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BBS zrzeka się nietykalności poselskiej.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Klub Frakcji Rewolucyjnej ogłosił komunikat, w

którym przyłącza się do deklaracji BB. w sprawie nietykalności po-

selskiej i oświadcza, że członkowie frakcji nie będą się nigdy uchy-

lali od udzielania satysfakcji za swe czyny.

Nowa lista emerytów wojskowych.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W piątek ukazał się Dziennik Personalny Min.

Spr. Wojsk., który zawiera nową listę oficerów przeniesionych w stan

spoczynku. A
Między innymi zostali przeniesieni w stan spoczynku: radca am-

basady w Paryżu płk. Szefeld, oraz wojewoda stanisławowski p. Na-

koniecznikow-Klukowski.

Stosunki gospodarcze Polski z Gdańskiem.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. P. min. Kwiatkowski konferował z senatorem han-

dlowym Gdańska p. Jowelowskim

między Polską, a Gdańskiem,

spodarczej.

w sprawie wyrównania istniejącej

różnicy zdań w dziedzinie polityki go-

Konferencja doprowadziła do przekonania, że usunięcie na przy-

szłość różnic zdań,
darczej. 2

W najbliższym czasie będzie

przedstawicieli rządu Rzeczypospolitej i

osobowa komisja, która ma ustali

dzy Polską, a Gdańskiem.

ustali ściślejszą kooperację w dziedzinie gospo-

utworzona w Gdańsku z pośród

senatu gdańskiego trzech-

ć warunki pracy gospodarczej mię-

dba seimu.
O rewizję

WARSZAWA, 14.11. (Pat.). —
W dalszym ciągu dyskusji ogól-

nej nad rewizją konstytucji pierw-

szy zabrał głos poseł Jędrzeje-

wicz (BB). Mówca twierdzi, że

projekt zmiany konstytucji przed-

łożony przez lewicę usiłuje na-

wiązać do systemu przedmajowe-

go. Nawrót jednak do tych sto-

sunków jest niemożliwy skoro

siły działające w Polsce pozosta-

ją. O wyeliminowanie „zaś tych

sił, to jest postaci Marszałka Pił-

sudskiego i obozu z nim związa-

nego nie można myśleć.
Poseł Bittner (Ch. D.) pod-

kreśla, że w opinji lewicy projekt

B. B. zmierza do ustroju absolu-

Konstytucji. /,

stycznego. W  opinji B. B. pro-

jekt lewicy zmierza do utrwalenia

wszystkich wad, t. zw. integral-

nego parlamentaryzmu. Wobec

czego naturalnem zadaniem stron-

nictw centrum jest szukanie plat-

formy, któraby umożliwiła zbli-

żenie się stronnictw. Konieczność

zachowania humanitarnych zasad

i zdobyczy cywilizacyjnych, którą

reprezentuje projekt lewicy powi-

nien dać się pogodzić z troską

o silny rząd, która leży na sercu

Blokowi Bezpartyjnemu.
Po przemówieniu posła Kierni-

ka (Piast), dyskusję ogólną za-

kończono. Następne posiedzenie
odbędzie się we wtorek.

Komisja wojskowa.

WARSZAWA. 14.2. (Pat.). Sej-

mowa komisja wojskowa przystą-

piła w dniu dzisiejszym do obrad

nad wnioskiem Klubu Narodo-

wego w sprawie wyboru nad-

zwyczajnej komisji sejmowej

do zbadania postępowania Mi-

nisterstwa Spraw Wojskowych

i wojskowych organów sani-

tarnych przy przenoszeniu ofl-
cerów w stan spoczynku.

Referent pos. Osada w dłuż-

szym  wywodzie uzasadniając

wniosek Klubu Narodowego, za-

znacza, że to masowe przenosze-

nie oficerów w stan spoczynku

mija się z przepisami prawa i

stwierdza, że minister spraw

wojskowych jest za to odpo-
wiedzialny:

Nad referatem pos. Osady

rozwinęła się ożywiona dyskusja,

w której pos. Trąmpczyński,

, podając przykłady, podnosi mię-

dzy innemi zarzuty, że komisje

superrewizyjne nie kierowały

śię objektywnością lekarską,

łecz zwalniały zdrowych  ofi-

cerów z wojska. :

Pos. Burda (Fr. Rew.) ošwiad-

cza, że armja polska składa się

z różnych elementów, to jest z

oficerów państw zaborczych, któ-

rych ilość była dużo wyższa, ani-

żeli wojskowy. etat przewidy-

wał. Mówca twierdzi, że gdyby

nie pozbywano się nagromadzo-

nego przez szereg lat zbędnego

elementu, to wszyscy oiicerowie,

którzy już wyszli ze szkół woj-

skowych polskich, nigdyby nie

mieli możności awansowania.

Mówca oświadcza się w konklu-

zji przeciw wnioskowi Klubu Na-

rodowego. W dalszej dyskusji

przemawiali posłowie Klesżczyń-

ski i Birkenmayer (B. B.) zajmu-
jąc podobne stanowisko, jak pos.

Burda.

Pos. Harniewicz w imie-
niu Ch. D. przyłącza się do wnio-
sku Klubu Narodowego.

Pos. Lieberman (PPS)

stwierdza, że wybór komisji nie
doprowadziłby do konkretnego
rezultatu, bowiem minister spraw

wojskowych może odmówić wy-

jaśnień. Wtedy, jego zdaniem,

powaga Sejmu by na tem utraci-

ła. Proponuje więc uchwalić re-

zolucję, dla której zredagowania
prosi o przerwę. Po przerwie
pos. Lieberman zgłosi! następu-
jącą rezolucję:

Z uwagi na to, że 1) według

coraz bardziej rozpowszechnia-
jącej się opinji masowe prze-

noszenia oficerów z armji w

stan spoczynku zostały w ostat-

nich latach dokonane w sposób

krzywdzący, niezgodnyjz usta-

wą; 2) pokrzywdzeni i żalący
się oficerowie nie.są dopuszcza-
ni do raportu przed ministrem
spraw wojskowyci:; 3) niezgod-

ne z ustawą przenoszenia w stan

spoczynku obciążają skarb pań-
stwa.

Sejm wzywa Rząd, w szcze-

gólności p. ministra spraw woj-

skowych, by tę sprawę maso-

wych przenoszeń oficerów w

stan spoczynku poddał rewizji
w tym kierunku, iżby zażalenia
zainteresowanych oficerów zo-

stały zbadane i w wypadku
stwierdzonego naruszenia usta-

Mostowa 1.

i poświątecznych.

 

wy wyrządzona krzywda została
usunięta.
W sprawie przedłożonej rezo-

lucji przemawiali posłowie Bir-
kenmayer, Mackiewicz, Kozłowski
i Kleszczyński (BB), oświadczając
się przeciwko niej.
W głosowaniu za wnioskiem

Klubu Narodowego oświadczyło
się 6 posłów, przeciwko zaś 15,
za wnioskiem posła Lieberma-
na — 15, przeciwko wniosko-
wi 10.

Przewodniczący pos. Kościał-

kowski złożył do protokółu oświad-
czenie, stwierdzające między in-
nemi, że poraz pierwszy w dzie-
jach parlamentu polskiego za-
istniał wniosek wyłonienia nad-
zwyczajnej komisji sejmowej dla
zbadania postępowania jednego
z ministerstw przy zwalnianiu
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urzędników państwowych w stan

spoczynku. Rezolucja zaś posła

Liebermana w sposób definitywny
przesądza słuszność zaistniałych
zarzutów. Nie chcąc brać na sie-
bie chociażby cienia odpowie-
dzialności za tego rodzaju uchwa-
ły komisji wojskowej, pos. Ko-
ściałkowski na znak protestu
składa stanowisko przewodni-
czącego.

Wobec złożenia mandatu prze-
wodniczącego przez pos. Kościał-
kowskiego, na wniosek pos. Trąmp-
czyńskiego uchwalono zwołać na-
stępne posiedzenie komisji na
dzień 19 b. m. dla dokończenia
porządku dziennego i wyboru
przewodniczącego komisji. Refe-
rentem wniosku pos. Liebermana
na plenum Sejmu wybrano pos.
Osadę (Kl. Nar.),

 

Klub Narodowy wobec budżetu
oświadczenie pos. Aleksandra Zwierzyńskiego, złożone w Sejmie

dnia 12-go lutego.

Wobec niedokładności skrótu,
podanej przez nas w redakcji PAT.
deklaracji Klubu Narodowego, po-
dajemy ją na tem miejscu in
extenso.
Klub narodowy do przedłoże-

nia budżetowego na rok 193031
zgłosił szereg wniosków,  stano-
wiących organiczną całość, a

zmierzających do częściowego
przynajmniej przystosowania bud-
żetu do obecnego położenia,
zgodnie przez wszystkie czynniki
uznanego za bardzo ciężkie. Linją

przewodnią tych wniosków było
zmniejszenie wydatków, w szcze-

gólności zaniechanie takich wy-

datków, które nie są związane z

istotnemi zadaniami państwa i na
"które nas nie stać w obecnem
położeniu gospodarczem. W prze-
konaniu, że już obecnie powinno
nastąpić obniżenie ciężarów po-
datkowych, spadających na lud-
ność, Klub Narodowy postawił
wniosek o zniesienie 10 proc.
dodatku od podatku przemysło-
wego (obrotowego) i zmniejsze-
nia przewidywanego wpływu z
podatku majątkowego o 26 miljo-
nów złotych.
W razie przyjęcia w całości

naszych wniosków oszczędnościo-

wych i nie obrócenia uzyska-

nych oszczędności na inne cele,

budżet wraz z 5 proc. dodatkiem
do uposażeń urzędniczych byłby

po stronie wydatków o 10 miljo-
nów niższy od preliminarza rzą-
dowego, zaś w dochodach po
obniżeniu podatku majątkowego

i zniesieniu 10 proc. dodatku do
podatku przemysłowego nie prze-
kraczałby granicy 3 miljardów,
dając. w rezultacie nadwyżkę
budżetową okolo 70 miljonów,
które mogły być przeznaczone
zgodnie z wolą Sejmu, na cele
objęte art. 4 ustawy skarbowej
lub na dalsze zmniejszenie cięża-

rów podatkowych.
Gdyby nawet wszystkie nasze

wnioski zostały przyjęte nie u-
kształtowałoby to bardziej pozy-
tywnie naszego stosunku do go-

spodarki rządu, opartej na tym

budżecie. Albowiem parlament
miał za mało czasu, by mógł pod-
dać projekt budżetu bardziej grun-
townym zmianom. W budżecie

zawartych jest wiele prawnych
zobowiązań, zaciągniętych przez
gospodarkę rządową, których nie
rnożna odrzucić; są w nim kon-
sekwencje nadmiernego rozma-
chu gospodarki rządowej w la-
tach poprzednich, którego nie
zdołano w tym roku powstrzy-
mać. Wykonanie budżetu, jego
realność, zależy głównie od tych
czynników, które rządzą pań-
stwem, a nie tyle od władzy usta-
wodawczej.

Krytyczny stosunek do polity-
ki gospodarczej i polityki ogólnej
rządu przesądza nasz stosunek do
budżetu, który ten rząd będzie
wykonywał. Rząd nie zdobył się
na wysiłek, by oprzeć gospodar-
stwo narodowe na zdrowych pod-
stawach, by uchronić je od nad-
miernego fiskalizmu i krępującej
wytwórczość ingerencji państwa'
w życie gospodarcze, by zmniej-
szyć ciężar, który spada na
wszystkich przez  niepomyślny
stan przedsiębiorstw państwowych.
Prócz tego daje się we znaki
rozrost różnego rodzaju ciężarów
samorządowych, wywołany w zna-
cznym stopniu przez administra-

cję państwa lub źle wykonany
przez nią nadzór nad budżetami

samorządowemi, jak również przez

obarczanie samorządów ciągle

nowemi zadaniami.
W tych warunkach nie może-

my głosować za ustawą skarbo-

wą na rok 1930-31 i brać za nią
odpowiedzialności.

Nie możemy swoich głosów
oddać na nią także i z tego po-

wodu, że rząd, jak to wynika z

oświadczenia p. min. Wyznań Re-

ligijnych i Oświecenia Publiczne-
go, za jedno ze swoich głównych
zadań uważa walkę z obozem po-

litycznym, który reprezentuje
Klub Narodowy. Oświadczenia te
nie wyrządzą nam żadnej szkody,
ale chcemy dać wyraz przekona-
niu, że rząd, który w tak nie-
zwykły sposób pojmuje swoje
obowiązki, nie jest zdolnym do
tego, by spełnić wielkie, narodo-
wo-państwowe zadanie i przezwy-
ciężyć trudności wewnętrzne i

zewnętrzne, stojące dziś przed
Polską.

Komunikat Państwowego Banku Rolnego.
wstrzymanie kredytów na kupno gruntów i na inwestycje.

W związku z ograniczonemi

możliwościami w zakresie lokat
na listy zastawne Państwowy
Bank Rolny od szeregu miesięcy
stosuje ograniczenia przy udzie-

laniu pożyczek  długotermino-
wych, przy przyjmowaniu zaś no-
wych podań o pożyczkę uprze-
dza osoby zainteresowane, że ich
zgłoszenia będą załatwione, gdy
Bank rozporządzać będzie dosta-
tecznemi na ten cel środkami.
Pomimo takiego zastrzeżenia do
Banku wpłynęła w ostatnim mie-

siącu wielka ilość podań 0 po-

życzke, zarówno na kupno grun-

tu, jak i na inwestycje rolne. Za-
łatwienie tych podań przekracza
możliwości finansowe Banku,
przedewszystkiem dlatego, że

fundusze jego winny być użyte
na pomoc dla drobnych rolników
w formie gotówkowego kredytu
krótkoterminowego i średnioter-
minowego. W tych warunkach
nowe napływające podania nie-
mają szans załatwienia w roku
bieżącym. PrzetojBank wstrzymu-
je z dniem 15 lutego 1930 aż do
odwołania przyjmowanie podań
o pożyczkę, zarówno na inwesty-
cje rolne, jak i na kupno grun-
tów, z wyjątkiem podań od osób,
którym stosownie do ustawy o
wykonaniu reformy rolnej, mają
być przez okręgowe urzędy ziem-
skie udzielone pożyczki na kup-
no gruntów z funduszu zapomóg
i kredytu ulgowego.

wykrycie gniazda komunistycznego.
WARSZAWA, 14.2 (Pat.) Wła-

dze zakończyły już dochodzenia

w związku z wykryciem gniazda
komunistycznego z Związku Za-

wodowym Pracowników  Biuro-

wych i Handlowych w  Warsza-
wie. Zebrano sensacyjne ma-

terjały, dowodzące łączności
Związku z komunistami za-
granicznymi. Jak ustalono,
Związek stosował szeroko te-
ror wobec pracodawców-człon-
ków Związku. 3

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

owe umieszczenie ogłoszeń. Konto czekowe
Aach ma p e 20 M RP ZA

za granicę 8 zi.
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GIEŁDA
WARSZAWA, 14.1i. (Pat.).

