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W piątek 17 stycznia, jako w pierwszą bolesną rocznicę śmierci

Ś. + P.

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

nie 9-ej rano.

Q czem zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku

Żona i Syn.
PRTENRRMKE

  

  

    
 

D-r HENRYK DĄBROWSKI
Specj. choroby wewnętrzne
rozpoczął przyjęcia codz. od 6—7

w Poradni Pol. Zrzesz. Lekarzy Specjalistów
Wilno, Garbarska 3—1lp. Tel. 6—58. 37—20

Powrót P. Prezydenta.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. P. Prezydent powrócił z Białowieży. O godz. 12-ej
w południe podpisał nominację p. Leona Janta-Połczyńskiego na mi-
nistra rolnictwa, a o godzinie 12-ej min. 15 zaprzysiągł nowego mi-
nistra.

Wycofanie wniosku © votum nieufności
„dla marsz. Szymańskiego.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Wycofanie wniosku „Centrolewu* o votum nie-
ufności dla marsz. Szymańskiego, komentowane jest jako jedno z po-
ciągnięć „Centrolewu* w stosunku do obecnego kursu sanacyjnego.

Senat w sprawie polityki zagranicznej.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Na posiedzeniu senackiej komisji zagranicznej,
senator Sejda zażądał instrukcji przewodniczącego w sprawie zwoła-
nia specjalnego posiedzenia, celem przedyskutowania całokształtu
polityki zagranicznej.

Posiedzenie to odbędzie się po powrocie p. min. Zaleskiego
z Genewy, co nastąpi w przyszłym tygodniu.

Rozłam w sanacji.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W łonie Zjednoczenia Pracy Wsi i Miast, które
powstało z Partji Pracy i Związku Naprawy, nastąpił rozłam, albo-
wiem grupa Partji Pracy postanowiła wskrzesić dawne stronnictwo.

Deklarację o odlączeniu się od Zw. Naprawy podpisało 15 po-
słów, a między innymi: Kościałkowski, Makowski i Krzyżanowski.

Powodem rozłamu są względy osobiste albowiem na grudnio-
wym zjeździe Zjedn. Pracy Wsi i Miast nie wybrano Košcialkow-
skiego przewodniczącym i usunięto wszystkich zwołenników Partji
Pracy od zarządu głownego.

Narady w sprawie polityki zbożowej.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W czwartek odbyło się posiedzenie w sprawie rol-
nej i polityki zbożowej. Przyjęli w niem udział p. premjer Bartel,
oraz pp. min. Matuszewski, Janta-Połczyński, Kiihn i Kwiatkowski.

Dywidenda Banku Polskiego.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Rada Banku Polskiego uchwaliła zaproponować
wałnemu zgromadzeniu wypłacenie dywidendy w wysokości 20 zł.
odgakcji.

Wzrost bezrobocia.
(Telefonem od własnego korespondanta).

WARSZAWA. W tygodniu ubiegłym, od 4 do 11 b. m., zareje-
strowano nowych 17.000 bezrobotnych.

Obecnie liczba bezrobotnych dochodzi do 223.000 osób.

KOMUNIŚCI ZAPOWIADAJĄ WIELKĄ AKCJĘ
REWOLUCYJNĄ W NIEMCZECH.
KTO SIEJE WIATR — ZBIERA BURZĘ.

Mimo zaplombowanych wagonów zarazek komunistyczny
przeniknął do krwi niemieckiej.

BERLIN, 16.1. (Pat). Prasa donosi, że wczorajsze demon-

stracje komunistyczne w Berlinie są tylko krwawym wstępem

do przeprowadzenia wielkiej akcji rewolucyjnej wg planów
moskiewskich. W dniu 25 bm. przygotowują komuniści wielką

manifestację z okazji zwołania w Berlinie kongresu t. zw. re-
wolucyjnych związków zawodowych. W dniu 1 lutego zorga-
nizowana ma być również wielka manifestacja, do której już

obecnie czynione są przzgotowania. Demonstrację zapowie-
dziano równocześnie w kilku większych miastach z udziałem

nietylko bezrobotnych, lecz wszystkich żywiołów niezadowo-
Ionych. ł

Masowe demonstracje komunistyczne
2 w Berlinie.

"Krwawe utarczki z Policją.—60 aresztowanych komunistów.

BERLIN, 16.1. (Pat.) W po- gólne oddziały policji, które w
szczególnych dzielnicach Berlina wielu wypadkach zrnuszone były
doszło wczoraj w godzinach wie-
*czornych do starć pomiędzy po-
"ieją a komunistami, którzy zor-
ganizowali w tym dniu masową
demonstrację. Od samego połu-
dnia policja znajdowała się w po-
gotowiu alarmowem. Grupy ko-
munistów zaatakowały poszcze-

użyć pałek gumowych. W dziel-
nicy Neukóln aresztowano posła
komunistycznego Hernlego, który
zachęcał demonstrantów do czyn-
nego oporu wobec policji. Ogó-
łem policja aresztowała 60 ko-
munistów.

, „Nieudana demonstracja komunistyczna
w Warszawie.

WARSZAWA. 16. (Pat). Komu-
niści warszawscy usiłowali urzą-
dzić dziś demonstrację przed
gmachem Ministerstwa Spraw
Wojskowych przy ul. Nowowiej-

skiej, korzystając z przybycia tu-
taj robotników zwolnionych w
swim czasie z fabryki Skoda na
Okęciu. Policja zebranych roz-
proszyła.
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Budżet ministerjum Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego.

Minisfer Czerwiński o sprawach wyznauiowych, o zwrocie za-
branych kościołów o Soborze prawosławnym i o sprawach

szkolnych.

WARSZAWA. 16.1. (Pat). Na
posiedzeniu popołudniowem sej-
mowej komisji budżetowej, prze-
prowadzono giosowanie nad bud-
żetem Ministerstwa Rolnictwa.
Przyjęto szereg wniosków posła
Fijałkowskiego, zmniejszających
wydatki osobowe, a zasiłki na po-
parcie meljoracji zwiększono na
wniosek referenta o 1500 tys.

Z kolei komisja przystąpiła do
rozpatrywania budżetu Minister-
stwa Wyznań Religijnych i Oświe-
cenia Publicznego. Minister Czer-
wiński omawia obszernie sprawy
wyznaniowe. Stwierdza przede-
wszystkiem, że w Polsce istnieje
7 wyraźnych grup wyznaniowych
i 40 sekt. Ta wielka dziedzina nie
jest jeszcze dostatecznie ureguło-
wana.

Konkordat
ściśle i lojalnie
Mówca wspomina, że episkopat
katolicki wystąpił z masowemfi
powództwami w sprawie świątyń
i dóbr kościelnych. Rząd nie był
zawiadomiony poprzednio o za-
miarach wytoczenia powództw i
dowiedział się o nich z pism. —
Rząd musi uwzględnić istotne po-
trzeby tak wyznania katolickiego,
jak i prawosławnego i wszystkich
innych, bo wyznawcy wszystkich
wyznań są jednakowo obywate-
lami państwa. Projekt organizacji
prawnego stanowiska kościoła pra-
wosławnego jest na ukończeniu.
W miarę swej możności rząd
przychodzi z pomocą temu wy
znaniu. Rząd zasadniczo nie od-
rzuca myśli zwołania soboru, lecz
wpierw musi otrzymać regułarnin,
skład i program obrad.

Tymczasem w tydzień po roz-
mowie „metropolity z ministrem
w tej sprawie kancelarja metro-

z Watykanem jest
wykonywany.

polity rozesłała komunikaty, usta-
lające już termin, chociaż rząd
nie udzielił jeszczę zezwolenia,
wobec czego wybory odbywać
się nie mogą. Postępowanie takie
wskazuje na chęć sprowadzenia
istotnych praw rządu do czczej
formalności. Na to żaden rząd
zgodzić się nie może. Dalej mi-
nister omawia stosunek do wyz-
nania augsburskiego i wyznania
mojżeszowego.

Przechodząc do spraw oświa-
towych, stwierdza, iż pozycja na
budowę szkół powszechnych pre-
liminowana jest bardzo nisko.

Trzeba jednak pamiętać nie-
tylko o budynkach lecz i o nau-
czycielach. Co do szkolnictwa
średniego minister stwierdza m.
in. z ubolewaniem, że nie udało
się znieść ustawy  sanacyjnej.
Wymagałoby to jednak kwoty 18
miljonów. Co do szkolnictwa za-
wodowego zaznacza, że w Polsce
istnieje już 898 szkół i kursów.
W szkolnictwie wyższem daje się
odczuwać brak pomocniczych sił
naukowych i brak odpowiednich
lokali. Projektowane jest stworze-
nie nowych 90 sal wykładowych.
!', prawie budżetu inwestycyjne-
go przeznaczona jest na budowy
w szkolnictwie wyższem.

Po ministrze przemawiał spra-
wozdawca Wehrseler, podnosząc,
iż preliminarz obecny jest mniej-
szy od poprzedniego o6 i pół
miljonów. Referent stawia szereg
poprawek, między in. wnosi o
zmniejszenie kwoty na wycho-
wanie fizyczne 9 i pół miljona
o 1 i pół proc. Oświadcza przy-
tem, że nie kierowały nim żadne
względy polityczne, lecz tylko
względy oszczędności.

Plenarne posiedzenie Senatu.
Wycofanie wniosku © votum nieufności dła marszałka Szymań-

skiego.

WARSZAWA, 16.1 (Pat.) Przed
porządkiem dziennym  dzisiejsze-
ho posiedzenia Senatu zabrał
głos sen. Erdman z Piasta, który
w imieniu swego klubu, Wyzwo-
lenia, PP7, Stronnictwa Chłopskie-
go i NPR. złożył oświadczenie,
w którem motywuje stanowisko
tych klubów w sprawie wniosku
o wyrażenie votum nieufności dla
marszałka Senatu. Oświadczenie
to opiewa .między innemi, że
marszałek Szymański ograniczył
prawa Senatu, uniemożliwiając
mu, przez odwołanie zwołanego
już posiedzenia, wykonanie kon-
stytucyjnych uprawnień , wobec
szeregu uchwalonych przez Sejm

Konferencja haska
HAGA, 16.1.(Pat.) Delegaci państw

zapraszających, na dzisiejszem po-
siedzeniu stwierdzili iż osiągnięte
zostało całkowite porozumie-
nie co do wszystkich prawie
punktów zagadnienia odszko-
dowań niemieckich. Omawiano
następnie sposoby mobilizacji
pierwszej transzy zobowiązań
niemieckich, przewidzianych w
planie Yonuga. Dano wyraz na-
dziei, iż osiągnięte będzie poro-
zumienie, oparte równocześnie
na potrzebach gospodarczych
Niemiec oraz na interesach państw
wierzycięlskich. Loucheur, przed-
stawił stan rokowań w sprawie
odszkodowań wschodnich, które
nie ujawniły żadnego postępu.

HAGA, 16.1. (Pat.) Druga kon-
ferencja haska zbliża się ku koń-
cowi. Wszystkie ważniejsze spra-
wy rozegrywają się za kulisami,
podczas wspólnych rozmów Cur-
tiusa z Tardieu, Cherona z Mol-
denhauerem, Loucheura z Bene-
szem i Titulescu. Posiedzenia to-
czą się bez przerwy, zwłaszcza
Tardieu nie szczędzi energji, aby
doprowadzić konferencję szybko
do końca. Z premjerem francu-
skim solidarnie pracuje angielski
minister skarbu Snowden.

Głęboka nieufność co do
zamiarów niemieckich, jaka
przebijała się w zachowaniu wo-
bec delegacji niemieckiej, od
pierwszej chwili konferencji, wska-
zuje, do jakiego stopnia wewnę-
trzno-polityczna akcja Hugenber-
ga i Szachta poderwała między-

projektów ustawowych. Po wy-
gaśnięciu terminu przewidzianego
konstytucją p. marszałek  usiło-
wał postawić owe projekty na
porządku dziennym, przez co
mógł wywołać komplikacje.
Oświadczenie głosi, że gdy mar-
szałek z zajętego stanowiska się
wycofał, to uprawnia wzmianko-
wane kluby do nadziei, że po-
dobny wypadek się nie powtórzy.
Oświadczamy, że wniosku na-
szego nie podtrzymujemy. Prze-
wodniczący wicemarszałek Hału-
szyński oświadcza, że wobec tego
wniosek o, wyrażenie votum nie-
ufności ,p. marszałkowi Senatu
zdjęty z porządku dziennego.

zbliża się do końca.
narodowy prestige, który Strese-
mann potrafił zapewnić dla polityki
niemieckiej.

Sedno rzeczy tkwi w kwestji,
jakie środki prawne zostaną za-
stosowane w razie świadomego
pogwałcenia protokółu
rencji haskiej ze strony którego-
kolwiek z rządów niemieckich.
Drugim momentem, pobudzają-
cym do francusko-angielskiej
współpracy na obecnej konfe-
rencji była wiadomość, że w myśl
umowy niemiecko-amerykańskiej
sumy należące się od Niemiec
Stanom Zjednoczonym z tytułu
reparacyj mają być bezpośrednio
płacone rządowi waszyngtońskie-
mu a nie, jak odnośnie pozosta-
łych wierzycieli, za pošrednic-
twem Banku Wypłat Międzynaro-
dowych.

Wobec tego ciosu, zadanego
bezpośrednio przez Amerykę pla-
nowi Younga, Tardieu i Snowden
postarali się wnieść do tekstu
projektu końcowego protokółu
formułę, wykluczającą wszelkie
prerogatywy dłużnicze na ko-
rzyść Ameryki. Co się tyczy
spraw niemieckich, to, jak wiado-
mo, rozwiązane już zostały zasa-
dnicze kwestjeiobecnie cała spra-
wa koncentruje się koło ostatecz-
nego sformułowania niezwykle ob-
szernych i głęboko sięgających
szczegółów materjału. Statut mię-
dzynarodowegoBanku Wyptat,
oraz umowa powiernicza, zostały
już ostatecznie uregulowane. Co
do reperacyj wschodnich, tru-

zagraniczne o
niem miejsca

terminowe umieszczenie onłoszeń. Konto czekowe w P.

konfe-.

za granicę 6 zi.

