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Zapisujcie się na członków

Polskiego Czerwonego Krzyża.

Narady na Zamku i w Belwederze.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W piątek p. premjer Bartel był w południe przy-
jęty przez P. Prezydenta na dłuższej naradzie.

Wieczorem o godz. 6 odbyła się na Zamku kilkugodzinna kon-
ferencja, w której brali uudział: P.
Piłsudski i Matuszewski.

Prezydent, premjer Bartel, min.

Narady te dotyczyły sytuacji gospodarczej i politycznej.

Pogłoski o dymisji min. Czerwińskiego.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Pogłoski jakoby zanosiło się na przesilenie ga-
binetowe, nie znajdują potwierdzenia.

Mówią powszechnie o dymisji min. Czerwińskiego. Wymienio-
no nawet jego domniemanego następcę, w osobie prof. politechniki
lwowskiej Tokarskiego.

Narazie jednak wiadomości te nie znajdują potwierdzenia.

Pos. Bojko przeciwko B. B.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Podczas głosowania nad sprawą drobnych dzier-
żawców rolnych rozegrał się charakterystyczny epizod.

Pos. Bojko (B. B.) głosował wraz z lewicą.
Wywołało to wielkie wrażenie śród stronnictw chłopskich, gdyż

głosował przeciw prezesowi klubu pos. Sławkowi.

PLENARNE POSIEDZENIE.
WAR5ZAWA. 21.2. (Pat). 80-te

posiedzenie Sejmu. Marszałek za-
wiadomił Izbę, że od Prezydjum
Izby |. Sądu Najwyższego otrzy-
mał odpis orzeczenia tegoż Sądu
w sprawie unieważnienia wybo-
rów do Sejmu w okręgu łuc-
kim, wskutek czego utracili man-
daty pos. Wiślicki, Radziwiłł, Wo-
łyniec, Fedoruk, Serwetnik i Wła-
sowski. Następnie marszałek, od-
powiadając na zwróconą do nie-
go na poprzedniem posiedzeniu
prośbę o skreślenie ze steno-
„gramu całego przemówienia
pos. Żarskiego, stwierdził, że od
pewnego czasu kilku posłów ko-
munistycznych przemawia z try-
buny Sejmu, jako wrogowie ca-
łości państwa polskiego, a równo-
cześnie, jako przedstawiciele re-
publiki sowieckiej. Przemówienia
te zawierają często obelgi i pry-
mitywne  grubjańskie wyrazy,
groźby i t. p., obrażające uczucia
patrjotyczne, poczucie prawdy, w
często poczucie jakiekolwiem sen-
su i nie mogą bez zastrzeżeń być
tolerowane wśród żadnego zgro-
madzenia ludzi dojrzałych, a tem
bardziej na posiedzeniu Sejmu.
Marszałek używa też wszelkich
prawnych środków regulamino-
wych dla ukrócenia tych dzikich
wybryków wolności słowa. Pod-
dał tęż protokół z przemówienia
pos. Zarskiego cenzurze i za jego
zachowanie się wykluczył go na
trzy posiedzenia, ale zwalczanie
wybryków wolności słowa
oświadcza marszałek — nie może
i nie powinno być jednoznaczne
ze zwalczaniem tej wolności wo-
góle. Dlatego też nie może zgo-
dzić na skreślenie całego prze-
mówienia pos. Żarskiego z dnia
18 lutego b. r.

Następnie z polecenia mar-
szałka pos. Piotrowski, jako sek-
retarz, odczytał pismo pos.
Czetwertyńskiego, przewodni-
czącego nadzwyczajnej komi-
sji do zbadania zajść w Sej-
mie w dniu 31 października
1929 roku. W piśmie tem pos.
Czetwertyński komunikuje, że
składa przewodnictwo tej komisji,
a to ze względu na to, iż trzej
posłowie klubu B. B., zasiadający
w tejże komisji, zażądali odczy-
tania w całości sprawozdania
ministra spraw wojskowych o
rzeczonych zajściach. „ądatie to
pos. Czetwertyński uznał za unie-
możliwiające mu prowadzenie
prac komisji, zarówno bezstron-
nie, jak zgodnie ze swojem poj-
mowaniem moralności publicznej
i wypływającemi z niej nakazami
dla prowadzonej pracy. Gdy jed-
nak — pięciu czlonków komisji
oświadczyło się przeciwko odczy-
tywaniu sprawozdanie, trzech zaś
— za odczytanie, posłowie klubu
B. B. oświadczyli, że opuszczają

 

komisję i nadal w jej pracach
uczestniczyć nie będą. Wobec
powyższego pos. Czetwertyński
uprasza marszałka o zwołanie ko-
misji dla określenia jej dalszych
prac, oraz ewentualnego jej uzu-
pełnienia. Po odczytaniu listu
marszałek oświadczył, iż wpro-
wadzi na porządek dzienny uzu-
pełniające wybory do komisji, a
następnie postara się o jej zor-
ganizowanie i wybór prezesa.

Izba przystąpiła do pierwsze-
go czytania projektu noweli do
ustawy © podatku przemysło-
wym.

Pos. Lewandowski (Kl. Nar.)
zapowiada, iż klub jego podtrzy-
mywać będzie wniosek o zniże-
nie stawek dla wszystkich kate-
goryj handlu i drobnego przemy-
słu z uwzględnieniem, oczywiście
równowagi budżetowej.

Pos. Idzikowski (B. B.) wytyka
stanowisko Klubu Narodowego.
Oświadczenie jednak ministra, że
do najdalszych granic możliwości
będzie się starał potrzeby tej
warstwy uwzględnić, powinno
wnieść uspokojenie co do zamia-
rów rządu. Po przemówieniach
projekt noweli odesłano do ko-
misji skarbowej.

Następnie Izba przystąpiła do
dalszej rozprawy nad polityką
podkładową Ministerstwa Ko-
munikacji.

Pos. Chądzyński (NPR.) zarzu-
ca ministerstwu, że pomyślało o
wszystkiem, żeby zabezpieczyć
sobie łatwą dostawę podkładów i
dlatego stworzyło kartel, nie po-
myślało natomiast o jednem —
ile trzeba będzie płacić za te
podkłady i doszło do tego, że
zapłaciło po 8,78 za podkład,
który rok temu kosztował 4,3.
Centralizacja zakupów w mini-
sterstwie nie była przygotowana,
a przeprowadzona byla lekko-
myślnie. Głównym winowajcą jest
p. Ciechanowiecki, który poszedł
poza kontyngent, zaakceptowany
przez ministra, a oprócz tego za-
warł dodatkową umowę z dwie-
mą firmami i kazał bez wiedzy
ministra urzędnikom napisać tę
umowę pod wcześniejszą datą.
Wszyscy przedsiębiorcy zeznawali,
że p. Ciechanowiecki miał inte-
res w oddaniu tej dodatkowej
dostawy.
w Komisja stanęła na stanowi-
sku, żeby straty zbadała N. I. K.,
a winnych niech pociąga rząd do
odpowiedzialności. Jeżeli jednak
chodzi o kropkę nad i, to mówca
zgłasza wniosek: „Sejm wzywa
rząd, aby wdrożył postępowanie
sądowe przeciwko panu Ciecha-
nowieckiemu i pociągnął go do
odpowiedzialności za nadużycie
władzy i straty, jakie spowodował
dla państwa". Doprowadzenie ca-
łej tej sprawy do sądu, konieczne
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jest w interesie moralności pu-
blicznej i samego Ministerstwa
Komunikacji. Biorąc następnie w
obronę p. Barwicza, którego na-
zywa człowiekiem zdolnym i ma-
jącym wielkie zasługi, mówca
uważa, iż zwolnienie go przy spra-
wie brzydkiej, stanowi tem więk-
szą dla niego krzywdę. Dlatego
zgłasza drugi wniosek: „Sejm
wzywa rząd, aby wdrożył postę-
powanie sądowe przeciwko firmie
„Buk“, ktėra za podkłady dostar-
czone w roku 1927, bezprawnie
zarachowała i pobrała 86 tys. zł.
więcej, niż wynikało z umowy”.
Trzeci wniosek zgłoszony przez
mówcę dotyczy tego, aby mini-
ster przeprowadził dochodzenie
w sprawie zarzutów łapownictwa,
stawianych niektórym urzędnikom
przez przedsiębiorców, niejakich
pp. Blatta i Bardacha, którzy mu-
szą dowieść, że mają rację, albo
pójdą do kryminału za oszczer-
stwo.
W głosowaniu izba przyjęła

wnioski komisji: 1) Sejm przyj-
muje do wiadomości sprawozda-
nie komisji, 2) Sejm wzywa rząd,
aby w sprawie zaopatrywania ko-
lei polsklch w podkłady, skorzy-
stał ze wskazań komisji, 3) Sejm
wzywa rząd do poczynienia wszy-
stkich zarządzeń, aby winni po-
ciągnięci byli przez właściwe wła-
dze do odpowiedzialności za szko-
dy, wyrządzone skarbowi pań-
stwa, 4) Sejm wzywa Najwyższą
Izbę Kontroli, aby na podstawie
dotychczasowych wskazań komisji
i materjałów przez nią zebranych,
prowadzila daisze prace w celu
ustalenia wysokości strat, przez
skarb państwa poniesionych przy
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zakupie podkładów dla kolei na
lata 1927, 1928 i 1929, 5) Sejm
wzywa rząd, aby ze wszystkich
zarządzeń i ich wyników, zdał
sprawę Sejmowi w ciągu jednego
roku. Następnie przyjęto 3 wnio-
ski, zaproponowane przez pos.
Chądzyńskiego, wnioski zaś, za-
proponowane przez min. Kihna,
upadły.

Następnie przystąpiono do
wniosku o wydanie sądom nie-
których posłów. Izba postano-
wiła nie wydawać pos. Pluty (Str.
Chł.), oskarżonego o zniesławie-
nie pewnego proboszcza. Zgodnie
z lżyczeniem zainteresowanego
Izba postanowiła wydać pos. Bać-«
magę, któremu zarzuca się dwu-
krotne podpalenie i przywłaszcze-
nie pieniędzy publicznych. Wresz-
cie odmówiono wydania pos.
Dzieduszyckiego (BB), oskarżo-
nego o złożenie nieprawdziwych
zeznań. Pos. Dzieduszycki, jak
również i cały kiub BB. opowie-
dzieli się za wydaniem.
W dalszym ciągu posiedzenia

toczyła się dyskusja nad projek-
tem ustawy o ochronie drob-
nych dzierżawców rolnych.
W dyskusji tej zabierał między
innemi glos min. Staniewicz. Pro-
jekt uśtawy przyjęto w dru-
giem i trzeciem czytaniu w
hrzmieniu komisji.
Po krótkiem uzasadnieniu przez

pos. Zaleskiego (Kl. Nar.) uchwa-
lono w trybie nagłym wezwanie
do rządu, aby natychmiast
udzielił informacyj co do sta

nowiska rzędu wobec projektu
Harrimana. Następne posiedze-
nie we wtorek 25 lutego o godz.
4 po południu.

Komisja Konstytucyjna.
WARSZAWA, 21.2. (Pat). Sej-

mowa komisja konstytucyjna na
dzisiejszem posiedzeniu przystą-
piła do dyskusji szczegółowej nad
rewizją konstytucji.

Przewodniczący pos. Mak ow-
ski (BB) podkreślił na wstępie,
że według ustalonego już planu
dyskusja toczyć się będzie naj-
pierw nad rolą Prezydenta, spo-
sobem jego wyboru i jego funk-
cjami.
W dyskusji szczegółowej pierw-

szy zabrał głos pos. Piłsu d-
ski (BB), który stwierdza, że
wszyscy są zgodni co do repre-
zentacyjnej roli Prezydenta, na-
tomiast różnice zachodzą co do
uprawnień. Mówca uważa, że kon-
cepcja francuska, gdzie rola re-
prezentacyjna prezydenta jest
wielka,. a władza jego ograniczo-
na, daje wyniki ujemne, gdyż
wówczas władza ustawodawcza
góruje nad wykonawczą, a przy
mianowaniu rządu decyduje nie
wola Prezydenta, lecz rola jego
sprowadza się, do wypośrodko-
wania woli parlamentu. Dlatego
projekt BB zmierza do wydzie-
lenia władzy prezydenta ponad
inne władze i w tem tkwi zasad-
nicza różnica od innych projek-
tów z wyjątkiem projektu cent-
rum, którego koncepcja jest bar-
dzo zbliżona do tego, co też
mówca wita z zadowoleniem
jako krok naprzód.

Pos. Winiarski (Kl. Nar.)
oświadcza, że jeżeli się nadaje
Prezydentowi rolę czynnika nad-
rzędnego, to nie można mu rów-
nocześnie dawać bardzo wielkej
władzy, gdyż stałoby się to już
władzą nieodpowiedzialną. Nie
jest też właściwe—zdaniem mówcy
dzisiejsze sformułowanie, że „wła-
dza zwierzchnia należy do naro-
du*. Klub Narodowy formułuje
rzecz w ten sposób, że naród jest
źródłem władzy. Mówca twierdzi,
iż formułka Bloku Bezpartyjnego,
że. Prezydent jest najwyższym
przedstawicielem władzy, mogła-
by wywołać pozór, że Prezydent
nie jest wcale odpowiedzialny.

Pos. Pragier (PPS) zauwa-
ża, że projekt BB. ma to znacze-
nie, że przez wybór Prezydenta
naród wyzbywa się swej władzy.
Teorja podziału władz, jakkolwiek

się na nią zapatrywać teoretycznie,
ma jednak ten dobry skutek w
praktyce, że wywołuje wzajemną
kontrolę i wzajemne ograniczenie
się tych władz. Mówca podkreśla
że chodzi o to, ażeby władza,
właśnie przez te ogranićzenia,
pozostała nadal dostępna dla ewo-
lucyjnego wpływu, idącego z do-
łu. Rola Prezydenta, jako czyn-
nika nadrzędnego, mieści się tak-
że w koncepcji lewicy, ale zamy-
ka się ona w dwóch jego funk-
cjach t. jj. w rozwiązywaniu sej-
mu i tworzeniu rządu.

Pos. Bittner (Ch. D.)oświad-
cza, że kluby centrowe ani nie
chcą, żeby był Prezydent odarty
z wszelkiej władzy rzeczywistej,
ani też aby jego władza była
zbliżona do roli absolutnego mo-
narchy. Staramy się, by Prezydent
był czynnikiem nadrzędnym i nie-
jako sędzią innych władz, lecz
aby nie rządził w normalnych
warunkach, na codzień, lecz tyl-
ko wprzypadkowych, chwilowych
konfliktach sejmu z rządem.

