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„Dziennik Wileński'* wychodzi codziennie,
z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.
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Opłata pocztowa ulszczono ryczałtem.
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4. P

ZZielińskich JULJA CHEŁSTOWSKA
po długich i ciężkich cierpieniach opatrzona św. Sakramentami zasnęła

w Bogu dnia 13 stycznia 1930 r. preżywszy lat 63.
Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Giedyminowskiej 32 do

kaplicy na cmentarzu po-Bernardyńskim odbyła się w dniu
o godz. 4 po pol.

W dniu 16b. m.

15 b. m

o godz. 9 zrana nabożeństwo żałobne poczem
nastąpi pogrzeb na tym że Cmentarzu.

O czem zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku.
1116—1 0

 

SYNOWIE, SYNOWA ! WNUCZKA.
Sa

W piątek 17 stycznia, jako w pierwszą bolesną rocznicę śmierci

Š. + P.

JOZEEA MAJEWSKIEGO
odbędzie się nabożeństwo żałobne w kościele Dominikańskim o godzi-

nie 9-ej rano.

Q czem zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku
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DdAAA 0040A ADD
KOLDUKACYJNE KURSY WIECZOROWE
z programem gimnaz. państwowych

m. Komiji Eitkac Narodowej” .
w Wiinie — ul. Biskupia Xe 12, m. 6.

Przyjmują wpisy: do kl. 4,
Oraz do grupy przygotowawczej do egzam. wstępnego do

Państw. Szkoły Techn.

Lekcje od godz. 4 i pół po poł. 1068—3o
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6, 8 gimnaz.
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Sprawa zmiany art. 25 w Sejmie.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Na środowem posiedzeniu Sejmu niespodziewa-
nie wynikła dyskusja
zmiany art. 25 Konstytucji.

P. min. Moraczewski
jednak wskutek swego tonu,

z okazji wniosku

wystąpił z. wielką mową,

KI. Narodowego w sprawie

która wywołała
nielicującego z trybunem parlamen-

tarnym a tymbardziej z wystąpieniem ministra, powie w niesmak.
P. min. Matuszewski i pos. Podoski z BB. powtarzali argumen-

ty „Słowa* wileńskiego, że Klub Narodowy przez ten , wniosek
uchyla także możność poboru rekruta.

Odpowiedział im pos. Komarnicki (Kl. Nar.), który przypomniał,
że Stronnictwo Narodowe w swem projekcie konstytucyjnym uważa,
że uchwalanie doroczne rekruta jest niepotrzebne, gdyż winno ono
być uchwalone raz na zawsze w drodze ustawowej, a jedynie zmiany
miałyby być uchwalane każdorazowo.

Pos. Rataj w świetnem przemówieniu
p. min. Matuszewskiego,

a nawet daleko odbiegającej
enuncjacji
ministra i parlamentarzysty,
towarzyskich.

ulminacyjnym punktem jego wystąpienia było

wystąpił
jako nielicującej

przeciw formie
z godnością

od form

stwierdzenie
faktu, żew projekcie zmian Konstytucji B. B. znajduje się istotą rze-
czy, o którą chodzi we wniosku Ki. Nar., t. zn. aby okres odrocze-
nia Sejmu nie był wliczany do okresu przeznaczonego dla Sejmu
celem rozpatrzenia budżetu.

Dyskusja nad expose rządowem zawierała deklarację Centrolewu,
które oświadczało gotowość poparcia rządu w razie zastosowania się
jego do konstytucji i przestrzegania ustaw.

W imieniu Kl. Nar. przemawiał pos. Winiarski.
Sród zgłoszonych wniosków nagłych znajduje się wniosek PPS.

o wyborze nadzwyczajnej komisji śledczej do zbadania sprawy pod-
słuchu telefonicznego.

Nowy minister rolnictwa.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W najbliższych dniach będzie mianowany  mini-
strem rolnictwa były senator Leon Janta-Połczyński. Pochodzi on z
Pomorza, jest wybitnym działaczem ziemiańskim, grawitującym do

Otwarcie zakładów azotowych.
(Telefonem od własnego korespondanta).

WARSZAWA. Na otwarcie zakładu w Mościcach wyjeżdża dn.

sanacji.

18 b. m. P. Prezydent, p. premjer Bartel oraz pp. ministrowie:
Kwiatkowski, Matuszewski i Leśniewski.

Transiokata w żandarinerji.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Dotychczasowy zastępca dowódcy
stanowisko dowódcy l-go dywizjonu

a dotychczasowy dowódca |-go dywizjonu przechodzi
mjr. Popowicz przechodzi na
žandarmerji,

żandarmerji

na stanowisko dowódcy dywizjonu żandarmerji w Grodnie.

Strajk drukarski w Krakowie.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Sytuacja strajkcowa drukarzy w Krakowie
ostrza się.

za-

 

 

L tałej POlSKI.
Znowu krematorja.

Co pewien czas Departament
Sanitarny Min. Spraw Wewnętrz-
nych występuje z projektem u-
stawy o budowie krematorjów.
Dowiadujemy się, że obecnie
znowu wystąpił z takim, projek-
tem do uzgodnienia z Min. Wyz-
nań Rel. i O. P. traktując spra-
wę krematorjów, jako nagłą.

Podziwiamy niezwykłą troskę
M. S$. Wewn. Wygląda to tak, jak
gdyby większego zmartwienia na-
sza biurokracja ministerjalna nie
miała. Polsce brak jest obecnie
co najmniej 200 tysięcy mieszkań,
ludność żyje w niesłychanie nie-

hygienicznych warunkach, a De-
partament Sanitarny najwięcej się
martwi o budowę pieców do
smażenia nieboszczyków. Niema
pieniędzy nietylko na budowę do-
mów nowych, ale na dokończenie
już rozpoczętych. Polska przeżywa
ciężki kryzys budowlany. Na kre-
matorja jednak pieniądze gotowe
się znaleźć. |

Podziwiamy politykę państwo-
wą niektórych naszych dykaste-

ryj! (Kap).

(PECJALNE OSTRZENIE ŁYŻEWUJ
do jazdy zwykłej i figurowej

I. MIECZKOWSKI
Pracownia Wyrobów Stałowych

Wilno, Uniwersytecka 4.

  

  

Mostowa 1.
    

PAPA.   

sejm.
WNIOSEK W SPRAWIE REWIZJI ART, 25 KONSTYTUCJI.

Expose ministra

WARSZAWA, 15.1. (Pat). Po-
siedzenie Sejmu z dnia 15.1. Prze-
wodnictwo objął wicemarszałek
Czetwertyński.

Przed porządkiem dziennym
pos. Polakiewicz (BB) oświadcza,
iż składa swój mandat do ko-
misji nadzwyczajnej i proponuje
na swe miejsce w imieniu kl. BB

Matuszewskiego.

posła Kozłowskiego. Sejm przez
aklamację wybrał posła Kozłow-
skiego.

Zkolei lzba przystąpiła do
nagłego wniosku w sprawie re-
wizji art. 25 konstytucji. Przy
punkcie tym zabrał głos kierow-
nik Ministerstwa Skarbu p. Matu-
szewski.

Mowa min. Matuszewskiego.

Z głębokim niepokojem  za-
bieram dziś głos, tak ważną jest
sprawa, o którą chodzi. >

Nie sądzę, aby wnioskodawcy,
których 111 znalazło się tak szyb-
ko i tak łatwo, przemyśleli skutki
swego wniosku dla biegu życia
państwowego.

Ponieważ nie mam prawa
przypuszczać, aby kimkolwiek z
wnioskodawców kierowała zła
wola, lub chęć szkodzenia pań-
stwu, uważam, że jedyny cel pro-
ponowanej zmiany polega na tem,
iż w drodze rewizji art. 25 kon-
stytucjj ma zostać zastrzeżone
Izbom Ustawodawczym pełnych 5
miesięcy dla rozważania i uchwa-
lenia budżetu.

Jeśli celem wniosku jest za-
pewnienie Izbom 5 miesięcy cza-
su dla debaty budżetowej, obacz-
my, czy cel ten jest istotnie tak

„ważny, aby naprawę konstytucji
wnioskiem nagłym od tego właś-
nie zaczynać.

Brzmienie, nadane art. 25 kon-
stytucji ustawą z sierpnia 1926 r.
zamyka w sobie dwie myśli za-
sadnicze: 1) Państwo nie może w
żadnych okolicznościach być po-
zostawione bez budżetu, uchwa-
lonego w porę i bez rekruta; 2)
należy zastrzec każdej z lzb od-
powiędnią. ilość czasu dła rozpra-
wy budżetowej. Dla osiągnięcia
pierwszego celu odebrano znacze-
nie uchwałom Izb, gdyby zapadły
one w terminach spóźnionych.
Dla osiągnięcia celu drugiego,
tf j. dla zapewnienia lzbom do-
słatecznego czasu pracy podnie-
siono minimum, zostawione w
konstytucji marcowej z dwóch
miesięcy na cztery, zastrzegając,
iż sesji b.dżetowej nie wolno
odroczyć więcej, niż raz na dni
30. Praktyka wykazała, że usta-
wodawca trafnie ocenił możli-
wości. (lstawa sierpniowa roku
1926 osiągnęła swój skutek. Pań-
stwo miało budżet w porę. Są-
dzę, że ci, którzy głosowali wów-
czas za zmianą art. 25 konstytu-
cji marcowej winni być dumni z
dokonanej przez nich pracy.

Dziś pod wnioskiem, który
zmierza do ponownej zmiany art.
25 znajduję te same nazwiska,
które odnaleźć można w archi-
wach Wysokiej Izby, jako nazwi-
ska ludzi, decydujących w roku
1926 o przyjęciu ówczesnego
przedłożenia rządowego, a co
więcej ciż sami przywódcy sie-
dzą tu w pierwszych ławach. Cóż
się tedy zmieniło? Czemu termi-
ny, uznane kiedyś za wystarcza-
jące stały się za krótkie? Nie
umiem odpowiedzieć na te pyta-
nia. Nie mogę, nie chcę uwie-
rzyć w to, aby pierwszy wypa-
dek zastosowania przez Pana
Prezydenta przewidzianego dlań
prawa 30-dniowego odroczenia
sesji mógł tak radykalnie zmienić
poglądy czyjekolwiek na budowę
artykułów konstytucji.

Ale przypuśćmy nawet, iż do-
szli panowie rzeczywiście do
wniosku, że radakcja 25 artykułu
konstytucji, nadana mu w sierpiu
1926 roku, była niepraktyczna,
wówczas, zamiast mętnego i bar-
dzo niestarannie zredagowanego
wniosku, jaki mamy dziś przed-
łożony, wystarczyłoby do art. 25
wstawić zdanie: „Odroczenie sesji
zwyczajnej wymaga zgody sejmu”.
Ale jeśliby panowie chcieli nie
naprawiać konstytucję, ale prze-

Dyskusja nad expose
Po przemówieniu ministra Ma-

tuszewskiego zabrał głos pos.
Komarnicki (Kl. Nar.), który
oświadczy: Wnioskowi omawiane-
mu już zawczasu przypisywano
tendencje polityczne, komentu-
jąc go w ten sposób, że Sejm
chce sobie zawawarować corocz-
nie 5 miesięcy na gadanie. Nie
można jednak pojmować dysku-
sji budżetowej jako przywileju,
jak bowiem nauka stwierdziła
uchwalenie budżetu jest obowiąz-

dłużać sesję obecną aż do czerw-
ca, wówczas nie pozostałoby pa-
nom zaiste nic innego, jak wyin-
terpretować na opak swoje włas-
ne postanowienia z sierpnia 1926
roku. Interpretować konstytucję,
w drodze zmiany jej postanowień,
łamać termińowość ogłoszenia
budżetu państwa, aby zarobić
miesiąc więcej czasu na atako-
wanie rządu, który mogą panowie
i tak obalić, to byłoby dzieło już
nietylko nie na miarę Fidjasza,
ale nawet nie na miarę solidnego
krawca.

Uchwalenie wniosku posła Ry-
barskiego i tow. wywołałoby skut-
ki, których, śmiem mniemać, nie
spodziewają się nawet sami wnio-
skodawcy, bowiem wniosek nagły
redagowany jest tak niestarannie
i tak pośpiesznie, już nie na ko-
lanie, lecz chyba w innej, bar-
dziej pokracznej pozycji, że ude-
rza w obronność państwa.

Nie mam prawa przypuszczać,
aby uczynione to zostało świa-
domie, wówczas bowiem określeń
dla tego rodzaju polityki - szukać
bym musiał w kodeksie karnym.
Skoro jednak uczyniono to nie-
świadomie, przez pośpiech, to
taką pracę ńie można, lecz trze-
bą nazwać pracą niechlujną.

To z czego moglibyśmy wszys-
cy, być dumni, to, że budżet w
Polsce od szeregu lat uchwalany
był na czas, że gospodarka nasza
stawała się sprawniejszę, to
wszystko ma wylecieć w po-
wietrze. Dlaczego? Czy dla pa-
nów wygody? Nie sądzę, aby
terminowość uchwalenia budżetu
i wygoda poselska — były to rze-
czy współmierne. Może rząd, któ-
ry będzie musiał łatać i parta-
czyć tak długo, aż się panom
spodoba mu ten plan gospodarki
zatwierdzić? Nikt na tem nie sko-
rzysta. Będzie może panom wy-
godniej dłużej, niż dotychczas
krytykować rząd, lecz opuźniając
uchwalenie budżetu, będą pano-
wie skuteczniej, niż ktokolwiek
inny dyskredytować nietylko sie-
bie, łecz i parlamentaryzm wo-
góle.

To też pozwolę sobie wyrazić
mniemanie, że jeśli wniosek posła
Rybarskiego ma szanse przejścia,
to jednak nie ma żadnych danych
ku temu, aby stać się trwałą
cegłą „w fundamentach ustroju
Rzeczypospolitej. Ze swoim wnios-
kiem płyną wnioskodawcy pod
prąd ogólny, prąd życia na całym
świecie. Przecież Sejm może być
ustawodawczym, może być nawet
suwerennym, lecz żaden sejm
nigdy nie był wszechmocny. Nic-
by to nie pomogło, gdyby uchwa-
lona została ustawa o tem, że
Wisła ma płynąć od Bałtyku do
Beskidów.

Dlatego też upoważniony je-
stem imieniem rządu oświadczyć
Wysokiej Izbie co następuje: Rząd
nie może uznać wniosku posła
Rybarskiego i tow, za posunięcie,
zmierzające w kierunku naprawy
konstytucji Rzeczypospolitej, prze-
ciwnie, rząd stwierdza, iż w razie
uchwalenia tego wniosku nastą-
piłoby niewątpliwie pogorszenie.
Z tego względu wnioskodawcy
zechcą nie rachować na współ-
działanie rządu w  poruszonej
przez nich sprawie, natomiast
liczyć winni na zdecydowane
przeciwdziałanie.

min. Matuszewskiego.
kiem parlamentu, stanowi jego
funkcję, a nie przywilej. Przepisy
konstytucyjne, które mają na ce-
lu zagwarantowanie pewnego cza-
su na to, są tylko gwarancją wy-
konania tego obowiązku. Następ-
nie mówca zaprzecza, jakoby
wniosek skreślał przepisy, doty-
czące kontyngentu rekruta. Ma-
terja ta, podobnie jak i inne za-
warte w art. 25, nie są zupełnie
poruszone we wniosku.

