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Kryzys gospodarczy w Łodzi.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Premjer Bartel przyjął delegację przemysłowców
łódzkich w sprawie wzrastającego tam kryzysu, na którego zażegna-
nie sejmowa komisja budżetowa uchwaliła asygnować 1 miljon
*złotych.

Rewizyta min. włoskiego Grandi'ego.
(Telefonem od własnego korespondanta).

WARSZAWA. W końcu stycznia włoski minister spraw zagra-
kicznych Grandi przyjedzie do Polski.

Będzie to rewizyta
w Rzymie wiosną ub. r.

Minister Grandi zabawi
2—3 dni.

naszego ministra Zaleskiego,

w Warszawie,

bawiącego

jako gość rządu,

Wypadek w Teatrze Narodowym.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W poniedziałek wieczorem w Teatrze Narodowym
wystawiono „Bal w obłokach”, sztukę Miłaszewskiego, na którą przy-
był P. Prezydent.

Jeden z głównych aktorów, występujących w sztuce, Józef

Węgrzyn, potknął się i złamał żebro.

Po założeniu prowizorycznego opatrunku, Węgrzyn wziął udział
w dalszem przedstawieniu, w
oberka.

którem musiał odtańczyć tango i

Po przedstawieniu wyczerpany Węgrzyn zemdlał. Odwieziono
go do domu, gdzie poddał się kuracji.

Wagony-kinematografy. |
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Do Ministerstwa Komunikacji wystąpiło konsor-
cjum z ofertą urządzenia wagonu kinematograficznego w pociągu.

W wagonie tym miałyby być wyświetlane obrazy i
pomieszczenie kilkadziesiąt osób.

znalazłoby

sejm.
Preliminarz ministerjum Przemysłu i Handiu.

WARSZAWA, 21.1 (Pat). Sej-
mowa komisja budżetowa przy-
stąpiła na dzisiejszem posiedzeniu
do obrad nad preliminarzem bud-

żetowym Ministerstwa Przemysłu
i Handlu. Referent pos. Kacza-
nowski (PPS) zauważa, że po la-
tach optymizmu następuje nagle
załamanie się życia gospodarcze-
go. Liczba bezrobotnych stale
wzrasta. Przemysł węglowy nie

ma dobrej konjunktury, przemysł
tkacki, górnictwo, przemysł prze-
twórczy, metalowy, przemysł bu-
dowlany znajdują się w ciężkiem
położeniu. Przyczyny tego złego
nie należy szukać wyłącznie w
światowej konjunkturze, a w nie-
zorganizowanym — zdaniem refe-

renta, rynku wewnętrznym i w

złym ustroju pieniężnym. Mówca
zarzuca rządowi, że w swych po-
czynaniach uwzględnił głównie

czynnik kapitału, a nie myślał o
czynniku pracy. Zmiany, które
referent proponuje w prelimina-
rzu, zostały już uzgodnione nie-
tylko z ministrem przemysłu i
handlu, ale i z ministrem skarbu.
Sumę dochodów proponuje pod-
wyższyć o 4.279.250 zł. wydatki o
1.077.670 zł.

Minister przemysłu i handlu
zapowiada,że oświadczenie swoje
w sprawach zasadniczych złoży
po przemówieniach wszystkich
posłów.

Po przemówieniu p. ministra
rozwinęła się dyskusja, w której
zabierali głos posłowie Zalewski
(Kl. Nar.), Krzyżanowski (BB),
Rosmarin (Kl. Żyd.), Roguszczak
(NPR), Sanojca (BB). Na tem
przewodniczący zarządził przerwę
do godz. 16.30.

Komisja konstytucyjna.

WARSZAWA, 21.1 (Pat). Przy-
dzielono pos. Komarnickiemu z
Klubu Narodowego referat w
sprawie rewizji art. 25 konstytucji.
W dalszej debacie generalnej,

zabrał głos pos. Kiernik (Piast),
twierdząc, że zmiana konstytucji
nie może prowadzić do zniwe-
czenia parlamentaryzmu, czego
dopatruje się on w projekcie BB.,
lecz jego uzdrowienia. Niewątpli-
wie, parlamentaryzm miał objawy
chorobliwe, ale dlatego właśnie
należy go lecżyć, a nie zabijać.
Mówca . analizuje projekt BB. i
widzi w obozie rządowym roz-
bieżność poglądów na kwestję
kontroli parlamentu nad rządem.
Apeluje do BB. o uzgodnienie
celów i zasad, do których dąży
w projekcie. W sprawie władzy
prezydenta mówca godzi się na
podniesienie jego autorytetu i
zwiększenie atrybucyj, bez naru-
szenia jednak należnych kompe-
tencyj parlamentu. Mówca wyra-
ża też gotowość dyskutowania
nad prawem veta, któreby nie
tamowało ustawodawstwa. Co się
tyczy prawa dekretowania, to nie
można wyjść poza to, co już zo-
stało przyznane. Mówiąc o nie-
tykalności poselskiej, mówca
oświadcza, że jego stronnictwo
jest za ograniczeniem nie odpo-

 

wiedzialności poselskiej, ale zgo-
dzić się nie może na przepis
projektu BB., aby na same żąda-
nie ministra sprawiedliwości po-
seł mógł być pociągany aż przed
Trybunał Stanu. Pos. Kiernik koń-
czy oświadczeniem, że projekt BB.
w obecnem jego brzmieniu nie
może stać się ustawą. Klub Pia-
sta ze względów formalnych nie
mógł przedstawić swego projektu,
zapowiada natomiast wniesienie
projektu wspólnie z Ch.D. i N.P.R.

Następnie przemawiał pos.

Lechnicki (BB), odpierając zarzut,

jakoby klub BB. chciał obniżyć
autorytet Sejmu. Panowie mó-
wią ciągłe, że do reformy należy
dojść jedynie przez uzdrowienie
Sejmu. My sądzimy, że gruntow-
ne uzdrowienie Sejmu narazie
jest niemożliwe. Mówca uzasad-
nia tę tezę i dochodzi do prze-
konania, że niema innej drogi,
jak zdjęcie z Sejmu pewnych
obowiązków, którym on nie może
podołać. Mówiąc dalej o władzy
prezydenta, twierdzi, że władzę
tę należy przedewszystkiem wzmo-
cnić moralnie przez wybór bez-
pośredni głowy państwa przez
caly naród.

Następne posiedzenie w so-

botę o 10 m. 30 rano. Do głosu
zapisało się jeszcze 15 mówców.

Mostowa 1.
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Komisja wojskowa.
WARSZAWA, 21.1. (Pat). Sej-

mowa komisja wojskowa przy-
dzieliła referat wniosku Klubu
Narodowego w sprawie wyboru
nadzwyczajnej komisji sejmowej
do zbadania postępowania Mini-

sterstwa Spraw Wojskowych i
wojskowych organów sanitarnych
przy przenoszeniu oficerów w
stan spoczynku posłowi Osadzie
z Klubu Narodowego.

Głosowanie nad dodatkowemi kredytami.
WARSZAWA, 21.1. (Pat). Na

posiedzeniu popołudniowem, Sej-
mowa Komisja Budżetowa przy-
stąpiła do głosowania nad pro-
jektem ustawy o dodatkowych
kredytach na okres od 1 kwietnia
1929 roku, do 31 marca 1930 ro-
ku. W głosowaniu komisja przy-
jęła 75tys. na fundusz propagan-
dowy MSZ. Przy pozycji 2 i pół
miljona na fundusz dyspozycyjny
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,
były dwa wnioski: posła Korne-
ckiego (Kl. Marodowy) o skreśle-
nie 2 miljonów i posła Rataja
(Piast) o skreślenie 1750 tysięcy
zł. Przyjęto wniosek rządowy o
przyznanie 1 miljona na zwalcza-
nie bezrobocia w Łodzi.

Po krótkiej przerwie komisja
przystąpiła do głosowania nad
budżetem Ministerstwa W. R.i
O. P. Przeprowadzono cały sze-
reg skreśleń. Między innemi w
wydatkach zwyczajnych skreślono
w zarządzie centralnym na wnio-
sek posła Korneckiego (Kl. Nar.)
30 tysięcy złotych z różnych wy-
datków oraz na wniosek referenta
150 tysięcy złotych na ogólne
cele oświatowe

Na wniosek referenta skre-:

Podkomisja do sprawy
WARSZAWA, 21.1. (Pat.) Dnia

21 b. m. odbyło się pod prze-
wodnictwem posła Pierackiego,
posiedzenie podkomisji do spra-
wy ustawy dziennikarskiej. Na
posiedzeniu obecni między inne-
mi byli przedstawiciele Minister-
stwa Pracy,. Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych, Ministerstwa Spra-
wiedliwości, Związku Wydawców
i Związku Syndykatów Dziennika-
rzy Polskich.

Pierwszy referent pos. Seidler
(BB) oświadcza, że nie wypowia-
dając swego zdania co do tema-
tu prac podkomisji, może zreda-
gować zagadnienia, które komisja
ma przed sobą do rozstrzygnię-
cia. Zagadnienia te są następu-
jące:

1) Czy ustawa dziennikarska
ma zajmować się tylko materjal-
ną stroną bytu dziennikarzy, czy
też i organizacyjną? 2) Czy usta-
wa ma dotyczyć tylko pracowni-
ków dziennikarskich, czy ma obej-
mować także i wydawców? 3) Czy
ustawa zawierać ma iobjąć samo-
rząd dziennikarzy i wydawców,
czy też nie? 4) Czy ustawa z 16
marca 1928 r. o ubezpieczeniu

ślono półtora miljona złotych z
kredytu na wychowanie fizyczne
młodzieży. Odrzucono wniosek
posła Korneckiego 0 wstawienie
100 tys. zł. na budowę kościoła-
pomnika w Kowlu. Przyjęto nato-
miast wniosek posła Kuśnierza
(Ch. D.) o wstawienie 100 tys. zł.
na odnowienie kościoła Marjac-
kiego w Krakowie. Przy paragra-
fie „Podróże służbowe i prze-
siedlenia nauczycieli szkół po-
wszechnych” odrzucono wniosek
posła Korneckiego o skreślenie
100 tys. zł. W szkolnictwie zawo-
dowem zwiększono wydatki na
remont i konserwację o 50 tys.
na urządzanie lokali i pomoce
naukowe o 100 tys., na zasiłki
i stypendja o 100 tys.
W szkolnictwie wyższem zwięk-

szono wydatki na zasiłki i sty-
pendja o 70 tys. zł. Dalej przy-
jęto wniosek o wstawienie pół
miljona złotych na budowę bi-
bljoteki uniwersytetu Jagielloń-
skiego w Krakowie. Odrzucono
wniosek o wstawienie jednego
miljona złotych na rozpoczęcie
budowy uniwersytetu ukraińskie-
go we Lwowie.

ustawy dziennikarskiej.
pracowników umysłowych jest
dostateczną, czy też należy ją
rozszerzyć w stosunku do zawodu
dziennikarskiego? 5) Jeżeli tak,
czy to rozszerzenie ma być mini-
malne, czy poważne?
W dyskusji, która się rozwi-

„nęła nad referatami, fprzedstawi-
ciel Związku Wydawców red. Ni:
klewski uzasadniał tezę, że nie-
odzowne jest rozstrzygnięcie je-
dnocześnie spraw  materjalnych
i organizacyjnych wpostaci stwo-
rzenia izb prasy. Przedstawiciele
Związku Syndykatów Dziennika-
rzy p. p. Bazylewski i Grostern
uważali, zarówno jak referent
pos. Ciolkosz, że sprawy ma-
terjalne i etyczne zawodu dzien-
nikarskiego dadzą się rozstrzygnąć
w ramach wniosku poselskiego
o ustawie dziennikarskiej.

Podkomisja prawnicza po
krótkiej dyskusji odrzuciła wnio-
sek, aby ustawą dziennikarską
była objęta wspólna organizacja
wydawców i dziennikarzy, poczem
postanowiono wniosek poselski
przesłać komisji ochrony pracy
do zaopinjowania.

Otwarcie konferencji morskiej.
LONDYN, 21.1. (Pat.) Dziś w

południe, w galerji królewskiej
izby Lordów, odbyło się uroczy-
ste otwarcie konferencji morskiej.
Otwierając konferencję, król wy-
głosił przemówienie, w którem
zażnaczył, że z poczuciem szcze-
rego zadowolenia przybył na kon-
ferencję, aby powitać delegatów
5 głównych mocarstw morskich,
którzy zbierają się w celu elimi-
nowania przykrych następstw nie-
potrzebnej i destrukcyjnej konku-
rencji w dziedzinie zbrojeń mor-
skich.

Wierzę mocno, że wyniki kon-
ferencji doprowadzą do natych-
miastowego zmniejszenia wielkich
ciężarów zbrojeń, jakie obecnie
przygniatają narody Świata, jak
również ułatwią przyszłą pracę w
przygotowawczej komisji rozbro-
jeniowej Ligi Narodów.

LONDYN, 21.1. (Pat.). Po prze-
mówicniu  królewskiem, * zabrał
głos premjer Mac Donald. Pre-

mjer, wskazując na zadania konfe-
rencji, wyraził głęboką wiarę, że
przez osiągnięcie tych celów,
zmiejszony zostanie olbrzymi cię-
żar finansowy, którego wymagają
zbrojenia i niepokój płynący z
charakteru dotychczasowego pro-
gramu zbrojeń państw morskich,
które wesziy na drogę niebez-
piecznego współzawodnictwa,przy-
pominającego epokę, poprzedza-
jącą wielką wojnę, W dalszym
ciągu swego przemówienia prem-
jer scharakteryzował zabiegi około
utrwalenia pokoju, począwszy od
roku 1919.

Wysiłki te, jakkolwiek niewidocz-
ne, nie zostały w rzeczy samej
zmarnowane, gdyż doprowadziły
w swym dalszym rozwojn do kon-
ferencji dzisiejszej, która stanie
się punktem zwrotnym w dzie-
jach nietylko państ, reprezento-
wanych na konferencji, ale w
dziejach całego świata cywilizo-
wanego.

Nieobecni na konferencji morskiej.
Niemcy i Z. S. S. R.