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

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem 6 łam 35 gr., w tekście 40 gr., za
tekstem 10 łam. 10 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej,

proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe, skc mplikowane i z zastrzeże-
25 proc. drożej.
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dno zdać sobie sprawę, do jakie-
go stopnia są one skomplikowa-
ne. Szczególnie trudna jest. do
rozwiązana kwestja reparacyj wę-
gierskich, która stanowi przed-
miot bezpośredniej dyskusji po-

Administracja nie bierze odpowiedzialności za
K. O. Ni 80187.
TETNS,

między przedstawicielami Malej
Ententy i Węgrami z jednej stro-
ny, oraz wszystkich tych państw
z mocarstwami drugiej. Co do
wyników jutrzejszego posiedze-
nia panuje pesymizm.

- Dziesięciolecie Ligi Narodów.
Przemówienie przewodniczącego ministra Zaleskiego.

GENEWA, 16.1 (Pat). Na dzi-
siejszem plenarnem posiedzeniu
Rady Ligi Narodów minister Za-
leski wygłosił przemówienie, któ-
re przytaczamy w skróceniu:

. W dniu dzisiejszym mija lat
10 od chwili, gdy dnia 16 stycz-
nia 1920 roku zebrała się w Pa-
ryżu, pod przewodnictwem wiel-
kiego i niezapomnianego Leona
Bourgeois, Rada Ligi Narodów,
zwołana przez prezydenta Stanów
Zjednoczonych A. P. Woodrow
Wilsona, którego imię pozostanie
wiecznie związane z dzielem naj-
większego wysiłku podtrzymania
pokoju, na jaki kiedykolwiek zdo-
była się ludzkość. W. dniu tej
rocznicy każdy z nas przenosi
się myślą do pierwszych miesię-
cy roku 1920, przeżywając na
nowo uczucie nadziei i obawy,

które wówczas było w nas wszyst-
kich. Historja międzynarodowa
10 lat istnienia Ligi Narodów
znaczona jest ciągłym postępem.
Od samego początku Liga musia-
ła wypowiadać się w drażliwych
kwestjach politycznych, zajmo-
wała się ona również dziełem
odbudowy Europy. Liga Narodów
wysuwała na pierwszy plan wszech-
światową kwestję prawną, polity-
kę pokoju popierała porozurnie-
niem i łagodziła spory. Zastana-
wiając się nad dzielam dokona-
nem przez Ligę Narodów i win-
szując sobie uzyskanych rezulta-
tów rnożemy patrzeć w przyszłość
z ufnością i żywić nadzieję, że w
ciągu następnych lat 10 działal-
ność jej będzie jeszcze bardziej
dobroczynna i pełna dodatnich
rezultatów.

Koniec konferencji genewskiej.

GENEWA, 16.1. (Pat.). Briand
odjechał dziś do Paryża.

GENEWA, 16.1. (Pat). Dziś o

godzinie 10 min. 30 wieczorem
p. minister Zaleski opuścił Ge-
newę, udając się do Paryża.

Kierenski o dyktaturze boiszewickiej
w Rosji.

PARYZ, 16.1. (Pat.) Były pre-
zes rady ministrów rosyjskiego
rządu rewolucyjnego, Kiereński
przybył w towarzystwie socjali-
stów rosyjskich Żeninowa i Fa-
brykanta - do członków grupy so-
cjalistycznej Izby Deputowanych
i złożył wobec nich sprawozdanie
o obecnej sytuacji w Rosji. Kie-
reński wygłosił prawdziwy akt
oskarżenia przeciwko terorowii
tyranji, panującym w Rosji. Przed-
stawił on słuchaczomszere ; nie-
zaprzeczonych dokumentów ofi-
cjalnych, z których jasno wynika,
że obecnie stosowane są w Rosji

represje daleko większe, niż po-
przednie. W-g jego obliczeń, ilość
osób, straconych za przestępstwa
polityczne w czasie od 1 paždzier-
nika do 29 listopada r. ub. do-
chodzi do liczby 583 osób. Wza-
kończeniu mówca dał wyraz swe-
mu zdziwieniu, że socjaliści fran- +
cuscy atakują dyktatury zachod-
nie, . zamiast z większą energją
protestować przeciwko ohydnym
ekscesom dyktatury moskiewskiej
i przeciwko jarzmu, które ciąży
nad całym narodem rosyjskim,
a w szczególności nad rosyjskimi
socjalistami.

Wielka manifestacja w Ameryce przeciwko
prohibicji.

BOSTON, 16.1. (Pat.) Odbyła
się tu pierwsza publiczna demon-
stracja przeciwko prohibicji Pod-
czas zebrania  zaprotestowano
przeciwko zastrzeleniu trzech prze-
mytników wódki przez straż nad-
brzeżną Stanów Zjednoczonych.
Zebrani wysłali rezolucję pod
adresem prezydenta Hoovera,
w której wzywają, aby, jako pre-
zydent Stanów Zjednoczonych,
nakazał surowe śledztwo w tej
sprawie. Rezolucja zwraca się
ostro przeciwko strzelaniu do

- cyjne

przemytników i nazywa tego ro-
dzaju wypadki pogwałceniem wol-
ności, za którą walczyli przod-
kowie dzisiejszych obywateli. De-
monstracja wywarła ogromne
wrażenie w całym kraju, jako
pierwsza publiczna manifestacja
przeciw prohibicji. Po zebraniu
demonstranci zniszczyli wywie-
szone na placu afisze rekruta-

straży nadbrzeżnej, nie
na protesty żołnierzy.zważając

kilkuW zebraniu brało udział
członków kongresu.

Katastrofa na niemieckim Śląsku.
BYTOM, 16.1. (Pat.), Dziś o

godzinie 17 min. 45 na kopalni
Heinitz pod Bytomiem nastąpił
wstrząs, t. zw, lokalne trzęsienie
ziemi, przyczem skutkiem kata-
strofy zasypanych zostało 24 gór-
ników, z czego 11 wyszło z lek-
kiemi obrażeniami, 9 zaś zupeł-
nie zdrowych, a trzech względnie
4 poniosło śmierć. Dotychczas
wydobyto jednego żabitego. Bez-

pośrednio po wstrząsie zatelefo-
nowano do kopalni Florentyna
leżącej już na polskim Górnym
Sląsku odległości 150 mgod miej-
sca katastrofy z prośbą o na-
tychmiastowe wstrzymanie wszel-
kich robót związanych z użyciem
śródków wybuchowych. Zarząd
kopalni polskiej uczynił zadość
tej prośbie.

 

 

ZBLIEWYE
„Liet. Žinios“ o dyktaturach.

Organ ludowców „Liet. Zinios*
zamieścił artykuł wstępny p. t.
„W modnej sprawie*, w którym
polemizują z „Liet. Aidas“ na te-
mat racjonalności dyktatury.
,  „Dyktatura—piszą m. in. „L.
Ż.* mogłaby znaleźć historyczne
usprawiedliwienie jedynie wów-
czas, gdyby zostało dowiedzione,
iž podobny ustrój, w większym
stopniu niż parlamentaryzm, przy-
czyni się do wzrostu cywilizacji
i dobrobytu gospodarczego kra-
jów. Życie jednak wykazuje, iż
najbardziej cywilizowane, najbar-
dziej oświecone i silne gospodar-
czo są te państwa, któremi rzą-
dzą parlamenty, i w których pa-
nuje ustrój demokratyczny. Woj-
na wystawia na okropną próbę
moc państwową pod wszystkiemi
względami. A któż, wreszcie, wy-
grał wojnę światową i przezwy-
ciężył prędzej zrodzone przez nią
trudności? Odpowiedź jasna—re-
publikańskie, demokratyczne kra-
je. Rozpadła się Rosja carska,

Turcja sułtańska, bagnety roz-
niosły Austro-Węgry, upokorzyły
się Niemcy kajzera.

A tymczasem Francja, Anglja,
Belgja i Ameryka, rządzone przez
„nieformunne* parlamenty dotąd
odegrywają główną rolę na świe-
cie”..- 3

„Cóż stąd —zapytuje dalej pis-
mo,—że według „L. A.* dyktato-
rzy podejmują się „całkowitej
odpowiedzialności za swe czyny
Czy sprawia to krajowi ulgę? Nie-
kontrolowani przez nikogo dykta-
torzy mogą wyrządzić wiele nie-
szczęść, a później zbiegną i wy-
padnie się zadowolić tem, że
„wzięli na siebie całkowitą odpo-
wiedzialnošė“...

Popierajcie Polską
Macierz Szkolną

Wileńska 15—5.

 

 

  

  



 

P. BARTEL A CENTRUM.
Opowiadano sobie jako gadkę

ironiczną, że centrolew postano-
wił zgłosić wniosek nagły o zmia-
nę nazwy i odebranie tytułu Blo-
ku  Bezpartyjnego Współpracy
z Rządem grupie sanacyjnej, a
przywłaszczenie go stronnictwom
centrowym i lewicowym. Istotnie
bowiem ostatnie posunięcia tych
stronnictw świadczą o wielkiej
chęci współdziałania z rządem.

Zaczęło się już na komisji
budżetowej. Przy budżecie prezy-
djum rady ministrów zgłoszono
wniosek: ze strony Klubu Naro-
dowego o skreślenie 50.000 zł.
z funduszu dyspozycyjnego pre-
mjera, wynoszącego zł.
P. Bartel postawił wtedy kwestję
zaufania.i centrolew, wychodząc
z założenia, że fundusz ten został
niezmieniony, głosował przeciwko
skreśleniom.

Nie powiodło się przy budże-
cie ministerjum spraw wewnę-
trznych. I tu zakwestjonowano
również fundusz dyspozycyjny,
który wynosi wedle preliminarza
6 milj. Ukraińcy domagali się
skreślenia całego funduszu, ale
wniosek ten odrzucono. Pos. Kor-
necki imieniem Klubu Narodo-
wego domagał się obniżenia go
do 3 milj. t. j. do kwoty takiej
samej, jakiej się domagał refe-
rent p. Putek z Wyzwolenia. Wnio-
sek p. Korneckiego również od-
rzucono. Gdy miano przystąpić
do głosowania nad wnioskami
referenta, p. Roguszczak z NPR.
w imieniu centrolewu prosił o
odroczenie głosowanią do trze-
ciego czytania, aby mieć czas do
oceny, o ile nowy minister spraw
wewnętrznych realizuje swe zapo-
wiedzi. Trudno było. o bardziej
lojalne ustosunkowanie się tych
grup. Jednakże przewodniczący
p. Byrka czy się nie zorjentował,
czy też chciał grę zamącić, dość,
że zarządził głosowanie, wiedząc
z góry, jaki będzie jego wynik.
Centrolew musiał się wstrzymać
od głosowania nad pozycją 6 mil.,
przewidzianą w budźecie, i w ten
sposób pozycja funduszu dyspo-
zycyjnego upadła. Niewątpliwie
przy trzeciem czytaniu sytuacja
ulegnie zmianie i fundusz dyspo-
zycyjny zostanie dla ministra Jó-
zefskiego uchwalony.
W duże zakłopotanie mógł

wprowadzać rząd wniosek Klubu
Narodowego o nowelizację art. 25
konstytucji, który zmierzał do

_ ustalenia 5-miesięcznej sesji bud-
żetowej, żadne odroczenie nie
mogłoby okresu 5 miesięcy ogra-

„niczać. Pod wnioskiem Klubu zna-
lazły się podpisy stronnictw cent-
rowych i lewicowych, wszelkie
"bowiem wnioski, dotyczące rewi-
zji konstytucji, muszą być zaopa-
trzone w111 podpisów. Wniosko-
dawcom chodziło o to, by już
do obecnej sesji sejmowej, która
jest skrócona o miesiąc, ta zmia-

na konstytucji znalazła zastoso-
wanie, Wniosek ten precyzował
ustawowo to, co marszałek sej-
mu, otwierając 5 grudnia sesję,
enuncjował publicznie: oświad-
czył wówczas, że od dzisiaj t. j.
od 5.XIl liczy się okres 5-mie-
sięcznej sesji budżetowej.

Podczas środowej dyskusji pos.
Rataj, replikując świetnie p. Ma-
tuszewskiemu, który zajął stano-
wisko, odpowiadające raczej du-
chowi i intencjom oraz formom
pułkownikowskim — w imieniu
stronnictw centrowych .i lewico=
wych zapowiedział, że traktują
one wniosek Klubu Narodowego
bynajmniej nie jako wniosek indy-g
widualny, lecz jako materjał do
dyskusji konstytucyjnej. Innemi
słowy przyjdzie on w komisji
konstytucyjnej pod obrady wów-
czas, kiedy na porządku dzien-
nym stanie rozprawa nad art. 25.

Przez usta p. Matuszewskiego
rząd wypowiedział się kategorycz-
nie przeciwko wnioskowi Klubu
Narodowego, a stronnictwa cen-
trolewu, stosując procedurę, za-
powiedzianą przez p. Rataja, wła-
ściwie przesądziły los wniosku w
sensie negatywnym, nikt bowiem
nie przypuszcza, by komisja kon-
stytucyjna mogła do kwietnia
uporać się z całą rewizją kon-
stytucji.

W toku dyskusji nad exposć
premjera prezes Wyzwolenia p.
Róg złożył w imieniu centrum i
lewicy deklarację, powtarzającą
postulaty, jakie przedstawiciele
tych stronnictw składali p. Pre-
zydentowi podczas rozmów pro-
wadzonych na Zamku: 1) stoso-
wanie w całej pełni konstytucji i
ustaw, 2) przeprowadzenie rewizji
konstytucjj w drodze  legalno-
konstytucyjnej, 3) uniezależnienie
sądownictwa, administracji i woj-
ska od wpływów politycznych,
4) przestrzeganie podstaw samo-
rządu, 5) położenie kresu samo-
woli administracjj w dziedzinie
konfiskat prasowych, represji po-
litycznych i zbadanie wypadków
nadużyć na rzecz skarbu pań-
stwa, 6) wstrzymanie subsydjów
skarbowych na cele partyjno-po-
lityczne i zaniechanie używania
administracji, wojska i przysposo-
bienia wojskowego dla celów par-
tyjnych. r

Podkrešliwszy powagę polože-
nia wewnetrznego i zagraniczne-
go państwa, centrolew uzależnił
swój stosunek do gabinetu od
realizacji jego postulatów, wys'-
niętych wobec p. Prezydenta.