Pos. Komarnicki (Kl.
Nar.) zastanawia się nad formu-
łą Bloku Bezpartyjnego, że Pre-
zydent jest najwyższym przedsta-
wicielem władzy. Jest to — zda-
niem mówcy — równoznaczne: z
tem, że Prezydent jest jedynym
przedstawicielem, jedynym inter-
pretatorem pojęcia dobra pań-
stwa. Przechodząc do omówienia
poszczególnych projektów pos.
Komarnicki dopatruje się sprzecz-
ności w przepisach projektu
centrowego, a jednocześnie sta-
nowi, iż najwyższym przedstawi-
cielem tej władzy jest Prezydent.
Mówca przeciwstawia się zarówno
dotychczasowemu brzmieniu kon-
stytucji, jak też projektom sfoor-
mułowania tego ustępu przez
B. B. i centrum.

Przewodniczący pos. Ma-
kowski podkreśla, że dalsza
dyskusja powinna skupić się oko-
ło takiego. określenia roli Prezy-
denta według poszczególnych
projektów: „najwyższy przedsta-
wiciel władzy", „najwyższy przed-
stawiciel władzy zwierzchniej”, „or-
gan narodu w zakresie władzy
wykonawczej*. Następne posie-
dzenie we wtorek 25 b. m.

Nieudane demonstracje komunistyczne
w Warszawie,

WARSZAWA, 21.2 (Pat). Ko-
muniści próbowali urządzić dziś
w stolicy szereg demonstracyj.
I tak, o godz. 5 pop. przed fabry-
kę „Parowóz* przy ul. Kolejowej
przybył poseł komunistyczny Żar-
ski z kilkoma sympatykami i usi-
łował urządzić wiec. Robotnicy
jednak rozgromili agitatorów.

Następnie pos. Żarski udał się
na plac Kazimierza Wielkiego,

gdzie PPS lewica zapowiedziała
na godzinę 6 zwołanie wiecu.
Policja: jednak rozpędziła gro-
madżących się wyrostków w
liczbie około dwustu i nie
dopuściła do zebrania. Pos. Żar-
ski i jego stronnicy usiłowali
jeszcze urządzić zebranie na ul.
Żelaznej, jednak i to zamierze-
nie policja udaremniła.
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W sprawie zwrotu majątków skonfiskowa-
nych po powstańcach.

Przemoc obca pogrążyła Naród Polski w niewolę, a państwo Pol-

skie uczyniła swym łupem.

bobaterskie czyny patrjotów polskich stwierdzały,

W chwilach zwątpienia i upadku ducha,

że Polska jeszcze

nie zginęła. Za swą odwagę i poświęcenie tracili nieraz życie, lub ma-

jątek, czy teź szli na wygnanie. Polska zmartwycbwstała. Przedstawi-

ciele zaś prokuratury i prokuratorji w sądzie polskim, określają owe

czyny bobaterskie, jako bunt, a represje ze strony przemocy, jako kary

legalne.

Wobec tak szkaradnego i szkodliwego pomieszania pojęć, my, ko-

biety polskie, wyrażając bołd zasłużonej patrjotce, Marji Rodziewi-

czównie, za jej mężne wystąpienie w obronie szlachetnego patrjotyzmu

bobaterów naszych, protestujemy i wyrażamy głębokie oburzenie z po-

wodu niedopuszczalnych wystąpień, które miały miejsce w Sądzie Naj-

wyższym.
Liga Katolicka — Związek Arcbidjecezjalny Stowarzyszeń

Kobiet Katolickicb.

Narodowa Organizacja Kobiet.

Związek Katolicki Polek.

T-wo Koła Polek.
Sodalicja Marjańska Pań.

Towarzystwo Pań Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo.

Oburzeni do głębi niesłychanemi zwrotami użytemi przez p. pod-

prokuratora Steuermarka, pod adresem Czcigodnycb Bobaterów pow-

stań Narodowych w czasie toczącego się w Sądzie Najwyższym pro-

cesu © zwrot zagrabionych przez moskali powstańcom majątków, przy-

łączamy się do licznych w tej sprawie protestów myślącego społe-

czeństwa, uważając, że wyrażenia, podobne do użytych przez p. Steuer-

marka, były dobre nad Sprewą, lub Newą, lecz nie w wolnej Polsce.

Prosimy inne pisma o przedrukowanie niniejszego.

Wilno, dnia 20 lutego 1950 r.

(—) B. Kawecki.

W. Sielanko.

A. Barbaro.

Adam Epstein.

W. Cbylewski.

S. Aleksandrowiczėwna.

L. Szuniewicz.

(—) St. Malecki.

K. Sokolowa.

B. Kwiatkowski.

B. Raczkowski. |

C. Bogacki.

Marja Eubieūska.

Stanisław Głownicki.

J. Bielewicz.

S. Wyrzykowski..

W. Łużecka.

Z. Hausteinówna.
 

PRZESILENIE WE FRANCJI.
Skład nowego gabinetu.

PARYŻ, 21.2. (Pat). Gabinet
ukonstytuował się w sposób na-
stępujący: Prezydjum i sprawy
wewnętrzne — Chautemps, spra-
wy zagraniczne — Briand, spra-
wiedliwości — Steeg, wojna —
Besnard, marynarka — Alberb
Sarraut, finanse — Dumont, bud-
żet — Palmade, oświata — Jean
Durand, handel—Georges Bonnet,
rolnictwo — Queaille, praca
Loucheur, kolonje — Lamoureux,
lotnictwo—Eynac, renty—Gakket,

poczty i telegraf—Julien Durand,
marynarka handlowa — Danielou,
podsekretarz stanu: prezydjum
rady ministrów — Berthod, spraw
wewnętrznych — Marchandeau,
wojny — Lamber, marynarki —
Belianger, kolonji — Archimbaud,
rolnictwa Chappedelaine, robót
publicznych—Charlot, sztuk pięk-
nych — Leon Bouyssou, wycho-
wania fizycznego — Henri Patć,
szkolnictwa technicznego — Cha-
brun, higjeny — Roustan.

Czy Amanuliach wróci na tron Afganistanu?
KONSTANTYNOPOL,21.2(Pat)

Donoszą, że przebywająca obecnie
w Pera rodzina Amanullaha czy-
ni przygotowania na jego przy-
jęcie. Przyjazd byłego króla Afga-
nistanu zapowiedziany jest na
niedzielę. Według pogłosek, krą-
żącychwtutejszych kołach afgań-
skich, obecnie panujący król
Afganistanu jest poważnie chory,

z czem wezwano do
łoża jego byłego lekarza króla
Amanullaha, który natychmiast
wyruszył w podróż do Kabulu.
Wyrażają również domniemanie,
że Amanullah będzie mógł ewen-
tualnie udać się do Afganistanu,
jeżeliby nowe wypadki tego wy-
magały.

w związku

 

Ltałej Polski.
Dziwny przypadek.

Piszą nam z Torunia co nastę-
puje: W sobotę wieczór, gdy Pre-
zydent Rzeczypospolitej przybył
z Żuru do naszego miasta i z ca-
łym orszakiem skierował się do
mieszkania p. wojewody, wszyst-
kie ulice zaległy tłumy publicz-
ności. Osoby, zebrane przed
willą p. wojewody, były šwiad-

bardzo dziwnego wypadku.
gdy zabłysła

na fasa-
żarówki,

kami
W ostatniej chwili,
elektryczna iluminacja
dzie willi p. wojewody,
okalające portret Piłsudskiego,
nagle zgasły, natomiast światło,
otaczające portret Prezydenta,
paliło się nadal. Dopiero po usu-
nięciu defektu w przewodach, co
trwało dobre dwadzieścia minut
i było komentowane przez ze-
braną publiczność, nastąpił wjazd
Prezydenta do willi p. wojewody.

Inwalidzi przeciwko sanacji.

Zarząd główny związku inwa-
lidów wojennych Rzeczypospolitej
został w roku ubiegłym opano-
wany w sposób podstępny przez
sanację, a specjalnie przez po-
słów BB Snopczyńskiego i Kar-
koszkę, którzy w czasie ostatnie-

go kongresu inwalidów zdołali
wmówić w niektórych naiwnych,
że dzięki swej przynależności do
rządzącej sanacji zdołają uzyskać
znaczne korzyści dla sprawy in-
walidzkiej.

Rzeczywistość jednak okazała
się zupełnie inną, bo sanacyjny
Zarząd Główny nie zdołał utrzy-
mać rozporządzenia orewizji kon-
cesjj monopolowych, celem u-
względnienia przedewszystkiem in-
walidów, zaprzepaścił bardzo wie-
le cennych praw inwalidzkich,
których powinien był bronić.
Ostatnio obaj sanacyjni posłowie
wypracowali zupełnie na własną
rękę projekt noweli do ustawy
inwalidzkiej, która w dalszym
ciągu ścieśnia do minimum inwa-
lidzkie uprawnienia.

Wobec tej widocznie szkodli-
wej działalności Zarządu Główne-
go Związku Inwalidów, były pre-
zes Związku Inwalidów w imieniu
wielu kół inwalidzkich napisał
list otwarty do członków Zarządu,
posłów Snopczyńskiego i Kar-
koszki, w którym zarzuca im
działalność na szkodę związku i
woła do nich: „Zawróćcie pano-
wie z błędnej drogi, zaniechajcie
zamiarów odebrania inwalidom,
wdowom i sierotom pracy dzie-
sięciu ubiegłych lat, zdobytych...
łzy wdów i sierot obciążą wasze
sumienie".
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Cieżary.
Gdy posłowie ze Stronnictwa

Narodowego, oceniajac wiaściwie

niesłychanie ciężką sytuację go-

spodarczą, w jakiej znaleźliśmy

się dzięki polityce „twórczej ra-

dości*, dokładali wszystkich sił,

by wprowadzić do budżetu moż-

liwe oszczędności — nie zawadzi

wspomnieć, że podatki państwo-

we, które opłacamy, aczkolwiek

niewątpliwie nadmierne. są jed-

nak tylko częścią i to stosunko-

wo nieznaczną tych ciężarów,

które obywatel polski, zwłaszcza

jeżeli jest właścicielem jakiejś

najmniejszej bodaj  nierucho-

mości, lub interesu: warsztatu,

sklepu i t. p. zmuszony jest dzwi-

gać.

Już w Sejmie zwracano uwa-

gę na nadmierne podatki, jakie-

mi samorządy obciążają ludność.

Różnica na tem polega, że pod-

czas gdy podatki państwowe w

Iwiej swej części wydawane są

bądź co bądź na cele tak nie-

zbędne jak utrzymanie wojska,

policji, szkół etc. etc.—w samo-

rządach marnotrawi się je bardzo

często bez celu, bez pożytku po-

wierzając różne, niekiedy całkiem

zbędne roboty ludziom nie fa-

chowym. Wogóle traktuje się

krwawy grosz publiczny jak śmie-

cie, które należy jaknajprędzej

wyrzucić za okno.

Przykładów daleko szukać nie

potrzebujemy: dość przypatrzeć

się u nas w Wilnie sławetnym

naszym ' robotom magistrackim:

pewien amator statystyki obli-

czył, że ulicę Dominikańską w

ciągu krótkiego czasu dwanaście

razy rozkopywano i znowu zasy-

pywano. lleż to razy burzono

chodniki i znowu je układano...

Dość zresztą przyjrzeć się „pra-

cy” panów bezrobotnych, jak go-

dzinami potrafią palić papierosy,

sejmikować, baraszkować—to nie

jest praca, to są jakieś kpiny, za

które wszyscy placimy często

ostatnim groszem odjętym od

ust+ naszych i dzieci naszych,

płacimy ruiną, naszych warszta-

tów pracy, niekiedy życiem na-

wet, jak nieszczęśliwy desperat,

ś, p. Bukowski.

Na tem oczywiście nie koniec:

na trzeciem miejscu wymienić

należy sławetne „zdobycze so-

cjalne" owe asekuracje od cho-

roby, bezrobocia, starości, ognia

etc. Jesteśmy zaasekurowani od

wszystkiego, tylko nie od... śmier-

ci głodowej, która skutkiem o-

gólnej ruiny coraz liczniejszym

zagraża rzeszom. „Swiadczenia”,

które przeciętnie płacimy na rzecz

różnych asekuracyj wynoszą oko-

ło 10 proc. i to tylko ze strony

pracownika — pracodawca piaci

drugie tyle, to też niedziw, że

ogranicza do minimum liczbę

personalu, lub zgłoła zmuszony
jest zamknąć interes.

Mówiąc i pisząc o podatkach,

uwzględnia się na ogół ich sumę...

teoretyczną, gdyż w prak-

tyce są one przeważnie o 50 a

niekiedy o 100 proc. wyższe,

skutkiem naliczania niepomier-

nych procentów i kar za zwłokę,

kosztów egzekucji it.p., i t. pod.

Wysokie procenty za zwłokę

wprowadzone zostały w dobie

inflacji, kiedy pieniądz z dnia

na dzień tracił na wartości, kiedy

każdy starał się jak najdłużej

zwlekać z opłatą, gdyż przy naj-

większych nawet karach za zwło-

kę jeszcze robiło się na tem

dobry interes. Dziś, gdy mamy

ustabilizowaną walutę, podobne

środki represyjne są anachro-

nizmem, ciężarem nieznośnym i

trącą lichwą, za którą przecie

kodeks nasz surowe przewiduje

kary.

Obok kar czy procentów za

zwłokę w płaceniu podatków wy-

mienić należy niepomierne grzyw-

ny administracyjno-policyjne, ścią-

gane za byle drobiazg. Niewąt-

piwie wiadza powinna rozporzą-

dzać pewnemi środkami dyscypli-

narnemi, celem utrzymania po-

rządku i hygjeny, jednakże miara

powinna być we wszystkiem i

miara ta powinna być zastoso-

wana do niezmiernie ciężkich

dzisiejszych warunków.

Przeglądając tymczasem spisy

nałożonych administracyjnie kar

dochodzi się do przekonania, że

nasze władze bądź uważają wszyst-

kich za miljonerów, bądź też nie-

zdają sobie sprawy z: tego, że

doprowadzają ludność do osta-

tecznej ruiny i przysparzają pań-

Z prasy.
„Pan“ jest obrazą.

„Słowo Polskie* podaje uchwa-
ły legjonistów oddziału warszaw-
skiego, Jedna z nich jest bardzo
efektowna: Mianowicie zwraca się
przeciw prasie, która

„ośmiela się nazywać komendanta
panem Piłsudskim, czego legjoniści nie
ścierpią, bo lokaje carscy i cesarscy
ośmielali się nie zachowywać elemen-
tarnych form przyzwoitości względem
tego, któremu państwo polskie zawdzię-
cza swoje istnienie".