PARYŽ,21.1. (Pat.) Jako wstęp
do komentarzy o londyńskiej kon-
ferencji morskiej, Jacques Bain-
ville zaznacza w „Action Fracaise",
że pierwszą rzecz, którą należy u-
czynić przy otwieraniu każdej kon-
ferencji międzynarodowej, jest
sprawdzenie nieobecnych. Nieo-
becne będą Niemcy i Z. S. R.R.,
państwa skandynawskie i Turcja,
czyli że, innemi słowy, zamierza
się tam rozstrzygnąć zagadnienie
rozbrojenia morskiego całej Euro-
py, nie licząc się z dwoma głów-
nemi morzami i cieśniną, które
stanowią przedmiot odwiecznych
I starych sporów, mianowicie z
morzem Bałtyckiem i Czarnem,

Dardanelami. Niedawna przejaż-
ka w stronę Dardanel dwóch so-
wieckich okrętów dowodzi, że
pewne stare zagadnienia mogą
lada chwilę wypłynąć na nowo.
Niemcy nie dopuszczono do udzia-
łu w konferencji londyńskiej, wy-
chodząc z zasady, że ich zbroje-
nia morskie ograniczone zostały
raz na zawsze traktatem wersal-
skim. Nie należy jednak zapomi-
nać, że krążowniki niemieckie są
najpotężniejsze na świecie i że
połączona flota Niemiec i Z.S.R.R.
w każdej chwili może zagrażać
ZA Polsce i krajom bałtyc-
im.

za granicę 6 zi.

at
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erminowe umieszczenie ogłoszeń. Konto czekowe w P. K. O. Nt 80187.

Kto może ucieka z raju bolszewickiego.
TALLIN, 21.1. (Pat.) Do mini-

sterstwa spraw wewnętrznych i
sprawiedliwości w ciągu ostatnich
miesięcy poczęły napływać liczne
prośby kolonistów estońskich,
zamieszkujących w Rosji sowiec-
kiej o zezwolenie na przyjazd do
Estonji, gdyż życie w sowietach
stało się dla nich niemożliwe.

Estońscy koloniści, stanowiący w
Rosji warstwę zamożniejszą, uzna-
ni zostali za element szkodliwy i
ulegają specjalnemu uciskowi.
Rząd postanowił zastanowić się
nad środkami, któreby pozwoliły
na udzielenie pomocy swym ro-
dakom w Rosji.

Ukraińcy przeciw sowietom.
RYGA, 21.1. „Komunist“ do-

nosi, że walka włościan ukrain-
skich przeciwko kolektywizacji
rolnictwa przybiera niezwykłe na-
wet w stosunkach sowieckich
formy.

We wsi Beriżywce okręgu Pri-
łuckim, kiedy miejscowa komisja
przeprowadzając  kolektywizację,
przymusowo odebrała od wlo-
ścian konie umieszczając je w stajni
komuny rolnej, włościanie pod-
palili w nocy stajnię, przyczem
spłonęło trzynaście koni. Na ca-
łym obszarze (lkrainy jest pro-
wadzona wśród włościan agitacja
przeciwsowiecka.

ŻYCIE KATOLICKIE.
Pielgrzyraka do Kartaginy.

Archidiecezjalna Liga Katolicka
komunikuje, że kancelarja Pryma-
sa Polski w Poznaniu organizuje
pielgrzymkę na Międzynarodowy
Kongres Eucharystyczny w Karta-
ginie.

Pielgrzymka wyjedzie około
1-go maja b.r. z Katowic. W dro-
dze powrotnej przewidziany po-
byt w Palermo, Neapolu, Rzymie,
Florencji w Wenecji.

Koszta wynosić będą przy-
puszczalnie około 1.600 złotych
od osoby.

Zgłoszenia pisemne przyjmuje
kancelarja Prymasa Polski, Po-
znań, Ostrów Tumski 1.

.

Z Litwy.
Nowy proces członków zde-
moralizowanej partji iitew-

skiej.
Sesja poniewieskiego sądu

okręgowego przystąpiła w Rakisz-
kach do rozważania sprawy by-
łych członków zarządu rakiszkow-
skiego oddziału „Ukininku Sajun-
ga”, o dokonanie szeregu prze-
stępstw kryminalnych. Na ławie
oskarżonych zasiedli:
banauskas, Maczulis, Zingbergas,
Raupis, Kurkis, Plewokas, Ripszys,
Trimakas i Liszewiczus. Jeden z
oskarżonych, Rymsza, zbiegł do
Brazylji.

Na sąd  zawezwanych jest
około 200 świadków, wśród nich
135 pszkodowanych włościan. Ła-
banauskas, Maczulis i Plewokas
oskarżeni są o wyrządzenie ban-
kowi „Ūkininku Sajunga" strat na
sumę 700 tys. lit. Maczulis, Rip-
szys, Zingbergas, Plewokas i Tri-
makas — o defraudację 500 tys.
lit. Nadto Kurkis oskarżony jest
o podpalenie składu „Ulkininku
Sajunga”.

Oprócz tego cały zarząd oskar-
żony jest o podrabianie bilansów
banku i dokonanie szeregu in-
nych nadużyć, 3 podsądnych od-
siaduje więzienie zapobiegawcze,
pozostali za kaucją pozostają na
wolności. Proces potrwa około 2
tygodni. Ogółem podsądni wy-
rządzili rządowi i osobom prywat-

prałat Ła- *

Wśród ludności wiejskiej kur-
suje pogłoska, że Sowiety mają
skonfiskować u włościan nie tyl-
ko żywy inwentarz, lecz i chaty
oraz budynki gospodarcze. W
okręgu Sumskim pod-wpływem
tej pogłoski włościanie w 17
wsiach przystąpili do burzenia
swoich własnych budynków, sprze-
dając drzewo w miastach na
opał.

Wiadomości o masowem nisz-
czeniu żywego inwentarza, oraz
budynków gospodarczych, nad-
chodzą ze wszystkich okręgów
Ukrainy.

nym straty na sumęokoło 1 milj.
litów.

Rozczarowanie Litwy
do Włoch.

„Liet. Zinios" czynią w arty-
kule wstępnym przegląd sytuacji
politycznej Litwy w związku z
ostatniemi krokami, jakie dr. Zau-
nius podjął w Genewie. Zdaniem
pisma, kroki te są pozytywne i
z pewnością daly innym  państ-
wom całkiem nowe wyobrażenie
o Litwie. W końcu swego arty-
kułu pismo czyni następujące
uwagi:

„Czasem brano za przyjaciół
takie państwa, które nawet na
posiedzeniach Rady L. N. nie
wyrzekły ani jednego słówka w
naszej obronie, lecz przeciwnie,
występowały przeciwko nam (Wło-
chy). Czy Grandi stanie się ła-
godniejszym w wyniku spotkania
z dr. Zauniusem, nie podejmuje-
my się twierdzić. Wydaje się nam
iż przyjaciół należy: wybierać
wśród krajów bardziej jednolitych
pod względem interesów, a nie
przypadkowo chwytać ich na
podstawie chwilowych nastrojów.
Nawet interesy Włoch skierowane
są w stronę większej i bogatszej
w rynki zbytu Polski, a nie wstro-
nę małej Litwy, kupującej parę
„Fiatów” lub pewną ilość owo-
ców do kompotu. Innych wspól-
nych interesów nie mamy.

To też w naszej ogólnej linji
politycznej wypada jednak jeszcze
poczynić niektóre poprawki”.

izolacja Litwy.
Organ ludowców „Liet Żinios”,

nawiązując do zamierzanej wizyty
prezydenta Estonji Strandmanna
do Polski, piszą m. in. co na-
stępuje:

„Byłoby naiwnem dopatrywać
się w postępowaniu Estonji nie-
przyjaźni względem Litwy, tak sa-
mo jak byłoby nierozsądnem pro-
testować przeciwko zbliżeniu nie-
miecko-polskiemu. Drogą oświad-
czeń ustnych i na piśmie nie-
zdołamy się wykręcić ze smutnej
„non-splendid isolation*, w którą
wegnała nas djalektyka Wolde-
marasa. Należy się poważnie za-
trzymać nad tem, co robić dalej?
Jedno jest jasnem, że polityka
biernego oporu względem Nad-
bałtyku jest dla nas zgubną”.
 

 

[omynitat Stronnictwa Harodowepi
Sekretarjat przypomina p.p. członkom Zarządu o następujących

posiedzeniach.

Posiedzenie Zarządu koła dzielnicowego „Zwierzyniec* i „Nowe-
Zabudowanie" dziś 22 w środę o godz. 7 i pół.

i Zarządu koła dzielnicowego „Śnipiszki* w czwartek
) dnia 23 o godz. 6 wiecz. w lokalu koła przy ul. Lwow-

skiej Nr 7.

» Zarządu koła dzielnicowego „iłowe-Miasto* w piątek
24 o godz. 7 wiecz. w lokalu przy ul. Dominikań-
skiej Nr 4.

KLUB MŁODYCH
KOMUNIKAT.

Zarząd sekcji sportowej przypomina członkom, iż we środę
w godzinach od 6-ej do 8-ej wiecz. należy wypełnić w sekretarjacie
przy ul. Dominikańskiej Nr 4, deklaracje członkowskie.

Dzień i godziny ćwiczeń będą podane osobno w dniach naj-
bliższych.

 



RÓŻNICZKI.
(Odcienie obozu rządowego).

Po upływie sześciu tygodni

od początku przesilenia rządowe-

go, w którem usunięty został

Rząd p. SŚwitalskiego, oraz trzech

tygodni istnienia nowego Rządu

p. Bartla, można już dość do-

kładnie zauważyć, jak się wobec

tych zmian ustawiają różne czyn-.

niki obozu rządowego. Oczywiście

tylko w zakresie jawnym, stano-

wisk zaznaczających się na ze-

wnątrz, bądźto narzucająco się,

bądźto oględnie. Te objawy ze-

wnętrzne są, rzecz jasna, tylko

słabem odbiciem ruchu pojęć i

dążeń w bardziej zakrytych po-

kładach obozu rządowego.

Przedewszystkiem w odłamie

zachowawczym BB. ujawniły się

niezadowolenia ze zmiany i przy-

tyki w stronę p. Bartla, oznacza-

jące, że wolano tam Rząd puł-

kownikowski p. Switalskiego. Do-

prowadzilo to nawet, po glosach

z 1l-go b. m., po exposć p. Bar-

tla, p. Piaseckiego posła z BB. w

„Dniu Polskim* oraz p. Mackie-

wicza posła z BB. w „Słowie* i

w „Dzienniku Poznańskim" do

ostrych wymówek p. Okulicza

pos. z BB. i zwolennika p. Bartla

w „Kurjerze Wileńskim* z 15-go

b. m., póczem p. Piasecki w

„Dniu Polskim* z 17-go b. m.

starał się wycofywać i łagodzić.

Istotnie u tych zachowawców,

którzy są w BB., a uzyskali mia-

nowanie p. Janty-Połczyńskiego

ministrem rolnictwa, przeważy

powoli kręcenie się koło Rządu

w danej chwili mającego władzę,

co jest jedyną polityką dotych-

czas tam sprawdzoną. P. poseł

Okulicz nie ukrywał, że niechęci

zachowawców wobec p. Bartla

podsycane są przez tę część gru-
py t. zw. pułkownikowskiej, którą

określał jako maruderów, czyli

nieco  odsadzonych i wskutek

tego niezadowolońych w sposób

niepowściągliwy.

Na lewem skrzydle BB. doko-

nało się po wyborach z r. 1928

połączenie dwu grup, mianowicie

t. zw. Partji Pracy najbliższej p.

Bartla, oraz t. zw. Związku Na-

prawy Rzplitej, natchnionych oży-

wionemi zamysłami przewrotowo-

ustrojowemi i przez to częścio-

wo zbliżonej do t. zw. pułkowni-
ków, które razem utworzyły t. zw.

Zjednoczenie Pracy Miast i Wsi.

W połowie grudnia r. ub., w cza-

sie przesjlenia, czyli chwiania się

między powrotem p. Bartla lub

pozostawieniem u steru grupy

pułkowników, we władzach Zjed-

noczenia ujawniło się tarcie, któ-

rego wyrazem był wybór na pre-

zesa nie p. Kościałkowskiego, do-
tychczas zajmującego to stano-

wisko, a dążącego do powołania

Rządu p. Bartla, lecz p. Stypiń-

skiego, wysuniętego przez drugą

grupę. Tarcie to nie załagodziło

się po utworzeniu Rządu p. Bar-

tla, lecz poszło dalej, do rozdzie-

lenia się grup połączonych. Zno-

wu osobno jest Partja Pracy, li-

cząca 16 posłów i 5 senatorów,

z pp. Kościałkowskim, Krzyżanow-

skim, Makowskim i in., a osobno

Związek Naprawy,liczący 22 pos-

łów i 3 senatorów z pp. Lechni-

ckim, Stypińskim, sen. Romanem

„lin. Można naogół powiedzieć,

że między mającą pewne stycz-

ności z lewicą grupą Partji Pracy

a pułkownikami jest rozdźwięk, a

między grupą Zw. Napr. a puł-

kownikami są programowo nie-

które pola styczne, obok różnic

w sposobach i taktyce.

Osią obozu przewrotu i na-

stępnie B ,B. była grupa pułkow-

ników z bezpośrednimi satelitami,

przyczem wpływy jej układały się

niezawsze jednakowe i w tej sa-

mej postaci. Za czasu gdy p.

Bartel był premjerem lub wice-

premjerem,

dostawiona była do rządów za-

pomocą t. zw. aniołów = stróżów

we wszystkich urzędach ispra-

wowaniach władzy. Za czasu p.

Switalskiego powstała wyłączność

wpływu grupy pułkowników. O-
becnie następuje w obozie rzą-

dzącym i w B. B. rozdwojenie
osi, bo jest oś polityczna p.

Bartla, który tym razem przyjął

władzę z pewnem zastrzeżeniem

sobie większej swobody i woli,

oraz pozostaje oś polityczna gru-

py pułkowników, która oczywiś-

cie wcale nie schodzi ze swych

placówek i czeka na swą chwilę.

grupa pułkowników
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RUBINSTEIN

Dnia 23 stycznia we czwartek znako-
mity pianista wykona z udzialem or-
kiestry Filharmonji Warszawskiej pod
dyrekcją Jerzego Bojanowskiego
koncert b-mol Czajkowskiego, utwory
Chopina, Albeniza, de Falla i Liszta.

