące mani-
pulacje.

Z dyspozycji dyrektorów insty-
tucji złożone weksle zamienne od-
dano do redyskonta w B.P.i
B. Gos. Kr., a uzyskaną z tego
źródła gotówkę miast obrócić na
wykupienie poprzednio wystawio-
nych weksli, zużywano ją na
opłacanie pilnych podatków, opłat
personelu itd.

Te manipulacje trwały całe
miesiące, a przez ten czas coraz
więcej weksli już opłaconych w
„Rolbanku” protestowano o czem
B. P. i B. G. Kr. uwiadamiał
„Rolbank”, grożąc wszczęciem
przeciwko wystawcom kroków
egzekucyjnych.

Dyrektorzy „Rolbanku” usilnie
zabiegali i kierowników państwo-
wych banków o cierpliwość obie-
cując wykupić te weksle w naj-
bliższym czasie.

Taka sytuacja trwała, aż do
marca 1926 r. wreszcie pod na-
porem członków Rady Naczelnej
„Rolbanku* podniesiono przyłbi-
cę i ujawniono istotny stan banku.

Wskutek tych manipulacji
skrzywdzono 94 osoby na ogólną
sumę 76,356 zł.

Po odczytaniu aktu oskarże-
nia sąd oddał głos podsądnym,
którzy kolejno składali wyjaśnienia.

złotego, cofnięcie kredytów dla
przemysłu wobec czego przed-
siębiorstwa, którym  „Rolbank*
udzielił poważniejszych pożyczek
zbankrutowały.

Na domiar złego wierzyciele
banku masowo żądali zwrotu
wkładów, co zmusiło ich jako
kierowników do manewrowania
gotówką rozporządzalną.
W tym czasie bank pertrakto-

wał z grupą finansistów z Rygi,
którzy mieli odkupić cały bank,
lub część jego agend i wnieść
nowe kapitały, któreby umożli-
wiły zaspokojenie wszelkich zo-
bowiązań.

Tymczasem pertraktacje te
skończyły na niczem, wobec cze-
go bank znalazł się w położeniu
bez wyjścia. B

Po przerwie obiadowej sąd
przystąpił do badania świadków
wyznaczonych do przesłuchania
na poniedziałek.

Świadkowie zeznają drobiazgo-
wo i są zasypywani pytaniami
sądu i stron.

Dziś od g. 9 rano w dalszym
ciągu sąd będzie przesłuchiwał
świadków. Kos.

Z KRAJU.
Okradzenie poczty
w Dereczynie.

 

ra Podliszewskiego pocztę w
dwóch workach, zamkniętą w
skrzynce pod jednem z siedzeń.
Pocztę tą Podliszewski miał zdać
w Zelwie o godz. 7 ambulansowi
poczt. pociągu Warszawa—Bara-
nowicze. Gdy nadeszła chwila na-
dejścia pociągu, Podliszewski ze
zdziwieniem skonstatował, że z
zamkniętej skrzyni worki zniknę-
ły. Jak się później okazało, w
jednym z nich były zwykłe prze-
syłki pocztowe — drugim 400 zł.
gotówką. Zaalarmowana poličja
wszczęła. niezwłocznie dochodze-
nie i na miejsce wypadku udał
się komendant powiatowy P. P.
kom. Krzeczkowski.

Według ostatnich informacyj,
po pewnym czasie worki z pocz-
tą zostały znalezione, lecz bez
gotówki. W związku z tem zosta-
ło zaaresztowanych kilka osób.

Pochwycenie na granicy so-
wieckiej dwóch gimnazi-

stów warszawskich.
Na odcinku granicznym Ru-

bieżewicze — Domaniewo ujęto
dwóch uczniów z gimnazjum war-
szawskiego, którzy za namową
płatnych agitatorów komunisty-
cznych usiłowali 'zbiec do Rosji.

(a)
Napad bandyty.

