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Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem.

DZIENNI
   

 

i Administracji 
  

  

448, Drukarni

w niedziełę od 12 — 1 pp.

"REGAKCJAT ADMINISTRACJA: "ul. Dominikańska 4. "Telefon Redakcji
drukarni: Mostowa 1.

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

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

1244. Adres

 

Kto chce mieć dobry odbiornik radjowy dobre lub dobrze na- |

prawione słuchawki, dobrze naładowany lub naprawiony akumu-

„Ogniwo*, w Wilnie, ul. S-to Jańska 9. Tel. 16 — 06.

lator, niech się zwróci do firmy |

Na składzie duży wybór aparatów radjowych, słuchawek i głośników.

Ceny najniższe. Wykonanie sumienne.

Posiadamy również duży wybór kloszy do la.np elektrycznych
oraz żarówki po cenach najtańszych. 781-1-or
 

 

kadią myś
— można Ufrwalif

pióżę

4 jącym wszel

Żądać wszędzie!
Generalna reprezentacja:

  

    
„Gg ma_się przy sobie

wieczne „Evorsharp“

6 wewngirznym pan-

cerzu,; uniemožliwia-

kie

zniszczenie.

PeSYERSHARP
WIELOLETNIA GWARANCJA!

ANTONI SZUSTER
Warszawa, Ossolińskich Ne 1,tel. 612-23.
TTTETLATSTI

1752

Każda dbająca o swoje zdrowie
mężatka powinna posiadać aparat

kąpielowy „Hygjena*.

Do nabycia tylko w f.

w Wilnie, ul. S-to Jańska 3.
174-0-0r

PIERWSZA  WILEŃSKA SPÓŁKA i
| PRZETWORÓW OWGCOWYCH |

S. A. ŁUBKOWSKICH.
Poleca na święta najlepsze wina

owocowe z włosnej wytwórni. i
Wilno, Piłsudskiego 2.

Do nabycia w pierwszorzędnych han-
dlach win.

      
  
       

      
   

Sklep detaliczny, Wileńska 36,
tel. 8—86, zaopatrzony we wszelkie
artykuły świąteczne oraz wódki, wi
na konjaki i likiery. 730—10  

 

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

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

ED)SKATINITES
Popierajcie Polską Macierz

Szkolną.
Wllańska 18—5.
 

 

Brześcia.
Naglość uzasadniał

przemawiał pos. Koc.

BB. przeciwko 148.

sadniał go pos. Czapiński. 
POSIEDZENIE SEJMU.

Sprawa regulaminu. —Budżet. — Interpelacja w sprawie
Brześcia.

mec. pos. Jan Nowodworski.

Zarządzono głosowanie imienne.

(Telefonem od wiasnego korespondenta).

WARSZAWA. Na wczorajszem posiedzeniu Sejmu lzba przystą-
piła do obrad nad nagłością wniosku Klubu Narodowego w sprawie

Przeciwko

Nagłość upadła 208 głosami

Następnie na porządku znalazł się nagły wniosek PPS. Uza-

W interpelacji tej wymieniane są nazwiska oficerów i urzędni-
ków, znajdujących się w Brześciu w czasie więzienia tam posłów
oraz opisane są akty represyjne, stosowane do uwięzionych.

Między innemi powiedziano tam, że pos. Lieberman był pobity
w drodze do Brześcia,
gińskiego.

Przeciwko nagłości wniosku PPS. przemawiał

pos. Popiela torturowano i pobito pos. Ba-

pos. Hołówko z
BB. Nagłość wniosku została odrzucona 212 głosami przeciw 130.

Posiedzenie wtorkowe Sejmu obejmowało porządek dzienny
b. obfity. Wystarczy wskazać, że znajdowały się na niem zmiana re-
gulaminu oraz pierwsze czytanie preliminarza budżetowego.

W innych warunkach jedna z tych spraw zajęłaby całe posie-
dzenie.

Postępowanie dzisiejsz
z B. B. w każdej chwili
obradami, jak tylko pragnie.

skiej.

dyskusję brzeską.

doczne,
przeciągnięto do późnej noc.

Nar. Rybarskiego,
państwowej.

na siły, argumentacji.

ska Str. Narodowego.

naprężeniem.
Kiedy pos. Rybarski

ruszalności

e jest bardzo uproszczone.
może przerwać dyskusję

Tym czasem kierownicy obrad tak manewrowali,
iż chodzi o zmęczenie posłów i publiczności,

y.

Była to wielka mowa parlamentarna,

poruszał
Brześć, lub zagadnienia z polityki zagranicznej, posłowie z BB. usi-
łowali mu przeszkadzać, lecz gdy pos. Rybarski wspomniał o niena-

naszych granic cała izba, nie wyłączając BB., pokryła
ten ustęp długoniemilknącemi oklaskami:

Większość
i kierować tak

Zmianę regulaminu przyjęto większością głosów BB.
Słusznie w toku dyskusji podkreślił pos. Trąmpczyński, że cho-

dzi o stwierdzenie przed historją protestu przeciw pewnym przepi-
som niezgodnym z Konstytucją. To też posłowie z Kl. Narodowego
z całą jaskrawością wyświetlili jakie faktycznie ma znaczenie zmiana
regulaminu i dokąd ona prowadzi.

Na jednym z ostatnich punktów porządku dziennego był po-
stawiony wniosek nagły Klubu Narodowego w Sprawie brze-

Wniosek ten faktycznie był gwoździem całego posiedzenia.
Już na początku posiedzenia na galerji zgrómadziło się bardzo

wiele osób, a śród tych licznie literaci, którzy specjalnie przybyli na

że było wi-
gdyż obrady

Przeprowadzono całą dyskusję bużetową przy l-em czytaniu.
Pośpiesznie załatwiono to wszystko, co w innych wypadkach stano-
wiłoby przedmiot obrad niejednego posiedzenia.

Dyskusję rozpoczął min. skarbu Matuszewski
mówieniem, w którem cofał się z zajętego poprzednio stanowiska.
(Expose p. min. Matuszewskiego podajemy na innem miejscu).

Punktem centralnym dyskusji było przemówienie posła z KI.
który poruszył sprawę budżetu na tle polityki

obszernem prze-

świetnie zbudowana, peł-
Poruszała najaktualniejsze i najboleśniejsze,

nasze zagadnienia współczesne, dająca jasny obraz dążeń i stanowi-
Słuchano jej,

przednich Sejmach pos. Rybarskiego, z wielką uwagą i
jak zawsze słuchano w po-

dużem

zagadnienia drastyczne jak

 

  Zapisujcie się na członków Polskiego3
Czerwonego Krzyża.

'towarem przemysłowym i

Wilno, Sroda 17-go grudnia 1930 r.

  

  

  

,

lena numeru 20 qr.
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Exposć min. skarbu Matuszewskiego.
WARSZAWA. (Pat). Kierow-

nik ministerstwa skarbu Matu-
szewski wygłosił na dzisiejszem
posiedzeniu Sejmu przemówienie,
w którem m. in. powiedział:

Wzrost wpływów skarbowych,
który trwał nieprzerwanie od roku
1926 aż do 1929 włącznie, w r.
1930 nie tylko ustał, ale docho-
dy Państwa zmniejszyły się w
porownaniu odpowiedniego okre-
su minionego roku budżetowego
0 8,82 proc. Preliminarz znajdują-
cy się obecnie w rękach Szanow-
nych Panów zmniejsza kwotę
przewidzianych wydatków  pań-
stwowych o 1,86 proc. jeśli cho-
dzi o budżet netto o 2,37 proc.
jeśli chodzi o budżet brutto.
Kwotę zaś dochodów o 3,92 proc.
jeśli chodzi o budżet brutto i o
4,87 proc. chodzi o budżet netto.

Preliminarz budżetowy jest od-
biciem poglądów na prawdopo-
dobny rozwój stosunków gospo-
darczych. Musze tedy Panom w
najkrótszym syntetycznym skrė-
cie zarysować pogląd Rządu na
układ i prawdopodobną ewolucję
położenia ekonomicznego. Prag-
nąć w sposób najbardziej ogólny
ująć istotę obecnego przesilenia,
określić je można jako zwich-
nięcie się skali światowej rów-
nowagi między wytwórczością
i spożyciem. Na to określenie
zgodzić się może każdy, lecz z
chwilą, gdy badanie postąpić ma
o krok dalej gdy odpowiedzieć
trzeba na pytanie czy mamy do-
czynienia z nadprodukcją czy też
nie, zaczną się trudności. Istnieje
niewątpliwie nadmiar towarów
skoro spadają one w cenie. Ale
czy ten nadmiar towarów pow-
stał wskutek zbyt wielkiego wzmo-
żenia się wytwórczości czy też
wskutek zaniku. skurczenia się od-
bioru, czy mamy doczynienia z
paradoksem nadrodukcji — stara
prawda niezmieniona po dziś
dzień przez żadną nowikarską te-
orję mówi jedno:

„Aby się bogacić, aby się roz-
wijać; więcej, aby nie biednieć,
trzeba wytwarzać więcej, niż się
spożywa*. Oto jest, zdaniem mo-
jem, istotna przyczyna dzisiejsze-
go kryzysu. Ten kto konsumuje
przez pewien okres czasu wię-
cej, niżli wytwarza, ten musi
później zniżyć swoją konsum-
cję, odpościć dni marnotraw-
ne. To prawo od którego jed-
nostka uchylić się czasem może,
żyjąc cudzą pomocą, cudzym wy-
siłkiem, cudzym kosztem, to pra-
wo jest niezłomne, wówczas gdy
chodzi o powszechność.

Kryzys dotyka w tej chwili
najdotkliwiej wytwórczość rol-
ną. Ceny produktów pochodzą-
cych z obróbki ziemi spadły naj-
niżaj. Rozwarcie nożyc między
wartością produkcji rolnej i prze-
mysłowej jest bardzo szerokie.
Stwierdzić trzeba, iż jest to prze-
dewszystkiem skutkiem niemoż-
ności skartelizowania produkcji
rolnej i mamy w tej chwili do-
czynienia na świecie całym z
próbą przerzucenia ciężaru daw-
nych grzechów drogą rozwarcia i
utrzymania rozpiętości między
dwoma typami pracy ludzkiej —

pro-
duktem rolnym na tę warstwę
ludzi, która pracuje na roli. Jest
to polityka błędna. Drugiem za-
gadnieniem o znaczeniu ogólnem
jest podniesienie się kesztów
zaciągniętych kredytów. Istnie-
ją dziś nożyce nie tylko między
ceną produktów rolnych i pro-
duktów przemysłowych lecz rów-
nież między realną wartością pie-
niędzy — wówczas, gdy były po-
życzane i dziś. Nożyce te roz-
wierają się coraz szerzej. Bez
źadnej zwyżki stopy obciążenie
spłatą procentow staje się w mia-
rę spadku cen sarno przez się z
dniem każdym wyższe. W tych
warunkach dość powszechnie
głoszony program zniżki cen na
artykuły przemysłowe do pozio-
mu cen rolniczych nie jest wy-
starczające dla uzyskania równo-
wagi gospodarczej.  Konieczną
staje się równoległa rewizja wy-
sokości długoterminowych obcią-
żeń kredytowych celem sprowa-
dzenia ich do wartości takiej jaką
reprezentowałyby w momencie
kontraktu.

Położenie polskie na tle ogól-
nego kryzysu charakteryzują trzy
główne cechy: 1) Polska jest
państwem o przewadze wytwór-
czości rolnej i surowcowej,awięc
krajem, który przesilenie uderza
bezpośredni”, 2) Polska należy

jest

do krajów o nikłem stosunkowo
zadłużeniu zagranicznem, do kra-
jów napewno nie przeinwestowa-
nych. 3) Mimo niewielkiego za-
dłużenia bilans obrotu kapitałów
jest dla Polski ujemny, co zna-
czy, że opłata towarów sprowa-
dzanych z poza granic i spłata
długów obcych wymaga wciąż
jeszcze więcej pieniędzy niż otrzy-
mujemy od obcych za nasze to-
wary i usługi.

Sprobujmy wyciągnąć wnioski
dotyczące polityki gospodarczej.
Dwa przykazania wynikają z ogól-
nej sytuacji świata. Musi być
przez wszystkich uczyniony mak-
symalny wysiłek aby koszta wy-
twórczości nie zwyżkowały.
Zarazem w dziedzinie lokowania
kapitału postępowanie winno stać
się nad wyraz ostrożnem.

Wskazane są inwestycje pro-
wadzące nie do rozszerzeni pro-
dukcji do obniżenia kosztów.
W dziedzinie pracy inwestycyjnej
państwa np. istnieje ogromny za-
kres w Polsce szczególnie zanied-
banych inwestycyj czysto pań-
stwowych wymogowi temu czy-
niących zadość. Są to wkłady w
komunikację Dalej jako kraj diuż-
niczy nie możemy sobie pozwolić
na luksus biernego bilansu
handiowego.

Spróbuję oświetlić kolejno pre-
liminarz, przedłożony Wyso-
kiej Izbie.

Preliminarz przyszłoroczny w
porównaniu z budżetem dziś obo-
wiązującym jest niższy. Zniżka ta
jest wszakże niewielka. Powstaje
odrazu pytanie, czy zniżki tej nie
można było poprowadzić dalej,
czy nie trzeba było tego uczynić,
czy wpływy dopiszą, czy prelimi-
narz jest realny.

Odpowiem bez wahania: pre-
liminarz budżetowy jest najniższy,
jaki mógł być zrobiony w danych
warunkach ustawowych. Zejście
niżej godziłoby już zbyt boleśnie
w bieg normalnych prac państwo-
wych. Ale zarazem budżet ten
nie jest za wysoki i będzie zada-
niem wspólnem rządu i Izby
urealnić go. Rząd liczyłsię z tem
przy układaniu i zgłaszaniu preli-
minarza, ale dopiero uchwalenie
potrzebnych ustaw pozwoli odpo-
wiednio zmienić cyfry. Jedną z
takich ustaw, umożliwiających od-
ciążenie budżetu przyszłoroczne-
go o kilkadziesiąt miljonów, mają
panowie dziś w rękach. Jest to
ustawa o zaciągnięciu 6!/,%/, po-
życzki.

Pozatem, gdzie i jak można
szukać dalszej zniżki budżetu?

Są niewątpliwie taey, którzy
powiedzą bez wahania: na woj-
sku. Są to ci, których gorzka na-
uka historji niczego nie nau-
czyła.

Skoro zaś usunąć
zumowania zagadnienie, ażeby
przez obcięcie budżetu wojsko-
wego dojść do zniżki budżetu,
dość wyraźnie zarysowusą się dwa
inne możliwe wyjścia: jednem jest
przeniesienie wydatków nadzwy-
czajnych na dochody nadzwy-
czajne, innemi słowy na operacje
kredytowe, — drugiem byłoby
zniżenie wydatków personal-
nych. Innych wyjść niema. Prze-
rzucenie pewnego typu wydatków
inwestycyjnych na operacje kre-
dytowe pozwoliłoby zmniejszyć
preliminarz obecnie zgłoszony o
150 miljonów, nie więcej. Do-
chodzimy w ten sposób do kwoty
2.700 miljonów, jako naszego bud-
żetowego minimum egzystencji.
Można też zniżyć budżet poniżej
kwoty 2.700 miljonów, sposób po
temu jest bardzo łatwy, nazywa
się zniżką uposażeń urzędniczych.