Czy Masz Już Radjoodbiornik?
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UCHWAŁY ZJAZDU ROLNIKÓW.
Il

Opodatkowanie rolnictwa.
(Po referacie p. Janusza Cieszew-

skiego).

Obecny system podatkowy jest
jaknajbardziej wadliwy, a wa-
dliwość tego systemu polega za-
sadniczo na tem, że:

a) Istniejące ustawodawstwo
podatkowe nie zostało oparte na
racjonalnych zasadach Skarbo-
wości, lecz jest wyrazem ten-
dencji do przeprowadzania w usta-
wodawstwie podatkowem pewnych
celów polityki socjalnej.

b) Narzucenie ustawodawstwu
podatkowemu tych, zasadniczo
obcych mu celów w praktyce,
doprowadziło do umniejszenia
przez szereg lat wpływów podat-
kowych skarbu państwa w sto-
sunku do możliwości w tym
względzie i utrudniło rozwój go-
spodarczy warsztatów produkują-
cych. Tak zw. zdobycze socjalne
w zakresie ustawodawstwa podat-
kowego, nie dały rzeczywistego
uprzywilejowania odpowiednim
warstwom ludności, albowiem
uprzywilejowanie to okazało się
tylko pozornem. Na niewlašci-
wych zasadach oparty, system
podatkowy, był i jest jedną z
przyczyn, stale oddziaływujących
destrukcyjnie na organizm go-
spódarczy państwa, jako całości,
na czem w rezultacie tracą
wszystkie bez wyjątku grupy lu-
dności.

Konieczne jest uznanie tej
prawdy, iż organizm gospodarczy
rolnictwa, o ile ma się rozwijać,
nie może być pozbawiony przy-
plywu kapitałów, powstałych z
z dochodów własnych rolni-
ctwa. W związku z tem, niezbęd-
nem jest zmniejszenie obecnych

zAWAAAANOAWAWAAATNAAAKADIAAAWAANANNJE

RUBINSTEIN w Radjo!
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dawcy, a spowodowaną spadkiem
wartości złotego. Odpowiednie
obniżenie skali podatku docho-
dowego stanowi jedną z niezbęd-
nych reform koniecznych dla
uwzględnienia potrzeb życia go-
spodarczego.

b) Celem dostosowania prze-
pisów ustawy do istotnych wy-
magań życia gospodarczego jest
niezbędne usunięcie, względnie
odpowiednie ograniczenie przepi-
su, iż za inwestycje uważa się
wszelkie nakłady, nawet najbar-
dziej niezbędne dla normalnego
rozwoju produkcji.

c) Konieczne jest uporząd-
kowanie sprawy opodatkowania
wpływów z nadzwyczajnych wy-=
rębów drzewa podatkiem do-
chodowym. Dotychczasowy spo-
sób opadatkowania wyrębów nad-
zwyczajnych jest niesprawiedliwy,
teoretycznie i praktycznie nieuza-
sadniony, pochodzi zresztą z ob-
cego ustawodawstwa. Sumy uzy-
skiwane z realizacji majątku, jaką
stanowi sprzedaż drzewa ponad
ilość normalnego etatu rębnego,
powinny być wolne od opodatko-
wania podatkiem dochodowym,
a co najwyżej obciążone osobne-
mi skromnemi opłatami.

„ił. Podatek spadkowy:
Konieczne jest zmniejszenie

stopy podatku spadkowego w
ten sposób, aby ciężar tego po-
datku dostosowany był do zdol-
ności płatniczej warsztatów rol-
nych.

IV. Podatek majątkowy:
Wobec tego, że podatek ma-

jatkowy, pobierany na zasadzie
dotychczasowej ustawy, oparty
jest na przestarzałym wymia-
rze, wskutek czego nieuwzględ-

Dnia 23 stycznia o 8-ej wiecz.

przy radjoodbiornikach

Tii"

państwa i samorządu.

=niane są powažne zmiany,
związku z parcelacją, komasacją
oraz likwidacją serwitiutów, prze-
pisy ustawy z dn. 11.VIII 1923 r.

Za niezbędne i dostępne w . powinny być ustawowo uchylone.
chwili obecnej
zjazd następujące
rau podatkowego:

I. Podatek gruntowy:
a) złagodzenie nierównomier-

ności obciążenia podatkiem grun-
towym, które zmniejszają wpływy
Skarbu Państwa, w miarę rozdra-
bniania własności rolnej.

b) Przeprowadzenie skoma-
sowania różnych rodzajów po-
datków komunalnych, z tem, iż
usunięta zostanie nierównomier-
ność w wysokości dodatków ko-
munalnych do podatków grunto-
wych.

Ii. Podatek dochodowy:
a) Obowiązująca skala podatku

dochodowego stanowi w obecnej
chwili wypadkową, niezależną od

zmiany, uznaje
zmiany syste-

Wprowadzenie nowego stałego
podatku majątkowego jest nieuza-
sadnione wobec egzystencji sze-
roko rozwiniętych podatków przy-
chodowych.

V. Podatek przemysłowy:
Przemysł rolny zasadniczo po-

winien być zwolniony od opo-
datkowania podatkiem przemy-
słowym. W każdym bądź razie
winny być zwolnione od podatku
przemysłowego zakłady przemy-
słu rolnego i leśnego, przetwa-
rzające wyłącznie produkty wła-
snego gospodarstwa.

Vi. Podatki komunalne:
a) Konieczne Ėjest usunięcie

nierównomierności w obciąże-
niu rolnictwa na rzecz związków
komunalnych, albowiem na tere-

rzeczywistych zamierzeń ustawo- nie organizacji gospodarczej, jaką

  

Ten stan rzeczy ujawnia się

także w pismach obozu rządo-

wego.
Zgodnie z bardzo trafnem o-

kreśleniem p. pos. Okulicza z 15

b. m., że t. zw. grupa pułkowni-

ków jest zbyt karna, aby wystę-

powała przeciw p. Bartlowi, po-

wołanemu przez dowództwo głów-
ne przewrotu do sprawowania

władzy, tembardziej, że kilku
członków tej grupy zasiada w
Rządzie, zachowuje główne jej
pismo „Gazeta Polska" popraw-
ność, tembardziej zrozumiałą, że
jest ono w swem powstaniu i w
swem istnieniu wogólę zbudowa-
ne na poparciu rządowem.

Natomiast do harców maru-

 

derów grupy pulkownikowskiej,

jak ich nazywa p. pos. Okulicz,
krórzy jednak są właśnie maru-

derami nie spoczywającymi ale

szczególnie ożywionymi, służy, 0-

bok pism zachowawczych i t. p.,

które okazywały skłonność do

tej lekkiej służby niepancernej,

wcale widocznie np. „Kurjer Po*

ranny", pismo pełne zachwytów

w okresie rządów p. Switalskiego,

gdzie teraz stale przypina się po-

mniejsze łatki nowemu Rządowi.

Wszystko to są oczywiście

drobne zjawiska zawiłej całości,

pozwalające postronnym rozezna-

wać się zgrubsza w przežywa-

nych czasach i zdarzeniach.
St. St

RUBINSTEIN w Radjol
Dnia 23 stycznia o 8-ej wiecz.

Najwierniej odtworzy grę
tego wirtuoza instalacja
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jest związek terytorjalny, nie po-
winien być wprowadzany Sprzecz-
ności interesów poszczególnych
grup ludności, gdyż na tem cier-
pią interesy samego samorządu.

b) Skomasowanie istniejących
samoistnych podatków komunal-
nych pobieranych od gruntów i
powrót w ten sposób do zasady,
przyjętej w ustawie o tymczaso-
wem uregulowaniu finansów ko-
munalnych, która nie zna odręb-
nych podatków celowych.

c) Wysokość obciążenia rol-
nictwa na rzecz związków komu-
nalnych winna być dostosowana
do rzeczywistej zdolności płatni-
czej ludności wiejskiej i dosto-
sowana do potrzeb należycie
oszczędnej gospodarki samorzą-
dowej.

vii. Wykonywanie ustaw
podatkowych:
W zakresie wykonywania ustaw

podatkowych winny być uwzględ-
nione reałne warunki życia go-

gane poszanowanie przepisów
prawa, dotyczące obciążeń go-
tówkowych i świadczeń w natu-
rze na rzecz związków komunal-
nych.

Reforma Rolna.
(Po referacie p. Mieczysława Fi-

jałkowskiego).
Należy dążyć” do:
1) Podniesienia wyłączeń go-

spodarstw wysokoprodukujących
z tytułu par. 5 ustawy o refor-
mie rolnej, w sposób odpowiada-
jący rzeczywistości (stosownie do
programu Str. Nar.).

2) Nowelizacji
ustawy o reformie rolnej, zabra-
niającego zapisywania, względ-
nie sprzedawania poszczególnych
części posiadanej ziemi spadko-
biercom (stosownie do progra-
mu Str. Nar.).

3) Przygotować podstawy praw-
ne i finansowe przeciwdziałania
rozdrabnianiu ziemi i powstawa-

paragrafu 4

 
 

spodarczego, szczególnie w za- niu gospodarstw  niewystarczal-
kresie _ wymierzania podatku nych (stosownie do programu
dochodowego, oraz  przestrze- Str. Nar.).

Z rasy.p y.
Niepewność. rzy swe pióra specjalnie poświę-

„Robotnik” w ten sposób oce-
nia obecną naszą sytuację:

Niepewność pozostała cechą zasa-
dniczą rzeczywistości polskiej. Czy na-
stąpi „powrotna fala* kursu „silnej rę-
ki“? Czy p. Bartel jest istotnie—w myśl
koncepcji „pułkownikowskiej* — jakimś
epizodem „przejściowym*, mającym na
celu przeprowadzenia przeż parlament
budżetu? Czy zmierzamy ku spokojnej
likwidacji systemu, czy też — odwrot-
nie—szykować się należy do nachodzą-
cej nieuchronnie — po ewentualnem
zamknięciu przez „sanację* epoki „od-
nowionego* p. Bartla — „rozgrywki*?
Niepewność przeważa nadal nad wszyst-
kiem innym w dzisiejszem polskiem ży-
ciu politycznem.

Kierownicy Państwa, uczynili z „nie-
pewności* i „przejściowości'* dogmat
niajako dla codziennej praktyki.

Ale Polsce „stan niepewności* po-
trzebny nie jest ani trochę.

Polska zasługuje na lepszy łos, niż
na ustawiczne trwanie w stanie „niepe-
wności* i „przejściowości” w oczekiwa-
niu na kaprys albo na „posnnięcie* tak-
tyczne t. zw. ukrytego dyktatora. Trze-
ba pojąć wreszcie, że lokajstwo prze-
stało imponować; wręcz przeciwnie; bu-
dzi lekceważenie.

Wyczerpany został do ostatnłego
szeląga „kredyt słów". Albo likwiduje
się system, albo podtrzymuje się sy-
stem. A tamto „środkowe”, ni to, ni
owo, ni ciepłe ni zimne,—to nikogo nie
"pociąga żadną „głęboką mądrością', a
Rzeczypospolitej wyrządze krzywdę i-
stotną,

Kto ma w szkołach wy-
kładać religję.

„Lwowski Kurjer" nawiązuje
do słów p. min. Oświecenia
Czerwińskiego, wypowiedzianych
w komisji budżetowej: „że może
lekcje religji w szkołacn nie dają
tyle kultu prawdziwej religji, ile
dawać powinny*:

„więc p. Czerwiński uważa, że księ-
ża źle uczą prawd wiary... Zapewne
dlatego usuwa  prefektów i oddaje
naukę religji ludziom świeckim. Jeżeli

tak dalej pójdzie, możemy doczekać się
ciekawego programu — z powieściami
Kaden - Bandrowskiego jake obowiąz-
kową lekturą prywatną z zakresu re-
ligji.

Czy jeszcze zamało?
P. min. Czerwiński uskarżał

się na komisji budżetowej jakoby
„w szkołach za mało mówi się
młodzieży o Piłsudskim". Gzyżby
istotnie? Naszem zdaniem nie
tylko w szkołach, ale i po za
szkołą, a nawet zagranicą mówi
się i pisze zbyt wiele.

Niedawno A. Nowaczyński wy-
liczył na łamach „Gazety War-
szawskieį“ nazwizka literatów i
dziennikarzy zagranicznych, któ-

cają apoteozie polskiego ministra
spraw wojskowych. Są to pp.:
Hirschband, Klingsland, Auerbach,
Ałdanow, Cukermann, Londres,
Littauer, Rettinger... ostatnio zaś
powiększyło się to grono jeszcze
o p. Landaua. Z jakim zachwy-
tem, jak szumnie zapowiadała
niedawno prasa sanacyjna o
bliskiem ukazaniu się w Londy-
nie „poważnej monografji" o
„Marszałku Polski'* wspomniane-
go p. Landaua. | oto wyszło to
„epokowe dzieło”, jednakże na-
sze sanacyjne organy niespodzia=
nie nabrały wody do ust... ni
słówka... ani mru-mru — to też
cała sprawa przebrzmiałaby może
bez echa, gdyby nie p. koman-
dor Ehrenberg, który z widoczną
irytacją zacytował ustęp z re-
cenzji poświęconej książce Lan-
daua w „New York Timesie“. Oto
jakie „brednie“ wypisuje organ
amerykanski w przekladzie „Kurje-
ra Poznańskiego":

„Piłsudski jest przedstawiony jako
arcybohater w wojskowej klęsce so-
wieckiej Rosji. Że prewadził polskie
pułki, które bezpośrednio wywołały tę
klęską, to nie ulega kwestji. Ale trudno
myśleć o kierującej roli Piłsudskiego w
dramacie roku 1920, gdy nawet tak go-
rący welbiciel i patrjota, jak p. Landau
takim go ukezuje w przededniu dojścia
bolszewików pod Warszawę: Piłsuds-
ki widział tylko klęskę. Czuł, że
wiara i siła opuściły go. Siedział go-
dzinami nad mapami i nigdy nie
chwycił ani jednej myśli, Nigdy przed-
tem Piłsudski nie wydawał się tak
pozbawionym woli. Gra była prze-
grana. Ogłosił swoją wolę powierzenia
obrony Polski w inne ręce On, który w
sprawach wojskowych nigdy nie uiegał
żadnemu rozkazowi, oświadczył, że
chce podzielić swoją  władzę..* I N.
T. ciągnie dalej: „Nic dziwnego,
że posłano po Weyganda*.