Onegdaj wieczorem na prze-
chodzącego lasem Barczewskiego

zażądał pieniędzy. Steroryzowany
Barczewski odał bandycie wszyst-
ką posiadaną przy sobie gotówkę
w sumie 125 zł. W wyniku zarzą-
dzonego pościgu bandyta Łysio-
nek został aresztowany. (a)

Zatonięcie przemytników
z wozem.

Na jeziorze Czerniawka, w re-
jonie odcinka granicznego Manie-
wicze, utonęło dwóch przemytni-
ków żydów wraz z wozem, nała-
dowanym zbożem, które usiłowa-
li przemycić do Rosji sowieckiej.

Zydzi Rozenwejgi e: po:
achodzą z Polesia.

Koniokradztwo.
Ostatnio w powiecie molode-

czańskim zauważono kilka wy-
padków kradzieży koni.

Nocy ubiegłej nieznani spraw-
cy skradli dwa konie na szkodę
Chudziela Jana, zam. we wsi Wi-
dziewszczyzna, gm. kraśnieńskiej,
oraz na szkodę Bohdana Andrzeja,
zamieszkałego tamże.

Wartość koni wynosi 850 zł.
Również w powiecie dziśnień-

skim zanotowano kilka wypadków
kradzieży koni.

Na szkodę mieszkańców wsi
Łopuciny, gm. dokszyckiej, Jac-
kowskich Sergjusza i Antoniego
skradziono z zamkniętej stajni 2
konie, wartości wzł. (a)

6 +

wych, zužywając pieniądze, lub
weksle klijentów, zamiast na po-
krycie terminowych zobowiązań

były przeprowadzane ku wszyst-
kich zainteresowanych zadowole-
niu, aż do połowy września 1925.

Od tego czasu „Rolbank“

do winy

wekslowych, na inne cele. złożyły się n

 

Od dnia 10 stycznia 1930 roku będzie
wyświetlany rewelacyjny film:Miejski Kinematograf

Sala Miejska ul. Ostrobramska 5

BLOUPUNUDUDKJRA DZIŚ! Największa sensacia XX wieku. Wspa-
R - „nialy tryumf genjuszu ludzkiego. Cud techniki.x„HELIOS“9

Wileńska 38. (QQ dzy”) W rol. główn.:
życu oraz na mi

BŁUPUPIUPUDKLZA dzieży dozwolone. UWAGA! Ze względu na 3 godz. trwanie seansu

skich dokonanemi

 

ul

Wszyscy oni nie przyznali się
i twierdzili,

wynikł nie wskutek ich winy,

„OD EGIPTU DO PALESTYNY"
walki w Palestynie) Dramat w 10 aktach z autentycznemi zdjęciami ostatnich walk Arabsko-Żydow-

przez jednego ze śmiałych eperaterów francuskich. Cena biletów: Parter 1 zł.,
ulgowe 50 gr, balkon 4U groszy. Kasa czynna od godziny 3 m. 30. Początek seansów od g. 4. N

KOBIETA na KSIĘŻYCU
zdrości, wierności. Najmonumentaln. arcydzieło genjalnego Fr. Langa (twórcy obrazów:

W dniu 9 b. m.
iż kryzys czajem odjechał sa

a
a to: załamanie się

(Ostatnie
krwawe

 

Niesłychanie sensacyjny dra-

„Nibelungi“, „Metropolis“ i „Szpie-
bożyszcze kobiet WILLI FRITSCH i czarująca GERDA MAURUS. Akcja toczy się na ziemi i na księ-

ędzyplanetarnym statku rakietowym podczas lotu na księżyc. Rozwiązanie zagadki księżyca. Dla mło-
uprasza się Sz. Publiczneść o punktualne przyby-

cie na początki seansów o godz. 4, 7 i 10-ej.

 

Dziś! Najnowsze Rewelacyjne
Arcydzieło współpracy Joe
May'a i Eryka Pommera

GUSTAW FROHLICH oraz ALBERT STEINRUCK.
S «Hollywood»

MICKIEWICZA Ne 22 MOTTO: Na

ASFALT Potężny dramat z życia współczesnegowielkiego
miasta. W rol. gł. Najpiękniejsza na firmamencie
filmowym, wschodząca gwiazda BETTY AMANN,

sliskim wielkomiejskim asfalcie tak łatwo się pot-
knąć... Ja się boję, tak strasznie się boję... Ulicy... Specjalna ilustracja muzyczna. Początek o g. 4, 6, 8 i 10.20 w.

