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LUGWIK WOŁULKOWICJ
WŁAŚCICIEL MAJĄTKU NOWY DWÓR ZIEMI WILEŃSKIEJ.

po krótkich i ciężkich cierpieniach opatrzony Św. Sakramen-
tami zmarł 5 lutego w Poznaniu w wieku lat 5i.

Q czem zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku

Córka, Siostry, Bracia, Bratowe
i Siostrzenica.

O dniu pogrzebu nastąpi oddzielne zawiadomienie.

 

Dwa wnioski rządowe.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Rada Ministrów uchwaliła wczoraj wniosek do
Sejmu, dwa projekty: a mianowicie projekt ustawy o funduszu eks-
portowym i projekt ustawy w

wych oraz emerytów.

sprawie
funkcjonarjuszy państwowych, sędziów, prokuratorów,

jednorazowego zasiłku dla
osób wojsko-

Zasiłek ten ma. wynosić 1 3 różnicy między dodatkiem mieszka-
niowym wypłaconym w r. 1928 a tą wysokością dodatku, która by-
łaby wypłacona w ciągu tegoż 1928 r. gdyby wzrost dodatku miesz-
kaniowego nie został,w końcu r. 1925 wstrzymany.

Rozprzedarz Polski.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Elektrownia krajowa w Gródku na Pomorzu pro-
wadzi rokowania z konsorcjum szwajcarskiem, które gotowe . jest
wnieść 32 miljony franków szwaj. na rozbudowę elektrowni, która za-
silałaby całe Pomorze oraz 10 powiatów b. Kongresówki.

Kto zostanie dyrektorem Druskienik.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Dyrektorem zakładów krajowych w Druskienikach,
które zostały wykupione przez
zostać senator Fdamowicz.

Bank Gospodarstwa Krajowego, ma

sejm.
POSIEDZENIE PLENARNE SEJMU.

WARSZAWA, 5.2. (Pat). 73-cie
posiedzenie Sejmu. P. marszałek
Daszyński zawiadamia lzbę o re-
zygnacji z urzędu wicemarszałka
pos. Wožnickiego i z urzędu se-
kretarza Sejmu pos. Róga.

Z kolei p. marszałek odczytu-
je pismo p. prezesa Rady Mi-
nistrów. W piśmie tem p. pre-
mjer komunikuje, że bezpośred-
nio po objęciu szefostwa rządu
wydał redakcji P. A. T. instruk-
cję, aby sprawozdania z posie-
dzeń sejmowych robione były
objektywnie i aby przemówienia
posłów streszczano proporcjonal-
nie, t. j. odpowiednio do faktycz-
nej długości przemówienia, a nie
przynależności partyjnej mówią-
cego. Instrukcja — jak stwier-
dził p. premjer — jest przez re-
dakcję P. A. T. wykonywana. (!?)

Marszałek Daszyński zaznacza,
że Sejm traktowany jest przez
P. A. T. stronniczo i partyjnie i
że w sprawozdaniach P. A.T. jest
ukrywany prawdziwy przebieg po-
siedzeń sejmowych. Następnie za-
rzuca marszałek, że P. A. T.-iczna
podała prywatną mowę jednego

„Z byłych premjerów in extenso.
Ten sposób informowania przez
P. A. T. nazywa marszałek skan-
dalem.

Z kolei Izba przystąpiła do
budżetu Ministerstwa Rolnictwa
Sprawozdawca pos. Kiernik (Piast)
zauważa na wstępie, że w bud-
żecie tym nie można znaleźć
wyrazu dzisiejszej sytuacji rol-
nictwa i zdawałoby się, jakoby
ono było traktowano po maco-
szemu. "

Przechodząc do charaktery-
styki działalności  Ministerstwa,
zauważa, że zasiłki na produkcję
rolniczą są niewystarczające. Mów-
ca zaznacza, że działalność przed-
siębiorstwa lasów państwowych
jest dodatnia. Z kolei pos. Kier-
nik przystąpił do omawiania kry-
zysu rolnego, podkreślając, że
przyczyną tego kryzysu nie jest
wyłącznie t. zw. nadprodukcja

. zbożowa. Można mówić o potrze-
bie przesunięcia produkcji z go-
spodarki zbożowej do hodowla-
nej, albo od uprawiania żyta do
uprawiania pszenicy, ale nie o
istnieniu nadprodukcji. Oprócz
kwestji rynku zbytu jeszcze inne—
zdaniem mówcy—przyczyny dzia-
łają w tym kryzysie: dysproporcja
między cenami produktów rol-
nych i przemysłowych oraz zubo-
żenie wsi i rolnictwa od wielu
lat. Dalej mówca podkreśla, że

państwo nasze powinno popierać
u siebie przedewszystkiem  prze-
mysł, przerabiający płody rolnicze
i naturalne. Mówca zaznacza, że
tajemnica innej polityki tkwi nie
w Ministerstwie Rolnictwa, ale w
Ministerstwie Przemysłu i Handlu;
które zaciążyło nad całą akcją
zbytu produktów rolnych i ze-
pchnęło Ministerstwo Rolnictwa
do małej roli. Mówca podkreśla
dalej, że nędzę wsi potęguje brak
pieniądza, gdyż kredyty są niedo-
stateczne, a specjalnie kredyt
długoterminowy został prawie
zamknięty. Przechodząc do spraw
podatkowych, referent uskarża
się na sposób wykonywania ustaw
podatkowych. Podając jako przy-
kład ściąganie podatku dochodo-
wego z ogromnej ilości płatników,
którzy mu ustawowo nie podle-
gają, mówca domaga się zniże-
nia świadczeń z tytułu ubezpie-
czenia od ognia i zarzuca brak
skoordynowania akcji w polityce
celnej. Wytyka błędy w polityce
zbożowej byłego ministra Nieza-
bytowskiego i byłego ministra
Składkowskiego, apelując do p.
min. Połczyńskiego, aby szedł po
innej drodze. Kończąc swe prze-
mówienie, mówca domaga się
między innemi rewizji polityki
celnej, zrównania cen wyrobów
fabrycznych z cenami na rynku
światowym, udzielenia wsi kredy-
tów, odroczenia pewnych płat-
ności, skonwertowania lichwiar-
skich kredytów, zmniejszenia nie-
których ciężarów społecznych i
dostosowania taryfy kolejowej do
potrzeb rolnictwa.

Pos. Malinowski (Wyzw.) ape-
luje do ministra rolnictwa, aby
niedopuszczał do tego, co miało
miejsce w Zamojskiem, gdzie
jednę ze szkół oddano w ręce
przysposobienia wojskowego.

Pos. Szturmowski (Kl. Nar.)
oświadcza, że całe społeczeństwo
musi przyjąć hasło ratowania rol-
nictwa. Należy zarysować sobie
program na dalszą metę. Trzeba
utrzymać w mocy cła przywozo-
we nietylko na zboże, ale i na
tłuszcze. Mówca podkreśla, że
ciężar podatkowy ogromnie gnie-
cie rolnictwo. Dalej zauważa, że
zawarta umowa z Niemcami tro-
chę może nam ulżyć, ale obawia
się, żeby w tych rokowaniach nie
została narażona na szwank wol-
ność nasza w handlu międzyna-
rodowym. Mówca zauważa, że je-
żelibyśmy handel mieli oddać w
cudze ręce, to byłoby to równo-
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znaczne ze zrzeczeniem się do-
stępu do morza. Mówca kończy
oświadczeniem, że są możności
złagodzenia kryzysu. Niech tylko
ten, który ma najważniejszy war-
sztat, t. j. rolnik, dojdzie do pie-
niędzy i zacznie konsumować, 'a
wtedy i robotnicy znajdą robotę.

Pos. Czapiński (PPS.) oświad-
cza, że obecny kryzys rolniczy
jest jednym z objawów powszech-
nej nadprodukcji kapitalistycznej.
Mówiąc o uzyskaniu kredytów za-
granicznych na otwarcie banku
ziemiańskiego, mówca wspomina
o wypadkach w sejmie z dnia 31
października r. ub. i o przemó-
wieniach b. premjera Switalskie-
go, podkrešlając, že wypadki te
nie mogą wpłynąć na przycią-
gnięcie kapitału zagranicznego.
Wreszcie mówca uskarża się, że
pod wpływem władz administra-
cyjnych, czynniki obywatelskie
zostaną usunięte z organizacyj
rolniczych.

Z kolei lzba przystąpiła do
budżetu Ministerstwa Komuni-
kacji. Sprawozdawca pos. Chą-
dzyński (NPR) zaznacza, iż bud-
żet administracyjny kolei składa
cię z 18 miljonów po stronie wy-
datków i 2 miljonów po stronie
dochodów. Nie różni się on pra-
wie wcale od budżetu zeszłorocz-
nego. Obroty budźetowe przed-
siębiorstwa P.K.P. wynoszą prze-
szło 3 i pół miljarda. Komisja
budżetowa ustaliła czysty dochód
z eksploatacji kolei na 293 miljony.
z czego 204 miljony mają być użyte
na inwestycje,a pozostałe 69 mil-
jonów plus 25 miljonów złotych
zaległości z poprzedniego okresu,
razem więc 118 miljonów, ma
stanowić wpłatę do skarbu. Cyfra
ta odpowiada mniej więcej wpły-
wom, jakie da nadwyżka taryfy
kolejowej. Po wypłaceniu urzęd-
nikom zaległego dodatku miesz-
kaniowego wpłata do skarbu ob-

" niży się do 93 mlijonów. Komisja
wbrew stanowisku rządu pod-
wyższyła tę wpłatę, podnosząc
dochód z przewozu towarów o
36 miljonów i obniżając rozchody
eksploatacyjne i nadzwyczajne o
32 miljony.

Poprawki komisji uważać moż-
na za zupełnie realne. Podnie-
sienie taryfy kolejowej w chwili
kryzysu gospodarczego było nie-
odpowiednie. Należało to zrobić—
zdaniem mówcy — o rok wcześ-
niej, lecz prace Ministerstwa nad
rewizją taryfy trwały zbyt długo.
Poruszając następnie sprawę wy-
datków osobowych, domaga się
przeniesienia pracowników czaso-
wych, kontraktowych i próbnych,
od dłuższego czasu już pracują-
cych, w stan nieetatowych, nato-
miast nieetatowych na stanowi-
ska etatowe.

Minister komunikacji Kuehn,
odpowiadając na zarzuty referen-
ta, zauważa, iż dochody kolei nie
są zależne od nas. Chodzi tylko
o to, czyje przewidywania są bliż-
sze prawdy. Referent brał global-

   
   
 

  
  

 

   

nie dochody z ruchu towarowego
i osobowego, jeżeli jednak tę po-
zycję rozdzielić, to okaże się, że
w ruchu towarowym przewiduje
się zwyżkę 96 miljonów złotych,
a w osobowym zniżkę 23 milj.

Po zmianie taryfy spodziewa-
no się 160 miljonów dochodu.
Dziś nie należy się spodziewać
więcej, jak 100 — 120 miljonów.
Preliminowanie dochodów w wy-
sokości 96 miljonów jest dość
optymistycznie.  Preliminowanie
zatem o 20 miljonów więcej, jak
to czyni komisja jest wątpliwe.
Umowa z Lilpopem nie jest no-
wą lecz starą, zmodyfikowaną.
Pewne punkty udało się polep-
szyć. Minister nie zgadza się na
to, ażeby moment dla utworzenia
dyrekcji warsztatowej był nieod-
powiedni.

Przechodząc do spraw upo-
sażeniowych, minister zgadza się
co do tego, iż uposażenia pra-
cowników są zbyt niskie. Przy
tych pracach trudno o nowy do-
bry zarybek, lecz jak zaradzić
temu? Taryfy podnosić należy
jak najrzadziej. Pozostanie więc
usprawnienie i potanienie admi-
nistracji. Jednem z posunięć w
tej dziedzinie jest też uporządko-
wanie gospodarki warsztatowej,
do czego minister pzywiązuje
wielką wagę. Co do inwestycyj,
to potrzeby kolei są takie, że po-
winniśmy inwestować rocznie
pół miljarda. Niezadługo nadej-
dzie czas, gdy będziemy mogli
zaciągnąć pożyczkę na ten cel.

Jednak obecnie, jeżeli plan
finansowy rządu nie zawiedzie,
moglibyśmy asygnować na inwe-
stycje 230 miljonów. Pod wpły-
"wem dyskusji minister gotów jest
żądanie to zredukować do 222
miljonów. Być może, że sytuacja
ogólna nie pozwoli na wydanie
całej tej sumy, lecz jeżeli będzie
fnożliwość* jej wydania, byłoby
szkodliwe ograniczanie inwestycyj
z powodów formalnych.

Następnie Izba przystąpił do
budżetu Ministerstwa Robót
Publicznych. Referent pos. Paw-
łowski (Str. Chł.), przedstawiwszy
szczegółowo budżet, dowodzi, że
o wiele lepiej byłoby, żeby wy-
datki na bezrobotnych obrócić
na roboty publczne, aby tym
bezrobotnym dostarczyć pracy.

Pos. Bilak (Kl. Ukr.) zwrócił
uwagę na skonfiskowanie nume-
ru czasopisma „Diło*, zawierają-
cego przemówienie pos. Lewic-
kiego w Sejmie. Marszałek oświad-
czył, iż zwróci się w tych dniach
z listem do ministra spraw we-
wnętrznych, a także do premjera
z prośbą, aby zapobiegli na przy-
szłość tego rodzaju wypadkom i
żeby urzędnicy, którzy arogują
sobie prawo do zawieszania kon-
stytucji, zostali przykładnie uka-
rani. Następne posiedzenie jutro,
w czwartek o godz. 9, na.porząd-
ku dziennym budżet Ministerstwa
Sprawiedliwości, Oświaty i Reform
Rolnych.

Wyjazd posła Rauschera do Berlina.
BERLIN, 5.ll. (Pat.) Prasa, do-

nosząc o wyjeździe pos. Rausche-
ra do Berlina, podkreśla zgodnie,
że fakt ten pozwala oczekiwać

w najbliższym czasie zupełnego
dokończenia rokowań  polsko-
niemieckich w sensie zadawal-
niającym.

Rada państwa Rzeszy przyjęła umowę
haską.

BERLIN, 5. 2. (Pat). Rada
Państwa Rzeszy przyjęła dziś u-
mowę haską większością 48 gło-
sów przeciwko 6 głosom przy 12
wstrzymujących się od głosowa-
nia. Przeciwko umowie głosowali

przedstawiciele  Turyngji, Prus
Wschodnich, Branderburgji, Po-
morza i Sląska Dalnego. Wstrzy-
mali się od głosowania przedsta-
wiciele Bawarji i Meklemburg-
Schwerinu.
 

