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Rok XIV.

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem.
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OD 31 STYCZNIA DO 7 LUTEGO

WILEŃSKI DOM TOWAROWO - PRZEMYSŁOWY

BRACIA JABŁKOWSCY

1244. Adres drukarni:
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SPÓŁKA AKCYJNA.

Kto zostanie wicemarszałkiem Sejmu?
B. B. wysuwa Kandydaturę Polakiewicza.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W piątek mają się odbyć wybory na wicemar-
szałka Sejmu w miejsce posła Marka.

Ponieważ B. B. niema przedstawicielstwa w prezydjum Sejmu,
wysuwa ono kandydaturę na to stanowisko pos. Polakiewicza.

Kiedy będzie ratyfikowany układ polsko-
niemiecki.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. (kład likwidacyjny polsko niemiecki ma być ra-
tyfikowany przez Polskę i Niemcy między 15 a 25 lutego.

Do Reichstagu niemieckiego wejdzie on 15 a do Sejmu Rze-
czypospolitej Polskiej około 20 lutego.

Przewodniczący w Radzie poriu Gdańskiego.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Przewodniczącym w Radzie portu gdańskiego
został mianowany p. Feliks Hilch en.

Skutki giupiego i niemoralnego konkursu.
(Telefonem od wła

WARSZAWA. We środę rano popełniła

snego korespondenta).

samobójstwo Irena
Wierzbicka, która: stawała do konkursu o tytuł Miss Polski.

Prasa wieczorna „podaje, że
doznany zawód.

przyczyną desperackiego kroku był

sejm.
Posiedzenie plenarne Sejmu.

Ustawe o ochronie swobody wyborów przed naduży-
_ ciem władzy urzędników przyjęta,

WARSZAWA, 29.1. (Pat). Dzi-
siejsze plenarne obrady Sejmu
rozpoczęły się o godz. 11 m. 15.

Przyjęto w 3-m czytaniu usta-
wę o dodatkowych kredytach
na okres od 1 kwietnia 1929 ro-
ku do 31 marca 1930 roku. '

Następnie pos. Olewiński (BB)
przedłożył ustawę o ujednostaj-
nieniu terminow płatności pań-
Stwowego podatku gruntowe-
go i składek za przymusowe
ubezpieczenie budowli od 0g-
nia w Powszechnym Zakładzie
(bezpieczeń. Termin pierwszej
raty podatku gruntowego i skład-
ki za ubezpieczenie wyznaczony
jest na kwiecień, druga zaś rata
ma przypaść 15-X i 15-XI. Usta-
wę przyjęto w drugiem czytaniu
bez zmian.

Z kolei pos. Zaczek (BB) re-
ferował ustawę 0 ulgach po-
datkowych dla kapitałów. (sta-
wa ma zawiesić wymiar i pobór
podatku od kredytu krótkotermi-
nowego na czas nieograniczony.
Ustawę przyjęto w  drugiem*i
trzeciem czytaniu.

Pos. Hartglass (Koło żyd.) re-
ferował ustawę 0 wstrzymaniu
eksmisji dzierżawców gruntów,
zajętych pod budynki, na ob-
szarze okręgu sądów apelacyj-
nych w Warszawie, Lublinie i
Wilnie. Ustawa obecna wygasa z
dniem 1 kwietnia, a sądy już te-
raz wydają wyroki eksmisyjne z
tem, że wykonane być mogą do-
piero 1 kwietnia. Rząd opracowu-
je zasady ustawy uwlaszczenio-
wej. Ponieważ jednak niewiado-
mo, kiedy ona wejdzie w życie,
potrzebna jest obecnie ustawa
prowizoryczna, której termin u-
stalono do 1 kwietnia 1933 roku.
Ustawę przyjęto w drugiem i
trzeciem czytaniu.

Pos. Lieberman referował wnio-
sek 6-ciu klubów lewicy i centrum
w sprawie ustawy o ochronie
swobody wyborów przed na-
dużyciem władzy urzędników.
Projekt wymienia pozbawienie
czynnego i biernego prawa wy-
borczego przez 10 lat, wraz z
utratą piastowanych mandatów,
następnie wydalenie ze służby
państwowej i samorządowej, z
utratą praw wynikających ze słu-
żby i wreszcie pozbawienie prawa
piastowania urzędów publicznych,
oraz wykonywania *adwokatury i
notarjatu. Oprócz tych kar, pro-
jekt wprowadza szybsze postępo-
wanie. Referent podkreśla, że nie
należy tego projektu pojmować
jako aktu zemsty, gdyż, do już po-
pełnionych nadużyć, ustawa ta
nie może się odnosić.

Pos. Seidler (BB) uważa
wniosek zgłoszony za akt niemi-
łosiernej i beznadziejnej niewiary
we własne społeczeństwo, nie-
wiary wobec zespołu urzędnicze-
go. Głosować zaś będziemy prze-
ciwko ministrowi.

Po odrzuceniu wszystkich po-
prawek ustawę przyjęto w 2-im
czytaniu.

Pos. Podoski sprzeciwia się
trzeciemu czytaniu i opierając się
na regulaminie, prosi o dwugo-
dzinną przerwę, zapowiadając
wniesienie poprawek kompromi-
sowych. Marszałek uwzględnił to
życzenie.

Po przerwie pos. Podoski (BB)
zgłosił do trzeciego czytania sze-
reg poprawek. W głosowaniu po-
prawki pos. Podoskiego odrzu-
cono i ustawę przyjęto w trze-
ciem czytaniu.

Następne posiedzenie w pią-
tek 31 stycznia. Na pierwszym
punkcie porządku dziennego wy-
bór wicemarszałka.

Komisja Administracyjna.

WARSZAWA. 29.1. (Pat.) Na
dzisiejszem posiedzeniu sejmowej
komisji administracyjnej pod prze-
wodnictwem posła Polakiewicza,
przyjęto w trzeciess czytaniu
„projekt ustawy o reprezentacji
gminnej | ordynacji wyborczej
w gminach miejskich i mało-
miasteczkowych na obszarze 4
województw małopolskich. Na

wniosek posła  Dzierżawskiego
(Kl. Nar.) uchwalono dla radnych
miejskich wymóg wykazania się
umiejętnością czytania i pisania
po polsku.

Odrzucono poprawkę pos. Po-
lakiewicza,  przyznającą czynne
prawo wyborcze zawodowym woj-
skowym.
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Popierajcie Polską
Macierz Szkolną

Wileńska 15—5.

Posiedzenie plenarne Senatu.
WARSZAWA, 29.1. (Pat). Po-

siedzenie Senatu z dnia 29 b. m.
Slubowanie senatorskie złożył sen.
Marchlewski, rektor Wszechnicy
Jagiellońskiej, który wszedł na
miejsce zmarłego senatora ks.
Albrechta. :

Sen. Szreder (Kolo Žyd.) zre-
ferował projekt noweli do ustawy
o przyznaniu darów z łaski. Cho-
dzi tylko o zmianę tytułu usta-
wy, który odtąd ma brzmieć:
„Ustawa .o zaopatrzeniu osób,
szczególnie zasłużonych, oraz o
wyjątkowem zaopatrzeniu,  nie-
opartem na innych tytułach pra-

wnych*. Izba przystąpiła dalej do
projektu ustawy, upoważniającej
ministra skarbu do ulokowania 50
miljonów rezerw kasowych w pa-
pierach wartościowych. Sprawo-
zdawca sen. Szarski (BB) podkre-
Ślił, że ustawa ma na celu popie-
ranie budownictwa mieszkanio-
wego.

Sen. Gross (PPS) wita ustawę
z uznaniem, ubolewa jednak, że
została tak późno uchwalona,
gdyż zgłoszona była już w marcu
roku ubiegłego. W ten sposób je-
den sezon budowlany został stra-
cony.

Konferencja rolnicza w Warszawie.
Q doraźną pomoc dia rolnictwa.

WARSZAWA, 29.1. (Pat).
W dniu dzisiejszym 0 godz. 10
przed południem rozpoczęła się
wMinisterstwie Rolnictwa kon-
ferencja, zwołana przez p. min.
Janta-Połczyńskiego w celu prze-
dyskutowania z przedstawicielami
organizacyj rolniczych planu do-
ražnej pomocy dla rolnictwa.
Biorą w niej udział przedstawi-
ciele organizacyj rolniczych i

Przesilenie
MADRYT, 29.1. (Pat.). Gen.

Berenguer roz, ocznie w dniu dzi-
siejszym narady, mające na celu
utworzenie nowego gabinetu. Bę-
dzie to gabinet wyraźnie cywilny.
Berenguer ma wciągnąć do rządu
część osobistości z poprzedniego
rządu. Prawdopodobnie dziś po
południu gabinet zostanie utwo-
rzony i złoży przysięgę. Gen. Be-

Zaburzenia

spółdzielczych, przedstawiciele in-
stytucyj państwowych ifinanso-
wych orąz rzeczoznawcy, zapro-
szeni przez p. ministra rolnictwa.
Po zreferowaniu treści odpowie-
dzi-na rozesłane uprzednio kwe-
stjonarjusze podzielono  konfe-
rencję na trzy komisje: zbożową,
kredytową i komisję spraw ogól-
nych.

w Hiszpanii.
renguer zamierza przeprowadzić
niezwłocznie wybory do ciał usta-
wodawczych. Oświadczył on, że
nie będzie tolerował żadnych za-
burzeń, zwłaszcza wystąpień skie-
rowanych przeciwko ministrom
poprzedniego rządu. Bardzo „su-
rowa cenzura będzie trwała w
dalszym ciągu.

w Hiszpanii.
„Precz z dyktaturął*—Maniiestacje studentów i robotników.—

6 osób ranionych.

PARYŻ, 29.1. (Pat.). „Le Jour-
nal* podaje z Madrytu, że od
wczoraj od północy powtarzają
się w Madrycie manifestacje. Stu-
denci przebiegają ulice miasta
w pobliżu pałacu królewskiego,
wznosząc okrzyki „Precz z dykta-
turą, niech żyje republika!*. O
godz. 1 nad ranem przyszło do
zajść z powodu wtargnięcia stu-
dentów do biura unji patrjotycz-

nej. Podobne zaburzenia wyda-
rzyły się w Barcelonie przed lo-
kalami unji patrjotycznej. Wielu
robotników przyłączyło się do
manifestujących studentów. W
czasie zajść oddano szereg strza-
łów rewolwerowych. 6 osób od-
niosło rany. Od godz. 2 oddziały
gwardji cywilnej, uzbrojone w ka-
rabiny, zastąpiły agentów policji,
wyczerpanych pracą.

Przyczyny ustąpienia Primo de Rivery
MADRYT, 29.1. (Pat). Jak po-

daje Havas, powodem dymisji
Primo de Rivery miała być od-
mowa ze strony króla podpisania
dekretów, zwalniających infanta
don Carlosa ze stanowiska kapi-
tana generalnego Andaluzji, oraz

gen. Godeda ze stanowiska gu-
bernatora wojskowego Kadyksu.
Wynik plebiscytu, przeprowadzo-
nego wśród sfer wojskowych w
sprawie dyktatury, miał zaważyć
na ostatniem miejscu na decyzji
de Rivery złożenia dymisji.

Nowy gabinet hiszpański.
MADRYT, 29.1. (Pat.) — Gen.

Berenguer oświadczył dziś dzien-
nikarzom, że będzie mógł przed-
stawić listę członków nowego
gabinetu jeszcze dzisiaj lub jutro
rano. Koła poinformowane wysu-
wają następującą niekompletną
jeszcze listę członków nowego

rządu: prezydjum rady ministrów
i sprawy wojskowe, gen. Beren-
guer, sprawy wewnętrzne — płk.
Marzo, oświata—książę Alba, spra-
wiedliwość—Estrada, roboty pu-
bliczne—Gabrjel Maura, praca—
Sangro Bosdolano i finanse—
Cambo.

Spisek terorystyczny w Jugosławii.
WIEDEŃ, 29.1. (Pat.) Dzienni-

ki tutejsze donoszą z Białogrodu,
że według komunikatu dyrekcji
policji zagrzebskiej, w akcji tero-
rystycznej dawnego stronnictwa
Franka uczestniczyło 30 osób.
Całą akcją kierował były poseł
Pawelicz i jego sekretarz Perczicz,
którzy zbiegli zagranicę. Także
udało się zbiec zagranicę głów-
nym zamachowcom  Babiczowi,
Pospieszilowi oraz Lorkowiczowi.

Resztę członków organizacji, t. j.
25 osób udało się aresztować.
Według zeznań aresztowanych
istniał plan wymordowania wy-
bitnych urzędników publicznych
i wysadzenia w powietrze szeregu
gimachów publicznych. Udało się
wykonać jedynie zamach na re-
daktora Szlegla i kilka pomniej-
szych zamachów dynamitowych.
Między innemi zabitych zostało
2 agentów policyjnych.
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ENJKI
PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 50,

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem 6 łam 35 gr., w tekście 40 gr., Za
tekstem 10 łam. 10 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej,
zagraniczne o 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe, skc mplikowane i z zastrzeże-
niem miejsca o 25 proc. drożej. Administracja nie bierze odpowiedzialności za

terminowe umieszczenie oałoszeń. Kanio czekowe w P. K. O.Nė 80187.

Austrja dąży do Anschlussu.
WIEDEŃ, 29.1. (Pat). „Frem-

den Presse* donosi, że zwolenni-
cy przyłączenia Austrji do Nie-
miec, którzy z powodu konfe-
rencji haskiej zachowywali się z
rezerwą, mają obecnie wdrożyć
energiczną akcję propagandową
za Fnschlussem, w celu przedio-
żenia tego żądania Lidze Naro-
dów. Na czele tej akcji stoi
austrjacko - niemiecki Volksbund.

Organizacja ta zażądała od stron-
nictw i osobistości politycznych
otwartego zdeklarowania się za
Anschlussem. Były poseł austrja-
cki w Berlinie Riedl, podjął się
propagandy na rzecz unji celnej
między Austrją a Nieracami. Spo-
dziewa się on, że unję tę da się
piegs najpóźniej w roku
1931.

Dookoła konferencji morskiej w Londynie.
Nie rozbrojenie iecz uzbrojenie.