Pos. Podoski w imieniu

niem miejsca o 25 proc. drożej.

za granicę 8 zi.

  MOT KTE

BB stwierdza, že uwaža sprawę
rewizji konstytucji w całokształ-
cie za sprawę nagłą, natomiast
załatwienie tej sprawy fragmen-
tarycznie uważa za niemożliwe.

To co proponują wnioskodaw-
cy, stanowi zamach na dokonaną
już częściowo w roku 1926 na-
prawę ustroju naszego państwa.
Przeciwko temu zamachowi mów-
ca w imieniu swego klubu jak
najkategoryczniej się zastrzegać.

Następnie Izba
głość wniosku, a potem Izba
bezpośrednio przystąpiła do roz-
prawy merytorycznej.

Pos. Rataj (Piast) zaznacza,
że wartość przedłożonego wniosku
polega na tem, iż stwierdza on,
źe Sejm musi mieć na rozprawę
budżetową określony czas i czas
ten oznaczono na 5 miesięcy.
Pozostaje więc kwestja odrocze-

uchwaliła na--

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

OGŁOSZZNIA: za wiersz milim. przed tekstem 6 łam 35 gr., w tekście 46 gr., za
tekstem 10 łam. 10 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej,
zagraniczne o 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeże-

Administracja nie bierze odpowiedzialności za
terminowe umieszczenie ogłoszeń. Konto czekowe w P. K. O. Ne 80187.

i

nia sesji. W projekcie BB. zmia
ny konstytucji powiedziane jest,
że okres przerwy spowodowanej
odroczeniem sesji nie wlicza się
do okresu danegó Sejmowi do
rozpatrzenia budżetu. Gwarancje
więc, których Sejm się domaga,
daje już właściwie projekt BB.
Gdyby minister obawiał się, że
Sejm mógłby już w tym roku to
zastosować, to mógł zaapelować,
by budżet został uchwalony
do dnia 1 kwietnia, ażeby nie
stwarzać  prowizorjum. Miałby
słuszność. W końcu mówca w
umieniu centrum i lewicy oświad-
cza się za odesłaniem wniosku
do komisji jako materjału do re-
wizji konstytucji.

Na tem dyskusję wyczerpany,
wniosek zaś odesłano: do komisji
konstytucyjnej.

DYSKUSJA NAD EXPOSE PREMJERA.

Oświadczenie centrolewu.

Z kolei Izba przystąpiła do dy-

skusji nad expose premjera.

Pos. Róg (Wyzw.) w imie-
niu klubów Wozwolenia, P. P. S,

Stronnictwa Chłopskiego, Piasta,

Ch. D., NPR składa następująco

oświadczenie:

Uchwała Sejmu z dnia 6 gru-

dnia r. b., żądająca ustąpienia

Switalskiego wyraziła stanowczo

wolę przedstawicielstwa narodo-

wego, by nastąpiła nietylko zmia-

na w składzie Rady Ministrów,

ale przedewszystkiem zmiana sy-

stemu rządzenia

szego głębokiego przeświadcze-

nia, prowadzi państwo nieuchron-

nie do wewnętrznych wstrząsów

społeczno - politycznych i do po-

głębienia kryzysu gospodarczego.

W czasie trwania przesilenia rzą-

dowego  przedsławiliśmy - Panu
Prezydentowi Rzeczypospolitej, co

oozumiemy przez zmianę syste-

mu, a mianowicie 1) stosowanie

w całej rozciągłości konstytucji,

ustawi statutu autonomicznego

województwa śląskiego, a) usta-

lenie zasady, że rewizja konsty-

tucji może być przeprowadzona

tylko w drodze legalno - konstytu-

cyjnej z powściągnięciem wszelkiej

propagandy na rzecz zamachu

stanu w jakiejkolwiek formie, 3)
uniezależnienie sądownictwa, ad-

ministracji państwowej i wojska

od wpływów jakiejkolwiek partji,

czy obozu politycznego, 4) ścisłe

przestrzeganie podstaw samorzą-

du, zapewnionego społeczeństwu

ustawami, 5) położenie kresu sa-

mowoli organów administracji

państwowej w zakresie konfiskat

prasowych, represyj politycznych

itp.; zbadanie stwierdzonych wy-

padków nadużyć na szkodę skar-

bu państwa na jakiekolwiek cele

partyjno - polityczne, wyborcze,

prasowe itp., 7) zaniechanie uży-
wania organów administracji

państwowej, wojska, przysposo-

bienia wojskowego dla porachun-

ków osobistych, czy też partyjno-

politycznych. Stoimy nadal na

gruncie powyższych zasad —

oświadcza dalej mówca, — które

ustalają nasz stosunek do syste-

mu rządzenia. To też stosunek

nasz do gabinetu Bartla będzie
zależał od tego, czy gabinet

ten weźmie za podstawę swej

dziatalnošci i wprowadzi w ży-

cie zasady powyższe, które
uważamy za konieczność pań-
stwową. — Polska stoi wobec
zagadnień mających znaczenie
decydujące dla jej przyszłości.
Wszystko, tak samo jak roz-

poczęte już prace nad rewi-

zją konstytucji, wymaga zu-

pełnie nowej atmosfery poili-

tycznej, niż ta, jaką wytwo-

rzył dotychczasowy system
rządzenia.

który, w g na-

Pos. Winiarski (Kl. Nar.) za-
rzuca, iż premjer Bartel nie przed-
stawił istotnego położenia w pań-
stwie i nie wskazał drogi zejścia
z obecnego przesilenia. (lważa, że
jest obowiązkiem rządu wystąpić
z inicjatywą polepszenia płac u-
rzędników. Na uznanie oświad-
cza mówca—zasługuje zapowiedź
premjera, dotycząca bezstronnej
aeministracji. Nie możemy się
pogodzić z kapitulacją wobec
Niemiec, może ona zepchnąć nas
do roli wyłącznie rolniczego ryn-
ku zbytu dla przemysłu niemiec-
kiego.

Poseł Winiarski wskazuje na
konieczność wydania ustawowych
zarządzeń wykonawczych dia Kon-
korgatu. Co do zagadnienia
mniejszości narodowych mów-
ca zaniepokojony jest obecnością
w gabinecie ministra Józewskiego
i ostrzega przed osłabieniem sta-
nu posiadania polskiego zwłasz-
cza na kresach. Witamy chętnie
uprzejme słowa, wypowiedziane
przez pana premjera, i chętnie
zamykamy oczy na perespektywy
walki, obawiamy się jednak. aże-
by współpraca nie ograniczyła się
do porozumiewania się ze stron-
nictwami lewicy dła przeprowa
dzania budżetu. Kończąc mówca
oświadcza: Popierać będziemy
wszeikie zamierzenia pożytecz-
ne dla kraju, lecz nie wierzę
ażeby rząd pro?. Bartla miał
siłę przeprowadzić gruntowną
naprawę Rzeczyposyolitej.

Pos. Utta (kl. niem.)
oświadcza, że klub jego niema
podstaw do przychylnego usto-
sunkowania się do tego rządu.

Zgłoszono wniosek o przerwa-
nie dyskusji. Wniosek przeszedł
135 głosami przeciw 81. W ten
sposób wyczerpano dyskusję nad '
expose premjera Barla. Głosowa-
nie nad wnioskiem komunistów
o votum nieufności dla rządu
odbędzie się na następnem po-
siedzeniu.

Wnioski nagłe.

Z kolei Sejm załatwił szereg
wniosków nagłych. M. in. przyjęto
nadłość wniosku Wyzwolenia w
sprawie nadużyć popełnianych
przez dyrekcję biura urządzeń
rolnych. Sprawę tę odesłano do
komisji rolnej. Przyjęto nagłość
wniosku Piasta o wybór komisji
z 5 członków celem zbadania
zajść na zjazeąch Piasta w li-
stopadzie 29 r. w Krakowie i Po- +
znaniu. Wniosek odesłano do ko-
misji administracyjnej Vicemin.
sprawiedl.  Uchwalono nagłość
wniosku klubu ukrainsk. w spra-
wie rzekomego mięszania się mi-
nisterstwa w. r. i o. p. do Spraw
cerkwi prawosławnej. Sam
wniosek odesłano do komisji.
Odrzucono nagłość wniosku Undo
w kwestji rzekomych masowych
rozbiórek cerkwi prawosławnych
w Chełmszczyźnie.

Odrzucono nagłość wniosku
brusk. stron. chł. rob. w sprawie
rzekomego pobicia posłów biało-
ruskich przez policję.

Nagłość wniosku P. P. S. w
sprawie podsłuchu teiefonicz-
nego omawiana będzie na na-
stępnem posiedzeniu.

Komisja L. N. w sprawie paktu Kelloga.
Polskę reprezentuje Sokal.

GENEWA, 15.1. (Pat). Rada Ligi Narodów wybrała członków
komisji dla uzgodnienia paktu Ligi Narodów z paktem Kelloga. Pol-
skę reprezentuje w tej komisji min. Sokal.

 

 



 

0 zmianę artykułu 25
Konstytucji.

Na wczorajszem posiedzeniu

Sejm rozpatrywał wniosek Klubu

Narodowego i innych ugrupowań

opozycyjnych w sprawie zmiany

art. 25 Konstytucji. Artykuł ten

określa terminy uchwalenia bud-

żetu przez izby ustawodawcze.

Na prace budżetowe art. 25 prze-

znacza dla Sejmu i Senatu łącz-

nie pięć miesięcy. Jak wykazała

praktyka paru ubiegłych lat ter-

min ten jest wystarczający.

Przepis sam przez się jest

słuszny i posiada duże znaczenie

praktyczne, gdyż uniemożliwia

przewlekania się w nieskończo-

ność debaty budżetowej i unie-

możliwia w ten sposób uchwale-

nie i zatwierdzenie budżetu na

dzień rozpoczęcia nowego roku

budżetowego, co jest w większo-

ści państwem europejskich rzad-

kością. W razie jeżeli Sejm w ter-

minie przepisowym budżetu nie

uchwali, ani też go nie odrzuci,

wchodzi w życie w myśl tego

artykułu, jako budžent, projekt

rządowy.

Wnioskodawcy projektu zmia-

ny art. 25 Konstytucji nie mają

bynajmniej zamiaru zmieniać te-

go, co w artykule tym jest istot-

ne i rzeczywiście pożyteczne, to

znaczy nie chcą bynajmniej zno-

sić terminu określającego czas

trwania debaty budżetowej, ani

też nie zamierzają terminu tego

przedłużać,

Celem i treścią wniosku, który

wczoraj był przez Sejm rozpatry-

wany, jest jedynie zabezpieczenie

się przed niewłaściwem interpre-

towaniem art. 25 przez rząd, któ-

re mogłoby przekreślić najbar-

dziej zasadnicze prawo parlamen-

tu, niekorzystne prawo ustalenia

budżetu i ściśle z niem związane,

niemniej zasadnicze prawo kryty-

ki i kontroli rad gospodarczych.

Żyjemy w epoce częstych wąt-

pliwości konstytucyjnych i swoi-

stych interpretacyj, najbardziej

jasnych nawet przepisów praw-
nych. Takie zabezpieczenie się

więc jest niezbędne.

W danym wypadku chodzi o

zabezpieczenie izbom ustawodaw-

czym możności wykorzystania

pełnych pięciu miesięcy czasu

przeznaczonego na prace bud-
żetowe. j

Jak wiadomo biežąča sesja bud-

żetowa została odrazuodroczonana

dni 30.Sejm miał możnośćy przystą-

pić do prac budżetowych dopiero

dn. 5 listopada. Otwierając posie-

dzenie w tym dniu, marszałek

Sejmu Daszyński oświadczył, że

od tej chwili rozpoczyna się bieg

przepisanych przez zart. 25 termi-

nów. Taka interpretacja jest zgo-

dna, naszem zdaniem, z treścią

tego artykułu.

Jednakowoż sfery rządowe

skłonne są do innej interpretacji,

twierdzą mianowicie, że czas

odroczenia sesji, nie powinien

przerywać biegu terminów.

Przy takiej interpretacji Sejm

i Senat łącznie miałyby na prace

budżetowe nie pięć lecz tylko
niespełna 4 miesiące. Jeżeli się

zważy, że z konieczności zmarno-

wano sporo czasu z powodu

przewlekłego przesilenia gabine-

towego, to wynikałoby z takiej

interpretacji, że obie izby mu-

siałyby załatwić budżet w nie-

spełna trzy miesiące. Sumienne

przepracowanie budżetu w tak

krótkim czasie jest oczywistą nie-

możliwością, a więc ustawą stał-

by się rządowy projekt budżetu,

czyli jakkolwiek wpływ Sejmu na

budżet zostałby przekreślony.

Przy interpretacji rządowej

teoretycznie możliwy byłby jeszcze

bardziej absurdalny wypadek. Pre-

zydent Rzeczypospolitej ma pra-

wo w czasie trwania sesji budże-
towej odroczyć izby raz jeden na
dni 30. Wyobraźmy tedy, że izby

licząc się z terminami pracują

bez odroczenia 4 miesiące, pra-

cują z tem wyrachowaniem, że

mają jeszcze miesiąc czasu. Tym-

czasem po upływie czwartego

miesiąca prac budżetowych, nigdy
budżet oczywiście nie jest jeszcze

uchwalony,  fząd niespodzianie

odracza sesję budżetową na dni 30.

Odroczenie trwa do chwili upły-

wu piątego miesiąca, izby nie

mogą już się zebrać, termin

upływa, rząd zamyka sesję i po-

nieważ budżet nie jest uchwalony,

ani odrzucony, ogłasza jako

budżet swój własny projekt.

Przed konferencją morską.
LONDYN, 15.1. (Pat.). Pierwsze

spotkanie między delegatami na
konferencję morską odbędzie się
w dniu 20 b. m. w rezydencji
prezesa Rady Ministrów. Posie-
dzenie to będzie miało na celu

omówienie planu prac konferencji.
Oficjalne otwarcie konferencji
nastąpi 21 b. m. w Izbie Lordów.
Aktu otwarcia dokona król. Prze-
mówienia będą transmitowane
przez radjo.

Incydent z drem. Schachtem załatwiony.
Bank Rzeszy weźmie udział w Banku Międzynarodowym.

HAGA, 15.1.4(Pat.) Incydent
z dr. Schachtem można uważać
za zlikwidowany na terenie kon-
ferencji haskiej. Dalsze jego kon-
sekwencje należą do polityki we-
wnętrznej Rzeszy niemieckiej.
Bank Rzeszy zmuszono ustawowo
do wzięcia udziału w Międzyna-
rodowym Banku. Delegaci nie-
mieccy oświadczyli urzędowo na
konferencji komitetu  organiza-

cyjnego Banku Międzynarodowe-
go, że delegacja niemiecka przed-
sięweźmie niezbędne kroki, celem
ustawowego zapewnienia udziału
i współpracy Banku Rzeszy w
tworzeniu banku dla rozrachun-
ków międzynarodowych. Stosow-
ne oświadczenie złożył też w
sposób uroczysty dr. Schacht na
dzisiejszem ' posiedzeniu komisji

organizacyjnej.