Widać z tego, że grupy cen-
trowe i lewicowe pragną pozy-
tywnie ustosunkować się wobec
rządu p. Bartla i udzielić mu po-
parcia zarówno w dziedzinie bud-
żetowej, jak i politycznej.

To należy stwierdzić z całym
naciskiem.
  

Z prasy.
O nietykalność sesji budże-

towej.
W związku z debatą, która od-

była się we środę, w Sejmie, nad
wnioskiem Stron. Narodowego o
zmianę art. 25 Konstytucji, pisze
„Gazeta Warszawska”.

Sesja, budżetowa była dotychzas
nietykaina. Dopiero p. Świtalski przy
pomocy manifestantów pokusił się o
zredukowante jej o 1 miesiąc, czyli
o 20 proc. A gdy Sejm w formie naj-
łagodniejszej i najlojalniejszej broni
swych praw kontroli, których teore-
tycznie nikt nie kwestjonuje, tenże sam
p. Świtalski na szczęście zdegradowa-
ny w międzyczasie, rzuca gromy obu-
rzenia na — zuchwalstwo Sejmu.

Głównie oburza się p. Świtalski na
to, że — według propozycji Klubu Na-
rodowego — wrazie nieuchwalenia bu-
dżetu przez Sejm — rząd ma prawo
czynić wydatki na podstawie budżetu
zeszłorocznego, a nie — jak to jest
w obecnej Konstytucji -w na podstawie
preliminarza rządowego. '

Zmlana tego przepisu jest koniecz-
nością, podyktowaną doświadczeniem
4-ch lat i wynikami kontroli państwowej.
Można ostatecznie mieć co do tego
rozmaite poglądy, ale należy podziwiać
tupet, z jakim przedstawiciele obozu
rządowego roszczą sobie prawo do wy-
dawania pieniędzy publicznych bez zgody
przestawicielstwa ludnosci. A najzaja-
dlej walczy o to organ ongiś p. p. Stpi-
czyńskiego i Olpińskiego obecnie p. p.
Switalskiego i Miedzińskiego.

Sprawa jest jasna. Po doświadcze-
niach z olbrzymiemi przekroczeniami
budżetowemi w r. 19278 łącznie z wy-
daniem 8 miljonów na cele wyborcze
B. B. — wobec systematycznej kam-
panji przeciwoszczędnościowej, prowa-
dzonej stale przez ministrów, nie wyłą-
czając p. Matyszewskiego, — wobec
ciągłych przekroczeń budżetowych,
także i w roku obecnym — wobec
stałej tendencji do tworzenia „luzów*
budżetowych,

nie wolno Sejmowi pod ciężką od-
powiedzialnością wobec społeczeństwa
w jakikolwiek sposób dopuszczać do
ograniczenia kontroli nad gospodarką
budżetową tych czynników, które z go-
spodarki tej zły zdały egzamin. I dlate-
go żądanie utrzymania pełnego, pięcio-
miestęcznego terminu sesji budżetowej

nie jest żadnem zuchwalstwem, ale jest
tem minimum, od którego Sejm odstą-
pić nie powinien.

Dwa przemówienia.
„Robotnik porównuje dwa

ostatnie przemówienia min. Ma-
tuszewskiego:

Minister Skarbu p. Matuszewski
wygłosił na początku bieżącej sesji
budżetowej przemówienie, które śpot-
kało się z ogólnem uznaniem w Sejmie,
oraz w niezależnej prasie. Ton tego

przemówienia tak daleko odbiegał od
tonu przemówień, do których usiłowano
przyzwyczaić Sejm w ciągu ostatnich
lat, że przemówienie to było rewelacją

pod względem formy.
Widocznie występ p. Ministra Skar

bu, pomimo zastrzeżenia, że przemawia
tylko w swojem imieniu, nie spotkał
się z uznaniem w „sferach* bo wczoraj
zabierając poraz drugi głos tym razem
w sprawie zmiany art. 23 Konstytucji,
wygłosił przemówienie tak jątrzące, że
postawił pod znakiem zapytania dekle-
rację Premjera Bartla o jego szczerej
chęci współpracy z Sejmem.

Jeżeli p. Matuszewskiemu chodziło
wczoraj o zrehabilitowanie się u pew-
nych „sfer*, to efekt ten osiągnął.

„Wzbogacajmy" kulturę
polską.

„Kurjer Wilenski“ w związku
z nominacją p. Jėzefskiego na
stanowisko min. spr. wewnętrz-
nych snuje tęczowe marzenie o
„wzbogacaniu* kultury polskiej
przez zaszczepianie jej „kultury“
białoruskiej, ukraińskiej i... ży-
dowskiej:

„Wartościowe pierwiastki kultury
ukralńskioj, białoruskiej, żydowskiej, nie
mogą być obojętnemi dla kulturalnej
twórczości polskiej. (lsunięcie ściany,
która dzieli twórczość kulturalną wspo-
mnianych narodowości, z natury rzeczy
ciašniejszą od wartości polskich, wzbo-
gaci je o nowe pierwiastki. Obok pro-
tekcjonizmu dla wszelkich przejawów
twórczości ludowej zwanego regjona-
lizmem, trzeba należną opieką otoczyć
to, có bujnem kwieciem wzrasta w wsiach
ukralńskich i białoruskicu i w miejskich
skupieniach ludności żydowskiej."

Komentarze zbyteczne.
 

 

SKUTKI MILITARYZACJI.
Jak słusznym jest nasz nega-*

tywny stosunek do militaryzacji
administracji świadczy szereg przy-
kładów wziętych z życia.

Wystarczy wspomnieć rządy
pułkownika Jagrym-Maleszewskie-
go w komendzie głównej policji
państwowej, pułkownika Maćkow-
skiego w powiecie Radomskim,
nie mówiąc już o ministrowaniu
kapitana Moraczewskiego, czy też
pułkownika Miedzińskiego. To są
istotnie perły wartości wprost wy-
jatkowej.

Niekiedy natomiast zdarza się,
że zkądinąd dzielny i fachowy
oficer trafi na stanowisko. na
którem pominno najlepszych chę-
ci nie może sobie dać rady, bo
do rządzenia dajmy na to, powia-
tem. nie wystarcza szkoła oficer-
ska uzupełniona chociażby paro-
miesięcznemi kursami.

Można być świetnym dowódcą
bataljonu czy też pułku, a nawet
i szefem sztabu, natomiast nie:
mieć kwalifikacyj ani na starostę,
ani na referenta bezpieczeństwa
w najspokojniejszym nawet po-
wiecie.

Rozkaz jest znacznie łatwiej
wykonać niż ustawę. Że tak nie-
stety jest, niech za przykład po-
służy następujący wypadek. Oto
do starosty powiatu Mołodeczań-
skiego wpłynęło podanie o uzna-
nie obywatelstwa. Petent-Polak i
katolik, były drobny dzierżawca,
obecnie na skutek nieurodzajów
zbiedniał i jest parobkiem w po-
łożonym na samej granicy ma-
jątku. Cieszy się jak najlepszą
opinją, ma szereg pierwszorzęd-
nych „świadectw od osób, u któ-
rych pracował, dzleci posyłał do
szkoły polskiej iw domu mówi,
wbrew panującemu w tei okolicy
zwyczajowi, po polsku | oto otrzy-
muje on taki papierek, który po-
zwalamy sobie zacytować dosło-
wnie.

Starosta Powiatowy
w Mołodecznie
L. dz. 662'II. P.

Dn. 14.XII 1929 r.
Przedmiot: Uznanie obywatelstwa

Odmowa.
Do Pana Jana Krenia
w Małych Baksztach
gm. Radoszkowickiej.

Decyzja główna.
iniejszem zawiadamiam, że

ha podstawie art. 72 rozp. p.
Preżydenta R. P. z dn. 22.lll
1928 r. o postępowaniu admini:
stracyjnem (Dz. Ust. R. P. Ne 36
poz. 341 z 1928 r.) i art. 3 p.
ustawy o obywatelstwie pol-
skiem z dnia 20 stycznia 1920
r. (Dz. Ust. R. P. Ne 7, poz. 44,
z 1920 r.) podanie Pana z dnia
28 maja r. b. w sprawie uzna-
nia obywatelstwa polskiego za-
łatwione zostało  odmownie,
ponieważ używaniem ję-
zyka polskiego, jako
mowy potocznej, nie wy-
kazał Bad przywiązania
do : narodowości
skiej.

Motywy decyzji odmownej...
Od powyższej decyzji na

pol-

podstawie art. 82 i 83 powoła-
nego wyżej Rozporządzenia o
postępowaniu administracyjnem
przysługuje stronie prawo zło-
żenia odwołania do P. Woje-
wody Wileńskiego za pośred-
nictwem Starostwa w  Molo-
decznie w ciągu 14-tu dni po
ogłoszeniu lub doręczeniu ni-
niejszej decyzji.

(—) J. Tramecourt
; Starosta.

M. P. 4

Nad podobnem arcydziełem
literatury administracyjnej z okre-
su „sanacji" nie można spokojnie
przejść do porządku dziennego.

Niestety, nie jest to zwyczaj-
ny błąd maszynistki, bo podobnie
'zredagowanych i podpisanych
przez starostę dokumentów zna-
my więcej.

Przeczytajmy go zatem uważ-
nie, a więc: stwierdza p. Sta-
rosta, że: 1) petent używa ję-
zyka poiskiego jako mowy po-
tocznej i 2) właśnie przez uży-
wanie języka polskiego nie
wykazał przywiązania do na-
rodowości polskiej.

A więc, jaki jest inny sposób
wykazania przywiązania do naro-
dowości polskiej w takim powie-
cie, jak Mołodeczański, gdzie bo-
daj najwięcej szerzy się agitacja
bolszewicko-białoruska i skąd po-
chodzą takie asy tegu ruchu, jak
Rak-Michajłowski i Taraszkiewicz?

Przyznam się, większych do-
wodów przywiązania nawet my,
nacjonaliści, od parobka z pogra-
nicznego majątku wymagać nie
możemy.

Niżej podpisany zna osobiście
owego Krenia, jako człowieka
spokojnego, dalekiego od wszel-
kiej polityki, a tembardziej bia-
łoruskiej i żadne odwołanie się
na raport małointeligentnego po-
sterunkowego, albo świadectwo
jakowychś dygnitarzy gminnych
(w radzie gminnej zasiadają m. i.
notoryczni bolszewicy, jak np.
brat Raka-Michajłowskiego, któr
piastuje urząd zastępcy wójta),
nie może służyć za usprawiedli-
wienie podobnie zredagowanej
odpowiśdzi. Hle wyobraźmy sobie,
że opinja o owym Kreniu jest
mylna, że jest on agentem bol-
szewickim i t. p.

Jakąż straszliwą bronią w wal-
ce z polskością ziem „granicz-
nych może stać się w ręku umie-
jętnego agitatora podobny do-
kument.

Przecież taki jegomość prze-
czyta to na głos i powie, że dla
stania się obywatelem Polski, dla
otrzymania paszportu, bez które-
go tak trudno u nas się obejść,
nie trzeba używać w mowie po-
tocznej języka polskiego, nie na-
leży się przyznawać do narodo
wości polskiej, a powołując się
na przykład udzielenia przez ge-
nerała Składkowskiego obywatel-
stwa półtora miljonom litwaków,
przybyłych z sowieckiego raju, z
których tylko znikomy procent
wogóle zna język polski (w mo-
wie potocznej używają żargonu

 

 

lub pokaleczonego języka rosyj-
skiego) łatwo będzie wpoić cie-
mnym kmiotkom przekonanie, iż
lepiej dla nich nie być Polakami.
Tak się robi u nas Białorusinów,
tak się też nie wzmacnia pań-
stwowości polskiej na pograni-
czu, o czem wciąż deklamująnaj-
rozmaitsi dygnitarze pomajowi.

Chcemy wierzyć, iż p. starosta
Trameconrt nie działał w danym
wypadku świadomie, słyszeliśmy

o nim dużo dobrego jako o woi-
skowym fachowcu, ale ten przy-
kład jeszcze raz umacnia nas w
przekonaniu, że im prędziej iż fa-
chowcy powrócą na stanowiska
związane z ich zawodem tem le-
piej wyjdzie na tem zarówno na-
sza administracji cywilna jako też
i wojsko, którego urok dzięki ge-
nerał — wojewodom i kapitan —
starostom mocno traci.

P. Kownacki.
 

Rzeczowo o budżecie.
Pos. Kazimierz Żaczek, b. dyrektor dep. budż. i

jedenb. wiceminister skarbu,
następnie

z wybitnych u nas znawców spraw
skarbowych, a w szczególności budżetowych, zasiadający obecnie na
ławach poselskich B. B., ogłasza w „Dniu Polskim* (nr 13) uwagi
o budżecie obecnie przedłożonym i mówi m. in.:

„— W najwyższym stopniu
nieelastyczny budżet nasz, nie
dający się skomprymować, tak
jakby tego wymagała obecna re-
cesja konjunkturalna, ciąży fatal-
nie na naszem gospodarczem ży-
ciu. Do trzymiljardowego budże-
tu państwowego doliczyć trzeba
ciężary, które ludność ponosi z
tytułu budżetów samorządów te-
rytorjalnych. W tej dziedzinie
wzrost wydatków, a więc i wzrost
obciążenia, idzie w tempie znacz-
nie szybszem, niż przy budżecie
państwowym. | tak w roku
1927—28 wydatki samorządów
terytorjalnych wyniosły sumę o-
krągło 730 milj. złotych. W na-
stępnym roku (ostatecznych obra-
chunków jeszcze nie mamy) na-
stąpił bardzo znaczny rozrost,
zwłaszcza wydatków nadzwyczaj-
nych w miastach (o 15 proc.),
tak, że przyjmuje się w oblicze-
niach jako niewątpliwe, iż budże-
ty łączne całego samorządu te-
rytorjalnego, nie licząc. Górnego
Śląska, w roku 1928—29 osiągnę-
ły już kwotę 1 miljarda zł., w
roku bieżącym sumę tę znacznie
przekroczyły, a na rok 1930—31
grożą dalszą podwyżką. Łączy
się to z fatalną sytuacją finanso-
wą miast, stawiającą Rząd i Sejm
wobec problemu, domagającego
się nagląco załatwienia. Wreszcie
do obciążeń prawno - publicznych
doliczyć należy budżety zakładów
ubezpieczeń społecznych z kwo-
tą około pół miljarda złotych
rocznie. Tak więc łączne budże-
towe obciążenia ludności na
rzecz przymusowych związków
prawno-publicznych przekroczą
w, roku 1930—31 znacznie kwotę
4'i pół miljarda złotych. Wynosi
to około 150zł. rocznie, przy do-

chodzie społecznym około 500zł.
na głowę mieszkańca. Ten stan
rzeczy wymaga jaknajglębszego
zastanowienia i energicznego dzia-
łania. Przed Rządem i Sejmem
stoi zadanie pierwszorzędnej do-
niosłości wstrzymania rozrostu
budżetów publicznych, co w
świetleprzytoczonych cyfr staje
się  centralnem zagadnieniem
skarbowem i gospodarczem.
 