Rząd nie ma zamiaru uzyski-
wać redukcji budżetu drogą auto-
matycznej zniżki uposażeń urzę-
dniczych.

Ale pragnę tu stwierdzić wy-
raźnie nietylko w imieniu wła-
snem, lecz także w imieniu rzą-
du, że wszelki wzrost wydat-
ków osobowychw jakiejkolwiek-
bądź formie nie będzie przez
rząd dopuszczony.

z pod ro-

Przeciwnie, wszędzie nietylko
w administracji państwowej, ale
wogóle w administracji publicz-
nej koszta świadczeń osobo-
wych są zbyt wygórowanei
praca nad organizacyjną przebu-'
dową naszej maszyny publicznej
musi być prowadzona zarówno
przez rząd, jak przez parlament
pod tym kątem widzenia.

Tłem, na jakiem w Polsse roz-
patruje się większość budżetu,

rzadziej ogólne położenie
gospodarcze, częściej zaś sprawa

  
   ogło Ko c     

obciążeń podatkowych, nie chcę
więc tego pominąć milczeniem.
Wymienię przedewszystkiem kilka
cyfr, które pragnąłbym, ażeby
panowie zachowali w pamięci.
Sprawa obciążeń publicznych i
sprawa obciążeń państwowych,
to nie są bynajmniej rzeczy rów-
norzędne. Budżet państwowy wy-
nosi 2.900 miljonów, budżet sa-
morządów terytorjalnych i Slą-
ska — 1.300 miijonów, budże-
samorządów gospodarczych —
15 miljonów, budżet ubezpieczeń
społecznych 500  miljonów,
budżet ubszpieczeń innych —-100
miljonów. Wynika stąd, iż ob:
ciążenie państwowe wynosi 62,
całości obciążeń publicznych.

Moje skromne obserwacje uczą
mnie, że gospodarka państwo-
wa była bez porównania
oszczędniej i ostrożniej pro-
wadzona, niż gospodarka więk-
szości samorządów. Szczegól-
nie samorządowa polityka inwe-
westycyjna musi budzić najdalej
idące zastrzeżenia. Należy zdać
sobie jasno sprawę z tego, iż nie
przez budżet można zmienić usta-
wodawstwo, lecz przez ustawo-
dawstwo trzeba zmienić budżet.
Praca ta jest olbrzymia.

Echa buntu
MADRYT (Pat) — Komunikat

urzędowy głosi, iż w całym kraju
panuje spokój. Jedynie w St. Se-
batian około 50 komunistów usi-
łowało zawładnąć prefekturą po-
licji. Według ostatnich wiadomo-
ści o buncie na lotnisku w Mad
rycie powstańcy przerwali natych-
miast, komunikację telefoniczną
i telegraficzną, wtargnęli na sta-
cję radjotelegraficzną i rozesłali
niezwłocznie okrężne wiadomości
o ogłoszeniu republiki hiszpań-
skiej.  FAeroplany krążące nad
Madrytem ograniczyły się do roz-
rzucania odezw wzywających do
rewolucji. Od pierwszej chwili
wybuchu buntu žandarmerja za-
jęła wszystkie budynki publiczne.
Mechanicy zajęci na lotnisku
oświadczyli, że po stawieniu się
do pracy dyrekcja poinformo-
wała ich o wybuchu powstania
i wręczyła im broń. Wielu me-
chaników odmówiło udziału w
buncie i zostało uwięzionych.
Wśród powstańców znajdował się

ramicę 8 zł.
tekstem 6 łam 35 gr., w tekście 48

Śrożej,
roc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeże-

5 proc. drożej. Administręcja nie bierze odpowiedzialności za
w P. K. O. M 80187.

Wysokiej Izbie staralem się na
tle budžetu przedstawič w bar-
dzo wielkim skrócie, jak my do-
tychczas staramy się przystoso-
wać naszą gospodarkę wewnętrz-
ną do przesilenia światowego.

Wpływ na przebieg, a tem-
bardziej na rozwiązanie przesile-
nia światowego nie w naszych
leży rękach. Znajdujemy się ra-
czej na uboczu poza głównemi
drogami wymiany towarów i pie-
niędzy. Ma to swoje dobre stro-
ny. Łatwiej nam bowiem będzie
może przebieg kryzysu w Polsce
łagodzić. Potrzeba po temu nie-
zbyt wielkiego dopływu kapitałów
zagranicznych i odpowiedniego
ich użycia.

Potrzeba dalej osłonienia rol- 2
nictwa przed stoczeniem się na
poziom cen rynku międzynarodo-
wego i wreszcie utrzymania ró-
wnowagi bilansu handlowego. W
obecnym układzie stosunków po-
litycznych wydaje się to możli-
wem do osiągnięcia, tembardziej,
że i w dawnych warunkach, nie-
jednemu z wyżej wskazanych wy-
magań rząd potrafił w części za-
dośćuczynić.

w Hiszpanii.
również znany lotnik Rada i wie-
lu oficerów. Ogółem czynny
udział w buncie wzięło około
500 ludzi. Wojska rządowe użyły
armat jedynie jako środka za-
straszającego, wobec czego ofiar
w ludziach nie było. Tylko jedna
osoba zostala kontuzjowana.

LIZBONA. (Pat.). Korespon-
dent agencji Havasa dokonał wy-
wiadu z gen. Deliano który 0-
świadczył, iż nadmierny pośpiech
kpt. Galana stał się przyczyną
niepowodzenia ruchu rewolucyj-
nego, który miał na celu ogło-
szenie republiki i wprowadzenie
porządku konstytucyjnego, w któ-
rym kierownictwo polityki przesz-
łoby w ręce osób cywilnych, ar-
mja zaś zachowałaby tylko swą
rolę defenzywną. Tenże kore-
spondent odbył wywiad z mir.
Franco, który oświadczył, iż wie-
dział doskonale, że wybuch rewo-
lucji w Hiszpanji w najbliższej
przyszłości jest nieunikniony.

Choroba Poincareyo.
PARYŻ. (Pat.) Stan zdrowia

Poincarego budzi poważny niepo-
kój. W sobotę Poincare doznał
silnego zawrotu głowy i zmuszony
był położyć się do łóżka. Dzień
wczorajszy i ońegdajszy nie przy-
niosły polepszenia, a biuletyny
lekarskie są bardzo wstrzemięźliwe
co do optymistycznych horosko-
pów. Cała prasa bez różnicy od-
cieni politycznych poświęca ob-
szerne artykuły temu wybitnemu
mężowi stanu, który w życiu po-
litycznem Francji w ciągu ostat
nich 20 lat odegrywał tak wy-
bitną role.

PARYŻ. (Pat.) Poincare spę-
dził dość dobrze noc. O godz. 8

stan jego zdrowia nie uległ zmia-
nie. Biuletyn lekarski głosi, że
większych zmian nia można ocze-
kiwać przed upływem 2 lub3dni.

PARYZ. (Pat). Lekarz przybyły
w poniedziałek o godz. 2035 do
mieszkania Poincarego oświadczył
dziennikarzom, iż spędzi tam noc.
Ta decyzja lekarza budzi obawę,
że w stanie zdrowia Poincarego
nastąpiło pogorszenie.

PARYŻ. (Pat). Biuletyn wie-
czorny o stanie zdrowia Poinca-
rć'go stwierdza lekką poprawę.
Temperatura 37,4, puls 70. Amba-
sabor angielski w imieniu króla
angielskiego złożył Poincarć'mu
wizytę.

Węgry i Czechosłowacja.
BUDAPESZT. (Pat), „Minister

finansów zawiadomił wszystkie ko:
mory celne, iż o godz. 1 dnia 16
grudnia traktat handlowy węgier-
sko-czechosłowacki przestaje obo-
wiązywać. W konsekwencji więc
taryfy celne zawarte w tym trak-
tacie tracą swą ważność i w sto-

sunku do towarów czechosłowac-
kich obowiązywać ma węgierska
taryfa autonomiczna.

PRAGA. (Pat). Wobec tego,

 

 

że rokowania zmierzające do tym-
czasowego uregulowania stosun-
ków gospodarczych między Cze-
chosłowacją, a Węgrami po wy-
powiedzeniu traktatu handlowego
nie: doprowadziły do rezultatu,
'dnia 16 b. m. o północy wpro-
wadzone zostały w życie wszyst-
kie zarządzenia, wynikające z
faktu nieistnienia traktatu hand-
lowego między  wspomnianemi
państwami. x

Podrożenie zapałek i podwyżka komornego
Jak już pisaliśmy, wniesiony

został do sejmu projekt rządo-
wy, dotyczący pożyczki zapałcza=
nej, co spowoduje podwyższenie
cen tak potrzebnego produktu o
30 proc.

Zkolei ma nastąpić przedłoże-
nie rządowe, w sprawie podwyż-
szenia wysokości czynszów za
mieszkania. Jak słychać, w ko-
łach rządowych, jest omawiany
projekt ustawy o rozbudowie

miast, polegający na
czynsze mieszkaniowe zostaną
podwyższone mniej więcej o 33
proc. i nedwyżka ta zostanie po-
brana przez rząd na cele roz-
budowy.

Obie przewidywane podwyżki
dotkną najszersze masy konsu-
mentów.

Oto pierwsze prezenty rządu
p. Sławka, rządu potrzebującego:
pieniędzy, pieniędzy, pieniędzy.

tem, iż

Protest w sprawie brzeskiej.
Jak donosi „Kurjer Poznański"

w Gostyniu odbyło się ; wielkie
zebranie, zwołane przez Stron-
nictwo Narodowe. Referat na te-
mat sytuacji politycznej wygłosił
p. Mieczysław Hejnowicz. Mówca
omówił sprawę Brześcia. Zebrani,
w bardzo stanowczych i ostrych
słowach wyrażali swe oburzenie
i uchwalili w tym sensie silną

rezolucję protestującą, a zarazem
zsolidaryzowali się z interpelacją,
złożoną w tej sprawie przez Klub
Narodowy w Sejmie, domagając
się od władz Stronnictwa wszczę-
cia jak najenergiczniejszych kro-
ków, zmierzających do natych-
miastowego uwolnienia pozosta-
łych uwięzionych posłów.

AZEESERSAZI

PRENUMERATA: miesięczna 4zi., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Z.4 ge. 68,
za

GSŁGSZUNIA: za wiersz milim. md
tekstem 10 łam. 18 gr. W numerach świątecznych eraz z prowincji o 28 proc.
zagraniczne o 50
niem miejsca o

tęrminowe u

 



Lipiec oDIyNiZMI
sowe enuncjacje rządowe doty-

czące sytuacji gospodarezej Pol-

ski cechował zawsze skrajny op"

tymizm. Różowe okulary, aż do

ostatnich wyborów były dla cbo-

zu sanacyjnego akcesorjum nie-

zbędnem. Słyszane są wvrażenia

w rodzaju „byczo jest“ (min.

Składkowski), lub „radość życia
w Polsce jest powszechna" (b.
marsz. Szymański). Exposć mi-

nistrów okarbu z okazji składa-

nia  prelicinarzy budżetowych

tchnęły również zazwyczaj urzę-

dowym optymizmem. Wyjątek w

tym zgodnym chórze chwalców

rzekomo świetnej sytuacji w Pol-

sce pod rządami pomajowemi

stanowi wczorajsze exposć mini-

stra Skarbu pułkownika Matu-

szewskiego wygłoszone wczoraj

w Sejmie przed rozpoczęciem

dyskusji budżetowej. Już nawet

pułkownika nie stać na opty-

mizm.

Minister Skarbu pułk. Matu-

szewski stwierdza bez ogródek,

że sytuacja gospodarcza jest cięż-

ka, że w Polsce jest źle.

Kiedy opozycja a przedewszyst-

kiem Stronnictwo Narodowe już

bardzo dawno podkreślało grozę

Sytuacji, prasa sanacyjna oburza-

ła się na takie „czarnowidztwo*.

Dziś okazuje się, że my mieliśmy

rację. Minister Skarbu stwierdza,

że dochody państwowe mają wy-
raźną tendencję zniżkową. Do-

chody w roku bieżącym zmniej-

szyły się w porównaniu z rokiem

poprzednim o 8,82'/,.
Wobec takiego stanu rzeczy

p. minister podkreśla konieczność

jaknajdelej idących oszczędności.

To samo już bardzo dawno mó-

wiło Stronnictwo Narodowe. Przy

każdym budżecie w latach ostat-

nich posłowie nasi zgłaszali wiel-

ką ilość wniosków oszczędnościo-

wych. Niestety wołanie posiów

narodowych o oszczędność w go-

spodarce państwowej było gło-

sem  wołającego na puszczy.

Większość naszych _wniosków

osżczędnościowych upadała  za-

zwyczaj na skutek sprzeciwu zwo-

lenników „radosnej twórczości” i

lewicy.

Kiedy bilans handlowy prze-

stał być dodatnim i z każdym

miesiącem deficyt wzrastał ude-

rzyliśmy na alarm, ze strony urzę-

dowej oświadczono wtedy, że Pol.
ska tak dobrze stoi gospodarczo,

że może sobie na deficytowy bi-

lans handlowy pozwolić, usłużna

prasa sanacyjna stworzyła ad hoc

teorję, że deficytowość bilansu

handlowego jest objawem  po-

myślnym, gdyż zwiększenie za-

kupów za granicą Świadczy o

zwiększeniu siły nabywczej lu-

dności, a więc o wzroście zamoż-
ności w Polsce. Dziś już minister

Skarbu oświadcza, że Polska nie

może sobie pozwolić na luksus

biernego bilansu handlowego,

P. minister stwierdza, że naj-

bardziej cierpi rolnictwoi tłuima-

czy to zjawisko kryzysem ogólno-

europejskim. Niewątpliwie kryzys

gospodarczy wogóle, a rolniczy

w szczególności istnieje i poza
Polską. Jednakowoż w Polsce
występuje ostrzej, niż gdzieindziej,
a przyczyną tego są niektóre
posunięcia polityki pomajowej,
jak pamiętne, kosztowne rezerwy
zbożowe i zniszczenie organizacji
handlu zbożem na skutek zaka*
zów wywozu zboża.

Przeciwko tym  posunięciom
polityki gospodarczej, ostro wy-
stępowały czynniki narodowe, je-
dnakowoż nie znajdowały posłu-
chu u czynników rządzących. Dziś
smutne skutki dają się dotkliwie
odczuwać.

