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Na posiedzeniu Sejmowej Komisji 
Spraw Zegranicznych w dn. 15 b. m. 
min. Spraw Zagr. p. August Zaleski 
wygłosił exposć, którego tekst, podług 
informacji P. A. T. poniżej zamiesz- 
czamy: 

Sądzę, że nie wezmą mnie Ра- 
nowie za złe, że tym razem odstą- 
pię od uświęconego zwyczajem sche- 
matu exposć ministra Spraw Zagra- 
nicznych i że zamiast pobieżnego 
przeglądu polityki polskiej w sto- 
sunku do wszystkich niemal państw 
ebcych, ograniczę się do bardziej 
obszernego i bardziej szczegółowe” 

Sprawa pols 
Pozwolą Panowie, że zacznę od 

Litwy. Rok zgóry już minął odcza- 
su, kiedy zostaiśmy oskarżeni przez 
rząd litewski przed wysokim trybu- 
nałem Rady L gi Narodów, na pod- 
stawie art. 11 paktu, nietylko o 
prześladowanie mniejszości litew- 
skiej w Polsce, lecz też o przygo- 
towywanie zamachu na całość i 
niepodległość Litwy. 

Gołosłowność zarzutów litewskich 
Przypominają sobie panowie, że 

powodem do pierwszej części oskar” 
żenia był fakt aresztowania kilku- 
nastu Litwinów w Polsce za ich 
antypaństwową _ działalność, oraz 

_ zamknięcie kilkunastu szkół litew- 
/ skich, ponieważ nie odpowiadały 

one warunkom pedagogicznym, sta- 
wianym wszystkim szkołom. Powo- 
du do oskarżenia nas o przygoto- 
wanie zamachu na niepodległość 

Rada Ligi Narodów, ani my, 
krupulatnych poszukiwań 

lołaliśmy. Argumenty 

rowadzały się do kilku plotek 
__ prasowych. 

Qdpowiedź Polski. 

W odpowiedzi na skargę litew- 
ską na grudniowej sesji 1927 r. za- 

“| proponowaliśmy Radzie Ligi skiero- 
“| wanie oskarżenia o naruszenie przez 
|. mas zobowiązań mniejszościowych 

ma drogę zwykłej ligowej procedury 
mniejszościowej. Ponadto, opierając 
się na tym samym artykule || pak- 
tu, którego nadużył p. Woldemaras 

la oparcia na nim swej skargi, 
_ zwróciliśmy uwagę Rady na niebez- 

u pieczeństwo, jakie dła pokoju pły- 
 ,.nąć mogło z ogłoszonego przez 

_ rząd litewski stanu wojny między 
Litwą a Polską. 
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Rezolucja Rady dała nam calko- 
witą satysrakcję. 

Rezolucja Rady, owa słynna ге- 
zolucja z dn. 10 grudnia 1927 roku, 

a nam całkowitą satysfakcję. Re- 
zolucja ta — |-mo) odesłała skargę 
mniejszościową na drogę zwykłej 
procedury, 2-do) zmusiła Litwę do 
wyrzeczenia się stanu wojny, 3-0) 
stwierdziła, że Polska zobowiązuje 
się szanować całość i niepodległość 

| Litwy, co do czego zresztą żadnych 
4 wątpliwości nie mogło być inie by- 

* ło wśród Rady Ligi. | wreszcie, co 
© najważniejsze, Rada poszła dalej i 

eciła obu stronom wszczęcie naj- 
| rychlej rokowań celem nawiązania 
między obu państwami stosunków, 

/ jakie powinny egzystować między 
dwoma państwami, członkami Ligi 
Narodów. 
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Punit ciężkości naszych pertrak- 
= tacyj z Litwą. 

W tej ostatniej stypulacji leżał 
(a leży punkt ciężkości naszych per- 
/ traktacyj z Litwą. Rada nałożyła na 
oba państwa obowiązek nietylko 

| rychłego wszczęcia rokowań, lecz 
|, też wyrażny obowiązek doprowadze- 

|. mia ich do pomyślnego wyniku, to 
„jest do nawiązania wzajemnych nor- 
| malnych stosunkėw. Tak ja przy- 
|. najmniej rozumiałem i rozumiem tę 

rezolucję. Tak ją rozumiał sprawoz- 
| dawca Rady p. Belaerts van Block 

land, co podkreślił, wyjaśniając ją 
'_. jeszcze, przy wrześniowym raporcie. 
| Tak też rezolucję tę pojmowała Ra- 
__ da, aprobując powyższy raport. 
Bon 
_ Zła wela rządu p. Voldemarasa. 

     

        

Nie tak jednak widocznie pojmo- 
wał i pojmuje ją rząd litewski. Nie- 
tylko nie spieszył on do wszczęcia ro- 
kowań, które mogły rozpocząć się 
w styczniu — rozpoczęły się formal- 
nie w początku kwietnia, a faktycz- 
nie znacznie później—, lecz po ich 

Ch 

  

KURJER WILEŃSKI 
MIEZALEŻMY ORGAM DEMOKRATYCZNY. 

  

  

  

Exposć Ministra Spraw Zagra i znych p. Zaleskiego. 

go przedstawienia Panom kilku pro- 
blematów naszej polityki zagranicz- 
nej, które w ostatnich czasach wy” 
sunęły się na czoło innych. Uczynię 
to ze względu przedewszystkiem na 
to, że ani ogólna sytuacja między- 
narodowa, ani nasza polityka od 
astatniego exposć, jakie zaledwie 
kilka miesięcy temu miałem zaszczyt 
przedstawić Wysokiej Komisji, nie 
uległy zasadniczym zmianom. Oczy- 
wiście nie wyklucza to dyskusji nad 
innemi tematami, które panowie bę- 
dziecie następnie uważali za wła- 
ściwe poruszyć. 

ko-litewska. 
rozpoczęciu czynił co mógł aby prze- 
wlec i aby jak najdalej odsunąć ten 
dzień, w którym przedstawiciele Pol- 
ski i Litwy mogliby się zjawić przed 
Radą i powiedzieć jej: „Wykonaliśmy 
wasze zalecenie — pomiędzy Polską a 
Litwą istnieje ta bonne entanie, 
od której zalesy pokój powszechny i o 
której mówi pakt Ligi Narodów”. 

Nie będę Panom opisywał tych 
sposobów i metod, któremi posługu- 
je się p. Woldemaras celem niedo- 
puszczenia do wykonania przyjętej 
przezeń uroczyście rezolucji Rady 
Ligi. Ciekawych odsyłam do ogło- 
szonych przez nas trzech tomów, 
zawierających dokumenty, dotyczą- 
ce naszych rokowań. Zapewniam 
anów, że jest to lektura naogół 

bardzo zajmująca, choć miejscami 
mocno monotonna. 

Nikłe wyniki rokowań polsko- 
litewskich. 

(W każdym razie nie może ule- 
'ć wątpliwości, że jeśli chodzi o 
ormalne wyniki rokowań polsko- 
litewskich, to są one dzisiaj niemal 
żadne. 

Po roku rokowań, i rokowań by- 
najmniej niełatwych, zawarliśmy je- 
dynie niewielką konwencję o ruchu 
granicznym. Konwencja ta jest tylko 
ułamkiem projektu normalnej umowy 
o ruchu granicznym, projektu, który 
w swoim czasie delegacji litewskiej 
przedstawiliśmy i który w szerokiej 
mierze uwzględniał interesy ludności 
nadgranicznej. Zadość czyni ona 
potrzebom jedynie nieznacznej czę- 
ści ludności pasa nadgranicznego. 
Mimo to, jako pierwsza konwencja 
zawarta z Litwą, jako precedens 
posiada ona dla nas dość duże 
znaczenie. 

Inne nasze projekty umów komu- 
nikacyjnych — umowy kolejowej i 
posztowo - telegraficznej — projekty 
najbardziej typowe, oparte na ist- 
niejących i obowiązujących obie 
strony umowach międzynarodowych, 
spotkał jeszcze mniej przyjemny 
los od losu naszego projektu umowy 
o ruchu granicznym. Zostały one 
całkowicie odrzucone przez rząd 
litewski, który nie chce się zgodzić 
na bezpośrednią komunikację mię- 
dzy Polską a Litwą, lecz proponuje 
nam komunikację przez państwo 
trzecie. Oczywiście, wszystkie te pro- 
jekty w najbliższych miesiącach 
przedstawimy ponownie rządowi 
litewskiemu, za pośrednictwom ko- 
misji doradczej technicznej dla spraw 
komunikacji i tranzytu, która na pod- 
stawie rezolucji ostatniej Rady Ligi 
ma zająć się trudnościami, które 
w dziedzinie komunikacji pozostały 
w ciągu rokowań polsko-litewskich. 

Do normalnych stesunków jeszcze 
daleko. 

Jak widzicie Panowie, dość dale- 
cy jeszcze jesteśmy od zawarcia 
takich umów, jak umowa konsularna, 
o obywatelstwie, o osiedłaniu, han- 
owa it. p. Nie dziwiłbym się, 

gdyby ktoś z Panów w ciągu dy- 
skusji nad mojem exposć, - wyraził 
wątpliwość co do słuszności polityki 
rządu w stosunku do Litwy, tak jak 
nie dziwię się dochodzącym mnie 
ze wszystkich stron głosom necier- 
pliwej krytyki. Nie dziwię się tym 
głosom po pierwsze dlatego, że nie- 
cierpliwość jest cechą ludzką nader 
szeroko rozpowszechnioną, a po 
drugie dlatego, że ci zniecierpliwieni 
krytycy nie mają rnożności objęcia 
całokształtu naszej polityki litew- 
skiej w związku z resztą naszej 
polityki zagranicznej, a przez to 
sami nie są w stanie zdać sobie 
ściśle sprawę tak z ujemnych, jak 
i z dodatnich stron naszej polityki 
wobec Litwy. 

Metoda postępowania w stosunku 
do Litwy. 

Nasza metoda postępowania w 
stosunku do Litwy ma za podstawę 
cierpliwość, wytrwałość i konsek- 
wencję. Nie wątpię ani na chwilę, 
że metody działania, oparte na tych 
trzech kardynalnych cnotach każdej 
rozsądnej polityki są naogół mało 
efektowne. Zapewniam jednak pa- 
nów, że są one żywsze niemal je- 
dynie skuteczne. 

Inne metody są niewskazane. 

Sądzę również, że zdajecie sobie 
sprawę Panowie, orjentując się dob- 
brze w całości obecnych stosunków 
międzynarodowych. że inne metody 
działania w stosunku do Kowna, 
niż te, które dotychczas stosujemy, 
są niewskazane. 

Jakie mamy zyski. 

Zresztą zastanawiając się głębiej 
nad rozwojem stosunków  polsko- 
litewskich w ubiegłym roku i roz- 
ważając wyniki naszych rokowań, 
musimy przyjść do przekonania, że 
choć formalnie rok ten niewiele 
przyniósł, to jednak istotne nasze 
zyski polityczne w tej materji są 
dość znaczne. Bowiem czyż nie jest 
zyskiem fakt, że potrafiliśmy, dzięki 
naszej prostej, jasnej i konsekwent- 
nej polityce w sprawie litewskiej, 
pozyskać zaufanie ogromnej części 
opinji świata, zaufanie, którego nie- 
stety przedtem w tej sprawie nie- 
wiele posiadaliśmy. Czyż nie jest 
również zyskiem naszym pewn 
ewolucja umysłowa w stosunku do 
Polski, którą obserwować możemy 
na Litwie wśród politycznie myśl 
cej części społeczeństwa, gdzie co- 
raz bardziej gruntuje się przekona- 
nie, że nawiązanie stosunków z 
Polską jest rzeczą nieuniknioną, a 
nawet pożyteczną dla Litwy. Wszyst- 
ko to są oczywiście zyski moralne, 
które zmierzyć czy zważyć się nie 
dają, lecz które we właściwym mo- 
mencie mogą uwydatnić się ze znacz- 
ną siłą w oczekiwanych swych skut- 
kach. : 

Dalsze dąženia. 

Co się tyczy dalszego rozwoju 
sprawy polsko-litewskiej, to nie ba- 
wiąc się w proroctwa, jedno tylko 
mogę Panom powiedzieć: Wszelkie- 

mi możliwemi pokojowemi drogami 
dążyć będziemy do rychłej realiza- 
cji zalecenia Rady Ligi z 10 grud- 
nia 1927 r., t.j. do nawiązania nor- 
malny dobrych sąsiedzkich sto- 
sunków z Litwą. Będziemy starali 
się doprowadzić do pozytywnych re- 
zultatów zapowiedziane w Królew- 
cu rokowania handlowe, będziemy 
usiłowali przy pomocy komisji do- 

technicznej dla spraw ko- 
cji i tranzytu nawiązać zer- 
od 10 lat komunikację między 

iami polskiemi i litewskiemi. 
rozsądną nadzieję, że wy 

nasze nie okażą się bezpłod- 

         
     
        

     
    
   
   

   

   

       

    
   

  

        
   

    
    

    

  

   
    

    
    
    

    
   
      
     

   
    
    

    
   
    

    

    

   

jeja na pomoce Ligi i zrozu- 
nienie narodu litewskiego. 

my nadzieję, że Rada Ligi 
(ów, rozumiejąc, że spór pol- 
tewski na terenie Ligi stał się 
ziś właściwie sporem między 
a Litwą, dopomoże nam sku- 

ie w naszych wysiłkach. Spo- 
am się też, że naród litewski 
mie, że opór jego rządu prze- 

o nawiązaniu normalnych sto- 
ów, jakie winny łączyć dwa 

aństwa należące do Ligi, jest nie- 
niezgodny z paktem Ligi i re- 

ją Rady z 10 grudnia, nietylko 
usza interesy państw trzecich, 
również przynosi znaczne szko- 

moralne i materjalne państwu 
skiemu. Spodziewam się, że 

wa zrozumie, że rząd litewski 
czy w tej chwili nie z Polską, 
ucającą jakoby gwałtem normal- 

s stosunki ze sobą, lecz z rozwo- 
m współczesnego życia międzyna- 
»dowego, Zz potęžnemi  moralnemi 
ami, które dążą do bratania na- 
dów, a nie do ich pilnowania i 

otaczania chińskim murem, że usi- 
łuje on płynąć pod głęboki prąd 
historyczny, którego zwalczenie jest 
niezmiernie trudne, jeśli nie zgoła 
beznadziejne. 

Optymizm. 
Dłatego też spokojnie i pogodnie 

patrzę na przyszłość stosunków ро!- 
sko-litewskich, cierpliwie i wytrwale 
postępując raz obraną i w mojem 
przekonaniu jedynie słuszną drogą: 
Nie zrażając się przeszkodami, ktė-. 
re na tej drodze spotykamy, nie- 
wątpliwie dojdziemy do celu, który 
sobie wytknęliśmy, do celu, którym 
jest przyjazne sąsiedzkie współży- 
cie Polski z Litwą. 

Stosunki polsko-niemieckie. 
Przejdę teraz do innego zagad- 

nienia, lub raczej do kompleksu za- 
gadnień, które znajdują się obecnie 
na czołowem miejscu naszej polity- 
ki zagranicznej. Nieraz miałem już 
możność przedstawić Panom nasze 
zasadnicze trwałe tendencje do za- 
cieśnienia sąsiedzkich stosunków, 
do zbliżenia i kolaboracji na mię- 
dzynarodowym terenie z Niem- 
cami. 

Normalizacja stosunków  postę- 
puje powoli naprzód. 

Dzisiaj macie Panowie prawo 
zwrócić się do mnie z zapytaniem, 
dlaczego zbliżenie owo. odbywa się 
tak powoli i dlaczego spotyka ono 
na swej drodze tak duże trudności. 
Nie będę Panom mówił o tem, o 
czem wszyscy Panowie wiecie, że 
mimo wszystko normalizacja sto- 
sunków naszych z Niemcami postę- 
puje naprzód i n. p. zawarliśmy do- 
tychczas z Niemcami rekordową 
prawie ilość — 10] (cyfra do spraw- 
dzenia) poszczególnych umów. 