PARYŻ. 29.1. (Pat.). „Journal
des Debats”, omawiając przebieg
konferencji londyńskiej, oświad-
cza, że należałoby ją nazwać
konferencją uzbrojenia i rozbro-
jenia morskiego,
w rzeczywistości do zmniejszenia
uzbrojenia jednych państw w ce-
lu ułatwienia zbrojeń drugim.
Stany Zjednoczone, które posia-
dały w roku 1914 893 tys. tonn,
chcą dziś stać na'równi z W.
Brytanją, która posiadała w tym
samym czasie 2.438 tys. tonn.
Dążenie do zbrojenia się Włoch
jest jeszcze bardziej charaktery-
styczne. Państwo to całkowicie

gdyż dąży ona,

uwolniono od niebezpieczeństwa,
jakie stanowiła dlań dawna
Austrja, panuje dziś niepodzielnie
nad Adrjatykiem, lecz to mu nie
wystarcza, Wiochy chcą stanąć
na równi z Francją, która posia-
dała w roku 1914. 755 tys. tonn,
podczas gdy tonnaż floty wło-
skiej wynosił zaledwie 423 tys.
tonn. Z tego wszystkiego wynika,
że parytet oznaczyłby dla Fran-
cji zupełny przewrót na jej nie-
korzyść w sytuacji geograficznej
i strategicznej. Francja ma już
dość tych ciągłych oskarżeń o
imperjalizm pod jej adresem. .

Kowno—centralą handlu narkotykami.
BERLIN, 29.1. (Pat.) Tutejsza

policja wykryła po długich poszu-
kiwaniach szajkę międzynarodo-
wych handlarzy narkotyków, któ-
rzy za pośrednictwem” łączników
sprowadzali prawdopodobnie z
Kowna od firmy „Lunc" wielkie
ilości kokainy, morfiny i innych

narkotyków przez Gdańsk. W mie-
szkaniach aresztowanych wspólni-
ków tajnego handlu narkotykami
znaleziono 540 ampułek morfin
i kokainy. Jeden. z aGiookikch
członków szajki niejaki Puslat już
w 1924 roku karany był za prze-
mycanie narkotyków na Litwie.

Zaburzenia na Dalekim Wschodzie.
600 zwolnienych białogwardzistów żąda wypiacenia poborów.

MOSKWA, 29.1 (Pat). Tass do-
nosi z Charbina, że 600 biało-
gwardzistów, zwolnionych / przez
zarząd kolei wschodnio-chińskićj,
stosownie do postanowień proto-
kółu chabarowskiego,  uzbrojo-
nych w gumowe pałki, wtargnęło
do biura administracji kolei że-
laznej. Grupa  białogwardzistów
przedostała się do gabinetu so-
wieckiego dyrektora kolei że-
laznych Rudego i zażądała od
niego wypłacenia' trzymiesięcz-
nych poborów. Rudy oświadczył,
że regulamin służby kolejowej
nie przewiduje podobnej wypłaty

funkcjonarjuszy bia-
głównej dy-

i-skierował
łogwardyjskich do
rekcji kolejowej.

Nie wysłuchawszy oświadcze-
nia Rudego do końca, napastnicy
otoczyli go zwartem kołem, rzu-
cając pogróżki. Do, iero po przy-
byciu strażników, napastnicy opu-
ścili gabinet Rudego i połączyli
się z pozostałymi białogwardzi-
stami, którzy zorganizowali wiec.
Policja, która nadeszła z dużem
opóźnieniem — uwolniła lokal od
białogwardzistów. W związu z tym
incydentem w Charbinie panuje
Pnigpokojaoje,

W Indjach grozi strajk kolejswy..
LONDYN, 29.1. (Pat.). Agencja

Reutera donosi z Bombaju, że
związek kolejarzy
powiada na 4 lutegostrajk jedno-

indyjskich za- -

d!lugości dnia pracy oraz zniesie”
nia ograniczeń rasowych. Ponie-
waż dotychczas na wezwanie
związku odpowiedziały tylko nie-

 

 

dniowy na wszystkich linjach ko- liczne związki lokalne w kraju,
lejowych półwyspu. Strajk ob- rząd indyjski uważa zapowiedź
jałby linje długości około 6ty- ZA za nie popartą przez
sięcy klm. Związek kolejarzy do- ogół kolejarzy.
maga się podwyżki plac, zmiany

Jak legalizuje się u nas sekty.
Katolicka Agencja Prasowa do- wiadomość o wzmożonej propa-

nosi:
Otrzy maliśmy niedawno statut

„Związku Słowiańskich Zborów
Ewangelicznych Chrześcijan i Ba-
ptystów w Polsce”. Statut ten
opatrzony jest następującym nad-
pisem: „Zatwierdzony przez Min.
W:- Rd: O. P.LSMLC41:813 27
dn. 21.11.1927 r. przez P. Ministra
Dobruckiego”. Statut ten został
wydrukowany w Kowlu w drukar-
ni „Brandes i Kaweberg”, widocz-
nie w tym celu, aby legalizacja
sekt nie doszła do wiadomości
publicznej.

Konstytucja nasza w art. 116
głosi: „Uznanie nowego lub do-
tąd prawnie nie uznanego wyzna-
nia nie będzie odmówione związ-
kom religijnym, których urządze-
nia, nauka i ustrój nie są prze-
ciwne porządkowi publicznemu,
ani obyczajności publicznej”.

Sekta baptystów, którą legali-
zacja powyższego statutu pośred-
nio legalizuje, znana jest u nas
ze swej propagandy przeciwko
służbie wojskowej, jak również z
procesów w sądach wojskowych.
Niedawno cała prasa podawała

KLUB MŁOD

gandzie sekty na naszych zie-
miach wschodnich, a zwłaszcza
na pograniczu. Sekta ta jest po-
chodzenia niemieckiego iw Niem-
czech ma główne oparcie. Co
prawda, w Niemczech nie zabra-
nia swym wyznawcom noszenia
broni i używania jej przeciwko
sąsiadom. Niedawno statystyka
wyznaniowa niemiecka podawała
dość znaczną liczbę oficerów-
baptystów Reichswehry.

Jakie: względy skłoniły Min.
Wyznań Rel. i O. P. do zatwier-
dzenia statutu sekty, której za-
sady stoją w wyraźnej sprzecz-
ności z art. 116 Konstytucji?

INTROLIGATORNIA
„DZIENNIKA WILEŃSKIEGO"
MOSTOWA Nr. 1. TELEFON Nr. 1244
OPRAWY KSIĄŻEK, ROCZNIKÓW,
KSIĄG BUCHALTERYJNYCH
IINNE ROBOTY. WYKONANIE
STARANNE. CENY PRZYSTĘPNE.
OTWARTA OD 8-ej DO34-ejPOP. |
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KOMUNIKAT.

Sekcja Sportowa Klubu Młodych „ponownie wzywa członków,
którzy nie wypełnili deklaracji, by się zgłosili do Sekretarjatu Klubu
(Dominikańska 4) we czwartek 30 b. m. pomiędzy 6-tą, a 8-mą wie-
czór.
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Praoilonie stan
„Jeszcze jeden dyktator po-

szedł w duraki”—tak zatytułował

„Robotnik” podaną wczoraj przez

całą prasę wiadomość telegra-

ficzną o dymisji primo de Rivery.

Radość ,„Robotnika” jako pis-

ma socjalistycznego i republikań-

skiego z upadku dyktatora jest

zrozumiała—zdaje się jednak nie-

co przedwczesna. Jak można

wnosić z dzisiejszych depesz dy-

misja de Rivery nie jest bynaj-

mniej końcem przesilenia wHisz-

panji, jest raczej początkiem ja-

kiegoś wielkiego,  żywiołowego

ruchu, którego skutków dziś prze-

widzieć nie sposób.

Byłoby naiwnością przypusz-

czać, że Primo de Rivera ustąpił

dobrowolnie... ot, dła miłej zgo-

dy. Potężne musiały być siły,

" które tego bezsprzecznie energicz-

nego i zdolnego polityka wysa-

dziły z siodła. - į
Coraz rosnące niezadowole-

nie nie od dziś nurtowało Hiszpa-

nję, łącząc w jeden obóz przeciw-

rządowy i kwiat inteligencji —

profesorów, młodzież akademicką,

szerokie warstwy robotnicze oraz

częściowo, wojsko.

Jedną z głównych przyczym

niezadowolenia w Hiszpanji, (jak

iu nas) jest kryzys gospodar-

czy—nieunikniony zdaje się sku-

tek wszystkich rządów dyktator-

skich, z jedynym bodaj wyjąt-

kiem jaki stanowią Włochy, pod

kierownictwem genjalnego Musso-

liniego. Trzeba jednak pamiętać o

tem, iż Mussolini nie jest wojsko-

wym, czasu wojny światowej służył

w skromnym stopniu kaprala,

podczas przewrotu faszystowskie-

go oparł się wyłącznie na szero-

kich masach ludowych — nigdy

rządów  „generalskich” czy też

„pułkownikowskich” nie zapro-

wadzał, wyodrębnił armję jako
organ całkiem apolityczny, po-

wołał doś współpracy dzielnych

fachowców, nie stawiając ich

na „baczność”, ale współpracu-
jąc z nimi usilnie przedewszyst-

kiem nad gospodarczem podnie-

sieniem swej ojczyzny.
Inaczej Primo de Rivera, który

zawdzięczai swe wyniesienie * ko-

łegom ze sztabu generalnego,

zaprowadził rządy czysto wojsko-

we z nieuniknionemi ich skutka-

mt: upadkiem gospodarczym,

uciskiem podatkowym, rozstro-
jem handlu i przemysłu, rosną-

cem bezrobociem, nędzą i glo-
dem.

Obliczona wyłącznie na efekt

zewnętrzny wystawa w Barcelo-

nie, dała olbrzymi deficyt, co

„spowodowało większe jeszcze po-

gorszenie sytuacji ekonomiczhej.

Niezadowolenie rosło z dniem
każdym, stawało się coraz bar-
dziej grożne, ale przywódcy ru-

chu antyrządowego celowo. :*po-

„wstrzymywali masy ludowe od
bardziej jaskrawych, zewnętrznych

wystąpień. Tłumaczy się to w ten

sposób: przywódcy ruchu wol-

nościowego w Hiszpanji z prze-

konania są republikanami, rozu-

mieją oni, że im dłużej trwa dy-

ktatura, tem bardziej kompromi-

tuje ona nie tylko siebie, lecz i

monarchję.

Przedwcześnie wywołana

chawka doprowadziłaby
do obalenia dyktatora, co nie

jest ostatecznym celem politycz-

nych prowodyrów opozycji — ich

zamiarem było doprowadzić spra-

wy do ostateczności, z tem wy-

liczeniem, że następnie olbrzymi

wybuch gniewu narodowego zmie-

cie razem z dyktatorem także

króla.
Tak więc szerzyło się nieza-

dowolenie w szerokich warstwach
ludowych nakształt ognia na tor-

fowiskach, który, torując sobie

podziemne kurytarze, tu i ówdzie

zabłyśnie płomieniem, by znowu

skryć się w podziemia.

O stanie umysłów doskonale

poinformowany był król, który

rozumiał, że dyktator nietylko
siebie ale i monarchję doprowa-

dza do zguby — nie miał jednak

siły czy też odwagi pozbycia się

kompromitującego opiekuna. Ro-

zumiał także de Rivera, że za-

grożony jest na dwóch frontach:
zarówno ze strony szerokich mas

ludowych, jak i partji dworskiej,

która chętnie poświęciłaby dykta-
tora, by tylko uratować króla.

2 W nocy z soboty na niedzielę,

o godz. pół do drugiej—jak dono-

szą pisma zagraniczne — jakaś

ru-

jedynie

„Kto sieje wiatr — zbiera
burzę".

Z powodu ostatnich tarć mię-
dzy rządem a sejmem, wyni-
kłych skutkiem obcięcia min.
Zaleskiemu funduszu dyspozycyj-
nego, pisze konserwatywny „Dzień
Polski”:

„Chmury, gromadzące się nad na-
szym  widnokręgiem politycznym po-
ważnie grożą jakiemś wyladowaniem
elektryczności. Atmosfera staje zbyt du-
szna, długo w niej przebywać jest rze-
czą niemożliwą".

Konserwatysta” chce najwi-
doczniej burzy i piorunów. Nie
podobają mu się, „harce sejmo-
we”,nie wierzy w współpracę Sej-
mu z rządem. Ton dyskusji w
parlamencie jest rzekomo „stale
prowokujący i skrajnie demago-
giczny”, ministrów nazywa się zło-
dziejami grosza publicznego, usi-
łuje się „wdeptać w błoto” Mar-
szałka, jednem słowem „partyj-
nictwo rozzuchwala się”. Cała po-
ciecha w tem, że jest Marszałek,
który do Sulejówka nie wróci i
„chodzić nie będzie po drodze
najmniejszego oporu”.

Artykuł swój kończy „D.P.”*w ten

sposób:
„W tych sprzecznościach żyć nie

możnai rezultaty nagromadzonej elek-
tryczności nie dadzą zapewne na siebie

za długo czekać.
Podobnie pisze też sanacyjno-

konserwatywny „Dziennik Poz-
nański”.

„Społeczeżstwo jest dzisiaj przemę-
czone .i zniecierpliwione nienoważnemi
wybrykami pp. posłów, marnowaniem
cżasu i pieniędzy. Bedzie się, o ile slo-
sunki 'nie ulegną szybkiej (I), radyka!-
nej (I) przemianie, coraz natarczywiej
domagać, aby skończono (!) z próbami,
które prowadzą, jak nas nauczyło cho-
Ciażby ostatnie doświadczenie, do co-
raz większego zamętu(ł) i chaosu.I
przyjdzie niewątpliwie chwiła, kiedy to
żądanie będzie musiało być wysłucha-
nem*. L

Panowie konserwatyści widocz-
nie dążą za wszelką cenę do tak
zw. „rozgrywki” niechże pamię-
tają stare przysłowie: „Kto sieje
wiatr, zbiera burzę”.

Pogłoski przesileniowe.
W związku z oświadczeniem

min. Zaleskiego, że „wyciągnie
konsekwencje”, w razie, jeżeli
sejm nie przyzna mu całego fun-
duszu dyspozycyjnego, oraz kon-
ferencji, która następnie odbyła
się między: premjerem Bartlem,
min. Piłsudskim i min. Zaleskim,
pisze „Naprzód”:

„Trzeba uwzględnić szczególny zwią-
zek między tymi trzema ludźmi: Zale-
ski-Bartel-Pilsudski. P. Zaleski jest mi-
nistrem spraw zagranicznych, ale kieru-
nek naszej polityki zagranicznej leży w
rękach marszałka Piłrudskiego. P. Bar-
tei jest prezesem Bady ministrów, ale
wedle własnych jego słów uznaje auto-
rytet swego ministra spraw wojskowych
—znowu marszałka Piłsudskiego. Kon-
sekwencją z tego splotu trzech 'osób
byłoby, że w razie klęski jednego od-
WM

Z Litwy.
Nowy zarząd Zjednoczenia

Studentów Polaków uniwer-
sytetu kowieńskiego.