Krwawe rozruchy robotnicze w Niemczech
BERLIN, 15.1. (Pat.) W mia-

steczku fabrycznem saksońskiem
Hartmansdorf w pobliżu Hemnitz
doszło dziś w południe przed
jedną z fabryk do krwawych starć
między wielotysięoznym tłumem
robotników i policją. Robotnicy,
którzy przybyli z Hemnitz i z
okolicznych osiedli fabrycznych
„w celu zaprotestowania przeciw-
ko wyrokowi sądu pracy w Hart-
mansdorf, usiłowali gwałtem
wtargnąć do fabryki, gdzie sąd
rozpatrywał sprawę strajkujących
robotników tej fabryki. Z obu
stron opadły strzały. Wedle do-
tychczasowych wiadomości 4 ro-
botników poniosło śmierć na
miejscu, kilkunastu jest ciężko

Z
Potomkowie Rocha Kowal-

skiego.
W związku z przemówieniem

pos. Pragiera, który między inne-
mi zaznaczył, iż „obecnie nie
wystarcza uporczywe powtarzanie
w stylu sienkiewiczowskiego Ro-
cha Kowalskiego, że „wuj ma
rację”, snuje feljetonista „Robot-
nika” następujące dowcipne uwa-
gi o potomstwie imć pana Ro-
cha:

„Gorące, a burzliwe były to czasy,
w którycych żył, wojował i konceptem
ruszał imć Roch syn Rocha Kowalski,
Korabiem pieczętujący się.

| dziś przeżywamy burzliwe i gorące
Czasy, a przecież całkiem inne.

Jeżeli owe czasy porównano z po-
topem, to gdybyśmy w Piśmie szukali
porównania dla naszych czasów, to
najodpowiedniejszym byłoby Sodoma
i Gomora...

Roch wielką inteligencją nie wy-
różniat się. Cały dowcip miał w pięści.
Wytlumaczyė coškolwiek, wyperswedo-
wać albo przekońać Rocha Kowalskie-
go — byłoby daremnym trudem.

Wielką cnotą Rocha Kowalskiego
było posłuszeństwo. To też gdy mu Za-
głoba nakazał: Mów mi wuju! — od tej
chwili został on wujem Kowalskiego.
Gdyby Zagłoba kazał nazywać się dziad-

 

kiem, Roch niewątpliwie i ten rozkaz
skrupulatnie przez całe życie speł-
niałby.

Pouczał Zagłoba Rocha:  „Glupiš
jest, Rochu, wiedz o tem raz nazawsze,
iw dysputy się nie wdawaj, a mnie się
trzymaj za połę, to jeszcze na człowie-
ka wyjdziesz"... .

I dzisiejsi potomkowie Rocha wie-
dzą o tem... w dysputy się nie wdają,
poły się trzymają i wychodzą na ludzi...
oho, i jak jeszcze.

Ale i Zagłobie ten jego przybrany
siotrzan przydał się.

Bo gdy trzeba było wodza, regi-
mentarza nad wojskiem wybrać, pierwszy
Roch Kowalski zakrzyknął: „Wój naj-
starszy!”

l zaczęła się od tego okrzyku two-
rzyć legenda Zagłoby.

„On Gustawa Adolfa poraził!*
„On Chmielnickiemu sadła za skórę

nalal!“
„| pułkowników samych ratował!"
Zagłoba został regimentarzem.
Roch — jak się rzekło — ślepo

wierzył w fortele swego wuja i był po-
słuszny.

prasy.

rannych. Kilku policjantów odnio-
sło rany tłuczone.

BERLIN, 15.1. (Pat.)—Z Wor-
macji donoszą o dalszych krwa-
wych starciach do jakich doszło
ubiegłej nocy między komuni-
stami a policją na tle demonstra-
cyj bezrobotnych. Demonstranci,
na których czele stał komuni-
styczny poseł do Sejmu pruskie-
go Mueller, dali szeres strzałów
do policji, która również użyła
broni palnej. W czasie strzelaniny
zabito jednego  demonstranta.
Z powodu tych starć przerwano
całkowicie ruch miejski. Przeciw-
ko posłowi Muellerowi sąd wydał
nakaz aresztowania.

 

Ale pachołkiem nie był, godność
swą rycerską cenił”...

Co, powie galerja?
P. premjer Bartel, mówiąc o

walce między Sejmem a rządem,
wypowiedziai następujące charak-
terystyczne słowa:

„Nie sądzę przytem, aby jedynym
sposobem tego rozstrzygnięcia musiało
być położenie przeciwnika na obie ło-
patki i przyciśnięcie go kolanem, nie
potraficie mi, Panowie, zaprzeczyć, je-
żeli powiem, że wybór takiego radykal-
nego środka stale leżał i leży poten-
cjalnie w rękach rządu, jako przedsta-
wiciela haseł wysuniętych przez prze-
wrót majowu*.

Na taką zapowiedź odpowiada
„Gazeta Warszawska”, wciąż trzy-
mając się użytej przez p. prem-
jera przenośni, zapożyczonej z
walk cyrkowych:

„radzibyśmy dowiedzieć się, jakim
to legalnym, czyli dozwolonym, chwy-
tem może p. Bartel położyć Sejm.

Regulaminem walki rządu z Sej-
mem jest Konstytucja... Dopuszcza ona
po stronie rządu następujące chwyty:
odroczenie i zamknięcie sesji, oraz
rozwiązanie Sejmu. Sejmowi zaś wolno
stosować: votum nieufności, odmówie-
nie budżetu, odrzucenie przedłożeń rzą-
dowych i Trybunał Stanu. Inne chwyty
są zakazane.

Jakże w granicach tych dozwolo-
nych chwytów wygląda pewność p.
Bartla? Odroczyć, ani zamknąć obecnej
sesji nie może. Może zatem rozwiązać
Sejm. Ale tutaj znowu według regula-
minu wałki musi rozpisać wybory do
3 miesjęcy, a wtedy nowy Sejm może
piękną paradą położyć z koleip.Bartla.

Ale p. Bartel wyborów nie chce
Czyżby zatem p. Bartel oczywiście

tylko potencjalnie i tylko teoretycz-
nie — miał na myśli chwyty dozwolo-
ne? Gdyby tak było, to oczywiście miał-
by zupełną rację; Sejm może być poło-
żony na obie łopatki. Ale co dalej?
Zdaje się, że w plastycznem porówna-
nlu p. Bartla zapomniano o jednym,
ważnym czynniku, a mianowicie o —
galerjt. Wymieniamy wyraźnie galerję,
czyli szerokie masy, dlatego, że są one
bardzo czułe na lojalne przesfrzeganie
reguląminu walk. Otóż coby powie-
działa galerja, czyli poprostu — społe-
czeństwo na zastosowanie zakazanych

chwytów?..,
Wszystko

w teorji.*
to piszemy tak sobie:

 

Historja Marka de Leršba.
(Pod tym nagłówkiem ukazała się na półkach księ-

garskich w Warszawie, jako przekład z francuskiego, krói-
ka opowieść wnuka o dziadku, z której podane są poniże
niektóre ustępy).

Patrzę na dziada mego przez
lata. Patrzałem nań okiem mło-
dzieńca-entuzjasty, patrzę dziś
okiem wystudzonem zawodami
i mówię z całym spokojem głę-
bokiego przekonania: Marek de
Levebre nie jest człowiekiem
złym. Jest człowiekiem nieszczę-
śliwym. Zresztą osądźcie sami.
Oto historja życia mego dziada...

Gdy dorósł, postawił sobie za
cel życia odbudowę majętności
dziadów i przekreślenia granic
hańbiących, nieznośnych jak kol-
czaste druty obozu więziennego...

Gdy los kazał mu wśród mas
szarych szukać dla się sławy isiły,
był czerwony jak hołysz, a duszę
pełną miał marzeń o jedynej
purpurze, purpurze najwyższych
dostojeństw. Był bezdomny i bez-
imienny, gdy w oczach majaczył
wspaniały, wzniesiony z gruzów
pałac rodzinny, a usta rwały się
do dumnego wołania: Jestem
Marek de Levebre, potomek i
dziedzic wspaniałej ojcowizny.

ZZ

Przekreślenie praw przedsta-

wicielstwa narodowego jest w

takim wypadku jeszcze: bardziej

jaskrawe.

Przeciwko możliwościom po-

dobnym należy się zabezpieczyć.

Słusznie tedy stronnictwa opozy-

i
Nauczył się wielkiej umiejętności
milczenia i panowania nad każdem
drgnięciem twarzy. Nie wiedział
co to szczery wybuch uczucia
lub wiary. Nie znał radości ży-
wiołowego entuzjazmu. Nawet
sam na sam z sobą nie zdejmo-
wał maski, by nie wyjść z nakre-
ślonej koleiny. M

Genjalny symulant! — wykrzy-
kują dziš niecierpliwi sędziowie.
Wytrwały pielgrzym—odpowiadam
na to...

Doczekał się Marek de Leve-
bre spełnienia marzeń. (lśmiech
fortuny ' pozwolił mu dokonać
dzieła, któremu poświęcił swe
istnienie. W starym, rękami pra-
dziadów sadzonym parku stanął
świetny biały pałac, pełen rozle-
głych sal. Po szerokich schodach
tego pałacu w pewien jesienny
dzień wszedł w świątynię swych
marzeń człowiek stary, wapoły
złamany już drogą, którą przebył,
„ale pragnący wreszcie żyć pełną
piersią...

 

 

cyjne uczyniły, zgłaszając wnio-

sek zmiany art, 25 Konstytucji w

tym kierunku, żeby możność wy-

korzystania pięciomiesięcznego

terminu prac budżetowych była

ciałom ustawodawczym  zagwa-

rantowana.

„kiedyto i porządek był

Ściany jednego z salonów wy-
łożonebyły lustrami. Chodził tu
często, obserwując siebie. Wolny
od masek, przymierzał nową mas-
kę, człowieka bez maski. Studjo-
wał każdy ruch ciała. Pilnie ob-

serwował twarz, oczy. Srożył brwi,
strząpił wąsy, to znów układał
twarz w pogodną ciszę starości.
Szukał swej postaci. Nic nie pa-

sowało do siebie. Każdy gest,
każdy skurcz mięśni twarzy był
innego rodzaju, kłócił się z inny-
mi, zaskakiwał, jak śmiech na
ustach kaleki. Próżno się trudził.
Mimo wielkiego talentu przeo-
brażeń, a może właśnie dlatego,
Marek nie mógł znaleźć swego
wyrazu.

Tu zaczyna się tragedja, którą
świat nazwał szaleństwem Marka
de Levebre...

Chociaż jeszcze co rano doglą-
dał wszystkich spraw i rozstrzy-
gał pytania jedyną decyzją, mimo
to coraz więcej spraw działo się

poza jego wiedzą i wolą, rozstrzy-
ganych przez krewnych i ludzi z
otoczenia. Zamykał na to oczy,
czując własną niemoc, co wzma-

gało ból i rodziło złą podejrzli-
wość. Każde śmielsze słowo, każda
myśl świeża budziły w nim lęk,
że odkryto jego tajemnicę, że
oto już naigrawają się z jego sła-

bości, że dojrzewa bunt przeciw
jego woli. Więc też ci, którzy za-
miast niego decydowali, zmieniali
się i dobierali według prawa: co
cięższe odbiegało na boki, co
lżejsze dłużej trzymało się przy
ośrodku ruchu, którym wciąż
jeszcze był Marek de Levebre.

Wkrótce też nie słyszał koło
siebie żadnego słowa, prócz echa
własnych słów. Głaskało to jego
pychę, nagradzało nocne porażki
w walce z demonam! masek, sta-
wiało w dumnej pozycji jedynej
i niezastąpionej siły, poruszającej
wymarzone Hrabstwo  Levebre.
Ale ściana głucha rosła wokół
niego coraz grubsza i potężniej-
sza. Szepty lęku wyrastały do
pomruku trwogi.

A życie wokół pałacu szło
swym torem narodzin, rozwoju i
śmierci i oddalało się coraz bar-
dziej od Marka de Levebre...

Marek de Levebre nieprzy-
tomny miotał się po łożu. Ź ust

toczyła się piana, šciekając po

obwisłych wąsach.' Ból szalony
kurczył i rozprężał ciało. Widma,
jakieś osiadły głowę. Chory szep-
tał niezrozumiałe słowa.  Jęczał
czasem głucho. Odpychał jakieś
mary z przerażeniem w szklących
oczach...

 

Już pierwszy smutnej pamięci
rząd towarzysza Moraczewskiego
z 1918—19 roku, dostatecznie
skompromitował, zarówno swego
premjera, ex kapitana saperów,
jak i sam system rządów na roz-
kaz, kiedyto ministrowi każe się
stanąć na baczność. i kierować
pewną dziedziną życia państwo-
wego, o której ten, postawiony
na baczność, nieraz zielonego po-
jęcia nie ma.

Nieco później, bodaj za cza-
sów premjerostwa Sikorskiego,
spróbowano obdarzyć pewne wo-
jewództwa generałami, jako wo-
jewodami.

U nas to się nawet niektórym
zwolennikom dawnych dobrych
czasów, sięgających nieraz pano-
wania „matuszki  Jekatieriny",
bardzo podobało: „coś jakby w
rodzaju generał - gubernatorów,

i władza
siłę miała”.

Niestety, ci polscy „generał-
gubernałorzy*, nie zupelnie się
udali i wnet powrócono do sy-
stemu rządów cywilnych.

* System pomajowy, jak wiado-
mo, uznał wszelkie doświadczenia
rządów poprzednich, za endecki
przesąd i począ! eksperymento-
wać na całego, pomimo licznych
ostrzeżeń ze strony tych, co. Spo-
kój i ład w państwie, stawiają po-
nad interes partyjny i nawet z
klęski przeciwnika politycznego
wolą się nie cieszyć, skoro za tę
uciechę ma płacić społeczeństwo.
Nic to nie pomogło.

Jak z rogu obfitości, sypnięto
na Polskę całe brygady umundu-
rowanych administratorów z ge-
nerałem Sławojem Składkowskim
na czele. $

Działalność samego ministra
dostatecznie  scharakteryzowano
w Sejmie i ma komisji budżeto-
wej, byśmy jeszcze raz mieli po-
wracać do tego tematu.

Wystarczy stwierdzić, że p.
Składkowski przejdzie do historji

Po zabiegach lekarskich Ma-
rek uspokoił się.

' — Pierwsze ostrzeżenie!|—rzu-
cił lekarz w ciszę pokoju.
— (Cicho, na miłość Boską ci-

cho! Nie trzeba nic mówić. To
zwykłe przemęczenie. Nie siejmy
trwogi. Coby się tu stało, gdyby
go zabrakło...—szeptał w šmier-
telnej trwodze najstarszy z rodzi-
ny Marka.
— Chce być spadkobiercą —

odszepnęły mu  niedoslyszalnie
niejedne usta...

Szybko wróciło zdrowie, ale
pozostała po ataku nowa blizna,

piekąca jak piętno, myśl Marka.
Wypytywał, co mu było. Nie
pozwalał zbyć się ogólnikami.

Żądał prawdy. Wymógł ją...
Coraz częściej brakowało te-

raz decyzji Marka. A jego wolą

stało tu wszystko. Gdy jej za-

brakło, trzeba było stworzyć cho-

ciażby legendę decyzji Marka de
Levebre. Wsuwali się więc na

palcach ulubieńcy Marka do jego

pokojów.- Czyhali na jedno spoj-

rzenie, gest, ruch siwych brwi.

Wypędzani często bez słowa, z

tych oznak snuli wnioski o decy-

zji starca i ogłaszali je otocze-
niu...