 

Reforma systemu podatkowe-
go jest dalszym problemem kapi-
talnej wagi... Wypada wyrazić żal,
że reforma ta nie została prze-
prowadzona w latach ubiegłych,
bogatych w nadwyżki budżetowe.
Dziś, w okresie niewątpliwego
napięcia strony dochodowej i wy-
datkowej . budżetu, zrozumiała
jest daleko posunięta  wstrze-
mięźliwość Ministra Skarbu w tej
dziedzinie, wstrzemięźliwość, któ-
rej konsekwencją musi być nad-
miernie wolny bieg oczekiwanej
poprawy naszej sytuacji gospo-
darczej.

Niemal równocześnie z dysku-
sją nad budżetem i problemami
gospodarczemi rozpoczyna się w
Sejmie praca nad zmianą kon-
stytucji. Fakt to słuszny i logicz-
ny wobec ścisłej łączności poli-
tyki z położeniem gospodarczem
kraju. Stabilizacja stosunków po-
litycznych, wznowienie ustawo-
dawczej działalności państwa, u-
sunięcie stanu niepewności co
do reform ustrojowych i dróg,
jakiemi reformy te mają być
wprowadzone, to- nieuniknione
warunki, bez których o trwałej,
nie na chwilowych konjunktu-
rach opartej, poprawie sytuacji
ekonomicznej myśleć nie można.
Wprowadzenie elementu  psy-
chicznego uspokojenia w opinii
publicznej wewnątrz kraju iu-
gruntowanie zaufania zagranicy
co do normalnego przebiegu
czekających nas zmian ustrojo-
wych jest podstawowym funda-
mentem, na którym ułożenie i
ewolucyjne realizowanie progra-
mu gospodarczego dokonane być
może”.

*
* *

Poglądy te (do ktėrych p.
pos. Zaczek dodaje uwagi rów-
nież słuszne o opłakanym stanie
siły nabywczej ludności wiejskiej,
czyli dwu trzecich kraju, o ko-
nieczności poprawy bytu urzęd-
ników, oraz o sprawie budowla-
nej) nie różnią się od poglądów
wypowiadanych stale ze strony
Kl. Nar. i Stron. Nar., czyli šwiad-
czą, że na gruncie rzeczowego
rozważania sprawa jest jasna.

 

 

ŻYCIE KATOLICKIE.
Trzydziesty międzynarodowy

kongres Eucharystyczny w Kar-

taginie.

Jak to już doniosła prasa ka-
tolicka całego świata, odbędzie

się w dn. od 7—11 maja r. b.

wielki kongres Eucharystyczny
w Kartaginie w Afryce północ
Kongres ten okaże się bezwątpie-

nia godnym poprzednich Kongre-

, sów.
Istnieje szczególny powód, dla

którego wybrano Kartaginę na
miejsce najbliższego kongresu.
W r. 1930 będzie Kościół obcho-
dził 1500-letnią rocznicę śmierci
św. Augustyna, Ojca i d-ra Afryki.
Wielki ten genjusz żył w Karta-
ginie przed i po swojem nawró-
ceniu, w tem mieście wygłosił
wiele swych kazań jako kapłan
i biskup, tu zwoływał synody,
tutaj piętnował nieprzyjaciół Ko-
ścioła i tu potępiał herezje. Z pół-
nocnej Afryki  promieniowalo
światło przez Niego szerzone na
świat cały. Kościół nazywał św.
Augustyna jasnem światłem Chry-
stusa, drogim kamieniem wyznaw*
ców, głosem niebios, trąbą życia,
światłem doktorów, młotem na
heretyków i bardzo świętym pra-
łatem. Dlatego przewodnią myślą
Kongresu ma być Eucharystja
św., wedle pism św. Augustyna
i innych doktorów Afryki. Żadnej
niema wątpliwości, że 30 Kongreś
Eucharystyczny będzie wspania-
łym tryumfem Chrystusa Króla.

To też dzisiaj bardziej, niż
kiedykolwiek Najświętszy Sakra-
ment winien być węzłem miłości
łączącym narody całego świata.
Braterstwo ludów i pokój świa-
towy, do którego dążymy przez
Eucharystycznego Chrystusa, win-
ny być owocem  Międzynarodo-
wych Eucharystycznych Kongre-
sów.

Wszelkich informacji o Kon-
gresie w Kartaginie udziela Liga
Katolicka, Wilno, ul. Metropoli-
talna 1.

Niesłychane.
Kurator Okręgu Sżkolnego War-

szawskiego wydał do dyrekcji
szkół średnich,  ogólnokształcą-
cych, następujące zarządzenie:

Warszawa, 9.1.1930,
„Z polecenia Ministerstwa

Wyznań Religijnych i Oświe-
cenia Publicznego Kuratorjum
zawiadamia,, iż nie należy ża-
dnych trudności czynić mło-
dzieży szkolnej, która zechce
być obecna na organizowa-
nych i wygłaszanych dla niej,
przez p. Juljusza Kaden-Ban-
drowskiego, odczytach.

Kurator Okręgu Szkolnego
(—) Zawadzki”.

Jest to rzecz niesłychana—za-
znacza Katolicka Agencja Praso-
wa — aby władze szkolne pole-
cały młodzieży, słuchanie odczy-
tów prelegenta, przeciwko które-
go demoralizującym teorjom, spo-
łeczeństwo, wraz z samą mlo-
dzieżą, z oburzeniem „protestuje.
Brat rodzony. p. Juljusza Ban-
drowskiego, znany i ceniony po*
wieściopisarz, Jerzy Bandrowski,
w liście otwartym potępił idee,
głoszone w odczytach przez swe-
go brata, a młodzież polska dała
wyraz swemu oburzeniu, nie po*
zwalając p. Juljuszowi Bandtow:
skiemu, w b. dzielnicy pruskiej,
na wygłaszanie odczytów na pi“
kantne tematy o „nowoczesnej”
kobiecie itp.

Mimo, žė p. minister Czerwiń»
ski poleca nie cżynić trudności
młodzieży na uczęszczanie na od*
czyty p. Juljusza Kaden-Bandrow+
skiego, wiemy doskonale, co tego
rodzaju forma polecenia oznacza
i jak ją niektórzy wychowawcy,
w duchu p. Czerwińskiego, będą
wykonywać.

0 beatyfikację ks. Piotra
Skargi.

Sodalicja Konwiktowa w Chy-
rowie pod sprężystem kierownic-
twem o. Teofila BzowskiegoT.J.
wydała w tej sprawie odezwę, w
której czytamy m. in., co nastę-
puje:
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„Ogėl wyczekiwal, že sprawa
wyniesienia na ołtarze "trumny z
prochami ks. Skargi z podziemi
kościoła św. Piotra i Pawła w
Krakowie po obchodach trzech-
setnej rocznicy śmierci naszego
Wielebnego Księdza Piotra Skargi
w r. 1912 będzie urzędowo roz-
poczęta. Przyszła wojna i złączo-
ne z nią w skutkach wielkie wy-
padki dziejowie a choć kult Skar-
gi nie ustał, jednak sprawa bea-
tyfikacji pozostaje wciąż w za-
niedbaniu.

Niedawno w Warszawie po
uroczystości kanonizacji św. Pio-
tra Kanizego pewien prałat oświad-
czył: „Przeczytałem obszerny w
niemieckim języku żywot św. Pio-
tra Kanizego, ale muszę przy-
znać, że nie odniosłem wrażenia,
aby ten nowy Doktor Kościoła
przewyższał naszego Skargę „o*
wszem, sądzę, że gdyby przyszlo
do kanonizacji Skargi, to również
ion mógłby tytuł doktora otrzy-
mać". Ktoś inny zaś dodał: „Gdy-
by Skargę posiadali Niemcy lub
Francuzi, toby już dawno był na
ołtarzu, tylko my z naszym cha-
rakterem słoinianego ognia i bra-
kiem wytrwałości zaniedbujemy
tę, tak ważną sprawę. Zacząć tę
sprawę tak, żeby przyniosła po-
żądany skutek, należy od wzy-
wania ks. Skargi na pomoc i mo-
dlenia się do niego, aby Bóg ob-
jawił wyraźnym cudem, że Skar-
ga jest świętym. Bez cudów pro-

cesu kanonizacyjnego Kościół roz-
począć nię może*. (Kap).

Mość bez wła emności
Pisząc przed paru dniami o

zadaniach obecnej sesji Rady Li-
gi Narodów podkreśliliśmy fakt wy-
rażenia przez przewodniczącego
p. min. Zaleskiego ubolewania z
powodu zgonu Stressemana w for-
mie tak przesadnej. że zwróciła
nato uwagę nawet prasaniemiecka.

Min. Zaleski nie ograniczył się
do kurtuazyjnego uczczenia pa-
mięci Stresemanna, lecz „w cha-
rakterze przedstawiciela Polski“
wyraził uznanie dla „odwagi i
głębokiego przekonania”, z ja-
kiem zmarły minister działał dla
ogólnej pacyfikacji. Mimo różnic
zdań, p. Zaleski uważa, że zarów-
no .on, jak i p. Stresemann, pra-
cowali nad porozumieniem pol-
sko-niemieckiem.

Te awanse pod adresem Nie-
miec, robione w chwili uroczy-
stej i w przededniu ważnych roz-
mów polsko - niemieckich, bynaj-
mniej nie nastroily sentymental-
nie przedstawiciela Niemiec w
Radzie, podsekretarza stanu Schu-
berta. Towarzyszący p. Zaleskie-
mu w podróżach do Genewy p.
Ehrenberg, redaktor sanacyjny
„Kurjera Porannego", z oburze-
niem donosi w telegramie o „zi-
mnej* odpowiedzi v. Schuberta
na idylliczne oświadczenia p. Za-
leskiego.

„Ustęp dziękujący min. Zale-
skiemu nietylko jako prezydento-
wi sesji, ale przedstawicielowi
Polski — kurtuazyjny, zimny. W
ustępie tym brak wyrazu... Pol-
ska Apoteoza polityki Streseman-
na zawiera dyskretne aluzje, ma-
jące uzupełniać zwroty mowy
min. Zaleskiego. Do wielokrotnie
wymówionego wyrazu „pokój*,
Schubert stale dodaje „i spra-
wiedliwości*, przyczem odrywa
na chwilę oczy od rękopisu, spo-
glądając w stronę prezydenta i
sławiąc z naciskiem  nieustraszo-
ny sposób walki Stresemanna o
prawde*.
— Wszyscywiedzą, —zaznacza

„Kurjer Poznanski"—co Niemcy
rozumieją pod słowami „spra-
wiedliwość” i „prawda”. Schubert
pospiesznie sprostował charakte-
rystykę Stresemanna w interpre-
tacji p. Zaleskiego. Stresemanno-
wi- pacyfikatorowi przeciwstawił
jedynie realnego Stresemanna z
Lugano, walącego pięścią o stół.
Taki tylko Stresemann, walczący
o niemiecką, rzekomą „sprawied-
liwość” i o niemiecką rzekomą
„prawdę”, przemawia do wy-
obraźni niemieckiej i jest przed-
miotem czci niemieckiej.

Niemcy więc sami protestują
przeciw przesadnej manji robie-
nia z nich pacyfistów za każdą
cenę. A jednak zasadniczy błąd
polityki locarneńskiej wypływa
właśnie z wmawiania w siebie i
w innych, że Niemcy niczego in-
nego nie pragną, jak pokoju.

 

przytoczonych tu cyfr

D-5-LSE BENZ

CO MÓWIĄ LICZBY LUDNOŚCIOWE.

W ciągu okresu rocznego w stosunku procentowym do liczby

 

  

  

 
 

   

mamy:

„aero| „Zagato,| Rozwodów| Ludnoś
* przewaga (= wiejskiej

urodzin nad 6
zgonami "/,.| na 100 mieszkańców s

1. Polska ; 1,60 0,98 — 68
2. Islandja 5 1,50 0,60 0,025 60
3. Holandja 1,37 0,77 0,031 52
4. Litwa 1,32 0,83 — 75
5. Rumunja 1,24 1,00 — Brak dan.
6. Portugalija y 1,18 0,62 -- Brak dan.
7. Hiszpanja'. „754 1,13 0,76 — Brak dan.
« Włochy. 1,03 0,74 — 50
9. Gdansk . ž 1,01 0,80 0,05 34

10. Czechoslowacja . A 0,97 0,90 0,08 56
IE WĘGIWOZY, 60086110, p5:0,80 0,90 0,07 55
12. Danja Lali 0,80 0,76 0,05 57
13. Norwegja . 2 0,72 0,57 0,03 71
14. Niemcy. 0,70 0,90 0,06 36
15. Łotwa . 0,67 0,83 0,06 66
16. Finlandja 0,67 0,68 0,02 83
17. Grecja . 7 0,57 0,61 — Brak dan.
IB. Belaja. 2142 0,55 0,90 0,03 22
19. Szwecja 0,54 0,64 0,03 70
20. Szwajcarja 0,53 0,75 0,03 39
21. Anglja a 0,52 0,75 0,007 21
22. Irlandja . > 0,50 0,42 — Brak dan
23. Austrja . į 0,30 0,73 0,08 50
24. Estlandja 0,20 0,77 0,05 76
25. Francja. 0,17 0,82 0,05 56
26. Jugosławja Brak, danych.
27. Rosja Wiaro|godnych 0h b rak.