 

ŻYCIE KATOLICKIE.
Dyktatura Jugosławii
przeciw katolicyzmowi.

Zanosi się w Jugoslawji na
ciężkie walki religijne. Ogłoszo-
ne świeżo przez króla prawa
szkolne ograniczają prawa kato-
likėw ua rzecz prawosławnych.
Z tego względu zwrócił się Epi-
skopat katolicki do króla: z pro-
testem. Odpowiedzią na ten krok
Episkopatu jest nagonka prasy
rządowej serbskiej na Episkopat
i Kościół. Publicznie zarz6ta się
Episkopatowi zdradę stanu i dzia-
łanie na szkodę państwa.

Nagonka ta budzi w kołach
katolickich oburzenie. Daje mu
wyraz arcybiskup Zagrzebia Ks.
Bauer w publicznem  oświadcze-
niu. Stwierdza, że od lat 50, od-

kąd śledzi życie publiczne, nie
było tak gwałtownego i tak nie-
sprawiedliwego ataku na Kościół.
„Sprzymierzyły się — pisze sę-
dziwy Arcibiskup — ciemne siły
międzynarodowe, ażeby Kościół
katolicki w tym kraju zniszczyć”.

Jeśli dodamy do tego rozwią-
zanie katolickiego „Orła* isze-
regu stowarzyszeń oświatowych,
to pokaże się, że dyktatuta króla
Aleksandra. zwraca się przeciw
katolicyzmowi.
PiaKR

Drobne wiadomości.
Miss Europa.

PARYŻ, 4.Il (Pat). Tytuł miss
Europy A"miss Rn

PRZNUMZRATA: miesięczna 4zł.,

zagraniczne o 50 proc. drożej.
niem miejsca o 25 proc. drożej.

terminowe umieszczenie

za GiaiiiCcę m i.

Inszeń.  

 

= TEATR MIEJSKI Z. A. S. P.
= NA POHULANCE.

== Od piątku 7 lutego codziennie

== «Krakowiacy i Górale»
===: Opera narodowa W. Bugusławskiego i
== skiego. Muzyka Kurpińskiego w opracowaniu E. Dzie-
=== wulskiego. Režyserja iinscenizacja Z. Nowakowskiego.
ET Caikowicie nowa, bogata, artystyczna wystawa.
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z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zi. 4 gr. 60,

O6ŁOQSZC%iAŃ: za wiersz milim. przed tekstem 6 łam 35 gr., w tekście 40 gr., za
tekstem 10 łam. 10 gr. W numerach świątecznych oraz z ' rowincji o 25 proc. drożej,

Ogłoszenia cyfrowe, sk mplikowane i z zastrzeże-
Administracja nie bierze odpowiedzialności za

Konto czekowe w = K. a: M POL
1 awaEGEKA

MAS

J. N. Kamiń-

(
G

||

Tr
 

SENSACYJNA AFERA POLITYCZNA.
Afera, która cały Paryż trzyma w gorączkowem naprężeniu.—

Tajemnicze zniknięcie przywódcy paryskiej emigracji rosyj-
skiej.—Kim jest generat Kutiepow? — Porwany przez agentów
sowieckich—czy też dobrowoinie zbiegł do... Moskwy?—Sensa-

cyjne pogłoski i zeznania.

Paryż w lutym.

Paryż posiada w chwili obec-
nej sensacyjną aferę, która trzy-
ma w żywem naprężeniu zarówno
władze policyjne, jak iszerokie
koła towarzyskie. Chodzi tu o ta-
jemnicze zniknięcie generała Ku-
tiepowa, który wyszedłszy ran-
kiem ze swego mieszkania prze-
padł bez wieści. Napróżno szuka
go sztab najzdolniejszych detek-
tywów,—daremne są wysiłki naj-
czujniejszych reporterów dzien-
nikarskich. — Generał zaginął —
i tajemnica pozostaje niewyjaš-
niona.

Kim jest generał Kutiepow?
Jest to bardzo poważna osobi-
stość. — Zwłaszcza wśród emi-
grantów rosyjskich, przebywają-
cych obecnie w Paryżu, odgrywał
generał Kutiepow bardzo ważną
rolę, był bowiem naczelnym ko-
mendantem tak zwanego „związ-
ku żołnierzy. carskich*.—Związek,
ten jest najliczebniejszą i najsil-
niejszą organizacją wśród emi-
gracji rosyjskiej. — Skupia on w
sobie wszystkich byłych oficerów
carskich, którzy przebywają obec-
nie na wygnaniu w państwach
europejskich.—Na czele związku
stał do niedawna wielki książe
Mikołaj Mikołajewicz — i dopiero
po jego śmierci zosta! generał
Kutiepow,z początkiem ubiegłego
roku, jego następcą. — Zajmował
zatem generał Kutiepow bardzo
odpowiedzialne stanowisko—i dla-
tego też nagłe jego zniknięcie
wywołało olbrzymią sensację, oraz
mnóstwo najróżnorodniejszych do-
mysłów.

Podejrzenie padło oczywiście
w pierwszym rzędzie na agentów
komunistycznych. — Uzasadniono
to następującemi argumentami:
Generał Kutiepow był jako ko-
mendant „związku żołnierzy car-
skich* bardzo dla rządu sowiec-
kiego niebezpieczny i niewygod-
ny.—Wykazywał on na stanowisku
swem niezwykle silną energję —
pod jego kierownictwem znajdo-
wała się bowiem cała akcja pro-
pagandowa, prowadzona przez
emigrantów rosyjskich przeciwko
rządowi sowieckiemu. Agenci ko-
munistyczni chcieli zatem niewąt-
pliwie sprzątnąć Kutiepowa—i w
tym celu mogli go uprowadzić.

Na poparcie tych wniosków
znalazło się wkrótce wielu świad-
ków.—Niektórzy z nich twierdzą,
iż widzieli jak  funkcjdnarjusze
ambasady sowieckiej w Paryżu,
przebrani za policjantów, wsadzili
przemocą generała Kutiepowa do
przygotowanego auta i odwiežli
go w stronę ambasady sowiec-
kiej.—Zeznania te,—choć trudno
je do tej pory stwierdzić—wywo-
łały w Paryżu olbrzymie porusze-
nie. Część prasy paryskiej wystą-
piła z gwałtownęmi atakami prze-
ciwko ambasadzie sowieckiej—a
nawet niektórzy posłowie zapo-
wiedzieli wniesienie w tej sprawie
specjalnej interpelacjj w parla-
mencie francuskim.

Oburzenie stało się jeszcze
silniejsze, gdy wychodzące w Pa-
ryżu pismo rosyjskie „Wozrożde-
nie* doniosło, iż otrzymało od
anonimowego informatora list, w
którym ten zobowiązuje się wska-
zać miejsce, gdzie pochowane
zostały zwłoki zamordowanego
generała, jeśli otrzyma odpowied-

nią nagrodę pieniężną. Wiado-
mość ta podziałała elektryzująco.
Z prywatnych składek zebrano
momentalnie 100.000 franków—
i „Wozrożdenie" doniosło, że su-
ma ta zostanie bezzwłocznie wy-
płacona, jeśli anonimowy  infor-
mator udowodni prawdziwość
swych twierdzeń. Na razie jednak
brak odpowiedzi...

Z wielu stron dochodzą jednak
głosy, że generał Kutiepow znaj-
duje się do tej pory w ambasa-
dzie sowieckiej i trzymany tam
jest w silnie strzeżonej kryjówce.
Twierdzenia te popiera były se-
kretarz aimbasady sowieckiej w
Paryżu Biesiedowski, który poda-
je ponadto, iż agenci sowieccy
oddawna już planowali uprowa-
dzenie Kutiepowa.

"Nie brak jednak i innych po-
głosek, które na sensacyjną afe-
rę starają się rzucić zupełnie od-
mienne-światło. | -tak- twierdzą
niektórzy, iż generał Kutiepow
został wprawdzie porwany — ale
nie przez agentów sowieckich,
lecz,przez dawnych carskich ofi-
cerów, którzy chcieli się zemścić
na nim za krzywdy, doznane w
czasie, gdy Kutiepow dowodził
jeszcze czynną armją carską. Inni
wreszcie zdobywają się na jeszcze
bardziej sensacyjne domysły.
Gloszą mianowicie, że generał
Kutiepow porozumiał się bezpo-
średnio z ambasadą sowiecką w
Paryżu—i porzuciwszy cichaczem
dotychczasowych swych towarzy-
szy wrócił do... Moskwy, jako
zwolennik rządu sowieckiegol

Na poparcie tych twierdzeń
przypominana jest niezmiernie
ciekawa, analogiczna nieco „hi-
storja, która przed kilku laty ro-
zegrała się również na ulicach
Paryża. Chodzi tu o hr. Ignatiewa,
który za czasów Rosji carskiej
pełnił obowiązki attachć wojsko-
wego przy ambasadzie carskiej w
Paryżu. Po wybuchu rewolucji ko-
munistycznej pozostał hr. Ignatiew
w Paryżu — przyczem pod za-
rządem jego znajdował się spe-
cjalny fundusz pieniężny, należą-
cy do skarbca dawnej ambasady.
Emigranci rosyjscy zwracali się
nieraz do Ignatiewa z żądaniem
wydania tych pieniędzy—lgnatiew
jednak odmawiał, oświadczając,
iż fundusze zwróci tylko prawo-
witemu rządowi rosyjskiemu. Spór
na tem tle toczył się przez kilka
lat, — až wreszcie pewnego dnia
znaleziono nad Sekwaną samobój-
cę, przy którym znajdowały się
dokumenty, opiewaiące na nazwi-
sko lgnatiewa. (wierzono w to
samobójstwo — tem więcej, że
między dokumentami znaleziono
pożegnalny list, pisany własno-
ręcznie przez lgnatiewa. W nie-
długi czas potem nadeszły jednak
wiadomości, že hr. lgnatiew znaj-
duje się zdrów i cały w Moskwie.
Wraz z nim wywędrował oczy-
wiście do Moskwy również i fun-
dusz pieniężny...

Trudno jednak przypuścić, by
Ristorja hr. Ignatiewa dała się
zastosować do generała Kutiepo-
wa. | dlatego też sensacyjna ta
afera budzi w Paryżu bezustanne
zaiteresowanie, — i wszyscy cze-
kają z naprężeniem, czy uda się
ostatecznie rozświetlić tajemnicę,
która ją do tej pory otaczą.

Lt. KI.
 

 

Komunikat Stronnictwa Narodowego
W niedzielę dnia 9 lutego o godzinie 12'/, w sali Stowarzysze-

nia św. Zyty przy zaułku Kazimierzowskim Nr. 3 odbędzie się ogólne
zebranie kół dzielnicowych „Popławy i Nowy Świat".

Udział członków jest obowiązkowy. Sympatycy będą b. mile wi-
dziani.
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Losy Kkupiectwa
ww Wilnie.

INTERPELACJA KLUBU NARODOWEGO.

Posłowie Klubu Narodowego
złożyli wczoraj w Sejmie interpe-
lację do ministra skarbu w spra-
wie bezprawnego postępowania
organów władz skarbowych i szy-
kanowania przez nie sfer kupie-
ckich na terenie m. Wilna. Inter-
pelacja ta opiewa:

— „Na tle ogólnego przesile-

nia gospodarczego w Państwie, sy-

tuacja w Wilnie jest pod wzglę-

dem gospodarczym szczególnie

ciężka, co spowodowane jest wa-

runkami  miejscowemi. Polityka

władz skarbowych zupełnie nie li-

czy się z tym faktem, a nawet

przez swe postępowanie zaostrza

kryzys. przykładem

tego, jest tragiczny wypadek, któ-

ry niedawno miał miejsce w Wil-

nie.

Dnia 16 stycznia r.b. zmarł w

Wilnie tragiczną śmiercią znany

na terenie Wilna kupiec branży

kolonjalnej Jan Bukowski. Cieszył

się on powszechnie opinją człowie-

ka solidnego i uczciwego w  inte-

resach. Wskutek zastoju w bandlu

nie mógł on uiścić się z zaległych

podatków, co spowodowało doku-

czliwe szykanowanie go ze strony

Urzędu Skarbowego II, a specjal-

nie przez naczelnika tegoż p. Zu-

brzyckiego. Na parę dni przed

tragicznymi wypadkiem, zjawił się

w sklepie p. Zubrzycki, przyczem

pozwolił sobie na tego rodzaju

uwagi, że po jego wyjściu, Ś. p.

Bukowski powiedział do swego oto-

czenia, iż chyba tego wszystkiego

nie przeżyje.

Również w cbwili zgonu, już po

Wymownym

 

zażyciu trucizny, skarżył się, że

nie może dłużej wytrzymać cięża-

rów i w kartce, którą zostawił,

wspomina o Zubrzyckim. Ten stra-

szny wypadek nie powstrzymał

przedstawicieli urzędu skarbowego

przed dalszemi krokami i już po

zgonie zjawił się urzędnik skarbo-
wy z policją, aż dopiero interwen-

cja brata zmarłego, powstrzymała
zapał sekwestratorów.

Opisany wypadek jest tylko

najjaskrawszym przykładem syste-

mu szykan, stosowanych do kup-

ców na terenie m. Wilna przez or-

gany władz skarbowych. Władze

te nie biorą zupełnie pod uwagę

szczególnie ciężkiego położenia

miejscowego kupiectwa i niemoż-

ność uiszczenia podatku, utożsa-

miają z uebylaniem się od zapła-

cenia tegoż. Władze skarbowe,

przez swoje częstokroć nietaktowne

postępowanie, narażają na duże

straty kupców, przyczyniając się

do pogorszenia położenia”.

„Wobec tego podpisani zapytu-
ja p. ministra skarbu:

1) Czy wiadome mu są oko-
liczności, które spowodowały tra-
giczny zgon ś. p. Bukowskiego?

2) Czy wyciągnął, lub zamie-
rza wyciągnąć z tego konsekwen-
cje w stosunku do winnych urżę-
dników? :

3) Co zamierza przedsięwziąć,
by na przyszłość zapobiec szyka-
nowaniu sfer „kupieckich przez
organy władz skarbowych? oraz

4) Czy i jakie zarządzenia za-
mierza wydać celem ulżenia cięż-
kięrtu położeniu handlu w m. Wil-
nie?

da prasy.
Biedny Mickiewicz.

„Słowo Polskie” entuzjazmuje
się Tuwimem i jego poezją, pi-
sząc między innemi też tak:

„Tuwim jest więcej popularny, niź
czytany i rozumiany. Przyczyna: w tru-
dności jego poezji.  Łatwizna jest
zawsze cechą małości. Wielkość pi-

sarza stawia wymóg wielkości czytel-
nika“.