W ub. niedzielę 26 b. m. w

ginachu Uniwersytetu w Kownie

odbyło się walne zgromadzenie

czlonków Zjednoczenia Studen-

tów Polaków Obradom przewod-

niczył p. Ks. Narkiewicz. Zgroma-
dzenie wysłuchało sprawozdań u-
stępującego zarządu i komisji re-

wizyjnej z działalności organizacji

za r. ub. i po dłuższej dyskusji

zatwierdziło je. Następnie zostały
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zamaskowana osobi-

stość odwiedziła dyktatora. Wia-

domości, które przyniosła, były

tego rodzaju, że Primo de Rivera

zdecydował się działać natych-

miast.
Jakoż tejże jesżcze nocy wy-

stosowa! do. 20 generałów,

reprezentujących siłę zbrojną

Hiszpanji, zapytanie: czy pragną

nadal utrzymania dyktatury—lub

nie, uzależniając od odpowiedzi,

które otrzyma dalsze swe pozo-

tajemnicza,

on

stanie na stanowisku lub ustą-

pienie.

Krok ten zrobiony był bez

wiedzy i zgody króla, który prze-

cie jest naczelnym wodzem ar-

mji; w piśmie swem de Rivera

ani słowem nie wspomniał o królu,

ignorując jego. istnienie, tak

jak gdyby on tylko był je-

dynym, faktyczny władcą. Liczył

na pomoc generałów, którzy go

w 1923 r. wynieśli na szczyt po-

tęgi dyktatorskiej Liczył, lecz się

przeliczył. Generałowie widocznie

zdawali sobie sprawę zarówno z

istotnych nastrojów mas ludo-

wych, jako też z opinji, jaką dy-

ktator posiada w kołach dworskich.
Jakiego rodzaju były ich od-

powiedzi—na razie niewiadomo,

musiały one jednak być odmowne.

Król, prawdopodobnie dobrze

o  wszystkiem poinformowany,

skorzystał z okazji, by pozbyć się
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czuwają ją wszyscy i wszyscy mogliby
wyciągnąć konsekwencje.

Tyle głosi fama, tak sprawa przed-

stawia się — zdawałoby się — całkiem

prosto. Na szczęście, czy, jak ktoś chce,
przypadkiem tak prosta sprawa nie jest,

Sejm obraduje nad budżetem — więc
odroczenie sesji jest niemożliwe, chyba

—w formie jawnego zamachu stanu. Ko-

misja budżetowa przeprowadza dopiero

pierwsze czytanie budżetu, a jej uchwa-

ły muszą jeszcze przejść przez dwa

Czytania w komisji a potem przez dwa

czytania i głosowania w plenum, To ra-

zem potrwa jeszcze parę tygodni i du-

żo rzeczy może jeszcze zajść, wzgięd-

nie ulec zmianie.
Wszyscy wiedzą, że lewica i cent-

rurn—t. zw. centrolew — są zgodne w

tem, że podaną im przez rząd rękę do

współpracy przyjmą. Ale podania ręki

nie może oznaczać podanie dwóch pal-

ców i to tak, że raz się je podaje,

drugi raz cofa. Jasno i otwarcie o chę-

ci współpracy mówił p. Bartel i to na-

wet kilkakrotnie, ałe dowodów, t. j.

czynów na tę swą chęć nie dał, a w

każdym razie mało przekonywujące.

Sejm nie chce i nie może wobec tej

niejasnej sytuacji i — co ważniejsze —

mając do czynienia z nieobliczalnemi

czynnikami, wydać z ręki tych atutów,

któremi prawo pozwała mu się posłu-

giwać. Odrzucenie czy zmniejszenie fun-

duszu dyspozycyjnego — to inna, ia-
godniejsza forma wyrażenia nieufności,

a dotychczas niema powodu, aby Sejm

miał do rządu pełne zaufanie — rząd

sam temu winien. a
Co się tyczy p. Załeskiego — spe-

cjalnych powodów do nieufności wzglę-

dem niego niema, ale za p. Zaleskim
stoi jako mentor polityczny ktoś inny,
który bez konstytucyjnej odpowiedzial-

ności polityką zagraniczną kieruje. Ten

stan rzeczy, jako jeden z objawów pa-

nujących u nas — mimo p. Bartla —

stosunków, „musi znaleźć jakiś odpo-

wiednik w zachowaniu się sejmu, a sta-

ło się nim głosowanie nad funduszem

dyspozycyjnym, jako najwygodnlejszym

terenem operacyjnym.
Ci, którzy rozpuszczają pogłoski o

przesileniu, wiedzą doskonale, o co i o

kogo chodzi.

Ceny zboża poniżej kosztów
produkcji.

Dziennik „Piast Wielkopolski”
zajmuje się kałastrofalnemi dla
rolników cenami zboża... Twier-
dzi, że o ile nie można nakreślić
granicy dla maksymalnych cen
zboża, to można ustalić minimal-
ną granicę. Mianowicie minimal-

na cena

„musi pokryć koszta produkcji, a

nadto zapewnić rolnikowi środki do Ży-
cia przynajmniej takie, jakie ma prze-
ciętny najemny pracownik.

Tymczasem stwierdzić trzeba, że

cena dzisiejsza jest prawie od roku
stałe niższa od tej ceny minimalnej. Na

podstawie obliczeń organizacyj rolni

czych koszt wytworzenia jednego cen-

tnara żyta wynosi przeciętnie w Polsce
w małem gospodarstwie około 32 zło-

tych. Ta jest zatem najmniejsza cena,
jeką rolnik powinienby otrzymać, aby

mieć tylko wrócone to, co włożył w wy-

tworzeuie owego cenłnara. A wiemy

przecież, jakie są ceny w rzeczywi-
stości. Od owych 32 złotych odejmijmy
sobie to, co w danej okolicy naprawdę
można dostać za żyto, a wtedy otrzy-
mamy różnicę mniejwięcej 9 do 15 złą-
tych, które rolnik dopłaca do każdego

centnara. Fakt ten jest faktem potwor-
nym*.

————————i
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przeprowadzone wybory nowych
władz organizacji.

Nowy zarząd ukonstytuował

się jak następuje: prezes—p. St.

Bukowski, wice-prezes—p. J. Ha-

nusowski, sekretarz—p. M. Rym-

kiewiczówna i skarbnik—p. J. Ma-
jewski. j

16 luty poświęcony uroczy-

stościom Witoldowym.
Kowieński komitet W. Ks. L.

Witolda uchwalił na ostatniem

posiedzeniu ogłosić m. in. datę

12-ej rocznicy ogłoszenia niepod-

Jegłości Litwy — 16 luty, dniem

poświęconym uroczystościom ju-
bileuszowym 500-lecia zgonu W.
Ks. L. Witolda w Litwie.

niebezpiecznego opiekuna i kon-

kurenta—rezultatem zaś była za-

komunikowana już we wtorek dy-

misja de Rivery.

Czy na tem sprawa  skończo-

na? Czy nowy rząd, którego skład

podajemy w dzisiejszy numerze,

potrafi zapanować nad sytuacją?

Na te pytania trudno dziś odpo-

wiedzieć. Stwierdzić natomiast z
całą pewnością można,że radykalni

przywódcy opozycji niezadowolnią

się upadkiem dyktatora, że skorzy-

stają z ogólnego podniecenia u-

mysłów, celem wywołania większej

ruchawki i w rezultacie obalenia

monarchji, oraz wprowadzenia

ustroju republikańskiego.

Z drugiej strony pamiętać

trzeba, iż de Rivera ustąpił jedynie

pod przymusem,  nieszczerze,

że w razie jakiejś większej

ruchawki rewolucyjnej skorzy-

sta on z okazji, by przekonać

swych niedawnych adherentów—

Ł j. sztab generalny — że rządy
dyktatorskie w Hiszpanji są ko-
niecznością i pokusić się raz

jeszcze o zdobycie nieograniczo-

nej władzy.
Tak więc Hiszpanja wdalszym

ciągu zawieszona jest między

dwoma  ostatecznošciami:  re-

publikąi dyktaturą. Czy po-

trafi ona wybrać drogę pośre-

dnika parlamentarnej monarchji—

wykaże zapewne bliska przyszłość.

W

Tekst układu likwidacyjnego polsko-
niemieckiego. |

Poniżej podajemy w przekładzie polskim tekst porozumienia

polsko - niemieckiego z dnia 31.10.1929 r., które zostało złożone na
konferencji haskiej.

„Ostatnie rozmowy, które zosta-
ły przeprowadzone między min.
spraw zagranicznych Polski, a
posłem niemieckim doprowadziły
do następujących wyników.

I. Rząd Rzeczypospolitej Pol-
skiej i rząd Rzeszy składają na-
stępujące deklaracje, które będą
złożone konferencji haskiej i upra-
womocnią się równocześnie z
wejściem w życie planu Younga.

Il. Rząd niemiecki oświadcza,
iż zrzeka się wszelkich pretensyj
charakteru finansowego lub do-
tyczących mienia, stojących w
związku z wojną lub traktatem
pokoju, bądź to państwa, bądź to
jego obywateli (osoby fizyczne i
prawne), które mogły być lub
będą mogły być skierowane bez-
pośrednio lub pośrednio do Pol-
ski z powodu jakichkolwiek ope-
racyj, przeprowadzonych przed
wprowadzeniem w życie planu
Younga, łącznie z pretensjami
uznanemi przez specjalne umowy,
odnoszące się do tych operacyj.

Odnośnie do pretensyj cha-
rakteru finansowego lub dotyczą-
cych mienia ze strony Polski
bądź to państwa, bądż to jego
obywateli (osoby fizyczne i praw-
ne), stojących w związku z woj- ,
ną lub traktatem pokoju, które
mogły być lub będą mogły być
skierowane bezpośrednio lub po-
średnio do Niemiec z powodu
jakichkolwiek operacyj przepro-
wadzonych przed wprowadzeniem
w życie planu Younga, łącznie z
pretensjami uznanemi przez spe-
cjalne umowy, odnoszące się do
tych operacyj, rząd polski uznaje
postanowienia paragrafu 143, roz-
dział IX, płanu Younga.

Nie przesądzając postanowień
artykułu V niniejszego porozu-
mienia obecne deklaracje stano-
wią zupełne i ostateczne odstą-
pienie od powyższych pretensyj
bez względu na osoby zaintere-
sowane. :

Il. Rząd polski oświadcza, iż
zrzeka się wszelkiej likwidacji,
którą rząd polski wykonał lub
mógł był wykonać, powołując się
lub stosując do postanowień art.
92 i 297 b. traktatu pokoju od-
nośnie do majątków prawiudzia-

łów niemieckich w Polsce, znaj-
dujących się jeszcze w rękach
ich właścicieli lub dawnych właści-
cieli w dn. 1 września 1929 roku.

Wszelkie środki zabezpiecza-
jące, stosowane w związku z pro-
cedurą |likwidacyjną powyższą,
stracą swoją skutecznośćwchwili
wprowadzenia w życie niniejsze-
go porozumienia.

Mienie, o którem mowa, bę-
dzie wydane w stanie faktycznym
i prawnym, w którym się znajdu-
je, z prawami i korzyściami, któ-
re są z niem związane, i koszta-
mi, które na niem ciążą, lecz bez
możności retencji odnośnie do
tego mienia z tytułu kosztówi
wynagrodzeń sekwestru likwida-
2yjnego.

IV. Spory, które mogłyby
powstać w związku z interpreta-
cją i stosowaniem niniejszego
porozumienia i które nie będą
mogły być załatwione w drodze
dyplomatycznej, będą na żądanie
jednej ze stron umawiającej się
oddane do trybunału arbitrażo-
wego.
W tym celu każda strona za-

mianuje arbitra. Obydwaj arbitrzy
wybiorą przewodniczącego ne-
utralnego. W braku zgody co do
osoby tego przewodniczącego ne-
utralnego, prezydent konfederacji
szwajcarskiej będzie uproszony o
jego wyznaczenie.

V. Obydwa rządy porozumieją
się natychmiast po podpisaniu
niniejszego porozumienia celem
ustalenia, jakie środki należy
przedsięwziąć co do dalszej dzia-
łalności mieszanego trybunału
rozjemczego polsko - niemiec-
kiego.

VI. W wykonaniu art. 1 ni-
niejsze porozumienie oraz jego
protokół końcowy będą ratyfiko-
wane i wprowadzone w życie
przez obie strony równocześnie
z wprowadzeniem w życie planu
Younga.

Sporządzono w Warszawie w
dwóch egzemplarzach dnia trzy-
dziestego pierwszego październi-
ka tysiąc dziewięćset dwudzieste-
go dziewiątego roku.

(—) Ulrich Rauscher
(—) August Zaleski".

 

Sprawa ustroju Polski.
Prof Stanisiaw Grabski b. poseł i b. minister ogłosił książkę

p. Ł „Państwo Narodowe", która omawia najważniejsze zagadnienia

budowy naszego państwa. W n-rze wtorkowym „Dziennika Wil.“ poda-

liśmy ustęp z pracy prof. Grabskiego. dotyczący aktualnej sprawy

zmiany konstytucji. Poniżej zamieszczamy szereg niezmiernie tratnych

myśli i poglądów dotyczących tej samej materji. W dalszych nume-

rach pozwolimy sobie jeszcze powrócić do książki prof. G. celem
bliższego z nią zapoznania czytelnika.

„W ciągu 1926 i1927 r. znacz-
na część naszej opinji publicznej,
głośno oświadczając się za zmianą
konstytucji, wyczekiwała jej jed-
nak, jako niespodzianki, którą ob-
darzy naród w tę czy inną rocz-
nicę, te czy inne imieniny „genjal-
ny pierwszy Marszałek Polski".
Zamiast jednak genjalnej iimpro-
wizacji zjawił się kiepski kompro-
mis różnych odłamów B.B... (str. 7).

A gdyby chciano „naprawę
konstytucji” oktrojować, naprawa
taka byłaby „konstytucją połata-
ną", wedle słów Staszica, i krót-
kotrwałą. Bo naród polski, choć
się czasami boi, ale nie lubi się
bać, i świszczący na ulicach bat
wywoływał zawsze i wywołuje w
Polsce po niedługim czasie odpór
skuteczny... (str. 9—10).

