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emerytowany lekarz weterynarji
po krótkich cierpieniach zmarł 14-go grudnia 1930 roku

Eksportacja zwłok z domu żałoby (Piłsudskiego 16) do kościoła
Wszystkich Świętych odbędzie się dnia 21 grudnia, r. b. o godzinie
3-ej po poł.

Nabożeństwo żałobna odprawione zostanie 22 grudnia r. b. o go-
dzinie 9-ej rano. poczem nastąpi odprowadzenie zwłok (na cmentarz
św. Piotra | Pawła. ż *
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APOLONJA z MINKOWSKICH HORODNICZYNA
po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzona św. Sakramentsami zasnęła
w Bogu dn. 19 grudnia 1030 r. w Kościeniewiczach, pow. Wilejskiego.

Pogrzeb odbędzie się tamże dn. 22 grudnia 1930 1.
Q czem zawiadamia

Mąż, dzieci i rodzina.

 

WEZRPOO

ZAMKOWA 22. 67i-io 3
Katalogi illustrowane — darmoI į

EIKA 6RZADOTC ZO SERA

Kto chce mieć dobry odbiornik radjowy
dobre lub dobrze naprawione słuchawki, dobrze naładowany i

lub naprawiony akumulator, niech się zwróci do firmy
„OGNIWOÓ*”, w Wilnie, ul. S-to Jańska 9. Tel. 16-06.

Na składzie duży wybór aparatów radjowych,
słuchawek i głośników.

Ceny najniższe. Wykonanie sumienne.
Posiadamy również duży wybór kloszy do lamp elektrycznych

oraz żarówki po cenach najtańszych. 781-or
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poleca PILZNEŃKIE

Na śwęa PIWA ro
   

Zamówienia na dostawą przyjmuje biuro browaru
Popławska 31 tel, 16—19.

nia PIWO QOKOCIMSKIEzi,
telefoniczne

 

 

Dostawa natychmiastowa w każdej ilości na

Reprezentacja na Województwo Wileńskie:
WILNO, Piłsudskiego 26. 744—0 o

Do dzisiejszego numeru gazety „DZIENNIK WILEŃSKI" do-

łączyliśrny dla wszystkich prenumeratorów zamiejscowych blan-

należności za prenurneratę. Prenumerata miesięczna z prze-

syłką 4 zł. 50 gr. Nieopłacone egzemplarze będą z dniem

zamówienie.

i
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0d Administracji.
kiet nadawczy P. K. O. Konto 80.187 dla załatwienia opłaty

l-ym stycznia 1931 r. wstrzymane.
 

Odpowiedź posła Krzyżanowskiego na list
otwarty profesorów krakowskich.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W piątek w południe poseł prof. Krzyżanowski
złożył w dziekanacie prawa uniwersytetu Jagielońskiego swą odpo-
wiedź, w której oświadcza, że jako poseł sejmowy podjął kroki
z powodu niepokojących oskarżeń, akcji tej nie zaniechał i nie za-
niecha. Rychłe podjęcie śledztwa przez właściwe władze i ukaranie
winnych, jeżeli śledztwo potwierdzi oskarženie, jest bezwarunkowo
wskazane. Wreszcie stwierdza zgodność wspólnego zapatrywania na
zasadniczą istostę sprawy. (Co mu jednak nie przeszkodziło głoso-
wać przeciwko nagłości wniosku. Przyp. Redakcji).

Położenie uwięzionych posłów nadal nie-
zdecydowane.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W piątek rodziny postów uwięzionych w Grójcu:
Dubois, Ciołkosza i Bagińskiego interwenjowały w sprawie ich zwel-
nienia u sędziego śledczego Demanta, który nie mógł udzielić wy-
raźnej odpowiedzi co do dalszego ich losu.

Zagadkowe aresztowanie majora Kubali.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. We wtorek o godz. 5 p. p. do mieszkania majo-
ra Kazimierza Kubali (ul. Foksal 15) przybyli przedstawiciele władz
wojskowo - śledczych.

Po rewizji mieszkanie opieczętowano a majora Kubalę przewie-
ziono do Komendy Miasta, skąd do wojskowego więzienia śledczego
przy ul. Dzikiej i osadzono w celi Nr 88.

Mjr Kubala miał oświadczyć, że żadnych memorjałów nie pod-
pisywał i nie wysyłał.

Prokurator Zieliński
w tempie przyśpieszonem,
jeszcze przed świętami.

zaznaczył, że śledztwo prowadzone jest
by decyzja w tej sprawie mogła zapaść

P. R. Rybarski o naszej polityce gospo-
darczej.

Ze znakomilego przemówienia prezesa Klubu Narodowego
p. R. Rybarskiego przytaczamy (w skróceniu; część poświęconą
naszej sytuacji gospodarczej, oraz finansowej polityce rządu.

„Luzy”.

Mamy przed sobą projekt no-
wego budzetu na rok 1931-32. Pro-
jekt ten jest niezmiernie charakte-
rystyczny jako wyraz tendencji
do ograniczenia prac budżeto-
wych reprezentacji ludności, a
otwacia wielkiej swobody władzy
wykonawczej. Chodzi o t. zw. kre-
dyty dodaikowe, o możność wy-
dawania pieniędzy bez uprzedniej
zgody Sejmu.

Zarzucano Sejmowi, zarzuca-
no posłom, że ci wołają: pienię-
dzy, pieniędzy, pieniędzy. Otóż,
gdyśmy pragnęli ograniczyć moż-
ność czynienia wydatków poza
budżetem, myśmy nie wołali: pie-
niędzy, lecz przeciwnie pragnę-
liśmy, aby jak najmniej tych pie-
niędzy wydawano. Rozszerzenie
uprawnien rządu w tej dziedzinie
narusza to minimum praw repre-
zentacji ludności, którem jest za-
sada, że niema wydatków bez jej
zgody. Zasada ta jest powszech-
nie uznawana. Pozwolę sobie na-
przykład przytoczyć następujące
zdanie: „rząd, któryby pobierał
podatki nieuchwalone przez par-
iament, lub czynił rozchody, na
które posłowie nie zgodzili się,
postępuje bezprawnie. Wtedy kaz-
dy obywatel może odmówić pła-
cenia podatków i żaden sąd nie
mcže go egzekwowač*. To zda-
nie zostało napisane przez re-
daktora Robotnika p. Józefa Pit-
sudskiego w roku 1896.

„Stan finansów.

Gdy chcemy ograniczyć moż-
ność wydawania pieniędzy, to
mamy tutaj na celu prócz strony
prawnej także i położenie finan-
sowe państwa. Faktem jest stwier-
dzonym przez ministra skarbu, że
zmniejszyły się dochody w roku
bieżącym za 7 miesięcy bieżące-
go roku budżetowego o 125 mil-
jonów w porównaniu z 7 miesią*
mi ubieglego roku.

Nie można dalej pominąć te-
go faktu bardzo ważnego dia oce-
ny położenia gospodarczego i fi-
nansowego, że w roku bieżącym,
nie tyle może w bieżącym roku,
ale od 1 stycznia odbyło się wiel-
kie uruchomienie rezerw skarbo-
wych. Na 1 stycznia gotówka w
Banku Polskim w kasach skarbo-
wych iw P. K. O. wynosiła 463
miljony, z końcem marca 245 mil-
jonów, z końcem września 195
miljonów, obecnie uruchomione
zostały rezerwy specjalne z po-
życzki stabilizacyjnej i przewiduje
się możliwość uruchomienia dłu-
gu przyznanego skarbowi przez
statut Banku Polskisgo. Dla oce-
ny sytuacji trzeba oczywiście
wziąć te fakty pod uwagę.

Przymusowe oszczędności.
Spadek dochodów wywołał

zmniejszenie się wydatków, dał
siłą konieczności mniejszy budżet,
Jesteśmy zwolennikami mniejsze-
go budžetu i ci, którzy śmieją
się z tego, że nie chcemy 3:ch
miljardowego budżetu—mam wra-
żenie,—że dziś śmieją się nieco
słabiej niż trzy lata temu—ci, któ-
rzy mówili, że honor Polski wy-
maga tak dużego budżetu. (Oklas-
ki na prawicy). Ale uważamy, że
należy robić oszczędności raczej
przed uchwaleniem budżetu; go-
rzej, gdy się je robi w czasie wy-
konywania budżetu. Bo jakie są
te oszczędności? Okazuje się, że
w pierwszem półroczu tego roku
na ministerstwo robót publicznych
wydano 38 proc. sum prelimino-
wanych, na ministerstwo pracy i
opieki społecznej—71 proc., a na
ministerstwo rolnictwa—38 proc.
W budżecie ministerstwa oświaty
jest suma 20 milj. na budowę
szkół, Ta suma została zmniej-
szona przez p. ministra skarbu,
o ile mi wiadomo,do 5miljonów,
a niewiadomo czy już dotychczas
wydano z niej jeden miljon. Otóż,
gdy proponowaliśmy w latach
poprzednich przeprowadzenie o-
szczędności w budżecie, słysze-
liśmy zarzut, że chcemy ograni-
czyć wydatki inwestycyjne, że
przeobrażamy w ten sposób budżet
na budżet konsumcyjny. Nasze
wnioski były jednak skierowane
przeważnie przeciw nakładom na
przedsiębiorstwa, które się nie
opłacają. Faktycznie wykonywanie
budżetu poszło dalej niż wnioski
najzawziętszych przeciwników in-
westycji z pieni podatkowych,

 

Budżet na r. 1931/32 przewiduje
sumę 2.886.000. Nawiasem trzeba
dodać, że rozporządzenie p. Pre-
zydenta Rzeczypospolitej niedaw-
no wydane przerzuca na gminy,
na samorządy obowiązek płace-
nia dodatku mieszkaniowego dia
nauczycieli i o tyle ten budżet
zosiaje zmniejszony, co oczy-
wiście jest przerzucaniem z jednej
kieszeni »do drugiej, a nie wiado-
mo, która z tych kieszeni jest
zasobniejsza.

Na froncie podatkowym
bez zmiany.

Budżet obecny, wbrew ocze-
kiwaniom daje jedną zapowiedź
płacącym podatki — na froncie
podatkowym bez zmian. (Oklaski
na prawicy). Reforma podatkowa
jest odsunięta na lepsze lata.
Przyznajemy, że im bardziej się
z nią zwieka, tem trudniej ją
przeprowadzić. Pie, jeżeli chodzi
o potrzepę reformy podatkowej,
to nie Chcę powoływać się na
nasze stanowisko w tej sprawie,
bo przecież jest ono podobno
kierowane demagogją partyjną;
my schlebiamy ludziom i obiecu-
jemy im, że nie będą płacić po-
datków — ale pozwolę sobie po-
wołać się na głos jednego z by-
łych ministrów rządów pomajo-
wych, prezesa lzby przemysłowo-
handlowej p. Czesława Kiarnera.
Mówi on w ten sposób: „Również
i budżet państwa winien być za-
stosowany do należytych zdolno-
ści płatniczych obywateii, gdyż
ciężary obeene w stosunku do
zmniejszonego dochodu społecz-
nego ponad wszelką miarę obcią-
żają piodukcję i wymianę w Pol
sce. Państwo, zabierając zbyt
wielką część dochodu spolecz-
nego, uniemożliwiło ewolucję
warsztatów pracy, podcięło zdol-
ność konsumcyjną społeczeństwa
i przyczyniło się w znacznym
stopniu do obecnego stanu we-
getacji. Reforma podatkowa na-
leży do szeregu najcięższych za-
gadnień i racjonalizacji naszego
zycia, a bez jej przeprowadzenia
nie może być mowy o trwałej
poprawie sytuacji gospodarczej
w Polsce”.

Jest faktem, nie mówiąc już
o innych argumentach, że kry-
zysu w rolnictwie nie da się, jak
to p. minister skarbu podkreślił,
usunąć bez równoczesnej pod-
wyżki cen, ale i zmniejszenia
kosztów produkcji. O ile chodzi
o koszta produkcji rolnictwa, Śto
bez rewizji ciężarów publicznych,
spadających na rolnictwo, nie
jest to możliwe do przeprowadze-
nia. | znowu przytoczę zdanie
człowieka, z którym politycznie
chyba nic nas nie łączy, przyto-
czę ustęp z artykułu p. Antonie-
go Wieniawskiego, zamieszczone-
go w piśmie konserwatywnem
rząd popierającem: „Zaprzątnięci
codziennemi troskami tracimy z
oczu fakt. że rosnące nieustannie
zaległości podatkowe czynią przy
obecnym spadku cen ziemi skarb
państwa istotnym posiadaczem
wielkiej części ziemi de jure już
tylko należącej do obecnych jej
posiadaczy. Szybszymi krokami,
niż nam Się wydaje zmierzamy
do radykalnej zmiany ustroju
społecznego wskutek  nadmier-
nych ciężarów podatkowych”.

Problem oszczędnościowy.
Złagodzić ciężary podatkowe

można oczywiście tylko przez
oszczędności i pod tym wzglę-
dem ma rację p. minister skarbu,
bo miaiem zaszczyt to samo mó-
wić rok temu, że nie chodzi tu-
taj o oszczędności tylko w budie-
cie skarbu państwa, ale o oszczęd-
ności w całem obciążeniu pu-
blicznem, które wedle przytoczo-
nych przezemnie poprzednio obli-
czeń dochodzi do 4.800.000 zło-
tych. Nie znamy ściśle dochodu
społecznego w Polsce, ale licząc
te rzeczy dość optymistycznie
trzeba powiedzieć, że obciążenie
publiczne w Polsce zabiera od
iJą do '/, dochodu społecznego
obywatela. To nie jest demago-
gja, jeżeli się rzeczy podkreśla.
To jest rzeczywistość, z którą
trzeba się liczyc.