Nad hrabstwem panował teraz

jeno cień Marka. On sam, ukry-

ty za grubym murem swych cier-

pień i walk z marami zapełniają-

cemi jego noce, rzadko tylko

wkraczał w sprawy dnia. Ci, któ-
rzy władali jego cieniem, władali
też hrabstwem.

Jak tę władzę utrwalić, gdy

wola Marka de Levebre może
niespodzianie przerwać zakrešlo-
ne koło legendy?

Zginęło współczucie dla Mar-
ka. Zginęła ludzka żałość dla sa-

motnego starca. Szepty i pomru-

ki zamieniły się w wieczne ciche

porozumienie o stwarzanie faktów,

korzystnych dziś i zapewniających
jutro, albo też krzyżujących pla-

ny innej grupy zabiegającej o to

samo...
Marek kazał wynieść z zajmo-

wanych przez siebie pokoi wszyst-
kie zbyteczne meble. Usunął

możliwe kryjówki dla czających
się nocą upiorów. Jednem spoj-
rzeniem mógł teraz ogarnąć cały

pokój...
| gdy nawet usłyszycie, że

pewnej nocy Marek de Levebre
podpalił swój pałac lub wysadził
go w powietrze, nawet wówczas
wy wszyscy, którzy poznaliście
cierpienia i walki, miotające jego
umęczoną duszą, powtórzcie za
mną: Marek de Levebre nie jest
zły. Jest nieszczęśliwy. |

 

RZĄDY NA ROZKAZ.
(co do tego nie mamy najmniej-
szej wątpliwości), jako największy
szkodnik, który w powierzonym
*mu dziale zachowywał się jak no-
sorożec w składzie porcelany i
Bogu należy dziękować, że wogó-
le coś w Polsce, po jego mini-
strowaniu w dziedzinie admini-
stracji państwowej, ocalało.

Na szczęście już go niema, już
odszedł, a z nim razem szereg
gwiazd równie pięknych, jak p.
Jaroszewicz, ponoć p. Duch, p.
Maleszewski i jeszcze kilku „za-
służonych”. Znacznie więcej, jed-
nak pozostało.

Może tam jeszcze kogoś, bę-
dącego w Warszawie, na oczach,
usuną, ale jak będzie na pro-
wincji?

Przecież i tu zdołał generał
Składkowski osadzić spory zastęp
„pułkowników*, majorów i kapi-
tanów, - albo wręcz poruczników,
co to na bezpieczeństwie publi-
cznem poszczególnych powiatów,
mają się znać, jak nikt na świe-

cie.
Jeżeli zapowiedź pp. Bartla

i Józefskiego nie ma być tylko
nic nie znaczącym słowem i ad-
ministracja państwowa ma isto-
tnie stać się postronnyrn i apar-
tyjnym organem państwowym, to
właśnie od tych dyktatorów po-
wiatowych i wojewódzkich winni
rozpocząć.

Najlepiej odwołać tych panów
na poprzednie, bardziej dla nich
właściwe stanowiska, bo, jak na-
uczyło doświadczenie, nie każdy
kapitan saperów może być do-
brym ministrem, major žandar-
mów — wicewojewedą, a pułko-
wnik od piechoty — starostą.

Pewni jesteśmy, że nie jeden
z tych panów odetchnie z ulgą,
bo chyba nie brak już takich, co
zdają sobie sprawę z całej grote-
skowości sytuacji w jakiej się
znaleźli.

Rządy na rozkaz zbankrutowa-
ły ostatecznie. P. Kownacki,
 

 

Besedowski przepowiada powstanie
na Ukrainie.

Besedowski, były radca posel-
stwa sowieckiego w Warszawie,
Wiedniu, ostatnio zaś w Paryżu,
sławny już dziś z zatargu swego
z przełożoną swą władzą sowie-.
cką i z rewelacyj o rządach bol-
szewickich, ogłasza w ostatnim
numerze tygodnika  „Ulkrainskyj
Hołos” (argan nacjonalistów w
Przemyślu) szereg uwag na te-
mat ostatnich aresztowań na
(lkrainie, oraz stosunków rosyj-
sko-ukraińskich.

Besedowski twierdzi, że cała
historja ze spiskiem członka Aka-

demji Nauk w Kijowie, Jefremo-
wa, biskupa Czechowskiego i sze-
regu innych wybitnych osobistoś-
ci ukraińskich, aresztowanych
przez władze bolszewickie pod
zarzutem zdrady stanu przed
trzema miesiącami i trzymanych
dotychczas w więzieniu, jest „od
początku do końca wymysłem
GPU”.

„Ani Czechowski, ani Jefre-
mow, ani inni, aresztowani na
Ukrainie, żadnego udziału w dzia-
łalności przeciwsowieckiej nie
brali i brać nie mogli, a to z tej

prostej przyczyny, że GPU w za-
rodku likwiduje wszystko, co ma
najmniejsze choćby pozory kontr-
rewolucji. Obecnie, podczas szcze-
gólnie okrutnego nacisku na wieś
ukraińską, która zapewne nie po-
zostanie bierna i może powstać,
moskiewskie GPU postanowiło
uprzedzić możliwe wystąpienie
chłopów w ten sposób, że are-
sztowało inteligencję ukraińską,
przywódców kulturalnych, oraz
najbardziej świadomy element ro-
botniczy i chłopski, w nadziei, że
tym sposobem masy pozbawione
zostaną przewodnictwa. Moskwa
wie, że kończy się cierpliwość
wsi i może ona każdej chwili
powstać.

Następnie Besedowski oma-
wia likwidację cech samodziel-
ności Ukrainy na rzecz centrali-
zacji moskiewskiej, przyczem po-
wołuje się na zniesiony niedaw-
no — najważniejszy — oddzielny
ukraiński komisarjat rolnictwa.

Na pytanie dziennikarza, co
uczynią wieśniacy, odpowiada Be-
sedowski tak:
— „| cóż może uczynić goły,

obdarty, doprowadzony do ostat-
niej nędzy wieśniak? Ukrainy nie
można poznać: tak zubożała.
Ukraińców przenoszą do Rosji, a
na (krainie pracują  moskale.
Oprócz miast, GPU wyciągnęło
swe ręce i na wieś. Jak wiado-
mo, na czele charkowskiego, t. j.
ukraińskiego GPU, stoi Barycki,
niegdyś członek czarnej sotni.
Jest on rodemz Bachmuta, gdzie
ojciec jego był prezesem miejsco-
wego „Sojuza Russkawo Naroda*.
Takie typy sprawują władzę na
Ukrainie". (Batycki został właśnie
przeniesiony do Moskwy na na-
czelnika tamtejszej obwodowej
GPU-—przyp. Red.).

Stosunek władz Związku So-
wieckiego do południowo-wschod-
nich województw Polski, Bese-
dowski określa w ten sposób, że
„wyzwoleniu* Małopolski Wschod-
niej mówi się tam o tyle, o ile
Polska, a z nią Małopolska mo-
głaby służyć pomostem do wy-
wołania rewolucji światowej.

O możliwości upadku bolsze-
wików, Besedowski myśli w spo-
sób następujący:
— „Jeden Stalin wszystko trzy-

ma w garści, lecz najmniejsze
osłabienie garści tej, lub, śmiarć
tego dyktatora da powód do re-
wolucji. Albowiem zastępcy nie-
ma, a wszyscy, którzy obecnie
tworzą Politbiuro partji, pogryzą
się pierwszego dnia po śmierci
Stalina. A może i sam lud zrzuci
władzę bolszewicką, lecz jest to
rzecz wątpliwa, poniewaź lud jest
uciemiężony, a toczenie krwi z
niego nie ustaje. Maksyma nisz-
czenia niepokornych pracuje bez
ustanku“..

PARYŻ, 15.1. (Pat.) „Le Matin"
i rosyjskie „Poslednije Nowosti”
ogłaszają wywiad z Besedowskim
z powodu wyroku sądu moskiew-
skiego, skazującego go na 10 lat
więzienia za rzekome nadużycia.

Były radca ambasady sowiec-
kiej oświadcza, że przeczytał spra-
wozdanie 'gazet sowieckich o
wydanym wyroku ze wstrętem,
lecz nie zdziwiły go one wcale.
Keżdy, kto wie, czem są sądy
sowieckie, nie przywiązuje oczy-
wiście żadnej wagi do tego wy-
roku, który wydano jedynie w
celu skompromitowania jego oso-
by w zagranicznej opinji publicz-
nej oraz pomniejszenia znaczenia
rewelacyj, poczynionych przez
niego w swoich. pamiętnikach.

Wystarczy przypomnieć  pro-
ces ks. Usasa, który inscenizowa-
no jedynie dla uratowania Bagiń-
skiego i Wieczorkiewicza, procesy
profesorów kijowskich, z których
uczyniono szpiegów polskich i
szereg innych procesów.

Wreszcie Biesiedowski oświad-
cza: „Posiadam należyte kwity na
wszystkie sumy, o których przy-
właszczenie mnie oskarżono. Su-
my te są daleko znaczniejsze od
tych, o których jest mowa w
akcie oskarżenia. Były one prze-
znaczońe dla propagandy komu-
nistycznej. W Paryżu dochodzą
one do poważnej sumy 150.000
dolarów.
 

Z LITWY.
Zamknięcia szkoły polskiej.

Z polecenia komendanta pow.
Koszedarskiego zamkięta została
szkoła ludowa polska w Iwju. Po-
wodem zamknięcia było rzekome

nauczania dzieci w duchu naro*
dowym polskim według podręcz-
ników  niezatwierdzonych przez
litewskie ministerstwo oświaty.

s (d)

Z BIAŁORUSI SOWIECKIEJ.
Wybuch w prochowni so-

wieckiej.
Nocy onegdajszej mieszkańcy

 

pogranicza sowieckiego w  rejo-
nie Radoszkowicz zostali zaałar-
mowani silną eksplozją, pocho-
dzącą z terenu sowieckiego.

Nad ranem dowiedziano się,
iż powodem wybuchu było wysa-
dzenie w powietrze prochowni
sowieckiej straży granicznej (ob-
wodowej) w Pleszczenicach.

Podczas wybuchu kilku żoł-
nierzy zostało zabitych i rannych.
Powód eksplozji narazie niezna*
ny. d.
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CO MÓWIĄ LICZBY LUDNOŚCIOWE.
I.

Według urzędowych ostatnich
danych Polska z dniem 1 stycznia
1929 r. liczyła 30 i pół mil.. lud-
ności. Ludność ta rozsiadła się
na terenie państwa w taki sposób:
W dawnej Kongresówce, czyli w
centralnych województwach 123,
mil., na t. zw. Kresach wschod-
nich, czyli w województwach
wschodnich 54, mil., w dawnym
Zaborze Pruskim, czyli w woje-
wództwach zachodnich 4!, mil.
i wreszcie na terenie dawnej Ga-
licji, czyli w województwach po-
łudniowych mamy 8%, mil. lud-
ności.

Przyjrzyjmy się teraz* rozro-
stowi naturalnemu naszego za-
ludnienia. W roku 1919 Polska
liczyła 26%, mil. ludności, obec-
nie cyfra ludności wynosi, jak
zaznaczyłem, 30%, mil., czyli
wzrosła, mimo przewagi emigracji
nad imigracją, o 4! , mil. w ciągu
dziesięciolecia, co stanowi prze-
ciętny przyrost naturalny roczny
425 tysięcy osób; czyli, że średnio
mamy 1,67, naturalnego przyro-
stu ludności rocznie. Przyrost ten
jednak jest inny w każdej z dziel-
nic państwa. Największy przyrost
wykazują województwa wschodnie
przeszło 2 „, rocznie, a najmniej-
szy przyrost mamy w wojewódz-
twach zachodnich i południowych,
gdzie spada po niżej 1 i pė! prc.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę
stan przyrostu ludności przed
wojną, przeciętnie 1,64/, czyli
był wyższy od obecnego. Naj-
większy spadek wykazują woje-
wódzctwa zachodnie, przed woj-
ną teren tych wojewódzctw da-
wał prawie 2'/, naturalnego przy-
rostu (1,99'/,), a dziś mamy w
tej połaci naszego kraju niecałe

19,7% (143%,). Tymczasem woje-
wódzctwa wschodnie z niecałych
1','/, przedwojennego przyrostu
naturalnego (1,48 /,) wykazują
obecnie przeszło, jak wspomnia-
łem 2". (2,05" „), a były lata, jak
np. 1923, kiedy przyrost natural-
ny tu wynosił przeszło 2!/,9/,
(2535).

Ten stan liczbowy mimowoli
nasuwa pewne refleksje, nad któ-
remi należy poważnie się zasta-
nowić. Zachodnie nasze woje-
wódzctwa, kolebka Polski, za-
częły słabnąć w swym żywotnym
rozroście, gdy połać kraju z lu-
dnością mieszaną wykazyje wzrost
przyrostu naturalnego.

Jeżeli przyjrzymy się liczbom
przyrostu naturalnego każdorocz-
nym za ostatnie dziesięciolecie,
zobaczymy, że od czasu niepod-
ległości Polski narastanie ludnoś-
ci we wszystkich dzielnicach trwa
do roku 1925 włącznie, potem
słabnie, w 1927 r. dosięga swego
minimum, a od 1928 r. zaczyna
nanowo wzrastać, z wyjątkiem
województw zachodnich, gdzie
spadek trwa dalej, co budzi po-
ważne obawy. Główną bodaj
przyczyną tego jest rozpowszech-
niający się tu t. zw. egoizm ro-
dzicielski, który prowadzi narody
do zaniku i wymierania. Smut-
nym przykładem jest Francja, a
były nim do niedawna Włochy.

Francja dzwignęła się nieco
ze swego zanikania, ale Włochy,
rozwijając się dziś w każdym kie-
runku w szalonym tempie rów-
nież pod względem siły dognały
i wyprzedziły inne narody i dziś
już zajmują 8-e miejsce w Euro-
pie. Prym jednak trzyma Polska.

Dr. J. Pawłowski.
 

 

Z walk z poiskimi
narodowcami.