Minister Skarbu poruszył w
swem exposć, między innemi, pa-
lącą sprawę reformy podatkowej.
Z mowy ministra Matuszewskiego
wynika, że sprawa ta została odło-
żona ad calendas graecas. Zda-
niem ministra, depresja gospo-
darcza nie jest momentem odpo-
wiednim do przeprowadzania re-
form podatkowych. Istotnie, trze-
ba przyznać, że nie jest obecnie
moment najlepszy dla przepro-

' wadzenia reformy, jednakowoż
nie można zapominać, że istniejące
obecnie wadliwe ustawodawstwo
podatkowe przyczynia się do po-
głębienia depresji gospodarczej.
Dlatego też z reformą podatkową
nie można czekać do lepszych

czasów. Szczególnie pilrią jest re-

forma podatku przemysłowego

 

Tajemnica Brześcia.
Wniosek Klubu Narodowego

w sprawie brzeskiej poruszył su-
mienia.

Dowodem tego jest choćby
artykuł „Expressu Porannego",
zatytułowany: „W wirze plotek
dokoła murów Brześcia”. Organ
czerwony podkreśla z wielką
skwapliwością, że potępia bez-
względnie wszelkie nadużycia
władzy i domaga się ukarania
winnych „z całą surowością pra-
wa”. Ząda jednak konkretnych
dowodów z wymienieniem na-
zwisk winnych i świadków.

„Bo w tem wszystklem jest jedna
rzecz niesłychanie charakterystycznai
zastanawiająca: o znęcaniu się nad wię-
źniami brzeskimi mówią i piszą wyłącz-
nie ich przyjaciele polityczni, oni sami
zaś milczą uporczywie. Ci przyjaciele
powołują się wprawdzie na świadectwa
b. więźniów, ale nikomu— przynajmniej
z poza koła zaufanych — nie udało się
jeszcze usłyszeć oskarżenia z ust osób
bezpośrednio zainteresowanych. Dlacze-
go? Gdy dawniej, w czasie, kiedy byli
i aktualni posłowie przebywali jeszcze
w więzieniu, zapytywano, dlaczego nie
występują oni ze skargami na spysób
ich traktowania; znajdywano odpowiedź
na poczekaniu: „Boją się zemsty”. Ale
teraz, skoro znajdują się na wolności,
mogliby przecież zaryzykować i zlożyć
prokuraturze skargę: robiono z nami to
i tamto. Wszak teraz zemsta nie byłaby
tak łatwa i możnaby się byfo zdobyć
na odwagę*.,

Na to odpowiada „Gazeta War-
szawska”:

Ten apel do ryzyka i odwagi jest
bezprzykładnym cynizmem brukowca,
prosperującego w ciepłej atmosferze
„współpracy* z obozem sanacyjnym.
Równie bezczelnością jest domaganie
się, aby więźniowie brzescy zwierzali
się ze swych przeżyć tym, którzy i w
chwili uwięzienia i jeszcze dzisiaj glory-
fikują „państwowotwórczą* doniosłość
tego, co nazywa się sprawą brzeską

Więźniowie, chociaż są „na wolnoś-
ci“ — jak pisze „Express* — pozostają
nadal pod śledztwem i postępują tak,
jak tego wymaga dalszy bieg ich spra-
wy, a nie jakby sobie życzył bruko-
wiec sanacyjny.

W tym samym duchu odpo-
wiada sanscyjnemu „Czerwonia-
kowi”—„Robotnik”

Owszem, wszystko będzie ujawnio-
ne i będzie ujawnione w całej pełni.
Ale marazie nie udawajcie panowie
naiwnychi wszak oskarżenie publiczne
Andrzeja Slruga, stwierdzające fakty
i domagające się jawnego śledztwa
uległo w Polsce konfiskacie, a propo-
zycja by więźniowie brzescy składali
skargę do p. Michałowskiego, jako mi-
nistra sprawiedliwości, na tegoż p. Mi-
chałowskiego, jako do 'statnich dni
prokuratora, nadzorującego sprawę
Brześcia, — zakrawa na ironję... bar-
dzo niesmaczną. A

Owszem, wszytko będzie ujawnione;
formę i godzinę wybierze.ny sami.

DOZ ECM

z prasy.
Nareszcie „ABC” odpowiada

„Expressowi” w ten sposób:
„Wobec takiego stanowiska, zaję-

tego przez pismo rządowe, nadmienić
trzeba, że jeszcze nie wszyscy wię-
źniowie brzescy znajdują się na wol-
ności. Zarzuty ogólne, zawarte we
wniosku Klubu Narodowego, a dotyczą-
€e „bicie, katowania, głodzenia i ponie-
wierania* więżniów brzeskich, jak nam
wiadomo, oparte zostały na zeznaniach
szeregu zwolnionych więźniów, którzy
zresztą każdej chwili gotowi są do zło-
żenia zeznań szczegółowych. O ile do-
tychczas nie zostały one w formie
szczegółowej podane do publicznej wia-
domości, to tylko diatego, że ze wzglę-
du na dalsze przetrzymywanie w wię-
zieniu kilku więźniów, nie istnizła do-
tychczas możliwość przedstawienia ca-
łoksziałtu sprawy, a mianowicie faktów,
odnoszących się | do tamtych wię-
źniów. Wiemy, iż więźniowie brzescy
noszą się z zamiarem wystąpienia
wspólnego, opartego na zeznaniach
wszystkich więźniów, ustalających nie-
wątpliwie całokształt stosunków w
Brześciu”.

. Bojkot.
Ostatnia „Ziemia Przemyska”

(Nr. 67) donosi:
„Przed paru dniami odbyło się w

jej z sal kasyna oficerskiego walne ze-
branie sanacyjnej „Rodziny wojskowej”,
któremu przewodniczyła dotychasowa
przewodnicząca, żona posła Galicy. Kie-

w

dy przyszle do głosowania na nową.
przewodniczącą, okazało się, że za wszel-
ką cenę pragnie nią zostać żona ko-
mendanta Brześcia, p. Biernacka, która
zjawiła się na zebraniu w towarzystwie
żon oficerów i podoficerów 38 p. p.
Kiedy ogłoszono wynik ogłosowania,
okazało się, że p. Biernacka otrzymała
głosów 73, kontr-kandydatka — 69. Wy-
brano z kolei 12 pań do Wydziału. ! tu
sansacja. Wszystkie panie jedno:nyślnie
oświadczyły, że z p. Bieruacką w jednym
Zarządzie zasiadać bezwarunkowo nie
będą. Wśród ugólnej konsternacji ze-
branie dla wyboru Zarządu na parę dni
odroczono".

Czynnik pozaspołeczny.
W ostatnim numerze „Myśli

Narodowej* sen. Z. Wasilewski
w obszernym artykule omawia
sprawę Brześcia. Autor pisze
m. in.:

„Darmobyśmy szukali tutaj takich
czy innych „interesów" społecznych;
w grę wszedł sadyzm, czynnik pozaspo-
łeczny, a żaden układ stosunków spo-
łecznych nie ma nań wpływu. Pada ofla-
rą poprostu godność ludzka".

Zdziczenie obyczajów bywa uspra-
wiedliwiane wojną. To nieprawda. Z
wojny wynoszą ludzie pewną surowość,
niewrażliwi się staje na śmierć. Wojna
jest szkołą doświadczalną filozofji, która
po głębszym namyśle zawsze to powie,
że właściwie niema śmierci i że nie
trzeba się jej bać. Płe wojna jest też
szkołą rycerskiego honoru Nie w walce
ludzie dziczeją, lecz w bijatyze — i to
trzeba odróżniać; dziczeją w rewolucyj-
nej manjerze — szkole bojówek. Wtedy
psychologja nożowca zapuszcza w spo-
łeczeństwo zgoła niespodziane zagony.
 

LulaPaki
Od soboty w całym kraju pa-

nują burze śnieżne. Na ziemiach
wschodnich grubość / powłoki
śnieżnej wynosi powyżej metra.
Na torach kolejowych potworzy-
ły się zaspy, utrudniające, a czę-
sto nawet zupełnie uniemożliwia-
jace komanikację kolejową. Zwłasz
cza z Kresów i województw po-
łudniowo-wschodnich sygnalizują
znaczne utrudnienia w komunika-
cji kolejowej, spowodowane przez
burze śnieżne. Na linji Tarnopol
— Lwów ruch kolejowy został
całkowicie wstrzymany, gdyż jest
tam linja jednostronna, a między
Zborowem i Pluchowem od 10
godzin t«wi pociąg Nr 212  Od-
wołano również Kilka pociągów,
idących z Równego do Warszawy
oraz do Zdołbunowa i z powro-
tem.

Szereg pociągów stał w polu
po 2 godziny i więcej. Na liaji
Brześć—Kowel pociąg warszaw-

 

od obrotu, którego handel i

przemysł nie jest w stanie wy-

trzymać.

Projekt reformy tego podatku

jest już opracowany i był do po-

przedniego Sejmu zgłoszony przez.

Stronnictwo Narodowe.

Do zachowania na przyszłość

równowagi „budżetowej i zmniej-
szenia ciężarów, obarczających

ludność na rzecz państwa, widzi

minister Skarbu dwie drogi; są to

operacje kredytowe, czyli pożycz-

ka zagraniczna na cele budżetu

nadzwyczajnego oraz zniżenia wy-

datków personalnych?
Niestety, obie te drogi nie

wydają się realne.
Jeżeli chodzi o wydatki per-

sonalne, to mogą one być teore-

tycznie obniżone w dwojaki spo-

sób, albo przez zmniejszenie upo-

sażeń funkcjonarjuszów państwo-

wych, albo przez zmniejszenie

ilości tych funkcjonarjuszów.

I jedno i drugie jest niewyko-
nalne. Uposażenia urzędnicze są

już dziś zbyt niskie w stosunku

do kosztów utrzymania. O re-
dukcji nie możaa myśleć, gdyż
wobec zastoju w handlu i prze-

myśle zwolnione rzesze funkcjo-
narjuszów państwowych nie mo-

głyby znależć pracy i powiększy”

łyby liczbę bezrobotnych.

Nie wolna zapominać, że rzą”

dy pomajowe wlaśnie zwiększyły

znacznie wydatki_personalne przez.

ski Nr. 841 stał 2 i pół godziny;
pod Dubnem na linji Zdołbunów—
Równe został zatrzymany pociąg
2512, stojący godzinę, nim na:
deszły pługi śnieżne z Równego.
Na linji Stojanów—Łuck przez
półtorej godziny stał pociąg 2312.
Na linji Równe—Kowel pociąg
osobowy, idący z Warszawy i po-
ciąg pośpieszny ze Lwowa, stały
po 2 godziny między stacjaini
Kowel—-Kamień Koszyrski.

Pod Warszawą, wskutek zasp
śnieżnych ucierpiały tylko kolejki
dojazdowe.

Zmiany w prasie warszaw-
, skiej.

Na temat powyższy krążą usta-
wicznie co raz to iane plotki.
Ostatnio donosi korespondent
warszawski „Dziennika Bydgoskie
go”, jakoby konserwatywny „Dzień
Polski" przestanie wychodzić. Re-
dakcję sanacyjnej „Gazety Pol-
skiej", przenosi się z drukarni
prywatnej do wydawnictwa „Pra-
sa Polska", drukującego t. zw.
czerwoniaki czyli pisma brukowe
cieszące się ogromną popular-
nością. Należy liczyć się z tem,

stworzenie zastępu młodych eme-

rytów.

Mówiąc o wydatkach perso-

nalnych p. minister zaznaczył, że
„wszelki wzrost wydatków osobo-

wych w jakiejkolwiek bądź for-

mie nie będzie przez rząd do-

puszczony”. Niema mowy więc o

polepszeniu ciężkiej doli urzędni-

ków. Lasciate ongi speranza!

Trudno też wierzyć w możli-

wość uzyskania wydatniejszej po-

życzki zagranicznej na możliwych

warunkach.

Sfery dysporujące kapitalem

są bardzo czułe na kwestje po-

lityki wewnętrznej państwa, które

o pożyczkę się ubiega. Mają za-

ufanie do państw, w których pra-

worządność jest niewzruszalna.

Zaufanie można uzyskać do-

piero wtedy, kiedy nie będzie
„Brzešcia“, nie będzie wyborów
takich, jak ostatnie, nie będzie

szeregu innych rzeczy.

Na zakończenie podkreślić

trzeba pewien charakterystyczny

szczegół mowy ministra Skar-

bu. P. Matuszewski powiedział
między innemi: „Ten kto konsumu-

je przez pewien okres czasu więcej
niżli wytwarza, ten musi później

zniżyć swoją konsumpcję, odpo=

ścić dni marnotrawne'”. Słuszne
słowa, bardzo słuszne. Kiedyś się
wydało poza budżetem po nad

pół miljarda, dziś trzeba

ścić dni marnotrawne*.

„odpo-

ABSNN

' PRZED KUPNEM RADJA |
| zażądajcie naszego cennika Ne 5,a 0- ;
| siągniecie dużą oszczędność na ku- |
| pnie.— Cennik bagato ilustrowany—
| stron 72—posłada między wielu in-
nemi cenę reklamową Zł. 280.—za

| a-lampowy aparat, z lampami,
| głośnikiem akumulatorem I baterją
| na odbiór stacji europejskich.
| Przy żądaniu cennika prosimy podać
| wyraźnie nazwisko i adres Oraz za
łączyć 50 gr. znaczkami pocztowe-

mi na przesyłkę.
„R ADIOS“ 8328-00

Warszawa, Niecała 6.
Konto Czek. P. K. O. Ne 21146. >

że pisma te, które dotąd zamiesz-
czać mają materjały agitacyjne i
dłuższe artykuły polityczne za-
miast dotychczasowych krótszych
wiadomości sensacyjnych, stracą

na poczytności.
Usunięto z redakcji owych

pism kilku wybitnych dziennika-
rzy reporterów, którzy byli nie-

wyczerpani w pomysłach. Jeden

z najpoważniejszych berlińskich
koncernów prasowych stara się
o utworzenie w Warszawie nowej

spółki wydawniczej, któraby pro-

wadziła madal działalność bez-

myślnej prasy „dorożkarskiej*...
Największą sensacją będzie od

Nowego Roku zmiana kierunku

„Rzeczypospolitej“ warszawskiej,
ktorą zabierają z zakładów wy-

dawniczych i drukarskich O. O.

Pallotynow i przenoszą do zakła-

dów wydawniczych opanowanej
przez sfery rządowe „Prasy Pol-

skiej“. Maczelną redakcję „„Rze-

czypospolitej” obejmie w dniach

najbliższych redaktor Szczepkow-
ski, który przez dłuższy czas był

redaktorem „Dziennika Poznań-

akiego* a ostatnio wspėlpracow-
nikiem „Polski“.

Nie jest dziś już tejemnicą,

że wydawnictwo prasy „Cczerwo-

nej“ zerwało na ogromne sumy

(mówisię omiljonach!) BankGo-

spodarstwa Krajowego.

Bezrobocie światowe
Ostatnia statystyka wykazuje

w kilku państwach znaczny wzrost

bezrobocia w ciągu tej zimy.