Diaczego praca nad zbliżeniem 
idzie powoli. 

To są wszystko rzeczy znane, 
mimo to jednak odpowiem Panom: 
tak jest. Praca nad zbliżeniem idzie 
nad wyraz powoli i spotyka na 
swej drodze poważne przeszkody. 
Powody tej powolności i przeszkody 
te znajdują się w opinji publicznej 
obu narodów, powiadam; „obu”, bo 
nie będę przeczył, że w opinji pu- 
blicznej Polski, pomnącej udział 
Prus w rozbiorach Rzeczypospolitej, 
długie lata ucisku i wreszcie stano- 
wisko Niemiec po naszem zmart- 
wychwstaniu, istnieje w stosunku 
do Niemiec nieufność, ale bynaj- 
mniej nie nienawiść. Robię tę róż- 
nicę dla podkreślenia, że niema w 
naszej opinji publicznej zasadniczo 
nieprzychylnego do Niemiec stosun- 
ku i że owa zrozumiała niechęć, o 

której wspomniałem, dałaby się za- 
pewne, drogą powstania nowych 
pozytywnych faktów w stosunkach 
polsko-niemieckich, usunąć. Opinja 
publiczna polska przekonany jestem, 
przygotowana jest do dokonania 
takiego zwrotu. 

Niechęć Niemców. 
Inaczej jednak zdaje mi się 

przedstawiać sprawa z opinją pub- 
liczną niemiecką. Jest rzeczą zna- 
mienną, że każde niemal polskie 
wystąpienie na terenie międzynaro- 
dowym, nawet o ile bezpośrednio 
nie dotyczy ono Niemiec, wywołuje 
w ostatnich czasach na gruncie nie- 
mieckim istną burzę. ydaje się, 
jakgdyby.-opinja publiczna niemie- 
cka oczekiwała stale tylko prete- 
kstu, ażeby dać w polityce wyraz 
swojej w stosunku do odrodzonego 
państwa i do narodu polskiego nie- 
chęci. 

Co jest powodem. 

Sądzę, że jest naszym obowią- 
zkiem się zastanowić, jakie są po- 
wody takiego stanu rzeczy. Powody 
tego są wielorakie. W pierwszym 
rzędzie przyczynia się do tego sta- 
nu rzeczy szeroko w Niemczech 
rozpowszechniona propaganda na 
rzecz rewizji wschodnich granic 
Rzeszy. Propaganda ta niestety o- 
piera się nietylko na jednostkach 
i organizacjach ' prywatnych. Nie 
może ulegać najmniejszej wątpliwo- 
ści, że propaganda ta, wyraźnie nie- 
zgodna z literą i duchem paktu 
Ligi Narodów, nietylko jest poważ- 
ną przeszkodą do pożądanego przez 
nas zbliżenia między Niemcami a 
Polską, lecz też przeszkodą do o- 
gólnej stabilizacji stosunków w Eu- 
ropie. Stwarza ona w opinii nie- 
mieckiej szkodliwą iluzję możliwości 
pokojowej rewizji granic, iluzję, 
która jednak w pewnych warun- 
kach może spowodować poważne 
komplikacje międzynarodowe, wbrew 

nawet życzoniom i nadziei jej twór- 
ców. 

Wiara w trzezwość narodu nie- 
mieckiege. 

Mam przecież nadzieję, opartą 
na cechującej naród niemiecki trze- 
żwości i realizmie oraz na niewąt- 
pliwie szczerze pokojowych tenden- 
cjach obecnego rządu Rzeszy, że 
propaganda rewizjonistyczna nietyl- 
ko nie będzie rosnąč, lecz przeci- 
wnie stopniowo zmniejszać się. 
Sądzę, że już dziś wielu poważnych 
polityków niemieckich jest przeko- 
nanych, że rewizjonistyczna teza 
niemiecka jest absolutnie niemożli- 
wa do przeprowadzenia przed jakim 
kolwiek trybunałem międzynarodo- 
wym i że rzekome argumenty, któ- 
reby na rzecz tej tezy przytoczyć 
można, nie wytrzymają nawet dość 
powierzchownej krytyki i że—co naj- 
ważniejsze--epoka kurczenia się te- 
rytorjów, zamieszkałych przez na- 
rody słowiańskie, zakończyła 
się bezpowrotnie. 

Zagadnienie mniejszościowe. 

Drugą poważną przyczyną, któ- 
ra sprawia, że stosunki polsko-nie- 
mieckie nie układają się tak, jak- 
byśmy tego pragnęli, jest zagadnie- 
nie mniejszościowe. Opinja publicz- 
na w Niemczech jest źle, niedosta- 
tecznie informowana o położeniu 
mniejszości niemieckiej w Polsce. 
Stąd fantastyczne zgoła nieraz po- 
glądy na losy tej mniejszości, stąd 
fałszywe wnioski, do których zna- 
czna część opinji niemieckiej w spra- 
wach mniejszości dochodzi. 

Z drugiej strony opinja ta zdaje 
się zapominać całkowicie o tym fak- 
cie, że w granicach Rzeszy żyje 
mniejszość polska, co najmniej tak 
liczna, jak mniejszość niemiecka w 
Polsce i że mniejszości polskiej pod 
względem, zapewnienia jej swobo- 
dnego rozwoju kulturalnego bez po- 
równania gorzej się dzieje, niż mniej- 
szości niemieckiej. Sądzę jednak, 
proszę Panów, że świadomość tego 
faktu jak i świadomość koniecznoś- 
ci równomiernego traktowania obu 
tych mniejszości dość szybko po- 
głębiać się będzie w opinji publicz- 
nej Niemiec, w miarę zaś pogłębia- 
nia się tej świadomości trudność, ja- 
ką na drodze porozumienia niemiec- 
ko-polskiego jest problemat mniej- 
szościowy, szybko zmniejszać się 
zacznie. 

Myślę, proszę Panów, że poważ- 
na, objektywna, wszechstronna dy- 
skusja na temat mniejszości na ta- 
kiem międzynarodowem forum, ja- 
kiem, jest Liga Narodów, ułatwić 
może usunięcie nieporozumień pol- 
sko-niemieckich, na tle mniejszości 
powstających. Dlatego też rad je- 
stem, że na ostatniej sesji Rady Li- 
gi w Lugano minister Stresemann 
obiecał zainicjować rozważenie za- 
gadnienia mniejszościowego wogó- 
oraz na temat położenia mniejszoś- 
ci w poszczególnych krajach. Mam 
nadzieję, że p. Stresemanm obietnicy 
swej dotrzyma. 

Z. mej strony już kilkakrotnie pu- 
blicznie oświadczałem, że nie mam 
nic przeciw dalszemu doskonaleniu 
i rozwijaniu obecnego systemu mię- 
dzynarodowej ochrony mniejszości, 
pod warunkiem—rzecz prosta—ge- 
neralizacjj systemu i rozciągnięcia 
go па wszystkich członków Ligi 
Narodów. Z ostatniego zgromadze- 
nia Ligi wyniosłem wrażenie, że sze- 
reg innych państw podziela moje 
stanowisko. 

Jeszcze jedna nieuzasadniona pre- 

tensja. 
Zastanawiając się nad przyczy- 

nami nieprzyjaznego nastroju opinii 
publicznej niemieckiej do Polski, nie- 
podobna pominąć dość szeroko roz- 
powszechniającego się w Niemczech 
poglądu, że Połska stara się utrud- 
niać stosunki między Niemcami, a 
swą aljantką, Francją. Pogląd to 
zgoła bezpodstawny i oparty na 
gruntownej nieznajomości wytycz- 
nych polskiej polityki zagranicznej. 
Nigdy nie czyniliśmy i czynić nie 
będziemy trudności dążeniom Nie- 
miec do porozumienia z Francją, 
ponieważ jesteśmy głęboko przeko- 
nani, że celem i wynikiem przyjażni 
niemiecko-francuskiej nie może być 
i nie będzie ' osłabienie przyjaźni 
polsko-francuskiej, opartej na dosta- 
tecznie mocnych fundamentach da- 
wnej tradycji, wspólnych interesów 
obu państw igłębokiej sympatji obu 
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narodów. Nie wątpię też, że powoli 
opinja niemiecka zrozumie, iż wła- 
śnie posiadanie aljanta w postaci 
Polski umożliwi Francji zbliżenie się 
do Niemiec. 

Dobra ilustracja. 

Dobrą ilustracją nieznajomości 
w Niemczech tendencji polityki pol- 
skiej w stosunku do zagadnienia 
francusko-niemieckiego były niesły- 
chane ataki prasy niemieckiej na 
moje przemówienie, które wygłosi= 
łem w czerwcu roku ubiegł. w Pary- 
żu, a które dotyczyło przedtermino- 
wej ewakuacji Nadrenji przez woj- 
ska aljanckie. Parokrotnie już mia- 
łem sposobność podkreślać, że nie 
zamierzaliśmy i nie zamierzamy 
sprzeciwiać się tej ewakuacji, co 
jednak bynajmniej nie wyklucza fa- 
ktu, že w.sprawie tej jesteśmy po- 
ważnie zainteresowani. Zaintereso- 
wania nasze w kwestji reparacji i 
gwarancji bezpieczeństwa są dosta- 
tecznie jasne i znane, gdyż wypły- 
wają z odnośnych paragrafów trak- 
tatu pokojowego. W sprawie repa- 
racyj zainteresowania nasze wyra- 
żają się w pewnej wysokości cy» 
frach, Zaś w kwestji bezpieczeństwa 
mamy prawo i obowiązek domagać 
się, ażeby przynajmniej nie powsta- 
ło na świecie wrażenie, że inną 
miarę przykłada się do bezpieczeń- 
stwa na zachodzie, a inną na wscho- 
dzie Europy. 

Psychologiczna nienawiść. 

Wreszcie mówiąc o przyczynach 
niechęci do Polski, panującej w Niem- 
czech pamiętać muszę o tej psychi- 
cznej niejako konieczności istnienia 
nienawiści, konieczności, która po- 
wstała w Niemczech wskutek nie- 
pomyślnego dla tego państwa wyni- 
ku wojny. Sądzę, że jasne są dlaPanów 
intencje, które spowodowały mnie 
do sformułowania tutaj szeregu pe- 
wnego rodzaju zarzutów pod adre- 
sem części opinji publicznej Niemiec. 
Uczyniłem to w tym celu, ażeby 
drogę, prowadzącą do porozumienia 
i współpracy. międzynarodowej po- 
między Polską a Niemcami oczyścić 
z przeszkód, które na niej. się znaj- 
dują. W przekonaniu mojem od te- 
go porozumienia zależy definitywna 
stabilizacja stosunków i umysłów w 
środkowej, a nawet w Zachodniej 
Europie. Od tego porozumienia za- 
leży nietylko trwały pokój, lecz tak- 
że | i rozkwit ekonomiczny 
i kulturalny tej części świata. O- 
świadczam też Panom, że do tego 
porozumienia, do tej współpracy 
rząd zdecydowanie szczerze i wy- 
trwale dąży i dążyć będzie. 

Naród niemiecki niebywałą wy- 
trwałością i wysiłkiem prowadził 
wojnę i przez długi czas jej trwania 
znosił cierpliwie niesłychane prywa- 
cje. Kiedy więc wojna ta, wbrew 
oczekiwaniom niemieckim, zakoń- 
czyła się klęską, w Niemczech po- 
wstała jakgdyby psychologiczna po- 
trzeba jakiejś nienawiści. 

miarę normalizacji stosunków 
na Zachodzie, potrzeba ta znajdowa- 
ła sobie zadośćuczynienie w naszym 
jedynie kierunku. My staliśmy się, 
wbrew naszej woli i bez naszej wi- 
ny ofiarą tej naturalnej konieczno- 
ści. Ale, proszę Panów, od wojny 
przeszło już 10 lat. Niemcy odbu- 
dowały swoje życie polityczne i go- 
spodarcze i owa potrzeba nienawiści 
staje się coraz to mniejszą. W koń- 
cu stanie się ona, mam nadzieję, 
przeżytkiem. I tego momentu poł- 
ska racja stanu oczekuje z niesłab- 
nącą cierpliwością. . 

Narazie jednak konstatuję, 2e 
každy prawie ewenement w dziedzi- 
nie stosunków polsko-niemieckich 
odbija się niestety w niemieckiej 
opinji publicznej nowym wybuchem 
niechęci do Polski. Możemy to za- 
obserwować w związku z toczącemi 
się mozolnie rokowaniami handlo- 
wemi. 

(Dokończenie na str. 2.giej). 
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ŻYCIE GOSPODARCZE. 
Akcja Państwowego Banku Rolnego 
w związku z kięską nieurodzaju 

w naszym kraju. 
W związku z klęską nieurodzaju 

Państwowy Bank Rolny, jak wia- 
domo, zastosował na terenie woje- 
wództwa wileńskiego szereg ulg do- 
tyczących spłaty pożyczek. Ściąga- 
mie pożyczek  krótkoterminowych, 
których termin płatności przypadał 
w okresie do | stycznia 1929 roku 
odbyło się w granicach ustalonych 
na konferencji z przedstawicielami 
erganizacyj rolniczych, a nawet nie 
wszędzie spłata w tych granicach 
była wymagalna. Niespłacona część 

pożyczek krótkoterminowych zosta- 

je sprolongowana do jesieni, a o- 

becnie czynią się starania co do 

dalszej prolongaty z jesieni jeszcze 

na rok, o ile przyszły urodzaj nie 
zapewni możności uiszczenia należ- 
ności. Nadmienić tu należy, że z 
tytułu pożyczek, których termin 
płatności przypadać będzie po | 
marca r. b. w miejscowościach do- 
tkniętych klęską nie będzie się nic 
ściągało, zaś w mniej poszkodowa- 

nych 10/, przypadającej spłaty. 
Powyższe dotyczy wszystkich poży- 

czek krótkoterminowych, z wyjąt- 

kiem kredytów na nawozy  sztu- 
czne. 

Co się tyczy ulg z ostatniego ty- 
tułu, to tu nałeży odróżnić pożycz- 
ki na nawozy sztuczne zaciągnięte 

w sezonie wiosennym, a jesiennym. 

W pierwszym wypadku pożyczki te 

w swoim czasie były odroczone na 

różne terminy, zaś o odroczeniu 

pożyczek na nawozy sztuczne za- 
ciągniętych w sezonie jesiennym — 
czynione są obecnie przez Oddział 
Wileński Państwowego Banku Rol- 
nego odpowiednie starania przed 
Centralą. 

Z nowych kredytów, przyzna- 
nych do dyspozycji Oddziału Wi- 
łeńskiego P. B. R. również w zwią- 
żźku z nieurodzajem, należy przede- 
wszystkiem wymienić kredyt w su- 
imie 3 i pół miljonów złotych na za- 
kup nasion zbóż jarych (z terminem 
@о 1.Ш 1930 r.) Nasiona koniczyny. 
łubinu i saradeli będą skupowane 
w sąsiednich województwach wobec 
zupełnego braku ich na miejscu, 
natomiast nasiona innych zbóż ja- 
rych — przeważnie na terenie wo- 
jewództwa częściowo na terenie są- 
siednim. Akcja skupu ześrodkowana 
jest w ręku organizacyj spółdziel- 
czych rolniczo-handlowych. Na wio- 
snę nastąpi rozdanie nasion na kre- 
dyt rolnikom nie posiadającym ziar- 
na na zasiew — czem się zajmą 
organizacje drobnego kredytu. Jak 
widać z powyższego, akcja skupu 
ma na celu dwa zadania: |) zapo- 
bieženie nieobsianiu pól na wiosnę 
i 2) dostarczenie rolnikowi tych od- 
mian ziarna, które najbardziej od- 
powiadają miejscowym warunkom. 

prawa gotówkowej pomocy sie- 
wnej na wiosnę nie została jeszcze 
definitywńie rozstrzygnięta i będzie 
jeszcze przedmiotem obrad z zain- 
teresowanemi organizacjami rolni- 
czemi względnie przedstawicielami 
rolnictwa. 

