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Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem.
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REDAKCJA i ADMINISTRACJA:
448, Drukarni

Redaktor przyjmuje od g. 2—4 pp. Administracja otwarta od g. 9—5,
„Dziennik Wileński** wychodzi codziennie,

wiątecznych.

i Administracji

w niedzielę od 12 — 1 pp.

   

z wyjątkiem poniedział
INS

1244. Adres drukarni:

  

kėw i dni poš
Vi TFT  ET

benerėlova Bronisława Mokrzecka
po ciężkich cierpieniach zmarła w dniu

w wieku lat 59.
1 stycznia '1930 r.

Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Bonifraterskiej 2, m. 2
do kościoła Pobernadyńskiego odbędzie się w piątek dnia 3 stycznia o
godzinie 5 po południu. Nabożeństwo żałobne w sobotę o godzinie 10 ra-
no, po którem pogrzeb na cmentarzu Bernardyńskim.

Na te smutne obrzędy zapraszają krewnych, przyjaciół i znajo-
mych stroskani

MĄŻ, DZIECI I RODZINA.

 

 

wiązek Dfiterów Rezerwy
organizuje kurs samochodowy.

Opłata za kurs wynosi 125 zł. lub
ratami 12 mies. 150 zł.

Zgłaszać się należy do dnia 10
stycznia b. r.w godzinach 17*/,—19*/, w
sekretarjacie związku Mickiewicza13.  11—00

DO WYNAJĘCIA
lokal z dużą salą i estradą, odpo-
wiedni dla zabaw tanecznych, odczy-

„, tów, pogadanek. koncertów 4

przy ul. OstrobramskiejNe 8,

O warunkach dowiedzieć słę tamże
w godz. 11 — 13 codziennie oprócz

niedziel i świąt. 9—0 o
 

 

  

Kursy Koeduk. im. PIOTRA SKARGI
Wilno, ul. Mickiewicza 22, (lokal gimn. Dzięcieliskiej)

przyjmuje wpisy do klasy IV, V, Vi, VII i VIII-ej.

Nauka w godzinach popoludniowych.

Program gimnazjum państw. Informacje na miejscu. 743—53   

ul. Dominikańska 4. Telefon Redakcji

 

Premjer Bartel konferuje.
(Telełonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Premjera Bartla we czwartek rewizytował p. mar-

szałek sejmu Daszyński.
W ciągu dnia p. Bartel konferował z pp. Kwiatkowskim i Kiihnem,

a wieczorem wraz z p. min. Zaleskim był w Filharmonji na akademii

palestyńskiej dla Sokołowa.

wyjazd delegacji polskiej do Genewy.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Dn. 8 b. m.
7

wyježdža do Genewy przez Paryž

delegacja polska na posiedzenie Rady Ligi Narodów.
W skład naszej delegacji wchodzą: p. min. spr. zagr. Zaleski,

p. Knoll, naczelnik wydziału Tarnowski i szef prasy Chrzanowski.

Przed posiedzeniem Rady Banku Polskiego.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Dn. 14 b. m.
Banku Polskiego.

odbędzie się posiedzenie Rady

«  Przygotuje ona wnioski na walne zgromadzenie akcjonarjuszy.

Między innemi projektowany jest wniosek, by dywidenda wyno-

siła 17 zł. od akcji.

Okólnik premjera Bartla do urzędników.
O przestrzeganiu godzin służbowych i zachowywaniu się po za

) urzędem.

"WARSZAWA,2.1.(Pat.) „Iskra"
dowiaduje się, że wszystkie mini-
sterstwa otrzymały okólnik prem.
Bartla, polecający ścisłe przestrze-
ganie przez urzędników państwo-
wych przepisanych godzin pracy,
zakazujący urzędnikom, zarówno

w stolicy, jak i na
przebywania podczas godzin urzę-
dowych w restauracjach i kawiar-

prowincji,

niach. W okólniku tym przypom-
niany jest również art. 25 ustawy
o państwowej służbie cywilnej,
według którego urzędnik powi-
nien również i poza służbą strzec
powagi swego stanowiska i unikać
wszystkiego, co mogłoby tę po-
wagę obniżać i wywołać niepo-
żądane komentarze.

Niemcy o' trzeciej... rzeczywistości.
BERLIN. „Berliner Tageblatt"

w art. wstępnym omawia sytu-

ację polityczną w Polsce i twier-
dzi, iż obfituje ona w cały szereg

paradoksów. :
Słowa premjera Bartla, iż w

Polsce istnieje dwie rzeczywisto-
ści, a to rzeczywistość rzeczywi-

sta i _ rzeczywistość urojona,
uzupełnia dziennik w tym kierun-
ku, iż istnieje jeszcze rzeczywi-
stość wykoszlawienia, znamionu-
jąca całokształt życia polityczne-

go w dzisiejszej Polsce. Źródła
tego zniekształcenia dopatruje się
dziennik w skutkach stuletniej
niewoli, która wyłoniła atmosferę
nieufności i nielegalności, wsku-
tek czego wszystkie fakty i uczu-
cia ogółu polskiego przesłonięte
są «dziś płaszczykiem złudnych
pozorów.

Objawem tego jest brak ot-
wartości i chęć intryg, pod któ-
remi kryją się właściwe dodatnie
rysy charakteru narodowego.

Przed otwarciem konferencji haskiej.
HAGA, 2.1. (Pat). Jutro w dniu

3 stycznia b. r. o godzinie 5 po
południu zostanie otwarta w Ha-
dze na zamku Binnenhof, w sali
posiedzeń holenderskiej izby de-
putowanych, konferencja repara-
cyjna celem której będzie osta-
teczne ustalenie sposobu prze-
prowadzenia planu Younga. Kon-
ferencja ta, na wzór sierpniowej,
rozpoczyna się plenarnem posie-
dzeniem. Komitety organizacyjne,
powołane do życia przez sierp-

niową konferencję haską, opra-
cowały szereg projektów, według
linij wytycznych,  zakreślonych
przez plan rzeczoznawców. Pro-
jekty te dotyczą reorganizacji
Banku Rzeszy oraz niemieckich
kolei państwowych; przeprowa-
dzenia zmian w systemie zastawu
dochodów skarbu niemieckiego,
wreszcie opracowanego statutu
Banku dla wypłat międzynarodo-
wych, dla którego jako siedziba
przewidziana jest Bazylea.

Jak bolszewicy agitują Ww Anglji.
Skutki ugodowej polityki Mac Donalda.

LONDYN. 2.1. (Pat.). Uplynelo
zaledwie 10 dni od złożenia li-
stów uwierzytelniających przez
ambasadora sowieckiego Sokol-
nikowa i od wymiany not o wza-
jemnem wstrzymaniu się od wro-
giej propagandy, gdy już opinja
publiczna brytyjska zaalarmowa-
na została nowym incydentem
angielsko-sowieckim. Wychodzący

dawniej w Londynie jedyny or-
gan komunistyczny tygodnik
„Worker Life”, który ledwo we-
getował przemienił się po przy-
byciu ambasadora sowieckiego
na dziennik pod nazwą „Daily
Worker” i w numerze z
1 stycznia obok portretu So-
kolnikowa zamieścił odezwę
Komminternu z brutalnemi
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napaściami na Labour  Par-
ty, podburzając angielską klasę
robotniczą przeciwko faszystow-
skim rządom Labour Party i za-
rzucając tej partji przygotowy-
wanie drugiej wojny. Fakt ten
wywołał wśród angielskiej opinji
wielkie wzburzenie. „Times* za-
mieścił ostry artykuł wstępny

przeciw Sowietom, zarzucają im
złamanie przyrzeczenia, danego
przed 10 dniami i wzywa ministra
Hendersona do wprowadzenia w
czyn zapowiedzi danej w parla-
mencie, że za propagandę anty-
brytyjską Kominternu będzie czy-
nił odpowiedzialnym rząd so-
wiecki.

Weygand mianowany szefem sztabu
generalnego.,

PARYŻ, 2.1. (Pat), Gen. Wey-
gand mianowany został szefem
sztabu generalnego armji na
miejsce gen. Debeney'a, opuszcza-

jącego stanowisko na własne żą-
danie. Gen. Debeney pozostaje
nadal członkiem Najwyższej Rady
Wojennej.

indje podnoszą głos.
Żądanie ustąpienia wice-króla.

LONDYN. (Pat.) Agencja Reu-
tera donosi z Lahore, że Nehru,
przywódca grupy przedstawiciel-
skiej kongresu indyjskiego w cen-
tralnem zgromadzeniu  ustawo-
dawczem i Sen Gupta, przywód-
ca rady kongresu w Bengalu
zwrócił się do członków tych or-
ganizacyj o przyjęcie wniosku,
żądającego ustąpienia wicekróla
i gubernatora Bengalu, motywu-
jąc to żądanie konsekwencją
ogłoszenia przez kongres wszech-
indyjski bojkotu obecnych ciał
ustawodawczych.

Kongres zakończył swe prace

w nastrojujentuzjastycznym. Prze-
wodniczący kongresu Nehru, oce-
niając wyniki prac, oświadczył,
że głos Indyj, domagających się
niezależności, odbił się głośnem
echem w całym świecie i umoż-
liwih wszystkim hindusom,  za-
mieszkałym poza granicami kraju,
podniesienie czoła. Džawaharlal
Nehru oświadczył, że historja walk
indyjskich o niepodległość poucza,
iż hindusi nie są stadem owiec,
lecz gromadą karną i zdecydowa-
ną. Kongres zamknięto wśród
entuzjastycznych okrzyków 15.000
tłumu uczestników.

72 dzieci znalazło śmierć w płomieniach.
LONDYN. Wmiejscowości Pa-

sley w pobliżu Glasgowa wczoraj
w godzinach popołudniowych wy-
buchł wielki pożar w tamtejszym
kinoteatrze, podczas przedstawie-

nia dla dzieci.
Liczba dzieci, które poniosły

śmierć w płomieniach dosięgła
72 ofiar. 150 dzieci odniosło cięż-
kie poparzenia i rany.
 

 

Noworoczne przemówienie na Zamku J.E.
Ks. Nuncjusza Marmaygi'ego, dziekana

korpusų dypiomatycznego.
Składając w dniu Nowego Ro-

ku życzenia Panu Prezydentowi

Rzeczypospolitej, Dziekan Korpu-

su Dyplomatycznego JE. Ks. Nun-

cjusz Franciszek Marmaggi, wy-

głosił poniższe przemówienie:

„Panie Prezydencie!

Jutrzenka Nowego Roku —

który za każdym razem widzi

zjednoczenie rozproszonych a na-

wet rozdzielonych członków wiel-

kiej rodziny ludzkiej dokoławspól-

nego ogniska, celem wzajemnej

wymiany życzeń szczęścia—zgro-

madza, jak gdyby w uroczystym

obrządku, również oficjalnych

przedstawicieli Narodów.

l oto my — Członkowie Kor-

pusu Dyplomatycznego, akredy-

towanego przy Pańskiej znako-

mitej Osobie — chociaż daleko

od ogniska Ojczyzny, zebraliśmy

się dzisiaj u Pana, Panie Prezy-
dencie, przy skupiającem ognisku

Polski, by wimieniu Monarchów

i Zwierzchników państw, których

reprezentujemy, oraz w naszem
własnern imieniu złożyć Waszej

Ekscelencji najszczersze życzenia

największej pomyslności. Niech

Wasza Ekscelencja je przyjmie

zarówno dla szczęścia osobistego,

jak i dla pomyślności wielkiego i

szlachetnego Kraju, którego losom

Pan przewodniczy z wysokości

tej historycznej siedziby z taką

godnością i z prawdziwym „in-

telletto d'amore“.

Wśród zmiennej niestałości

spraw ludzkich są daty — nie-

stety zbyt rzadkie! — kiedy mówi

się, że na całą ludzkość spływa

Boskie tchnienie miłości, święty

duch „rodzinny*, dzięki któremu

wszyscy czują się braćmi, lepiej

niż kiedykolwiek oceniają dobro-

dziejstwa solidarności powszech-

nej i w podniosłem pragnieniu

pokoju i zgody, w najwyższym

wysiłku zachowania ich w nie-

skończoność odczuwają bezpie-

czeństwo i ufność, jak to określi-

ło piękne wyrażenie z pamiętnego

aktu historji polskiej piętnastego

wieku: „pod puklerzem miłości"

(„sous le bouclier de I'amour").

145914

Dzień Nowego Roku jest wśród

tych dat. Ten stały powrót, odblask

niewzruszonych praw  Wszech-

świata przynosi nam jak gdyby

chwilę wypoczynku, słodkiego i

udzielającego się ciepła rodzin-

nego, co nas hartuje i odświeża

dla spraw jutra; jutra, o którem

wszyscy marzą, by było pokojo-

we i szczęśliwe.

Oby rzeczywiście stało się ta-

kiem dla całej ludzkości dzięki

opiece Bożej i dobrej woli ludzi,

którzy zdają się coraz bardziej

tęsknić do tego, by zrodziły się

wśród nich uczucia wzajemnego

zrozumienia, współpracy oraz

szczerej i trwałej przyjaźni! Oby

stało się takiem, Panie Prezyden-

cie, dla Polski! Nikt nie może

wątpić, że przeszłość jest rękoj-

mią przyszłości. Bo, jeżeli cho-

dzi o przeszłość, o * wydarzenia

roku, który dopiero co się skoń-

czył, to one wykazały — jak te-

go mamy dowód w znakomitej

wystawie narodowej w Poznaniu—

że nieprzerwany i regularny roz-

wój Pańskiego Kraju nie potrze-

bował wielu lat, by się wspaniale

objawić światu, lecz już, mimo

kryzysu, przenikającego Europę,

zapewnił Polsce pierwszorzędne

miejsce wśród państw.