P. A. Nowaczyński nazywa
aferę z p. Landauem—,„wpadun-
kiem.

A kosztować, to znów pewnie ko-
sztowało. Pan Landau darmo nie pisał,
a drukarnia giatis nie drukowała.

Naszem zdaniem pieniądze te
nie zostały wyrzucone napróżno.
W roku bieżącym przypada dzie-
sięciolecie opisanych przez p.
Landaua wypadków, skoro zaś,
zdaniem p. min. Czerwińskiego,
za mało o tych rzeczach mówi
się w szkolach, możeby przetłu-
maczyć książkę Landua na język
polski i wprowadzić ją do szkół,
jako podręcznik najnowszej hi-
storji ojczystej?

 

Poseł Trąmpczyński piętnuje zbrodnie,
popełnione po maju 1926 roku.

Przemówienie w sejmowej komisji budżetowej.

Na sobotniem posiedzeniu sej-
mowej komisji budżetowej, przy
omówieniu preliminarza minister-
stwa sprawiedliwości, zabrał głos
poseł Wojciech Trąmpczyński (K!.
Narod.), który ostro atakuje p.
Cara za jego działalność na sta-
nowisku ministra sprawiedliwości.
Twierdzę, licząc się ze słowami—
mówił — że system p. Cara mu-
siał doprowadzić do deprawacji
sądów i muszę zaprzeczyć temu,
żeby ten system był lojalny., P.
Car postarał się, aby wszystkie
sprawy prasowe w sądzie grodz-
kim załatwiał p. Lauter, a w okrę-
gowym 8-my wydział karny. By-
łem w rozprawie, Maleszewski
contra Niemojewski, u p. Lautera
nie widziałem nigdy, żeby  jaki-
kolwiek sędzia w ten sposób na-
ginał stan faktyczny na korzyść
osoby, z którą sympatyzuje. Osmy
wydział karny, przy zatwierdzeniu
konfiskat, pozwolił sobie na na-
stępujący kwiatek:„zatwierdził kon-
fiskatę „Gazety Warszawskiej",
ponieważ ona, polemizując z ja-
kąś gazetą sanacyjną o p. mar-
szałka Piłsudskiego, jako bohate-
ra, umieściła słowa „bohatera* w
cudzysłowie*. Jest to serwilizm, w
sądach niebywały.

Inny kwiatek z praktyki p. Ca-
ra. Kiedy dekret prasowy, został
konkluzją Sejmu skasowany, po-
wstała przed sądami kwestja, czy
ma on dałej walor. Sąd najwyż-
szy sprawę rozstrzygnął w tym
sensie, że konieczna jest publi-
kacja o zniesieniu w „Dzienniku
Ustaw”, sądy niektóre rekwirowa*.

ły marszałka Sejmiu z zapytaniem,
czy taka uchwała zapadła. P. Car,
jednego z prezesów sądu,
go odwiedził, wezwał, aby owych
sędziów ostrzegł, żeby nie rozpo-
czynali walki z rządem i groził
represjami. Prezes dał odpowiedź,
że sędziowie są przecież niezale-
żni w wyrokowaniu. Gdy ów pre-
zes wyszedł, powiedział do siebie:
Dokądešmy zaszli?

Stanowisko ministra sprawie-
dliwości powinno być podniesio-
ne, tylko to będzie gwarancją
praworządności w państwie. Po-
winien on stać się vicepremje-
rem, mieć prawo bezwzględnego
protestu przeciw bezprawiom za-
mierzonym. Na rachunek p. Cara
kładę wszystkie kompromitujące
wypadki złamania konstytcji od
maja 1926 roku, bo p. Meyszto*
wicz był figurantem.

Najciemniejszą jednak stroną
jego działalności było tuszowanie
śledztw 0 tajemnicze zbrodnie,
jakie zaszły po maju 1926r. Mam
na myśli napady na Zdziechow-*
skiego, Nowaczyńskiego, Mosto-
wicza, oraz zamordowanie Za-
górskiego. Charakterystyczna była
w tych wszystkich wypadkach
bezczelność zbrodniarzy, dalej
rzekomo negatywny wynik śledz-
twa, a wreszcie głęboka tajemni-
ca, otaczająca śledztwo. Kiedym
był na wystawie policyjnej w
Dreznie, widziałem zestawienie
fotograficzne, dowodzące, jakie
wielkie usługi oddaje publiczność
przy trudnych śledztwach, tutaj
zaś p. Świtalski z wielkim tupe-

który.
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tem groził z trybuny represjami
tym, którzy napiszą, że Zagór-
ski został zamordowany, chociaż
cały świat wie, że to prawda,
tylko władze prokuratorskie nie-
chcą w to wierzyć.

Do pana ministra zwracam się
z prośbą, aby przekonał się o
prawdzie mego twierdzenia, że u
nas się śledztwa tuszuje z aktów
dotyczących sprawy Mostowicza.
W dniu 11 czerwca 1928r. przed-
stawiłem w Sejmie następujące
wyniki tego śledztwa, zarządzo-
nego przez p. Meysztowicza: 1)w
połowie września 1927 r. na ul.
Grójeckiej przed północą kilku
zbójów napadło na red. Mosto-
wicza, ogłuszyli go razami, wnie-
śli do przygotowanego auta, wy-
wieźli do lasu sekocińskiego, tam
ciężko pobili i porzucili; 2) że sa-
mochód, w którym zbrodni do-
konano, nosił numer samochodu
wojewody Krahelskiego, przypad-
kowo stojącego w gł. komendzie
policji; 3) że jednak w tym sa-
mym samochodzie spał całą noc
szofer wojewody, że raczej zbóje
tylko numer owego samochodu
zabrali i zawiesili na służbowym
samochodzie komendanta P. P.
p. Maleszewskiego, że zatem do
zbrodni był użyty ten ostatni sa-
mochód; 4) że samochodem por
woził przodownik Sikora, zaufany
szofer p. Maleszewskiego, który
się przyznał, że jeździł z polece-
nia porucznika Kusińskiego, przy-
dzielonego do P. P. w Warsza-
wie.

Na te wywody rząd nie dal
žadnej powažnej odpowiedzi. Kie-
dy tę sprawę na początu 1929 r.
jeszcze raz poruszyłem przy bud-
żecie min. spraw wewn. i żąda-
łem dyscyplinarnego śledztwa nad
pytaniem, jakim sposobem funk- .
cjonarjusze policji śmieli użyć
samochodu urzędowego p. Male-
szewskiego do wykonania zbrodni,
p. Skladkowski
tryumfem odpowiedział, że w
ostatnich dniach i prokurator
wojskowy i cywilny. śledztwo w
sprawie napadu na Mostowicza
zawiesili dla braku czynu kary-
godnego. „A więc—odpowiedzia-
łem — p. Mostowicz sam się wy-
wiózł za miasto i sam się pobił”.

Proszę tedy p. ministra o wy-
jaśnienie tej sprawy wbrew woli
czynników, które dotychczas
śledztwem kierowały.

OD ADMINISTRACJI

czas odnowić prenumeratę

na miesiąc L U T Y.

I taloj Polski
Konflikt pomiędzy Rządem
a Cerkwią prawosławną.
Organ metropolity Djonizego

„Woskresnoje Cztienje“ z dn. 19
b. m. podaje oświadczenie met-
ropolity w sprawie zakazu władz
administracyjnych zwołania sobo-
ru Cerkwi prawosławnej w Polsce.

Metropolita powołuje się na
osobistą rozmowę z p. ministrem
Czerwińskim i na rzekomą zgodę
jego na zwołanie soboru pod wa-
runkiem przedłożenia władzom
regulaminu i programu prac so-
boru, co zostało wykonane. Mi-
nister W. R. i O. P. w piśmie
swem do metropolity z dn. 21
grudnia r. ub. odmówił synodowi
Cerkwi prawa przeprowadzenia
bez zgody ministerstwa czynności
przygotowawczych do zwołania
soboru i zabrania tychże. W od-
powiedzi na powyższy zakaz met-
ropolita Djonizy oświadczył, że
Cerkiew prawosławna jest w we-
wnętrznych rządach swoich nie-

  
 

 

zależna, a on sam nie jest pod-
władnym p. ministra i nie po-
trzebuje zezwolenia ministra na
zwołanie soboru. W końcu met-
ropolita jeszcze raz zwraca się
do p. ministra o zezwolenie na
zwołanie soboru i na określenie
jego daty.

Wytworzyła się zatem dość
dziwna sytuacja: z jednej strony
metropolita nakazuje odbycie ze-
brań parafjalnych i przeprowa-
dzenie wyborów delegatów na
sobór, z drugiej zaś strony wła-
dze administracyjne w niektórych
miejscowościach zabroniły odby-
wania wyborów. Kap)

Złoty krzyż zasługi dla,
p. Birnbauma.

W ostatnim „Monitorze* ogło*
szono szereg odznaczeń złotym
krzyżem zasługi. Szczególną uwa-
gę zwróciło A kiacaškjo niejakie-
go p. Birnbauma, ktėry — jak to
podkrešla prasa warszawska — ma
za sobą dość bogatą, a niezbyt
zaszczytną przeszłość. Obecnie
p. Birnbaum jest referentem pra-
sowym klubu BB.

Ongiś jednak redagował organ
komunistycznego ugrupowania tak
zw. niezależnej partji chłopskiej
p. t. „Przedwiośnie*, a kiedy kil-
ka lat temu wypłynęła sprawa
wykrycia materjałów  wybucho-
wych u komunisty Trojanowskiego
na Starem Mieście w Warszawie,
p. Birnbaum również był w to
wmieszany przyczem śledztwo wy-
kazało, żenależał on do drugiego
oddziału i w organizacji komuni-
stycznej pełnił rolę prowokatora.
Nie są to zasługi, któreby bardzo
uprawniały do wysokiego odzna-
czenia.

po 3 dniach z
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ŻYCIE AKADEMICKIE.
Walne Zebranie Bratniej

Pomocy.
Na zebraniu Zarządu Bratniej

Pomocy w dniu 21 b. m. został
ustalony termin Walnego Zebra-
nia Bratniej Pomocy P. M. A.
U. S. B., które ma się odbyć
dnia 11 lutego r. b. pc uzyska-
niu na to zezwolenia J. M. ks.
prof. dr. Czesława Falkowskiego
rektora O. S. B. i tymczasowego
kuratora Bratniej Pomocy. O go-
dzinie w jakiej rozpocznie się
zebranie będzie podana wiado-
mość do prasy.

Ukonstytuowanie się Pre-
zydjum Wileńskiego Komi-

tetu Akademickiego.
W dniu 29 b. m. o godz. 6rej

wieczorem w lokalu Bratniej Po-
mocy (ul. Wielka 24) odbędzie się
ukonstytuowanie się Prezydjum
Wileńskiego Komitetu Fkademic-
kiego, wybranego na ostatnich
wyborach ogólno - akademickich
w dniu 26 listopada r. ub.

Zmiany personalne w Za-
rządzie Bratniej Pomocy.

Wobec ustąpienia z Zarządu
Bratniej Pomocy przed ferjami
świątecznemi p. Zygmunta Ko-
walskiego, na jego miejsce zo-
stali dokooptowani kol. kol. Win-
centyna Kossakowska i Witalis
Maliszewski.

Stan budowy kolonji w Le-
gaciszkach.

W dniu 16 b. m. przewodni-
czący Komisji Budowy Akade-
mickiej Kolonji Wypoczynkowej
w Legaciszkach, p. inż. architekt
August Przygodzki w towarzystwie
prezydjum Bratniej Pomocy P. M.
>. U. $. B. dokonał lustracji bu-
dującej się kolonii.

Po stwierdzeniu stanu robót
gmachu, który już jest pod da-
chem, oraz remontu budynków
gospodarczych, stwierdzono ko-
nieczność niektórych dalszych
robót i inwestycyj,w przedmiocie
których, na najbliższem Wydziału
Wykonawczego Komitetu, wpłyną
odpowiednie wnioski.

Ognisko Akademickie.
Ognisko Akademickie (Wielka

24) faktycznie przestało istnieć,
gdyż przy nieopalaniu lokalu i
słabem oświetleniu czytelnia staje
się nie do użytku. Lokal, który
powinien skupiać młodzież aka-
demicką nie może absolutnie
spełniać swojej roli i akademicy
wolne chwile zmuszeni są spędzać
w cukierniach i restauracjach,
co częstokroć dla skromnego
budżetu akademika jest niemożli-
we. Idea zžycia się i koleżeństwa,
ogromnie na tem cierpi. Jak in-

formują, powołane czynniki, wo-
bec zakazu urządzania sobótek
w lokalu Ogniska, z których do-
chód przeznaczony był na utrzy-
mywanie Ogniska niema nadziei
na poprawę tego stanu.

Gorące kolacje.
Mensa akademicka (Bakszta 11)

rozpoczęła wydawanie gorących
kolacyj codziennie od godz. 7-ej
do 9 wieczorem.

XI Doroczny Bal Akade-
micki.

Dnia 1 marca r. b. w salo-
nach Kasyna Garnizonowego od-
będzie się  Doroczny Bal FAkade-
micki pod protektoratem Pana
Władysława Raczkiewicza i S. M.
Ks. Prof. dr. Czesława Falkow-
skiego Rektora O. S$. B. w Wilnie.

„Szopka Akademicka".
Dnia 2 lutego odbędzie się

pierwsze przedstawienie „Szopki
Akademickiej" zorganizowanej
przez Cech Sw. Łukasza i FAka-
demicki Klub Włóczęgów Wileń-
skich. Na pierwsze przedstawie-
nie wejście za zaproszeniami, od
dnia 3 lutego wejście za biletami
dla szerszej publiczności.

„Żywa Gazetka".
Redakcja „Żywej Gazetki” po-

daje do wiadomości, że materjał
do najbliższego numeru należy
składać w Kole Polonistów USB.,
Zamkowa 11, podadresem „Żywa
Gazetka”.