Za carskich czasów „w walce
z polskimi narodowcami, bronią-
cymi przed rusyfikacją polskości
naszych ziem wschodnich różni
działacze litewscy nie przebierali
często w środkach i sposobach,
nie wyłączając nawet denuncjacji
przed władzami zabórczemi. Ja-
skrawe światło na tego rodzaju
oto? zwalczania polaków na
kresach rzucą między innemii
przytoczony tu poniżej dokument.
9-go września (według starego
stylu) 1913 r. minister spraw we-
wnętrznych w Petersburgu otrzy-
mał list następującej treści:

„Do Jego .Ekscelencji Pana
Ministra Spraw Wewnętrznych—
J. E. Kacper Felicjan Cyrtowt,
biskup żmudzki (telszewski) za-
kończył swe życie. Na mocy pra-
wa kanonicznego przystąpi do
wyboru administratora  djecezji
Kapituła Katedralna, złożona z
prałatów: prepozyta Antoniego
Powilanisa, mieszkającego jako
inwalida w miasteczku Oniksztach
w gubernji Kowieńskiej—Kustosza
Romualda Styrowicza,—Scholasty-
ka Jana Maculewicza i kanoni-
ków: kaznodziei Piotra Borow-
skiego, wicekustosza Franciszka
Pacewicza (wygnany przez Litwi-
nów zmarł przed kilku laty na
naszem Pomorzu—przyp.) i senjo-
ra Józefa Skwireckiego. Na wy-

R. wpłynie polska polityczna

Jpartja norodowców, żeby wybra-
ny został jeden z: następującej
czwórki:  Powilanis,  Styrowicz,
Borowski lub Pacewicz i aby do
rządów djecezji źriudzkiej nie do-
puszczono Maculewicza i Skwi-
reckiego. Ja jednak poniżej pod-
pisany jestem przekonany, że
Wasza Ekscelencja mocen jest
zapobledz tej niedoli litewskiego
narodu, pchanego przez wszech-
polaków do nienawiści rosyjskiej
państwowości i potężnego narodu
rosyjskiego i że może nie do-
puścić, by wodze kościelnej wła-
dzy w djecezji żmudzkiej znalazły
się w rękach duchownego, cia-
łem i duszą oddanego polskiej
partji politycznej, wrogiej wszyst-
kiemu, co rosyjskie. Choć już
zmarły Cyrtowt umiejętnie i nie-
spostrzeżenie razem z ks. Michal-
kiewiczem (dzisiejszy ks. biskup
sufragan wileński—przyp.) polo-
nizował Litwę, wyrządzając tem

YZ T OTIII IIII IIS
klęski, spowodowanej nienawišcią i brakiem brater-
skiego uczucia między narodami. Gdy się codzien-
nie modlę o zwycięstwo miłości dla świata rozwo-
jowanego, wiem, że się modlę o Polskę. Naródpol-
ski pomimo wielu wad i słabości sercem jest Euro-
y, i to jest jego siłą, jego nieśmiertelnością. Mi-
ość nie umiera.

JADWIGA PLATER ZYBERK.

MELINJ W OGNIU.
Pamiętnik z wielkiej wojny i rewolucji rosyjskiej.

(Przedruk wzbroniony).

4 stycznia 1916 r.
Swięta mieliśmy ogromnie ożywione. W wilję

Nowego Roku przyjechali z Kochanowicz Teofil
i Irenek. Są pod urokiem miłej atmoswery domu
Marjanostwa. Tam wojna nie tyle daje się we znaki.
ilu tu. Pełno wprawdzie wojska, ale armaty nie-
mieckie grozy swej nie rozprzestrzeniają. Tu po-
mimo wszystko bardzo wesoło spędziliśmy wieczór
i noc noworoczną. Przyjechali Adasiowie z sutym
zapasem ptactwa. Tu na froncie o drobiu, jajach,
maśle mowy niema. Wszystko zjedzone. Wieczorem
przybył hr. Grabbe a wkrótce po nim sztab z ża-
pasami szampana. Iguś i Haryś zakrzątnęli się koło
zakąsek, o które nie trudno w Dynaburgu. Gospo-
dyni nasmażyła pączków, kucharz hrabiego Grabbe
wszystko przygotował. Piliśmy na intencję N. Roku,
zdrowie hr. Grabbe, sztabu, gości kochanych. Po-
wiedziałam generałowi o znaczeniu poiskiego „Ko-
chajmy się", dodając że wyraża w obecnej chwili
to właśnie, czego świat najwięcej

krzywdę rosyjskiej państwowości
i niezważając na tę część ducho-
wieństwa litewskiego, co nie chciała
ulegać polskim rządom, to jednak,
jeśli zacznie rządzić Borowski lub
który z jego kompanji, wtedy to
wielkie nieszczęście spotka naród
litewski, którego odtąd nie bę-
dzie komu prowadzić drogą mi-
łości ku rosyjskiej państwowości
i rosyjskiego narodu. Wtedy też
okażą się płonne wszystkie wysił-
ki takich społecznych duchow-
nych działaczy, jak: wielkiego pi-
sarza litewskiego, piszącego pod
pseudonimem Gerutis, kandydata
teologji, rz.-kat. księdza Jana Bał-
„wacza, zamieszkałego obecnie we
wsi Jarszyki w gubernji Kowień-
skiej — mag. teol. i proboszcz w
Kownie, Konstantyna Olszewskie-
go (znanego obecnie z kryminal-
nego procesu—przyp.) — byłego
profesora rz.-kat. akademji w Pe-
tersburgu, obecnie dyrektora to-
warzystwa św. Kazimierza w Ko-
wnie, Aleksandra Dąbrowskiego—
rz.-kat. ks. $. M. Stakjałło, miesz-
kającego we wsi Rogiele, w gu-
bernji  Kowieńskiej, biorącego
czynny udział w związku dla przy-
wrócenia praw języka litewskiego
w rz.-kat. kościele na Litwie, a
pod różnymi pseudonimami, jak:
Kun, Bewjetis, Starszy i t. p., pi-
sującego artykuły dziennikarskie
przeciw polskim rządom i to nie
tylko w litewskich wydawnictwach,
ale i w rosyjskich gazetach i w
wielu innych.

(—) litwin, rz.-kat. kapłan
Adamowjetis“.

Tu zaznaczyč naležy, že Ada-
mowjetis, to pseudonim, pod któ-
rym, według znawców ówcze-
snych stosunków dziennikarsko-
litewskich, kryje się sam Stakjał-
ło, tak bezczelnie w liście wy-
chwalany.

Nie przytaczalibyśmy tu tej
wstrętnej denuncjacji, gdyby by-
ła ona czemś odosobnionem i
niezwykłem. Tymczasem, niestety,
od tego rodzaju skarg, donosów,
paszkwilów... aż się roi w archi-
wach petersburskiego  departa-
mentu obcych wyznań! Wystar-
czy choćby przejrzeć korespon-
dencje takiego  Ambrožewiczas
Propolanisa, Antonowicza i w. in.
(Ciekawa jest korespondencja An-
tonowicza z dn. 20 listopada 1907
ET której dowiadujemy się, że

białorusini są nawet na Mazowszu,

12)

no i, że wynarodowiani są przez
polskich endeków).

To tak zaciekłe zwalczanie
polskiego nacjonalizmu stwierdza
przytem znany wszystkim zresztą
dobrze fakt, że i dzisiejsze wwol-
nej Polsce namiętne walki z pol-
skimi narodowcami nie są bynaj-
mniej wcale jakiemś nowem zja-
wiskiem ale że mają już one za
sobą swoje dzieje...

ttrady Wojewódakiej Rady łaprawy
Utroji olnego.

W lokału (rzędu Wojewódz-
kiego pod przewodnictwem p: Wo-
jewody Wileńskiego Wł. Raczkie-
wicza w obecności delegata Mi-
nisterstwa Reform Rolnych, na-
czelnika wydziału scaleniowego
p. Alfreda Naleszkiewicza, odbyło
się posiedzenie Wojewódzkiej Ra-
dy Naprawy stroju Rolnego. Po-
siedzenie zagaił p. Wojewoda,po-
czem udzielił głosu prezesowi
Okręgowego (lrzędu Złemskiego
w Wilnie p, Stanisławowi Łączyń-
skiemu. Wdłuższem, prawie czte-
rogodzinnem przemówieniu za-
brazował p. prezes Łączyński ca-
łokształt prac dokonanych w za-
kresie przebudowy ustroju rolne-
go na terenie woj. wileńskiego,
ilustrując dane cyfrowe szeregiem
wykresów oraz udzielając wyjaś-
nień rzeczowych i charakteryzu-
iąc działalność urzędów ziemskich
w poszczególnych dziedzinach
dokonanej pracy, jak porcelacji,
komasacji, meljoracji, organizacji
drobnych wzorowych gospodarstw
rolnych oraz likwidacji serwitu-
tów. Po referacji zabrał głos p.
dyrektor Macelewicz, informując

 

 

 

 

Sprawy miejskie.
— Kiedy obowiązują świad-

czenia na wodę i kanalizację.
Wzwiązku z tem, że niektórzy
właściciele domów ostatnio za-
częli żądać od lokatorów opłat
dodatkowych za wodę i kanaliza-
cję i to często niezgodnie z po-
stanowieniami, zawartemi w u-
stawie o Ochronie Lokatorów z
1924 r. i Rozporządz. Prezydenta
Rzplitej z 1928 r. Związek Loka-
torów wyjaśnia, że na mocy obo-
wiązujących przepisów:

1) właściciele domów są u-
prawnieni do żądania od lokato-
rów opłat za używanie wody i
kanalizacji, tylko wówczas, gdy
powyższe urządzenia zostały prze-
prowadzone w tej części miasta,
gdzie dom się mieści, po wejściu
w życie ustawy o ochronie loka-
torów z, 1924 r., to: zn. po
1 czerwca 1924 r.

2) właściciele domów przy
żądaniu od lokatorów opłat za
wodę i kanalizację obowiązani są
przedłożyć lokatorom rachunek,
który otrzymują. z magistratu o-
raz szczegółowy rachunek po-
działu ogólnej sumy pomiędzy
poszczególnych lokatorów  (wli-
czając właściciela domu, o ile
również mieszka w tym domu) w
stosunku do podstawowego ko-
mornego od poszczególnych
mieszkań. 2

Sekcja techniczna źle
opracowała projekt uporząd-
kowania jeźdni. Ostatnio Sek-
cja techniczna magistratu m. Wil-
na opracowała projekt statutu
drogowego, mającego na celu
uporządkowanie jeźdni na tere-
nie miasta.

Statut ten został na ostatniem
posiedzeniu komisji technicznej
poddany ostrej krytyce i uznany
za nierealny. Zarzucono szefowi
W. Czyżowi szereg niedokładno-
ści fachowych i nieznajomości
przedmiotu.
W związku z tem, komisja

wyłoniła z pośród siebie specjal-
na podkomisja, która qpracuje
nowy statut.
— Nowy Świat otrzyma

prąd z elektrowni miejskiej.
W związku z przejęciem ulic ko-
ło dworca kolejowego przez Ma-
gistrat m. Wilna, cała dzielnica
Nowy Świat i przyległe ulice,
które są dotychczas zasilane e-
nergją elektryczną z elektrowni
kolejowej, z dniem 1kwietnia

Na froncie jest stosunkowo cicho. Od czasu

zastępować.

pragnie, końca

do czasu bambardują Niemcy Liksnę, Kirup, ko-
ściół, jednak pociski padają coraz to bliżej Wa-
bola, oddalonego od fróntu o 3 wiorsty, ale szalone
zawieje i ostre mrozy poraliżują intensywną i sy-
stematyczną akoję. Póki trwa zima,
chyba poważne zmiany. Wojsk w Wabolu obecnie
niema. Tylko w oficynie mieści się lazaret dywizji
ulanskiej. Od czasu do czasu doktór i siostry do
nas zachodzą. Robią wrażenie sympatycznych i wy-
kształconych ludzi,
co jest dla mnie wielkiem ułatwieniem. Sztab hr.
Grabbe przeniesiony został na odpoczynek do Dy-
naburga, a miejsce jego w okopach zajęli ułani.
Widocznie brak piechoty, bo kawałerja musi ja

nie zajdą tu

wszyscy mówią po francusku,

Parę dni temu zajechał na noc przejazdem
pułkownik ułański z paru oficerami; byli tak przy-
bici i zniechęceni, że żal było na nich patrzeć. Mi-
nęły bezpowrotnie te czasu, kiedy mówiono ośnia-
daniu lub obiedzie w Berlinie.

DŻ PEN ANSIK
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zgromadzonych o akcji kredyto-
waj Wileńskiego Oddziału Pań-
stwowego Banku Rolnegow zwią-
zku z prowadzoną przez Urzędy
Ziemskie komasację i parcelacją.
Następnie odbyła się dyskusja w
wyniku której Wojewódzka Rada
Naprawy (lstroju Roinego jedno-
głośnie przyjęła w formie opinji
zgłoszone w toku dyskusji wnio-
ski, w sprawie konieczności zrea-
lizowania zasad dokoncentracji,
nowelizacji ustawy sceleniowej,
wydatniejszego zwiększenla per-
sonalu technicznego i komisar-
skiego w urzędach ziemskich, roz-
toczenia szerszej opieki nad go-
spodarstwami scalonemi, przyję-
cia z pomocą ze strony Ūrzędu
Ziemskiego gospodarstwom mel-
jorowanym przez przeprowadze-
nie podstawowych upraw mecha-
nicznych z meljorowanych grun-
tów, zwiększenia wydajności pra-
cy sił instruktorskich w sprawie
konieczności wydania ustawowe-
go przymusu przenoszenia siedzib
przy scaleniu gruntów. Prócz te-
go Wojewódzka Rada Naprawy
Uistroju Rolnego po wysłuchaniu
projektów planu porcelacyjnego
na rok 1931 w odniesieniu do
gruntów prywatnych wydała opin-
ję, że do planu porcylacyjnego
zgodnie z wnioskiem prezesa
Okręgowego Ulrzędu Ziemskiego
w Wilnie należy zaprojektować
18.000 ha z zaliczeniem na po-
czet tego planu nadwyżki osią-
gniętej z wykonanego planu na
rok 1930. Po wyczerpaniu po-
rządku dziennego i po przemó-
wieniu p. Wojewody posiedzenie
Wojewódzkiej Rady Naprawy U-
stroju Rolnego zostało zamknięte.

(g)

KA
r. b. otrzymają energję z elek-
trowni miejskiej.
— Obrady budżetowe. Trwa-

jące od 10 dni codzienne posie-
dzenia budżetowe Magistratu m.
Wilna, zostaną zakończone z
dniem 20 b. m.
— Kino miejskie przenie-

sione będzie do innego lokalu.

Ze względu na nieodpowiednie
warunki higjeniczne i sanitarne
Sali miejskiej, Magistrat m. Wil-
na zamierza przenieść kino miej-
skie do innego lokalu.

Również z dniem 15 bm. Sala
miejska nie będzie odnajmowana
na odczyty i wiece.
— Rozgraniczenie icompe-

tencji ławników. W celu uspraw-
nienia służby administracji komu-
nalnej w Magistracie m. Wilna
został opracowany specjalny sta-
tut, który ma na celu rozgrani-
czenie pracy ławników miejskich.

Statut tet wpłynie pod obra-
dy Magistratu. (d)

Sprawy akademickie.
— Koło Matemat-Fizyczne.

St. U. S. urządza w sobotę pierw-
szą sobótkę karnawałową w sali
„Ogniska Akademickiego" (Wiel-
ka 24). Początek o godz. 9.

Z życia stowarzyszeń.
— Sroda Literacka. Na ostat-

niej Środzie Literackiej, która się
„odbyła 14 b. m., Z. Z. L. P. w
podejmował p. Wandę  Siema-
szkową.

Dostojnego gościa powitał w
imieniu Z. Z. L. P. p. T. Lopa-
lewski.

Następnie znakomita artystka
zadeklamowała szereg utworów
współczysnych poetów polskich,
więc Zegadłowicza, którego uwa-
ża za pioniera najmłodszej Pol-
ski, Jłłakowiczówny, Dobaczew-
skiej, Kossak-Pawlikowskiej, Hu-
lewicza, Łopalewskiego, Wierzyń-
skiego i Lechonia.

Te różne wiersze o najroz-
maitszym nastroju i zabarwieniu
uczuciowem odtworzone  nie-
zwykle żywo i barwnie, wywarły
silne wrażenie na zebranych i
wywoływały gorące oklaski.
W końcu p. Reuttówna przy-

pomniała zebranym o pracy sce-
nicznej p. Siemaszkowej w Wil-
nie jeszcze w czasach niewoli,
kiedy to słynna artystka śpieszyła
z wydatną pomocą prowadzonej
wówczas w ukryciu pracy oświa-
towej.