Samorządy i ubezpieczenia.
Jeżeli się mówi o zmniejszeniu

ciężarów samorządowych, jeżeli
się krytykuje — i słusznie — go-
spodarkę inwestycyjną samorzą-

dów, to pragnę stwierdzić, że ini-
cjatorem, duchem pobudzającym
inwestycje był rząd przez Bank
Gospodarstwa Krajowego, któty
nietylko zachęcał, ale wprost po-
lecał robienie inwestycyj na wię-
kszą skalę.

F jeżeli się mówi o ciężarach
ubezpieczeń społecznych, to
chciałbym zapytać, czy są wielkie
zmiany, o ile chodzi o admini-
strację tak zwanych kas chorych?
Albo czy ogłaszane są cyfry, któ-
reby wykazywały zmniejszanie się
wydatków w tych kasach? Prze-
cież dzisiaj już nie czynnik wy-
borczy jest tam reprezentowany,
ale czy jest jakimś pożytkiem
dla obciążenia ludności, że za-
miast Pawła przyszedł Gaweł, gdy
wszystko jest po dawnemu, a
jeszcze nikt nie potrafił wykazać,
że komisarze są tańsi od dawnych
zarządów kas chorych, których
działalnością, oczywiście, nie ma-
my powodu się zachwycać.

Podstawy oszczędności.
Będziemy stawiali zatem wnio-

ski w kierunku przeprowadzenia
oszczędności. Ale uważam, iź nie
dużo nam uda się osiągnąć nie-
tylko z tego powodu, że te wnio-
ski będą odrzucone —ale jeżeli
się chce w budżecie państwowym
przeprowadzić oszczędności, to
trzeba zmienić podstawy prawne

„i administracyjne budżetu, trzeba
'o tych oszczędnościach myśleć
wcześniej, trzeba nie tworzyć no-
wych stanowisk, zmniejszyć za-
kres działalności państwa, zwol-
nić je z wielu zadań, które nie-
potrzebnie je dzisiaj obciążają,
przeprowadzić reorganizację na-
szej administracji. Wtedy oszczę*
dności uda się przeprowadzić. Ale
co my tu możemy zrobić? P. mi-
nister skarbu wskazywał na wiel-
kie wydatki personalne. Mamy
budżet emerytur, który w r.
1926-27 wynosił 71. milj.,  a.obe-
cnie zgórą 160 milj. w rzeczywi-
stości. Czy to Sejm zrobił? Sejm
dla siebie emerytur nie uchwalił,
a natomiast mamy tych emery-
tów bardzo dużo i ilość ich się
wzmaga. |lstotnie tutaj wielkich
oszczędności przez Sejm nie uda
się przeprowadzić.

Kapitał zagraniczny.
Polska cierpi na enemję kapi-

tału. I jeżeli było pewne ożywie-
nie w r. 1928, częściowo w 1927,
to w znacznym stopniu nastąpiło
ono wskutek dopływu obcych ka-
pitałów, nastąpiło z przyczyn ze-
wnętrznych, a nie przez we-
wnętrzną siłę naszego gospodar-
stwa. | teraz trzeba się zapytać,
czy te kapitały, które wtedy na-
płynęły, wzmocniły bardzo pod
każdym względem naszą silę, czy
naprzykład wchłonięcie znacznej
ilości kapitałów przez rolnictwo,
przy równoczesnym spadku cen,
nie pogorszyło jego położenia,
zamiast je poprawić. Kredyt wte-
dy tylko wychodzi na pożytek,
gdy jest tani i umożliwia współ-
zawodnictwo, gdy jest użyty na
cele naprawdę produkcyjne, a po
trzecie, gdy korzysta z niego wy-
twórczość, która się opłaca, która
się rentuje.

Jeżeli niema opłacalności wy-
twórczości, jto kredyt jest bardzo

często tylko drogą do przejścia
danego przedsiębiorstwa w ręce
obce, których to faktów mamy
chyba aż zbyt wiele. Wiele zależy
tu oczywiście od wysokości kre-
dytu.

Wszechetatyzm.i
Istotnie, jeżeli przypatrzymy

się całej naszej wytwórczości, to
mamy dziś trzy czynniki, które
tu wchodzą w rachubę. Z jednej
strony kapitał zagraniczny, który
ma pozycję niewątpliwie mocną,
kapitał i wytwórczość krajowa,
których znaczenie właśnie się
zmniejszyło i osłabiło, a trzeci
czynnik, to jest kapitał i wytwór-
czość państwowa, wogóle wytwór-
czość czynników publicznych.
Otóż, jeżeli przesilenie inaczej się
przedstawia, aniżeli w wielu in-
nych krajach, to dzieje się dlate-
go, że u nas rola państwa w ży-
ciu gospodarczem jest inna, ani-
żeli w krajach zachodnich. 1 bez
gruntownej zmiany w tej dziedzi-
nie, bez ograniczenia gospodarki
czynników publicznych, my z prze-
silenia nie wybrniemy. (Oklaski).
Wszelkie kredyty będą tylko po-
garszały położenie.

Pan minister spraw wojsko-
wych w jednym ze swych wy-
wiadów wyraził się—mówiąc deli-
katnie—z ironją, o posłach, którzy
chcą być nadinżynierzmi, nadleka-
rzami, nadkonduktorami, nadagro-
nomami, nadszoferami itd. Ale
dlaczego tak jesi? Dlatego, że
państwo u nas jest wszystkiem,
a poseł ma z tem do czynienia
przy budżecie. Dlatego, że pań-
stwo jest nie tylko inżynierem i
agronomem, konduktorem i szo-
ferem, ale państwo jest także
fabrykantem wódek luksusowych,
głośników  radjowych, środków
farmaceutycznych, ubrania chce
dostarczyć cywilnym, fabrykantem
mydła i bardzo wielu innych rze-
czy. (Wesołość). Nic więc dziwne-
go, że posłowie przez te trzy czy
cztery tygodnie chcą się przynaj-
mniej dowiedzieć, co jeszcze no-
wego państwo w tym roku pro-
dukuje.

Jeżeli jednak chodzi o tak
zwany etatyzm, to jedną jego ga-
łęzią jest rozrost przedsiębior-
czości państwowej, działalności
państwa, jako przedsiębiorcy, dro-
gą formalnego działania dziś mo-
że dotkliwością jest tak zwany
interwencjonizm i oparta na pod-
stawie prawnej i idąca mimo pra-
wa, dążność do wszechstronnego
regulowania całego życia. Ten
etatyzm, który jest u nas, nie
jest wypływem jakichś doktryn
ekonomicznych i społecznych. Je-
stem głęboko przekonany, że
wielu tak zwanych  etatystów
uprawia go tak, jak pan Jourdain
mówił prozą, nie wiedząc o tem.
Nasz etatyzm jest wynikiem ży-
wiołowego pędu do silnego rzą-
dzenia, do panowania nad wszyst-
kiem i nad wszystkiemi. Przeja-
wia się nietylko w dziedzinie go-
spodarczej, przejawia się w dzie-
dzinie kulturalnej, przejawia się
w dziedzinie politycznej, przejawia
się także i w dziedzinie wycho-
wania. I to jest cecha charakte-
rystyczna całego tego systemu,
że łączy się to wszystko z syste-
mem rządzenia.

 

I talej Polski.
Z przeszłości Wojciecha Kor-
fantego, zasłużonego Syna

Polski.
Już w połowie 1902 r. w lecie

zapoznał się Wojciech Korfanty z
więzieniem po raz pierwszy. For-
malnie za jakiś artykuł, wydru-
kowany w polskiem piśmie na
Sląsku. Faktycznie — za zapo-
czątkowaną na szerokąskalę
akcję polityczną władze pruskie
wsadziły go na szereg miesięcy
więzienia.

Przewieziono go do central-
nego więzienia we Wronkach w
Wielkopolsce. Tu naczelny dyrek-
tor więzienia major  Rustow,
ohydny sadysta 0 stalowych
oczach, w wojskowym rygorze
trzymał całe więzienie, a przy
przyjęciu więźnia wygłosił do nie-
go przemowę, obiecująć mu po
żołniersku, że mu: „Tę politykę
raz na zawsze z głowy wybiję”.
Nie wybił. Zostało ponoć jeszcze
cokolwiek i dla innych.
We Wronkach ubrano go w

strój więzienny, ciemno-granatowe
drelichowe ubranie. ostrzyżono,
dano czarną czapkę bez daszka

i zamknięto w samotnej celi. Ce-
la była czysta, widna, bez śladu
robactwa. W niej łóżko, odmy-
kane na noc od ściany, maleńki
stolik, zydelek, miska i łyżka,
trochę soli w  solniczce, kubeł,
a wreszcie przepisy więzienne.

P. Witos w Tarnowie.

W dniu 12 grudnia lokal Se-
kretarjatu P. S. L. „Piasta* w
Tarnowie zapełnił się szczelnie
chłopami, których sprowadziła
niespodziewana wieść, iż prezes
Stronnictwa przybył do Tarnowa.
W prostych, serdecznych sło-

wach powitał więźnia brzeskiego
p. Łabuz z Lichwina. Na wielu
twarzach widać było łzy. Czuli
wszyscy, że Brześć uczynił Wito-
sa jeszcze bliższym i droższym
sercom chłopów. P. Łabuz prosił
pos. Witosa, by się z życia poli-
tycznego nie usuwał i mandatu
się nie zrzekał. Drugi mówca, p.
Budzyn z Kończysk przyłączył się
do tej prośby i zaznaczył, że
przęz uwięzienie pos. Witosa wy-
rządzono krzywdę całemu ludowi.
Pos. Witos podziękował za oka-
zane mu uczucia i oświadczył, że
dla idei Polski Ludowej trzeba
być gotowym poświęcić wolność,
mienie, a nawet życie.
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Rolaterowie Ari. šti,
B. B. — te dwie litery, tłuma-

czono dotychczas najn'esłuszniej,
jako „Blok Bezpartyjny”, co by-

ło, jako żywo, fałszem i cyni-

zmem, jeżeli bowiem kiedy, roz-

wielmożniło się w Polsce naj-

ohydniejsze partyjnictwo, to wła-
śnie od chwili powstania „Bloku

Bezpartyjnegc". Zresztą, nazwa

podobna stanowi contradictio in
adiecto, nie można bowiem logi-

cznie mówić o „partji bezpartyj-

nej”. Jak okazuje się, owa „bez-

partyjnošė“, była tylko czasowem

mydleniem oczu, istetnie, znacze-

nie owych kabalistycznych liter

„BB*, dziś już każdemu w Polsce

jest znane — „Bohaterowie Brze-

ścia”.

„B. B.”, oto jest piętno, któ-

rem dobrowolnie nacechowała się

cała grupa ludzi, z tem piętnem

staje dziś przed sądem całego

świata kulturalnego, z piętnem

tem przejdzie do historji.

Przed paru jeszcze dniami

sprawa przedstawiała się tak: czy

prawdziwe są horendalne zarzuty

zawarte w interpelacjach Klubu

Narodowego oraz Centrolewu co

do obchodzenia się z więźniami

brzeskimi.

Zdawaloby się, że w interesie

każdego uczciwego obywatela

Polski było i jest najrychlejsze

wyjaśnienie tej ponurej tajemnicy.

Albo — albo. Albo zarzuty są

prawdziwe, w takim razie winni
muszą ponieść najsurowszą ka-

rę—z tem zgadzają się dziś nawet

pisma sanacyjne. Albo zarzuty są

fałszywe—w takim razie należa-

łoby jaknajrychlej zmyć z Polski
tę hańbiącą plamę, która w oczach

społeczeństw europejskich stawia

nas poza rodziną narodów kultu-

ralnych, chrześcijańskich. Myliłby

się bowiem grubo ten, ktoby

przypuszczał, że zagranicą nie

wiedzą i nie interesują się tem,

co się u nas dzieje. Niestety, wie-

dzą lepiej niżeli my sami, to też

pisma zagraniczne pisały o spra-

wie brzeskiej z takiemi straszne-

mi szczegółami wtedy, kiedy u

nas jeszcze głuche panowało

milczenie.

Niczego bardziej opozycja so-

bie nie życzy jak tego, by wszel-

kie kursujące o Brześciu pogło-

ski okazały się fałszem, lub przy-

najmniej przesadą. Cała Polska

odetchnęłaby jak człowiek, zbu-

dzony ze snu koszmarnego.

Rzecz jasna, że obydwie in-

terpelacje, zarówno Klubu Naro-

dowego jak i lewicy jedyny mia-

ły cel—wyświetlenie prawdy. Przy-
jęcie nagłości interpelacji oczy-

wiście nie przesądza jeszcze ni-

czyjej winy. Raczej przeciwnie,

każdy uczciwy człowiek, jeżeli

dowiaduje się o pogłoskach, uwła-

szczejących jego dcbremu imieniu

sam żąda ned sobą sądu, gdyż

jest to najprostszy i najskutecz-

niejszy sposób rehabilitacji.