Również doniosłą rolę, wobec 
katastrofalnego braku paszy, zniżki 
cen na krowy i wyzbywanie się in- 
wentarza przez rolników odegra 
kredyt na zakup krów mlecznych, 
przyznany do dyspozycji Oddziału 
Wileńskiego P.B. R. w sumie 
1.750.000 zł. w tem jeden miljon na 
województwo wileńskie. Zadaniem 
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Nielegalna prasa polska. podczas 
okupacji niemieckiej 

„BIULETYN WILEŃSKI". 
(Ciąg dalszy). 

Wbrew ogromnej większości opi- 
nji b. Wielkiego Księstwa Litew- 

skiego utworzona została Litewska 

Rada Krajowa (ściślej Narodowa), 

która wydała następującą deklarację: 

„Litewska Rada Krajowa uznana 
przez Litwinów w kraju i zagranicą 
za jedynie upoważnione przedstawi- 
cielstwo narodu litewskiego, prokla- 
muje na podstawie uznanego prawa 

narodów do samookreślenia i na 
podstawie konferencji litewskiej (o- 
mawianej w poprzednich odcinkach 

Red) która miała miejsce w Wilnie 
od 18 do 23 września 1917 roku, 
wznowienie niepodległości Państwa Li- 
tewskiego ze stolicą Wilnem i rozwią- 
zanie wszelkich państwowych połączeń, 
jakie istniały pomiędzy niem ż innemi 
narodami". 

„Przy tworzeniu tego państwa i 
dla obrony jego interesów podczas 
rokowań pokojowych— Krajowa Ra- 
da Litewska udaje się do Niemiec” 
kiego Cesarstwa z prośbą o pomoc 
i opiekę. Ze względu na żywotne 
interesy Litwy, które wymagają 
trwałych i ścisłych sojuszów z Ce- 
sarstwem Niemieckiem, wypowiada 
się Rada Krajowa ża wiecznym, moc- 
nym stosunkiem związkowym  Litew- 
skiego Państwa z Cesarstwem  Nie- 
mieckiem, który znaleść powinien swo- 
je urzeczywistnienie przedewszystkiem 
w konwencji militarnej i komunikacyj- 
nej t wspólności celnej i monetarnej*. 

Uchwała ta, która była podykto- 
wana przez reżyserów zjazdu — 
okupantów niemieckich rozwiewała 

tego kredytu jest — 1) utrzymanie 
cen na materjał mleczny na pewnym 
poziomie (kredyt interwencyjny) 
przy daniu jednocześnie możności 
zakupienia lepszych krów tym  rol- 
nikom, którzy bądź posiadają zapas 
paszy objętościowej bądź stosują 
przy karmieniu pasze treściwe i 2) 
popieranie spółdzielń mleczarskich, 
bowiem kredyt udzielany będzie 
tylko członkom mleczarń — przez 
co zwiększy się ilość krów należą- 
cych do spółdzielń mleczarskich. 
Kredyt na zakup krów mlecznych 
jest dwuletni przy normalnem opro- 
centowaniu bankowem. W  rozpro- 
wadzeniu jego uczestniczą ipstytu- 
cje drobnego kredytu, w tem kasy 
komunalne w 60 proc., częściowo 
zaś spółdzielnie. Państwowy Bank 
Rolny zwrócił baczną uwagę na to, 
BĘ kredyt był korzystny celowo. 

redyt na pasze treściwe i ob- 
jętościowe przyznany został w su- 
mie nieograniczonej. Udzielany jest 
przez Bank Rolny wszystkim rolni- 
kom bez różnicy obszaru posiada- 
nych gruntów. 

Wreszcie jako nowy kredyt na- 
leży wymienić pożyczki pod zastaw 
produktów rolnych, udzielane na 
zasadach rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 22. III. 1928 
roku (Dz. Ust. Nr. 38 poz. 360) i od- 
nośnego rozporządzenia wykonaw- 
czego (Dz. Ust. Nr. 72 poz. 658). 

Jakkolwiek nieurodzaj sam przez 
się oznacza brak produktów rol- 
nych — tem niemniej dla poszcze- 
gólnych rolników możliwości zasta- 
wu będą istnieć — zaś otrzymane 
pożyczki pod zastaw dadzą możność 
przetrwania okresu niskich cen. 

Na zakończenie nadmienić trze- 
ba jeszcze o przyznaniu i urucho- 
mieniu kredytów na skup lnu i jego 
przeróbkę. Niezależnie bowiem od 
właściwego celu tych kredytów sta- 
nowić one będą poważną pomoc 
dla rolnictwa dotkniętego klęską 
nieurodzaju. 

Pomimo niebywałej podaży Inu 
na rynkach miejscowych — ceny na 
len utrzymują się na wysokim po- 
ziomie, co przypisać należy nietylko 
konjunkturom na rynku wszechświa- 
towym, ale i oddziaływaniu na ceny 
interwencji kredytowej, uskutecznia- 
nej za pośrednictwem organizacyj 
społecznych, a zapobiegającym wa- 
haniom cen. Rolnicy coraz niechęt- 
niej sprzedają len prywatnym kup- 
com, dowodem czego jest tworzenie 
się „ogonków* przed spółdzielniami. 

Poza kredytem obrotowym udzie- 
lany jest spółdzielniom kredyt inwe- 
stycyjny. Z kredytu tego między 
innemi zostały uruchomione war- 
sztaty centralne w Bezdanach, skąd 
pierwsza partja przerobionego włók- 
na wkrótce wysłana będzie do 
Anglii. 

Giełda warszawska z dn. 15. I. b. m. 

WALUTY i DEWIZY: 

Dolary 8,88*/+—8 86'/, 
Belgja . 123,93—123,62 
Londyn 43,25!/,—43.15 

Nowy York 
Paryż 34,85 —34,7 € 
Praga 26,38'/,—26,3 - 
Szwajcarja 171,55— 171,12 

Stokholm 238,55—237,95 
Wiedeń 125,34—125,03'/, 

Włochy 46,68—46,56 

wszelkie wątpliwości, co do możli- 
wości znalezienia wówczas przez 
Polaków i Litwinów jakiejś wspól- 
nej platformy, na której możnaby 
było znaleść rozwiązanie kwestji 
prawnopaństwowej b. Wielkiego 
Księstwa Litewskiego w duchu tra- 
dycyj historycznych i zgodnie z 
istotnymi interesami tego kraju. 
Kości bratniej niezgody zostały u- 
miejętnie rzucone. 

Społeczeństwu więc polskiemu 
na Litwie, które bez różnicy na kie- 
runek polityczny stało wtedy wy- 
jątkowo solidarnie na stanowisku 
tradycyj historycznych, nie pozosta” 
ło nic innego, jak tylko wurbź et orbi 
głosić swe niczem niezaprzeczone 
prawo do równorzędnego z naro- 
dem litewskim decydowania o swo” 
im losie, jak protestować przeciw 
uzurpatorskim poczynaniom władz 
okupacyjnych i biernego ich narzę- 
dzia „Litewskiej Rady Narodowej". 
Odpór ze strony społeczeństwa pol- 
skiego był tembardziej konieczny, 
że w planach niemieckich istniał zu- 
pełnie konkretny i dojrzały projekt 

Równoczesnie w Brześciu Litew- 
skim rozpoczynały się rokowania 
pokojowe między Niemcami a Ukra- 
iną i delegacją sowiecką, w których 
W. ks. Litewskie miała reprezento- 
wać „Litewska Rada Narodowa“, 
gdy pertraktacje między rządem 
polskim a Austrją i Niemcami w spra- 
wie dopuszczenia Polski do roko- 
wań, utykały ciągle na martwym 
punkcie. Społeczeństwo polskie na 
Litwie wysyła dnia 21-XII 1917 roku 
do Sekretarza Stann p. Kuhlmanna 
do Brześcia Litewskiego oświadcze- 
nie, w którem daje wyraz swemu 
dążeniu „do uniezależnienia kraju 
od obydwu walczących na tym te- 
renie mocarstw". Gdy oświadczenie 
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Po długich i oiężkich cierpieniach opatrzi 

  

ej Brygady Józefa Piłsudskiego. Osadnik 
łonek Związku Legjonistów Polskich. 

ony Św. Sakramentami zasnął w Panu 
dnia 12-go stycznia 1929 roku w wieku lat 53. 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się 
w kościele św. Jakóba. 

dacia 17-go b. m. o godzinie 9.30 rano 

Eksportacja zwłok z kościoła św. Jakóba na ćmentarz Wojskowy na An- 
tokolu odbędzie się w tymże dn o godz. 

O tych smutnych obrzędach zawiadamia 

  

16-ej. 

kolegów, towarzyszy broni i przyjaciół 
Zarząd Okręgu Wileńskiego 

Zwiaz u Legjonistów Polskich. 

    

Wyprowadzenie zwłok z dom 
do kościoła Św. Jakóba nastąpi 
Nabożeństwo żałobne odnędzie się w kościele Św. Jakóba 

w dniu 16 b.m. o godz. 9-ej m. 30, poczem nastąpi pogrzeb 
na cmentarzu Rosa. 

0 czem zawiadamiają 

she. 

ni, ADAM PAC-POMANMAL 
Referent Izby Okręgowej Kontroli Państwowej w Wilnie, 
zmarł po ciężkich cierpieniach w dniu 14 stycznia 1929r. 

Prezes i Urzęduicy Wileńskiej Izby Kontroli Państwowej. 

      
      

      

u żałoby (ul. 3 Maja 7 m. 8) 
w dniu 15 b. m. o godz. 17-ej. 

Przesilenie na stanowisku prezy” 
denta m. Wilna? 

Jeszcze w niedzielę rozeszły się w Wilnie pogłoski, że prezydent 

i prezes Rady Miejskiej m. Wilna p. Józef Folejewski wniósł na ręce 

Prezydjum Rady prośbę o dymisję. Tegoż jeszcze dnia do Redakcji na- 

szej nadeszła druga wiadomość, że p. prezydent Folejewski zakomuni- 

kował swą decyzję p. wojewodzie, jako swej władzy nadzorczej. 

Nieprawdopodobność tych wersy j oraz trudność ich sprawdzenia po- 

wstrzymały nas od podania o nich wiadomości we wczorajszym nume- 

rze. Ponieważ wersja ta krążyła i wczoraj po mieście, a nawet poda- 

wano nowych kandydatów na stanowisko prezydenta w osobach wice- 

prezydenta Czyża, ławnika dr. p. M aliszewskiego oraz prezesa Prywa- 

tnego Banku Handlowego p. Kognowickiego — zwróciliśmy się w tej 

sprawie do kompetentnego źródła, gdzie nam jednak dano wymijającą 

odpowiedź. 
Aczkolwiek więc oficjalnego potwierdzenia powyższych wersyj do- 

tychczas niema, podajemy je z obowi iązku dziennikarskiego. 

(Dokończenie expose min 

Zawarcie traktatu leży w inte- 

resie i Niemiec i Polski. 

Nie ulega najmniejszej wątpli- 
wości, że zawarcie traktatu hand'o- 
wego z Niemcami lęży w naszym 
interesie tak samo, jak również i w 

interesie Niemiec i że jest ono jed- 

nem z ważniejszych zadeń: naszej 

polityki międzynarodowej. Polska 
pragnie tego traktatu, ale pragnie 

takiego traktatu, któryby w sposób 
należyty uwzzlędniał ekonomiczne 

interesy obu stron, któryby tem ва- 
mem dawał gwarancję żywotności. 

Podpisanie byle jakiej umowy nie 

dla nas nie przedstawia. Chcemy а- 
nomalję wojny celnej niemiecko-pol- 

skiej przerwać, zawrzeć jednakowoż 
rzetelny pakt, którybyśmy byli w 

stanie rzetelnie w zgodzie z włas- 
nym interesemwy konywać. 

Nie będę tej dziedziny szczegó- 
łowo poruszał. została ona niejed* 

nokrotnie oświetlona przez mojego 

8,90—8,88 "=". "    
    

    

| A LAKIER DO 
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to pozostaje bez żadnego echa, 
sekcja polityczna „Komitetu Pol- 
skiego" w osobach Marjana Broel- 
Platera, Konrada Niedeialkowskiego, 

meć, Witolda Abramowicza, dr. Тайе- 
usza Dembowskiego, Ludwika Chomiń- 

skiego, Kazimierza Świą'eckiego i dr. 
Witolda Węsławskiego przesyła na 
ręce Kanclerza Rzeszy hr. Hertlinga 
zasadniczą deklarację, w której przy- 
pomina deklarację 44 ch, konkrety- 
zująca już tym razem postulat „połą- 
czenia Polskę i Litwy na zasadzie sa- 
modzielności części składowych* doma- 
ganiem się połączenia tych krajów 
na „federacyjnej podstawie". 

W dalszej części deklaracja pro- 
testuje przeciwko roli, jaką Rzesza 
Niemiecka przypisuje Litewskiej Ra- 
dzie Krajowej, grożąc, że „rozwią- 
zanie problematu państwowego Li- 
twy, mie uwzględniające roli i inte- 
resów, oraz podkopujące podstawy 
bytu ludności polskiej na Litwie, 
natrafi na stanowczy opór polskiej 
ludności kraju i wywoła to żywio- 
łowe dążenie ludności polskiej oraz 
będącej stanowczo pod wpływem 
polskiej kultury, do przyłączenia do 
Polski, wymienionych obszarów z 
Wilnem włącznie". 

„Biuletyn Wileński" omawiając 
powyższą deklarację, stwierdza dwu- 
torowość opinji polskiej w sprawie 
losów Litwy. Jedna strona „żądała 
załatwienia przyszłości Litwy w myśl 
przedewszystkiem ściślejszych inte- 
resów polskiej części kraju, obejmu- 
jącej Wilno, odsuwając przez to na 
dalszy plan żądanie utrzymania ca- 
łości okupowanej Litwy historycznej 
i pragnienia polskiej ludności, pozo- 
stałej w mniejszej części kraju, gdzie 
przeważają Litwini*. Tą stroną byli 
endecy i inni pokrewni. 

. Spr. Zagr. Zaleskiego). 

kolegę p. ministra przemysłu i han- 
u. 

Eksport niemiecki do Polski. 
Pragnę jedynie mimochodem za: 

znaczyć, że pomimo wartości, jaką 
rynek polski przedstawia dla prze- 

mysłui niemieckiego, w wartości wy- 
rażającej się chociażby w tem, że 
dziś mimo wojny celnej eksport 
niemiecki do Polski wynosi około*/; 
byłego eksportu przedwojennego Nie- 
miec do całego imperjum wszech- 

rosyjskiego, stanowiącego ongiś pią- 

tą część Świata, spotykamy w tych 
rokowaniach ze strony niemieckiej 
cały szereg naprawdę nieuzasadnio- 
nych pretensyj. 

Nieuzasadnione pretensje. 

Zacytuja tu dla przykładu jedną 
z nich, a mianowicie pretensję, aże- 

byśmy na korzyść zachodnich por- 
tów niemieckich, posiadających włas- 
ny Hinterland, upośledzili nasz port 
w Gdyni i związany ściśle z Rze- 
cząpospolitą poru w Gdańsku. Czyż 
potrzebuję stwierdzać, że tego nie 
zrobimy, że nie możemy i nie chce- 
my krzywdzić rozbudowanego przez 
nas z takim nakładem energji włas- 
nego ujścia do morza, ani też wol- 
nego miasta, które, jeżeli nawet 
wbrew własnym interesom wchodzi- 
ło w konflikt z Rzecząpospolitą, 
niemniej przeto ma prawo liczyć na 
jej pełną opiekę. 