 

| DZIŚ! Rekordowy sukces. Rewelacja filmowa.
Najnowsze i najlepsze arcydzieło genjalnego Conzada Vejita, i zadziwiłEg LUX"|

ul. Mickiewicza Nr. 11.

Dziś! Największa sława ekranu, niezrównana DOLORES DEL
obrazów „Anioł Ulicy" i „Siódme Niebo* Charles Farrel w
„tancerka*. Obraz ilustruje szereg postaci histor. czasów cara
mantyczne przygody Wielk. Ks.

Kino „PICCADILLY“
UL. WIELKA 42. Tel. 17-85.

| KURSY KIEROWCÓW SAMOCHODOWYCH

Dziś! To czego Wilno nie widziało!
Pierwszy raz w Wilnie film p. t.:

 

POLSKIEKino. „WANDA”
Ul. WIELKA 30. Tel. 14-81.

życie i Przyszłość Kobiety
sów.

 

 

Stowarzyszenia Techników Polskich w Wilnie | DZIERŻAWY
* A ul. ORC As — Tel. 13—30.
rzyjmują zapisy de grup: XLV Amatorskiej dla Pań | Panów z nauką p z

5 tygodniowa | XLVI 7awodowei z nauką ?. ', miesięczną. Matek ps kla,
Początek zajęć w dniu 22 stycznia r. b. śiwienia iw AS

Dla łatwiejszeyo openowania teorji do dys„ozycji sluchaczy są aja ce Meczatc: =
silniki od 4 do 12 cylindrowych, wszelkie części podwozia, W specjalnie|| “263 i0wo. ZO 2
urzadzonej sali doświadczalnej odbywa się indywidualne szkolenie pra-
ktyczne regulowanie silników, karbiuratorów, gustawianie zapłonu
„MAGNETO" | „DELCO*. Szkolenie w prowadzeniu samochocu odbywa
się na czterech typach nowoczesnych, samochodów, bez ograniczenia
ilości godzin jazdy. 1

GWARANTUJE SIĘ UKONCZENIE KURSOW I ZLOŽENIE EGZA-
MINÓW BEZ DODATKOWEJ OPLATY, ULATWIA SIĘ OTRZYMANIE
POSADY ZA POŚREDNICTWEM KURSÓW,

| Zapisy Przyjmuje I informacji udziela sekretarjat kursów codzien-
nie od godz. 12-ej do 18-ej przy ul. Ponarska 55. Tel 13—30.

Przy Kursach czynne są warsztaty remortowe dla samochodów
| clągówek rolniczych. —50

-airiawy
o dobrej glebie i łąkach
z inwentarzem lub bez,
ewentualnie z młynem
lug gorzeinią poszukuję.
Informacje: Stycżniowa 3
„Wilopał* tel. 18 — 17.

30—0

 

NAJLEPSZY
WĘGIELz

'oncernu „PROGRES*
oraz koks wagonowo I od jednej tonny“
w szczelnie zamkniętych i zaplombowanych

wozach
dostarcz» PrZeUSłaWicdelstWo Bandlowo- Przemysłowe

M. DEULL su:od r. 1890
Biuro: Wilno, Jagiellońska 3—6, tel. 811
Składy węglowe: Słowackiego27,tel. 14—46.

—00

ŹRÓDŁO
SPRZEDAŻY W Ę G L A

Górnośląskieqo najlepszego gatunku

Kone. G I E S c H E kaka
Kopainie: Cieofas,Frankienberg, Wilhelm, Carmer

i RI hthofen. —10

JAGIELLONSKA 6, tel. 14—97,
Dostewa od 1 tony w wozach plombowanychawAAAR BO Ann IA)4 dokDLA

Halio! Radjoamatorzyti!
Niema przykrošci noszenia akumulatorėw do
ładowania. Wystarczy zatelefonować 16-72,a
akumulator będzie zabrany, naładowany i do-

starczony do domu.