„Latwizna (sic) jest zawsze ce-
chą malošci" .— biedny Mickie-
wiczi

Żydowska „demokracja”.
Żydzi są w Polsce wielkimi

„demokratami”. Nawet demo-
krację P. P. S. czasem krytykują.
Oczywiście z tego względu są
za parlamentaryzmem, a przeciw
„dyktaturze mniejszości” itp. To
w Polsce! A w Palestynie?... Od-
powiedź na to pytanie daje nam
artykuł „Nowego Dziennika”, do-
wodzący, że — Palestyna jeszcze
nie dorosła do parlamentaryzmu.

„Weźmy — pisze „Nowy Dziennik—
postulat Rrabów o parlamentarnej de-
mokracji w kraju. Na czem może się
ona opierać? Mieszkańcy Palestyny
składają się z dwóch nierównych części:
80 procent przywykłych jest w życiu
społecznem do władzy autokratycznej,
pozbawionej społecznej opinji i kon-
troli, a zajedwie 20 procent, żydzi, or-
ganizują swoje instytucje w mniej lub
więcej demokratycznym duchu. Te 80
procent decydują o polityce 1 gospo-
darce 20 miast, które przedstawiają
straszliwy obraz braku społecznej od-
powiedzialności, nędzy i niedosłatku,
osobistej dyktatury, interesów rodzin-
nych i dynastycznych, w przeciwień-
stwie do interesów ogółu. Przedstawiają
one obraz korupcji, braku wykształce-
nia i wszechwładnych średniowiecznych
stosunków. Czy więc można na takiej
podstawie zbudować w tej czy innej
formie organ demokratyczny? Czy kon-
słytucja zdoła w jakiejkolwiek mierze

 

zmienić spróchniałe postawy tego gma-
chu, jeśli nie rozpoczniemy od samych
fundamentów?"

Nie! Odpowiada „demokra-
tyczny” organ sjonistycznyl. A
więc niech 80 procent ludności
dalej będą pozbawione prawa de-
cydowania o losach kraju! Niech
o nich decyduje wola jednego
człowieka, ulegającego presji zni-
komej mniejszości żydowskiej!...

Sanacja a gen. Primo de
Rivera.

Prasa sanacyjna ma kłopot z
jen. Primo da Riverą! Jak się do
tej sprawy wziąć? Z której stro-
ny? „Kurjer Czerwony* pisze, że
w jenerale Primo ustępuje

„Z areny hiszpańskiej nie dyktatu-
ra, ale jeden z jej aktorów, bynajmniej
nie najważniejszy. Indywidualność dość
mierna i nie nazbyt zręczna, acz oży-
wiona uczciwością patrjotyczną. Indy-
widuałność, która przegrała i która
miała odwagę rrzyznać się do przegra-
nej. INa tem polega rys jego niewątpli-
wej wyjątkowości...”

„Iluż naszych doszczętnie zgranych
koryfeuszów sejmowych, |Iluż naszych
męzów stanu nie mających w swym re-
jestrze nic, prócz win i klęsk, mogło-
by uczyć się od tego dyrnisjonowanego
dyktatora odwagi i szczęrości w spo-
rządzaniu własnego rachunku sumienia".

Dlaczegóż to los. jen. Primo
de Rivery ma być lekcją dla
„koryfęuszów sejmowych", a nie
dyktatorów?

Jeszcze lepiej poucza swych
Czytelników „Kurjer Wileński".

„Ustąpienie gen. Primo ce Rivery
w żadnym razie nie można uważać za
kryzys dyktatury; jest to najzwyklejsza
likwidacja przeżytej formy monarchii
PEAR którą chciał wskrzesić król
Alfons XIII".

A Woldemaras?
mial swego Alfonsa?

Czy także

A .

Głos francuski przeciwko dyktatorom.
Francja zasadniczo lęka się

w krajach, które ją bliżej intere-
sują przykrych niespodzianek
związanych z dyktaturami. To też
zbliżony do ministerstwa spraw
zagr. „Le Temps" paryski, pomi-
mo, że Primo de Rivera był dla
Francji usposobiony przychylnie,
daje wyraz swoim obawom wobec
eksperymentów  dyktatorskich.
Wskazuje, iż w kraju dotkniętym
rozterkami nie jest zbyt trudno
zdobyć władzę dyktatorską. „Gdy
się dysponuje siłą—pisze—wystar-
czy mieć śmiałość użycia jej w
chwili najsposobniejszej.

Trudność polega na tem, aże-
by wyjść ze stanu dyktatury, gdy
się ją wprowadziło było i powró-

 

cić do prawowitego porządku pó*
litycznego, skoro się  zniosło
wszelkie reguły konstytucyjne i
parlamentarne. Doświadczenie u-
czynione przez gen. Primo de
Riverę potwierdza naogół, że
wszelka dyktatura jest skazana
przy obećńem stadjum ewolucyj-
nem na zużycie się mniej lub
więcej szybkie, na kryzys poli-
tyczny i ekonomiczny — na kata-
strofę.

Nie można bezkarnie zapoz-
nawać ducha wolności, który po-
zostaje — bez względu na to, co
się „niekiedy mówi — wielką siłą
moralną społeczeństawa  współ-
czesnego".

2 TE NA

Polska na czele wszystkich narodów.
Budżet p. Prezydenta Rzeczypospolitej.

Sprawozdanie komisji budże-
towej o budżecie Prezydenta
Rzeczypospolitej zawiera niektóre
ciekawe cyfry.

Budżet ten wynosi w wydat-
kach 4,578,896 zł., czyli o 715,953
zł. więcej niż w roku bieżącym.

Dla porównania warto podać,
że preliminarz budżetu Prezyden-
ta na rok 1926 wynosił 1,948,600 zł.
W preliminarzu na rok 1926

uposażenie Prezydenta wynosiło
108,000 zł. Obecnie na uposaże-
nie Prezydenta preliminuje się
300,000 zł.

Sprawozdanie komisji przyta-
cza cyfry porównawcze budże-
tów prezydentów innych państw

w przeliczeniu na złote. Cyfry
te są następujące:

Polska . 4.578.896 zł.
Czechosłowacja  3.934.820 „
Stany Zjednoczone 3.898.000 „
Niemcy . 22.000.000 ,
Francja 1.379.000 „

Polska więc przoduje. Prezy-
dent Rzeszy:niemieckiej ma 2
samochody, u nas—22.

Klub Narodowy zgłosił do te-
go budżetu poprawki oszczędno-
ściowe na sumę 183.000 zł., pra-
wie wyłącznie z wydatków repre-
zentacyjnych.

Wniosek został odrzucony.
Znać pana po cholewach.
 

Panu Bogu świeca a djabłu ogarek.
Wywiad z ks. Metr. Szeptyckim o rewindykacji kościołów.

Rządowy organ „Dzień Polski”
zamieścił świeżo bardzo znamien-
ny wywiad z Ks. metrop. Szep-
tyckim w sprawie rewindykacji b.
kościołów katolickich, które w w.
19 zabrała Rosja carska na cele
schizmy... Wywody Ks. metrop.
Szeptyckiego można — przy ca-
łym szacunku dla Dostojnika Ko-
ścioła — określić jako kołowanie
koło „drażliwej” sprawy, byle
tylko nie powiedzieć otwarcie, że
w tej akcji Kościół grecko-kato-
licki (unicki) nie chce brać ra-
zem z Episkopatem łacińskim
udziału.

— „Nikogo—oświadczył ks.
Metropolita Szeptycki —nie upo:
ważniałem dotychczas—do wy-
powiadania się w mojem imie-
niu w tej sprawie. Wprawdzie
pewne zagraniczne sfery kato-
lickie zainteresowały się tą kwe- -
stją. Pytano mię o zdanie. Nie
oglaszalem jednak dotąd mego
punktu widzenia. Akcesu zresztą
zgłosić nie mogłem,bo stosun-
ki obecne nie przewidziały.me-
go uczestnictwa, czy zaintere-
sowania w kościelnych spra-
wach Wołynia, naprzykład, czy
dawnego Podola. .A w każdym
razie zważywszy różne okolicz-
ności, nie byłbym mógł go
zgłosić"...
Dlaczego? Bo— odpowiada ks.

metropolita Szeptycki—gdyby re-
windykacje

„doszły do skutku, boję się, by
rewindykacje nie pierwszy, ale
tylko ten ostatni miały rezul-
tat, (t. j. odruch ludności pra-
wosławnej przeciw katolikom).
Wydaje mi się, że nasze stano-
wisko zgodne jest z rzymską
powściągliwościa. Zresztą my-
ślę, że -nie obce są te argu-
menty  Najprzewielebniejszym
ks. biskupom łacińskim, zain-
teresowanym w tej sprawie,
myślę bowiem, że tak zwana
„tewindykacja", jest w ich
oczach prostą demonstracją
prawniczą, aby przedawnienie
nie uprawniło dawniejszych
czynów rządu rosyjskiego. W
interesie wszystkich dobrzeby
było, aby opinja lepiej ten
punkt zrozumiała, niż to obec-
nie zdaje się czynić”.
Z enuncjacyj polskiego Epi-

skopatu wynika, że sprawa ma
nie tylko „demonstracyjne" zna-
czenie, Chodzi o coś więcej! Cho-
dzi o naprawienie krzywdy wyrzą-
dzonej katolikom przez rządy car-
skie i danie katolikom kościołów,
które do nich przed wiekiem na-
leżały, a których potrzebują. Wy-
wiad Ks. Metrop. Szeptyckiego,
niestety, nie uwzględnia tego
punktu widzenia.

W SPRAWIE KRYZYSU ROLNEGO.
Niemcy już przed wojną zo-

rjentowali się, że koszta produk-
cji zbóż chlebowych w Europie
nie wytrzymują konkurencji z
kosztami ich produkcji zamor-
skiej. Kanada, Frgentyna, Stany.
Zjednoczone, Nowa  Zelandja,
Australia przy ogromnych jeszcze
wolnych przestrzeniach pod upra-
wę rolną, przy o wiele dalej idą-
cem zmechanizowaniu gospodarki
rolnej, produkują zboże taniej od
nas. Dzięki tej orjentacji, zwró-
cili już wówczas Niemcy swą go-
spodarkę wiejską na tory hodo-
wlane. Osobliwie szybko rozwi-
nęła się u nich hodowla trzody.
Jeżeli dziś mimo wszystko forsują
Niemcy u siebie produkcję zbo-
żową, to czynią to świadomie nie
ze względów gospodarczych, a
z wymogu militarnej samowy-
starczalności.

Konkurencja zamorska jest
tylko jedną z przyczyn dzisiej-
szego kryzysu zbożowego w Euro-
pie. Drugą bodaj ważniejszą przy-
czyną krytycznego położenia na
rynku zbożowym Europy, to
zmniejszenie się konsumcji zbóź
chlebowych. Zmniejszenie to na-
nastąpiło dość powszechnie w
Europie i poza Europą, dzięki
zmiańie w odżywianiu się lud-
ności.

Rozpowszechnia się coraz
większe spożycie mięsa, słoniny,
nabiału, jaj, warzyw, owoców, ko-
sztem dotychczasowego spożywa:
nia zbóż 'chlebowych.

Kiedy zeszłego roku na łamach
„Dziennika Wileńskiego” zwróci-
łem na ten moment gospodar
czy uwagę, głos mój był niemal
odosobniony; dziś już coraz czę
ściej prasa fachowa i codziefińa
podkreśla to zjawisko ekonoinicz-
ne. Zmiana w odżywianiu ludnoś-
ci nastąpiła z dwu powodów:
przesunięcie się ludności do
miast, gdzie ludność daleko wie-
cej spożywała i spożywa pro-
duktów zwierzęcych i drugie —
podniesienie się stopy życiowej
po wojnie światowej u nas lud-
ności wogóle.

( nas w Polsce wieś do tej
pory zapycha się chlebetn i kar-
toflami, ałe braku chleba, jak
przed wojną było na, przednówku,
już się nie odczuwa. Woda z mle-

kiem już gospodyninie krasi klu-
sek lub kartofli, ale pełnem mle-
kiem, albo słoniną.

Kawał mięsa nie jest już dziś
rzadkością na stole naszego wie-
śniaka, a tem bardziej robotnika
miejskiego lub fabrycznego.

Spożycie zbóż chlebowych w
Polsce nie zmniejszyło się tak
wyraźnie jak na zachodzie. gdyż
mimo większego spożycia pro-
duktów zwierzęcych osobliwie w
miastach, kartofle zostały zastą-
pione w części zbożem  chlebo-
wem.

Więc skąd w Polsce nadmiar
zbóż chlebowych i kryzys zbożo-
wy na rynkach wewnętrznych?
W roku 1927 przywóz zbóż

chlebowych (pszenicy i żyt) prze-
wyższał wywóz o 397,180 ton. W.
1928 o 325,596 ton, a dopiero w
1929 wywóz przewyższał przywóz
o 173413 ton. (obrachowalem
przywóz i wywóz mąki, przera-
chowując na ziarno). Regularnie
mamy przywóz znaczny pszenicy
i mąki , szennej, natomiast przy-
wóz żyta stosunkowo nieznaczny,
ale w latach 1927 i 1928 przewa-
żał jednak i przywóz żyta nad
wywozem, a dopiero w 1929 roku
wywóz żyta pokrył i przewyższył
znacznie przywóz zarówno żyta
jak i pszenicy łącznie z mąką.
Do tej pory obroty zewnetrznego
rynku żytniego były nieżnacznie
stosunkowo, jak zaznaczyłem,
gdyż sięgały zaledwie najwyżej
kilkudziesięciu tysięcy ton rocz-
nie i dopiero w 1929 wywóz żyta
sięgnął przeszło 200 tys. ton.
Wobec tych cyfr zapyta żnowu
słusznie niejeden, skąd u nas
nadmiar zbóż chłebowych? jaka
przyczyna tak ogromnego spadku
cen na zboże? Į

Zagadnienie trudne, złożone
i nie da się uzasadnić ściśle tylko
czynnikami ekonomicznemi. Ale
zwróćmy się do czynników go-
spodarczych. Podaż na rynku
światowym zbóż chlebowych prze-
wyższa w przybliżeniu o ', za-
potrzebowanie konsumcji, to na-
turalnie oddziałało i oddziaływuje
na uksżtałtowanie się cen zboża
wogóle, a tem samem nie bez
wpływu na ceny zbożowe w Pol-
sce, w kierunku zniżkowym. Z--
pas zbóż z 1928 r. okazał się

MR) A) MA) MRRC)
większy wzPolsce, niż przypusz-
czano nie bacząc na klęskę nie-
mal głodową u nas w Wileńszczyź-
nie.