Zestawiłem tu liczby procen-
towego przyrostu naturalnego lu-
dności, łącznie z procentowym
wynikiem ilości zawieranych mał-
żeństw, ilością rodziców na 100
mieszkańców i wreszcie podałem
procenty ludności wiejskiej w sto-
sunku do ogólnej ilości ludności.
Liczby tu podane są możliwie
ścisłe; matematycznej, że tak po-
wiem, ścisłości jednak nie posia-
dają, gdyż materjał statystyczny
krajów jest różnoraki i przy naj-
staranniejszem opracowaniu otrzy-
muje się liczby tylko orjentacyjne.

Utartem jest zdanie, że jeżeli
w jakim kraju stosunkowo wiele
zawiera się małżeństw, a mało
bywa rozwodów, to tam przyrost
naturalny jest większy. Otóż z

tego po-
ściśle nie mamy. Ilość małżeństw
zawieranych jest bodaj w pro-
stym stosunku do zamożności
kraju, a ilość rozwodów zależna
głównie od wyznania i prawo-
dawstwa kraju.

Drugiem  rozpowszechnionem
twierdzeniem jest to że przyrost
naturalny pozostaje w prostym
stosunku do procentowej ilości
ludności wiejskiej. | tego zdania
liczby tu przytoczone nie stwier-
dzają należycie o czem łatwo
można się przekonać przegląda-
jąc tabelkę.

Opierając się na badaniach
nietylko statystycznych, możemy
twierdzić, iż rozrost naturalny na-
rodu zależy w pierwszym rzędzie
od żywotnej siły narodu i stanu
moralności w masie narodu. My
z naszym przyrostem naturalnym
możemy śmiało patrzeć w przy-
szłość, byle nas nie zdeprawowa-
no na początku naszego bytowa-
nia samodzielnego.

Dość zestawić žywotny  roz-
rest nasz z żywotnością, czyhają-
cych na nas Niemców.

Gdy my obecnie posiadamy
30' , mil. ludności. Niemcy 64!,
mil. Nasz przyrost naturalny rocz-
ny, jak / widzieliśmy, wynosi
1,6% ogółu ludności. Przyrost na-
turalny Niemiec sięga zaledwie
0,7*/4 ogółu ludności Niemiec,
przy tym stanie rzeczy. Po 70
latach będziemy mieć tyle lud-
ności mniej więcej co i Niemcy,
a po 75 latach już wyprzedzimy
Niemcy i będziemy mieć przeszło
106 mil., a Niemcy tylko nieco
ponad 92 mil.

Zadaniem naszem jest utrzy--
mać naszą naturalną żywotność,
nie 'wykolejać się moralnie, wy-
trwać i przetrwać wszelkie zakusy
wrogie, czyhające na siłę, wartość,
samoświadomość i całość Narodu
i państwa polskiego.

Dr. J. Pawłowski.
 

 

KRONIKA.
Z miasta.

— Komitet Wykonawczy Ob-
chodu Jubileuszu X-lecia odzy-
skania dostępu do morza na
zebraniu w dniu 15 b. m. ukon-
stytuował się w sposób następu-
jący: Prezydjum w składzie:

Przewodniczący — p. prezes
Edward Ratyński, p. wice-pre-
zes — profesor U. S. B. Broni-
sław Rydzewski, sekretarz — p.
Jan Rochowicz, skarbnik — dyr.
Roman Miłkowski.
W celu zrealizowania progra-

mu obchodu uchwalono zorgani-
zować w dniach od 9 do 16 lute-
go, Jubileuszowy Tydzień Morski
w Wilnie, którego program bę-
dzie w najbliższym czasie podany
do publicznej wiadomości. .

Na wniosek Prezydjum na ze-
braniu został uskuteczniony po-
dział pracy, poczem dokonano
wyborów do czterech Komisyj.

Do Komisji Organizacyjnej zo-
stali powołani:

Na przewodniczącego: prezes
Stefan Pogorzelski, na członków:
dyr. Stanisław Łaguna, prezes.,Ro-
man Ruciński, „dyr. Aleksander
Zelwerowicz, pułk. Iwo Gižycki,
admirał Michał Borowski, inspek-
tor Leon Izydorczyk i p. Eugen-
jusz Kozłowski.

Do Komisji propagandowej: na
przewodniczącego—profesor Bro-
nisław Rydzewski, na członków:
pp. Helena Romer-Ochenkowska,

Witold Hulewicz, Wiktor Piotro-
wicz, Stanisław Kodź, Stanisław
Ciozda, Franciszek Świderski, dyr.
Aleksander Zelwerowicz, dyr. Bro-
nisław Zapaśnik, prof. Mieczysław
Limanowski, mjr. Adam Kozłow-
ski, mjr. Emil Fieldorf, Wiktor
Czarnowski, dr. Czesław Czarnow-
ski, admirał Michał Borowski i
Benedykt Krzywiec.

Do Komisji balowej: na prze-
wodniczącego—pułk. łgnacy Lan-
dau, na członków: pp. Jan Ro-
chowicz (wice - przewodniczący),
pułk. Iwo Giżycki, dyr. Juljusz
Glattman, mjr. dr. Eugenjusz Do-
baczewski, Wladyslaw Szumanski,
kapitan Wyganowski, dr. Witold
Sylwanowicz i inspektor Jan Ka-
pała.

Do Komisji finansowej: na
przewodniczącego — p. Władysław
Szumański, na członków: pp. dyr.
Stanisław Laguna, inż. Wacław
Sławiński, dyr. Roman. Miłkowski,
komandor Władysław Blinstrub i
dyr. Eljasz Jutkiewicz.

Zebrania Komisyj zostaną zwo-
łane w dniach najbliższych, o
czem nastąpią specjalne powia-
domienia.

Tymczasową siedzibą Prezy-
djum Komitetu jest loka! Sekre-
tarjatu L. M. i R. zauł. św. Mi-
chalski Nr. 5, tel. 2-52 w godz.
9—12
— Druga ogólno-poiska Wy-

stawa Fotografiki otwartą zo-

Bo MW. ATLE NS Kd

stała wczoraj. Zorganizowana
przez Wil. Tow. Miłośników Foto-
graji zawiera stosunkowo niewiel-
ką ilość eksponatów (około 300-tu),
ale utrzymanych zato na niezmier-
nie wysokim poziomie artystycz-
nym. Można z prawdziwem za-
dowoleniem stwierdzić na własne
oczy, jak wysoko stoi kunszt na-
szych wybitnych fotografów.

Znane oddawna, zwłaszcza
nam, Wilnianom, zdjęcia krajobra-
zowe i inwentaryzacyjne Bułhaka;
subtelne pejzaże Wańskiego; sty-
lizowane Osterloffa; oryginalne w
pomysłach Szmidta; wreszcie fo-
toakty Mikolascha i inne.

Wzrok z lubością zatrzymuje
się prawie na każdem zdjęciu,
odbierając prawdziwą satysfakcję
estetyczną.

Wystawa mieści się w gościn-
nych murach gimn. im. J. Lele-
wela i otwarta będzie do 30 bm.

B

Sprawy administracyjne.
— Inspekcja referatów woj-

skowych. Na terenie Wojewódz-
twa Wileńskiego w pow. Oszmiań-
skim, Swięciańskim i Dziśnieńskim
specjalna komisja z ramienia mi-
nisterstwa -« spraw wewnętrznych
przeprowadza inspekcję referatów
wojskowych w starostwach po-
wiatowych. (d)
— lnspekcja wojewódzka.

Wojewoda Raczkiewicz w towa-
rzystwie dyrektora robót publicz-
nych inż. Siła-Nowickiego, naczel-
nika wydziału zdrowia dr. Rudziń-
skiego i komendanta policji pań-
stwowej Konopki wyjechał w
czwartek wieczórem na dwudnio-
wy pobyt do Turmont i Brasławia
w celu przeprowadzenia inspekcji.
Skutkiem wyjazdu tego, p. woje-
woda dziś w piątek i w następne
dni nie będzie przyjmował inte-
resantów.
— Z pobytu wojewody wi-

leńskiego w Warszawie. Woje-
woda, p. Wł. Raczkiewicz w cza-
sie pobytu swego w sprawach
urzędowych w Warszawie, w cza-
sie konferencji z ministrem Pry-
storem, uzyskał przychylne stano-*
wisko p. ministra pracy i opieki
społ. dla sprawy funduszów na
dożywianie ludności dotkniętej
klęską nieurodzaju na Wileńszczy-
žnie. Żądane fundusze posłużą
jako uzupełnienie akcji społecz-
nej, prowadzonej przez komitet
pomocy ludności na Wileńszczy-
źnie. Z kierownikiem Ministerstwa
Rolnictwa Leśniewskim, p. woje-
woda omawiał sprawę pomocy
rządowej dla T-wa Organizacyj
i Kółek Rolniczych.

Sprawy miejskie.
— Posiedzenie miejskiej ko-

misji kulturalno - oświatowej.
Dnia 20 bm. w lokalu Magistratu
m: Wilna odbędzie się posiedze-
nie komisji kulturalno-oświatowej.
Na porządku dziennym:

1. podanie stowarzyszeń Fgu-
das-Izrael „Tarbut“ i „Tachkienio-
ni“ o udzielenie świadczeń rze-
czowych szkołom powszechnym
przez te stowarzyszenia, 1

2. Sprawa podziału subsydjów
między instytucje  kulturalno-
oświatowe, szkoły dokształcające,

3. sprawa bibljoteczek na przed-
mieściach. (d)
— Oględziny miejskich ro-

bót budowlanych. Miejska ko-
misja budowlana dokonała w dniu
wczorajszym lustracji budującego
się obecnie domu robotniczego
na Pióromoncie i szkoły powszech-
nej na Antokolu.

Obydwa gmachy stoją już pod
dachem i w rb. zostaną calkowi-
cie ukończone i oddane do użyt-
ku publicznego. (d)

Sprawy Rolne.
— Posiedzenie okręgowej

komisji ziemskiej. W dniach
16 i 17 bm. odbędzie się posie-
dzenie okręgowej komisji ziem-
skiej w Wilnie. Na porządku
dziennym sprawy serwitutowe,
scaleniowe i szacunkowe doty-
czące oszacowania majątków przy-
jętych przez państwo. (d)

Handel i przemysł.

— Na targowisku. W ciągu
ubiegłego tygodnia natarg miej-
ski spędzono 2012 sztuk bydła.
Na konsumcję miejscową zaku-
piono 1386 sztuk, pozostałe by-
dło zakupiły gminy szumska iwi-
leńsko-trocka. Ceny utrzymały się
na poziomie tygodni poprzednich.

(d)

Z KRA
  

Z

JU.
Frekwencja w szkołach litewskich stale

się zmniejsza.
Z powiatu więciańskiego do-

noszą, iż mimo usilnej i inten-
sywnej agitacji nauczycielstwa li.
tewskiego i płatnych nasyłanych
przez rząd litewski — agitatorów,
frekwencja uczniów w szkołach
litewskich w pow. Święciańskim
znacznie się zmniejszyła. Ludność
litewska zamieszkała w rejonach
pogranicznych ostatnio poczęła

masowo wysyłać swoje dzieci do
szkół polskich. Powodem tej zmia-
ny nastroju jest demagogiczne na-
uczanie dziatwy w szkołach litew-
skich oraz niski poziom progra-
mu szkolnego. Według otrzyma-
nych informacji frenkwencja ucz-
niów w szkołach powszechnych
w porównaniu z rokiem 1928
zmniejszyła się o 15 proc. g

Odparcie bandy sowieckiej z nad granicy
polskiej.

Nocy ubiegłej na odcinku gra-
nicznym Maniewicze w rejonie
wsi Rusieniewicze usiłowała prze-
kroczyć granicę polską grupa
uzbrojonych osobników. Menewr
nieznajonych zauważył patrol
KOP., który urządził na bandę

zasadzkę. Osobnicy po oddaniu
kilku strzałów zdołali zbiec w la-
sy i przekroczyć granicę sowiec-
ką. Należy przypuszczać, iż osob-
nikami byli dywersanci, lub emi-
sarjusze sowieccy. g

 

 

— 2 izby Przemysłowo-Han-
diowej w Wilnie. Pewna Spół-
dzielnia Przetworów Owocowych
w Okręgu Izby Komunikuje, že
posiada jeszcze do sprzedania
susz jabłeczny I, II, III i IV ga-
tunku.

Szczegółowych informacyj do-
starczy Izba P.-H. w Wilnie (ul.
Trocka 3) zainteresowanym.

— Nasz eksport. Według da-
nych, w ciągu ubiegłej dekady na
terenie Wileńskiej dyrekcji kole-
jowej, przez stacje graniczne Tur-
monty przewieziono do Łotwy 43
wagony towarów, .przez Stołpce
wywieziono do Rosji 76 wagonów
manufaktury, maszyn i węgla.

Do Prus Wschodnich, przez
stację Raczki, wywieziono 45 wa-
gonów drzewa papierówki i 10
wagonów drobiu i świń. (d)

Sprawy szkolne.
— Kurs Gospodarstwa Do-

mowego dla inteligencji w go-
dzinach wieczornych otworzony
będzie w Wilnie z dn. 1 lutego
staraniem Wil. Koła „Służby Oby-
watelskiej“ przy Szkole Pracy
Domowej ul. Biskupia 12, m. 1.
Bliżsże informacje i zapisy tamże
codziennie (z wyjątkiem dni świą-
tecznych) w godz. od 10 do 11
i od 17 do 18. 1139-2

Z życia stowąrzyszeń;
— Z Sokoła. Nadzwyczajne

walne zebranie odbędzie się dnia
19 b. m. w lokalu wlasnym o
godz. 6 m. 30.