Pierwsze miejsce w statystyce

zajmują Niemcy, gdzie w drugiej

połowie listopada liczba bezro-

botnych wynosiła 5.558.500, przy-

czem w ciągu ostatnich dwóch

tygodni liczba bezrobotnych wzro-

sła o 233.100.
7a Niemcami kroczy Anglja z

2.305.609 bezrobotnych. W związ-

ku z pogorszeniem się sytuacji w

przemyśle tekstylnym, hutniczym

i górniczym bezrobocie silnie

wzrosło. Dla zestawienia dodać

należy, że w Anglji dnia 1 grud-

nia ub. roku liczba bezrobotnych

wynosiła 1.002.709. :

Japonja liczyła w listopadzie

przeszło 400 tysięcy bezrobot-

nych, Austrja 214 tysięcy przy-

czem liczby te w dwójnasób

wzrosły w porównaniu z rokiem

ubiegłym. Włochy liczyły w po-

czątku października 396 tysięcy

bezrobotnych (we wrześniu było

297 tysięcy). Również zaznaczył

się wzrost bezrobocia, w Czecho-

słowacji, o którem świadczą cyfry

następujące: lipiec—77,309, sier-

pień—88,005,  wrzesień—104,532,

październik — 121,781. Ponieważ

w Czechosłowacji nie prowadzi

się statystyki bezrobocia, lecz

tylko ewidencję poszukujących

pracy, przypuszczać należy, że

bezrobocie jest o pół raza większe

wynoszące około 300 tysięcy. W

Polsce w połowie listopada pozo-

stawało 163,869 osób bez pracy,

w końcu zaś było już 167,349

osób. 8

Również i państwa o mniej-

szym przemyśle cierpią znaczny

wprost bezrobocia. Tak np.Szwaj-

caria wynosiła w m. sierpniu

10 400 bezrobotnych, a w listopa-

dzie już 15.300. W Norwegji było

w sierpniu 12900 bezrobotnych,

a w grudniu 28.932. W Finlandji

w sierpniu—5.288, a we wrześniu
— 7.157. į

Niebezpieczeństwo bezrobocia

nawiedziło i Francję, wolną do-

tychczas od tej choroby. W po-

równaniu z innemi państwami

bezrobocie we Francji jest nie-

znaczne, jednak dla państwa,

które go nigdy nie posiadało,

jest groźne.
We wrześniu bezrobocie wy-

nosiło we Francji—988 bezrobot-

nych, w październiku — 1663,

15 listopada—2.741, 22 listopada—

3.843, 29 listopada—4.893 bezro-

botnych.
Wielkie znaczenie ma kwestja

bezrobocia w Stanach  Zjedn.

W Ameryce wcale nie prowadzi

się statystyki bezrobocia, wszyst-

kie więc cyfry są przypuszczalne.

Powołując się na dane Ame-

rykańskiej Federacji Pracy, pre-
zydent Hoover wygłosił na kon-
gresie mowę, w której zaznaczył,

że liczba bezrobotnych w Sta-
nach Zjednoczonych wynosi 2,5

miljonów. Według zdania jednak
kół przemysłowych bezrobocie
dosięga cyfry 5 miljonów.

Co się tyczy bezrobotnych w
Rosji Sowieckiej, rząd oświadczył,
że ich wcale niema. Inne są jed-

nak dane statystyczne, z których

wynika, że w 26 centrach prze-
mysłowych było 811,300 bezro-
botnych, zaś poszukujących pracy

377,500, czyli rażem około 1,188.800

osób.
Z tej liczby 400 tysięcy robo-

tników posiada pełne kwalifikacje.
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KRONIKA.
Sprawy miejskie.

— Posiedzenie Rady Miej-
skiej. Najbliższe posiedzenie Ra-
dy Miejskiej wyznaczone zostało
na dzień 30 b. m. (d)
— Oddanie do użytku dru-

giej karetki pogotowia ratun-
kowego. Magistrat m. Wilna prze-
prowadził kapitalny remont dru-
giej karetki samochodowej pogo-
towia ratunkowego. Karetka zo-
stała zaopatrzona w nowe pod-
wozie, odremontowana wewnątrz
i zaopatrzona w nowoczesne wy-
magania medyczne. W ten spo-
sób pogotowie ratunkowe rozpo-
rządza obecnie dwiema karetka-
mi, które będą funkcjonowały na
zmianę. (d
— Ruch budowlany zamie-

ra. Do Komitetu Rozbudowy m.
Wilna wpłynęło mnóstwo podań
od osób ubiegających się o po-

życzki budowlane, na łączną su-

mę 15 miljonów złotych. Ze wzgę-

du na to, że kosztorys kredytów
budowlanych na rok przyszły
będzie b. nieznaczny,, oczekiwać
należy mało ożywionego rachu
budowlanego. (d)

Sprawy administracyjne.
— Z Dyrekcji lasów pań-

stwowych. Z powodu przewle-
klej choroby dyrektora Lasów
Państwowych w Wilnie p. Edwar-
da Szemiotha, zastępstwo : objął

wice dyrektor p. Maijankiec
d

Sprawy wojskowe.
— Dodatkowa komisja po-

borowa. W dniu dzisiejszym o

godz. 9 rano w lokalu przy ul.
Bazyljańskiej 2 odbędzie się do-
datkowe posiedzenie komisji po-
borowej dla tych wszystkich po-

borowych, którzy dotychczas nie

odbyli powinności wojskowej. d

Handel i przemysł.
— Konsumpcja mięsa w Wil-

nie. W ubiegłym tygodniu na

targ miejski spędzono 1935 sztuk

bydła i nierogacizny. Na konsum-
cję miejscową zakupiono 1921

sztuk, pozostałe bydło zakupiły

gminy pobliskie. Ceny utrzymały
się na poziomie z poprzedniego
tygodnia. d

— Przedłużenie godzin han-
diu w restauracjach w noc

sylwestrową. Dorocznym zwy-

czajem starosta grodzki w Wilnie

udzielać będzie restauracjom Ze-

zwoleń na przedłużenie godzin

handlu w noc Sylwestrową. Re-

stauracje I kategorji będą mogły

być czynne do godz. 7-ej rano.
Restauracje Il kategorji do godzi-
ny 4-ej. (d)

Sprawy samorządowe.
Brukowanie osiedli w

pow. wil.-trockim. W wyniku
tegorocznej akcji  brukowania
osiedli na terenie pow. wileńsko:

trockiego zabrukowano 89 osiedli

oraz 7 ulic w Rudziszkach, Olkie-

nikach i Nowej-Wilejce Ogólna
ilość bruku wynosi 31 kim. 116

metrów bieżących. Ponadto zo-

stał zabrukowany szereg odcin-

ków między osiediarni na drogach

gminnych, jakto groble i odcinki
gliniaste, o ogólnej dlugości bru-

ku 2 klm. 135 metrów. W ten
sposób w roku bieżącym na dro-

gach gminnych przybyło bruku

33,25 klm. W wyniku akcji zeszło-
rocznej i tegorocznej przybyło

w powiecie na drogach gmin*
nych 63 klm. twardej nawierzchni
jezdni, zaś zabrukowanych osiedli

wraz z ulicami w miasteczkach
już mamy 159. l

Sprawy akademickie.

— Akademicka Drużyna Har-

cerska. Sprawozdanie z pracy
w I trym. 1838-31 r. W dniu

św. Mikołaja (6 grudnia) drużyna
urządziła ostatnią zbiórkę przed

Świętami; praca stanęła już na

twardym punkcie. Część oficjal-
ną drużyny zagajono gawędą, na-

wiązując w niej do pracy mło-
dzieży akademickiej z przed stu

laty, która z całem zaparciem się

podporządkowywała względy i u-

podobania osobiste sprawie ogól-

nej, współczesna młodzież aka-

demicka w zestawieniu z tamtą

z lat 1830, 1863, 1905 niestety

wiele traciła — dziś interes jed-

nostki często stawia się ponad

wszystko, następnie podkreślono

silnie znaczenie karności, która

jest potężną więzią organizacyj- +

rą; w tym też kierunku potoczy-

ła się dyskusja.
Sprawy organizacyjne i od-

czytanie rozkazu zakończyły część

oficjalną zbiórki. Rozdanie upo-

minków przez „św. Mikołaja”,

przełamanie się opłatkiem i we-

soła biesiada, przeplatana špie-

waniem kolend i piosenek har-

cerskich zakończyły zbiórkę.

$prawy szkolne.
— Konferencje informacyjne

Kuratorjum Okręgu Szkolnego
organizuje konferencje dla kan-
dydatów do egzaminu wstępnego
na wyższe kursy nauczycielskie
w roku 1931-32. Konferencje te
nie mają charakteru obowiązko-

wego. Celem konferencji o cha-

rakterze wyłącznie informacyjnym
jest udzielenie uczestnikom wy-
jaśnień tyczących się metod pra-
cy na kursie i zakresu wymagań
przy egzaminie wstępnym, omó-
wienie bibljografji, w szczególno-
ści książek wskazanych do egza-
minu oraz udzielenie informacji,
tyczących się sposobu przepro-
wadzenia egzaminu wstępnego
i metody pracy na Wyższym Kur-
sie Nauczycielskim.

- Sprawy kolejewe.
— Przewóz bagażu ręczne-

go w pociągach. Zarząd polskich
kolei państwowych zwraca uwagę
podróżnych na wypadki przekro-
czenia przepisów o przewozie ba-
gażu ręcznego, przypominając, że
podróżnym wszystkich trzech klas
wolno zajmować pod bagaż rę-
czny jedynie miejsce nad i pod
siedzeniem. Zarząd kolei zaleca
podróżnym, by nie przewozili w
wagonach osobowych pakunków
ręcznych nad 20 klg. na każdy
wykupiony bilet. Ciężkie pakunki
mogą być przewożone jedynie
w specjalnie przeznaczonych na
ten cel wagonach klasy 3 (da-
wniej 4). W razie nieszczęśliwych
wypadków spowodowanych nie-
spodziewanem szarpnięciem wa-
gonu i spadnięciem bagażu, ko-
leje nie będą przyjmowały pre-
tensji poszkodowanych, o ile bę-
dzie dowiedzione, że wypadek stał
się naskutek  nieprzestrzegania
przepisów o przewożeniu bagażu
ręcznego.

Sprawy sanitarne

Wprowadzenie ustawy
szpitalnej. W najbliższym czasie
ogłoszone ma być rozporządze-
nie ministra spraw wewnętrznych
w wykonaniu ustawy s:pitalnej.
Ustawa ta była ogłoszona przed
dwoma laty jako dekret Prezy-
denta. Rozporządzenie wykonaw-
cze, wprowadzając w życie prze-
pisy tej ustawy, wyjaśnia wszel-
kie wątpliwości, jakie mogłyby się
nasunąć w toku interpretacji jej,
pozatem ustala pojęcie i wyty-
czne dla kompetencji lekarzy-dy-
rektorów szpitalnych.

Ustawa szpitalna dąży do wpro-
wadzenia większej autonomii szpi-
tali, do stworzenia z nich jedno-
stek o charakterze publiczno-pra-
wnym.

Istnieje pozatem zamiar wpro-
wadzenia ustawy, któraby zlikwi-
dowała serwitut Kas Chorych na
korzystanie z szpitali miejskich i
innych, w ten sposób. że Kasa
Chorych płaci tylko 50 proc. ko-
sztów leczenia. Taki serwitut przy-
czyni się do tego, że Kasy Cho-
rych zupełnie nie qtwierają swo-
ich lecznic i szpitali.

Z życia stowarzyszeń.

— Obrona moralności pub-
łicznej. Stosownie do zapowiedzi
umieszczonej w prasie 14 b. m.,
odbyło się inaugaracyjne zebra-
nie sekcji obrony moralności pu-
blicznej. Na zebranie przybyło
przeszło 50 osób, przedstawicieli
różnych organizacyj katolickich.
Po zagźjeniu przez członka tym-
czasowego zarządu sekcji obrony
moralności publicznej p. Stani-
sław Korybut - Daszkiewicz, po-
dał krótki zarys pracy sekcji i wska-
zał dalszy jej cel. Na przewodniczą-
cego powołano p. Wacława Olszew
skiego, który po objęciu prze-
wodnictwa zaprosił o zabranie
glosu J. E. ks. Biskupa Michal-
kiewicza. J. E. ks. Biskup Michal-
kiewicz podkreśla, że zabiera
głos w imieniu własnem i jedno-
cześnie nie mogącego przybyć
J. E. ks. Arcybiskupa. W prze-
mówieniu swojem podkreślając
doniosłe znaczenie pracy podję-*
tej przez sekcję, jednocześnie
poruszył i te trudności, które
czekają w przyszłości, a któremi
nie należy się przestraszać, bo
prawda jest po naszej stronie i
ona napewno zwycięży.

Następnie wygłosił referat pan
prof. Marjan Massonius na temat:
„Moralność indywidualna i zbio-
rowa”. W swoim referacie p. prof.
wyraźnie podkreślił, niedorzecz-
ność głcesicieli niezależnej mora|-
ności. Moralność jest  nieodłą-
czną od religii tak w życie jed-
nostek jak i w życiu zbiorowem.
Wreszcie przemawiał Ks, Prałat
Olszański, wskazując na zgubne
skutki akcji szerzonej przez wro-
gów celem zgangrenowania spo-
łeczeństwa naszego; usiłowania
te widzimy tak w książkach, w
prasie, jak również w  widowi-
skach, zabawach, na ulicy, w or-
ganizacjach,  szczególniej zaś
wśród młodzieży.

Fakty te niezbicie dowodzą o
potrzebie energicznego zajęcia
obroną moralności nie tylko w
sposób negatywny, lecz bardziej
w sposób pozytywny.

Na zakończenie przewodniczą*
cy zachęcił w gorących słowach
do propagowania idei podjętej
przez sekcję. (i)
— Zarząd T-wa Oplekj nad

zwierzętami w Wilnie podaje do
wiadomości, że w celu udostę*
pnienia niezamożnej ludności, ma*

ŚNIEGOWCE, KALOSZE 52) sserantowanynajmośniej:
'szy fason, oraz modne gwarantowane obuwie wyrobu własnego |

poleca
WACŁAWA NOWICKIEGO,

Ccnne bezpłatne podarunki na gwiazdkę !