Urodzaj tymczasem w 1929 r.
wypadł pomyślnie i to razem
wzięte, mimo znacznego wywozu,
ponad przywóz, nasyciło i prze-
syciło nasze rynki wewnętrzne,
co naturalnie oddziałać musiało
zniżkowo na ceny zbóż.

Niedostateczny rozwój hodo-
wli nie ułatwia zużytkowania nad-
miaru zboża, wobec czego nagro-
madza się ono u producentów i
tworzy przymusowe zapasy zbra-
ku zbytu i cen odpowiednich.

Brak kredytu w rolnictwie, a
zatem i brak gotówki zmusza
rolnika do zbywania zboża za
wszelką cenę,—trzeba płacić po-
datki, trzeba płacić robotnika i
parobków, trzeba płacić wzięte
na kredyt nawozy i narzędzia
lub maszyny rolnicze, trzeba z
czegoś żyć, chować dzieci, trze-
ba pchać dalej taczkę warsztatu
rolnego. Ta przymusowa podaż
obniża ceny na nasyconym ryn-
ku jeszcze więcej.

Ceny spadły znacznie poni-
żej kosztów produkcyj. Już dziś
nietylko folwarczny rolnik upada
gospodarczo, ale i drobny zaczy-
na wyraźnie to odczuwać, kiedy
znacznie więcej swych plonów
musi oddać na podatki w gotów-
ce, za buty lub przyodziewek, za
wzięte nawozy, narzędzia, żelaz-
stwo i t. p.

Premje wywozowe nawet zwięk-
szone, sprawy zasadniczo nie ura-
tują. Zresztą cóż to są premje—
przesunięcie gotówki z jednej
gałęzi gospodarstwa narodowego
do drugiej, kiedy w Polsce każdej
gałęzi brakuje tej gotówki i to
bardzo. Projektowane zakupy na
rynkach wewnętrznych względnie
od producentów przez organy
państwowe też sprawy radykalnie
nie uleczą — to są plastry łago-
dzące, które niedomagan gospo-
darki państwa nie leczą.

Dła wyjścia z tej sytuacji
gospodarstwo rolne w Europie
środkowej i zachodniej winno
zwrócić się na tory hodowlane,
co już na zachodzie zrozumiano
i podjęto. W tym też kierunku
winna pójść i gospodarka rolna
w Polsce.

Osobliwie to do zalecenia na-
szym wojewódzctwom  wschod-
nim, a w pierwszym rzędzie Wi-
leńszczyźnie,  Nowogródczyznie,
Polesiu i wschodniej połaci Bia-
łostockiego. Znaczne przestrzenie
i pastwiska pozwalają na rozwój
hodowli bydła i owiec. Klimat

Ćrmmi
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względnie wilgotny wskazuje na
uprawę roślin pastewnych, co ra-
zem tworzy pomyślne warunki
dla rozwoju hodowli. Niemniej
wskazaną jest hodowla trzodyi
drobiu osobliwie gęsi (pastwiska
i wody). Drobienie się własności
ziemskiej tym ostatnim gałęziom
gospodarki hodowlanej daje nie-
uszczuploną możność rozwoju.

Następnie gospodarz wiejski
winien więcej rozwinąć u siebie
ogrodnictwo, sadownictwo i
pszczelnictwo, co osłabi, poza
hodowlą dzisiejszą, jednostron-
ność zbożową gospodarki naszych
rolników, przeto da im fwiększą
statystykę gospodarczą.

Poczynania te jednak bez ka-
pitału względnie kredytu długo-
i krótkoterminowego rolnego, bę-
dą niedostateczne.

Ogałacanie rolnika z ostatnie-
go grosza przy pomocy śruby
podatkowej, a nieraz i ze środ-
ków dalszej produkcji działa za-
bójczo. Wogóle rozmiar, system
i procedura podatkowa musi
uledz szybkiej i gruntownej zmia-
nie, jeżeli nie ma stać się niszczy-
cielem naszego życia i rozwoju
gospodarczego tak w rolnictwie,
jak wprzemyśle i w handlu.

lluż to pierwszorzędnych fa-
chowców,. importowanych z za-
granicy, zwracało naszym czynni-
kom decydującym na to uwagę,
ilu ludzi fachowych w kraju pod-
nosiło tę sprawę.

Prasa, Sejm, ludność cała, ko-
łacze o to i narzeka bez przerwy.
Wreszcie nasze czynniki rządzące
tę sprawę uznają. A system trwa
i niszczy kraj ekonomicznie, za-
bija inicjatywę, przedsiębiorczość,
osłabia ducha, zniechęca.

Wracając do bezpośredniego
omawiania sprawy, winienem pod-
kreślić jeszcze konieczność ure-
gulowania i uporządkowania na-
szego handlu produktami gospo-
darki wiejskiej. Trzeba przyznać,
że w tym względzie dużo i celo-
wo rozpoczęto, co naturalnie nie
omieszka dać dodatnich rezulta-
tów, ale samo kwestji nie ura-
tuje.

Zapewne należałoby tu pod-
kreślić jeszcze fachowe wyrobie-
nie i uświadomienie rolników i
wiele innych czynników, współ-
działających z naszą reformą rol-
ną i ustabilizowaniem polityki
rolnej.

Błędy naszej polityki agrarnej,
a w szczególności celnej, trakta-
towej i komunikacyjnej są wprost
kapitalne i gruntownie szkodliwe.

Dr. J. Pawłowski.
 

 

Sąd inteligencji litewskiej w Koszedarach
nad królem Jagiełłą.

Wielkiego Księcia Litwy Króla Polski oskarżono
o wprowadzenie katolicyzmu w Litwie.

Žadano dła niego Kary śmierci i skreślenia z historji Litwy.

Wielką popularnością wLitwie
jak pisze „Dzień Kowieński* cie-
szą się obecnie tak zw. „sądy
społeczne" — „wisuomenes teis-
mas“ mające charakter wielkiej
publicznej dyskusji na różne aktu-
alne zagadnienia i palące tematy
doby współczesnej.

Odbywają się one zgodnie z
trybem przewodu sądowego w
sądach państwowych, a więc z
odczytaniem aktu oskarżenia, sę-
dziami, oskarżycielami, obroną,
przemówieniami stron i wyro-
kiem.
W sądach tych chętnie biorą

udział również wybitni działacze
społeczni, profesorowie, młodzież
akademicka. Nie tak dawno np.
w Ulniwersytecie w Kownie odbył
się taki sąd nad współczesną mło-
dzieżą litewską, innym znów ra-
zem przed improwizowanym try-
bunałem stanęła współczesna ko-
bieta litewska.
W gimnazjum litewskiem w

Kiejdanach miała się odbyć pu-
bliczna rozprawa sądowa nad
Konradem Wallenrodem, jak się
zdaje, jednak nie doszła ona do
skutku. Dowodem niezwykle za-
ostrzonego pragnienia opinii li-
tewskiej rozwiążywania różnych
zagadnień jest różnorodność te-
matėw. Np. niedawno na ławie
oskarżonych, w gmachu gimnaz-
jum żeńskiego w Szawlach, za-
siadła nawet... krowa litewska.

Oczywiście, ciekawa ta dy-
skusja została zainicjowana ce-
lem popularyzowania wiedzy rol-
niczej.

Nie chciały, jak widać, pozo-
stać w tyle za ogólnym prądem
również Koszedary, które atoli
obrały dla swego sądu temat
zgoła osobliwy. W końcu grudnia
ub. roku miejscowa inteligencja

litewska urządziła proces-monstr,
którego niesamowita atmosfera
przypominała średniowieczne pro-
cesy przeciwko heretykom.

Herezją na sądzie koszedar-
kim była unją polsko-litewska,
ofiarą zaś całopalenia — pamięć
lub też, być może, (wyrok, jak
się zdaje, jeszcze nie jest ogło-
szony), podobizna króla Jagiełły.

Już na kilka dni przed sądem
zostały  rozlepione  ogłoszenią,
oznajmiające, iż 22 grudnia Roku
Pańskiego 1929 w mieście Kosze-
darach odbędzie się „sąd naro-
dowy nad W. Ks. Litwy i Królem
Polski Jagiełłą, oraz jego dorad-
cą Wajdelotą“.
W oznaczonym dniu po nabo-

żeństwie publiczność zaczęła się
gromadzić na stacji kolei że-
lazne.

Przeznaczona dla rozprawy Sa-
la Ill klasy była przyozdobiona
chorągiewkami i jedliną. Na ścia*
nach—portrety Kiejstuta, Witolda
i Olgierda. Przed dużym stołem
ustawiono w dwa rzędy krzesła,
na stole, przykrytym  zielonem
suknem, stosy książek i dzwonek.

O godż. 3 p. p. rozpoczęła się
tozprawa sądowa.

Na sali tłok. Ci, co nie mogli
dostać się do wewnątrz przyglądają
się przez okna. Krzesła żajęła
miasteczkowa i okoliczna inteli-
gencja litewska.

Za stołem zasiedli sędziowie:
jako prezes, inspektor szkół po-
wiatu Trocko-Koszedarskiego oraz
członkowie sądu: komendant Ko-
szedar, naczelnik powiatu, sekre-
tarz inspektora, nauczyciel i inni.
Tudzież zasiedli obaj sekretarze:
organista Kaweckis i nauczyciel
Glauberson z żydowskiej szkoły
początkowej. Pierwszy ze strony
oskarżenia, drugi—obrony.  
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Oskaržali naoczyciel Karwells,
sędzia šledczy oraz jego pomoc-
nik.
W obronie króla Jagiełły sta-

nęli miejscowy sędzia Kosakaitis
adwokat Ajroszus oraz niejaki
Morkunas..

Akt oskarżenia spisano w
imieniu ludności powiatu Trocko-
Koszedarskiego. Podług niego,
król Jagiełło zostaje oskarżony
o zamordowanie Kiejstuta, pod-
danie się wpływom polskim, co
spowodowało przyłączenie Litwy
do Polski oraz obecną utratę
Wilna i wreszcie wprowadzenie
w Litwie katolicyzmu.

Oprócz tego królowi wytoczo-
no powództwo cywilne za znaj-
ującą się dzisiaj w rękach pol-
k: Wileńszczyznę i zażądano,

by Polacy, jako jego potomko-
wie, zwrócili Litwinom Wilno w
terminie do dnia 27 październi-
„ka r. b.

Po odczytaniu aktu oskarżenia
z mowami wystąpili przedstawi-

ciele oskarżenia. Wszyscy mówili
bardzo długo. Ludowy nauczyciel
Karwelis,
usiłował udowodnić winy króla
nie tyle rzeczowemi argumenta-
mi, ile obfitą gestykulacją i pod-
niesionym głosem. W końcu żą-
dał kary śmierci i skreślenia Ja-
giełły z historji Litwy.

Następnie kolejno występowali
trzej obrońcy, każdy przemawia-
jąc spokojnie, krótko i treściwie.

Oskarżyciele i obrońcy po
kilka razy powtarzali swe wywo-
dy. W końcu rozprawy wystąpił
z pośród publiczności dyrektor
miejscowej szkoły rzemieślniczej,
wzburzonym głosem usiłując oba-

"lić dowody obrońców.
Na sali panował całkowity

spokój. Cała rozprawa trwała bli-
sko siedem godzin i została za-
kończona dopiero o godz. 11 wie-
czorem. :

Wyrok postanowiono ogłosić
ża miesiąc, dotąd jednak jakoś
nic o nim nie słychać. Fil.

  

KRAKÓW W OBRONIE WOLNOŚCI PRASY.
Ubiegłej niedzieli odbyło się

w Krakowie zebranie zwołane sta-
raniem Związku Dziennikarzy pol-
skich, przy współudziale licznych
zebranych przedstawicieli litera-
tury, nauki, palestry, Sejmu i Se-
natu. Było ono dowodem, że mi-
mo obowiązującego teroru pra-
sowego, niezależna myśl polska i
katolicka w Krakowie nie zamar-
ła. Zebranie zagaił prezes Zwią-
zku p. Karol Hubert Rostworow-
ski, który przedstawił przebieg
sprawy znićsieniadekretu prasowe-
go na terenię ciał ustawodawczych,
nadmieniając, że w chwili obec-
nej znajduje się uchwalona przez
Sejm nowela nakładająca obo-
wiązek na władze wykonawcze,
zniesienia dekretu prasowego,
oraz że w Senacie istnieją ten-
dencje do odwleczenia tej chwa-
ły, by przedłużyć żywot dekretu
tego na dalszych kilka miesięcy.

Z kolei zabrał głos redaktor
dr. Warchałowski, omawiając ni-
szczycielskie w skutkach swych
oddziaływanie dekretów praso-
wych na dziennik. Mówca doma-
gał się w imieniu prasy, by w

W razie kolizji z prawem prasowem,
przysługiwały jej te uprawnienia,
jakie przysługują każdemu zwy-
czajnemu przestępcy. Przestęp-
stwo winno być sprecyzowane
jasno i ściśle. Dekret prasowy
jednak nie precyzuje charakteru
przestępstwa i daje skutkiem te-
go władzy administracyjnej pole
do niesłychanie szerokiej i do-
wolnej interpretacji.

Przed wprowadzeniem dekre-
tu prasowego cenzorem był pro-
kurator, a zatem jeden z orga-
nów współdziałających w wymia-
rze sprawiedliwości. Obecnie na-
tomiast funkcje te pełni urzęd-
nik bezpieczeństwa a więc organ
administracji politycznej, będący
wykładnikiem  nietyle interesów
ogólnych, państwowych, społecz-
nych, ile interesów systemu rzą-
dowego i obozu chwilowo będą-
cego przy władzy. *

Od chwili wprowadzenia de-
kretu bywają częste wypadki, że
w pół godziny o wydaniu pierw-
szego numeru zjawia się policja,
by zabrać cały wydrukowany za-
pas dziennika, oraz pośpiesznie
przez administrację ekspedjowa-
ny nakład. Ponieważ w myśl de-
kretu władza cenzorska ma 24
godzin czasu na wskazanie wy-
dawnictwu artykułu czy też ja-

Z życia umysłowego
w Poznaniu.