Łudzi się część stronnictw na-

szych, że rosnące z miesiąca na

miesiąc rozczarowanie rządami sa-

nacyjnemi, rozwiewając legendę o
zbawczej dyktaturze, przywróci
zaufanie mas ludowych do obecnej
konstytucji. Pozczarowanie rząda-
mi dyktatorskimi istotnie szybko
się wzmaga. Nie budzi ono jednak

bynajmniej tęsknoty do systemu
rządów z poprzedzającego zamach
majowy okresu. Bo system rządów,
który tak łatwo został wywrócony
przez spisek wojskowy, nie może
odzyskać zaufania utas ludowych,
lekceważących zawsze władzę sła-
bą... (str. 11).

Ale jest i coś znacznie gor-
szego, co się również faszyzmem
unas nazywa. Dawniej fałszowanie
wyborów, rozwiązywanie niedość
uległych rad miejskićb, konfisko-

wanie dzienników, usuwanie zasłu-
żonych pracowników państwowyćh,
obsadzanie urzędów ludźmi bez

facbowycb kwalifikacyj, byle swo-

imi, zwało się rządamipolicyjne-

mi. Dziś zwie się to faszyzmem.
Nazwą  faszyzniu, wytworzonego
przez czysto zachodnią włoską cy-
wilizację, uzasadnia się dziś u

nas nawskroś wschodnie metody

rządzenia, ponad praworządność
stawiające prawomyślność (błago-

nadiożność), gotową do wszelkiego
bezprawia, byle zgodnego z in-
tencjami władzy państwowej...
(str. 14).

Próbuje się, bezskutecznie, za-
pędzić do jedności większość spo-
łeczeństwa strachem przed „sil-
nym", wymyślającym, co wlezie,
wszystko i wszystkicb panem Pol-
ski... Czemuż te wszystkie próby
zawiodły? (str. 15).

Nie wzmacnia to naszej siły
narodowej, że szereg ludzi wiel-
kiego talentu i rozumu, oraz nie-
poszlakowanego patrjotyzmu, jak
Paderewski, nie ma dla siebie

miejsca w Polsce, czy, jak Dmow-

ski, odsuwany jest systematycznie
od bezpośredniego wpływu na na-
sze życie państwowe... (str. 18).

Niewolnicze cnoty obce były
zawsze narodowi polskiemu i, da
Bóg, pozostaną mu obce, pomimo
wysiłków, jakie się dziś czyni, by
mu je zaszczepić. Ale też wskutek
tego nie skupi opinji patrjotycznej .
zawołanie takiego czy innego na-
zwiska.. Bo najłatwiejszym spo-
sobem wywyższania jednego czło-
wieka, jest poniżanie innych za-
służonych ludzi. Bo płaszczą się
zawsze tylko karjerowicze i za to
płaszczenie się żądają  intratnych
dla siebić stanowisk. W Polsce
każde narzucanie kultu osób i wy-
wyższanie ich woli ponad wolę na-
rodu, zaogniało jeno przeciwień-
stwa wewnętrzne... (str. 19).

I obecnie znikną z widowni na-
szego życia państwowego wszel-
kie umundurowane i nieumunduro-
wane bojówki, zamilkną głuszące
wszelką troskę o przyszłość Ojczy-
zny wiwaty na cześć zbawczej
jednostki, rozproszą się wszelkie
brygady pocblebców, gdy wytwo-
rzy się w młodem pokoleniu rze-
czywisty entuzjazm uczuć i woli.
Entuzjazm zaś taki zrodzić może
jedynie jasna, zdecydowana i śmia-
ła myśl przebudowy ustroju Spo-
łeczno-państwowego Polski. Skry-
stalizowanie się tej myśli jest naj-
pilniejszą potrzebą dnia  dzisiej-
szego. (str. 20—21)".
 

Tantjemy w Skarbofernić|
W odpowiedzi na twierdzenie p. min. Kwiatkowskiego w Kemisji

, Budżetowej Sejmu, że „żaden z urzędników żadnych tantjem w Skar-

bofermie od 1927 r. nie bierze", przyczem wspomniał o dawnych

członkach Kady Nedzorczej,

— Niezgodne z prawdą jest
twierdzenie p. Kwiatkowskiego, że

żaden z urzędników, zasiadają-

cych w radzie nadzorczej „Skar-

bofermu“ 'żadnych tantjem od
roku 1927 nie „bierze. Twierdzenie

to jest objektywną nieprawdą...

pos. Korfanty odpowiada.

QStwierdzam, że kwoty, stano-
wiące stałe miesięczne pobory
członków rady-urzędników, „Skar-
boferm” do dnia dzisiejszego re-
gularnie i punktualnie wypłaca, tak
samo jak pobory członków rady na-
dzorczej nie będących urzędnika-

mi. Kwoty te przekazywane są
przez „Skarboferm” do centr.
kasy państw. i dzielone potem
pomiędzy urzędników ministerjal-
nych, prawdopodobnie według
wskazówek ministra Przem i Han-
dlu. Tak działo się już i przed
1916 r. i p. Kwiatkowski żadnych
zmian pod tym względem nie
zaprowadził. P. minister Kwiat-
kowski swojemi wywodami w ko-
misji budżetowej mógł wywołać
u członków jej wrażenie, jakoby
urzędnicy ministerjalni z tytułu
zasiadania w Radzie Nadzorczej
„Skarbofermu" od r. 1927 ani
grosza nie pobierali, a pobierali
te pobory tylko polscy członko-
wie rady nadzorczej, nie urzędni-
cy, przed 1927 r., a więc przed
sławnym majem. To iest objek-
tywną nieprawdą. Otrzymują do
dnia dzisiejszego wynagrodzenie
z tytułu stałych poborów mie-
sięcznych tantjem i urzędnicy-
członkowie rady i ich koledzy w
ministerstwie, których p. Kwiat-
kowski uzna za godnych.

Oprócz tych miesięcznych po-
borów „Skarboferm”, znowu na
mocy swego niezmienionego do-
tychczas statutu i układu polsko-
francuskiego, wypłaca członkom
rady nadzorczej także tantjemy,
ale tylko wtedy, gdy wypłaca dy-
widendę... Pełnomocnik p. Kwiat-
kowskiego na Walnem Zebraniu
„Skarbofermu” zaproponował, aby
przypadającej na mocy prawai
statutu tantjemy  „Skarboferm”
nie wypłacał poszczególnym człon-
kom rady nadzorczej, każdemu z
osobna, lecz by sumę kilkolet-
nich tantjem podzielono na dwie
równe części i jedną połowę wy-
płacono grupie francuskiej, a
drugą grupie polskiej. Grupy zaś
miały dokonać podziału pomię-
dzy swych członków. Francuska
grupa na tę propozycję w zasa-
dzie się zgodziła, ale z zastrzeże-
niem, że gdyby który z członków
rady nadzorczej czuł się pokrzyw-
dzonym i rościł sobie pretensjęz
tytułu niewypłaconych mu tan-
tjem do „Skarbofermu”, to pol-
ski udziałowiec zwróci „Skarbo-
fermowi* zainkasowane przez nie-
go, kwoty, należące się człon-
kom rady nadzorczej. To zastrze-
żenie francuskiego udziałowca nie
przynosi zaszczytu p. Kwiatkow-
skiemu, jako temu, który miał
obowiązek udzielić instrukcji peł-
nomocnikom państwa na Wal-
nem Zebraniu. | „Skarboferm"
rzeczywiście wpłacił też całą su-
mę tantjem, przypadających na
ówczesnych i byłych polskich
członków rady do centralnej ka-
sy państwowej. Uplywaly miesią-
ce a byli członkowie rady, przy-
padających im tantjem za czas
ich urzędowania, nie otrzymywali.
Czy sądzono w Ministerstwie
Przem. i Handlu, że nie znają
statutu i swych praw, że nie do-
wiedzą się o wypłaceniu dywi-
dendy przez „Skarboferm” i na-
leżącej się im tantjemy? Czy po-
dzielić się mieli potem tą tantje-
mą b. członków panowie urzęd-
ńicy?

Chodziło o to, kto ma prawo
do tantjemy. Prawo było po mo-
jej stronie, a nie po stronie p.
Kwiatkowskiego. P. Kwiatkowski
pobory miesięczne i tantjemy
członków rady urzędników, wpła-
cane do centralnej kasy państwo-
wej, dzieli pomiędzy swych urzęd-
ników chyba według ich zasług.
Cży także wydziela pobory i tan-
tjemy według zasług prezesowi
rady, p. Klarnerowi?

Członkiem rady nadzorczej,
który domagał się swych praw,
byłem ja. Ale nieprawdą jest, że
zwracałem się o to do p. Kwiat-
kowskiego, który pod względem
formalno-prawnym niewiele ma
do powiedzenia w Skarbofermie.
Zażądałem na mocy prawa i sta-
tutów od Skarbofermu wypłace-
nia należącej mi się tantjemy i
Skarboferm mi ją też wypłacił,
nie chcąc się narazić na przykry
proces. P. Kwiatkowski zainkaso-
wane bezprawnie  tantjemy b.
członków rady nadzorczej musiał
Skarbofermowi zwrócić, a tenże
wypłacił byłym członkom rady
nadzorczej to, co im się według
prawa i statutu należało. W tem
oświetleniu rzeczywistej rzeczy-
wistości p. Kwiatkowski wygląda
trochę inaczej, niż siebie przed-
stawiał".

  

GIEŁDA
WARSZAWA, 29.1. (Pat.).

Waluty i dewizy:
Dolary 8,86* ,—8,88' ,—8,84*/,.
Belgja 124,14—124,45—123,83.
Londyn 43,35 ,—43,46' ,—43,25.
Nowy York 8,895—8,897—8,917.
Nowy York (kabel) 8,915—8,935—8,895.
Paryż 35,00' „—35,09—34,92.
Szwajcarja 172,15—172,58—171,72.
Marka niemiecka 212,95. |

Papiery procentowe:

Pożyczka inwestycyjna 124—122 —
122,50, Premjowa dolarowa 75,50 — 74,
5: konwersyjna 49,75, 7 stabilizacyjna
88,25, 8 „L. Z. Banku Gospodarstwa
Krajowego i Banku Rolnego, obl. Banku
Gosp. ZADNA 94, te same 7. 83,25,
8'„ L. Z. T. K. Przemysłu Polskiego 81,
4',/, L. Z. Ziemskie „49,50, 5», warszaw-
skie 54, 8” , warsz. 70,75—71—370,90, 80/9
Częstochowy 61,25—61.

Akcje:
Bank Polski 183,50 — 182 — 182,75,

Przemysłowy 86, Zachodni 78, Spółek
Zarobkowych 79,50, Cukier 27,75 — 28,
Węgiel 52, Nobe! 12, Modrzejów 14,50,
Pocisk 2,25, Starachowice 22—21,25.
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Współczesne ustosunkowanie sił na mo-
rzach.

W związku z obradami, konferencji morskiej w Londynie za-
mieszczamy krótki szkic współczesnego ustosunkowania sił na morzu,
który posłuży Czytelnikom dla łatwiejszego zorjentowania się w za-
wiłych kwestjach nad któremi debatuje narazie bezskutecznie kon-
ferencja.

W historji zbrojeń morskich
ostatniego trzydziestolecia może-
my wyodrębnić trzy okresy.

Pierwszy — przedwojenny —
odznacza się niczem niepohamo-
wanym pędem zbrojeniowym. oraz
niestałością proporcji sił na mo-
rzach. Nie rozpatrując poszcze-
gólnych stadjów rywalizacji mor-
skiej w tym okresie, możemy
tylko zaznaczyć, że na początku
bieżącego stulecia do wyścigów
zbrojeniowych na morzach staje.
8 potęg nacze!nych, Anglja, Fran-
cja, Rosja, Stany Zjednoczone,
Włochy, Niemcy, Japonjai Austro-
Węgry.
W ciągu pierwszego czterna-

stolecia XX w. flota. niemiecka
z szóstego miejsca wysunęła się
na drugie, amerykańska—z czwar-
tego na trzecie, francuska nato-
miast cofnęła się z drugiego na
czwarte, podczas, gdy flota ja-
pońska zajęła miejsce piąte (w r.
1900 zajmowała siódme), włoska—
szóste, austro-węgierska—siódme,
wreszcie rosyjska—ósme.

Na czoło morskich zagadnień
okresu przedwojennego wysunęła
się rywalizacja angielsko - nie-
miecka.

Czteroletni okres wojny świa-
towej przyczynia się przedewszyst-
kiem do wzmocnienia potęgi mor-
skiej dwu państw pozaeuropej-
skich: Stanów Zjednoczonych i
Japonji, a potem — do załama-
nia potęgi Niemiec, oraz zupeł-
nego unicestwienia floty austro-
węgierskiej,

Na czoło powojennych zagad-
nień morskich wysunęły się dwa
problematy: rywalizacja angielsko-
amerykańska, oraz ograniczenie
zbrojeń morskich zapomocą ukła-
dów międzynarodowych.

Już w r. 1921 na konferencji
w Waszyngtonie uchwalono słyn-
ną proporcję tonnażu eskadr pan-
cernych, przyczem flota Stanów
Zjednoczonych została pod tym
względem zrównana. z flotą an-
gielską, flota japońska zajęła
miejsce trzecie, a flota włoska
uzyskała parytet, odpowiadający
wielkości floty francuskiej.

Wyścigi zbrojeń morskich zo-
stały w ten sposób zahamowane,
lecz tylko częściowo. W dziedzinie
bowiem budowy szybkich krążow-
ników, kontrtorpedowców, oraz
łodzi podwodnych trwały i trwają
nadal.

Obecnie najliczniejszą flotą
wojenną rozporządza admiralicja
Stanów Zjednoczonych. Pod tym
względem od r. 1914 zmieniło się
wiele, gdyż wówczas przeszło
pięciuset statkom floty angiel-
skiej Stany Zjedn. mogły prze-
ciwstawić zaledwie sto siedmdzie-
siąt jednostek bojowych; obecnie
flota amerykańska liczy około
czterystu siedmdziesięciu statków,

a angielska — zaledwie
czterdzieści.

Flota Stanów Zjednoczonych
składa się z 18 pancerników su-
perdreadnoughtów, 36 szybkich
krążowników, 309 kontrtorpedow-
ców, oraz 120 łodzi podwodnych;
angielska — z 18 pancerników i
czterech krążowników bojowych
(Superdradnoughtów), 52 szybkich
krążowników, blisko 150 kontr-
torpedowców i 68 łodzi podwod-
nych.

Admiralicja japońska rozpo-
rządza 9 pancernikami i 4 bojo-
wemi krążownikami typu super-
dreadought, 35 krążownikami
szybkiemi, przeszło 100 kontrtor-
pedowcami, oraz 50 łodziami
podwodnemi. Wojenna flota ja-
pońska zajmuje obecnie niepo-
dzielnie trzecie miejsce na świe-
cie, podczas, gdy w r. 1900 zaj-
mowała miejsce śiódme, a w
chwili wybuchu wojny światowej
—miejsce piąte.