Q ileby obóz sanacyjny czuł
się niewinnym w sprawie brze-

skiej powinien był przez swoich

przedstawicieli z BB. žadač nie-

zwłocznego wyjaśnienia tej ponu-

rej sprawy. Slusznie pisal w prze-

dedniu głosowania nad nag'ošcią

wniosku umiarkowany „Glos Na-

rodu“:
„Czy klub rządowy uchwali nagłość

i dopuści do dyskusji merytorycznej nad

obu temi wnioskami? Jaśli ją uniemo-
źliwi, będzie dowodem, że koła „sana-

cyjne* boją się, by kraj poznał prawdę

o Brześciu. Będzie to także pośredniem

stwierdzeniem że prawda o Brześciu

wygłąda grożnłe i będzie zarazem wy-

kazaniem, że posłowie „sanacyjni“ na

manowcach polityki zgubili poczucie

moóralne i resztki odwagi cywilnej. Mo-
že niejeden z nich, przyciśnięty do mu-

ru przez swoich znajomych oburza się

prywatnie na Brześć i w zamkniętym

pokoju gwałtownie protestuje. Tem go-
rzej o nim świadczyć będzie jego mil-

czenie w Sejmie. — Brześć stanie się

wyrokiem hańby dla wszystkich, którzy

nie okażąw tej chwili odwagi w mę-

skim i publicznym proteście.

Jak już wiadomo  nagłość

wniosków została odrzucona gło-

sami klubu BB... W ten.sposėb

nie została z powierzchni usunię-

ta sprawa brzeska — przeciwnie,

otworzyło się wprost bezkresne

pole dla różnych domysłów i po-
głosek, powtarzanych szeptemi

urastających do potwornych ro-

zmiarów. |
Unikanie jawności, kneblowa-

nie ust opozycji, w oczach naj-

szerszych mas zdaje się tylko po-
twierdzać wszelkie zarzuty.

B.B., który uniemożliwił na-
tychmiastowe wyjaśnienie spra-

wy, tem samem  zsolidaryzował
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Nowa nota niemiecka przeciwko Polsce.
BERLIN. (Pat). W dniu 19 b.

m. przed południem rząd Rzeszy
za pośrednictwem niemieckiego
konsuła generalnego dr. Voelker-
sa w Genewie przesłał zastępcy
sekretarza generalnego Ligi mar-
kizowi Paulucci nową notę nie-
miecką przeciwko Polsce. Nota
ta oskarża władze polskie o sto-
sowanie teroru wyborczego prze-
ciwko mniejszości niemieckiej na
Pomorzu polskiem i w Poznań-
skiem. Według informacyj prasy
niemieckiej, nota skiada się z

Niemcy rozsadnikami
BERLIN. (Pat). Komisja spraw

zagranicznych Reichstagu „po ca-
łodziennej dyskusji. w której mi
nister Curtius zabierał kilkzkrot-
nie głos, przyjęła wniosek przed-
stawiciela _ konserwatystów hr.
Westarpa, wzywający rząd Rze-
szy, ażeby w porozumieniu z
urzędem spraw zagranicznych, w
drodze stałej i planowej propa-
gandy, rozpowszechniał materja
ły, dotyczące zagrożenia bezpie-
czeństwa Niemiec, równocześnie
zaś w odpowiedniej formie prze-
kazywał te materjaly zarządom
szkolnym dla celów nauczaniai

trzech części: 1) z krótkiego
wstępu, 2) z właściwego wyli-
czenia rzekomych wypadków
ograniczenia praw wyborczych
mniejszości niemieckiej i 3) z
wniosków.

Dla uzesednienia swej skargi
rząd niemiecki powołuje się na
art. 7 umowy o ochronie mniej-
szości, zawarty w 1922 roku mię-
dzy rządem polskim a mocar-
stwami sojuszniczerni. Nota ogło-
szona ma być w poniedziałek
przyszłego tygodnia.

niepokoju w Europie
popularyzowania wśród młodzie-
ży. Materjały te, poparte danemi
statystycznemi oraz tablicami, ma-
ja obrazować: 1) niebezpieczeń-
stwo, zagrażające Niemcom wsku-
tek wykreślenia granic obecnych
i znoszenia niemieckich fortyfika-
cyj granicznych, 2) żądania Nie-
miec dotyczące powszechnego
rozbrojenia, 3) rozbrojenie Nie-
miec w przeciwstawieniu do sta-
nu zbrojeń sąsiednich mocarstw
Europy, zwłaszcza Francji i Pol-
ski, 4) wydatki na zbrojenia po-
szczególnych mocarstw.

Pyrrhusowe zwycięstwo Steega.
PARYŻ. (Pat). Na wczorajszem

posiedzeniu lzby, po wysłucha-
niu deklaracji rządowej i Oświad-
czenach stronnictw uchwalono
votum zaufania dla -rządu 291
głosami przeciwko 284.

PARYZ (Pat). Premjer Steeg
odczytał na piątkowem posiedze-
dzeniu Izby deputowanych dekret,
zamykający sesję Izby. Deputo-
wani z centtum i prawicy przy-
jęli dekret oznakami żywego nie-
zadowolenia — natomiast iewica
frenetycznemi oklaskami. Premjer
Steeg zszedi niezwłocznie z try-
buny i udał się do kuluarów.
Wobec trwania hałasu na sali,
przewodniczący lzby zawiesił po-

Przesilenie
RYGA. (Pat). Sejm wyraził

votum nieufności ministrowi ko-
munikacji. Możliwy jest kryzys
rządowy.

RYGA. (Pat). Frakcja socjalde-
mokratyczna uznała odpowiedź
ministra spraw wewnętrznych Lai-
mins-a na interpelację za niewy-
starczającą i zgłosiła wotum nie-
fności pod adresem rządu. Głoso-
wanie nad wnioskiem odbędzie
się w poniedziałek o godz. 10.
W tej sprawie korespondent P.
A.T. zwrócił się do premjera Cel-
minsza z zapytaniem, jak p. pre-
mjer zapatruje się na wytworzoną
sytuację. Premjer odpowiedział:

siedzenie. Mimo to kilku depu-
towanych rzucało w dalszym cią-
gu napastliwe okrzyki, co spowo-
dowało interwencję woźnych, kto-
rzy przywrócili spokój.

PARYZ. (Pat). Cheron odczy-
tał na posiedzeniu Senatu dekret,
zamykający sesję senatu, poczem
o godz. 18 zamknął posiedzenie.

PARYZ. (Pat). Po wznowieniu
posiedzenia lzby deputowanych
wielu deputowany w dalszym
ciągu protestowało przeciwko
nagłermu zamknięciu sesji Izby.
W końcu przewodniczący lzby
poddał pod głosowanie protokół
o zamknięciu Izby, który został
przyjęty 278 głosami przeciwko 277.

w Łotwie.
„Tarcia w łonie koalicji od dłuż-
szego czasu zwiastowały zbliżanie
się kryzysu. Obecnie sytuacja jest
zupełnie wyraźna. Ratunku dla
obecnego rządu niema. Kluby,
które dotychczas popierały rząd,
odmówiły swej współpracy”. Czy
kryzys potrwa dłuższy czas? —
zapytał korespondent. „Prawdo-
podobnie w końcu grudnia, lub
na początkach stycznia uda się
stworzyć nowy rząd. Parlament
zbierze się na nadzwyczajną sesję
i rząd po uzyskaniu votum zau-
fania, rozpocznie pracę” — za-
kończył premjer. 4

Wrzenie rewolucyįne w Hiszpanji.
ALICANTE. (Pat.) Zreweltowa-

ny tłum zrobił barykady z prze-
wróconych tramwajów. Gwardja
obywatelska szarżowała, raniąc
dwie osoby.

ALICANTE. (Pat.) W miejsco-
wości Aspez grupa rewolucjoni-

stów zaatakowała gwardję cywil-
ną. Ta ostatnia odparła napastni-
ków, wśród których jest 3 zabi-
tych i 5 rannych. Po stronie
gwardji cywilnej—jeden oficer i
jeden szeregowy odnieśli rany.

 

 

Bojkot koleźeński w armii.
„Gazeta Warszawska” zamie-

ściła w n-rze piątkowym pismo
otrzymane od grona oficerów
w czynnej służbie, treści nastę-

pującej:
„W interpelacji, wniesionej w

Sejmie dn 16 b. m., dotyczącej
sprawy traktowania więżniow brze-
skich, wymieniono kilka nazwisk
oficerów, «tórzy brali bezpośred-
ni udzia w  znęcaniu się nad
więźniami i ich katowaniu. Naz-
wiska reszty oficerów, współpra-
cowników podpułkownika Kostka-
Biernackiego, mają być ustalone
w krótkim czasie

Zarówno we wniosku nagłym
Klubu Narodowego,jak i w inter-
pelacji Centrolewu słusznie pod-
kreślono, że udział oficerówi po-
doficerów czynnej służby w spra-
wie brzeskiej jest hańbą dla mun-
duru wojskowego. Hańbą tem
większą, że wspomniani oficero-
wie pochodzili nietylko z żandar-
merji, lecz byli specjalnie dobie-

rani z różnych broni i służb.
Traktowali oni swój zawód opraw-
ców,—jak wynika z faktów—nie-
zwykle gorliwie. Wszyscy ci ofi-
cerowie muszą znaieźć się poza
obrębem społeczności wojskowej.
Nie mogą oni być nadal naszemi
kolegami, których łączy jednako-
wy mundur wojskowy. Nie wia-
domo, kiedy zostaną oni usunięci
z wojska na podstawie orzeczeń
czy to sądów wojskowych, czy
to oficerskich sądów honorowych.
To niewątpliwie nastąpi wcześniej
lub później. W tej chwili muszą
oni i wszyscy ei, którzy się z ni-
mi solidaryzują, spotkać się z ko-
leżeńskim bojkotem. To jest ko-
nieczne.

Społeczeństwo musi wiedzieć,
że olbrzymia większość wojska
nie chce z nimi nic mieć wspól-
nego.

Gdyby to nie nastąpiło, oby-
watele cywilni mieliby słuszne
prawo do pogardzania nami.
  

Ce mówił prokurator Michałowski o wię-
zieniu w

Obecny minister sprawiedliwoń.ci,
p. Michałowski, który jako prokurator
Sąndu Okręgowego w Warszawie, pro-
wadził sprawę więźniów brzeskich,w
czasie pobytu więźniów w Brześciu
udzielał prasie kilkakrotnie wywiadów,
mających na celu uspokojenie opinji
publicznej wcbec „fałszywych pogłosek”.

W pierwszym wywiadzie, udzielo-
nym dn. 20 września „Ilustrowanemu
Kurjerowi Codziennemu* p prokurator
Michałowski dowodził dosłownie:

„Wiezienie wojskowe w Brześ-
ciu n. B. jest zupełnie przecięt-
nym aresztem śledczym. Rygor
w tem więzieniu obowiązuje ten
sam, co w innych więzieniach, a
stosowany jest wobec aresztowa-
nych, znajdujących się pod śledz-
twem prewencyjnem*,

„Spacery aresztowanych odby-
wały się zgodnie z obowiązujące-
mi przepisami i bez żadnych spe-

się z domniemanymi winowajcami,

gdyż tylko ten, kto się poczuwa

do winy, stara się wszelkiemi spo-

sebami uniknąć jawności.

Brześciu.
cjalnych obostrzeń w tym kie-
runku".

„A teraz sprawa ogolonych
głów. Kiedy byłem wBrześciu
n. B. w więzieniu po aresztowa-
niu b. posłów, nie byli oni ostrzy-
żeni".

„Więźniom dostarczono ksią-
żek, zezwalając na lekturę, jak
również, otrzymali oni szachy
warcaby i t. p.

„Jeśli chodzi o izolację uwię-
zionych ze światem zewnętrznym,
to jest ona wskazana i nawet
konieczna, a stosowana jest za
wolą i wiedzą cywilnych władz
sądowych. Dopuszczenie do wi-
dzenia się z rodzinami i obroń-
cami leży całkowicie w kompe-
tencji prokuratora, względnie sę-

 

 

B B sam na siebie wydał wy-

rok i przejdzie do historji pod
smutnem mianem „Bohaterów

Brzeskich*. šię

dziego śledczego". (To jest pro-
kuratora Michałowskiego'i sędzie-
go Demanta—Przyp. red.).

Drugiego wywiadu w sprawie wię-
żniów brzeskich udzielił prokurator Mi-
chałowski dn. 3 października  „Ex-
pressowi Porannemu* po ponownym
pobycie w Brześciu.

— Czy jest choć cień praw-
dy — zapytał przedstawiciel „Ex-
pressu — w tych nieustannych
alarmach pewnego odłamu prasy
o wyjątkowych warunkach wię-
zienia brzeskiego?
— Stanowczo stwierdzam —

odpowiada p. prokurator -— że
wszystkie te doniesienia są nie-
prawdziwe i mają na celu za-
fałszowanie opinji. Mimo zaprze-
czeń te niepotrzebne i jątrzące
złośliwości powtarzają się upor-
Czywie, zniekształcając stan fak-
tyczny.
— Właśnie chodzi

istotny stan faktyczny.
— Prawdą jest — mówi dalej

p. prokurator— iż aresztowani są
dotąd w myśl przepisów i intere-

nam ©

 

da prasy.
Protest profesorów kra-

kowskich.
W związku z otwartym listem

profesorów krakowskich, pisze
„Robotnik”.

Profesorowie Uniwersytetu Kra-
kowskiego wystosowali list do kolegi
swego p. posła Adama Krzyżanow-
skiego w sprawie Brześcia. List po-
ważny, mocny i bardzo odważny. Na-
zwiska, znane dotąd jedynie w sferach
czystej nauki, położyłi na akcie poli-
tycznym w momencie walki tak silnej,
jekiej Polska niepodległa dotąd nie
znała.