Styczeń 1910—Piotrogród.
Jestem od kilku dni

Paziowski zrobił

opóźnieniem, bo pociąg,

do Dynaburga,
grodu odszedł.

wojska rosyjskie,
da, po drodze.

rymi w lazarecie na folwarku.

Przypuszczam,

w Piotrogrodzie,
przyjechałem dla umieszczenia lgusia w Korpusie
Paziowskim, chciałam zobaczyć jak się zaaklimaty-
zuje w tych nowych dla niego warunkach. Korpus

na mnie jak najlepsze wrażenie.
Przyjechaliśmy tutaj z dwudziestoczterogodzinnem

którym mieliśmy jechać
do Dynaburga, już przyszedł do Wabola z ogrom-
nem opóźnieniem z powodu ostrzeliwania go przez
Niemców pod 'Nitegalem. Nadszedł
dziurą w wagonie towarowym. Gdyśmy przyjechali

już pociąg zdążający do Piotro-
Musieliśmy więc zatrzymać się do

następnego dnia. Skorzystałam z tego, aby odwie-
dzić hr. Grabbe. Radzi mi przenieść się z meblami
z Wabola do Dynaburga, gdzie podobno bezpiecz-
niej będzie w razie—w razie czego? Nikt otwarcie
rzeczy po imieniu nie nazywa, ale to znaczy, że

cofając się niszczyć będą, co się
Drugą mamy w  Waboilu obecnie

komplikację: tyfus zaczyna się szerzyć między cho-
Wszystko to razem

wzięte nie jest uspokajające ale tak
przywykli do rzeczy nadzwyczajnych i niebezpiecz-
nych, że przestały one robić wrażenie.

że dobrze będzie

— Walne Zebranie Członków
Związku Obrony Mienia Pola-
ków. W dniu 11 bm. odbyło się
w Wilnie, Walne Zebranie Człon-
ków Związku Obrony Mienia Po-
laków, poszkowanych podczas
wojny i rewolucji. Zebranie w
liczbie 300 z górą członków po
wysłuchaniu referatów Czionka
Centrali Warszawskiej, mecenasa,
Mirosława Obiezierskiego, oraz
Pełnomocnika Zarządu Głównego
p. Ludwika Ulniechowskiego po-
stanowiło:

Przyłączając się do uchwał
powziętych w dniu 16.XII 1929 r.
przez Walne Zebranie Warszaw-
skie, zarządać od Ministerstwa
Skarbu przyśpieszenia wypłat na-
leżności, przypadającej Członkom
Związku za listy zastawne Rosyj-
skich Prywatnych Banków, a rów-
nież zwrócić się do tegoż Mini-
sterstwa z żądaniem wskazania
terminu, w którym dokonaną zo-
stanie likwidacja mienia byłych
Rosyjskich Banków — Włościań-
skiego, Szlacheckiego i Państwo-
wego, oraz wypłata osobom ma:
jącym roszczenia do tych Banków
ich należności z tytułu listów za-
stawnych, wkładów i depozytów.

Gdyby to zwrócenie się do
kompetentnych władz nie odnio-
sło pożądanego skutku, Walne
Zebranie postanowiło upoważnić
Główny Zarząd Związku Obrony
Mienia do skierowania całej spra-
wy na drogę sądową.

Zebranie stwierdziło, że Mie-
nie Rosyjskich Banków Państwo-
wych po jego zlikwidowaniu nie
tylko wystarczy dla zaspokojenia
należności właścicieli listów za-
stawnych, wkładów i depozytów,
ale również da możność, chociaż-
by częściowego, zaspokojenia
pretensyj właścicieli książeczek
oszczędnościowych Rosyjskiej Pań-
stwowej Kasy Oszczęenościowej.

Następnie Walne Zebranie
jednomyślnie stwierdziło koniecz-
ność istnienia Wileńskiego Od-
działu Związku Obrony Mienia
Polaków poszkodowanych przez
wojnę i rewolucję, któryby obej-
mował i kierował sprawami na
terenie Województwa Wileńskie-
go wchodzącemi w jego kompe-
tencji.

Dokonano wyborów Zarządu
Oddziału i powołano jednomyśl-
nie pp. hr. Jerzego Czapskiego
(prezes), Michała Obiezierskiego
(v-prezes), Michała Swięcickiego
(sekretarz), Jana  Zieleckiego,
Bohdana Szachno, a na zastęp-
ców pp. Lutosławskiego, Ed. Ko-
towicza i R. Wierszyłio.

Odczyty.
— Odczyt d-ra L. Kozłow-

skiego. W najbliższych dniach
przyjdzie do Wilna, zaproszony
przez Koło Medyków U. S. B.
znany w świecie naukowym
archeolog i prehistoryk prof. Uni-
wersytetu Jana Kazimierza we
Lwowie dr. Leon Kozłowski w
celu wygłoszenia z rozpoczętego
przeż prof. dr. Jana Kilczyńskie-
go cyklu „O pochodzeniu czło-
wieka“ odczytu p. t. „Początki
kultur ludzkich".

Odczyt zostanie wygłoszony
w sali Śniadeckich O. S. B. w
niedzielę 19 b. m. o g. 6 p. p.

Nekrologi.

— Msza żałobna. Dnia 17
stycznia w rocznicę śmierci majo-
ra Konstantego Hartingh'a odbę--
dzie się Msza święta o 8 rano w
Kaplicy Ostrejbramy.

Różne.
Podziękowanie. Zarząd

Ogniska Kolejowego składa ser-
deczne podziękowanie firmom
„Bławat Wileński", „Nowicki Wa-
cław*, „Wokulski i Spółka”, „Ru-
cinski Roman“, „Gordon“, „Rut-
kowski i Domagala“, „Czaplin-
ski“, „Kauicz“, „Bazet“, „Ody-
niec“, „Mikulski“, „Nowicki Jul-
jan“, „Lewin“, „Kac“, „Jankow-
ski“ i „Bialomiejski“ za udzielo-
ne bezplatnie przedmioty na dary
gwiazdkowe dla dzieci bo eme-
rytach kolejowych i dzieci wdów
po pracownikach , kolejowych,
któro rozdane zostały, dziatwie
w czasie urządzonej salach
Ogniska choinki w dniu 5 stycz-
nia r. b.

Podziękowanie. Zarząd
Centralny Polskiej Macierzy Szkol-
nej Z. W. składa niniejszem po-

dokąd  czyzny i chłodu,

wyczekuje

z ogromną
nadziei niema,

mającym granic,

już wszyscy

Igusiowi
w Piotrogrodzie i dość swojsko. Tyle tu mamy zna-
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dziękowanie p. Lucjanowi Boch-
wicowi, prezesowi Sądu Apela-
cyjnego w Wilnie za złożone za-
miast wizyt i życzeń Noworocz-
nych pięćdziesiąt złotych na cele
oświatowe Polskiej Macierzy Szkol-
nej Z. W. i

— Podziękowanie. W iwieniu 80-ga
biednych, małych gruźliczych dzieci
których smutne życie rozjaśnione zo-
stało atrakcjami choinkowemi „Koło O-
pieki nad Dzieckiem przystacji przeciw=
grużłlczej w Wilnie" składa serdeczne
podziękowanie właścicielom cuklerń i
sklepów za współudział w zbiórce oraz
nieznanym łaskawym ofiarodawcom za
składane słodycze i przysłane drobiazgi
cboinkowe.

— Chory obłóżnie od trzech mie-
sięcy inteligentny mąż i ojclec hez żad-
nych środków do życia potrzebuje po;
mocy dla siabie i swojej rodziny. Połoc-
ka 19, m. 2.

Kronika policyjna.
Kradzież w kościele Serca Jezusa.

W dniu 14 b. m. Szaban Edward, za-
krystjan kościoła Serca Jezusowego,
zam. przy ul. Archanielskiej Nr. 4, za-
meldował, iż z niezamknigiej zakrystji,
podczas jego nieobecności nieznani
sprawcy skradli  trybularz, wartości
200 zł.

— Nieuczciwy szofer. W dniu 14
g. m. Wańkowiczowa Stanisława, Żeli-
gowskięgo 6 zameldowała o przywia-
szczeniu przez Dybowskiego Konstan-
tego, zam. w Wilnie, 200 zi. gotówką i
1 koła samochodowego. Dybowski go-
tówkę i koło samochodowe miał do-
starczyć synowi Wańkowiczowaj zam.
w Sochaczewie. Jednakże Dybowski pie-
niędzy i koła nie oddał. Poszkodowana
oblicza straty na 1400 zł.

— Zatrzymanie przemytu. W no-
cz z dnia 13 na 14 b. m. około wsi Po-
nary, został zatrzymany, przez posterun-
kowego Sienkiewicza Michała, mieszka-
niec wsi Popiszki gm. koniawskiej, pow.
wileńsko-trockiego !Iwoszko Dominik z
transportem 100 klg. sacharyny (krysz-
tał.) pochodzącej z przemytu. Iwoszkę
zatrzymano.

Zabawy.
— Zabawa dla dzieci. Przedszkole

Pol. Mac. Szkolnej im. Sienkiewicza, or-
ganizuje w niedzielę 19.1. o godzinie
5 i pół wiecz. w sali girnn. im. Lelewela
(Mickiewicza 38), wielką zabawę dla
dziatwy w wieku przedszkolnym. Niech
milusińscy stawią się jaknajliczniej —
ubawią się doskonale. Gry ruchome pod
dźwięki orkiestry dętej.

Teatr, muzyka i sztuka.
TEATRY MIEJSKIE w WiLNIE.
— Teatr Miejski na Pohulance.

Dziś Gozziego „Księżniczka chińska Tu-
randot“. ś 7

— Teatr Miejski w Lutni.
Dziś satyra Pagnola „Pan Topaz”;

— Przedstawienia popołudniowe.
Niedzielne przedstawienia popołudniowe
po cenach zniżonych wypełni w teatrze
na Pohulance „Rewja noworoczna*, w
teatrze Lutnia „Mysz kościelna" Fodora
z A. Zelwerowiczem w roli głównej.

— „iKrólewicz Rak". Wobec nad-
zwyczajnego powodzenia jakiem się
cieszy baśń ludowa Wandy Stanisław-
skiej „Królewicz Rak" dyrekcja teatru
wystawia jeszcze tę Sztukę dwukrotnie
w sobotę 18 b. m. o -godzinie 3 m. 30
po poł, oraz w niedzielę 19 b. m. o
godz. 12 w południe.

POLSKIE RADJO WILNO.
Program:

a Fala 385 mtr.

Czwartek, dnia 16 stycznia 1939 r.
11,55. Sygnał czesu.
16,15. Gramofon. >
17,00. Komunikaty organizacyj spo-

łecznych.
17,15. „Wśród książek”.
18,45. „Historja o drugiej wieży

Babe!" wspomnienia z Jimborry, wygł.
Antoni Waśilewski.

19,10. Lekcja języka niemieckiego.
19,25. Kurs fotografji dla amatorów,

wygł. Jan Bułhak.
20,25. Z Warsz. Koncert.
22,25. Muzyka lekka.
23,00. Muzyka taneczna.

GIEŁDA
WARSZAWA, 15.1. (Pat.)

Waluty i dewizy:

Belgja 124,19-+124,50—123,88.
Holandja 358,40—359.30—357,50.
Londyn 43,38—43,49—43,27,
Nowy York 8,896—8,916—8,876.
Wypłaty telegraficzne 8,914—8,934—8,894
Paryż 35,00! ,—35,09—34,917 ,.
Praga 26,36—26,42—26,30.
Szwejcarja 172,47—172,90—172,04.
Stokholm 239,23—239,83—238,63. .
Wiedeń 125,36—125,67—125,05.
Włochy 46,67—46,79—46,55.
Berlin 212,75.
Gdańsk 173,38.

Papiery procentowe:

Pożyczka inwestycyjna 120,—120,50,
Premjowa dolarowa 68,75—70, 5! kon-
wersyjna 50, 8%, L. Z. Banku Gospodar-
stwa Krajowego i Banku Rolnego, obl.
Banku Gosp. Krajowego 94, te same
7 8325, 8/ L. Z. T. K. Przemysłu
Polskiego 82,4 .'„ ziemskie 48,25—48,75,
8', ziemskie dolarowe 96, 8  warszaw-
skie 68,25, 8 „ Kalisza 59,50, 8, Łodzi
62,50—63, 6), obl. poż. m. Warszawy 52,75.

Akcje:
Bank Dyskontowy 124, Polski 178—

176,75, Spółek Zerobk. 78,50, Spiess 98,
Elektryczność 55, Siła i Swiatło 90, Ła-
zy 5, Ostrowiec serja B. 65, Parowo-
a li em. 20,75 — 21, Starachnwice

jomych i krewnych, iż wcale niema Wrażenia ob-
które stolica Rosji na Polakach

robi. Miałam kilka bardzo zajmujących rozmów po-
lifycznych. Tak jak u nas nikt w zwycięstwo Rosji
nie wierzy. Spodziewają się nawet, że Piotrogród
dostanie się w ręce Szwedów. Szwecja podobno

tylko chwili,
Wieki wiązała Rosja skrycie lub otwarcie całym
systemem nahajkowym węzły matni
w którą sama wpadła.
z niej wyplątać. Póki biurokracja rej wodzi, żadnej

a gdy nareszcie
wypuścić ster, dzika fala zemsty dziejowej wy-
pchnie przed sobą naród rosyjski z impetem, nie

by Finlandję zagarnąć.

bez wyjścia,
Nie wiem, czy potrafi się

zmuszona będzie

ku Azji, ku tej Syberji, gdzie
wszystkie słowiańskie aspiracje najwyższe, najszla-
chetniejsze grób swój znalazły. Przeżywamy chwile
doniosłości niebywałej. Co do naszego narodu, po-
mimo piętrzących się naokoło niego nawałnic, spo-
kojna jestem, že przetrwa.
jej naležy, inaczej byč nie može. Gen. Usow, dy-
rektor Korpusu Paziowskiego, mówił mi dziś z gię-
bokiem przekonaniem, że jeśli tylko istnieje dzie-
jowa sprawiedliwość, Polska zmartwychwstać musi.
Z goryczą wspomniał o strasznych omyłkach, po-
peinionych względem Polaków w ciągu wojny.

Polska będzie. To się

(D 5 A)
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Warszawska Opera
Objazdowa.

Warszawska Opera Objazdowa
odwiedza Wilno bodaj że poraz
trzeci. Za każdym jednak razem
dyrektor jej, dr. Tadeusz Wierz-
bicki, przyjeżdża z innym zespo-
łem. O ile mnie pamięć nie myli,
to skład zespołu przy poprzed-
nich występach był lepszy. Jak
wtedy, tak i teraz, pożyteczna ini-
cjatywa objazdów prowincji z pa-
ru operami została popsuta przez
niedostatecznie obmyślaną reali-
zację tej inicjatywy.

Nikt oczywiście wymagać nie
może, aby teatr objazdowy przy-
woził ze sobą nowalijki operowe,
lecz przez kilka lat z rzędu przy-
jeżdżać z „Halką”, „Żydówką” i
„Pajacami”, to już jest trochę
przesadą. Dowodzi to obrania
przez kierownictwo tej instytucji
drogi najmniejszego oporu. Jest
przecież tyle pięknych i łatwiej-
szych oper starego repertuaru,
których pokazanie byłoby korzy-
stniejsze z tego jeszcze względu,
że publiczność nie miałaby moż-
ności czynienia niekorzystnych
porównań i zestawień.