Jeżeli chodzi o „lokajstwo“
to niechże panowie legjoniści le-
piej określenia tego nie używają.
Wiemy, na czyjej grzędzie naj-
bujniej rosną chwasty bizanty-
nizmu i lokajstwa,

Marzenia.
Sanacyjny „Przegląd Wieczor-

ny” snuje takie horoskopy na
najbliższą przyszłość:

„Nie jest wykluczone, jak ustaliliś-
my w rozmowach z przywódcami PPS.
—że jeszcze jutro zgłoszony będzie
wniosek o wyrażenie votum nieufności
min. Prystorowi. Wniosek ten mógłby
być poddany pod głosowanie dopiero
na następnem posiedzeniu sejmu

Nie można wątpić, że z ministrem

pracy zaatakowanym przez opozycję,
solidaryzować się będzie cały rząd, cze-
mu szef gabinetu zechce dać niewąt-
piwie wyraz.

 

 

Według opinji miarodajnych czyn-
ników lewicy nie wpłynie to na losy
wniosku. W takim wypadku rząd, zda-
niem tych przywódców opozycyjnych.
wyciągnie konsekwencje i poda się do
dymisji.

Co dalej?
Otóż przywódcy centrolewu i evde-

cji nietylko w swych organach partyj
nych, ale i w rozmowach kuluarowych
oświadczają. że mogą i chcą nawet

przyjąć odpowiedzialność za rządy i u-
tworzyć rząd parlamentarny centrowo-
endecki, a więc taki, który liczyć może
na większość w sejmie*.

„Kurjer Warszawski” nawiązu-
je do powyższego artykułu na-
stępującą uwagę:

Zdaje się, że wyrazem pragnień
„Przeglądu Wieczornego”, który stał się
jednym z lejborganów kół „pułkowni-
kowskich”, jest — aby gabinet p. Bartla
jaknajprędzej rzeczywiście z tych, czy
innych powod odszedł, a na jego
miejsce zjawił się znowu ktoś z pod
znaku „pułkowników*.

Dłużej klasztora, niż...
Prystora.

pracy i opieki
nej, p. Prystor, wydał świeżo
okólnik do organów podwlad-
nych w obronie wyznaczonych
przez siebie komisarzów Kas
Chorych.
W cyrkularzu nakazuje — w

przewidywaniu możliwych „gwał-
tów” i „grabieży” ze strony ubez-
pieczonych  robotniktów — „za-
bezpieczenie mienia instytucji",
„przechowywanie gotówki”, „o-
chronę i należyte zamykanie
cenniejįszych przedmiotów i na-
rzędzi*. W zakończeniu p. Pry-
stor zapewnia komisarzów, „aby
nie przejmowali się rozsiewanemi
pogłoskami o jakichkolwiek zmia-
nach“.

Na to odpowiada „Robotnik“:
Jeżeli p. Prystor tak się troszczyo

gotówkę Kas, to niech pilnieį baczy na
gospodarkę swoich komisarzy, pod któ-
rych „opieką” dzieją się złodziejstwa i
nadużycia.

Robotnicy „ze spokojną pogardą"
prtejdą do porządku nad obelgami p.
Prysiora. Ale jeżeli p. Prystor zapowia-
da, že i na „przyszlošė“ udzielać bę-
dzie swej „ćałkowitej* pomocy swym
pupilom, to wydaje się nam, że prze-
sadza w swem... jasnowidztwie.

Dłużej klasztora, niź... Prystora.

 

  

Min.

 

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ZARZĄDÓW
SANACJI.

Z mowy wygłoszonej

szych ustępów.

W stosunku do rzędu czyni-
my mu poza zasadą praworząd-
ności naczelny zarzut rozdwaja:
nia, rozbijania społeczeństwa pol-
skiego pod hasłem walki z obo-
zem narodowym. Mamy wraže-
nie, że rząd zapomina o tem, że

   

podstawą siły państwa jest na-
ród polski, jego zwartość, jego
siła moralna i materjalna, obok
praworządności i sprawiedliwości
dla wszystkich obywateli państwa.
W konsekwencji tej polityki pań-
stwowej nastąpiła bierność, znie-
chęcenie tych żywiołów, które w
poświęceniu dla idei państwowej
i narodowej pracowały dawniej
bezinteresownie, gorliwie, a owo:
ce ich pracy były widoczne w
ciągłem podnoszeniu się ducha
społeczeństwa, w krzewieniu się
organizacyj oświatowych i gospo-
darczych i w innych objawach
życia narodowego.

Jak wielkie jest osłabienie i
zaniepokojenie żywiołu polskiego
na Kresach, o tem świadczą dzi-
siaj nawet niektóre enuncjacje
panów ministrów i wojewodów,
którzy zaczynają się dziwić bier-
ności społeczeństwa i zaczynaj
rozumieć, że bez czynnej pracy
społeczeństwa administracja jest
martwą, nie widzą jednak tego,
że polskie społeczeństwo, ściga-
ne w pracy społecznej i narodo-
wej, widząc przenoszenie i pen-
sjonowanie najdzielniejszych pra-
cowników narodowych, jest zu-
pełnie zdezorjentowane.

Nieskończona jest ilość zarzu-
tów i skarg na nadużycia orga-
nów policji państwowej. Jest to
tem boleśniejsze, że policja pań-
stwowa, została w Polsce zorga-
nizowana na wzorach zachodnich
i przez szereg lat nie tylko nie
dawała powodu do zasadniczych
zarzutów, ale przeciwnie, wyróż-
niaia się bardzo zaszczytnie od
swoich poprzedników we wszyst-
kich zaborach. W okresie poma-
jowym, jednak powiał w tej or-
ganizacji wiatr od Wschodu i na-
stąpiła zasadzicza zmiana w me-
todach działania. Policja stała się
organem walki ze stronnictwami
niemiłemi rządowi, a więc orga-
nem nie tylko bezpieczeństwa pu-
blicznego, ale także tendencyj
partyjnych. Naczelnik kierownik
wydziału bezpieczeństwa p. Ma-
leszewski, depcze uroczyście wo-

 

stwu polskiemu tysiączne zastępy
wrogów.

System szykanowania za po*

mocą nakładanych grzywien jest

zresztą równie rozpowszechniony

w miastach jak na wsi, gdzie na-

kłada się kary za byle drobiazg:

brak dzwonka v sań, brak napi-

su, brak suchej miotły na tyce,

co rzekomo chronić ma przed

pożarem etc.

Z kolei godzi się przypomnieć

niesłychanie bezwzględny 'sposób

w jaki ubiegłego lata w Wilnie

(podobnie zresztą jak i w innych

miastach) zmuszano właścicieli

domów do przeprowadzenia re-

montów. Że takie remonty w

wielu wypadkach były koniecz-

ne—nie zaprzeczamy, należało je

jednak rozłożyć na szereg lat,

co wyszłoby na korzyć zarówno

rzemieślnikom i nie naraziło na

zgubę berdzo licznych właścicieli.

w tyc
natu przez sen. prof. St. Gtąbińskie

 

dniach w komisji budżetowej Se-
go przyłaczamy kilka najciekaw- 

bec sądu „Gazetę Warszawską"
i wyraża się obelżywie o innych
pismach narodowych, a mniejszy
funkcjonarjusz policyjny, p. So-
kołowski, w Poznaniu robi to sa-
mo, do tego wcześniej jeszcze,
na dworcu kolejowym, wobec
zgromadzonej publiczności. Poseł
i b, marszałek Trąmpczyński, wy-
kazuje kilkakrotnie, że w aucie
p. Maleszewskiego został uprowa-
dzony redaktor Mostowicz, wszy-
stko bez żadnego skutku. Dowia-
dujemy się w ostatnim czasie, że
niejaki Sieczko, świeżo zamordo-
wany, podobno zawodowy ban-
dyta, był funkcjonarjuszem po-
licji. Nic dziwnego, że dzieją się
rzeczy, które w kulturalnych pań-
stwach są wykluczone, które nie
zdarzały się nawet w państwach
zaborczych.

We Lwowie przed kilku mie-
siącami zjawiła się w nocy o go-
dzinie 1 policja, złożona z radcy
policji, ajenta policyjnego i dwóch
posterunkowych przed domem,
w którym mieszka przewodniczą-
ca narodowej organizacji kobiet,
p. Demelówna, osoba powszech-
nie szanowana, obdarzona orde-
rem oficerskim „Polonia Resti-
tuta”, mająca ogromne zasługi
dla skarbu państwowego, jako
inicjatorka i główna działaczka
zbiórki na skarb narodowy pol-
ski w caiem państwie. Policja za-
żądała otwarcia bramy, pod pre-
tekstem, że ma telegram dla p.
Demelówny. Wpuszczona przez
stróża kamienicy, weszła do jej
mieszkania, oświadczając, że po-
szukuje jakiejś „ulotki” i pomi-
mo oświadczenia p. Demelówny,
że o ulotce nic jej niewiadomo,
przetrząsnęła całe mieszkanie,
łóżko, piece etc., nic oczywiście
nie znalazłszy. Taki system re-
wizji, napadania i terroryzowania
w nocy, bez upoważnienia sądu,
był może możliwy za czasów ro-
syjskich, ale nie przynosi chluby
policji państwowej. Natomiast
dzieją się nieustannie rozboje we
Lwowie, kradzieże i włamania,
zazwyczaj bez schwytania spraw-
ców, bo policja musi być użyta
do kontrolowania zebrań endec-
kich i innych stronnictw, do spi-
sywania urzędników i nauczycieli,
którzy ośmielą się uczęszczać na
takie zebrania etc.

Było takie włamanie także w
 
 

 

Tu należy również wymienić
bezsensowne zarządzenie smutnej

pamięci p. Sławoja Składkowskie-
go, owe „slawojki“, bielenie chat,

płotów i t. p. Pozornie to humo-

rystyczne, pochłonęło jednak z

kieszeni zubożałego doszczętnie

wieśniaka—miljony, a co gorsze,

zmusiło go do porzucenia w czasie

najgorętszym prac polowych, ce:

lem zadowolenia fantastycznych

pomysłów operetkowego ministra.

Jeżeli do powyższego doda*

my różne „dobrowolne” składki

na „fundusze dyspozycyjne", or-

ganizacje sanacyjne, prezenty

imieninowe i uczty pożegwalne

czy powitalne dla różnych pro-

wincjonalnych kacyków — otrzy-

mamy w przybliżeniu sumę tych

niepomiernych ciężarów, które

doprowadzają naród nasz do

ostatecznej ruiny.

społecz- -
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z końcem czerwca
rozprucie mojej

kiedy pojechałem
do Poznania na dwa dni. Skoń-
czyło się na tem, że szereg
urzędników czy ajentów policyj-
nych na drugi dzień po włama-
niu przeszukało gruntownie moje
papiery — w poszukiwaniu za
sprawcą—i na tem naturalnie się
skończyło. Nawet nie uważano

moim domu,
b. r., było też
kasy żelaznej,
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za stosowne przesłuchać mnie,
gdy w trzecim dniu powróciłem
z Poznania.

Powyższe uwagi i przykłady
może wystarczą dla uzasadnienia
nieufności głęboko  zakorzenio-
nej, jaką znaczna część społe-
czeństwa polskiego ma do dzi-
siejszego systemu administracji
wewnętrznej i bezpieczeństwa
publicznego.

CIEKAWY PROCES PRASOWY
0 artykuł „największy w narodzie idjotów."

Jak donosi „Gaz. Warsz.“
przed kilkoma dniami Radomski
Sąd Okręgowy rozpoznawał spra-
wę redaktora, Życia Robotnicze-
go* Henryka Kuliga, oskarżonego
o zamieszczenie w „Lyciu“ arty-
kulu pt. „Największy w narodzie
idjotów, a osiem miljonów  zło-
tych". W artykule tym władze
prokuratorskie dopatrzyły się aż
trzech przestępstw: rozgłoszenia
przez pismo świadomie fałszywej
wiadomości, że rząd marszałka
Piłsudskiego wydał 8 miljonów
złotych z pieniędzy państwowych.
na wybory dla  Bezpartyjnego
Bloku (jedynki), znieważenia mar-
szałka Piłsudskiego przez nazwa-
nie go „największym w narodzie
idjotów” i „największym człowie-
kiem w Polsce” w cudzysłowie,
oraz znieważenia tegoż marszałka
przez postawienie mu zarzutu, że
toleruje zdrajców i złodzieji.

Obrońca oskarżonego, adw.
Zdzitowiecki, powołując się na
sprawozdanie Najwyższej izby
Kontroli Państwa z łatwością udo-
wadniał, że zamieszczona przez
„Życie” wiadomość o 8 miljonach
jest prawdziwa, co zresztą dziś
już jest rzeczą notorycznie wia-
domą. Zacytowanie słów p. Pił-
sudskiego o „narodzie idjotów” i
zestawienie ich z zeznaniem te-
goż p. Piłsudskiego przed Trybu-
nałem Stanu, gdzie p. Piłsudski,
jak wiadomo, pasował się sam na
największego człowieka w Polsce,
zdaniem obrony, nie zawiera cech
obrazy. Obraza zdaniem obrony,
tkwi nie w zestawieniu, lecz w

samem powiedzeniu o Polsce,
powiedzenie to zawiera obrazę
każdego z Polaków.

Ostatni zarzut, dotyczący roz-
powszechniania przez zaskarżony
artykuł wiadomości o tem, iż
p. Piłsudski toleruje zdrajcówi
złodziejów, odpiera obrona twier-
dzeniem, że zarzut ten jest tylko
logicznym wnioskiem, wysnutym
z własnych wystąpień marszałka
Piłsudskiego. Wszak p. marsz.
Piłsudski w artykule „Na dnie
oka* i w innych oświadczył
publicznie, że pośród dawnych
ministrów i między posiami do
Sejmu są złodzieje i zdrajcy.
Skoro p. marszałek tak oświad-
czył nie wolno wątpić, że zna on
te osoby. FA skoro ci ludzie do-
tychczas chodzą wolni i żadnych
przeciwko nim nie wszczęto do-
chodzeń karnych, to wolnośći
bezkarność zawdzięczają temu,
kto nie wyjawił ich nazwisk.

Oskarżony redaktor Kulig do
winy się nie przyznał, twierdząc,
że zamieszczenie artykułu „Naj-
większy w narodzie idjotów* uwa-
żał i uważa za swój dziennikarski
obowiązek.