W związku z tą prawą prasa nie- 
miecka poruszyła trudną sytuację 
Królewca. Lecz proszę panów, trud- 
ności Królewca wynikają właśnie z 
braku dostatecznych stosunków eko- 
nomicznych polsko-niemieckich. Wie- 

Polska a 
'[e same dążenia do utrwalenia 

pokoju i umocnienia przyjaznych 
stosunków, które znajdują wyra» w 
naszej polityce niemieckiej, ożywia- 
ją również naszą politykę w stosun- 
ku do Związków Sowieckich Socja- 
listycznych Republik, 

Ostatnie propozyeje Z. S. R. R. 

Dlatego tež zzadowoleniem przy- 
jęlišmy propozycję rządu sowieckie- 
go, zmierzającego do możliwie rych- 
łego wprowadzenia w życie paktu 
Kelloga. Miałem już parokrotnie 
możność publicznego wyrażenia mych 
poglądów na ten pakt, nie potrzebu- 
ję więc przekonywać Panów, že od- 
powiada on całkowicie, bez jakich- 
kolwiek zastrzeżeń polityce rządu 
polskiego, że oddawna jestem zde- 
cydowanym zwolennikiem zawartej 
w nim idei. 

Pakt paryski poważną gwarancją 
ffdla pokoju świata. 

* TNN 

Pakt paryski, 'w mojem przeko- 
naniu, tworzy nader poważną gwa- 
rancję moralną dla pokoju Świata 
wogóle, dla pokoju zaś europejskie- 
go w szczególności. Sądzę, proszę 
Panów, że między innemi także ta 
ogólna gwarancja dla pokoju, którą 
nam daje pakt przez to, że promo- 
torem i uczestnikiem tego paku jest 
wielka republika północno-amerykań- 
ska, nie może być przez nas nie 
doceniany. 

Dwa zsstrzeżenia. 

Dwa zastrzeżenia, które umieści- 
łem w naszej ostatniej nocie w od- 
powiedzi na propozycję sowiecką są 
chyba dla wszystkich ludzi dobrej 
wiary dostatecznie zrozumiałe, nie 
kryją w sobie %adnych ubocznych 
myśli, ani celów. Jasnom jest i 
prostem, dlaczego przed przystąpie- 
niem do paktu, proponowanem przez 
p. Litwinowa, porozumieć się prag- 
niemy z innymi sygnatarjuszami 
paktu, Zrozumiałem jest, dlaczego 
Polska, nie od dzisiaj zresztą, stoi 
na stanowisku niezbędności jedno- 
czesnego wejścia w życie paktu o 
nieagresji pomiędzy Z. 8. R. R. a 
wszystkimi tego Związku zachodni- 
mi sąsiadami, z którymi łączy nas 
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my wszyscy, że Gdynia i Gdańsk 
są dla życia ekonomicznego Polski ł 
nie wystarczające i że w  szczegól- Ч 
ności wschodnie połacie naszego 
kraju najchętniej korzystałyby, nie 
przynosząc Gdyni i Gdańskowi żad- 
nej szkody, z portu królewieckiego, 
gdyby nie owa niechęć ze strony 
niemieckiej, która normalizację sto- 
sunków z Polską utradnia. Właśnie 
dookoła rokowań handlowych półsko- 
niemieckich, które rozsądnie biorąc 
powinny były wykazać i utrwalić w 
obu krajach przekonanie o zyskach, 
jakie one z traktatu wyciągnąć mo- 
gą, wytworzyły się najniesłuszniej 
w świecie w opinji publicznej nie- 
mieckiej niechętne, utrudniające sa- 
mą robotą nastroje w stosunku de 
Polski. 

  

    

                        

    

    

    

    

    

    

    

              

    

      

       
    

    

  

   

Sowiety. 
stosunek ścisłego aljasu, jak z Ru- 
munją, bądź też szczera przyjaźń, 

jak Z państwami bałtyckiemi i Fin- 
andją Sądzę, że w tej materji bar- 

dziej szczegółowe wyjaśnienia są 
zbyteczne. 

Zakończenie ekspose. 

Są to najważniejsze kwestje, ja- 
kie stanowiły prace ministra Spraw 
Zsgranicznych od chwili mojego 0- 
statniego expose w tej Wysokiej 
Komisji. Wiem, że obraz, jaki Pa- 
nom  przedłożyłem jest niepełny, 
jest on takim z dwóch powodów: 1) 
dlatego że całokształt prac mojego 
resortu jest tak wielostronny i tak 
wielki, że nie daje się ująć w ramy. 
jednego z natury rzeczy ogran czo- 
nego przez czas sprawozdania, 2) | 
dlatego, że, jak to miałem możność. 
zaznaczyć ma początku, nie chcia- 
łem powtarzać tego, co w poprzed- 
nich moich przemówieniach juź mó- 
wiłem i co pozostało od tej 
niezmienione. Wybrałem więc tylke 
rzeczy najważniejsze. Jak Panowie 
widzą, łączy je wszystkie jedna 
wspólna cecha. Cechą tą jest nie- 
ustanna troska o rozwój normalnych. 
stosunków z wszystkiemi państwa- 
mi i współpraca z niemi nad utwo- 
rzeniem i organizacją tak umiłowa- 
nego przez wszystkie warstwy na- 
rodu polskiego pokoju. 3 

Wrażenia: 
(Tel od wł. kores, z Warszawy). S 

Expose min. Zaleskiego wywolalo 
wśród wszystkich członków komisji 
Spraw Zagranicznych bez różnicy © 
przekonań wrażenie bardzo dodat- 
nie, niemal doskonałe. wos 
"Natychmiast po expose min. Z 

leski został wezwany do B>lwederu. 
Marszałek Piłsudski odbył z p. min. 
Zaleskim w Belwederze dwugodzin- _ 
ną konferenoję. Oczywišcie, przebieg ||| 
j treść tej konferencji — jak zwyk- — 
le — nie zostały podane do wiado- 
mości publicznej, ; 

* * /^ 

Omėwienie expose p. ministra 
Spraw Zagranicznych zamieścimy 
jutro we wstępnym artykule. (Red.). 

  

  

„BACHUS“ 
Restauracja - Bar - Winiarnia 

ul. Mickiewicza Ne 11, 

telefon Na 593. 

Wyšmienite obiady i kolacje 
Wielki wybór gorących i zimnych zakąsek. 
Ceny umiarkowane 

Podczas obiadów i kolacyj doskonały koncert. 

  

niekabaretowe. 

  
    

Druga strona patrzyła w dalszą 
przyszłość, widząc, że przepołowie- 
nie jednolitego organizmu — Litwy 
na dwie części polską i litewską, 
położy między dwoma narodami 
tamę, którą trudno będzie w przy- 
szłości usunąć. Rzeczywistość wska- 

zuje nam, że słuszność miała strona 

druga, w której prym trzymali krae 
jowcy. 

Konkludując, „Biuletyn Wileński" 
stwierdza, że „podpisanie deklaracji 
przez przedstawicieli wszystkich 
grup stronnictw zjednoczonych daje 
wyraz dążeń całego społeczeństwa 
polskiego na Litwie, żądającego nie- 
złomnie połączenia całego kraju z 
Polską (wtym wypadku na zasadzie 
lużniejszego związku, t.j. federacji), 
a w razie przewagi wrogich nam 
czynników, któreby do tego nie do- 
puściły—do uratowania przynajmniej 
południowej i wschodniej części Li- 
twy, obejmującej możliwie daleko 
na północ, wschód i zachód od Wil- 
na, terytorja o przewadze polskiej 
przez przyłączenie ich ściślejsze do 
państwa polskiego". | 

Niestety, późniejszy rozwój wy- 
padków poszedł po linji drugiego 
rozwiązania. Jak bowiem odezwa 
44-ch, tak i przytoczona powyżej 
zasadnicza deklaracja zjednoczonych 
polskich stronnictw politycznych nie 
wpłynęła absolutnie na zmianę po- 
lityki niemieckiej w stosunku do 
Litwy. Przeciwnie, tak się złożyło, 
że w tym momencie polityka nie- 
miecka rozpoczęła szczególnie zapo- 
znawać polskie interesy na Wscho- 
dzie. Z jednej bowiem strony do 
Brześcia Litewskiego na rokowania 
pokojowe z bolszewikami, którzy 
przyjechali i odjechali stamtąd ze 
słynnem „ni mir, ni wojna*,—dopu- 

  

szczona została delegacja Litewskiej 
Rady Narodowej, z drugiej —stara- 
nia rządu polskiego o wzięcie udzia- 
łu w brzesko-litewskich konferen- 
cjach spaliły zupełnie na panewce. 

Jak na tozareagowało społeczeń- 
stwo wileńskie i Kongresówka,| po- 
daie nam Nr. 19 Biuletynu Wileń- 
skiego”. Sekcja polityczna Komitetu 
Polskiego wysyła do kanclerza Rze- 

szy jeszcze jedno oświadczenie, pro- 
testujące przeciwko reprezentowa- 

niu całej Litwy przez Litewską Ra- 
dę Krajową. Wileńskie organizacje: 
Socjalno-Demokratyczna Partja Lit- 

wy Bund, Rosyjsko Socjalno Demo- 

kratyczna Partja Robotnicza, Partja 
Socjalistów Rewolucjonistów, Polska 
Grupa Socjalistów w Wilnie, Biało- 

ruska Socjalno-Demokratyczna gru- 

pa, Polskie Stronnictwo Demokra- 
tyczne na Litwie i Żydowskie Zjed- 

noczenie Demokratyczne — wydały 

odezwę zakładającą protest prze- 

ciwko reprezentowaniu Litwy przez 
Litewską Radę Krajową, domagając 
się równocześnie wycofania wojsk 

okupacyjnych z kraju, oddanie wła- 
dzy w ręce tymczasowego Rządu 

Krajowego, zwołanie „Sejmu Usta- 
wodawczego Litwy i Białej Rusi na 

podstawie powszechnego, równego, 
bezpośredniego, tajnego i proporcjo- 
nalnego prawa wyborczego bez róż- 

nicy płci, wyznania i narodowości", 
Też same grupy polityczne z Biało” 

ruską Socjalistyczną „Hromadą* i 

Żydowską Robotniczą Soc. Dem. 

Partją „Poalej Sion* wydały drugą 
bardziej zasadniczą odezwę, odżeg- 
nywującą się od Litewskiej Rady 

(Landes Rath) i stwierdzającą, że 

prawo narodów do samostanowienia 
o sobie wyklucza narzucanie ludnoś- 
ci takiego czy innego rozwiązania 
prawno-państwowego. Niezcleżnie od 
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tego kierownicy większości polskich 
organizacyj społecznych, kultural- 
nych i oświatowych w osobach H. 
Miskiewicza, dr. L. Łukowskiego, 
inž. L. Perkowskiego, H, Sokolow- 
skiej i Emmy Jelenskiej-Dmochow- 
„skiej wysłali dodatkową deklarację 
do kanclerza Rzeszy Niemieckiej, 
wskazującą na polski charakter Wil- * 
na i domagającą się połączenia z | 
Polską. 

Delegacja niemiecka w Brzsś 
Litewskim przechodzi nad tem 
wszystkiem do porządku dziennego. 
Głos społeczeństwa wileńskiego był 
głosem wołającego na puszczy. 

  
Niemcy prowadzą na Litwie co- 

raz to bardziej aktywną politykę 
litewską, zawierają traktat pokojowy | 
z Ukrainą, oddając jej ziemię Chełm- 
ską, następuje czwarty rozbiór Pol- 
ski, Rząd warszawski podaje się do 
dymisji, Rada Regencyjna wydaje 
słynną odezwę do narodu, ze wszyst- 
kich stron Polski płyną protesty. 
Nie danem już jednak było długo 
Niemcom panoszyć się w okupowa- 
nym przez nich kraju. Szala zwy- 
cięstwa przechylała się w wojnie 
światowej na stronę Ententy. W 
armji, w społeczeństwie niemieckiem 
następował niepostrzeżenie, krok 
za krokiem rozkład. Rozlužniala się 
z taką systematycznošcią skonstruo- 
wana wielka maszynerja. Nadchodzil 
nieubłagany koniec. < 

Z Wilna jeszcze wywieziono ks. 
Administratora K. Michalkiewicza, 
jeszcze na społeczeństwie wileńskiem 
ciążył but pruski — były to jed- , 
nak już ostatnie podrygi wszech- 
władnej do niedawna okupacji nie- 
mieckiej. : it 
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* Onegdaj na terenie powiatu wi- 
ieńsko-trockiego w gminie rudziskiej 
odbyło się na szerszą skalę polo- 
wanie na wilki, przyczem w trakcie 

- polowania zdarzył się wypadek, któ- 
ry omal nie pozbawił życia jednego 
z uczestników. Miał on przebieg na- 
stępujący: do rannego olbrzymich 
rozmiarów wilka podszedł jeden z 
naganiaczy Józef Tarkiewiak z za- 

/  miarem dobicia bestji. W tej jednak 

-_ chwili: wilk rzucił się na lekkomyśl- 
mego naganiacza. Między rozwście- 

Onegdaj na pograniczu polsko- 
litewskiem na terenie 19 baonu K. 
O.P-u na komendanta strażnicy 
Krzywosiele plutonowego Nowinkę 

(dokonano niezwykle zuchwałego na- 
/ padu. Po wywołaniu ze strażnicy na 

niczego niespodziewającego się plu- 
tonowego rzuciło się kilku uzbrojo- 
nych osobników, usiłując go zaszty- 
letować. Dzięki rozpaczliwej obronie 
jeden z napastników został obezwła- 
dniony, drugi zaś lekko ranny. Za- 

| Zbrojna utarczka 

ы Przedwczoraj na pograniczu pol- 
| sko-litewskiem na odcinku Rakówek 

- patrol К. O. P-u lustrując pograni- 
|. cze natknął się na doskonale uzbro- 
|. joną bandę przemytniczą. Na okrzyk 

'_ „stój* przemytnicy odpowiedzieli 
strzałami; wywiązała się walka, w wy- 

"KRONIKA WIL.-TROCKA. 
-** — Nieudany napad, czy symu- 
dacja? Do policji zgłosił się miesz- 
"kaniec wsi Żukance gminy niemen- 
 czyńskiej Alfons Marcinkiewicz, 
który zameldował, że jadąc do Wil- 
`па z towarem na szosie niemeń- 
<czyńskiej został napadnięty przez 
2 osobników, którzy poczęli go bić, 
lecz słysząc turkot nadjeżdżających 
wozów zbiegli nic z sobą nie za- 
bierając. W sprawie tej wyglądają- 
cej nieco tajemniczo toczy się 
oczywista dochodzenie. (x). 

KRONIKA LIDZKA. 