Flota włoska liczy: 7 pancer-
ników i 4 krążowniki bojowe, 12
szybkich krążowników, 65 kontr-
torpedowców, oraz 54 łodzie pod-
wodne; francuska — 9 pancerni-
ków (półdreadnoughtów i dread-
noughtów), 16 szybkich krążowni-
ków, 54 kontrtorpedowce i 46 ło-
dzi podwodnych.

Flota niemiecka liczy: 8 sta-
rych i 1 nowy pancernik, 9 krą-
żowników, oraz 40 kontrtorpe-
dowców, rosyjska — 6 pancerni-
ków, 9 krążowników, oraz 50 tor-
pedowców i 24 łodzie podwodne.

Przy ustaleniu kolejności miejsc
pod względem sił na morzu, na-
suwają się trudności następujące:
niewiadomo, czy pierwsze miej-
sce należy do Anglji, czy też do
Stanów Zjednoczonych, a czwar-
te — czy przypada Włochom, czy
Francji.

Pnglja posiada nad Stanami
przewagę pod względem liczby
dreadnoughtów oraz szybkich krą-
żowników, ustępuje natomiast
znacznie Stanom co do liczby
kontrtorpedowców i
wodnych; można zatem  przy-
puszczać, że flota angielska jest
jeszcze nieco silniejszą od ame-
rykańskiej.

Czwarte miejsce
przypada obecnie raczej flocie
włoskiej, liczącej w swym skła-
dzie znacznie nowsze i potężniej-
sże dreadnoughty niż marynarka
francuska — wobec jednakowej
mniejwięcej liczby statków wo-
jennych innych typów.

Ostatecznie zatem pierwsze
miejsce jako potęga morska zaj-
muje obecnie Angija, drugie,
lecz prawie równorzędne, Stany
Zjednoczone, trzecie — Japonia,
czwarte—Włcchy, piąte—Francja,
szóste—Niemcy, a siódme—Rosja.

trzysta

na morzach

 

 

KRONIKA.
Wiadomości kościelne.

— Nabożeństwo z okazji
imienin Pana Prezydenta Rze-
czypospolitej. W sobotę, 1 lutego
r. b.. jako w dniu św. Ignacego,
patrona Pana Prezydenta Rzeczy-

i, J. E. ks. Arcybiskup-
etropolita celebruje uroczyste

nabożeństwo na intencję Dostoj-
nego Solenizanta w Bazylice Me-
trowolitalnej o g. 9 i pół rano. (f)
— Konferencja dekanalna

dekanatu m. Wilna odbędzie się
dn. 4 lutego r. b. o godz. 6 i pół
wieczorem w gmachu Semina-
rium Duchownego.

Z miasta.
— Kłopot z dolarami. Wobec

Wykrycia fałszerzy banknotów
100-dolarowych powstała panika
wśród posiadaczy banknotów do-
larowych—skutkiem czego banki
są zarzucane nadmierną ilością

dolarów. 4

ryce i jeśli tam banknoty te zo-
staną uznane za prawdziwe—na-
stępuje tu wypłata właścicielowi.
Ta cala manipulacja trwać może
5—6 tygodni.

Po tej samej linji idą i banki
prowincjonalne, gdyż nie chcą
unieruchomić na 4—6 tygodni
swoich kapitałów, więc też przyj-
mują takie wysokie banknoty,
tj. po 50, 100 i 500 dolarów
tylko do inkasa.
/ Mniejsze. odcinki dolarowe nie
podlegają żadnym ograniczeniom.
— Czyżby od poniedziałku

zima? Według obserwacji me-
teorologów państw  skandynaw-
skich w ostatnich dniach w gór-
nych warstwach powietrza na
północy oraz nad oceanem Atlan-
tyckim nastąpiły wielkie zmiany.
W związku z tem w poniedziałek
3 lutego lub we wtorek 4 lutego
nastąpię mrozy. Z północnej części
Skandynawji już onegnaj, a na

łodzi pod-

 

i za kilka dni nastąpić mają mro-
zy i obfite opady śnieżne. Czy te
zapowiedzi meteorologów. którzy,
jak pamiętamy zapowiadali nie-
zwykle ostrą zimę okażą się traf-
ne zobaczymy za dni kilka.

Sprawy miejskie.
— Radny Kruk w opozycji

do swych wyborców. Zarząd
okręgowy lewicy P. P. S. zwrócił
się do radnego Kuźmy Kruka
aby złożył mandat i wystąpił ze
składu Rady miejskiej, ponieważ
przyłączył się do sanacji białoru-
skiej (Ostrowski — Łuckiewicz) i
działa przeciwko „proletarjatowi”
którego głosami otrzymał man-
dat radnego.

K. Kruk postanowił mandatu
nie składać i uchwały lewicy
P. P. S. nie wykona.
— Mieįsca postoju Įwozėw

ciężarowych i kosze na šmie-
cie. W dniu wczorajszym komi-
sja w składzie komendanta P. P.
m. Wilna nadkomisarza Izydor-
czyka i kierownika wydziału po-
rządku itransportów p. L. Ostrej-
ki podczas inspekcji ulic i ryn-
ków w mieście, stwierdziła, że
wozy ciężarowe nie mają wyzna-
czonych miejsc postoju, wobec
czego jeżdżą po wszystkich uli-
cach i tamują ruch uliczny, dla
uniknięcia czego komisja przysz-
ła do wniosku, że należałoby
wyzneczyć 3 miejsca postoju dla
wozów ciężarowych w następują-
cych punktach:

1) Placyk niezabudowany przy
ul. Wingry.

2) rynek Stefański i ulica Sło-
wackiego, miejsce niezabrukowa-
ne obok składów Polskiego
Lloydu.

Jednocześnie komisja stwier-
dziła, że w punktach przystan-
ków autobusowych, gdzie jest
wzmożony ruch, brak jest koszy
do odpadków, wobec czego na-
leżałoby niezwłocznie ustawić ko-
sze w następujących punktach:

1) przy zbiegu ul. Mickiewi-
cza i Wileńskiej 2 kosze.

2) przy zbiegu ul. Mickiewi-
cza i Jagiellońskiej 1 kosz,

3) Mickiewicza i Placu Kated-
ralnego 2 kosze oraz na innych
pięciu ulicach po 1 i 2 ao

d)
— Referat prasowy. W naj-

bliższym czasie uruchomiony zo-
stanie w lokalu Magistratu m.
Wilna referat prasowy. (d)

Sprawy wojskowe.
— Kurs szkoły podchorą-

łych dia nauczycieli szkół po-
wszóchnych. Na skutek starań
sfer nauczycielskich szkół po-
wszechnych w r. b. władze woj-
skowe zamierzają zorganizować
8-tygodniowy kurs szkoły pod-
chorążych rezerwy, dla nauczy-
cieli szkół powszechnych.

Na kurs ten powołani będą
nauczyciele, którzy w latach od
1918—1920 zgłosili się do wojska
polskiego jako ochotnicy i posia-
dają przynajmniej 6 tygodni služ-
by frontowej. Nauczyciele ci po
odbyciu kursu będą mianowani
podporucznikami rezerwy. d.
— Praca oświatowa K.0.P.

Z inicjatywy poszczególnych ba-
onów i jednostek KOP. w pow.
wilejskim i mołodeczańskim zało-
żono dla użytku miejscowej lud-
ności wiejskiej świetlice i czytel-
nie, gdzie w wolnych chwilach
od pracy włościanie młodzi i
starsi czytają gazety, pisma i
książki.

Również czytelnie wypożyczają
ludności książki i pisma do do-
mu. d.
— Egzamin specjainy, któ-

rego złożenie z wynikiem po-
myślnym może uprawniać do od-
bycia skróconej czynnej służby
wojskowej odbędzie się w lutym
i marcu 1930 r. w gimnazjum
państwowem im. Joachima Lele-
wela w Wiłnie (ul. Mickiewicza
Nr. 38).

Podania i załączniki: 1) życio-
rys z dokładnem wskazaniem,
"gdzie kandydat się uczył, kiedy i
jakie składał egzaminy oraz jak
przygotował się do egzaminu, 2)
metrykę urodzenia, 3) świadectwa
szkolne o ile je posiada, 4) wy-
kaz lektury z języka polskiego,

D.Z USBNNUR

  
P. K. O. Nr. 30110. Bližszych in-
formacyj udzielać będzie Dyrekcja
gimnazjum im.J. Lelewela wWil-
nie

Sprawy sanitarne.
o Lustracja sanitarna. W

dniu wczorajszym specjalna ko-
misja sanitarna w składzie na-
czelnika wydziału zdrowia urzędu
wojewódzkiego dr. Rudziūskiego,
naczelnego lekarza m. Wilna dr.
Minkiewicza i inspektora lekar-
skiego dr. Błahuszewskiego do-
konała lustracji instytucyj sani-
tarnych „Toz” przy ul. W. Pohu-
łanka 18; przychodni dla mło-
dzieży szkolnej, żłobka i poradni
przeciwgruźliczej, znajdującej się
w domu przy ul. W. Pohulanka 18.
Komisja zwiedziła również  miej-
ską stację opieki nad matką i
dzieckiem nr. 2. d.

Handel i przemysł.
— Strajk w hucie „Witron*.

We środę 29 b. m. w hucie szkla-
nej „Witron* przy ul. Krakow-
skiej 41, wybuchł strajk robotni-
ków na tle ekonomicznem. Za-
strajkowało 250 robotników. Po-
wodem strajku jest obniżenie za-
robków. (d)
—Na targowisku miejskiem.

W ciągu ostatniego tygodnia na
targ miejski spędzono 1604 sztuk
bydła, z czego na konsumcję
miejscową sprzedano 1563, na
konsumcję zaś innych gmin 41
sztuk. Za kilogram bitej wagi nie-
rogacizny płacono 270 zł. do 320
zł. Spęd bydła ożywiony. (d)
— Spadek cen węgia. Wsku-

tek łagodnej zimy na wileń-
skim rynku węglowym powstała
depresja. Ceny węgla nieustannie
spadają, zaś kupiectwo ponosi
wskutek tego poważne straty.
Kupcy wileńscy i domy handło-
we sądząc, że zima tegoroczna

będzie podobną do zeszłorocznej
zakupiły większe transporty węgla,
których absolutnie niema komu
sprzedać.

Zaś detaliczni kupcy jak rów-
nież instytucje, wobec klęski
zeszłorocznej poczyniły poważne
zakupy i zapasy.

Cen wogóle nie da się ustalić,
gdyż sprzedawcy sprzedają wę-
giel po każdej cenie zaofiarowa-
nej przez nabywcę. Niektórzy
płacą 74 zł. za tonnę w sprzeda-
ży detalicznej inni sprzedają
po 70—72. SĄ

Więksi hurtownicy po 65 —
68 zł. za tonnę.

* Należy przypuszczać, że ceny
w lutym jeszcze bardziej spadną.

— Stawki likwidacyjne by-
łych banków rosyjskich. Ko-
mitet Likwidacyjny ustalił już
niektóre stawki, wynikające z
przerachowania kwot likwidacyj-
nych b. banków ziemskich ro-
syjskich. Sprawa obligacji 5 proc.
Żytomierskiego T-wa Kredytowe-
go załatwiona jest w ten sposób,
że posiadacze tych papierów
otrzymają narazie po.50 gr. za
rubla. Obligacje Pietrogradzko-Tul-
skiego Banku waloryzują się najle-
piej (2.66 za rubla). Wypłata na-
stąpi narazie po zł. 1.50 za rubla.
Bank Połtawski — wypłata po 80
gr. za rubla, Moskiewski — tylko
po 13 gr. za rubla. W  najbliż-
szych dniach ustalona będzie
stawka wypłaty za obligacje
Kijowskiego Banku Ziemskiego.

Sprawy akademickie.
„— Koło Historyków St. USB.

zawiadamia członków i sympaty-
ków, że w piątek dnia 31 stycznia
o godz. 5-ej odbędzie się w sali
Seminarjum Historycznego (Zam-
kowa 11) zebranie naukowe. Po-
rządek dzienny: Organizacja mo-
narchji Karola Wielkiego. Refor-
my klunjackie i stosunek do nich
władzy świeckiej. Duch wypraw
krzyżowych. Dyskusja.

Sprawy szkolne.
— Z Towarzystwa Noawo-

czesnego Wychowania. W dniach
31.1. i 1.IL. b. r. Towarzystwo No-
woczesnego Wychowania urządza
w Wilnie dwudniowy kurs, obej-
mujący wykłady i hospitacje z
zakresu nowoczesnych zagadnień
pedagogicznych. . Wykłady obej-
muje wybitna działaczka na polu

wst

5 zł. Osoby niestowarzyszone mo-
gą również brać udział
— Hufce szkolne. Z rozpo-

rządzenia władz szkolnych, dy-
rekcje wszystkich szkół średnich
Kuratorjum Okręgu Szkolnego
Wileńskiego obowiązane są wpro-
wadzić w hufcach szkolnych jed-
nostajny mundur przysposobienia
wojskowego, ustalonego instruk-
cją P. U. W. F. i P. W. Jako na-
krycie głowy, dopuszczone są
czapki dawnej uczelni, względnie
danej szkoły, w tym wypadku
czapka szkolna musi być dla
wszystkich członków hufca obo-
wiązująca. d

Z życia stowarzyszeń.
— Posiedzenie Oddz. Pol.

Tow. Historycznego odbędzie się
dziś, w czwartek o godz. 7 wiecz.
Na porządku dziennym odczyt
prof. d-ra Fr. Bossowskiego, p. t.
„Obecny stan badań nad interpo-
lacjami w „Corpus Juris”. Goście
mile widziani. Po odczycie zebra-
nie Zarządu Oddziału.
— Posiedzenie Wydz!ału Hi

Tow. Przyjaciół Nauk odbędzie
się dn. 31 b. m. o godz. 7 w Se-
minarjum Hist. (Zamkowa 11).
— Zjazd Okręgowy T.N.S.W.

i Kurs Wychowawczy dla nau-
czycieli szkół średnich. W pią-
tek 31 stycznia r. b. o godz. 10
zostanie otwarty w sali Kurato-
rjum (Wolana 10) Zjazd delega-
tów Okręgu Wileńskiego Towa-
rzystwa Nauczycieli Szkół Sred-
nich i Wyższych. Otwarcie zjazdu
poprzedzi nabożeństwo, które od-
prawi o godz. 9 w kośc. św. Mi-
chała J. E. ks.:Arcybiskup R.
Jałbrzykowski. W czasie zjazdu
odbędzie się sześciodniowy kurs
wychowawczy, zorganizpwany sta-
raniem Okręgu T. N. S$. W. przy
współudziale Związku  Zawodo-
wego Nauczycieli Szkół Średnich,
Stowarzyszenia Nauczycielstwa
Polskiego oraz Stowarzyszenia
Nauczycieli Szkół Zawodowych
w Wilnie. Wykłady i zebrania bę-
dą się odbywały w sali Kurato-
rjum im. A. Czartoryskiego (Wo-
lana 10).