Cieszymy się z tego z całego

serca, Panie Prezydencie, tem

bardziej, że w tem pierwszem

dziesięcioleciu zmartwychwstania

Pańskiego Narodu — a więc w

okresie odbudowy — chodziło o

utrwalenie losów Polski na całe

wieki przez wyzyskanie najlepszych

źródeł doświadczenia i patrjotyz-

mu Narodu.

Składając życzenia Waszej

Ekscelencji i Jego dostojnemu

Rządowi,z uczuciami prawdziwej

sympatjj  winszujemy Nowego

Roku wszelkim twórczym silom

Narodu, Od najwyższych do naj-

skromniejszych, miastu Warszawie,

szlachetnej i gościnnej stolicy

Pańskiej Ojczyzny, jak również
ludowi, pracującemu w Ojczyźnie,

a także tym, których zmienność

życia powiodła na drogi pracy i
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honoru na obczyźnie. W ubieg-

łym roku widzieliśmy wielu z

nich, powracających z za oceanu

do ziemi przodków, jak w  piel-

grzymce religijnej, z oczami peł-

nemi łez i radosnych wizyj wskrze-

szonej Ojczyzny.

.
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PRENUMERATA:miesięczna 4zł., 2 odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 59,

OGŁOSZZNIA: za wiersz milim. przed tekstem 6 łam 55 gr., w tekście 40 gr., za
tekstem 10 łam. 10 gr. W numerach świątecznych oraz z r rowincji o 25 proc. drożej,
zagraniczne o 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe, sk mplikowane i z zastrzeże-

Administracja nie bierze odpowiedzialności za
Konto czekowe w P. K. O. Ne 801
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Pamietaicie o Polskiej Macierzy

Szkolnej.
 

Oby ten rok, który się zaczy-

na, Panie Prezydencie, zapisał się

w rocznikach historji, jako jeden

z najlepszych dla Pańskiej Oj-
czyzny a także jako jeden z naj-

szczęśliwszych dla całej współ-

czesnej ludzkości!* (Kap)
 

Trudno zresztą przypuszczać,
aby wśród prawosławnych nie
znalazło się sporo takich, którzy-
by godnie ocenili fakt rewindy-
kacji i spokojnie, po chrześcijań-
sku przyjęli to, co jest tylko kon-
sekwencją złej opieki rządu ro-
syjskiego nad cerkwią.

Obawy, że cerkiew poniesie
straszne straty pod wzlędem mo-
ralnym i religijnym, są mojem
zdaniem nieuzasadnione. Poniesie
jednak straty pod względem ma-
terjalnym tak, jak ponosi każda
strona, przegrywająca swój proces
w sądzie. Ale czyż ta okoliczność
dowodzi, że wyrok jest niesłuszny?
Gdyby sędzia obowiązany był
liczyć się z sytuacją, jaka się wy-
tworzy dla strony przegrywającej,
to sąd nie miałby racji bytu. Naj-
sprawiedliwszy nieraz wyrok za-
wiera w sobie tyle tragedji i bólu,
że niekażdy potrafi je znieść. Ale
sędzia zamyka oczy na stronę
emocjonalną sprawy i każdemu
wymierza co mu się słusznie na-
leży. Więc kwestja co poczną
parafje prawosławne, pozbawione
kościołów, nie do sądu należy,—
nad nią może się zastanawiać
rząd i społeczeństwo. Nie wątpię,
że znajdzie się na to rada, aby
rewindykacja nie odbyła się zbyt
boleśnie. Możnaby ją rozłożyć na
szereg lat i czekąć, aż parafje
wybudują sobię cerkwie, możnaby
było wejść w porozumienie ze
Stolicą Apostolską w celu otrzy-
manla pewnych ustępstw, prawa
zamiany na inne objekty i t. d.
Słowem, byłoby to inna kwestja
zupełnie odrębna od kwestji wy-
miaru sprawiedliwości w zbyt
czarnychgkolorach.

Rozpatrzmy teraz inną ewen-
tualność. Wyrok sądowy odrzuca
skargę biskupów. Trudno sobie wy-
obrazić, w jaki sposób taki wyrok
dałby,się uzasadnić. Należałoby
stwierdzić jedno z dwojga: albo
zabranie kościołów odbyło się
bez użycia siły fizycznej, albo
rząd rosyjski w swem postępo-
waniu miał do tego słuszną pod-
stawę. Tymczasem ani jedno, ani
drugie stwierdzić się nie da, tylko
coś wręcz przeciwnego. Weżmie-
my do ręki historję, gdyż mamy
tu do czynienia z kwestją histo-
ryczną. Historja to świadek nie-
podejrzany. W interesującej nas
kwestji mmamy źródłowe dzieła:
Augustyna, Theinera, Die
Neuesten Zustande der Katholi-
schen Kirche beider Ritus in Po-
len und Russland seit Katha-
rina Il bis auf unsere Tage.
Augsburg 1841. Adrjan Bou-
dou T. J. Stolica Swiętaa Rosja,
przekład z francuskiego Zofji dko-
wrońskiej, Kraków 1928. Wale-
rjana Charkiewicza Zmierzch
unji Kościelnej na Litwie i Biało:
rusi, Słonim 1929. Cóż one za-
wierają? Są to naprawdę marty-
rologje narodu polskiego i Ko-
ścioła Katolickiego. Rząd rosyjski
od czasów Katarzyny Il wytrwale
i konsekwentnie dąży ku temu,
aby Kościół Katolicki w Rosji zu-
pełnie izolować «od wpływów
Rzymu: uzurpuje sobie prawo
mianowania biskupów, narzuca
regulaminy, ustawy, ukazy, zmie-
nia ustrój Kościoła, wtrąca się
do administracji dóbr i wycho-
wania kleru. Co można osiągnąć
za pomocą takich metod — nie
trudno przewidzieć. Wystarczy
tylko obsadzić biskupstwa i pa-
rafje ludżmi przekupionymi, zdraj-
cami, a dzieło zniszczenia Kościo-
ła będzie dokonane. Tak się też
stało.

Siemaszko, Zubko i Łużyński
byli mianowani przez rząd, a
przed nominacją złożyli zobowią-
zania, że przejdą na schizmę w
każdej chwili, gdy od nich tego
zażądają. Jednak i ten sposób o-
kazał się niedostatecznym. Wyda-
no nakaz bezwzględny, a w sto-
sunku do opornych zastosowano
surowe kary. Nie wystarczyły ka-
zania, trzeba było wziąć do po-

W SPRAWIE REWINDYKACJI KOŚCIOŁÓW.
Il 3
mocy policję i wojsko. Boudouw
przedmowie do swego dzieła pi-
sze następujące słowa: „W pracy
swej wolałem opierać się na
świadectwach rosyjskich i prawo-
sławnych historyków, jako naj-
mniej podejrzanych o przedsta-
wienie prawdy w świetle nieko-
rzystnem dla ich poglądów". Je-
żeli zatem sprawa zlikwidowania
stanu posiadania Kościoła Kato-
lickiego w Rosji nawet w oświed-
leniu historyków rosyjskich przed-
stawia się jako podstęp i gwałt,
znak stąd oczywisty, żenie jest tą
kwestja sporna i nie może być
podawana w wątpliwość. A jeżeli
bezsporna, jeżeli tu działała siła
brutalna to jakież Rosja miała
ku temu prawo? Czy prawo silnego,
prawo zaborcy? Z pojęcia władzy
świeckiej wcale nie wynika, że
wniej zawiera się też władza nad
kościołem, władza gwałcenia su-
mienia, narzucania ustaw nie-
zgodnych z duchem Kościoła,
wpuszczania do owczarni zamiast
pasterza wilków w owczej skórze.
Cerkiew prawosławna tę władzę
uznała, ale nie Stolica Apostolska,
która przy każdej możebności
protestowała przeciwko temu.
Więc niema takich praw, któreby
usprawiedliwiaty postępowanie rzą-
du rosyjskiego. Czyż nie w ten
sam. sposób postępują dziś so-
wiety, tworząc cerkiew żywą? Kie-
dyś w .przyszłości prawosławni
będą rewindykować cerkwie, za-
brane przez żywocerkiewników, i
tutaj im oczywiście nikt nie od-
mówi słuszności. Niechże więc
dzisiaj zechcą się zgodzić z tem,
że siła brutalna nie daje żadnego
prawa do posiadania.

Przechodzimy zatem do wnio-
sku, że ewentualny wyrok sądo-
wy, odrzucający skargę biskupów
polskich, żadną miarą nie da się
uzasadnić. Fle na tem nie koniec.
Odrzucenie każdej skargi impli-
cite zawiera w sobie sąd, że
pretensje skarżącego są nieuza-
sadnione i niesłuszne. Strona zaś
oskarżona zdobywa tem samem
implicite potwierdzenie prawa
swego posiadania. Taki stan rze-
czy byłby nową porażką Kościo-
ła Katolickiego a triumfem cerk-
wi prawosławnej. Jakby to od-
czuło cale społeczeństwo kato-
lickie—zbytecznem jest dodawać,
ale sprawa ogólna na tem na-
pewnoby nie wygrała. Fakt tak
doniosłego znaczenia musiałby z
konienieczności wywołać komen-
tarze w kraju i zagranicą. Jedni-
by tłumaczyli to zanikiem po-
czucia sprawiedliwości w społe-
czeństwie polskiem, inni nato-
miast naszą słabością biernością,
oportunizmem. Ale nie zabiegaj-
my naprzód. Co sądzić o tem na-
leży, wiemy. Sąd ma przed sobą
cieżkie zadanie, ale mamy na-
dzieję, że postąpi tak, jak tego
wymagają słuszność i sprawied-
liwość.

X Ignacy Swirski
Dziekan NEIACME

Vrobae Wiadomości.
Nowy Rok w „białym

domu“.
WASZYNGTON, 2.l. (Pat). Z o-

kazji nowego roku prezydent Ho-
over wraz z małżonką przyjmo-
wał życzenia noworoczne. Życze-
nia składało zgórą 5 tysięcy o-
sób, którym prezydent podawał
dłoń. Wczorajsze przyjęcie nowo-
roczne było największem od cza-
sów prezydenta Roosevelta.
ŠA WEKALodu)UTDLIE BACTY |

Dr. med. BŁIEDYKT DYLEWSKI
St. asystent Kliniki Uszno - Gardlanej

U. S. B.
powrėcit

Choroby: uszu, nosa i gardla wady
mowy i głosu

Ordynuje od Fo 6 pp.
Sw. Jańska 11 m 2. 940—s4  
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MOWA MINISTRA MATUSZEWSKIEGO
NA KOMISJI SEJMOWEJ.

WARSZAWA, 2-1. (Pat.) — Na
dzisiejszem Posiedzeniu Sejmowej
Komisji Budżetowej p. kierownik
Ministerstwa Skarbu Matuszewski
wygłosił: następujące przemówie-
nie:

Ogólne tło ekonomiczne, w
przystosowaniu do którego ukła-
dany był preliminarz budżetowy
na rok 1929-30, zarysowałem dość
obszernie na plenum. Nie będę
się zatem powtarzał. Zatrzymam
się jedynie na tych sprawach,
których oświetlenie syntetyczne
uważam za konieczne przed dy-
skusją szczegółową.

Pierwszą sprawą natury ogól-
nej, na które należy mieć pogląd
zasadniczy, jest wysokość tego
budżetu.

Zdanie. że w ciągu ostatnich
trzech lat podniesiono wydatki
państwowe o 50*/.—miljard zgórą
jest nader popularnem hasłem
nietylko wiecowem, lecz także
publicystycznem.

Jeśli brać budżet na rok
1926-27, czy 1927-28, jako punkt
wyjścia, to pierwsze pytanie, ja-
kie się nasuwa, brzmi: Czy mo-

„żna było z tym budżetem prowa-
dzić państwo, przez czas dłuższy;
czy był to budżet normalny, nie-
słusznie potem podwyższony przez
rząd oraz izby, czy też był to bud-
żet niewspółmierny zarówno do
koniecznych potrzeb, jak i do nor-
malnych dochodów? Mamy świa-
dectwo tego, że wydatki państwowe
były projektowane za nisko. Tem
świadectwem jest plan stabiliza-
cyjny. Nie wiem, czy często przy
zawieraniu pożyczki wierzyciel
stawia dłużnikowi żądanie, aby
ten ostatni wydawał więcej, niż
zamierzał wydawać. Sądzę, że
tego rodzaju warunek musi być
unikatem w dziejach umów dłuż-
nych, a. taki właściwie warunek
zawiera plan stabilizacyjny, żą-
dający podniesienia wydatków
już nie roku 1926-27, ale 1927-28
o sumę conajmniej stokilkadzie-
siąt miljonów. -

Kiedy wierzyciel żądać może
od dłużnika podniesienia wydat-
ków? Wtedy, kiedy sądzi, że
bez podniesienia tych wydatków
warsztat dłużnika, to właśnie co
ma zapracować na spłatę zobo-
wiązań, zatrzyma się, nie będzie
pracować. Zatem przykład ten
dość dobitnie, dość gospodarcze-
mi i całkowicie bezstronnemi
słowami wierzyciela _ wskazuje
na to, że budżety lat 1926-27 i
1927-28 stały poniżej normy kosz-
tów eksploatacyjnych, jakich wy-
maga każde państwo, aby żyć,
aby rozwijać się i bogacić. Po-
średni, dość wymowny dowód
zrozumienia tej prawdy daliście
panowie sami, uchwalając na rok
1928-29 i 1929-30 budżetywyższe,
nietylko. od ' przewidywań na
1927-28, ale i od rzeczywistych
wydatków na ten czas, tych właś-
nie wydatków, w których mieści
się całkowicie suma 562 miljony
pz" z których to prze-
roczeń można kuć broń poli-
czną wobec  nieoświeconych

tłumów, które jednak ekonomicz-
nie, gospodarczo musiały być
uzasadnione, skoro przekroczeń
żądał wierzyciel ofiarowujący pie-
niądze i skoro też same przekro-
czenia z czubkiem znalazły się w
ustawie budżetowej na rok na-
stępny.