Szkoła Pilotów.
w Wilnie podaje do wiado-

mości zainteresowanych, że do
dnia 1 lutego trwają zapisy na
ll-gi turnus Szkoły Pilotów, Mic-
kiewicza 7, poniedziałki, wtorki,
środy, czwartki i piątki od 7 do
8 i pół wiecz. )

Aeroklub Akademicki w Wil-
nie zawiadamia swoich członków.
iż dnia 29 b. m. w środę o godz.
8 wiecz. w lokalu Ogniska Aka-
demickiego (Wielka 24) odbędzie
się doroczne walne zebranie człon-
ków. W myśl 29 paragrafu Sta-
tutu A. A. Wilno zebranie jest
ważne w pierwszym terminie.

Sekcja Bokserska A. Z. S$.
Przyjmuje zapisy i odbywa

treningi pod kierownictwem fa-
chowego instruktora w sali tre-
ningowej A. Z. S. (Gmach Głów-
ny U. S. B. środy i piątki od
7 do 9 wiecz., niedziele 11 — 1
rano.

Sekcja Dramatyczna.
Koło Polonistów Słuchaczy

U. S. B. zorganizowało sekcję
Dramatycžną. Informacyj udziela-
ją i zapisy przyjmują członkowie
zarządu. Zamkowa 11 lokal Koła
Polonistów.
 

 

Jak mąd popiera „uprzywilejowaną
rasę”.

Wobec wiadomości, podanej
we wczorajszym n-rze „Dziennika
Wileńskiego" jakoby  wice-min.
sprawiedliwości Sieczkowski od-
wołał wydany przez siebie okól-
nik, polecający władzom  sądo-
wym zamieszczanie ogłoszeń w
sanacyjnej „Gazecie Polskiej" —
Polska Agencja Telegraficzna ro-
zesłała następujący urzędowy ko-
munikat:

„Ministerjum Sprawiedliwości ko-
munikuje, iż wiadomość, jaka się po-
jawiła w prasie z dn. 20 b. m. o mają-
cem jakoby nastąpić odwołaniu okólni-
ka, polecającego władzom sądowym za-
mieszczanie ogłoszeń w „Gazecie Pol-
skiej”, nie odpowiada rzeczywistości.

Omawiany okólnik, mający swe żró-
dłe w dawniejszej uchwale Rady Mini-
nistrów, był spowodowany faktem fuzji

poprzednich wydawnictw „Epoki* i „Gło-
su Prawdy* pod postacią innego wy-
dawnictwa „Gazeta Polska“.

Nie rozumiemy, co tu ma do
rzeczy owa jakaś fuzja „Epoki“ i
„Glosu Prawdy“. Chodzi o to
na jakiej zasadzie rząd popiera
bliskie sercu sanacji organy, któ-
re formalnie i prawnie są tylko
przedsiębiorstwem prywatnem.
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ZUMIENIE.
Właściwe znaczenie polsko-angielskiego układu węglowego.—

Jak doszło de porozumienia?—Silna walka konkurencyjna po-

między polskim a angielskim przemysłem węglowym.—Nieu-

dałe próby porozumiewawcze.—Czy stoimy w przeddzień dal-

szych doniosłych postanowień gospodarczych?

(Własna służbakorespondencyjna).

Londyn, w styczniu.
Wśród* sążnistych komunika-

tów o nastrojach konferencji ha-
skiej, oraz wobec otwarcia wiel-

kiej konferencji morskiej w Lon-
dynie,—przeszła stosunkowo bez
większego wrażenia wiadomość o

zawarciu porozumienia w sprawie,
która mniej może wybija się w

chwill obecnej na czoło powszech-

nego zainteresowania, ale która

specjalnie dla Polski posiada bar-

dzo doniosłe znaczenie. Chodzi
tu o zawarte w ostatnich dniach

w Londynie polsko - angielskie
porozumienie węglowe. Porozu-
mienie to ma o tyle doniosły
charakter, że pomiędzy Polską a
Anglją zaznaczały się już od dłuż-
szego czasu wcale poważne tar-

cia w dziedzinie węglowej, przy-

czem zarówno Polska jak i Anglja

narażone były skutkiem tego na
bardzo znaczne straty.

Stan wojny pomiędzy polskim

a angielskim przemysłem węglo-

wym rozpoczął sięwszczególności

od czasu pamiętnego strajku ge-

neralnego w Anglji. Wówczas to

kopalni angielskie, unieruchomio-
ne na dłuższy czas, zmuszone
były wstrzymać eksport węgla

angielskiego na wszystkie niemal

zagraniczne rynki węglowe. Oczy-

wiście, iż wskutek tego popra-
wiła się w bardzo silnym stopniu

polska konjunktura węglowa. Ko-

palnie polskie zaczęły bowiem
wysyłać węgiel do tych wszyst-
kich państw europejskich, które
wskutek strajku w Anglji pozba-
wione zostały zupełnie przywozu

węglowego- Chodzi tu głównie o
rynki skandynawskie, na których
eksport polski rozpowszechnił się
bardzo szybko i zastąpił całko-
wicie niemal transporty węgla
angielskiego.

Po zakończeniu strajku gene-
ralnego w Anglji rozpoczęły jed-
nak kopalnie angielskie ponowne
wysyłki węgla na dawne tereny:

Teraz jednak wyłoniły się dla

eksportu angielskiego bordzo po-
ważne trudności. Węgiel polski,
który w międzyczasie zdobył po-
szczególne rynki, był bowiem
znacznie tańszy od węgla angiel-

skiego, ponadto zaś pod wzglę-

dem gatunku nie tylko że do-

równywał węglowi angielskiemu,

ale nadto go częstokroć prze-
wyższał.
W tych warunkach musiało

oczywiście dojść do ostrej walki

konkurencyjnej pomiędzy polskim
a angielskim przemysłem węglo-
wym. Anglicy zniżyli bardzo wy-
datnie dotychczasowe ceny — i
usiłowali w ten sposób uniemo-
żliwić dalszą rentowność tran-
sportów polskich. Oczywiście. że
i polski przemysł węglowy nie
mógł się wyrzec nowo zdobytych
rynków zbytu—i dlatego też ceny
węgla polskiego zostały również
w Odpowiedni sposób zniżone.

Nie trzeba oczywiście doda-
wać, iż stan ten narażał zarówno
Anglję, jak i Polskę na bardzo

„znaczne straty. Dochodziło bo-
wiem do tego, że węgiel sprze-
dawno poniżej kosztów własnej
produkcji, co w konsekwencji wy-
woływało bardzo niezdrowe sto-
sunki w przemysłach węglowych.

Straty, ponoszone przez Anglję,
były jednak wyższe, niż straty
polskie. Koszty produkcji,
szczególności zarobki górników
są bowiem w nglji znacznie
wyższe, niż w Polsce. Węgiel an-

a w

gielski wypada zatem w sumie
drożej od węgla polskiego.

Wojna węglowa toczyła się
jednak przez kilka lat. Dopiero z
końcem 1928 roku zdecydowali
się Anglicy podjąć próby porozu-
mienia z Polską, aby uniknąć
dalszej kosztownej konkurencji.
Mówiono nawet początkowo o
tem, aby stworzyć ogólno-euro-
pejskie porozumienie węglowe,
złożone z Anglji, Polski i Niemiec.
Ale ostatecznie doszło tylko do
tego, że w listopadzie 192% roku
zebrali się przy stole konferen-
cyjnym w Sheefield tylko przed-
stawiciele polskiego i angielskiego
przemysłu węglowego.

Rokowania toczyły się wów-
czas przez dłuższy czas. Mimo
jednak energicznych zabiegów
nie udało się doprowadzić do po-
rozumienia. Konferencja w Shee-
field zakończyła się fiaskiem,
które walkę konkurencyjną po-
między polskim a angielskim
przemysłem węglowym zaostrzyło
tem silniej.

Aż wreszcie pod koniec ubie-
głego roku rozpoczęły się znowu
pertraktacje polsko - angielskie.
Trwały one przez dłuższy czas.
Ostatecznie jednak tym razem
zdołano pokonać nasuwające się
trudności — i układ porozumie-
wawczy został wreszcie zawarty.

Trudno w tej chwili przewi-
dzieć, jak w dalszym ciągu roz-
winie się współpraca  polsko-
angielska. To jednak jest w chwili

obecnej pewne. że porozumienie
polsko-angielskie zapobiegnie dal-

szej licytacji konkurencyjnej pol-

skiego i angielskiego węgla—i w

części przynajmniej wyrówna stra-

ty, jakie zarówno Polska, jaki

Anglja zmuszone były wskutek
walki konkurencyjnej ponosić.

Równocześnie jednak w an-

gielskich kołach gospodarczych
mówi się głośno o tem, iż układ

polsko-angielski otwiera drogę do

ogólno-europejskiego porozumie-
nia węglowego. Jeśli porozumie-
nie takie doszłoby do skutku,

usunęłoby ono niewątpliwie z or-

ganizmu powojennej Europy jed-

ną z najpoważniejszych trudności,
powodujących ogólno-europejski
kryzys gospodarczy. Toteż w naj-

bliższym czasie spodziewane są
w Londynie dalsze szczegółowe
obrady pomiędzy najważniejszymi
producentami węgla—i być może,
że wynik tych, narad przyniesie
dalsze doniosłe rozstrzygnięcia w

dziedzinie ogólno-europejskiej pa-
cyfikacji gospodarczej. Porozumie-
nie węglowe stać może się bo-
wiem łatwo wstępem do dalszych
kompromisów w innych dziedzi-
nach międzynarodowego życia
gospodarczego. Wówczas zaś ode-
grać mogą układy londyńskie o
wiele donioślejszą rolę, niż posta-
nowienia locarneńskie i haskie...
Czy nie są to jednak zbyt opty-
mistyczne marzenia — okaże do-
piero najbliższa przyszłość.

Wracając jednak do samego
porozumienia polsko-angielskiego
stwierdzić należy, iż układ ten
wzmacnia silnie pozycję Polski
zarówno na terenie Anglji, jak i
w całym międzynarodowym šwie-
cie. Raz jeszcze podkreślona bo-
wiem została potężna rola gospo-
darcza Polski, z którą liczyć się
dziś muszą najpotężniejsze, mię-
dzynarodowe czynniki gospodar-
cze. Tylko tak interpretować bo-
wiem można fakt, że angielski
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mają zawsze świeże różowe policzki, dobrze
rozwinięte mięśnie i zdrowy wygląd.

Niezrównanej dobroci mączka odżywcza jest
wszędzie do nabycia

Wydz. Zdr. Publ. Nr. 1.

Przygotowanie na powitanie Naczelnika
Państwa Estońskiego.

Z powiatu braslawskiego donoszą, iż ludność powiatu przygo-

towuje się do uroczystego powitania Naczelnika państwa estońskiego,

który 8 lutego o godz. 5 m. 30 pp. przejeżdżać będzie przez stacje

Turmonty do Warszawy.

Jak donoszą z Turmont, bawił tu przed dwoma dniami

Wł. Raczkiewicz,jewoda wileński

p. Wo-

który przeprowadził lokalną in-

spekcję oraz wydał zarządzenia, zmierzające do uroczystego spotka-
nia dostojnego gościa, jakim będzie Naczelnik Państwa Estońskiego

 

p. Strandman. (d)

przemysł węglowy zrezygnował z
planów zgniecenia polskiej eks-
panzji węglowej — i zdecydował
się na zawarcie porozumienia z
polskim przemysłem, jako z rów-
norzędnym partnerem.

St. Brz.

«Dziennik Wilenski»

przed sądem.
W dniu wczorajszym Sąd Okrę-

gowy w Wilnie rozpatrywal spra-
wę „Dziennika Wilenskiego“. Spra-
wa wynikla z powodu umieszcze-
nia przez nasze pismo dnia 4-go
stycznia 1929 roku korespondencji
z Nowogródka p. t. „Wielka afera
szpiegowska". W korespondencji
tej Starostwo Grodzkie dopatrzyło
się cech przestępstwa z art. 14

Rozporządzenia Prezydenta Rze-
czypospolitej z dnia 16 lutego

1928 roku i pociągnęło red. Sta-
nislawa Kodzia do odpowiedzial-
ności sądowej. Przed paru mie-

siącami Sąd Grodzki skazał red,

Kodzia w tej sprawie na 200 zło-
tych grzywny. Oskarżony wniósł
do Sądu Okręgowego apelację,
która właśnie wczoraj była roz-

patrywana przez Sąd w składzie
sędziów Orlickiego (przewodni-
czący), Góry i Jacewicza. Oskar-
żenie popierał podprokurator Rab-
czewski. Oskarżony sam popierał
skargę apelacyjną.
W przemówieniu swem oskar-

żony wskazał, że w aktach spra-
wy niema żadnych dowodów wi-
ny z art. 14 Rozp. Pr. Rzp.,
wskazał dalej, że prasa zmuszona
jest umieszczać takie informacje
przedewszystkiem ze względu na
obowiązek wobec czytelników, a
następnie dlatego, że wszyst-
kie pisma podobne wiadomości
umieszczają, tylko, jak twierdził,
Starostwo Grodzkie je przeocza
o ile chodzi o pisma prorządowe,
a widzi je tylko w pismach opo-
zycyjnych.

Wreszcie red. Kodź podkreślił,
że ze strony redakcji nie było
złej woli, a z drugiej strony inte-
resom państwa nie stała się żad-
na szkoda i, że wobec tego może
być mowa tylko o drobnem,
czysto formalnem przekroczeniu
rozporządzenia.

Sąd Okręgowy postanowił
zmienić wyrok Sądu Grodzkiego
zmniejszając karę grrzywny z 200
złotych na 25 zł.
 

 

Žydai w obronie zagrożonej płacówii.
1) Z Nowego Yorku Pat. 15.1.

podaje: Poseł Filipowicz przyjął
zarząd federacji żydów polskich
w Ameryce, który przedstawił mu
memorjał, wskazujący na ciężkie
położenie żydów w Polsce, oraz
na ujemne skutki... rozwoju spół-
dzielczošci...

„„Poseł zaznaczył, że położenie
żydów w Polsce nie jest gorsze

od położenia innych obywateli...
2) Poseł Wiślicki (Koło Zydów-

skie) omawiając zagadnienie han-
dlu zbożem ostro wypowiada się
przeciw kontyngentowaniu premii
wywozowych.

Nie jest dziś tajemnicą, że to
co w skutkach okazało się w'spół-
dzielczości b. dobroczynnem dla
społeczeństwa  grupującego się
w spółdzielczości—to samo z całą
mocą siły uderza w spekulanta—
lichwiarza żyda.