Wypożyczenie. Naprawa. Zamiana na „PETEA”.

firma MICHAŁ GIRDA
Szopena 8, tel. 16-72. 29 D3 
 

PIERWSZE

który wszystkich oczarował, wzruszył

Film z zakresu Higjeny.
tylko dla panów i 15 b. m.

czątek seansów o godz. 4, 6, 8,15 i 10.30 w. Ze względu na charakter filmu uprasza się e przybycie na początki sean-
Film wyświetla się bez ilustracji muzycznej.

 

STARA WIEŚ

a Celestynowem.

Komunikacja dogodna.

zalesione od 750 m* do 3000 m*.
Sprzedaż na raty.

Zgłoszenia i informacje:

 i Czopki . “
, bemoroidalne +>Varicol

ją suwoją ból, swędzenie,
;.. zmniejszaj

pieczenie,
  

 

PIĘKNE PARCELE LEŚNE
są zaraz do nabycia pomiędzy Otwockiemn

Stacja kolei na miejscu w lesie.

Starodrzew do 100 lat. — Działki wszystkie

3091-14 o

Główny Zarząd Ordynacji Zamojskiej
Dział Parcelacji:

Warszawa: Żabia 4, tei. 2—89.

 

Gąseckiego
kogutkiem)

krwawien
zy, żylaki —Sprzedają większe apte:

 

Wydawca: ALEKSANDERZWIERZYŃSKI.

CHOROBY PŁUC

chorób płucnych,
uporczywego, męczącego kaszlu i

stosują p. p. Lekarze:

„Balsam Thiocolsn—Age"
który ułatwiając wydzielanie
wzmacnia erganizm i samopoczucie
oraz powiększa wagę ciała

Używa się za poradą lekarza.
Sprzedają apteki "11 29 6

 

Gruźlica płuc jest nicubłaganą i corocz-
nie, nie robiąc różnicy dla płci, wieku i sta-
nu, kosi miljony ludzi —Przy zwalczanin

bronchitu. grypy
P.

się plwociny
« hboerege

i usuwa kaszel

 

górnośląski
kaloryjności, wagonowo i detaliczn

pół tony poleca:

 

  

 

 |  

WEGIEL
i dąbrowiecki o wysokiej

dostawą w zaplombowanych wozach od
—lo

WILEŃSKI SPÓŁDZIELCZY:
SYNDYKAT ROLNICZY
WILNO, Zawalna Ne 9, tel. 323.

ie z

 

 

Drukarnia „Dziennika Wileńs' iego”, ul. Mostowa 1,

 

  

 

  

  
  

      

  

 

„Mężczyzna
Maska C. Vejdta prze-

w dramacie milosnym
Cud charakteryzacji.į 266 Niesamowita historja życia lekarza-potępieńca.

z Przesziošcią chodzi tu SalėsRAL, paika wzlotów. Nadzwyczajna treść. Początek seansówo g. 4.

RIO jako TANCERKA z MOSKWY oraz bohater
roli Wielk. Ks. Michała w wstrząsającym dramacie
tu: Mikołaja Il, jego dwór, działaczy bolsz. oraz ro-

Michała. Prawdziwa miłeść góruje ponad wszelkie przesądy i różnice klasowe.

UWAGA! Dnia 14 b. m.
tylko dia pań! Po-

IN7OKJUII
dla psychicznie chorych

|-140.Gdlilerga
w Pruszkowie telef. Nr. 35.

Najnowsze metody leczenia.
Cena 16—25 zł. 200190

ME"
B

 

 
 

 

Dbajcie o zwóje zdrowie|!
„Śzwajcatskie Garzkie Ziała"

(z marką „Kogut”) są stosowane
przy cherobach żołądka, ki-
szek, obstrukcji i kamieni

© żółciowych.