Warszawa naukowa milczy. Posta-
wiła wysoki mur między sobą, a tymi,
którzy wystawiają się na wszelkie po-
ciski, którzy wolnością, krwią (ach, to
już nie jest metafora poetycka) walczą
w obronie prawa i wolności ludu. Po-
stawili naukę poza nawiasem życia,
uweżając Uniwersytet za kościół nie
wojujący. Ciekawe, czy wobec pogłosek
o cofnięciu autonomji uniwersytetów
w Polsce zachowają równie olimpijski
spokój i przyjmą to, jako konieczneść
dziejową

Trafna charakterystyka.
„Lwowski Kurjer Poranny" w

ten sposób charakteryzuje naszą
prasę sanacyjną:

Prasa zależna w Polsce stanowi
interesujące zbiorowisko ludzkich oka-
zów. Byłoby tu wdzięczne pole dla en-
tropologa, któryby zadał sobie trud
klasyfikowania całego towarzystwa na
typy krótkogłowe, długouche, giętko-
grzbiete i pełzające—tem bardziej,
że cechy te występują w najro-
zmaitszych kombinacjach. Krytyk lite-
racki mógłby znów przeprowadzać
swoję rozróżnienia: Ten do każdego
koziołka i każdej zmiany frontu umie
dorobić aparat pseudohistoryczny i
pseudofilozoficzny; tamten pochodzi
w prostej linji  d panegirystów XVIII
wieku; ów ma parę frazesów, nadają-
cych się do każdej okoliczności, „jak
krzeso fryzjera do każdego pośladka*;
inny skądkolwiek wyjdzie, potrafi zawsze
dojść do Skargi. Wogóle cały zapas
intelektu tego świetnie dobranego to-
warzystwa przypomina talję kart, która
da się tasować i przetasowywać, ale
zawsze ma skład jednakowy.

 wiadywali się Francuzi

sów śledztwa izolowani. Warunki
natomiast więzienne, w jakich
przebywają, bynajmniej nie mogą
wywołać najmniejszych bodaj za-
strzeżeń z punktu widzenia prze-
pisów więziennych. Więzienie w
Brześciu odpowiada wszelkim wy-
mogom, stawianym tego rodzaju
zakładom”.

W dalszym ciągu wywiadu prok.
Michałowski oświadczył.

„Z rozmowy przeprowadzonej z
lekarzem wojskowym twierdzę, iż
aresztowani nie narzekają na wa-
runki higjeniczne, odbywają kilku=
godzinne spacery na bardzo
znacznym terenie, w celach zaś
oddają się przeważnie grze w
szachy, lub czytaniu książek.
— Czy spacery odbywają się

wspólnie?
— Tak. Sam widziałem czte-

'rech byłych posłów, jak spacero-
wali, ująwszy się pod ręce. Areszto-
wani bowiem nie są od siebie
izolowani, przeciwnie, utrzymują
wszyscy ze sobą kontakt".

  

Szczególnie silnie reprezentowany
jest w prasie zależnej typ enfant terri-
ble, a w zakresie tego typu ponad
wszelką wątpliwość palmę pierwszeń-
stwa dzierży ozdoba Wilna, p. Cat - Mac-
kiewicz.

Talizmany | pasjance min.
Piłsudskiego.

Dzienniki podają niektóre
szczegóły odjazdu min. Piłsud-
skiego z Warszawy.

„Na kilka minut przed odjazdem
pociągu wspiął się na stopnie wagonu
wicemarszałek p. Polakiewicz i podał
marsz. Piłsudskiemu jakieś pudełeczko:

— To talizman indyjski na drogę...
Dostałem go przed dwoma laty z Indyj.

- Już mam jeden talizman w kie-
szeni.. Schowam i ten drugi — odpo-
powiada marsz. Piłsudski".

Inne pismo podaje, że już w
pociągu koło Koluszek.

„kazał sobie podać karty i postawił
dwa pasjanse t. zw. „fortepiany“. Oby-
dwa „wyszły*.

Żadna Bastylja nie zdusi
głosu sumienia.

W „Lwowskim Kurj. Poran-
nym* prof. Stanisław Grabski
przypomina, jak to we Francji
Bastylja tłumiła głos suraienia
narodowego.

„Bez wyroków sądowych napod-
stawie jedynie rezkazów kancelarji kró-
lewskiej chwytano i więziono w niej
każdego, ma kogo spadł gniew króla,
czy jego kochanki, czy którego z cie-
szących się zaufaniem ministrów.

Czasami więzieni w Bastylji koń-
czyli w niej swe życie, czasami po wy-
puszczeniu z niej umierali wkrótce na
tajemnicze choroby lub ginęli w sposób
niewiadomy. A ci, co uzyskali przeba-
czenie władcy i wrócili z Bastylji znów
do życia — milczeli o tem, co się w
niej działo, z obawy, by się nie dostać
de niej powtórnie. O sprawach jej do-

z wydawanych
za granicą broszur | ulotek.

Tłumiła Bastylja długo | sprawnie
głos sumienia narodowego we Francji,
aż zburzyła ją i tron — rewolucja”.

 

Papugą jesteś i pawiem narodów.
Kity, kolety, buljony i... nędza.

Agencje i organy prasowe sa-
nacji obwieściły, że biuro Histo-
ryczne M. S$. Wojsk. opracowało
nowe wzory mundurów paradnych
dia oficerów, podoficerów i sze-
regowych. Wzory mundurów dla
żandarmerji i piechoty zostały już
zatwierdzone i w krótkim czasie
zostaną zaprowadzone przedew-
szystkiem w oddziałach, mających
kontakt.. z reprezentacją.

W pierwszym rzędzie nowe
mundury paradne otrzyma od-
dział zamkowy Prezydenta Rzpli-
tej, co ma nastąpić już w ciągu
stycznia. roku przyszłego. Z in-
nych oddziałów žandarmerji i pie-
choty paradne mundu.y dostaną
tylko niektórzy oficerowie i po-
szczególne plutony lub kompanje
szeregowych piechoty i żandar-
merji — przedewszystkiem te od-
działy, które będą występowały
przy uroczystościach lub w cha-
rakterze reprezentacyjnym.

Mundur paradny piechoty skła-
da się: z rogatywki dość wysokiej
z żóltym ctokiem; nad daszkiem
słońce w otoku z orłem w po-
środku. Rogatywka zaopatrzona
będzie w kitę czerwoną dla ofice-
rów, białą dla szeregowych, oraz
białą z czerwonym brzegiem (gór-
nym) dla podoficerów. Mundur
zastąpi ułanka z żółtemi rabata-
mi i żółtym kołnierzem, oraz
mankietami na końcu rękawów;
ułanka koloru granatowego i te-
goż koloru spodnie z lampasem
żółtym—podwójnym dla oficerów
i pojedyńczym dla podoficerów.

Mundury paradne žandarm.:
hełm wzór z 1831 r. odpowied-
nio zmodyfikowany; na grzebie-
niu hełmu kita włosieniowa biała
dla oficerów i czerwona dla sze-
regowych. Kurtka czyli kolet po-
dobna do austrjackiego „waffen-
roka” Na kołnierzu sukno czer-
wone, na naramiennikach „bu-
ljony”. Pas srebrny. Barwa kole-
tu i spodni jasno-niebiesko'szara
(biękit jasny). Spodnie barwy ja-
sno-błękitno szarej z lampasami
czerwonemi, podobnie jak dla
piechoty—podwójnemi dla ofice-
rów, pojedyńczemi — dla podofi-
cerów. Przez ramię na pasku
srebrna ładownica.

Niewątpliwie _ społeczeństwo
powitałopy tę inowację, opartą
na tradycji, z zadowoleniem, gdy-
byśmy sobie mogli na nią pezwo-

" wogóle ostrości

lić z lekkiem sercem. A mogliby-
śmy sobie na nią pozwolić, gdy-
by w kraju panował dobr. i do-
statek, a nie było skweresu bie-
dy i nędzy. Tymczasem, właśnie
w dobie, gdy się zamierza wpro-
wadzać nowe kosztowne stroje
paradne, objswy kryzysu gospo-
darczego stają się coraz groź-
niejsze.
W obliczu bezrobocia, reduk-

cji, zastoju, licytacyj, deprecjacji
papierów, braku gotówki i całej

kryzysu gospo-
darczego, jaki przeżywamy, kity,
ułanki, waffenroki, rabaty, man-
kiety, kolety, buljony, srebrne
pasy i srebrne ładownice wyglą-
dać będą już nie żałośnie, ale
poprostu tragicznie...

Nędza pozostanie sędzą. Sza-
merunki zrobią ją błyszczącą, ale
nie odmienią... E

BAZETZTRECZ KC DZYOCZY

Zesłanie księdza.
ŁUCK. Kurja biskupia w Łuc-

ku otrzymała wiadomość, że pro-
boszcz katolickiej parafji w Ber-
dyczowie ks. Mateusz Bryńczuk
został niedawno zesłany przez
władzę sowiecką na Syberję do
Tomska.

Upadek Rykowa.
MOSKWA. (Pat) Centralny ko-

mitet wykonawczy ZSSR. zwol-
nił z zajmowanego stanowiska na
własne żądanie przewodniczącego
rady komisarzy ludowych ZSSR.
Rykowa i mianował na jego
miejsce Wiaczesława Mołotowa.

dróbię wiadomości
Katastrofa samochodowa.

KATOWICE. (Pat.)./ Po połud-
niu w dniu 18 b. m. samoch *d
osobowy firmy  Schmalenberg,
kierowany przez szofera Kiszkę
Jana, pomimo zamknięcia zapo-
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Najpotężniejsza

jradjostacja świata

;, została zbudowana pod War- |

| szawą przez Zakłady

MARCONI
| Czy może być lepsze świa-
dectwo dla stwierdzenia jako-

ści radjosprzętu Marconiego?

 

Pomimo swej niezrównanej ja-

kości radjosprzęt Marconiego

jest tani. Już za zł. 18.60 moż-
na otrzymać odbiornik detek-

torowy Marconiego odbierają-
cy nową stację w Warszawie

na prawie całym terenie Rzecz-

pospolitej. W ciągu dwuch lai
Marconi przyjmuje de zamiany

odbiornik detektorowy na apa-
vat lampowy.

MARCONI
Warszawa, Marszałkowska 142

Lwów, Akademicka 14

Łódź, Piotrkowska 84

 

 

ry wjechał na tor kolejowy w
Wełnowcu'! i wpadł pod przejeż-
dżający pociąq. Samochód po-
chwycony przez pociąg, wleczo-
ny był na przestrzeni 80 metrów
i uległ zupełnemu rozbiciu. Je-
den z pasażerów automobilu po-
niósł śmierć, szofer zaś i jadący
automobilem inkasent  firmy
Schmalenberg odnieśli lżejsze
obrażenia.

Stan zdrowia Poincarego.
PARYŻ. (Pat.). Biuletyn o

zdrowiu Poincarć'go wydany w
piątek rano, stwierdza dalszą po-
prawę stanu zdrowia chorego.
Oddech jest prawidłowy, ciśnie-
nie krwi normalne. Choremu w
dalszym ciągu potrzebny jest zu-
pełny wypoczynek.

Łodzią przez oceany.
NOWY YORK. (Pat). Przybyli

tu dwaj młodzi Estończycy, któ-
rzy przepłynęli Atlantyk w łodzi,
mającej 26 stóp długości. Podróż
ich trwała 132 dni. Po krótkim
pobycie, młodzi podróżnicy wy-
ruszyli stąd łodzią w dalszą po-
dróż do Fustralji.
 

Z sali sądowej.
Wybitny działacz komuni-
styczny pod zarzutem wy-
konania bestjaiskiego wy-

roku partyjnego.
Nad ranem dn. 7 lutego 1928

r. w pobližu odludnej cegielni na
przedmiešciu Hrybiszki znalezio-
no cialo w bestjalski sposėb po-
kłute nożami.

Ze znalezionych przy zamor-
dowanym dokumentów ustalono,
iż jest to Nota Szwarcajg, dzia-
łacz komunistyczny przysłany z
Centr. Komitetu w Warszawie ja-
ko pełnomocnik komunistycznej
listy p. n. „Jedność Robotniczo-
Chłopska” przy przeprowadzanych
w tym czasie wyborach do Sejmu.

Jak wyjaśniło dochodzenie,
Szwarcojg zabity został z wyroku
miejscowego Okr. Komitet. KPZB.,
gdyż pomawiany był o prowo-
kację.
Morderstwo przypisywano dwum

miejscowym działaczom, którzy
jednak zdołali zbiec.

Jeden z zabójców Krumnicki
vel Slusarski uciekł do Warszawy,
lecz wkrótce został ujęty.

Sprawą tą zajmował się wczo-
raj III-ci wydział karny sądu o-
kręgowego, któremu przewodni
czył wiceprezes p. M. Kaduszkie-
wicz przy udziale pp. sędziów
Miłaszewicza i Chełstowskiego.
W charakterze obrońcy oskar-

żonego przyjechał adw. Teodor
Duracz z Warszawy, który we
wszystkich większych procesach
wywrotowców stale bierze udział.

Oskarżenie wuosił wiceproku-
rator p. Giedroyć. a

Sąd po zbadaniu šwiadkėw i
eksperta-grafologa oraz wysłucha-
niu oskarżenia i obrony, uznał,
iż w sprawie niema dostatecz-
nych dowodów stwierdzających,
iž oskarżony dokonał inkrymino-
wanej mu zbrodni i dlatego wy-
niósł wyrok uniewinniający.

l Kos.

  

KOSZULE FRAKOWE: kolnierzyki twarde modnego kroju i fasonu, ko= gi
kardki, krawaty, spinki i t. d.

SKŁAD KONFEKCJI GALANTERJ! | TRYKOT
WACŁAWA NOWICKIEGO Wilno, ul. Wielka 30.

Własna Wytwórnia Obuwia.
Cennebezpłatne podarunki na_ gwiazdkę.
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KRONIKA.
Wiadomości kościelne.

