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PRENULERATA: miesięczna 4zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł.4 gr. 53,
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Teresy Hr. Moriconi
odbędzie się nabożeństwo żałobne w kościele Dominikańskim o godz. 9-ej

O czem zawiadamia r

  

GAT 5 OBA IEA SEA SIDE
którzy okazali nam tyle serca i współczucia w nieodżaiowa-

nej stracie męża i ojca
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Wszystkim,

 

  

   WARSZAWA, 31.12. (Pat.). —

Dziś o godzinie 11 przed połud-

niem powrócił ze Spały do Sto-

Zaprzysiężenie
WARSZAWA, 31.12. (Pat.). —

Dziś o godzinie 13-ej Pan Prezy-
dert Rzeczypospolitej odebrał na
Zamku przysięgę od członków

Składa Szanownym Klijentom
JAjencja „Polkres*, Wilno, Królewska 3, tel. 17—80.

powrót do stolicy p. Prezydenta.
licy Pan Prezydent Rzeczypospo-
litej.

nowego rządu.
nowomianowanego rządu. (lczest-
niczyli w tym uroczystym akcie
wszyscy ministrowie z prof. dr.
Kazimierzem Bartlem na czele.

Statek polski w niebezpieczeństwie wzywa

pewien sukces.0 Požyczka zaciąg-
nięta w roku 1927 była potrzeb-
na, a choć nie jest tania, choć
nie okazała się pożyczką „kluczo-
wą”, jest pozycją dodatnią w go-
spodarczym bilansie sanacji. Nie
jest natomiast jej wyłączną za-
sługą. Umożliwiła ją misja Kem-
merera. A Kemmerer (niektórzy
o tem zapominają) przyjecha! do
Polski pierwszy raz na zaprosze-
nie rządu koalicyjnego w grudniu
roku 1925. Ponownie zaprosił go
potem minister J. Zdziechowski.

Najważniejszy jest jednak punkt

 

  

 

na ul Kasztanową 5 m. 2

CHOROBY WEWNĘTRZNE
prryjmaje 10—12, 6/,—8 670—0
EAiBTA TTT STTATA TEST

ad dochodu brutto... narusza
podstawowe zasady zdrowego
opodatkowania".
Dewey zaś pisze:

„ —Jest ogólnie uznane, iż
podatek (obrotowy) nie może
być zachowany w obecnej for-
mie. Można uczynić zarzut o-
becnemu systemowi podatko-
wemu, że w rzeczyistości nie
sprzyja on rozwojowi dużych
przedsiębiorstw... Polski prze-
mysł nie będzie w możności
konkurować z przedsiębiorstwa-
mi zagranicznemi, jeżeli ten-. Šš. P.

JANA DOWNAROWICZA pomocy. ID Nie było rządu, któryby m wzrostu (przedsię-
Ž P A, ' hodnie, wzywając w ten spo- był tak niezależny od dejmu, jak biorstw będzie  hamowana.

a przedewszystkiem Przewielebnemu Duchowieństwu, Prezesowi Izby opa i pomo A rząd pomajowy. Nie było więk- Zbyt wysokie opodatkowanie
Skarbowej panu  Ratyńskiemu, Współpracownikom, kierownikowi chóru

„watńi panu prof. Janowi Leśniewskiemu, doktorom, krewnym, znajomym
i wszystkim tym, którzy brali udział w pogrzebie, tą drogą składają ser-

deczne Bóg zapłać  
Żona i Dzieci.

 

Kursy Koeduk. im. PIOTRA SKARGI
Wilno, ul. Mickiewicza 22, (lokal gimn. Dzięcielskiej)

przyjmuje wpisy do klasy IV, V, VI, VII i VIII-ej.

Nauka w godzinach popoludniowych.

Program gimnazjum państw. Informacje na miejscu.  743—s4  
 

ŻYCZENIA NOWOROCZNE
= Składa Szanownym Klijentom i posiadaczom znakomitych akumulatorėw

fabryki „PETEA% w Białej, Przedstawiciełstwo w Wilnie
firma: MICHAŁ GIRDA, Szopena 8, tel. 16—72. —00   
 

Zarząd Cechu!

 

dent agencji Havasa Quimper do-
nosi, że zagrożony rozbiciem w
okolicach Penmarck  trójmaszto-
wiec wywiesił flagę polską. Przy-
puszczalnie jest to statek „Po-
morze". Statki ratownicze przy-
były już przed 24 godzinami, jed-
nakże wobec burzliwego stanu
morza nie mogą się zbliżyć do
zagrożonego okrętu. Okręt ten
jest zakotwiczony, powoli jednak
fale unoszą go ku skałom. Ostat-
niej nocy załoga statku zapaliła

cy.
BREST, 31. XII. (Pat). Wobec

dalszego trwania gwałtownej bu-

rzy trójmasztowiec polski, znaj-

dujący się w pobliżu skał Pen-
marck, jest w dalszem niebez-
pieczeństwie. h

Holenderski holownik oraz je-

den ze statków ratowniczych, któ-

re pośpieszyły trójmasztowcowi z

pomocą, nie mogły jeszcze przy”

stąpić do akcji, mającej na celu
ratowanie 12 członków załogi.

Przywódcy ruchu hinduskiego zostali
aresztowani.

AMSTERDAM, 31.12. (Pat.). —
Według doniesień z Batawji,
wszyscy główni przywódcy hin-

duskiego ruchu nacjonalistyczne-
go zostali aresztowani.

Rozruchy bezrokatnych w Kcionii.

szych możliwości naprawy i u-
mocnienia poprzedniej, na gwałt,
pod znakiem alarmu prowadzo-
nej, a załem nieraz tandetnej ro-
boty w zakresie skarbu, jak za
rządów J. Piłsudskiego iBartla.
Tu była pełna swoboda rzutów i
dlatego tu jest odpowiedzialność.

By nie być posądzonym o
stronność, odwolam się do sądów
obcych w tej sprawie.

Prof. Kemmerer w swojem
sprawozdaniu o położeniu gospo-
darczem w Polsce pisał w roku
1926, co następuje:

„ — Ustawa z 15 kwietnia
1923 (o podatku gruntowym) u-
stanawia system  progresyw-
nych i degresywnych stawek...
Ten rodzaj podatku gruntowe-
go ustanowiony został ze wzglę-

przemysłu tamuje eksport... Re-
farma podatku obrotowego i
dochodowego w odniesieniu do
produkcji musi być jaknajszyb-
ciej rozpoczęta”.
Moglibyśmy przechodzić tak

punkt po punkcie zalecania tych
neutralnych fachowców. Wystar-
cza chyba te -dwa zasadnicze
zresztą przykłady. Wskazują z ja-
kim to pośpiechem i radosną
twórczością pracuje się w Polsce
nad usunięciem zła, uznanego
jednogłośnie przez ludzi bezstron-
nych i fachowych.

Nasi wodzowie przypominają
Kutuzowa pod  Borodinem w
„Wojnie i Pokoju” Tołstoja: sie-
dzi, drzemiąc pod namiotem, i
bierrje przyjmuje meldunki. Wie-
rzy, w. fatalizm Wynik bitwy juź
ito] pin w księdze przezna-i i ini ini j j dów raczej politycznych niż„„Ausinikėu i wędlinarzy w Wilnie | Ztzedia KOWOROCZKE pasl Aina qe o NORA fiskalnych Agtcja, któr zna. czej Preznaczenie jest Jego

SZA okazji Nowego Roku tą drogą SZANOWNY Śwym kiijentom A lazła swe ujście w powyższych bożkiem. (I nas:też fachowość,

składa najserdeczniejsze życzenia przesyła BERLIN, 31.12. (Pat.) Wczoraj gmach ratusza, w którym odby- przepisach, rnoże być uważana logikę, czyn zastępuje wiara w

Zarządowi Związku dm m Biuro Reklamowe wieczorem doszio na ulicach Ko- wało się właśnie posiedzenie ra- jako symptomatyczna i ujaw- bożki. Wynik naszej „bitwy już

Wilna, Wszystkim Cechom Wileń- my! lonji do krwawych starć między dy miejskiej. Policja musiała użyć niająca głęboko zakorzenione kac? zapisany na niebie.

skim oraz Członkom i Sympaty-
kom Cechu Rzeźników i Wedli-

niarzy w Wilnie. 972
dleldna GradowSNiEqO |

w Wilnie, Garbarska I. fal. 62

CENTRALA
OPIEK RODZICIELSKICH

3 stycznia 1930 r. otwiera wWilnie

BURSĘ dla uczniów średn. zakł.

naukowych. Informacje o warun-

PODZIĘKOWANIE.
Towarzystwu WileńskiejKolonji

w szczególności p. Stanisławowi
Kryszczukajtisowi, Dyrekt. Wydz.
Rachunkowego P.K.P. za złożone
na moje ręce 50zł. dla dzieci naj-
biedniejszych szk. powsz. Ne 23.
Składam na temmiejscu serdeczne SĄ PINB okay: barcy,

 

„Bóg zapłać**
2 Anna Michelowa, kierown. szkoły.

Ostrobramska 25-17, tel. 10-17.9305-

bezrobotnymi, demonstrującymi
pod kierunkiem komunistycznych
agitatorów, a policją. Demon-
stranci usiłowali _ zablokować

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KRYZYS G0SPO-

pałek gumowych do: rozpędzenia
opornych, przyczem wiele osób
zostało poważnie ranionych. Hresz-
towano kilkanaście osób.

DARCZY.
Dr. Oskar Lange, asystent

Uniw. Jagiellońskiego, zestawił w
poważnej swojej pracy p.t. „Kon-
junktura w Polsce, wįlatach 1923—
1927” (wydanej przez Akademję

skiego. Główną zasługę ma w tym
okresie minister Jerzy Zdziechow-
ski. Ci przedewszystkiem wytwo-
rzyli warunki, które umożliwiły to,
że ogólno-europejska pomyślna

zło tego podatku, tak, jak sto- |
stowany on jest obecnie”.
Charles S. Dewey zaś, dorad-

ca finansowy rządu polskiego, pi-
sze w roku 1929, co następuje:

„ = Bezpośredni podatek
gruntowy jest nierównomiernie
rozdzielony między właścicieli
wielkich i małych gospodarstw.
Posiadacz. wielkiej własności
podlega progresywnym  staw-

„kom powszechnego podatku
' dochodowego, opłaca podatek
gruntowy w zależności od po-
siadanej przestrzeni, przyczem

Adam Heydel.

Dradze wiadomości.
P. Rachum Sokołow skta-
fe da wizyty.
WARSZAWA. 3i.12. Prezes

ministrów p. Bartel oraz minister
2 wewnętrznych H. Józew-
ski przyjęli w dniu dzisiejszym
Nachuma Sokołowa, prezesa eg-
zekutywy „międzynarodowych or-
ganizacyj sjonistycznych.

"Tm ABE WO OD ADMINISTRACJI Umiejętności w zbiorowym tomie konjunktura mogła i do Polski nie bierze się pod uwagę wy- raktat polsko-bułgarski.
ja sr 2 Ned. ŚLNEDYKI DHL: SK | czas odnowić prenumeratę  „Przewroty walutowei, gospodar- | przeniknač. sokości dochodu od inwesto- WARSZAWA, 31.12. (Pat.) —/$Ł asystent Kliniki Uszno + Gardlanej : cze po wielkiej wojnie”, Kraków, Pomyślna konjunktura trwała wanego kapitału, nadto ponosi 31 b. m. podpisany został

U. S. B.
powrócił

Choroby: uszu, nosa i gardla wady
mowy i głosu

Ordynuje od 5 — 6 pp.
940—s4

na miesiąc STYCZEŃ

Zapisujcie się na członków
Polskiego Czerwonego Krzyża,Sw. Jańska 11 m 2.

 

| WIĘKSZOŚĆ KOMISJI SENACKIEJ PRZECIWKO
MARSZ. SZYMAŃSKIEMU.

LH (Telefonem od własnego korespondenta).

"<" WARSZAWA. Na wspėlnem posiedzeniu senackich komisyj re-
Sulaminowej i prawniczej 11 senatorów, wchodzących w skład stron-
Nictw opozycyjnych i BB., wyraziło opinję, że przesilenie rządowe

hie może usprawiedliwiać przerwy w określonem terminie

Prekluzyjnym 30-dniowym.
Drugą opinję reprezentowali sami członkowie BB w liczbie 9-ciu.

a opinja szła po linji interpretacji marsz. Szymańskiego.

Odwołanie posiedzenia Senatu.
(Telefonem od własriego korespondenta). .

sė WARSZAWA. Marszałek Senatu Szymański odwołał posiedzenie
naa" Wyznaczone na 2 stycznia, wyznaczając jednocześnie termin

tępnego posiedzenia na 15 stycznia rb. ,

Wyjazd delegacji polskiej do Hagi.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Wczoraj we wtorek wyjechała do Hagi delegacja
polska na konferencję haską.

Nominacje.
(Telefonem od własnego korespondenta).

zast WARSZAWA. Gen. Sławoj Składkowski mianowany został l-ym

SPC4 Wice-mėnistra spraw wojskowych na miejsce gen. Zarzyc-
ki A s ž S EN
a £go, którego mianowano generałem do zleceń I-go wice ministra
Praw wojskowych,

Nowy wojewoda wołyński.
(Teleionem od włashego korespondenta).

go WARSZAWA. Dyrektora gabinetu premjera, p. Paciorkowskie-

* mianowano wojewodą wołyńskim.
mmww OW

1928) cyfry i daty, odnoszące się
do falowań naszego życia gospo-
darczego.

Ustala przebieg konjunktury
w Polsce i stwierdza, że fala de-
presji ekonomicznej kończy się z

końcem roku 1925.
— „ Momentem przełomowym, od-

kąd rozpoczyna się poprawa dla po-

szczególnych przemysłów, są następu-
jące miesiące:

dla premysłu mineralnego—styczeń

1926; |
dla przernysłu metalowego-—maj1926;
dla przemysłu chemicznego—sty-

czeń 1926;
dla przemysłu włóklenicznego—sty-

czeń 1926;
dla przemysłu papierniczego — gru-

dzień 1925;
dla przemysłu skórzanego—styczeń

1926;
dia przemysłu drzewnego—listopad

1925;
dla przemysłu «budowlanego—sty-

czeń 1926".

" Magiczne działanie „maja”
trudno zatem dostrzec. Rewindy-
katorom zasług rządów pomajo-
wych możemy darować przemysł
metalowy. Niech się cieszą.

Dla ustalenia jednak najogól-
niejszego poglądu decydująca jest
data, od której zmniejsza się ilość

bezrobotnych. Otóż wzrost zatru-
dnienia zaczyna się od lutego
1926 r. Tym, którzy wyobrażają
sobie, że to przeczucie sanacji
już w lutym spowodowało popra-
wę gospodarczą, musimy rozwiać
złudzenia. Dr. Lange stwierdził,
że analogiczny był przebieg wy-
padków w całej środkcwej Europie.

Ustaliliśmy, że zasługaza chwi-

lową poprawę życia gospodarcze-
go nie przypada w udziale sa-
nacji. Jeżeli gdzie jej szukać, to

raczej u tych, którzy w. latach

poprzednich wyrwali nas z toni
inflacji markowej i u tych, którzy

mieli poprawić błędy tamtego
wielkiego dzieła Władysława Grab-

1594.83

do końca 1927 roku. Od tego
czasu zaczyna się ponowne osła-
bienie, które przechodzi w po-
czątku 1929 roku w coraz głęb-
szy i ciężki kryzys gospodarczy.
Rządy sanacji miały trzy lata
czasu przed sobą, które winny
były wykorzystać dla utrwalenia
odziedziczonego pomyślnego sta-
nu, dla złagodzenia nadciągają-
cego przesilenia. Miały swobodę
ruchów, pełnię władzy, spokój
społeczny; miały zatem wszystkie
możliwości wykorzystania tego
czasu.

Co w tym okresie zrobiono?
By odpowiedzieć na to pyta-

nie, trzeba sobie zdać sprawę, w
jakich punktach rząd może wpły-
wać dodatnio na życie gospo-
darcze.
W zasadzie są takie punkty

trzy: ;
1) racjonalna polityka celna,
2) uporządkowanie spraw pie-

niężnych,
3) właściwa konstrukcja skar-

bowości i podatków.
Punkt pierwszy jest, trzeba to

stwierdzić, szczególnie w Polsce
trudny. Racjonalne byłoby stop-
niowe obniżanie ceł. Rządy po-
majowe posziy w odwrotnym kie-
runku. Trzeba przyznać, że były
w tym punkcie szczególnie skrę-
powane, więc z tego błędu nie
należy im robić zbyt poważnego
ogólnego zarzutu. Popychała rząd
do eksperymentów  etatystyczna
tendencja ekonomistów 1 bryga-
dy. Skutki tych eksperymentów
widzimy w zakresie polityki zbo-
żowej. Obecne fatalne położenie
rolnictwa jest niewątpliwie w du-
żej części ich skutkiem. Nie da
się zwalić odpowiedzialności w
całości na hyperprodukcję zboża.
W punkcie drugim odniesiono '

Adetuvos pr

Gent Bibjloią.
teg: + /k JĄ

AAS
 

większą część ciężarów z tytu-
łu podałków samorządowych.
Z drugiej strony drobny właś-
ciciel nie opłaca naogół pe-

datku dochodowego..."
Kemmerer pisał:

„ — Stosowanie progresyw-
nych i degresywnych stawek
przy opodatkowaniu ziemi po-
winno być zaniechane*.
A Dewey pisze w trzy lata

potem: i
„—Ważnem posunięciem w

dziedzinie naprawy tej sytuacji
byłoby zniesienie progresji w
stosunku do wielkiej własności,
a degresjj w odniesieniu do
drobnych gospodarstw*.
Kommerer pisał:
„Misja uważa podatek od

dochodu brutto, czyli od obro-
tu, za nieodpowiedni sposób o-
podatkowania handlu. Podatek

D
w Warszawie traktat koncylja-
cyjpo-arbitrażowy pomiędzy Rze-
cząpospolitą Polską a królestwem
Bulgarji.

Uniewažnione wybory pre-4
_zydenta m, Pińska. -.-       

 

BRZEŚĆ n-Bugiem, 31.12. (Pat)
Wo,ewoda poleski unieważnił: ze
zgłędów formalnych ór
eżydenta m. Pińska Chrzanow-

o i naznaczył tymczasowo
anowisko prezydenta p. Ste-
Jordana,  ernerytowanego

įsownikaW. >

Utaskawienie Daudeta.
ARYZ, 31.12. (Pat.) Prezydent
ergue podpisał akt ulaska-

«nia Daudet'a, oraz szeregu
owników i roznosicieli dzien-

i odezw komunistycznych.

 

 

  
  

  

 

Stronnictw
1) broni praw należnych

i zasad katolickich w życiu pub)

2) dąży do utrwalenia i

państwa polskiego;
3) pracuje nad przystoso:

nych potrzeb życia i warunk

niem autorytetu, stałości i

stawy rozwoju sił Naredu i

4) walczy o panowanie 1
5) przeciwstawia się walce

kalizmu, stojąc na grun

tego na własnościPryygą

pracy.
Zapisujcie

   

   

 

  

     

 

arodowe
Katolickiemu w' państwie

nia narodowego charakteru

ioju państwowego do real-

h Polski, nad zabezpiecze-

dz państwowych, jako pod-

a; !

ozkładowym wpływom rady-
odarstwa narodowego, opar-
lowaniu godności i wolności

      

inictwa Narodowego. Se-
świąt i niedziel od godz. 11-ej
ninikańskiej 4 (obok Redakcji

     
     

    
       

    
     

               

  
       

        

          
  
    

   

   
  

  

  

 

         

     
 

   

      

  

  

 

  
     

  
     

  

     

 

    

 

 

       
       

     
  
    

 

  
   
       

 

  

    
  



 

i ci co przyjdą.
W chwili, gdy rok stary od-

chodzi na zawsze, by ustąpić

temu, co dziś się rodzi w jutrznia-

nych blaskach najpiękniejszych

nadziei, najlepszych życzeń—go-

dzi się raz jeszcze rzucić okiem

wstecz, obejmując nietylko ten

krótki stosunkowo przeciąg roku

ubiegłego, lecz także jego po-

przedników. Wszak to, co się

pospolicie „czasem obecnym! zo-

wie, jest w istocie sumą wypad-

ków, wpływów, konstelacyj lat

i epok ubiegłych. Jeżeli zaś cho-

dzi o naszą teraźniejszą teraźniej-

.szość, to, nie licząc oczywiście

* wieków ubiegłych, które nakształt
granitowych fundamentów  iegły

pod gmach odrodzonej Polski,

bezpośredni wpływ wywarły trzy

ostatnie krótkie, ale tak różne,
bo przełomowe, epoki: przedwo-
jenna, czasy wojny i ostatnie,

powojenne dziesięciolecie.