Po godzinnej blisko naradzie
Sąd wydał wyrok, którego mocą
skazał red. Kuliga na miesiąc
więzienia wyłącznie za obrazę
marsz. Piłsudskiego przez użycie
powyższych zestawień, z pozosta-
łych zaś zarzutów Sąd red. Kuliga
uniewinnił.

Obrońca oskarżonego
wiedział apelację.

zapo-

 

 

Porachunki partyjne poza grobem czyli
Sprawa pomnika

Jak już czytelnicy nasi wie-
dzą Magistrat wileński odmówił
udzielenia placu publicznego na
budowę pomnika wielkiemu fi-
lantropowi wileńskiemu Józefowi
Montwiiłowi. Chodziło o plac
trzeciorzędny przy zbiegu ul.
Trockiej i Zawalnej. Magistrat nie
mógł więc w odmowie tłomaczyć
się, że plac ten rezerwuje na
pomnik Adama Mickiewicza.
Zresztą Magistrat nie podał żad-
nych motywów. Dopiero podpis
pod zawiadomieniem Magistratu
o odmowie wyjaśnia nam przy-
czyny odmowy. Odmowną odpo-
wiedź podpisał... p. Witold Czyż—
znany socjał wileński dla które-
go postać Montwiłła była bur-
żujską. Magistrat wileński mający
w swym składzie p. p. Czyża i
Żejmę nie mógł dać innej odpo-
wiedzi. Dla socjałów wielki filant-
rom wileński nie jest człowie-
kiem godnym, aby go miasto
uczciło pomnikiem. Porachunki
partyjne pewnej grupki „demo-
kratów" i socjałów utrąciły proś-
bę Komitetu Budowy pomnika
Józefa Montwiłła wydając sobie
smutne świadectwo ograniczo-
ności i zaciekłości partyjnej.

Ponieważ młodsze pokolenie
i osoby przybyłe na nasz teren
po użyskaniu niepodległości sła-
bo są zorjentowane kim był Jó-
zef Montwi!ł dla Wilna, zaznaczamy
tylko, że dookoła jego nazwiska
obracało się całe życie społeczno-
filantropijne Wilna od 1905 r. do
czasu jego śmierci.

Oto lista instytucyj powstałych
z inicjatywy lub przy pomocy fi-
nansowej wielkiego filantropa.

tonika! Iron

Józefa Montwiłia.
Organizacjami temi są: Tow. opie”
ki nad dziećmi, Miejskie kura-
torjum nad biednymi, Giełda pra-
cy, Kropla mleka, Tow. urządzeń
mieszkań, Tow. popierania pracy
społecznej, Bazar rzemieślniczy,
tow. sług im. św. Zyty, Lutnia, Szko-
ła organistów, Kolonje letnie dla
dzieci, Przytułek św. Wincentego
a Paulo, Tow. przyjaciół Nauk
i wiele innych instytucji. Prócz
tego żywot swój zawdzięcza Mont-
wiłłowi szereg ochron i przytuł-
ków. Pozatem Montwiłł stworzył
cztery kolonje na krańcach mia-
sta dla inteligencji pracującej.

Montwiłł—przyczynił się wiel-
ce do budowy elektrowni miej-
skiej.

Był długoletnim
Wilna i przewodniczącym
sekcyj miejskich.

Dwukrotnie byi wybierany na
prezydenta imiasta—lecz godności
tej nie przyjął.

Ten pobieżny spis instytucyj
powstałych dzięki energji i zdol-
nościom organizacyjnym Józefa
Montwiłła powinien był być do-
statecznym powodem, aby Ma-
gistrat udzielił placu pod budowę
pomnika.

Niestety zwyciężyła mała, niska
zaciekłość partyjna. To tylko jest
pewne, że gdy nazwiska człon-
ków Magistratu, którzy głosami
swemi spowodowali odmówienie
placu pod pomnik, zginą prędko
w zapomnieniu, nazwisko Wiel-
kiego filantropa trwać będzie
zawsze wielkie i zawsze pamiętne.
Może inny Magistrat naprawi błąd,
który popełnił obecny skład Ma-
gistratu.

radnym m.
wielu

Dnia 2 marca w niedzielę o godz. 12 i pół. odbędzie się

Wielkie Zebranie Polityczne
*. CZŁONKÓW i SYMPATYKÓW

STRONNICTWA NARODOWEGO,
na którem poseł Pomorza na Sejm

Redaktor STEFAN SACHA
wygłosi referat o sytuacji politycznej.

Karty wstępu dla sympatyków można otrzymać od wtorku
w Sekretarjacie Dominikańska 4.

iwa atudrnem
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ŻYCIE KATOLICKIE.
Nowe officium i Msza

N. Marji Panny, Królowej
Korony Polskiej.

(KAP) Św. Kongregacja Ob-
rządków zatwierdzila dnia 15-go
stycznia r. b. przesłany jej przez
J. Em. Ks. Kardynała D-ra Augu-
sta Hlonda, Prymasa Polski, litur-
giczny tekst Mszy i officium
Najśw. Marji Panny, Królowej
Korony Polskiej.

Officium i Msza będą od po-
łowy marca r. b. do nabycia w
Drukarni Katolickiej w Katowi-
cach.

Nowy katechizm po-
wszechny.

(KAP) Ojciec św. powierzył
kardynałowi Gasparri'emu  przy-
gotowanie nowego tekstu kate-
chizmu powszechnego. Z chwilą
zatwierdzenia tekstu łacińskiego
„będzie on przetłomaczony na róż-
ne języki i oddany do obowiąz-
kowego użytku we wszystkich
diecezjach świata katolickiego.

Papież a Polska.
Jak wiadomo, w Warszawie

odbyła się ostatnio akademja ku
uczczeniu ośmiolecia panowania
Ojca św. Piusa Xl-go. W czasie
tej uroczystości wygłosił płomien-
ne przemówienie nuncjusz Sto-
licy Apostolskiej J. E. ks. Mar-
maggi, w którem przytoczył kilka
pięknych przykładów miłości, ja-
ką żywią Polacy do Namiestnika
Chrystusowego na ziemi, Tak te-
dy ks. Nuncjusz przypomniał że
— „biedne dziewczęta z Tar-

nowa składają Bogu na intencję
Papieża drobne ofiary i setki go-
dzin pracy; robotnicy i górnicy
manifestują swą wdzięczną mi-
łość. Powinien robotnikn. p. prze-
syła Ojcu św. fotografję swych
trojga małych niewinnych zdro»
wych jak pędy wiosenne, dzieci i
pisze Mu:
— „Ojcze św., oto moi chłop-

cy: chciałbym, żebyś ich poznał;
pobłogosław ich, ażeby zawsze
byli dobrymi Polakami". —

Innym razem dwatysiącedzie-
ci, zapisanych do Krucjaty Eucha-
rystycznej, składa Mu życzenia
w listach, każde jak umie. Są ta
listy rozkoszne, w których obok
wielkiej miłości do Eucharystji i
drogocennego zapału apostolskie-
go, przebija subtelne uczucie dla
Papieża. Jedno z dzieci zaprasza
swego „drogiego Ojca św.* by
wrócił do Polski; pewna dziew-
czynka przesyła Mu kilka złotych,
polecając Jego modlitwom swą
drogą zmarłą matkę. Inny znów
11-letni chłopiec pisze:
— „Jestem Polakiem Mój dzia-

dek był żuawem Piusa IX. Cho-
wamy jeszcze jego szpadę. Je-
żeli Ty, Ojcze św., stawszy się
królem, będziesz mnie potrzebo-
wał. tylko przywołaj mnie, ja tak-
źe będę Twym żołnierzem..." —
W dalszym ciągu swej mowy

Monsignor Marmaggi przypomniał
pewną wzruszającą scenę z au-
djeneji, udzielonej przez Ojca św.
Polakom w Watykanie. Scena ta
wskazuje dobitnie na uczucia,
które Pius XI żywi dla naszego
narodu.
— „Przypominam sobie,—mó-

wi ks. Nuncjusz, — że w czasie
wielkiej pielgrzymki polskiej do
Rzymu Ojciec św. po swem prze-
mówieniu był przedmiotem en-
tuzjastycznych owacyj. Owacje te,
rozlegające się pod sklepieniami
wielkiej sali Vasari, stawały się
coraz bardziej żywiołowe w mo-
mecie rozstawania się. Papież sto-
jąc, uśmiechał się z oczyma peł-
nemi łez: zdawało się, że ocze-
kuje na coś... Wreszcie, gdy
umilkły owacje, Ojciec św., dając
znak ręką, jakby zapraszał wszyst-
kich, zaintonował: „Boże, coś Pol-
skę przez tak liczne wieki..."

Hymn ten, zakończył mons.
Marmaggi, tak ukochany przez
pierwszego Nuncjusza Polski od-
rodzonej, przypomina Wam,oPo-
lacy, Waszą misję Opatrznościo-
wą, z którą łączy się tak ściśle
cała Wasza przyszłość i zapewnia
Wam rękojmię pomocy Bożej.”
 

Sport.
Rozgrywki 6 mistrzostwo

hokejowe.
KRYNICA. 21.2. (Pat.). Po ro-

zegraniu meczu Pogoń-Polonia
2:0 i Legja -Czarńi 4:2, po do-
grywce, do finału mistrzostw ho-
kejowych Polski weszły, jako
zwycięzcy dwóch grup Pogońi
Legja oraz p zeszłoroczny
mistrz Polski A. Z. S. Warszawa.
Rozgrywanie finału, rozpoczęte
w piatek, ukończone zostanie w
niedzielę. Ostateczna kolejność
drużyn w eliminacji: grupa A Le-
gja—7 punktów, Czarni—5 p.,
T. K. S.—2 p., Cracovia —0 p.
Urupa B: Pogoń—6 p., A. Z. $.
Wilno—4 p., Warta—1 p. (bra-
mek 3:5), Polonia—1 p. (2:5).

Boks.
Dzień 23 lutego miał nam

przynieść cały szereg pierwszo-
rzędnych atrakcji sportowych.
1” Miały odbyć się narciarskie
mistrzostwa akademickie. 2% Bo-
kserzy nasi mieli walczyć z „War-
tą* Poznańską. Niejeden więc
znalazłby się w kłopocie nie wie-
dząc dokąd pójść: czy na FAnto-
kol by z zapartym oddechem
przypatrywać się akademikom
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jak będą zawisać w powietrzu w
pięknym pełnym brawury nar-
ciarskim skoku, czy pójść. do sa-
li i śledzić na deskach ringu,
każdy krok, każde uderzenie rę-
kawicy i oczekiwać z niecierpli-
wością uderzenia gongu, wyroku
sędziego i upajając się chwilami
emocji.

Tzmczasem znika wszystko.
Niedziela 23 lutego nie przynosi
nam nic.

Nie potrzebuję tłumaczyć dla
czego niemogą obyć się mistrzo-
stwa narciarskie, ale przejdę od-
razu do boksu.

Wil. Okr. Zw. Boks. po me-
czu z Gór. Śląskiem postanowił
sobie za cel sprowadzenie „War-
ty“ z Poznania, która ma dosko-
nałych bokserów. Wszelkie czy-
niono starania by mecz ten wy-
padł jak najokazalej. Porozumia-
no się z właścicielem kina „Słoń-
ce“ zamawiając salę, przygoto-
wywano zawodników, zaczynano
przeprowadzać reklamę i t. d.
Aż tu raptem w czasie przygoto-
wań przychodzi tajemnicze pi-
smo z Rygi, zapraszające naszych
bokserów do wzięcia udziału w
międzynarodowych zawodach. Wa-
runki podyktowane były tak do-
godne, że zarząd Wil. Okr. Zw. B.
postanowił skorzystać z propozy-
cji i nawiązać stosunki z Łotwą.
Wybrano reprezentację, nazna-
czono dzień odjazdu. Wtem przy-
chodzi depesza Pol. Zw. Bokser-
skiego zabraniająca wyjazdu na-
szym bokserom. Dlaczego? Przy-
czyny są jasne. i zupełnie rozu-
miałe. Boks Wileński stoi stosun-
kowo dosyć nisko tak, że nie
może reprezentować Wilna, a
tem samem i Polski w zawodach
międzynarodowych Ni« też dziw-
nego, że P. Z. B. zabronił wzię-
cia udziału w zawodach Ry-
skich.
W sercach zawodników zaczał

rodzić się pewien żal rozaczaro-
wania, ale żyli oni nadzieją, że
„Warta* przyjedzie, że będą mogli
wykazać uczynione postępy po
meczu z Gór. oląskiem.

Niestety Poznań stawia tak
wygórowane warunki zwrotu kosz-
tów (przeszło 1,000 złotych), że

| „/ Wil. Okr. Zw. Bok. nie może przy-
4 y  jač propozycji „Warty“ nie mając

w kasie na pokrycie deficytu.
Jedn m slowem, mecz z Pozna-
niemeodwołano.

Sądzę jednak, że nadszedł naj-
wyższy już czas by Pol. Zw. Boks
zrozumiał położenie boksu wileń-
skiego i przyszedł mu z pomocą.
Bo jakiż może być postęp bez
walki, bez rywalizacji. Obudzić i
pchnąć z martwego punktu boks
wileński może tylko konkurencja.
Sam o tem pisałem, że ma do
nas przyjechać trener Ganzerra i
myślałem, że może choć w ten
sposób da się coś naprawić, tym-
czasem jakoś cicho — jakby za-
pomniano o wszystkiem. Ciągłe
walenie w „worek z piaskiem“
nie przyniesie nam nic nowego,
nie da nam rutyny meczowej,
ani doświadczenia, które można
uzyskać tylko przez ciągłą walkę
z przeciwnikiem, a my, tych prze-
ciwników nie mamy, ale ich mieć
chcemy!!

Pol. Zw. Bok. jak i inne wła-
dze sportowe, którym chodzi o
dobro boksu Polskiego powinne
pamiętać, że Wilno madużo ludzi
pełnych chęci do prawdziwej
pracy, trzebe im tyłko stworzyć
warsztat tej pracy i wszystko ująć
w odpowiednłe ramy.

Ja. Nie.

Zawody Sokoła.
Oddział Narciarski Sokola Wileń-

skiego organizuje w niedzielę o godzi-
nie 11, na wzgórach Belmontu wewnę-
trzne zawody narciarskie. W programie
bieg. 10 klm.

Ja Nie.

LI| Litwy.
Przyjęcie 2-ej części zmiany
ustawy 0 reformie roinej.

Litewski gabinet ministrów na
ostatniem posiedzeniu przyjął II
część zmiany ustawy o reformie
rolnej. Nowa ustawa przewiduje

| zwiększenie nadawania ziemi by-
łym ochotnikom armji litewskiej,
pożyczki dla gospodarki rolnej.