— Roraty cechu stolarzy od-
będą się w kościele św. Trójcy
w niedzielę o godz. 7-ej.
— Roraty Chrześc. Związku

Zawod. Pracown. Hotelowych
w Wilnie będą odprawione w
kośc. św. Kazimierza w niedzielę
21 b. m. o godz. 6-ej rano.
— Roraty Chrześc. Zw. Zaw.

Szewców w Wilnie odbędą się
w kościele św. Ducha (po-Domi-
nikańskim) w poniedziałek 22
b. m. o godz. 6-ej rano.
— Roraty pracowników wy-

działu elektrycznego i elektro-
wni miejskiej odbędą się 21 gru-
dnia w niedzielę o godz. 6-ej ra-
no w kościele św. Rafała.

Z miasta.
— Konsulat łotewski nie-

czynny będzie od dn. 25 do 28
b. m.

Sprawy miejskie.
— P. Pławski złożył man-

dat radnego. Były poseł i radny
m. Wilna, p. Pławski, został mia-
nowany inspektorem pracy w Sta-
nisławowie, wskutek czego ustą-
pił ze skłedu Rady Miejskiej.

— Budżetowe posiedzenie
Magistratu. Jak się dowiaduje-
my, pierwsze budżetowe posie-
dzenie Magistratu wyznaczone zo-
stało na dzień 22 b. m. o godz.
7 wiecz. d

— Las na Antokolu nie bę-
dzie wyrąbany. Opierając się na
orzeczeniu specjalnej  Kornisji,
która badała sprawę wyrębu drzew
na Antokolu. Magistrat m. Wilno
na posiedzeniu wczorajszem po-
wziął uchwałę zaniechania dalsze-
go wyrębu. Jedynie zezwolono
na wyręb kilku drzew stojących
pośród ulicy Polnej. d
— Sprawa przyznania 150

tys. na szkołę antokolską na
dobrej drodze. Na skutek starań
delegacji Komitetu Rozbudowy o
przyznanie m. Wilnu pożyczki w
wysokości 150000 złotych na do-
kończenie budowy szkoły po-
wszechnej na Antokolu. Minister-
stwo skarbu oraz Bank Gospo-
darstwa Krajowego postanowiły
sprawę tę ponownie rozpatrzyć.
Jednocześnie wydane zostało za-
rządzenie zarezerwowania wspom-
nianej sumy celem ewentualnego
jej wypłacenia. d

„Sprawy sanitarne
— Posiedzenie komisji zdro-

wia publicznego. Dn. 18 b. m.
w małej sali konferencyjnej U-
rzędu Wojewódzkiego odbyło się
posiedzenie Komisji. Zdrowia Pub-
licznego przy Wileńskiej Radzie
Wojewódzkiej. W posiedzeniu u-
czestniczyli naczelnik wydziału
zdrowia dr. Rudziński, jako prze-
wodniczący Komisji, p. p. Zyg-
munt Bortkiewicz i Piotr Józefo-
wicz, członkowie Komisji z ra-
mienia Rady Wojewódzkiej, oraz
rzeczoznawcy naczelnik wydziału
samorządowego Józef Rakowski,
szef sekcji zdrowia Magistratu dr.
Maleszewski, delegat wydziału le-
karskiego (I. S. B. prof. Jasiński,
delegat Izby Lekarskiej dr. Czar-
necki, naczelny lekarz Wileńskie-
go Towarzystwa Przeciwgruźlicze-
go dr. Borowski oraz starosta
wileńsko-trocki Jan Radwański.

Z zakresu zdrowia publiczne-
go rozpatrzono następujące spra-
wy: 1) plan finansowy likwidacji
zaległych kosztów leczenia na te-
renie wojew. wileńskiego (refero-
wał p. Józef Rakowski). 2) Prog-
ram rozbudowy szpitalnictwa na
terenie wojew. wileńskiego (re-
ferował dr. H. Rudziński), 3) Ko-
nieczność przyjęcia udziału ze
strony samorządów powiatowych
w budowie wojewódzkiego sana-
torjum dla chorych na gruźlicę
(referowa! dr. Borowski).

Opracowane wnioski w poru-
szonych sprawach przedłożone
zostały do aprobaty Rady Woje-
wódzkiej. Co się tyczy planu lik-
widacji zaległych kosztów lecze-
nia w  szpitalnictwie na terenie
wojew. Wileńskiego, plan ten prze-
widujący likwidację około 1.000.000
złotych na rzecz szpitali publicz
nych zostanie przedłożony do o-

statecznej aprobaty Wydziałowi
Wojewódzkiemu.
— Choroby zakaźne w Wo-

jewództwie Wileńskim. Urząd
zdrowia urzędu wojewódzkiego w
ubiegłym tygodniu na terenie
województwa wileńskiego zanoto-
wał następujące choroby zakaź-
ne: tyfus brzuszny 6 osób, pla-
misty 2, płonica 14 (1 zgon),
błonica 7, róża 2 (1 zgon), gruź-
lica 26 (8 zgonów) jaglica 111,
inne choroby 61 (1 zgon). Razem:
zanotowano 229 wypadków za-
słabnięć na choroby zakaźne w
tem 11 zgonów. d

Sprawy kolejowe.
— Pociągi motorowe na te-

renie wileńskiej dyr. kolejo-
wej. Z początkiem roku przysz-
łego na terenie wileńskiej dyrek-
cji kolejowej mają być wprowa-
dzone pociągi motorowe 1—2 wa-
gonowe zaopatrzone w. silniki
motorowe. Narazie pociągi moto-
rowe będą kursowały na linji
Lida—Baranowicze, Wołkowysk—
Słonim—Lida—Wilno. d
— Pociągi dodatkowe. Dy-

rekcja Okręgowa Kolei Państwo-
wych w Wilnie podaje do wiado-
mości, iż wobec wzmożenia ru-
chu przedświątecznego na kolei
wąskotorowej Nowo-Swięciany —
Kobylniki w dniach od 21 do 24
grudnia włącznie i od 2 do 4
stycznia włącznie będą urucho-
mione do codziennego kursowa-
nia dodatkowe pociągi dla prze-
wozu podróżnych według nastę-
pującego rozkładu jazdy:

Na odcinku Nowo-Swięciany—
SŚwięciany: odjazd z Nowo-Swię-
cian god. 9.56, odjazd ze Swię-
cian godz. 900, odjazd ze Swię-
cian godz. 1902.

Na odcinku SŚwięciany — Łyn-
tupy: odjazd ze Święcian godz.
10.39, odjazd ze Swięcian godz.
18.13.

Na odcinku Łyntupy — Ko-
bylniki: odjazd z Łyntup o godz.
15.02, odjazd z Kobylnik o go-
dzinie 12.00.

Sprawy akademickie.
— Z Koła Kownian. Zarząd

Akad. Koła Kownian prosi wszy-
stkich swych członków o przyby*
cie na „Wilję kowieńską*, która
się odbędzie 21 grudnia r. b. o
godz. 7:ej wiecz. przy ul. Zam-
kowej 3, m 3.
— Sklepik Koła Medyków

stud. U. $. B. w Wilnie. Przed
paru dniami Zarząd Koła Medy-
ków P. M. A. U. S$. B. w Wilnie,
otworzył sklepik, w którym, człon-
kowie koła i słuchącze wydziału
lekarskiego, mogą nabywać, za-
mieniać i wypożyczać książki,
przeważnie lekarskie, po bardzo
zniżonych cenach. (s)
— Zarząd Stowarzyszenia

Bratnia Pomoc podaje do wia-
domości, iż w okresie świąte-
cznym, od dnia 20 grudnia 1930
roku, do dnia 8 stycznia 1931 r.,
Biura Bratniej Pomocy urzędo-
wać będą w następujących dniach
i godzinach:

Dnia 20, 23, 29 i 31 grudnia,
215 stycznia w godz. od 1—3.

Mensa Akademicka nie czyn-
na będzie w okresie od 24 gru-
dnia do 28 XII włącznie.
— Obchód Sylwestrowy.

Bratnia Pomoc zaprasza na „Na-
szą noc Sylwestrową”, która od-
będzie się dnia 31 grudnia 1930
roku w salonach Ogniska Akade-
mickiego. Wstęp wyłącznie za za-
proszeniami, które można dostać
w Bratniej Pomocy (ul. Wielka 24),
lub u gospodarzy. Ceny biletów
4 zł, akadem. 3 zł. Początek o
godz. 10'ej. Bufet obficie zaopa-
trzony.

Sprawy administracyjne.
— Posiedzenie wileńskiej

Rady wojewódzkiej. W dniu
wczorajszym w Wielkiej Sali Kon-
ferencyjnej Urzędu Wojewódzkie-
go odbyło się doroczne posiedze-
nie Wileńskiej Rady Wojewódz-
kiej. W posiedzeniu tem wziął
udział marszałek Senatu b. wo-
jewoda Wł. Raczkiewicz p. o. wo-
jewody, naczelnicy i prezesi władz
niezespolonych, dyrektorzy ban-
ków, dyrektorzy Izb Przemysłowo-
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Handlowej i Rzemieślniczej, de-
legaci powiatów województwa i
członkowie Rady.

Na posiedzeniu tem wygłyszo-
no 12 referatów z dziedziny prze-
mysłowej, handlowej, rzemieślni-
czej, rolnej, lekarskiej, samorzą-
dowej, rządowej i społecznej. d

Sprawy wojskowe.
— W sprawie poboru rocz-

nika 1910. Magistrat miasta Wil-
na wydał rozporządzenie, w któ-
rem podaje do wiadomości osób-
zainteresowanych w sprawie po-
boru rocznika 1910, iź można
sprawdzać spisy poborowych od
dnia 1 stycznia do dnia 15 stycz-
nia 1931 roku.

Po tym terminie żadne rekla-
macje nie będą uwzględniane.

(s)
Handel i przemysi.

— Izba Przemystowo-Han-
dlowa w Wilnie podaje do wia-
domošci osėb zainteresowanych,
że z dniem 31 grudnia 1930 r.
wygasają dotychczasowe konty-
genty niemieckie i w związku z
tem należy kwity z wniesionych
opłat manipulacyjnych od przy-
działów uzyskanych z tych kon-
tygentów, przesłać do Minister-
stwa Przemysłu i Handlu do dn.
29 grudnia rb., gdyż po tym ter-
minie pozwolenia na przywóz nie
będą wystawiane, ani też pro-
longowane dawne. Pozwolenia,
których ważność wygasła obecnie
są prolongowane do dn. 3! grud-
nia 1930 r.
— Bank Spółek Zarobko-

wych podaje do wiadomości
osób zainteresowanych, iż kasa
Banku w wigilię Bożego Naro-
dzenia i N. Roku a więc w dniu
24 i 31 grudnia będzie czynną
tylko do dodziny 11-ej rano.

Sprawy robotnicze.
— Manifestacja bezrobot-

nych przed sądem wojewódz-
kim. Około godziny 1 po poł.
przed ratuszem zebrał się duży
tłum bezrobotnych, dochodzący
do 300 osób, złożony przeważnie
z byłych robotników sezonowych.

Robotnicy uformowali się dwój-
kami i udali się pod eskortą po-
licji przed gmach urzędu woje-
wódzkiego, wykrzykująz po dro-
dze.

Przed gmachem województwa
pochód wyłonił delegację, złożo-
ną z trzech osób, która udała się
do naczelnika wydziału Pracyi
Opieki Społecznej, z żądaniem
wypłacania zatrzymanych  zasił-
ków, lub zatrudnienia bezrobot-
nych.

Delegację przyjął p. Jocz na-
czelnik wydziału Pracy i Opieki
Społecznej i poinformował, iż w
tej sprawie wysłał pismo do mi-
nisterstwa i czeka decyzji, także
przyrzekł skomunikować się z
Warszawą celem przyśpieszenia
odpowiedzi.

Gdy delegacja zaniosła taką
odpowiedź, w tłumie, podburzo-
nym przez komunistów, powstały
wrzaski i kizyki pod adresem
rządu.

Do żadnych większych zajść
nie doszło, policja zlikwidowała
pochód. s
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ska 10) sprzedano za 600 zł. sta-
rożytne obrazy, których wartość
przekracza 3 tys. złotych.

Wobec tego, iż obrazy te na-
był antykwarjusz p. Romejko (Wi-
leńska 25), postanowiono nałożyć
areszt na sprzedane obrazy. Je-
dnakże p. Romejko już zdążył
odsprzedać dwa obrazy.

Jednocześnie powiadomiono o
powyższem głowę kościoła pra-
wosławnego w Polsce, metropo-
tę Djonizego, który natychmiast
wydał polecenie, żeby arcybiskup
Teodozjusz zbadał sprawę sprze-
daży obrazów z cerkwi klasztoru
św. Ducha.

Wyjaśniło się, iż ebrazy sprze-
dał przeor klasztoru św. Ducha,
Sawatjusz.

Przeor Sawatjusz, sprzedając
obrazy, oświadczył, iż obrazy są
jego prywatną własnością. Nastę-
pnie Sawatjusz opowiadał, iż
sprzedane obrazy nie są wpisane
do inwentarza klasztoru św. Du-
cha.

Okazało się, iż do inwentarza
klasztoru św. Ducha, wogóle nie
jest wpisany żaden obraz (wpisa-
ne są tylko szaty cerkiewne)

Obecnie przeor  Sawatjusz
twierdzi, iż obrary sprzedano za
wiedzą członków zarządu klaszto-
ru św. Ducha, co nie odpowiada
rzeczywistości, gdyż niema żadne-
go protokółu, lub innych dowo-
dów, iż obrazy sprzedane zostały
za wiedzą zarządu klasztoru św.
Ducha, który, nawiasem mówiąc,
nie zbierał się już okołu roku.