Na porządku dziennym: Spra-
wozdanie Zarządu. Wybory władz
Towarzystwa. Sprawozdanie orga-
nizacyjne,

— Doroczne walne zebranie

Wileńskiego Towarzystwa Ry-

backiego odbędzie się w dniu
19 b. m. o godzinie 1 w małej
sali konferencyjnej Urzędu Wo-
jewódzkiego w Wilnie w drugim
terminie o godz. 2.
— Choinka w rodzinie poli-

cyjnej. Staraniem Sekcji Opieki
nad Dzieckiem przy Okręgowym
Zarządzie Stow. „Rodzina Poli-
cyjna" odbyła się choinka dla
170 dzieci funkcjonarjuszów Po-
licjj Państwowej m. Wilna. Przy
dźwiękach orkiestry policyjnej
dziatwa wiodła barwny korowód,
następnie przyjęta podwieczor-
kiem i obdarzona łakociami ro-
zeszła się, niosąc w drobnych rą-
czynach paczki słodyczy dla swe-
go rodzeństwa pozostałego w do-
mu. O chorej dziatwie pamiętały
Panie Przewodniczące siedmiu
kół miejscowych odwożąc do do-
mów miłą niespodziankę.

Na zakończenie odbyła
wspólna fotografja.

— Walne zebranie Chrześc.
Związku Rzeźników i Masarzy
odbędzie się w niedzielę 19 b. m.
o godz. 12 m. 30 (w drt:gim ter-
minie o godz. 1-szej) w lokalu
Związku, przy ul. Metropolital-
nej 1. '

— Zebranie Chrześc. Zw.
Zaw. Dozorców Domowych
odbędzie się w niedzielę 19 b. m.
o godz. 2-ej pp. w sali przy ul.
Metropolitalnej 1.

Sprawy żydowsikie.
— Szkoły hebrajskie. One-

gdaj odbyła się w Wilnie wielka
narada przedstawicieli sfer sjoni-
stycznych w sprawie uruchomie-

się

nia w mieście szkół żydowskich
z językiem wykładowym hebraj-
skim. (d)

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

Księżniczka chińska Turandot“, prze-
piękna baśń groteska Gozziego ukaże
się dziś poraz trzeci na scenie Teatru
na Pohulance.

— Teatr Miejski w Lutni.
Dziś grana będzie wyborna satyra Pa-
gnola „Pan Topaz“.

— „Krėlewicz Rak“. Efektowna
baśń ludowa Wandy Stanisławskiej „Kró-
iewicz Rak* ukaże się jeszcze dwu-
krotnie na scenie teatru w Lutni w so-
botę najbliższą o godz. 3,30 po poł.,
oraz w niedzielę o godz. 12 w połudn.

— Popołudniówki niedzieine. W
obu Teatrach Miejskich odbędą się w
niedzielę nadchodzącą  przedsrawienia
popołudniowe po cenach znižonych.
W Teatrze na Pohulance „Rewja Nowo-
roczna* w wykonaniu artystów Teatrów
Miejskich, w Teatrze Lutnia doskonała
komedja Fodora „Mysz kościelng z Al.
Zelwerowiczem w roli głównej.

POLSKIE RADJO WILNO.
Rrogra m:

Fala 385 mtr.
, Piątek, 'dnia 17 stycznia 1930 r.

11,55. Sygnał czasu.
12,05. Muzyka popularna.
13,10. Komunikat meteorologiczny.
16,15. Retransmisje stacyj zagranicz-

nych.
17,00.
17,15.
17,45.
18,45.

Komunikat L. O. P. P.
Odczyt dla młodzieży.
Z Warsz. Koncęrt.
Audycja łiteracka.

19,15. „Skrzynka pocztowa.
50,05. Pogadanka muzyczna, koncert

symfoniczny
22,25. „Dymek z papierosa".
23,00. Gramofon.

Nowinki radjowe.
Litwa spółczesna.

W sobotę o godzinie 18,50 pan Mie-
czysław -Brestmann' wygłosi odczyt, w
którym zapozna radjosłuchaczów z obec-
ną sytuacją polityczną na Litwie.

2 uznaniem należy powitać zainte*
resowanie się R. Wil. niezmiernie ak-
tualną dla nas, a tak mało dostępną
kwestją litewską.

 

Ruch wydawniczy.
„Ze wspomnień oświatów-

ca". Pod takim tytułem ukazała
się skromna rozmiarami, ale bar-
dzo cenna treścią broszura p. Zy-
gmunta  Nagrodzkiego, dająca
garść interesującego materjału
do przejawów 'życia kulturalno-
oświatowego Wilna, od 1889 r. do
1905. P. Zygmunt Nagrodzki brał
bezpośredni udział w tej pracy,
a krzątał się głównie wśród mło-
dzieży rzemieślniczej. Mówi więc
nam o trudnościach krzewienia
słowa polskiego wśród braci rze-
mieślniczych, o drogach, jakiemi
szła książka polska do warszta-
tów rzemieślniczych. Broszurka
autora daje szereg nazwisk, z któ-
rych wiele obecnie czynnych jest
w pracy oświatowej. Rzecz, pisa-
na zwięźle i prosto, wywiera wra-
żenie bezpośredniością przežy-
tych chwili. Do bardzo interesu-
jacych należy również ustęp, po-
święcony pracy oświatowej wśród
żołnierzy polaków garnizonu pe-
tersburskiego. Dla oświatowca
uwagi p. Z. Nagrodzkiego są bar-
dzo cenne. Na broszurę pewien
cień rzuca niechęć autora do
jednego z wybitnych a zmarłych
obecnie działaczy przedwojennych
w Wilnie. Mąci to autorowi ob-
jektywizm sądu i niepotrzebnie
wprowadza do broszury ton po:
lemiczny.
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NLNNTY W OGNIU.
Pamiętnik z wielkiej wojny i rewolucji rosyjskiej.

(Przedruk wzbroniony).

Ę 30 stycznia 1926 r.

Był tu dziś strajk tramwajowy, jutro jakoby
bzpoczną się jakieś zaburzenia. Zgadalo się o tem“
zwłaścicielem hotelu, Polakiem. Ogromnie mię za-
hwił, twierdząc z żalem, że przecież w Rosji żad-
ej pięknej rewolucji być nie może, bo naród za
(pi na to, same kretyny, najwyżej ograbić potra-
h. Tej rewolucji pragnie 'widocznie tutejsza inteli-
cncja jak zbawienia, bo też jej dokuczyła „władza
emności”. Gdy pomyślę, ile krzywd doznała Pol-
s od Rosji w ciągu jednej tej wojny, nie mówiąc
(wiekowych krzywdach, to rzeczywiście czuję głę-
bko i nieomylnie, że miara jest przebrana.

Wczoraj na Newskim odbyła się demonstracja.
ikiś jegomość przemówił do tłumu. Zaczął od
ów: „Cześć uczciwej pracy”! Elokwentnie opisał
erpienia narodu, którego część w okopach kła-

dzie życie za ojczyznę, część zaś po wsiach i mia-
stach znosi cierpliwie niedostatek. A z tych poto-
ków krwi ludzkiej, łez i potu ludzkiego tworzą się
potoki złota dla napychania kieszeni złodziej, gał-
ganów, koniokradów, — precz z nimil Tłum rósł
i rósł naokoło mówcy. (kazała się czerwona cho-
rągiew, przygotowywał się pochód, ale konna po-
licja jak z pod ziemi wyrosła i rozproszyła zbiego-
wisko. |Irytacja narodu wzmaga się z dniem każ-
dym, i nie można się temu dziwić. Jakoby za kilka
dni zabraknie chleba w Piotrogrogzie. Gazety za-
częły pisać artykuły na cześć wegeterjanizmu. Co-
raz więcej zaczyna się rozumieć, że wszystko idzie
źle, że jakaś siła ciemna i złowieszcza pcha kraj
w przepaść, w przepaść bezdenną. Co do mnie
mam wrażenie, że jakiś warjat rządzi obecnie Rosją,
ktoś niebezpiecznie obłąkany, a podtrzymywany
złośliwą jakąś szajką. Coraz wyraźniej się widzi,
że wkrótce wyjścia nie będzie z tej sytuacji.

17 lutego 1916 r.
Od dwóch tygodni jestem w domu. Strzela-

nina armatnia znacznie się przybliżyła. Niemcy
wciąż ostrzeliwują stację Liksnę, jak do tej pory
bez powodzenia. | dzięki Bogu, bo gdyby im się
udało rozbić tor, będziemy odcięci od Dynabuga.r
Kałkuny już rozbite, kościół nasz ledwo się trzynia,

 
 

cały podziurawiony. Od dwóch dni pękają pociski
nad lasem kirupskim o dwie wiorsty od nas. Mu-
sieli z aeroplanów spostrzec, że las naszpilkowany
armatami. Radzą nam artylerżyści, aby wszystkie
meble i rzeczy przewieźć do Dynaburga. Ale jestem
zdecydowana zostać w domu do ostatka; t. j. do-
kąd Wabol nie zacznie być ostrzeliwany. Powie:
dział mi dziś ogrodnik rzecż, od której mi się jas:
no na dusży zrobiło, chociaż niebardzo W to wie:
rzę. Krąży pogłoska między żołnierzami, że pokój
ma być wkrótce zawarty i że wszystkie państwa
stawiają jako warunek niepodległość Polski. Skądby
się wzięła ta wieść? Boże, Boże, daj dotrwać do
owitu po tej tak ciemnej, tak groźnej nocy. Ufać
nie można ani Niemcom, ani Rosji, raczej prze-
ciwnie, od nich tylko najgorszego spodziewać się
możemy według wiekowego doświadczenia. Pomimo
tego, a może właśnie dlatego, że jest z nami tak
bardzo, tak strasznie ciężko i beznadziejnie, wierzę
mocno i głęboko, że zbliża się godzina sprawie--
dliwości i triumfu, godzina wyzwolenia.

Jestem od kilku dni sama w Wabolu. Teofil
wyjechał do Piotrogrodu, goście się rozjechali ale
nie czuję się osamotniona. Myślę, że osamotnienie
daje się wtedy we znaki, gdy to, co nas otacza,
choćby to ludzie byli, jest nam obce i obojętne.

Dlatego często wśród ludzi ogarnia mnie uczucie
samotności. Jakżeby można doznawać pustki wśród
dobrze znajomych mebli, kwiatów i kątów. Wszyst:
ko coś przypomina, coś gada, a ogień na komin:
ku myśli rozzłaca. Największą dla mnie prywacją
jest brak poczty. Od czasu do czasu mam tylko
gazety z Dynaburga. Ostatnio kupiłam na dworcu
numer „Dziennika Piotrogrodzkiego”, z którego do-
wiedziałam się, że sobór prawosławny na placi
Saskim w Warszawie został zamieniony na kościół
katolicki dla Niemców. Gniotące nas odwieku pra*
wosławie znika z;Królestwa jak marny cień. GCzy:
tałam w tym numerze, że w Warszawie pozwolona
używać psiego mięsa. Widocznie do tylu klęsk przy:
łączyła się klęska głodu. Polacy z Ameryki chcie*
liby pomóc rodakom, ale Anglja nie zgadza się na
wysyłanie z Ameryki statków z prowiantami do
Gdańska dla Warszawy, bo wnetby Niemcy dla sie-
bie je zagarnęli. Biedna nasza ojczyzna męki cierpi,
ściśnięta między Prusami a Rosją, a jednak czują
wszyscy coraz wyraźniej, że Polska być musi i bę-
dzie, bo jej wskrzeszenie potrzebne jest dla wszyst-
kich, bo jedynie stworzenie Polski niepodległej za-
bezpieczy świat ad rozrostu potęg dwóch kolosów.

(Dc m.)  



 

Z sali sądowej.
Proces „Rolbanku”.

Skazujący wyrok na dy-
rektorów tej instytucji.
Wczoraj, po trzech dniowych

obradach nad sprawą czterech
podsądnych dyrektorów  Wileń-
skiego Banku Rolniczo-Przemy-
słowego, zapadł wyrok.

O godz. 1 pp. przy niezwyk-
łem zainteresowaniu licznego au-
dytorjum przewodniczący rozpra-
wie p. sędzia Brzozowski ogłosił
sentencję wyroku.

Podsądnych: Dyonizego Roz-
wadowskiego, |. 46, Antoniego
Jankowskiego, l. 55, Izydora Cie-
cierskiego, |. 63 i Władysława
Koziełł-Poklewskiego, |. 65 uznał
za winnych dokonania inkrymino-
wanego im czynu przestępczego
przez dokonywanie bezprawnych
operacyj bankowych wskutek cze-
go 94 klijentów banku zostało
narażonych na straty, wynoszące
76.356 zł. i skazał:

Dyonizego Rozwadowskiego na
osadzenie w domu poprawy na
2 lata ze zmniejszeniem na mocy
amnestji do 1 roku i 4 miesięcy,
Antoniego Jankowskiego na ta-
kież więzienie przez 1 rok, co
zmniejszono na zasadzie amnestii
o połowę zaś Izydora Ciecierskie-
go i Władysława Koziełł-Poklew-
skiego na zamknięcie w zwykłem
więzieniu przez pół roku każdego,
z czego 3 miesiące darowano na
mocy amnestji, zaś wykonanie
pozostałej części kary zawieszono
na przeciąg dwóch lat.
W motywach wyroku sąd

wskazał, iż w czynach podsąd-
nych, a zwłaszcza Rozwadowskie-
go, dopatrzył się dużego napięcia
złej woli, gdyż, gdyby zastosował
się do zaleceń członków Rady
Nadzorczej Banku i w odpowie-
dnim momencie wystąpił do sądu
o ogłoszenie upadłości instytucji,
klijenci nie poniešliby tak po-
wažnych strat.

W? końcu przewodniczący
oznajmił, iż wobec tego, że prze-
wód sądowy dostarczył materjału,
z którego wnosić można, że dy-
rektor Banku Polskiego, p. Sta-
nisław Białas, był wtajemniczony
w nielegalne czynności dyrekto-
rów „Rolbanku” i tolerował je, a
skutkiem tego przyczynił się do
wyrządzenia krzywdy  klijentom
Wil. B. Roln.-Przem., postanowił
uwiadomić o tem urząd proku-
ratorski.

W stosunku do skazanych sąd
pozostawił bez zmiany dotych-
czasowy środek zapobiegawczy,
t.j. poręczenie hipoteczne, pozo-
stawiając ich na wolnej stopie aż
do uprawomocnienia się wyroku.

Obrona podsądnych zapowie-
działa wniesienie skarg apelacyj-
nych na zapadły wyrok.