* _ Waluty i dewizy:

Dolary8,875—8,89 —8,85.
Gdańsk 173,34—173,27—172,91
Londyn 43,36: ,—43,47—43,26.
Nowy York 8,903—8,923—8,883.
Paryż 34,94—35,03—34,85.
Praga 26,39' ;—26,46—26,33.
Nowy Jork wypł. telegr. 8,921, 8,94!, 8,901.
Szwajcarja 172,10—1 12,53—171,67.

Stokholm 239,17—239,77—238,57.
Berlin w obr. pryw. 212,94.

Papiery procentowe:

Požyczka inwestycyjna 126—125,75—
Premjowa dolarowa 79,75—79, 5; kon-
wersyjna 51—52, 8”, listy zastawne B.
G. K. iB. R, obligacje B. G. K. 94, te
same 7*,—83,25, 8 . L. Z. P. K. Prze-

 

mysłu Polskiego 82, 7 ję ziemskie dola-  busch 105, Gdański Monopol Tyt, 282,80.
 

 

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 60,

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem 6 łam 35 gr., w tekście 48 gr., za

tekstem 10 łam. 10 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej,

Ogłoszenia cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeże-

Administracja nie bierze odpowiedzialności za
w P.K. O.Ni 80187.

Z WARSZAWY
Rutynowany Technik budowiano-ka-

nalizacyjny przyjmie administrację
solidnego domu w Wilnie. Udziela
również porad w kwestjach: budo-
wianych, kanalizacyjnych, wodocią-
gowych i t. p. Poważne referencje.
Adres: ul. Brzeg Antokoiski Nr.6m. 4.
-—-———

1552 Di
TDO TAN TUTISENDITTIE

rowe 72,75, 4'.%/, warszawskie 51,50,
5 , warszawskie 54,75 — 54,50, 8%ę war-
szawskie 71,25—71,50.

Akcje:

Bank Polski 162,50—181.50, (bez ku-
ponu za rok 1929), Przem. Lwowski 105,
Cukier 29,50—30,50, Firley 38, Haber-

Umowy haskie i układ warszawski
w Reichstagu.

Niemcy działają na zwłokę.

BERLIN. 14.2. (Pat.). Dotych-

czasowy przebieg obrad Reich-

stagu nad umowami haskiemi i

układem warszawskim zdaje się

wskazywać, że trzecie czytanie

projektów ustaw, związanych Z

temi umowami nie zostanie tak

prędko ukończone. Według przy-

puszczeń w berlińskich kołach

poinformowanych, nastąpić to

ma najwcześniej w pierwszych

dniach marca. Co do układu z
Polską, w kołach parlamentar-
nych niemieckich zauważyć się
daje silna tendencja, aby przez
wyeliminowanie umowy warszaw-
skiej z całego kompleksu umów,
związanych z konferencją haską
i nawiązanie nowych rokowań z
rządem polskim, przewłec i usu-
nąć tę sprawę na plan drugi.

Proces przeciwko Pieczkajtisowi iztowa-
rzyszom.

BERLIN, 14.2 (Pat). W dniu

dzisiejszym rozpoczął się przed

sądem przysięgłych w Insterburgu

w Prusach Wschodnich proces

przeciwko Pleczkajtisowi i 5 to-

warzyszom, aresztowanym w no-

cy z 2 na 3 września 1929 roku

w chwili, kiedy uzbrojeni prze-

kroczyć zamierzali granicę litew-

ską. Oskarżeni odpowiadają za

przestępstwo przeciwko ustawie

o przechowywaniu broni i ma-

terjałów wybuchowych oraz za

przekroczenie paszportowe. Zain-

teresowanie procesem jest bar-

dzo wielkie, na co wskazuje

obecność licznych koresponden-

tów prasy berlińskiej, Iltewskiej,

polskiej i ryskiej. Obecni są rów-

nież przedstawiciele władz nie-

mieckich i litewskich. Budynek

sądowy strzeżony jest przez silny
kordon policji, która też kontro-
luje karty wstępu. Rozprawę roz-
poczęło przestuchiwaniem oskarżo
nych, z których, z wyjątkiem
Pleczkajtisa, żaden nie włada ję-
zykiem niemieckim, przeto są oni
przesłuchiwani za pośrednictwem
tłumacza. Z zeznań Pleczkajtisa
wynika, że w roku 1927 powró-
cił do Litwy, gdzie zorganizował
powstanie w  Olicie. Stamtąd
zbiegł do Prus Wschodnich, a
następnie do Niemiec. W sprawie
wydarzeń, poprzedzających jego
aresztowanie, Pleczkajtis odma-
wia wszelkich wyjaśnień, pod-
kreślając jedynie, że przekroczyć
granicę litewską zamierzał z mo-
tywów czysto osobistej natury.

Baldwin o prześladowaniach religijnych
w Rosji.

LONDYN, 14.2. (Pat.) Mówiąc

na temat prześladowań religij-

nych p. Baldwin oświadczył, iż

nigdy sumienie narodu angiel-

skiego nie bylo bardziej poruszo-

ne, niż obecnie na wiadomość o

prześladowaniach religijnych w
Rosji sowieckiej. Anglja nigdy
nie będzie patrzyć na takie akty
gwałtu z obojętnością, uważając
za swój obowiązek zaprotestować
przeciwko nim z całą siłą.

Generał Józef Haller w Gdańsku.
Entuzjastyczne powitanie ukochanego wodza przez Polonię

gdańską.—Łiczne delegacje na dworcu—Okrzyki „Niech żyje,
i „Do widzenia w jaśniejszej chwil.”

Z Gdańska donoszą:

W przejeździe z Gdyni zatrzy-
mał się na kilka minut na dwor-
cu głównym w Gdańsku gen.
Haller, entuzjastycznie witany

przez licznie zgromadzoną pu-

bliczność, składającą się z człon-

ków i przedstawicieli organizacyj
i towarzystw, jak Gmina Polska,
Towarzystwo Ludowe, Tow. Po-

lek, Sokoła, Wojaków, Harcerzy,

Tow. Śpiewu, Tow. Młodzieży itp.,
którzy na wieść o przyjeździe
ukochanego wodza, rozgłoszoną
w ostatniej chwili, stawili się gro-
madnie na dworcu. Do powita-

nego entuzjastycznie generała,

przybyłego w towarzystwie p. p.

Rybińskich i ks. pułkownika prob.

Wryczy z Wiela przemówił ser-

decznie senjor Polonji Gdańskiej,

p. Józef Czyżewski, podkreślając
nierozerwalność ślubu Polski z

morzem. Przemówienie zakończył
p. Czyżewski okrzykiem na cześć

wielkiego generała, którego imię

na wieki złączone jest z odzy-

skaniem morza
Pan generał wzruszony  po-
dziękował za przyjęcie potwier-
dzając słowa p. Czyżewskiego co
do nierozerwalności ślubu pol-
skiego z morzem, do którego
pierścienia dostarczył właśnie
Gdańsk.

Dalsze chwile podczas krót-
kiego postoju upłynęły p. gene-
rałowi—bohaterawi w serdecznej
rozmowie z obecnymi, jak ks.
prob. Komorowski, p. Hirsz, p. Li-
siński, Nelkowski, red. Sędzicki,
oraz z kierownikami organizacyj.
Kilkakrotne okrzyki na cześć Rze-
czypospolitej, Polonji Gdańskiej i
jej kierowników padły jeszcze,
nim pociąg uwiózł p. generała,
żegnanego serdecznie, ze łzami
w oczach, okrzykami: „Niech ży-
je!* i „Do widzenia w jaśniejszej
chwili* przez Polonję gdańską.
Chwiła ta aczkolwiek krótka, wy-
warla potężne wrażenie na uczest-
nikach, którzy zatrzymają ją na
zawsze w pamięci.

przez Polskę.

 

[onunikat Stronnictwa Tarodowoga
Przypominamy, że dzisiaj o godzinie 5 popołudniu posiedzenie

Zarządu dzielnicowego koła „kuki$zki* w mieszkaniu p.prezesa

przy ul. Mickiewicza 44 m. 18.

Q godzinie 7'/, posiedzenie Zarządu dzielnicowego koła „Po-

pławy” w mieszkaniu p. prezesa przy ul. Piwnej Nr. 9—5.

W niedzielę dnia 16 o godz. 12%, posiedzenie Zarządu koła

dzielnicowego „Nowe Miasto" w lokalu Sekretarjatu przy ul. Domi-

nikańskiej Nr. 4.

 
 



Móżeł W dejmie
Budżet na rok 1930-31 uchwa-

lony został w Sejmie w trzeciem

czytaniu, dnia 12-go b. m., gło-

sami B. B. wraz z B. B. $., oraz

głosami działających w porozu-

mieniu stronnictw lewicy i środ-

ka t. zw. P.P.S., Wyzwolenia, Str.

Chłop., N. P. R., Piasta i Chrz.

Dem., czyli głosami stronnictw,

mających razem ponad 300 gło-

sów w Sejmie. Klub Narodowy

powstrzymał się od głosowania.

Grupy mniejszości głosowały prze-

ciw.
Praca nad budżetem zaczęła

się dnia 5 grudnia ub.r., po utra-

cie miesiąca na odroczenie, w wa-

runkach niezwykłych. Rząd p. Świ-

talskiego wprawdzie upad „ale

zaczęlo się przewlekle przesilėnie,

w którem polityka B. B. nasta-

wiona byla przewažnie ku powro-

towi rządów pulkownikowskich.

W tych nastrojach mieściło się

także dążenie do utrudniania prac

budżetowych, tak, aby Sejm, stra-

ciwszy już miesiąc, nie zdołał na

na czs, t. j. do połowy lutego

uporać się z budżetem. nosiło
się bowiem nad temi nastrojami

hasło p. min. Piłsudskiego o złej

pracy budżetowej Sejmu i wyni-

kająca stąd chę!ka takiego po-

kierowania sprawami, by preli-

minarz rządowy stał się budże-

tem, wskutek niezałatwienia w

Sejmie w czasie przepisywanym.

Wobec tego, stronnictwa opo-

zycyjne prawicy i lewicy uznały

za konieczne swe zadanie, by

doprowadzić do uchwalenin bud-

żetu na czas w Sejmie, t. j. do

połowy lutego, poczem idzie on

do Senatu na miesiąc do połowy

marca, a druga połowa marca

została dla Sejmu na poprawki

Senatu.
Aby zapewnić pracę sprawną,

postanowiła opozycja objąć spra-

wozdania, czyli wziąć sprawy

budżetu we wiasne ręce. Istotnie

tak się stało, przyczem z ramie-

nia Kl. Nar. objął pos. Rybarski

budżet skarbu i emerytur, pos.

ks. Czetwertyński budżet wojsko-

wy, pos. Kornecki budżet Prezy-

djum R. M., posłowie lewicy i

środka inne budżety. Gdy stało

się rzeczą jasną, że praca budże-

towa będzie sprawna, a przede-

wszystkiem, gdy powołany zo-

stał Rząd p. Bartla, czyli usunę-

ły się w cień nastroje pułkowni-

kowskie, złagodziły się również

zapędy w. B. B. i wówczas pos.

Krzyżanowski objął sprawozdanie

ogólne.
Dążenie do uchwalenia bud-

żetu na czas—nie zawiodło. W

Komisji pracowano przez styczeń

cały dzień do godzin po północy

i skończono do 1 lutego. W Sej-

mie pełnym załatwiono wszystko

do 12 lutego.

Opozycja z prawej strony lzby

i opozycja lewicy i środka zgod-

nie i w porozumieniu podjęiy to

zadanie uchwalenia budżetu na

czas, natomiast rozeszły się ich

drogi w samej treści uchwał.

P. Minister Skarbu, uzasadnia-

jąc preliminarz dnia 5 grudnia

ub. r. bronił budżetu 3-miljar-

dowego. Klub Narodowy uznał

budżet 3-miljardowy za nadmier-

nie wysoki i za ciężki dla obec-

nego stanu gospodarczego kraju.

Stronnictwa lewicy i środka, po-

dobnie jak B.B., poszły na bud-

żet 3-miljardowy.

Klub Narogowy, zgodnie ze

swem dążeniem, zgłosił wnioski,

zmierzające do oszczędności w

wydatkach na 120 miljonów zł.,

a do obniżenia podatków, ma-
jątkowego i obrotowego, o 51

milj.. nadto poparł oszczędności

67 milj. w kolejach i stąd zwyżkę

dochodów, tak że zostawała nad-

wyżka, wystarczająca m. in. na

dalszy 5 proc. dodatek dla urzęd-

ników, wynoszący ponad 50 milj.

zł. w roku. Ale wnioski Kl. Nar.

nie znalazły poparcia. Uchwalono

budżet ponad 3 miljardowy, bo

w dochodach, 3miljardy 58 milj.,
a w wydatkach 2 miljardy 948

milj., ale z dodatkami przewidzia-

nemi w art. 4 ustawy skarbowej

3 miljardy 48 milj. zł., więc tylko

z drobną nadwyżką 10 miljonów

złotych. Klub Narodowy nie mógł

wziąć odpowiedzialności za bud-

żet tak niezgodny z gospodarczym

stanem kraju, który zresztą po-

winien był doznać gruntownego
przerobienia i głębszych oszczęd-

ności.
Zarazem oświadczenie p. min.

ośw. Czerwińskiego z 7 bm., wy-

Diet św. w obronie Chrzościjaństwa.
List Ojca Świętego Piusa XI
zylego Pompili w sprawie

do J. Em. Kardynała Ba-
prześladowań religijnych

w Rosji.

Do Czcigodnego Brata Naszego, Kardynała Bazylego Pompili, Biskupa

Valletri i Naszego Wikarjusza Generalnego w Rzymie, Pius P.p. XI.

Wasza Eminencjo!

Do głębi wzruszają Nas okrop-
ne i świętokradzkie zbrodnie, któ-
re powtarzają się i wzmagają każ-
dego dnia przeciwko Bogu i prze-
ciw duszom niezliczonej ludności
Rosji, wszystkim drogim Nasze-
mu sercu przez swe cierpienia,
a wśród których jest tak wiele
pobożnych i szlachetnych synów
i ministrów świętego, katolickie-
go, apostolskiego, rzymskiego
Kościoła, pobożnych iszlachet-
nych aż do heroizmu i do mę-
czeństwa.

Od pierwszej chwili Naszego
Pontyfikatu, idąc śladem Poprzed-
nika Naszego, s. p. Benedykta XV,
pomnażaliśmy wysiłki Nasze, by
wstrzymać okropne prześladowa-
nie i oddalić wielkie nieszczęścia
od tych narodów. Zwróciliśmy się
równięż z wnioskiem do państw,
reprezentowanych na konferencji
genewskiej, proponując, by za
wspólną zgodą wydać dekiarację,
która mogłaby oszczędzić wielu
plag Rosji i całemu światu i by
w tym celu ogłosić wspólnie, ja-
ko uprzedzający warunek przed
uznaniem rządu sowieckiego, po-
szanowanie przez niego sumień,
wolności kultów i dóbr Kościoła.