Ponieważ ani budżet roku
1926 28, ani budżet roku 1930/31
nie przewiduje dopłat ze skarbu
państwa na wydatki osobowe
państwowych przedsiębiorstw ko-
munalnych i monopoli, zatem
słusznem jest przy badaniu róż-
nic ograniczyć się do budżetu
netto. Ogółem trzy pozycje, t. j.
spłata długów, zaopatrzenie eme-
rytów oraz inwalidów i podnie-
sienie uposażeń funkcjonarjuszy
państwowych dają razem zwyżkę
w wysokości 545,4 miljona zł.
Idźmy dalej: na reformę rolną
projektowano wówczas 30,33 miijo-
na, dzisiaj — 46,97 miljonów, na
budowę Gdyni wówczas — 12,63
miljona, dzisiaj—23,63 miljona, na
polską flotę handlową wówczas—
nic, dzisiaj—3,8 miljonėw, na bu-
dowę szkół powsz. wówczas--2 milj.

na lot-
nictwo cywilne wówczas—6,6 mil-
Jona, dzisiaj—23,42 miljona, na
tnictwo wojskowe wówczas —

13,63 miljoną, dziś—21,85 miljona,
na opiekę nad emigrantami wów-
czas—1,33 miljona, dzisiaj—4,26
„miljona, na budowę gmachów
szkół wyższych i średnich wów-
czas—2,67 miljona, dzisiaj—8 mil-
jonów, na departament kultury
i sztuki wówczas — 1,7 miljona,

dzisiaj — 3,85 miljona, na zao-
patrzenie mobilizacyjne wówczas
—52,1 miljona, dzisiaj —100,2 mil-

_  jona, oświata pozaszkolna wów-
czas—316 tys., dzisiaj — półtora

_ miljona i t. d.
Przykłady te możnaby mnożyć

dalej, ale zatrzymamy się na tych
bezspornych celach i niewystar-
czających wzrostach dotacyj na
owszechnie uznane potrzeby.
óżnica między rokiem 1927-28 i

1930-31 wynosi tu kwotę 183,86
miljonów. Dodając tę różnicę do
cyfry 545,4 miljona, które poszły
na spłatę długów i poprawę upo-

- sażeń, łączny bezsporny, usprawie-
dliwiony wzrost wydatków w roku

+

1930-31 w stosunku do 1927-28
wynosi 728,9 miljona zł.

Co wynika z badań, przyto-
czonych wyżej? Po pierwsze, jak
sądzę, należy odrzucić twierdze-
nie, jakoby budżet dwumiljardo-
wy, budżet roku 1926-27 był wo-
góle w Polsce możliwy. Jest on
poniżej naszego minimum egzy-
stencji.  Ograniczyć działalność
państwa do tej sumy — to zna-
czyłoby dezorganizować, rozprzę-
gać maszynę państwową. To co
było skutkiem katastrofy, nie mo-
że być regułą. Powtóre, należy
stwierdzić, że wzrost budżetu od
dwóch  miljardów do prawie
trzech miljardów był bez porów-
nania w większym stopniu wywo-
łany koniecznościami życia, niż
rozmachem twórczym rządu czy
Sejmu. Bo i to chcę podkreślić z
całym naciskiem: o ile odpowie
dzialność za wydatki rzeczywiste
obciąża tylko władzę wykonaw-
czą, o tyle odpowiedzialność za
wzrost budżetu jest podzielona
między rządem i Sejmem. Sądzę
nawet, że udział ciał ustawodaw-
czych jest tu raczej większy, niż
mniejszy, konstytucja bowiem na-
sza nie przewiduje żadnych ogra-
niczeń tych ciał, jeśli chodzi o
podnoszenie wydatków. Jeśli za-
tem ktoś chce poczytywać za
grzech rządom pomajowym, że
od roku 1926 do 1930 . budżet
wzrósł o !;, to winien zgodnie z
sumieniem stwierdzić, że jest to
grzech wspólny rządu i Sejmu.

Jak się panowie mogli z po-
przedniej analizy przekonać, po-
niżej 2.700 miljonėw już rozpo-
czynamy schodzić poniżej mini-
mum egzystencji. Jeśli zaś w tej
bardzo względnej nadwyżce 200
miljonów, która w tem czy owem
miejscu pozwala pracować nietyl-
ko dla dnia dzisiejszego, ale i dla
przyszłości, jeśli w ramach tej
nadwyżki udaje się coś niecoś
zaoszczędzić, to tyle jeszcze cze-
ka pilnych, palących, niezałatwio-
nych potrzeb, że niewątpliwie
każda oszczędność będzie osz-
czędnością na jednej pozycji,
aby zarazem silniej zadotować
drugą, schodzić bowiem do po-
ziomu czysto wegetacyjnego moż-
na wówczas tylko, gdy tego wy-
maga nieugięta konieczność.

Przeszłość i teraźniejszość u-
czy nas bardzo wymownemi de-
wodami, że i dziś w latach naj-
bliższych wydatki państwowe mu-
szą pozostać poniżej trzech mi-
ljardów.

Czcigodny i rzetelnie zasłużo-
ny dla skarbu polskiego p. pre-
mjer Grabski stwierdza (cytuję
dosłownie): Uchwalenie przez Sejm
w roku 1925 zwiększonego bud-
żetu miało zgubny bardzo wpływ
na oddzielne ministerstwa. Dwa
z nich zaraz w czerwcu i lipcu
zaczęły znacznie przekraczać su-
my budżetów miesięcznych. Wy-
tworzyła się opinja, że ja niepo-
trzebnie skąpię, podczas gdy Sejm
ma szeroką rękę. To przekrocze-
nie budżetów miesięcznych w
czerwcu i lipcu zwiększyło nad-
miernie ilość biletów zdawko-
wych w obiegu. Dzień 15 maja
1925 roku należy uznać za żałob-
ny dzień w dziejach naszej sana-
cji skarbowej. Był triumf lekko-
myślności Sejmu”.

Sądzę, że nie wezmą mi pa-
nowie za złe przytoczenia tej
krótkiej cytaty, gdy wedle tego,
co widzę, oświadczenia p. premj.
Grabskiego są drukowane dziś na
czołowych miejscach prasy ża-
równo prawicowej, jak i lewico-
wej. Może zatem i to oświadcze-
nie znajdzie sobie właściwe
miejsce. Pragnąłbym, aby się tak
stało z tego względu, że świado-
mość konieczności utrzymania
dziś i prawdopodobnie w latach
najbliższych budżetu państwa po-
niżej 3 rniljardów jest przykaza-
niem, które wniknąć winno w
umysł każdego obywatela.

Wydaje mi się, że analiza,
przeprowadrona poprzednio, daje
nam odpowiedź dość jasną na
wstępie pytanie: w jakich grani-
cach wahać się winna wysokość
budżetuPO w czasie
najbliższym? Granicę minimalną,
granicę wegetacyjną egzystencji
stanowi suma 2.700 miljonów,
granicę maksymalną, której prze-
kroczyć bez niebezpieczeństwa
nie wolno, stanowi suma 3 mil-
jardów. Łatwo jest tu powiedzieć,
że między kwotą 2.700 miljonów,
czyli kwotą minimalną, a kwotą
2.935 miljonów, zgłoszoną w
wydatkach na rok przyszły jest
jednak zgórą 200 miljonów róż-
nicy, skąd możnaby poczerpnąć
na palące potrzeby, choćby
na podwyżkę poborów urzgdni-
czych. Będą panowie wspólnie z
rządem szukać możliwych oszcze-
dności w preliminurzu — jest to
rola komisji budżetowej. Chciał-
był przecież rozproszyć zgóry
możliwie nieporozumienia. Nie wy-
liczyłem bowiem przy porówna-
niu budżetu 1927—28 z prelimi-
narzem na rok 1930—31 całego
szeregu wydatków równie po-
trzebnych, jak wyliczone, które
pochłaniają w znakomitej mierze
tę różnicę. Na samo kontynuo-
wanie inwestycyj zaczętych, któ-
rych przerwać nie można bez
marnowania majątku narodowego
przewidywana jest w budżecie na

rok przyszły suma 62,8 miljonów
zł. Rzecz prosta, nie licząc dróg
i mostów, szkół powszechnych i
tego wszystkiego, co już wymie-
niłem w porównanu poprzedniem.

Jeśli uwzględnić wzrost kosz-
tów szeregu wydatków admini-
stracyjnych, to napewno owe
200 miljonów zł. skurczy się do
bardzo nikłej sumy, co zresztą
sprawdzą panowie sami przy swej
pracy.

Jeżeli jednak ważnem jest
zdanie sobie sprawy z koniecznej
i możliwej wysokości budżetu
państwowego, jego obecnych gra-
nic, to niemniej potrzebnem każ-
demu obywatelowi jest zorjento-
wanie się w wewnętrznej kon-
strukcji tego budżetu, w rozkła-
dzie wydatków. Pozwolą panowie,
że w bardzo wielkim skrócie
przerobię tę analizę.

Są przedewszystkiem dwa bud-
żety, w których wszelkie oszczę-
dności, gdyby były znalezione,
powinny zostać obrócone na zwy-
żkę innych wydatków w tychże
budżetach. Są to budżety wojska
i oświaty. Wykazałem panom, jak
wielkiemu ograniczeniu, w poró-
wnaniu do stosunków przedmajo-
wych, uległ budżet Ministerstwa
Spraw Wojskowych, bez szkody
dla obronności państwa. Wydatki
zatem na wojsko i na oświatę,
uważać należy za wydatki opan-
cerzone, których zmniejszać po
to, aby osiągnąć kwoty na inne
dowolne cele, w niepodległej Pol-
sce, nie wolno. Wojsko kosztuje
nas 837 miljonów zł., oświata :—
458 miljonów, oba te minister-
stwa razem — 1.295 miljonów zł.,
Wszystkie inne ministerstwa po-
traktuję globalnie. Dzielę ich wy-
datki na ściśle ustawowe, w któ-
rych nic zmienić nie można bez
zmiany obowiązującego ustawo-
dawstwa. Wydatki te we wszyst-
kich działach budżetu, poza woj-
skiem i oświatą, wynoszą 1.089
miljonów zł. Wydatki oparte na
ustawach, jak np. wydatki z tytu-
łu wykonania umów międzynaro-
wych, żywienie żołnierzy, Korpu-
su Ochrony Pogranicza, umundu-
rowanie funkcjonarjuszy państwo-
wych, odbudowa kraju, opieka
nad inwalidami i t. d., wynoszą
207 miljonów.

Kontynuowanie zaczętych inwe-
stycyj, wymaga, przy rachowaniu
w bardzo skromnym rozmiarze
67,6 miljonów. Nowe inwestycje
przewidziano w budżecie roku
1930/31 w skromniutkiej sumie
13 miljonów. Wszelkie zatem in-
ne, wynoszą w budżecie admini-
stracji kwotę zaledwie 241,4 mil-
jonów złotych. Cyfry powyższe
obliczone są globalnie dla wszy-
stkich resortów, wyjąwszy wojsko
i oświatę.

Cóż nam daje ta analiza? Wy-
kazuje ona, jak dalece ograni-
czona jest swoboda dzialania za-
równo ministra skarbu, jak i po-
szczególnych ministrów, jak wresz-
cie i Sejmu przy układaniu, po-
prawianiu i przebudowie budżetu
oraz tego, co z budżetem jest
związane, W tych 240 miljonach
mieszczą się te same wypadki
wszystkich ministerstw, prócz woj-
ska i oświaty, które stanowią ża-
zwyczaj najłatwiejsze pole do na-
rzekań i sarkań, przedewszystkiem
fundusze dyspozycyjne w ogólnej
kwocie 13.475 tysięcy, dalej pod-
róże służbowe, przesiedlenia, wy-
datki biurowe, wydawnictwa ect.
Prócz tego wszakże suma 240 mil-
jonów mieści w sobie i wszelkie
wydatki inne, poza zanalizowane-
mi wyżej ustawowemi i inwesty.
cyjnemi.

Dzieląc sumę 240 miljonów
na wydatki oglądane najmniej
przychylnem okiem, to jest ściśle
administracyjne oraz wszelkie in-
ne, otrzymamy ściśle administra-
cyjnych 1091, miljona, wszyst-
kich innych 131,9 miljona.
pię, by wśród szanownych panów
było wielu zwolenników zmniej-
szenia dotacyj, wyliczonych tu
przezemnie pod nazwą innych
wydatków. Pozostaje zatem do
redukcji jako ten łup, który mo-
żna szarpać i nad którym można
się znęcać z budżetu prawie trzy-
miljardowego malutka kwota 1
miljonów. Wątpię, by którykol-
wiek z panów zechciał przypuś-
cić, by analizując już nie przez
lupę, lecz przez mikroskop tę
kwotę można było tam znaleść
wystarczające pokrycie naprzykł.
na zwyżkę uposażeń urzędniczych
lub na przyśpieszenie wykonywa-
nia reformy rolnej.