* S *

Nie dotykamy decyzji sądu w
punkcie, odnoszącym się do dy-
ryktora oddziału wileńskiego Ban-
ku Polskiego p. Stanisława Bia-
łasa. Rzeczą władz prokurator-
skich: ewentualnie sądu będzie
nadanie decyzji wczorajszej właś-
ciwego biegu i wyświetlenia
sprawy.

Chcemy tylko zapobiedz ewen-
tualnym komentarzom, które nie-
wtajemniczona opinja publiczna
łatwo może dodawać do decyzji
sądu z uszczerbkiem powagi i
godności dyrektora Banku Pol-
skiego w naszem mieście. P. Sta-
nisław Białas jako dyrektor od-
działu wileńskiego przy  redy-
skoncie weksli, jak wiemy nigdy
nie działa na własną odpowie-
dzialność i na własną rękę. Za-
rządzenia jego mają zawsze  cał-
kowitą aprobatę władz central-
nych Banku Polskiego i p. Dy-
rektor Białas wykonuje jędynie
zlecenia swej centrali. Z punktu
więc formalnego, działania wileń-
skiego oddziału Banku Polskiego
były / niewątpliwie całkowicie
uzgodnione z władzami  central-
nemi tej instytucji.

Należy nie zapominać, że p.
dyr. Białas jest jednym z naj-
lepszych bankowców w Polsce,
niemal całe życie strawił na wy-
sokich stanowiskach w Małopol-
sce i Wiedniu. Z Wilna kilka-
krotnie był wzywany do Centrali
jako tęgi fachowiec a w opera-
cjach bankowych jest niezmier-
nie ostrożny i zrównoważony.
Scisłość i ostrożność p. dyr. Bia-
łasa w operacjach bankowych są
przysłowiowo znane w Wilnie.

Równocześnie z tem idzie w
parze wysokie uspołecznienie i
szerokie pojmowanie kierownicze-
go stanowiska oddziału wileńskie-
go tej najpoważniejszej placówki
kredytowej w odrodzonej Polsce»

Osoby znające bliżej stosunki
handlowe i przemysłowe wileń-
skie wiedzą jak mogłyby się źle
one ukształtować w naszym kraju,
gdyby nie bylo pomocnej i ro-
zumnej ręki dyrektora p. Stani-

sława Białasa. Trzeba więc za-
pobiec komentarzom, które mo-
głyby choćby najlżejszy cień rzu-
cić na działalność p. dyr. Białasa,
który posiada całkowite zaufanie
władz centralnych Banku Pol-
skiego i wreszcie sfer bankowo-
przemysłowych Wilna.

Bestjalska zbrodnia 19-to let-
niego wieśniaka. Wymordował
całą "rodzinę by zawładnąć

spuścizną.
Wczoraj przed sądem apelacyj-

nym stanął 19-to letni Adam Ko-
leśnik, który przez sąd okręgowy
za zamordowanie swej macochy
i utopienie trojga rodzeństwa ska-
zany został na karę śmierci przez
powieszenie.

Koleśnik w. pierwszej instancji
wypierał się winy, lecz ponieważ
materjał dowodowy zebrany w
tej sprawie był oczywisty, przeto
sąd zastosował względem bestjal-
skiego mordercy najsurowszy wy-
miar kasy.

Tym razem oskarżony zmienił
taktykę, przyznał się do winy,
tłumacząc się, że dokonał strasz-
liwego czynu w stanie nietrzeź-
wym.

Wice-prokurator Parczewski w
tłomaczeniu się oskarżonego nie
dopatrzył się skruchy, a nato-
miast podkreślał, iż jedynym po-
wodem zbrodni była chęć oska-
rżonego pozbycia się współspad-
kobierców zmarłego ojca Alek-
sandra Koleśnika do pozostawio-
nej zagrody i 7 ha ziemi. W kon-
kluzji domagał się zatwierdzenia
wyroku sądu okręgowego.

Obrońca z urzędu apl. adw.
Długacz prosił o złagodzenie wy-
mierzonej mu kary.

Sąd apelacyjny pod przewod-
nictwem p.p. Bądzkiewicza uzna*
jąc Adama Koleśnika za winnego
dokonania zbiorowej zbrodni,
zmienił karę śmierci na bezter-
minowe ciężkie wiezienie.

Kos.

 

„Księżniczka Chińska Turan-
dot“ Groteska baśniowa w 4
aktach C. Gozziego—spolszczył

E. Zegadłowicz.

Zapalony miłośnik i namiętny
propagator komedji  „del'arte'*
Carlo Gozzi powiada m. in. w
swych „Annotazioni“:

„Komedja del'arte byla zaw-
sze zwalczana, a nigdy nie znik-
nęła. Wydaje mi się niemożliwem,
by ludzie uchodzący za autorów
w obecnych czasach, nie widzieli,
że się ośmieszają, zniżając swą
powagę do dziecinnego oburze-
nia na Brighellę, Pantalona, Dok-
tora, Tartaglię, Truffaldina.. Lud
będzie miał zawsze prawo bawić
się tem, co go bawi, śmiać się z
tego co go śmieszy i nic nie
zważać na zamaskowanych Kato-
nów... Bieg wieków i doświadcze-
nie pozwalają mi przewidywać,
że comedia del'arte nigdy nie
wygašnie ani maski nie znikną“.

I mylił się i miał poniekąd
słuszność szlachcic wenecki: po
tryumfalnym pochodzie  przez
Europę w ciągu 2 z górą stuleci,
comedia del'arte już wtedy, gdy
te słowa pisał Gozzi, chyliła się
do upadku. Znużyły publiczność
znane jej oddawna maski, . znu-
dziły ją stare dowcipy Arlekina,
Pantalona, Brighelli i in. Z dru-
giej zaś strony maski owe,
które znalazły epilog swój dziś w
festynach karnawałowych, a ostat-

ni przytułek w postaciach cyrko-
wych  wesołków i teatrzykach
marjonek—stanowią dla ludu
źródło niewybrednej ale rzetelnej
uciechy.

Nic jednak do przedłużenia
żywota comedii del'arte nie po-
mogło zapożyczanie do niej
przez Gozziege tematów z bajek
jak: „Lamore delle melerance“
„Turandot* i in. Przeżyła się,
zmarła i nie wskrzeszą jej dziś
pióra najgenjalniejszych poetów,
wysiłki pierwszorzędnych režyse-
rów talenty najwybithiejszych akto-
rów, tak jak w wieku XX nie
wskrzesi nikt dyliżansu, klawi-
kordu i krynoliny. Ale takie jest
prawo życia i pochodu świata
naprzód.

Mogłaby ona zainteresować
jeszcze—na krótko—dana aż do
najdrobniejszych szczegółów w
pierwotnej swej formie, w której-
by widz mógł poznać nie odtwórczy
ale twórczy talent aktora—ot wła-
śnie jak mówi Tartaglia wTutandot-
owo „bez tekstu" (co poniekąd
daje nam współczesna „Rewja“
tworzona, w swem gros, przez
aktora) i gdzieby jawił się w
ówczesnej masce a nie zmoderni-
zowanej dzisiejszego błazna czy
jegomościa w  zaprasowanych
pantalonach i paltocie. Miałoby
wtedy takie widowisko znaczenie
dydaktyczne.

Z drugiej strony my w wieku

trzeźwości i cyfry spragnienl
jesteśmy baśni może więcej niż
ludzie innych epok, ale baśni w
jej formiej czystej, któraby nas
wprowadziła na kilka godzin w
rzeczywisty świat złudzeń, jeśli to
tak wolno paradoksalnie określić,
Sądzę, że będę wyrazicielem !,
publiczności na premjerze Tu-
randot, jeśli powiem: chcemy
bajki ale z całą jej cudownością,
z zachowaniem wszelkich złudzeń,
jakie dać może technika insce-
nizacji lecz nie chcemy aby nam
wciąż przerywanojej wątek dygre-
sjami o charakterze clowno-akro-
batycznym i nie chcemy oglądać
procesu jej realizacji przy odsło-
niętej kurtynie.

Mimo więc przepyszny język
Zegadłowicza i nie wiem w jakim
stopniu uzupełnioną własną jego
twórczością baśń, bo nie znam
oryginału Turandot i nie wiem
czy Zegadł. tłómaczy! baśń bez-
pośrednio z oryginału czy z o-
pracowanianiemieckiegoVollmoel-
lera (o którem, i to nawet w re-
żyserji Reinhardta na Festivalach
Salzburgskich w 1926 r. krytyka
niemiecka, a więc przychylna,
wyrażała się absolutnie bez en-
tuzjazmu) myślę że wystawienie
takiej „Turandot* będzie ekspe-
rymentem efemerycznym mimo
świetnej reżyserji i wspaniałej
wystawy.

Bo przyznać trzeba że pod
tym względem Teatr Miejski na
Pohulancezrobił wysiłek niezmier-
nie duży. Swietna reżyserja reali-
zatora „Turandot* w Krakowie
Zyg. Nowakowskiego, bajkowe
dekoracje i olśniewające lub po-
mysłowe kostjumy trójki artystów
pp. Ronczewskiej, Zelwerowiczów-
ny i Ziembińskiego, kierownictwo
muz. E. Dziewulskiego, mnóstwo
statystów złożyły się na wido-
wisko niezwykłe, rodzaj  feerji
rwącej oczy. Nie zaniedbano
żadnego szczegółu mogącego pod-
nieść egzotyczność terenu chiń-
skiej baśni, jej barwność i prze-
pych.

Przyczyniła się do tego i gra
odtwórczyni postaci tytułowej p.
Eichlerówny, której talent o du-
żej skali zdobyć się umie na
mocne tony okrucieństwa i na
akcenty rozkapryszonego dziecka
i słodkiej kobiecości. Nie pozostał
za nią w tyle p. Wyrzykowski—
Kalaf pełen poezji i uczucia kró-
lewicz. Zabawny, zdzieciniały Al-
tum, cesarz Chin w interpretacji
p. Ciecierskiego przypominał Of-

fenbachowskiego Menelaja. Obie
piękne niewolnice (p. Niwińska i
Tarnowicz) wyszły dość blado,
zwłaszcza ostatnia, z której naj-
lepsza reżyserja nie wydobędzie
duszy i pozostawi zawsze martwą.

Znane maski comedii del'arte
w postaciach różnych chińskich
dygnitarzy—miały za zadanie ba-
wienie publiczności tak w czasie
akcji jak i przed kurtyną — co
jeśll im się w zupełności nie
udało — nie ich w tem wina bo
obowiązki swe spełniali rzetelnie—
ale tej odległości dwu stuleci,
która dzieli ówczesną publiczność
od dzisiejszej. Obsady sztuki do-
pełniali komiczna Skirina—p.Zel-
werowiczówna, Paż—Severinówna,
Barach — Sroczyński i „Krell —
Timur.

Teatr pełny. Pilawa.
DKK KATTOKIO VAT
Cennik artykułów pierwszej
potrzeby w handlu detalicznym

w Wilnie.
Chleb żytni 75/,* 1 klg. 40—38, chleb

żytni 70%/, — 43—4), chleb razawy —
35—30, chleb pszenny przemiał 65*/, —
90—80, mąka |oszenna — 90—70, žy»
tnia razowa — 31—29 żytnia pytlowa—
42—40, kasza jęczmienna — 65—50, ja-
glana — 85—70, gryczana —90 —480,
manna—1,40 —1,060, owsiana—1,20 — 85
perłowa — F0—60, pęczak—55—50, groch
polny — 60—40 fasola bials—!1,20—1,00,
ryż—1,006—90, mieke, niezbierane 1 litr
50—45, śmietana—2 30 —2,00, masło nie-
solone ljkg. 8,00—6,50, zmasło solone—
6,50—5,50, ser krowi wyczajny—2,00—
160, jaja 1 szt „27—20 słonina świeża
1 kg 4,00—3,60, słonina solona kraj. —
4,20—3,60, szmalec w'eprzowy — 4,60—
4,00, sadio-—4,60—5,80, sledž (szmalcėw-
ka) 1 szt. 25—15, olej I kg. 2,40—2,00
kartofle—10—8, kapusta $wieża—15—8,
marchew—20—15, buraki—15—8, bru-
klew — 15,—8 cebula — 45—, 5 cukier
kryształ — 1,70—0.00, cukier kostka —
2,/5—0,00, sól b «ł+—35—00, kawa natu-
ralna — 10,00—8,00, kawa zbożowa —
2,82—2,00, herbat «—30,00—30 00, węgiel
—9—7, drzewo opałowę—16—17, nafta
1 litr 65—00, mydło zwycz. do prania
1 kg.f1,80—1,50, soda do pranla—50—45,
proszek mydlany — 50—45, świece —
2,40—2,00, pszenica—36—29, żyto—25—
24, jęczmień — 23—22, owies salera —
80—70, owies zwykiy—23—21, gryka —
31—29, kiełbasa wieprz. zwycz.—4,20—
4,00, mięto wołowe—2,20—1,80, mięso
cieięce—2,40—2,00, mięso barenie —
2,40—220, mięso wieprzowe 3,20—2,80,
slanc—12—9 słoma snopki—9—8, otrę-
žr pszeane—22—21, otręby żytnie —
18—17, mlotly 1 szt.—15—10, bułki
1 kg.—1,40—1,00,  sucharki—220 —2,00,
tłuszcz roślinny—3,50, oliwa—3,00 —2,50.

OFIARY
złożone w Administracji „Dziennika

Wileńskiego". ,
Zamiast kwiatów na grób š. p. Julji

Chełstowskiej — Sewerynostwo Bohu-
szewiczowie złożyli 10 zł. na Dom Dzie-
ciątka Jezus i 10 zł. dla najbiedniej-
szych m. Wilna.

 

Miejski Kinematograf
Sala Miejska ul. Ostrobramska 5

 

POLSKIE
KINO

Ul. WIELKA 30. Tel. 14-81.

ś«|| Dziś! To czego Wilno nie wi-
„WANDA | działo! Pierwszy raz w Wilnie

Od dnia 15 do 19 stycznia 1930 roku
włącznie będą wyświetlane filmy:

 Początek seansów od g. 4.