W prasie, zwłaszcza sanacyj-

nej, niejednokrotńie czytało się

zarzuty o owem piętnie, które

na duszy polskiej wycisnęła nie-

wola. Zarzut jest słuszny, tralny,
tylko, że stosuje się przedewszyst-
kiem do tych, którzy z takim

tupetem go wypowiadają. Jakież

bowiem są owe cechy, które

pizejęliśmy od naszych ciemię-

życieli, przymusowo uczęszczając

do ich szkół, uniwersytetów,
kształcąc się na ich literaturze?

Z jednej strony fałszywy, + ro-

syjski, „principjalny“ liberalizm,

nakazujący „nie sprzeciwiać się

złu”, wyzbyć się wszelkiej godno-

ści osobistej i narodowej, poniżać

wszystko co swoje, urządzić o|czy-

sty swój dom na wzór karczmy
przydrożnej, gdzie woino rozbijać

się każdemu przybłędzie, gdzie

gospodarz odegrywa rolę pokor-

nego sługi — z drugiej strony. ró-

wnież rosyjski, wschodni, rabski

bizantynizra... ii

Zdawałoby się, że potężny,

wstrząs wojny światowej wypalił
w duszy naszej rozżarzonem. że-
lazem naleciałości i krosty” cza-
sów niewoli. Jakoż przyznać trze
ba, że wielki egzamin, jakim była
dlą nas wojna, zdaliśmy cum

  

   

 

| sumas „laude: „Przedewsz m
-_mie unieśliśmy się przedwt lie,

nie straciliśmy równowagi, rzy-
mia większość narodu nie poszła

za zwodniczemi hasłami. fałszy-
wego romantyzmu, rozezhała

trzeźwy głos prawdy od złudnych
obietnie i pieśni syrenich.

Trzeźwość ta i równowa
była jednak oznaką wy

duszy narodu, który pod chł
twardą skorupą biernego  pózor-

nie cierpienia zachował żaf we-
wnętrzny — zachował go j

dla własnej sprawy, najświętszyc

uniesień, łęz matek i krwi swych

synów dobrowolnie nie poświęcił

pour le roi de Prusse. Ę

Skoro jednak wybiła wielka

godzina na przeznaczeń zegajze,
naród polski powstał jak jeden
mąż, potężny, krusząc odwięczne

kajdany, piersią swą zasłaniiprzed.

hordami barbarzyńskich najezdców
nie tylko ojczyste rubieże, ale

cały zachód, z jego tysiącietnią

kulturą, wierny tradycjom wiel
kich ojców, tych z pod Wiednia,
Chocima, Lignicy. BRA

Tak potężne wysiłki z

nieczności wywoływać muszą te-
akcję zarówno moralną, jaki

materjalna. Jeżeli kto powie,iż
dziesięć lat już upływa od ctau
wojny, i że czas najwyższy|

zlikwidowanie jej skutków

odpowiemy, co nas pouczac
świadczenie dziejowe. Piszący.
słowa niedawno natrafił na uki
carski z roku 1825 przyzna
dość znaczne ulgi  podatkov
ziemianom,

wojnę 1812 r. A więc po trzyr

stu latach rany zadane prze

wojnę napoleońska były jeszęż:
nie zagojone. ky

Czemże zaś była owaki.

miesięczna kampanja roku 18i2
w porównaniu ze straszliweam

zniszczeniem jakiemu uległa 5j-

czyzna nasza w owych straszny-h

latach 1914—20?. 2

Nie trzeba więc dziwić się, ie“

   

 

  

   
   
    

    

   
   

  
  

 

po chwilowym, szczytnym porywe. =
nastała reakcja, że zmęczenie |;

"pod fundament odradzającego się

išje:gi
apatja ogarnęła większość społ

czeństwa, które pragnie dz
dynie spokoju i względnego
brobytu w zaciszu domowem

nieznajdując go i tam, gdyż nier

go w ojczyźnie. ž

> mienne.

zniszczonym przez

tą, instynktywną
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PRASA
„Gazeta Warszawska”.
„Słynny rząd pułkowników,

powitany w kwietniu przez kon-
serwatystów i rozmaitych pseudo-
faszystów, jako rząd silnej ręki,
rozgrywki, „octroi'', mocarstwowej
myśli myśli i wogule wszelkiej
pomyślności, nie doczekał nowe-
go roku.

Oczywiście nie wszyscy człon-
kowie rządu padli na placu boju:
Leonidasów teraz mało.

Ale straty osobiste są poważ-
ne. Padł sam hetman p. Kazi-
mierz Switalski, podróżnik do
Biarritz i podwójny prelegent z
Filharmonii.

Legt generał Skladkowski, po-
pularny propagator higjeny wiej-
skiej; twórca słynnych posłuchań
starościńskich, „stróż państwa”,
jak się sam nazwał na balu stró-
żów domowych niezwykły opty-
mista, wierzący, że Polsce za
rządów pomajowych jest napraw-
dę — „byczo”.

Runął p. Moraczewski, arcyhi-
pokryta, protektor Harrimana i
autor wykwintnych artykułów po-
litycznych w rodzaju: Bando, cze-
go ty jeszcze chcesz”?

Nie ostał się i p. Car, namięt-
ny „obrońca” niezawisłości są-
dów.

Zabit nawet p.Niezabytowski,
ostatni Mohikanin ery Nieświeża
i Dzikowa.

Straty poważne, to. prawda;
ale—pułkownicy zostali, a pułko-
wnicy to grunt.

Dla nas to, co się stało, to
jest tylko zlikwidowanie pewnych
polityków i części legendy.

Tylko tyle. File dobre i to:
idziemy likwidować dalej.

„Rzeczpospolita“:
„Jeśli się rozejrzymy w odgło-

sach, jakie w całej opinii polskiej
wywołała nominacja nowego ga-
binetu, to wspólna wszystkim
synteza jest jedna: rozczarowanie:
Rozczarowała się olbrzymia więk-
szość społeczeństwa, która w wy-
niku przesilenia trwającego w
gruncie rzeczy rok już cały, ocze-
kiwała, że może przecież teraz
wreszcie bieg rzeczy istotnie
źmient*się "na tepsze.
strony rozczarowali się i ci, któ-
rzy tęsknili do nowych zamachów
i ponad glowami społeczeństwa
roili sobie  jaknajdalej idące
marzenia o radykalnem  rozpra-
wieniu się z wszelką opozycją i
ustabilizowaniu swojej, zarówno
wszechwładzy, jak i odpowiedzial-
ności.

Nowy Premjer poszedł ' po li-
nji „średniej geometrycznej”, wy-
kreślonej między dwiema rzeczy-
wistościami. Z kursu politycznego,
który cała opinja i Sejm jako jej
wyraziciel tak bezwględnie potę-
piły, usunął połowę Ministrów
drugą jednak połowę zatrzymał.
W stosunku do żądań społeczeń-
stwa zrobił jeden krok naprzód
i jeden krok wstecz.

Jedno jest w każdym razie pe-
wne. Ne stosunek między rzeczywi-
stością rzeczywistą i urojoną
większość kraju ma  poglą-
dy mocno od p. Premjera od-

W czasie najbliższym
będzie sporo sposobności, aby

Jest to jednak pokolenie

względnie starsze, w którego du-

szy z pod zgliszcz i popiołów
ko: wielkiej wojny zakiełkowały zno-

wu, jak złe. chwasty, przywary,
grzechy i nalecialności czasów
niewoli.

Na szczęście wolna od tych

chwastów jest dusza naszej mło-

"dzieży, nie została ona dotknięta

trującemi pierwiastkami obcej

nam, wschodniej kultury — mło-
dzież nasza—z dumą to stwierdzić
możemy — jest nasza, szczerze

>olska; narodowa.
idea narodowa nie wyrosła

yprawdzie jak Minerwa z głowy

= w epoce powojennej, nie
orzyli jej także z niczego w

dobie przedwojennej „Popławski i

owski — jest ona odwieczna,
przyrodzona człowiekowi, podob-

"nie jak wiara w Boga, jak miłość

rodzimy, ukochanie ziemi ojczy-
stej, rodzicielki. Zaslugą wielkich
mężów, których nazwiska wspo-
mnieliśmy wyżej, było, że wielką

ox ujęli w

system polityczny, który . rzucili

machu ojczystego.
" Jednakże nacjonalizm naszej

dzisi jszej młodzieży różni się do

- tamtego,

zedwojennego, na którym my

  

Z drugiej *

LADY CREAM
CAZIMI

Idealny podkład pod puder ożywia I
zmiękcza nostóre!nadaje aksamilną
głaciość,chroni od szkodliwegop
wiatru i mrozu, zapobiega pękaniu sk

i podnosi naturalną świeżość cery

 

0 NOWYM RZĄDZIE.
poglądy te znalazły także swój
konkretny wyraz. Frka Noego,
jaką jest nowy Rząd, ma przed
sobą ciężkić przejścia, potop zaś
ciągle przybiera. Jak się po-
wiedzie sternikowi arki z za-
łogą wewnątrz i szukaniem
spokojnej przystani na zewnątrz—
to już jego rzecz. Kraj cały wie,
czego chce, czeka, aby to było
spełnione i w dążeniu do urze-
czywistnienia swej woli bynajmniej
nie osłabnie, ale będzie coraz
bardziej zdecydowany*.

„Kurjer Warszawski".
„Po trzytygodniowym (czy na-

wet dłuższym) okresie przesile-
niowym powstał rząd, stanowiący
mniej więcej kopję, nawet wcale
dokładną, poprzedniego. Parę
zmian osobistych nie nosi żad-
nych znamion  charakterystycz:
nych.

Jakież tedy są widoki, że Sza-
weł stał się Pawłem? Że z tymi
samymi ludźmi i zachowując wia-
rę systemowi, można będzie pra-
ce rządową natchnąć nowym du-
chem?

Tymczasem
aut-aut.

Hasło „współpracy z sejmem*
pociąga za sobą uznanie bez za-
strzeżeń pełnomocnictw władzy
ustawodawczej, zarówno w dzie-
dzinie stanowienia praw, jak
kontroli. Nie znosi ono zadnych
kryterjów subjektywnych. Na żad-
ne widzimisię niema tu miejsca.

Bez takiego punktu wyjścia
nie może być mowy o porozu-
mieniu obu władz państwowych.
Na połowie drogi niemasz żadne-
go rozwiązania.

Zgoda na to. že nie należy
nowemu rządowi utrudniać po-
czątków sceptycyzmem czy wręcz
pesyrnizmem; zgoda, że wypada
czekać na czyny, choćby się nie
widziało, na czem „nowość” tego
rządu polega. File jest także obo-
wiązkiem ludzi, zajmujących się
sprawami publicznemi, widzieć
rzeczy jasno, przedstawiać je
trzeźwo i ostrzegać w porę przed
złudzeniami i fikcjami, przed pró+
bami godzenia wody z ogniem i
peljatywami;-przed przecenieniem
jednego i niedocenianiem  dru-
giego. Szczególniej teraz, w tej
ciężkiej sytuacji, w której kraj
się znajduje, trzeba mówić otwar-
cie i szczerze.

„Robotnik”: *
„W porównaniu z rządem p.

Świtalskiego nowy rżąd robi wra-
żenie pewnego odwrotu od kur-

jest tu wyrażne

su „pułkownikowskiego”, który
tak fatalnie zaciążył nad całym
krajem. ;

file odrazu budzi się: wątpli-
wość, czy ten częściowy przynaj-
mniej odwrót „pułkowników* bę-
dzie trwały, czy nie mamy tu do
czynienia z przejściowem  złago-
dzeniem kursu.

Pod naciskiem opinji, a Zwłasz-
<za demokratycznych jej odłamów
oraz pod wpływem ciężkiej sytu-
acji gospodarczej i dość zagmat-
wanej i niepewnej sytuacji zagra-
nicznej, uczyniono pewien od-
wrót, którego wyrazem jest ga-
binet p. Bartla, Ale pozostawiono
furtkę osobie p. Prystora,

wychowaliśmy się, pokolenie star-
sze; tamten był. mniej realny,
bardziej egzaltowany — dzisiejszy
jest bardziej realny, pozytywny,
wyrosły ze zdrowego egoizmu

narodowego, oparty na granito-

wych zrębach własnej, niepod-
ległej ojczyzny.

Młodzież, wychowana w pol-
skiej szkole, nie pamiętająca cza-

sów niewoli, lub pamiętająca je

z lat najwcześniejszego dzieciń-

stwa, czuje się powołaną do roli

gospodarza i pana we własnym
domu, którego rządy obejmie po

tych, którzy dziś... jutro... odejść
muszą, bo takim jest bieg natu-
ry. Dlatego patrzymy w  przysz-
łość ufni, przekonani, że ster sko-

łatańej nawy ojczystej ujmą ręce

silne i uczciwe,

Cokolwiek rodzący się dziś
rok przyniesie — czemże jest

rok jeden w życiu narodu —
przyszłość naszą będzie, idea
narodowa zwyciężyć musi, gdyż
w niej jest cudowna siła odra-
dzającej się wciąż młodości, siła,

która ożywia zdźbło zbożowe, tam,
pod śnieżnym całunem, by w

chwili właściwej przebiło lodową

skorupę, wzroslo i zafalowalo bo-

gatym plonem: Bogu na chwałę,
Ojczyźnie na pożytek.

J. 0:
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Groch z kapustą i poeta.
O! jakże trugno uniknąć patosu,

Gdy chcesz drżącemi ed wzruszenia usty
Wśród łanów grochu i grządek kapusty,
Budzącej przedsmak wonnego bigosu,

Wygłosić odę lub pean radosny

Na cześć tych meżów, co do pewnej wiosny,

Najwyższy walor wyzwałając z siebie,

Ofiarowują go ojczystej glebie|

Dzięki wysilkom tych ofiarnych ludzi,
Groch i kapusta w całym naszym kraju
Dają dziś taki ogrom urodzaju,
Że to aż zazdrość w Europie budzi.

Nic też dziwnego, że dziś cudzoziemev,

Zwłaszcza zaś nasi „przyjaciele". Niemcy

   
Na widok naszych warzywnych przestrzeni *
Z prżegłupią miną stają osłupieni:

Jak okiem siegnąć — groch albo kapusta...

Wieszęzu, któremu pierś sonetem wzbiera

Nawet przed budą ze znakiem 00 (dwa zera)!

Ty, coś prozodję na gościńce szersze

Wywiódł, pisując trędowate wiersze! !

Oto rozejrzyj się się na wszystkie strony
Choćby po grzędach swej własnej parafji!

Jeślić z radości ciężki szlag nie trafi,

Siędziesz na miedzy, poeto natchniony,

| na grochowo-kapuściany temat

Kropniesz dla głupców radosny poemat, 1
Za co na skroń twą włożą uroczyście — 1
Zamiast wawrzynów—kapuścianeliście...

Iro-Ironides.
(Co trochę inne mają od nas gusta),

mainai aiiii aaa ia aia i a

Stąd wniosek: klasa robotni-
cza winna nadal bacznie czuwać
nad rozwojem wypadków i. być
gotowa do dalszej walki.

Walka nie jest skończona,
walka trwa dalej, O tem nie wol-
no zapominać ani na chwilę".

„Dzień Pokski* (organ kon-
serwatystów).

„Nie pozbawiony podstaw jest
niepokój, że próba prof. Bartla
może stać się tylko okazją do dal-
szego sabotowania naprawy pań-
stwa przez opozycję, a nie dać
żadnych pozytywnych wyników
prócz... zwłoki i jakiegoś kośla-
wego budżetu;
społeczeństwie obawa zwichnię-
cia dotychczasowej linji rządów
na rzecz lewicowych partyj sej-
mowych, które za cenę obietnic.
co do głosowania za Konstytucją,
wywierać będą wpływy na Pań-
stwo”,

Prorządowy „Il. Kurj, Codzien-
ny“ pisze pod adresem nowego
min. spraw wewnętrznych:

„Wobec nowego ministra, cała
niezależna opinia zajmie natural-
nie stanowisko rzeczowe, oczeku-
jąc, jak p. Józewski, człowiek je-
szcze mody, który na szerszej
arenie politycznej mało występo-
wał, wywiąże się z ciężkiego
zadania, jakie włożono na je-
go barki. P. minister Józew-
ski przychodzi z Kresów wcno-
dnich, z województwa  wo-
łyńskiego. | otóż z góry pragnę-
liśmy zwrócić uwagę p. min. Jó-
zefskiego, że opinja społeczeństwa
polskiego domaga się, aby sprawie
Kresów szczególną poświęcono
uwagę. Całe społeczeństwo polskie
pragnie, aby polityka kresowa
polegała na racjonalnej opiece
nad Kresami i nad tamtejszą lud-
nością polską, która jest najbar-
dziej zagrożoną strażą przednią na-
szego narodu. Pod tym względem
grzeszono wiele. Nie było rządu,
któryby nie eksperymentował, a
hasła przesadnego liberalizmu,
które w rezultacie osłabiały ży-
wioł polski, a nie przeciwdziałały

zza, jo 4

Zgrzyty

siek Mk" oboga L

szerzy się też w.

skutecznie nacjonalizmom mniej-
szościowym, wyrządziły nam wiel-
kie szkody. P..min. Józefski, któ-
rego wysiłki i pozytywna dzia-
łalność "w wielu dziedzinach
pracy na Wołyniu podkreślić na-
leży, pod tym bardzo zasadni-
czym względem ulegał często
złudzeniom, którym jednak ule-
gać nie powinien na stanowisku
ministra, jeśli chce, by te ciężkie,
a dla przyszłości państwa tak do-
niosie zagadnienia znalazły właś-
ciwe rozwiązanie".

„Gazeta Polska“ organ pół-
urzędowy, nawiązując do artyku-
łów p. Stpiczińskiego w „Głosie
Prawdy" pisze: į

„Ūdy w kwietniu r. b. zmiana
w skladzie rządu, przeprowa-
dzona wówczas przez Czyn-
niki decydujące, dała opozycji
asumpt do tryumfów i wywołała
z jej strony radosne enuncjacje
o zalamaniach i tarciach wew-
nętrznych w naszym obozie —
gdy pisano o „ostatnich staw-
kach", „decydujących rozgryw+
kach“ i „ostatnich rezerwach” —
odpowiadaliśmy: „Cała sprawa
polega na przekazaniu pewnych
prac rządowych z jednych rąk do
drugich, bez żadnej zgoła zmiany
programu i metod działania. Gdyż
odbywa się to w najściślejszem
gronie ludzi tej samej idei i tego
samego znaku”. (15 kwietnia
1929 r.).

Zaś dnia następnego pisali-
šmy: Nie żadne „ostatnie rezer-
wy” ruszają na front, lecz po-
prostu następuje kolejna zmiana
na posterunkach!

Wspomnienia powyższe czynią
zupełnie zrozumiałym całkowity
spokój, z jakim przyjmujemy
„kolejną zmianę na posterunku”;
ale przekreślają też zgóry wszel-
kie nadzieje, jakie ze zmianą tą
wiąże opozycją,

Niech też opozycja do niko-
go — prócz siebie — żąlu niema,
gdy z nadziei tych nie zrodzi się
nic więcej, tylko jakieś nowe
„niewczesne żale",..

na walnym zjeździe delegatów
Związku Harcerstwa Polskiego

w Warszawie. — Przemówienia p.p. Czerwińskiego i Sieroszew-
skiego. — Kolportaż „Straży nad Wisłę”.

W sobotę 28 b. m. rozpoczęły
się w Warszawie dwudniowe ob-
rady dziewiątego walnego zjazdu
delegatów Związku Harcerstwa
Polskiego. Obrady zjazdu po-
przedziła uroczysta Msza świę-
ta, odprawiona przez księdza
J. Mauersbergera, przewodniczą-
cego Związku Harcerstwa, w ka-
plicy gimnazjum państwowego
imienia Stefana Batorego 0 go-
dzinie 9 i pół zrana. Po Mszy
delegaci zebrali się w auli gi-
mnazjum, gdzie o godz. 11-tej
zrana rozpoczęły się obrady ple-
narne, otworzone krótkiem prze-
mówieniem  * przewodniczącego
Związku ks. Mauersbergera. Da
prezydjum powołano pp.: dr. Stru-
mitłę (przewodniczący), oraz ase-
sorów pp.. dr. Kiedacza, vice-pre-
zydenta miasta Poznania, druhnę
Wocalewską i dr. Borysewicza.