Z życia prawosławnego.
— Nieaktualne wybory. Dn.

26 b. m. w pięciu parafjach pra-
wosławnych w Wilnie odbyły się
wybory delegatów od wiernych
na odroczony Sobór prawosław-
ny. Obecnie ludność prawosław-
na Romanowskiej cerkwi, składa-
jąca się prawie wyłącznie z ro-
sjan, domaga się unieważnienia
wyborów. -

Wśród prawosławnych cerkwi
Romanowskiej są ukryci zwolen-
nicy „Starej cerkwi” sek. Bogda-
nowicza, który nie może brać
udziału w wyborach, ponieważ
wyklęty jest przez Synod Prawo-
sławny w Polsce.

Sprawy białoruskie.
— Nabożeństwa białoruskie

w cerkwi św. Mikołaja. Od 1
lutego w cerkwi św. Mikołaja
przy ul. Wielkiej wieczorami bę-
dzie nabożeństwo i kazania w ję-
zyku białoruskim.

Kazania wygłaszać będzie du-
chowny Kuszniew.

Odczyty.
— Odczyty Polskiego Czer-

wonego Krzyża. W nadchodzą-
cą niedzielę, w sali kina „Swlato-
wid”, Mickiewicza 9, o godz. 12
w południe, dr. Marjan Obiezier-
ski wygłosi pierwszy odczyt z cy-
klu „O higjenie kobiecej". Wstęp
na odczyt mają wyłącznie kobiety.
Wejście bezpłatne.

Sprawy żydowskie.
— Założenie Żydowskiego

Klubu Myśli Państwowej w
Wiinie. Po dłuższych pracach
przygotowawczych i wstępnych
zebraniach odbyło się w niedzielę,
dnia 26 stycznia w sali klubu
handlowo - przemysłowego walne

Wystawa Philipsa «RADJOIŚWIATŁO»
UL. A. MICKIEWICZA 23.

Rozpoczynając z dniem 29 stycznia codziennie od godz. 19ej
do 22-ej odbywać się będą demonstracje najnowszych odbior-

ników i radjosprzętu.
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p. Leon Pajewski. Referat pro-
grarnowy wygłosił dr. Adolf
Hirschberg.

Prelegent przedstawił projekt
statutu Żydowskiego Klubu Myśli
Państwowej, którego celem jest
realizacja potrzeb kulturalnychi
gospodarczo - społecznych naro-
dowości żydowskiej w ramach
wewnętrzno-państwowych.

Po dłuższej dyskusji zebrani
uchwalili utworzenie Klubu oraz
przyjęcie statutu i deklaracji
ideowej.
W skład zarządu zostali wy-

brani p. p. Akselrod, jako prze-
wodniczący, dr. Hirschberg, dr.
Scherman, J. Akselrod, dr. Gen-
zel, J. Rejsaptel, L. Pajewski, inž.
Berman, A. Babes-Bobe, w skład
komisji rewizyjnej p. p. Herzog,
Kasztański i Talerman.

Kronika policyjna.
— Kradzież ubrania. W dniu 28

b. m. Badanowski, Połocka 15, zamel-
dował, iż z jego mieszkania skradziono
różną garderobę i bieliznę wartości
1205 złotych.

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

Dziś baśń Gozziego „Księżniczka chin-
ska Turandot“.

— Teatr Miejski w Lutni.
Dziś sztuka Somerset Maughama „Grze-
sznica z wyspy Pago-Pago*.

— „Królewicz Rak". Niezmiernie
malownicza i efektowna baśń ludowa
Wandy Stanisławskiej „Królewicz Rak“
ukaże się raz jeszcze w sobotę naj-
bliższą o godz. 3,30 po poł. po cenach
zniżonych. Widowisko to gorące polecić
należy młodzieży naszej i najszerszym
warstwom społeczeństwa.
4— Przedstawienia popołudniowe.

W nadchodzącą niedzielę przedstawie-
nia popołudniowe po cenach zniżonych.
W. Teatrze na Pohulance „Mysz ko-
šcielna“, w Teatrze Lutnia „Pan Topaz“.

— „Wleszczka ialek", „dla dżieci
i młodzieży. Efektowny balet Bajera
Wieszczka lalek wystawiony zostanie
w Teatrze Lutnia w niedzielę najbliższą
2 b. m. o godz. 12 w poł. przez zespół
baletowy L. Winagradzkiej.

— „Jaś i Małgosia" opera E. Hum-
perdincka ukaże się na scenie teatru
na Pohulance w dniach 4 i5 lutego b. r.

— Wielki koncert w Sali Siadec-
kich U. S$. B. odbędzie się w dn. 8 lu-
tego r. b. W koncercie biorą udział wy-
bitne siły artystyczne m. Wilna, a mia-
nowicie p. p. Pławska, Narkowicz, Woro-
tyński, Winogradzka z zespołem bale-
towym, Abramowicz, oraz chór Akade-
mików pod batutą Z. Dołęgi.

Dochód przeznacza się na rzecz
Kol. Pol. Mac. Szkolnej im. T. Ko-
šciuszki. +

POLSKIE RADJO WILNO.
Progra m: *

Fala.385 mtr.

Czwartek, dnia 30istycznia 1930 r.

„Dzień z Katowic".
11,20: Dr. Ręgewicz, „Rozwój szkol-

nictwa polskiego na Sląsku.
11,35. Transm. lekcji jęz. polsk.

szkoły powsz. im. ks. Piotra Skargi.
12,00. Koncert popularny z udziałem

zespołu instrumentalnego w Katowicach,
oraz solistów.

16,15. „Jak Chorzów pracuje aby
ziemie polskie niosły plon obfity".

16,35. Andante z koncertu skrzypco-
wego Karłowicza.

16,40. „Osobliwości przyrodnicze
Sląska" (Żubr i Cis), (prof. dr. K. Simm
i K. Rutkowski).

16,55. Żeleński: Temat z warjacjami
D-moll, wyk. Kwartet Smyczkowy Pań-
stwowego Konserwatorjum Muzycznego
w Katowicach.

17,10. Przemówienie J. E. ks. Bi-
skupa Sl. dr. A. Lisieckiego.

17,15. zelazo | stal — Qd igły, ki-
lofa i lemiesza do parowozu i mostu".
Transm. z Zakladów Hutniczych „Huty
Pokoju" w Nowym Bytomiu,

17,35. Przemówienie Wojewody dr.
M. Grażyńskiego.

17,40. Koncert solistów.
18,00. Dr. Jan Nowak, prof. U. J.

„Czarne djamenty". A
18,15. Węgiel — „Źródło energii

i ciepla w głębinach Ziemi Sląskiej
„Transm. z podziemi Pola Wschodn.
Państwowych Kopalń Węgla w Królew-
skiej Hucie.

18,35: „O Sląskiej Kobiecie"
Nitschowa.

18,45. Ze SI.
skidy.

19,15. Cynk: Transm. z Huty Cyn-
kowej Hohenlohe w Wełnowcu.

19,35. Wieniec pieśni górnośląskich.
20,00. Kwartet Polskiego Radja w Ka-

towicach.
20.25. Z teki kompozytorskiej W.

Friedmanna, dyr. Państwowego Konsw.
w Katowicach.

20,45. Dr. T. Dobrowolski, dyr. Mu-
zeum Sl. w Katowicach „Ruch kultu-
ralny na Sł."

p. K.

Cieszyńskiego: Be-

y

Jak się dowiadujemy, warszaw-
skie banki narazie banknotów

50-cio, 100-u i 500-dolarowych
nie kupują, a tylko przyjmują do
inkasa, t. j. przyjmują od klijen-
tów, wysyłają do banków w Ame-

dni

stopni zimna.

JADWIGA PLATER ZYBERK.

LMFLNAT) W OGNIU.
Pamiętnik z wielkiej wojny I rewolucji rosyjskiej.

(Przedruk wzbroniony).

Sztab korpusu obchodził imieniny gen. Ora-
nowskiego. Dzień był śliczny. Stół urządzono
w parku. brałam go w kwiaty, aby zrobić przy-
jemność generałowi, z którym w najlepszych je-
steśmy stosunkach. Po chwili ku memu wielkiemu
zdziwieniu zjawił się na balkonie adjutant sztabowy,
aby mnie zaprosić z rodziną i gośćmi na obiad.
Chociaż z powodu początkowych nieporozumień
nie miałam żadnych stosunków ze sztabem, trudno
było odmówić. Nie chciałam robić przykrości ge-
nerałowi. Przyjęłam więc. Gdy obiad miał się ku
końcowi, posypały się toasty na cześć solenizanta
1 jego rodziny. Generał zaczął od toastu na cześć
pań. Wszyscy oficerowie kolejno przyszli wypić me
zdrowie. Jeden z nich, Sawkin, całkiem mi nie-
znany, ku memu zdumieniu z głębokim szacun-
kiem przemówił w te słowa: — „Piję zdrowie nie-
tylko pani hrabiny, ale i najgorętszego jej życzenia:

19)

 

północy Rosji sowieckiej od paru
temperatura wykazywała 28

stopni poniżej zera, gdy jeszcze
w ubiegłym tygodniu tylko 1—5

Fala zimna stop-
niowo zbliża się również do Euro-

5) dwie fotografje i6) świadectwo
inoralności wystawione przez właś-
ciwe władze administracji ogól-
nej. Opłata za egzamin wynosi
50 zł, które należy wpłacić do
Centralnej Kasy Państwowej przez

Piję zdrowie zmartwychwstania Polskil* Byłam tak
wzruszona, że zaledwie podziękować mu mogłam.
Po chwili przyszło mi na myśl, że najlepiej na tak
miłą odezwę byłoby wznieść toast „Kochajrny się”.
Szepnęłam o tem gererałowi, który wyraził mą
myśl w tych słowach: — „Hrabina głęboko odczuła
myśl i intencje pana Sawkina. W odpowiedzi pro-
ponuje wypić staropolski toast, którym Polacy
zwykli kończyć każdy obchód: „Kochajmy się”.
I znów wiwaty i tak serdeczny zapanował nastrój,
iż wszelkie pierwotne nieporozumienia całkiem po-
szły w zapomnienie.

27 lipca 1916,
Niespodziewanie, jak zwykle, otrzymał sztab

korpusu rozkaz opuszczenia Wabola. Przeniósł się
do Arendolu a tu wrócił sztab gen. Grekowa. Żal
nam było rozstać się z gen. Oranowskim. Coraz
serdeczniejszy stawał się nasz stosunek. Mówił nam,
że i ojciec i matka jego są katolikami a nazwiskojest całkowicie polskie, ale wychowali go w duchu
rosyjskim i w wierze prawosławnej, Chyba ojciec,
zauważyłam. Nie przypuszczam, aby Polka z włas-nej i nieprzymuszonej woli mogła wychować syna
w innej wierze i religji niż tej, która jest krwią jej
duszy. Generał potwierdził moje przypuszczęnie.

Wczoraj przyprowadzono do Wabola dobro-

pedagogiki nowoczesnej, p. Dzierz-
bicka z Warszawy i p. wizytator
Matuszkiewicz. Początek w dniu
31.1.30 r. o godz. 10 rano w sali
Kuratorjum O. S. W., Wolana 10.
Opłata za wykłady i hospitacje wego.

wolnego jeńca niemieckiego. Pierwszy raz zdarzył
się tu taki wypadek. Oświadczył, że nie chciał
dłużej wojować, że tam grozi głód, że Niemcy
i Hohenzollernowie postanowili raczej z głodu
umrzeć, niż się poddać, ale, że on jest Alzatczy-
kiem i, że wielu żołnierzy w wojsku niemieckiem
dzieli jego przekonania. „Chcieliby do was przejść,
ale wy im nie dajecie, bo wciąż strzelacie, gdy kto
się zbliża, mnie udało się dopiero za trzecim ra-
zem*. Adjutant sztabowy powiedział mi, że wydano
rozkaz nie strzelania do pojedyńczych osób. .Kto
wie? Może się właśnie tego chciało temu zagadko-
wemu uciekinierowi. P. Aszanin przypuszcza, że po-
woli dojdzie do masowego poddawania się Niem-
ców, bo wyczerpani są brakiem dostatecznego
odżywiania.

Parę dni temu, ku wielkiej mej radości, ujrza-
łem p. Kiczejewa, wchodzącego na ganek. Nigdy
nie ominął okazji, aby zajść do nas. Przeszedł z ka-
walerji do piechoty, bo znajdował, że kawalerja za
mało działa. j 20

3 sierpnia 1916.
Na froncie zaczyna być głośniej. Duch wojska

jakoby świetny. Wszystkiego mają poddostatkiem
i rzeczywiście, gdy spotykam niezliczone zastępy
kawalerji, piechoty, lub artylerji, mam wrażenie, że

konstytuujące zgromadzenie Ży-
dowskiego Klubu Myśli
wej w Wilnie. W zebraniu ucze-
stniczyło zgórą 80 osób ze sfer
inteligencji i kupiectwa

Obradom przewodniczył

21,05. „Wesele Sląskie słuchowisko
regjonaine.

22,05. Feljeton okolicznościowy.
22,20. B. Romaniszyn. Góral i jego

umysłowość w anegdocie podhalań-
skiej”. R

15.00. Muzyka lekka.

wojna dopiero wczoraj się zaczęła; ludzie dziarscy,
weseli, konie suto nakarmione. Niema śladu tego
zmęczenia i zniechęcenia, jakie mię uderzyło
zimą.

file i Niemcy trzymają się z podziwu godną
odpornością. Niewiadomo kiedy ci ludzie śpią, noc
w noc, cały ich front oświetlony rakietami. Przed
paru dniami jednak Rosjanie zajęli okopy pod wsią
Brzozówką o parę wierst od Dwety. Przebąkują o
szerzącej się epidemji dysenterji i cholery.