— — Zatrucie żołnierzy 5 p. lot. 
w. niu wczorajszym w Lidzie zda- 

ył się wypadek zatrucia kiiku żoł- 
nierzy 5 pułku lotniczego. Młody 
<hłopak  Akuszerewicz Jan niósł 
mleko dla kaprala Małachowskiego. 
Obok hangarów 

- butelkę z wódką, którą wypił z Ma- 
Jachowskim i jeszcze dwoma żołnie- 
rzami. Po upływie kilku minut u- 
'czestnicy libacji uczuli kurcze żo- 

a i zostali przewiezieni do miej- 
scowego szpitala. Okazało się, że 
wódka została zatruta arszenikiem, 

— dub strychniną, Śledztwo prowadzi 
 żandarmerja i władze bezpieczeń- 
stwa publicznego. (w) 

| KRONIKA BARANOWICKA. 
! — — Ulotki anarchistyczne. W no- 
|. <y z dnia 13 na 14 b. m. w Bara- 

nowiczach nieznani sprawcy rozrzu- 
i wykleili ma murach miasta 

odezwy, podpisane przez Centralny 
Komitet Wykonawczy organizacji 
anarchistycznej na Kresach. W ulot- 
kach tych anarchiści zwalczają ustrój 
komunistyczny i wogóle wszelki 
ustrój państwowy, nawołując do ak- 
tów terrorystycznych i do obalenia 

/ rządu w Polsce. (w) 

KRONIKA STOŁPECKA. 
-_  — Powrót mienia polskiego. W 

_ dniu onegdajszym do Kolosowa 
przybyły z Rosji Sowieckiej 2 wa- 

- gony, zawierające między innemi 
( dawne akta sądów grodzkich w Pol- 

sce, kilkanaście obrazów między in- 
mi pendzła Van Dycka i Rubensa 
nnych mistrzów szkoły flamandz- 

kiej. Po odbiór tych zabytków wy- 
jechał do Kołosowa członek komisji 
reewakuacyjnej p. Wacław Wielo- 

- wieyski. (w) 

KRONIKA DZIŚNIEŃSKA. 
— Bójka na zabawie. We wsi 

norki gminy pliskiej podczas za- 
awy powstała bójka, w wyniku 

której został bardzo ciężko poranio- 
ny nożem w pierś 26 letni Dymitr 

żejko. 
We wsi Zalecinów gm. zaleskiej, 

podczas zabawy został poszatkowa- 
ny wprost nożem 24 letni Albin 
 urkowicz. " 
° — — Nagrodzenie Krzyżem zasłu- 
gi bohaterskiego furmana (Koresp. 
wł.) Wieczorem dnia 12-go stycznia 
b. r. odbyło się w Magistracie m. 

- Dzisny w obecności władz miejskich 
1 publiczności uroczyste wręczenie 

edalu srebrnego Rzeczypospolitej 
olskiej za ratowanie ginących p. 

Awsiejowi Berzonowi, biednemu fur- 
_ manowi dziśnieńskiemu, o czem w 

©im czasie dzienniki podały wia- 
'mość. Uroczystość zagaił bur- 

mistrz m. Dzisny p. B. Puciała prze- 
mówieniem, w którem w "nastroju 
podniosłyni i ze łzami w oczach 
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lotniczych znalazł: 

przedstawił ofiarny czyn i poŚwię-„na' ue w uz ua ze SA GS vas ima KN iZRONU BNS 

"WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU. 
' Bohaterska walka z zranionym 

e wilkiem. 
Zasztyletowanie bestji. 

czonym wilkiem a człowiekiem za- 
wrzała, mrożąca krew w żyłach, wal- 

ka na śmierć i życie. Dzięki jedy- 
nie zimnej krwi Tarkiewiaka nie za- 

kończyła się ona dla niego tragicz- 

nie. Nadzwyczaj zręcznym i szybkim 
ruchem Tarkawiak wsadził sztylet w 
gardło wilka, w tej również chwili 
nadbiegły psy, przy pomocy których 
wilka dobito. 

Wypadek ten wywarł wielkie wra- 
żenie na biorących udział w polo- 

waniu myśliwych. 

£ Zuchwały napad przemytnizów na 

komendanta strażnicy K. 0. P-u. 
alarmowani odgłosami, walki, nad- 
biegli żołnierze, przy pomocy których 
napastników ujęto. 

Jak stwierdziło przeprowadzone 
dochodzenie napadu dokonali bracia: 
Borys i Siemion Markuchowie, zna- 
ni na gruncie miejscowym przemy- 
tnicy, których przekazano do dy- 
spozycji władz policyjnych. 

Napad miał tło zemsty za ener- 
giczne ściganie i tępienie przemy- 
tnictwa. 

z bandą przemy" 
tniczą na pograniczu. 

niku której przemytnicy salwowali 
się ucieczką, porzucając 50 litrów 
spirytusu oraz 3 litry kropli Hof- 
mana. 

Skonfiskowany przemyt odesłano 
do Urzędu Celnego w Filipowie. 

cenie śmiałego furmana, który z 
narażeniem własnego Życia w noc 
ciemną na rozpaczliwe wołania to- 
nących pośpieszył z pomocą i ra- 
zem z nimi byłby utonął, gdyby 
natychmiast nie wzięła udziału w 
ratowaniu Straż Ochotnicza m. Dzis- 
ny. Po p. Puciacie zabrał głos ław- 
nik p. Sz. Joffe, który podkreślił go- 
towość i bezinteresowną ofiarność 
p. Berzona i powołał całą ludność 
miasta do naśladowania ubogiego 
furmana i gotowości do ratunku w 
myśl najhumanitarniejszych obowią- 
zków szlachetnie myślących ludzi. 
Po krótkiem przemówieniu radnego 
p. Biulbada wystąpił p. radny Kon- 
takiewiez i pierwszy swoim przykła- 
dem rozpoczął zbiórkę ofiar na 
rzecz śmiałka. - 63 

Uroczystość zakończyła się ode- 
graniem hymnu państwowego: „Je- 
szcze Polska nie zginęła”. Ši 

* et, 

Z POGRAWICZA. 

— Grypa wśród żołnierzy K. 
O. P. Wśród żołnierzy K. O. P. 
szczegėlnie na odcinku 3 brygady i 
północnych odcinkach drugiej zano- 
towano szereg wypadków grypy 
wśród żołnierzy K.O.P. Naprzykład 
w kompanji szkolnej w Baranowi- 
czach w ciągu ostatnich 2 dni za- 
chorowało na grypę 23 żołnierzy K. 
O. P. Władze przedsięwzięły cały 
szereg środków zaradczych, ze 
względu na możliwość epidemji, co 
mogłoby się ujemnie odbić na bez- 
pieczeństwie granicy polskiej. (w) 

SPORT. 
Wojskowy kurs narciarski. 

- W dnia wozorajszym rozpoczął 
się w Wilnie wojskowy kurs nar- 
ciarski dla oficerów i podof cerów z 
terenu całego D. O. K. III, Kurs 
potrwa 2 tygodnie. 

  

  

KINA I FILMY. 

Interesujący pokaz filmowy. 

W dniach 12, 13 i 14 b. m. odbył się w 
kinie Heljos ciekawy pokaz filmowy. Wyś- 
wietlano film p. t. „Tereny doświadczalne 
General Motors", ilustrujący epizody z dzia- 
łalności „Generał Motors Corporation. 

Szereg efektownych zdjęć uwidacznia 
próby i doświadczenia, którym poddawane 
są ciężarowe i osobowe samochody General 
Motors przed wypuszczeniem na rynek. 

Ujrzeliśmy więc samochody wspinające 
się na górę, przejeżdzające przez baseny z 
wodę, torujące sobie drogę przez głęboki 
śnieg, błoto, źwir t piasek. 

Jako dopełnienie obrazu pokazano 
powstanie i działalność General Motors w 
Polsce. W warszawskiej fabryce koncernu, 
polscy robotnicy pod kierunkiem doświad 
czonych inżynierów budują polskie Chevro- 
lety, przy użyciu całego szeregu materjałów 
krajowych. 

Wreszcie miłem urozmaiceniem cieka- 
wego programu był film, który przedstawia 
wizytę słynnej rekordzistki polskiej p. Haliny 
Konopackiej w warszawskiej fabryce kon- 
cernu. oraz przyjazd do Warszawy skauta- 
automobilisty p. Jerzego Jeleńskiego, który 
odbył podróż naokoło świata na samocho- 
dzie wyrobu General Motors. 

— Kino „Polonja”*. Wczoraj z po- 

wodu nieotrzymania cenzury kino 
było zamknięte. 

Dziś kino czynne jak zwykle od 

godz. 3.30 pp. 

DOM-willa 
parterowy, murowany, skanalizowany, 

ziemi pół dzies., do sprzedania, 
Kolonja Wileńska 7, Marja Jasus. 

‘ 
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NOWOŚCI WYDAWN CZE. 

Wydawnictwa T.S. L. Marja - Swi- 
derska: Ostatni Piast na Śląsku, Kra- 
ków 1928 r. 

Marja Świderska. Z krwawych 

Marja Swiderska. Poseł polski w 
Carogrodzie. 

Wydawnictwa zmarłej przed dwo- 
ma laty, znanej wśród wszystkich 
kół oświatowych i pedagogicznych 
działaczki, otrzyma'y estetyczną o- 
prawę, dobry i staranny druk. Treść 
pierwszej, odnosi się do dziejów 
Bolka Ill na Swidnicy i Jaworza, o- 
statniego Piasta i jego synowicy 
Hanuli, co wyszła za Karola IV Luk- 
semburskiego króla Czech i cesarza 
Niemiec. 

Druga powiastka to dzieje napa- 
dów  hajdamackich na Ukrainie, 
dwór pana Stempkowskiego, barw- 
ne dżieje zaginionych i odnalezio- 
nych dzieci i poczciwych  fatorni- 
ków. 

Poseł w Carogrodzie opisuje wra- 
żenia młodego chłopca, Krzemieniec- 
kiego, który z p. Samuelem Twar- 
dowskim i ks, Zbaraskim jedzie do 
Carogrodu. Więc opisy miasta, zwy 
czajów tureckich, wojen ż niemi 
prowadzonych. 

Wszystkie trzy opowiadania o0d- 
znaczają się doskonałą polszczyzną, 
wiernem tłem historycznem i znajo- 
mością epoki, oraz barwnym, ży- 
wym stylem równie zajmującym 
dzieci jak dorosłych. Do wszelkich 
bibljotek szkolnych i popularnych 
należy polecić te ciekawe powiastki. 

Herminja Naglerowa. Matówa kre- 
sa. Warszawa 1929 r. Nakł. ks. F. 
Hoesicka, 

Herminja Naglerowa (J—a Stycz). 
Motyw Księżyca. Warszawa, Nakł. 
J. Mortkowicza. 

Obydwa tomy nowel p. Naglero- 
wej zawierają wnikliwe i subtelne 
oceny zdarzeń codziennych i ich re- 
perkusje w duszach też codziennych. 
Całe to światy przez nikogo nie od- 
wiedzane, a przez autorkę świetnie 
zaobserwowane jak np. uczucia Lu- 
cjana w niepotrzebnych weruszeniach. 
Są tam też niesamowite historje jak 
Niebieski pokój lub Czyjeś ręce, wszy- 
stko pisane swoistym, oryginalnym 
stylem, nadającym samoistne życie 
przedmiotom otaczającym, które 
wszak biorą udział w naszych czy- 
nach bez naszej świadomości. 

Ta działalność zakulisowa rzeczy 
i faktów zdaje się najbardziej przej- 
mować autorkę, która widzi w zda- 
rzeniach ich głębokie, tajne i dziw- 
ne przyczyny. 

Hro. 

— „Sprawy Narodowościowe* 
Nr. 5. Rok Il. Cena 5 zł. Wyszedł 
nowy numer „Spraw Narodowościo- 
wych", który zawiera: wspomnienie 
pośmiertne o ś. p. Edwardzie Mali- 
szewskim pióra St. Thugutta, facho- 
wą krytykę spisu ludności w Pru- 
sach w r. 1925 z punktu widzenia 
mniejszości językowych—Mieczysła- 
wa Przyskiego, dr. Jana Stankiewi- 
cza nader interesujący artykuł o 
narzeczach języka białoruskiego, w 
którym autor stwierdza, że język 
białoruski daje się podzielić na dwa 
narzecza: dysymilacyjne i niedysy- 
milacyjne, z których pierwsze dzieli 
się na gwary - północną i południo- 
wą, drugie na gwary środkową z 
pasmem wileńsko-oszmiańskim, po- 
łudniowo-zachodnią i poleską. W 
artykule p. t. „Wyrok Stałego Try- 
bunału Sprawiedliwości Międzyna- 
rodowej w sprawie szkół mniejszo- 
ściowych na Górnym Śląsku*—autor 
(Mirolub) poddaje szczegółowej a- 
nalizie orzeczenie Trybunału Ha- 
skiego z dnia 26 kwietnia 1928 r., 
dotyczący uprawnień mniejszości 
niemieckiej na Górnym Śląsku, Po- 
za tem omawiany nr. „Spraw Na- 
rodowošciowych“ zawiera bogatą 
kronikę ze spraw mniejszościowych 
w Polsce (Ukraińcy, Białorusini, 
Niemcy, Litwini, Żydzi, Rosjanie), z 
zagadnień narodowościowych poza 
Polską (m. in. Polacy w Niemczech. 
Zagadnienia narodowościowe poza 
Z.5. R. R. Stan powszechnego 
szkolnictwa polskiego na Litwie w 
cyfrach w r. 1928/9. oraz spraw 
mniejszościowych na terenie - mię- 
dzynarodowym (51 i 52 posiedzenia 
Rady Ligi Narodów, Zgroma- 
dzenie Ligi Narodów, XXV Kon- 
gres Unji Międzyparlamentarnej). 
Kończą numer notatki sprawozdaw- 
cze z działalności Instytutu Badań 
Spraw Narodowościowych oraz re- 
cenzje. Nowy numer „Spraw Naro- 
dowościowych*, jak i poprzednie, 
zasługują na baczną uwagę wszy- 
stkich, którzy interesują się kwe- 
stjami narodowościowemi, tak waż- 
nemi z punktu widzenia interesów 
naszego państwa i narodu. 

Do nabycia w księgarniach i 
administracji „Spraw Narodowościo- 
wych“ Warszawa, ul. Jasna 19 (II 
P.), tel. 46-64. 

  

Uniwersytecka. Szkoła Pielęgnia- 
rek i Higjenistek w Krakowie 
otwiera nowy kurs dnia 1 lutego 
1929 r. Nauka trwa 2 lata, przyj- 
muje się tylko internistki. Wy. 
kształcenie: 6 klas gimnazjalnych, 
lub równorzędne. Zgłoszenia: Dy- 
rekcja Uniwersyteckiej Szkoły 
Pielęgniarek i Higjenistek, Kra- 

4720 ków, Kopernika 23, 
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Środa Jutro: Antoniego Op. 

16 Wschód słońca—g. 7 m. 34. 
stycznia | Zachód # g. 15 m, 28. 

METEOROLOG CZNA   

— Spostrzeżenia Zakładu Meteo- 
rologicznego U. $. B. z dnia 15 b. m. 
Ciśnienie średnie w milimetrach 
758 Temperatura średnia — 11° С., 
Opady w milimetrach —Wiatr prze- 
ważający południowy. Uwagi: Pół- 
pochmurao. Drobny śnieg.  Mini- 
mum — 179 C., maximum — 8° С. 

Tendencja barometryczna: stan 
stały. 

URZĘDOWA 

— Delegacja u p. wice-wojewody 
w sprawie likwidacji plagi wilków w 
ga. „udziskiej. P. wice wojewoda 
wileński przyjął wczoraj delegację 
włościan z gminy rudziskiej p 
byłą pod przewodnictwem p. Kuce- 
wicza. Delegacja prosiła o wydanie 
zarządzenia w sprawie obław na wil- 
ki, które w zastraszający sposób 
mnożą się w lasach na terenach 
dzierżawionych przez Wil. Towa- 
rzystwo Myśliwskie i porywają 
bydło wyrządzając ludności znaczne 
szkody. P. wice-wojewoda przyrzekł 
wydać odpowiednie zarządzenia w 
celu ukrócenia tej plagi. (x) 

ADM'NISTRACYJNA. 

— Nie wolno kwestować w urzę- 
dach państwowych. Dotychczas stale 
praktykowało się, iż do biur mieli 
dostęp kwestarze rozmaitych insty- 
tucyj, zbierający oferty na cele 
społeczne. Kwestarze ci, chodząc od 
biurka do biurka wywierali nacisk 
na urzędników, zmuszając ich do 
kupna znaczków lub żetonów. Po- 
nieważ kwesty takie wprowadzały 
urzę iników w niemały kłopot i prze- 
szkadzały w pracy p. Minister Skład- 
kowski specjałnem zarządzeniem 
wzbronł kwestarzom wstępu do u- 
rzędów państwowych. 