Niema dziś w budżecie żadnej
rozrzutności, którą można po-
wściągać. Kiedy po ścisłej i
możliwie sumiennej analizie bud-
żetu, uczynionej zbliska po raz
pierwszy, zobaczyłem cyfry, zdu-
miała mnie dysproporcja między
kampanją prasy prowadzoną prze-
ciwko rzekomej rozrzutności i
rzeczywistością. Jako  niespe-
cjalista w sprawach budżetowych,
nie zdawałem sobie uprzednio
sprawy, że można było pisaći
deklamować tak długo i tak
wzniośle o sumie, która nie star-
czyłaby nawet na to, by każde-
mu obywatelowi Rzeczypospolitej
dać w ręke jednorazowo po zło-
tówce.

Budżet na rok następny jest
tylko fragmentem, jednym z roz-
ziałów księgi rozwoju gospodar-

czego Polski. Jeśli zechcemy wy-
biec myślą naprzód i szukać roz-
wiązania na piekące nas potrzeby
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nie w najbliższej, lecz w dalszej
przyszłości, sądzę, że trzeba to
sobie powiedzieć otwercie, iż
uporządkowanie ostateczne sto-
sunków budżetowych w państwie
leży w znaczniejszym stopniu po
stronie dochodowej, niż po stro-
nie wydatkowej.

Po naprawie budżetu wojsko-
wego, jaka dokonana została po
maju 1926 roku, drugiem zagad-
nieniem, którego szczęśliwe roz-
wiązanie może juź w znacznym
stopniu zmienić naszą sytuację,
iest zagadnienie kolei państwo-
wych. Jeśli ten olbrzymi aparat
gospodarczy przystosuje się do
nowych zadań ekonomicznych,
jakie postawiło przed nim zjed-
noczenie ziem polskich, . jeśli
przebuduje sięi usprawni tech-
nicznie, wówczas zwykłe, niskie
odsetki odrzucane przez majątek,
jaki koleje polskie reprezentują,
byłyby już pozycją wielokrotnie
wyższą, niż wszystkie możliwei
niemożliwe „oszczędności, jakich z
takim nakładem sił szukali po-
szczególni ministrowie, szukałem
ja, a teraz szukać będą panowie.

* +

Po przemówieniu kierownika
Ministerstwa Skarbu zabrał głos
sprawozdawca poseł Rybarski (Kl.
Narodowy), który w obszernym
referacie omówił preliminarz bud-
żetowy Ministerstwa Skarbu, ana-
lizując stronę dochodową tego
resortu. Mówca porusza dochód
z monopolów i podatków, pod-
kreślając, że w roku bieżącym
dochody nie wykazują /wyraźnej
tendencji zwyżkowej i uważa za
doniosły postulat kwestję wzmoc-
nienia kontroli skarbowej. Prze-
chodząc do przedsiębiorstw pań-
stwowych i banków, referent za-
trzymuje się diużej nad działalno-
ścią Banku Gospodarstwa Krajo-
wego i zgłasza rezolucje, w któ-
rych 1) domaga się powołania
podkomisji, złożonej z 5 człon-
ków, która zaznajomi się z dzia-
łalnością banków państwowych
i przedłoży przy trzeciem czyta-
niu budżetu swe wnioski komisji,
2) Wzywa Ministerstwo do przed-
łożenia komisji przed trzeciem

czytaniem: a) bilansów i rachun-
ków strat i zysków specjalnych
funduszów skarbowych, admini-
strowanych przez B. G. K., jak
rėwniež bilansu sum obrotowych,
b) sprowadzania ze stanu i ren-
towności przedsiębiorstw przemy-
słowo-handlowych, których skarb
względnie B. G. K. jest wspólni-
kiem lub współwłaścicielem, c)
sprawozdania z wysokości i spo-
sobu rozdziału sum przyznanych
urzędnikom względnie przez nich
otrzymywanych w postaci tantjem,
wynagrodzeń za udział w posie-
dzeniach i t. d. z tytułu delegacji
do władz lub sprawowania kont-
roli różnych instytucyj lub spółek
akcyjnych, kredytowyćh, przemy-
słowych i handlowych. Pozatem
mówca proponuje szereg popra-
wek i zmian w preliminarzu bud-
żetowym Ministerstwa Skarbu. Na
tem posiedzenie zamknięto.

* T *

Podczas dyskusji, odpowiada-
jąc na pytanie posła Kwapińskie-
go, w sprawie podatków min.
Matuszewski zaznaczył, że może
tylko wyrazić swój osobisty po-
gląd w tej mierze, gdyż decyzji
Rady ministrów w tych sprawach
jeszcze niema. Minister oświadcza,
iż zgodnie z powszechną opinją
w tym ciężkim roku podwyžsza-
nie podatków będzie niemożliwe
poza drobnemi podatkami. Co
do reformy podatkowej, to należy
być niesłychanie ostrożnym O ile
rok przyszły będzie prawdopo-
dobnie dla płatnika łatwiejszy,
od roku bieżącego, to z tego sa
mego powodu dla skarbu będzie
trudniejszy i nie nadaje się dla
szerokiej reforrny podatko-
wej. Obecnie w _ Minister-
stwie Skarbu są trzy projekty.
Pierwszy dotyczy zniżki podatku
cd kapitalu i rent, drugi— zniżki
podatku obrotowego, trzeci zaś—
komasacji terminów płatności po-
datku gruntowego, składki ognio-
wej i dodatku komunalnego do
podatku gruntowego. Opinie ór-
ganizacyj społecznych już wpły-
nęły i za 8 do 10 dni decyzja
rządu w tym przedmiocie będzie
gotowa.

W przeddzień doniosłych obrad politycz-
nych w Londynie.

Cele i zadania iondyńskiej konferencji morskiej-—Daniosłe tło
polityczne.—Pięć najpotężniejszych mocarstw światowych dacy-
dować będzie o swem stanowisku. — Porozumienie czy dalsze

tarcie? Liczne przeszkody, które stoją jeszcze na drodze do
zgodnych decyzyj.

Londyn, koniec grudnia.
Z pośród spraw, o których w

chwili obecnej najżywiej dysku-
tuje się w międzynarodowych ko-
łach politycznych, wybija się bez-
sprzecznie na plan pierwszy: wiel-
ka konferencja morska, zwołana
na połowę stycznia do Londynu
przy wspępudziie Anglji, Francji,
Włoch, Stanów Zjednoczonych i
Japonji. Oficjalnym tematem tej
konferencji mają być kwestje roz-
brojenia morskiego, oraz łączące
się z tem zagadnienie równowagi
flotowej największych mocarstw
na oceanach światowych. Poza
terni oficjalnemi tematami kryją
„się jednak doniosłe cele politycz-
ne, od których niewątpliwie zale-
żeć będzie, w jakim kierunku
potoczy się cała niemal polityka
zagraniczna głównych mocarstw
świata, oraz w jakich nastrojach
i tendencjach rozwijać się bedą
w najbliższej przyszłości koncep-
cje polityczne, decydująceo ogól-
noświatowej sytuacji politycznej.
Twierdzenie to nie jest wcale
przesadnem. Od tego bowiem,
jak na konferencji londyńskiej
ułoży się kwestja rozbrojeniowa i
równowagi morskiej zależnym
jest w pierwszym rzędzie stosu-
nek polityczny Anglji i Stanów
Zjednoczonych, dalej stosunek
Stanów Zjednoczonych do Japo-
nji, oraz wreszcie wzajemne sta-
nowisko Anglji, Francji i Włoch
wobec siebie.

Wytłomaczenie tego stanu rze-
czy jest dość proste. Jeśli chodzi
o Fnglję i Stany Zjednoczone—
to kwestja uzyskania porozuinie-
nia morskiego pomiędzy temi
dwoma mocarstwami łączy się
ściśle z tem, czy rząd angielski i
amerykański zajmą wobec siebie
życzliwe i harmonijne stanowisko,
czy też trwać będzie pomiędzy
obydwoma mocarstwami dalszy
wyścig w budowie coraz to no-
wych okrętów, który powoduje
coraz silniejszą zawiść i nieufność
pomiedzy Londynem a Waszyng-
tonem. Oczywiście, iż brak poro-
zumienia musiałby wpłynąć za-

równo na całokształt angielskiej,
jak i amerykańskiej polityki za-

granicznej, — ałbowiem obydwa
mocarstwa szukać musiałyby wów-

czas sobie innych sojuszników
dla poparcia swych interesów. A
to nie mogłoby oczywiście pozo-

stać bez wpływu na ogólnoświa-
tową sytuację polityczną. Tak by-
ło też niedawno, gdy poprzedni
rząd angielski, stojący pod kie-
rownictwem Baldwina, zawarł
ścisłe porozumienie z rządem

francuskim dla poparcia stano-

wiska Anglji wobec Stanów Zjed-

noczonych. Francja zobowiązała

się wówczas popierać żądania

Anglji w sprawie rozbrojenia na

morzach, — Anglja zaś wzamian

za to ofiarowała Francji swą po-

moc w odpowiedniem  regulowa-
niu żądań francuskich w stosun-
ku do Niemiec. Ten sojusz fran
cusko-angielski odbił sięwówczas
potężnem echem w całym świe-
cie politycznym—i przez dłuższy
czas ciążył on też nad ogólną
sytuacją polityczną w Europie.

Rząd robotniczy Mac Donalda,
który objął w Fnglji władzę po
premjerze Baldwinie, zmienił naj-
zupełniej stanowisko Anglji w tej
sprawie. Porozumienie z Francją
zostało anulowane. Nowy rząd
angielski zwrócił się natomiast
do Stanów Zjednoczonych z pro-
pozycją bezpośredniego uregulo-
wania sprawy zbrojeń morskich.
Rokowania, jakie w tym kierun-
ku rozpoczęły się pomiędzy pre-
mjerem Mac Donaldem a prezy-
dentem Hooverem doprowadziły
też do częściowego złagodzenia
naprężonych stosunków pomię-
dzy Anglją a Stanami Zjednoczo-
nemi—i obecna konferencja lon-
dyńska ma też ostatecznie zade-
cydować o ewentualnem porozu-
mieniu rządu angielskiego i ame-
rykańskiego.

Losy konferencji londyńskiej
zadecydować mają również w tym-
samym stopniu o wzajemnym
stosunku Francji i Włoch, oraz
w dalszym ciągu o stosunku Sta-
nów Zjednoczonych wobec Japo-
nji. | między temi mocarstwami
wzajemne porozumienie dopro-
wadzić może do częściowego
usunięcia tarć. Niepowodzenie zaś
konferencji londyńskiej wzmocni.
niewątpliwie wzajemną nieufność
i wrogie tendencje. y

iztych też względów staje się
konferencja londyńska pierwszo-
rzędnem wydarzeniem  politycz-
nem, które odegrać może bardzo
doniosłą rolę w dalszem ukształ-
towaniu się międzynarodowej sy-
tuacji politycznej.

Wśród jakich jednak horosko-
pów zbiera się konferencja lon-
dyńska? Przyznać należy, iż ho-
roskopy te nie są zbytnio po-
myślne. Wizyta premjera Mac-
donalda w Waszyngtonie otwo-
rzyła wprawdzie drogę do poro-
zumienia angielsko-amerykańskie-
go, zwłaszcza w kwestji równo-
rzędnego stanowiska floty Anglji
i Stanów Zjednoczonych. Mimo
to jednak bardzo silną trudność
stanowi w dalszym ciągu sprawa
tak zwanej „wolności mórz”.
Amerykanie domagają się bowiem
zwolnienia wszystkich mórz z pod
kontroli poszczególnych państw.
Na żądanie to Anglia zaś nie
może się pod żadnym warunkiem
zgodzić, albowiem kontrola nad
poszczególnemi odcinkami mor-
skiemi, które znajdują się w posia-
daniu Anglji,—jest podstawą an-
gielskiej potęgi kolonjalnej. | oto
jest pierwsza trudność, „jaka stoi
przed konferencją londyńską.

IA eED T

Dalszą przeszkodę twotzy spra-
wa zniesienia. łodzi podwodnych,
oraz kwestja uzbrojenia dla mniej-
szych okrętów. O ile w tej dzie-
dzinie pomiędzy Fnglją a Stana-
mi Zjednoczonemi zdołano już
doprowadzić do porozumienia,—
o tyle dla Francji są
niemożliwe do przyjęcia. Francja
bowiem przykłada mniejszą wagę
do wielkich krążowników— nato-
miast ważniejsze są dla interesów
francuskich łodzie podwodne i
małe torpedowce, które odgry-
wają poważną rolę w obronie
wybrzeży francuskich i stanowią
dogodne połączenie pomiędzy
Francją a kolonjami zamorskiemi.
lz tych też względów występuje
rząd francuski przeciwko zniesie-
niu łodzi podwodnych, co tworzy |
oczywiście silną trudność w mo-
żliwości osiągnięcia porozumienia.

Następną przeszkodę stanowi
kwestja ogólnego stosunku floty
Angljj i Stanów Zjednoczonych
wobec sił morskich Japonji. Na
konferencji waszyngtońskiej w r.
1922 ustalony został ten stosunek
w następującej formie: 5—: 5—:
—3. A zatem Anglja i Stany Zje-
dnoczone po 5 punktów — Japo-
nja zaś 3 punkty. Rząd japoński
występuje obecnie jednak z żą-
daniem przyznania mu znacznie
wyższego kontyngentu, a to w for-
mie stosunku: 10—: 10—: 7—
Przeciwko temu żądaniu wystę-
pują jaknajenergiczniej Stany Zje-
dnoczone, dla których zbyt silna
flota japońska jest ustawicznie
powodem licznych obaw inie-
chęci. ł oto jest trzeci główny
punkt sporny, stojący przed kon-
ferencją londyńską.