I. Bibljoteka Raczyńskich
i jej twórca.

Wytężona praca Poznania nad
podniesieniem dobrobytu, silnie
pulsujące życie gospodarcze, któ-
rego najświetniejszym dowodem
była Wystawa Powszechna, nie
tamują bynajmniej działalności
naukowej i kulturalnej. Instytucje
naukowe, jak Uniwersytet -prze-
dewszystkiem, Towarzystwo Przy-
jaciół Nauk, Archiwum Państwo-
we, Bibljoteki Uniwersytecka i Ra-
czyńskich, są nietylko ogniskami
życia naukowego, ale również śro-
dowiskami twórczej pracy nauko-
wej. Rok rocznie na rynku księ-
póz ukazują się gruntowne
zieła z pod piór profesorów na-

szego Uniwersytetu, lub ich wy-
chowańców. Sprawozdania ż pra*
ty haukowej na jednem tylko po*
lu historji — to pożycje poważne.

Dziś rozpoczniemy nasż prże-
glad od Bibljoteki Raczyńskich.

ależy się to pierwszeństwo ż
wielu wzžglądow, pfzedewszy-
stkiem dlatego, że jest to insty-
tucja najstarsza i w r. ub. świę-
ciła stulecie swego istnienia, a to
nietylko zwykłym w tych oko-
licznościach obchodem, ale rów-
nież dzielem dyrektora Bibljoteki,
dra Andrzeja Wojtkowskiego. Z
jego gruntownej i ciekawej pracy
p. t. Edward Raczyński i jego
dzieło, poznajemy nietylko życie
i czyny fundatora Książnicy, ale
dowiadujemy się dużo o prze-
szłości Wielkopolski i jej walkach
o utrzymanie bytu narodowego.

Niestrudzony żywot Raczyń-
skiego, wypełniony wytężoną pra-

kiejkolwiek innej wiadomości, za-
wierających treść przestępczą,
wydawnictwo pisma nie ma czę-
sto możności wydrukowania da-
nego numeru bez inkryminowa-
nia artykułu.

W ustawie prasowej, która za-
stąpi obecny dekret, powierzoną
być powinna cenzura prokurato-
rom i zniesiony winien być prze-
dewszystkiem przepis o 24 go-
dzinnem wyczekiwaniu.

Z pośród mówców, którzy prze-
mawiali na zebraniu, wymienić
należy jeszcze prof. Konopczyń-
skiego, który przytoczył szereg
przykładów rażącego postępowa-
nia władz wobec prasy, jak. np:
„Jagrym - Maleszewskiego, któ-
ry w sądzie popisuje się dep-
taniem dzienników, posła Puchałki,
który przedstawił stanowisko Sej-
mu w kwestji wolności prasy, dalej
mecenasa Bolesława Rozmaryno-
wicza, przemawiającego na temat
konieczności wyeliminowania Są-
du przysięgłych od orzecznictwa w
sprawach prasowych ks. senato-
ra Ludwika Kasprzyka, informu-
jacego zebranych o zakulisowych
machinacjach na terenie senatu
w sprawie zniesienia dekretu pra-
sowego". Nakoniec zebrani u-
chwalili rezolucję następującej
treści: s

Zgromadzenie Obywatelskie,
zwołane z inicjatywy Związku
Dziennikarzy Polskich w Krako-
wie, w dniu 2 lutego 1930, dla
omówienia sprawy wolności prasy:

1) wyraża przekonanie, że de-
krety prasowe z 10 maja 1927 r.
krępują swobodę prasy polskiej
daleko ponad potrzebę, podykto-
waną interesem państwa, a nie-
stosowanemi i nieprzemyślanemi
rygorami utrudniają jej dzialal-
ność i narażają na materjalne
straty.

2) zwraca się do Senatu
Rzplitej z prośbą o jak najszybsze
uchwalenie noweli o „Dzienniku
Ustaw*, która oswobodzi prasę z
krępujących ją więzów.

3) zwraca się do komisji pra-
wniczej Sejmu z prośbą o jak
najszybsze wniesienie na plenum
Izby projektu nowej. jednolitej
ustawy prasowej, któraby w pełni
strzegąc interesów publicznych
nie utrudniała działalności i ro-
zwoju prasie.

cą na różnorodnych polach życia
narodowego, jest najdoskonalszym
przykładem tego łączenia działal-
ności gospodarczej i umysłowej.
Podniesienie dobrobytu i kultury
duchowej — oto hasła Raczyń-
skiego. W młodości — żołnierz
napoleoński i strzelec legji wiel-
kopolskiej; jako mąż dojrzały, w
czasach powstania listopadowe-
go — dyplomata, zabiegający w
sprawach polskich u dworu ber-
lińskiego. Potem w słynnej mo-
wie królewieckiej do króla, bronił
spraw polskich. Jego zasługom
w znacznym stopniu, należy przy-
pisać spolszczenie w tym czasie
szkolnictwa ludowegoi rozszerze-
nie praw jęz. polskiego w gimna-
zjach pruskiego zaboru.

Ale działalność polityczna nie
wyczerpywała bynajmniej jego
niepospolitej eergji. Z całym ża-
pałem oddaje się pracy gospo*
darcżej w różnorodnych dziedzi*
nach. Pod wżględem rzutkości i
wytrwałości na tak rozległych te-
renach pracy można go chyba
orównać ż ks. Ksaweryn Drucko-
„ubeckim, któty podobnie jak
Raczyński, w podniesieniu ekono-
micznem widział główny środek
do wolności. Ale Lubecki, jako
osóba urzędowa, miał ża sobą
cały aparat administracyjny, Ra-
Czyński żaś musiał własną ener-
ąją przezwyciężyć inercję swego
społeczeństwa i opór władz nie*
mieckich. Chociaż nie wszystkie
pomysły jego zostały zrealizowa-
ne, rezultaty jego trudów są
olbrzymie. Nie było wprost gałęzi
gospodarstwa krajowego, której
Raczyński nie dotknął swą troską
patrjotyczą. W zakresie rolnictwa,
cukrownictwa, jedwabnictwa —
wszędzie znać jego twórczą ini-
cjatywę.

obładowany  foljałami, ,

Wiadomości kościelne.
— Adoracja. Zarząd Katolic-

kiego Związku Polek przypomina,
że 7 b. m., jako w pierwszy pią-
tek miesiąca odbędzie się w ka-
plicy Serca Eucharystycznego

(Mickiewicza 19 — 2) adoracja
Przenajświętszego Sakramentu od

godz. 4,30 do 7,30, zakończona
błogosławieństwem Przen. Sakra-
mentem.
— Rozgraniczenie diecezji

Wileńskiej i Pińskiej. W związ-
ku z wejściem w życie Konkor-
datu, zarówno przez wzgląd na
konieczność uwzględnienia wygo-
dy wiernych i racjonalności po-
działu administracyjnego diecezyj,
położonych na północnym wscho-
dzie Rzeczypospolitej, a posiada-
jących granice znacznie różniące
się od przedwojennych — stała
się obecnie aktualną kwestja sko-
rygowania granic pomiędzy archi-
diecezją Wileńską a diecezją Piń-
ską. Nad tem zagadnieniem pra-
cuje obecnie mięszana komisja
obydwu ordynarjatów. Korekta
granic obejmie około 10 parafij
na terenie powiatów: lidzkiego,
nowogródzkiego i bielskiego. (i)

Z miasta.
— Marjawici na wymarciu.

Istniejąca w Wilnie sekta marja-
witów jest już prawie na wymar-
ciu. Świątynia ich, znajdująca się
na Zwierzyńcu, b. rzadko jest od-
wiedzana przez wyznawców i sym-
patyków. Głównym powodem od-
sunięcia się od marjawitów była
głośna sprawa „biskupa” Kowal-
skiego.

Należy przypuszczać, iż w naj-
bliższym czasie marjawici zamkną
swój oddział sekciarski w Wilnie.

Sprawy miejskie.
— Magistrat przygotowuje

dom nociegowy dia bezdom-
nych kobiet. W murach po-Fran-
ciszkańskich mieści się obecnie
tabor miejski. Magistrat m. Wilna
postanowił tabor przenieść w in-
ne miejsce, zaś lokal, po prze-
prowadzeniu gruntownego  re-
montu, oddać pod dom. noclego-
wy dla bezdomnych kobiet.

Przenosiny i remont lokalu
nastąpi w drugiej połowie b. m.
zaś w początkach marca nowo-
odremontowany lokal zostanie
oddany do użytku. (d)
— Przygotowania do I! Tar-

gów Północnych. Onegdaj w
lokalu Magistratu m. Wilna od-
było się posiedzenie komitetu
wykonawczego | Targów Północ-
nych w Wilnie, na którem oma-
wiana była sprawa zorganizowania
Il Targów Pólnocnych w Wilnie.
Na posiedzeniu tem żadnych kon-
kretnych uchwał nie powzięto ze
względu na niemożność ustalenia
ścisłego terminu II Targów.

Ustalenie tego terminu jest

uzależnione od Ministerstwa Han-
diu i Przemysłu. W związku z

tem w pierwszych dniach przy-
szłego tygodnia, wyjeżdża do
Warszawy prezydent m. Wilna
mec. Folejewski, który poczyni
odnośne starania u władz w spra-
wie ustalenia terminu E

d

Handel i przemysł.
— Cfeny na chleb. Starostwo

Grodzkie ustaliło w dniu dzisiej-
szym maksymalną cenę na mąkę
żytnią 70 proc. na 41 gr. za 1 ki-
lo oraz maksymalną cenę za 1 ki-
lo chleba žytniego (chleb razo-
wy) — 32 gr. i chleba żytniego

Przeprowadza meljorację grun-
tów, osusza łąki nadnoteckie re

guluje rzekę Odrę. Ze specjalną
gorliwością oddaje się pracy nad
ulepszeniem warunków zdrowot-
nych Poznania. Urządzawodocią-
gii buduje studnie, przebija ulicę
Nową, łączącą dwa najważniejsze
placew mieście. Marzy o asfal-
towaniu ulic. (W Poznaniu naten
pomysł zdobyto się o lat sto pier-
wejgniży w Wilnie!) Aby przygo-
tować kontynges pracowników w
handlu i przemysle, projektuje
założenie realnego gimnazjum.
Słowem, gdyby Raczyński po-
przestał na działaluość gospodar-
czą, zasługi jego byłyby już duże.
Ale to była znów tylko cząstka
jego czynności.

Z równą energją pracuje on
nad zachowaniem spuścizny du-
chowej. Zgodnie z zasadą Warsz.
Tow. Przyjaciół Nauk, że „zacho-
wanie języka i pamiątek histo-
tycznych" jest „kotwicą przyszłe*
go odrodzenia” Polski, nieżmier*
nie skrzętnie gromadził matetjały
do dziejów narodowych i ogła-
sżał je drukiem. W atchiwum Ko*
ronnem w Warsżawie, w tajnem
w Królewcu, Berlinie, Dreznie,
Rzymie i wielu innych robił wy-
ciągi z dukumentów  historycz*
nych. Działalność jego wydawni-
cża była bardzo ożywiona; wów-
czas, gdy nie było instytucyj na-
ukowych, któreby mogły publi-
kować pomniki naszego piśmien-
nictwa, Raczyński przez ich wy-
drukowanie położył niezmierne
zasługi dla kultury narodowej.
Czytelnikom wileńskim _ należy
przypomnieć, że dzięki Raczyń-
skiemu w Poznaniu wyszedł pierw-
szy, a jak dotąd jedyny, kodeks
litewski do którego imaterjały ka-
zał zbierać Raczyński w Królew-

KRONIK A.
70 proc (pytlowy)—43 gr. Winni
pobierania cen wyższych pociąg-
nięci będą do odpowiedzialności.

Sprawy robotnicze.
— Rekrutacja fachowych ro-

botników do Francji. W dniu
17 lutego r. b. w lokalu P. U. P.
P. przy ul. Subocz 20, odbędzie
się rekrutacja na wyjazd do Fran-
cji następujących kategoryj ro-
botników: 20 ślusarzy warsztato-
wych (kawalerów i żonatych), 1
ślusarza montera wykwalifikowa-
nego (kawalera), 4 monterėw
elektrycznych na stały i zmienny
prąd (kawalerów), 2 dobrych ma-
szynistów do maszyn papierni-
czych (żonatych z rodzinami).

Reflektanci winni posiadać
świadectwa pracy, dowody oso-
biste oraz książeczki wojskowe.
Niezależnie od tego rodzinni win-
ni posiadać dowody osobiste żon,
metryki ślubne oraz metryki: uro-
dzenia dzieci. (d)

Odczyty.
— W Związku Oficerów Re-

zerwy odbędzie się w piątek
dnia 7 lutego o godz. 7 odczyt
kol. por. rez. Ciozdy Stanisława
na terhat: „Prawdziwe oblicze pa-
cyfizmu“ na który zaprasza zwią-
zek wszystkich kolegów oraz nie-
zrzeszonych oficerów rezerwy.

"oe Staraniem Zarządu Wil.

Towarz. Miłosn. Fotogr. dziś o
godzinie 6,30 w lokalu bibljoteki
Wydz. Sztuk Pięknych U. S. B.
ulica Św. Finny 4 odbędzie się
pogadanka na temat: „Rola ka-
mery i objektywu w fotografji arty-
stycznej” — wstęp dla członków
Towarzystwa i wprowadzonych go-
ści bezpłatny. ć

Sądy.
— Zmiany w sądownictwie.

Prezes sądu apelacyjnego Lucjan
Bochwic przeszedł do emerytury,
jednak pozostaje na tem stano-
wisku aż do chwili zamianowania
nowego prezesa.

Jako kandydata na to stanowi-
sko wymieniają obecnego pre-
zesa sądu okręgowego w Wilnie
p. K. Bzowskiego.

Również do emerytury prze-
szedł sędzia sądu apelacyjnego
p. Tadeusz-Marjan Stulgiński!
W związku z tem w tych

dniach odbyło się posiedzenie
sędziów apelacyjnych, na którem
wybrano trzech kandydatów na
wakujące stanowisko.

Stosownie do ustawy obowią-
zującej Min. Sprawiedliwości z
pośród trzech przedstawionych
kandydatów zamianuje jednego.

Z życia stowarzyszeń.
-— Z Towarzystwa Przyja-

ciół Nauk. Dnia 7 lutego w pią-
tek o godz. 7 w. w gmachu T-wa
Przyjaciół Nauk przy ul. Lelewela
8 odbędzie się miesięczne posie-
dzenie ogółu członków T-wa Przy-
jaciół Nauk w Wilnie, na którem
dr. R. Gostkowski, zast. prof. ar-
cheologji klasycznej na U. S. B.
wygłosi odczyt p. t.: „Najnowsze
wykopaliska w Rzymie Ostji, Ne-
mi, Pompei i Herkulanum. Od-
czyt ilustrowany będzie obrazami
świetlnemi. Nie wątpimy, że wzbu-
dzi on wśród ogółu członków
zainteresowanie. Goście mają
wstęp wolny.
— Walne Zebranie Stowa-

rzyszenia „Opieka Polska nad
Rodakami na Obczyźnie" odbe-
dzie się dnia 19 lutego o godz.
6-ej po południu w sali Stowa-
rzyszenia Technihów Wileńska 33.

cu. Niezmiernie gorliwie zabiega
o odnowienie Złotej kaplicy w
katedrze poznańskiej i własnym
kosztem wznosi w niej posągi
Mieczysława i Chrobrego.