16 sierpnia 1916.
Nad Wabolem przelatuje w tej chwili aero-

plan niemiecki. Baterje rosyjskie ostrzeliwują je
z trzaskiem, że aż wszystko się trzęsie. W parku
oficerowie i siostrzenice grają w tennisa. Tam w
powietrzu zażarta walka, tu zabawa. Żyjemy ciągle
wśród najjaskrawszych kontrastów, w niepewności
jutra, otoczeni ruinami przeszłości, grozą obecnej
chwili, z nadzieją odrodzonej przyszłości. Jeden
taki rok, to jak dwadzieścia zwykłych. ę

Wczoraj nadeszła do sztabu telefoniczna wia-
domość o wypowiedzeniu przez Rumunię wojny
Austrji. Żal mi biednego starego Franciszka Józefa.
Wciąż jednak mam nadzieję, że Austrja się ostoi.

Państwo-

miejsco-

Prus nie byłoby nikomu ża!, są znienawidzone przez
(D. c. n.)całą Europę.
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Kłopotiiwy okres w życiu amerykańskiem
Stagnacja handiowa na rynkach amerykańskich. — Następstwa

ketastrofalnego spadku papierów akcyjnych—Obamy o „ame-

rican prosperity." — Jak Awerykanie ożywić chcą konjunkturę

gospodarczą?—Gigantyczne plany rozwojowe.—Nowe miijonowe

inwestacje.

(Od własnego korespondenta.)

Nowy Jork, w styczniu 1930.

,Z pośród spraw, o których
ostatnio najżywiej dyskutuje się
w amerykańskiej opinji publicznej,
wysuwa się bezsprzecznie na czo-
ło powszechnego zainteresowania
hasło tak zwanej: „amerikan pro-
sperity“. Pod hasłem tem rozu-
mieją Amerykanie ustawiczny do-
brobyt gospodarczy Stanów Zjed-
noczonych, — przedewszystkiem
zaś pomyślny rozwój przemysło-
wy i handlowy, który pozwalałby
poszczególnym gałęziom amery-
kańskiego życia gospodarczego
zwiększać ciągle swe zyski.

Od czasu jednak słynnego
krachu na giełdzie nowojorskiej,
osłabiła się bardzo wydatnie-po-
myślność interesów  amerykań-
skich. Wpłynęły na to następu-
jące okoliczności: Cała niemal
Ameryka grała ostatnio na gieł-
dzie. Wszyscy, począwszy od le-
piej sytuowanych robotników -i
urzędników aż do najwyższych
sfer amerykańskich, zakupywali
za eałą wolną gotówkę papiery
akcyjne — i czerpali stąd bardzo
poważne, dodatkowe zyski. Fkcje
szły bowiem ustawicznie w górę—
ciągle wzrastała ich wartość, —
dochody zatem obejmowały bar-
dzo poważne sumy. Skutkiem
tego też życie amerykańskie stało
na odpowiednio wysokim  pozio-
mie. Obroty towarowe wzrastały
ustawicznie, szerokie masy bo-
wiem nie ograniczały zupełnie
swych wydatków — i zakupywały
najbardziej nawet luksusowe przed-
mioty.

Nagły krach giełdowy zmienił
oczywiście bardzo silnie dotych-
czasowe warunki. Straty, spowo-
dowane przez spadek papierów
akcyjnych — osłabiły zdolność
płatniczą licznych rzesz, — ode-
brały bowiem bogate źródło za-
robków, umożliwiających wystaw-
ne życie. Nastąpiły też skutkiem
tego liczne ograniczenia, które

do tej pory powodują wcale śilny
zastój na rynkach handlowych.

Osłabienie konjunktury daje
się najsilniej we znaki rozmaitym
gatunkom przemysłu luksusowego.
ltak w wielkich nowojorskich
domach handlowych, sprzedają-
cych luksusową garderobę i bie-
liznę — zaznacza się już od kilku
tygodni bardzo słaby ruch, —tak,
że większość z nich musi ograni-
czać dalsze zamówienia, a nawet
redukować personel sklepowy.
W handlu brylantami i innemi
drogocennemi kamieniami, który
do niedawna był bardzo silnie
ożywiony i nie mógł niekiedy na-
dążyć za ustawicznemi zamówie-
niami, — zamarły zupełnie nie-
mal wszelkie obroty. A wreszcie
w przemyśle automobilowym, naj-
potężniejszej dotąd dziedzinie
amerykańskiego życia gospodar-
czego, —musiano, skutkiem bra-
ku odpowiednich zamówień, —
ograniczyć dość silnie dotychcza-
sową produkcję. ż

Słowem stagnacja, jakiej
oddawna już nie notowano w
życiu amerykańskiem. Toteż mno-
żą się obecnie coraz głośniej na-
rzekania „businessmanów* ame-
rykańskich, — coraz częściej sły-
szy się głosy, domagające się od
powołanych czynników rządowych
i gospodarczych energicznej in-
terwencji, — by polepszyć kon-
junkturę i zachować w ten spo-
sób „prosperity* w stosunkach
amerykańskich.

Jako jeden z głównych środ-
ków zaradczych wysuwana jest
konieczność silnego wzmożenia
ruchu budowlanego, oraz doko-
nywanie szerokich inwestycji w
dziedzinie rozszerzenia dróg i
urządzeń publicznych. W ten
sposób ożywić ma się ruch w
licznych gałęziach przemysłowych,
związanych z pracami budowla-
nemi, — a to w dalszym ciągu
przyczynić ma się do zwiększo-

nych obrotów rynkach han-
dlowych. i

Z pośród pomysłów, jakie
zgłoszone zostały w tym kierun-
ku wymienić należy jako najbar-
dziej charakterystyczny plan, prze-
widujący budowę nowego  miljo-
nowego miasta amerykańskiego.
Miasto to powstać miałoby w za-
głębiu węglowem  Pittsburga i
obliczone byłoby na miljon miesz-
kańców. Szczegółowy plan tej
nowej stolicy opracowany został
przez znanego architekta nowo-
jorskiego. Przewiduje on budowę
wspaniałych, nowoczesnych ulic,—
dalej licznych fabryk i urządzeń
biurowych, — no i wreszcie całe
kolonje mieszkań robotniczych i
urzędniczych, złożonych z jedno
i dwu — piętrowych will. Nad
pomysłem tym obradują w tej
chwili czynniki rządowe wespół z
przedstawicielami  najpotężniej-
szych amerykańskich koncernów
przemysłowych — i jest nadzieja,
że wkrótce już przystąpi się do
jego realizacji.

na

Inny znowu projekt, uchwalo-
ny niedawno przez amerykański
rząd, przewiduje budowę nad rze-
ką Colorado olbrzymiej tamy wo-
dnej, która ma być największem
tego rodzaju dziełem na całym
świecie. Tama ta służyć ma w
pierwszym rzędzie dla nawadnia-
nia pustynnych okolic Kalifornii,
które przez dopływ wody, zamie-
nić się mają w urodzajne pola i
ogrody. Z drugiej zaś strony,
przez uregulowanie dotychczaso-
wego koryta rzecznego, wzrośnie
wydajność ziem, położonych nad
Coloradem, — tak, że tysiące no-
wych osadników rolnych, znaleźć
tam będzie mogło nową i dobrą
egzystencję.

Poza tem rozpatrywane są in-
ne jeszcze plany, które przewidu-
ją inwestycje budowlane, obliczo-
ne na setki miljonów dolarów.
Rząd amerykański popiera 'ze
swej strony bardzo dodatnio tę
inicjatywę budowlaną i osta-
tnio uchwalono kredyty w wyso-
kości 800 miljonów dolarów, któ-
re przeznaczone mają być wyłą-
cznie na umożliwienie nowych
prac. Pozatem na cele te, przy-
rzekli bardzo znaczne fundusze
najpotężniejsi magnaci przemy-
słowi i finansowi.

Nie ulega wątpliwości, iż tego
rodzaju akcja wyda z czasem od-
powiednie rezultaty i wpłynie do-
datnio na zwiększenie się ogól-
nych obrotów. Jest to jednak
kwestja dość długiego czasu — i
jak twierdzą statystycy amerykań-
scy, dopiero z końcem 1930 roku
da się może odczuć pewne po-
lepszenie w obecnej konjunktu-
rze. Na razie zaś zastój handlowy

trwa —i dokucza dość silnie „bu=
sinessmanom amerykańskim*.

Byłoby jednak rzeczą błędną,
gdyby na tej podstawie chciał
ktoś przypuszczać .zmniejszenie
się potęgi gospodarczej Stanów
Zjednoczonych. Są to tylko chwi-
lowe kłopoty, a zbyt bogatym
jest — jak dotąd — skarbiec ame-
rykański, by kłopotów tych nie
mógł przezwyciężyć. St. W.
 

 

Z KRAJU.
Dziesięć lat więzienia za szpiegostwo

na rzecz ościennego państwa.
W Sądzie Okręgowym w Groą

dnie toczył sie ostatnio proces o
szpiegostwo na rzecz ościennego
państwa.

Na ławie oskarżonych zasiedli:
Wiktor Jakimowicz z Gródna,
Konstanty Zwierow z Wilna, To-
masz Bingiel mieszkaniec wsi Pu-
hacze, gm. Marcinkańce, Kasper
Waszkiewicz, Kazimierz Dawido-
wicz i Piotr Szepielewicz.

Rozprawie przewodniczył sę-
dzia O. Dessin przy udziale sę-

* dziów pp. Zaniewskiego i Mickie-

swicza. Oskarżał wiceprokurator
Michałowski.

Obronę wnosili ze strony Ja-
kimowicza—mec. Lobman, Wasz-
kiewicza—mec. Horbaczewski, Da-

Napad rabunkowy na:
drodze.

Nocy onegdajszej Juljan Bor-
kowski zam. we wsi Rudziany
gm. Kołtyniańskiej pow. Świę-
ciańskiego w pobliżu wsi Poch-
mienia został napadnięty przez 3
osobników, którzy obalili go na
ziemię i dusząc za gardło zažą-
dali wydania gotówki. Gdy Bor-
kowski podniósł alarm, jeden z
bandytów zakneblował m' usta,

zaś pozostali obrabowali ofiarę z

posiadanej gotówki. W wyniku
zarządzonego pościgu za napa-
stnikami, zdołano ująć Józefa Za-

borowskiego, Antoniego Gimżew-
skiego ze wsi Pochmienia i Jana
Białowieckiego z kolonji Rudzia-
ny. Bandytów osadzono w wię-
zieniu w Swiecianach. (d)

widowicza—mec. Ruten, Szepie-
lewicza—mec. Pietkiewicz.

Zwierow i Bingiel bronili
sami.

Rozprawa trwała w ciągu o-
statnich dwóch dni i cały czas
przy drzwiach zamkniętych, wó-
bec czego szczegółów podać nie
możemy.
W każdym razie, przestępstwo

było widocznie dość duże i cał-
kowicie udowodnione, gdyż Sąd
po naradzie późnym wieczorem
ogłosił wyrok mocą którego Ja-
kimowicz i Zwierow skazani zo-
stali na 10 lat więzienia każdy,
Tomasz Bingiel na 8 lat, Kasper
Waszkiewicz na 5 lat. — Dawido-
wicz i Szepielewicz zostali unie-
winnieni. :

się

Śmiertelna walka żołnierza
z dzikiem.

Podczas lustracji odcinka gra-
nicznego.Filipowo patrol rontowy
KOP zauważył w pobliskim lasku
stado dużych dzików, które na
widok ludzi rozbiegły się kryjąc
się w krzakach. Jeden z dzików
rzucił się wprost na żołnierza,
który użył broni i zranił dzika w
głowę. Rozwścieczone zwierzę po
raz drugi rzuciło się na żołnierza
i niewątpliwieby go  szarpnęło
kłem, gdyby mu inny żołnierz nie
przyszedł z pomocą przebijając
napastnika bagnetem.

Zabity dzik waży około 4i
pół puda. (d)

 

Z sali sądowej.
Dwaj komsomolcy skazani
na więzienie za wystąpienia

komunistyczne.
Z okazji t. zw. „Międzynaro-

dowego czerwonego dnia*, obcho-
dzonego w Rosji1 sierpnia r. ub.,
w Wilnie na rozkaz Kominternu
miejscowy „Związek Młodzieży
Komun. Zach. Biał.* usiłował
zorganizować manifestację dnia
22 lipca.

Patrolujący funkcjonarjusze po-
licjj w pewnym momencie: spo-
strzegli przy zbiegu ul. Słowac-
kiego i Kijowskiej tłum, złożony
z 40—50 młodych żydziaków, z
pośród którego od czasu do cza-
su wylatywdla w górę plika odezw
„wywrotowych, wreszcie wysunięta
została czerwona płachta, a żydki
wznosili antypaństwowe okrzyki.

Niebawem nadciągnął oddział
policji, na którego widok powstał
popłoch, gdyż uczestnicy mani-
festacji rzucili się do panicznej
ucieczki.

Z pośród rejterujących obser-
wujący wywiadowcy zdążyli jed-
nak ująć dwóch najbardziej czyn-
nych krzykaczy, którymi, jak się
okazało, byli dobrze znani czynni
członkowie Zw. Młodz. Komun.
Josiel Kaczergiński liczący lat 17
igSzaja Lewin, lat 23.

Obaj oni widywani byli przy
każdej niemal demonstracji anty-
państwowej.

Wczoraj zarówno Kaczergiński,
jak i Lewin, zasiedli na. ławie
oskarżonych przed sądem okrę-
gowym.
W rezultacie przeprowadzone-

go przewodu sądowego, zgodnie
z wnioskiem p. wiceprokuratora
Rutkiewicza, sąd, pod przewod-
nictwem p. sędziego J. Zaniew-
skiego, skazał Kaczergińskiego na
3 lata domu poprawy, a Lewina
na 4 lata ciężkiego więzienia.

Obu skazanym na poczet wy-
miaru sprawiedliwašci zaliczono
po 6 miesięcy odbytego aresztu
prewencyjnego. Kos.

OD ADMINISTRACJI ©
czas odnowić prenumeratę

na miesiąc LUTY.

 

WA SiI TIITS OT O SANT RITATTTTTT ITKAT BRO PRZAROWKA.

Od dnia 28 do 30 stycznia 1930 roku 46 komedja w 8 aktach
włącznie będą WZRUJCIIAŃE filmy: „Górą kawalerski stan wA głównych

Mary Brian, Chester Conklin i W. C. Fields. Nad program: 1) „Wyszedł žuczek na słoneczko" kom.
w 2 aktach. 2) Kronika Filmowa P. A. T. Kasa czynna od godziny 3 m. 30. Początek seansów od g. 4.

Następny program: „Z dnia na dzień*.