Na ostatnim wreszcie planie
stoi sprawa siosunku Francji i
Włoch. Rząd włoski domaga się
przyznania mu. takiego samego
parytetu flotowego, co i Francji.
Przyczyną tych żądań włoskich
jest rywalizacja Włoch i Francji
na morzu Sródziemnem. Francja
jednak, która poza morzem Sród-
ziemnem posiada jeszcze liczne
kolonje, rozsiane i na innych
oceanach.— nie może oczywiście
zgodzić się na 7byt silną. rozbu-
dowę floty włoskiej, działającej
wyłącznie tylko na morzu Śród-
ziemnem. | dlatego też porozu-
mienie włosko-francuskie staje się
również problemem dość trudnym.

Niezbyt zatem łatwe zadania
czekają konferencję londyńską.
I dlatego też w stronę Londynu

te punkty |

 

 
kierują się tem silniej oczy całego »
niemal świata politycznego. Kon-
ferencja londyńska w silniejszej
bowiem mierze, niż tocząca się
równocześnie niemal konferencja
haska, zadecyduje o dalszej sy-
tuacji politycznej pomiedzy naj-
potężniejszemi mocarstwami świa-
toweini. St. Brz.

KALTAS

Z ostatniej chwili.
Jak reaguje publiczność po-

łudniowa.
MARSYLJA, 2.1. (Pat). W cza-

sie meczu bokserskiego  publicz-
ność, niezadowolona ze sposobu
prowadzenia walki, zaczęła gwał-
townie demonstrować, łamiąc
krzesła i barjerę oraz niszcząc
ring sportowy. Zawezwana straż
pożarna zapobiegła podpaleniu
przez publiczność zdemolowanych
urządzeń.

Powrót Leona Daudeta.
PARYŻ, 2.1. Leon Daudet przy-

był dzisiaj o godz. 13na dworzec
północy. Na peron dopuszczono
jedynie członków komitetu dy-
rekcyjnego „fiction Frangaise“,
dziennikarzy i przyjaciół Daudet.
pićsa 5

INTROLIGATORNIA
„DZIENNIKA WILEŃSKIEGO"
MOSTOWA Nr. 1. TELEFON Nr. 1244

OPRAWY KSIĄŻEK, ROCZNIKÓW,
KSIĄG BUCHALTERYJNYCH
IINNE ROBOTY. WYKONANIE
STARANNE. CENY PRZYSTĘPNE.
OTWARTA OD 8-ej DO 4-ej POP.

GIEŁDA
WARSZAWA, 2.1. (Pat.).

Waluty i dewizy:
Dolary 8,88—8,90—8,86.
Belgja 124,51—124,82--124,20.
Holandja 358,96—359.86—358,06. |
Kopenhaga 238,55—239,15—237,95.
Londyn 43,42—43,53—43,31.
Nowy York 8,879—8,899—8,859.
Paryż 35,05—35,14—34,96.
Praga 26,33—26,39—26,27.
Szwajcerja 172,78—173,21—172,35.
Wiedeń 125,27—125,58—124,96.
Włochy 46,59—46,71—46,47.
Marka niemiecka 212,42.
Gdańsk 173,61.
Nos York (kabel) 8,899—8,919—8,879,

apiery procentowe:
Pożyczka inwestycyjna 119—119,25,

5  konwersyjna 49,75, 8', L. Z. Banku
Gospodarstwa Krajowego i Banku Rol-
nego, obl. Banku Gosp. Krajowego94,
tesame7; 83,25, 4!,', ziemskie 48 —
47,75, B „ warszawskie 67,75, 8%, Czę-
stochowy 58,75, 10” Lublina 71,75, 8*/,
Piotrkowa 53,75, 10'/„ radomia 72.

Akcje:
Bank Dyskontowy 125, Zachodni 80,

Spółek Zerobk. 78,50, Chorodów 150,
Lilpop 37, Starachowice 2],25, Haber-
busch 104,50, Łazy 5,
Ciągnienie pożyczki prem-

jowej.
WARSZAWA, 2.1. (Pat). Dnia

  

-

2 bm. odbyło się ciągnienie 5-ej
premjowej pożyczki  dolarowej
serji drugiej. Główniejsze wygra-
ne padły na NeNe 8 tysięcy dola-
rów — Ne 465.259, 3 tysiące —
61.687, tysiąc dolarów — 769.547,
441.074, 750.375, 141.517, 590.262,
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Z PRASY LITEWSKIEJ
„Rytas“ o państwowości.

„Rytas* nawołuje w artykule
wstępnym do patrjotyzmu i więk-
szego poczucia państwowości, ilu-
strując swój apel paru przykłada-
mi, gdzie rozminięto się z zasadą
państwowości.

Przedewszystkiem, zdaniem pi-
sma, nie wytrzymuje krytyki pod
względem państwowości, akcja
poniewierania sejmu, który, bądź
co bądź, zdziałał dla państwa
wiele. Fikcja ta zwłaszcza, kom-
promituje nas wobec zagranicy,
która przestrzega ustroju parla-
mentarnego.

Drugi przykład rozminięcia się
z zasadami państwowości, pismo
widzi w akcji rozpoczętej prze-
ciwko duchowieństwu i organiza-
cjom katolickim, akcji całkiem
nieuzasadnionej i bezpodstawnej.

Konkurencja.
Pod tym tytułem „Liet. Žin.“

nawiązując do zatargu między na-
rodowcami, a duchowieństwem,
pisząc m. in.:

„Ciekawa rzecz, jakie są przy-
czyny, skutkiem których doszło
do zatargu między klerykałami, a
narodowcami, aczkolwiek obie
grupy chcą uchodzić za katoli-
ckie.

Rozumie się, że katolicyzm,
jako taki, gra tu poślednią rolę.
Jest to raczej rywalizacja grup
politycznych.

Kiedy 17 grudnia 1926 r. za-
warto „święte przymierze* mię-
dzy chrz.-demokracją, a narodow-
cami, przeciwko demokracji, każ-
dy z kontrahentów miał na wzglę-
dzie wykorzystać drugiego, celem
zagarnięcia nieograniczonej wła-
dzy. Narodowcy jednak dowiedli
większego sprytu. Wycisnęli z
chrz.-demokracji wszystko, co się
tylko dało, by ich następnie usunąć
od steru władzy i przekazać je-
dynie drugorzędne obowiązki.

Zasadą jednak chrz. demo-
kracji jest panować, a nie być
drugorzędnymi katolikami. To też
przechodzą oni do opozycji i
znów przypominają o swym „de-
mokratyzmie", który w swoim
czasie dał im sposobność do nie-
demokratycznego panowania i
który był. zapoznany w dobie
grudniowej.

*W szkole a nawet wśród du-
chowieństwa rozpoczyna się wal-
ka narodowcėw i chrz,-demokra-
tów o rozwój wpływów gartyj-
nych.

Z pomocą duchowieństwu li-
tewskiemu przychodzi również
kurja rzymska. Obecnie walka ta
zaostrza się, gdyż rywale nie chcą
pójść wzajemnie na ustępstwa..."

A tymczasem, kończy swe wy-
wody „Liet. Żin.* „sytuacja kraju
staje się coraz trudniejszą wobec
komplikacji zarówno w polityce
zagranicznej, jak i stosunkach
wewnętrznych”.

TEATRY MIEJSKIE.
WIELKI.

„Szalona Noc Sylwestrowa” re-
wja na powitanie Nowego

' Roku.
Pod znakiem muzyki, tańca,

piosenki i humoru żegnało Wilno
stary rok w teatrze na Pohulan-
ce. Tłumy wypełniły widownię,
balkony przejścia i dostawiony
rząd krzeseł na parterze. Wiado-

że każde widowisko w noc

 

mo,
Sylwestra spodziewać się mbże
powodzenia, gdyż każdy owej
nocy zabawić się pragnie i witać
Rok Nowy w towarzystwie  bliz-
kich i przyjaciół czy choćby zna-
jomych.

Artyści naszych teatrów do-
wiedli, że nie brak im inwencji
w organizowaniu podobnie uroz-
maiconych widowisk, że nietylko
żywe słowo z którego ich już
znamy, ale zarówno  špiew,
wdzięczny czy ekscentryczny ta-
niec,aco dziwniejsza i sztuki akro-
batyczne—nie są im obce, że nie

im tak pomysłów jak hu-
moru i że mając jednocześnie
z orgenizowaniem moc czasu
pochłaniającej rewji, próby z dwu
sztuk nowych i występy co wie-
czór a nawet po dwa w dnie
świąteczne—setnie pracowoć po-

Rewja Sylwestrowa składała
się 2 części o przeszło 20-stu
numerach a mianawicie: scenek
charakterystycznych jak: „Ostatni
matołek" (pełen zabawnych „ka-
wałów*) „Podwórze* „Chaplini
Coogan*, „Przybyli ułani”, jed-
nego skaetcha „Kanarki“, dwu
wielkich numerów zespołowych
na zakończenie każdej z części
oraz wielkiej rozmaitości tańców
ze śpiewem i bez.

Do najładniejszych należał „„Ma-
zur* odtańcz. pp. Niwińską i Kar-
pińskiego, „Trio Zet* (Niwińska,
Karczewski, Karpiński i „Gėralski“.

Ogólną wesołość
scenka mimiczna, jakby z filmu
wyjęta: „Chaplin i Coogan”, w
której udział brali malutkie 4 let-
nie bobo, oraz Karczewski, Kempa
i Pichelski. Nieco drastyczny
skaetch: „Kanarki”, odegrali z
temperamentem i humorem pp.
Eichlerówna, Ciecierski, Ziembiń-
ski. Fomeryczny śmiech wzbu-
dziła scenka podwórzowa (miej-
scami też nieco w interpret. p. Jaś-
kiewicza pieprzna, z łatwością moż-
naby pominąć słowa kury), w której
udział bierze 5-ro „artystów” po-
dwórzowych, z panną Marjanną,
produkujących sztuki podwórzowe
na dywaniku.

wywołała

Bid ANNA

Jednym z bezwzględnie naj-
udatniejszych numerów był mo-
nolog „Pankracy czy Bonifacy”
świetnie wypowiedziany przez p.
Łubiakowskiego, pełen wybornych
aktualji, przeważnie „miejskich”.
P. Szurszewska z głębokiem liryz-
mem, w swym dźwięcznie brzmią-
cym głosie, odśpiewała piosenkę
„Pensylwanja”, p. Kamińska w ło-
buzerskiej piosence „O la la!”,
miała dobre zacięcie „gamin'a”.
„Tango" odtańczyła p. Barskai
Pichelski dość ciekawie.

Zresztą nie sposób wyliczać
każdego numeru, którą „Szalona
Noc” zaprodukowała, dodać tyl-
ko jeszcze należy, że dyr. Zelwe-
rowicz,fjporwany snadź humorem
kolegów, przemówił w między-
czasie wesoło i dowcipnie z przed
kurtyny.

Z dwu conferencierów, szcze-
gólniej miłem ujmowaniem tema-
tu, oraz urniejętnością w nawią-
zywaniu kontaktu z publicznością
i dobrym smakiem conferencier-
ki wyróżniał się p. -Wyrwicz-Wi-
chrowski.

Po rewji ogromne powodzenie
miał bufet, urządzony na kury-
tarzach, okalających widownię,
oraz tańce, które przy głośnikach
radjowych trwały do białego dnia
na foyer. Pilawa.
 

 

 

KR
Wiadomości koście!ne.

— Nabożeństwa noworocz-
ne. W dziesięciu świątyniach wi-
leńskich o północy odbyły się
nabożeństwa na intencję nowego
roku. Ogromne rzesze wiernych
wypełniły kościoły o tej godzinie,
by po chrześcijańsku zakończyć
rok stary i spotkać nowy.

Najuroczyściej odbyło się spo-
tkanie nowego roku w Bazylice
Metropolitalnej. Już we wtorek,
o godz. 5-ej odbyły się solenne
nieszpory, oraz adoracja Przenaj-
świętszego Sakramentu, która
trwała aż do północy. J. E. ks.
Arcybiskup Metropolita Wileński
celebrował pontyfikalną Mszę św.,
podczas której okolicznościowe
kazanie wygłosił ks. kan. Leon
ebrowski.

Sprawy administracyjne.
— Życzenie noworoczne dla

Pana Prezydenta Rzeczypospo-
litej, W dniu Nowego Roku,
1 stycznia 1930 o godz. 13-ej ze-
brali się w Pałacu przedstawiciele
wszystkich wyznań, szefowie władz
cywilnych i sądowych dowódcy
wszystkich jednostek samodzie|l-
nych, przedstawiciele ciał ustawo-
dawczych, reprezentanci samo-
rządu m. Wilna, Uniwersytetu Ste-
fana Batorego, świata dziennikar-
skiego i literackiego, licznych
organizacyj i stowarzyszeń spo-/
łecznych, naukowych, artystycz-
nych, młodz. akademickiej, przed-
stawiciele Związku  Organizacyj
Wojskowych i w. in. Zebrani w
liczbie kiłkuset osób, złożyli na
ręce wojewody Raczkiewicza ży-
czenia Noworoczne dla Pana Pre-
zydenta Rzeczypospolitej.