Żydzi to dobrze rozumieją
Rozumieją i u nas i zagranicą.
Nic przeto dziwnego, że ten stały
rozwój spółdzielczości polskiej
jest im solą w oku.

Patrząc na stale zwiększające

się szeregi polskich placówek
handlowych w dziedzinach, w któ-
rych oni żydzi wyłącznie handlo-
wali — zaczynają naprawdę rozu-
mieć, że teraz z dnia na dzień,
z tygodnia na tydzień przyjdzie
im rezygnować z zajmowanych

punktów.
Bo społeczeństwo polskie,

a zwłaszcza rolnictwo, z którem
żydzi nie mają nic wspó'nego,

prócz wyzysku — zrozumiało, że
organizując się w spółdzielnie,
może się zabezpieczyć przed wy-
zyskiem czy to pachciarza — czy
lichwiarza wiejskiego—czy wresz-
cie spekulanta handełesa.

Wprawdzie jest między nimi
(żydami) wielu, którzy obiecują
sobie przetrwać tę ciężką chwilę—
a są nawet i tacy, jak Wišlicki,
co to chcą jeszcze rej w tych
sprawach wodzić, choćby dla oka,
ale w tem łatwo poznać grę
sztuczną.

Twarda szkoła poznańska, ja-
ką przeszło tamtejsze społeczeń-
stwo podczas okupacji pruskiej,
wskazuje, że zbiorowy wysiłek
społeczny skierowany w tę stronę
musi doprowadzić do dodatnich
rezultatów.

założone 1805 roku
Zakłady Ogrodnicze
Warszawa Cegla-

. na 11.

2783—1 a

 

 

zawiadamiają, że wy-
szedł z druku na rok

1930 cennik

i rozsyłany jast na żądanie.
  

 

INTROLIGATORNIA
„DZIENNIKA WILEŃSKIEGO"
MOSTOWA Nr. 1. TELEFON Nr. 1244
OPRAWY KSIĄŻEK, ROCZNIKÓW,
KSIĄG BUCHALTERYJNYCH
I INNE ROBOTY. WYKONANIE
STARAKNE. CENY PRZYSTĘPNE.
OTWARTA OD 8-ej DOĘ!-ejPOP.
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ŠROD NOWYCH
KSIĄŽEK.

Boy-Żeleński: Bronzownicy.
Warszawa 1929.—Nie jestem mic-
kiewiczologiem. Twórczością mic-
kiewiczowską nie zajmowałem się

nigdy, Interesował mnie tylko
r. 1848, który pragnąłem rozświet-
lić nieco inaczej od tego, jaki ce-
chuje wywody socjalisty Hoecke-
ra. W stulecie pierwszego tomu
mickiewiczowskiego, gdy Poznań
wystąpił z uroczystym obchodem
i przyjmował gorąco syna poety
Władysława, nakreśliłeęm zwięzły
szkic o Mickiewiczu. Był on
streszczeniem moich wykładów,
które nie pominęły żadnego no-
wego żródła a także wyników
moich rozmów z synem poety,
z którym łączyła mnie trzydzie-
stoletnia prawie przyjaźń.

| dziś, po przeczytaniu tomu
Boya, nie mogę zmienić zdania
o Mickiewiczu. Podzielam pogląd
Klaczki, wygłoszony juź dawno,
że korespondencja poety w ni-
czem ani wtedy ani dzisiaj nie
oburza naszego dlań kultu. Mate-
rjały filomackie, udział w robocie
towianistycznej, sprawa legjonu,
rekakcja dziennika rewolucyjne-
go — stanowią tylko przyczynki,
które człowieka stawiają tak wy-
soko, jak poetę. Że były w tem
wszystkiem ludzkie słabości i
upadki, wiedziałem o tem dawno.
l wiem takie rzeczy, o których
należy raczej przemilczeć.

Zbiór artykułów Boya, łącznie
z jego przedmową do zbiorowe-
go wydania dzieł, musi mickiewi-
czologom przypomnieć jedno:
brak monografji o poecie, mono-
grafji stojącej na wyżynie dzisiej-
szej sztuki biograficznej, dotych
czasowe, jak Kallenbecha i Szpo-
tańskiego, są dalekie od metod
obecnych a druga z nich nie
mówi wcale o poecie. Oczekuje-
my takiej monografji od prof.
Pigonia. »

Gdy myślę o takiej monogra-
fj, chciałbym, by ona wypadła
w duchu Diltheya, który wielką
indywidualność nazwał największą
wolnością w historji, Simmla, któ-
ry rzucił swego poetę na płasz-
czyznę bezczasowej, ważkiej my-
śli, Gundolfa, który nie rozdrob-
nił się w szczegóły, ale, przeżyw-
szy Goethego jako całość, wy-
wiódł z tytanizmu i demonizmu
poety jego tragizm w walce
kosmicznej pełni życie z ograni-
czeniami. Tego tragizmu nie bra-
kło i w życiu Mickiewicza. -Ta-
kiej monografji pragnie zapewne
i Boy. T. Grabowski.

Poznań.

Pod redakcją Stefana Kołacz-
kowskiego, docenta lniwersytetu
Jagiellońskiego, zaczęlo wychodzić
zbiorowe wydanie pism Jana
Kasprowicza. (lkazał się narazie
t. | o 300 stronicach, obejmujący
Pierwsze poezje, zarówno wyda-
ne wfipierwszym tomiku z r. 1889,
jak i te z wierszy młodzieńczych,
tóre ogłoszono po jego śmierci.

Wydawca, znany z monografji o
Kasprowiczu, narazie ogranicza
się do króciutkiego wstępu i tyl-
ko najkonieczniejszych przypisów,
zapowiada jednak w ostatnim to-
mie wydawnictwa, zakrojonego na
15 tomów, życiorys i charaktery-
stykę twórczości poety, Mamy tu
także podobiznę Kasprowicza w
wieku młodzieńczym, oraz przed-
mowę Jeża do l-go wyd. Poezyj
J. K. Ładny papier bezdrzewny,
druk czysty, fachowe kierownic-
two wydawniczego przedsiębior-
stwa, nader przystępna cena (5 zł.
za tom oprawny) — wszystko to
winno rozpowszechnić wydawnic-
two pism największego poety
wieku XX-go w Polsce.

Bliższe rozejrzenie się śród
tych młodzieńczych płodów Kas-
prowicza, nasuwa mnóstwo cieka-
wych refleksyj, o świeżości wy-
razu, rymów i rytmów, oraz o
nowych, zgoła odmiennych to-
nach jego poezyj, niż te, któreśmy
przywykli słyszeć w naszej litera-
turze temu lat czterdzieści. Wi-
dzimy, jak w życie polskie wtar-
ga fala świeża gdzieś z nad Gopła,
która ma ożywić naszą szlachecką
kulturę i wprowadzić w nią nowy
nurt silny i zdrowy. Oto n. p.
pierwszy wiersz ze zbiorku:

„Niechajže ci, co w rozpaczy
wciąż żyją, nadziei girlandę uwiją
z tej trawy; a tym zaś, co darmo
ściągałi tęcz wstęgę, niech róża
się zmieni w potęgę miłości; a
tym, którym pierś już w zwątpie-
niu wysycha, niech bije z lilji
kielicha zdrój wiary".

Albo w innym wierszu, za ży-
cia poety niewydanym, tak się
on modli do Bogarodzicy w imie-
niu swego narodu, tam na Kuja-
wach najbardziej w bycie swym
zagrożonego:

„Stopy wiążą nam kajdany,
ślady krwawe na nich ryją, krwią
nie jeden brat zalany, ledwie na-
sze łzy je zmyją. Bogarodzico!
świątyń kolumny obwinęły węże
zdradą, i w prochy ojców pomię-
dzy trumny w twarz nam sycząc
płód swój kładą! Nad grobami
ptacy czarni, dziko skrzydłem bi-
jąc, kraczą, a my ludzie, my
cmentarni, żyjem zemstą i roz-
paczą!*

Nie powinno być domu pol-
skiego, w którym by nie było
pism naszych klasyków. Obecne
wydanie pism Kasprowicza zasłu-
guje na gorące polecenie.

*
* *

Nakładem Spółki Wydawniczej
w' Krakowie wyszła nieduża
Książka o Janie Kochanowskim
(str. 200), którego czterechsetną
rocznicę urodzin będzie cała Pol-
ska kulturalna w tym roku ob-
chodzić. Autorem książki jest
znany miłośnik wielkiego poety,
Stanisław Windakiewicz, profesor
Uniwersytetu Jagiellońskiego, au-
tor licznych już studjów o twór-
czości Kochanowskiego. W krót-
kim czasie zamieścimy w odcinku
„Dziennika” szczegółową recenzję
z tej książki, dziś sygnalizujemy
tylko jej wyjście z druku.

Bibljoteka .Narodowa wydała
świeżo „Pogankę” Narcyzy Żmi-
chowskiej w opracowaniu Boya.
Nader charakterystyczny jest ten
nawrót „do pisarzy nawpół za-
pomnianych, i pomijając pewien
posmak tendencji oraz sensacji,
którym zaprawia Boy swe zainte-
resowanie Zmichowską, należy się
mu wdzięczność, iż przypomniał
oto ciekawą spuściznę tej pisarki.
W tem samem wydawnictwie

ukazało się drugie wydanie
„Pana Tadausza“, w klasycznem
opracowaniu prof. Stanisława Pi-
gonia. Wydanie to, bijące o trzy
długości wszystkie inne, prócz
obszernego wstępu i bibljografji,
daje też nadzwyczaj szczegółowe
przypisy, niemal tak obfite, jak
tekst, oraz zajmujące indeksy
osób i słowniczek prowincjona-
lizmów.

Znany zaszczytnie na gruncie
wileńskim młody poeta, Tadeusz
Łopalewski, wydał świeżo dwie
książki. Jedną jest „Rycerz z La
Manewy', dramatyczna trawe-
stacja niektórych epizodów Cer-
wantesa o Don Kichocie. Rzecz
tę, posiadającą wybitne walory
poetyckie, przedewszystkiem pięk-
ny wiersz, wystawiła przed rokiem
przeszło tu w Wilnie Reduta, acz
scenicznie sztuka ta nie wykra-
cza ponad poziom przeciętny,
będąc przytem wyraźną reminis-
cencją Miłaszewskiego.

Posprzeczać się też trzeba z
p. Lopalewskim o romantyczne
gloryfikowanie takiej ujemnej po-
staci, jaką jest Don-Kichot. Lezka

sentymentalizmu, przepajająca
cały utwór, nie budzi bynajmniej
oddźwięku. Czas się nareszcie
wznieść ponad antynomję Don-
Kichota i Sanczo Pausy!

Rzecz wydana z pietyzmem,
cechującym zwykle wydawnictwa
L. Chomińskiego, tylko w 150
egzemplarzach. Zdobią ją foto-
grafje z inscenizacji Redutowej.

Drugą książeczkę p. Łopalew-
skiego, ukazującą się razem z
pierwszą, jest zbiór nowel p. t.
Żołnierze i kobieta, znanych
już częściowo z recytacji autora
na Środzie Literackiej. O całości
tych nowel da się naogół powie-
dzieć to samo, <co o jednej z
nich powiedzieliśmy już na ła-
mach „Dziennika”. Bardzo to do-
bre zadatki, ale autor jeszcze siebie
nie znalazł w poszukiwaniach
zaś tych wielce mu przeszkadza
przedewszystkiem wpływ Zerom-
skiego, który już tylu obiecują-
cych pisarzy (Daniłowski, Strug,
Kaden) sprowadził na manowce.
Na Żeromskim należałoby umieś-
cić dla młodych pisarzy znak
ochronny „trucizna*. Prawda, że
lekarz korzysta nawet z trucizny,
ale p. L. nie ma wiedzy lekar-
skiej, przynajmniej jeszcze nara-
zie. Nauczycielem i kierownikiem
ten tylko być może, kto swe
„Studja* sam zakończył. Zerom-
ski takim człowizkiem nie był.
Rwał się, szarpał, chwiał się, ła-
mał i wnętrza swego do końca
nie uporządkowa!. Skądże ma
być nauczycielem innych?

A. P,



KRONIKA.
Sprawy administracyjne.
— Posłedzenie wydziału

wojewódzkiego. W dniu wczo-
rajszym pod przewodnictwem p.
wojewody Raczkiewicza odbyło
się w urzędzie wojewódzskim 21
z kolei posiedzenie wydziału woje-
wódzkiego, na którem rozpatrzo-
no następujące sprawy:

1) sprawę likwidacji drugiej
pożyczki obligacyjnej Wilna z
r. 1912, 2) plan likwidacji zale-
głych kosztów leczenia ubogich
chorych w szpitalach, 3) proto-
kuł posiedzenia Rady Miejskiej
na Wilna z dnia 12 grudnia 1929 r.,
dotyczący ustalenia samoistnych
podatków i opłat komunalnych
na r. 1930 31, przeniesienie kre-
dytów w budżecie na rok 1929 30,
wyasygnowanie kredytów na wy-
datki, związane z utworzeniem w
Wilnie prowizorycznego ośrodka
zdrowia i dodatkowego budżetu
przedsiębiorstwa Male Leoniszki,
4) plany inwestycyjne związków
komunalnych województwa wi-
leńskiego na rok 1930/31, 5) re-
partycje kosztów wykonania pię-
cioletniego planu meljoracyj pod-
stawowych na terenie woj. wileń-
skiego, 6) sprawy, dotyczące orga-
nizacji szarwarku, 7) dwie uchwa-
ły finansowe sejmiku brasławskie
go oraz budżet podatkowy po-
wiatowego związku komunalnego
w Brasławiu w sumie 75 tys. zł.
na rok 192930. Ze względu na
doniosłość poszczególnych za-
gadnień, objętych porządkiem
dziennym posiedzenie wydziału
wojewódzkiego przeciągnęło się
do późnej nocy. (d).