— Lustracja sanek. W celu zor- 
jentowania się w stanie kursujących 
po mieście sanek przeznaczonych do 
użytku publicznego w najbliższych 
dniach rozpocznie się dokładna lu- 
stracja tych sanek. Sanki nie odpo- 
wiednio utrzymywane będą wyco- 
fańe z użytku publicznego. (x). 

— Zamknięcie 13 piekarń. Na 
wniosek Magistratu m. Wilna wła- 
dze administracyjne zarządziły zam- 
knięcie 18 piekarń w mieście, wła- 
ściciele których pomimo wyznaczo- 
nego im terminu nie przyprowadzili 
do należytego stanu względnie te, 
które władze uznały za. nieaadające 
się do wyrobu pieczywa, jako w zu- 
pełności nleodpowiadające najprymi- 
tywniejszym wymogom sanitarnym. 
+ — Pociagnigcie do odpow. sądowej 
wł. kina „Polonja”, Starostwo Grodz- 
kie pociągnęło do odpowiedzialności 
sądowej dyrekcję  kinemategrafu 
„Polonja* za nadmierne przepełnie- 
nie widowni w dniu 2 b. m. z tych 
samych powodów pociągnięto do od- 
powiedzialności ' odpowiedzialnego 
kierowniką  kinematografu miej. 
skiego. (x). 

— Dalsza likwidacja „domów 
schadzek". Że względu na znaczną 
ilość „cór koryntu*  zamieszka- 
łych przy ul. Metropolitalnej, zauł. 
Literackim, ul. Garbarskiej i Tatar- 
skiej, co jest powodem, iż na tych 
ulicach zbierają się różne podejrza 
ne elementy, Starostwo Grodzkie 
owzięło decyzję usunięcia zamiesz- 

katych tam prostytutek, aby w ten 
sposób przyczynić się do podniesienia 
stanu bezpieczeństwa w tych rejo- 
nach. (x). 

MIEJSKA. 

— Realizacja pożyczki inwesty- 
cyjnej. Magistrat m. Wilna dokonał 
onegdaj realizacji pożyczki inwesty- 
cyjnej w wysokości 614.000 zł. 
przyznanej w swoim czasie: przez 
Bank Gospodarstwa Krajowego. Po- 
Żyezka ta zużytkowana zostanie na 
budowę domu robotniczego na Pió- 
romoncie, budowę szkoły powszech- 
nej na Antokolu i na zakończenie 
robót nad budową domu mieszkal- 
aro dla nauczycieli w Kuprjanisz- 
ach. 
— Jakie podatki miejskie są pta- 

tne w lutym. W lutym b. r. przypa- 
dają terminy płatności następują- 
cych podatków: IV-ej raty z roku 
1928 państwowego podatku i dodat- 
ku komunalnego od nieruchomości. 
I-ej raty podatku od lokali, od zbyt- 
ku mieszkaniowego oraz państwowe- 
go i miejskiego podatku od placów 
niezabudowanych. 

— Nowe roboty wodociągowo-ka- 
nalizacyjne. Sekcja Techniczna Magi- 
stratu podjęła ostatnio roboty kana- 
Jlizacyjne na zaułku Oranżeryjny m, 
oraz roboty wodociągowe па uj. Ży- 
dowskiej. Na wymienionych robo- 
tach Magistrat zatrudnia około 100 
robotników. Ogółem w. chwili obe- 
enej na miejskich robotach wodocią- 
gowo-kanalizacyjnych pracuje 350 
robotników. 

— Stan chorób zakaźnych. W ty- 
godniu ubiegłym na terenie Wilna 
zanotowano następującą ilość zasła- 
bnięć na zacz zakaźne: tylus 
plamisty — 6; płonica — 1; błoni- 
ca — 2; odra — 1; krztusiec — 2; 

róża — 1; grypa — 2, oraz 'gruźli- 
ca — 11 (zmarło 1). 3 

Razem zanotowano 26 «apadnięč, 
z czego jeden dał wynik šmierteloy. 

SPRAWY PRASGWE. 

— Odebranie debitu bolszewickiej 
żargonówce. Odnośne władze admini- 
stracyjne odebrały debit pocztowy 
czasopismu „Emes żurnał* wydawa- 
nemu w Moskwie w żargonie (x) 

WOJSKOWA. 
— Propaganda przeciwgružlicza w 

wojsku. W związku z trwającą obec- 
nie na terenie całego państwa akcją 
ropagandowych dni przeciwgruź- 
icznych — staraniem dowództwa 
garnizonu wileńskiego we wszyst- 
kich oddziałach wojskowych odbędą 
się dla żołnierzy okolicznościowe 
odczyty. Prelegentami będą lekarze 
wojskowi. 

— Wyjazd do Warszawy pułk. 
Górskiego. W dniu wczorajszym wy- 
jechał do Warszawy w sprawach 
służbowych dowódca 6-ej Brygady 
K. O. P. pułk. Górski. 

„— Powrót do urzędowania. W 
dniu wczorajszym powrócił z 6-cio 
tygodniowego urlopu wypoczynko- 
wego i objął urzędowanie szef Szta- 
bu 6-ej Brygady K.O. P-u kpt. 
Slabicki. 

Z POLICJI. 

— Konie wierzchowe dia policji. 
W celu zaopatrzenia oddziałów — ро- 
licji w odpowiednią ilość koni wierz- 
chowych na terenie Wilna i powia- 
tów rozpocznie się skup koni. 

Bliższe szczegóły zainteresowani 
mogą uzyskać w komendzie woje- 
wódzkiej P. P. (x) 

Ż POCZTY. 

— Przesunięcia służbowe w Wil. 
Dyrekcji Pocztowej. Na mocy dekre- 
tu Ministra Poczt i Telegrafów p. 
Miedzińskiego ostatnio na terenie 
dyrekcji wileńskiej nastąpiły prze- 
sunięcia do wyższych stopni służbo- 
wych. W myśl dekretu do Vl stop- 
nia zostali przesunięci: kierownik 
Wydziału Organizacyjnego Dyrekcji 
p. Tadeusz Bodziński, oraz inspek- 
tor dyrekcji p. Jakób Małochleb, 

Do VII stopnia przesunięto: in- 
paz dyrekcji p. Stefana Ożyń- 
skiego i tymezasowego kierownika 
Wydziału Osobowego w Dyrekcji 
wileńskiej p. Wincentego Rasiewicza, 

Do VIII stopnia służbowego z0- 
stali przesunięci: naczelnik urzędu 
pocztowego w Lidzie p. Józef Dyie- 
mat i naczelnik urzędu pocztowego 
w Baranowiczach p. Leonard Kędra. 

ZEBRANIA i ODCZYTY. 

— Walne zebranie Legji Inwali- 
dów Wojsk Polskich. Zarząd oddzia- 
łu podaje do ogólnej wiadomości, że 
dnia 20 stycznia 1929 r. o godz. 11 
przed poładniem w lokalu oddziału 
Wileńskiego Legji Inw. W. P. przy 
ul. Żeligowskiego Nr. 1 m. 17 odbę- 
dzie się Walne Zgromadzenie człon- 
ków Oddziału Wileńskiego Legji In- 
walidów Wojsk Polskich z następu- 
jącym porządkiem dziennym: 1) Za- 
gajenie, 2) wybór przewodniczącego 
Zgromadzenia, 8) sprawozdanie Za- 
rządu Komisji Rewizyjnej i Sądu 
Kol. Oddziału, 4) e nad spra- 
wozdaniami, 5) wybory do Zarządu, 
Kom. Rew. Sądu Kol. i delegatów na 
Zjazd Delegatów w Warszawie, 6) 
wolne wnioski, 

Zjazd zaszczyci swoją obecnością 
rezes Zarządu Głównego dr. T. M. 
ittman. 

Ze względu na ważne sprawy 
oruszane w sprawozdaniach a ma- 

jące na celu zabezpieczenie bytu 
inwalidów W. P. obecność wszys- 
tkich członków jest konieczna, 

— U techników. Dnia 18 stycz- 
nia r. b. w piątek o godz. 8 m. 30 
wiecz w sali Stowarzyszenia Tech- 
ników (Wileńska 33) p, inż. M. Swi- 
dziński wygłosi odczyt pod tyt. 
„Sprawa szkolnictwa zawodowego 
na konferencji w Katowicach*, 

Wstęp dla członków i wprowa- 
dzonych gości bezpłatny. 

— Zebrania tow. „Czuwaj*. W 
dniu 20-go stycznia r. b. o godz. 
8-ciej popołudniu w mieszkaniu 
prywatnem pana Chojnickiego przy 
ul. Kopanica Nr. 12 odbędzie się 
Walne Zebranie członków T.-wa Ho- 
dowców Gołębi Pocztowych „Czu- 
waj”. 

Na porządku dziennym sprawoz- 
danie z działalności za rok 1928. 
Wybory nowego Zarządu i wolne 
wnioski. 

— Wileńskie Koło Związku Bibijo- 
tekarzy Polskich. 18 stycznia 1929 r. 
o godz. 8-ej wiecz odbędzie się w 
Uniw. Bibljotece Publicznej 58 ze- 
branie członków z odczytem d-ra 
Stefana Burhardta p. t. „Wileńska 
Bibljoteka Publiczna na schyłku 
rządów rosyjskich*, 

Wprowadzeni goście mile wi- 
dziani. 

— Zarząd Komitetu Fundacyjnego 
Żłobka Im. Marii prosi swych człon- 
ków o przybycie na Zebranie Li- 
kwidacyjne, które się odbędzie w 
dn. 20 b. m. o godz. 12-ej w Banku 
Ziemskim (Mickiewicza 8, 1-sze 
piętro.) 
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W razie nieprzybycia wymaganej 
ilości członków, następne zebranie 

odbędzie się o pół godziny później 
(o 12 i pół), w tymże lokalu, z pra- 

womocnością uchwał bez względu 
na ilość obecnych. 

Zarząd Komitetu. 

SPRAWY ROSYJSKIE. 

— Święto Jordana. W sobotę 19 
b. m. przypada święto wyznania 
prawosławnego t. zw święto Jorda- 
na, W uroczystościach związanych 
z tradycją udział wezmą żołnierze 
wyznania prawosławnego. O godz. 
10-ej odbędzie się w soborze pra- 
wosławnym uroczyste nabożeństwo, 
KE wyruszy procesja ulicami: 

iłosierną, Baksztą, Wielką i Arse- 
nalską, kierując się nad Wilję, gdzie 
odbędzie się akt poświęcenia wody. 
W procesji udział wezmą orkiestry 
wojskowe. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

— Posiedzenie Komisji Rozjemczej. 
17 b.m. w lokalu Inspektoratu Pra- 
cy odbędzie się posiedzenie Komisji 
rozjemczej dla likwidacji zatargów 
imdywidualnych pomiędzy dozorca- 
mi, a właścicielami domów. 

TEATR i MUZYKA. 
REDUTA (na Pohulance). 

— „Kordjan*. Dziś o godz. 20-ej poemat 
dramatyczny J. Słowackiego „Kordjan. Bi- 
lety w cenie od 50 gr. nabywać można w 
„Orbisie* do godz. 16.30 oraz od godz. 17-ej 
w kasie teatru. 

— „Murzyn warszawski*, Jutro o godz. 
20-ej po raz pierwszy komedja w 3-ch ak- 
tach Antoniego Słonimskiego p. t. „Murzyn 
warszawski”, która w Warszawie cieszy się 
nadzwyczajnem powodzeniem. Bilety sprze- 
daje „Orbis*. 

REDUTA (na prewincji). 

— Dziś w Słonimie komedja J. Sza- 
niawskiego „Ptak*. 

TEATR POLSKI (sala „Lutnia'). 

— „Proces Mary Dugan”. Dziś „Proces 
Mary Dugan*. 

— Występy Karola Adwentowicza i Ireny 
Grywińskiej. Pierwszą sztuką w wykonaniu 
znakomitego gościa, będzie „Sonata Kreut- 
zera* — Lwa Tołstoja. Premjera w piątek 
Partnerką Karola Adwentowicza będzie Irena 
Grywińska, urocza artystka Teatrów Stołecz- 
pick a ostatnio — Teatru Miejskiego w 

odzi. 5 
W środę tygodnia przyszłego wystawiony ° 

będzie „Hamlet* z Karolem Adwentowi- 
czem. 3 

— Teatr Polski dla dzieci. Występ Reizer- 
Kapłan z jej zespołem uczenic. 

Bilety w cenie od 75 ar. już są do na- 
bycia w kasie Teatru Polskiego od 11—9 w. 

RADJO. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ. 

Fala 435 mtr. 

ŚRODA, dn. 16 stycznia. 

11.56—12 10: Transmisja z Warszawy: Syg- 
nał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w 
Krakowie. oraz komunikat meteorologiczny. 
1600 —16.20: Odczytanie programu dzienne” 
go, repertuar teatrów i kin, oraz chwilka 
litewska. 1620 — 16.35: Komunikat Zw. Mł. 
Polskiej. 16.35. —17.00. Muzyka z płyt gra- 
mofonowych firmy B. Rudzki w Warsza- 
wie, ul. Marszałkowska 87 i 146. 1940— 
17.00—17.25. Transmisja z Warszawy. „Stan 
badań* odczyt wygł. dr. K. Górski. 17.25— 
17.50. O „Hamiecie* Szekspira w związku z 
premjerą w Teatrze Polskim — pogadankę 
wygł. dyr. Tadeusz Turkowski. 17.55 — 18.50. 
Transmisja z Warszawy. Koncert w wyk. 
ork. P. R. 18.50—19.15, Audycja — niespo- 
dzianka. 19.15—19 30. Muzyka z płyt gramof. 
fir. B. Rudzki w Warsz., Marszałkowska 87 
1 146. 1930 — 19.55. Kukułka wileńska. 
19.56 — 20.00. Sygnał czasu z Warszawy. 
20.00 — 20.25. Kwadrans akademicki. 20.25. 
Odczytanie programu na czwartek i komu- 
nikaty 20.30 — 22.00. Transmisja koncertu 
wieczornego z Warszawy. 22.00—23.30. Tran- 
smisja z Warszawy. Kotańikaty. P.A: T, 
policyjny, sportowy i inne, oraz muzyka 
taneczna z restauracji „Oaza*. 

Na wileńskim bruku. 
— Usiłował zginąć w nurtach 

Wilji. Na ul. Zygmuntowskiej rzucił 
się do Wilji w celach samobójczych 
niejaki Romuald Boruszko (Kalwa- 
ryjska 11.) Tonącego wyratował 
post. Dalecki. 

— Złodzieje grasują. Ostatniej do- 
by dokonano znowu kilka włamań 
z których notujemy co ważniejsze. 
Z mieszkania Juljana Olnichena wy- 
niesiono garderobę, Edwardowi Hry- 
pińskiemu (Trwała 43) wyniesiono 
bieliznę i garderobę, z przedpokoju 
piekarni Urwanowa przy ul. Wileń- 
skiej skradziono futro na lisach i 
palfo zimowe własność pracowni- 
czek piekarni: Niedzwiedzkiej i Bej- 
narowiczówny. 

— Konf skata „słodkiego* towaru. 
W dniu 14 b. m. wieczorem na dwor- 
cu kolejowym zatrzymano Belę Pes- 
kes (Nikodemska 2), przy której zna- 
leziono kilka kilogramów sacharyny. 

OFIARY. 
Zamiast kwiatów na trumnę ś.p. Sta- 

nisława Szeligowskiego na zakład ociemnia- 
łych składają |. i S$. S. zł.—20. 