— Zmiany personalne. Z
dniem 1 stycznia 1930 r. zostali
awansowani w  Ulrzędzie Woje-
wódzkim Stanisława Zawadzka do
VII st. sł, Ryszard Huszcza do
VII st. sł., Zygmunt Cydzik do
VIII st. sł, Antoni Wendorff do
IX st. sł., Felicjan Rzeczycki do
X st. sł. W starostwach: Mirosław
Nowicki w Starostwie Grodzkiem
w Wilnie do VIII st. sł, Leon
Rzeczycki, w starostwie dziśnień-
skim do IX st. sł., Franciszek Bo-
bowski w starostwie postawskiem
do 1X st. sł, Jadwiga Godwodo-
wa w starostwie grodzkiem w
Wilnie do IX st. sl, Honorat Ko-
ryzno do X st. sł.. Arkadjusz Cy-
wiński w starostwie grodzkiem w
Wilnie do X st. sł., p. Antoni
Rudziński w starostwie wileńsko-
trockim do X st. sł., Andrzej
Niemczynowicz, w starostwie po-
stawskim do X, Gurjusz Golow-
czyński w starostwie dzišnien-
skiem do XI, Witold Abakano-
wicz w starostwie wilejskiem do
XI st. sł.

Przeniesieni
Jerzy Suchorski,

zostali službowo:
referendarz VII

ONIKA.
w Wilnie w obręb województwa
tarnopolskiego, Adam Chitry, re-
ferendarz VII st. st. i zastępca
starosty święciańskiego na stano-
wisko starosty w Nisku woje-
wództwa lwowskiego, Feliks
Szwarc asesor VIII st. sł. w sta-
rostwie wileńsko-trockiem w ob-
ręb województwa pomorskiego.

Sprawy miejskie.
— Posiedzenie komitetu ro-

zbudowy. W przyszłym tygodniu
odbędzie się w lokalu Magistratu
posiedzenie Kormitetu rozbudowy
m. Wilna. Na porządku dziennym
sprawa kredytowa na rozbudowę.

(as)
— Posiedzenie Rady Miej-

skiej. We czwartek 16 b. m. w
lokalu Magistratu m. Wilna odbę-
dzie się posiedzenie Rady Miej-
skiej. Na porządku dziennym 12
spraw bieżących. (as)

Handel i przemysł.
— 2 lzby Przemysłowo-Han-

dłowej w Wilnie. Izba Przemy-
słowo-Handlowa w Wilnie, przy-
pomina płatnikom podatku prze-
mysłowego, iż termin dla wyku-
pienia świadectw przemysłowych
i kart rejestracyjnych na rok 1930
upłynął z dniem 31 grudnia 1929
roku. Na skutek okólnika Mini-
sterstwa Skarbu z dnia 28.X1.1929
roku, powyższy termin bezwarun-
kowo nie będzie przedłużony, zaś
władze skarbowe mają bezzwło-
cznie przystąpić do lustracji
przedsiębiorstw, obowiązanych do
nabycia świadectw  przemysło-
wych. lzba zwraca uwagę, iż oso-
by prowadzące przedsiębiorstwa
bez świadectw przemysłowych,
ulegną karze pieniężnej od 3—20
krotnej kwoty nieuiszczonej za
świadectwo, osoby zaś, utrzymu-
jące składy bez kart rejestracyj-
nych—karze do wysokości 3-kro-
tnej opłaty należnej za kartę re-
jestracyjną.

— Ožywiony ruch tranzyto-
wy. W ciągu ostatnich dwóch de-
kad na terenie Wileńskiej Dy-
rekcji Kolejowej panował znacz-
nie ożywiony ruch tranzytowy.

Przez stację graniczną Tur-
monty, do Łotwy przewieziono
54 wagony towarów i węgla. Do
Rosji sowieckiej, przez stacje
Stołpce, Zahacie i Olechnowicze,
przeszło 71 wagonów różnych to-
warów, wraz z węglem i maszy-
nami.

Do Prus Wschodnich, przez
Raczki, przewieziono 35 wagonów
różnych towarów i 45 drzewa.

(as)
Sprawy podatkowe.

—Słabe wpływy podatkowe.
W ciągu ubiegłego miesiąca do
kas miejskich wpłynęło zaledwie
80%, należnych podatków.

K WE BNOS|

tnicy podatki do kas Izby Skar-
bowej. Powodemopieszałościjest
kryzys sospodarczo-ekonomiczny,
oraz przypadające! święta.

Sprawy szkolne.
Zrzeszenie Komitetów

Rodzicielskich Szkół Powszech-
nych miasta Wilna organizuje
Wielką Loterję Fantową, Koło
Szczęścia i t. p, w dniach od 4
do 10 stycznia 1930 roku w_ lo-
kalu Kina Miejskiego przy ul.
Ostrobramskiej 5.

Dochód z tej imprezy prze-
znacza się na zakup ciepłego
ubrania dla biednej dziatwy Szkół
Powszechnych.

Z życia stowarzyszeń.
— Walne zebranie T-wa ho-

dowców gołębi pocztowych „Czu-
waj* odbędzie się dnia 4 b. m.
o godzinie 5-ej w lokalu p. Pre-
zesa T-wa, Chojnickiego, Kopani-
ca 12, m. 4.

Z życia cechów.
— Nowe Cechy. Dowodem

konsolidacji stanu rzemieślnicze-
go, postępującej nader powoli,
są powstające wciąż cechy (zwła-
szęza 'na prowincji).

Obecnie w stadjum organizacji
znajdują się mieszane cechy chrze-
ścijańskie w Nowych Swięcianach,
oraz w Smorgoniach. Pozatem
organizuje się w Wilnie żydowski
cech mieszany stolarzy, cieśli,
bednarzy i koszykarzy, oraz za-
wodów pokrewnych.

Sprawy żydowskie.
— Zerwanie rokowań o Ii-

kwidację strajku. Nocy oneg-
dajszej odbywały się pod przew.
pos. Wygodzkiego pertraktacje w
celu zlikwidowania strajku po-
wszechnego pzacowników handlo-
wycn żydowskich w Wilnie.

O godz. 4-ej nad ranem per-
traktacje zostały źerwane i obie
strony rozeszły się z niczem. Ko-
mitet strajkowy czyni starania w
celu rozszerzenia strajku—również
na Warszawę. W pierwszym rzę-
dzie wchodzą w grę pracownicy
firm ekspedycyjnych, wysyłają-
cych towary do Wilna.

Dobroczynność.
— Podziękowanie. Staropolskie,

serdeczne Bóg zapłać składa pp. Za-
wadzkiemuŻyndzie,Jurkiewiczowi,Odyń-
cowi Druetowi, Krakowskiemu i cukierni
Bronisławy za ofiarowane książeczki,za-
bawki, naczynia i ozdobne pierniki na
choinki urządzane w „Źródle Pracy i w
ochronie „Imienia Juzus“.

Zarząd Tew. Pań Miłosierdzia
Sw. Wincentego a Paulo.

Kronika policyjna.
— Wyrodna matka. W ogrodzie

przy .Placu Katedralnym znaleziono wczo-
raj trupa noworodka płci meskiej w
wieku ekoło 4 tygodni.

Widocznie naworodka  podrzuciła
wvrodna matka i wskutek zimna dziecko
zmarło. . (as)

— Kradzież czasopisma. Z miesz-
kania Mackiewicza (Benedyktyńska 6)
niejaki Malko Jan (Św, Mikołaja 3) skradł
59 tygodników  „Swiatewid“ wartości
59 zł. »

Sprawcę kradzieży zatrzymano. (as)

— Noworoczne harce samecho-
dowe. W dniu 1 b. m. autobus Nr. 38154,
prowadzony przez szofera J. Pławskie-
go (Sniegowa'34) wskutek nieostrożne-
goi nagłego skrętu przy zbiegu ulic
Końskiej i Wielkiej uderzył przejeżdża-
jącą dorożkę, należącą do J. Giedrysa
(Chocimska 55). Wskutek wypadku zo-
stała wybita szyba w autobusie i ciężko
pokaleczony koń.

— W.dniu wczorajszym na auto
szkelne inż. Froma wpadł przy zbiegu
ulic Mickiewicza i Wileńskiej autobus
Nr. 14420 prowadzony przez kierowcę
T. Leszka (Sołłańska 10). Auto przy
skręcie uderzyło o drzewo, zaś
wskutek gwałtownego zahamowania auto-
busu jedno z dzieci jadących w nim
odniosłe obrażenia ciała. (as)

— Strzelanina uliczna. Wczoraj w
nocy przy zbiegu ulic Subocz i Bakszta

* wynikła awantura pomiędzy żołnierzami,
a cywilnymi. Żołnierze w obronie
dali kilka strzałów rewolwerowych do
napastników, przyczem jedna z kul tra-
fiła w okno Fajszewiczowej S. (Subocz
Nr. 14) i przebiwszy szyby utkwiła w
suficie.

Sprawcy awantury zdołali zbiec. (as)

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

Występy Wandy Siemaszkowej. Dziś
s „Mirla Efros". W przygotowaniu pod

kierownictwem Z. Nowakowskiego, b. dy-
rektora Teatru Krakowsklego głośna
baśń Gozziego „Turandot".

— Teatr Miejski w Lutni.
Dziś Fodora „Mysz kościelna". W pró-
bach „Pan Topaz" Pagnola w przekła-
dzie Zagórskiego.

— Rewja świąteczna. W sobotę
e godz. 11,45 w nocy powtórzona zo-

3

Stronnictwo Narodowe
1) broni praw należnych Kościołowi Katolickiemu w państwie

i zasad katolickich w życiu publicznem;
2) dąży do utrwalenia

państwa polskiego;
i wzmocnienia narodowego charakteru

3) pracuje nad przystosowaniem ustroju państwowego do rea!-
nych potrzeb życia i warunków dziejowych Polski, nad zabezpiecze-
niem autorytetu, stałości i równowagi władz państwowych, jako pod-
stawy rozwoju sił Narodu i potęgi państwa;

4) walczy o panowanie prawa;
5) przeciwstawia się walce klas i rozkładowym wpływom rady-

kalizmu, stojąc na gruncie jedności gospodarstwa narodowego, opar-
tego na własności prywatnej, oraz poszanowaniu godności i wolności
pracy.

Zapisujcie się na członków Stronnictwa Narodowego. Se-
kretarjat czynny jest codziennie prócz świąt i niedziel od godz. 11-ej
do 3-ej i od 6 do 8 wiecz. przy ul.
Dziennika).

Dominikańskiej 4 (obok Redakcji

 

stanie w Teatrze Miejskim na Pohulan-
ce Rewja Świąteczna.

— Przedstawienia popołudniowe.
W niedzielę i poniedziałek najbliższy
e godz. 3,30 po poł. odbędą się w obu
Teatrach Miejskich przedstawienia
popołudniowe po cenach zniżonych.
W Teatrze na Pohulance „Sen nocy
letniej". W poniedziałek zaś „Maman
do wzięcia”. W Lutni w niedzielę „Fo-
tel 47. W poniedziałek „R. H. Inżynier".

— „Królewicz Rak” baśń ludowo-
fantastyczna pióra W. Stanisławskiej
ukaże się na scenie Teatru Miejskiego
w Lutni w sobatę o godz. 3,30, oraz
w niedzielę i poniedziałek o godz. 12
w południe. Ostatnie jej próby w peł-
nym już rynsztunku scenicznym wska-
zują jak wielkie zainteresowanie i cie-
kawość, a nawet zachwyt budzić będą
w dzieciach i młodzieży. Akt I, IVi V,
których tłem jest wieśijejmieszkańcy
dają w grze artystów, kostjumfach, pio-
senkach i tańcach moc wrdżeń swoj-
skich. Akt Il i Ill nad zaczarowanym
stawem i w głębi stawu przy fantastycz-
nej muzyce, dekoracji i tańcach robią
wrażenie niesamowite, jak baśnie opo-
wiadane przy kominie o światach nie-
znanych w głębinach niezbadanych wód.
Muzyka autorki, oraz świetnego kompo-
zytora E.Dziewulskiego i'w jego,bajkowej
instrumentacji przenosi słuchaczy w cza-
rodziejskie $wiaty. „Królewicz Rak* bę-
dzie jednem z najładniejszych widowisk
dla młodego i starsz.pokolenia.Režyseruje
K. Wyrwicz-Wichrowski. Zespół taneczny
A. Rejzerówny. Dekoracje E. Karnieja. -
Bilety na trzy pierwsze widowiska na-
bywać można w kasie zamawiań 11—9
wiecz.

— IM! Niedziela Kameralna. Zgo-
dnie z zakreślonym planem, Związek
Literatów w porozumieniu z Polskiem
Radjo „zaprasza na Trzecią Niedzielę
Kamerainą, która odbędzie się w jego
siedzibie (Ostrobramska 9) w niedzielę
6 godz. 20,15. Program wypełnią utwory.
współczesnych kompozytorów polskich.

Wstęp dla abonentów; pozatem wy-
dawane będą przy wejściu w ograni-
czoriej ilości karty wstępu na ten jeden
wieczór.

POLSKIE RADJO WILNO.
Pregram:

„ Fala 385mtr.