Wiadomość o sprzedaży obra-
zów cerkiewnych, wywołała wiel-
kie oburzenie wśród ludności pra-
wosławnej. Klasztor św. Ducha
posiada w centrum miasta kilka
domów dochodowych, oraz zie-
mię. Towarzystwo „Pacyfik* opła-
ca klasztorowi św. Ducha za dzier-
żawę ziemi 8 tys. zł. rocznie. Kla-
sztor otrzymuje rocznie komorne
i za dzierżawę ziemi około30tys.
zł. wobec powyższego, nie byłe
potrzeby sprzedawania obrazów.

Władze prawosławne postano-
wiły przeprowadzić szczegółową
rewizję całej gospodarki finanso-
wej w klasztorze św. Ducha.

Z życia cechów.
— Walne zebranie Cechu

Murarzy, Malarzy, Sztukatorów,
Kamieniarzy I Cieśli odbyło się
przed paru dniami w lokalu Zw.
Cechów przy ul. Bakszta 1.

Pierwszym punktem /porządku
dziennego było sprawozdanie de-
legatów z Uroczystości Jubileu-
szowych 85 lecia istnienia cechu
Malarskiego w Warszawie i posie-
dzenia plenum Związku Cechów
Chrześc. Malarskich i Lakierni-
czych Rzeczypospolitej Polskiej w
dniach 19—20 października 1930
roku.

Delegowani pp. Jan Bienkun-
ski i Władysław Miłaszewicz  zło-
żyli szczegółowe sprawozdanie z
przebiegu uroczystości, podkre-
ślając na wstępie: miłe, serdecz-
ne i gościnne przyjęcie, jakiego
doznali od kolegów warszawskich
oraz podali do wiadomości treść
uchwał, przyjętych na plenum
związku, które się zamieniło z
racji przyjazdu delegatów z całej
Polski na zjazd.

Koniaki

Winkelhausen

 

Z życia prawosławnego.
— Zjazd dziekanów prawo-

sławnych. Dnia 29 i 30 r. b. od-
będzie się w Wilnie roczny zjazd
dziekanów prawosławnych archi-
djecezji wileńskiej, na którym ma
być uchwalony preliminarz bud-
żetowy na rok następny, oraz
omawiana sprawa gospodarki w
klasztorze św. Ducha.

— Sprzedaż antycznych
obrazów z cerkwi św. Ducha.
Do urzędu śledczego m. Wilna
zgłosił się psałmista, tak zwane-
go „Preczystienskiego“ prawosta-
wnego soboru w Wilnie, p. Le-
szkiewicz, który zameldował, iż z
cerkwi św. Ducha (ul. Ostrobram-
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Zebranie sprawozdanie przy-
jęło do wiadomości, wyrażając
"wdzięczność kolegom  warszaw-
skim za serdeczne i gościnne
przyjęcie delegatów wileńskich.

Następnie poruszono sprawę
projektu odłączenia się członków
cechu Malarzy, celem utworzenia
osobnego cechu.

Projekt ten powstał z inicjaty-
wy podstarszego i sekretarza ce-
chu Jana Bieńkuńskiego i zatem
odłączeniem się jest 90 proc.
malarzy.

Nastąpiła
dyskusja.

P. Czarnous,
Przem, w

długa i ożywiona

instruktor Stow.
swem przemówieniu

,

   

zaznaczył, iż wszełkie rozdziały
organizacji zawodowej osłabiają
takową i że byłoby więcej pożą-
dane, by organizacje zawodowe
łączyły się w większe grupy, miast
rozdzielać się.
Po zakończeniu dyskusji, uchwa-

lono odłożyć załatwienie osta-
teczne sprawy rozdziału cechu na
następne doroczne walne zebra-
nie w lutym 1931 r.

Po rozpatrzeniu całego szeregu
spraw przeważnie natury gospo-
derczej przewodniczący zamknął
zebranie o g. 23. s

Sprawy szkolne.
— Opłatek wigilijny. Sa-

morząd szkolny Kursów Koeduk.
im. „Komisji Edukcji Narodowej”
w Wilnie (ul. Biskupia 12) pod
wezwaniem —,„Strzecha*—organi-
zuje tradycyjny opłatek šwią-
teczny w dniu 20 b. m. o godz.
7 i pół dla członków, Rady Pe-
dagogicznej i absolwentów zeszło-
rocznych i zaproszonych yošci
ze spułeczeństwa miejscowych.

Nekrologja.
-— Zgon b. starosty Nito-

sławskiego. Onegdaj zmarł w
Szamotułach, b. długoletni staro-
sta pow. wilejskiego, ś. p. Nito-
sławski, który zaskarbił sobie uzna-
nie ludności w całym powiecie.
W czasie odbywającego się w

dniu wczorajszym posiedzenia Ra-
dy Wojewódzkiej, uczestn czący
w zebraniu uczcili pamięć zmar-
łego,a p.o. wojewody, oraz wszy-
scy starostowie wystosowali do
rodziny zmarłego kondoleniję.

Telegram z wyrazami współ
czucia, przesłał wdowie po zmar-
łym, p. marsz. Raczkiewicz, w je
go teżimieniu złożono wieniec na
mogile, w której złożono zwłoki
ś. p. Nitosławskiego.

Sprawy litewskie.

—Lęk przed literaturą polską.
W czasopiśmie litewskiem „Wil-
nojus Rytojus* nr. 101 z dn. 17
bm. niejaki R. Mickiewicjusz w
obszernym artykule domaga się
rewizji stosunku do literatury pol
skiej. Futor żąda wyeliminowa-
nia wszystkich tych dzieł, które
mówią o unji polsko-litewskiej.
„Dziela Mickiewicza, Sienkiewicza,
Weyssenhoffa, były dobre dla
ojców naszych, którzy zamierzali
odrodzić Ojczyznę, lecz kiedy my
dziś młodzi mamy wolną Litwę
rzućmy te dzieła do kąta”.

Czytajmy pisze Mackiewicjusz,
dzieła polskich pisarzy, o ile one
mają charakter międzynarodowy,
tłumaczyć wówczas je możemy
tek jak dzieła niemieckie, rosyj-
skie i angielskie.

Dzieł Mickiewicza powinna
młodzież litewska unikać. d

Z życia stowarzyszeń.

— Otwarcie kasyna policy|-
nego. Wczoraj w nowym lokalu
przy ul. Gaona otwarto kasyno
policyjne, komendy P. P. m Wil-
na. W otwarciu kasyna wzieli
udział komendanci P. P. oraz
korpus oficerski i funkcjonarjusze
P. P. m. Wilna. d.

Sprawy żydowskie.
— Uniwersytet a żydzi. W

związku z ostatniemi aresztowa-
niami w stowarzyszeniu żydów
studentów, rozeszły się wczoraj
pogłoski wśród studentów, że
władze uniwersyteckie mają sto-
sować ostre represje w stosunku
do wszystkich studentów, mają-
cych jakąbądź styczność z ko-
munistami. Mówią, iż władze uni-
wersyteckie mają unieważnić wy-
bory, względnie unieważnić man-
daty „Socfarbandu”. d.

—Delegacja studentów ży-
dów u rektora U. S$. B. W dniu
wczorajszym do J. M rektora
U. S. B. prof. Januszkiewicza
zwróciła się delegacja studentów
żydów wzajemnej pomocy, która
poruszyła sprawę pieniędzy związ-
ku, które im się rzekomo należą
od Uniwersytetu. J. E. Rektor
oświadczył, że w tym roku stu-
denci żydzi będą mogli otrzymać
należny im procent, zgodnie z
ilością żydów na Uniwersytecie,
przytem dodał, że sprawa ta zo-
stanie zatwierdzona przez Mini-
sterstwo W. R. i O. P. Następnie
Rektor poruszył sprawę ostatnich
aresztów w stowarzyszeniu, przy-
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czem oświadczył, że władze uni-
wersyteckie zdecydowały się ka-
tegorycznie nie tolerować niele-
galnych zebrań partyjnych i że
władze będą tępić je ostro. d.

Kronika policyjna.
— Uprowadzenie konwer-

tytki. Wielkie poruszenie wywo-
łało wśród mieszkańców dzielnicy
Wilcza Łapa, tajemnicze zniknię-
cie młodej dziewczyny, Zofji Ko-
wieńskiej, która przed 3 ma mie-
siącami zbiegła od rodziców žy-
dów z Jaszun i przyjęła w Wilnie
katolicyzm. Kowieńska, po opu-
szczeniu domu rodzicielskiego i
przyjęciu chrztu, zamieszkała u
niejakiej Zawadzkiej na Wilczej
Łapie.

Będąc z zawodu krawcową,
Kowieńska uzupełniała swój fach
nauką szycia i kroju przy ul. Ber-
nardynskiej 8. Onegdaj Kowień-
ska, jak zwykle, wyszła rano do
pracowni i dotąd do domu nie
powróciła. Wszelkie poszukiwania
za zaginioną, nie dały narazie ża-
dnego rezultatu.

Zaznaczyć należy. iż w pobli-
żu domu, gdzie zamieszkiwała Ko-
wieńską codziennie rzatowali jej
krewni (Borowscy, Żydowska 8),
którzy widocznie zamierzali ją
uprowadz ć. Dokonana rewizja u
Borowskich, nie dała również kon-
kretnych wyników. Widocznie
dziewczyna została uprowadzona
do rodziny w Jaszunach, gdzie ją
ukryto.

Tajemniczą tą sprawą zajęły
się władze śledcze.

— Krewki synalek pobił dotkli-
wie matkę. Od dluższejo czasu były
nap'ężone stosunki mędzy Wierą K Ą>
rańską zam. przy ul. Piłsudskieg» 4, a
jej syrem, zajmującym mieszkanie w
tymże domu.

W dniu wczorajszym J. Kojrański
powrócił do domu wstanie pijanyn,
gdy matka zeczęła mu wyrzucać jego
prowadzenie się, nagłym ruchem por-
wał krzesło i kilkakroinie niem uderzył
w głowę matkę, która brocząc obficie
krwią, padła na podłogę tracąc przy-
tomność.

Wezwano Pogotowie Ratunkowe,
które udzieliło Kojrańskiej pierwszej
pomocy lekarskiej.

Kojrańska otrzymała dotkliwe rany
w głowę. (s)

— Kradzież z mieszkania. W dniu
18 b.m. Trzeciak Józef, Kasztanowa N-. 2,
zameldował o kradzieży z jego miesz-
kania czarnego męskiego kostjumu
wartości 300 złotych.

— Kradzież ze szpitala wejsko-
wege. W dniu 18 b. m. Lew Chaim,
Zawalna 31, zameldował o systematycz-
nej kradzieży płytek glazurowych na
sumę 1000 złotych z lokalu szpitela
wojskowego na Antokolu, w którym
meldujący prowadzi roboty budowlane.
Kradzieży tej dokonała Licht Genia,
Nowogródzka 25, u której płytki w
czasie rewizji odnaleziono. Licht za-
trzymano.

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

Dziś poraz drugi „Dzielny wojak
Szwejk”

— Teatr miejski w „Lutni”,
Dziś, Verneuila „Egzotyczna kuzynka”.

— Jutrzejsze przedstawienia po-
południowe. W Teatrze na Pohulance
wyjątkowo 0 godz. 3 po poł. „Noc Ii-
stopadowa“.

W Teatrze „Lutnia* „Cieroki owoc”.
Na patronat więzienny w po-

niedziałek nadchodzący wystawiony zo-
stanie „Dzielny wojak Szwejk”.

Ceny miejsc specjalne
Wieczór szkolny w Konserwa-

torjum Muz. W sobotę dn. 20 b. m. o
godz. 7 wiecz. w siedzibie Konserwa-
terjum Muz. w Wilnie (Dominikańska 5)
odbędzie się terciałowy wieczór uczniów
i uczenie Konserwatorjum. Występować
będą uczn. z klasy fortepianu, skrzy-
piec, śpiewu solowego i instrumentów
dętych.

K»rrty wstępu otrzymać można w
Sekretarj 'cle Konserwatorjum od godz.
4—7 wiecz.

POLSKIE RADJO WILNO.
Fala 368 mtr.

Program:

Sobota, dnia 20 grudnia 1988 r.
11,58. Czas.
12,05. Koncert popularny (płyty).
15,50. Odczyt
16,15. Koncert życzeń (płyty).
15,45. Koncert.
18,15, „Z krainy czarnych djamen-

tów" — odczyt z Katowic.
17,45. Audycja dla dzieci. „Kłopoty

wigilij ne".
18,15 Koncert dla dzieci.
18,45. Kom. Wil. Tow. Org. i Kół.

Roln
19,00. ERZE teatr niemiecki"
20,15. Kult św Mikołaja w Wilnie*—

odcz wygł. Jerzy Orda
20,30. Recital foriep. Mikołaja Or-

łowa.
21,20. Koncert muzyki lekkiej. Wy-

konawry: Witold Jodko (cytra) I Ser-
gjusz Konter (oiosenkarz) z Wilna.

22,15. Koneert.
22,50. Muzyka taneczna.

Pamiętnik wygnańca polskego 7 I. (6!
Przełożyła z fruncuskiego Wanda Jagienka Sliwina.

FArmja polska rywalizowała tam z francuską—
walecznością i znoszeniem strat najdotkliwszych.
Wejście do Moskwy stanowiło właściwie tylko spa-
cer przez to miasto. Wojsko było tak wyczerpane,
że Napoleon skierował je na Kaługę, aby śledzić
poruszania nieprzyjaciela i nie dać mu się dźwignąć
po klęsce.