POLSKA WYTWÓRNIA OBUWIA
Wilno, ul. Wielka 30.
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rozpoczęli bójkę,

_ cu walki

- wyni.
k wzejy i przy ul. Zewalnej 47, nale-

_ żącym do Taubes Czerny pożar powstał

' zwierzęta, korzystania dla tychże

z pomocy weterynaryjnej, do cza-

su otwarcia ambulatorjum przy

Szkole kucia koni, zaprosił leka-
rza weterynarji p. Józefa Dowgiał-

ło do udzielenia pomocy wete-

rynaryjnej na. warunkach ulgo-

wych nawet bezpłatnie przy zu-

pelnej niezamożności zgłaszają

cych się. Ža

Doktor Dowgiałło przyjmuje

przy ul. Pióromont Nr. 11 m. 3

W dnie powszednie od godz,4 do

5 wieczór, a świąteczne od 10—11

rano.
— Zebranie informacyjne w

Sprawie Towarzystwa „Ratujmy

Niemowlęta" na którem przema-
wiać miała pani Gawrońska z War-

szawy musiało być odłożone z

powodu nagiej Jej choroby, od-
będzie się dziś o g. 6-tej przy ul.
rzeszkowej 11. Wszystkich inte-

resujących się tak bolesną spra-

wą prosi o przybycie Tow. Opie-

ki nad dziećmi i Narodowa Org.
Kobiet.
— 115 Sroda Literacka

w dniu dzisiejszym zepowiada re-
ferat dyskusyjny dr. Marjana Mo-
relowskiego p. t. „Noc Listopa-
dowa jako problem inscenizacyj-
no-dekoracyjny” z pokazem prze-

źroczy z zakresu kostjumologji
i historji teatru w renesansie i
baroku. Ze względu na insceni-

zację prof. Ruszczyca, która
wzbudziła takie zainteresowanie
w Wilnie, spodziewać się należy
nader ożywionej dyskusji. Począ-

tek o godz. 8 wiecz. Wstęp dla
członków, sympatyków i gości.

Kronika policyjna.

— Krwawa bójka w rzeźni
miejskiej. Wczoraj w rzeźni
miejskiej wskutek panującego an-

tagonizmu wśród robotników pow-

stał ostry zatarg. Robotnicy po

dzieleni na dwa wrogie obozy
podczas której

w ruch poszły kamienie, noże,
deski i siekiery. Bójka przeniosła

Się na dziedziniec, gdzie bito się

do utraty przytomności. Na pla:
pozostali ciężko pora-

nieni robotnicy: Bohdanowicz An-

toni (Subocz 6), Adamowicz Piotr
(Rozbrat 34), zaś 6-ciu robotni-
ków odniosło ogólne pobicia i

_ pokaleczenia twarzy, głowy taj”

— Karambol samochodowy. Wczo
| na szosie Wilno-Mejszagoła koło wsi

Fabjeniszki autobus Nr. 38117 najechał

na wóz włościanina Szyrwińskiego Wóz

/ został połamany, koń ma połamane n>-

/ gi, zaś Szyrwiński odniósł pokalecze-

nia. (d)
| — Nie trzymać pieniędz w do.

mu. Wczoraj do mieszkania Trybockiej

- Urszuli (Jagiellońske 6) włamali się nie-

znani sprawcy, którzy skradli z kufra

“1000 21 w banknotach po 100 i 50 zło-

tych.
2 — Podpaliła własny skiep, celem
otrzymania asekuracji. Wladze śledcze
przeprowadziły ściśle dochodzenie, w

ku którego ustalono, iż w sklepie

wskutek podpalenia przez właścicielkę

w celu otrzymania asekuracji w kwocie

| 4000 dolarów amer.
W związku z tem T. Czernę aresz-

/ towano i przekazano do dyspozycji sę-

dziego śledczego. (d)
— Przebity nożem. W dniu '6 gru-

"dnia r, b. na przechodzącego przez uli-

cę Zaaalną Gurwicza Matysa kupca

drzewnego zam przy ulicy Zawalnej 57

napadło paru zbirów uzbrojonych w la-

ski i noże.
Bez słowa rzucili się na Gurwicza

Matysa i pobili go laskami, zaś jeden

' z napastników wyjął nóż, którym zadał

mu ciężką ranę.
Pełniący lam posterunek posterun-

kowy I kom: P. P widząc nieruchomo

leżący człowiek w kałuży krwi, wezwał

dorożkę, która odwiózł Gurwicza do Po-

gotowia Ratunkowego, gdzie udzielono

mu pierwszej pomocy lakarskiej. (s)

Teatr, muzyka i sztuka.

— Teatr Miejski na Pohulance.

Przedstawienie dla inteligencii pra-

cującej. „Noc listopadowa” Stanisława
Wyspiańskiego.

Monumentalne to widowisko będzie

ostatniem przedstawieniem w sezonie

„Nocy listopadowej", która wkrótce

ustąpi miejsce „Dzielnemu wojakowi
Szwejkow!“.

— Najbliższa premiera na Pohu-

lance. W piątek dnia 19 b. m. „Dziel-

ny wojak Szvejk*, przeróbki  sce-

nicznej powieści Jarosława Haseka.

Sztukę reżyseruje dyr. Zełwe

rowicz.
— Teatr miejski w „Lutni*.

Przedstawienie dia inteligencji pra-

cującej. Dziś po cenach zniżonych
„Cierpki owoc" Roberta Bracco.

— Jutro Imjera „Egzotycznej

kuzynki“ w Teatrze „Lutnia”.

— „Betlejka Wileńska". Zapowie-
dziana na okres świąteczny „Betlejka
Wileńska* pióra H. Romer - Ochenkow-
skiej obudzi niewątpliwie duże zminte-
resowanie.

POLSKIE RADJO WILNO.
Fala 368 mtr.

Program:

Środa, dn. 17 grudnia 1930 r.
11,58. Sygnał czasu i hejnał

kowski.
12,05.
13,10.
16,15.

kra-

Koncert solistów (płyty).
Komunikat meieorologiczny.
Audycja dla dzieci.

16.45. Koncert dla młodzieży (płyty).
17,15. „August Rodzin i jego sekre-

tarz" — odczyt. wygł. Witołd Hulewicz.
17,45. Koncert.
19,00. Kwadrans akademicki.
20,00. Kwedrans buchaltera.
20,15. „Rzeczy najmniejsze” — felj

wygl. L. Porębski.
20,30. Muzyka z Warszawy.
20,45. Kwadrans literacki

rzyński).
21,00. Koncert muzyki polskiej.
22,50. Muzyka taneczna.

Z za kotar studjo.
Polski koncert narodowy.

We środę o godz. 21 arcydzieła
muzyki polskiej dotrą na falach ra-
djowych i po llnjach transmisji do
wszystkich zakątków Rzeczypospolitej,
krajów sąsiednich 1 nawet do Anglji.
Będzie to koncert muzyki polskiej z
cyklu t. zw. nocy narodowych, organi-
zowanych przez MiędzynarodowąUnję

Radjową i poświęconych kolejno róż-
nym krajom. W koncercie muzyki pol-

skiej wezmą udział jako wykonawcy:

orkiestra Filnarmonji Warszawskiej pod

dyr. G. Fitelberga, znakomita skrzy-

paczka polska p. Irena Uubiska, znaaa

pianistka prof. Zofja Rabcewiczowa,

oraz Ludwik (Urstein w charakterze
akompanjatora. Program obejmuje
„Pieśń o miłości i śmierci”, oraz „Pieśń
o Wszachbycie“ Zz cyklu „Odwieczne
Pieśni* Karłowicza, dwie części piękne-
go koncertu skrzypcowego Karłowicza,
warjacje Chopina, pełną werwy i ognia
fantazję polską* Paderewskiego wresz-
cie „Pieśń Roksany* Szymanowskiego

(Pe-

„o subtelnych wokalizacjach i krakowiak
Statkowskiego.

Sekretarz Rodin'a.
O godz. 17.15 kierownik programo-

wy Rozgłośni Wileńskiej p. Witold Hu-
lewicz wygłosi odczyt p t. „Rodin I je-
go sekretarz". Prelegent poruszy sze-
reg momentów związanych z osobą se-
kretatza znanego rzeźbiarza francu-
skiego, Rodzina, giębokiego poety nie-
mieckiego, R M. Rilke. P, Hulewicz jest
autorem szeregu polskich przekładów
dziel Rilkego.

Z sali sądowej.
Dziecko wykryło punkt kol-
porterski bibuły komuni-

stycznej.
W jednym z domów przy ul.

Kolarskiej w Pińsku, na «latce

schodowej bawił się piłką kilko-

letni chłopczyk.
Niezręczny rzut i pilka poto-

czyła się do wnęki pod schoda-

mi. Dziecko napróżno starało się
wydobyć zabawkę, która wpadla
w nagromadzore tu śmiecie i ja-
kieś zwoje papierów.

Przy usuwaniu zawadzających
przedmiotów, chłopczyk między
innymi wydobył paczkę druków,
które następnie oddał rodzicom.

Okazało się, iż jest to piika
ostatnio wydanych
nych odezw wywrotowych.

Uwiadomione władze wnet
zorjentowały się, iż w tak nie-

zwykły sposób odkryte zostało
miejsce służące komunistom miej-
scowym do przekazywania sobie
nielegalnej bibuły. Zarządzono
obserwację, która wkrótce wyda-
ła spodziewane rezultaty.

Niebawem zjawiły się trzy mło-
de żydówki, z których jedna wy-
dobyła z ukrycia paczkę i na-
stępnie wszystkie pośpiesznie od-
daliły się.

Policjant, który oczekiwał w
pobliżu na tę scenę, podążył za
uchodzącemi, lecz zdołał przy-
trzymać tylko jedną z nich, dźwi-
gającą bibułę. Dwie inne zbiegły.

Dochodzenie wdrożone w tej
sprawie ustaliło, iż zatrzymana
jest 19-to letnią Basią Krubowiec,
która już od 1928 r. brała inten-
sywny udział w ruchu komuni-
stycznym. Była członkiem jaczej-
ki Zw. Młodzieży Komunistycznej
przy Zw. Zaw. Robotników Odzie-
żowych, a w uznaniu szczegól-
nych zasług poruczono jej funkcje
techniczki i wprowadzono do piń-
skiego komitetu Komun. Partji
Zach. Białorusi.

Krubowiec do winy nie przy-
znała się i usiłowała zrzucić z

ulotek iin

 

siebie odpowiedzialność wykrę'ne-
mi t omaczeniami się

Sąd okręgowy w Pińsku, pa
zapoznaniu się z całokształtem
sprawy, uznał podsądną za win-
ną. jednak biorąc pod uwagę jej
młody wiek i niedoświadczenie,
wymierzył jej stosunkowo łagod-
ną karę, skazując na osadzenie
w więzieniu, zamieniającem dom
poprawy, przez trzy lata

Skazana odwołala się do wyż-
szej instancji i z tych względów
wczoraj sprawę tę rozpatrywał
sąd apelacyjny wWilnie pod prze-
wodnictwem wiceprezesa wydz
karnego p. Wł. Dmochowskiego
i przy udziale pp. sędziówA.Jun-
dziłła i D. lijina. |
W rezultacie, zgodnie z wnio-

skiem wiceproku-atora p. W. Ko-
mara, sąd wyrok pierwszej instan-
cji utrzymał w mocy. Kos.

Komuniści baranowiccy
przed sądem.

W końcu ub. r. władze bez-
pieczeństwa, likwidując organi-
zację komunistyczną, działającą
na terenie woj. nowogródzkiego
ujęły Edwarda Dziatko, lat 22,
pochodzącego z pow. ihumeń-
skiego w Rosji oraz mieszkańców
pow. baranowickiego 23 letniego
Aleksandra Ostrowieckiego i Wa-
silisę Komar, liczącą lat 26.

Jak usteliło śledztwo wymie-
nieni prowadzili intensywną dzia-
łalność wywrotową na terenie
vow. nowogródzkiego i barano-
wickiego. Dziatko był sekretarzem
Okr. Zw. Młodz. K. P. Z. B., Ko-
mar—sekretarką rejonu barano
wickiego, a Ostrowiecki pełnił
funkcję łącznika.
W międzyczasie Komar zbie-

gła, korzystając z pozostawienia
jej na wolnej stopie, zaś Dziatko
i Ostrowiecki stawieni zostali przed
sądem okręgowym w Nowogród-
ku, który pierwszego skazał na
4 |ata ciężkiego więzienia, a dru-
giego uniewinnił.

Sąd apelacyjny w Wilnie po
zbadaniu tej sprawy, wobec skar-
gi zasądzonego Dziatko, uznał
stanowisko sądu okręgowego za
słuszne i wyrok zatwierdził.

Kos.

£ +

BETTY.

Bocheński zwycięża w Pa-
ryżu.

W sobotę dnia 13 b. m. ro-
zegrany został w Paryżu finał za-
wodów pływackich o puha" Rol-
landa Levy go. Do finału doszedł
ze strony Belgji kub pływacki z
Gandawy, a ze strony Francji —
Francuski Uniwersytecki Klub
Sportowy. Drużynowo zwycięstwo
odniósł dzięki udziałowi polskiego
pływaka Bocheńskiego, klub S. C.
Ghent, bijąc przeciwnika 40'/,:
32, pkt.

Po zawodach bokserskich.
W niedzielę odbył się tak zwa-

ny „pierwszy krok bokserski” któ-
ry zgromadził szereg młodych
bokserów. Poziom zawodów od-
powiadał całkowicie zadaniom
propagandy boksu przez organi-
zowanie „pierwszych kroków”.
W poszczególnych walkach

zwyciężyli Hołowacz — Bortkiewi-
cza, Szafrański — Pikmana, Mar-
czyński — Macukowa, Załuski —
Jendrycha, Wenckun—Wiszniew-
skiego, Lutyński—Piotrowskiego,
Zajewski walczył b. ładnie i zwy-
ciężył Maziuta, Sierdziukow w
drugiej rundzie pokonał Wojczyń-
skiego, Dziuresko zwyciężył Nor-
wicza, a mistrz Wilna Wojtkiewicz
w walce pokazowej walczył z
Mironowskim. Obaj ci bokserzy
uczynili ogromny postęp.

Funkcja sędziów pelnil p. por.
Gorączko p. Kłoczkowski ip. por.
Drzewiecki. Ja. Nie.

OFIARY
złożone w Administracji „Dziennika

Wileńskiego".

Dla biednej wdowy L, K. 5. zł.
Dla $. W. ks. Wojciech Rybak z

Jaskowic zł. 5,85, ks. Franciszek Ko-
złowski z Harklawy zł. 5,25.

Na biedne dzieci M. i. 50 gr.
Na koścoiół św. Teresy L. T 2 zł,

Bezimiennie 17 zł, Zofja Wojciechow-
ska 20 zł.

 

Pierwsza w Polsce huta
szkła do żarówek.

Dnia 2 b. m. odbyła się na terenach
fabrycznych Polskich Zakładów PHILIPS
w Warszawie uroczystość poświęcenia
pierwszej w Polsce huty szklanej dla
produkcji balonikėw do lamp oświetie-
niowych i radjowych.

Poświęcenia dokonał ks. Biskup Galł
w obecności Pana Prezydenta Mošcic-
kiego, min. Kwiatkowskiego, min. Bór-
nera, min. Kiihna, prez. Słomińskiego,
oraz przedstawicieli wszystkich mini-
sterstw i reprezentantów zrzeszeń.