Niestety, te trzy punkty, które
miały być przedewszystkiem de-
ską ratunku dla tych hierarchii
kościelnych, nieszczęśliwie odłą-
czonych od jedności katolickiej,
zostały odrzucone ze względów
doczesnych, które z drugiej stro-
ny byłyby pewniej osiągnięte,
gdyby różne rządy uszanowały
przedewszystkiem prawa Boga,
jego królowanie i jego sprawied-
liwość, niestety, po raz wtóry od-
rzucona została Nasza bezpośred-
nia interwencja, podjęta dla oca-
lenia przed zniszczeniem i dla
zachowania dla ich tradycyjnego
i religijnego użytku naczyń świę-
tych i obrazów, które stanowią
skarbiec pobożności i sztuki, dro-
gi dla wszystkich serc w Rosji.

Mieliśmy jednak pociechę, że
udało Nam się uratować od gro-
żącego śmiercią procesu i wspo-
móc skutecznie Głowę tej hie-
rarchji, niestety, odłączonej od
jedności z Nami. Patrjarchę Ti-
chona, gdy jednocześnie z ofiar
całego Świata katolickiego rato-
wano od głodu i strasznej śmier-
ci więcej niż 150.000 dzieci, ży-
wionych codziennie przez Na-
szych wysłanników, dopóki ci o-
statni nie byli zmuszeni opuścić
swą szlachetną pracę, bo tam
godzono się raczej na wydanie
wyroku śmierci na tysiące nie-
winnvch istot, niż na to, by poz-
wolić na ich żywienie przez mi-
łość chrześcijańską.

Ta świętokradzka bezbożność
zwróciła się ze swą furją nietylko
przeciw kapłanom i wiernym do-
rosłym, wśród których, oprócz
wielu innych ofiar, wiernych spra-
wie Bożej, w szczególny sposób
wspominamy Naszych najdroż-
szych synów, kapłanów i zakon-
nice katolickie, więzionych, zsyła-
nych, skazywanych do robót cię-
żkich, z dwoma ich Biskupami,
Naszymi  Czcigodnymi  Braćmi,
Bolesławem Sloskanem i Aleksan-
drem Frisonem i z Naszym przed-
stawicielem dla obrządku słowiań-
skiego, Egzarchą katolickim, Le-
onidasem Fiodorowem; lecz orga-
nizatorowie walki ateistycznej i
„frontu antyreligijnego" zachcieli
przedewszystkiem zepsuć mlo-
dzież, nadużywając jej naiwność
i nieświadomość, i zamiast dać
jej naukę, wychowanie i kulturę,
które zresztą, jak szlachetność,
sprawiedliwość i dobrobyt, nie
mogą się rozwinąć i kwitnąć bez
religji, zorganizowano ją w „ligę
bojowych bezbożników”, chcąc
pokryć upadek moralny, kultural-
ny i ekonomiczny bezpłodną i
nieludzką działalnością, w której
dzieci namawia się do oskarżania
swych rodziców, do profanowania
i niszczenia gmachów i godeł re-
ligijnych, a przedewszystkiem do
zbrukania swych dusz wszelkiego
rodzaju występkami i najbez-
wstydniejszemi bałamuctwami ma-
terjalistycznemi, a jej przewod-
nicy, chcąc zniszczyć Boga i re-
ligję, doprowadzili do ruiny inte-
ligencji, a nawet samej natury
ludzkiej.

Wobec tych nadużyć, któreś-
my nie raz jeden z. bólem pod-
kreślali w Naszej przemowie na
konsystorzu i ostatnio w Naszej
Encyklice o wychowaniu młodzie-
ży, nie przestaliśmy codziennie
modlić się sami i nawoływać do
modlitw za te miljony dusz, odku-

 

 

powiadające wojnę obozowi na-

rodowemu w najdonioślejszej dzie-

dzinie oświaty, życia duchowego,

religji, musiało mieć jako następ-

stwo odmowę głosowania za bud-

żetem.

Stronnictwa lewicy i środka

miały stanowisko inne. Budżet

3-miljardowy nie raził ich i nie

nakazywał im dążenia do oszczęd-

pionych krwią Jezusa Chrystusa
a popychanych, zmuszanych do
profanowania swego chrztu, tra-
dycyjnej pobożności swych rodzin
do Najśw. Panny, a nawet ostat-
nich śladów czci i poszanowania,
należnego domowemu  sanktua-
rjum. Później, by mieć zapewnio-
ną współpracę w Naszych wysił-
kach przeciwko tak wielkiemu
złu, ustanowiliśmy specjalną ko-
misję dla spraw Rosji, powierza-
jąc jej kierownictwo, jak dobrze
Waszej Eminencji wiadomo, Na-
szemu drogiemu Synowi, Kardy-
nałowi Ludwikowi Sincero: W pier-
wszych zaraz tygodniach Naszego
Pontyfikatu zatwierdziliśmy i opa-
trzyli odpustami akt strzelisty
„Zbawicielu świata, zbaw Rosję”
i teraz jeszcze, w ostatnich mie-
siącach dwa teksty modlitw, w
których naród rosyjski poleca się
opiege słodkiej Cudotwórczyni
z Lisieux, >więte Teresie od Dzie-
ciątka Jezus. Zatwierdziliśmy ró-
wnież powziętą w ubiegłym listo-
padzie inicjatywę Naszego Insty-
tutu Studjów Orientalnych, by
urządzać naukowe i oparte na
dokumentach odczyty, celem za-
poznania szerokiego ogółu z nie-
któremi świętokradzkiemi zama-
chami, jakie przeprowadza liga
bojowych bezbożników na nie-
zmierzonem terytorjum sowiec-
kiera, wychodząc daleko poza
i wbrew tekstowi, już samego
przez się antyreligijnemu, Konsty-
tucji rewolucyjnej.

Z zadowoleniem stwierdziliśmy,
że przykład, dany w Rzymie,
w miesiąc potem był naśladowa-
ny przez urządzanie odczytów
i zebrań podobnych w Londynie,
Paryżu, Genewie, Pradze i w in-
nych miastach.
Lecz publiczne i urzędowe zgor-

szenie,płynącez tylu bestjalstw i bez
bożności, wymaga bardziej jeszcze
powszechnego i uroczystego na-
prawienia i wynagrodzenia tych
niesłychanych szkód.
W czasie ostatnich świąt Bo-

żego Narodzenia nietylko zostały
zamknięte setki kościołów, spa-
lone całe masy obrazów, zmu-
szono do pracy wszystkich robot-
ników i uczniów w szkołach i
zniesiono świętowanie niedziel,
lecz tak posunięto się daleko, by
zmusić robotników fabrycznych,
mężczyzn i kobiety, do podpisa-
nia deklaracji, stwierdzającej ich
formalną apostazję i nienawiść
do Boga, pod grozą, że zostaną
im odebrane ich karty na chleb,
ubranie i mieszkanie, bez czego
każdy mieszkaniec tego nieszczę-
śliwego kraju musiałby umrzeć
z głodu, nędzy i zimna. Oprócz
tego we wszystkich miastach i
wielu wioskach zorganizowano
haniebne karnawałowe widowiska,
podobne tym, jakie zagraniczni
dyplomaci mieli przed oczyma
w samej Moskwie, w centrum
stolicy w czasie świąt Bożego
Narodzenia: widziano przejeżdża-
jące platformy, na których zgro-
madzona gawiedż, ubrana w szaty
liturgiczne, szydzidła i pluła na
krzyż, i na wielkich samochodach
ciężarowych obwożono duże choi-
ny, na których wisiały powieszo-
ne za szyję manekiny. przedsta-
wiające biskupów katolickich i
prawosławnych. W samem cen-
trum miasta inna grupa wyrzut-
ków młodzieży popełniała wszel-
kiego rodzaju czyny świętokradz-
kie przeciw krzyżowi.

Dlatego, pragnąc sami w spo-
sób możliwie najlepszy uczynić
akt wynagrodzenia za te wszystkie
zbrodnie i šwietokradztwa, jak
również i w tym celu, by wezwać
do wynagrodzenia wiernych całe-
go świata, postanowiliśmy wezwać
Waszą Eminencję na dzień uro-
czystości św. Józefa 19 go marca
do Naszej bazyliki św. Piotrai
prosić o odprawienie na grobie
Księcia Apostołów Mszy św. ekspi-
jacyjnej, błagalnej i wynagradza-
jącej za tak licznie i tak okropne
zniewagi Boskiego Serca, jak
również o zbawienie tych dusz,
poddanych teraz tak ciężkiej pró-
bie, i o podniesienie ukochanego
Naszego narodu rosyjskiego, by
ustała wreszcie ta wielka udręka
i by jednostki i narody powróci-
ły jak najprędzej do jedynej
owczarni jedynego Zbawiciela i
Odkupiciela Pana Naszego Jezu-
sa Chrystusa. Po modlitwie do
Serca Najświętszego o przebacze-
nie i miłosierdzie dla ofiari dla
samych katów, błagać będziemy
Najświętszą i Niepokalaną Marję
Pannę, Matkę Boską i Jej prze-
czystego Oblubieńca św. Józefa,

 

ności. Wyzywających oświadczeń
obecnego Rządu w stronę lewicy

nie było. Wobec tego głosowały

one za budżetem, oświadczając,

że nie wiążą z tem sprawy sta-

nowiska wobec Rządu.

W takich warunkach i okolicz-

nościach uchwalony został budżet

w Sejmie w tzeciem czytaniu

12 bm.

| do przygotowania
zup i sosów

 

 

 

Patrona Kościoła powszechnego,
szczególnych opiekunów Rosjan,
św. Aniołów i św. Jana Chrzci-
ciela, św. Mikołaja, św. Bazylego,
św. Jana Chryzostoma i św. św.
Cyryla i Metodego, jak również i
wszystkich innych Świętych, a w
szczególności św. Teresę od Dzie-
ciątka Jezus, której w specjalny
sposób poruczyliśmy przyszłość
tych dusz.

Prosząc Waszą Eminencję, by
wydała odpowiednie rozporządze-
nia dla przygotowania tej uro-
czystej suplikacji, jesteśmy pewni,
że nietylko duchowieństwo i lud-
ność Naszego Rzymu, lecz także
wszyscy Nasi Czcigodni Bracia w

Episkopacie katolickim i cały
świat chrześcijański połączy się z
Naszemi błaganiami w tym sa-
mym dniu lub w inne święto,
uprzednio ogłoszone.

Pewni będąc, że Opatrzność
Boska w chwili, przez Nią wybra-
nej, przygotujeiudzieli konieczne
środki, by naprawić zniszczenie
moralne i materjalne tych nie-
zmiernych przestrzeni, które sta-
nowią szóstą część lądów ziemi,
z całym zapałem duszy będziemy
trwali na tej modlitwie wynagra-
dzającej i błagalnej, która obudzi
—mamy tę ufność—miłosierdzie
Boże nad narodem rosyjskim.
W tej nadziei z całego serca

udzielamy Waszej Eminencji i
wszystkim tym, którzy się złączą
z Nami w tej krucjacie modlitw,
apostolskiego błogosławieństwa,
jako zadatku łask niebieskich.

Dan w Rzymie u św. Piotra,
dnia 2-go lutego w uroczystość
Oczyszczenia Marji Panny roku
1930, ósmego Naszego Pontyfi-
katu. Pius Pp. XI.
 

Z prasy.
Masońskie jaczejki.

Drukowaliśmy przed kilkoma
dniami rozporządzenie ministra
reform rolnych, wydane w poro-
zumieniu z ministrem pracy i
opieki społecznej, cofające apro-
batę wszystkich wniosków, doty-
czących wydzielenia gruntów
zgromadzeniom religijnym „na
cele opieki społecznej”. Dało to
powód „ABC” do wykrycia nastę-
pującego zbiegu okoliczności:

„Otóż w Ministerstwie Reform Rol-
nych siedzi scbie pewien cichutki sta-
ruszek na skromnej posadzie bibljote-
karza. Zdawałoby się — bibljotekarz
Szyszka niewielka. Ale o tym bibljote-
karzu tego powiedzieć nie można. Ho,
ho! Co za dygnitarze zjeżdżają do nie-
go na szeptem prowadzone rozmowy w
cieniu półek bibljotecznych, w jakiej
estynie chadza on w Ministerstwie!

Nazywa się—Stępowski. Może dla-
tego jest taki ważny, że syn jego pzy
samym panu premjerze Bartlu funkcje
sprawuje? Zapewne. Ale raczej co in-
nego. W almanachu masońskim. można
wyczytać, że skromny bibljotekarz Mini-
sterstwa Reform Rolnych p. Stępkow-
ski—to sam Wielki Mistrz polskiej Lo-
ży Wielkiego Wschodu.

W tymże almachu znajduje się no-
tatka, że sekretarzem genera.nym Lo-
ży w Polsce jest p. Zygmunt Dworzań-
czyk. Kim jest p. Dworzańczyk w cy-
wilu? Ano—dyrektorem departamentu
ogólnego Ministerstwa Pracy i Opieki
Społecznej.

Tak się jakoś dziwnie składa, że
okólnik o czynieniu wstrętów zakonom
w Polsce wyszedł z ministerstw: Pracy
i Reform Rolnych. Z tych dwuch mini-
sterstw gdzie pracują Wieiki Mistrzi
jego generalny sekretarz.

„Kraj tragicznej operetki”.

„Robotnik” bardzo szerokoi
niezbyt jasno tłumaczy się ze
stanowiska klubu P. P. S., ktėry
będąc w opozycji przecie głoso-
wel za budżetem, podczas
gdy Stronnictwo Narodowe nie
wzięło udziału w głosowaniu,
nie mogąc w danych warunkach
przyjąć na siebie odpowiedzial-
ności za budżet przewyższający
znacznie siły gospodarcze pań-
stwa.

„Opozycja demokratyczna, zorgani-
zowana w Sejmie Rzeczypospolitej,
opozycja, w której uczestniczy również
Polska Partja Socjalistyczna, nie może
działać tak, jak działałaby opozycja w
w każdym innym kraju. (U nas posiada-
my Rząd „ukrytej* a chwilowo „złago-
dzonej* dyktatury, Rząd, pozostający
w stanie równie „ukrytej* walki z czę:
ścią „miarodajną* kierowników syste-
mu, „posiadamy* równolegle straszliwy
kryzys gospodarczy,  „tajemniczość"
rzeczywistego dyktatora, marsz. Pilsud-
skiego'* „tajemniczość", przerywaną ta-
kiemi czy innemi obelgami, miotanemi
pod tym czy pod innym adresem; sta-
jemy się powołi krajem „tragicznej
operetki"...