Piątek, dnia 3 stycznia 1929 r.
11,55. Sygnał czasu.
11,05. Gramofon. 4
13,10. Komunikat meteorologiczny.
16,15. Koncert popularny.
17,00. Komunikat L. O. P. P.
17,15. Audycja dla dzieci.
17,45. Z Warsz. Koncert.
19,45. Audycja recytacyjna. Występy

W. Siemaszkowej.
19,15. „Skrzynka pocztowa”.
20,05. Z Warsz. Pegadanka muzycz-
koncert symfoniczny.
22,25. Muzyka lekka.

23,00. Muzyka taneczna.

na,

a

Cennik artykułów pierwszej
potrzeby w handlu detalicznym

w Wilnie.
Chleb żytni 75/,9 1 klg. 41—40, chleb

żytni 70*/, — 44—4 , chleb razowy —
35—30, chleb pszenny przemiał 650, —
100—80, mąka pszenna — 1,00—80, ży»
tnia razowa — 31—29 żytnia pytlowa—
42—40, kasza jęczmienna =70—55, ja-
glana — 1,10—90, gryczana — 1,20—90,
manna—1,40 —1,00, owsiana—1,20—1,00,
perłowa—1,10—80, pęczak—70—65, groch
polny — 70—5,0 fasolablałs=l,80— 1,40,
ryż—1,40—1,00, mleko, niezbierane 1 litr
45—35, śmietena—2,00 —1,80, masło nie-
solone | kg. 6,00—5,50, masło solone—
5,50—5,00, ser krowi zwyczajny—1,80—
1,60, jaja 1 szt .25—20, słonina świeża
1 ką 4,00—3,50, słonina solona kraj. — |
4,40—3,60, szmalec wieprzowy — 4,20—
3,60, sadło—4,20—4 00, siedź (szmalców-
ka) 1 szt. 25—15, olej I kg. 2.40—2,10
kartofle—10—8, kapusta świeżs—15—10,
marchew—25—20, burakl—20—15, bru-
kiew — 20,—15 cebula — 50—40, cukier
krysztsł — 1,70—0.,00, cukier kostka —
2 5—0,00, sól b'»ła—35—33, kawa natu-
ralna — 9,00—8,00, kawa zbożowa —
3,50—2,00, herbat«—30,00—27.00, wegiel
—10—9, drzewo opałowe—16—17, nafta
1 litr 65—00. mydło zwycz. do prania
1 ką. 2,40—1,80, soda do prania—50—40,
proszek mydlany — , świece —
280—2,25, pszenica—36—29, żyto—27—
25, jęcemień — 26—25, owies salera —
80—70, owies zwykty—26—25, gryka —
33—2,9 kiełbasa wieprz. zwycz.—4,50 —

„skiego 1930 [1929].

"dla członków Ka aęsol Z[wiąz-

mR si

Urzędewa Bibljografja Regionalna
z dnia 14—17 grudnia 1929 r.

(Oprac. Uniw. Bibl. Publ. w Wilnie).
CHARKIEWICZ Walerjan: Ży-

rowice — lask krynice... Slonim
1930[1929]. Nakładem Polskiego
T-wa Krajoznawczego Oddział w
Słonimie — Skład główny w księ-
garni św. Wojciecha w Wilnie.
(Drukarnia Archidiecezjalna w
Wilnie). 8: Wilno 1929. (17,5 x 13).
S: 48 z 4 ilustr.

"Święty Sądny DZIEŃ [žyd. O-
dezwa w sprawie Jeszybotów.
1929]. Krejnes - Kowalski. Wilno,
Ulotka. (15 x 18).

INSTRUKCJA o postępowaniu
podczas zamieci śnieżnych orga-
nów linjowych. Z Druk. Dyr,
K. P. Wilno (20x14,5), S:8.

KALEMDARZ Expresu Wileń-
(Wydano, ja-

ko premjum bezpłatnie. dla pre-
numeratoró,w „Expressu Wileń-
skiego”, nakładem i drukiem
Marka Latour a w Wilnie. Line-
leoryty wykonalaAdamska-Rouba).
8' (23x 15). S: 171,5 nilb. z ilustr.
w tekście.

KALENDARZ Wileński infor-
macyjny na rok 1930. Rok wy-
dawnictwa XXV. Nakładem i dru-
kiem Józefa Zawadzkiego w Wil-
nie. [1929]. 8' (23 x 15,5). S: 8
nlb, 131.

NOWOŚCI wydawnicze  [tyt.
okładk.] Warszawa. Bibljoteka
Groszowa katalog. 1929. Polska
Drukarnia w Białymstoku. 8*
(17 x 12) S:55. Nakt. 5000 egz.

x

ODEZWA Rabinatu w sprawie
ogrzebu Rabina Krakowskiego
1929| Druk. Krejnes-Kowalski.
Wilno. Ulotka. (29 x 19).,

OMÓWIENIE poszczególnych
rysuków wzoru umundurowania

ku] Podoficerów) R[ezerwy] [w
nadpisie:| Ogólny Związek Podo-
ficerów Rezerwy Rzeczypospolitej
Polskiej, Zarząd główny. Komen-
da główna$P|rzysposobienia] W[oj-
skowego] i Wlychowania] F[izycz-
nego], Wilno. 1929. Druk. archi-

$ diecezjalna. Ulotka (31 x 22,5).

SANDERS Wesley Charles:
Czarny gość (Corral riders) prze-
kład autoryzowany Janiny Suj-
kowskiej. Warszawe Bibljoteka
Groszowa (702—703. Polska Dru-
karnia w Białymstoku) [1929] 8*
(1745 x 125).TI, S : 129:.T.11.$ : 135.
Cena 2.90. Nakład 5500 egz.

WAŚKOWSKI [Eugenjusz:] Prof:
Prawo cywilne porównawcze we-
dług wykładów..." Wilno 1929.
(28x21) (Część ogólna) K:176.
(Część szczegółowa) K:302 [Lit.
maszyn.].

Unzer |žyd.| Jednodniowka.
Białystok, piątek dnia 6-go grud-
nia 1929. Redaktor odpow. i wyd.
Izrael. Lampert. Druk. Niszondzni-
ka (43,5x 31,5) S:4 Cena 15 ar.

„WIEC Ludowy* 6.XII. 29. Je:
dnodniówka
dawca i redaktor odpowiedzialny!
Eliezer Elkies. Drukarnia M. Pru-
żańskiego. Białystok. [1929] Ulotka.
(23,5 x 15).trafią. st. sł. w (irzędzie Wojewódzkim Również słabo uiszczają pla-"

| żę t

Masła już nie mamy, bo krowy prawie co do4) nas samych. O tem „ten tylko się dowie, kto cię
stracił". Oficerowie ze swymi ordynansami zajmują

JADWIGA PLATER ZYBERK.

górę, skąd kazałam wynieść wszystkie delikatniej-
sze meble. Pomimo to są zadowoleni. Kwaterowali-
przedtem w wiosce w haniebnej niewygodzie. Gdy

i narodów. Jeżeli
ostatni wyraz kultury europejskiej,

w czasie sumy,
jakiś olbrzym niewidzialny stuka potężnie w a

że się o coś do

zaiste? Wczoraj,

wysokich okien kościelnych,

taki jest ostateczny produkt i
cóż ona warta,
zdawało się, że

skowego,
ija

jednej zabrała rekwizycja. 4 t
uprzejmem pośrednictwem oficerów, ze sklepu woj-

zorganizowanego w kilku wagonach na
dworcu w Dynaburgu.

Prowizje dostajemy za

W dalszym ciągu prowadzi-
co z dniem każdym

[Żyd. i hebr.| Wy-

MELINTJ W OGNIU.
Pamiętnik z wielkiej wojny i rewoiucji rosyjskiej.

(Przedruk wzbroniony).

, Armaty znów walą. Zrobiłam mnóstwo foto-
tografji dworu i parku wabolskiego, doskonale się
udały. Oby się udało bezpiecznie je przechować.
Tabor nasz stoi na wozach, gotowy w każdej chwili
do wyruszenia. Myślę, że jeżeli stąd wyruszymy, to
chyba wędrówka nasza skończy się na (lralu. Gdy
Niemcom Dźwinę dadzą, nie będzie żadnej racji,
aby się o Azję nie oparli.

'_ Teofil pojechał z jednym oficerem sztabo-
wym do Dynaburga po zapasy. Bułek ani chleba
pytlowego nie mamy, tylko razowy, młyny przesta-
ły funkcjonować. Przez oficerów mamy nieco cu-
kru. Choć to bagatela brak cukru, jednak do-
kyczliwie się to odczuwa, bo filiżanka gorącej her-
baty to jak przyjaciel w chwilach czczości i przy-
gnębienia.

-W oczekiwaniu sztabu korpusu oswobodzi-
liśmy cały dom. Obecnie wróciłam do swego po-
koju. Własny pokój to wielki plus, to jakby cząstka

przyjechali do Wabola kupować owies, zaprosiliśmy
ich tu. Mojem zdaniem trzeba im ułatwiać tak
ciężkie życie. Niesłychanie są za to wdzięczni, bo
mój pogląd jest prawie wyjątkiem. Każdy pragnie
tylko pozbyć się wojska jaknajszybciej, lub drogo
mu zbiory sprzedać, a przecież ci ludzie na
śmierć idą. :

14 września 1915.
Znowu walna. bitwa. Zdawałoby się, że świat

cały, to jedna olbrzymia armata. Wojskowi nazy-
wają to ogniem huraganowym. Straty ogromne z
obu stron, straszny z obu stron wysiłek. Ilość za-
bitych Niemców podobno niebywała. Pole walki za-
legają stosy niepochowanych trupów. Opowiadają,
że wśród jeńców niemieckich jest wielu szesnato—
a nawet piętnastoletnich chłopców. Biedne, biedne
dzieci! Chyba wszystkie kobiety wzrok wypłaczą.
Jak się pomyśli, że te ryczące potwornie armaty
zieją pociskami w gromady ludzi właściwie bezbron-
nych, bo cóż znaczy karabin, bagnet lub palasz
wobec 60 pudowej masy wybuchowej, to rzeczy-
wiście ogarnia zwątpienie, co do przysziości ludów _

groźnie. $umienia ludzkie milczą, dlaczegóżby nie
ryczały armaty. Kto im przeszkodzi?

Po nabożeństwie zajechaliśmy do Liksny. Zu-
pełnie w niej życie zamarło. Rozlega się echo po
pustych pokojach, psy nawet wystrzelano, rzeczy
służba wywiozła dó Balina. Tak samo jak my, Wi-
tuś i Maka chcą wytrwać do ostateczności. Tym-
czasem sztab jeszcze się nie rusza ze Swiętmujży.
Charakter walki jest tak zacięty, tyle otrzymali
świeżych zapasów amunicji i artylerję mają nad
Dźwiną tak mocną, że może, może ocaleją Inflanty
Polskie.

Narazie więc życie w Wabolu wre. Synowie
zaprzyjaźnili się z oficerami sztabowymi. Panowie
ci robią wrażenie dobrych i dzielnych ludzi. Więk-
szość pochodzi z rodzin polskich, które należały
w 63 r. do powstania. Jest jeden Rusin, marzący
o rewolucji i niepodległości Ukrai O piątym,
młodziutkim Wasi, myśleliśmy, że jest jedynym
rdzennym Rosjaninem, ale okazało się, że jego mat-
ka Niemka najczystszej wody. Gdzie więc szukać
prawdziwych Rosjan, tego już nie wiem.

j

my likwidację gospodarstwa, ždyr
przysparza więcej pieniędzy. Ten zapas może się
przyda na tułaczkę, albo na zreorganizowanie go-
spodarstwa. Pragnę gorąco, by Wabol ocalał i byś-
my z niego wygnani nie byli. Wszelako niech się
przedewszystkiem to stanie, co będzie z dobrem
dla Polski. Hutonomja, dana przez Niemców, byłaby
chwiłowo „może szersza od autonomji, obiecanej
przez wiecznie śmiertelnie lękającą się Polski Rosję.
Ale z czasem protektorat Niemców, przewrotnych
i bezwzględnych materjalistów, stałby się dla nas
niebezpieczniejszy od protektoratu mniej od Polski
kulturalnej Rosji. Francja i Anglja dziwnie mało
Rosji pomagają. r
pana własną obroną.. Angłja, jak zwykle, przede-
wszystkiem o sobie myśli. A ponad wszystkie ma-
newry i zamysły rozwojowanej i rozpolitykowanej
ludzkości, . odwieczny Sternik dziejów Świata ręką
pewną i nieomylną kieruje łodzią przeznaczeń ku
portom nam, śmiertelnikom, nieznanym.

(D. c. n.)

 

Francja, to prawda, jest wyczer- ,

 



Jakiemi metodami walczy się z Koś-
ciołom i duchowieństwem.

Grodzieńskie „Nowe Życie” w
Nr 93 podało do wiadomości pub-
licznej fakt dotąd jeszcze u nas
w Polsce nie praktykowany: ław-
nik magistratu m. Grodna, wyde-

lefgowany przez swoich zwierzch-
ników do wstrzymania ze wzglę-
dów formalnych, budowy domu
ludowego przy kościele farnym,
obraził słowami i czynnie dziekana
tegoż kościoła, człowieka w po-
deszłym wieku, czcigodnego kap-
łana, niezmordowanego bojowni-
ka za czasów zaborczych o Pol-
skę, za którą oddał swe siłyi
sterał zdrowie więziony w kaza-
matach. Delegat magistratu, dzia-

łający z polecenia władz woje-
wódzkich, p. Leon Mazurkiewicz,
sponiewierał ks. kan. Sperskiego
wobecności kilkunastu świadów,
rzemieślników i robotników, spo-
niewierał najwyższego w Grodnie
dostojnika Kościoła katolickiego,
delegata Kurji Metropolitalnej peł-
niącego swoje obowiązki służbo-
we i do budowy domu ludowego
posiadającego specjalne upoważ-
nienie tejże Kuriji.