Ogólne zainteresowanie dele-
gatów, oraz zgromadzonych licz-
nie gości, wywołało przybycie
ministra W. R. i O. P. dr. Czer-
wińskiego, którego poglądy na
ideę harcerską, wyłuszcząne w
odczycle wileńskim, zgromadziły
bogaty materjał dyskusyjny w
szeregu pism codziennych iperjo-
dycznych. Przybyły na zjazd mini-
ster bezpośrednio po powołaniu
prezydjum poprosił o głos i wy-
głosił dłuższe przemówienie, któ-
re swym charakterem i rozmia-
rami znacznie_ przekroczyło
zwykła  mowe  powitalną. P.
minister zaznaczył na  wstę-
pie stanowisko „pewnych warstw
społeczeństwa, które  rozróżniają
dość ściśle pracę o charakterze

państwowym i narodowym, przy-
pisując wyłącznie tej ostatniej
charakter twórczy i apolityczny,
Dalsze wywodz p. ministra miały
charakter dyskusyjny. *

Niesmaczne wprost wrażenie
wywarło na zgromadzonych prze-
mówienie p. Włądysławą Siero-
szewskiego, usuniętego przed pa:
ru laty z harcerstwa, a obecnie
mianowanego przez min. W. R. i
O. P. ..naczelnym inspektorem
harcerstwa. P. Sieroszewski uwa-
żał za wskazane wystąpić z o-
strym atakiem na Związek Har
cerstwa Polskiego, zarzucając mu
słaby rozwój liczebny,

Gołosłowność tego zarzutu wi-
doczna jest najlepiej w świetle
sprawozdań o liczebności Związku,
Jedyny ratunek widzi mówca w
„zdemokrątyzowaniu* idei har:
<erstwa przez skierowanie go ku
szerokim masom robotniczym.

Cykl przemówień okoliczno-
ściowych zamkną! referat ks. Ma-
uersbergera „O religijności w
harcerstwie”.
W niedzielę 29 b. m. obrado-

wały komisje: główna, skarbowa,
drużyn męskich, drużyn żeńskich,
starszego harcerstwa, kė! przyja-
ciół i kapelanów.

Dodajemy jeden jeszcze zna-
mienny szczegól; na zjeździe kol-
portowane było pismo charakteru
sanacyjnego „Straż nad Wisłą*.
Całe ustępy artykułów tego pi-
sma są niemal wyjęte z artyku-
łów wymierzonych przeciwko
harcerstwu, a drukowanych „w co-
dziennej prasie sanacyjnej,
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W SPRAWIE REWINDYKACJI KOŚCIOŁÓW.
E

Rozbiór Polski był krzywdą
wyrządząną narodowi polskiemu
tak wielką, że nie mógł pozostać
bez protestu. Ten protest, jako
naturalny odruch wobec niesły-
chanego gwałtu, istotnie nastąpił
w roku 1831, a potem w roku
1863 w formie zbrojnego pow-
stania. Postanie jednak zostało
zgniecione, a sytuacja zwyciężo-
nych stała się jeszcze straszniej-
szą. Rząd carski chcąc być kon-
sekwentnym i zabezpieczyć so-
bie posiadanie . zagarniętego
kraju dopuścił © się szeregu
nowych niesprawiedliwości. Na-

smutny okres ma:
sowego  wysytanja na. dyberję
powstańców, konfiskowania ich
majątków, zabierania kościołów,
klasztorów, zamykania szkół, nisz-
czenia całej kultury polskiej I
gwałcenia sumienia. Ten vkres
historji Polski da się określić ja-
ko okres Golgoty, najstraszniej-
szych cierpień za przywiązanie
do Ojczyzny i Kościoła katolic-
kiego. Świadomość wyrządzonej
nam krzywdy jest jeszcze tak
silna, że wszelkie dowodzenie jej
byłoby tu zbyteczne. Uczmy się
przecież historji i literatury pol-

stąpił więc

skiej z tego okresu. Zarówno.
jedna jak druga świzdczą nam
o strasznych gwałtach i niema
najmniejszej podstawy „poddawać
je dziś pod tym względem ja-
kiejkolwiek rewizji.

Polska jednak zmartwychwsta-
ła nie przypadkowo, lecz w imię
sprawiedliwości dziejowej siłą te-
go ducha, który nie mógł uznać
gwałtu za prawo. Jednocześnie z
tem wypłynęła sprawa naprawie-
nia krzywd, jakie na terenie Pol-
ski rząd carski wyrządził. Przystą-
piono do zwrotu majątków skon-
fiskowanych powstańcom, rewin-
dykowano tu i ówdzie kilka koś-
ciołów. Ale to wszystko nie sta-
nowi nawet drobnej części te-
go, co rząd rosyjski zagarnął.
Dlatego też biskupi polscy,
pragnąc, aby w granicach możli-
wości sprawiedliwości stało się
zadość, zwrócili się do sądu z
prośbą o zwrot możliwych jesz-
cze do zwrócenia kościołów,
klasztorów. i majątków  kościel-
nych.. Zainteresowanie jakie ta
sprawa budzi w całem społeczeń-
stwie, jest zupełnie zrozumiałe.
Co powie Sąd? Jaki jego wyrok
będzie?

'W każdym myślącyr:? człowie-
wieku budzą się poważne reflek-
sje. Wyrok sądowy, przyznający
zwrot koło 500 kościołów, będzie:
strasznym ciosem dla cerkwi pra-
wosławnej: może niejedna parafja
pozostanie bez świątyni, a co za
tem idzie, bez możności zaspo-
kojenia swych potrzeb religijnych,
zrodzi się głębokie niezadowole-
nie setek tysięcy prawosławnych
obywateli polskich, posypią się
liczne protesty, 1ozpocznie się
agitącja w kraju i zagranicą, bę-
dącą wodą namłyn dla elemen-
tów państwowości polskiej wro-
gich. Niewątpliwie są to rzeczy
możliwe. 7

file z drugiej strony odrzuce-
nie skargi biskupów polskich ró-
wnać się będzie usankcjonowaniu
tej niesprawiedliwości, jakiej do-
puścił się rząd carski i równie
może wywołać wielkie niszadowo-
lenie szerokiego ogółu, Zadanie,
jakie tu są ma "do rozwiązania
jest, zaiste trudne. Rozpatrzmy
pednak spokojnie jedną i drugą
ewentualność, Rewindykacja koś-
ciołów stworzy dla cerkwi prawo-
sławnej istotnie ciężką sytuację, po-
wiedzmy nawet więcej, moment
krytyczny, ale odpowiedzialnym
za to nie może być Kościół kato-
licki, ani też rząd polski. Koś-
ciół domaga się tylko swego, a
sąd i rząd muszą tylko stać na
straży słuszności. Nie z ich winy
prawosławni pozostaną bez świą-
tyń. Teraz dopiero się pokazuje,
jaką straszną usługę oddawał
rząd carski swej cerkwi oficjalnej,
biorąc ją za narzędzie polityki
zaborczej.

Stała się ona uczęstniczką jego
niesprawiedliwošci i  gwaltow,
podpooządkowała swe cele ce-
lom rządowym, ziemskim i w ten
sposób  zdyskredytowała swój
autorytet nawet wobec swych
własnych synów. Skutkiem te-
go było to, że przestało rozli-
czać na siebie, na swą wewiętzną
siłę duchową, na ofiarność wier-
nych. Nie, troszczyła się [też
o budowę świątyń, lecz bez
skrupułu brała « cudzą  wła-
sność, nie myśłąc wcałe, żekie-
dyś może trzeba będzie zwrócić> '-.
Te więcej niż 500 świątyń mogła
przecież za czasów swego ist-
nienia sobie wybudować z ofiar
swych synów i mięć dziś nieza-
przeczalne prawo do ich posia-
dania. O rewindykacji nie mo-
głoby być wówczas mowy. Zaję-
tą jednak polityką rządu rosyj-
skiego i będąc w całkowitej za-
leżności od niego straciła czas i
najlepszą okazję do zabezpiecze-
nia swojej przyszłości. Krzywda
nikomu nie idzie na korzyść, nie
poszła też na korzyść i cerkwi
prawosławnej.

Zwrot jednak kościołów może
wywrzeć bardzo dodatni wpływ
na psychikę prawosławnych. Je-
żeli dziś każdą duszę szlachecką
wogółe, a rosyjską w szczegól-
ności bólem napełniała widok za-
bieranych i profanowanych cer-
kwi w Rosji sowieckiej, to warto
przypomnieć, że to samo działo
się na Białej Rusi i Litwie mniej,
niż przed stu laty. Tnny był wów-
czas cel, ale metody te same. W
metodach bolszewickich nie trud-
no odcyfrować metody rządu car-
skiego. O jakże fatalnie zemściły
stę one na samej Rosji i jej urzę-
dowej cerkwi.

X Ignacy Swirski
Dziekan„Marati ROPA

(D. n.). ę
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Zawsze na posterunku.

Akademik polski, a przede-
wszystkiem akademik narodowiec
powinien zawsze pamiętać, iż jest
istotnie awangardą bojową wiel-
kiej armji narodowej.

To też stałe powinien czuwać
i na chwilę nawet nie zapominać
o tych obowiązkach, które nań
nakłada przynależność do społecz-
« z + “r. +

nošci akademickiej, a do organi-
zacyj ideowych w pierwszym
rzędzie.

Mamy tu na myśli wykorzy-
stanie okresu świątecznego, który
wielu z nas marnuje poświęcając
cały czas feryj jedynie na odpo-
czynek, albo jeszcze gorzej, bo
nieraz na bezmyślne zabawy i

włóczenie się po knajpach i tan-
culkach.

Naturalnie rozrywka jest rze-

czą potrzebną i nieraz bardzo

nawet pożyteczną, ale nie może

ona być jedynym celem i nie

powinna wpływać ujemnie na pra-

cę ideową młodzieży akademic-

kiej.
A właśnie okres przerwy w

wykładach należy przedewszyst-
kiem wykorzystać dla pracy ideowej
zarówno nad samym sobą, jak

też i na terenie zewnętrznym.

Powinniśmy, mając wolny czas,

pomyśleć o uzupełnieniu i poglę-

bieniu swych wiadomošci z dzie-

dziny ideologji tego kierunku, do

którego przecież należymy. Po-

winniśmy się zapoznać z literatu-

rą polityczną obozu narodowego,

poznać dzieła Dmowskiego, Po-

pławskiego, Balickiego,  Rybar-

skiego i szeregu innych. 2

Ale pracując nad sobą nie

"powinniśmy zapominać o terenie
żewnętrznym. Przecież przecięt-

ny akademik, a akademik uczę-
szczający pilnie na wykłady i se-
minarja, jest w. przeciągu roku

akademickiego niemal całkowicie
izolowany od społeczeństwa. Na-
tomiast podczas feryj świątecz-

nych ma właśnie możność pro-
mieniowania i wywierania wpły-
wu na swoje otoczenie.

Powinniśmy więc ten okres
czasu wykorzystać należycie. Szcze-
gólniej dotyczy to koleżanek i
kolegów spędzających święta na

prowincji w miasteczkach, dwo-

rach, zaściankach lub wioskach.

Tam przedewszystkiem powin-
no przez brać akademicką do-
trzeć słowo narodowe. Powin-
niśmy tłomaczyć otaczającym nas
sens wypadków politycznych, przy-
czyny złego położenia gospodar-
czego kraju i jednać nowych
zwolenników dla haseł, które wy-
znajemy.

Jeżeli ktoś nie ma daru słowa,
niech czyta gazety narodowei
tłomaczy artykuły w nich zawarte.

Niech wreszcie wynajdzie ko-
goś, kto w jego zastępstwie bę-
dzie to czynił, gdy już się roz-
pocznie praca na uniwersytecie.

Szczególny nacisk na rozpo-
wszechnianie pism narodowych
położyć musimy.

Powinniśmy dla tych pism
zdobywać prenumeratorów i czy-
telników.

Pism takich mamy sporo:
„Zorza“, wychodžąca w Warsza-
wie, „Ojczyzna—w Kiełcach, „Orę-
downik*—w Pelplinie i wiele, wie-
le innych, a przedewszystkiem
„Głos Wileński* — tygodnik dla

ludu, jedno z najtańszych bodaj
pism w Polsce. Niech każdy z
kołegów zdobędzie po 2-ch—3-ch
prenumeratorów, a już spełni
przynajmniej część tego obo-
wiązku, który na nas ciąży.

Nie jest to praca zbyt trudna,
a jednak naprawdę owocna w

skutkach.
Pamiętajmy o niej i nie mar-

nujmy okresu świątecznego, bo
jesteśmy żołnierzami sprawy na-
rodowej i dzierżymy straż na naj-
bardziej zagrożonym posterunku.

Wszecbpolak.

P. S$. Redakcja „Głosu Wi-
leńskiego" mieści się przy ulicy
Dominikańskiej 4. Prenumerata
5 zł. rocznie, 2 zł. 60 gr. pół-
rocznie i 1 zł. 30 gr. kwartalnie.

Vi Zjazd Ogólny Polskiej
Młodzieży Akademickiej

w Warszawie
w dniach 15, 16, 17, 18 grudnia

1929 roku.

15 grudzień. Obrady Zjazdu
poprzedziła uroczysta Msza świe-

ta, odprawiona o godz. 9 i pół

zrana przez J. E. ks. biskupa A.

Szlagowskiego. Na Mszy byli
obecni rektorzy wyższych uczelni,
prezydent miasta Słomiński, oraz

liczne grono profesorów. Katedra
wypełniona była po brzegi przez
delegatówii młodzież akademicką
z Warszawy. Po mszy podniosłe
kazanie wygłosił ks. rektor Szwej-
nic.

Uroczysta inauguracja Zjazdu
odbyła się o godz. 11 i pół zrana
w Fluli Politechniki Warszawskiej.
Pierwsze rzędy zajęli rektorzy,

członkowie Senatów, J. E. ks.

biskup Szlagowski, prezydent mia-
sta. Wokół podjum stanęły dele-

gacje uczelni i korporacje ze

sztandarami. Przy stole prezydja|-
nym zasiedli przedstawiciele cen-
tralnych związków akademickich
z prezesem Naczelnego Komitetu
Akademickiego p. Heinrichem
Aleksandrem na czele. Posiedze-
nie inauguracyjne otworzył kol.
Heinrich, prezes N. K. A., który
powitawszy gości, podkreślił jed-
nolitość struktury Związku Naro-
dowego P. M. A. oraz znaczenie
jego nie tylko na terenie wyż-
szych uczelni polskich ale i w
życiu międzynarodowem  studen-
tów. Dowodem tego jest to, iż
wiceprezesem Międzynarodowej
Konferencji Studentów jest z ra-
mienia Naczelnego Komitetu Akad.
kol. Jan Pożaryski.

Podkreślił dolej, że olbrzymia
większość młodzieży rozpatruje
wszelkie zagadnienia pod kątem
widzenia dobra całego narodu, a
nie egoizmów klasowych lub jed-
nostkowych, że świądoma w swej
odpowiedzialności za przyszłość i
rozkwit państwa polskiego: jako
naczelne swe zadanie uznała zor-
ganizowanie wszystkich polskich
akademików w służbie dla dobra
narodu i państwa polskiego.

Następnie składali życzenia
kolejno rektorzy uniwersytetów
oraz przedstawiciele centralnych
związków akad.

„ Pierwsze plenum Zjazdu od-
było się tegoż dnia o godz. T-ej
wiecz. w kolonji akad., w której
odbywały się obrady do końca
Zjazdu. Posiedzenie rozpoczęto
od wyboru Prezydjum Zjazdu, do
którego wybrano kol. Jana Po-
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ycie akademickie.
żarskiego, jako przewodniczącego,
jako asesorów kol. kol. Bohdano-
wicza Jana (Lwów), Gałkę Józe-
fa (Wilno), Gierszewskiego Roma-
na (Poznań), Klimeckiego Stefa-
na (Kraków). Zjazd wysłał '-depe-
szę hołdowniczą do P. Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Ignacego Moś-
cickiego, który w odpowiedzi na-
desłał życzenia pomyślnych wy*

ników pracy VI Zjazdowi Polskiej
Młodz. Akad.

Następnie wysłano depeszę

do Ojca św. z okazji 50-lecia
kapłaństwa oraz również depeszę

hołdowniczą do Jego Eminencji
ks. Prymasa Polski, Kardynała
Hlonda.

Po przyjęciu sprawozdania Na-
czelnego Komitetu i poszczegól-
nych środowisk i udzieleniu ab-
solutorjum, Zjazd powziął szereg
doniosłych uchwał i wniosków,
zmierzających do skonsolidowa-
nia ruchu narodowego polskiej
młodzieży akad. oraz wprowadził
szereg bardzo ważnych zmian w
dziedzinie samopomocy akade
rmmickiej na terenie Zrzeszeń kół
naukowych i Związku Bratnich
Pomocy.

Ponadto VI Zjazd uchwalił
szereg wniosków dotyczących naj-
większych bolączek: życia Polskiej
Młodzieży Flkad.

(chwały te brzmią:
„Zjazd uważa za bezwzględny obo-

wiązek całej młodzieży akad. nieustanne
wytrwałe dążenie do spolszczenia i od-
żydzenia wszystkich polskich uczelni
w Polsce przez zagwarantowanie Pola:
kom pierwszeństwa przy przyjmowaniu
na studją, wprowadzenie numerus clau-

sus względem żydów, wykluczenie ich
od wpływu na młodzież za pośrednic-
twem Katedr profesorskich, oraz usu-
nięcie ich z polskich organizacyj akad.
o ile jeszcze w nich istnieją".

Il. „Zjazd stojąc na stanowisku, że
młodzież polska musi być zdrową nie-
tylko fizycznie ale i moralnie, oraz, że

rzeczywista prawda i postęp nie stoi
w sprzeczności z doktryną katolicką,

domaga się kategorycznie, by Katedry
wyższych uczelni były obsadzane prze-
dewszystkiem przez profesorów kato-
lików, a wykłady były zgodne z doktry-
ną i moralnością katolicką".

III. „Zjazd wzywa Naczelny Komitet
Akademicki do pilnego przestrzegania,
aby agendy podległych mu organizacyj
nie wchodziły w żadne stosunki z ży-
dami, w szczególności, aby skladnice
akad. nie przyjmowały towarów, organy
zaś prasowe nie umieszczały ogłoszeń
żydowskich*.

1V.„Wobec coraz to częściej pojawia-
jących się ataków wewnątrz i ze-
wnątrz wrogów Polski na nasze ziemie
wschodnie i zachodnie czy to pod po-
stacią wystąpień czynnych, czy też róż-
nych idei federallstyznych, VI. Zjazd
ególny stwierdza, że ziem tych jako
rdzennie polskich pod żadnym pozorem
od Macierzy Polski odłączyć nie po-
zwoli“.

V. „W obliczu bezustannych ataków
rządu i społeczeństwa niemieckiego na
zwrócone w traktacie Wersalskim nasze
ziemie zachodnie, VI. Zjazd stwierdza,
że młodzież polska uważa należenie
tych ziem a mianowicie Wielkopolski,
Śląska, Pomorza i wolnego miasta
Gdańska do Polski teraz i na zawsze.
Zjazd stwierdza, że utrzymanie polskie-
go stanu posiądania wewnątrz i naze- -
wnątrz granic państwowych 5jest ele-
mentarnym obowiązkiem władz pań-
stwowych jak i społeczeństwa, a lekko-
myślne wyzbywanie się ziemi] pol-
skiej ułatwia | wypad! największego
i najdawniejszego naszego wroga na
nasze Kresy Zachodnie i na nasz do-
stęp do morza. „ Jednocześnie Zjazd
oświadcza, że młodzież akademicka
nigdy nie zapomni o braciach naszych,
pozostających w niewoli niemieckiej
i w przyszłości poniesie sztandary do
Królewca, Olsztyna i Opola".

VI. Wobec wznowienla się  działal-
ności przeciwnej Kościołowi Katol., dą--
ZRCe, do zatarcia katol. charakteru Pol-
ski, VI Zjazd wzywa całą młodzież aka-
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demicką do paraližowania wszelkich po-
czynań w tym kierunku przez zawsze
solidarne i silne stanowisko w myśl
wskazań Prymasa Polski ks. Kardynała
Hlonda“.