» SZWAJCARSKIE GORZKIE ZIOŁA «
są naturalnym łagodnym środkiem przeczyszcza-
jącym, ułatwiającym funkcje organów trawie=
nia i działoejącym przeciwko otyłości.

Sprzedają po 2 zł za pudełko aptekii skła-
dy apteczne 667—29 k

NAJKORZYSTNIEJ "="
kupuje się towary galanteryjne gwarantowanej
dobroci u GŁOWIŃSKIEGO. Polecamy różne
nowości sezonowe w bławatach i galanterii,

oraz pończochy i skarpetki modne.

Uwaga! — Wileńska 27.

   
   

nickiego z Dereczyna do st. Zel-
wa, wioząc pod opieką kondukto-

mat miłości i nienawiści, za- R

utartym zwy-
mochód Zier-

padł

opatrunkowych.

Anatola,
nowicze, gm. woropajewskiej, na-

mieszkańca wsi Siema-

znany bandyta Konstanty
Łysionek i pod groźbą karabinu

    

T-wo dla HANDLU APTECZNEMI i Perfumeryjnemi Towarami

i. B.SEGALIL wwILNIEsp.Akc.
Podaje do wiadomości 5z. Klijenteli, że skoncentrowało całą działalność

i uwagę swą na

SKLEPIE DETALICZNYM przy CENTRALI, TROCKA 7,
który został zaopatrzony w wielki wybór towarów:

1) Aptecznych, DjetycznychiChemicznych. 2) Perfumeryjnych, Kosmetycznych
i środków do pielęgnowania urody twarzy i ciała. 3) Chirurgicznych i środków

4) Artykułów Gospodarstwa Domowego.

 

  

    

   
  
  
     

 

 

CENY PRZEKONTROLOWANE i ZNACZNIE ZNIŻONE.

 

  

 

27D

Zamówienia przyjmuje się również telefonicznie — telefon Nr. 542 — i zostają
dostarczone tego samego dnia.

Obsługa staranna

 

Swędzenie ciała orsz
rzuty skórne usuwa

KREM L
(z Kegutkiem)

Jest to idealny, nieszkodliwy kosmetyk, u-
| suwający wady naskórka tak u dorosłvch jak

wszelkiego rodzaju wy Ze”: legit. uczniowską
wyd. przez Gimna-

zjum im. Słowackiego na
imię Witolda Krajewskie-AIN-AGE —300
go—un. się. 1107

Zoob. książkę wojsk.

 

 

1_u dzieci. R. M. Sp; W Nr. 5333. wyd. przez 13 Pułk
Ułanów na imię Fran-

pz ciszka Sienkiewicza, zam.

. . Oryginalna maść z Ko- | we wsi Mackiełły gm.

Odmrożenie. gatkiem) „MROZOL“, Gierw. un. się. 1102

wstałe od odmrożenia Sprzedają apteki i składy apteczne.

 

| LEKARZE |

D-1. BLUKOWICZ
Choroby weneryczne,
skórne, syfilis. UI. Wiel-
ka 21, tel. 9—21. Przyjm.
od 9—1 i od 3—8 pop:

1075—4
pmmAAii M

Doktór B. SZYRWINDY
Choroby weneryczne
skórne, syfilis. Sztuczne
słońce górskie, rentgen.
Wielka 19, od 9—1 i 3—7.
1103—1 WZP.77

AKUSZERKI.
Marja Laknerowa
Przyjmuje od godz. 9 do
7 w. Kasztanowa 7 m.5

w.Z.P 60

 

Kupno

Sprzedaż

 

PIANI-
NAi

FORTE-
I PIANY.

światowej sławy
„Arnold Fibiger“

(nie ma nic wspėlne-
go z firmą Bracia A.i

K. Fibiger), Pleyel,

 

Bechstein, Bluethner,
Drygas, Sommerfeld

etc.

K. DĄBROWSKA.
WILNO, ul. Nie-
miecka 3, m. 6.
Sprzedaż i wyna-

jęcie. 17—s9      PROSZEK ių

BGN:
Li niais

BÓL GŁOWY
OSTRZEŻENIE!