Nikt nie wymaga także, aby
operą objazdowa składała się z sił
pierwszorzędnych. (lważam na-
wet, że sprowadzanie na okrasę
tuzów operowych w rodzaju Grusz-
czyńskiego, mogłoby okazać się
zbytecznem. Trzeba tylko, aby
opera objazdowa była zespołem
stałym, .systematycznie pracują-
cym i ożywionym  górniejszemi
ambicjami. W mojem rozumieniu
instytucja tego rodzaju składać
się powinna z sił młodych, przed
któremi podwoje stałych teatrów
operowych w Polsce są jeszcze
zamknięte.

Jak korzystną mogłaby być
dla nich praca na takiej objazdo-
wej scenie, ile świeżych pomy-
słów mogłoby się urodzić w peł-
nej entuzjazmu atmosferze. Inte-
ligentny i uzdolniony kierownik
mógłby robić cuda. | publiczność
łatwiejby wybaczyła niejedno nie-
dociągnięcie, słuchając świeżych
głosów. Niestety, duch opery war-
szawskiej panuje zdaje się i poza
murami warszawskiego teatru
wielkiego.

Na pierwszem przedstawieniu
Carmen każdy śpiewał sobie jak
chciał i na ile mu głosu pozo-
stało. Pomiędzy śpiewakami a dy-
rygentem orkiestry istniało stałe
nieporozumienie co do temp,
które naogół były za wolne inie-
możliwe rozciągały tę żywiołową
operę. Z pośród wykonawców ko-
rzystnie wyróżniała się, dobrze
Wilnu znana, p. Jefimcewa, któ-

 

Miejski Kinematograf
Sala Miejska ul. Ostrobramska 5
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Dziś! Najnowsze Rewelacyjne
Arcydzieło współpracy Joe

ay'a | Eryka Pommera
W FROHLICH oraz ALBERT STEINRUCK.

knąć... Ja się boję, tak strasznie się boję... Ulicy...

TEATR <Hoilywood ||
MICKIEWICZA Me 22
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Kino PICCADILLY* | Dziś! Największa sława ekranu, niezrównana DOLORES DEL RIO jako TANCERKA z MOSKWY oraz bohater ka 21, tel. 9—21.

99
UL. WIELKA 42. Tel. 17-85.

 

Ul. WIELKA 30. Tel. 14-81.

 

 

Gruźlica płuc jest nieubłaganą i corocz-
nie, nie robiąc różnicy dla płci, wieku i sta-
nu, kosi miljony ludzi. ==Przy zwalczaniu
chorób płucnych, bronchitu, grypy

thuporczywego, męczącego kasziu
stosują p. p. Lekarze:

„Balsam Tbiocołan—Age*
który ułetwiając wydzielanie się plwociny skiego serja 5-ta: Nr. Nr. 19015 i 22521 i serji 14-ej
wzmacnia erganizm i szmopoczucie cherego Nr. Nr. 140288, 140289, 140290,

oraz powiększa wagę ciała i usuwa kaszel Ė 2 r r.
Używa się za poradą lekarza

ją apteki 7:1

      

| włącznie będą wyświetlane filmy:

Największa sensacia XX wieku.
tryumf genjuszu ludzkiego.

GUSTA

7290

rej piękny głos i umiejętność
śpiewania Wilno od dawna na-
uczyło się cenić. Jako Micaela
podobała się znacznie więcej, niż
jako Nedda w Pajacach.

Z pośród męskich sił podobali
się pp. Worch i Kowalski.

Pajace szły naogół znacznie
lepiej. Przedstawienie to uświetnił
swoim udziałem Gruszczyński, go-
rąco oklaskiwany za słynną arję
z pierwszego aktu.

Wysłuchanie Żydówki było po-
nad moje siły, więc na niej nie
byłem.

Soliści baletowi, p. Anna Kita-
lówna i p. Trojanowski, pozyskali
sympatje publiczności.

St. W—ski.

Z sali odczytowej.
Interesujący cykl wykładów

„O pochodzeniu człowieka”, zor-
ganizowany przez Koło Medyków
U. S$. B., rozpoczął prof. (I. S. B.
dr. Jan Wilczyński, mówiąc w nie-
dzielę ubiegłą o „Ewolucji czło-
wieka kopalnianego, jako šwiade-
ctwie jego pochodzenia”.

Już świat starożytny (Frysto-
teles, Biblja), wyodrębnił czio-
wieka z pośród istot żyjących,
mniemając go stworzonym „na
obraz i podobieństwo Boskie".

Dopiero Linneusz włączył czło-
wieka do kręgowców i ssaków, sta-
wiając go hierarchicznie najwyżej.

Podobieństwo niektórych małp
człekokształtnych (orangutang, go-
ryl, szympans, gibbon i inne) do
człowieka, wywołało znaną teorję
Darwina o pochodzeniu gatun-
ków, znakomicie rozszerzonej i
spopularyzowanej przez Hekkla i
Heksliego.

Jednakowoż zdobycze paleon-
tologji ostatnich trzech dziesiąt-
ków lat, dają poważne podstawy
do rychłego obalenia tak rozpo-
wszechnionej teorji o rzekomem
pochodzeniu człowieka od małpy.

Skrzętne, choć na niezbyt ob-
fitym materjale archeologicznym,
oparte badania, pozwalają przy-
puszczać, że człowiek bynajmniej
nie pochodzi od małpy, nie jest
jej doskonalszym potomkiem.

Człowiek współczesny, jako
typ antropologiczny, liczy conaj-
mniej 500.000 lat istnienia, stano-
wiąc jedną z gałęzi wspólnego z
małpami pnia—kręgowców i ssa-
ków.

Rozgałęzienie to nastąpiło przy-
puszczalnie, dwa, do trzech mi-
ljonów lat temu, odkąd poszcze-
gólne rozgałęzienia zaczęły się
samodzielnie rozwijać.

Bardzo szczegółowe wywody
prelegent zilustrował  licznemi
przeźroczami. B.

Od dnia 15 do 19 stycznia 1930 reku

Chester Conklin. Nad program: „PAPIŃ SYNEK" komedja w 2 aktach. Kasa czynna od gedziny 3 m. 30

Początek seansów od g. 4. Następny program: „Bohater Krwawej Areny". Cena biletów: Parter 80 gr.,

netarnym statku rakietowym podczas lotu na księżyc.

ASFALT

Największe arcydzieło filmowe naszych dni
ś6 |) DZIŚ! Tryumfalny super-film, który wprawił w zdumieniePETE „sk uUX | y y sup , ktėry wp

W rol. gl.: JANET GAYNOR i G. O'BRIEN. Režyserja genjalnego Murnau.
techniki i sztuki.

„Jego Chłopiec

KOBIETA na KSIĘŻYCUHELIOS" Wspaniały
TEATR: gg monumrentaln. arcydzieło genjalnego Fr. Langa (twórcy obrazów: „Nibelungi", „Metropolis*i „Szpiedzy*) W rol. główn.: bo-

żyszcze kobiet WILLI FRITSCH i czarująca GERDA MAURUS. Akcja toczy się na ziemi i na księżycu oraz na rniędzypla-
Dla młodzieży dozwolone.

WSCHÓD SŁOŃCA
Luna Park.

ycie i Przyszłość Kobiety

DRZE ESNOPECE WK   

Z sali sądowej.
Proces „Rolbanku*.

Trzeci dzień rozpraw w spra-
wie dyrektorów „Rolbanku" ubiegł
w przeważnej części na przemó-
wieniach stron.

Od samego rana sąd przystą-
pił do bodania biegłych buchal-
terów pp. Jana Brzozowskiego i
Leopolda Szumiewicza, którzy na
podstawie zbadanych ksiąg bu-
chalteryjnych „Rolbanku* składali
swe wyjaśnienia.

Po zamknięciu śledztwa sądo-
wego, przewodniczący zarządził
rozprawę stron oddając głos. rzecz-
nikom i oskarżenia, wiceprokura-
torowi p. Zahorskiemu, który, po
obszernych wywodach domagał
się ukarania wszystkich podsąd-
nych, wykazując  odpowiedzial-

  
W    
 

Tolo NSKė

ność wszystkich czterech dyrek-
torów a nie tylko urzędującego
do ostatniej chwili dyr. Koziełi-
Poklewskiego.

Następnie z mowami obroń-
czemi występowali kolejno: mec.
Szyszkowski w imieniu Dyonizego
Rozwadowskiego, adw. Kiersnow-
ski za Antonim Jankowskim, adw.
Florczak za lzydorem Ciesielskim,
oraz mec. Jasiński w obronie
Władysława Koziełł-Poklewskiego.

Obrońcy uzasadniając rzeczo-
wo bezpodstawność oskarżenia,
jako że w czynach podsądnych
nie ma złej woli, prosili o całko-
wite uniewinnienie swych klijen-
tów.

Późnym wieczorem  przewod-
niczący zamknął przewód sądowy,
odraczając ogłoszenie wyroku do
dnia dzisiejszego. Kos.
 

 

Z KRAJU.
Szczegóły wielkiej afery szpiegowskiej.
Jak donosi „Nowy Dziennik

Kresowy* na czele wykrytej w

Grodnie wielkiej afery szpiegow-

skiej na rzecz Litwy na czele

której stał Aleksander Sinillo, b.

kapitan armji rosyjskiej.

W wyniku dalszego dochodze-

nia aresztowano brata Aleksandra

Siniłło, Jerzego, również b. kapi-

tana armji rosyjskiej, Mikołaja

Kościelicza, dostawcę wojskowego

Berezowskiego, Aleksandra Gož-

dzieja i innych.

Organizacja zbierała  wiado-

mości z zakresu wojskowego, po-

nadto planowała szereg aktów

cielicz w pierwszej połowie 1929

roku otrzymał od wywiadu litew-

skiego za pośrednictwem Al. Si-

niłły polecenie zamordowania

Pleczkajtisa. W tym celu dostar-

czono mu rewolwer oraz większą
sumę pieniędzy. Do morderstwa

nie doszło jedynie z powodu wy-

jazdu Pleczkajtisa.

© Na czele szajki stał Aleksan-
der Siniłło, którego brat jest

jednym z wybitniejszych pracow-

ników wywiadu litewskiego w

Kownie. Łączność między orga-

nizacją a. wywiadem litewskim

utrzymywał stały kurjer A. Trojan.

dywersyjno-politycznych. M. Koś-

Wyznanie dozorcy przyczy-
ną strajku.

Onegdaj w hucie szklanej Ho-
łubiele pow. postawskiego, za-
strajkowali robotnicy, żądając
usunięcia dozorcy żyda Szapiry.
Właściciel huty uwzględnił żąda-
nia robotników i na miejsce Sza-
piry przyjął w charakterze dozor-
cy G. Dekajzera. Robotnicy wró-
cili do pracy. (d)

Proces „Nowego Życia" z
powodu artykułu o kaplicy

Branickich.
Dnia 20 b. m. w Sądzie Okrę-

gowym w Grodnie odbędzie się
proces przeciwko ks. Z. Sawo-
niewskiemu, redaktorowi „Nowe-

balkon 40 gr.

 

Specjalna ilustracja muzyczna.

Początek seansów o g. 4.

 

obrazów „Anioł Ulicy” i „Siódme Niebo* Charles Farrel w roli Wielk. Ks. Michała w wstrząsającym dramacie od 9—1
„tancerka*. Obraz ilustruje szereg postaci histor. czasów caratu: Mikołaja II, jego dwór, działaczy bolsz. oraz ro-
mantyczne przygody Wielk. Ks. Michała. Prawdziwa miłość góruje ponad wszelkie przesądy i różnice klasowe.

POLSKIE 64|| Dziś! To czego Wilno nie wi-
KINO „WANDA | działo! Pierwszy raz w Wilnie

bez ilustracji muzycznej.

buraczana.
5 morgów ogrodu owocowego.
i martwy. Koni

H Toruniu, Bydgoszczy.
Cena za mórg 550 zł. przy wpłacie 200,000 zi.
Zą!. Ajencja „Polkres“ Wilno,

tel. 17—80.

 

3060 VI.

obwieszcza,
deczyzją swą z dnia 3 gruenia

 

2 Mamy do sprzedania
w Poznańskiem koło Gniezna wieikopański mają-
fek' obszaru 900 morgów magd. Ziemia pszenno-

Wszystkie zabudowania
Inwentarz

roboczzch 20, wyjazdowych 4,
krów 24, jałowizny 24 szt.

Meżna zamienić na kamienicę w Poznaniu,

Tekst obwieszczenia.
Sąd Okręgowy w Wilnie, I Wydział Cywilny,

że na żądanie Józela Podczaskiego.
1929 roku posta-

nowił. unieważnić należące do Józefa Podczaskie-
go 9 listów zastawnych Wileńskiego Banku Ziem-

140291,
140293 i 140294 wartości nominalnej po 1000 rubli
każdy na ogólną sumę 9000 rubli. Nr. spr. Z. 636-24.

murowane,
żywy

Królewska 3,

66 Dramat w 8 aktach. W rolach gł.
Charles Rogers, Mary Brian |

Niesłychanie sensacyjny dramat miłości
i nienawiści, zazdrości, wierności.

Potężny dramat z życia współczesnego wielkiego
miasta. W rol. gł. Najpiękniejsza na firmamencie
filmowym, wschodzącagwiazda BETTY AMANN,

MOTTO: Na sliskim wielkomiejskim asfalcie tak łatwo się pot-
Początek o g. 4, 6, 8 i 10.20 w.

 

Ceś czego nie sposób określić
wyrazami dzisiejszej mowy ludz-

Nowa era w kinematogr.

Film z zakresu Migjeny. UWAGA! Dziś tylko dla panów!
Jutro wyłącznie dła pań. Początek seansów o godz. 3.30,

5.15, 7, 8,45 i 10.30 w. Ze względu na charakter filmu uprasza się o przybycie na początki seansów. Film wyświetla się

 

go Życia”, oskarżonemu na pod-
stawie 1 art. dekretu prasowego
za umieszczenie w Nr. 16 tego
pisma z dn. 21 lutego r. 1929
artykułu p. t. „Jeszcze kaplica
Branickich". Artykuł ten w któ
rym jest mowa o potrzebie zwro-
tu kaplicy Branickich został skon-
fiskowany przez starostę p. Ro-
bakiewicza. Na rozprawę sądową
wezwani zostali w charakterze
świadków ze strony oskarżonego
dyrektorzy Kat. Hgencji Prasowej
w Warszawie: ks. prałat Kaczyń-
ski i ks. Gawlina oraz ks. kan.
A. Chodyko, dziekan białostocki,
ks. dr. W. Meysztowicz i p. B. Ru-
siecki z Wilna. Bronić oskarżone-
go będzie p. mec. Z. Horbaczew-
ski z Grodna.

Tel. 697.

Pierwszorzęd
z dostawą do    

    
Naj-

Prawdziwy cud

 

  

 

(rzędowa Bibijogacja Regjonalna
z dnia 28—31 grudnia 1929 r.

(Oprac. Uniw. Bibl. Publ. wWilnie).