VII. „Zjazd Ogėlny peleca N. K. A.
i M. K. A. jak najrychlejsze zrealizo-
wanie uchwaly V. Z. O. w Poznaniu o
zawieszenie Krzyżów w salach wykłado-
wych i laboratorjach wyższych uczelni".

VII. „Zjazd uważa ruch korpora-
cyjny jako dobrą szkołę karności oby-
watelskiej i myślenia kategorjami na-
rodowemi, widząc w nim prawdziwego
kontyunatora starych tradycyj akad.,
podkreślając wieikie zasługi położone
przez Związek Polskich Korporacyj
Akad. przy budowie i pracach Związku
Narodowego Polskiej Młodzieży Aka-
demickiej“.

W ostatnim dniu obrad na u-
roczystem plenum nadano god-
ność członka honorowego Związ-
ku Narodowego Polskiej Młodz.
Akad. ks. biskupowi dr. prof.
A. Szlagowskiemu, który specjal-
nie zaproszony przez prezydjum,
przybył na posiedzenie plenarne.
W dniu tym tj. 18.XII. Prezydjum
Zjazdu złożyło wieniec na grobie
Nieznanego Żołnierza.

Po całkowitem wyczerpaniu
porządku obrad, zjazd został zam-
knięty odśpiewaniem hymnu na-
rodowego „Jeszcze Polska nie
zginęła”.

Zamieszczając narazie suche
sprawozdanie z prac i uchwał
Zjazdu zaznaczamy, iż nieomiesz-
kamy bardziej szczegółowo omó-
wić przebieg Zjazdu, tudzież pra-
ce poszczególnych komisyj oraz
udział w nich delegacji z Wilna.

Nowy zeszyt „Awangardy”.
wieżo ukazał się z druku ze-

szyt 11 — 12 (za listopad i gru-
dzień) miesięcznika Młodych
„Awangarda”, który przynosi sze-

Karjera dzisiejszego

reg cennych
kułów.

Na wstępie spotykamy artykuł
Jerzego Drobnika o „Chwili obec-
nej”, omawiający zadania Młodych
wobec aktualnej sytuacji politycz-
nej w Polsce. Sprawom ustrojo-
wym poświęcony jest głównie ar-
tykuł dr. Zdzisława Stahla p. t.
„Wśród chaosu i poprzez chaos,
omawiający problem państwa na-
rodowego.

Niezmiernie cenne ujęcie syn-
tetyczne posiada artykuł „prof.
Zygmunta Wojciechowskiego p. t.
„Idea jagiellońska”. Dużo cieka-
wego i doskonale opracowanego
materjału daje artykuł R. Pies-
trzyńskiegoo X Zgromadzeniu Li-
gi Narodów oraz dalszy ciąg roz-
prawy Zofji Żółtowskiej o ustawo-
dawstwie pracy w różnych kra-
jach.

Z kolei znajdujemy wspomnie-
nie pośmiertne, poświęcone zmar-
łemu wybitnemu dzialaczowi na-
rodowemu, dr. Leonardowi Stah-
lowi. Wyczerpująco przedstawiona
jest akcja protestacyjna przeciw
umowie likwidacyjnej z Niemcami
oraz manifestacje młodzieży prze-
ciw odczytowi J. Kaden-Band-
rowskiego.

Całość zamyka zwykły mie-
sięczny przegląd polityczny i gos-
podarczy, kronika Ruchu Mło-
dych i życia Młodzieży wogóle.

Prenumerata „Awangardy” rocz-
na wynosi zł. 10, półroczna zł. 5.
Dla młodzieży ceny są niższe o
połowę.

Adres Redakcji i Administracji
„Awangardy” Poznań, św. Mar-
cin 65.

studjów i  arty-

dyktatora Rosji
sowieckiej.

Nieznane dzieje wszechwładne
rozpoczął swą karjerę w sem

go Stalina.—Dzisiejszy dyktator
inarjum duchownem.—Charakter

niezdatny na księdza.—Staiin jako rewolucjonista-socjaiista.—
Bogata kryminalna przeszłość. — Krok za krokiem do dykta-

torskiej władzy.
(Własna służba korespondencyjna)

Ryga, koniec grudnia.
Chociaż w organizacji państ-

wowej Rosji sowieckiej nie brak
wszelakiego rodzaju władz i in-
stytucji rządzących, chociaż ofi-
cjalnie dzieli się Rosja sowiecka
na bardzo liczny szereg mniej,
lub więcej znanych „komitetów
wykonawczych*, — to jednak fak-
tem niezaprzeczonym jest, iż rze-
czywisty rząd nad Rosją sprawu-
je dziś jeden człowiek: Staliln.
Nosi on wprawdzie oficjalnie
skromny tytuł: sekretarza partji
komunistycznej, nie mniej jednak
w rękach Stalina koncentruje się
dziś cała władza i jest on ponie-
kąd dyktatorem całego dzisiejsze-
go systemu rządzenia w Rosji so-
wieckiej. Stalin decyduje dzisiaj
wyłącznie o wszelkich posunię-
ciach rządowych, — od niego za-
leżny jest kurs rządu sowieckiego
zarówno w kwestjach politycz-
nych, jak i gospodarczych, — Sta-
lim wreszcie usuwa i mianuje
wszelkich dygnitarzy  państwo-
wych,atych, którzy śmią mu
się przeciwstawiać, skazuje bezli-
tośnie na wygnanie i pozbawienie
wszelkich praw.

Osoba Stalina jest jednak w
Europie najmniej stosunkowo zna-
na zpośród wszystkich  wybit-
niejszych działaczy komunistycz-
nych. O ile o życiu Lenina i
Trockiego posiadamy bardzo szcze-
gółowe informacje, o tyle jednak

szczegóły z życia Stalina są do
tej pory bardzo mało znane. Po-
wszechnie wiadomem jest tylko
tyle, że Stalin jest Gruzinem z po-
chodzenia i że doszedł do naj-
wyższej władzy w Rosji dzięki
żelaznej sile woli i niecofającej
się przed niczem bezwzględności.

Szczegóły z życia Stalina są
jednak nad wyraz ciekawe. Ostat-
nio dopiero ukazały się w rosyj-
skich pismach emigracyjnych
bardzo znamienne artykuły, z
których dowiadujemy się o fak-
tach, rzucających na osobę dzi-
siejszego dyktatora Rosji sowiec-
kiej rewelacyjne wprost światło.

Stalin urodził się w małej mie-
ścinie gruzińskiej, w  Didi-Lilo
obok Tyflisu, jako syn ubogiego,
bezrolnego chłopa. Prawdziwe
jego nazwisko brzmi: Józef Wis-
sarienowicz Dżugaszwili. W mło-
dych swych latach pracował on
wraz z ojcem na roli. Dopiero
w 14 roku życia.przeniósł się
Dżugaszwili wraz z ojcem do
mieściny Gorgi obok Tyflisu—i tu
też ojciec Dżugaszwilego uzyskał
pracę jako robotnik w fabryce
obuwia. Ze względu na to, że
młody Dżugaszwili był bardzo
wątłym, postanowiła matka oddać
go do seminarjum duchownego,aby
wykształcić go na księdza.

I istotnie pierwsze swe samo-
dzielne kroki zaczął Stalin od na-
uki w seminarjum duchownem.

2
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Buntowniczy i rewolucyjzy cha-
rakter Stalina wolał jednak — za-
miast wpajać w siebie nauki koś-
cielne,—szukač podniety w kno-
waniach przeciwrządowych, które
wówczas bardzo silnie rozpow-
szeehnione były w całej Gruzji.
liteligencja gruzińska, a wraz z
niąi koła cerkiewne popierały
wówczas silnie myśl oderwania
Gruzji od carskiej Rosji i stwo-
rzenia niezależnej republiki gru-
zińskiej. Hasła te przedostawały
się również do seminarjum, w
którym młody Dżugaszwili kształ-
cić miał się NaAidis, Džuga-
szwili rzucił się oczywiści z całą
energją w robotę rewolucyjną,
nawiązał w tym celu kontakt z
przywódcami: socjalistycznemi —i
odtąd też rozpoczęła się jego ro-
la, jako rewolucjonisty.

Seminarjum duchowne nie
mogło jednak ścierpieć tego, że
jeden z wychowanków zbyt pro-
wokująco występuje na zewnątrz

i propaguje hasła socjalistyczne—
toteż dość rychło otrzyrnał. Dżu-
gaszwili napomnienie ze strony
władz kościelnych. A gdy to nie
pomogło musiał Dżugaszwili zwró-
cić habit klasztorny i opóścił na
zawsze mury seminarjum.

Dżugaszwili wstępuje wówczas
w szeregi partji socjalistycznej i
zaczyna organizować koła rewo-
lucyjne na terenie Tyflisu. Teraz
też otrymuje po raz pierwszy
przydomek: „Stalin*, którego od-
tąd stale używa i który też do
dziś dnia nosi. Stalin rychło jed-
nak popadł w konflikt z władza-
mi policyjnemi carskiej Rosji—i
otrzymuje też niedługo wyrok
sądowy, skazujący go-na trzy
lata zesłania na Syberję.

Wyrok ten nie łamie go jed-
nak. Trzy razy z rzędu ucieka
Stalin ze Syberji i trzy razy od-
bywa z powrotem drogę na-ze-
słanie. Aż wreszcie w roku 1913
zapada wyrok, skazujący Stalina
na dożywotnie roboty. Pod spe-
cjalną eskortą wędruje on teraz
na daleką północ—i tu też w taj-
gach syberyjskich przebywa stale
przez cztery, pełne lata aż do
roku 1917. Dopiero rewolucja
komunistyczna uwalnia go z wię-
zienia i Stalin wraca do Moskwy,
gdzie staje obok Lenina i Troc-
kiego i dokonuje osobiście stra-
szliwej rzezi na narodzie rosyj-
skim. , j

Odtąd też zaczyna się karjera
Stalina. Nikt go wprawdzie inie
lubi z powodu jego hipokryzji i
bezwzględności,—mimo;to jednak
konsekwentnie krok za krokiem
zmierza Stalin ku najwyższym
władzom komunistycznym.—i po
śmierci Lenina zdobywa sobie
żelazną wolą dyktatorskie stano-
wisko w Rosji sowieckiej.

Stalin liczy dzisiaj 50-ty rok
życia. Nie zmienił się on jednak
zupełnie od swych najmłodszych
lat. Pozostał konspiracyjnymre-
wolucjonistą, żądnym za wszelką
cenę władzy —i kto wie, czy nie
pozostała w nim również ta stra-
szliwa nienawiść ku Rosji, którą
poznał za młodych swych lat w
Gruzji. Nienawiść ta przejawia się
w nim dziś w innej może formie
i treści — ale trwa ona i jest
głównym rysem charakteru dzi-
siejszego dyktatora rosyjskiego,
który miał zostać,.. „świętym
mnichem”... K. P.
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„CREDO“ GDCINKA.
Charakter odcinka naukowo-

literackiego w piśmie codziennem,
mającem z istoty rzeczy na celu
przedewszystkiem informowanie
szerokiej publiczności w sprawach
bieżącej polityki, powtóre zaś re-
gulowanie opinji publicznej w tych
sprawach, potrzebuje pewnego
wyjaśnienia.

Rzecz jasna, że odcinek taki,
będąc naukowym i literackim,
pozostaje w ramach pisma co-
dziennego, którego aktualność
trwa przez dzień jeden, do które-
go się wraca nazajutrz, jeno wy-
jątkowo, które się czyta z istoty
rzeczy pobieżnie, które jest wresz-
cie przeznaczone dla ludzi nie-
koniecznie wysoce ukształconych,
nie może i nie powinien nawet
służyć wiedzy ścisłej, której re-
zultaty podajemy w pismach spe-
cjalnych, naukowych, oraz w
książkach. Ale aktualny i przy-
stępny dla przeciętnego wykształ-
conego czytelnika charakter od-
cinka, bynajmniej nie każe mu
być feljetonem lekkim i popu-
larnym; przeciwnie, odcinek wi-
nien także wychowywać czytelni-
ka i nigdy nie tracić z oczu, że
pn sam, odcinek, też służy na
swój sposób wysokim celom na-
iki i literatury. Trzeba bo pamie-
ać, że całe mnóstwo przecięt-
tych inteligentów w czasach dzi-
iejszych, niestety, ogranicza swą
trawę duchową do pisma co-
ziennego, i czego się zeń nie
owie, o tem wogóle niczego
iedzieć nie będzie. Dlatego rola
dcinka jest dość duża: winien
4 uprzystępnić ogółowi czytel-
ików całe mnóstwo zagadnień
pszczególnych. dziedzin wiedzy,
b | wreszcie mieścić w sobie
DoWojniĄ zjawiska _literackie,
óre zresztą czasami później
logą odżyć w osobnej książce.

Dalej wyjaśnić trzeba, jakim
warunkom winna podlegać sym-
bioza odcinka z całością dzien-
nika o charakterze politycznym.
Mamy całkowitą świadomość, że
nauka i literatura — to dziedziny
autonomiczne ducha ludzkiego,
niezależne od polityki, mające
swoje własne drogi, metody i cele.
Literatura, czy zwłaszcza nauka,
podporządkowujące się całkowi-
cie względom polityki, przestają
właściwie być literaturą czy na-
uką i stają się konwencjonalnem
kłamstwem, stosowanem ad usum

Delpbini. Zastraszający przykład
takiego pojmowania nauki czy
literatury daje nam dzisiejsza
Rosja, i o tem powinna pamiętać
wszelka nauka i literatura, nawet
ta, której odbicie znajduje czy-
telnik w piśmie codziennem, pod
grozą „być albo nie być”,

Z tego jednak pokrešlenia
autonomiczności tych dwu dzie-
dzin, o które nam chodzi, nie
wynika jednak bynajmniej; by
feljeton tego rodzaju, jak ten,
który ma się ukazywać w „Dzien-
niku*, miał być zupełnie wolny
od pewnych prądów narodowych
czy kulturalnych, istniejących
w danem społeczeństwie. Nazy-
wamy już dziś złudzeniem wy-
obrażenie twórczości ludzkiej, wy-
niesione poza czas i przestrzeń.
Dziwnem wydaje się nam zdanie
takiego n. p. La Harpe'a, który
w swym znakomitym  „Kursie”,
wydanym przed półtora wiekiem,
twierdzi, że jego książka ma
regulować literaturę „wszystkich
narodów i wszystkich czasów”.

Dzisiaj, przeciwnie, pojmu-
jemy, że nietylko literatura róż-
nych narodów i różnych epok
różni„się i powinna się różnić od
siebie, ale nawet nauka nosi na
sobie wyraźne piętno narodowe,
oraz odbicie swojej epoki, tak,

że o międzynarodowej fnauce
można mówić jeno z dużem
zastrzeżeniem. Nietylko bowiem
takie jej gałęzie, jak filozofja czy
historja odznaczają się wybitnie
różnemi upodobaniami uczonych,
oraz ich skłonnościami do pew-
nych zagadnień, wreszcie różne-
mi metodami poznawczemi, ale
nawet takie działy wiedzy, jak
fizyka, biologia czy matematyka
także bywa swoiście zabarwiona
narodowo u różnych badaczy.
Mówią o tem zajmująco Wincenty

Lutosławski i Andrzej Gawroński
w studjum: „Czy nauka jest mię-
dzynarodowa* w wydawnictwie
zbiorowem „Nauka Polska*.
Lutosławski zaś w _ książce
„Volontė et libertė“ tak pisze:

„Charakter narodowy, który się
przedewszystkiem wyraża w życiu

politycznem, osiągnąwszypełnię

swej dojrzałości, zaczyna się obja-

wiać także w dziedzinie najbar-

dziej uniwersalnej i najbardziej
międzynarodowej, to znaczy w

nauce. Ktokolwiek bada wpływ

genjuszu narodowego w jakim-

kolwiek dziale wiedzy ścisłej czy

historycznej, musi przyznać, że

wiedza staje się coraz mnie

międzynarodowa, w miarę wzrostu

świadomości narodowej u uczo-

nych oraz w związku z ich wciąż

wzrastającym udziałem w życiu
narodowem. To znany, że jeśli
każdy. naród korzysta ze zdoby-
czy innych, to jednak różne na-
rody wnoszą do skarbnicy ogól-
nej własne pomysły i własne
idee... Aczkolwiek unarodowienie
wiedzy nie jest jeszcze tak po-
wszechnie uznane i przyjęte, jak
nacjonalizacja sztuki, to jednak
bez trudności moglibyśmy odkryć
narodowe różnice n. p. pomiędzy
Lamarckiem a Darwinem, między
Pasteurem a Liebiegiem, między
Newtonem a Laplacem i t. d.
(str. 267).

Wchodząc więc w łożysko ży-
cia narodowego, nauka, a tem-
bardziej literatura, nie jest i nie
powinna być zależna od wzglę-
dów polityki bieżącej. Czy jednak
wynika stąd, że odcinki poszcze-
gólnych pism w niczem się od
siebie nie mają różnić w swym
charakterze ideowym, że n.p
odcinek „Gazety Warszawskiej"
może być przeniesiony na łamy
„Gazety Polskiej", o  feljeton
'„Czasu* do odpowiedniej rubryki
„Kurjera Poznańskiego"?

Oczywiście, nie. Wyjątkowo
jeno może się tak zdarzyć, ale
zasadniczo ogólny kierunek
pisma musi się odbijać także na
jego feljetonie. Czytelnicy „Gaze-
ty Polskiej* niewątpliwie nie stra-
wiliby dytyrambu na cześć, po-
wiedźmy. św. Tomasza z Akwinu,
zaś kult, dajmy ua to, materja-
lizmu dziejowego byłby na miej-
scu w feljetonie  „Robotnika“,
nigdy zaś w „Czasie* czy „Dzien-
niku Wileńskim*.

Więc ogólne podstawy ide-
ologji autorów, piszących w od-
cinku „Dziennika”, winny być te
same, co fundamenty, na których
się wspiera całe pismo, acz z te-
go bynajmniej nie wypływa, po-
wtarzam, by autorowie ci, mieli
podzielać każde poszczególne po-
sunięcie Stronnictwa Narodowego
w polityce bieżącej. O tem
wogóle nigdy w odcinku
naukowo-literackim nie
będzie mowy. Natomiast za-
sadnicze linje narodowego poglą-
du na świat, zwanego także na-
cjonalistycznym, będą oczywiście
w odcinku zachowane, tak samo,
jak w całem piśmie.

Wytyczne te są następujące:
1) Zasadą podstawową jest

stanowisko katolickie. Powtarza-
my chętnie za Różyckim: „Ko-
cham wolność, jak życie, ojczy-
znę — nad życie, a nad ojczy-

znę — Kościół Święty Katolicki”.
Za najważniejszą datę w dziejach
naszych uważamy r. 966, datę
przyjęcia przez Polskę chrztu
świętego, przez który weszliśmy
do rodziny ludów zachodnich i
ukształtowaliśmy się jako naród.
Cały nasz pogląd na świat: filo-
zoficzny, moralny i polityczny,
budujemy na gruncie nauki Ko-
ścioła. Wszystko, co wzmacnia
Kościół na ziemiach polskich,
wzmacnia tem samem Polskę,
wszystko co weń godzi, jest wro-
gie naszej ojczyźnie.

2) Ze stanowiska katolickiego
wynika, że zasada duchowa naro-
du dominuje nad mechaniczną
koncepcją państwa. Naród polski
stworzył państwo polskie, które
jest jego emanacją, jego ciałem,
gdy on jest duchem, co państwo
ożywia. Ten zasadniczy dogmat
nacjonalizmu tkwi integralnie w
tych najważniejszych, według Wit-
kiewicza, słowach, które usta pol-
skie kiedykolwiek wyrzekły: „Je-
szcze Polska nie zginęła, kiedy
my żyjemy”. Znaczą one: dopóki
są tacy, co się w głębi duszy
uważają za Polaków, dopóki
istnieje naród polski —
Polska żyje, chociażby pań-
stwa polskiego nie było, bo pań-
stwo—to tylko jeden z atrybutów
narodu. Tylko narodowi połskie-
mu naprawdę leży na sercu
istnienie polskiego państwa, bez
którego jest on tworem niezupeł-
nym, zaś w państwie swojem jest
on naturalnym HYospodarzem.

3) Oczywistą konsekwencją
tych dwu zasad jest stosunek
nawskroś tolerancyjny i życzliwy
«do tych mniejszości narodowych,
co się znalazły w granicach pań-
stwa polskiego i co lojalnie się
stosują do naturalnych postula-
tów, narodu—gospodarza. Lojalne
współżycie narodowych  mniej-
szości z Polakami byłoby wielkiem

szczęściem dla Polski i gwarancją
jej mocy, ale jedyną drogę do
tego widzimy p OZ 1.G€-
lowej budowie |państwa narodo-
wego. Z dwojga złego wolimy
stan dzisiejszy zaognienia stosun-
ków między polską większością
a mniejszościami, niż zatarcie
narodowego polskiego charakteru
państwa.