Przez cały październik trwoga nasza rosła z
dniem każdym. Nie mówiono już inaczej o wiel-
kiej armji, jak tylko, że przepadła cała w pożarze
Moskwy. Komunikacja była kompletnie przerwana.
Pozostawało wolne pole do najbardziej żałobnych
domysłów.

Dowiedzieliśmy się wreszcie, że cesarz opuścił
Moskwę 19 października, że jego wielka armja
była w pełnym odwrocie, że Rosjanie brali ją pod
żebra, zapierając i utrudniając jej przejście... Na-
stępnie zapadła cisza głęboka, przerażająca jak
wszystko to, co w nieszczęściu pozostaje ciemne
czy nieznane.

Jedną rzecz tylko wiedzieliśmy dobrze, a był
nią — nowy i straszny nieprzyjaciel, którego ta
nieszczęsna armja spotykała na swej drodze. W
końcu października, nawet na Litwie, zima zape-

wiadała się niezwykle ostra. Listopad nadchodził...
Termometr obniżył się do 30 stopni Róuamural
Ludzie najbardziej krzepcy i przywykli do kllmatu,
nie mogli bez obawy śmierci, przebywać godzina-
mi na zimnie tak silnem.

Pewnego wieczoru, gdy do tej strasznej tem
peratury dołączyła się zawieja śnieżna, siedzieliśmy,
ja i ciotka, w małym salonie, dobrze opatrzonym
i ogrzanym przez olbrzymi piec fajansowy. Pod-
wójne okna i grube okiennice broniły nas od nie-
pogody na dworze. Słyszeliśmy tylko wiatrwyjący
rozpacznaie we wszystkich zakamarkach budynku
i śnieg—twardy, zlodowaciały na grad, gnany przez
wiatr północny i bijący w okna.

Ciotka szyła odzież dla biednych rodzin z chat
popalonych, ja—czytałem, przerywając sobie często
wsłuchiwaniem się w odgłosy zawieruchy.

Nagle, gwałtowny wiatr, straszliwszy niż przed-
tem, wstrząsnął budynkiem, zatrzeszczały wszystkie
okienice i echo, jak głos żałobny przebiegło przez
długie korytarze, Wstrząśnięty dreszczem porzuci-
łem książkę, zbliżając się szybko do ciotki.Ująłem
jej ręce i z oczyma utkwionemi w drzwi, powie-
działem tylko: „Mój ojciecl...” Nie wytrzymała. Łzy
zbiegły jej po twarzy, serce zadrżało pod ciężarem
bólu. „Twój ojciec, biedne dziecko! Twój ojciec...
Gdzie on jest w tę straszną noc?”

A potem składając ręce i podnosząc oczy do
nieba: „Bożel Bożel—zawołała z trwegą==ratuj ejea
Witelda! miej litość nad nami!*

„słabych dochodzić do Siebie,

W tej samej chwili padliśmy oboje na kolana.
Jeżeli to prawda, że modlitwa jest łącznikiem

ziemi z niebem i jeżeli Bóg pozwala głosom istot
czyż tej aocy mógł

nas nie usłyszeć?!
Wreszcie niepewność ustąpiła i cała prawda

o losie wielkiej armji ukazała się w pelnej grozie.
7go grudnia, wczęsnym rankiem, jeden z na-

szych chłopów zastukał do głównych drzwi pałacu,
prosząc, aby go zaprowadzono przed dziedziczkę,
ponieważ” ma dla niej wiadomości wielkiej wagi.

Człowiek ten był poruszony i blady pod wpły-
wem silnego wrażenia.

— Wczoraj wieczorem — mówił on—woziłem
obrok do Wilna. Byłem zmuszony zanocować tam.
Kiedy odjeżdżałem dzisiejszego ranka, a dopiero
co dniało, zauważyłem na przedmieściu Ostrejbra-
my, przed pocztą, grupę jeźdźców owiniętych
w płaszcze, a w pośród nich — duże sanie zajęte
przez kilka osób. Konie zmieniano z niezwykłym
pośpiechem. Panowie w saniach, to byli wojskowi
francuscy, przełożeni. Widziałem dobrze, pomimo
futer, w których tonęli. W chwili odjazdu, jeden
z nich uczynił gwałtowny ruch, aby przywołać ofi-
cera prowadzącego eskortę i powiedzieć mu kilka
słów. Ujrzałem jego twarz... Był to cesarz Napoleoni

Na te słowa krzyknęliśmy jednocześnie, ze
zdumienia nie do wiary.

— Tak, cesarz Napoleon!-opowiadał dalej. —
Widziałem go tutaj sześć miesięcy temu. Nie mylę

się, poznałem go dobrze! Na znak dany przez nie-|
go, sanie ruszyły galopem, skręciły na lewo przy
fortyfikacjach i przedmieściem skręciły na Zachód...
Zaskoczony tem wszystkiem nie wierzyłem własnym
oczom. Zbliżyłem się więc do znajomego pocztyljo-
na. „To on, prawda“? szepnąłem mu do ucha.
„Tak, to onl"—odpowiedział mi szeptem. „A armja”?
Wtedy człowiek ten, który jest dobrym polakiem,
spojrzeł na mnie ponuro i jak gdyby zbytecznem
było o tem mówić,
mi ani słowa.

Po tem opowiadaniu zlodowacieliśmy z prze-
strachu. Tego samego dnia zjawiło się w pałacu
kilku naszych sąsiadów, przerażonych jak my.
Przejazd cesarza nocą, pod murami Wilna, skon-
sternował wszystkich. Był on dowodem, że Nape-
leon uznał się zwyc'ężonym przez klimat Rosji. on,
zdobywca wszystkiego, dopóki nie spotkał na drodze
czegoś, co było silniejsze od jego woli i pychy!

Lecz podczas gdy wracał do Francji i Paryża
jak s<zbieg, jakiegoż człowieka zostawił za sobą,
mogącego powstrzymać surowość fortuny? Szukano
napróżno!

Jedna tylko ręka na świecie była dość silna,
aby uchronić to, co zostało z wielkiej armji, od
przerażającego końce.. | ta ręka cofnęła się...
Cóż miało stać się ze szczątkami chwały? A nas,
jakiż los oczekiwał?

Tak minęłe dwa dni, w śmiertelnej trwedze.
(€. a. n.).

odszedł, nie odpowiedziawszy *
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SPORT.
Propagandowy wyjazd

narciarzy.
Okręgowy Związek Narciarski

urządza w niedzielę propagando-
wy wyjazd wszystkich narciarzy
na ulicę FA. Mickiewicza celem
propagandy narciarstwa.

Zbiórka wszystkich narciarzy
w niedzielę o godzinie 10.30 w
aleji Cielętnika (ul. Arsenalska).

Pomysł Związku Narciarskiego
jest doskonały, gdyż narciarstwo
w Wilnie jest jeszcze sportem
mało propegowanym i nie mamy
jeszcze narciarskiego życia, jakie
pulsuje w innych ośrodkach. (l
nas ukazanie się na ulicy narcia-
rza biegnącego w kolorowej ko-
szuli jest swego rodzaju jeszcze
sensacją.

Związek Okręgowy wzywa
wszystkich narciarzy stowarzyszo-
nych i niestowarzyszonych o pun-
ktualne przybycie na miejsce
zbiórki, skąd wyruszy długi sznur
ciągnących narciarzy. Po godzi-
nie 12 projektuje się wspólna
wycieczka na teren za miasto.

Dyżury instruktorskie dla
początkujących narciarzy.
Związek Okręgowy postanowił

każdej niedzieli i w każde święto
od godziny 10 do 12 wyznaczyć
dyżurnych instruktorów, którzy
udzielać będą nauki jazdy na
nartach, każdemu kto zgłosi się
w godzinach dyżurnych. Pierwszy
taki dyżur odbędzie się już dn.
26 b. m. Dla łatwiejszego odróż-
nienia, instruktor będzie miał
specjalną opaskę na ręku. Instru-

ktor ćwiczyć będzie na Antokolu
nie dochodząc Szkoły Technic7-
nej przy ul. Holendernia.

Dziś dokończenie turnieju
piłki koszykowej.

Dziś w sali Ośrodka W. F. od-
będzie się dokończenie turnieju
piłki koszykowej, w którym naj-
ciekawsza walka rozegra się o
drugie miejsce między Strzelcem
a A. Z. S. Pierwsze zaś miejsce
prawie na pewno zdobędzie Ogni-
sko mając większą przewagę pun-
któw.

Początek turnieju o godz. 19.
Ja. Nie.

Z kraju.
Masówka komunistyczna
poechwycona na granicy

sowieckiej.
Ubiegłej nocy we wsi Sucho-

dowszczyzna, odcinka graniczne-
go Domaniewo, w domu Andrze-
ja Lichockiego ujawniono masów-
kę komunistycznąw ilości 6 osób,
studjującą okólniki i instrukcje
K. P. Z. B.

Na czele masówki stał komu*
nista Abraham Jonkis, vel Kro-
szow (pochodzący z Warszawy),
który przed paru dniami przybył
nielegalnie z Mińska.

Jonkis w czasie eskortowania
do aresztu usiłował zbiec. (d)

Pożar wieikiej wsi.
Onegdaj wieczorem we wsi

Olszany, pow. stolińskiego, woj.
poleskiego, wskutek nieostrożne-

go obchodzenia się z ogniem, wy-
buchł groźny pożar. Pastwą pło-
mieni padło 59 gospodarstw, wraz
z żywym i martwym inwentarzem.
Straty sięgają z górą w”

Napad z brzytwą na lekarza
Kasy Chorych w Iwacewi-

czach.
Onegdaj w lokalu Kasy Cho-

rych w Iwacewiczach, mieszka-
niec Aleksander Mińczuk rzucił
się z brzytwą na naczelnego Je-
karza Kasy, usiłując go zamordo-
wać.

Na powstały alarm przybył
z pomocą posterunkowy P.P. Ow-
czarek, który usiłował Mińczuka
obezwładnić, lecz ten z kolei rzu-
cił się na posterunkowego.

Owczarek w obronie własnej
użył broni, raniąc ciężko napa-
stnika.

Powód zajścia narazie nie zo-
stał ustalony. (d)

Zemsta włościan na gajo-
wym.

Wczoraj w lesie nadleśnictwa
rzeczyckiego został w skrytobój-
czy sposób zastrzelony gajowy tych
lasów, Grzegorz Wiecierko.

Morderey zdołali zbiec. (d)

Zjazd burmistrzów i sekre-
tarzy gminnych powiatu

Oszmiańskiego.
W Oszmianie odbył się walny

zjazd burmistrów i sekretarzy pow.
oszmiańskiego. Na zjeździe roz-
patrzono budżet na rok 1930-31
i 31-32, następnie omówiono
sprawę zniesienia funkcji sekwe-

 

stratorów gminnych i przelania
ich czynności na sołtysów. Ulchwa-
łę tę większością głosów przyję-
to i zatwierdzono szerokie prawa
dla sołtysów. (d)

Zbieranie materjału i pod-
pisów, celem unieważnienia
wyborów do Sejmu w pow.

Oszmianskim.
Na terenie powiatu oszmian-

skiego zbiera podpisy, celem unie-
ważnienia wyborów do Sejmu i
Senatu, niejaki p. Wołk-Koraczew-
ski, pełaomocnik listy „Centrole-
wu”. Zebrane podpisy, oraz ze-
znania świadków skierowane zo-
staną do Sądu Najwyższego. (d)

Pożar w pow. ?iołodeczań-
skim. Dwie osoby zginęły

w płomieniach.
We wsi Lipienie, w pobliżu

Uszy, wybuchł groźny pożar. Pło-
mienie objęły całą prawą stronę
wsi. Wszelka pomoc okazała się
bezskuteczna, gdyż silny wiatr
przerzucał ogień z jednego zabu-
dowania na drugie. W ciągu nie-
spełna 3 godzin spaliło się 12 go-
spodarstw, wraz z inwentarzem.
W domu mieszkalnym w czasie
pożaru znajdował się sparaliżowa-
ny 60 letni Maksym Nachimow i
chora na grypę 55 letnia jego
siostra Jadwiga, wdowa po Szew-
czence. Oboje chorzy spłonęli
wraz z domem. (d

BHAMEDZDIJEZASDCZROBONOREG CZYJA

Popierajcie Polską
Macierz Szkolną

Wlafńiska 13--%

Ruch wydawniczy.
Jan Reytan. „Z pałacu do

przytułku”. Wydawnictwo „Mas”
w Warszawie. 1930.

Bardzo ciekawa książka, w któ-
rej autor już pierwszemi słowy
zdobywa uwagę czytelnika, trzy-
ma ją na uwięzi do końca i w
drodze silnego refleksu zmusza
do natychmiastowej rewizji do-
tychczasowych poglądów na kwe-
stję alkoholizmu, dręczącą umysiy
całego świata, a jednak tak czę-
sto jeszcze lekceważoną nawet
przez światłych i wykształconych
ludzi.

Po przeczytaniu tej książeczki
otrzymuje się wrażenie, że jest
to jakieś auto da fe prawdyi
szczerości, które wytworzyć mogą
chyba tylko własne przeżycia,
zdzieranie bandaży z własnych
ran duszy. Pozatem niezwykła
prostota stylu, z jaką autor uka-
zuje nam dno nędzy i upadku
człowieka, pożeranego alkoholową
chorobą, czyni pracę jego zrozu-
miałą i dostępną dla każdego,
niezastąpioną wprost dla młodzie-
ży i dlatego to pewno stanowić
ona będzie o wiele cenniejszy
nabytek dla humanitarnej litera-
tury—a w szczególności dla prze-
ciwalkoholowej, niż nawet popu-
larna opowieść Jack'a Londona,
p. t. „John Barleycorn", dziala-
jącą nieco haszyszowo na mniej
ušwiadomione i odporne objekty
psychiczne.