Stronnictwa lewicy i centrum ro-
zumieją, na czym polega sytuacja.
Postanowiły, pozostając w opozycji,
wziąć na siebie odpowiedzialność za
budżet i za Państwo,—połoźenie gospo-
darcze i polityczne kraju wymaga bo-
wiem, by kształtowała się chociaź je-
dna siła zbiorowa, zdolna do ponosze-
nia odpowiedzialności i do położenia
kresu rozpasanej demagogji obozu „sa-
nacyjnego“.

 

Szpiegostwobolszewickie w Polsce. $
32 większe procesy, 390 aresztowanych. — 98 procesów i1907

aresztowanych z powodu propagandy komunizmu.

Z okazji zmiany na stanowi-
sku posła sowieckiego w Polsce
miesięcznik „Walka z bolszewiz-
mem” podaje statystykę więk-
szych afer szpiegowskich i pro-
cesów komunistycznych w Pol-
sce od 11.10 1927 do 15.12
1929 r., to znaczy za urzędowa-
nia pos. Bogomołowa.

Interesujące te zestawienie
poprzedza „Walka z bolszewiz-
mem” przypomnieniem kilku gło-
śniejszych afer, w które wmiesza-
ni byli dyplomaci lub przędnicy
konsulatów sowieckich. Tu nale-
ży słynna rewizja w sowieckim
„Arcosie” w Londynie, afera kon-
sula Dymona w Pradze, przyłapa-
nego w r. 1926 na szpiegostwie,
rewelacje  Biesiedowskiego o
działalności agentów sowieckich
w Polsce i t. p.

Uwzględniając tylko większe
sprawy szpiegowskie, wykryte w
owem dwuleciu, naliczyła ich
„Walka z bolszewizmem“ 32.
Najwięcej, bo aż 10 przypada na
Wilno, na drugiem miejscu stoi
Warszawa. Liczba aresztowanych
wynosiła 390, w tem 103 żydów.

Prawie czwartą zatem część
  

szpiegów stanowili żydzi. Odsetek
ten byłby zapewne większym,
gdyby nie to, że w organizacjach,
noszących charakter wyłącznie
szpiegowski, a więc narażonych
na większe  niebezpieczeństwo
wysuwa się zwykle  nieżydów.
A przytem w akcji szpiegowskiej
potrzeba przekupionych Polaków,
bo tem łatwiej wkręcić się w pol-
skie środowisko. +

Druga grupa procesów to pro-
cesy z powodu propagandy bol-
szewizmu, aktów sabotažu etc.
Takich było w czasie od 11.10
1927 do [15.12 1929 r. znacznie
więcej, bo aż 98, przyczem uwzglę-
dniono tylko większe sprawy. Na
pierwszem miejscu stoi Warszawa
z 29 procentami. Zaaresztowano
ogółem 1907 osób. W tej liczbie
byłó 775 żydów, czyli 42 procent.

We wszystkich tych procesach
udowodniono oskarżonym utrzy-
mywanie kontaktu z Sowietami
już to bezprośrednio już to za
pośrednictwem przedstawicieli so-
wieckich w Polsce. Procesy oskar-
żonych o działania na rzecz in-
nych państw np. Litwy lub Nie-
miec, stanowiłyby osobną grupę.

 

 

Jak posłowie sanacyjni bronią polskości
Nowogródczyzny.

Skandaliczną sprawę porusza

sanacyjne „'ycie Nowogródzkie”.
Na posiedzeniu Sejmu, gdy oma-
wiano sprawy szkolnictwa, poslo-

wie sanacyjni nie uczynili nic,

aby popchnąć sprawę budowy

gmaahu gimnazjum państwowego,
gdyż budynek dotychczasowy
całkowicie nie odpowiada swemu
przeznaczeniu. Ministerstwo W. R.
1 O. P. na budowę gmachu wy-

znaczyło na prace przedwstępne

tylko 50 tys. zł. Gdy więc z bra-
ku funduszów i skutkiem nie-

dbalstwa posłów sanacyjnych bu-

dowa gmachu gimnazjum pań-
stwowego Stoi na martwym
punkcie poseł białoruski Jare-

micz zdołał przeforsować w Sej-

mie 200,000 zł. na dokończenie
budowy zmachu bursy białoru-
skiej w Nowogródku. „Życie No-
wogrėdzkie“ pomimo całej za-

leżności od kół sanacyjnych zdo-

było się na następującą uwagę:

„Nie negujemy przez to po-
trzeb białoruskich, stwierdzić jed-
nak musimy, że potrzeba gma-

chu gimnazjum rządowego w No-

wogródku jest zbyt paląca, aby

można było nad nią przechodzić

do porządku dziennego. Dziwimy
się zatem, dlaczego tej sprawy

na terenie Sejmu należycie nie

doceniono. Mamy jednak nadzie-
ję, że interesująca nas sprawa

zostanie przez naszychisenatorów
podnieziona na terenie Senatu

iw sposób właściwy, odpowiada-
jacy istotnym potrzebom potrak-

towana”.

Do tych uwag możemy dodać

tylko zapytania, jakie interesy

w Sejmie reprezentuią posłowie

sanacyjni z woj. Nowogródzkiego,
gdy los gimnazjum państwowego

nic ich nie obchodzi.
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URODAŻYCIA
nieśmiert. dzieło

St. ŻEROMSKIEGO
h dni iw tych dniach „HELIOS“ .

w kinie

Wojna z wiatrakami.
Są rzeczy, z których można

się śmiać, nawet. w obecnych
ciężkich czasach, ale chyba nic
tak nie pobudza do śmiechu, jak
widok sanatorów walczących z
nadużyciami.

Bo rzeczywiście, nikt chyba
do tej roli nie nadaje się mniej,
niż sanatorzy.

Taki właśnie pocieszny widok
mieliśmy, patrząc na zmaganie
się zamianowanego do Kasy Cho-
rych m. Wilna komisarza, pułko-
wnika Hertla, z „zakonspirowaną*
szkołą w pracowni rentgenolo-
gicznej kasy chorych.

Sprawa musiała się oprzeć o
Wileńsko-Nowogródzką Izbę Le-
karską, która, po rozpatrzeniu za-
rzutów p. komisarza Hertla i wy-
słuchaniu wyjaśnień uzyskanych
od byłego lekarza naczelnego d-ra
Klotta, nietylko stwierdziła bez-
podstawność komisarskich zarzu-
tów, ale ponadto, uznała je za
wysoce dyskredytujące stan le-
karski i postanowiła zwrócić się
w tej sprawiez odpowiedniem pi-
smem do Głównego Urzędu bez-
pieczeń w Warszawie.

Jak w świetle uchwały Izby
Lekarskiej , wyglądają pięknie
brzmiące arcydzieła literackie
„Słowa” na temat „działalności
komisarza*, każdy z łatwością
osądzi.

Po doświadczeniach z poszu-
kiwaniem š. p. gen. Zagórskiego
w Wiedniu i Ameryce Południo-
wej, po szybkiem wykryciu spraw-
ców napadu na Nowaczyńskiego,
Mostowicza i Zdziechowskiego,
wreszcie po ujawnieniu podsłu-
chu telefonicznego, radzimy le-
piej panom sanatorom powstrzy-
mać się z rewelacjami, bo można
bardzo łatwo skompromitować
się.

Znacznie bezpieczniej siedzieć
spokojnie przy korytku, dopóki
to się jeszcze da. K.

 

  
  

  
  

   

   
  

 

  

Sport.
Zawody narciarskie w Zako-

panem.
W piątek. w drugim dniu między-

narodowych zawodów narciarskich o
mistrzostwo Polski rozegrano bieg zjaz-
dowy, którego wyniki przyniosły dużą
niespodziankę w postaci porażki mi-
strza Europy Bronisława Czecha.. Bieg
rozegrany został na dystansie około
3 tys. metrów przy różnicy wzniesienia
około 450 metrów. Warunki atmosfe-
ryczne i śnieźne dobre. Bronisław Czech
na 30 metrów przed metą upadł i stra-
cił dużo czasu na powstanie, co prze-
sądziło o zwycięstwie Szuleji. Wyniki:
pierwszy—Szuleja Władysław (S. N. P.
T. T.) 719, drugi -- Czech Bronisław (S.
N. P. T. T.) 7134, tržeci—Marusarz Sta-
nislaw 8:16,5, czwarty—Czech Władysław
(Sokėl) 8:52, piąty--„Topėr“ 0:01. Jutro
odbędzie się bieg pań 7 kilometrów i
bieg panów 18 kilometrów.

Po dwuch rozkosznych dniach ide-
alnych warunków śnieżnych, po kilku
stopniowym mrozie zaczęły raptem zło-
wróżbnie szumiec wierzchołki drzew,
wrony zaczęly nisko siadać po dachach
czepiając się antenowych drutów, ter-
rmemetr zaczął skakać od zera aż do
trzech stopni ciepła, chodniki czarnym
pokryły się błotem i większe coraz
większe gromadziły się kałuże. Duże
krople wody ślizgały się po rozciągnię-
tych telefonicznych drutach. Rynszto-
kiem ulicy bulgocąc lała się z szumem
woda topniejącego śniegu. Dozorca o
zakasanych rękach wymiałał błoto, wy-
miałał ostatnie drobiny śniegu, który
spadając parę dni temu przyrosił nam
tyle radości, tyle nadziei.

Pamiętam że mam zebrać cały sze-
reg informacji o zawodach, dowiedzieć
się o imiennych składach sztafet, a tu
komunikaty meteorologiczne zapowia-

dają na okręg czwarty odwilż nie da-
jąc nam żadnej nadziei. Zarząd Wil.
Okr. Zw. Nar. wyznacza sędziów, do
A. Z. $. napływają, zgłoszenia. Zawo-
dnicy łamią głowy: czy smarować „kli-
strem“ i parafiną, czy kłaść „medjum*
i tuhlę*.

Chciałem radzić, chciałem nocieszyć
pełen rozczarowań i beznadziejny mrok
narciarskich twarzy, ale cóż kiedy ja
sam byłem pełen smutku i tęsknoty za
tamtemi dwoma dniami narciarskiej
zimy.

Ktoś łapie mię na ulicy i pyta pe-
łen. zgryźliwej ironji „panie jak tam za-
wody narciarskle, czy przyjechał ten

rzyjechał,
a zawody narciarskie to wielki znak za-
pytania doniedzielnego ranka:

A. Z. S. pomija milczeniem wy-
AA o siak
Przed świętami B. N. do sekretar-

jatu A. Z. S. wplynęlo pismo Makabi z
wyzwaniem na mecz koszykówki. Pismo
to jakoś trafiło do moich rąk byłem więc
aS niż pewien, że będę mógł być
śwladkiem mecżu A. Z. S. Makabi. Dzień
po dniu mijał przeszło parę miesięcy
a propozycja meczu zginęła w zapo-
mnieniu pozostawiając po sobie przy<
kry niesmak. Przeszlibyśmy jednak do
porządku dziennego, ale dżisiaj jesteś-
my twarz w twarz z owe faktem.
Drużyna Sokoła rzuciła wyzywającą rę«
kawicę A. Z. S$. zapraszając akade*
mików na towarzyski mecz koszykówki
tym razem A. Z. Ś. pomija milczeniem
nie stawiąc się na wyznaczony termin.

Uważam, iż jednym i tylko jedynym
argumentem usprawiedliwiającym A. Z.
S$. może być obłożna choroba, ale z
drugiej strony nie chce się wierzyć a-
by setki członków A. Z. S. zachorowa-
ło raptem na epidemję tyfusu lub
dezynterji. Ja. Nie.

Dnia 20 KOSZ. r. b. W. K. S. „Po-
goń" urządza w Kasynie 1 P. A.P. Leg.
ul. Mickiewicza Nr. 13. 3-cią Tombolę—
Dancing.
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Wrogie demonstracje przeciwko Estonii

w Litwie.
KRÓLEWIEC. (Tel. wł.). W dniu 13 lutego w godzinach wieczor-

nych Kowno było świadkiem burzliwych demonstracji ulicznych skie-

rowanych przeciwko poselstwu estońskiemu.

Demonstracje urządzone

miasta | władz policyjnych.

zostały za wiedzą Komendy

Pornimo panującego w Kownie stanu wojennego, który nie do-

puszcza zatrzymywania się na

policji w rejonie placu Wolności,

ulicy nawet dwóch osób i mnóstwa

gdzie na przeciwko gmachu mini-

sterstwa spraw zagranicznych mieści się poselstwo estońskie, zaczęły

gromadzić się grupy młodzieży studenckiej, szaulisów . i żelaznego

Wilka. Grupy te uformowawszy pochód ruszyły w kierunku poselstwa

estońskiego. Policja z ulic znikła. Tłum uzbrojony w kamienie

i kije wznosił okrzyki: „Precz ze Strandmanem! Precz ze sługu-
sami Polskii'* Gdy tłum zbliżył się do samego niemal gmachu po-

selstwa kilku policjantów dla pozoru zastąpiło drogę.

z góry planuwedług opracowanego
Przewódcy

cofnęli się nieco i z drugiej

strony dotarli do gmachu. Nie wybijano jednak szyb, lecz po okrzy-

kach wrogich pod adresem Estonji wycofano się z pod gmachu.

Bezpośrednim powodem demonstracji była wiadomość prasy

rządowej zaczerpnięta z „Dziennika Wileńskiego", że Naczelnik Pań-

stwa Estońskiego bawiąc w Wilnie po przemówieniu p. Wojewody

Raczkiewicza wzniósł toast za rozwój Wilna dla pomyślności Rzeczy-

pospolitej Polskiej.

Wiadomość „Dziennika Wileńskiego" niesiono wypisaną na pla-

kacie w czasie pochodu demonstracyjnego.

Protest rządu niemieckiego
w Kownie.

Rząd niemiecki poczynił kroki
u rządu litewskiego w sprawie
usunięcia ze stanowisk 11 nau-
czycieli niemieckiej przynależności
państwowej w kraju Kłajpedzkim.
Podając tę wiadomość, pismo
wskazuje na toczące się obecnie
rokowania między Litwą a Rzą-
dem Rzeszy w sprawie ostatecz-
nego uregulowania stanowiska
nauczycieli niemieckiej przyna-
leżności państwowej w kraju Kłaj-
pedzkim. 3

Litwa na poziomie Sjamu,
Albanji i t. d.

Jak donosi urzędowa „Lietuvos
Aidas“ Litwa dotąd jeszcze nie
ratyfikowala ani jednego ukladu
międzynarodowego, jakkolwiek na-

si sąsiedzi Łotwa i Polska ratyfi-
kowali po 14 układów, Estonja—
12, Finlandja—12. s

„Według danych Międz. Biura
Pracy nast. państwa nie ratyfiko-
wały dotąd ani jednego układu
międzynarodowego: Albanja, Ko-
lumbja, San Domingo, Etjopja,
Guatemala, Haiti, Honduras, Li-
berja, Litwa, Nikaragua, Nowa
Zelandja, Panama, Peru, Persja,
Salvador, Sjam i Wenezuela.