Po uroczystości poświęcenia huty
głos zabrał Gen. Dyr. Koncernu Philipsa,

Oficer Orderu „Polonia Restituta* Dr.
A. PHILIPS. W swojem przemówieniu,
wygłoszonem w języku francuskim, wy-
razil podziw dla ogromu prac, dokona-
nych w Polsce od czasu jego ostatniej
bytności. Słowa serdecznego uznania z
ust jednego z największych przemy-
słowców Świata, doskonałego znawcy
spraw gospodarczych na terenie mię-
dzyeuropejskim, są dla nas tem więcej
cenne, że świadczą one o wielkiem za-
ufaniu międzynarodowego kapitału dla
naszego kraju, objawiającem się inwe-
stowaniem coraz większych kapitałów

w rozbudowę polskiego przemysłu.
Następnie zabrał głos Naczelny Dy-

rektor Polskich Zakładów Philips, p. F.
Walterscheid, który przedstawił rozwój
przedsiębiorstwa od chwili jego powsta-
nia, t. j. od roku 1922, kiedy to Philips
wypuścił w Polsce pierwszą żarówkę
jednowatową w kszłałcie gruszki, zmon-
towaną z półfabrykatów holenderskich.

Życziiwe przyjęcie zachęciło zalo-
życieli do dalszej energicznej pracy,
której owocem było zbudowanie w 1923
r. pierwszych własnych budynków fa-
brycznych przy ul. Karolkowej.

Z każdym rokiem fabryka rozbudo-
wywała się coraz bardziej. Dziś fabryka
zatrudnia 353 robotników i 373 urzędni-
ków, z czego poniżej 1%, Holendrów.

Obecnie zbudowano pierwszą w
Polsce hutę szkła do wyrobu baloników
szklanych dla celów przemysłu żerów-
kowego i radjowego o powierzchni uży”
tecznej 2.150 m. kw, tak że ogół tere-
nów fabrycznych wynosi dziś 30500 m.
kw., z czego powierzchnia użyteczna
14.000. Huta ta zdolna jest wyproduko-
wać przy 8-godzinnym dniu pracy ok 8
miljonów bzloników rocznie i to zarów-
no do lamp oświetleniowych jak i ra-
djowych.

Następny mówca, Dyrektor Tech-
niczny p. Custers, zaznajomił obecnych
z techniczną organizacją przedsiębior-
stwa, poczem nastąpiło zwiedzanie za-
budow*ń fabrycznych, pod kierownic-
twem specjalnych przewodników.

Goście zapoznali się ze świetnie
zorganizowaną pracą w doskonałych
warunkach hygjenicznych. W wielkim
gmachu biurowym znajduje się poza
salami pracy również kasyno urzędni-
cze, w klėrem za cenę zł. 1.10 do zł.
1.80 wydeje się codziennie obiady dla

urzędników, w fabryce znajduje się ob-
szerny zakład kąpielowy, stołownia, oraz
klub robotniczy. Zakład kąpielowy wy-
budowany został. w pierwszym rzędzie
dla pracowników huty szklanej, których
znojna praca wymaga częstego odświe-
żania ciała

Polskim zakładom Philips w dużej
mierze równięż zawdzięczać należy
wspaniały rozwój radjofonji polskiej.
Do propagandy przyczyniają się w pierw-
szym rzędzie stałe wystawy Philipse,
które istnieją pod nazwą „Radjo i Świa-
tło” w Warszawie, Poznaniu, Łodzi, we
Lwowie, Krakowie, Katowicach, Byd-
SEC i Wilnie. Wystawy te zwiedziło
ótąd przeszło 80.000 osób. Prócz tego

zorganizowane zostały w zeszłym roku
specjalne ekspedycje radjowe Philipsa,
które zwiedziły województwa: warszaw-
skie, lubelskie, nowogródzkie, poleskie,
wołyńskie, pomorskie, poznańskie, kie-
leckie i krakowskie. Ekspedycje skla-
dėly się ze specjalnych prelegentów i
techników, we wszystkich najmniejszych
nawet miasteczkach wymienionych wo-
jewództw wygłoszone zestały odczyty
dla propagandy radja, oraz zademon-
strowano nowoczesne odbiorniki ra-
djowe Ekspedycje Philipsa uczyniły, że
dziesiątki tysięcy osób z najbardziej
nawet odległych dzielnic Polski stwier-
dziły naocznie doniosłość i pożytecz-
ność radja. s

(ALIGERANRK
ROZMAITOŠCI.
Skąpstwo Molnara.

Skąpstwo popularnego _ko-
medjopisarza węgierskiego Fran-
ciszka Molnara jest powszechnie
znane. Mimo to po każdej pre-
mjerze swych sztuk teatralnych
ma on oddawna już zwyczaj za-
praszać na bankiet przyjaciół,
wykonawców. krytyków i wielbi-
cieli swego talentu.
W tych dniach jak donosi

„Az Est“... — po premjerze swej
najnowszej sztuki p. t. „Dobra
wieszczka“ Molnar oznajmił zna-
jomym, iż bankiet i tym razem
odbędzie się, jak zwykle, w re-

stauracji teatru Vigszinhar, zna-

nej z cen umiarkowanych. Rów-
nocześnie zwierzył się jednemu
ze swych najbliższych, że tym
razem każdy będzie płacił za sie-
bie. Oczywiście przyjaciel nie do-
chował powierzonej mu tajemni-
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cy i zakomunikował zamiary
Molnara znajomym. To tež ban-
kiet ów wypadł wręcz niezwykle.
Jeden z zaproszonych gości, zna-
ny malarz węgierski, zamówił
sobie skromną jajecznicę, diugi
zjadł tylko parę kiełbasek, trzeci
zadowolnił się nawet szklaneczką
piwa. Molnar siedział na honoro-
wem miejscu i zdawało mu się,
że nie zwaca wogóle uwagi na
to, co się działo koło niego przy
stole. Bawił się natomiast wyśmie-
nicie, jak gdyby był przekonany,
że to biesiada chorych na... żo-
łądek. W końcu jednak zgotował
obecnym złośliwą niespodziankę:
uregulował rachunek za wszyst-
kich.

Listy, które nie doszły.

Echa wyprawy Andree'go.

Ze Sztokholmu donoszą, że da-
wna narzeczona Strindberga, pa-
ni Anna Charlier powróciła z Ame-
ryki po Szwecji, by odebrać listy
do niej adresowane przez narze-
czonego, a odnalezione wraz ze
szczątkami podrużników na Bia-
łej wyspie. Przeszło dziesięć lat
p. Charlier czekała wiernie po-
wrotu narzeczonego, który w to-
warzystwie Andree'go wyruszył na
zdobycie bieguna, wkońcu jednak
wyszła zamąż za skromnego ame-
rykańskiego nauczyciela szkoły
powszechnej, i zamieszkała z ro-
dziną w małej mieścinie Stanów
Zjednoczonych.

W 1897 Aana Charlier, od ro-
ku zaledwie po słowie ze Strind-
bergiem, odprowadziła go aż do
Gotenborga i widziała jak wzniósł
się w przestworza w kierunku
północnym. Z drogi otrzymała
jeszcze jeden list. Pełne niepoko
ju jej oczekiwanie przerwa! raz
jedyny jeden z pocztowych gołę-
bi wypuszczonych ze sterowca,
któremu udało się odnaleźć dro-
gę do ojczyzny. Potem pełna
trwogi i niepewności przerwa,
trwająca niemniej jak trzydzieści
latl W drugiej swej ojczyźnie za
Oceanem, pani Charlier zacho-
wała z całym pietyzmem' wszel-
kie wspomnienia nieszczęśliwej
miłości: gołąb, który jej przy-
niósł ostatnie słowa ukocha-
nego, nie opuścił jej już nigdy,
a gdy ptaszyna żywot zakończyła
została wypchana i zachowana
łącznie z innemi drogiemi pa-
miątkami po drogim zaginionym.
Otrzymawszy teraz wiadomość o
odnalezieniu zwłok Strindberga,
pani Anna Charlier natychmiast
wyjechała do Europy i obecnie
otrzymała listy, które jeszcze na
kilka dni przed śmiercią pisał do

którą przyjmuję z rozkoszą.

niej Strindberg w tragicznej nie-
pewności czy kartki te dojdą wo-
góle kiedy do rąk ukochanej.

Piesek angielskiego następ-
cy tronu.

Wiele mniej lub więcej dzi-
wacznych anegdotek opowiadają
w Angljj o „Korze“ ulubionej
foxterjerce księcia Walji. Najnow-
szą, jak delektują się obecnie
w Londynie, posiada pewną stro-
nę patetyczną: „Kora” od naj-
młodszych swych lat szczeniaczka
cieszyła się wyjątkowym przywi-
lejem sypiana na łóżku księcia.
Od pewnego jednak czasu suczka,
bądź to ze względu na podeszły
wiek, bądź też ponieważ cierpi na
reumatyzm, nie umiała zeskakiwać
swobodnie, i lekko z łóża swego
królewskiego protektora, jak to
czyniła za pięknych dni minionej
już młodości. Miłościwy jej pan
i właściciel zauważył w tych
dniach jej kłopot i przyszedł jej
z doraźną pomocą. Kazał zbudo-
wać małe schodki, pochyłe i wy-
godne, łącząc niemi podłogę sy-
pialni z łóżkiem. W ten sposób
każdego wieczora „Kora” bez
trwogi i zmęczenia może wejść
spokojnie na łóżko i spocząć jak
dawniej, na kołdrze książęcej.

Jak pewien dentysta
ściągnął swą należność.

W Arad, w Transylwanji, pe-
wien kupiec udał się w tych
dniach do dentysty, celem pod-
dania kuracji swego uzębienia.
Ponieważ jednak żona tegoż kup-
ca, również klientka dentysty, o
którym mowa, winna mu była od
roku przeszło ok. 1000 lej za
plombowanie kilku zębów, den-
tysta wziął się na niezwykły i
niepraktykowany dotąd sposób,
by uzyskać wyrównanie swych
pretensyj.

Gdy kupiec usiadł na fotelu
operacyjnym w gabinecie denty-
sty, ten wyjął z ust pacjenta
wszystkie jego złote zęby, oświad-
czając, iż je sobie zatrzymuje „ja-
ko zastaw* za nieuregulowany ra-
chunek żony. Nie pomogly żadne
protesty, dentysta stanowczo od-
mówił zwrotu i ponownego umie-
szczenia  skonfiskowanej złotej
szczęki w jamie ustnej pacjenta.
Kupiec wrócił do domu, pozba-
wiony swej hłyszczącej ozdoby.
Wystąpił on obecnie — jak do-
nosi prasa rumuńska — ze skar
gą sądową przeciw dentyście, ce-
lem otrzymania z powrotem swe-

go uziębienia. Wyniku niezwykłe-
go sporu prawnego oczekują w
Rumunji z niemałem zaciekawie-
niem.
 

 

GIEŁDA
WARSZAWA 16.XII (Pal)

Waluty | dewizy:
Dolary 8,89'|,—8,91':,—8,87' ,.
Belgja 124,65 124,96—124,34
Szwajcarja 173,23—173,66—172,80
Londyn 43,32' ,—43,43—43,22.
Nowy York 8,914—8,934—8,894.
Nowy York kabel 8,923--8,943-—8,903.
Paryi 35,05',—35,14—34,97.
Praga 26,47-—26,53—2641
Szwajcarja 173,03—173,46— 172,60.
Londyn 43,73--43,85—53,61.
Berlin w obrotach prywatnych 212,62

Papiery procentowe:

Pożyczka Inwestycyjna 99, Premjo-
wa dolarowa 54,75—54,50, 5'/, konwer-

Czy jesteś

 

syjna 50, 3”, budowlana 50. 8', Listy
zast. B. G. K. i B R., obl. B. G. K. 94.
Te same 7, 83,25, 8%, obl. budowla-
ne B. G. K. 93, 4';'|, ziemskie 51,75 —
51,50, 8*, warszawskie 71,50—71,35, 871,
Częstochowy 63.

Akcje:

Bank Polski 155,50—155, Zachodni70
Sole Polasowe 92. Elektrownia w Dą-

browie 48, Częstocice 31,50—32,50, Cu-

kier 31,50, Węgiel 35, Lilpop 21, Mo-
drzejów 9,50, Norblin 31, Ostrowiec ser-

ja B 34—25, Parowozy lil! em. 19,
Rudzki 11,75, Starachowice 13,35,

rTZLL-—=—-=-—

członkiem

. LOPP.
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Pamiętnik wygnańca polskiego 1 I. i
Przeložyla z fruncuskiego Wanda Jagienka Sliwina,

Żyliśmy w Łuczynie w nieustannej czujności.

Na szczęście mój ojciec, który przeczuweł nieod-

łączne klęski towarzyszące takiej wojnie, opuszcza”

jąc nas pomyślał o obronie pałacu. Dał sposób

organizowania się wojskowego licznej służbie, jedno-

licie zrzeszonej, a ten mały garnizonik oddał pod

rozkazy starego żołnierza legionistów polskich,

Jana Brownera, przywiązanego do naszej rodziny

z przyzwyczajenia, przez oddane usługi i siłą in-

stynktu natury zupełnie pierwotnej. Jan Browner

rzekraczał w tej epoce pięćdziesiątkę, lecz ani

odeń siwy włos nie dzielił jeszcze wspaniałej,

czarnej brody, spadającej mu na piersi. Był on

średniego wzrostu, przysadzisty, szeroki jak mur,

o nogach i rękach atlety.
rowner lubił niegdyś bardzo żołnierskie rze-

miosło i pod powłoką litewskiego chłopa, pod długą

sukmaną z prostego, wełniane jo materjału, pasem

ze skóry barwnej i barankową czapą — na złość

wiekowi — zachował jeszcze coś z wyglądu i chodu

żołnierza.
Dobrże odgadnąć istotny wyraz jego twarzy,

nie było rzeczą łatwą, tyle mieszało się tam szorst-

kości i dobroduszności, tak umiał udać niekiedy

nieświadomość prawie idjotyczną, albo — wytry-

skać z głębi małych oczek — blaskiem złośliwości.,

Mój ojciec najwięcej liczył na tego człowieka
i powierzył mu zwierzchnią władzę nad służbą
domową.

Browner obdarzał mnie wielką przychylnością.
W pierwszych latach mego życia bawiiem się

z nim, jak to nieraz czynią dzieci z wielkim psem.
Poprostu znęcałem się nad nim, ale w stosunku do
mnie nic nie mogło pozbawić go dobrego humoru.

Ojciec przydał mi go, jako nauczyciela ćwi-
czeń cielesnych wszelkiego rodzaju i musztry woj-
skowej. To go przywiązało do mnie jeszcze bar-
dziej i aby mnie uchronić od zadraśnięcia lub

zmartwienia, gotów był poczciwy Browner — sko-
czyć w ogień. Ciotkę Bertę czcił prawie tak samo,
jak Najświętszą Pannę, i miał dla niej, jak wszyscy
nasi chłopi, nabożeństwo szczególne, trochę bal-

wochwalcze.
Z tym wiernym sługą i w pałacu, którego

obrona budziła szacunek, absolutnie nie mieliśmy
się czego obawiać.