Z tych samych pobudek po-
wstało największe i najbardziej
trwałe dzieło Raczyńskiego —
fundacja Bibljoteki. Cel jej, jak
sam wyznawał, był utylitarny, ale
utylitarny w najszlachetniejszem
znaczeniu: „użytek młodzieży,
użytek ogólny”. Dlatego też po-
szukiwał raczej „dzieł celniejszych
z każdej literatury i narodu, ni-
żeli rzadkości bibljograficznych”.
Wyposażył bibljotekę jak można
byio najstaranniej. Zakupił plac
w najlepszem miejscu Poznania,
wybudował gmach, który jest
ozdobą miasta, zaopatrzył bibljo-
tekę w książki i rękopisy, zapew-
nił jej trwałe dochody na utrzy*
manie oraz pomnażanie zbiorów—
i oddał do użytku publicznego.
Nie wszystkie życzenia fundatora
mogły się spełnić. Jeszcze za ży-
cia musiał toczyć walkę z Niem-.
cami o byt swego dzieła. Racżyń-
ski pragnął, aby z Bibljoteki mo-
gła najszerzej kotzystać młodzież
szkolna. Jednak władze niemiec-
kie uznały wpływ Bibljoteki za
szkodliwy i utrudniały dostęp
młodzieży do niej. Również po-
mnażanie zbiorów bibljotecznych
napotyka na wielkie trudności,
ponieważ dyrekcja policji zatrzy-
mnywała paczki z drukami emi-
gracyjnemi. B

Dzieje Bibljoteki Raczyńskich
pod wielu względami przypomi-
nają losy instytucyj kulturalnych
w Wilnie. Rząd pruski wprawdzie
nie skasował Bibljoteki Raczyń-
skich, jak to zrobili Moskale z
Uniwersytetem czy Komisja Arche-
ologiczną, ale przy każdej spo-

W razie nieprzybycia dosta-
tecznej ilości członków następne
zebranie będzie miało miejsce te-
goż dnia o godz. 6'/, po połu-
dniu i będzie prawomocne nie-
zależnie od ilości obecnych człon-
ków.
— Ze 2Żw. Sybiraków. Za-

rząd Związku Sybiraków okr. wi-
leńskiego przeniósł swą siedzibę
do lokalu T-wa bezpieczeń
„Europa” przy ul. Jagiellońskiej
Nr 35.

Interesanci przyjmowani będą
we wtorki i piątki w godz. 6—7
wiecz.

Jednocześnie Zarząd Związku
za naszem pośrednictwem składa
serdeczne podziękowania Sz. P.
Ignacemu Mackiewiczowi, Dyrek-
torowi T-wa Ubezpieczen „Euro-
pa” za łaskawe udzielenie lokalu.

Z życia cechów.
— Walne, doroczne zebranie

Cechu murarzy, malarzy, sztuka-
torów, kamieniarzy i cieśli odby-
ło się dn. 4 b. m. Po szczegóło-
wem sprawozdaniu ogólnem i ka-
sowem udzielono zarządowi abso-
lutorjum i obrano ponownie na
rok bieżący stary zarząd w oso-
bach: Starszy Cechu artysta-rzeż-
biarz Piotr Hermanowicz. Podstar-
si mistrze: Zygmunt Packiewicz
i Jan Bieńkuński, oraz członko-
wie zarządu: Józef Taraszkiewicz
i Władysław Bryndza-Nacki. Na-
stępnie szeroko omawiano sprawy
podatkowe, kasy chorych, działa|-
ności lzby Rzemieślniczej i inne.

Kronika policyjna.
—Zgubiony portfel z 1000-em zło-

tych. W dniu 4 b. m. Czupryńska Mar-
janna (Staro - Grodzieńska 6) przecho-
dząc ulicą Beliny zgubiła portfel męski
skórzany koloru czarnego z zawarto-
ścią 1040 złotych z dokumentami jej
i jej męża.

— Nieostrożna manipulacja
z karabinem. W dniu 4 b. m.
wieczorem w cieplarni ogrodnika
85 p. p. w N. Wilejce Jan Pasz-
kiewicz, praktykant ogrodniczy,
manipulując z karabinem, wsku-
tek nieostrożności, spowodował
wystrzał, raniąc się ciężko.

Paszkićwicza przywieziono do
szpitala św. Jakóba w Wilnie. d.

— Wykrycie lombardu nielegal-
nego. W dniu 4 b. m. podczas rewizji
w nielegalnym lombardzie i innych miej-
scach podejrzanych znaleziono zegarki,
mięskie i damskie, maszynę do szycia,
garnitury mięskie, suknie, obuwie mę-
skie i damskie koce, kapy i inne rze-
czy pochodzące prawdopodobnie z kra-
dzieży. Oglądać te rzeczy można w
V komisarjacie P. P. m. Wilna.

Teatr, muzyka i sztuka.
TEATRY MIEJSKIE w WILNIE.

— Teatr Miejski na Pohulance.
Dziś z powodu próby jeneralnej ze sztu-
ki „Krakowiacy i Górale" Teatr nie-
czynny.

— Jutrzeįsza premjera. Jutro
wchodzi na repertuar Teatru na Pohu-
lance opera narodowa W. Bogusław-
skiego i J. N. Kamińskiego z przepiekną
muzyką Kurpińskiego w opracowaniu
E. Dziewulskiego.

— Teatr Miejski w Lutni.
Dziś premjera sztuki węgierskiej Laka-
tosa „Mężczyzna i kobieta”. W sztuce
tej wystąpi gościnnie znana w Wilnie
artystka Marja Makarczykówna.

— „Królewicz Rak". W sobotę nad-
chodzącą o godz. 3,30 po poł. wysta-
wiona zostanie dla dzieci i młodzieży
efektowna baśń ludowa Wandy Stani-
sławskiej „Królewicz Rak*. Ceny miejsc
zniżone. Bilety są do nabycia w kasie
zamawiań.

—Przedstawienia popołudniowe.
W obu Teatrach Miejskich odbędą się
w niedzielę nadchodzącą przedstawienia
popołudniowe po cenach zniżonych.
W Teatrze na Pohulance ukaże slę
„Mysz kościelna" komedja Fodora, zaś

w Teatrze Lutńia komedja Pagnola „Pan
Topaz“.

— Doroczna Reduta Artystów
Teatrów Miejskich. Odbędzie się dnia
3 marca r. b. w salonach Kasyna Ofi-
cerskiego. Będzie to ostatnia noc
karnawału. Szczegóły w najbliższych
dniach.

sobności starał się utrudnić jej
działalność.

Po - śmierci Raczyńskiego
wpływy niemieckie coraz się baz-
dziej przesączały do polskiej fun-
dacji. Od r. 1867 Bibljoteka do-
stała się zupełnie w moc Kura-
torjum, złożonego z burmistrza
m. Poznania, prezydenta regencji
poznańskiej i marszałka sejmu
krajowego. Kuratorjum to nie
dbało zupełnie 0 zachowanie
woli testatora. Z funduszów i nie-
ruchomości Bibljoteki korzystał
hotel niemiecki, który też zagar-”
nął część parceli Bibljoteki, zaś
w gmachu jej gnieždzily się
Bank Żydowski i niemiecki Izba
Handlowa.

Kuratorjum nie przestrzegało
statutu bibljotecznego przy obsa-
dzie stanowisk bibljotekarzy. .Ra-
czyński zaznaczył wyraźnie, że na
urzędników wybierać należy tylko

A W. X. Poznańskiego”,
władających dobrze językami pol-
skim i niemieckim. W r. 1902
ustęp ten zmieniono w ten spo-
sób, że bibljotekarzem mógł zo-
stać każdy co przebywał w Księ-
stwie lat 10. Również nie prze-
strzegano warunki, by  bibljote-
karž znał dokładnie język polski,
wystarczała bardzo powierzchow-
na jego znajomość. *

Opieka niemiecka odbijała
się ujemnie na funkcjonowaniu
bibljoteki, szczególnie zaś na
układaniu katalogów, zwłaszcza
systematycznych. Niemieccy u-
rzędnicy nie mogli sobie dać ra-
dy z podziałem na kategorje, po-
dobnie jak ich koledzy Rosjanie
w Wilnie. N. p. Bałuckiego Sio-
strzenicę księdza proboszcza zali-
czono do działu teologji prak-
tycznej i książkę 0 Chowaniu cie-
ląt zapisano do działu pedagogi-

—Koncert-poraneksymfoniczny.
Na niedzielnym poranku symfonicznym
w Teatrze Miejskim w Lutni wystąpi
utalentowana pianistka Olga Wizunój
wna. Program zapowiada utwory kom-
pozytorów słowiańskich. Początek o g. 12
w południe.

Zabawy.
— Bal maskowy. Stowarzyszenie

„Opieka polska nad Rodakami na Ob-
czyźnie* odbędzie się dnia 22 w sali
George'a.

POLSKIE RADJO WiLNO.
Czwartek, dnia 6 lutego 1930 r.
11,55. Sygnał czasu, kom. moteoro-

logiczny i koncert dla młodzieży z War-
szewy.

16,15. Gramofon.
17,00. Lekcja języka niemieckiego.
17,15. Próbna transmisja z lom-

bardu.
17,45 Transmisja koncertu z War-

szawy.
18,45. Pogadanka radjotechniczna.
19,10. Przegląd filmowy.
19,35. Kurs fotografji dla amatorów.
20,00. Retransmisja z Budapesztu

„Rigoletto“ opera Verdiego, poczem
muzyka taneczna.

Wystawa „Radjo i Światło”.
W tych dniach otwarta została w

Łodzi stała wystawa „Radjo i Światło"
Philipsa. Jest to już 5-fa wystawa z rzę-
du, otwierana przez te wielkie Zakłady
w głównych miastach Rzeczypospolitej.
Wspaniała ta wystawa jest oddana dla
użytku publiczności, zajmującej się za*
gadnieniami radjofonji i racjonalnego
oświetlenia. Po Warszawie, Krakowie,
Katowicach i Wilnie przyszła kolej i ua
Łódź. Następne wystawy będą nieba-
wem otwarte we Lwowie i Bydgoszczy.

Wystawy Philipsa mają na celu po-
pularyzację wśród wszystkich warstw
ludności radjofonji i idei racjonalnego
oświetlenia. Wystawy mają charakter
sałi wykładowej i zapełnione są bogatą
kolekcją aparatów radjowych, oraz ar-
matur i lamp elektrycznych.

Nowej tej placówce cywilizacyjnej
życzymy zasłużonego powodzenia.

I państw Bałlyckirt
Bezczeiność sowiecka wo-

bec Estonii?
Rząd ZSSR zwrócił się z za-

pytaniem do rządu estońskiego,
czy się zgodzi na nominację
Raskolnikowa posłem w Talinie.
Propozycja wywołała ździwienie
w estońskich kolach politycznych,
gdyż Raskolnikow jest osobą
ogólnie znaną w Estonji. W swo-
im czasie, podczas. przewrotu w
Estonji, Raskolnikow został mia-
nowany dowódcą floty bałtyckiej.
Flota ta miała zaatakować Talin
ze strony morza. Doszło do star-
cia, podczas którego Anglicy
wzięli do niewoli dwa krążowniki
sowieckie. Na jednym z nich
ujęto właśnie Raskolnikowa, któ-
ryw ubraniu zwykłego maryna-
rza ukrył się w kuchni. Później
Anglicy w maju r. 1919 wymie-
nili Raskolnikowa na oficera
angielskiego. Następnie został on
mianowany posłem sowieckim w
Stambule, lecz na żądanie Anglji
musiał stanowisko to opuścić. W
ostatnich czasach Raskolnikow
pracował w komisarjacie oświaty.
Tymczasem rząd estoński jeszcze
nie zadecydował, jaką odpowiedź
udzieli rządowi sowieckiemu.

Dziennikarze zagraniczni
opuszczają Litwę.

Pisma podają, iż agencja pra-
sowa „(lnion” zlikwidowała swój
oddział w Kownie, przedstawiciel
jej p. Schel udał się na stałe do
Królewicza. Jak już podawaliśmy
opuściła również Kowno przed-
stawicielka sowieckiej agencji te-
legraficznej, p. Lewkowicz. Podo-
bno przyczyną likwidacji oddzia-
łów zagranicznych agencji praso-
wych w Kownie są ciężkie wa-
runki współpracy z urzędami,
które dostarczają wyłącznie infor-
macji oficjalnych i których drzwi
są pozatem R korespondentów
zamknięte.

PANTINA ATRI TN AOTIK TSNTT TK TTK III TINDI RAYAEO OO ZEAO SI TOTO RIOISIN

ki, a herbarze*umieszczono %
botanice.

Pomimo zabiegów Kuratorjum
Bibljoteka za czasów niemieckich
nie doczekała się porządnego ka-
talogu systematycznego. Wiele
niedokładności i błędów pracow-
ników niemieckich poprawił An-
toni Bederski, który od r. 1891
zajmował stanowisko pomocnika
bibljotekarza. Jego to jest w
znacznym stopniu zasługą, że Bi-
bljoteka przetrwała najcięższe
czasy. W r. 1915 bibljotekarz,
Niemiec, opuścił swe stanowisko,
Bibljoteka Pe pod wyłącz-
ną opieką Bederskiego, który po
wyjściu Niemców oddał ją spo-
łeczeństwu polskiemu.
W r. 1923 na skutek poparcia

prezydenta Poznania Ratajskiego
miasto przyjęło fundację Raczyn-
skich. Dzięki ofiarności społe-
czeństwa i dotacjom M. W. R.i
O. P. Bibljoteka mogła rozszerzyć
znacznie swe magazyny i czytel:
nie, oraz odświeżyć cały gmach.
W nowej odświętnej szacie świę:
ciła swój jubileusz. Dzieło wiel:
kiego Polaka* i obywatela nie
poszło na marne.

Dzisiaj pod sprężystemiumie-
jętnem kierownictwem dr. Andrze-
ja Wojtkowskiego w zupełności
spełnia zadania, wytknięte przez
założyciela, „służy na użytek mło-
dzieży, użytek ogólny*. +

A obszerne i sumienne dzieło
d-ra Wojtkowskiego, z którego
te szczegóły czerpaliśmy, dowo-
dzi, że jej kierownik jest nietyl-
ko doskonałym  bibljotekarzem,
ale podobnie jak jej pierwszy
pracownik, Józef Łukaszewicz,
gruntownym uczonym i znawcą
przeszłości Poznania.