DR

Dziwne praktyki sekcji zdrowia magistratu
m. Wilna..

W ostatnim czasie zjawiają
się na szpaltach pism miejsco-
wych wciąż nowe zapowiedzi lik-
widacji oddziałów szpitalnych dla
chorych jaglicznych w szpitalu
św. Józefa i w szpitalu zakaźnym,
oraz oddziału psychjatrycznego
w szpitalu św. Jakóba. Groźne
te zapowiedzi niepokoją opinję
publiczną naszego miasta w wy-
sokim stopniu, gdyż godzą w na-
turalne odwieczne prawa miejsco-
wej ludności uzyskania calkowi-
tej pomocy lekarskiej na miejscu.
Ludność ta uginając się nieraz
pod ciężarem nadmiernych po-
datków miejskich, ma wszelkie
prawo żądać w nieszczęściu cho-
roby, jakie spotkać może każde-
go z obywateli miasta, aby nie
była uprzątana, jako rzecz zby-
teczna, do Częstochowy, Witko-
wic i Świecia, gdzieś zdala od
reszty rodziny lub opiekunów.

Jak słyszeliśmy, powodem
tych nader kosztownych translo-
kacyj, są jakoby względy oszczęd-
nościowe Sekcji Zdrowia Magi-

stratu, jak również rzekomo lepsze
warunki szpitalne w tych odleg-
łych miejscowościach.

Czy w istocie tak jest? Jeżeli
chodzi o względy oszczędnościo-
we, to, pomijając nawet znaczne

koszta przewozu chorych tam i z
powrotem, Magistrat przepłaca na
każdym chorym prawie w dwój-
nasób w stosunku do rzeczywi-
stych kosztów dziennego utrzy-
 

 
 

KRONI
Sprawy administracyjne.
— Powrót p. wojewody.

W dniu 22 b. m. wojewoda wi-
leński Władysław Raczkiewicz po-
wrócił z Warszawy i objął urzę-
dowanie. d

Sprawy wojskowe.
— Nowy zastępca dowódcy

6 p.p. ieg. Z rozporządzenia mi-
nisterstwa spraw wojskowych za-
stępcą dowódcy 6 p. p. leg. mia-
nowany został major Stanisław
Engiel. d
— Dodatkowa komisja po-

borowa. Na dzień 26 b. m. wy-
znaczone zostało dodatkowe po-
siedzenie komisji poborowej. Do
stawiennictwa obowiązani są po-

borowi rocznika 1908-go i star-
szych, którzy dotychczas obowią-
zku tego,nie spełnili.

Komisja urzędować* będzie w
lokalu przy ul. Bazyljańskiej2. d

— Rocznik 1908. Referat woj-
skowy magistratu m. Wilna przy-
stąpił już do rozsyłania kart po-
wołania  poborowym rocznika
1908-go, zakwalifikowanym do
piechoty.

Wcielenie do szeregów nastąpi
w dniach 13, 14 i 15 marca b. r.

d

Sprawy miejskie.
— Dalsze asfaltowanie jezd-

ni w Wilnie wstrzymane. Po-
dług uzyskanych przez nas infor-
macyj, Ma.istrat m. Wilna ze
względu na piętrzące się trudno-
ści natury finansowej postanowił
zrezygnować z asfaltowania jezdni
w roku bieżącym.

Jak wiadomo, w myśl opraco-
wanego planu w okresie tym
miały być wylane asfaltem jezd-
nie na ulicach: Mickiewicza (od
Wileńskiej do pl. Katedralnego),
Zamkowej, 2w.-Jańskiej i Domi-
nikańskiej.

Wyasfaltowany w roku ubie-
głym, tytułem próby, odcinek ul.
Mickiewicza pod względem wyko-
nania robót pozostawia b. wiele
do życzenia, <o zostało stwier-
dzone przez specjalnie ku temu
powołaną komisję. W związku
» powyższem, Magistrat postano-
wił rozwiązać umowę z Polskiem
T-wem  Asfaltowem na dalsze
asfaltowanie jezdni w Wilnie. d
— Miejska bocznica kolejo-

wa. Magistrat m. Wilna postano-
wił w najbliższym czasie przystą-
pić do budowy miejskiej bocznicy
way na ul. Legjonowej przy

posesji Nr. 2. Na sfinansowanie

mania i leczenia tegoż chorego
w szpitalach miejskich w Wilnie,
nie uzyskując wzamian lepszych
warunków utrzymania i opieki. A
nawet, jak nieraz słyszeliśmy z
ust krewnych, którzy odwiedzali
swych chorych, wywiezionych
przed rokiem do Świecia, tame<z-
ne warunki utrzymania iopieki
pozostawiają dużo do życzenia.
Pozostawiając tych wszystkich
chorych na miejscu, Magistrat
zaoszczędzi znaczne zasoby, które
z większym i trwalszym pożytkiem
dla miasta winien byłby użyć na
dalszą poprawę warunków pobytu
chorych w ich rodzinnym grodzie.
Magistrat niema moralnego prawa
ratować się ucieczką przed odpo-
wiedzialnością za stan szpitalni-
ctwa w Wilnie pod opiekę innych
miast polskich, odległych od Wil-
na o setki kilometrów. ;

Na szczęście, bezpłodny żywot
obecnych władców Sekcji Zdro-
wia dobiega końca. Miejmy na-
dzieję, że po likwidacji marno-
trawnej gospodarki Magistratu i
przy nowych wyborach do Rady
Miejskiej w lipcu r. b., ludność
zdoła wpłynąć na wybór ławni-
ków bardziej fachowych i odpo-
wiedzialnych, miejscowego pocho-
dzenia, którzyby bliżej brali do
serca żywotne interesy tutejszej
ludności i postawili sprawę
lecznictwa szpitalnego na wyż-
szym poziomie.

 
 

KA.

robót, zaciągnięta zostanie pożycz-
ka w wysokości 70.000 zł. w ko-
munalnej kasie oszczędności m.
Wilna. d

— Posiedzenie miejskiej ko-
misji finansowej. Onegdaj w lo-
kalu Magistratu odbyło się posie-
dzenie miejskiej komisji finanso-
wej, na którem między innemi
zapadła uchwała przeprowadzenia
częściowej modyfikacji, istniejącej
taryfy opłat za czynności wydzia-
łu przemysłowego. Modyfikacja
ma pójść w kierunku zmniejsze-
nia opłat rejestracyjnych dla no-
wopowstających większych przed-
siębiorstw przemysłowych.

Na posiedzeniu tem komisja
wysłuchała ponadto zastrzeżeń
Urzędu Wojewódzkiego w sprawie
uchwalonych przez Radę Miej-
ską podatków na rok 1930-31.

Zastrzeżenia te zostaną po raz
drugi odczytana na najbliższem
plenum Rady Miejskiej. d

Sprawy uniwersyteckie.
— Promocje. Dziś dnia 22

bm. w Auli Kolumnowej o go-
dzinie l-ej odbędą się następują-
ce pramocje na doktora wszech-
nauk lekarskich: Tadeusza Tacza-
nowskiego, Stanisławy z Rodzie-
wiczów Niewińskiej, Ireny Wolań-
skiej. Wstęp wolny.

— Doniosłe ułatwienie dla
młodych lekarzy. Minister spraw
wewnętrznych uwzględniając pe-
tycję absolwentów wydziałów le-
karskich wszystkich uniwersyte-
tów polskich, którzy składają
egzaminy doktorskie na podsta-
wie dawnych przepisów o stu-
djach — odroczył do dnia 1-go
lipca r. b. termin wejścia w ży-
cie rozporządzenia o obowiązku
odbywania jednorocznej praktyki
szpitalnej przez lekarzy.

Sprawy akademickie.
— Z Koła Matem. Fizycz-

nego. W niedzielę dn. 23 bm.
o godz. 12-ej w lokalu Koła Ma-
tematyczno - Fizycznego zostanie
wygłoszony przez kol. M. Krzy-
żańskiego ciąg dalszy referatu pt.:
„Równania o różniczkach zupeł-
nych*. Wstęp wolny. Goście mi-
le widziani.

— Z Koła Polonistów U.5S.B.
W niedzielę, dn. 23 o g. 11.15

 

w lokalu Seminarjum Polonistycz- .
nego odbędzie się zebranie sekcji
hist.-literackiej z dyskusją „O bron-

'zownictwie”. Dyskusję zagają kol.
kol. Bohdziewicz i Dybowski.
Goście mile widziani.

r EHN="_K WOGECENNCSZKJ

© _ Handei i przemysł.
— Wiec w sprawie sytuacji

gospodarczej i postulatów po-
datkowych z inicjatywy Zarządu
Stowarzyszenia Kupców i Prze-
mysłowców Chrześcijan w Wilnie
odbędzie się w niedzielę dn. 23
b. m. o godz. 12-ej w południe
w gmachu hotelu „Palace“ wej-
ście do sali od ul. Końskiej Ne 1.

Na wiecu, wobec przeżywane-
go kryzysu gospodarczego, oma-
wiane będą postulaty polskiego
handlu, przemysłu i rzemiosła w
dziedzinie podatkowej, oraz po-
wzięte zostaną rezolucje.

Karty wstępu otrzymać można:
w Stow. Kupc. i Przem. Chrz. ul.
Bakszta 7, w godz. 5—8; w Związ-
ku Cechów — ul. Niemiecka 25
(Bank Rzemieślników i Kupców
Polskich); w Stowarzyszeniu Re-
stauratorów — ul. Mickiewicza 25
(Restauracja „Zacisze*), oraz u
członków Zarządów wyżej wymie-
nionych organizacyj.
— Na targowisku miejskiem.

W ciągu ubiegłego tygodnia na
targ miejski spędzono 2122 sztuk
bydła, z czego na konsumcję
miejscową sprzedano 2065. Pozo-
stałe bydło zakupiły gminy wi-
leńsko-trocka i szumska. (d)
— 6raniczny ruch towarowy.

Na terenie wiłeńskiej dyrekcji ko-
lejowej w ciągu ubiegłej dekady
przewieziono przezfj:stacje Tur-
monty do Łotwy 136 wagonów
towarów, a mianowicie: 75 węgla,
16 cyny i blachy, 13 manufaktury
i 29 maszyn i turbin.

Z Łotwy do Polski w tymże
czasie przybyło 75 wagonów to-
warów z czego 17 wagonów wy:
robów gumowych.

Do Rosji przez stacje Stołpce
przewieziono 175 wagonów róż-
nych towarów, z Rosji zaś przy-
było do Polski 112 wagonów to-
warów. (d)

4 życia stowarzyszeń.
— Walne zgromadzenie

Drobnych Kupców Chrześcijan
odbędzie się dn. 23 b. m. w nie-
dzielę o godz. 3 po poł. w lokalu
przy ul. Zawalnej 1 m. 4. Na po-
rządku obrad: 1) sprawy podat-
kowe, 2) sprawa Kasy Samopo-
mocy i zatwierdzenie regulaminu
tejże Kasy, 3) sprawa hurtowni-
spółdzielni.
— Doroczne Walne Zebranie

Członków Wileńskiego Towa-
rzystwa Cyklistów odbędzie się
dnia 9 b. m. w lokalu T-wa przy
ul. Niemieckiej 9, m. 10, w I ter
minie o godz. 12 w poł., w il ter-
minie o godz. 12 m. 45.

— Zebranie Chrześc. Zw.
Zaw. Pończoszarek odbędzie się
w niedzielę 23 b. m. o godz.
12-ej m. 30 w lokalu Centrali
Chrześc. Zw, Zaw. (ul. Metropoli-
talna 1).
— Zebranie Chrzešc. Žw.

Rzežnikow i Masarzy odbędzie
się w niedzielę 23 b. m. o godz.
12-ej m. 30 w lokalu Centrali
Chrześc. Zw. Zaw. przy ul. Me-
tropolitalnej 1.

— Doroczne walne zgroma-
dzenie członków Koła Wileń-
skiego Zrzeszenia Sędziów i
Prokuratorów odbyło się ostatnio
przy nader licznym udziale człon-
ków z terenu m. Wilna. W wyni-
ku wyborów do władz Koła we-
szli: do Zarządu—p. p. J. Przy-
łuski, J. Bądzkiewicz, J. Janicki,
M. Pluciński, J. Rubel, P. Naręb-
ski i Giedroyć; do Sądu Honoro-
wego p. p. A. Jodziewicz, T. Piet-
kiewicz, S$. Dębicki, W. Urniaž,

„R. Legiejko i W. Tarasewicz; do
Komisji Rewizyjnej—p. p. A. Ma-
tusewicz, T. Pietkiewicz i W. Ur-
niaž.. (t)

Sądy.
— Sąd okręgowy na sesjach

wyjazdowych. Do Święcian wy-
jechała sesja sądowa w składzie
p. p. sędziów: Cz. Sienkiewicza
(przewodniczący), M. Szpakow-
skiego i J. Zaniewskiego oraz
sekretarza apl. sąd. p. Chila.
W charakterze oskarżyciela wy-

jechał z Wilna wice-prokurator
p. Połoniecki.

Komplet ten w okresie do 27
b. m. rozpoznawać będzie sprawy
karne wynikłe na terenie pow.
święciańskiego.

Do Wołożyna wyjechał
jednoosobowy,

sąd
reprezentowany

Už

"KREMU FASCINATA
masz zapewnione szanse na

przez p. sędziego Eydrygiewicza
i pprokuratora Hejberta.

Sesja ta będzie trwała również
do 27 b. m. i sądzić będzie spra-
wy karne w trybie uproszczonym.

Zabawy.
— $okótka w Ognisku. Dn. 22 b

b. w Oanisku Akademickiem (Wielka 24)
odbędzie się ostatn w bież. karnawale
sobótka. Początek o g. 2l-ej, koniec o
5-ej rano. V'ejście akad. 1.50.

— Zabawa taneczna, urządzona
staraniem Koła Historyków U. S. B.
adbędzie się dziś t.'j. 22 lutego b. r. w
sali Kresowej (Zawalna |).

Początek o g. 2l-ej. Niespotykane
dotąd nigdzie atrakcjel Bufet tani i ob-
ficie zaopatrzony. Stroje nie obowią-
zują. Wstep 5 zł. Akademickj 3 zi.

— Bał Medyków. Dziś rendez-vcus
towarzyskich i inieltektualnych sfer na
szego mlasta na VIII dorocznym balu
medyków.

Bal rozpocznie się polonezem punk-
tualnie o godz. 22,30.