W dalszym ciągu na Polską Macierz Szkel- 
ną Stowarzyszenie Oficerów przeniesionych 
w stan spoczynku (Emerytów Wojskowych) 
zł. 100. Na choinki dla dzieci wiejskich 
szkół P. M. Sz. Szkoła Nr. 24 zł. — 8,75. 
Szkoła Nr. 45—zł, 8,37. Bezimiennie zł.—5. 
Razem 122 zł. i gr. 12. 

Strzeżcie się przeziębienia, 
W zimie z jej srogiem powietrzem 

każdy musi zaopatrzyć się w kalosze i 
śniegowce, dla pań zaś, które dbają także 
o elegancję śniegowców, wskazanem jest, by 
przy kupnie żądały wszędzie okazania wy- 
robów.„Quadrat" i przy porównaniu z inne- 
mi z łatwością dojdą do przekonania, 1& 
śniegowce „Quadrat* są naprawdę najbar- 
dziej elegunckiemi, najtrwalszemi, najeie- 
plejszemi w porównaniu z innemi. Jakość 
gwarantowana. 4026 
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SEJM | SENAT. 
Z Komisyj Sejmowych. 

Sensacja na posiedzeniu komisji budżetowej. 

(Tel. od wł. kerespond. ż Warszawy). 

Wczoraj w Sejmie powstała nie- 
spodziewana zupełnie dla posłów 
sensacja, a to w związku z posie- 
dzeniem sejmowej komisji budżeto- 
wej, na której miał być rozpatrywa- 
my budżet Ministerstwa Spraw Woj- 
skowych. Jak zwykle dotychczas, 
ma komisję budżetową przy rozpa- 

> budżetu Ministerstwa Spraw 
ojskowych przybywali bardzo 

cznie przedstawiciele tego resortu, 
by dawać szczegółowe sprawozda- 
mia oraz bronić swego resortu. Tak 
było co roku. Teraz, niespodziewa- 
nie dla wszystkich członków komi- 
sj, stało się inaczej, albowiem nie 
przybył żaden przedstawiciel Mini- 
sterstwa Spraw Wojskowych, a na- 
wet nie zjawili się także, jak to do- 
tychczas było, minister i wicemini- 
ster Skarbu. Jedynie przybył jeden 
z niższych urzędników Mińisterstwa 
Skarbu oraz reprezentanci Najwyż- 
szej Izby Kontroli. Niemniej jednak 
przewodniczący pos. Byrka otwo- 
rzył posiedzenie. Przebieg tego po- 
siedzenia, które zamieszczamy po- 
miżej, przestawia dokładnie nastroje 
i efekt, jaki został spowodowany 
przez nieobecność _ przedstawicieli 
Ministerstwa Spraw Wojskowych. 

Oświadczenie referenta budżetu 
pos. Kościałkowskiego o tem, iż Mar- 
szałek Piłsudski nie przyszle swych 
przedstawicieli do komisji ze wzglę- 
du na to, że obawia się, iż na po” 
siedzeniu mogą zajść przykre incy- 
denty obrażliwego ustosunkowania 
się posłów do oficerów i obrażania 
munduru oficerskiego, odnosi się w 
pierwszym rzędzie do kampanii p. 
Trąmyczyńskiego przeciwko niektórym 
wyższym wojskowym, prowadzonej 
przez niego niemal od wypadków 
majowych i obecnej zresztą prowa- 
dzonej przez niego w formie spotę- 
gowanej. Dowodem tego jest fakt, 
iż w czasie posiedrenia komisji po” 
słowie z B. B. wyraźnie wskazali na 
p. Trąmpczyńskiego, jako tego, który 
spowodował swoją kampanją prze- 
ciwko niektórym oficerom nieprzy- 
bycie przedstawicieli Ministerstwa 
Spraw Wojskowych. 

nieco sennej od niejakiego 
czasu atmosferze sejmowej sensacja 
ta wywołała wielkie wrażenie i oży” 
wione komentarze, co stało się nie- 
mal ośrodkiem dzisiejszych rozmów 
maż posłów w kuluarach sejmo” 

ch. 
Jutro odbędzie się posiedzenie 

komisji budżetowej, na które pra- 
wdopodobnie nie przybędą przed” 
stawiciele Ministerstwa Spraw Woj- 
skowych, wobec tego ciekawem jest 
i budzi powszechne zainteresowanie, 
jak w tej mierze rozwiną się dalsze 
wypadki. 

      
  

Przebieg posiedzenia. 
Na wczorajszem posiedzeniu sej- 

mowej komisji budżetowej sprawo- 
zdawca budżetu M-stwa Śpr. Wojsk. 
pos. Kościałkowski złożył następują- 
ce oświadczenie: 

Oświadczenie posła Kościałkowskiego. 

Marsz. Piłsudski, minister Spraw 
Wojsk., udzielił mi, jako referentowi, 
wszystkich potrzebnych danych, do- 
tyczących mego referatu. Jednocze- 
śnie polecił, aby M-stwo Spr. Wojsk. 
i wszystkie jego „służby oraz depar- 
tamenty jaknajszczegółowiej poin- 
formowały mnie o swoich zamierze- 
niach i pracach, Pan Marsz. Piłsud- 
skt wyjaśnił mi jednocześnie, że je- 
żeli sam nie będzie na komisji bud- 
żetowej i jeżeli nie przyśle swo- 
ich przedstawicieli, to tylko dla- 
tego, że obawia się, iż na posiedze- 
niu komisji mogłyby zajść przykre 
incydenty obrażliwego ustosunkowa- 
nia się do oficera jako takiego i nie 
chcąc wywoływać konfliktu przez 
ostre reagowanie, tak jak tego ho- 
nor oficera wymagałby, nie chce 
być osobiście, jak również przysłać 
swych przedstawicieli na komisję. 

Dyskusja i głosowanie. 

W sprawie powyższej rozwinęła 
się ożywiona dyskusja, w której za- 
bierali głos przedstawiciele wszyst- 
kich !stronnictw, reprezentowanych 
w komisji. W konkluzji przystąpio- 
no do głosowania nad zgłoszonemi 
wnioskami. 

Przewodniczący pos. Byrka pod- 
dał pod głosowanie wniosek posła 
Czetwertyńskiego o odroczenie posie- 
dzenia komisji budżetowej, z powo- 
du nieobecności zastępców ministra 
Spraw Wojsk. Wniosek ten upadł, 
gdyż głosowało za nim tylko 4 po- 
słów. Przystąpiono do głosowania 
nad wnioskiem posła Wožnickiego, 
Wywiązała się dyskusja co do roz- 
dzielenia tego wniosku na części. 

Podzielono go i zmodyfikowano 
w ostatecznem brzmieniu jak na- 
stępuje: 

„Część 1) Komisja stwierdza, że 
obrady komisji nie dały nigdy po” 
wodów do stwierdzenia, jakoby w 
czasie jej rozpraw nastąpiła jaka” 
kolwiek obraza armji*. Ta część 
wniosku została przyjęta 12 gł. prze” 
ciwko ||. 
E* Druga część wniosku: „Komisja 
nie przyjmuje do wiadomości zako- 
munikowanych przez referenta pos. 
Kościałkowskiego motywów nieobec- 
ności zastępców ministra Spraw 
Wojskowych". Ta część wniosku 
przeszła 13 głosami przeciwko 8. 

Trzecia część wniosku: „Komisja 

Od dnia 16 do 20 stycznia 1929 r. włącznie będą wyświetlane filmy: 
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Z OSTATNIEJ CHWILI. 

Kongres liteskiej partjichrześcijań- 
sko-demokratycznej. 

Gorzkie słowa pod adresem rządu Woldemarasa. 

KOWNO, 15. 1. Pat. Wczoraj, 
od godz. 10 rano do 9-ej wieczorem 
toczyły się obrady kongresu  partji 
chrześc'jańsko-demokratycznej Brało 
w nim udział około 350 osób. Kon- 
gres przeistoczył się w wielką mani- 
festację chrześcijańskich demokra- 
tów. 

Były minister finansów dr. Kar- 
welis wygłosił referat, w którym 
między innemi wyraził nadzieję, że 
chrześcijańscy demokraci z czasem 
doprowadzą kraj do ponownej demo- 
kratyzacji ustroju prawnego. 

Były prezes rady ministrów i 
minister spraw zagranicznych dr. 
Bistras zajął się omówieniem litew- 
skiej polityki zagranicznej i wew- 

nętrznej w ciągu ostatnich dwóch 
lat. Między innemi przypomniał, że 
Litwa ze względów politycznych na- 
wiązała ścisłe stosunki z dalekiemi 
Włochami, jakkolwiek żadnych ko- 
rzyści gospodarczych ani politycz- 
nych z wyjątkiem orderów związek 
ten dać Litwie nie może. 

Litwa stara się pczyskać przy: 
chylność i protekcję Z. S. R. R,, ale 
to się jej nie udało. Rosja Sowiecka 
w roku 1927 zalecała Litwinom iść 
na spotkanie Polsce i dojść z nią do 
porozumienia*, Litwa szuka również 
oparcia w Niemczech, tak samo jed- 
nak bezskutecznie, gdyż Niemcy sa- 
me mają wiele kłopotów. 

Jeżeli chodzi o konflikt litew- 

w interesie obrony państwa przy- 
stępuje do obrad nad budżetem Mi- 
nisterstwa Spraw Wojskowych. Gło- 
sowanie nad tą częścią wniosku zno- 
wu podzielono, mianowicie naprzód 
głosowano nad tekstem": Komisja 
przystępuje do obrad nad budżetem 
Ministerstwa Spraw Wojskowych”, 
który przyjęto, osobno zaś głosowa- 
no nad słowami: „W interesie obro- 
ny państwa". Słowa te również u- 
chwalono 14 głosami. 

Następnie przewodniczący zarzą- 
dził przerwę 10 min. Po przerwie 
przewodn. pos. Byrka omówił jesz- 
cze sprawę wniosku o zmianę regu- 
laminu sejmu w przedmiocie zgła- 
szania wniosków budżetowych. Vos. 
Hołyński postawił wniosek o ponow” 

ny wybór podkomisji dla zbadanie 
sprawy dostaw podkładów drzew- 
nych dla Ministerstwa Komunikacji. 
Na wybór podkomisji zgodzono się. 
Na tem posiedzenie odroczono do 
dziś godz. 10 m. 30. 
Posiedzenie Komisji Spraw Zagra- 

nicznych. 

WARSZAWA, 15. 1. Pat. Sejmo- 
wa komisja spraw zagranicznych 
pod przewodnictwem pos. Radziwiłła 
ratyfikowała szereg konwencyj mie- 
dzynarodowych. Następnie p. mini- 
ster Spraw Zagranicznych Zaleski 
wygłosił expose o międzynarodowej 
sytuacji politycznej, 

Po przemówieniu p. ministra Za- 
leskiego posiedzenie komisji odroczo- 
no do przyszłego wtorku. 

Pilenarne posiedzenie Sejmu. 

(Tel. od własnego korespondenta z Warszawy). 

Wczoraj o godz. 5 p. p. odbyło 
się plenarne posiedzenie Sejmu, 
pierwsze po ferjach. Sprawa rewizji 
konstytucji, która dotąd była przed- 
miotem debat komisji regulamino- 
wej i komisji konstytucyjnej — wczo- 
raj przeszła na plenum Sejmu. Kwe- 
stja bardzo zawiła i ściśle prawnicza, 
albowiem dotycząca nie meritum, 
lecz sposobu, w jaki będzie rewido- 
wana przez obecny Sejm, nie mo- 
gła wywołać większego zaintereso- 
wania wśród szerszych kół i jedy- 
nie ograniczyć się musiała do dy- 
skusjj w ramach tych prawników, 
którzy nad tem bardzo ważnem za- 
gadnieniem pracowali w komisjach 
sejmowych. Dlatego też dyskusja, 
w której zabierali głos posłowie Pił. 
sudski, Piasecki, Lieberman, Komar- 
nicki i Winiarski, przeszła bez więk- 

szego wrażenia w Sejmie. Nie zo- 
stała ona zakończona i toczyć się 
będzie na następnem posiedzeniu. 

Drugą kwestją podstawową wczo- 
rajszego posiedzenia, która wzbu- 

dzała większe zainteresowanie były 
echa krwawych wypadków w Żółk- 
wi pod Lwowem. Przedstawiciel 
Selrob, komunizujący poseł Wal- 
nyckij,j domagał się w specjalnym 
wniosku, który starał się umotywo- 
wać z trybuny sejmowej, aby Sejm 
wezwał rząd, by ten pociągnął do 
odpowiedzialności czynniki admini- 
stracyjne, które jakoby miały spo- 
wodować tragiczne wypadki pod 
Żółkwią we wsi Batiatycze, w re- 
zultacie których 4 osoby zostały za” 
bite a 8 rannych. 

Sejm nie przyjął oczywiście te- 
go wniosku Walnyekiego, albowiem 
takie postawienie sprawy przesądza 
zgóry toczące się obecnie śledztwo 
w sprawie tych wypadków i jest 
wskutek tego niedopuszczalne. 

Po wyjaśnieniach wiceministra 
spraw wewnętrznych  „Jaroszyńskiego 
Sejm odesłał wniosek w sprawie 
krwawych wypadków w Żółkwi do 
komisji. 

sko-polski, to z litowskiego punktu 
widzenia jest rzeczą zupełnie obo- 
jętną, czy sprawa ma być poddana 
rozpatrzeniu komisji ekspertów, czy 
też komisji tranzytowo-komunikacyj- 
nej Ligi Narodów. Ustalenie komu- 
nikacji bezpośredniej między Litwą 
a Polską jest tylko kwestją czasu. 
Traktat handlowy z Niemcami za- 
mienia Litwę w kolonję niemiecką. 
Niemiecki Drang nach Osten zyskał 
wiele na tym traktacie. 

Rozpatrując litewską politykę 
wewnętrzną Bistras podkreślił do- 
niosłość praworządności dla małego 
państwa. Państwu praworządnemu 
wszyscy ufają w chwili nieszczęścia 
i może ono znaleźć obrońców. Obec- 
nie panują na Litwie tego rodzaju 
stosunki, że prawie każdy minister 
wydaje ustawy, które często są 
sprzeczie jedna z drugą. Rząd za- 
myka szkoły chrześcijańskich demo- 
kratów, tak samo jak to robili ko- 
muniści, oraz zamierza zwęzić wy- 
dział teologiczny uniwersytetu. W 
systemie podatkowym panuje zupeł- 
ny chaos. Sytuacja ekonomiczna 
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Litwy staje się eoraz trudniejszą, 
gdyż kupuje ona więcej niż wytwarza, 

Następny mówca docent Paksztas 
wygłosił również ostre przemówie- 
nie opozycyjne, stwierdzające, że w 
Litwie wypowiedziana jest wojna 
całemu narodowi, gdyż najmniejsza 
z partyj politycznych walczy ze 
wszystkiemi innemi Jednakże wśród 
tautininków panuje również niezgo- 
da. Faktycznie rządzi zaledwie część 
z nich. Z bardzo ostrą mową wy- 
stąpił Kunigas Bumsza. Przypomniał 
on, .że gdy po raz pierwszy ujrzał 
flagę litewską w Wilnie, miała ona 
wygląd piękny i dumny. Dziś przez 
okna kongresu widzi tę samą flagę, 
ale wydaje mu się ona wyblakłą i 
zbrukaną. Rumsza wzywał do przy- 
wrócenia flagi litewskiej do dawnej 
chwały. Kongres uchwalił rez' lucję, 
w której oświadcza, że partja ehrze- 
ścijańsko demokratyczna nie odstąpi 
od swych zasad i nadal toczyć bę- 
dzie walkę za demokrację, parlamen- 
taryzm i praworządność. Rezolucja 
na ogół nie wiele się różni od rezolu- 
cji, przyjętej przez kongres lan- 
dininków. 