DELECTUS Seminum anno
1929 collectorum, quae permuta-
tioni offert Hortus Medicinalis

Uniwersitatis Batoreanae in Vilno

/Polonia/. [W nadpisie:| Zakład
farmakognozji i hodowli roślin
lekarskich iniwersytetu Stefana
Batorego w Wilnie. Wilno Tow.
Wyd. „Pogoń”. Drukarnia „Pax”

1929. 8? (24 x 16%) $ : 15.

(MORAWSKI W:) Szacunek lu-
dności Polski według wyznań na
1.1.1929 r. [Tyt. nagł.] (Calcul esti-
matif de la population de la Po-
logne d'apres les culte au 1.1.1929.
Resumć). Odbitka z Kwartalnika
Statystycznego, wydawanego przez
Główny Urząd Statystyczny Rze-
czypospolitej Polskiej R. 1929.
Tom Vl. zesz. 4 [Zakłady Grafi-
czne E. Mejłachowicza, Grodno]
(27!x 21) S$ : 4.

NEYMAN Jerzy: Przyczynek
do teorji wiarogodności hipotez
statystycznych. Contributions a la
thėorie de vraisemblance des hi-
potheses statistiques. Warszawa
1929. Nakładem Głównego Urzę-
du Statystycznego. (Odbitka z
Kwartalnika Statystycznego, wy-
dawanego przez Główny (lrząd
Statystyczny Rzeczypospolitej Pol-
skiej R. 1929. Tom VI. zeszyt 4.
Zakłady Graficzne Ł. Mejłachowi-
cza, Grodno) (27 x 21) S : 2 nlb.,
2dę.DID.

(PIEKATKIEWICZ J. dr.:) XVIII
Sesja Międzynarodowego Instytu-

tu Statystycznego w Warszawie
[Tyt. nagł.] Odbitka z Kwartalnika
Statystycznego, wydawanego przez

Główny Urząd Statystyczny Rze-
czypospolitej Polskiej. R. 1929.
Tom VI. Zesz. 4. [Zakłady Grafi-
czne E. Mejłachowicza. Grodno].
(27-x 28). S:: 10.

RASIŃSKI Faustyn Dr.: Czynne
i bierne okręgi finansowe w Pol-
sce [tyt. nagł.] (Les regions fisca-
les actives et passives en Polo-
gne. Rćsumć) Odbitka z Kwartal-
nika Statystycznego, wydawanego
przez Główny Urząd Statystyczny
Rzeczypospolitej Polskiej. R. 1929.
Tom Vi, zeszyt 4 [Zakłady grafi-
czne Ł. Mejłachowicza, Grodno]
(AZS EG.

REFORMA rolna w Polsce.
Prace parcelacyjne 1926 i 1927.
Prace regulacyjne 1919—1926,
1919—1927. La reforme agraire
en Pologne. Travaux de morcel-
lement en 1926 et 1927. Tra-

o
Tel. 697.         

vaux de rćgulation 1919—1926,
1919—1927. Warszawa 1929. Na-
kładem Głównego Urzędu Staty-
stycznego. (Odbitka z Kwartalnika
Statystycznego, wydawanego przez
Główny Urząd Statystyczny Rze-
czypospolitej Polskiej R. 1929.
Tom VI, zesz. 4. Zakłady Grafi-

czne Ł. Mejłachowicza, Grodno)
(27 x 21) S : 2 nlb., 96.

SEIDLER Roman: Bilans płat-
niczy Polski za rok 1928. La ba-
lance des payements de la Polo-
gne pour 'annće 1928 Warszawa
1929. Nakładem Głównego Ulrzę-
du Statystycznego (Odbitka z
Kwartalnika Statystycznego, wy-
dawanego przez Główny Urząd
Statystyczny Rzeczypospolitej Pol-
skiej. R. 1929. Tom VI. zeszyt 4,
Zakłady graficzne Ł. Mejłachowi-
cza, Grodno) (27 x 21) S : 2 nlb.,
72, 1 nib.

SZTURM de SZTREM Edward:
Metoda statystyczna przy bada-
niach wskaźników rozwoju go-
spodarczego. L'application des
mėthodes statistigues aux recher-
ches sur les indices du dėvelop-
pement ėconomigue. Warszawa
1929. Nakładem Głównego Urzę-
du Statystycznego (Odbitka z
Kwartalnika Statystycznego, wy-
dawanego przez Główny (rząd
Statystyczny Rzeczypospolitej Pol-
skiej R. 1929. Tom VI. zeszyt 4.
Zakłady Graficzne Ł. Mejłachowi-
cza, Grodno). (27:x.24) "S'72
nlb., 8.

SZULC Stefan: O t. zw. stan-
daryzacji, czyli poprawianiu współ-
czynników. Sur la standardisation
Įcorrection/ des coefficients. War-
szawa 1929. Nakładem Głównego
Urzędu Statystycznego. (Odbitka
z Kwartalnika Statystycznego, wy-
dawanego przęz Główny Urząd
Statystyczny Rzeczypospolitej Pol-
skiej R. 1929. Tom VI. zeszyt 4.
Zakłady Graficzne Ł. Mejlačhowi-
cza, Grodno) (27 x 21) S : 2 nlb.,
37, 8 tabl.

WIADOMOŚCI Wystawowe Wy-
stawy Ruchowej Prób i Wzorów
Przemysłu Krajowego w Słonimie.
Słonim 5 grudnia 1929 r. (Redak-
tor i Wydawca: W. Zembrzuski.
Polska Drukarnia w Białymstoku)
(32 x 23) S$ : 8. Nakł. 1200 egz.
Bezpłatne.

  

Popierajcie Polską
Macierz Szkolną

wileńska 15—5.

  

Kupno ;

Sprzedaż

Zs. kartę zwolnienia
wyd. przez PKU —

Oszmiana na imię Nowi-
ka Bronisława, zam. w
Giejstunach, gm. Holsz.MĘUIEL.

Je kopalń Górnośląskich

LUK.
[omu własnym taborem kon-

   

 

REC2ATUK RURAITPSKIIACICHPORADOWCAWAJ

| LEKARZE į

D-r. DLUKOWICZ
Choroby weneryczne, Marja Laknerowa
skórne, syfilis. Ul. Wiel-

Przyjm.
i od 3—8 pop*

1075—4

 

Doktor medycyny

I. CTNGLER
Chor. weneryczne,

filisi skórne
sy-

Słońce górskie, Diatermja
Sollux

MICKIEWICZA 12,

Zarząd Towarzystwa Wzajemnych Tatarskiej 9 — 2
Ubezpieczeń,

Związek Ubezpieczeniowy
Przemysłowców Polskich,
zgodnie z $$ 70, 71 i 73 (dawne 72, 73 i 75) Statu-
fu podaje do wiadomości,
madzenie Walne członków
uchwaliło od dnia 1-go stycznia 1930 r.

  
Dr drewniany

že nadzwyczajne Zgro-

rozwiąza-
—0 © nie i likwidację Towarzystwa i że odpowiedzial- NA Ne 7.

ność Towarzystwa wobec ubezpieczonych
niknąć mogące straty wygasa po upływie 4 tygo-
dni od daty uchwały, to jest z dniem 25-go sfycz-
nia 1930 roku.

Aa ALialikiZOZOZ

„botówłę i wszelkie oszczędności
na pierwszorzędne hipoteki miejskie i wiejskie

i na b. dogodnych warunkach lokuje Ajencja
„Połkres” Wilno, Królewska 3, tel. 17—80.

za wy-

—0 o

 

140292, ————

3060—0 o
szych i

 

STARA WIEŚ
PIĘKNE PARCELE LEŚNE
są zaraz do nabycia pomiędzy Otwockiem

a Caicstynowem. .

Komunikacja dogodna.
Stecja kolei na miejscu w lesie.

Starodrzew do 100 lat. — Działki wszystkie
zalesione od 750 m* do 3000 m“.

Sprzedaž na raty.
Zgłoszenia i informacje:

Dział Parcelacji:
Warszawa: Żabia 4, tel. 2—89.

3091-14 ol
Główny Zarząd Ordynacji Zamojskiej

górnośląski i
kaloryjności,

WILKO, Zawalna Xe 8, 

WĘGIEL
dąbrowiecki o wysokiej

wagonowo i detalicznie z
dostawą w zaplombowanych wozach od

pół tony poleca:

WILEŃSKI SPÓŁDZIELCZY
SYNDYKAT ROLNICZY:

Mamy do sprzedania
na dogodnych warunkach większą ilość więk-

J mniejszych majątków ziemskich. Zgł.
Rjencja „Polkres” Wilno, Królewska 3, tel. 17-80

 

Sprawy
majątkowe p

nym lub samochodowym od 500 k'g.

AKUSZERKI.

Przyjmiuja ed godz. 9 de
Tw. Kasztanowa 7 m.$

W.7.P.60

Mojk pod Wilnem
220 ha do wydzier-

   

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

0-1. Przemysłowy „WERRAŃT 7
Sp. 2 ogr. odp. ZANA KARTOFLE

Właśc. L. i C. DOBUŻYŃSCY. wyborowe do sprzedania
WILNO, ZAWALNA X6 20 8 gr. kilogram

Tel. 697. Tel. 67. ĮD-H WILOPAŁ
Stvczniowa 3, tel. 18—17.

szczenię-

32—1

Buldog ta raso-
we do sprzedania. Ta-
tarska 3/26. 1131

 

2 B šcienny sta-
rožytny maly jako

unikat i numizmat oraz
cytra do sprzedania Ber-
nardyński zauł. 7 Kra-
wiec. 1125
 

POS lub fortepian
chcę kupić z okazji.

Gotówka z góry. Oferty:
Biuro ogł. J. Karlin, Wil-

żawienia w całości lub no, Niemiecka 22, tele-

gą SZAŚCIOWo. Meczetowa 5, fon 605. 31
15.19, ME2, 1072—1 — s
5—8.
32—4

 

nią murowaną i og-

Mieszkania j
i pokoje

  

Sprzedam
na rozbiórkę murowany
domek. Dowiedzieć się
M. Pohulanka, 14—4 od

i, ieszkanie 4 pokojewe 4—6 wleczór. 1126
ARA M z kuchnią na 3-im

piętrze dla solidnej ma- KUMERKAWZYCEOWAWNACHrodem 250 sąž. na Solta-

dnia 28 grudnia 1929 r. niszkach Nr. 5 do sprze-
g dania. Wiadomošė Dziel-

1043—1

1151
potrzeba na 3

lej rodziny spytač do-
zorcy Witeldowa 22.

1118—1

Ue na stancję przyj-
mę z całodziennem

utrzymaniem. Opieka za-
pewniona. Zawalna 60
m. 11: od 12—2. 1117—1
 

Poszukuję pokoju przy
rodzinie inteligentnej

wzamian za udzielanie

Humor polityczny.

Noworoczne „ABC* po-
dało spis potraw „lojal-
nego obywatela”, podczas
uczty sylwestrowe:

—„1) Buljon generalski
z sieczką z kartoflami.
2) Rozbartle lwowskie z
byrkami. Bitki maleszew-
skie pod alkoholem lub
Sznizcle ministerskie a la
Europa. 3) Melange a la

groch z
kapustą. 4) Tunelki su-
chenkowe z kremem, lub
Mleczko słodkie prysto-
ryzowane z konfiturami

SUB m-ce pod za» JĄ lekcji języka francuskie- :
Sie L i go lub niemieckiego. Marechal, czyli

= bezpieczenie Przygotowanie do adw
towarowe. ry; konwersacja, dobra

Trocka 11 m. 9JĄ wymowa. Adres: Mako-
od 3 do 6. wa15 (Węglowa 12 front) 2

31—2| „Ochrona Kobiet'; 7—9 majowemi.

 

 
 

1 u dzieci
—] e "RY,

Śwędzsenia ciała Oraz wszelkiego redzaju wy ||
rzuty skórne usuwa

| KREM LAIN-AGE |
(z Kogutkiem) |

dast to Idealny, nieszkodliwy kosmetyk, u- i
suwający wady naskórka tak u dorosłych jak

LOKATY

R. M. Sp. W Nr. 5338.
  tel. 323.

| . .

 Odmrożenie.
wstale od odmrożenia. Sprzedają apteki i składy apieczne.

Oryginalna maść z ke- |

gutkiem) „MROZOL”,
leczy i goi ranki, po-  
  

 

  
 

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYRSKI, Drukarnia „Dziennika Wileńskiego”, ul. Mostowa 1.

114159 lefon 152.

.-K. „Zachę-
ta'* Mickiewicza 1

telefon_9-05.

Pieniądze
do ulokowania naj-
pewniej zabezpiecza
Wileńskie Biuro Ko-
misowo-Handlowe

Mickiewicza 21,

ł 1
| pieniężne  najdogod-RR REOROWARASEROZEO ROA

niej załatwia z pełną Pacjent.
—300 warancją    

  

 

te”

wiecz. lub pišrniennie.
gro

— Zalecam panu spo-
kój, bezwzględny spokój.
Niech się pan wystrzega
wzruszeń, oświadcza le-

— Jestem działaczem
komunistycznym.

Aha. Niechże pan
rzuca co tydzień o kilka
bomb mniej.

| KRKA WażnNIa się.)

ZGUBY j

Ze książkę wojsk.
wyd. przez 13 Pułk

Ułanów na imię Fran-
karz, kończąc badanie ciszka Sienkiewicza, zam.
pacjenta. we wsi Mackiełły gm.

Czem się pan trudni? 1102Gierw. un. się.

un. się. 663

PRADA RIETAVAS

Głód mieszkaniowy.

— Szanowni. państwo,
ten odkurzacz jest skar-
bem nieocenionym. trze-
pie, czyści i dezynfekuje.
Dostarczamy go do mie-
szkania wraz ze wszyst-
kiemi dodatkami.

— A może panowie
dodajecie do niego także
mieszkanie?!

Chcesz otrzymać posadę?
Musisz ukończyć kursy
fachowe  korespon-
dencyjne prof. Sekuło-
wicza, Warszawa, Zóra-
wia 42-4. Kursy wyuczają
listownie: buchalterji, ra-
chunkowości kupieckiej,
korespondencji handlo-
wej, stenografji, nauk
handlu, prawa, kaligrafji,
pisania na maszynach,
towaroznawstwa, angiel-
skiego, francuskiego,
niemieckiego, pisowni,
oraz gramatyki polskiej.
Po ukończeniu świadec-
two. Żądajcie prospek-
tów. 1605—11

  

 

PT mechanik-
maszynista dobrze

oznajomiony z parowe-
mi maszynami od zaraz
na wyjazd Zakretowa 13-2
od 4—6 po poł. 1120—0

 

Lastępty Losowi!
Płacimy Wam przesz-
ło 3 raty prowizji, kosz-
ta podróży, patent. Ze
PACH na nowość do-
tychczas nieznaną zape-
wnione kolosalne zyskil
Oc? poucza-
my. Oferty składać: Lwów
Skrytka Pocztowa 165.

1478—29
  

Przepisywaniena
maszynach

fachowo, szybko i ta-
nio Wileńskie Biuro
Komisowo -Handlowe
Mickiewicza 21, te-
lefon 152. 2
 

ZAweksel in blan-
co podpisany przez

p. Stanisława Bera na
sumę 500,00 zł. unie-

1128

ce do wszystkie-
go potrzebna natych-

miast. Zgłaszać się od
5—8 g. pp. ul. św. Filipa
2 m. 17. 1127—1

Redaktor odpowiedzialny: KAZIMIERZ HAŁABURDA,

              

 

L
U
K

 

 