Chcąc nabyć proszki naszego wyrebu, należy prz;
kupnie AKCGNTOWAC i wyražnių żądać ORY.
GINALNYCH proszków z „KOGUTKIEXĆ—
„MIGRENO - NERDOZIN" GĄSECKIEGO,
znanych od lat trzydziestu. Zwracajcie uwagę i od-
rzucajcie UPORCZYWIE POLĘCANĘG naśłado-

wnicłwa w podobnem do naszego opakowania.
Cena 15 groszu proszek.

  

  

  

 

 

Do sprzedania tanio
ładne biurko, stół

i etażerka. Objazdowa 6,
m. 7. 1087—0

KARTOFLE
wyborowe do sprzedania

3 gr. kilogram
D-H WILOPAŁ
Stvczniowa 3, tel. 18—17.

32—2

Do sprzedania
kanapka dwa fotele i
stolik pod mahoń kryte
gobelinem Kalwaryjska8
m. 11 wejście od kuchni.

28—s1

  

lecz L god Dani „Aa kwit lombardowyg.
Z (Biskupia Ne 12)

714759 Nr. 61244 un. się. 34

Fortepian
„Szroedera* w dobrym
stanie okazyjnie do sprze-
dania. Hetmańska 2, m.4,

Mieszkania

i pokoje

d 10 — 12 pop. 74—0 Umebłowany pokój
seen airiai 2. -DIBKkTĘpującem.: -wejś-

NOWOŚĆ! <iem z wygodami dla sa-
motnego do
Aleja Róż 46.

wynajęciai 2 ń!Poleca się, uwadze Pań! 1060—s0Aparaty do robienia koł-
 dunów i pierożków; =

cena tylko 1, — zł. wynajęcia w cen-
Oszczędność pracy i Do eby b. ciepłe 2

czasu 75' ę. pokoje z kuchnią centr.
Znaleźć można tylko egrzewanie. — Dow. się4 w firmie

ST. KRAKOWSKIEGO
Wilno—ul. Wieika 49

Gdańska 6, od 4 — 7 g.
Sklep kapeluszy „Marja“.

1084—1

 

tel. 14—36.
Sprzedaž hurtowa i de- GRĘ 2
taliczna. 28—s1 Do wynajęcia 2 po-

koje, suche, cie-
płe i światłe z osobnem
wejściem dla solidnych
osób ul. Piwna 11—2.

1078—0

 

Zatwierdzone przez M.
S. W. Biuro Reklamowe

Stefana GRABOWSKIEGO
w Wilnie, Garbarska 1,

tel. 82.
NEKROLOGI, ogłoszenia
i inne reklamy do pism

 

Pl słoneczny z bal-
konem do wynaję-

cia ul. św. Anny 2 m. 2.

2 pokoje ciepłe słonecz-
ne z wygodami i uży-

walnością kuchni. Nowo-
gródzka 20—5.

PRACA

MŁODA
inteligentna panienka po-
szukuje posady ekspe-
djentki. Ma poważne re-

miejscowych i zamiej-
scowych, a także ogło-
szenia przez Radje za-
łatwia na warunkach naj-
bardziej dogodnych i po
cenach bardzo tanich.

ZGUBY

 

    

 
  

  

Chcesz otrzymać posadę? |
Musisz ukończyć kursy
facho we  korespon- |
dencyjne prof. Sekuło- |
wicza, Warszawa, Żóra- :
wia 42-4. Kursy wyuczają |
listownie: buchalterji, ra-
chunkowości kupieckiej, |
korespondencji handlo- |
wej, stenografji, nauk |
handlu, prawa, kaligrafji, ł

pisania na maszynach, |
towaroznawstwa, angiel- |
skiego, francuskiego, ;
niernieckiego, pisowni, |
oraz gramatyki polskiej.
Po ukończenju šwiadec-
two. Ządajcie prospek-
tów. 1605—11

AGENCI LOSOWI.
Płacimy najwyższą pro*
wizję, zwrot kosztów po»
dróży. kasę chorych.
Agentom wykazulącym
się obliczeniem innych
banków płacimy stałą
pensję. Bank Kredytowy,
Stanisławów. 781- 13