4) Demokratyzację wreszcie
uznajemy za jedyny środek uoby-
watelenia szerokich mas ludności
oraz za jedyną tamę przed bol-
szewizmem. Demokratyzacja jest
także najlepszą, ze znanych nam,
szkołą wychowawczą społeczną,
gdyż kształci tolerancję dla cu-
dzych przekonań, bez których
jest niemożliwy rozwój społe-
czeństwa. Bez silnych, wyraźnych
i szczerych, wypowiadanych bez
obawy przekonań, nie może być
mocnych charakterów, bez takich
charakterów—niema przed naro-
dem i państwem świetlanej przy-
szłości.
ky . . . . . .

Oto są tezy zasadnicze stano-
wiska, które chętnie nazywamy
narodowem. Wydaje się nam, że
pod niemi podpisze się trzy
czwarte świadomego, inteligent-
nego społeczeństwa polskiego.
Nie wchodzimy, powtarzam, w
szczegóły polityki aktualnej, bo
ona nas tu, w odcinku, nie ob-
chodzi. Objektywizacja, patrzenie
no rzecz sub specie aeterni, ła-
godzenie przeciwieństw, pomijanie
spraw drażniących * i wątpliwych,
dążność do nawiązywania kon-
taktu ideowego z ludźmi myślą- -
cymi uczciwie ze wszystkich obo-
zów — — oto metody, któremi
się będziemy stale posługiwać w
naszym odcinku.

Antoni Puchała.
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Droga do Syonu.
Il.

W kilku słowach nakreśliliśmy
te ewolucje ideowe, jakie juda-
izm, w ciągu długiego swego žy-
cia w Europie, przechodził? ku
końcowi  18-go wieku.  Ewo-
lucje te nie zakończyłysię jednak
zgoła i w miarę warunków życia
politycznego i społecznego w Eu-
ropie, a niekiedy w niektórych
tylko środowiskach, wytwarzały
się prądy, poruszające rozproszo-
ne, a jednakążyjące w jedności
religjinej, żydostwo całego šwia-
ta. Prądy te osobliwie ostro za-
znaczały się na Wschodzie Euro-
ropy, głównie na ziemiach daw-
nej Rzptej Polskiej, gdzie, skut-
kiem nadzwyczajnej tolerancji dan-
nych rządów polskich, a później
polityki rosyjskiej, potworzyły się
największe skupienia żydów. Nic
też dziwnego, że tu właśnie nie-
które ewolucje religijno-rządowe
odbijały się najszerszem echem.

Na wstępie trzeba zaznaczyć,
że nieliczne stosunkowo žydow-

"stwo w Zachodniej Europie, a
bardzo gęsto niekiedy skupione w
Stanach Zjed. (Nowy-Jork 2 i pół
mil. żydów), kulturalnie i narodo-
wo zlało się lub usiłuje zlać się
z państwem, które zamieszkuje.
Różni się od rdzennej ludności
odrębnością rasy i wyznania reli-
gijnego. Scisłe zjednoczenie się
państwowe i kulturalne, a przy-
tem, jak w Europie zachodniej,
bardzo mała ilość żydów, nie wy-
twarza na razie stanu, który na-
zywamy „kwestją żydowską". Po-
za grupą inteligencji żydowskiej,
która sję uważa za Francuzów,
Niemców lub Włochów, językowo
i kulturalnie nie różni się od spo-
łeczeństwa miejscowego. Żydzi
z upodobaniem oddają się facho-
wi bankowemu i w tej dziedzinie
zajęli już dzisiaj tak wyjątkowe
i groźne stanowisko, wpływając
za pomocą kapitału na politykę
całego świata, że kwestja żydow-
ska poczyna nabierać innego
oświetlenia i grozi, nie dającemi
się nawet przewidzieć komplika-
cjami. Będzie to walka państwa
z kapitałem żydowskim.

Na wschodzie kwestja żydow-
ska posiada zupełnie swoisty,
odrębny charakter — kulturalny,
polityczny, narodowy, państwowy.
W obecnej dobie w takim zna-
czeniu kwestja żydowska istnieje
tylko w Polsce. W jakiej fazie
znajduje się w Fosji — dokładnie
nie wiemy. Co do osób religij-
nych, należy ona do tego samego
typu, jaki panuje w Polsce, a jaki
zaznaczać się począł, a następnie
rozwijać się, po wielkich klęskach,
doznanych od kozaków przez žy-
dostwo. Żaden Mesjasz na ratu-

Wówczas' nek ich nie przyszedł.

  DOD A ją
R)AST AŽ Pra

STACJA OBSŁUGI DLA MOTOCYKLI

Harley - Davidson
Wilno, zaał. Bernardyński 8. = Biuro
MONTAŻ motocykli nowych
REMONT motocykli używanych
KONTROLA sprawności
ŁADOWANIE akumulatorów
LAKIEROWANIE moto
ROBOTY tapicerskie
CZĘŚCI zamienne

AKCESORJA
SMARY I OLEJE
OPONY DĘTKI
GARAZOWANIE
MYCIE motocykli

Warunki jaknajdogodniejsze, ceny najnižsze.
solidne i fachowe z pełną gwar

specjalistów.

Motocykle innych firm i silniki
przyjmowane jak do remontu, tak i dla obsługi, konser-

wacji i na garażowanie. D

to ogarnął ich upadek ducha,
który w tem upokorzeniu i roz-
biciu szukał ucieczki w  religji.
Przyjście Mesjasza, wybawiciela,
trzeba było okupić postem, umart-
wieniem i- modlitwą. Ów Mesjasz
był bardzo podobny do każdego
wschodniego despoty, pełnego łas-
ki dla swoich wybrańców, a kary
i mściwości dla wrogów swego
narodu i każdego, króry jego po-
tęgi nie uznawał. Był to Bógnisz-
szyciel wszystkich, a otaczający
opieką jeden naród tylko, uko-
chany, wybrany przez siebie —
żydów. Przypominał on mocno
naszych nowożytnych, ukorono-
wanych despotów — carów mo-
skiewskich i cesarzów niemiec-
kich, którzy uważali się za prze-
znaczonych do robienia porządku
i sprawiedliwości na świecie.

Przyjście takiego Mesjasza po-
czął opowiadać żyd, podobno z
Bukaresztu, Becht, dla swego
świętobliwego, wstrzemiężliwego
życia nazywany świętym, a zwany
pospolicie „Bałszem” — coś w
rodzaju proroka — trochę mistyk,
trochę kabalista, wielki zwolennik
„prawd” Tałmudu. Wprowadziłon
do modłów żydowskich pewien for-
malizm, ułatwiający jakoby przyj-
ście Mesjasza (hałaśliwe modły, ki-
wanie się przy modlitwie itp.).
Mimo wszystko Mesjasz się nie
zjawił. Wpływ jednak mistyczno-
religijnych praktyk i propaganda
Bechta nie pozostała bez wielkie-
go wpływu na masy żydostwa,
żyjącego własnem życiem oby-
czajowem i religijnem, w zupeł-
nej odrębności wobec miejsco-
wego społeczeństwa, które było
dla niego materjałem tylko, do-
starczającym środków do życia.
l dla możliwości doczekanie się
przyjścia Mesjasza silniej związa-
ła ze sobą węzłami religijnemi
licznych a jednak rozproszonych
żydów na wschodzie.

W życiu narodowem żydostwa
stała się ona hamulcem o tyle,
że pogłębiając własną odrębność,
zamykając je w stare formy, nie“
raz naruszonych zwyczajów, two-
rzyła na dawnych ziemiach Rzptej,
a dziś w państwie polskiem, ob-
ce zupełnie ciało, narosłe na cu-
dzym organizmie. Co ważniejsza
i gorsza, że dawniej żydzi w Pol-
sce trwali tylko biernie w swojej
odrębności, oparci jedynie o reli-
gję, którą niesłusznie nazywano
wyznaniem Mojżeszowym, gdy w
najnowszych czasach zarysowały
się w judaizmie dążności separa-
tystyczne na tle odrębności ra-

 

żydowski w wązkim i cuchnącym
świecie Talmudu.

Około roku 1860 była chwila
wyrwania się judaizmu ze stare-
go, zamkniętego formułkami świa-

ta. Był to okres równouprawnie-
nia, zainicjowany przez Wielopo|-
skiego, który miał to nieszczęście,
że jaśniej widział zawsze cudze
sprawy niż sprawy własnego narodu.
Z równouprawnieniem łączyła się
idea asymilacji, z gruntu błędna
i z gruntu fałszywa. Jakkolwiek
obejmowała ona tylko dawne
Królestwo Kongresowe, i tu po-
jęcie to, stało się dostępnem tyl-
ko dla nielicznej warstwy żydów,
wybijających się po nad własne
społeczeństwo sytuacją materjal-
ną, towarzyską lub charakterem
naukowym. Tłum, ciemna i fana-
tyczna większość patrzyła po-
dejrzliwie na asymilację, a równo-
uprawnienie oceniała tylko ze
stanowiska utylitarnego. Po za-
kończeniu powstania Styczniowe-
go, asymilacja stała się tylko
modą towarzyską. Związki zban-
krutowanych szlachciców lub Po-
laków niewyraźnej narodowości z
bogatemi żydówkami były jedyną
zdobyczą na polu marzeń asymi-
lacyjnych. Ze strony duchowień-
stwa żydowskiego i sfer kierowni-
czych nie zdołano nawet tyle
uczynić, aby czarne masy żydo-
stwa, przynajmniej co do stroju,
obyczaju i języka, zbliżyć do
sfery miejscowego kulturalnego
społeczeństwa. Asymilacja zatem
pozostała nadal jedynie jako akt
dobrej woli i droga do fabryko-
wania Mechesów.

Smierć Aleksandra Il, do któ-
rej socjaliści żydowscy zdaleka
rękę przykładali, wzruszyła opinję
publiczną rosyjską, co wywołało
wyjątkowe prawo dla żydów. Rosja
i Prusy miały „wyjątkowe*. Jesz-
cze wówczas nikt w Rosji nie
wpadł na pomysł stworzenie: dla
żydów bram do Królestwa Kon-
gresowego.

W poszukiwaniu drogi wyjścia
i znalezienia jej, żydzOdesy Pin-
sker ujrzał nagle w widzeniach
swoich Palestynę, Jerozolimę i
Sion mistyczny, ku któremu tę-
skniła dusza żydowska w swoich
marzeniach religijnych.  Oczy-
wiście, ów Sion zjawił się tylko
jako jedyna ucieczka dla dusz
strapionych, zmęczonych, prześla-
dowanych, gdzie pod szczątkami
muru świątyni Salomona, mogli
płakać, modlić się i czekać przyj-
ścia Mesjasza, który  pomści

  

    

  

BODO SEKCE

nej stopami wielkich królów i
wielkich proroków.

Myśl Pinskera nabrała jednak
wkrótce praktycznego urzeczywi-
stnienia. Nie dość, że się znalazł
teoretyk, że tak .powiem, idei
utworzenia w Palestynie moralne-
go i religijnego wyniku judaizmu,
ale znalazł się taki marzyciel-ka-
pitalista żydowski, jeden z Rot-
szyldów, który poparł ją finanso-
wo i popiera dotychczas. Przy
pomocy jego kapitału, powstały
pierwsze kolonje żydowskie w Pa-

*|estynie, utrzymujące się dotych-
czas.

Na fundamencie mistyczno-re-
ligijnym powstała oryginalna bu-
dowa — państwa żydowskiego w
cudzem państwie i odmładzanie
narodu żydowskiego na ziemi,
gdzie, oprócz tradycyj historycz-
nych, uwiecznionych drukiem, nic
żydowskiego nie było, a ilość ży-
dów, kilkunastu procent zaledwie
sięgała.
W okresie wielkiej wojny, gdy

powstała myśl uniezależnienia, po
angielsku rozumianego, małych
narodów, przy pomocy wpływo-
wych kapitalistów żydowskich, po-
częła się agitować myśl odbudo-
wania państwa żydowskiego w
Palestynie. W. Brytanja skwapli-
wie tę myśl ujęła. Palestyna była
dla niej oknem, prowadzącem do
Syrji, Mezopotamii, Persji i Arabji.
Zydzi doskonale ten cel rozu-
mieli, ale udawali, że mają wła-
sne państwo, będące w samej
rzeczy kolonją, stacją angielską,
tak samo jak Gibraltar, Malta
i kanał Suezki.

Idealizm żydowski, imaginacja,
poezja wspólna z  „interesem*
wielkobrytyjskim i kapitałem ży-

 

      
 

dowskim,1, odniosły
powstała nowa kolonja żydowska

zwycięstwo:

pod protektoratem W. Brytanii
i nazwano ją ku zadowoleniu ży-
dów—Palestyni. Z Początku ka-
pitaliści żydowscy pieścili naj-
młodszego bachorka żydowskiego,
ale przekonawszy się, że nowo-
narodzone dziecko jest zbyt żar-
łoczne, przestali mu posyłać w
złocistych puszkach mączkę Ne-
stla.

Przedewszystkiem Palestyna
jako prowincja angielko-żydowska,
poza  politycznem znaczeniem
dla W. Brytanji, nie ma żadnej
przyszłości narodowej dla żydów,
tam sąoni w przeważającej mniej-
szości, tulą się tylko w ubogich i
małych miasteczkach, są zniena-
widzeni i pogardani przez Ara-
bów tworzących większość. Na-
stępnie, Palestyna jest krajem
małym, skalistym, nieurodzajnym
i ledwie niektóre niziny zdolne
są ludność swoją wyżywić. Wiel-
kie przeto żydowskie marzenie
o Sjonie nie przestaje być zgoła
tylko marzeniem bez możności
zrealizowania.

Gdy w czasie wojny, żydzi
podnieśli gwałt o państwo pale-
styńskie, a politycy angielscy
udawali, że popierają te marze-
nia, jeden tylko Clemenceau mie-
rzył je właściwą miarę. Zapytał
tedy na konferencji pokojowej:
czy Palestyna może pomieścić
15 milj. żydów? odpowiedziano
mu: nie. A więc w takim razie,
powiedział Clemencaeu, cały wasz
sjonizm wcale mnie nie intere-
suje.

Pozostał też on w dziedzinie
marzeń religijnych.

R. G.

 

 

Pian robót drogowych i meljoracyjnyc
w pow.

Na zjeździe inżynierów drogo-
wych w Nowogródku między in-
nemi omawiano budżet drogowy
pow. lidzkiego na rok 1930. Bud-
żet ten jak się okazuje wynosi
247,500 zł.

Kwota ta ma być wydatkowa-
na w sposób następujący. Na
kontynuowanie budowy 5 kilo-
metrów szosy w kierunku Lipni-
szek po 16.000 zł. (Materjał ka-
mienny dowiozła ludność okolicz-
na bezpłatnie) — 80,000 zł., na
budowę 3-ch kilometrów, drogi
Zabłoć — Wawiórka 44,000 zł. na
budowę dwóch kilometrów drogi
Myto — Wawiórka 36,000 zł.

 

Lidzkim.
dobrowolnie przez
terjałów kamiennych.

Gdyby i inne powiaty posia-
dające kamienie narzutowe na
polach poszły za przykładem po-
wiatu Lidzkiego, tak ważna i
trudna do wykonania sprawa dro-
gowa w Polsce byłaby w dużym
stopniu ułatwiona, bo przecież
koszt materjału kamiennego sta-
nowi około 50 proc. całkowitego
kosztu budowy szosy.

Oprócz tego w powiecie Lidz-
kim na uporządkowanie szeregu
innych dróg powiatowych  preli-
minuje się kwotę 45,000 zł. Wy-
sokość szarwarku wymierzonego

ludność ma-

 

Niezależnie od planu budowy
dróg na terenie pow. Lidzkiego
prowadzone będą na wielką skalę
roboty meljoracyjne.  Zawiązała
się tam spółka wodna pod nazwą
„Bagna Dokudowskie*. W sprawie
meljoracji błot dokudowskich w
Lidzie odbyło się posiedzenie Pod-
komisji Meljoracyjnej pod przewod
nictwem p. starosty Bogatkowskie-
go przy udziale pp. inż. Jensza,
inż. Łopatty, inż. Machera, a z
ramienia Wydziału Powiatowego
pp. Zadurskiego oraz agronoma
powiatowego inż. Zawady.

Po zagajeniu posiedzenia p.
starosta Bogatkowski przedstawił
organizację spółki wodnej „Bagna
Dokudowskie*, zaznaczając, iż Za-
rząd upoważnił Wydział Powiato-
wy do załatwiania wszelkich spraw
związanych z czynnościami spółki
wodnej. Równocześnie zaznaczył,
że wobec większego terenu ba-
gien, niż pierwotnie przypuszcza-
no, meljoracja bagien pociągnie
za sobą większe koszta.

Następnie załatwiono sprawę
zmiany umowy zawartej pomiędzy
biurem inż. Jensza a Wydziałem
Powiatowym, w sprawie ustalenia
niektórych terminów w wykoma-
niu prac meljoracyjnych.
W dalszym ciągu obrad inż.

Jensz przedstawił w krótkim za-
rysie wynik z przeprowadzonych
dotychczas prac niwelacyjnych
bagien dokudowskich, zaznaczając,
że najpotrzebniejszą pracą będzie
przeprowadzenie meljoracji pod-
stawowej rzek Lidzieiki į  Nie-
cieczy.

Uchwalono  rėwniež,  <elem
podniesienia kultury łąk i past-
wisk, uruchomić kursy dla instruk-
torów rolnych pod kierownictwem
p. inż. Machera, oraz z sum
uchwalonych w budżecie sejmi-
kowym na meljorację, przeznaczyć
odpowiednią kwotę na przepro-

  

sowej i narodowej. L wszystkie krzywdy žydowskie. Ale Razem na budowę 10 kilo- w roku 1929 wyniosła 390,000 zł., wadzenie doświadczeń  demon-
Ewolucja Bechta, pominąw- taka ucieczka możliwą być mo- metrów dróg szosowych, prze- wykonano zaś za 264.000, czyli Stracyjnych na łąkach i pastwi-

szy jej znaczenie religijne, gła dla ludzi zamożnych, mogą- znacza pow. Lidzki 160,000 zł. szarwark wykonany w 68 proc. Skach. Jednocześnie omówiono
cofnęła żydostwo z drogi rozwo- cych opłacać potrzeby swego czyli po 16,000 zł. na kilometr. Najlepiej wywiązały się gminy Sprawy zalesienia nieużytków na
ju, nakreślonej przez Mendel- życia, lub fanatyków, gotowych Tak niski koszt budowy kilometra Lipniska i Werenowska, gdzie terenie powiatu lidzkiego.
sohna i zacieśniła niejako granice oddać na  poniewierkę resztę zawdzięczać należy umiejętnie wykonano 100 i 90 proc. zamie-
starego ghetto, zamykając tłum życia, byle dotknąć ziemi, depta- zorganizowanej akcji dostarczania  rzonej ilości.

"STBEST —— : 5 i tGEAR | | iL„KOGUTEK przedaż przesyła szybko i aku-

ul. Królewska 6-4 (tel. (7-61).

 

© BÓL GŁOWY

Chcąc nabyć praszki naszego wyrobu, nalcży przy
kupnie AKCĘNTOWAĆ i wyrażni, żądać ORY-
GINALNYCH proszków + „KOGUTKIEM“—
„KAIGRENO - XQERDOZIN" GĄSECKIEGO,
znanych od jat trzydziestu. Zwracajcie uwagę i od-
rzucajcie UPORCZYWIE POLECANE naślado-

wnichwu w oodobnem de naszego opakewania.

dlowych,
kapitał dla obrotu, pożądana jest współpraca. Re-
flektuję na spólnika bezwzględnie uczciwego. Po-
żądanym jest kupiec w starszym wieku,
czony, energiczny i zamiłowany w handlu, ewen-
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OSTRZEŽENIE!

     
 Cena 15 groszu proszek.