Teatr, muzyka i sziuka.
TEATRY MIEJSKIE w WILNIE.
— Teatr Miejski na Pohulance.

Dziś i jutro „Broadway“.
— Teatr Miejski w „Lutni“.

Komedja Geraldyego i Spitzera „Gdy-
bym chciała..." wypełni repertuar dni
najbliższych.

— Przedstawienia popołudniowe.
W niedzielę nadchodzącą o godz. 3,50
po poł. odbędą się w Teatrach Miej-
skich widowiska popularne po cenach
zniżonych. W Teatrze na Pohulance
„Księżniczka chińska Turandot* w Te-
atrze Lutnia „Męźczyzna i kobieta".

— Niedzielny poranek symfo-
niczny o godz. 12 po poł odbędzie się
w *Teatrze Miejskim Lutnia 6 po-
ranek symfoniczny Wil. Tow. Filhar-
monicznego pod dyrekcją wybitnego ka-
pelmistrza Tadeusza Mazurkiewic a.

— Doroczna Reduta Artystyczna.
Komitet dorocznej reduty artystycznej,
która odbędzie się dnia 3 marca w sa-

lach Kasyna Garnizonowego zwraca się
z uprzejmą prośbą do osób, które z ja-
kichkolwiekbądź przyczyn nie otrzymały
zaproszeń © łaskawe składanie adresów
swych w kasach Teatrów Miejskich.
Po otrzymaniu adresów komitet nie-
zwłocznie prześle zaproszenia.

POLSKIE RADJO WILNO.
Fala 365 mtr.

Program:

Sobota, dnia 22 lutego 1930 r.
11,55. Sygnał czasu.
12,05. Gramofon.
13,10. Komunikat meteorologiczny.
16,15. Gramofon.
17,00. Komunikat

Organ. i Kółek Roln.
17,15. Nowości teatralne omówi Ta-

deusz Lopalewski
17,45. Rudycja dla dzieci
18,50. „Feljetor: wesoły”

rol Wyrwicz - Wichrowski.
20,05. „Na szerokim świecie”.
20,30. Koncert z Warsz.
21,30. „Confetti“ z teatru

Wieczór” w Warszawie.
23,30. Spacer detektorowy.

Kierownictwo Polskiego .-Radja w
ostatnich miesiącach uruchomiło trzy
nowe stacje nadawcze: wę Lwowie, Ło-
dzi i Warszawie.

Jest to początek realizacji
rozbudowy radjofonji polskiej.

Lwów otrzymał pierwszy stację na-
dawczą — tymczasem prowizoryczną o
2 klw. 779 kc., która 15 stycznia r. b.
rozpoczęła normalną pracę. Stacja tran-
smiiuje program przeważnie z War-
szawy i Krakowa. Pracuje od g. 17,40
do 22,45 na fali 385,1. Urządzenia jej
mieszczą się w jednym z pawilonów
na Targach Wschodnich.

Obecna stacja Lwowska ustąpi
miejsce w kwietniu r. b. dużej radjo-
stacji o sile w antenie i6 klw., której
aparatura jest już ukończona i podda-
wana próbom w Zakładach Markoniego
w Londynie.

Polskie radjo uruchomiło stację we
Lwowie, jako pierwszą w szeregu za-
mierzonych — przytem prowizoryczną —
mając na uwadze olbrzymie usługi, ja:
kie odda ona przez krótki czas swego
istnienia — jako poprzedniczka dużej
rozgłośni i jako placówka kulturalna
w południowć - wschodniej części kraju.
Lwów, jak wiadomo, nie posiadał
przedtem rozgłośni, a potrzebę istnienia

  

Wileńsk. Tow.

wygł. Ka-

„Wesoły

płanu

' jej odczuwano bardzo silnie.
Prawie , jednocześnie ze stacją

lwowską rozpoczęła próby — równieź
2 klw. stacja w Łodzi, która Od po»
czątku b. m. pracuje już stale na fali
233,6—1283 kc. Stacja Łódzka studja
posiadać nie będzie. Zapowiada pro-
gram od siebie a transmituje go ze
stacyj innych.

Warszawa otrzymała drugą stację
nadawczą, która tytułem próby pracuje
przeważnie w godzinach przedpoludnio-
wych na fali 214 — 1400 kc. — o mocy
około 1 klw.

W związku z powiększeniem ilości
stacyj nadawczych, z których dwie są
przekaźnikowe, kierownictwo techniczne
Polskiego Radja planuje szereg prac,
mających na celu polepszenie jakości
transmitowanych audycyj.

Przewody telefoniczne używane
zwykle do transmisji są napowietrzne

MISS EUROPĘ.

i niedostatecznie izolowane, skutkiem
czego audycjom prawie stale towarzy-
szą szmery i stuki indukcyjne.

Przedewszystkiem więc Polskie
Radjo będzie dążyło do wyrównania
wpływu długich linij międzymiastowych.

Doskonałe „wyrównanie" długości
linji transmisyjnej, jak i jej wpływu na
jakość audycji zostało dokonane przez
rozgłośnię wileńską

Mianowicie rozgłośnia wileńska w
razie niespodziewanych przeszkód w
tzensmisji — używa aparatu radjowego
(odbiorczego), zainstalowanego w spe-
cjalnie dla tego celu przeznaczonym lo-
kalu poza obrębem miasta, gdzie od-
biór jest najmniej narażony na prze-
szkody, jak bliskość metoru elektrycz-
nego i t. p.

Nawet poszła w tem dalej, bo stale
transmituje w oznaczonym czasie przy
pomocy aparatu odbiorczego. Wynik
jest bardzo dobry: w wielu wypadkach
lepszy od transmisji po linji, stale zaś
równy jej.

„Serce na antenie".
Odkładana dwukrotnie z powodu

przeszkód programowych i choroby
wykonawców audycja eksperymentalna
„Serce na antenie* dojdzie ostatecznie
do skutku 24 lutego, o godz. 18,45. Przy-
pominamy, że ciekawe to „słuchowisko
tragiczne na fali wszechświata" napisał
Rolf Gunold, a przetłumaczył Witold
Hulewicz. Muzykę specjalną skompono-
wał E. Dziewulski. Jest to konflikt
trojga ludzi. którzy czynią naukowe do-
świadczenia transmitowania na antenę
bicia serca ludzkiego.

Wzialazca radja przed mikrofonem.
Krótkofalowa radjostacja doświad-

czelna 'w Zakładach Marconiego w
Chelmsford (35$W) oddała  niejedno-
krotnie wielkie usługi Angielskiemu
Radju, gdy specjalne audycje z Anglji
miały być udostępnione i dla słuchaczy
z za oceanu,

Ze wszystkich części świata na-
deszły listy stwierdzająne nadzwyczajną
czystość odbioru. Nawet w Chinach
i Peru, nie mówiąc już o krajach euro-
pejskich, 5SW posiada eniuzjastycz-
nych słuchaczy. Ostatnim przykładem
wyjątkowo sprawnego działania tej
stacji była transmisja odczytu Marco-
niego, który opowiedział o swem
pierwszem doświadczeniu z nadawa-
niem krótkofalowych sygnałów po przez
Atlantyk 28 lat temu. Jak stwierdziły
dzienniki amerykańskie. transmisja ta
była najlepsza i najczystsza ze wszyst-
kich audycyj, nadawanych z Wielkie]
Brytanji.

 

 

 

Z sali sądowej.
Na ostatniej sesji sędu okrę-

gowego w trybie uproszczonym
p. sędzia O. Okulicz-Rackiewicz
rozpoznawał i wyrokował w na-
stępujących sprawach karnych:

* Małoletni włamywacze.
Władysław Paszyna lat 18 i

Kazimierz Kropow, lat 17 obaj
mieszkańcy Wilna wyruszyli na
wyprawę złodziejską i w nocy z
2 na 3 października ub. r. doko-
nali kradzieży z mieszkania go-
spodarza wsi Nareszki gm. troc-
kiej Adama Juchniewicza skradli
garderobę i inne rzeczy.

Złoczyńcy dostali się do wnę-
trza domu przez wyłamany otwór
w słomianym dachu.

Włamywaczy ujęto i oddano
podsąd. Rezultat wyrok skazujący
obu małoletnich przestępców na
zamknięcie w więzieniu przez 8
miesięcy.

 

Kos.

Hromadowiec — komunista
pod sądem.

Onegdaj Sąd Okręgowy w No-
wogródku pod przewodnictwem
sędziego Downar - Zapolskiego
rozpoznał sprawę Jana Smola-
ka ze wsi Baracin, gminy Horo-
deczno, powiatu nowogródzkie-
go, który w okresie czasu od r.
1928 w stodole Maksyma Dzis-
ko przechowywał w celu rozpo-
wszechniania ogromną ilość bro-
szur, gazet i odezw komunistyc -
nych o treści antypaństwowej.

Oskarżenie wnosił wiceproku-
rator Bartoszewicz.

Podczas przewodu zeznaniami
szeregu świadków i dowodami
rzeczowemu ustalono winę Smo-
laka, wobec czego Sąd wyniósł
wyrok, skazujący go na 2 lata
twierdzy.

Smolak był czynnym człon-
kiem „Hromady*, w której pia-
stował stanowisko prezesa hurt-
ka. Rozprawie przesłuchiwał się
bacznie obecny na sali poseł
Kryńczyk.

SLRA TEI NIN TKTT INIT LIN STN DNB ZOSI.WTAOBYE00 ALLYWODE X TORREYNOTICEJT OCT TI NTSG

JADWIGA PLATER ZYLENK.

INFLANTY KH OGKIU.
Pamiętnik z wielkiej wojny I rewolucji rosyjskiej.

(Przedruk wzbroniony).

Każdy dzień przynosi
+ «> incydent. Wczoraj, wracając z

"_ lągłam na progu salonu
stępującej treści:

„My, partją proletarjatu, w liczbie 37 lu-
napisać do was ten list, po

otrzymaniu którego powinniście spełnić to,
inaczej zrobimy napad. Jeżeli

spełnicie, to możecie być spokojni,
nie ruszy. Wynieście cztery tysiące rubli i po-
łóżcie pod mostkiem na plancie kolejowym.

wam przyjdzie na myśl wyjawić to
i tak wszystkich nie

a i sama nie tylko  żegnajcie się
ale i z życiem. Pora dla was

dzi, postanowili

co żądamy,

Jeżeli
i prześladować nas, to
złowicie,
z pieniędzmi,
wynieść 5-ta i pół".

damy,

 

jakiś nieprzewidziany
mej szkółki, zna-

list w żółtej kopercie na-

Po przeczytaniu tej miłej korespondencji
poszłam na naradę do Janiny i zdecydowałyśmy,
że najlepiej będzie dać następującą odpowiedź.

„Oznaczonej przez was kwoty nie posia-
jako że większych pieniędzy nigdy

w domu nie trzymamy. Nieznaczna posiadana

31) suma stanowi miesięczną pensję
i jako taka przedstawia własność pracujących
ludzi. Wasz list zachowałam w sekrecie”.
O zwykłej porze wyszłam na przechadzkę

i wracając do domu o szarej godzinie pozostawi-
łam list pod mostkiem. Noc i dzień przeszły cał-
kiem spokojnie, Przypuszczam, że ów szantaż urzą-

robotników

dzili żołnierze, chodzący między Wabolem i Dyna-

nikt was

burgiem. Dziś nas ostrzeżono,
mają przyjść Łotysze celem zajęcia gospodarstwa,
domu i nawet mebli.
zostawić jedno krzesło.

Słusznie powiedziano,
z trzech momentów się składa.
idą na jednego; drugi: wszyscy idą na wszystkich;
trzeci: jeden idzie na wszystkich i wszystko bierze
w łapy. Przeżywamy obecnie pierwszą fazę.

że w tych dniach

Mają mi wspaniałomyślnie

4 grudnia.
że każda rewolucja

Pierwszy: wszyscy

Dziś rano przyszła do mnie komisja, złożona

Wabol
Powiedziałam,

z delegatów żołnierskich i włościańskich
niem, bym im oddała wszystkie papiery, tyczące
się majątku, oraz kazała wszystko im pokazać, bo

ma przejść
że spisów nie mamy, bo

wojny zdezorganizowano nam całe gospodarstwo,

z żąda-

z woli narodu w ręce tegoż.
odczas

Reszta przejdzie w ręce
„narodu“. Myślę, że dużo w tem czczej gadaniny.
Folwarkiem może zawładną, ale chyba dom po-
zostawią z racji obecności sztabu, który jest wpraw-
dzie rewolucyjno-demokratyczny oprócz jednego
p. Zabczyńskiego. No, zobaczymy. Będzie, co Bóg
da. Strachu żadnego nie czuję.

klucze zaś wręczyłam naszemu ekonomowi, by
oprowadził ich po wszelkich składach.

Cała więc gromada poszła plądrować po go-
spodarskich budynkach. Gdy wrócą, oświadczę
im, iż oni teraz burżuje a ja proletarjat,
się należą specjalne względy.

Po onegdajszym liście otrzymałem drugi, bar-
a wczoraj, gdyśmy siedzieli

w salonie, ktoś zatrzasnął gwałtownie drzwi salonu
i na podłodze znalazł

list pełen obrzydliwych grubjaństw
rozkazein położenia pieniędzy na wskazanem miej-

Poszłyśmy spokojnie spać
dziś jednak leżałem do obiadu,

by dać wypocząć nerwom. Po obiedzie poszłyśmy
z Janiną na spacer po plancie jakgdyby nigdy nic.
I tak dzień przeszedi spokojnie.

że część żołnierzy została wysłana na połud-
Prawdopodobnie szantaży-

sta, pisujący do mnie, znajdował się w tej liczbie
napchanie przed wyjazdem

+ grudnia 1917.
Komitet zawładnął Wabolem.

jedynie dom i to prawdopodobnie tylko dlatego,
że po większej części zajęty jest przez

by nie zaczęto się
Czuję się bardzo

Często czuję roś koło serca, szczególnie w nocy.
Tam gorzej się dzieje niż

dziej jeszcze naglący,

od przedpokoju

scu o siódmej "rano.
o zwykłej porze,

się,
nie przeciw Kaledinowi

i chodziło mu o
kieszeni.

wizji. Ogromnie się obawiam,
dobierać do parku.

Miałam list z Kombula.
u nas. Komitet opisał i zabrał wszystko,

czając domu.

więc mi

Ostrzeżono
Platera, iż muszą opuścić Kombul
sięciu dni. Stryj ma 83 lata, jest to patrjarcha ro-
dziny Platerów od śmierci
Straszna to rzecz być zmuszonym w

rodzinę stryja Michała
w ciągu dzie-

stryja Eugenjusza.
tym wieku

porzucać prastarą ukochaną siedzibę.

się trzeci
z formalnym

przyzwoicie.

ochoceni.
1918 r. st. st.