 

Chester Conklin. Nad program: „PAPIN SYNEK* komedja w 2 aktach. Kasa
Następny program: „Bohater Krwawej Areny". Cena biletów: Parter

ycie i Przyszłość Kobiety
Ze względu na charakter filmu uprasza się o przy

„Jego Chłopiec"
Dramat w
Charles Rogers, Mary Brian i

czynna od godziny 3 m. 30. zamówienia.. Dobroczyn-
ny z. dom. Legi Nr. 3—16
od 11—1 i od 4—6 (prócz

oniedziałki
4—5. 20

balkon 40 gr.

pań. Początek seansów o godz. 3.

Z powodu niezwykłego zainteresowania jakie film ten wzbudził. na żądanie szerokich

KINO-
sportowy,

Ludwisarska 4.

 

BUDOWNICTWO _OGNIOTRWAŁE

IERAKLITOWE
wprowadzone już szeroko

w 22 państwach,

tanie, suche i b. ciepłe, łatwe
i szybkie w wykonaniu, o wy-

ilustrujący
przebieg walki (10 rund

Rak którym przyglądało
Budowa stadjonu, trening o

Kino czynne w soboty, niedziele i święta od g. 2 p.p. Kasa czynna od godz. 1.

się na specjalnie wybudowanym stadjonie 1 i

bu mistrzów. Nad program: Dwie doskonałe komedje.
Początek seansów o g.: 2, 4, 6, 84 10 w.

ś6|| sobotę 18 i niedzielę 19 b. m. wyświetlony będzie jeszcze „MECZ KRÓLÓW PIĘŚCI'* Dempsy — Tunney. Wielki film
TEATR „SPORT || y l 1 r %

 

 

ktyczne

Ileści godzin jazdy.
ÓW

ciągówek relniczych,

KURSY KIEROWCÓW SAMOCHODOWYCH
Stowarzyszenia lechników Polskich w Wilnie

Ul. Penarska 55. — Tel. 13—30.
Przyjmują zapisy de qrup: XLV Amatorskiej dla Pań | Panów z nauką

5 tygodniowa | XLVI ?awodowei z nauką 2. '/, miesięczną.
Początek zajęć w dniu 22 stycznia r. b.

Dla łatwiejszego Openowamia teorji
silniki od 4 do 12 cylindrowych, wszelkie części podwozia, W specjalnie
urzedzonej sali doświadczalnej odbrwa się indywidualne szkolenie pra- |.

regulowanie silairėw, karbiucatorów, fustawianie zapłonu
„MAGNETO* | „DELCO”, Szkelenie w prowadzeniu samocheću odbywa |
się na czterech typach nowoczesnych, samochodów, bez ograniczenia

40 dys.ozycji sluchaczy są

ARANTUJE SIĘ UKOŃCZENIE KURSÓW I ZŁOŻENIE EGZA-
MINÓW BEZ DODATKOWEJ OPŁATY, UŁATWIA SIĘ OTRZYMANIE
POSADY ZA POŚREDNICTWEM KURSÓW.

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

Przy Kursach czynne są warsztaty remortowe dla samochodów
—5 o
 

glądzie murowanego, woine
od myszy i robactwa, od-

grzyb,
niezależne od pór roku.

porne na wilgoć i

Wyłączne Zast. na Kr. Wsch.

Firma CHERAKLIT»

(dawn. 6. PIOTROWSKI)

iWilno, ul. Trocka 11,

Tigr. HERAKLIT.

poszukiwani.

  

  PROSZEK

K_KOGUTEK-
044 DOROSŁYCH Ć

JMA
OSTRZEŽENIE!

Cena 15 groszy proszek

m. 9.

Tifn. 13-96.

Sukzastępcy powiatowi

3219 
  

     

  

   

  

    

  

Chcąc nabyć proszki naszego wyrobu, należy przy
kupnie AKCENGOWAĆ i wyraźni. żądać ORY-
GINALNYCH proszków z „KOGUWGKIEXC—
„MIGRENO - NERVDOZIN"* GĄSECKIEGO,
znanych od Jat trzydziestu. Zwracajcie uwagę i od-
rzucajcie UPORCZYWIE POLECANĆ nailado-

wnictwa w podobnem de naszego opakowania.

Czopki
| bemoroidalne „Varicol““
suwają ból, swędzenie,

Ė zmniejszują guzy, žylaki —-Sprzedają wlę'sze aptek'f

 

pleczenie,

PIĘKNA |
nowoczesna willa o
4 mieszkaniach ze
wszystkiemi wygoda-
mi, placu 1237 sąž.
kw. Zz ogrodem owo-
cowym sprzedamy za

4.500 dolarėw
Dom H.-K. „Zachę-
ta''* Mickiewicza 1

teiefon_9-05.

TAKETUOSTAKAS
Chory tatuš.

—Proszę ćwiartkę „czy-
stej" dla tatusia. Musi

 

    
  

 

    
Gąseckiego (z
kogutkiem) u-

krwawienie,

 

Magromaa o 'e rzeczy

 

najdroższych pończoch. jak

 

 

| LEKARZE

Doktor medycyny

A. (TNALER
Chor. weneryczne, sy-

filis i skórne na
Słońce górskie, Diatermja

„ Sollux
MICKIEWICZA 12, róg
Tatarskiej 9 — 2 i 5—8. 

niższej cenie poleca:

Pończochy i Skarpetki |
we wszystkich najmodniejszych kolorach,
dzo mocne, oraz dziecinne pońcżoszki po naj-

702—0 0

GŁOWIŃSKI, WILEŃSKA 27.

32—4

Sprawy
majątkowe

Do sprzedania dom—
willa murowana

  bar-

w Administracji.
 

 

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

Oszczędność przedewszystkiemI
uynotowe

oddawać do przerobienia do „Z ódła Pracy*— —
Trocka 19, 'sko do jedynej pracowni trykotar-

| sklej w Wilnie — Dorabianie podeszewek do
również

nowych garsonek, swetrów, pończoch przyjmu
Jemy. — Robota wykonuje się solidnie pod
kierownictwem wykwalifikowanej instruktorki.

Do sprzedania
A b. ładna własność wWil-

nie Antokolska 12. Dom
piętrowy, ogromny plac.
Adres właściciela w Admi-
nistracji „Dz. Wil.“. 1029-9

Oszczednošci
oprocentowanie zińskiego.

najpewniej lokuje
Wileńskie Biuro Ko-
misowo-Handlowe

Mickiewicza 21, tele-
fon 152.

sad 260 sążni. Witębska 1 U
bez pośrednictwa. Adres Nr. 5. Dowiedzieć się dobrze nie potrafi".

1138 Poleska 23/40.

mowm e

 

 

natrzeć chorą nogę.
— A co się stato ta-

proszę| tusiowi?
Ano—pić mu się

chce.

LMSAA TPS

Poszukuje
dzierżawy majątku od
8—do 20 włok bez in-
wentarza żywego od wła-
ściciela zgłoszenia wraz
z warunkami. St. MIK-
STOCKA Kalisz, ul. Wro-
cławska 37, dla Pora-

1114—1

WEPYERAPSECOOK AZOFOREKEH
Nleperządny.

„Mój mąż jest napraw-
dę bardzo nieporządny:

1 stale gubi guziki od ma-
rynarki“.
„Pewnie są licho przy-

szyte?"
„Masz rację: on i szyć

robotę

ET

murowany pię-
trowy 15 pokoi

Film z zakresu Higjeny. UWAGA! Dziś wyłącznie dla
.30, 5.15, 7, 8,45 i 10.30 w.

bycie na początki seansów. Film wyświetla się bez ilustracji muzycznej.
AKINIAIT FAAEAOKOPYTEROPODA

8 aktach. W rolach gł”

80 gr.
t

świąt). W
wieczorem o

„Iš:

warstw publicznošci w

000 widzów. Całkowity

AKUSZERKI
chciał jeść|

AKUSZERKI.

Marja Laknerowa
Przyjmuje od godz. 9 de
7 w., Kasztanowa 7 m.5$

W 7,D 60

Kupno
Sprzedaż

stawach drobiu.

 

WĘDLINY wiejskie
Boczek suchy ki-
lo 5,20, Kiełbasyli-
tewskie kiło 6,80,
Salcesony „Sala-
mi“ kilo 7,20,
Szynka w pęche-
rzu kilo 7,40, Po-
lędwica sucha ki-
lo 7,80, Poleca fir-
ma ZWIEDRYŃ-
SKI Wileńska 28.
Tel. 1224. 1133—4

  

   

  

      

  

drėžy. kasę

Stanisławów.

  
Sprzedaje się sklep.
spożywczy z powodu wy-
jazdu, z umeblowaniem
sklepowem bardzo tanio.

muzycznych

muje

Ul. Lwowska Nr. 13, K.
O. K. Proszę dowiedzieć
się Lwowska 7, m. 2.zai zycznych instrumentów.

NOWOŚĆ! Portowa 14. 780—0
Poleca się, uwadze Pańl
Aparaty do robienia koł-
dunów i pierożków; Przepisywanie na one biuralistka-
cena tylko 1, — zł. maszynach maszynistka poszu- tości
Oszczędność pracy i

czasu 75" ,. a vip d P
Znaležė možnatylko nio Wilenskie Biuro

w firmie Komisowo-Handlowe
ST. KRAKOWSKIEGO
Wilno—ul. Wielka 49

tel. 14—36.
Sprzedaž hurtowa i de-
taliczna. 28—s0

lefon 152.

 

 

 

go z firmą Bracia A.i
K.Fibiger nie mającej
uznania u żadnego z
wybitnych fachowców)

Pleyel, Bechstein,
Bluethner, Drygas,

ommerfeld etc.

K. DĄBROWSKA.
WILNO, ul. Nie-
miecka 3, m. 6. . Ofert
Sprzedaż i wyna- SW dSkrytka 1115—1.277.705790 7515 jęcie. _17—s8
  

Drukarnia „Dziennika Wileńskiego", ul Mostowa |.

WIATY balowe nie-
drogo. Gotowe i na

 

Po i A. Fibi-
ger" uznane za naj-

lepsze w kraju (niema
nic wspólnego z firmą
„Arnold Fibiger*) sprze-
daję na dogodnych wa-
runkach Kijowska 4-10.

1119—1
KETTTT RPT

Leciwa gęś.

— Gęś, którą mi pani
sprzedała: na święta, by-
ła okropna: nikt tego nie

— To dziwne: przecież
ta gęś przez piętnaście
lat brała pierwsze na-
rody na wszystkich wy-

WREETEESAZERTESKAZCZAA

a
AGENCI LOSOWI.
Płacimy najwyższą pro*
wizję, zwrot kosztów po-

chorych.
Agentom wykazulącym
się obliczeniem innych
banków płacimy stalą
pensję. Bank Z

NEM

Lnany stroiie!
 

instrumen-
tów A. Pacewski przyj-

reperacje,
wienie, przeróbkę i stro-
jenie fortepianów pianin
fisharmonij i innych mu-

 

fachowo, szybko i ta-

Mickiewicza 21, te-

 

Sua do wszystkie-
go potrzebna natych-

 

Lastępty Losowi!
Płacimy Wam przesz-
ło 3 raty prowizji, kosz-
ta podróży, patent.
względu na nowość do-
tychczas nieznaną zape-
wnione kolosalne zyski!
WD poucza-

ładać: Lwów

1478—29 nik — pochłonę!

EE|TEPOW

4-0

odno-

kuje posady. Może zło-
żyć kaucję. Adres w Ad-
ministracji lub tel. 14-67.

1121—0
 

1 otrzebna służąca do
wszystkiego, umie-

jąca dobrze gotować.
Zgłaszać się tylko z po-
ważnemi rekomendacja-

 

 

powo pokoju naj-

Pióromont
łowska.

11,

Ze

Koszta budowy.

Nowobogacki
piramidy w Egipcie.

dochodzące według war-
dzisiejszej

miljardów franków.
— To czemuż nie do-

łożono głupiego miljona
i nie zbudowano windy
dla turystów?

 

wadzić za wynagrodze-
skromniejszego, ewen- niem. Podgórna 2 — 1.

tualnie kąta za obsługę. Przywłaszczenie będęści- 36—1
Czeka- gał sądownie

12EKOTTROROWAK
Praktyczniejsze.

„Mamusia
zwiedza cieliste pończochy",

) „Poproś ją, moje dziec-
— Budowa tej pirami- ko, żeby ci leplej umyła

Pocztowa 165. dy — objaśnia Bo szyję, tak, aby odzyska-
a sumy, ła ona cielistą barwę.

Oszczędny i tani

lampowy odbiornik

TELEFUNKEN 4 A

oraz głośnik

ARCOPHON 3
najmilej oddaje koncerty muzyczne.

Żądajcie demonstracji w sklepach radjowych.

TELEFUNKEN
Największe doświadczenie.

Najnowsza konstrukcja.
2188—1 o 

do 24 Mieszkania
i pokoje

More 4 pokojowe
z kuchnią na 3-im

piętrze dla solidnej ma-
łej rodziny spytać do-
zorcy Witoldowa 22.

1118—0

 

miast. Zgłaszać się Od mi dn. 17 i 18 stycz- cznia na stancję przyj-
PIANI-| 5—8 g. pp. ul. św. Filipa nia b.r. od godz. 17 de U mę z calodziennem

- 2 m. 17. 1127—0 18. Makowa 020 aż Zgub leg. kol. wyd. utrzymaniem. Opieka za-
O NA i |- TS 2 d PK P a aa pewniona. Zawalna 60

R FORTE- POR koda Pow służącej przy- imię Michała Sidorowi- T) on aa

PIANY. progitilėį pbsėdė wAri chodzącej poszuku- cza—un. się. 1135 koi TAE

światowej sławy jątku Fdres w Admini- ję. Seas Nr. 14, Po maa (ej)1 > 12 i 2 s , o(e
„Arnold Fibiger“ | stracji. 1112—0 T: 12 Lo Z”: pies wilk. Wabi do wynajęcia. Tartaki

(nie ma nic wspólne- się „Jakut" odpro- 18—4 (róg ul. Mickiewi-
cza). Oglądać od 8 g.—9g.
i od 2 g—4 g. p.p.

1137

——-
Takže klopot,

Rozbitek (gnany przez
fale na szczątku okrę-
tu): I na co to człowiek
przez trzydzieści |at o-
płacał kasę pogrzebową?

kupiła mi

Redaktor odpowiedzialny: KAZIMIERZ HAŁABURDA,

  