Miejski Kinematograf
Sala Miejska ul. Ostrobramska 5  

 

 

DZIŚ! Super-Przebój Erotyczny! Wcielenie najsłodszej Jej partner ulu-
kobiecości, Czarodziejsko piękna. porywająca w grzeVilma Banky bieniec kobiet Walter Byron

*ieacjipo„POD PRĘGIERZEM HANBY" (Przebudzenie) ssący «rama: wspó.rEaTR „HELIOS"
uł. Wileńska Ni 38. wający dramat współ-

czesny. Wieczny hymn Poezji, Miłości i Poświęcenia. Perła produkcji Amerykańskiej 1930 r. Początek seansów o g. 4, 6,8i 10.15.

 

z Dziśl Zespół artystów i ki R i ini i in i i 1 Ww obrazie

T <Hollywood>|| światowej sławy: Natalja Li JR KO, Marja Jatobini, Gabriel Gabrio i Angielo ferm"oz

«TAJEMNICA CYTADELI W DĘBLINIE» wania caratu na ziemiach polskich. Od
godz. 6ej dodatkowa orkiestra BAŁAŁAJEK i MANDOLIN. Początek seansówo g. 4. 6,8 i 10.25 w. 2 ORKIESTRY.

MICKIEWICZA Ne 22

  

FEATR „L U Xx
Dziś! Mistrz ekranu genjalny HWAN MOZŻU- i 66 z udziałem Gzarujących gwiazd LIL DAGOVER i

ERTR pla U R. || CHIN_w swem największem arcydziele p. t: „Fajny Kurier" AcnES'PErERSENMOZŻUCHINOWA. Wyjątkowo
ul. Mickiewicza Nr. 11. fascynująca treść. Mistrzowska gra. Film ten wzbudził zachwyt całej prasy zagranicznej. Początek o g. 4-ej. Ceny od 40 gr.

Laiii OSS) OBEC TROI ROKACZ SAARE ZUZAROWKA CZE

Dziś! Najnowszy superfilm „Zew Miłości” osnuty i 4 wielki dramat w 10 akt. W rol. głównych
|| na tle słynnej sztuki „Andrienne Lecouvreur p. t.: Sen 0Mitošci upajająco piękna JOANA GRAWFORD i ai:

procentowy mężczyzna NILS ASTHER. UWAGA! Podczas seansów orkiestra bałałajek i mandolin. wykona odpo-
E wlednie pieśni i romanse.

-
Dziš! Nowe wydanie wielkiego filmu przemysłu polskiego WAMPIRY WARSZAWY (Tajemnica taksėwkiNe1051). Wspa-

Teatr «SŁOŃCE» I niały dramat Sinano AAS w 14 aktach reż. Wiktora Biegańskiego. Y rolach gł. urocza MarjaBalcer-
i kiewiczówna, premjowana piękność Halina Łabęcka, Wiera Pogorzanka oraz polski Rudolf Walentino — Igo Sym.

MO TINALTENNA CROWCTTY*17APCZARCYNEDSTCYKEZEZKZER 33 DOLOR

Dąbrowskiego 5.

Kino Kol. „OGNISKO| gzżanierszęartemow, EMI JANINYS dramacie:mowi1 poświęcenia podwiuem. OSTATNI ROZKAZ
(Obok dworca kolejowego) |i „Ostatni rozkaz* cieszył się nadzwyczajnem powedzeniem we wszystkich stolicach świata. Pomimo znacznych kosztów

wynajęcia obrazu ceny nie są podwyższone. :

| LEKARZE |

 

"os „WANDA“
Ul. WIELKA 30. Tel. 14-81.
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Dr Blumowicz
Choroby weneryczne
SYFILIS i skórne

ul. WIELKA21 (Tel. 921).
Od 9—1 i 3—8.

WZP6:
telef. 17—80.

3

      

   
      

  

 

   Tai. 697. Tel. 697.

WĘGIEL. KOK.
Pierwszorzędnych kopalń Górnośląskich
z dostawą do domu własnym taborem kon-

nym lub samochodowym od 500 k'g.

D.-4. Przemysłowy „NERKAKT”
. z ogr. odp. 14Ss

Właśc. L. i C. DOBUŻYŃSCY.
WILNO, ZAWALNA 236 20

Tel. 697. Tel. 697.

"z 6GUBTONE
dnia 15 stycznia 1930 r. weksle in blanco 6 sztuk
po 300 złot. i 21 sztuk po 200 zł. razem na
sumę zł. 6,000 — podpisane przez Zelika Mi-
lejkowskiego pod stemplem firmowym „Sklep
galanteryjny i wyrobów trykotowych Z. Milej-
kowski i E. Joffe—Wilno, Rudnicka 10* unie-

ważniają się. AM o

WYDZIAŁ POWIATOWY SEJMIKU
w OLKUSZU ogłasza

KONKURS
na posadę lekarza rejonowego z piacą 550—do
700 zł. w esadzie Pilica (6,000 ludności) pow. Ol
kuskiego. Posada będzie do objęcia od | marca
b. r. wymaganą jest dobra znajomość półożnictwa
i chirurgji ambulatoryjnej oraz conajmniej trzy-
letnia praktyka lekarska poparta odpowiedniemi
świadectwami. Zgłoszenia należy kierować do Wy-
działu Powiatowego w Olkuszu.

(2) Dr. Zakrzewski
lekarz powiatowy.

(—) Starosta Stamirowski
Przewodniczący Wydziału.

 

  

 

60—4 o

imui i | i Inych
Przyjmujemy bezpłatnie RES akos

ważnych reflektantów.
Zgł. Ajencja „Polkres“ Wilno, ul.R3,

: —0 o

 

DOKTÓR

D.Leliowi(I
chor. WENERYCZNE
MOCZOPŁ. SKÓRNE
ELEKTROTERAPJA

(DIATERMJA)

KOBIETA-LEKARZ

Dr. ZELDOWICZOWA
KOBIECE chor. dróg
MOCZ. WENERYCZNE
prz. 12—2 i od 4—6
ul. Mickiewicza 24
Telefon Nr. 277.

AKUSZERKI

  

   

  

  

  

  

  

Gruźliem płuc jest nieubłaganą i corocz-
nie, nie robiąc różnicy dla płci, wieku i sta- |
nu, kosi miljony ludzi. —Ptzy zwalczaniu
chorób płucnych, bronchitu. grypy
uporczywego, męczącego kaszlu i t. p.

stosują p. p. Lekarze:

„Balsam Thiocolan—Age*
który ułstwiając wydzielanie się plwociny
wzmacnia organizm i samopoczucie chorego
oraz pewiększa wsgę ciała i usuwa kaszel

Używa się za poradą lekarza.
Sprzedają apteki 11-29 0

   
  

   

  
  
       

 

    
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 

   

STACJA OBSŁUGI DLA MOTOCYKLI

Harley - Davidson
Wilno, zaał. Bermardyński 6. - Biuro al. Królewska 6-4 (tel. 17-61).
MONTAŻ motocykli nowych
REMONT motocykli używanych
KONTROLA sprawności silników i instalacji elek-
ŁADOWANIE akumulatorów [trycznej
LAKIEROWANIE motocykli i przyczepek
ROBOTY tapicerskie w przyczepkach

   

    
  
    

 

  

 

  STARA WIEŚ
PIĘKNE PARCELE LEŚNE
są zaraz do nabycia pomiędzy Otwockiem

a Celestynowem.

3 2 Komunikacja dogodna.
CZĘSCI zamienne do motocykli, przyczepek PAStacja kolei na miejscu wlesie. 4 AKUSZERKA

AKCESORJA Starodrzew do 100 lat. — Działki wszystkie MarjaLaknerowa
zalesione od 750 m* do 3000 m?,

Sprzedaż na raty. Przyjmuje od godz. 9do
7 w., Kasztanowa 7 m. 5.

SMARY I OLEJE
OPONY DĘTKI Zgłoszenia i informacje: 3091-14 o WZP69
GARAZOWANIE j Główny Zarząd Ordynacji Zamojskiej
MYCIE motocykli S Dział Parcelacji:

Warszawa: Żabia 4, tel. 2—89. NAUKA

Paryżanka
nauczycielka rutynowana
udziela lekcyj (prak. teo-
rji) w zakresie gimnaz-
jainym ul. św. Jakóbska
róg Dąbrowskiego od 1-ej

714:59 do 3-ej. 1441—0

Warunki jaknajdogodniejsze, ceny najniższe. Wykonanie
solidne i fachowe z pełną gwarancją, spoczywa w rękach

specjalistów.

Motocykle innych firm i silniki przyczepne do łodzi są
przyjmowane jak do remontu, tak i dla obsługi, konser-

wacji i na garażowanie. D

Oryginalna maść z ko-

gulkiem) „MROZOL“,Odmroženie.
leczy i goi ranki, po-

wstałe od odmrożenia. Sprzedają apteki i składy apteczne.      

| Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.
RE=

 

   
  

  
   

  

Drukarnia „DziennikaWileńskiego” ul. Mostowa 1

Za udzielenie pożyczki
od 2,006—8,009 zł. damy pokój umeblowany,
odremontowany, słoneczny, z opałem światłem
i telefonem, całkowite utrzymanie. Procent we-
dług umowy. — Informacje w Biurze Ogłoszeń

S$. Jutana, Wilno, Niemiecka 4, tel. 222.
—0 o
 

 

MAJĄTEK 150 ha
z zabudowaniami i inwentarzem do SPRZE-
DANIA NATYCHMIAST lub zamienię na
dom w Wilnie. Gleba dobra komunikacja au-

tobusowa. Warunki dogodne.    

 

Adres: Wilno, Mickiewicza 31, „Stu-

„ANK 00,

e : do wynajęcia
Mieszkania Pokó Mickiewicza

i pokoje || Ne 19—12. 1458  
pzime uczenice (ucz-

niów) na mieszka-
nie z całodziennem u-

 

trzymaniem ul. Garbar-(Go:Podyni - Kucharka
ska 16 m. 3. 1446—1 posiadająca długolet-

nią praktykę i świadec-
twa poszukuje posady do

2 duże majątku lub na plebanii.
ładne pokoje  umeblo- Piramont 10, m. 1. 1436-0
wane do wyaajęcia. Mic-
kiewicza 31, m. 4 od
1-5 po poł. 1419—0

dla studentki
Pokó słoneczny, z
balkonem do wynajęcia
Filipa 4, m. 4. 1457—1

 

poszukuję posady nau-
czycielki. Mogę przy-

gotować do l-ej lub Il-ej
kl. gmn. Mogę też przy-
jać posadę wychowaw-
czyni.- (Umiem szyć. Ber-
nardyński zauł. 4, m. 1.

  

   

1426—0 cza 21, tel.

 

Swędzenie ciała or»: ws:'lxiego rodzaju wy
rzuty skórne usuwa

KREM LAIN-AGE
(z Kogutkiem)

Jest to idealny, nieszkodliwy kosmetyk, u-
| suwający wady naskórka tak u dorosł-<h |sk

1 u dzieci R M. Sp, W N. 5335.

Chcesz otrzymać posadę? |
|—————>————————

-—————-

Musisz ukończyć kursy Sezyłalnie i
+ lokujemy oszczędnoś-

facho we  korespon- | _„ i i
dencyjne prof. ci pod pewne solidne |Sekuło- 7 2

i ša 3 zabezpieczania hipo-
wicza, Warszawa, Żóra- | teczne z gwarancją
wia 42-4. Kursy wyuczają ad
listownie: buchalterji, ra- WC Zachęta”

» yy

—300

 

chunkowości kupieckiej,
korespondencji handlo- einam a 1
wej, stenografji, nauk m————
handlu, prawa, kaligraiji,
pisania na maszynach,
towaroznawstwa, angiel-

Šaansi

skiego, francuskiego, Po
niemieckiego, pisowni, — Tak, pijaństwo to

straszna rzecz. Czy pan
też zawsze na drugi dzień
potem jest taki, zbity?

Nie, jestem jeszcze
kawalerem.

oraz gramatyki polskiej.
Po ukończeniu świadec-
two. Żądajcie prospek-
tów. 1605—11

Panie i Panowie |
Poważna chrześcijańska

      
instytucja bankowa, an- į k 2
gażuje Inteligeninych i ano ź
wymownych  zastępcow Sprzedaż
do sprzedaży obligacji
państwowych. Płacimy su-
miennie najwyższą pro-
wizję. Początkujących
pouczamy. Łaskawe zgło-
szenia od 10—4-tej, stale.
Ul. Bazyljańska 4, m. 1
(przedtem Ostrobram-
ska hotel „Lwów”).

1434—1

SS zna się na ku-
chni, posiada dobre

WIATY balowe nie-
drogo. Gotowe i na

zamówienia. Dobroczyn-
ny z. dom Legi Nr. 3—16
od 11—1 i od 4—6 (prócz
świąt). W poniedziałki
wieczorem od 4—5 20

ZOE

 

rekomendacje, poszuku- ZEGAR-
je posady. Subocz 68-b Ki
mieszkania 8.
piritas i reperuje

solidnie.Dok znający cały
zakres ogrodnictwa

poszukuje posady. Wia-
domość zauł. Bernadyń-
ski 8—10 u Pietkiewicza.

1464—1

i. tra
thowski.

 

 

SaaainaCE Zamko-
M: inteligentna pan- wa 9.

na poszukuje po-
sady pokojowej z Szy-
ciem, lub do dzieci. 4* RJ
Adres w Administracji. ICJCZEJ

N 462 8

Przepisywanie PIANI-
na maszynie i odbijanie
na powielaczu „Roneo*.
Powielanie skryptów, wy-
kazów, okólników i inn.     I PIANY.

światowej sławy
„Arnold Fibiger“

(nie ma nic wspólne-
go z firmą Bracia A.i
K.Fibiger nie mającej
uznania u żadnego z
wybitnych fachowców)

Pleyel, Bechstein,
Bluethner, Drygas,

Sommerfeld etc.
K. DĄBROWSKA.
WILNO, ui. Nie-

wykonywuje się prędko,
starannie i akuratnie. Mi-
ckiewicza Ne 4—4. Tele-
fon 7-63. 1463—5

Sprawy
majątkowe

Udzielimy
pożyczek od 1000 —
5000 dol. tylko solid-    
 

nym osobom Wileń- O m. 6.
skie Biuro Komisowo- Po RER: oda
Handlowe Mickiewi-
cza :21; Tel 152: 2. BEKELBTAISZEK

To zaležy.

Procenta Maciek: A jak tam u
i kapitał najpewniej i was z jedzeniem przy
solidniej zabezpiecza wojsku?
przy lokacie Wileń- Ka sa i

ij 2 na urlopie: To zależy o:
skie Biuro Komisowo- tego, z jaką się kto przy-
Handlowe Mickiewi- jaźni kucharką.

152 2g————

Redaktor odpowiedzialny: KAZIMIERZ HAŁĄBURDA.

      

  

 
 

 