„Miss Gruždzie“.
„Liet. Žin.“ podają, iž 2 mar-

ca uczniowie wyžszej szkoly ho-
dowli bydła w Gruždziach orga-
nizują wieczór, na którym ma
być obrana „Miss Gruździe*. Wia-
domość ta zredagowana jest przez
„Liet. Žin.“ tak niewyraźnie, że
niewiadomo czy chodzi tu o Wy-
bór krowy czy panny.
 

 

KRONIKA.
Zatarg Uniwersytetu

litalną o plebanię
W czerwcu roku ubiegłego

Uniwersytet Stefana Batorego za

pośrednictwem swego przedsta-

wiciela prawnego zwrócił się do

Sądu Okręgowego w Wilnie z po-

wództwem przeciwko Kurji Me-
tropolitalnej Wileńskiej o zwrot

t. zw. Collegium św. Jana, przy-
legającego do kościoła i odda-

nego przez władze rósyjskie do

użytkowania duchowieństwu ka-

tolickiemu. W powództwie swem

Uniwersytet S. B. domaga się: 1)

dokonania wizji miejscowej spor-

Wiadomości kościelne.
— Wizytacje  organizacyj

parafjalnych na terenie m.
Wiina. J. E. Ks. Arcybiskup Me-
tropolita Wileński już w końcu
r. ub. rozpoczął wszechstronną
wizytację parafij, położonych na
terenie dziekanatu wileńskiego.
Arcypasterz zwizytował już na-
stępujące, najliczniejsze parafje:
św. Piotra i Pawła, św. Jakóba,
św. Jana i Ostrobramską. (e)

— Zbiórka na ociemniatych.
Arcybiskup, wznawiając zwyczaj
dawniej istniejący, zarządził, by
zbieranie w kościołach składek
na „Kuratorjum nad ociemnia-
lymi" odbywalo się corocznie w
niedzielę, kiedy głoszona jest
Ewangelja o uzdrowieniu ślepo-
narodzonego (w r. b. 2 marca).

(e
—Protesty przeciwko 3,

religijnemu  kierunkowi w
szkolnictwie zgłaszają coraz li-
czniej rozmaite stowarzyszenia

S.B. z Kurią Metropo-
kościoła Św. Jana.
nej nieruchomości i 2) przyzna-

nia (lniwersytetowi St. Batorego

prawa własności do nierucho-

mości, przylegającej do gmachu
Uniwersytetu w Wilnie przy ul.

Uniwersyteckiej i do kościoła św.

Jana, składającej się z gmachu

wraz z gruntem pod nim w gra-

nicach obecnego posiadania pro-

bóstwa św. Jana.

Jak się dowiadujemy, sprawa

ta ma być rozpatrywana przez

Sąd Okręgowy w marcu r. b.

* parafjalne, na czele z Ligą Kato-
licką. Napływają też analogiczne
protesty i z prowincji. (e)

Z miasta.

— Spelunki na Antokoiu.
W uzupełnieniu wczorajszej no-
tatki kronikarskiej p. t. „Uwadze
pana Wojewody“, otrzymujemy
od jednej z mieszkanek -pismo
następującej treści „Spelunki an-
tokolskie, o których pisał wczo-
raj „Dziennik Wileński" poza za-
kłócaniem nocnego spoczynku
mieszkańców Antokola,  szerzą
najwstrętniejszą rozpustę wśród
małoletnich dziewcząt. Są to po-
prostu ekspozytury handlu żywym
towarem. Pod pozorem dobrze
płatnej służby w owych sławet-
nych restauracjach, właściciele
jej i ich rajfurzy, zwabiają mło-
dziutkie dziewczęta, które stają
się pastwą nocnych pijanychi
rozwydrzonych gości, skąd już
najbliższy etap — to droga do
prostytucji.

RADOŚĆ TWÓRCZA.
W chwili, gdy kosztem niezli-

czonych miljonów wykończa się
drugą w Polsce fabrykę sztucz-
nych nawozów—w „pierwszej ta-

kiej fabryce, w Chorzowie zga-
szono właśnie trzeci wielki piec.
Ponieważ ogółem Chorzów po-
siada 5 takich pieców, więc czyn-
ne są obecnie tylko dwa.

Powodem zgaszenia pieców
jest brak ząpotrzebowania, gdyż
zrujnowani rolnicy nie mają pie-
niędzy na zakup nawozów.

Jakie zaś tego skutki? Na ra-

zie zwiększenie się liczby bezro-
botnych—w przyszłości głód; gdyż
ziemia, nie zasilana nawozami
przestanie rodzić.

Tak oto przedstawia Się „ra-
dość twórcza": wydusza się z rol-
ników przy pomocy najsurow-
szych środków niepomierne, ruj-
nujące podatki, za które buduje
się dla tychże rolników fabrykę
nawozów sztucznych, z których
rolnicy, dla braku pieniędzy ko
rzystać nie mogą.

 
 

Wartoby aby Wil. Tow. Opie-
ki nad dziewczętami, które ma
stałe swe reprezentantki na dwor-
cach kolejowych, w te skanda-
liczne stosunki naszego przed-
mieścia wglądnęło, a może ura-
towałoby niejedno  małoletnie
stworzenie od upadku i hańby".

Dawniej słynne były „dworki
na Antokolu", które tak pięknie
opisał Chodźko — dziś niestety
wypada nam pisać o... spelun-
kach na Antokolu. Czasy się zmie-
niają. į

Sprawy miejskie.
— Powrót Prezydenta mia-

sta. W dniu wczorajszym powró-
cił z Warszawy i objął urzędowa-
nie prezydent m. Wilna mec. Fo-
lejewski. (d)

Sprawy wojskowe.
— Pobór rocznika 1909. Wi-

leńskie P. K. O. i władze admini-
stracyjne podjęły już wstępne
prace przygotowawcze do pobo-
ru rocznika 1909. Pobór rozpo-
cznie się dnia 7 maja i trwać
będzie do 29 czerwca r. b. W
związku z tem przygotowane zo-
stały listy poborowych.

Komisja poborowa mieścić się
będzie przy ul. PO pA

Sprawy uniwersyteckie.
— Docent prawa handlowe-

go. Dr. Adam Chełmoński habi-
litowany został w charakterze do-
centa prawa handlowego i weks
lowego na wydziale prawa i na-
uk społecznych Uniwersytetu Ste-
fana Batorego w Wilnie. (d)

Sprawy akademickie.
— Koło Filologów. Staraniem

Koła Filologów w sobotę, dnia 15
lutego b. r, w sali Śniadeckich
(U.S. B. prof. Stefan Srebrny wy-
głosi odczyt p. t. „Walka starych
z młodymi wAtenach". Początek
o godz. 7 wieczorem.

Sprawy szkolne.
— Nauczycielskie kursy wa-

kacyjne.  Kuratorjum okręgu
szkolnego w Wilnie wzorem lat
ubiegłych zamierza zorganizować
w ciągu ferji letnich b. r. kilka
kursów wakacyjnych dla nauczy-
cieli szkół średnich i powszech-
nych. Program kursów przewidu-
je następujące przedmioty:

Psychologiczno - pedagogiczne,
z języków zaś: polski i niemiecki,
następnie: historja, filologja, fi-
zyka i t. p. (d)

Hande! i przemysł.
— Memorjał handlarzy z hal

targowych. Drobni kupcy hal
miejskich i rynków opracowali
memorjał, który zostanie wrę-
czony władzom skarbowym.

Kupcy w memorjale żądają
ulg podatkowych. Żądania swoje
handlarze motywują ciężką sy-
tuacją materjalną. d)

Sprawy sanitarne.
— Badanie produktów na-

białowych. Wczoraj na rynkach
miejskich * specjalne komisje lot-
ne dokonały lustracji produktów
i nabiału, przywiezionych przez
włościan na targi.
W wyniku badania, w szeregu

wypadkach skonstatowano fałszo-
wanie masła i mleka.
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Z życia stowarzyszeń.
— 20-iecie Konferencji Mę-

skiego T-wa św. Wincentego
a Paulo przy  parafjalnym
Kościele św. Jana Chrzciciela,
przypadające w tym roku, bę-

dzie obchodzone publicznem po-
siedzeniem konferencji w sali
parafjalnej kościoła św. Jana w
niedzielę 16 b. m. o g. 1 po poł.

Mężczyzni, pragnący się za-
znajomić z celami, zadaniami,
duchem, pracą i działalnością
T-wa, są proszeni o wzięcie udzia-
łu w tej uroczystości.
— Posiedzenie wydziału il!

Tow. Przyjac. Nauk odbędzie
się dziś w lokalu seminarjum hi-
storycznego (Zamkowa 11).

Porządek dzienny zawiera od-
czyt prof. d-ra J. Jaworskiego
„Uwagi o ustroju Wilna w dobie
Jagiellońskiej.
— Naukowe posiedzenie

sekcji Wil. Pol. Tow. Otolaryngo-
logicznego odbędzie się jutro, w
niedzielę, o godz. 10,30, w lokalu
kliniki otolaryngologicznej U. S.B.
na Antokolu.

Krenika policyjna.
— Kradzież roweru. W dniu 13 b.

m. Rablnowicz Szmue! (Tatarska 20) za-
meldował, że w czasie jego pobytu w
bibljotece (iniwersyteckiej skradziono
mu rower marki „Bronabor*, pozosta-
wiony przez niego przy drzwiach wej-
ściowych do bibljoteki. Wartość roweru
wynosi 300 złotych. f

— Aresztowanie zawodowego
złodzieja. W dniu 13 b. m. został za-
trzymany zawodowy złodziej grasujący
od dłuższego czasu na terenie Wilna
prżezwiskiem „Jonek*. Oskarźony on
jest o szereg kradzieży z włamaniem
dokonanych na terenie naszego miasta.

Zabawy.
— Zabawa w Kole Pol. Mac. Szk.

im. T. Kościuszki przy ul. Turgielskiej
Nr. 12 odbędzie się w sobotę w pro-
gramie: Przedst. „Błażek opętany* kom.
Anczyca oraz towarzyska zabawa ta-
neczna. Wstęp na zabawę taneczną za
zaproszeniarni. Początek o godz. 8 wiecz.

— Sobótka w Ognisku. Dn. 15 b.
m. w Ognisku Akademickiem (Wielka 24)
odbędzie się sobótka. Początek o godz.
9-ej wiecz., koniec o 4-ej r. Wejście
2,50 i 1,50. Zespół muzyczny p. Matu-
lewicza.

Teatr, muzyka i sztuka.

TEATRY MIEJSKIE w WILNIE.
— Teatr Miejski na Pohulance.

Dziś malownicza opera narodowa „Kra-
kowiacy i Górale".

— Teatr Miejski w „Lutni“.
Dziś „Męźczyzna i kobieta".

— Zespół Teatru Narodowego
w Wiinie. Zespół Teatru Narodowego
wystąpi w teatrze Lutnia w poniedziałek
17 b. m. w sztuce znakomitego dra-
maturga amerykańskiego  Eugenjusza
O'Neilla p. t. „Anna Christie".

— „Królewicz Rak". Poraz ostatni
w sezonie ukaże się dziś w sobotę
15 b. m. o godzinie 3 m. 30 po poł.
czarowna baśń fantastyczna dla dzieci
i młodzieży „Królewicz Rak* Wandy
Stanisławskiej. Ceny miejsc zniżone.

— Poranek - koncert. Zespól
uczniów i uczenic klasy śpiewu prof.
Jadwigi Krużanki wystąpi na poranku -
koncercie w niedzielę nadchodzącą o
godzinie 12 w południe w teatrze miej-
skim Lutnia. Ę

— Widowiska popołudniowe. W
najbliższą niedzielę odbędą się o go-
dzinie 3 min. po poł. przedstawienia po-
południowe po cenach zniżonych. W te-
atrze na Pohulance „Księżniczka chiń-
ska Turandot*, w teatrze Lutnia „Pan
Topaz".

— Z T-wa Muzycznego „Łutnia*.
Zarząd Wil. T-wa Muzycznego „Lutnia*
przystępuje w sezonie bieżącym do
organizacji małych zespołów śpiewa-
czych, kwartetów, duetów etc., oraz
dążąc do zwiększenia liczebności chóru
mieszanego w celu wykonywania wię-
kszych utworów muzycznych — zwraca
się do wszystkich śpiewaków Wileń-
skich nienależących dotąd do żadnych
organizacyj śpiewaczych, świeckich z
propozycją przystąpienia do prac w
chórze, lub w jednym z zespołów wo-
kalnych T-wa „Lutnia* odpowiednio do
kwalifikacji głosowej.

Zapisy kandydatów do chóru i ze-
społu jak również na członków T-wa —
przyjmuje sekretarjat T-wa (A. Mickie-
wicza 6) w poniedziałki i czwartki od
godz. 8—9 i pół wiecz.

POLSKIE RADJO WILNO.
Program:

Sobota, dnia 15 lutego 1930 r.
11,55. Sygnał czasu.
12,05. Gramofon.

13,10. Komunikat meteorologiczny.
16,15. Gramofon.
17,00. Kom. Wil. Tow.Organ. i Kółek

Roln.
1715. Nowości teatralne omówi T.

Łopalewski.
17,45. Audycja dla dzieci.
18,50. „Handlowe znaczenie morza

dla Polski*, odcz, wygł. Wanda Re-
wieńska.

19,50. „Z szerokiego świata”, omówi
Henryk Tokarczyk.

20,15. Z Warsz. koncert.
23,00. Spacer detektorowy po Eu-

ropie.

CO SŁYCHAĆ W RADJO.
Carmen na antenie.

W niedzielę o g, 20.00 usłyszymy
jeszcze raz operę „Carmen”* Bizet'a na
plytach gramofonych.

Po operze zostanie nadana arcywe-
sołe słuchowisko W. Markiewicza p. t.
„Sejm niewieści*, w wyk. Zespołu Dram.
Rozgł. Wileńskiej, utwór ten został na-
grodzony na konkursie P. Radja.

Jak nie naieży mówić po pojsku.
Pogadankę na ten ciekawy temat

wygłosi we wtorek o g. 18,45 p. Jerzy
Wyszomirski, następnie o godz. 19,05
Kącik dla Panów omówi p. Karol Wyr-
wicz - Wichrowski.

Jak zostać radjosłuchaczem.
Ach, to nic trudnego — odpowie

każdy. Wystarcza kupić lub zbudować
sobie odbiornik, zainstalować go, siąść
w wygodnym fotelu ze słuchawkami na
uszach lub przy głośniku — i słuchać.
Rzecz — zdawałoby się załatwiona.

Nie, to nie wszystko. Trzeba za-
cząć od czego innego: od uzyskania
„Upowaźnienia na prawo nabycia zało-
żenia i użytkowania radjostacji odbior-
czej", bo bez tego upoważnienia sklep
radjowy niema prawa sprzedać odbior-
nika, ani jego części składowych, a oby:
watel, nabywający lub użytkujący od-
biornik radjowy bez upoważnienia staje
się — mówmy otwarcie — złodzejem,
a kradzież, którą popełnia, pociąga za
sobą karę aresztu ścisłego do 6-ciu
miesięcy i grzywnę do 5000 złotych, lub
jedną z tych kar; pozatem radjoobior-
nik, oraz sprzęt zostają skonfiskowane
na rzecz Państwa.