Sprawy miejskie.
— Losy Pogotowia Ratun-

kowego. Na ostatniem posie-
dzeniu Magistratu m. Wilna roz-
patrywana była sprawa zwiększe-
nia personelu miejskiego pogo-
towia ratunkowego. Po ożywio-
nej dyskusji większością głosów
uchwalono w budżetowym roku
1930 31 zaangażowanie kilku pra-
cowników-fachowców, celem zwię-
kszenia personalu pogotowia ra-
tunkowego oraz podniesienie je-
go sprawności i działalności. Na-
razie przyjęto dwóch nowych sa-
nitarjuszy, którzy przystąpili do
pracy. Z końcem lutego ukoń-
czona zostanie budowa drugiej
samochodowej karetki pogotowia
ratunkowego, która oddana zosta-
nie niezwłocznie do użytku pu-
blicznego. Magistrat m. Wilna
również projektuje nabycie trze-
ciej samochodowej karetki pogo-
towia. (d)
— Sprawa apteki miejskiej.

W poniedziałek w lokalu Magi-
stratu m. Wilna odbyło się posie-
dzenie komisji sanitarnej. Głów-
nym tematem posiedzenia ko-
misji była sprawa reorganizacji
Apteki miejskiej. Na posiedzeniu
tem, specjalnie zaproszony z War-
szawy rzeczoznawca, magister
farmacji p. St. Gomski wygłosił
referat w sprawie koniecznych i
niezbędnych zmian w aptece miej-
skiej.

Po referacie p. Gomski zio-
żył komisji specjalny memorjał,
który został po rozpatrzeniu za-
akceptowany przez komisję.
W dalszym ciągu posiedzenia,

komisja ustaliła budżet apteki na
rok 193031 w sumie 176.800 zł.
Podkreślić należy, iż w br. bud-
żetowym spodziewane jest, iż
apteka przyniesie około 5200 zł.

Miejski Kinematograf
Sala Miejska ul. Ostrobramska 5

 

UL. WIELKA 42. Tel. 17-85.

 

KINO
UL WIELKA 30. Tel. 14-81.

26 Tobin i Relly w haremie

czystego dochodu; podczas, gdy
w roku ubiegłym działalność tej-
że zamknięta została deficytem
w sumie 20 tys. zł.

Sprawa preliminarza budżeto-
wego sekcji zdrowia, z powodu
późnej pory, nie została roz-
patrzona i odroczona została na
najbliższe posiedzenie, które od-
będzie się 29 bm. (d)
— Preliminarz miejskiej ko-

misji opieki społecznej. Dnia
29 bm. odbędzie się posiedzenie
miejskiej komisji opieki społecz-
nej na którem rozpatrzony zosta-
nie przeliminarz budżetowy wy-
działu opieki społecznej na rok
1930 31. (d)
— Podział subsydjów miej-

skich. W dniu wczorajszymwlo-
kalu Magistratu m. Wilna, odbyło
się posiedzenie Komisji kultural-
no-oświatowej, na którem rozpa-
trzono szereg wniosków o przy-
znanie subsydjów dla bibljotek i
szkół.

Po rozpatrzeniu wniosków,
wyasygnowano dla bibljoteki im.
T. Zana zł. 4.800, Polskiej Macie-
rzy Szkolnej 800 zł., Straszuna
800 zł., „T. U. R.“ 800 zi, Zy-
dowskiego Centr. Kom. Ošwiato-
wego 400 zł., Rady miejskich
związków zawodowych 2.000 zł. i
„Mefice-Haskali* 800 zł.

Następnie postanowiono wy-
asygnować szkole dokształcającej
im. Promienistych 3.611 zł., im.
Konopnickiej 5.019 zł., Szkole han-
dlowej Stowarzyszenia Kupców i
Przemysłowców Chrześcijan 3.499
zł., szkole Stowarzyszenia Techni-
ków Polskich 12.283 zł., szkole
św. Teresy 2.219 zł., szkole do-
kształcającej im. Kilińskiego 3,179
zł, Pomoc Pracy 5,690 zł., Litew-
skiemu  T-wu Dobroczynności
2,000 zł.

Równocześnie Komisja wyasy-
gnowała [Instytutowi dla badań
Europy Wschodniej 3,500 zł.,. Li-
tewskiemu  T-wu  Naukowemu
1.500 zł., redakcji Rocznika Praw-
nego 2,000 zł. Projektowane
subsydja w sumie zł. 20,000 dla
szkolnictwa żydowskiego spadły
z wokandy z powodu braku do-
statecznych umotywowań przez
dyrekcje szkół.

Sprawa ta będzie omawiana
we środę 22 b. m. o godz. S-ej
wieczór na posiedzeniu miejskiej
komisji kulturalno-oświatowej. (d)

Sprawy sanitarne.

— Stan cherób zakaźnych.
Wydział zdrowia Magistratu m.
Wilna w ciągu ubiegłego tygod-
nia na terenie miasta zanotował
następujące choroby zakaźne:
tyfus brzuszny 4 osoby (1 zmar-
ła), ospa wietrzna 9, tyfus pla-
misty 1, płonica 6, błonica 4
(3 zgony), odra 94 (4 zgony), ró-
ża 3, krztusiec 1, gruźlica 16 (8
zgonów) jaglica 1, drętwica karku
2, zapalenie opon mózgowych 1
(1 zgon). Razem zanotowano 141
wypadków zasłabnięć na chóroby
zakaźne w tem 17 zgonów. (d).

Sprawy szkolne.
— Dyrekcja Gimnazjum 00.

Jezuitów w Wilnie zawiadamia,
że egzamina wstepne do kl. I. II.
i III rozpoczną się dnia 28 stycz-
nia o g. B-ej rano.

— Kurs Gospodarstwa Do-
mowego dla inteligencji w go-
dzinach wieczórnych otworzony
będzie w Wilnie z dn. 1 lutego
staraniem Wil. Koła „Służby Oby-

Od dnia 20 do 24 stycznia 1930 roku
| włącznie będą wyświetlane filmy:

dziny 3 m. 30. Począłek seansów od g. 4.

TT laii ii iii

Dziś! Poraz pierwszy w Wilnie. Jedyny film, który rozproszyć może NEINA ROBOY a ani
“t film rozegrany na tle ostatniego Konkursu Piękności w Ameryce, pośród setek złetogłowyci czarnookic!Kino „PICCADILLY | a asi A ;

czego Wilno nie widziało! Pierwszy raz w Wilnie
POLSKIE 66|! Dziś nieedwołalnie ostatni dzień dla PAR! T„WANDA || 2

 

Związek Lagjonistek Polskich w War-
szawie podaje do wiadomości, że w miesiącu

z zamkniętej szafki zaginęły na-wrześniu ub. r.
stępujące dokumenty:

1) indeks członkiń,
2) lista zgłoszonych do Związku na

z oryginalnymi podpisami członkińdzie Organiz.
i ich adresem,

3) bruljon protokułu Zjazdu
dnia 6—7 kwietnia 1929 r.

Istnieje przypuszczenie, że powyższe doku-
menty zostały skradzione i mogą być użyte przez
osoby niepowołane do działania na szkodę Związku.
Zaleca się byłym legjonistkom O. L. K., jak rówe
nież członkiniom Związku Legj. Polskich
ność w przyjmowaniu informacyj i zleceń od osób
nie posiadających formalnego upoważnienia ze
strony Zarządu Głównego.

Organizac. z

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. 1139-1

— Grono matek, obecnych na szop-
ce, urządzonej dnia 11.1 1930 r. w sali
gimn. im. Ad. Mickiewicza, przez p. Marję
Mackiewiczową, składa gorące podzię-
kowanie niestrudzonej organizatorce za
śliczne i miie widowisko, tak dobrze
dostosowane do wieku naszych dzieci.

Sprawy kolejowe.
— Komunikacja z Mandżu-

rją po zlikwidowaniu zatargu o
kolej wschodnio - chińską pomię-
dzy Sowietami a Chinami została
w dniu 21 b. m. przywrócona.
Pociągi odchodzić będą ze Stołp-
ców do Mandžurji we wtorki,
czwartki i niedziele.

Z życia stowarzyszeń.
— Śróda literacka. W pro-

gramie dzisiejszej środy pogadan-
ka p. St. Węsławskiego o zapo-
mnianym instrumencie XVIII wie-
ku, lutni, oraz koncert na lutni
wirtuoza Neumana.
— Sobótka „Sokoła” odbę-

dzie się dn. 25 bm. o godz. 8 m. 30.
do tańca przygrywać będzie or-
kiestra i fortepian.

Różne.
— Podziękowanie. Zarząd „Patro-

natu Więziennego* składa serdeczne
podziękowanie łaskawym  Ofiarodaw-
com, którzy złożyli dla Patronatu na rę-
ce P. K. Bartoszewicza, Naczelnika Wię-
zienia na Łukiszkach ofiary mianowicie:
P. Józef Wołejszo 25 zł.,P. Józef Olędz-
ki 25 zł., P. Dawid Wajman 30zł., B.H.
Bracia Cholem 30 zł, Oraz Personel
więzienny na Łukiszkach 10 zł. Patro-
nat również serdecznie dziękuje P. Na-
czelnikowi K. Bartoszewiczowi za łaska-
we popieranie i pomoc udzielaną Pa-
tronatowi Więziennemu.

Zabawy.
— Doroczny ,„Dancing - Bridge“.

Patrenatu na rzecz Schroniska dla dzieci
więźniów odbędzie się 15 lutego b. r.
pod protektoratem p, Wojewody W.
Raczkiewicza w Salonach p. p. inżynie-
rostwa  Iwaszkiewiczów — ul.  Wileń-
ska 26. Bilety u pań gospodyń.

— Obowiązki honorowych
gospodarzy „Balu Kowieńskie-
ge” mającego się odbyć w dn.25
stycznia w salonach Georges'a
łaskawie objąć raczyli J. W. P. P.:

Adolfostwo  Babiańscy, Władysła-
westwo Bądzyńsczy, Ottonowa Beiier-
mannowa, Lucjanostwo Bochwicowie,
Słanisławostwo Bochwicowie, Michało-
łostwo Brensztejnowie,  Murjanostwo
hr. Broel- Platerowie, Mieczysławostwe
Brzozowscy, Aleksandrostwo Burhardto-
wie, Tadeuszostwa Bystramowie, Jerzo-
stwo hr. Czapscy, Bolesław Czyżewski,
Stefanostwo Dąb - Biernaccy, Aleksan-
drostwo  Dmochowscy,  Bohdanostwo
Dowborowie, Mieczysławostwe Englo-

wie, Józefostwo Fiedorowiczowie, Kazi-
mierzostwo Florczakewie, Iwestwo Gi-
žyccy, Janostwo Gorscy, Jėzefostwo
Hryniewscy, Witold Hulewicz, Ludwiko-
stwo Janowiczowie, Jan Janowicz, Zbi-
gniew Kasprzycki, Antoniostwo Kiak-
sztowie, Stefanostwo Kirtiklisowie, Fran-
ciszkowie  Korewowie,  Czesławostwo
Kozierowscy, Brenisławostwo Krasowscy,
Henrykostwo Krok-Paszkowscy, Ignaco-
stwo Landauowie, Wiktorowa Lukasze-
wiczowa, Ludwikostwo Maculewiczowie,
Janostwo Maleccy, Aleksandrowa 'Mey-
sztowiczowa, Stanisławostwe Mitkiewi-
cz wie, Aleksandrostwo Myszkowscy,
Teodo stwe Nagurscy, Stanisławostwo
Niek: uszowie, Kazimierzostwo Niżyńscy,
Waclaw Odyniec, Kazimierzostwo Oku-
liczowie, Kazimierzostwo Opoczyńscy,
Januszostwo Ostrowscy, Michał Pawli-
kowski, Wacławostwo Plewakowie, Ja-
nostwo Priifferowie, Romanostwo Prze-
włoccy, Władysławostwo Raczkiewiczo-
wie, Helena Romer-Ochenkowksa, Ron-
domańscy, Józefostwo Rychlewiczowie,
Leon Rućcziewicz, Stanisławestwo- Rze-
wuscy, Marja Sienkiewiczówna, Stan-
kiewiczowie, Waalawostwe Studniccy,
Kazimierzostwo  Swiąteccy, Bohdan
Szachno, Władysławostwo Szmidtewie,
Andrzejostwo Węciawowiczowie,  Zy-
gmuntowa Węcławowiczowa, Stanisla-
wostwo Węsławscy, Michałostwo hr.
Wielhorscy, Adamostwo Wyleżyńscy,
Zdzislawostwo Zajączkowscy,  Toma-

„Bohater krwawej areny" "2301: wske
Piękną Helenę aktów 10. W rolach gł. Włodzimierz Gajdarow I Carlo Aldini. Tysiące statystów. Set-
ki dzikich zwierząt. Nad program: „Na wszystko jest sposób" groteska w 3 aktach. Kasa czynna od go-

Następny program: „LUNATYK*".

w I2 w. akt. Rój pięknych girlsów. Balety i tańcel Przepych wystawy. 'W rol. gl.
George Sidney i Mack Swaln. Znani z filmu „Zięć firmy Cohn*. W roli laureat-

ki konkursu piękności najpię!'niejsza kobieta świata NORA LANE.

ycie i Przyszłość Kobiety
sów o godz. 3.30,5.15, 7. 8,45 i 10.30w. Ze względu na charakter filmu uprasza się o przybycie na początki seansów. Film

wyświetla się bez ilustracji muzycznej.

  

  
  

' PROSZEK * y brym stanie
KOGUTEK położony 3 i pół klm.

a
Zjež- | „ŽIA bomosavcrt | dol. Zgł. Ajencja „Polkres“ Wilno,
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© BÓL'GŁOWY
OSTRZEŻENIE!

Chcąc nabyć preszki naszego wyrebu, należy przy
kupnie AKCEMTOWAĆ i wyraźni. żądać ORY-
GINALNYCH proszków z „KOGUGKIEXC—
„MIGRENO - NERDOZIN" GĄSECKIEGO,
znanych od /at trzydziesta. Zwracajcie uwagę i od-
rzucajcie UPORCZYWIE POLECANG našlade-

  

  

 

tel. 17—80.

   

Zs. zaświadczenie za
Nr. 68 wyd. przez

Komisję Poborową w
1927 r. w Głębokiem na
imię Alfonsa Palejko,

Folwark 62 ha
i inwentarzem żywym i

od stacji kol. i 28 klm. od
Wilna zamieniamy na dom w Wilnie w cenie 5,000

—————ZwZzRZEZ ZONE.

szowa Zanowa, Eeliksostwo Zawadzcy,
Władysławestwo Zawadzcy, Zofja Zdro-
jewska.

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

Dziś „Księżniczka chińska Turandot“
Gozziego.