  

SPÓLNIKA przyjmę z kapitałem 10—25 tys. zł. de
interesu handlowego, prosperującego od 1928

roku, prowadzonege na zdrowych zasadach han-
o prawidłowej księgowości. Potrzebny

tualnie przyjmę spólniczkę. Łaskawe zgłoszenia

[trycznej

do Ajencji „Polkres“. Wilno, ul. Królewska 3,
tel. 17—80. —0 e

SRO aostajacji SEKCJE ZE AEO ŻY
 

cykli i przyczepek
w przyczepkach
do motocykli, przyczepek

Wykonanie
ancją, spoczywa w rękach  
przyczepne do łodzi są

 

| ' PIANINA i FORTEPIANY
šwiatowej siawy „Arnold Fibiger“ (nie
wspólnego z firmą Bracia A.i K. Fibioer nie ma-

| jącej uznania u żadnego z wybitnych fachowców)

Pleyel, Bechstein, Eluethner, Dry-l
gas, Sommerfeld etc.

WILNO, ul. Niemiecka 3,

 

K. DĄBROWSKA.

Sprzedaż i wynajęcie. 716-8 o)

ma nic
Mieszkania ;

i pokoje

POKÓJ
słoneczny z wygodami
dla solidnej osoby (mo-
że być z utrzymaniem).
Zakretowa 15, m. 3 od

  
m.6.

 

 

Oszczędność przedewszystkiem
Nagromad:<one rzeczy trykotowe

najdroższych pończoch. jak

oddawać do przerobienia do „Z ódła Pracy*—
Trocka 19, lako do jedynej pracowni trykotar-
skle] w Wilnie — Dorablanie podeszewek do

również robotę
nowych garsonek, swetrów, pończoch przyjmu
s — Robota wykonuje się solidnie pod

ownictwemwykwalifikowanej instruktorki.

4—6 p.p. 957—s2 chorób płucnych, bronchitu. grypy
r uporczywego, męczącego kaszlu i t. p.

stosują p. p. Lekarze:

proszę 2 pokoje „Balsam Thiocolan—Age*
duże umebl. słon. z bal- który ułatwiając wydzielanie się plwociny
konem użyg. kuchni od
połowy stycznia oglądać
od 1l-ej Mickiewicza 31
m.4lp. 951—s2  

 

i 3000 dol. na pierwszorzędne hipoteki m.
lub ziemskie. Zgł. Aj ncja „POLKRES*,

ul. Królewska 3, tel. '17—80. 
LEZA

pa =
| gotówkę w sumach 500 — 1000 — 1500 —

   

  

    

  

 

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

wzmacnia organizm i samopoczucie «:horege
oraz powiększa wagę ciała

W. JUREWICZ
były majster firmy

„Paweł Bure*
poleca najlepsze zegarki, sztućce,
obrączki ślubne i inne rzeczy, |
Gwarantowans naprawa zegarkėw
i biżuterji po cenie przystępnej |

Szacunek kamieni — soon
Wilne, Ad Mickiewicza 342 4

i usuwa kaszel
Używa się za peradą lekarza

Sprzedają apteki 71 200  

 

 

pi umeblowany dla
samotnego(ej) do wy-

najęcia, ul. Tartaki 18—4
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iejskie (róg ul. Mickiewicza).
Wilno,|Oglądać od 8 g. — 9 g. i
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Odmroženie.
wstałe od odmrożenia. Sprzedają apteki i składy apteczne.

Oryginalna maść z ko- |

gulkiem) „MROZOL“,
leczy i goi ranki, po-

oświad- ;

 

i. ZokiieNsh
ui. Wileńska 23,« e

poleca w wielkim wyborze:

Łóżka składane polowe od Zl.
. metalowe na siatce od „

Materace z morskiej trawy od "
„ sprężynowe D -

Otomany » s
Kozetki s .
Szefy ubranlowe z bleližniarką „ »
Kredensy s s
K'zesła wiedeńskie wielki wybór ,
Stoły jadalne rozsuwane klubowe „

oraz garnitury salonowe, sypialne,

męskie pokoje.
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rewident - rzeczoznawca.
Badanie i kontrola ra-
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ratnie biuro: L. Taic, Ry-
ga Pestfoch Ne 511. Na
odpowiedź załączyć zna-

czek pocztowy na 50 gr.

 

runkowości. Analiza bi- Snį 5
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Rakowski Karpacka 5.9s I ni

$ przedam natych- Do mieszkania Icka
KG KwATY balowe nie.  astcałkowiteele- Kohna przychodzi tan-
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1050 — Dzieci odejśćl-wo-
EA ła Kohn.

lastępty Losowi!
741-10| płacimy Wam przesz-
 ło 3 raty prowizji, kosz-

 

JĄKANIE
oraz wszelkie inne zboczenia mowy rady-
kalnie usuwa Zakład Leczn. dia jąkałów
S. ŻYŁKIEWICZA, Warszawa, Chłodna 22,

 

ta róży) patent. Ze
względu na nowość do-
tychczas nieznaną zape-

'$przedam
kanapkę dwa foteleisto-
lik pod mahoń kryte go-
belinem. Kalwaryjska 8—
1la, wejście od kuchni.

LOKALE

960—s1
Zz POWODU 

wnione kolosalne zyski!
Początkujących poucza-
my. Oferty „jdadać Lwów
Skrytka Pocztowa 165.

1478—29  Od r, 1843 istnieje
WILENKIN
ui. Tatarska 20.

nadeszły nowości

wyjazdu sprzedam na do-
godnych warunkach re-
staurację z całkowitem
urządzeniem. Adres w

Prospekty kancelarjawysyła bezpłatnie. pyte? KE Administracji.  956—s0
E SAS OY SAK KOREAN
  

 

1.00), (00
złotych miesięcznie za.
robią zdolni zastępcy  

i GABINETOWE, kre-
densy, stoły, szafy łóż-
ka i t. d. Wikwintne,

Mocne, Niedrogo.
Sprzedaż na raty.

Ejzenblum jadąc po-

ciągiem złapa! pchłę:

— Nie chciałaś jechać  U subzastępcy przy sprze.
daży ratalnej obiigacyj=

 

spokojnie—to idž piecho-

tą i wyrzucił ją przez
najnowszym systemem
na iSe aAdm A Służba murzyńska. | Okno.
Banku. Wy pro- Ė aECA 0)

| wizja, zdolnym pensja, W. Paryżu SST
Baton kolej, djety. — ściej używa się murzy-spp
wag Ułatwionz nek jako nianiek. tis 6

| a pa SSE a ai Czy bardzo lubisz sze Ę BG . i rupulatne obliczenie —Nie mam przy sobie.

Linea » Varicol“ askd prowizyjne. Początkują dzieci? pyta pewna pa-. |", k
suwają ból, swędzenie, pieczenie, krwawienie, stai pouczamy. Oferty ryżanka murzynkę, któ- A
zmniejszają guzy, żylaki —Sprzedają poza sbskrytka tds 0 rą chce zgodzić. — Dziękuję, wszysty
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— Bardzo lubię, ale ŁArowi

tłuste i dobrze upieczone.AST EEAATARI:

Tel. 697. Tel. 697. 1148] stroicie) u——

muzycznych  instrumen-
tów A. Pacewski przyj- RÓŻNE DRU-
muje reperacje, odno- KARNIA

le . wienie, przeróbkę i stro- 4 INTROLIGA.
Pierwszerzędnych kopalń Górnośląskich
z dostawą do domu własnym taborem kon-

nym lub samochodowym od 500 k!

DI. Przemysłowy „MERKANT”
Sp. z ogr. odp. 14

Właśc. L. i C. DOBUŻYŃSCY.
WILNO, ZAWALNA 36 20

Tel. 697. Tel.
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jenie fortepianów pianin w garażu opalanym do
sharmonij i innych mu- 1 TORNIA

B zycznych instrumentów. |. ansZ 2
Port: 14. 7% 2
8 bowe. Światło elektrycz- „DZIEŃAIKA

1—:"<. 4012. warsział namiejscu. Dowiedzieć się WILEŃSKIEG
Na wystawie samocho- U! Królewska 6—4 D. H.

dowej. B. M. Boslacki. as Wilno, ul. Mosto:
597. — Tak, ten, samochód wa Ne1. Tel.12-4:

by mi się przydał. Okazyjnie Przyjmaje

Szkoda, że właśnie do odstąpienia dwa po- szelkieroboj
wczoraj kupiłem abona- koje z kuchnią wraz z w zakres dei
ment na dziesięć prze- Umeblowaniem za sumę karstwaIintro

  
714:59

jazdów tramwajowych,

Zamkowa 9. inaczej byłbym go z pe* neczne,
wnością sobie kupił.

. 6436—8 O w Ę od godz.

 

2,500 zł. Mieszkanie bar-
dzo ciepłe, suche,

gustownie ume-
blowane. Oglądać można

BR::=—————mu Polocka 39, m. 8.
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Pod Proiektoratem

odbędzie się dnia 4 stycznia 1930

Organizowany staraniem WILEŃSKIEGO T-WA

H szystkim Przyjaciołom i Czytelnikom naszego pisma w dniu

Nowego Roku składamy życzenia, by grunłowała się w naszem

państwie praworządność i wzrasiał dobrobyt ku chwale i dobru

Ojczyzny naszej.

KRONIKA.
Nasz odcinek literacko-naukowy.

Z dniem dzisiejszym kierownictwo odcinka literacko-naukowego

w „Dzienniku* Wileńskim* obejmuje dr. Stanisław Cywiński, docent

Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, dobrze już znany czytel-
nikom naszego pisma z wielu artykułów treści literackiej, naukowej
i politycznej.

Łaskawą współpracę w tym dziale przyrzekli dotychczas:

Profesorowie (i. S$. B. dr. dr.: Stefan Glixelli,
szewski, Wacław Komarnicki, Stanisław Kościałkowski,
delski, Stanisław Pigoń, p. Michał Ambros,

Kazimierz Kolbu-

Teofil Mo-

prof. dr. Kazimierz Cho-
dynicki (Poznań), prof. dr. Tadeusz Grabowski (Poznań), dr. Mieczy-
sław Piszczkowski (Lwów), dr. Zdzisław Stahl (Lwów), p. Michał
Brensztejn, dr. Zygmunt Fedorowicz, p. Ludwik Kuczewski, dr. Wa-
cław Odyniec, p. Stanisława Świętorzecka, p. Ludwika Życka.

Na innem miejscu w numerze dzisiejszym „Dziennika Wil.*
czytelnicy znajdą artykuł pióra kierownika naszego odcinka, objaśnia-
jący jego charakter i zadania.

Wiadomości kościelne.
— Adoracja. Zarząd Katolic-

kiego Związku Polek przypomina,
że 3-go stycznia, jako w pierwszy
piątek miesiąca, odbędzie się w
Kaplicy Serca Eucharystycznego
(Mickiewicza 19—2) adoracja Prze-
najświętszego Sakramentu od g.
4, do 7/,, zakończona błogo-
sławieństwem. 7

Z miasta.
— Zjazd uczestników walk

a Wilne w 1520 r. Wojewoda
Wileński p. Wł. Raczkiewicz przy-
jął deputację Komitetu Organi-
zacyjnego, mającego się odbyć w
roku przyszłym zjazdu uczestni-

„kėw walk o Wilno (Kampanii
1920 r.), którzy walczyli w szere-
gach b. szóstego harcerskiego
pułku piechoty. Deputacja zlo-
żona z pp. kpt. T. Kawalca, p.
Szembergowej i Tad. Szumańskie-
go przybyła prosić p. Wojewodę
o przyjęcie protektoratu nad
wspomnianym zjazdem. O objęciu *
protektoratu nad zjazdem będą
również proszeni ks. biskup Ban-
durski i gen. zeligowski.

Jak wiadomo nie istniejący
już obecnie szósty harcerski pułk
piechoty tworzony był przez gen.
Żeligowskiego dla upamiętnienia
zasług harcerzy, położonych w
obronie Wilna.

Komitet zjazdowy pod prze-
wodnictwem kpt. Kawalca b. do-
wódcy pierwszej harcerskiej kom-
panji rozpoczął już prace przy-
gotowywawcze do Zjazdu.

Zjazd odbędzie się w Wilnie
8 i 9 października 1930 r. a więc
w rocznicę wkroczenia oddziałów
harcerskich do Wilna. W czasie
Zjazdu oddany będzie hołd pa-
mięci poległych harcerzy,  urzą-
dzona będzie wycieczka do Ro-
stymian, koło N. Trok, miejsca
pamiętnego z walk pierwszej
kompanii harcerskiej AN"

. as

Sprawy miejskie.
— Roboty magistrackie. W

*dniu wczorajszym odbyło się w
lokalu Magistratu m. Wilna po-
siedzenie komisji technicznej, na
którem omawiano sprawę prze-
prowadzenia wodociągu do nowo-
wybudowanej szkoły powszechnej
na Antokolu. Wniosek ten ko-

 

Poezja „Czartaka”.
1.

/ -lnter arma silent musae —
powiada stare przysłowie. Spraw-
dziło się ono w zupełności w
odniesieniu do poezji polskiej w
latach 1914 — 1920. ; Wlększość
weteranów „Młodej* niegdyś
„Polski“ zamilkia i jedynie Edward
Sieński i Artur Opman (nielicząc
paru zbyt krótkotrwałych talen-
tów) obrabiali w poezji aktualne
tematy. Ci, którzy poezję traktują
mniej poufale, a bardziej sakra-
mentalnie, nie odzywali się, cho-
ciaż, jak np. Zegadłowicz, wyszli
już z lał młodzieńczych. Widocz:
nie zasada, wyrażona w powyż-
szem przysłowiu, nie pozwalała
„ich muzie dojrzeć.
+ Z tego powodu możemy mó-
wić o polskiej poezji powojennej,
jako o ruchu nowym, oddzielo-
nym od twórczości poprzedniej
sześcioma latami wojennego mil-
czenia. Takiego również zdania o
sobie samiej jest powojenna poe-
tja polska. W szeregach jej twór-
ców i teoretyków rozlegają się
ustawiczne nawoływania do two-
rzenia rzeczy nowych, potychczas
niebywałych. Mimo to, że minę-
lo spokojnie zaledwie lat osiem,
muzy zdążyły już obdarować
Polskę kilkoma grupami poetyc-
kiemi, które, jednak już prze-
brzmiały, zagasły na horyzoncie,
jak meteor, lub dopalają się
jeszcze, jak stos suchego drzewa,
przez nikogo nie podsycany. Pra-

misja zaakceptowała. Koszta prze-
prowadzenia rurociągu wyniosą
około 180 tys. zł. Następnie ko-
misja uchwaliła przeprowadzić
kanał z N. Światu do ul. Ponar-
skiej.

Roboty te Magistrat
nie w m. marcu r. b.

rozpocz-
(as)

Sprawy sanitarne.
— (Choroby zakaźne. Wy-

dział Zdrowia Urzędu Wojewódz-
kiego w ciągu ubiegłego tygod-
nia na terenie województwa Wi-
leńskiego zanotował następujące
choroby zakażne: ospa wietrzna
3 osoby, tyfus brzuszny 14, pla-
misty 10, płonica 19, błonica 6,
odra 284, róża 3, krztuciec 39,
gruźlica 19, jaglica 13. Razem za-
notowano 410 wypadków zaslab-
nięć na choroby zakaźne. (as)

Poczta i telegraf.
— Podrożenie taryfy teieto-

nicznej do Łotwy. Wobec zmia-
ny taryfy telefonicznej przez za-
rząd łotewski opłata za 3 minu-
towa rezmowę telefoniczną zwy-
kłą między Wilnem a Łotwą od
dnia 1 bm, wynosi 3 fr. 20 cent.
do Dyneburga, Rzeżycy, Lucyna,
Krasławia i Zemgala i 3 fr. 80
cent. za rozmowy z Rygą, Mita-
wą, Lipawą i Majorenhofem. (as)
—Zmiany personalne. Oneg-

daj objął Wydział Administacyjny
Dyrekcji poczt i telegrafów w
Wilnie naczelnik wydziału p. dr.
Alfred Sowiński, dotychczasowy
naczelnik wydziału Dyrekcji poczt
i telegrafów w Lublinie. (as)

Sprawy uniwersyteckie.
— Prof. Szymański opusz-

cza Wilno. Jak się dowiadujemy,
marszałek Senatu prof. Szymań-
ski otrzyma: propozycję Uniwer-
sytetu Warszawskiego objęcia ka-
tedry okulistyki na tym uniwer-
sytecie. Dotychczas prof. Szy-
mański nie udzielił definitywnej
odpowiedzi. į
W sferach profesorskich liczą

się z możliwością opuszczenia
Wilna przez prof. Szymańskiego.

Sprawy szkolne.
— Kursa fotograficzne dla

amatorów. Rozpoczęcie kursów
fotograficznych Towarzystwa Mi-
łośników- Fotografji nastąpi w

wie każda z tych umarłych, czy
umierających szkół—grup poety-
ckich pozostawiła po sobie w
spadku kilku bardziej utalento-
wanych poetów i pisarzy. W ten
sposób przeminął mistyczno-me-
tafizyczny „Zdrój* poznański, i
futurystyczno  - materjalistyczna
„Zwrotnica* Krakowska, oraz, za-
łamujący w sobie wszelkie wpły-
wy zagraniczne od  ftuuryzmu
włoskiego do rosyjskiego „ima-
żynizmu* — Almanach Nowej
Sztuki. ;

„Większą rolę odegrała grupa
poetów, skupiona dokoła pisma
„Skamander*. Istnienie swoje
zawdzięcza ona nie doktrynom
estetycznym, jak grupy wymie-
nione przedtem, lecz raczej przy-
padkowi.—Ludzi tych zbliżyła prze-
dewszystkiem ława uniwersytecka.
Studencka grupa Pikadora powoli
przetworzyła się w grupę twór-
ców samodzielnych i dojrzałych.
Przyjaźńzadzierzgnięta między nimi
za młodu zdaję się być najtrwal-
szem spoidłem tej grupy. Poza
tem piętrzą się ogromne różnice.

Pod względem treści utworów
satyryczno - filozoficzny Lechoń
zdaje się mieć mało punktów
stycznych z rozbawionym i patrzą-
cym na wszystko oczami świeżo
upieczonego maturzysty, Wierzyń-
skim; pogardzający treścią i roz-
pływający się w estetyzmie Iwasz-
kiewicz zdaje się w twórczości
swojej daleko odbiegać od mędr-
kującego i grzęznącego w para-
doksach, Słonimskiego; Tyrteusz

J. W. P. WŁADY

     
   

sobotę 4 stycznia o godz, 5 i pół
wieczorem w lokalu Bibljoteki
Wydziału Sztuk Pięknych (.S.B.
(ul. św. Anny 4). Kursa i pokazy
praktyczne bedą trwały około
trzech tygodni. Prelegenci: pp.
Krukowski, Kamieniecki, Kuruna-
Worobjew, Lelewicz, Turski, Sle-
dziewski, Bułhak. Zapisy w Pol-
focie «(Mickiewicza 23) i przy roz-
poczęciu na miejscu.

Handel i przemysń.
— Posiedzenie Wileńskiej

izby Rzemieślniczej. Drugie ple-
narne posiedzenie Wileńskiej Iz-
by Rzemieślniczej odbyło się w
niedzielę ubiegłą w obecności
prawie wszystkich członków Izby.

Przewodniczy! obradom pre-
zydent lzby p. Szumański. Obec-
ni byli: delegat Ministerstwa Prze-
mysłu i Handlu p. M. Pawlikow-
ski, naczelnik wojewódzkiego «wy-
działu przemysłowego inż. Sła-
wiński oraz wojewódzki instruk-
tor korporacyj p. Czarnous.

Posiedzenie zagaił prezyden:
Izby, dając zwięzły rzut na ubie-
głą działalność Izby oraz szerzej
omawiał stojące przed nią waż-
niejsze i aktualne zadania.

Wybrano następnie na aseso-
rów do prezydjum pp. Oszurkę i
Rachmana.

Przystąpiono .z kolei do załat-
wienia szeregu spraw natury or-
ganizacyjnej, nie cierpiących zwło-
ki. A więc, przyjęto i zatwierdzo-
no regulaminy dla komisyj egza-
minacyjnych na mistrzów i cze-
ladników oraz ramowe przepisy
terminatorskie dla terminatorów,
z nieznacznemi zmianami, podyk-
towanemi warunkami lokalnemi.
Dokonano także wyborów kilku-
dziesięciu osób do komisyj egza-
minacyjnych (wyżej wspomnia-
nych), z których kom. egz. mi-
strzowska jest jedyna na całe
województwo wileńskie (z siedzi-
bą w Wilnie) oraz szeregu kom.
egz. czeladniczych (w każdem
mieście powiatowem). Zadecydo-
wano też utworzenie przy lzbie—
w myśl przepisów ustawy prze-
mysłowej—Wydziału Czeladnicze-
go, który ma stanowić najwyższą
reprezentację czeladników (pod-
majstrów) cechowych. W związku
z tem wyłoniła się konieczność
iniensywniejszego' organizowania
przy poszczególnych cechach Wy-
działów Czeladniczych. (Ilchwalo-
no dalej prowadzenie stałej sta-
tystyki zawodowej i gospodarczej
przez izbę w celu koniecznej
ewidencji rzemiosła. Przyjęto
wreszcie budżet Izby w sumie 60
tys. złotych. W końcu upoważ-
niono Prezydenta Izby do wyzna-
czenia delegatów do  komisyj
egzaminacyjnych przy szkołach i
kursach zawodowych.