Karany jest również grzywną do
5000 zł. — jako wspólnik kradzieży —
sprzedawca odbiornika lub sprzętu nie
posiadającemu upoważnienia.

Pozatem urzędowy  interpretator
Ustawy z dn. 3.VI 1924 r. o Poczcie
i Telegrafie i Telefonie (D. U. R.P.
Nr. 58, poz. 584) mówi:

oto powołane władze i organy roz-
ciągną jak najostrzejszą kontrolę nad
sprzadażą, zakupem i używaniem radjo-
sprzętu i będą ścigały z całą surowością
osoby nie stosujące się do przepisów
niniejszej ustawy”.

Skoro wiemy już, na jakie kary na-
raża się ten, kto kupuje i używa radjo-
odbiornika, nie posiadając upowaźnie-
nia — zapytamy, jak tych kar unikuąć—
i uzyskać upowaźnienie?

Jest to sprawa bardzo łatwa.
Wystarczy udać się do najbliższego

urzędu pocztowego, gdzie w odpo-
wiedniem okienku otrzymuje się bez-
płatnie formularz zgłoszenia, zawiera-
jący rubryki: Nazwisko i imię, zawód,
przynależność państwową, wiek, adres
posiadacza odbiornika, oraz, czy posia-
dacz życzy sobie wnosić opłatę radjofo-
niczną w ratach miesięcznych, kwartal-
nych czy rocznych.

Po napisaniu odpowiedzi na po-
wyższe pytania opłacamy 1 zł. tytułem
opłaty manipulacyjnej i pierwszą ratę
oplaty radjofonicznej, wynoszącej: rocz-
nie 36 zł., kwartalnie 9 zł. i miesięcznie
3zł, poczem niezwłocznie otrzymujemy
dokument, uprawniający nas do posia
dania radja.

Upoważnienie można równieź uzy-
skać listownie: wystarcza w tym wy-
padku napisać do najbliższego urzędu
pocztowego, podając dane wyżej omó-
wione — aby otrzymać upoważnienie
odwrotną pocztą.

Opłatę radjofoniczną inkasuje listo-
nosz w terminach wskazanych na zgło-
szeniu.

Widzifhy więc jak łatwo možna
uniknąć surowych kar — i speinić swój
obowiązek wobec Państwa i społeczeń-
stwa.

Uruchomienie wzorowych zakładów
mleczarskich.

We czwartek wieczorem od-
była się rzadka wdzisiejszych
czasach stagnacji i masowych
bankructw uroczystość poświęce-
nia i uruchomienia wzorowych
zakładów mleczarskich znanego
w naszem mieście przemysłowca
w tej gałęzi p. Józefa Hejbera.

Stały i systematyczny rozwój
placówki mleczarskiej zasługuje
na specjalną uwagę, a dzieło
stworzone w tak ciężkiim gospo-
darczo momencie świadczy o nie-
zwykłej energji, pracowistości i
zamiłowanie w swej specjalności
mleczarza.

P. Hejber, będąc do posta-
wienia swego przedsiębiorstwa na
jak najwyższym poziomie, ostat-
nio, uruchomił w domu własnym
przy ul. Mostowej Nr 11, pracow-
nię przerabiania, sterylizowania i
pasteuryzowania mleka,

Fabryka jest zaopatrzona w
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PANNA SPINELLY
JEST ZACHWYCONA „TAKY “.

„Jestem zachwycona „TAKY“, po-
wiada nam ta wielka artystka. Ten cu-
downy, pachnący krem usuwa w prze-
ciągu 5 minut zbyteczne wloski i puszek
i czyni skórę białą i gładką. Używa się
wyciskany wprost z tuby, w przeciwień-
stwie do innych depilatoirów, które wy-
magają długiego przygotowania i nie-
przyjemnie pachną. Lepszy jest także
od brzytwy, bo brzytwa przyczynia się
do zwiększenia porostu, przyczem włos
staje się twardy a na skórze widać
brzydkie czarne punkciki. Co więcej
„TAKY* niszczy włos z korzeniem i jest
zupełnie nieszkodliwy. Każda elegancka
kobieta, pragnąca mieć skórę białą i
szyję bez zarzutu powinna „się taki-
zowač“.

Uwaga! „TAKY“ jest jedynym fran-
cuskim prawnie zastrzežonym kremem,
usuwającym włosy. Do nabycia we
wszystkich perfumerjach. Duża tuba je-
dyny model Zi. 5. — Cena badzo przy-
siępna. Generalny przedstawiciel A.
Bornstein 64 C-o., Gdańsk.

Zalety „TAKY”: bardzo przyjem-
ny zapach, szybkie działanie, nie za-
sycha w tubie. —0o

najnowsze poruszane elektrycz-
nością aparaty i urządzenia da-
jące gwarancję dobroci i bez-
względnej czystości wyrobów.

Po zademonstrowaniu zakładu
przed licznie zebranymi przedsta-
wicielami duchowieństwa, sferami
gospodarczo-przemysłowemi i pra-
sy, ks. kanonik Adam Kulesza przy
asystencji ks. prof. Puciaty i ks.
prob. Zarnowskiego, dokonał aktu
poświęcenia nowego zakładu prze-
mysłowego.
W okolicznościowej mowie ks.

kanonik Kulesza podkreślił wielką
energję właściciela oraz życzył
mu by zajął należne mu miejsce
śród eksporterów naszego nabiału
zagranicę.

Następnie p-stwo Hejberostwo
obecnych na uroczystości podej-
mowali ze staropolską gościnością
w swem prywatnem mieszkaniu.

Kos.

Drabze Wiadomości.
Katastrofa żywiołowa w

Sardynii.
RZYM, 14.2. (Pat). Wskutek

huraganu i silnego przypływu
zalana została w Sardynji znaczna
przestrzeń. Zawalił się szereg
budynków i wiele mostów uległo
zniszczeniu. Szkody są olbrzymie.

Rozruchy bezrobotnych w
Madrycie. |

HENDAYE, 142. (Pat). Wczo-
raj w Madrycie około 1000 bez-
robotnych urządziło manifestacię
na głównych ulicach miasta, usi-
łując dostać się do pałacu kró-
lewskiego. Interwenjowala poli-
cja, robiąc użytek z broni. Mani-
festanci napadali na sklepy pod-
miejskie.

Bomba na parowozie.
KATOWICE, 14.2. (Pat.) Wczo-

raj późnym wieczorem, na loko-
motywie pociągu, który przybył
na dworzec w Bytomiu ze stacji
Bobrek, zauważono bombę w
kształcie rury żelaznej. Jak się
okazało, maszynista parowozu
Karol Starzyński zauważył, że w
czasie przejazdu pociągu ze stacji
Bobrek do Bytomia, rzucono na
parowóz, przypuszczalnie z mo-
stu, znajdującego się między te-
mi stacjami, jakiś przedmiot.
Bomba upadła na cylinder paro-
wozu, lecz nie wybuchnęła. Praw-
dopodobnie lont doznał uszkodze-
nia, nie.dosięgając lignozytu, któ-
rym bomba była wypełniona. Za-
wiadomione o wypadku władze
niemieckie zabrały pocisk do
zbadania. Dochodzenie w toku.

ADWIGA PLATER ZYBERK. 26) Pułki śmierci musiały się wrócić zdziesiątkowane,
a Niemcy zajęli z powrotem okopy. Wojska rosyj-
skie coraz niższych, wstrętniejszych dopuszczają
się czynów. Przed opuszczeniem Tarnopola do-

swego pułku, Haryś do 1-go pułku ułanów polskich,
którzy ostatniemi czasy okryli się sławą,
Stanisławowa i bitwą pod Krechowcami.
Kiereński

broniąc
Podobno społeczeństwo.

zgodził się na sformowanie dwóch pol-

grafų w anarchji rosyjskiej. Wszędzie ich pelno.
Wszędzie wysuwają się naprzód i gengrenują całe

6 września 1917.MELIYTJ W OGNIU.
Pamiętnik z wielkiej wojny I rewolucji rosyjskiej.

(Przedruk wzbroniony).

4 lipca 1917.
Dziś wieczorem ma się rozpocząć ofensywa.

Od czasu do czasu zagrzmi armata ciężkiego ka-
libru i znów cisza. Po naradach bez końca „to-
warzysze* zdecydowali się iść naprzód. Na tę ich
decyzję wpłynęły głównie karabiny maszynowe. Cała
dywizja odmówiła posłuszeństwa, okopała się, broń
obok postawiwszy. Wprowadzono wtedy dziką dy-
wizję i kazano walić do zbuntowanych z karabi-
nów maszynowych. Zrobiło to ogromne wrażenie,
ucichła opozycja.

Byłby rok wspaniały w urodzaje, gdyby nie
„towarzysze” niszczyciele. Krąży pogłoska, że chcą
nas zmusić do zwinięcia gospodarstwa, niszcząc
nam wszystko.

Konstytuanta ma być zwołana z początkiem
jesieni. Nie spodziewamy się po niej nic dobrego
ani mądrego.

15 lipca 1917.
Odbyło się na naszym froncie spodziewane

natarcie. Ogień huraganowy trwał przez całą dobę,
pułki śmierci poszły naprzód, zdobywając trzy linje
okopów niemieckich, ale piechota ani się ruszyła.

085 ARAB DO

szczętnie go zrabowali, gwałcąc kobiety, mordując
dzieci. Obecnie Tarnopol jest w rękach niemiec-
kich. Podobno Kijów zagrożony. Zaczynają go ewa-
kuować. Oby nie spotkał go los Tarnopola.

W Piotrogrodzie ohydni bolszewicy sprobo-
wali obalić Rząd Tymczasowy, ale nie udało się
im; po paru dniach strzelaniny wojska rządowe
przywróciły porządek.

27 lipca 1917,
Wczoraj o trzeciej zrana umarł mój mąż, po

kilku dniach cierpień. Ostatnie niemal jego słowa
były: Praca, pracować trzeba. Całe jego życie bylo
pracą. Wojna i rewolucja pracę tę z rąk mu wyr-
wały. Nie mógł tego przeżyć. W ostatnich dniach
czuliśmy, że to zmaganie się jego spokojnej duszy
z tą szaloną, otaczającą nas burzą, przechodzi jego
siły. Błogosławi nam stamtąd, abyśmy wiernie wy-
trwali na posterunku i szli drogą cierniową, póki
wola Boża.

16 sierpnia 1917.
Przebyłam ostrą pseudo dysenterję, która u

nas wraz z tyfusem panuje. Mego męża pochowa-
no w cichem ustroniu na cmentarzu. Potem i ja
tam będę. Niekiedy tęsknię bardzo do tej chwili.
Ale widać, jestem jeszcze tu potrzebna, ponieważ
wyszłam z choroby. Nie mogę jeszcze opuszczać
synów. Trzeba dla nich żyć i pracować.

Synowie w tych dniach wyjeżdżają. Iguš do

skich korpusów. Coraz wyraźniej się zaznacza, że
po tej stronie Europy jedyną jasną iście rycerską
siłą, na którą koalicja liczyć może, jest Polska i co
lepszego w Rosji, to armja polska. Wojsko polskie—
te dwa słowa, to dla mnie jakby tęcza glorji, obej-
mująca widnokrąg od końca do końca. Jakbym
słyszała szum skrzydeł husarskich, tętent konnicy,
szelest chorągwi, jakbym widziała zwarte szeregi
marsowych twarzy, wykutych z bólu i nadziei,
a nad tym barwnym potokiem, rwącym naprzód
z niczem nieprzepartą siłą białe orły i Królowa
Częstochowska niezwyciężona na wieki.

22 sierpnia 1917.
Zgiełk wypadków, chaos nie do opisania,

wzmagają się naokoło nas z dniem każdym. Za-
wczoraj nadeszła wiadomość, że Niemcy przekro-
czyli Dźwinę koło Ikskiule, wczoraj, że zostali od-
parci i potopieni w Dźwinie. Dziś znów nadeszła
do sztabu wiadomość, że Ryga wzięta i że wojska
niemieckie posunęły się aż do Segewoldu. Tu po
paru dniach piekielnej wrzawy cicho jak nigdy.
Prawie powiedzieć można, że Rosja europejska już
nie istnieje. Carat i anarchja doprowadziły  dzie-
dzictwo Ruryków do zagłady.

A wśród tej zawieruchy nurkują żydzi, opła-
cani przez Niemców. lm chodzi o szerzenie zamę-
tu, zdrady, popłochu. Łatwiej w mętnej wodzie ry-
by łowić. Żydzi coraz wyraźniej pierwsze skrzypce

Spór pomiędzy Kiereńskim, a głównodowo*
dzącym frontu, Korniłowem, trwający już od pew-
nego czasu zaostrzył się ostatnio i doprowadził do
fatalnych rezultatów. Korniłow, chcąc przywrócić
dyscyplinę w armji i widząc, że mu władzy nie da-
dzą, wysłał na Pietrograd kilka dywizyj t. zw. dzi-
kich. Nie wiemy do tej pory, co się tam dzieje.
Ze stolicą komunikacja prawie przerwana. Wsze-
lako coraz wyraźniejszem się staje, iż Kiereński
i rewolucja górą. Pułki Korniłowa jeden po drugim
oświadczają się,za rządem rewolucyjnym. Oficerów,
posądzonych -o sprzyjanie tak zwanej korniłow-
szczyźnie, aresztują. Rozpasanie i rozzuchwalenie
ostateczne. Żołdactwo dopuszcza się okropnych
i okrutnych samosądów. Biednego gen. Oranow-
skiego, dowodzącego armją Finlandzką, zmasakro-
wano w sposób barbarzyński. Dziś już nikt swego
życia nie jest pewien. Obawiam się o Harysia, jest
w Piotrogrodzie. Listów i wiadomości prawie żad-
nych nie otrzymujemy od nikogo. Pocztę z Dyna:
burga ewakuowano przed Niemcami. Tu na froncie
odczuwa się też wrastające wrzenie wśród „towa:
rzyszy".. Dokuczają coraz dotkliwiej swemu szefowi
gen. Litot-Lotockiemu, którego parę dni temu oto-

czyli z krzykami i pogróżkami koło fabryki igiel.
Dzięki Bogu wrócił do Wabola cały.

(D: <: n)



W OBRONIE ROGATYWKI.
Od czasu do czasu jawią się

pogłoski o zniesieniu dotychcza-
sowych rogatywek w wojsku i za-
stąpienie ich okrągłemi czapkami
„angielskiemi”. Przeprowadzono
już to umundurowanie w now-
szych formacjach korpusu ochro-
ny pogranicza, straży granicznej.
W tych dniach znów ukazała się
taka wiadomość, dotycząca całej
armii.