Dowiedziałyśmy

Zostawiono mi

sztab dy-
caratu.

zmęczona.

nie wyłą-

Pułk. Zabczyński wyjeżdża
polskiego korpusu.
lepszej reputacji człowiek. Co za szczęście dla nas,
iż zawsze natrafiamy na porządnych ludzi.
nasz bolszewicki zachowuje się stosunkowo całkiem

Nie pachnie,
Zresztą to jego najmniejsza wada. Ciągle jeżdżą za
Dźwinę, aby się z Niemcami bratać. Wracają pod

Rozejm

Bolszewicy wciąż twierdzą,
świat, że proletarjat całej Europy z nimi się zje
noczy, że nauczą wszystkich rozumu i wprowadzą
nowy ustrój wszędzie.
oficerowie niemieccy,
gdzie jeńcy niemieccy zorganizowali się w pułki
i spokojnie przechadzają się po Newskim. Na po-
łudniu wre walka, ale o jej rezultatach mało wie-
my. Gazety w
się z nich prawdy jeszcze trudniej niż

Zostałam sama z Janiną, r
Nigdy się nie wie, co dzień następny przyniesie,
ale już prżywykłyśmy do tego.

za parę dni do
Zastąpi go pułk. Szlegel, naj-

Sztab

ale na to niema rady.

ma trwać do 1-go stycznia

że, podbiją R

Juž
pelen ich

po Dynaburgu chodzą
też Piotrogród,

rękach bolszewickich, dowiedzieć

dobrze nam razem.

(D. <. n.)

 

za czasów |

 

  



 

Nowy sposób propagandy komunistycznej.
Bojkotować rosyjskie filmy!

Największa powaga filmowa
w Anglji Mr. Terence Atherton,
a zarazem jedna z największych
powag europejskich, ujawnił w
tych dniach bardzo zajmujące
wiadomości na temat planów
bolszewickich zmierzających do
wyzyskania filmu dźwiękowego,
jako narzędzia do zrewolucjoni-
zowania świata.

Plany te p. Atherton otrzymał
niedawno z Moskwy nie bezpo-
średnio, ale jako wysłane do
jednego z agentów bolszewickie-
go  „Sowkino* bawiącego w
Angjji.

Projekt ten jako „Piecioletni
Plan*, jest dokładnie opracowany,
a pierwsza jego część jest już
wykonywana.

Plan przewiduje, że całe tyry-
torjum sowieckie ma otrzymać
przynajmniej 60 tysięcy kin z
końcem roku 1933. Dla osiąg-
nięcia tego celu Sowiety posta-
nowiły odjąć ostatni kęs chleba
od ust miljonów umierających z
głodu i przeznaczają 182 miljony
rubli na kinoteatry, na budowę
pracowni produkujących filmy i
na zakup aparatów dla kin dzwię-
kowych i wreszcie na wykształ-
cenie 46 tysięcy techników kino-
wych.

Produkcja filmów, zwłaszcza
filmów mówionych, ma dorównać
produkcji Hollywoodu,a nawet ją
przewyższyć. Największe kino-
teatry w Moskwie zostały już za-
opatrzone w aparaty do filmów
dźwiękowych a rosyjscv inżynie-
rowie znajdują się obecnie w
Londynie, Paryżu, Berlinie i
Hollywoodzie, poświęcając wszyst-
kie swe siły na studja.

Niedawno bawił w Londynie
w tajemnicy Eisenstein, za pa-
szportem, otrzymanym dla niego
przez pewne angielskie towarzy-
stwo filmowe, które ongiś wysta-

Eisenstein jest dyktatorem ro-
syjskiej produkucji kinowej, a
pod jego dyrekcją ma być wyko-
nywany wspomniany „Plan Pię-
cioletni“, wedle którego każda
wioska, każdy klub robotniczy,
każda organizacja i osiedle wiej-
skie, choćby najmniejsze, ma po-
siadać swoje własne kino.

Eisenstein otoczony był w
Londynie bardzo ścisłemi straża-
mi, które miały zapobiec, ażeby
nikt się do niego nie dostał z
niepożądanych, a zwłaszcza żeby
do niego nie dotarli-dziennikarze.

Nawet ludzie z fachu kinowe-
go nie wiedzieli i nie wiedzą, co
on robił na ziemi angielskiej.

Cały ten bolszewicki wysiłek
kinowy ma cele rewolucyjne
i już dzisiaj, oprócz stałych kin,
istnieje w bolszewji kilka tysięcy
kin ruchomych, które odwiedzają
najbardziej zapadłe zakątki so-
wieckiej republiki.

Z rozwojem i wykonaniem
opisanego planu, bolszewicy ma-
ją siać hasła komunistyczne nie-
tylko po całym własnym obsza-
rze, ale i w Chinach, Abisyniji,
Afganistanie Turkiestanie i w In-
djach, a wreszcie po wszystkich
nawet krajach cywilizowanych,
przemycają do nich podstępnie
swoje filmy mówione.
W tym celu ma być na ogrom-

ną skalę rozwinięta produkcja
otwartych i zamaskowanych  fil-
mów antyreligijnych i wszystkich
takich, które prowadzą do roz-
kładu obecnej społeczności.

Szczególny nacisk położony
będzie na filmy, któreby zachę-
cały dzieci do buntu przeciw
swoim rodzicom.

BRITTENISO,

Popierajcie Polską

Macierz Szkolną
wileńska 15—5.

Z KRAJU.
Sanacja działa w Suwał-

kach.
„ABC” suwalskie donosi, że

Dyrekcja Robót Publicznych w
Białymstoku odebrała Stowarzy-
szeniu Rzemieślników  Chrzešci-
jan w Suwałkach lokal dzierża-
wiony przez Stowarzyszenie od
r. 1918. Stowarzyszenie jest pla-
cówką kulturalno-ošwiatowo-g0s-
podarczą, ogniskującą w sobie
życie rzemieślników chrześcijan.
W gmachu tym mieszczą się ce-
chy rzemieślnicze. O lokal ten
ubiegał się starosta suwalski ce-
lem oddania go sanacyjnej „Fe-
deracji P. Z. O. O.”

P. starosta brasławski are-
sztuje — sąd grodzki unie-

winnia.

Redakcji naszego pisma  zło-
żona została korespondencja z
pow. Brasławskiego, poparta od-
pisami aktów urzędowych w spra-
wie zajścia, jakie wydarzyło się
w urzędzie gminy Rymszańskiej,
w pow. Brasławskim, pomiędzy
starostą tego powiatu, p. Janusz-
kiewiczem a właścicielem folwar-
ku Karolino, w tymże powiecie
p. Henrykiem Rodziewiczem. P.
Rodziewicz został czynnie obra-
żony przez p. starostę za uwagę
co do budowy mostu i skazany
w trybie administracyjnym przez
tegoż starostę na 7-dniowy areszt.
Sprawa ta przybrała inny obrót
w sądzie grodzkim, dokąd sprawę
skierował niesyty kary, p. staro-
sta brasławski.

Sąd grodzki nie znalazł winy
w postępku p. Rodziewicza i pod-
sądnego uniewinnił. Uniewinnie-
nie p. Rodziewicza jest równo-
znaczne z oskarżeniem p. staro-
sty o nadużycie władzy. Nie wie-
my, czy sprawą tą zajęły się
władze zwierzchnicze p. starosty

„mnie w kozie gminnej.

starosta Januszkiewicz nie powi-
nien być pociągnięty w trybie
administracyjnym (dyscyplinar-
nym) do odpowiedzialności.

Głos dajemy pokrzywdzonemu
p. Rodziewiczowi.,

Dnia 29 lutego 1928 roku, pan
starosta braslawski Januszkiewicz,
przyjął mnie jako interesanta,
w gminnym urzędzie, w pokoju
wójta, w Rymszanach. Prosiłem
o spełnienie uchwały sejmiku
brasławskiego, z dnia 9 lutego
1924 r., o zbudowanie mostu na
rzece okolo mego folwarku.

Pan starosta uwarunkował to
od nasypania nasypów przedmo-
stowych moim kosztem. Odpo-
wiedziałem, że płacę podatki
drogowe i nie poczuwam się do
obowiązku budowania drogi pu-
blicznej. Niespodziewanie dla
mnie pan starosta wstał od stołu,
nic nie mówiąc, chwycił mnie
za kołnierz z tyłu i wyrzucił za
drzwi do ogólnej sali zebrań gmin-
nych, gdzie znajdowała się rada
gminna w pełnym składzie. Znie-
ważony czynnie i publicznie za-
żądałem spisania protokółu zaj-
ścia. Rozgniewany tem starosta
kazał zawołać policję i osadzić

Tymcza-
jął szukać podstaw praw-

nych. | o szczęście... znalazł.
Na mocy rozporządzenia ko-
misarza generalnego ziem wschod-
nich z dnia 16 grudnia 1919 ro-
ku Dz. Ust Ne 1 p. 3 skazał
mnie na siedem dni aresztu de-
cyzją ostateczną, poczem zosta-
łem odesłanym do Święcian do
aresztu. Fle tego nie dość. Pan
Starosta zaskarżył mnie do pana
Prokuratora niesłusznie, że jako-
by na posłuchaniu w pokoju
wójta krzyczałem „drogi nie bę-
zie" i rzuciłem się z pięściami
co było niby powodem „użycia
siły fizycznej* przez Starostę,

sem

wiło jego „Patiomkina*. Brasławskiego i czy z kolei p. Dnia 6 grudnia 1929 roku na se-

sji wyjazdowej Sąd Grodzki w
lurmoncie przeprowadził rozpra-
wę główną. Po zbadaniu świad-
ków liczbie jedenastu w tem sa-
mego pana starosty i jego brata
Leona Januszkiewicza, sąd nie
znalazł podstaw przestępstwa z
mej strony i mnie uniewinnił.

Charakterystyczne i godne
podkreślenia dał.świadectwo brat
pana Starosty: „Starosta, mówił,
schwycił za kołnierz Rodziewicza
i powiedział wychodź i wyrzucił
za drzwi. Rodziewicz trzymał w
ręku dokumenty i nie krzyczał,
a zachowywał się cicho.

P. Starosta sprawę przegrał
i wyrok uprawomocnił się.

H. Rodziewicz.

Tyle nasz p. Rodziewicz. Czy
władze wojewódzkie zechcą wy-
ciągnąć z tego odpowiednie w
stosunku do p Starosty konsek-
wencje?

Dwie śmiertelne bójki.
W dniu onegdajszym we wsi

Janczylewo gm. Kościeniewickiej,
na odbywających się uroczystoś-
ciach weselnych w czasie wy-
nikłej bójki został pobity Gon-
czar Cyryl, mieszkaniec m. Koś-
cieniewic, pow. Wilejskiego, któ-
rego zraniono w głowę tak cięż-
ko, iż doznał on pęknięcia czasz-
ki i wstrząsu mózgu. Odwieziono
go do szpitala w Wilejce.

Onegdaj w czasie sprzeczki
między Siemionowym Sebastja-
nem, mieszkańcem wsi Borowyje,
gminy Jodzkiej, a M. Poljektem,
zam. tamże, Maksimow zadał Sie-
mionowi t. zw. „świncówką” tak
ciężkie uderzenie, iż ten zmarł.
Zabójcę aresztowano. d.

Budżet sejmiku pow. Świę-
ciańskiego i Oszmiańskiego.

Onegdaj odbyło się posiedze-
nie sejmiku powiatowego pow.
Swięciańskiego, na którem uchwa-
lono budżet na rok 193031 w
sumie 528 tys. zł.
W Oszmianie na ostatniem

posiedzeniu wydziału powiatowe-

go i sejmiku rozpatrzonoiuchwa-
lono budżet na rok 193031. Wy-
sokość budżetu przedstawia się
w sumie 453 tys. zł. d.

Zatrzymanie wysłańca
z Moskwy.

Na odcinku granicznym Stołp-
ce—Kołosowo ubiegłej nocy w
czasie nielegalnego przekrocze-
nia granicy, oraz usiłowania do-
stania się do Polski zatrzymany
został przez patrol KOP podej-
rzany osobnik, który okazał się
czołowym łącznikiem Centralnego
Komitetu Partji Komunistycznej
Zachodniej Białorusi.

Przy aresztowanym znaleziono
cenne szyfry do oddziałów i ja-
czejek w Polsce. d.
 

 

GIEŁDA
WARSZAWA, 21.II. (Pat.)

Waluty i dewizy:

Dolary 8,87—3,89—8,85.
Franki francuskie 34,92'',-35,01' ,-34,83',.
Holandja 357,75—358.65—356,85.
Kopenhaga 238,72—239,32—238,12.
Londyn 43,35' ,—43,46—43,24' ,.
Nowy York 8,904—8,924—8,885.
Nowy Jork kabel 8.922—8,942—8,902.
Paryż 34,90—34,99—34,81.
Szwajcarja 172,04—172,47—171,61.
Wiedeń 125,64—125,95—125,33.
Włochy 46,70—46,82—46,58.
Berlin w obr. pryw. 212,88.

   

Papiery procentowe:

Pożyczka inwestycyjna 128—127,75—
128, Premjowa dolarowa 76,05 — 77,25,
5%, kolejowa 48, 7', sfabilizacyjna 85,
8*„ listy zastawne B. G. K. i B. R., obli-
gacje B. G. K. 94, te same 7”, — 83,25,
T" „ziamskie' dolarowe 75, 4'/,9, ziem-
skie 51—51,50, 8'/, ziemskie 72.25, 4*, |,
warszawskie 52,50, 5' „ warszawskie 55,25,
8| warszawskie 72,75, 8'„ Kalisza 62,
6%, Łodzi 64,50, 8/ Piotrkowa 62,25,
8! Radomia 46,50, 10%, Radomia 75,
10%, Siedlec 73,25.

Akcje:

Bank Polski 163 — 163,75, Zw. Sp.
Zarobk. 70, Lilpop 25,25—25, Norbiin 65,
Starachowice 20,75 — 21 —20,75, Ziele-
niewski 60, Klucze 70.  

  

Czy jesteś członkiem

L.0.P.P.

 

ROYAL TYPEWRITER COMPANY, INC.
NEW YORK ... jest to wyrazem dwudziestoletniej hi- 7 40bremi

storji przedsiębiorstwa naszego. * Wyroby od 2—4 po poł.
nasze rozpowszechnione są we wszystkich

       

  

  

olbrzymi zbyt zawdzięczamy wielkości orga- Przystąpi do
nizacji naszego przedsiębiorstwa, jak równieź
skoordynowanej pracy doświadczonego Kie- zje swego

szkolonych naszych robotników.

dnik“.