Kazimierz Cbodynicki.
Poznań.
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Opinia  nanczycielstwa stolicy W
prawie 56. paragrafu pragmatyki

nauczycielskiej.
Z inicjatywy Koła Warsz. Sto-

warzyszenia Chrz. Nar. Naucz.
Szkół Powsz. w dn. 31.1 b. r. w
sali C. T. R. odbyło się zebranie
nauczycielstwa stolicy, poświęcone
debatom nad krzywdzącym nau-
czycielstwo 58 paragrafem pragma-
tyki służbowej. Stosunkowo licz-
ny udział nauczycielstwa, należą-
cego do różnych organizacyj za-
wodowych dowodzi, że sprawą
powyższą interesuje się nauczy-
cielstwo stolicy.

Przewodniczył p. Gładysz Mi-
chał, referował sprawę p. Kozłow-
ski Leon. Opinję Sejmu w tej
sprawie przedstawił p. poseł Kor-
necki.

Po wszechstronnem rozpatrze-
niu sprawy przyjęto jednogłośnie
wniosek referenta, domagającego
się od władz ustawodawczych
skreślenia  krzywdzącego  para-
grafu. Gdyby powyższe żądanie
nie uzyskało w sejmie większości,
zebrani wyrazili konieczność zno-
welizowania tej ustawy, przez
przyjęcie uchwalonych przez Kom.
Oświat. Sejmu poprawek.

Wybrana, w osobach prezy-
djum zebrania, delegacja, natych-
miast po zebraniu udała się do
sejmu, celem przedstawienia sej-
mowi opinji nauczycielstwa w tej
sprawie.

Delegację przyjął na dłuższej
konferencji p. prezes Komisji
Ośwjłatowej Sejmu pos. Kalinow-
ski. Obecni byli posłowie Wer-
szler (Piast), Kornecki (Kl. Nar.)
W dyskusji Starali się przed-

stawiciele sejmu wywnioskować.
dlaczego w tak poważnej spra-
wie, jaką jest nowelizacja $ 58 w
redakcji większości Komisji Sej-
mowej, Związek Naucz. Szkół
Powsz. milczy.

Wymowne skutki
rozwodów.

(KAP). Z wiarogodnych źródeł
donoszą nam, że do Kurji Metro-
politalnej „Wileńskiej wpłynęło
pismo p. Stanisławy Stolarskiej z
zapytaniem, czy może liczyć na
pomoc duchownej władzy kato-
lickiej w sprawie następującej:

Dziesięć lat temu w kościele
rzymsko-katolickim zostało za-
warte małżeństwo wymienionej
p. Stolarskiej z oficerem W. P.
Niebawem jednak mąż zaczął się
starać o rozwód początkowo w
sądzie cywilnym(b. zabór pruski),
następnie w konsystorzu prawo-
sławnym, lecz bezskutecznie. Do-
piero po przejściu na kalwinizm
Sprawa weszła na wokandę sądu
konsystorza kalwińskiego w Wil-

nie. Tutaj sprawa wzięła odrazu
inny obrót, tembardziej,że p. po-
rucznik postawił dwuch sierżan-
tów, jako świadków, którzy jako
ludzie wszechstronnie z życiem
obeznani stwierdzili, że pani Sto-
larska nie jest odpowiednią żoną
dla p. porucznika.

Wobec takich dowodów sąd
kalwiński udzielił p. porucznikowi
rozwodu. Zawdzięczając tej decy-
zji pani Stolarska z dwuletniem
dzieckiem została bez środków
do życia i opieki. Obecnie prosi
o pomoc władze Kościoła kato-
lickiego.

Przykro jest niestety stwier-
dzić, że wobec tolerowania przez
władze państwowe „prawnego“
bezprawia, władze Kościoła kato-
lickiego pozostają bezsilne.

 

 

"Z KRAJU.
Echa zamordowania sier-

żanta Latosińskiego.
W związku z zastrzeleniem

komendanta strażnicy K. O. P.

Karolino sieržanta Bol. Latosin-

skiego przez strażników sowiec-

kich, w dniu wczorajszym na od-

cinku granicznym Wilejka odbyło

się pierwsze spotkanie komisji

śledczej złożonej z granicznych

władz polsko-sowieckich. Po o-

mówieniu przebiegu zbrodni oraz

zbadania terenu komisja posta-

nowiła zwołać na dzień 8 bm.

specjalną konferencję na której

omawiana zostanie definitywnie

sprawa zabójstwa š. p. sierż.

B. Latosińskiego. (p)

Śmierć dwojga dzieci w

lesław lat 3 i pół i córka Luba—
4 mies. Pozostałe dwoje dzieci
doznały silnego oparzenia. Pożar
powstał wskutek pozostawienia
przez Michalinę Korybową zapa-
lonej lampy przy dzieciach, któ-
re pozostawiła bez opieki, uda-
jąc się po drzewo. Gdy po upły-
wie pół godziny Korybowa wro-
ciła, zastała już dom w płomie-
niach. Zrozpaczona rzuciła się
na ratunek ginących dzieci, któ-
re też wydobyła, lecz dwoje z
nich już nie żyło. Straty sięgają
około 4000 złotych.

Pomnik Niepodległości Pol-
ski w Oranach.

W Oranach ukonstytuował się
Komitet obywatelski, który zajął
się zbieraniem składek śród spo-
łeczeństwa, na pomnik 10-lecia
niepodległości Polski.

informacje w zupełności. Woło-
sewicz Włodzimierz został więc
przez władze policyjne areszto-
wany, decyzją władz sądowych
osadzony w areszcie prewencyj-
nym. Wypadek ten wywarł w
Mirze ogromne wrażenie.

Skazanie defraudanta.
Sąd Okręgowy w Nowogródku

skazał na karę tł roku więzienia
Izydora Ossowskiego (m. Czersk.
pow. Chojnicki), który w 1927i
1926 roku będąc podoficerem
mundurowym i kwatermistrzem
w jednej z komp. 78 pp. przy-
właszczył różnego rodzaju umun-
durowanie i inwentarz wartości
około 2000 złotych na szkodę
skarbu państwa.

Bolszewicy nasyłają sekcia-
rzy na ludność wiejską.
Ostatnio w powiecie mołode-

czańskim w gminie rakowskiej i
innych pojawiły się tajemnicze
indywidua, które podają się za
„apostołów” nieznanej jakiejś
sekty religijnej. Osobnicy ci pod-
płaszczykiem nauczania nauki
Chrystusa, prowadzą najbezczel-
niej antypaństwową działalność
wśród ludności wiejskiej. Jedne-
go takiego apostoła przybyłego z
Rosji sowieckiej wysiedlono 3 b.
m. na odcinku granicznym Swie-
niec z powrotem do belszewji.

Doły wilcze na granicy So-
wieckiej.

Onegdaj na odcinku granicz-
nym W. Chutory w pobllżu wsi
Mierzejewo podczas obchodu od-
cinka granicznego przez patrol
KOP. jeden z żołnierzy wpadł do
t. zw. dołu wilczego, dzięki jed-
nak szczęśllwemu zbiegowi oko-
liczności, żołnierz prócz lekkich
zadraśnień na obu rękach więk-
szych ran nie odniosł. Zasadzka
ta według wszelkiego prawdopo-
dobieństwa urządzona została

 

chlew, wozownia oraz 7 owiec,
2 konie i krowa doznały ciężkich
oparzeń. Straty wynoszą około
8.000 zł.

We wsi Bobiele gm. porplis-
kiej pow. dziśnieńskiego wskutek
nieostrożnego obchodzenia się z
ogniem spaliły się dwa chlewy,
skład spichlerz, 2 owcy, siecz-
karnia i przeszło 3000 klg. zboża.

Z sali sądowej.
Ohydna zbrodnia szwagrów.
W czasie odbywanej w Wi-

lejce sesji sądu okręgowego sta-
nęli: Jan FHstramowicz, Andrzej
Sajewicz i Szymon Narkiewicz,
którzy w dn. 12 czerwca ub. r.
nąpadli na jadących lasem mał-
żonków Antoniego i Marję Nar-
kiewiczów i okrutnemi razami
prętem żelaznym zabili Narkie-
wicza a żonę jego ciężko pora-
nili.

Astramowicz jest szwagrem
Narkiewiczowej a Szymon Nar-
kiewicz szwagrem zabitego.

Zbrodnię ukartowali i doko-
nali z tą myślą, że po zabiciu
małżonków Narkiewiczów, staną
się właścicielami pozostałej po
nich ziemi.

Sąd po zbadaniu sprawy ska-
zał Sajewicza i Narkiewicza na
bezterminowe ciężkie więzienie
zaś Astramowicza na 12 lat ta-
kiegoż więzienia.

Wdowie po zabitym i jej ma-
lutkiej córce sąd przysądził od
skazanych 3000 zł. "KOS:

GIEŁDA
WARSZAWA, 5.II. (Pat.).

Waluty i dewizy:

Dolary 8,86—8,87—8,84.
Belgja 124,28—124,58—123,96.
Holandja 357,95—358.85—357,05.
Londyn 43,36 ,—43,47—43,26.
Nowy York 8,90—8,92—8,88.
Nowy York (kabel) 8,918—8,938—8,898,

 

 

49,75—50, Stabilizacyjna 88, 25, 8“, L“
Z. Banku Gospodarstwa Krajowego
Banku Rolnego, obl. Banku Gosp. Kra-
jowego 94, te same 7 /, 83,25, 4!,0, L.
Z. ziemskie 50—50,50, 4'/, Ziemskie 71,
8*;, warszawskie 71—71,75, 87, Kalisza
60,75.

Akcje: >

Bank Polski 181,75—182,50, Przemy-
słowy lwowski 98, Noslawice 21, Firley
39, Lazy 4,00, Wegiel 50—50,50, Modrze-
jów 12,75, Ostrowiec serja B 63,25—63
Gdański Monopol Tytoniowy 274,15,
A

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

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

ARENAENN ML OSIE KUBY OEBEOCRCA

Cennik artykułów pierwszej
potrzeby w handlu detalicznym

w Wilnie.
Chleb žytni 75/,9 1 kiq. 40—38, chleb

żytni 70%/, — 43—4 , chieb razowy —
35—30, chleb pszenny przemiał 65%, —
90—80, mąka pszenna — 90—70, ży»
tnia razowa — 31—29 żytnia pytlowa —
42—40, kasza jęczmienna — 65—50, ja-
glana — 85—70, gryczana — 90 — 80,
manna—1,40—1,00, owsiana—1,20 — 85
perłowa — 0—60, pęczak—55—50, groch
polny — 60—40 fasola biał» —!,20—1,00,
ryż—1,00—90, mleko, niezbierane1 litr
50—4:, śmietana—2,30—2,00, masło nie-
solone 1ikqg. 8,00 -6,50, zmasło solone—
6,50—5,50, ser krowi wyczajny—2,00—
1,60, jaja 1 szt .27—20 słonina świeża
1 kg 4.00—3,60, słonina solona kraj. —
4,'0—3,60, szmalec w'eprzowy — 4,60—
4,00, sadło—4,60—5,80, sledź (szmalców=
ka) 1 szt. 25—15, olej | kg. 2.40—2,00
kartofle—10—58, kapusta świ-ża—15—8,
marchew—20—15, buraki—15—8,  bru-
kiew — 15,—8 cebula — 45—, 5 cukier
kryszt:ł — 1,70—0.00, cukier kostka —
2, 5—0,00, sol b ł1—35—00, kawa natu-
ralna — 10,00—8,00. kawa zbożowa —
2,80—2,00, herbat. —30,00—20 00, węgiel
—9—7, drzewo opałowe—16—!7, nafta
1 litr 65—00, mydło zwycz. do prania
1 kg.31,80—1,50, soda do prania—50—45,
proszek mydlany — 50—45, świece —
2,40—2,00, pszenica—36—29, žyto—25—
24, jęczmień — 23 — 22,  salera —
80—70, owies zwykity—23—21, gryka —
31—29, kiełbasa wieprz. zwycz.—4,20—
4,00, misto wolowe—2,20—!,80, mięso
cleięce—2,40—2,00, mięso baranie —

 

PT płomieniach. Wykrycie zbrodni z r. 1916. przez strażników sowieckich. (d) PIJA 7637 AAB 2543-2641.
W dn. 28 b. m. o godz. 6 pp. Przed kilku tygodniami poste- Szwajcarja 172,14—172,57—171,71.

Popierajcie Polską we wsi Ambrożewicze gm. Koz- runkowi P. P. w Mirze pow. stoł- Pożary. a WodkaA
3 łowieckiej, jak donosi* „Życie peckiego doniesiono, że Woło- W kolonji Putkieniszki gm.  Gdańs 173,37—173,80—172,95

Macierz 5 Szkolną Now.” powstał pożar, który stra- sewicz zamordował w roku 1916 Trockiej wskutek nieostrożnego Berlin nieof. 212,90.
wił dom mieszkalny i stajnię Mi- Stefana Czerwińskiego. Przepro- obchodzenia się z ogniem wy- Papiery procentowe:

Wileńska 15—5. chaliny Koryby. W ogniu spaliło wadzone dochodzenie potwier- buchł pożar w zabudowaniach J. Pożyczkh inwestycyjna 123, Premjo-
się dwoje małoletnich dzieci: Bo-  dziło otrzymane w tej sprawie

Miejski Kinematograf
Sala Miejska ul. Ostrobramska 5
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tempem oraz niespotykanem dotychczas bogactwem. Nad program: 1) Hiszpańska gitara w I akcie. 2)

Kronika fiimowa P.A.T. Kasa czynna od godziny 3 m. 30. Początek seansów od g. 4. Następny pro-
gram: „Bohaterskie Serca".

KINO- 65
TEATR „HELIOS

ul. Wileńska Ne 38. mistrzowstwem techniki. W rolach głównych: GEORGE O'BRIEN I DOLORES COSTELLO. Rewel, katastrofa kolejowa na
linji Paryż Konstantynopol! Mrożące krew, niewidziane dotychczas sceny POTOPU. Początek seansów o g. 4, 6, 8 i 10.15

wiecz. Dla młodzieży dozwolone.

Od dnia 3 do 7 lutego 1930 2 l DNIA Hi Di“ Epokowy film polski ze złotej serji produkcji 1929
ku będą wyświetlane filmy: w» roku. Aktów 10. W rolach głównych. Marja Gorczyń-

|| ska, Irena Gawęcka, Adam Brodzisz, Wł. Walter, L. Żurowski, J. Kobusz, oraz 10.000 statystów.