Pozornie rzecz wydaje się dro-
biazgiem bez znaczenia, a jednak
tak nie jest. Jednolity wygląd ze-
wnętrzny zespala i duchowo, prze-
ciwstawia obcym, a krój i profil
mają głębszy podkład. Kwadrato-
wa czapka oddawna i słusznie ma
nazwę polskiej. Stąd Henryk Dą-
browski formuje legjony polskie,
a następnie Józef Poniatowski
organizując narodową armję Księ-
stwa Warszawskiego, wprowadza
to okrycie głowy do wszystkich
głównych rodzajów broni. Znana
rzecz, że wywalczenie drobnych
swoistości, jak barwy proporczy-
ków, nie było rzeczą łatwą i na-
potykało na wielki opór ze stro-
ny wysoce  „liberalnych” władz
paryskich. W Królestwie Kongre-
sowem związanem z imperjum
rosyjskiem zastąpiono rogatywki
okrągłemi kaszkietami, pozwala-
jąc jedynie ułanom na zachowa-
nie tradycyjnych czapek, ale dla
unifikacji po obu stronach kor-
donu, sztab zaś przywdziano w
międzynarodowe kapelusze sto-
sowane. Znów przeciwstawia się
powstanie styczniowe, z tem też
większą zaciętością po jego upad-
ku walczy z rogatywką wśród lu-
du tak Moskal, jak Prusak tole-
rując jedynie „maciejówkę”, nie
odbijającą krojem od ich „fura-
żerki”, czy „mycki”.

Rogata czapka jawi się zno-
wu wśród najnowszych formacyj
wojskowych. Nosi ją brygada
karpacka i armja błękitna, bez
namysłu przywdziewa ją Wielko-
polska podczas walk z Niemcami.
Nie uznawała jej jedynie, jak i
korony nad orłem pierwsza bry-

*

gada, nie wprowadzili jej też
Niemcy, organizując „Polnische
Wehrmacht”.

Po zjednoczeniu, mimo oporu
pewnych sfer, zyskuje aprobatę i
staje się powszechną, charaktery-
styczną i wszędzie znaną cechą
żołnierza polskiego. Jej rogi jed-
nak kolą, jak ongiś zaborców,
pewne żywioły, stale prowadzące
tajną walkę podjazdową. O wy-

Lia NORKI

„OSTATNI SYMiejski Kinematograf
Sała Miejska ul. Ostrobramska 5

 

Dziś! Niespodzianka! 1
towej slawy rodaczka nasza POLA NEGRI w pierwszym przebojo
PIONYCH DUSZ“.
Niebywały sukces na całym

TEATR „HELIOS“ |
ul. Wileńska Ne 38.

15 «Hollywood»|
MICKIEWICZA Ne 22

Teatr «SŁOŃCE» Į
Dąbrowskiego 5. I

 

POLSKIE ś« || Dziś! Najpotężniejsze arcydzieło PARYŻ... AG i i
KINO „WANDA | jego szaleństwai łzy, miasto pokusy... p.t.: MiastoMiłości

Ul. WIELKA 30. Tel. 14-81. amant europejski IWAN PETROWICZ i czarująca CARMEN BONI.

W sobotę 15 i w niedzielę 16 lutego b.r. zostanie wyświetlony dramat w 7 aktach sensacja „LWIE SERCE"
ten nie jest rewelacją, nie jest arcydziełem, ale
som Soo jeźdzca, ze swoim słynnym„Czujka „Jastrzębiem“

5 gram: 1) Pan Naczelnik to ja—komedja w 2 akt., 2) „Czujk
RE „SPORT“ l zimowe. Początek seansów o g. 2, 4, 6, 8,

Ludwisarska 4. il

 

 

groszy, dla dorosłych 80 groszy,

godzie lub.taniości w porówna-
niu z „angielskim” kaszkietem
trudno mówić, zresztąistnieją już
miękkie „amerykańskie” furażer-
ki (może również wygodne, a
bardziej swojskie, byłyby tz. bato-
rówki), mówić o jakiejś spó-
źnionej „szlachetczyźnie” chyba
trudno, skoro w nich chodzili nie
tylko Kościuszko i jego oficero-
wie, ale siermiężny lud na szero-
kich obszarach Polski, póki nie
wyparła ich międzynarodowa tan-
deta i zakazy zaborców. Więc
dlaczego?

Sprawa ta ma znaczenie nie
tylko wojskowe. Wiadomo, że na
mundurze wzorują się szersze

warstwy, zwłaszcza młodzież. Z
przyjemnością można widzieć,
jak na kresach dziatwa szkolna
przywdziewa rogatywki i z dumą,
nawet wśród mniejszości etnicz-
nych, nosi te „polskie czapki".
To szybko na wzór wojska może
zniknąć. Pod firmą angielską upo-
dobnimy się do sąsiadów: Cze-
chów, Niemców, Moskali. „Pol-
skiej czapki* nie będzie, a to
zwłaszcza na wschodnich kresach
może mieć pierwszorzędne zna-
czenie.

Czy przypadkiem te wszystkie
pomysły nie wychodzą od tych
samych ludzi, którzy ongiś zdarli
koronę z głowy białego orła, po-
tem wyskubali mu pióra w ogo-
nie i obrzezali szpony, a ostatnio
zamienili krzyż na pięcioramienne

gwiazdy na skrzydłach. Czy nie
są to ci sami ludzie, którzy swych
kielni chcieliby używać nie do
wznoszenia stylowego, na gra-
nicie osadzonego gmachu jed-
ności Polski, lecz jakiegoś hote-
lu paneuropejskiego, wiadomo
przez kogo arendowanego. Tym
tendencjom musimy się stanow-
czo przeciwstawić nawet w po-
zornych drobiazgach. Nie tędy
droga!

Nie „anglezować" wojska, lecz
przeciwnie nadać narodowy wy-
gląd zewnętrzny tym organiza-

cjom i instytucjom, które dotąd
chorują na  cudzoziemszczyznę,
ubrać w polskie rogatywki KOP.
Straż graniczną, policję państwo-
wą, tramwajarzy, młodzież szkol-
ną, gdzie jeszcze ich nie nosi...

RSDSUSETTAS TRY1

Popierajcie Polską

Macierz Szkolną
Wileńska 15—5.

Od dnia 12 do 17 lutego 1930 ro-
| ku będą wyświetlane filmy:

MISS POLONJA roku 1930 w

Dzieje kobiety.

kobiet w Polsce.

o godz. 4, 6,8 i 10.25. Specjalna

„HELIOSIE“.

Wybitnie sensac.

Listy do Redakcji.
Upośledzone przedmieścia.

Wielce „Szanowny
Panie Redaktorze!

My niżej podpisani uprzejmie
prosimy o udzielenie nam Swych
szpalt dla podania do wiadomości
ogólnej faktów następujących:

Jedno z piękniejszych przed-
mieść Wilna, t. zw. Domy.Banko-
we na Rossie (ulice: Białostocka,
Witebska, Święciańska, Mohilow-
ska, Parkowa) jest przedmiotem
stałego upośledzania tak ze stro-
ny władz miejskich jak i wojsko-
wych. (lmieszczone przez Niem-
ców w czasie wojny magazyny
wojskowe znajdują się tam jeszcze
dotąd, zagrażając stale bezpie-
czeństwu sąsiednich domów miesz-
kalnych. Przed paru miesiącami
zdarzył się nawet tragiczny wy-
padek, że jedno z dzieci idących
do szkoły zostało śmiertelnie ra-
nione rzuconym przez żołnierza
granatem. Były potem różne ko-
misje zarówno miejskie jak i woj-
skowe, lecz magazyny jak stały
tak stoją. By je zabezpieczyć
przed ewentualnemi zamachami
ze strony przechodniów zadruto-
wano całą ulicę Parkową u jej
wylotu, zamykając w ten sposób
niezmiernie dla tej dzielnicy waż-
ną arterję komunikacyjną. Równo-
cześnie z tem zadrutowaniem ca-
łej ulicy władze wojskowe zezwo-
lity przecież na uruchomienie
olejarni pana Pimonowa, znajdu-
jącej się w odległości zaledwie
kilku metrów od wspomnianych
magazynów. Olejarnia owa jest
czynna dzień i noc. Niżej podpi-
sanym wiadomo, że niedawno
zdarzył się w niej wybuch ma-
terjałów łatwopalnych. Że maga-
zyny wojskowe przy tem ocalały,
przypisać należy tylko szczęśli-
wemu zbiegowi okoliczności. Czy
jednak i przy następnym wybuchu
tak się wszystko szczęśliwie skoń-
czy—przewidzieć niepodobna. Po-
nieważ starania prywatne o usu-
nięcie magazynów wojskowych z
dzielnicy licznie i gęsto zamiesz-
kanej, z dzielnicy, w której są aż
trzy szkoły powszechne, zbiera-
jące setki dzieci — dotąd do ni-
czego nie doprowadziły, przeto
zwracamy się do władz wojsko-
wych z tem publicznem ostrzeże-
niem, że za wszystko, co się stać
może, one same tylko będą od-
powiedzialne.

To sprawa jedna. Teraz apel
do władz miejskich. Dzielnica na-
sza ma charakter dzielnicy willo-

„Pewien Młody Człowiek"
mat ilustrujący dzieje miłostek mężczyzny. Najpiękniejsza plaża świata Biarritz na ekranie. Początek seansów

ilustracja muzyczna. Ceny normalne.

Dziś! Wielki erotyczny salonowy film z życia arystokracji rosyjskiej „NIEWOLNICA KSIĘCIA BORYSA" W rolach gł. prze-
piękna Billie Dove (niezapomniana bohaterka obrazu „Księcia Sergjusza*) i ulubieniec kobiet, czarujący Ben Lyon. Bo-
gata wystawa. Pałace, uczty, rewje. Swietna, trzymająca w napięciu treść. Akcja rozgrywa się w Paryżu i w willi księcia

Borysa. Nad program: Pół godziny śmiechu.

6ry Antokolskie.

jest wspaniałym poematem dzikich stepów. Widzimy w nim Freda
, widzimy przepyszną Glorję Grey. Nad pro-

a“—instrukcyjny film przysposobienia wojskowego, 2) Sporty
10. Ceny biletów: dla młodzieży na wszystkie miejsca z wyjątkiem foteli 50

dja żołnierzy i członków P.W. 50 gr., dla dzieci w wieku przedszkolnym 35 gr., fotele—
zł. 1, balkon 35 gr. Abonamenty miesięczne waźne tylko do 1 marca. Należy je
stracą swą ważność. — W poprzednim naszym programie zachwycała sią pu
żwiarski i narciarski. Słyszeliśm
Gen. Żeligowskiego, idźcie na

sportów, jeżeli już nie tej zimy, to napewno na przyszłą.

 

 

czas pod nazwą „SINALCO”
nadal uksże się pod

„FRUID*
Żądajcie
tylko
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STARA WIEŚ

a Celestynowem.

Komunikacja dogodna.

zalesione od 750 m* do 3000 m*.
Sprzedaż na raty.

Zgłoszenia i informacje:

Dział, Parcelacji:

  

 

i

Odmrożenie. 
 

PIĘKNE PARCELE LEŚNE
są zaraz do nabycia pomiędzy Otwockiem

Stacja kolei na miejscu w lesie.
Starodrzew do 100 lat. — Działki wszystkie

3091-14 ol

Główny Zarząd Ordynacji Zamojskiej

Warszawa: Żabia 4, tel. 2—89.

Oryginalna maść z ko- |

gutkiem) „MROZOL“,

leczy i goi ranki,

, stałe od odmrożenia. Sprzedają apteki i składy apteczne. |

rów o 1 -——

Wydewca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

dziszki.

pod adresem Nadleśnictwa

3517—0 o

r.  po-

"7, |. S—
714 59 = m

WTY

Nie nazwą lecz jakością
zdobył mój napój KOLOSALNY SUKCES!
W celu ochrony przed falsyfikatami mego styn-
nego orzeźwiającego nopoju znanego dotych-

obecnie
opatentowany

Fruid Bernsztejna
Z oryginalną etykietą | kapslem Wytwórnia

Bernsztejn, Zarzecze 19.

500 mp.

Drzewa Opałowego

Loco St. Rudziszki
sosnowego, brzozowego i olszowego sprzeda

Nadleśnictwo Inklaryskie,

Reflektanci na kupno zechcą nadsyłać oferty
z podaniem rodzaju i

ilości drewna na jakie reflektują oraz ceny za
1 mp. — Termin nadsyłania ofert do dnia 25 b. m.

Nadleśnictwo Inklaryskie.

,

5,000 dolarów
Kamienica nowoczesna niedekretowa

w dzielnicy handlowej do sprzedania

przy połowie gotówki. — Na miejscu

interes handlowy.

Dom H.-K. „Zachęta” Mickiewicza1, |

SAO 0 |, zez
Nme

46 Wielki dramat w 12 aktach. Najpotę-
żniejsza epopea miłości matczynej.

W rolach głównych: Margareta Mann, June Coliyer, Charles Morton, James Hall i Książę Leopold
Habsburg. Nad program: „Kwitnące Kolo-rado" zdjęcia z natury w 1 akcie. Kasa czynna od godziny 3

m. 30. Początek seansów od g. 4. Następny program: „HALKA*.

 

Sensacja doby obecnej! Bogini Ekranów, wszechświa-
wym arcyfiimie europejskiej prod. p. t.: „ULICA POTĘ-

współczesny dramat wielkomiejski z udział. Warwicka Warda.
lecie! Nad program: „MISS POLONJA* 1930 p. Zofja Batycka w otoczeniu 15 najpiękn.

Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15 w.
ASSV A ANNATAKTINIST II IKI TOSAT ETOTJTESTEI TC

Dziś! RAMON NOVARRO, RENEE ADO
REE i MARCELINA DAY w obrazie

 

(STUDENTKA z QUARTIR LATIN) dramat mi-
łosny w 12 aktach. W rolach gł. najpiękniejszy

wykorzystać w lutym, ponieważ potem
liczność filmami ilustrującemi sport ły-

głosy: rzeczywiście wspaniałe to sporty. Póki jeszcze śnieg i lód idźcie do Parku im.
Widok który tam ujrzycie, zachęci was napewno do używania tych

 

wej. By ten jej charakter zacho-
wać, kilka metrów ziemi przed
naszemi domami się znajdującej
stanowi własność miejską, dzier-
żawioną tylko właścicielom do-
mów dla utrzymania na niej traw-
ników i klombów. To jest bardzo
celowe. Taka jednak piękna dziel-
nica jest dotąd całkowicie pozba-
wiona chodników. Pozostały z
nich zaledwie resztki z owych
czasów, gdy o chodniki dbali
sami właściciele domów.