—' Teatr Miejski
Dziś „Pan Topaz".

— „Królewicz Rak". Ulegając licz-
nym prośbom młodocianych i starszych
widzów „Królewicz Rak* powtórzony
będzie raz jeszcze w sobotę najbliższą
o godzinie 3,30 po poł.

— Popołudniówki niedzieine. W
niedzielę nadchodzącą w teatrach miej-
skich odbędą się widowiska popołu-
dniowe. W teatrze na Pohulance osta-
tnie powtórzenie „Rewji Noworocznej“,
w teatrze Lutnia „Mysz kościelna" Fo-
dora z dyr. Zelwerowiczem.

— Najbliższe premjery. W teatrze
miejskim na Pohulance wybitny reżyser
Z. Nowakowski przygotowuje „Krako-
wiaków i górali" w oryginalnej insceni-
zacji. W teatrze miejskim Lutnia czynią
się przygotowania do wystawienia sztuki
Somerset - Maughama  „Grzesznica z
wyspy Pago - Pago".

— Koncert Beethovenowski. W
niedzielę 26 b. m. w teatrze miejskim

w Lutni.

w Lutni odbędzie się poranek symfo-
niczny poświęcony twórczości L. van
Beethovena.

POLSKIE RADJO WILNO.
Program:

Fala 385 mtr.

Šroda, dnia 22 stycznia 1930 r.
11,55. Sygnał czasu.
12,05. Gramofon.
16,15. Koncert E. Dziewulskiego.
17,15. Audycja dla dzieci.
20,25. Koncert z Warsz.
18,45. Kwadrans akademicki.
19,05. Audycja wesoła.
19,30. Lekcja języka włoskiego.
20,05. „Parlamentaryzm angielski,

odczyt wygłosi prof. Iwo-Jaworski.
20,30. Z Warsz. koncert.

Listy do Redakcji.
Do Szanownego Zarządu Brat-

niej Pomocy Polskiej Młodzieży
Akademickiej O. S$. B. w Wilnie.

Za łaskawie podarowany mi
ozdobny i pięknie wykonany
Album obchodu 350 lecia (niwer-
sytetu Stefana Batorego składam
Bratniej Pomocy Polskiej Młodzie-
ży Akademickiej U. S. B. me ser-
deczne podziękowanie oraz łączę
życzenia błogosławieństwa Bożego
w dalszej szlachetnej pracy.

(kochanej w Chrystusie Mło-
dzieży Akademickiej

oddany
(—) T R. Jalbrzykowski
Arcybiskup Metropolita

Wilenski.
 

Sport.
Małe wyjaśnienie.

Przed paru dniami podałem wiado-
mość o starcie Hermanewicza w Zako-
panem i zaznaczyłem, że Hermanowicz
startował w barwach A. Z. S. wiedząc
jednak, że Hermanowicz złożył podanie
do A, Z. S$. z prośbą © zwolnienie go
gdyż chciał zmienić przyleżność klubową
wstępując do Wil. T. W. Sprawa po-
wyższa nie została do dzisiejszego dnia
definitywnie załatwiona i Hermanowicz
zwolnienia jeszcze nie dostał, a że pra-
sa Krakowska obok nazwiska jego, na-
wiasem mówiąc przekręconego, podała
przynależność klubową jako A. Z. S.
Wilno, więc 2 ze swej strony podalem
również A. Ź. S. Wilne biorąc za do-
wód prawny komunikaty prasy krakow-
skiej.

Ze swej strony zaznaczam, iź mi
osobiście jest wszystko jedno czy Her-
manowicz startuje w barwach A. Z. S.,
Pogoni, Strzelca czy Wił. T. W.

Reasumując powyższe uważam, iż
wszelkie zarzuty i pretensje Wil. T. W.
są bezpodstawne i niesłuszne.

Wiadomości różne.
Żytkowicz zdobył mistrzostwe Kry-

nicy. W biegu na 16 klm. pierwszym
był Żytkowicz, 2) Sketnicki, 3) Kochań-
ski. W skokach zwyciężył Żytkowicz no-
ta 18.950, 2) Bukowski nota 14.135, 3)
Krechel nota 12.040.
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Film z zakresu Higjeny. UWAGA! Dziś
wyłącznie dla pań. Początek sean-

budowaniami w do- ście od kuchni.
martwym.

Królewska 3,

wyd.
na imię
wicza—un. się.

ana Łukasze-
1177
 

Ze”. kwity lombardo-Petri, Artura
we (Biskupia 12) etc. poleca

Nr. 41243 i Nr. 52224 fabrycznych
uniew. się.

(howski.
Zamko-

EDC
Do sprzedania kolnierz

damski sobelowy
ze wszystkiemi za- Kalwaryjska 8—11 wej-

———

PIANINA
fabryki „Sommerfeld*,

cieszące się uznaniem, za
trwałość budowy i piękny

ton, konserwatorjów
lwowskiego, katowickie-

Ze”. index Nr. 3528 go, bydgoskiego i innych
rzez U. $. B szkół, a również tak wy-

ubinszteina robót tapicerskich „Mi-
o cenach KĄDO"' ul. Mostowa 29.

„ Dąbrow-
ska, Wilno, ul. Niemiec-

Cukier Fr. (Sokól) zwyciężył w kon-
kursie skoków na Krokwi w Zakopanem
mając skoki po 35 metr, 39 metr. i
ostatni 53 metr. długości, drugim był
Łuszczek. 3) Rozmus,

Do reprezentacyjnej drużyny hoke-
jowej Europy zostało wyznaczonych
czterech graczy polskich: Stogowski,
Kowalski, Fdamowski i Tupalski.

Redakcja „Przeglądu Sportowego*
przeprewadza konkurs o miano dziesię-
ciu najlepszych sportowców polskich:

Pan Jan Grabowiecki jako kierow-
nik sekcji tenisowej A. Z. $. zawiada-
mia wszystkich członków sekcji, iż w
sali związku Sw. Jańska 10 odbywają
się treningi tenisowe w poniedziałkii
piątki od 7 do 9.

Wszyscy członkowie sekcji narciar-
skiej A. Z. S. powinni poddać się ba-
daniom lekarskim w poradni sportowej
przy uł. Hetmańskiej. 22 i 23 dla pa-
nów, 28 dla pań. Poradnia czynna od
godziny 18. Ja. Nie.

ODomDzieciątka Jezus przy ul. Subocz 16
Niemal codzień czyta się na

łamach pism wileńskich o porzu-
conych dzieciach, a w następstwie
o skierowaniu ich do Domu Dzie-
ciątka Jezus i, jakby na tem koń-
czyła się ich egzystencja — prze-
chodzi się potem do porządku
dziennego. Tymczasem sprawa ta,
tak ważna w swych skutkach dla
społeczeństwa, tak się przedsta-
wia: w roku 1926 przybyło do
zakładu 224-ro dzieci, 1927 r.—
227, 1928 r. — 284, 1929 r.—239,
obecna ilość dzieci w zakładzie
jest 340, miejsc zaś jest tylko na
245. Mimo zatwierdzenia regula-
minu zakładu i ilości miejsc przez
pana wojewodę, zakład jest zmu-
szony przyjąć każde porzucone
niemowlę, choćby na trzeciego
sublokatora do jednego łóżeczka,
co w ostatnich czasach stale się
praktykuje ze względu na brak
miejsc i to w znacznie zrujnowa-
nym gmachu. Przykład: w maju
ub. r. zawalił się sufit jednej
z sal—sprowadzona Komisja orze-
kła, że zagraża niebezpieczeństwo
całemu budynkowi i trzeba go
poddać gruntownemu remontowi,
a palącą sprawą jest wymiana
wszystkich belek. Wszczęte ener-
giczne starania w Ministerstwie
Opieki Społecznej dały 12 tysięcy
zł., które zaledwie pokryły zmianę
części dachu (skutkiem deszczów
przegniły belki) i wymianę belek
w trzech salach, która to napra-
wa wyniosła 16.560 zł. Gdy w cza-
sie remontu liczba dzieci stale
się zwiększała, a trzy sale były
zamknięte, zakład zmuszony był
przerobić garaże (stajnie) na pa-
wilon, który mając zaledwie tylną
ścianę, a obecnie 3 salki i łazien-
kę, pochłonął 10 tysięcy złotych.

Obecnie krzyczącą potrzebą
jest dalsza wymiana belek, gdyż
tynk pada kawałkami na głowy
dzieciom mieszczącym się na
parterze.
W tych dniach zwiedzał zakład

pewien inżynier (prywatny gość),
który odrazu zauważył stan bu-
dynku i z trwogą powiedział:
„Jak wy się nie boicie mieszkać
w tym domu i narażać życie tylu
dzieci”.

Wobec podobnego stanu rze-
czy w tej staropolskiej fundacji
Ogińskich, poczyniliśmy starania
u odnośnych władz, a jednocześ-
nie zwracamy się do szerszego
społeczeństwa, do wszystkich lu-
dzi dobrej woli, aby przyjęli łas-
kawie do wiadomości, że dla pod-
trzymania tej instytucji, która
wychowuje setki dzieci, otwarta
została z inicjatywy  Najdostoj-
niejszego Arcypasterza rubryka
ofiar „na remont sal w Domu
Dzieciątka Jezus”.

cki| RÓŻNE

odpowiedź załączyć zna-
czek pocztowy na 50 gr.
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bitnych fachowców jak ja
Profesora berlińskiego Ones
konserwatorjum Egona

 wnia mebii bambuso-
wych, stolarskich oraz
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rancuzka
stopień uniwersyte-
może przygotować

 

Sprawy
majątkowe

Do sprzedania
b. ładna własność w Wil-
nie Antokolska 12. Dom aka. -2
piętrowy, ogromny plac.
Adres właściciela w Rdmi- AGENCI LOSOWI.
nistracji „Dz. Wil.“. 1029-9

Dom drewniany
o pięknej strukturze
w dobrym stanie o 5
mieszkaniach 5 i 3 po-
kojowych placu 720 pensj
sąžni Pyka za |

4.
Dom H-K.
Mickiewic 1, tel
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Z KRAJU.
Wybuch granatu ręcznego.

We wsi Rudaniszki gm. duksz-
tańskiej pow. święciańskiego w
mieszkaniu Jana Karło wybuchł
granat ręczny, który zranił5osób,
znajdujących się w domu: Micha-
la Trajlowicza, Bronisława Stan-
lewicza, Cecylję Karło, Antoniego
Czepulę oraz Jana Karło.

Niektórych rannych przewie-
ziono do szpitala w Święcianach.

(d.)
Wybory do rady miasta

Mołodeczna.
Według ustalonego kalendarza

wyborczego, głosowanie przy wy-
borach do rady miejskiej nowo-
utworzonego miasta Mołodeczna
ma się odbyć w dniu 16 lutego
r. b. Ogłoszenie zaś wyniku wy-
borów przez przewodniczącego
głównej komisji wyborczej na-
stąpi w dniu 18 lutego r. b. d.

Brasław prosi © gimnazjum
polskie.

W sobotę 18 b. m. p. woje-
woda wileński Raczkiewicz prze-
prowadził lotną inspekcję poszcze-
gólnych referatów starostwa bra-
sławskiego.

Równocześnie p. wojewoda
przyjął delegację ludności powia-
tu brasławskiego, która złożyła
na ręce p. wojewody prośbę w
sprawie otwarcia w  Brasławiu
polskiego gimnazjum.
W związku z epidemją tyfusu,

panującą w brasławskim powie-
cie, wojewoda polecił zainstalo-
wanie w b. gmachu starostwa
prowizorycznego szpitala. d.

Ujęcie t. zw. techników
bolszewickich.

W rejonie wsi Barańce na od-
cinku granicznym Domaniewicze
ujęto onegdaj kilku obobników,
którzy z transportem bibuły ko-
munistycznej i instrukcyj C. K.
Z. P. B. usiłowali przedostać się
nielegalnie do Polski. d.

GIEŁDA
WARSZAWA, 21.1. (Pat.).

Waluty i dewizy:

Dolary 8,87*,—8,89' ,—8,85* ,.
Belgja 124,15—124,46—123,84.
Londyn 43,39—43,50—43,28.
Nowy York 8,898—8,918—8,878.
Wyplaty telegraficzne 8,916—8,936—8,896
Paryž 35,02—35,11—34,93
Praga 26,37—26,44—26,30.
Szwajcarja 172,25—172,68—171,82.
Stokholm 239,34—239,90—238,70.
Wiedeń 125,39—125,70—125,08.
Włochy 46,67—46,79—46,55.
Białogród 15,76—15,80—15,72.
Berlin 213,03.
Gdańsk 173,39.

Papićry procentowe:

Pożyczka inwestycyjna 120,50—120,
Premjowa dolarowa 75—72,50, 5 kon-
wersyjna 50—49,75, 6%, dolarowa 79,50,
79, stabilizacyjna 88,25, 8”, L. Z. Banku
Gospodarstwa Krajowego i Banku Rol-
nego, obl. Banku Gosp. Krajowego 94,
te same 7/ 83,25, 4 :,”, L. Z. Ziemskie
41,75. 4' ,*/ ziemskie 50—49,75—50, 4: ;'/ę
warszawskie 49,50, 8 warszawskie 71-

12,50, 8. Łodzi 64,75 — 65 — 64,75, 10'1.
Radomia 74,75, 10' , Siedlec 74,50—74,75,
5 , Siedlec 45.

Akcje:

Bank Polski 182—185 — 184,25, Spó-
łek Zarobkowych 78,50, Firley 34, Wę-
giel 50, Nobel 11, Lilpop 36, Staracho-
wice 20.

SRDAEKISAIIMSIKEEA

Popierajcie Polską

Macierz Szkolną
Wileńska 15—5.

CZAKOZOZ SAID ARKA OAZIEBSK
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poszukuję posady go-
spodyni, znam się na

PODAwiaa
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Płacimy najwyższą pro*
wizję, zwret kosztów po»
dróży. kasę chorych.
Agentom wykazującym
się obliczeniem innych
banków płacimy stałą

Bank Kredytowy,
wów 781 13
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Zachęta'* V Ingvistka (francuski,
niemiec., angielski,

| włoski) poszukuje po-
koju za osie pracy li-
terackiej lub biurowej.
Zgłoszenia pod „Lingwi-
stka* w „Dzienniku Wil."
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