Mianowicie dn.
zrana koło godz.
tenże p. Mazurkiewicz w lokalu,
z którego zdjął był pieczęć u
wejścia, i zaczął lżyć i łajać ludzi.
Kiedy, słysząc ten hałas, wstąpił,
do lokalu ks. kan. Sperski i. spy-

18 grudnia
9-ej zjawił się

dnia 24 grudnia ustawicznie za-
mieszcza tendencyjne artykuły
przeciwko ks. kan. Sperskiemu.
Chce ona niepoczytalny postępek
p. Mazurkiewicza wykorzystać
dla swoich partyjnych celów,
chociaż ubiera się w szaty obroń
cy interesów Kościoła katolickie-
go. We wczorajszym numerze pi-
sze, o co jej właśnie chodzi, a
mianowicie o to, iż rzekomo ks.
kan. Sperski „zniekształca dzieje
historyczne ostatnich lat w Pol-
sce", innemi słowy posiada inny
pogląd na te dzieje, niż autor
sanacyjnego pisma. Dlatego to
nieliczna i nie posiadająca żad-
nych poważniejszych w naszem
mieście wpływów grupka sana-
cyjna widzi ustawicznie w czyn-
nościach urzędowych ks. kan.
Sperskiego wrogie wystąpienia
przeciwko ich obozowi politycz-
nemu, co oczywiście jest kłam-
stwem i oszczerstwem gdyż ks.
Sperski, jak i każdy kapłan kato-

 

licki, swych czynności służbo-
wych nie wykorzystuje dla celów
jekiejkolwiek bądź partji ani obo-
zu politycznego. Ale panom sa-
natorom wystarczy za powód do
napaści to jedynie, iż o ich obo-
zie politycznym nic się nie mówi
albo inaczej się myśli, niż oni
zwykli sięna „dzieje historyczne
ostatnich lat w Polsce zapatry-
wać". į

Tyle „Nowe Zycie“. Sądzimy
że sprawą tą zainteresować się
powinien wojewoda białostocki p.
Kirst jako władza nadzorcza mu-
nicypalności grodzieńskiej i skło-
nić magistrat grodzieński do da-
nia satysfakcji obrażonemu przed-
stawicielowi naszego Kościoła w
Grodnie, skoro p. Rączaszek pre-
zydent miasta z nominacji woli
popisywać się w Wilnie na śro-
„dach literackich naiwnie kleco-
nemi wierszami niż zająć się po-
wyższą sprawą,

Z KRAJU.
Awantury pijanych strażników litewskich

i sowieckich.
Z pogranicza donoszą, iż w Wigilję Nowego Roku, na odcinkach

granicznych Troki, Orany, Olkieniki strażnicy litewscy będąc kom-
pletnie pijani, wywołali szereg zajść granicznych, ostrzeliwując osoby
cywilne i wojskowe.

Holszany pow. Oszmiań-
skiego.

W ubiegłym miesiącu ze
szczerem wzruszeniem żegnaliśmy
odjeżdżającego od nas na nową
placówkę ks. Wacława Rodżkę.
Szereg naszych  pożegnalnych
przemówień był jakby splotem
jednej wspólnej myśli, wypływa-
jącej ze szczerego serca dla Te-
go, który był dla nas wszystkich
nietylko kapłanem, przyjacielem,
lecz i gorliwym współpracowni-
kiem na niwie oświatowej tutej-
szej gminy. Ks. Wacław Rodźko,
jako prezes Dozoru Szkolnego,
położył niemałe zasługi na grun-
cie szkolnictwa powszechnego.
Jego to było zasługą zaopatrze-
nie szkół w pierwsze pomoce na-
ukowe i inwentarze szkolne. Jego
troską — zabieganie o dostarcze-
nie do rąk niezamożnej dziatwy
książki bezpłatnej. On, członek
Rady Gminnej i Sejmiku na pow.
Oszmiański, pierwszy wyjednywał
u władz administracyjnych o pod-
niesienie sum budżetowych na
potrzebę szkolnictwa.

Nie kto inny, jak ks. Wacław
Rodźko, w bardzo krytycznych
wypadkach troszczył się o popra-
wę doli samego nauczyciela i w
potrzebie zawsze był mu uży-
teczny.

Niezwykłym taktem i prawo-
ścią charakteru, oraz dobrocią i
serdecznością zyskał sobie ogól-
ną sympatję i szacunek, powie-

atmosferycznym,
piero 15 grudnia. Zdjęcia doko-
nano na odcinku rzeki Dzitwy
od rzeki Niemen do wsi Myta.
Należy tu podkreślić, że mimo
wielkich trudności ze względu na
liczne  rozgałęzienia rzeki, a
przedewszystkiem na silne pod-
topiny i zabagniony teren, oraz
gęste zarośla, wykopano jednak-
że 60 kilometrów łącznej dłu-
gości rzeki.

Roboty te były prowadzone z
kredytów Ministerstwa Robót Pu-
blicznych. Wydział powiatowy w
Lidzie, rozumiejąc doniosłe zna-
czenie szybkiego opracowania
projektu regulacyjnego, przydzie-
lil do powyższych prac jednego
technika. Obecnie w biurze regu-
lacji rzeki Dzitwy, mieszczącem
się w Lidzie, przystąpiono do spo-
rządzania planów i projektu re-
gulacji podstawowej części po-
mierzonej. Z powyższemi praca-
mi związana jest sprawa odwod-
nienia i przywrócenia kulturze
rolnej około 12 tysięcy ha ziemi.
Oddział Wodny Dyrekcji Robót
Publicznych w Nowogródku czyni
zabiegi w Ministerstwie Robót
Publicznych o dalsze kredyty, aby
rozpoczęte prace w roku bieżą-
cy nie uległy przerwie.

Śmierć w jeziorze Dry-
światy.

W jeziorze Dryświaty w po-
bliżu wsi Glinkajeń gm. Dryświac-

przerwano do- szerokość 0,75 metrów, co da
możność uruchomienia na linji
tej silniejszych parowozów i wię-
kszych wagonów, oraz pozwoli
na zwiększenie szybkości. Roboty,
związane z przebudową linji będą
wykonane z wiosną 1930 r. Bu-
dowa nowych wagonów, które
kursować będą na tej linji, zo-
stała już ukończona.

L rija balsvi
Chłopi rosyjscy tępią ko-

munistów.
RYGA. 2.1. Zabójstwa urzędni-

ków sowieckich w rozmaitych
miejscowościach Rosji nie ustają.
We wsi Bachmurowo pod Archan-
gielskiem zabito członka sowietu
okręgowego, komunistę Lutiko-
wa, który prowadził agitację za
organizację komun rolnych.Spraw-
cę zabójstwa włościanina Goro-
chowa aresztowano.
W Oni w Gruzji zachodniej

zamordowano žyda, komunistę,
Chitibaazwili, znanego z prowa-
dzenia kampanji antyrewolucyj-
nej. Aresztowano 5 osób, podej-
rzanych o zabójstwo.

Projekt prawa 6 stopnio-
wem zamknięciu wszystkich

świątyń w Rosji.
Komitet egzekucyjny unji ate-
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; i i joni j žni ili i i Ą iej ił si i istów sowieckich zatwierdził pro-RE G3 rzecznie: „0 co Panu „Kolo wsi Narulańce w rejonie Przełaje strażnicy zastrzelili 60  rzonych Jego piecz arafjan i kiej utopił się Akuła Nikodem IS U

chodzi”, odstawić soo letnią staruszkę Maryszkowiczową i zranili 12 letniego jej wnuka kę co gó KC 2 lat 22, mieszkaniec wsi Doma- jękt prawa o stopniowem zam-

lajać bandytą, złodziejem a w  Powracających z kościoła. > 1 2 i To też, idąc śladem Jego Tyszki VI. Zwlok nie wydobyto z  knieciu wszystkich  šwiątyh  w
końcu znieważył czynnie. „._ Na odcinku granicznym Kołtyniany pijani strażnicy zniszczyli prawdziwej troski o wychowanie Powodu niedostatecznego  za- Rosji. Wykonanie tego prawa ma
W obronie ks.dziekana obecni Kilka kopców i połamali wiechy graniczne.Na interwencję organów dobrych obywateli naszego kraju, marznięcia jeziora. Akula usilo- być ukończone w r. 1933. Jed-

ludzie rzucili się groźnie do Ma- K. O. P-a' strażnicy odgrażali się wtargnięciem na polskie terytorjum. zebrani na jednej z ostatnich wał przejść przez cienką powłokę nakże w pewnych okolicach, a
zurkiewicza, ale natychmiast przez Równocześnie podobne awantury i burdy pijackie urządzili konferencyj pedagogicznych u- lodowąi na środku jeziora utonął. zwłaszcza na (krainie unja atei-
ks. dziekana zostali powstrzymani strażnicy sowieccy, którzy spotykali Nowy Rok niebywałą pijatyką chwaliliśmy zapomogę nienia (as) stów domaga się od rządu so- p
L enmosadū i strzelaniną. Na odcinkach granicznych Wilejka, Iwieniec, Stołpce— Ks W, Rodžki dla biednego ucz- Przekucie linii kol wieckiego niezwłocznego wpro- —

Dėžaižii po kwadransie, przy Filipowicze, pijani strażnicy sowieccy wywrócili kilka słupów gra- pią szkoły średniej z gminy Hol- N z ód e N o » wadzenia w życie tego rozporzą- SN

spotkaniu się Mazurkiewicza z ks. nicznych. (as). s szańskiej. owogr SA owoje NB. dzenia. RR e AIS k Š SQ
dziekanem Mazurkiewicz zaczął "Sprawa loterji ma rzecz «Strzelca». Swego czasu K. O. S$. W. pod: * „Życie Nowogródzkie” donosi: | 3
ks. Sperskiego łajać powtórnie w W Jesieni. toku .1949-w kilku iniastach odbyła się wielka 'loterja * PIoslo W Dzienniku Urzędowm Miasto wojewódzkie Nowogródek OD ADMINISTRACJI | RE

obecności policjanta, nazywając fantowa na rzecz „Strzelca”. Loterja taka była również czynna przez zasługi na polu oświatowem ks. połączone jest ze stacją Nowo- as odnowić prenumeratę —
złodziejem, łotrem i bandytą. kilka dni w Wilnie i Grodnie. Obecnie, jak pisze grodzieńskie „Nowe W. Rodžki i udzieliło pochwały, jelnia linji normalno-torowej Li-

Nazaiutrz po tym bezprzykład- "Życie" organizatorzy loterji oskarżeni zostali o nadużycia, które spra- TY zaś tą drogą skiadamy Mu da—Baranowicze wąsko - torową na miesiąc STYCZEŃ |
nym wypadku, dnia 19 grudnia wiły, iż skarb państwa poniósł na tej imprezie parę tysięcy strat. W serdeczne podziękowanie za Je- kolejką o szerokości toru 0,60 :

1929 " e aaa był ei związku z tem w ubiegłym tygodniu bawiła w Grodnie komisja kon- 99 DraA k IE a ni OFIARY
magistrat m. uroćna a prezyćen!  ojna z Białegostoku. O wynikach kontroli narazie nie mamy wia- DV KP EU EOS AN S "Ii + 22 P złożone w Administracji „Dziennikamiasta nie uważał za potrzebne jomości. > 5 sercach i pamięci naszej i życzy- tej inji 4 linję normalno-torową, Wileńskiego”.
spzawdzić na miejscu powyższe- : 1 my Mu pomyšlnej i owocnej pra- celem polepszenia komunikacji z i Ę
go faktu i wyrazić kondolencji Piętnaście fabryk stanęło w Białymstoku. cy na naszej placówce. Nowogródkiem. Przeprowadzone zana A” sżóniaci z
oraz przeprosić zniewažonego Do 28 grudnia r. ub. w przemyśle włókienniczym w Białym- Nauczycielstwo studja wykazały jednak, że z po- Tomaszostwo Krassowscy: na Ma-
kapłana. Młody prezydent z no- stoku stanęły następujące fabryki: S. H. Cytron w Supraślu, (bez gminy Holszańskiej. wodu silnych spadków i ostrych  cierz Szkolną 10 zł., na Towarzystwo
minacji nie zastosował się więc pracy przeszło 463 robotników), Zylberblatta Synowie (110 robotników), R I ki Dzit łuków, jakie posiada kolejka wą- Lai na 10zł., na Zakłady X. X.
do kardynalnych zasad, dyktowa-. T. Fuks (62 robotników), A. Łuński w Gródku (24 robotników), O. egulacja rze zitwy. | skotorowa, trzebaby wybudować dead až Mi kadais Ianas,
nych koniecznością w sferach Trilling i Syn w Wasilkowie (50 robotników), Ch. Marejn (100 robot- Rozpoczęte w czerwcu r. ub. zupełnie nową linję normalno- m. Wilna „e > ?
kulturalnych. ników), O. Trilling i Syn w Białymstoku (145 robotników). Pozatem pomiary na rzece Dzitwie w po- torową na innej trasie kosztem Sprostowanie. W N-rze Noworocz-

Dlaczego tak się dzieje? unieruchomionych zostało 8 innych fabryk z 339 robotnikami. wiecie lidzkim przez Oddział około 8 milj. zł. Wobec braku nym, „Dziennika, w rubryce ofiar |
W odpowiedzi na to pytanie Również wstrzymano ruch w tartaku Albert Fischer w Wasilko- Wodny Dyrekcji Robót Publicz- potrzebnych funduszów, Minister- aż vei błąd zecerski. Mia- |
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