Do tej bolączki chodnikowej,
dołącza się druga, bardziej przy-
kra. W roku zeszłym, z powodu
ostrej zimy, zamarzły rury wodo-
ciągowe, niedość głęboko zako-
pane. Cała dzielnica była, wsku-
tek tego, pozbawiona wody aż
trzy miesiące. Pogodzić się jed-
nak z tem trzeba było, bo to vis
major. W dniu wczorajszym (dnia
13 lutego r. b.) jednak, zaczęło
się coś, co już tego charakteru
nie posiada. Oto sekcja techni-
czna Magistratu, rozpoczęła swe,
tak już osławione „roboty zimo-
we*. Przystąpiono mianowicie do
zakładania rury wodociągowej na
tym odcinku ulicy Rosa, jaki się
znajduje między ulicami Šubocz,
a Piwną. Sprowadzono ze dwu-
dziestu „panów  bezrobotnych*,
postawiono budkę,  zagrodzono
przejazdy i roboty niby to zaczę-
to. Kto jednak obserwuje te ro-
boty na naszych ulicach, ten wie,
że do rur „panowie bezrobotni"
dokopią się zaledwie po paru
dniach. Z początku przecież trze-
ba się zapoznać z terenem, po-
gapić na otaczające domy, wypa-
lić setkę papierosów, nagadać z
sobą dowoli, a dopiero potem, w
tempie możliwie najwolniejszem,
niby to pracować. W tych warun-
kach, założenie rury wodociągo-
wej na odcinku 200—300 metrów,
potrwa przypuszczalnie dwa mie-
siące. Tymczasem z chwilą sta-
nięcia „panów bezrobotnych” na
placu, Magistrat miasta Wilna, nie
uprzedzając nikogo, zamknął od-
razu dopływ wody do całej na-
szej dzielnicy, w której mieszka
przecież ponad tysiąc osób i w
której znajdują się aż trzy szkoły.
Już drugi dzień wodociągi są
zamknięte bez przerwy. Przypu-
szczać należy, że będą zamknięte
aż do ukończenia „robót zimo-
wych* na ulicy Rosa.

Takie postępowanie Sekcji te-
chnicznej Magistratu miasta Wil-
na, daje najlepsze świadectwo,
jak ci panowie, 'co w niej zasia-
dają, nic sobie nie robią z tych

Reżyserja: Hobart
Henley. Wielki dra-

Sensacja! Film

Gruźlica płuc jest nicubłaganą i corocz-
nie, nie robiąc różnicy dla płci, wieku i sta-
nu, kosi miljony ludzi.—Przy zwalczaniu
chorób płucnych, bronchitu,
uporczywego,

stosują p. p. Lekarze:

„Balsam Thiocelan—Age*
który ułatwiając wydzielanie
wzmacnia organizm i
oraz powiększa wagę ciała

Używa się za „poradą lekarza.

 

WŁOSÓW PIEŻ,ŻYSIENIE
„Esencja CHINOWO-CHMIELOWA"
i „Mydło CHINOWO-CHMIELOWE"

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

ludzi, z krwawicy których prze-
cież żyją. Niepodobna bowiem
przypuszczać, by nie zdawali so-
bie sprawy, jak niesłychanie utru-
dniają nam życie swem zarządze-
niem. A tak przecież łatwo tego
uniknąć. Wystarczyłoby podać ko-
munikat do prasy, że w takich, a
takich godzinach, dopływ wody,
na takich, a takich ulicach, bę-
dzie zamknięty. Wówczas każdy,
mógłby się odpowiednio zabez-
pieczyć. O ile podczas godzin
pracy owych „panów bezrobot-
nych", dopływ wody ze względów
technicznych musi być w odpo-
wiedniej magistrali przerwany, to
chyba nic nie stoi na przeszko-
dzie, by wodę otwierać w tych
godzinach, w których roboty się
nie odbywają. Przecież nie pier-
wsze Wilno rozwiązuje ten pro-
blem. Jeżeli na całym świecie,
odpowiednio wyszkoleni technicy
umieją to robić, to i panowie z
Sekcji technicznej Magistratu mia-
sta Wilna, nieznajomością'rzeczy
tłumaczyć się nie mogą.

Helena Żongołłowiczowa.
Jan Cbodkiewicz.
Józef Rynczewski.
Jan Lachowicz.
Bolesław Wilanowski.
Józef Gołębiowski.
Józef Dunaj.

Wilno, dnia 14 lutego 1930 r.

Z KRAJU.
Pijany. poniósł śmierć

z uduszenia.
Onegdaj mieszkaniec wsi Bie-

dziewszczyzna, gminy zabrzeskiej,
Karpowicz Teodor przyjechał do
swego brata Szymona Karpowi-
cza wraz z żoną na chrzciny. Po
ukończonej libacji Karpowicz bę-
dąc w stanie nietrzeźwym polo-
żył się spać. Następnego dnia
znaleziono Karpowicza w. łóżku
martwego. Ponieważ leżał on
twarzą do poduszki, zachodzi przy-
puszczenie, że śmierć nastąpiła
wskutek uduszenia się. (d)

Dezerterzy z armji so-
wieckiej.

Według danych statystycznych
poszczególnych baonów K. O.P.
stacjonowanych na pograniczu
polsko-sowieckiem w ciągu ubieg-
łego miesiąca zbiegło do Polski
14 żołnierzy sowieckich z czyn-
nej służby oraz2 zastępców czer-
wonych komendantów kompanii.
Wszyscy dezerterzy posiadali broń,

Zrypy
męczącego kaszlu i t. p.

się plwociny
opoczucie «horego

i usuwa kaszel

Sprzedają apteki 711- 29 0

ydz. Zdr. Publ. Nr. 154.

 

 

 

ten sam napój
nazwą

 dy apteczne
poczta Ru- gą

 

Dbajcie © swóje zdrowie!

„Szwajcarskie Gorzkie. Ziota“
(z marką „Kogut”) są stosowane
przy chorobach łask ki.
szek, obstrukcji

„ SZWAJCARSKIE GORZKIE ZIOŁA *
są naturalnym łagodnym środkiem przeczyszcza-
jącym, ułatwiającym funkcje organów trawie
nia i działającyra przeciwko otyłości.

Sprzedają po 2 zł za pudełko apteki I skła”

| Ogłoszeń

Poważna fabryka przetworów
gmołowyh, lakierów i farb

poszukuje zdolńych i ustosunkowanych ak=

Zgłoszenia pisemne sub: „G* przyjmuje Bluro
Teofil Pietraszek Warszawa,

_.. Marszałkowska 115. 5955—0 0 |

grodem

wizytorów.

 

 kamieni
żółciowych.

 

667--29 o
 

AKUSZERKA
Marja Laknerowa
Przyjmuje od godz. 9 do
7 S Kasztanowa 7 m. 5. Chor. weneryczne, sy- bf

Powieść Rodziewiczó
wny p. t. „Byli i będą"

rr"
li“,

Drukarnia „Dziennika Wileńskiego”, ul Mostowa 1,

[=]

 

WZP69

| ===:==)
| MICKIEWICZA 12,

|
I
ukazać się ma nakładem
grupy pułkowników p. t.
„Byli, lecz niestety wysz-

E===—=—

lonistów, postanowił ku
wiecznej chwale premje-
ra Switalskiego — zmie-

ZRORERz  
„LG umie prać.

nardyński

filis i skórne
Słońce górskie, Diatermja Sa instytucja ban- —-

kowa poszukuje zdol-
róg nych zastępców do sprze-

„ Tatarskiej 9 — 2 i 5—8, daży obligacji premjo-
32—4 wych na raty. Niebywa-

Bezkonku-
rencyjnie najwyższe pro-
wizje. Początkujących po-
uczamy.ZgłoszeniaLwów,
Skrytka pocztowa 283.

Soliux

ła nowość.

Związek filologów po-

Diewo brazowe |
w większych ilościach do fabrykacji

fornirów kupuję na eksport.

Oferty pod „A. W. 7'* Ed. Petzhoiz,

nić nazwe 6-go przypad-
ku—Ablativus na—Gada-
tivus. służby domowej lub po-

sady dozorczyni domu
(RADERZEZ) ul. Jagiellońska 6, u do-

T PRACA
LEKARZE m

Sza poszukuje po-
sady. Zna kuchnię i

Adres Ber-
zaułek Nr.'8

1595—1

 

ki linki ai ad

 Ryga, Łotwa. 319—1 o
-—

Re wdowa bez-
dzietna poszukuje

1593—1zorcy.

5 ofer trzeźwy, sumien-
ny poszukuje posa-

dy za skromne wyna-
grodzenie na samocho-
dzie prywatnym, osobo-
wym, lub półciężarowym,
ciężarowym. Chętnie wy-

0 jedzie na prowincję.
Adres w admin. Dzien.
Wil. 1528—0

 

Nr.
skiego.

 

 

Kupno

Sprzedaż

SPRZEDAM
kasę ogniotrwałą futro
szopowe oraz kredens

i biurko mahoniowe.

  
ruje

Różne sumy od 1000 do 6000 dol.:
mieszczenia na Hipoteki miejskie.

Majątki ziemskie, folwarki, gospodarstwa,
młyny, do sprzedania warunki b. dogodne.

Wspólnicy z kapitałem od 1000
10,000 dol. poszukiwani do dochodowych interesów.

Kamienice, domy, wille,
w Wilnie ceny od 500 dol. do 85,000 dol.

Mieszkań,
Orzeszkowej 3—15 (czytelnia) od 12—2-ej. —1 o
 

SERY » główkach
tłuste 3,20 kg.

MASŁO solone
majowe zł. 5 kg.

telefon

 

zczenięta - Wilki oglą-
dać i zamawiać moż-

na 5—6 g. ul. Gimnazjal-
na 10—1.

LOKALE

Sklep
Kalwaryjska 36.

Sprawy
majątkowe

Dwa
wniany i murowany z o-

do sprzedania, adres w

dobrym punkcie o 4
dużych mieszkaniach
z pięknym widokiem 4
na rzekę, placu prze-

szło 700 sąź. kw
Dom H-K. „„Zachęta”
Mickiewicza 1, tel.

Duży Mija
wodny z folwarkiem w
Wojew. Białostockiem do
sprzedania za 12.000 do-
larów. Wileńskie Biuro
Komisowo-Handlowe Mi-
ckiewicza 21, tel. 152.

 

SPRZEDAM DWA

drewniane i ziemi ogro-
dowej około 2 hektarów
na Antokolu Dowiedzieč
się można Antokolska

106 u p. Leszczew-

Praktyczna rada.

— Co mam wyryč na
tym pieršcionku
czynowym?

— Proszę wyryć: „Kla-
rze ofiaruje Henryk“.

— A może praktycz- M
niej byłoby tylko

enryk“?
1493 Ofiarna 2, m. 11, 1576-0 UEIOHGLUKOZA:

amunicję i umundurowanie. Więk-
szość zbiegów wyraziła chęć
służenia w szeregach armji pol-
skiei. (d)

Skutki niskich cen żyta.
We wsi Chankowicze gm. za-

brzeskiej w mieszkaniu Justyny
Konopelki został ujawniony apa-
rat gorzelniczy w czasie pędzenia
samogonki.

Skonfiskowano kilkadziesiąt li-
trów samogonki.
W zagrodzie Poczopko Anny

wsi Zaborce gm. Zaleskiej wy-
kryto tajną gorzelnię oraz więk-
szą ilość wypędzonego spirytusu.

Dn. 12 bm. w zagrodzie Kuchty
Mikołaja mieszkańca wsi Ziemie,
gm. Zaleskiej i 14 bm. w zagro-
dzie Krzwionka Teodora miesz-
kańca wsi Mukilino, gm. Zaleskiej
pow. dziśnieńskiego ujawniono
tajne gorzelnie i kilka beczek wy-
pędzonego spirytusu.

Wymienionych włościan po-
ciągnięto do odpowiedzialności
sądowej. (d)

Dom ludowy ma stanąć
w Łyntupach,

W Łyntupach odbyło się ze-
branie w lokalu szkoły powszech-
nej, na którem postanowiono wy-
łonić komitet budowy Domu lu-
dowego. Do zarządu weszli ks.
Dolinkiewicz, Dowgiałłowa H., Bi-
szewski Józef, Błażewicz J. i Sza-
iel. (d)

Zebranie rolnicze w Głę-
bokiem.

W Głębokiem i Wierzchniem
odbyło się onegdaj zebranie człon-
ków kółka rolniczego Samopo-
moc. Na zebraniu tem poruszo-
no cały szereg spraw związanych
z rolnictwem. Omawiano kwestję
popierania filjij mleczarskiej, któ-
rą Kółko ma zamiar otworzyć w
kolonji Michalce i zaprojektowano
utworzenie świetlicy w Wierzch-
niem, celem umożliwienia urzą-
dzania wykładów z różnych dzie-
dzin dla miejscowej o

Ofiara na ochronki w Mo-
łodecznie.

Zamiast wieńca na grób śp. Wła-
dysława Konarzewskiego, członka
Zarządu Mołodeczańskiego Związ-
ku Ziemian złożono na ręce pre-
zeski Obywatelskiej Pracy Kobiet
J. W. Pani Starościny Heleny de
Tramecourt zł. 50 na ochronki w
Mołodecznie.

Mołodeczański Związek
Ziemian.

 
do u

zł do

do sprzedania

pokoi wybór. — Zgłoszenia:

RÓŻNE

SZYNKI na su-
rowo W.P. Wy-
sockiej oraz inne

poleca

WĘLEWICJ
Mickiewicza7 1 wędliny Wiejskie

1062. pole-

ca M. WĄCOWICZ
Mickiewicza 7, te-

lefon 1062.

[e]
Ind. 2 wek
po 40 zł. płatne 3-III, 3-1V
i 4 weksle po 50 zł. płat-
ne 3-V, 3-VI, 3 VIIi 3-VIII
z wystawienia Adolfa
Chodkiewicza zażyrowa-
ne przez Stanisława Ła-
fwińskiego i przez Za-
kład Krawiecki Wilhelma
Dowgiałły (stempel i pod-
pis) — un. się. Znalazca
zwróci — Wielka 5, m. 8.

1587—0

spożywczy do
sprzedania

1213—2

 

domy w pobli-
żu dworca dre-

i ziemią własną

Administracji. 73—1 1203
wozek
; Za 3.500 dol.
sprzedamy willę w rf nane| 4

Niesprawiedliwość.

— Dlaczego nie odra-
biasz lekcyj, Józiu?

Bo postanowiłem
już nigdy nie odrabiać,
mamo. To niesprawie-
dliwość, żebym ja pra-
cował, a nauczyciel brał
za to pieniądze.

dmx|"

Mieszkania

| pokoje

Do wynajęcia pokój
ze wszelkiemi wy-

godami i światłem. Mo-
że być z opałem Jagiel-
lońska 6 m. 2. 1201—1

9—05. 64—50

  35—2

 

DoMY

POKOJ
frontowy ciepły, dobrze
umeblowany, z używal-
nością łazienki, może
być z całodziennem u-
trzymaniem, oddaje się
od 1 marca dla samot-
nego lub dla bezdzietne-
go inteligentnego mal-
żeństwa. Portowa 23 m.
24. Oglądač od 10—3-ej.

zarę-

 

ieszkanie jednopoko-
jowe z kuchnią oraz

pokój do wynajęcia. Mo-
że być z elektrycznością
PL św. Piotra 3. 1211

„Ofia-

  

p
A