Polityka zagraniczna Rumunii 
Exposć min. spraw zagr. Mironesco. 

BUKARESZT, 15-1. (Pat) Na 
skutek interpełacji, minister spraw 
zagranicznych Mironesco wygłosił 
w lzbie obszerne oxposć o polityce 
zagranicznej Rumunji, przyczem spre- 
cyzował szczegóły rokowań sowiecko- 
polskich oraz stanowisko Rumunji 
w zwązku z tą sprawą. Podkreśliw- 
szy z naciskiem pacyfistyczne ten“ 
dencje polityki rumuńskiej, minister 
Mironesco konkludując powiedział 
co następuje: 

o pierwsze — Rumunja nie po- 
trzebuje odpowiadać na żadne pro- 
pozycje, gdyż żadna propozycja nie 
została jej uczyniona. W swoim 
charakterze państwa sprzymierzo- 
nego z Polską i wyłącznie w tym 
charakterze, a także na prośbę Polski, 
Rumunja sprecyzowała wobec sprzy- 
mierzonego państwa swój punkt 

widzenia. ; ы 
£3 Po drugie — mówił minister — 
stwierdzamy, że protokół, który So- 
wiety zaproponowały Polsce, nie 
jest nowym traktatem, lecz tylko 
środkiem w celu zapewnienia szyb- 
kiego wprowadzenia w życie paktu 
Kelloga we wschodniej części Europy. 

Mówiąc inaczej, jeżeli pakt Kel- 
loga byłby wkrótce ratyfikowany, a 

Rumunja ma zamiar ratyfikować go- 
skoro tylko to będzie możliwe, proc 
tokół, proponowany przez Sowiety, 
byłby bezprzedmiotowy, Jest wię, 
kwestją czasu i sposobności zorjen- 
tować się, czy dla wschodniej Eu- 
ropy lepiej jest wyprzedzić wypad- 
ki, przyjmując protokół sowiecki. 

Interesujące jest, że wszystkie 
państwa, który podpisały pakt, po- 
czyniły pewne zastrzeżenia i że za- 
strzeżenia sowieckie są najliczniej- 
sze i głęboko zahaczają o rozmaite 
klauzule paktu. Tak jest z interpre- 
tacją wyrazu „wojna”, któremu So- 
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wiety przypisują znaczenie o wiele 
szersze, niż to, które jest zwykle 
przyjęte w innych państwach. Wszel- | 
ka akcja zbrojna o charakterze in- 
terwencji, blokady, okupacji zbroj- 
nej, jak również odmowa utrzymy- 
wania normalnych stosunków poko- 
jowych lub proste przerwanie tych 
stosunków podpada — zdaniem rzą- 
du sowieckiego—pod pojęcie wojny. 

\ 
Przyjęcie protokėlu sowieckiego 

mogloby 
že dane panstwo godzi się na taką 
intrepretację. Kwestja wymaga więc 
powažnego zbadania. 

Stanowisko Rumunji jest jasne. Po- 
lityka jej jest głęboko pokojowa. 
Wszelkie jej związki z innemi pań- 
stwami są defensywne i mają na 
celu utrzymanie pokoju. Rumunja 
kilkakrotnie oświadczała, że gotowa 
jest zawrzeć pakt o nieagresji ze 
wszystkiemi państwami sąsiedniemi 
na podstawie poszanowania istnie- 
jących tarktatów międzynarodowych. 
Rząd jest wyrazicielem woli całego 
narodu rumuńskiego, ; 
že Rumunja pragnie dobrych 

ków agresywnych. 

Senat Ś$tanów Zjednoczonych raty- 
fikował pakt Kelioga. 

WASZYNGTON, 15.I. Pat. Senat ratyfikował pakt Kelloga. 
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oświadczając, 
P 

susnków ze wszystkiemi państwami °° 
i nie podejmie nigdy żadnych kro- _ 

  

nasunąć przypuszczenie, 

+, ° (Shangai bound). Dramai w 8 aktach. Sensa- 
d 20 tyc Wo at ant- en-Kjang cyjne przeżycia Europejesyków wśród zbunto- 

wanych kulisów chińskich. W rolach głównych: 
RICHARD DIX i MARY BRIAN. Nadprogram: „Śląsk — źrenica Pelski* dalszy ciąg 3 1 4 akt. Kasa czynna od 
godziny 3 m. 30. Początek seansów od godziny 4-ej. — — Następny program: „MARSYLIANKĄ“. 

Mio MIEJSKIE 
kulturalno- oświat. 

SALA MIEJSKA 
Qatrobramska 5. 

  

    

  

KINO - TEATR DZIŚ ! Wielki współczesny dramat serc, 
« Najnowsze arcydzieło i miłości, zdrady, zbrodni i zazdrości 

ze „Złotej Serji* Polski według Stefana K edrzyńskiego. 
W podwójnej roli księżniczki i córki rybaka JADWIGA SMOSARSKĄ, w rolach głownych Marja Gorczyńska, Jerzy 

» Marr, Krukowski, Walter, Gruszczyński, Justjan i wielu innych. Rzecz dzieje się w pałacach Ks. Zamiity w Warszawio 
Wileńska 38. i ma Polesiu, Łaskawy udział bierze ) pułk Szwoleżerów. Początek o g. 4, 6, Si 10.15. Dla młodzieży dozwolone. 

KINO-TEATR Dziś! Najpotężniejszy film doby obecnej! — — — Dziś! Nujpotężniejszy film doby obecnej! 

„PALIŃIA” OSTATNI ROZKA Rolę główną odtwarza król ekranu, największy 

naa EMIL JANNINGS świata I A Į G 
Mickiewicza 22 Prasa całego świata, a wraz z nią i publiczność przyjęła ten film z niebywałym entuzjazmem. Pocz. 0 g. 4, ost. 10.25, 

KINO DZIŚ! jako Maharadża Lehara i tajemniczy p. X w swę 
p. »gq._* | Poraz pierwszy w Wilnie! Harry Peel najnowszej i najpotężniejszej kreacji w wielkim e 

las Świe najwspanialszym filmie Sensacyjno-SALONOWYM w 12 akt, 
‚ gi 4 Udział biorą: 27 lwów, 16 Jwie, 6 tygrysów, 9 tygrysie, 12 białych 

» towym p. t.: i 12 burych niedźwiedzi oraz niemniej drapieżna, lecz i kusząco 
Wielka 42. ‘ powabna DARRY HOLM Slynny balet „TILLER-GIRLS“ (24baletnic). 

Przy nakręcaniu tego filmu Harry Peel został ciężko raniony o czem mówiła prasa całego świata! 

DZIŚ! po raz ostatni w Wilnie! z Najpiękni tświata w KINO gari" Rudolf Valentino. wyci" ostatniej przedśmiertnej kreacji 
dramat w 8 aktach. Scenarjusz opracował HANS KRALY posiłkując 
się fragmentami z powieści ALEKSANDRA PUSZKINA. W rolach Kata- 

U 

„Czarny Orzeł rzyny — ŁOUISE ORESER, Massa Trojękutówa — VILMA BANKY. 
W sobotą i niedzielę i w dnie świąteczne od godziny 1-ej do 4-ej. — Ceny od 40 groszy. 

LUX 
Mickiewicza 11. 

    
KINO m a S a ai boro kajedo) utracjuszi. — — — — — — Dziėt 

; obie: reślonych pragn ch. i wrzące, 
W A N D A s a Getatato aretdsielh bosko Piażkój A B ar b ar Yy i a M arr 

SZÓSTY ZMYSŁ KOBIETY (Sunin) szyny getolysons Iranas 
Wielka 30. kobiety wampirzycy o dwukrotnej dussy. W rlo. zł. Barbara la Marr amant, Antonio Moreno i urocza Clara Bow. 

Kino, Kolejowe Dziś! C ł ° k b 2 ” dramat sensacyjuo-salonowy w 10 aktach. 
Wielk: W roli głównej ulubieniec publiczności OGNISKO | ses. ZŁOWIE ez nerwów HARRY PEEL | 

(obok dworca 

kolejowego). 
Obraz o bardzo ciekawej i silnie denerwującej treści. — —  Nadprogram: Ciekawa komedja w 2-ch aktach. 

Początek sesnsów o godzinie 5-ej, w niedzielę i święta o 4ej popołudniu. 

DZIŚ! „KINO-TEATR w 12 aktach według powieści 
Wielki dramat 

. ° 
3 « K ež k M głośnego pisarza rosyjskiego Lermontowa 

SNIATOWID erotyczny SI nicz a ar „WSPÓŁCZESNY BOHATER* 

s W rolach głównych artyści Moskiewskieh Teatrów: MH. CZARSKA, T. BOLKWAZE, B. BIELECKA i inni. 

Mickiewicza 9. | Piękna treść, bardzo ciekawe zdjęcia natury Kaukazkiej. Film pełen emocji i o wielkich walorach artystycznych.   
O ———- — 

| ECOLE PIGIER de PARIS | 
pensjonat dla mlodych panien w pobližu | 
Paryža (20 min.) Dobre odžywianie, šwieže | 
powietrze. Avenue 11, Novembre 18. LA VA- | 

handlowošč 
3682. 

INSTITUT de BEAUTĖ (Kėva-Paris) | 
Masaž twarzy. Usuwanie zmarszczek. Leczenie wad cery.  Elektryzacja. 

Mickiewicza 37 m. 1, tel. 657. W.Z.P. 57. 4641 į RENNE (Seine). Stenografja, 
Garni Šis uj i język francuski, 
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KORZE ojojojejojojojojojoloj z 

: DRUKARNIA | £7 
El 2 @ 

E ——= 1 == Z 

i INTROLIGATORNIA 
E я z 
8 Wilno, Ś-to Jańska 1, tel. 3-40 
a Dzieła książkowe, druki, książki dla Urzędów Pań- Firma istnieje 
El stwowych, Samorządowych, Zakładów Naukowych. od 1907 roku 
E Bilety wizytowe, prospekty, zaproszenia, afisze 
E i wszelkiego rodzaju roboty drukarskie. 

5 DRUKI JEDNO i WIELOKOLOROWE. 
a OPRAWA KSIĄŻEK, 
s PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE. 
[ofojoj-fojojojojojofojofojofojofofojejofofojojofojojajojojojojojnjojojojojojejoj ojojojojojojojoj 

Podziękowanie. 
Tym wszystkim, którzy nieślinam w ciężkich 

chwilach zgonu niegdźałowanej pamięci Męża i Ojca 

naszego $. p. Stanisława Maurycego Szeliga Szeli- 
gowskiego pociechę, składamy tą drogą podzięko- 
wanie. W szezególności dziękujemy najserdeczniej 

za nieocenioną żyezliwość ks. kanonikowi Milkow- 
skiemu, Przew. Duchowieństwu Ks. Ks. kapel. Śle- 
dziewskiemu, prob. Hryniewskiemu i Lubasowi, 
JWP.JWP. Wojewodzie Raczkiewiezowi, Delegatowi 
Prokuratorji, Gen. A. Kopciowiy Mec. St. Węsław- 
skim, Radcostwu Krygiczom, W. Hulewiczowi, J. Bo- 

gobowiczowi i J. Gregorowi. Niemniej szczerze i 

prawdziwie wdzięczni jesteśmy dawnym współpra- 

cownikom zmarłego, a to JWP.JWP. Prezesowi 
Dyrekcji Poczt w Wilnie inż. J. Żółtowskiemu, Na- 
ezelnikowi wydziału D-rowi Wł. Korskiemu za 
prawdziwie koleżeńskie przemówienie, Chórowi 
pocztowemu z inż. P. Juszkiewiczem na czele, ar- 
tystom W. Hendrychównie i A. Ludwigowi i wszyst- 

kim pp. urzędnikom resortu pocztowego w Wilnie— 

w szczególności JWP. JWP. M-rowi W. Wierzbiń- 
skiemu, Dr. A. Wiatrowi, Naczel. J. Giecewiczowi i 

za okazane współczucie w smutnych chwilach na- 

szego życia. 
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KORNECISTA 
student, gra również na 
pianinie, poszukuje zaję- 

cia w zespole. 
Oferty sub „kornecista* 
do Administracji „Kurjera 
Wileńskiego". 108 0 

Żona, Synowie i Rodzina. 

POŻYCZKI 
niskoprocentowe 

załatwia szybko. 137 

Dom H,-K. „ZACHETA“ 
Mickiewicza 1, tel. 9-05 

  

      

  

drewniany o 6 miesz- 
kaniach, placu 3808ąż- 
ni sprzedamy zaraz za 
2.500 dolarów. 136 

Dom H.-K. „ZACHĘTA*, 
Mickiewicza 1, tel. 9-05.       

E ZGUBY E 
ADBDBOCADDODAEORA 

W ezasie pożaru zestały 
zaginione: dowód osobisty, 
wydany przez Starostwo 
Lidzkie w roku 1924 za 
Nr 1507 i książka wojsko- 
wa, wydane przez P.K.U. 
Lida na imię Chaima 
Orżechowskiego, unieważ- 
niają się, 150 

i upowaž- Zgubione nienie na 
prawo korzystania Z ra- 
dja wydane przez Urząd 
Pocztowy Wilno I za Nr 
8337 na imię Aleksandra 
Budrys-Budrewicza, unie- 
ważnia się. 152 

ZANKOGUSNENUNNNE 

a INFORMATOR @ 
£ GRODZIENSKI Ė 
ABEDARABOWOABEOBAG 

M. Miszewska 
LEKARZ - DENTYSTA 

przyjmuje od д. 9 do 11 
i od 4 do 6-ej. \ 

Grodno, ul. Kołożańska 8. 

   
    

      
      

Kapelmistrz 
DRUSKIENIKI 

23 Baon K.0.P. poszukuje 
wykwalifikowanego i u- 
zdolnionego do samodziel- 
nego prowadzenia orkie- 
stry wojskowej, kapelmi- 
strza w stopniu starsze- 

go sierżanta, 
Oferty składać pod adre- 
sem: 23 Baon K. 0.P. 
Druskieniki. 117-0 

  

usuwa natychmiast | 

PINOMETHYL 
i chroni od Kataru, 
Influencji i Grypy. 

Cena zł. 1.75. 

Ustalona przez Min. 
Spr. Wewn. Nr Reg. 

1198. 
Do nabycia w aptekach 

149 

SOBEABDECACZAOCEE 

Akuszerki 
ВЮБЕМЕН ЕИ ЕЕЕ СЕ 

Akuszerka 

Marja Arena 
przyjmuje od 9 rano 
do 7 w. ul. Mickie- 
wicza 30 m. 4, W. Zdr. 
Nr. 3093. 112 

  

      
  

WĘGIEL i koks 
lombowa- RAQOBOWO Ol3Z I0NNOWO "nek wozach 

M.DeulrWilnie 
JAGIELLOŃSKA 3-6, tel. 811. 
SKŁAD: Poiski Lloyd, Słowaekiego 27, 

tel. 279,    
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DOKTÓR MEDYCYNY 

A. GYMBLER 
CHOROBY WENERY- 

CZNE i SKÓRNE 
Elektroterapja, Diater 
mia, Słońce górskie, | 

Sollux. 2 

Mickiewicza 12 
róg. Tatarskiej. - 

Przyjmuje 9 — 2 1 5— 7. 

DOKTOR 

D.Zeldowicz 
choroby weneryczne, Sy- 
filis, narządów moczo- 
wych, od 9—1, od 5— 8 

wieez. 

Kobieta-Lekarz 22 

Dr. Zeliowiczowa 
kobiece, weneryczne, na- 
rządów moczow. od 12—2 

1 ой 4 — 6 
ul. Mickiewicza 24, tel. 

277. W. Zdr. Nr 152. 

EHEZGPSCTEGE SKYZZYCZETZE 

Popierajcie | 
Ligę 25 

Morską i Rzeemą || 
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