Szczególniejsze znaczenie ma
jeszcze ten utwór dla wrażliwego
i predysponowanego czytelnika
dlatego, że wskezuje mu żywym
przykładem, jak należy się opan-

IKI TTD SZTZCEZPOPPCECEEENIEM

HIEJSKI  KINERATOGRA || Od dnia 19 do 23 grudnia 1930 roku
włącznie będą wyświetlane filmy:

Sala „ao “t Ostrobram-
ska

 

a DŹWIĘKOWY DZIŚ! Sensacyjny Przebój Dźwiękowy!

mo, MELIO So ||rss
„ullca Wilafiska 38, tel. 926.
 

Dziśł Promienny, psłen uroku wiosny
i miłości dramat dźwiękowo-śpiswny

+ DŹWIĘKOWY KINO-TEATR !

«HOLLYWOOD»
MICKIEWICZA Ne 22.

 

KINO-
TEATR

I U X“ joziś! Nejwiększe sensacja świata! Osnu-
ta na tle sł. powieści Dostojewskiego

ul. Miekiewicza Nr. 11 tel. 15-62) | ulubieniec publiczności Racar
czerwonymi. Sensacyjno-erotyczna treść.

 

KINO-
TEATR «STYLOWY? ||

WIELKA 36. i

i «Niewiniątko»
+ Nad program: „Służąca do wszystkiego" komedja w 2 aktach. Kasa czynna od g. 3 m. 0. Początek seansów

i od g. 4. Następny program: „Książę student“.

PENETRS ETWCZADAEOZTETODORYTJYZWTYKKOMROKRAMTTNT NS AMT NN TPNAMSKPAATAWETPGERCZATERZISPEY CEZ

Komedja w 8 aktach. W rolach głównych: Laura
La Piante, Charles Delaney i Helena Manning.

Bożyszcze kobiet, ulubieniec publiczności RAMON NOVARRO znów zaśpiewa

RADRYT

óre wprost oszołamiają widza.
NAD PROGRAM: Najnowsza komedja farsa w 6 akt. p. t: Ry-

upajejący dramat miłosny. W gł. roli kobiecej Dorothy Jordan Nad
program: Rewel. dodatki dźwiękowe. Ceny zniżone tylko na I seans.

Pocz. seansów o godz. 4, *, 8 i 10,15. Sala dobrze ogrzana.

DTL POTTZOYPTTKTWEOAUDEROONEY NZOZ"TOWERTOAZRFDARAREPKATEZCTEROOAIWCEYCTREANETOPAAOO ROPY NE CSS NO

GENERAŁ GRECK
Sceny w naturalnych kolorach Nad program: Dodatek dźwiękowo-Spiewny. Mimo wielk. kosztów filmu ceny

miejsc normalne. Na pierwszy seans ceny zniżone Balkon80 gr., Parter I z.—Począlek seans. o g. 4, 6, 8 i 10m.30w.

W roli głównej największy artysta świata,
uwodziciel kobiet JOHN BARRYMORE.

TS i i iaa ia iTa ina liki tia AS LL akiai siai

„IDJOTA“ (Tragedja Białej Gwardji
lo Cortez | przepiękna Barbara Betford. Niezwykie realnie odtworzone sceny walk z

Początek o godz. 4-ej w dnie świąteczne o g. 1 Ceny od 40 groszy.

W rol. gł. człowiek a 1.000 twarzy
mistrz ekranu ś.p LON CHANEY,

TAI BARAT SDTTOPANTLS T SIRNKO

* Dziś! Największy Superszlagier! Epizody „Bitwy pod .Somą“ p.t.: POD PRĘGIERZEM HAŃBY Monumentalny epo-
kowy dramat w 12 akt. Grozą przejmujące sceny kt
ma Banky i Georg Davis bochater filmu „Burza”.

W rol. qł. czarująco piękna VII-

cerz bez trwogi Huragany śmiechu Parodja Trzech Muszkieterów.

 

Po raz 1-szy w Wilnie! Wzruszający film
o miłości pierwszej i ostatniej p. t.:Kino «MIMOZA»

Zilica Wielka Ne 25. ||

Zawiadomienie.
Zarząd Konkursowy Masy Upadlošciowej Wileńskiego

Banku Rolniczo-Przemysłowego S. A. niniejszym podaje do
wiadomości, że dnia 12-go stycznia 1931 r. o godz. 6-ej
wiecz. odbędzie się w Sądzie Okręgowym wWilnie zebranie
wierzycieli b. Banku Rolniczo - Przemysłowego z następują-

 

   

  

  

   

„Uciczka od miłości”
ją serca wszystkich inężczyzn. Nad program: arcywesoła komedja „

į LEKARZE |
E ai ias ua

Dr.Zeldowicz
CHOR. WENERYCZNE
MOCZOPŁ. i SKÓRNE
9—12 i 5—8 w. tel. 2-77.

W roli głównej Jenny Jugo, najpiękniejsza kobie-
ta świata, której czar, rasa, temperamentąpodbija-

zastępstwie męża”.

 

  

  
  

   
  

 

SCEI REK
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"UŻUWA NAJUPOWCZYWSZY

BÓL GŁOWY
+

  

į Kupno |
Sprzedaż

o 

 

; CUKIERKI
1 owocowe kilo 2,88

| PIERNICZKI
| miodowe kiło 2,80

| ORZECHY
włoskie 1930r kilo4,80

PISTACJE
1930 roku kilo 4,88

pa firma ZWIEDRYŃSKI |
ileńska 28. Tel.1224

4557-3

Darda (and
do sprzedania różne rze-
rzy pozostałe z licytacji.

LOMBARD
Piac Katedralny Bisku-
pia 12 713—s0

MIÓD,
MAK,
GRZYBY,

polecają

B-tia GOŁĘBIOWŚCI
Trocka 3 tel. 757

PRZECIW GRYPIE!
Wino gronowe oryginalne

Vermouth Ballor 4 (6
Dostawców Dworu Jego
Cesarskiej Mości króla

włoskiego, poleca

 

668—2

   
zapomina. Lepiej

 

Liczne mate

podarki Gwiazdkowe
powodują razem duży wydatek, zazwyczaj jednak
nie przynoszą wiele korzyści i łatwo się o nich

domu jeden podarunek

radjoodbiornik TELEFUNKEN
D-r Zeldowiczowa POCZTA "=== A. JANUSZEWICZ

      
cerzyć siłą woli i skutecznie bro-
nić bram zdrowia duszy i ciała
od wpuszczenia do nich owego
trojańskiego konia, którym jest
zgubny zwyczaj i tradycja, znie-
walające często człowieka do
wypicia pierwszego kieliszka alko-
holu, choćby rzekomo pod naj-
idealniejszym pretekstem.

Książkę poprzedza słowo wstę-
pne J. Mazurkiewicza, profesora
Uniwersytetu Warszawskiego, jed-
nego z najznakomitszych psychja-
trów i alkohologów, a uchwała
IX Polskiego Kongresu Przeciwal-
koholowego, odbytego w Wilnie
w dn. 7 i 8 grudnia 1930 r., zale-
cająca ją autorytatywnie do jak
najszerszego  rozpowszechnienia
wśród wszystkich warstw społe-
czeństwa, nadaje tej pracy wy-
jątkową poczytność i czyni z niej
wysoce pożyteczny nabytek dla  każdego Proj. St. Władyczko.

GIEŁDA
WARSZAWA 18.XII (Pat:

waluty | dewizy:

Dolary 8,89*:,.
Mowy York kabel 8,913.
Belgja 124,66
Gdańsk 173,25.
Holandja 359,30.
Londyn 43,33'4,.
Nowy York 8,914.
Paryż 35,06
Praga 26,47.
Szwajcarja 173,15.
Wiedeń 125,63.
Wiochy 46,72.
Berlin 212,78.

Akcje:

Bank Polski. 154,75—155—154,50, Za-
chodni 70, Sole Potasowe 93, Lilpop 20,
Starachowice 13,50, Hacerbusch 106,50.

jest zatem sprawić dla całego

  

cym porządkiem dziennym: Zamkowa 20-a. Będzie to codzienne żródło uciechy dla wszystkich.
  
    

  

  
  
  
  
   

    

 

1) Odczytanie ogólnego sprawozdania z działalności
Zarządu Masy (ipadłościowej Wileńskiego Banku

* Rolniczo-Przemysłowego.
2) Odczytanie sprawozdania kasowego

1 paźdz. 1929 r. do 1 stycznia 1931 r.
3) Projekt tymczasowego podziału uzyskanych

4)

za okres od

sum
między wierzycieli.
Wolne wnioski. 674—0 o   

 

WSTĄP, A PRZEKONASZ SIĘ
że nejlepsze i najtańsze towary galanteryjne posiada sklep

„JANUSZEK*
ul. Sw. Jańska 6 (były lokal Frilczki)

Wielki wybór ciepiej bielizny orazpończoch, skarpetek, rękawiczek,nici it.p.
Własna wytwórnia bielizny damskiej i męskiej. 648—£|

OGŁOSZENIE.

kobiece, wener.chor. dróg
mocz. prz. 12 —214—6

ul. Mickiewicza 24.
704—0

 

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

Mickiewicza 28, m. 5.

dosa
i AKUSZERKI |

AKUSZERKA
Marja Laknerowa
Przyjmuje od godz. 9do
7 w. Kasztanowa 7m. 5

WZP69.

11-504

4534--0

Fortepian
„Schródera*—1800 zł.,
pianino „Kolera“--1100
zł. różne elektryczne
żyrandole, samochód
karetka prawie nowa
firmy „Paige“, różne

„1 opony samochodowe
į | oraz pozostałe fanty

z

 Sebastjana Rudnickiego
ui. Trocka 1. Mickiewicza 1.

POLECAJĄ
KARMELKI owocowe najrozm, gatunk.

Klar. od280. PIERNIKI od 250.
STRUCLE z makiem i masą migdałową i
oraz smaczne TORTY i BABKI. __4558 -s0|

 

licytacji tanio do
sprzedania w Lombar-
dzie. Biskupia 17. 1

Q'zyne do sprzeda-
nia dubeltówka w b.

dobrym stanie Wilno, ul.
| Witoldowa 38—-4.
į 4540—0

 

—NA GWIAZDKĘ m 5000
amZCZYE PRASA | [DYK czone

GOLDENARROW kg. 3 zł.

Z pośród różnych aparatów Telefunken zawsze
moźna znależć dla siebie odpowiedni odbiornik.

Perady udzielą w każdym radjomagazynie

TELEFUNKEN
NAJSTARSZE OOSWIADCZENIE NAJNOWSZA KONSTRUKCJA

 

Sanki wyjazdowe
masywne, ele-

ganckie tanio sprzedam.
Bołtupska 12, m. 1od
4—6 pp. 4549—1

FORTEPIAN
do sprzedania. Mickiewi-
cza 33 m. 4 gdzie Apte-
ka Jundziłła. 947—1

 

 

PIANINA
Najsłynniejszej wszechświatowej

 
 

Do Rejestru Spółdzielni Sądu Okręgowego
w Wilnie w dniu 23-X-1930 r. pod Ne 807 wciągnię-
to następujący wpis:

R. H. Sp. 807. | Firma: „Spółdzielcze Sto
warzyszenie pracowników kolejowych Węzła Lida—

HALLO !! RADJOAMATORZY !!
We własnym interesie unikajcie strat kupując
AKUMULATORY, radjoodbiorniki i sprzęt i

radjowy tylko w firmie:

MICHAŁ GIRDA,
Zamkowa 20, tel. 16—28.

 Gwarancja bezterminowa.

 

we solone kq.

ł
12134—s0 | MASŁO escrow

2 MASŁOsmietana.

———————
Oszczędna

SoaRoty kupuje "y=
ło i wszelkie dodat-

ki do prania w dro-
2 gerii Władysława

 

  

 

członków zjednoczenia kolejowców polskich, budo-
wy własnych dormów w powiecie Lidzkim -- w Li-
dzie z odpowiedzialnością udziałami. Siedziba przy
stacji kol. Lida. Odpowiedziałność członków za
zobowiązania spóldzielni zadeklarowanemi udzie-
łami. Cełem spółdzielni jest budowa dla członków
domów mieszkalnych oraz dostarczenie dla nich
na własność zdrowych i tanich mieszkań, dla o-
siągnięcia czego spółdzielnia zakupywa i parceluje
odpowiednie tereny, buduje domy mieszkalne bądź
samodzielnie bądź drogą współdziałania z Rządem.
Instytucjami i Stowarzyszeniami, nabywa na wła-
sność, wydzierżawia lub wynajmuje nieruchomo-
šci, zakupywa materjaly budowlane i wygotowywa
lany budowy, prowadzi wytwórnie materjałów

budówispych i sprzętów (mebli) lub je zakupywa.—
Udział wynosi 10C0 złotych płatnych w ratach
miesięcznych po 50 złotych. Na członków zarządu
powołano zam. w Lidzie: Józefa Gaux, Antoniego
Bajbaka, Włodzimierza Charytanowicza i Filipa
Wolkowicza. — Czas trwania spółdzielni nieogra-
niczony. Pismo przeznaczone do ogłoszeń—,„Dzien-
nik Wiieński.* Rok obrachunkowy kalendarzowy.
Członków zarządu 4, korespondencję podpisuje
jęden z członków zarządu, weksle pełnomocnic=
twa, umowy, akty kupna i sprzedaży, wszelkiego
rodzaju zobowiązania pieniężne oraz czeki i asy-
gnaty na sumy stowarzyszenia podnoszone z in-
stytucji kredytowych podpisują dwaj członkowie
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