Z życia stowarzyszeń.
— Z Towarzystwa Prawni-

czego Im. Ignacego Daniłowi-
cza w Wilnie. W dniu 3 stycz-
nia (piątek) o godzinie 7 m. 30
wieczorem (lokal Rady Adwokac-
kiej — Gmach Sądów na Łukisz-
kach) odbędzie się referat Człon-
ka Towarzystwa p. Leona Sumo-
roka na temat „O projekcie Usta-
wy Hipotecznej" referat Zjazdowy
prof. Glassa oraz „O projekcie
prawa hipotecznego* (referat zjaz-
dowy prof. Zolla). Goście mile
widziani

Sprawy żydowskie.
— Żydzi stralkują uporczy-

wie. Mimo kilkakrotnie odbytych
konferencyj porozumiewawczych
w Inspektoracie Pracy, w  Gmi-

awangardy  proletarjackiej. Bro-
niewski niewiele ma wspólnego z
kwietystycznemi motywami wier-
szy Tuwima i t. d. Tak samo i
pod względem formy. Jedni uga-
niają się za asonansami inni nimi
gardzą; jedni pod względem rytmu
umiłowali wiersz wolny, inni po-
pisują się kunsztownością zwro-
tek; jedni przerabiają mowę nie-
wiązaną na muzykę, inni wpro-
wadzają zgrzyty i dysonanse do
wiersza i t. d. Pojęcie piękna zo-
stało u nich bardziej rozszerzone.
Koteryjne przesądy innych grup
zostały przekreślone. Potrafili oni
odważnie zaprzeczyć temu, że ta
czy inna technika futurystyczna
lub romantyczna ma stanowić o
kwalifikacjach utworu. Utwór sam
za siebie ma przemawiać. Jaka-
kolwiek jest jego technika, stawią
się utworowi dwa wymagania:
1) żeby zdradzał talent swego
twórcy, 2) żeby posiadał niezbęd-
ną w dzisiejszych czasach kultu-
rę literacką t. j. żeby nie był pa-
rafjańszczyźniano-naiwny i ba-
nalny.

Wymagania te, niewątpiiwie
wyższe i bardziej trafne od tych,
które stawiały Zdrój czy Zwrotni-
ca, przez+pewien czas w zupeł-
ności wystarczały i oddały po-
ważne zasługi poezji polskiej. Mia-
nowicie wyciągnęły ją z rozpaczli-
wej toni bezsensownych zgrzy-
tów futuryzmu i formizmu oraz z
nieporadnego, niemowlęcego beł-
kotu mistycznego Zdroju. Stwo-
rzono piękmą formę; przede-
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* Janostwo, Buczyńscy Józefostwo
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SŁAWA RACZKIEWICZĄ Wojewody
j A i. w Salonach

WIOŠLARSKIEGO.
nie Žydowskiej i u posła Wy-
godzkiego, strajku zażegnać do-
tychczas nie zdołano.

Wobec tego Związek zawodo-
wy pracowników żydowskich po-
stanowił strajk kontynuować da-
lej. - as.

Dobroczynność.
— Gwiazdka w Wiezieniu

Stefańskiem. W niedziele 22
bm. Patronat  Więzienny przy
czynnym i życzliwym udziale Za-
rządu Więzienia zorganiżował uro-
Czystość dzielenia się opłatkiem
w Więzieniu Stafańskiem.

Po odspiewaniu kolend przez
chór więżniów  przemówili do
nich w serdecznych słowach p.
naczelnik więzienia (rbanowicz,
Ksiądz Kapelan i przedstawicielka

 

Patronatu pani apl. Sztukowska,
na co odpowiedział i złoży! po-
dziękowanie w imieniu towarzy-
szy niedoli jeden z więźniów.

Następnie przedstawicielki Pa-
tronatu i Kapelan podchodzili do
każdego z więźniów, dzieląc się
opłatkiem i wręczając drobny
upominek.

Nie zapomniano również o
tych którzy byli zamknięci w ce-
lach.  Członki Patronatu za-
niosły im opłatek i życzliwe sło-
wa pociechy. Członkinie Patro-
natu w czasie tej wizytacji mogły
stwierdzić nadzwyczajny ład, czy-
stość i porządek w więzieniu, co
przynosi zaszczyt władzom tej
instytucji, Podobna uroczystość
odbyła się w więzieniu na Łukisz-

 

kach i w Schronisku dla dzie-
ci więźniów im. Sw. Stanisława
Kostki.

Zabawy.
— Bal „Rodziny Policyjnej".

Ogrornne zainteresowanie, jakie obudził
w naszem mieście wspaniały bal mas-
kowy „Rodziny Policyjnej", - pozwała
nam przypuszczać, że wszyscy wybiorą
się na ten bal nietylko dla zapowiedzia-
nych atrakcyj, ale i dlatego, by „obec-
nością swoją przyczynić się do uzy-
skania przez „Rodzinę Policyjnę* fun-
duszów na kolonje letnie dia chorowi-
tych dzieci; niższych funkcjonarjuszów,
oraz na zasiłki dla wdów i sierot po po-
ległych przy pełnieniu służby i zmarłych
policjantach.

Piękne dekoracja pomysłu i wyko-
nania p. Lidji Szolc zamienią salony
Kasyna Garnizonowago w królestwo róż,
w którem dnia 4 stycznia królować bę-
dą urocze panie.

— Doroczny ba! Wil. Tow.
Wioślarskiego odbędzie się dnia
4 stycznia 1930r. w salonach ho-
telu Georges'a (ul. Mickiewicza 20)
pod protektoratem pana Wojewo-
dy Wileńskiego Władysława Racz-
kiewicza.

Orowiąkr henorewych gospadyh
| g»speda prz jąć raczyli: pp Biała-
sowie Staristawowstwo, Bhdanewiczo-

   

wie |inacestwo, Borowscy Michsłostwo,
Bosisccy Bogusławowstwo, Bułhakowie

Buy-
kow'e Jenostwo, Bohuszewiczewie Se-
werynostwo, Choiniecy Władysławostwo,
Ciozdowie Stanisławostwo, Czarnowsay
Czesławostwo, Dmechewski Kazimierz,
Dobzczewscy Fugenjuszostwo, Bonase-
wie Fellkso:two, Bowkorowle Bshda
nostwe, Drotlefowie Józefostwo, Dmo-
chawscy Właądysławowstwe, Emelowie
Mieczysławowstwe, Falkosscy KEugen-
juszostwo, Folejewscy Józefostwo, Fal
kowski Kszimiarz, Fieldorffowie Emilo-
stwe, Gieczewiczowie Hipolito two, Gl
życey lwe-<two, Glstmanowia Juijusze-
stwo, Głowińscy Anton'ottwo. Grądzey
Jano:two, Giedroj<lowie Wincertostwo,
Hznu owiczowie Bolesławowstwo, Hry-
niewiczewie Franciszkostwo, |*zea Wa-
<ław,  Iwaszkiewiczewie  Józefostwo,
Iżycki Herraan Brenisław, Jamonttewie
Maciejestw: lzyderczykowie Leóno-
stwo, Kossakowscy Zygmuntostwo, Kier-
snowscy Tadeuszostwo, Kiežunowie WI-
toldostwo, Kirtiklisowle Stefanostwo,
Klottowie Janostiwo, Klottowe Leone-
stwo, Kognowiccy  Stanisławowstwo,
Kopclowie Fdolfowie, Kopciewie Tade-
uszo:two, KorkliAscy Alekssnd-ostwo,
'Korolcowie Jozefostwo, Kowalscy Ed-

  

wszystkiem piękną formę wiersza.
Proza rozwijała się poza Ska-
mandrem.

Piękna forma Skamandra po-
została jednak tylko formą. Stała
się świątynią, z której wreszcie
zdjęto, zawieszony podczas otwar-
cia, sztandar „dnia dzisiejszego”,
hasło współpracy sztuki zżyciem,
a na to. miejsce umocowano
sztandar z hasłem: „sztuka dla
sztuki”. W ten sposób najniespo-
dziewaniej dla samych siebie ska-
mandryci stanęli na stanowisku
przedwojennego polskiego parna-
syzmu.
W ten sposób poezja znowu

zasłuchana we własne trele z
zamkniętemi oczyma odeszła od
życia, a życie wet za wet zaczęło
ją darzyć pogardliwą obojętnością.
Ze środowiska Skamandra wyło-
niły się jednostki: Słonimski, Le-
choń, Tuwim, Wierzyński i t. d.
i rozpoczęły każda swoją działal-
ność i swoją historję, lecz dzia-
łalność grupy, jako takiej można
uważać za skończoną, mimo to,
że Skamander jako czasopismo,
jeszcze zrzadka się ukazuje.

Na to miejsce zjawia się no-
wa grupa, której członkowie nie-
zawsze są młodsi od skamandry-
tów wiekiem, to jednak młodsi
są o dwa lata, jako grupa lite-
racka. Mówię o „Czartaku”. Do-
tychczas tego pisma wyszło za-
ledwie trzy zeszyty, chociaż ze-
szyt pierwszy ukazał się już w ro-
ku 1922. „Nie świadczy to bynaj-
mniej o niepłodności autorów tam
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mundostwo, Kswnaccy Piotrostwe, Krok-
Paszkowscy Henrykostwo, Kozierowscy
Czesławowstwo,  Kątkowscy  majoro-
stwo, Korytowski Adam, Kerewo Fran*
ciszkostwo, Łączyńscy Stanisławo vstwo,
Łagunowe Stanisławowstwo, Lewakow-
scy Stanistawowstwa, Landau Ignaco-
stwe, Mazarakawie Ńdrjanostwo, Mey-
sztewiczewie Aleksandrostwo, Macule-
wiczewie Ludwikostwo, Maleccy Jane-
stwe, Mohl Herenm, Malinowscy ©|-
qierdostwo, Maliszewscy Wiktarostwo,
Mokrzeckł Stefan, Okuliczowie Kazi
mierzostwe, ©strowscy, Pietraszewscy
Janowstwe, Piot'owiczowie Wiktore
stwe, Pego'zelscy Stefanestwo, Przyłu
scy Józefostwo, Plewako Wacłsw, 'ie-
trusewiczewie Kaziaerzostwo Raczkie-
wiczewie Władysławew twe, Rewieńska-
Pawełek Wanda, Rewieński Władysław,
Remer-Qchenkowsca Helens, Rożnew-
ski Aleksander Ruchiscy Romanovie,
Rudzińscy Henrykestwo, Rzewuscy $ta-
nisławowstwo, Rochewiezowie Jano-
stwo, Racklewiczowie Ovtawiuszostwo,
Radwańscy Janostwo, Riediowie Stani-
sławowstwe,  Ratyńscy Edwardosiwo,
Sasa*: Minaru maior, Śledleccy Euqen-
juszostwo,  Stulsińscy Tadeuszostwo,
Szniel sowie Bronlzławowstwa, Szosta
kowscy Stefanostwo, Szumańscy Wła»
dysławowstwo, Szwykowscy Ludwixo-
stwo, Świedzyńscy %ichałostwo, Świę
terzetcy, Szmiatowie Wł dysławowstwo,
Unieckowscy Luiwkostwe, Toraszew-
sey Mieczysławowstwo, Wańkowiczowie
Stanisł wewstwo, Waaner Karol, Wen-
kowie Henrykostwo, Weslswscy Stani-
sławowstwo, Weyssenheff Jan, Wa-
wrouch, Zajsczkowscy Wacławowstwo,
Zaliszowie Matsymiljanostwo, Zd'ojew:
ska Zofj», Zawadzcy Feliksostwo, Zel-

- werowiczowie *le*sandrostwo. Zasztow-
tow:e Ale«sandrostwo, Zwierkowie Ka-
zimierzostwo.

Różne.
— Lista ofiar, złożonych na fun-

dusz bibljoteczny Polskiej Macierzy
Szkolnej zamiast życzeń noworocznych:
p. Józef Korolec. Dyr. Tow. „Przezor-
ność 100 zł., p. Zygmunt Dudyński 10 zł.,
P:aStanisław Łuczyński 5 zł, p. Włady-
sław Chełmicki 3 zł, p. Janina Korol-
cowa 5 zł, p. Marja Korsakowa 2 zł.,
p. Nadzieja Mienajłowa 1 zł., p. Józef
Borkowski 5 zł, p. Bolesław Gołębiow-
ski 3 zł., p. Michał Sciepuro 1 zł., p. Boh-
dan Mintowt-Czyż 3 zł., p. Andrzej Kon-
dratowicz 5 zł., p. dr. Witold Węsławski

5 zł. p. Jan Piłsudski 10 zł, p. Lu-
dwik Szwykowski 20 zł.

— Sprostawanie. W liście prof.
Cywińskiego w sprawie „Radja" koniec
pierwszego ustępu winien brzmieć:

„l znów cieszyć się rfależy, że p.
Hulewicz znalazł nareszcie prelegentów,
mających dar uprzystępniania szerszej
publiczności wileńskiej trudnych pro-
blemów norwidowych* (nie: na-
rodowych).

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

Występy Wandy Siemaszkowej. Dziś
o godzinie 8 wieczorem  „Mirla Efros".

— Teatr Miejski w Lutni.
„Mysz košcielna“, Jutro „Mysz ko-
šcielna“.

— „Sandomierskie Wesele". Dziś
4 godzinie 3 m.-30 pop. zespół teatru
regjonalnego odegra w teatrze miejskim
Lutnia po raz ostatni „Wesele sando-
mierskie“. Ceny miejsc dwukrotnie zni-
żone od 30 groszy do 1,80 qr.

— „Królewicz Rak" Od szeregu
tygodni czynią się intensywne pržygote-
wania w celu wystawienia polskiej ba-
śni ludowej Wandy 'Stanisławskiej „Kró+
lewicz Rak". Sztukę tą urozmaicają
śpiewy i tańce oparte na motywach lu-
dowych, ziemi kieleckiej i piotrkowskiej.
Reżyserją prowadzi K. Wyrwicz-Wichrew-
ski. Kierownictwo muzyczne spoczywa
w rękach E. Dziewulskiego. Barwne fen-
tastyczne dekoracje wedtug projektów
E. Karnieja. W wykonaniu sztuki bierze
udział prewie cały zespół artystyczny
oraz zespół taneczny. A. Rejzerówny.
Premjera zapowiedziana na sobotę 4 b.
m. o godzinie 3 m. 30. Bilety już są do
nebycia w kasie zamawiań.

Rewja świąteczna. W sobotę 4 b.
m. o godzinie 11 m. 45 powtórzoną zo-
stanie w teatrze na Pohulance Rewja
Sylwesirowa. jj”

POLSKIE RADJO WILNO.
Pregra m:

Środa, dnia 1 stycznia 1929 r.
10,15. Nabożeństwo.
11,55. Koncert, oraz

nicze.
16,55.

dzieci.
19,00. „Kukułka Wileńska".
19,25. Lekcja języka włoskiego.

odczyty rol-

Koncert i słuchowisko dla

  
zgrupowanych. Ich książkowe wy-
dawnictwa dają wciąż dowody ich
pracowitości. Samo pismo jest
przez nich traktowane jako wy-
dawnictwo nieperjodyczne.  Po-
ważną pozycję w każdym zeszy-
cie zajmuje przedmowa, świadczą-
ca dobitnie, że w łonie grupy od-
bywa się usilna praca nad wy-
szukaniem, czy urobieniem wspól-
nej platformy ideowej. Praca ta,
jak świadczą przedmowy, zaczy-
na się przedewszystkiem od treś-
ci. To właśnie, mojem zdaniem,
zapewnią powodzenie „Czartako-
wi”. Trafia on w dziedzinę zanie-
dbaną przez Skamander, a nadto
przyjmuje zasadę ze wszech miar
słuszną. Należy kształt obuwia
dopasować do nogi, bo źle robi,
kto na wzór chiński niekształci
nogę poto tylko, by ją wsadzić
w chimerycznie skrojonę obuwie.
Co do formy mowy wiązanej, to
dotychczas poprzestają poeci
„Czartaka” na zdobyczach wszyst-
kich swoich poprzedników, ale
przedewszystkiem — skamandry-
tów. Rymy i asonanse, wiersz.
wolny i zwrotki, melodyjność i
zgrzyty,  refleksyjność, metafo-
ryczność i t. p., zagadnienia for-
malne nie absorbują prawie żad-
nego z nich. Poprostu biorą oni
te ze zdobyczy formalnych już
znanych, które w tym czy innym
momencie są dla nich najodpo-
wiedniejsze. Na czoło wysuwają
się natomiast zagadnienia treści-
we i to właśnie, mimo wszelkie:
możliwe zarzuty, nadaje wagę i

Hotelu GEORGES'A

„Począteko
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20,00. „La Traviata“,
di'ego. Gramofon.

22,00. Muzyka taneczna.

Czwartek, dnia 2 stycznia 1929 r.
11,55. Sygnał czasu.
12,05. Poranek muzyki popularnej.
16,15. Gramofon.
17,00. Komunikat Wil. Tow. Spiewa-

waczych i Muzycznych.
17,15. Odczyt i koncert.
18,45. Pogadanka radjoteczniczna.
19,35. Kurs fotografji.
20,16. Koncert"
21,30. Audycja literacka:

Czaszka" Jułjusza Slowackiego.
23,00. Muzyka taneczna.

OFIARY
złożone w Administracji „Dziennika

Wileńskiego".

Zamiast życzeń anais Šwią-
tecznychI Noworocznych.

Meczysławostwo Żejmowie 100 złot.
na następujące cele: na Bratnią Pomec
Męskiej Sredniej Szkoły Handlowej Stow.
Kupców 50 zi.—na Poską Macierz Szkol-
ną 20 zł.. na Zakłady Domu Serca Je-
zusowego X. X. Selezjanów 10 zł.—na
Złóbek Im. Maryi 10 zł. i dla najbiedniej-

opera G. Ver-

„Złota

 szych 10 zł.
Dla najbiedniejszych m. Wilna (do

uznania Administracji Dzienn. Wileń-
skiego) Marjai i Halina Kosińscy 25 zł.,
Zygmunt Rymkiewicz 5 złot.. Wandalin
Kliimontowicz 5 zł, Bolesław Rekść 5zł.,
Henryk Karczewski 5 zl., Bronisławostwo
Szakienowie 5 zł., Włodzimierz Puhawko
5.zł, J4S/5 zł

Na kościół Trynitarski na Antoko-
lu—Zygmunt Rymkiewicz 3 zł.

Na Polską Macierz Szkolną—d-stwe
Łukowscy 10 zł., Stanisław Kościałkow-
ski 10 zi.

Na Zakłady Dofhu Serca Jezuso-
wego X. X. Selezjanów Antoni Janu-
szewicz 10 zł.

Ua Żłobek
klińscy 10 zł.

Ma Zakład dla nieuleczalnie - cho-
rych Zygmuntostwo Kuleszowie 5 zł.

Dla najbiedniejszych dzieci Elwira
i Aleksander Jodziewiczowie 10 zl.