ZetLIAN
krewny?

Rozwój bez przykładu... Kjnse 7:7iesię tylko
šwiadectwa-

mi. Mickiewicza 5 m. 5

Ogrodnik -pomolog
krajach kulturalnych całego šwiata. — Ten poszukuje posady lub pp, w

spółki w
wielkim SARA
dobrze wszystkie gałę-

fachu, oraz
rownictwa z wysiłkiem 3500 wzorowo wy- pszczelnictwo. Wilno, Ja-

giellońska 3/5 m. 33 Zwią-
zek Osadników, „Ogro=

1275—1
 

Naokoło.
— Kasiu, czy ten chło-

piec w kuchni to twój

— Tak, to jest synje-
dynej córki mego ojca.

dytowego
105

Komitet Nadzorczy Towarzystwa Kre-
miasta Wilna

zaprasza pp. Pełnomocników Towarzystwa na Doroczne Zgromadzenie,
które ma się odbyć w niedzielę dnia 23 marca 1930 roku, o godzinie 6-ej

lokalu Towarzystwa przy ulicy Portowej
porządkiem dziennym.

4 —4, z następującym

Zna 1) Zagajenie i wybór Przewodniczącego.

9) Wolne wnioski.

2) Bilans oraz sprawozdanie Zarządu, Komitetu Nadzorczego i Ko-
misji Rewizyjnej za rok 1929.

3) Preliminarz wpływów i wydatków na rok 1930.
4) Wybór na miejsce ustąpujących prezesa i członka komitełu Nad-

zorczego oraz 1 zastępcy.
5) Wybór na miejsce ustępującego członka Zarządu i zastępcy.
6) Wybór Komisji Szacunkowej.
7) Wybór Komisji Rewizyjnej.
8) Powołanie Komisji Doradczej w sprawach budowy domu.

UWAGA! Zgromadzenie będzie prawomocne bez względu na ilość
obecnych na niem Pełnomocników ($ 74 Statutu).

   
 

Upoważnione Przedstawicielstwo na Woje- E
wództwa: Wileńskie i Nowogródzkie

BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE

  

 

 PRZEDSTAWICIELSTWO NA POLSKĘ
Tow. Handl. Przem. „PACIFIC *

Spółka Akcyjna. ln. KIERSNOWSKI i KRUŻOŁEK $-ka
Warszawa, Al. Jerozolimskie 25. WILNO, ul. Jagiellońska Ne 8,

Tel. 117—80i80—37. tel. 5—60.

 

Od dnia 17 lutego 1930 roku będzie wy- HALKA" dramat w 12 aktach na tle nieśmiertelnej
świetlana najnowsza kino-opera polska 15 opery St. Moniuszki. Realizacja: K. Megli-

i f cki. W rolach głównych: Zorika Szymańska, Z Lindorfówna, H. Cort, H. Zahorska, W. Czerski,
Miejski Kinematogra M. Palewicz I H. Kawalski. Pełna poezji treść. Cudowne krajobrazy. Solowe i chórowe śpiewy ar-

Sala Miejska ul. Ostrobramska 5 tystów opery. Oryginalna muzyka Moniuszki. Powiększony zespół orkiestry. Kasa czynna od go-
dziny 3 m. 30. Początek seansów od g. 4. Wejście tylko z początkiem seansów. Ze względu na wysokie
koszta związane z realizacją tego filmu, ceny podwyższone: Parter 1 zł. 50gr., ulgowe 75gr., balkon50 gr.

KINO- 66 DZIŚ! KOLOSALNE POWODZENIE! Najgło- 1 w'ą niešmiertelnego arcydziela St. ŽE-

TEATR „HELIOS || śniejszy Przebój Polski 1930 roku ze „Zlotej Serji“ URODA ŽYCIA ROMSKIEGO Kierownictwo literackie Tad.
ul. Wileńska Ne 38. Kończyc. W rolach głównych: Nora Ney, Adam Brodzisz, Bogusław Samborski, St. Jaracz, Eug. Bodo, Irena Daima

i inne. Początek seansów o godzinie 4, 6,8 i 10.15.

  

dy apteczne

 

Dbajcie o swój» zdrowie|

(z marką „Kogut*) są stosowane
przy cborobacb żołądka, ki-
szck, obstrukcji i kamieni

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

Sprzedają po 2 zł za pudełko apteki i skła-

„Szwajcarskie Gorzkie Zioła”

żółciowych.

067 470
 

CEBBEZESZS i e zło- śt" Potężny dramat miłosny według glośnej powieści ANDRZEJA STRUGA „Pokolenie

R 8 baj  zerii Polskieji „GRZESZNANIŁO Marka *Świda” W roli głównej królowa polskiego ekranu JADWIGA SMOSARSKA, a
6 Kino- HOLLYWOOD :) MISS POLONJA na rok 1930 ZOFJA BATYCKA oraz czarujący TADEUSZ WESOŁOWSKI, kwiat stołecznych scen Bogusław

) Teatr 4 Samborski, Józef Małyszewski i Franciszek Dominiak. Mnóstwo sensacji! Imponująca bitwa eskadry lotniczej Szarpiący
;) MICKIEWICZANe22 (; nerwy wyścig samochodu z pociągiem. Wspaniały raut arystokratyczny. Specjalna ilustracja muzyczna kompozytorów polskich.

SZM Początek seansów o godzinie 4, 6, 8 i 10.25. Passe-partouts nieważne. Dla uniknięcia tłoku uprasza się Sz. Publiczność na przy-
bycie o 15 minut przed rozpoczęciem seansów.

LITSRTN

 

KINO- LL Dziśl Najpotężniejsze arcydzieło wszechświatowej || '« Wielka epopea filmowa. W roli JOANNY
TEATR ai U X sławy. Największy tryumf kinematografji francuskiej „DZIEWICA ORLEN SKU > D'ARC natchniona SIMONNE GENEVOIS. Re-
ul. Mickiewicza Mr. 11. żys Marco de Gastyne. 50.000 statystów. Koszt 35 miljonów franków. Arcydzieło to pod protektor. Rządu Francuskiego wy-

świetlane było w Wielkiej Operze Paryskiej. Dla młodzieży dozwolone. Początek o godzinie 4-ej. Ceny od 40 gr.

 

  
5,000 dolarów
Kamienica nowoczesna niedekretowa

w dzielnicy handlowej do sprzedania

przy połowie gotówki. — Na miejscu

interes

Dom H.-K. „Zachęta” Mickiewicza 1,

handlowy. Kojnego

tel. 9—05. 44—1 o   Tajemnica,
zagadkowa

czARNA DAMA ukazała się wWilnie i wy- «PICCADILLY», Wielka 42 R
stąpi publicznie w kinie od poniedziałku dnia 24-1l.

 SPGZDREOSECZ NEC BETA FI"MCK CIENYE BOAC

P I 46 Dziś! Arcydzieło według powieści i i epokowy dramat w 10 aktach. Owoc olbrzymiej pracy, u-
KINO © „WANDA Al. DUMASA w nowejedycji 1930 r. Hrabia onie Christo mysłu ludzkiego prześcigający pod ROAR Rechniki,

Ui. WIELKA 30. Tel. 14-81. || przepychu, szaleństwa, i okrucieństwa inne arcydzieła. W rolach gł: Uosobienie urody niewieściej LIL DUGOWER,
wiośniany amant JEAN ANGELO i demoniczny BERNARD GOETZKEŁ. Wstęp dla uczącej się młodzierzy dozwolony.

Symfonja piękna, miłości i poświęcenia dramat w 10
Kino Kol. „0GNISKO” ky ENYA zm «NOC POŚLUBNA» akt. w-g słynnej powieści Noela Cowarda. W rolach gł.:
(Obok dworca kolejowego) (ulubieńcy publiczności: Lili Damita, Harry Liedtke, Paweł Richter i Rudolf Klein-Rogge. Początek seansów o godz. 5 w

niedziele i święta o g. 4.

W sobotę 22 i w niedzielę 23lutego b. r. wyświetlony zostanie niezwykle Pierwszo-

| os onujący dramat w 8akt. na tie przepięknych krajobrazów raskieia «GRAZIELLA»

 

 

 

 

Czopki
bemoroidalne

 

rzędna
obsada artystyczna. Cuda zatoki neapolitańskiej.TEATR „ŚPORT"

Ludwisarska 4.  
8i 10. Kino-teatr czynny w soboty niedziele i święta.

   

zy Monopolowej na imię
Chaima Wolfzona, zam.

AKUSZERKA przy ul. Szeptyckiego 24
z (Kogutkiem). Sprzedają apteki, składy|Marja Laknerowa ur. się. 1271

apteczne. Główny skład Apteka Przyjmuje od godz. 9do

Azalia pouczamy. ZgłoszeniaGĄSECKIEGO, ul. Freta Nr. 16.___| 7 v» Kasztanowa Tm.2 >
S - Zdr. Publ. Nr. 154. PA >

s LT: - , — Wie pan, wolałbym, PEDRA PE

——— |z608y| act i PORI ZA auc ZaduOdsdkia mada» GA strzelił się iaciio truł. zastępców dla ratal- poszukuje posady biu- Do sprze-
> i u — A to dlacagijo, pa- nej sprzedaży premjó- rowej lub jakiejś i

Odmrożenie. rmy ZZ: , kradzioną książeczkę nie dyrektorze? Gal Stała Žo innej k ana bo; jaa
leczy i goi ranki, po- wojskową wydaną

wstałeod odmrożenia. Sprzedają apteki ! składy apteczne. | przez PKU m. Wilna na Sposób udało
—._| imię Karola Kocha un Publiczność.

714259 się. 1272

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

sprzedaży dolarówek i
premjówek. Płacimy pro-
o wyższą o 25'. od
onkurencji. Skrupulatne z _—

obliczenia prowizyjne co E ZK
15 dni. Początkujących

„Esencja CHINOWO-CHMIELOWA"
i „Mydło CHINOWO-CHMIELOWE" dowa w średnim wie-

ku umiejąca do-
brze gotować, poszukuje
pesady, ul. Orzeszkowej

 

Dobra sztuka.

 

 

obudzić dytowy, 
wekslowe. 1144—0 raz“.

 

 

Drukarnia „Dziennika Wileńskieyo*, ul.Mostowa 1.

V. . KE
„„Varico

suwają bół, swędzenie,
zmniejszają guzy, żylaki —Sprzedają większe apteki,

 

ycie sławnego romantyka francuskiego ALFONSA de LAMARTI- ć

NE'A. NAD PROGRAM: 1) „WYŚCIGI SANECZKOWE*, 2) „MIĘDZYNARODOWE ZAWODY NARCIARSKIE w ZAKOPANEM* PRA Do sprzedania Pies Ir-

Ceny biletów: od 35 gr. do zł. 1. Abonamenty miesięczne ważne tylko do dnia 1 marca. Początek seansówo g. 2, 4, 6, i LEKARZE |

"WEOs6w 2777] Ze”: książeczkę|po- poważnyBank zaanga- II LEON (NSRERÓ
orową tytuniową ; žuje zdolnych i wy- .

WŁOS W Z AKUSZERKI wyd. przez Zarząd Akcy- PRACA mownych zastępców do chorob Weneryczne,
- sytilis, skėrne.

Wileńska 3.
Przyjm. od 8 — i i od $—10 K. M.prądsta-

 

auto-
3 dob. tani— Możeby się w ten Gospodarczy Zakład Kre- chalterję. Zgodzę się na bus alosiėskio da Pokėj DODJOWAWY

zykiem

kiewicz.

Gąseckiego (z
kogutkiem) u-

pieczenie, krwawienie,

  

landzkhi seter 10
miesięczny  Legjonowa
Nr. 83. 1255—1

Motor

elektryczny

17—s4 ły kupimy Mickiewi-

mama cza 7 Inżynier Gu-

mowski. 104

Mieszkania

i pokoje  
Lwów Wałowa wyjazd. Oferty do Ad- Biura dzienników L. Ber-

1la. Inkasuje należności min. „Dz. Wil.* pod „Za- gera Zawalna“Nr. 17.
0  

małżeństwa. Portowa 23

m. 24 oglądać od 11—3. i

Sprawy

majątkowe

la 16.000 złotych
sprzedamy dom mu-
rowanyblisko centrum
z placem własnym
rzeszło 250 sąż. kw.
om H-K. „Zachęta

Mickiewicza 1, tel.
9-—05.

 

    

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

 

zrypy
kaszlu i t. p.

stosują p. p. Lekarze:

„Balsam Tbiocolan—Age*
który ułatwiając wydzielanie
wzmacnia organizm i samopoczucie +horego
oraz powiększa wagę ciała

się plwociny

i usuwa kaszel
Używa się za poradą lekarza.

rzedzją apteki 211-280

 

0d OE Odnaje: 2
cia po umeblo-

wany, e ao, z wy- | Keila MINĘ

godami, używalnością ła- | dotówki w dolarach, |

zienki, mogą być obiady
dla samotnego lub spo-

rublach i złotych obie- |
gowych lokujemy pod |
pewne gwarancje. |

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

9—05. 59—s0 |
A) ram zen

bezdzietnego
 

Sprzedamy
NAUKA , Ė

lub zamienimy majątek

ziemski, obszaru 220 ha,
puus studentki na z ładnym lasem budul-

wieś jako
cielki towarzyszki z ję- |

francuskim do!
dziewczynki
liceum. Adres: m. Oszmia: misowo
na wice-prokurator Sul-

nauczy” cowym, w pobliżu kolei
Wilna, na dom w Wil-

z V klasy nie Wileńskie Biuro Ko-

- Handlowe Mi-

1234—-sQ SKiewicza 21, tel. 152.

36—0

PROCENTA
od pożyczek i kapitał

najpewniej i solidnie za-

bezpiecza Wiłeńskie Blu-

ro Komisowo - Handlowe

Mickiewicza 21, tel. 152.

41—s1

 

      

  
   58—s0

 

||

DRUKARNIA ! INTROLIGATORNIA

„Dziennika Wileńskiego"
Wilno, ul. Mostowa 1. Tel. Nr. 71-44

PRZYJMUJE WSZELKIE ROBOTY
W ZAKRES DRUKARSTWA
I INTROLIGATORSTWA

WCHODZĄCE —:—
z wygodami 1

do wynajęcia Żygmun-
towska 20 m. 1do 11

1261 rano i od 3—5 pp. 1276

Redaktor odpowiedzialny: KAZIMIERZ HAŁABURDA.

 

 

 