KKTURALA TATTOT TTK

Dziś! 2 orkiestry: wojskowa i ARKANOEGO "e: nePO SE
NO_. CAŁEGO SWIATA! 2.000.000 dol. AR ajgłośniejsze i najpotężniejsze arcydzieło lat ostatnich,

«Hollywood» pejski Film Polski „KULT CIAŁA” 25 9hcHAŁA WASZYŃSKIEGO: W rolach giównych:. Agnes p

| tersen-Mozżnchinowa, Michał Victor Varconyi, Arystyna Ankwica, Pawel Owerllo, E. BOO konano” w* war-

Akcja filmu toczy się wśród czarownych pejzaży Polesia i zdumiewa znakomitą expresją gry, brawurowem

kosztu, 10.000 artystów, 2 lata pracy porywające wielkością treści, rozmachem wykonaniai

szawie, Wiedniu, Budapeszciei Nicei. Specjalna ilustracja muzyczna. Początek o g. 4, 6, 8i 10.25.

 

 

Dziś! Pierwszy Euro-
KINO-
TEATR

MICKIEWICZA Ne 22

 

Dziś film ze $piewem! Genjalny realizator W. PUDOWKIN twórca filmu „Burza nad Azją" kreuje główną rolę FEDI PROTA-

SOWA w swem nainowszem rewelacyj- NI TRUP" według dramatu LWA TOŁSTOJA. W roli żony Protasowa MARJA

nem arcydziele własnej reżyserji p. t: y» JACOBINI. UWAGA! Podczas wyświetlania filmu znana śpiewacz-
ka wykona szereg najpiękniejszych romansów cygańskich. Początek o godzinie 4-ej. Ceny od 40 gr.

TEATR ik U X“
ul. Mickiewicza Nr. 11.
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POLSKIE 4 Dziś! Najnowszy superfilm 1930 r. Pierwszy raz w Wilnie. Bezkonkurencyjny król sensacji i ulubieniec publiczności

KINO „WANDA HARRY PEEL Jubileuszowe arcydzieło «Nocna Taksówka» Potężny dramat w 12 aktach. Akcja tego

Ul. WIELKA 30. Tel. 14-81. „Tysiąc i pierwsza przygoda” p. t: deo filmu toczy się w niesłychanem tempie i z

SDS KUSSSATA BAESSELTE1

Kino- +. Ś /g sensacyjnej powieści CONAN DOYLE'A. Film ten w magiczny sposób przeno-
Teatr «SŁOŃCE» || DZIŚ! WIAT ZAGINIONY E widza do prabytu globu naszego i pokazuje na ową niesłychaną bujność i ży-

wotność ziemi. W rolach gł: przepiękna Bessie Lowe, Lewis Stone, Lioyd Hugnes i Wallace Berry. Dzikie nieokieł-
zane tętno prabytu. Dla młodzieży dozwolone. Od godziny 4 do 6 ceny zniżone 40 i 80 groszy.

WŁOS( W "PIEŻ, ŁYSIENIE

„Esencja CHINOWO-CHMIELOWA*
i „Mydło CHINOWO-CHMIELOWE*

z (Kogutkiem). Sprzedają apteki, składy
apteczne. Główny skład Apteka
GĄSECKIEGO, ul. Freta Nr. 16.

Dąbrowskiego 5.

 

 

KUPNO-
SPRZEDAŻNAUKA TO PRZYSZŁOŚĆ!

KURSY DLA DOROSŁYCH
PRZY GIMNAZJUM im. KRASZEWSKIEGO

uł. Orzeszkowej 3—15 od 10 do 11 75—1 o

 

ROZ SŁUPY DĘ.
BOWE do ogrodzeń

i okrąglaki dębowe bu- I

dulcowe tanie, oglądać:
 

 

i ul. Ostrobramska 27 od 18—do 21, Pióromont 6 tartak Br. Wydz. Zdr: Pubi. Nr. 154.

ogłaszają zapisy na nowy semestr do kl. IV, V, VI. VII,i VIII gimn. Chwolesów. „Towarąwe:

Opłaty umiarkowane.—System przedmiotowy. — Lekcje wyrównaw- go dębu, osiki, brzozy, WYDZIAE POWIATOWY SEJMIKU
cze —Nauka prowadzona jest z zastosowaniem najpraktyczniejszych olszy 800metrów zbitych. OLKUSZU r"
metod.—Bibljoteka podręczników. — Gabinet fizyczny. — Pracownia Milne: Zamkówa 16 m::3 w ogłasza
przyrodnicza.—Wzajemna pomoc. — Pogadanki. — Kółka naukowe. Wacław Janowicz. Listy KONKURS

Uprawnienie Kuratorjum O. S. W. Ne 23007 1926. z
polecone. 1269—s0 na posadę lekarza rejonowego z płacą 550—do

 

 

    

      

700 zł. w osadzie Pilica (6,000 ludności) pow. Ol-
kuskiego. Posada będzie do objęcia od 1 marca
b. r. wymaganą jest dobra znajomość położnictwa
i chirurgji ambulatoryjnej oraz conajmniej trzy-
letnia praktyka lekarska poparta odpowiedniemi
świadectwami. Zgłoszenia należy kierować do Wy-
działu Powiatowego w Olkuszu.

(2) Dr. Zakrzewski
lekarz powiatowy. .

(—) Starosta Stamirowsk
Przewodniczący Wydziału.

Do sprzedania nożna
maszyna do szy-

cia „Singera“ Tatarska 13
m. 9. 1508—0

Cbc nabyć kota-an-
ę gora dużego

najchętniej maści burej.
Oferty zgłaszać: ul. 3 Ma-
ja 3, m. 4. 1526—1

  
NOWOCZESNE RADJOAPARATY EKRANOWANE

o niedoścignionej selekcji i sile, poleca:

ELEKTRIT* "nz"tei. 1038

najbogatszy wybór aparatów radjowych na dogod-
nych warunkach. —0r

 

60—1 o

  

  

 

 

Oryginalna maść z ko |2 AA : “
KREM LAIN-AGE „ Odmroženie.AZ

(z Kogutkiem) wstałe od odmrożenia. Sprzedają apteki t składy apteczne.
Jest to Idealny, nieszkodliwy kosmetyk, u| —=—=m

suwający wady naskórka tek u dorosłvch |sk
tu dzieci R. M. Sp, W N.. 5333.

Obwieszczenie.
Magistrat m. Wilna podaje do wia-

domości publicznej, że wymiar podatku
od lokali na rok 1930 został ukończony i

Swędzenie ciała Oraz wszelkiego rodzaju w
rzuty skórne usuwa

Pa DECZAMAAS

pi słoneczny z oso*
bnem wejściem do

wynajęcia Ul. Uniwersy-
tecka 9 — 15 od godz. 9
do_2 i od 5 — 8 popol.

2 duże

Mieszkania
i pokoje

 

CH
ponue się I pokoju

Bohdanowicza. Spaliła się stajnia

Gruźlica płuc jest nieubłaganą i corocz-
nie, nie robiąc różnicy dla płci, wieku i
nu, kosi miljony ludzi.—Przy zwalczaniu

zrypy
t. p.

chorób płucnych, bronchitu,
uporczywego, męczącego kaszlu i

stosują p. p. Lekarze:

„Balsam Thiocolan—Age*"
się plwociny

wzmacnia organizm i samopoczucie chorego
i usuwa kaszel

który ułatwiając wydzielanie

oraz powiększa wagę ciała
Używa się za poradą lekarza.

rzedają apteki 711-290

Wydawca:ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI. |

 

rozesłane.

ny zgłosić

Wilno, dn. 4.ll 1930 r.

 

Wobec tego wszystkie osoby fizyczne i
prawne, które dla jakichbądź powodów na-
kazów płatniczych na podatek od lokali
na 1930 r. dotychczas nie otrzymały—win-

się do Magistratu
(ul. Dominikańska Nr. 2, Wydział Podat-
kowy) w celu ich otrzymania.

Magistrat m. Wilna.

 

umeblowanego z wy-
nakazy płatnicze na podatek ten zostały godami i oddzielnem wej-

ściem. Oferty Mostowa 1
Drukarnia. 7162—s1

jo wynajęcia mieszka-
nie 3 pokojowe z kuch-

nią i przedpokojem. Sa-
pieżyńska 111 róg ul.
Sióstr Miłosierdzia. 1497-1

POKO) dowynajęcia
Ludwisarska 1—1. 1519

 

m. Wilna

 

79

ładne pokoje umeblowa-
ne do wynajęcia. Mi-
ckiewicza 31, m. 4 od
1—5 po poł. 1419

ZGUBY

Z ks. wojsk. wyd.
g. przez PKU —

Wilno na imię Leonarda
Michaela, zam.
Krzywe Koło 14-b, un. się.

Zgubiono
ks. wojskową wyd. przez
P. K. U. na imię Cho-
chłuna Andrzeja, zam.
we wsi Klinowe, gm. Łuż-
ki — un. się. 771—50

 

    
Chcesz otrzymać posadę?
Musisz ukończyć kursy
facho we  korespon-
dencyjne prof. Sekuło-
wicza, Warszawa, Żóra-

wia 42-4. Kursy wyuczają
listownie: buchalterji, ra-
chunkowości kupieckiej,
korespondencji handlo-
wej, stenografji, nauk
handlu, prawa, kaligrafji,
pisania na maszynach,
towaroznawstwa, angiel-

skiego, francuskiego,
niemieckiego, pisowni,
oraz gramatyki polskiej.
Po ukończeniu świadec-
two. Żądajcie prospek-
tów. 1605—11
pm
Przepisywanie

na maszynie i odbijanie
na powielaczu „Roneo*.
Powielanie skryptów, wy-
kazów, okólników i inn.
wykonywuje się prędko,
starannie i akuratnie. Mi-
ckiewicza Ne 4—4. Tele-
fon 7-63. | 1463—2
W AGA! Poważna
chrześcijańska insty-

tucja bankowa poszuku-
je zastępców na sprze-
daż obligacji państwo-
wyck. . Płacimy sumien-
nie największą prowizję.
Nasz system kombino-
wany, cieszy się najwię-
kszym powodzeniem. Po-
czątkujących pouczamy.
Zgłoszenia od godz. 10
do 4 p. p. Bazyljańska
4 m. 1.

olidna instytucja ban-
kowa poszukuje zdol-

nych zastępców do sprze
daży obligacji premjo-
wych na raty. Niebywa-
ła nowość. Bezkonku-
rencyjnie najwyższe pro-
wizje. Początkujących po-
uczamy.Zgłoszenia Lwów,
Skrytka pocztowa 283.

1493

"Kilkuzdolnych

akwizytorów
z branży reklamowej do

zbierania bezkonkuren-

cyjnej reklamy. Bakszta

|12—12 od godz. 9—11i

od 4—7.

Potrzebna
panna do poważnej fir-
my. Wymagana kaucja
paręset zł. lub gwaran-
cja. Wiadomość: Adres
w „Dzien. Wil:* 1521Z
Posady rządcy,

lub zastępcy(w większym
majątku) poszukuje ka-
waler. Posiada 5-letnią
praktykę w intensywnie
prowadzonym gospodar-

1518

stwie. Posiada szkołę
rolniczą. Marjan Dubicki +
p. Worniany, folw. Wo- majątkowe
rona. 78

PIENIĄDZE
' AKUSZERKI lokujemy w każdej

walucie pod zabezpie-
czenia wekslowe ihi-

AKUSZERKA poteczne z gwarancją
Marja Laknerowa| zwrotu w terminie
Przyjmuje od godz. 9do|Dom H-K. „Zachęta'*

przy uł. 7 w.,*Kasztanowa 7 m. 5, | Micklewicza 1, tel.
WZP69 9—05. s0

wa dolarowa 75—76, >| konwersyjna

2,40—2.20, mięso wieprzowe 3,20—2,80,
slanc—12—9 słoma snopki—9—8, otrę'
by pszenne—22—21, otręby zytnie —
19—17, mlotly 1 szt.—15—10, bułki
1 kg.—1,40—i,00, sucharki—220 —2,00,
tłaszcz rośilnay—3,50, oliwa—3,00 —2,:0 .

 

Ddbior alekich Dai |
Przez Lady į Morta

LUNPICH TELHWNIEK
TELEFUNKEN
Dla każdej funkcji — stosowna lampa.

1485—0 o

 
 

 
  

STARA WIEŚ
PIĘKNE PARCELE LEŚNE
są zaraz do nabycia pomiędzy Otwockiem

: a Celestynowem.

Komunikacja dogodna.
Stacja kolei na miejscu w lesie.

Starodrzew. do 100 lat. — Działki wszystkie
zalesione od 750 m* do 3000 m*.

Sprzedaż na raty.
Zgłoszenia .i informacje:

Główny Zarząd Ordynacji Zamojskiej
Dział Parcelacji:

Warszawa: Żabia 4, tel. 2—89.

| LEKARZE |

"D-r. KENIGSBERG|
choroby weneryczne i
skórne powrócił i wzno-
wił przyjęcia chorych, od
9—12 i 4 — 8. Micklewi-
cza 4, tel. 10—90. 79—0

Dr Blumowicz
Choroby weneryczne
SYFILIS i skórne

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

WZP63

3091-14 o

 

 

 

   
Drukarnia „Dziennika Wileńskiego”, ul Mostowa 1.

 

MAJĄTEK 150 h
z zabudowaniami i inwentarzem do SPRZEDA-
NIA NATYCHMIAST lub zamienię na dom w
Wilnie. Gleba dobra, komunikacja autobusowa.

Warunki dogodne.
Adres: WILNO, Mickiewicza 31,

„STUDAUT“.

T LEOK AEG
Choroby Weneryczne,

syfilis; skórne.
wiieńska 3.

5 — 8, tel. 567.

DOKTÓR

17—s4
 

—06

Przyjm. od 8 — 1 i od :

DOM
pół drewniany pół mu-
rowany w stanie do-
brym o 4 mieszka-
niach placu 250 sążni
z ogrodem owocowym
sprzedamy za 2.000

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

9—05. 37—s0

D.Loliokiti
chor. WENERYCZNE
MOCZOPŁ. SKÓRNE

DIATERMJA
KOBIETA-LEKARZ

Di. ZELDOWICZOWA
KOBIECE chor. dróg
MOCZ. WENERYCZNE
prz. 12—2 i od 4—6

ul. Mickiewicza 24  Telefon Nr. 277,
 

Redaktor odpowiedzialny: KAZIMIERZ HALABURDA, —
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