Zupełnie co innego działo się z nieszczęśliwy*
mi chłopami, zbyt często odwiedzanymi i grabic*

nymi przez maruderów. Przybiegali wówczas do pa-

łacu z żonami i dziećmi, i rzucając się ciotce do

nóg, błagali o pomoc. Ona. pocieszała ich, ratowała

w różny sposób, dzieliła się zapasami, które prze-

zorność ojca zgromadziła. Jeżeli było jeszcze jakie

lekarstwo na zło — robila więcej: nie wahała się

schodzić na wieś, biorąc ze sobą tylko wiernego

sługę i obrońcę dworu. Wobec łupiczców zachowy-

wała zimną krew, apelując do ich uczuć ludzkich

i honoru żołnierzy. | jej wstawiennictwo bywało po-
żyteczne. Prawie nigdy nie powracała do pałacu
bez przekonania tych ludzi, aby zrzekli się choćby
części łupu. y

Był jednak ktoś, komu użycie sily czysto mo-
ralnej trafiało do przekonania tylko w połowie. Był

nim — Jan Browner. Jako świadek ustępstw i ze-

zwoleń, które jego pani uważała za obowiązek da-

wać w twardej konieczności czasu, nie mógł oprzeć

się ciskaniu z ukosa dzikich spojrzeń tym bandy-

tom (jak ich nazywał), którzy wynosili na swych

barkach: ten — worek jęczmienia, lub owsa, tam-

ten cielę, lub barana. Wracał wówczas do pałacu

z opuszczoną głową, chmurny i czerwony z gnie-

wu, żywiąc w duszy nieumiarkowane pragnienie, za-

stosowania wobec łupieżców — dla osobistej choč-
by satysfakcji — argumentu pięści.

Otóż, około sierpnia, oddział pruskich żołnie-
rzy, przeznaczony dla wzmocnienia lewego skrzy-

dła armji francuskiej na Dźwinie, przechodził pół-
nocną część Litwy i jak kazda gromada tej wypra-

wy, miał sporą liczbę maruderów, którzy popełniali

na swoim szlaku szereg gwałtów.
Browner, tytułem polaka dawnej prowincji,

pruskiej, żywił względem prusaków stary, ukryty

gniew. | ten gniew ukrył się w tej chwili, w

pewnego rodzaju wstydliwości rodowej. Z powodu

swego nazwiska i pewnych wspomnień rodzinnych,

Browner miał siebie za niemca z pochodzenia.

„Bynajmniej nie przyniosło mu honoru — jak mi

się zwierzał poufnie—naprowadzić na dobrą drogę

ludzi, którzy swemi rozbójstwami czynili wstyd
szlachetnej Germanji*.

Po przejściu największych band, Browner

uznał za stosowne rozpocząć sąd nad maruderami

pruskimi. Wieczorem, kiedy wszyscy, zawyjątkiem

stróża nocnego, spali w pałacu Bowner odwiązał

Fryca, duńskiego ogara czystej rasy, o doskonałej

szczęce i świetnem powonieniu. Poprzedzany przez

tego pożytecznego pomocnika, wyszedł bez

szelestu, na patrrol nocny, mając przy sobie jako

jedyną broń, olbrzymią guzowatą tykwę i twardy

kij. Wiedział z doświadczenia o wszystkich korzy-

ściach jakie mógł z tego wyciągnąć, bądź w ataku,
bądź — w obronie.

Na nieszczęście łupieżców, gwiazda wieczorna

świeciła od strony pałacu, i Fryc mając dobre

oświetlenie, dawał znać swemu panu, jak włóczą

się naokoło kurnika, chlewu i próbują dostać się

do chaty stojącej na ustroniu. Browner spadł na

nich jak huragan. Grad uderzeń padał na ich ra-

miona z niewidzialnej ręki. Podstęp, ciemności,

wycie ogara i jego wściekłe ataki, wszystko skia-

dało się na powstanie paniki pośród łupieżców,

niemało skłopotanych podobną obrywką i pole

walki należało wkrótce do walecznego Brownera.

Puścił Fryca na chwilę w pogoń za zdobyczą,

a potem, gwiżdżąc na swój sposób, przywołał go

do siebie, śmiejąc się w brodę na widok szmat

ze spodni i płaszczów, przyniesionych Stryumfalnie

przez Fryca, jako trofea ze zwycięskiej walki.

(C. d. n.).  



 

 

Z KRAJU.
Wielki pożar w magazynach wojskowych

w Podbrodziu.
[5 W dniu wczorajszym wieczo-
rem na terenie objektów woj-
skowych 23 pułku ułanów wPod-
brodziu wybuchł groźny pożar.

Ogień objął kancelarję pułku
i skład z bielizną, mundurami i
korzuchami. Mimo energicznej
akcji ratunkowej, pożar zdołano

dopiero zlokalizować nad ranem.
Pastwą płomieni padł maga-

zyn mundurowy z materjałami
oraz kancelarja.

Straty wynoszą zgórą 100.000
złotych.

Przyczyny pożaru
darmerja. d

bada żan-

Wilki zagryzły 12 letniego
chłopca.

Wczoraj na drodze Orany —

Olkieni w lesie włościanie za-

trudnieni przy wyrębie lasu zna-

leźli w śniegu zwłoki młodego

chłopca pogryzione przez wilki.

Jak ustalono są to zwłoki Witol-

da Jurewicza lat 12, który wra-

cając do domu przez las został

napadnięty przez stado wilków i

rozszarpany. d.

Zawieje i šniežyce unie-
możliwiają komunikację w

woj. wileńskiem.
Wielkie zawieje i śnieżyce za-

sypały na terenie pow. święciań-

skiego, postawskiego,  dziśnień-

skiego, wileńskiego i sąsiednich

kompletnie drogi i tory kolejowe.

Komunikacja autobusowa w

powiatach tych wskutek zasp

śnieżnych została przerwana. Ko-

lejka wąsko-torowa na linji Du-

kszty—Druja stanęła. Olbrzymie

zaspy śnieżne uniemożliwiają nor-

malnemu kursowaniu pociągów.

Od dwóch dni na terenie Wileń-

skiej Dyrekcji Kolejowej pracuje

przy oczyszczaniu torów z górą

500 robotników, którzy przy po-

mocy pługów odšniežnych pra-

cują bez przerwy nad usuwaniem

śniegu.

Pociągi do Wilna przychodzą

ze znacznymi opóźnieniami. d

Sołtys — defraudantem.
Z Mołodeczna donoszą, iż soł-

tys wsi Nowosiołki, gm. gródec-
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| Od dnia 15 grudnia 1930 roku
i będą wyświetlane filmy:

| Hershait I Ricardo Corter. Nad program: „Nerwowy reporter" farsa w 2 aktach. Kasa czynna od g. 3 m. 30
i

Po raz 1-szy w Wilnie! Wzruszający film
o miłości pierwszej i ostatniej p. t.: „

ją serca wszystkich mężczyzn. Nad program: arcywesola komedja „W zastępstwie męża”.

kiej, Fleksy Drozodowski przy-
właszczył sobie pobrane od lud-
ności kary i podatki w sumie
zł. 2500 i zbiegł.

Zarządzono pościg, podczas
którego zdołano defraudanta ująć
na granicy. d

Pożar stodoły w gm. tur-
gielskiej.

We wsi Asewicze gm. turgiel-
skiej wskutek niewyjaśnionych
przyczyn spłonęla stodoła ze zbio-
rami i narzędziami rolniczemi na
szkodę Bojki J. Straty wynoszą
zgórą 3.500 zł. Zachodzi podej-
rzenie, iż stodoła została podpa-
lona. d ]

Plaga wilków.

Z powiatu dziśnieńskiego do-
noszą, iż ostatnio w poszczegól-
nych gmiinach pojawiły się wie!-
kie stada wilków, które najpraw-
dopodobniej przybyły z sąsiednich
lasów granicznych. Wilki całemi
stadami napadają na osiedla, za-
ścianki i wsie, skąd w nocy po-
rywają z chlewów cielęta, owce itp.

, Ludność celem  odpędzenia
bestji od osiedli pali ogniskai
ustawia nocne warty.

K. O. P. w porozumieniu z
władzami administracyjnemi za-
mierza urządzić wielką obławę
na wilki. (d)

Pożary w pow. mołede-
czańskim.

Ubiegłej nocy wskutek nie-
ostrożnego obchodzenia się z
ogniem we wsi Krasowszczyzna
gminy kraśnieńskiej w pow. mo-
łodeczańskim spłonęły gospodar-
stwa należące do Aleksandra Sa-
wora, Jana Lawicza i Pelagji
Trzeciak. Straty sięgają z górą
15000 zł. (d)

 

SNS

Samobójstwo rachmistrza.
Z Wilejki donoszą, iż wczoraj

pozbawił się życia wystrzałem z
rewolweru rachmistrz urzędu gmi-
ny dołhinowskiej. Powód samo-
bójstwa narazie nieznany. Władze
prowadzą dochodzenie. d

Z POGRANICZA.
Masowa ucieczka 30 wło-
ścian sowieckich do Polski.
W nocy z 13 na 14 b. m. do

Polski przedostała się większa gru-
pa włościan w ilości 30 osób z
rodzinami, oraz 3 strażnikami
sowieckiej straży granicznej.
Uchodźcy przedostali się przez
granicę w rejonie odcinka gra-
nicznego Zaostrowicze.

Zbiegami  zaopiekowały się
miejscowe władze K. O.P., które
zziębniętych włościan po nakar-
mieniu przyjęły na nocleg.

Wśród zbiegów znajduje się
duchowny prawosławny, 3 wój-
tów, sołtys i starosta wioskowy.

(d)

 

Ruch wydawniczy.
Tokarz Wacław. „Wojna pol-

sko-rosyjska 1830 — 1831 roku”.
Warsżawa 1930. Wojskowy Insty-
tut Naukowo-Wydawniczy.

Profesor  Ulniwersytetu War-
szawskiego Wacław Tokarz autor
szeregu cennych prac wojskowo-
historycznych wydał ostatnio nie-
zwykle -gruntowne i źródłowe
studjum 0 powstaniu listopado-
wem p. t. „Wojna polsko-rosyj-
ska 1830—1831”. Autor opar! się
przy jego opracowaniu na istnie-
jącej literaturze polskiej, niemiec-
kiej i rosyjskiej oraz na bogatym
materjale źródłowym, nie wyzy-
skanym przez dotychczasowych
badaczy, gdyż znaczna część te-
go materjaiu jest dopiero odnie-
dawna dostępna po rewindyko-
waniu go z Rosji sowieckiej.

Futor nietylko przedstawił
gruntownie całokształt działań tej
wojny, Scharakteryzował wodzów
naszych inieprzyjacielskich, ale
i opisał wszystko to, co mogłoby
lepiej oświstlić ten okres naszych
zmagań i dziejów a zatem tło
polityczne i gospodareze. Daje
on dokładne omówienie obszaru
i ludności królestwa, stanu rol-
nictwa, handlu i przemysłu, jego
  

 

*« Potężny i wzruszejący dramat pogoni za szczęściem. Aktów 10.„łoda Generacja W rolach głównych: Lina Basquette,

Początek seansów od g. 4. Następny program: „Niewiniątko”.

 

ta świata, której czar, ra

 

WIĘŁ) PRZESTRZENI W MAŁYM DONNU,
Place są drogie i dlatego większość budujących zmuszona jest zużytkować jaknaj-

mniejszą przestrzeń.
Powstaje domek. własny — lecz ciasny ...
Z czasem rodzina się powiększa i ciasnota daje się we znaki.
Budowa nowego domu jest ze względu na duże koszty najczęściej niemożliwa.
Pozwólcie więc wskazać sobie drogę, która umożliwi Wam powiększyć Wasze miesz- |

NADBUDOWUJCIE
kanie bez kosztów:

wysoce izolującemi, ogniotrwałemi

LEKKIEMI PŁYTAMI BUDOWLANEMI

HERAKLITH!
Możecie rozszerzyć swe domki, stworzyć NOWE, ZDROWE, WYGODNE I TRWAŁE izby

mieszkalne — łożąc niewielkie koszty.

ZWRACAJCIE się do nas — a udzielimy Wam bezpłatnie wyczerpujących danych o budo-
wnictwie

HERAKLITHOWEM !
Żądajcie naszych prospektów.

AUTORYZOWANE PRZEDSTAWICIELSTWA:
6. Piotrowski, Wilno,Holendernia 2 m. 4.
Rejon zastępczy: województwa: Wileńskie, Nowogródzkie, Poleskie.
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PERi aisMA TRU ka t CaAIK PAN TINA

Drieczka od miłości” W roli głównej Jenny Jugo, najpiękniejsza kobie- -——

 

budżetu, komunikacyj, aby w ten
sposób czytelnik łatwiej mógł zo-
rjentować się w stosunku sił
obydwóch stron walczących.

Praca liczy 635 srron druku.
Uzupełnia ją skorowidz nazwisk,
oraz obszerny atlas szkiców.

M. Mścisz. Geografja dla |
klasy szkoły średniej i V oddziału
szkoły powszechnej. Wydawnictwo
M. Arcta.

Klasa pierwsza gimnazjum
otrzymuje po raz pierwsy podrę-
cznik geografji, który wprowadza
jednolitość programową i dydak-
tyczną w przedmiocie geografji
na 5 roku pracy szkolnej. Ujedno-
licenie programu nauczania geo-
grafji było i jest postulatem sfer
nauczycielskich, a ostatnio tą sa-
mą drogą poszio Ministerstwo,
które wydaio projekt nowych
programów szkolnych. Książka
M. Mścisza jest zgodna ze stano-
wiska Ministerstwa i zasadniczo
opiera się na przewodnich my-
ślach nowego projektu ministe-
rjalnego.

Śliwiński Artur. Powstanie
Listopadowe. Wyd. VI. Wydaw-
nictwo M. Arcta 1930.

Dla uczczenia stuletniej rocz-
nicy powstania listopadowego
księgarnia M. Arcta wydała dwie
monografje historyczne. Pierwszą
jest znana książka Artura Sliwin-
skiego. Obejmuje ona całą histo-
rję powstania, poprzedzoną roz-
działem wstępnym o dziejach
Królestwa Kongresowego. Poza
wysokiemi wartościami historycz-
nemi, „Powstanie listopadowe",
jak wogóle wszystkie monografje
Sliwińskiego, odznacza się żywym,
lekkim,  potoczystym językiem
oraz szczególnie  interesującem
ujęciem treściowem. Tematowi
historycznemu z samej koniecz-
ności suchemu potrafił autor na-
dać tempo akcji prawie powie-
ściowe, wszystkie osobistości tak
dokładnie scharakteryzował, tak
wniknął w ich psychikę, że uczy-
nił z nich niemal żywych ludzi,
obdarzonych większą wyrazistością
indywidualności niż wielu bohate-
rów powieściowych.

Białynia Ewa. Powstanie Li-
stopadowe. Wyd. V. Wydaw-
nictwo M. Arcta w Warszawie
1930.