Qsrodnik i Kucharz
samotny poszukuje

posady od lutego. Pocz-
ta Bieniakonie, Majątek
Stoki, Ignacy Moszko. +

1110

NAUKA

NoE francuska po-
szukuje lekcyj jęz.

franc.—Plac Marji - Ma-
gdaleny 4, m. 2 od 6—7
po pol. 1071—0

 

 

Kozery zdolny z
matematyki i fizyki

potrzebny do ucznia |V
klasy Mickiewicza 22 m, 8
od 5—6. 1106

Sprawy

majątkowe

DZ drewniany ze staj- j
nią murowaną į 0g- į

rodem 250 sąż. na Sołta- 2

—
-

  
ZS. książeczkę woj-

skową wyd. przez
PKU — Wilejka na imię
Antoniego  Maciejkowi-
cza, zam. we wsi Onosz-
ki, gm. Dołhin.—un. się.

707—0

Ze”: ks.
przez

na imię Michała Sucho-
rzewskiego roczn. 1901
zam. 'f. Olszczyzna, gm.
Hułubickiej, un. się.

 

wojsk. wyd.
PKU Wilejka

ZS”. ks. wojsk. i dow.
oseb. wyd. przez

Star. Dzisna i PKU Swię-
ciany roczn. 1906 na imię
Hirsza Sragowicza, zam.
Głębokie, ul. Jatkowa 7,
un. się. 21—0

GUB. dowód tožsa-
mości konia serji D

Nr. 649261 wyd. na imię
Samuela Brojdo — unie-
ważnia się. 704—0

 

z ks. wojsk. wyd.
przez PKU—Lida,

paszport za Nr. 138518
Oraz akt obyw. polsk.
Nr. 2266 na imię Sien-
kiewicza Jana, zam. w
Lidzie przy ulicy Piaski
Nr. 72 unieważnia się.

1069—0

'kowość na godziny. W.

" Redaktor odpowiedzialny: KAZIMIERZ HAŁABURDA,

niszkach Nr. 5 do sprze-
dania. Wiadomość Dziel- |
na Ne 7. 1043—2

ferencje ul. Łokieć 6—4.
gr.—s0

-———————
 

 

BUCHALTER Posesį
rewident - rzeczoznawca. i i
Badanie i kontrola ra- į skladajaca 565 Nosdomów o 5 mieszka-

niach po 5 i 6 pokoi,
placu 2,700 metr. kw.
z długiem bankowym

chunkowości. Analiza bi-
lansów. Prowadzi rachun-

Rakowski Karpacka 5.95 sprzedamy za 3,600 |——— k Galai LŽ ( 4
i om H-K. „Zacheta“ į

Lasiępcy Losowil | Mickiewicza 4, *tei.
140

1,000 lub 2,

 

Płacimy Wam przesz-
ło 3 raty prowizji, kosz-

 

 

ta Raczy patent. Ze *
względu na nowość do- ' r
tychczas nieznaną zape- lok dolarów h- |
wnione kolosalne zyskil | Uokujemy natyc

miast na |-szą hipote-Początkujących poucza- kę domu w. Wilniė.
my. Oferty składać: Lwów

  Dom H-K. „Zachęta'*Skrytka OO BA Mickiewicza 1, el. |
EEoniników 9—05. 13—s0

|
poszukuje pokoju przy RKT i asa

rodzinie inteligentnej Biedak
wzamian za udzielanie 3
lekcji języka francuskie- — Co słychać z Karo-
go lub '/ niemieckiego. lem?
Przygotowanie do matu- Źle. Musi odżywiać się
ry, konwersacja, dobra wciąż jednakowo i wcale

wymowa. dres: Mako- mu to nie służy.
wa 15(Węglowa 12 front) — Katar kiszek czy .
„Ochrona Kobiet", 7—9 może rak żołądkowy?
wiecz. lubfpiśmiennie. — Nie, koza|

971 ONEMISTSS 