Książka Ewy Białyni przezna-
czona jest dla młodzieży. Cho-
ciaż niedużych rozmiarów, zawiera
wyczerpującą hisorję powstania

Roza Rozanowa, Jean

zyków,

łocka 9, m. 4.
 

sa, temperament podbija-
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5DOKTOR MEDYCYNY

A. CYMBLER
Chor. WENERYCZNE i
SKÓRNE. MOCZOPŁC.
Mickiewicza 12, róg Ta-
tarskiej 9—2 i 5—7 i pół.

804—2

Warszawa.

ko położona,

 

Dr. Sz. Bernsztejn
Choroby skórne, wene-
ryczne i moczopłciowe
9—1 i od 4 — 8pp.

Mickiewicza 28, m. 5.
11—s0

 

mu.

| AKUSZERKI
sób solidnych

AKUSZERKA

Marja Laknerowa
Przyjmuje od godz. 8 do
7? w. Kasztanowa 7m. 5.

WZP69. '-—

UYPESZYTOZAREGRWZECEWACT

Mieszkania
i pokoje

poksi do wynajęcla.
Možna z obiadami Že-

ligowskiego 5, m. 25.
4528

minie

 

dobrym
sprzedania.

 

pokól słoneczny z wy- 2—%6 pp.
godami do wynaję-

cia Objazdowa 8—3. G;rie parokonne i po-
4529 jedynki do sprzeda-

 

nia Sofjeniki 4.
  

Arnold Fibiger, Kerntopf

I w Wilnie w 1930 r. (Grands Prix
Medale Złote).

KK DĄBROWSKA,
Wilno, ul. Niemiecka 3, m.

Ceny fabryczne.  —

 

FILM
Każdy — kto się interesuje filmem bez

i zawód niech poda adreswzględu na wiek
i znaczek na odpowiedź.

„Empefilm'', Kraków.
Poszukujemy zdolnych odpowiedzialnych

osób celem uruchomienia oddziałów w całej
117—2 oPolsce!

 

Magistrat miasta Wilna
poszukuje muzyka na stanowisko kierownika or-
kiestry kinematografu miejskiego. — O warunkach
pracy można się dowiedzieć w Wydziale Szkol-
nym Magistratu w godzinach biurowych, dokąd
równieź należy składać podania z życiorysem
i świadectwami o poprzedniej pracy.

(7) J. Łokuciewski
1237—0 o Ławnik Magistratu.

"Wydawca: ALEKSANDERZWIERZYŃSKI, |

Pianina i Fortepiany 6 światowej | ,
sławie Pleyei, Bechstejn etc., takoz

uznane rzeczywiście za najiep-
sze w kraju przez najwybitniej-

szych fachowców na Pow. Wystawie, w r. 1929
I i Wielkie

714—90

Sprzedaž i wynaj ęcie.

Syn,
pras do wercowań siłę

stawiciela na okręg

wizyjnem.

szego szeregu lat

z referencjami

DO FIRMY

Direktlon der Wesselmann-Bohrer C-o. A. G.

Gera-Zwótzen.
 

 

 

Szukamy do bezzwłocznego wstępu dla na-
szego cddztału wysoce precyzowanych
mentów tudzież dla naszego oddziału budowy

pierwszorzędną lub firmę w charakterze przed-
tamtejszy

w Wilnie za wysokiem wynagrodzeniem pro-

Tylko siły wzgl. firmy rzeczywiście wynio-
słe, które są w zakresach rzeczonych od dłuż-

najlepiej wprowadzone, o-
kręg ciągle objeżdżają wzgl. mają kogoś ob-
jeżdźającego — i mogłyby wypokazać postępy
— zechcą składać oferty wyczerpujące wraz

oo"

 
"——

instru

z siedzibą wzgl. woj,

nika Wileńskiego, Wiln:

Agent (sprzedawca)
4 | dobrze wprowadzony w branży winno - wód=

fachową najprzednio- || czanej poszukiwany z

i
Szczegółowe oferty z referencjami pod

„Wódki i Likiery" przyjmuje Redakcja Dzien-

a prowizję na Wilno,

Wileńskie.
pole-

4 ca

lo. 779—0 o
 

Magistrat m. Wilna

kiej Ne 14 odbędzie się Ii
sprzętów domowych oraz
sekwestrowanych

8459 00

WA |

Ogłoszenie.
ogólnej wiadomości, że w dulu 18-go grudnia r. b
o godz. 10 rano w Sali licytacyjnej przy ul. Troc-

niniejszem podaje. do| Cwibelduft

jest
rzędnika

cytacja różnego rodzaju Sędzia pyta:

 

 

Drukarnia „Dziennika Wileńskiego”, ul. Mostowa 1.

LEKCYJ
w zakresie gimnazjalnym
udzielam. Znajomość ję-

polskiego.
runki b. dostępne.

 

Do sprzedania

NA RATY
działeczki ziemi pod le-
tniska po 10 gr. kw. metr
oraz centrum z budyn-
kami przy szosie Wilno—

Miejscowość
sucha, zdrowotna, wyso-

otoczona
sosnowemi lasami.
jazd na miejsce autobu-
sem o 45 minut prawie
co godzina. Kościół świa-
tło elektryczne, telefon,
policja na miejscu. Mają-
tek Fołuknia właściciel-
ka Rożańska lub w Wil-
nie ul. Zamkowa
20 od godz. 4—5 w do-

” Bezpłatnie "|
lokujemy gotówkę na |

- oprocentowanie u o- |

rancją zwrołu w ter-

Dom H-K. „Zachęta'*
Mickiewicza 1, tel.

381—s0
 

| Kupno į
Sprzedaž

Karetka
Ferd-taksówka w bardzo

stanie tanio do
Kalwaryjska

4, m.4od8—11 i od

 

 

Najświeższy transport

OLIWY NICEJSKIEJ
Extra Vierge aarantie

pure Nice

A. Januszewicz
Zamkowa 20-a.

E
Przed sądem.

 

oskaržony
o przekupienie u-

podatkowego.
„Czy o-

kasy ogniotrwałej za- skarżony przyznaje że
u poszczególnych płatników przekupil obecnego tu

 

i daje młodym czytelnikom jego
pełny obraz.

Włodzimierz Perzyński „Pral-
nia sumienia". (Wydawn. „Rój”).
Ostatnia książka zmarłego pisa-
rza... Cóż dziwnego, że ręka wy-
ciąga się po nią z pietyzmem—by
lLarta za kartą odsłaniać skarby
prozy właściwe Pe.zyńskiemu:
świetną polszczyznę i ostrą złoś-
liwą obserwację, którą łagodzi
dobre, filozoficzne, jakby już od
tamtej strony rzucone „na świat
spójrzenie*.

„Szarecki „Czapka topielca".
(Wyd. „Rój*). Kto tęskni do
świetnych humorystycznych epi-
zodów „Lalki'* albo „Tej trżeciej"
—niech czyta tę książkę.

Autor, młody marynarz, nale-
ży do tej rasowej rodziny pol-
skich pisarzy, których klejnotem
pisarskim jest humor i poczucie
gruntu pod nogami.

Jerzy Bandrowski „Czarci”.
(Wyd. „Rój”). Jerzy Bandrowski
wielkimi krokami kroczy po od-
zyskanie łaurów, należnych swe-
mu rasowemu talentowi. Świetna
rasa pisarskal Ostatnia książka
jego dobitnem tego potwierdze-
niem.

Curwood, „Błyskawica' (Wyd.
„Rój”). Najnowsza powieść zwie-
rzęca—o wilczycy, Curwooda, sy-
na trapera, trampa i wagabundy,
potomka indyjskiej księżniczkii
niezrównanego pisarza.

Jack London, „Opowieści Ha-
wajskie“. (Wyd. „Rój'). London,
mistrz w opisie Alaski i przygód
nad Yukonem — tym razem sięg-
nął do serca Polinezji, roztacza-
jac przed okiem czytelnika prze-
pych bujnego życia na tych tak
stosunkowo mało znanych, dale-
kich wyspach Hawajskich.

Dziś, gdy na ekranach mamy
często wywoływane obrazy wysp
Hawajskich (np. „Poganin“), gdy
melodje i tańce, wiodąc ród swój
stamtąd; są tak modne i pocią-
gają swoją egzotycznością, nie-
znana ta książka Londona zosta-
nie przyjęta tem skwapliwiej.

Carl Van Vechten „Raj mu-
rzynów" (wyd. „Rój”). Świat bia-
łych przechyla się ciekawie po
przez krawędź duszy murzyń-
skiej—nieodgadnionej swem bez-
pośrednim podbójczym  prymity-
wizmem, niosącej Europie jaz-
zband, tańce, śpiewy.

„Magja czarnych“ Paul Meran-
da — to błyskotliwe sumienne

Wa-
Po-

784—0

Do

18 m.

704—s0

Teki, Notesy,

z gwa-

WIELKI WYBÓR.
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4531—1

4533—2

4534—1

 

 

 

ICHTIOMENTOL

 

Ichtiomentol działa nawet w tych wypadkach, w których Inne środki
były bezskuteczne.

Należy natychmiast spróbować.
Główny skład wysyłkowy na Polskę i Gdańsk:

Laboratorjum chemiczne aptekarza
M-ra SZYMONA EDELMANA we Lwowie, Teatyńska 16.

ZOOYOAYWAWAAOOAAOZOCAANOATOZOAONAWOAAOTOANIŁE

NA GWIAZDKĘ!
Ozdoby Choinkowe, Malowanki, Gwiazdki, Szopki, Zabaw-
ki, Lalki, Rowerki Koniki, Gry dziecinne i Towarzyskie.

NA UPOMINKI DLA DOROSŁYCH:

Wieczne pióra, Ozdobne Ołówki, Flabastry,

Kalendarze: Terminowe, Kartkowe, Przekładan Pocz-
tówki owiąteczne. — Bilety wizytowe.

W. BORKOWSKI,,..
WILNO, MICKIEWICZA 5, TEL. 372.

WWII

LAKIER
" EMALJA DO

  

byście mi cośkolwiek w

zarobku postąpili, zima

się zbliża i potrzebne mi

*-_290

„essayes“ europejczyka.
„Raj murzynėw“ — to doku-

ment obyczajowy, zbudowany w
natłoku czarnych ciał murzuń-
skiej dzielnicy New-Yorku. Stąd
ta szalona poczytność książki,
która obeszła wszystkie językii
wszystkie kontynenty.

Cbodak Ed. Dydaktyka i Me-
todyka Języka Polskiego.Część I.
Pierwszy rok nauczania. Wydaw-
nictwo M. Arcta. Warszawa 1930.
Polskiej literaturze pedagogicznej
przybyla cenna i prawdziwie nau-
kowa praca Edmunda Chodaka
p. t. „Dydaktyka i metodyka ję-
zyka polskiego". Autor w przed-
mowie zaznacza, że całość pracy
obejmie naukę języka polskiego
od elementarza do matury.

Początkowo książka omawia
mowę i myślenie dziecka oraz
wyjaśnia istotę mowy w świetle
psychologji i bio socjologji, a na-
stępnie podaje zwięzły przegląd
historyczny i wyjaśnienia krytycz-
ne dotychczasowych rnetod nau-
ki czytania i pisania. Zkolei oma-
wia i wyjaśnia proces i naukę
czytania, wykazując w sposób
przekonywający i poparty nauko-
wemi wywodami ujemne strony
dotychczasowych metod, wyświe-
tlając różnice między logicznem
a psychicznem pojmowaniem zja-
wisk i procesów oraz między psy-
chicznym przebiegiem każdej
czynności początkowo wyuczonej,
a później opanowanej (zautoma-
tyzowanej).

J. Domaniewski. Zoologia
dla seminarjów nauczycielskich i
szkół zawodowych. Wydawnictwo
M. Arcta.

Nowy podręcznik dla semi-
narjów odznacza się jasnością i
systematycznością wykładu, jest
pozbawiony wszelkiego  niepo-
trzebnego balastu, zawiera nato-
miast mnóstwo ciekawych szcze-
gółów z życia zwierząt i wiado-
mości ogólno-kształcących. Na-
uczyciel, który się będzie posłu-
giwał tą książką przy wykładach,
osiągnie z łatwością żywe zainte-
resowanie słuchaczów, z drugiej
zaś strony przymusi ich do sa-
modzielnego myślenia, obserwacji
i dociekania.

Popierajcie Polską
Macierz Szkolną

LNAKOMITE © ŚWIATOWEJ SŁAWIE
NACIERANIE

przeciw reumatyzmowi, gośćcowi, ner-
wobólom, wszelkiego rodzaju łama-

niom, bólom głowy lub zębów

jest wszędzie do nabycia
po cenie 3.—zł. za flakon.

7506-4o

Blbumy,
Galanterja Biurkowa. 2

CENY B. UMIARKOWANE.
Z
D
K
!

  

5 e
CUDOWNY ZGUBY
DYSKRETNY
TRWAŁY EZ
POŁYSK gub. w torebce 2 we-

ksle po 1000 zł. in
blanco z podpisem He=
leny Usowiczowej — un.
się. Znalazca odniesie za
wynagrodzeniem: Stalo-
wa 4 (za mostem żela-

DAJE

PAZNOKCI| mm. 4532

TOLEDO | PRaca |  
Ze względu

na klimat, sekretarz No-
tarjusza z długoletnią pra-
ktyką zmieni posadę na
prowincji w suchej miej-
scowości— zgłoszenia kie-

Państwowych w Wilnie—
W-ł Kontroli Dochodów
Wilczyński. 4530—2

Młoda osoba
z wykształceniem semi-
narjalnem poszukuje pra-
cy. biurowej, lub lekcji
w zakresie niźszych klas
gimnazjum. Pisze na ma-
szynie. O pracę prosi w

 

 
  

 

w celu pokrycia zaległości podatkowych. urzędnika podatkowe- pianino lub maly for- pićniądze na opał. Wilnie, gdyż ma na utrzy-
782—0 o Magistrat. go? tepian w dobrym sta”  postaniecie, Francisz- maniu chorą matkę Placant i „ nie i dobrej firmy kupię : M dll„Wysoki sądzie, co zna k li Kd Orzeszkowej 11/9 od 1s da czy przekupii? Ja się po. !ub wynajmę. Oferty do ku, jeżeli z was będę g, 2-iej. gro

a Bi. $ prostu z nim zalożyłem Administracji pod „W. zadowolony.
LOKALE i NAUKA ż „ Charytunowicz — Wielka WZYWA EEST

i ŚR ago kn 58“. 458111, (eo Kiediy, gospodarka, Przyjaciółki> Ž „RZY Ta CIOCIA a i rzyjac aR RETURN ELITE Merzysta poszukuje dzie obniżony. No i prze- ;- Tas będziecie zadowoleni? A y. ;

Z powodu choroby na- pekoju z utrzyma- grałem zakład więc po- | — Kiedy nie będziecle. wy, aczegokaasi
tychmiast sprzedam niem za korepetycje lub trzebowałem zapłacić | żądali. podwyżki D oknie, kiedy

. piwiarnię z całkowitem przygotowanie do szkół 1000 zł." ję 7
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Redaktor odpowiedzialny: JERZY CIESZEWSKI.
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