Im. Marii H. i A. Kor

„Zamiast wizyt Noworocznych skła-
dają ofiarę na rzecz Komitetu „Chleb

Dzieciom*: p. Ldwik Maculewicz — Dy-
rektor Państwowego Banku Rolnego —
Oddziałw Wilnie — zł. 25, oraz pp. Ta-
deusz Miśkiewicz zł. 10, J. Sterło-Or-
licki zł. 10, Paweł Odyniec zł.5. Wilhelm
Stabińsk! zł.5, Józef Krupko zł. 5. Fran-
ciszek Tyma zł. 5, Samuel Szaciłło zł. 5,
W. Pietkiewicz zł.5, W. Buterlewicz zł. 3,
W. Niemczewski zł. 3, K. Bittowtówna
zł. 2, Z. Z. Zdrojewski zl. 2, M. Kobecki
zł. 2. E. Klasse zł. 2, P. Sokoliński zł. 2.
S. Kiernowicz zł. 2, Wł. Sielanko zł. 2,
K. Niewęgłowski zł. 2, A. Fanti zł. 2, A.
Sobolewski zł. 2, P. Małyszko zł. I, K.
Zdanowiczowa zł. 1. St. Machnick! zi. 2,
M. Michajłowska zł. 2, A. Komorowski
zł. 2, F. Protasewicz zł 2., T. Janowski
zł. 3, M. Pruba zł. 1, Cz. Kozłowski zł. 1,
W. Kirchner zł. 1, W. Klimontowicz zi 1,
W. Szemiako zł.2, A. Czeladzinowa zł. 1,
„J. Drużyłowska zł. 1, H. Szadurska zł. 1,
B. Piłsudski zł. 1, J. Trejczke zł. I, W.
Pawlikowski zł. 1.. Cz. Beurman, zł. 1,
„J. Horodniczy zł. 2, A. Poniatowski zł. 3,
F. Jurjewicz zł. 2, W.-Piotrowiczówna
zł. 2, Z. Żongołowicz zł. 2, E.Bohdano-
wiczówna zł. 0,50, K. Żardecki zł. 2, Ku-
czuk zł. 3, L. Borodzikówna zł. 1; S. No-
wieki zł. 2, Z. Zawisza zł. 2, S. Nikola-
jewowa zł. I, J. Jentysówna zł. I, H.

. Klimaszewski zł. 3, bezirniennie zł. 6,50,
ogółem pracownicy Państwowego Banku
Rolnego 160 zł. ż

P. Jan Pietraszewski—Prezes Okrę-
gowej Izby Kontroli, oraz pp. Emil De-

mtesz, Br. Somer, W. Alexandrowicz,
. Rusiecki, Wł. Saryusz-Bielski, Al. Wa-

silewski, M. Zakrzewski, J. Łipińska, T.
Undrewicz, Br. Aleksandrowicz, M. Wal-
Ikiewicz, St. Kwasowiec, A. Dąbrowska.
Z. Wołodźko, M. Grądzka, L. Sztejn, W.
Olszewski, L. Chomiński. J. Falewicz,
IL. Piotrowska, W. Kownacki, K. Wenc-
Ikiewicz, J. Dobrzański, J. Rusiecka, D.
Wojciechowska, M. Reczyński, Wł. Szkił-
łądź, L. Piegutkowski, D. Kozakiewicz,
H. Karczewski — ogółem pracownicy
"Okręgowej izby Kontroli 55 zł.

P. Białas Stanisław—Dyrektor Banku
Polskiego 25 zł, oraz pp. Nież Adam
5 zł, Korolko J. 2 zł., Nowicka 1 zł.,
Kozicki 1 zł, Komorowska 1 zł., Karpo-
wicz 2 zł, ogółem pracownicy Banku
Polskiego 42 zł 50 gr.

Pracownicy Dróg Wodnych, ogółem
'20 zł. 90 gr.

Pracownicy lzby Skarbowej — ogó
łem 38 zł. 50 gr.

P. Łączyński Stan. 10 zł., oraz pp.
śemoyto| Tad. 3 zł, Perkowski 1 zł.
i inai — Saens pracocownicy Okręgo-
wego Urzędu Ziemskiego zł. 47,50.

znaczenie twórczości
etyckiej „Czartaka”.

Na czele pisrwszego numeru
„Czartaka” położono jako dewizę
imotto z Norwida:
i tak ja widzę przyszłą w Polsce

sztukę,
Jako chorągiew na prac ludzkich

wieży,

INie jak zabawkę, ani jak naukę,
ILecz jak najwyższe z rzemiósł

apostoła
I jak najniższą modlitwę anioła.

Temu hasłu został „Czartak”
wiewny i w następnych numerach,
mino zmiany personalne wew-
nątrz. zespołu redakcyjnego.

Godne uwagi w tytule numeru
jest jeszcze jedno. Mianowicie
słowa: pierwszy numer, rok pierw-

grupy po-

szy — ułożono w sposób symbo-
liczny. Liczbę: pierwszy w oby-
dwóch. wypadkach oznaczono
rzymską jedynką, numer ozna-
czono literą N, a rok literą R.
W ten sposób skrót można od-
czytać również |. N. R. 1. czyli
że rozpoczęto wydawanie pisma
od liter wypisanych na krzyżu
Zbawiciela. Nie rnożna wątpić, że
zostało to zrobione umyślnie i że
przez to ma znaczenie symbo-
liczne. Rzeczywiście grupa „Czar-
taka” jest jedyną grupą poetycką
w Polsce powojennej, naprawdę
i głęboko chrześcijańską. Pod tym
wzgledem mógłby z nią rywali-
zować jedynie. Zdrój poznański,

"gdyby nie jego nagły a niespo-
„dziewany skon.

Władysław Arcimowicz.

 

  



NASTROJE PARYSKIE.
Paryż się bawi.-Pierwsze akordy nowego sezonu karnawało-
wego. — Beztroski rytm zabawy.—Malarskie tałenty policji pa-
ryskiej. — Dobry żart dziennikarski. — Podarunki gwiazdkowe
dia polityków i uczonych.—„Królowa tenisa" w roli sprzedaw-
czyni skiepowej. „$alomonowe* decyzje Paryżanek w dzie-

dzinie mody.—Dźncingi, teatry i bale ludowe.

Paryż, koniec grudnia.

„Paryż się bawi”...—Oto hasło
obecnych dni w stolicy  nad-
sekwańskiej. „Noćl'—tak zwą w
Paryżu świąto Bożego Narodze-
nia — wprowadza w życiu pary-
skiem jakby nowy okres,—okres
powszechnej zabawy i wesołości.
Odtąd zaczyna się gwarny szał
karnawaiu—odtąd biorą swój po-
czątek przeliczne bale, redutyi
najbardziej atrakcyjne „wieczory
zabawowe“, ktore przez cały okres
zimowy napełniają stolicę nad-
sekwańską szampańskim rytmem
jedynej — zdaje się — w swoim
rodzają beztroski i wesela. | dla-
tego też nigdzie może nie odzy-
wają się nastroje Świąteczne tak
gwarnem echem—jak na bulwa-
rach nadsekwańskich. Paryż —
„miasto tysiąca uciech i zabaw'*
żyje wówczas pełnem, swem
tętnem i odsłania w zupełności
właściwe swe, rozbawione oblicze.

Ze wszystkich stron — każdej
niemal dziedziny życia — płyną
nowinki, które z ogólnym na-
strojem zabawowym —starają się
stać w jaknajściślejszej harmo-
nji. Nawet policja paryska prze-
łamuje swą powagę i wstrze-
miężliwość i oto — jak ostatnio
doniesiono—w najbliższych dniach

' odbyć ma się wystawa... malar-
ska tych policjantów, którzy
oprócz tropienia bandytyzmu i
regulowania ruchu zajmują się
również... malowaniem obrazów.
Oczywiście wystawa ta nie obej-
dzie się bez licznych, nader we-
sołych momentów.

Znany dziennik paryski „Ma-
tin“ zorganizował zaś inną, cie-
kawą zabawę. Z ramienia wy-
dawnictwa ogłoszony został kon-
kurs za najlepsze zestawienie
fantastycznego kapelusza redu-
towego, oraz modnego kapelu-
sika spacerowego. Warunek kon-
kursowy jest jednak bardzo ory-
ginalny. Modele kapeluszy zrobio-
ne maja być wyłącznie tylko z
egzemplarza gazety „Matin* —
przyczem ze specjalne wyróżnie-
nie zasłużą te, które w  najbar-
dziej fantastyczny i pomysłowy
sposób zużyją tytuł dziennika:
„Matin*. Nagrody są oczywiście
bardzo liczne i ponętne. Toteż
wszystkie midinetki paryskie ru-
szyły do wyścigu. A ponieważ
„licytacja konkursowa* odbywa
się publicznie i każda kandydatka

musi osobiście stanąć przed są-
dem konkursowym nic tedy
dziwnego,--že cala „ceremonja“
przemienia się w wesołe i cieka-
we widowisko.

Pomysłowość ' rozweselonych
Paryżan jest jednak nieskończona.
W okresie powszechnej zabawy
następuje również wybór i naj-
piękniejszej paryskiej królowej...
parasoli. Niezwykły ten turniej
zorganizowali oczywiście fabry-
kanci parasoli. Tytuł: „reine du
parapluie* (królowej parasoli) przy-
znany został najpiękniejszej z kan-
dydatek. Wybrana władczyni otrzy-
mała dwie specjalne „damy dwo-
ru“, których zadaniem jest... trzy-
manie otwartego parasola nad
głową królowej... Zadanie nie-
zwykłe i niepozbawione humoru!

Pogodne nastroje przenikają
nawet do kół politycznych i lite-
rackich. | tak ostatnio grono
6.000 literatów i polityków zwró-
ciło się do prezydenta ministrów,
p. Tardieu z gorącą prośbą o
udzielenie amnestji dła znanego
działacza monarchistycznego, słyn-
nego z licznych awantur na rzecz
wprowadzenia monarchji we Fran-
cji, Leona Daudeta. Daudet na-
raził swego czasu władze paryskie
na bardzo liczne przykrości i na
śmieszność, a to wskutek tego,
że chcąc uniknąć aresztowania
za różne monarchistyczne eksce-
sy,—zabarykadował się w swem
mieszkaniu i musiał być zdoby-
wany, jak forteca. Potem zaś
przyjaciela Daudeta wydostali go
w oszukańczy sposób z więzienia
i wywieźli zagranicę. Od dwóch
lat siedzi już Daudet w Belgji —
i czeka na akt łaski. Czy Tardieu
okaże się jednak zbytnio „kró-
lewskim“ i zechce Daudetowi
pozwolić na dalsze awantury mo-
narchistyczne w Paryżu? Cały
Paryż czeka z zainteresowaniem
odpowiedzi na te pytania. Przy-
puszczają jednak, że rząd fran-
cuski nie zechce sobie zepsuć
nastrojów karnawałowych i Dau-
det będzie mógł wrócić, ale do...
więzienia *).

Bardziej już uśmiechnął się
los dla paryskich uczonych i lite-
ratów. Komisja finansowa parla-
mentu francuskiego. uchwaliła

*) Z ostatnich depesz dowiadujemy
się, iż wniosek o ułaskawienie Daudeta

dpisany został przez Prezydenta.
Przyp. Red. „Dziennika Wil").

ostatnio  wyasygnować  miljon
franków dla jpoparcia niezbyt
dobrze sytuowanych rodzin lite-
racko-naukowych. Wniosek ten
wywołał oczywiście żywe poru-
szenie w kołach artystycznych
Paryża, które z zainteresowaniem
czekają, czy rząd i parlament
francuski zechcą ostatecznie zrea-
lizować uchwałę komisji—czy też
pozostanie ona tylko obiecanką

„karnawatową. .
Wielką sensacją Paryža jest

również w chwili obecnej znana,

najłepsza tenisistka świata, p. Zu-
zanna Lenglen. I ta „sława* przy-
była również do Paryża na okres
karnawałowy. file nie dla rozgry-
wania meczów na korcie teniso-
wymale jako: sprzedawczyni w
jednym z najwytworniejszych pa-
ryskich domów mody. Trudno i
„Sława* sportowa kiedyś musi się:
skończyć. A zresztą nie jest to
znowu zbytnio upakarzająca „de-
gradacja'-——bowiem w paryskich
magazynach mody panuje obecnie
ruch, jakiego dawno już nie wi-
dziano. Paryżanki doszły wreszcie
do porozumienia w sprawie dłu-
gich sukienek i zadecydowały, że
przed południem należy ubierać
się w dawne, krótkie modele
sportowe, — w południe zaś no-
sić można nieco tylko przydłużo-
ne fasony—dopiero zaś wieczór
na bale i do teatru przywdziewać
można suknie całkiem długie,
które jednak są tak dekoltowane
i tak przejrzyste, że niczego właś-
ciwie nie zakrywają. Wobec tej
„salomonowej* decyzji panuje w
poszczególnych magazynach bar-
dzo gorączkowy ruch, który nie
słabnie ani na chwilę. Trudno!
Wszakże nadchodzi karnawał, a
„cadeau” (podarunek) jest „świę-
tym obowiązkiem* Paryżanina wo-
bec Paryżanki w okresie „nowe-
go roku“.

Oczywiście w teatrach i na
dancingach tempo jest również
odpowiednio ożywione. Premjery
gonią za premjerami, a w loka-
lach dancingowych na „Boule-
vard de Clichy“, na „Place Blan-
che“ i „Place Pigalle“ brak wprost
miejsca, by pomieścić wszystkich,
którzy zdążają tu wytwornemi
autami i taksówkami. Nawet w
mniejszych, podrzędniejszych ka-
wiarniach przy „Place de la Ba-
stille* trudno o stolik i miejsce
na słynnych ludowych „Muse-
ttes“ balach.

| cóż dziwnego? Wszakże Pa-
ryż rozpoczyna nowy sezon kar-
nawałowy i bawi się „na całe-
AOL

Tk.St.

SEJMIK.
Związek ;Spółdzielni Pol-

skich.
Jak już pewno o tem dono-

siła prasa stołeczna i prowincjo-
nalna, odbył się w Warszawie w
dniach 16'i 17 b. m. doroczny
Sejmik Związku Spółdzielni Pol-
skich.

W Sejmiku tym udział wziął
poza b. licznym napływem dele-
gatów  spółdzielni* związkowych,
cały szereg wybitnych jednostek
zarówno z ramienia instytucji
państwowych, gospodarczych jak
i społecznych. Z Wilna spotkali-
śmy na Sejmiku p. dyr. Macule-
wicza (Bank Rolny i p. dr. Ni-
żyńskiego Bank Zw. Spółek Za-
robkowych.

B. wiele osób nie mogąc
przybyć osobiście nadesłało bądź
depesze bądź pisma z życzenia-
mi m. i. i p. wojewoda Racz-
kiewicz.

Na przewodniczącego Sejmiku
obrany został ks. prałat Adamski
Prezes „Ulnji”. Sprawozdanie Związ-
ku za rok 1928 wygłosił prezes
A. Kleniewski.

Podając cały szereg cyfr mów-
ca ukazał na stały a nawet b.
szybki rozwój Związku Spółdziel-
ni Polskich działającego na tere-
nie b. zaboru rosyjskiego.

Omawiając rozwój Związku,
poruszył też mówca i sprawę kon-
fliktu pomiędzy Związkiem, a ko-
oprolną — co pociągnęło za so-
bą wystąpienie siedmiu Syndyka-
tów Rolniczych. Objaw ten okazał
się dodatnim, rozwiązującym w
wielkiej mierze Związkowi ręce,
zwlaszcza wobec Spółdzielni, opar-
tych na wadliwych podstawach.

Następnie ks. prałat Adamski
wygłosił referat p.t. „Jak pojmo-
waliśmy i pojmujemy zadania
spółdzielczości w społeczeństwie
polskiem*, w którym wskazywał
na przykładzie „(lnję Zw. Sp. w
Polsce" — że podstawy organi-
zacji spółdzielczości, jak dawniej,
tak i dziś, nie uległy zmianie.
Rzecz zorganizowana źle, nie wy-
trzymałaby próby blisko 75 lat.

Wprawdzie żyjemy dziś w po-
wodzi pomysłów, oraz wysiłków
stowarzyszeń zawodowych, pra-
gnących sobie podporządkować
sprawy gospodarcze — wprawdzie
niektórzy urzędnicy prowadząc na
swoją rękę politykę gospodarczą,
wielką krzywdę wyrządzają na-
prawdę polskiej spółdzielczości
reprezentowanej w „Unji”, a or-
ganizującej z górą 2 miljony oby-
wateli — stwierdzić muszę, głosił
ks. prałat, że spółdzielczość nasza
jest niezależną, ani zewnętrznie,

od kapitałów zagranicznych, ani
od wpływów krajowych.

„Nie damy się zmusić do mał-
żeństw  niedobranych, bo nie
mamy, ani kawalerskich długów,
ani też nie jesteśmy panną bez
posagu i dlatego nie pójdziemy
na łączenie się z
zbudowanemi na złych podsta-
wach walki klas co jest szko-
dliwem dla rozwoju gospodarcze-
go młodego państwa..."

organizacjami

„Uznając równe prawa dla
wszystkich,  „Ulnja" organizuje
wszystkie stany i warstwy w imię
wspólności interesów — a nie
różnic klasowych..."

„Są i inne kierunki spoldziel-
czości w Polsce, „Unja* nie zwal-
cza je, lecz pragnie, by te nie
wkraczały jej w drogę, a o zdro-
wych zasadach kierunku zadecy-
duje sam czas... i niedługi..."

„Spóldzielczość zgrupowana w
„Unji”, a w b. zaborze rosyjskim
reprezentowana przez Związek
Spółdzielni Polskich, wyrosła z
korzenia społeczeństwa i nosi
charakter wyłącznie polski. Łą-
cząc w swoich szeregach zarówno
drobne siły gospodarcze, jak iin-
teligencję polską, staje na czele
polskiego frontu gospodarczego i
buduje front ekonomiczny, któ-
rego zadaniem będzie sparaliżo-
wać groźbę kapitału zagrani-
cznego...“

„Uważając za swoje posłan-
nictwo nauczania narodu polskie-
go oszczędności „lUlnja* ma pra-
wo żądać zrozumienia i docenia-
nia swoich wysiłków przedewszyst-
kiem od urzędników państwowych
tak niejednokrotnie  wkraczają-
cych w jej zakres działania"...

„Krzewiąc zdrowe zasady spół-
dzielcze dalecy jesteśmy od že-
braniny, jako obserwuje się. Spół-
dzielnie mają być wzorem oszczęd-
nego sposobu gospodarowania
dla członków — a nie inaczej...
Przeszło godzinne przemówienie
nagrodzone było burzą oklasów.

Popołudniu obradowały cztery
Komisje |. Spółdz. Kredytowych—
II, Spółdz, Rolniczo-Handlowych,—
Ill. Spółdz. Rolniczo-Przemysło-
wych i IV. Spółdz. Budowlanych
na których wygłoszone zostały
fachowe referaty w ogólnej ilo-
ści 12' Specjalną uwagę zwróciły
referaty. dwa M. Trajdosa p. t.
„Spółdzielnie Kredytowe na tle
stosunków  gospodarczych*, i Z.
Ihnatowicza „Współpraca  Spół-
dzielni Kredytowych ze Spółdziel-
niami innych typów*.
W pierwszym porusza referent

konieczność doceniania wagi spraw
kredytowych będących dziś pod-
waliną budowy naszego gospo-
darstwa narodowego — przyczem
zaleca branie podjuwagę interesów

/ skalę potrzeb

i potrzeby wśzystkich warstw spo-
łeczeństwa polskiego. P. ihnato-
wicz wskazując w swoim referacie
na to, że nasz polski handel i
przemysł będąc dalekim jeszcze
od stanu zachodnio-europejskiego
—a na terenie b. zaboru rosyj-
skiego przedstawiającego jeszcze
słabe warsztaty produkcyjne —
apeluje do Spółdzielczych Ban-
ków, jako jedynych rdzennie pol-
skich placówek kredytowych, w
sprawie żywszego zainteresowania
się tą dziedziną, gdyż w ten spo-
sób własnymi siłami dopomożemy
do zorganizowania i rozwoju pol-
skiego przemysłu.
W drugim dniu obrad prof.

St. Wojciechowski, b. Prezydent
i wybitna jednostka w ruchu spół-
dzielczym wygłosił referat p. t.
„Zagadnienia zbytu produktów
rolnych". Przeszło godzinny re-
ferat b. ściśle, fachowo ujęty,
b. szeroko omówił temat. „istotą
spółdzielczości rolniczo-handlowej
winno być, zdaniem referenta za-
pewnienie producentów stałych i
wysokich cen, gdyż w ten tylko
sposób spotęgować można jego

z czem znowu 1ą-
czy się rozwój produkcji przemy*
słowej.

Następnie p, dyr. Legis wygło-
sił sprawozdanie Banku Związku
Spółek Zarobkowych w którem
podkreślił współpracę ze współ-
dzielniami „llnji*. Na stawiony
Bankowi Zw. Sp. Zar. zarzut jako-
by nie uwzględniał dostatecznie
trudnego położenia kraju p. dyr.
Legis cyframi i sprawozdaniami z
lat ubiegłych swej instytucji wska-
zuje, że Bank Związku nie jest
zaskoczony obecnym kryzysem—
i że nań się przygotowywał. Co
zaś do aktywności to fakt, że su-
mę udzielonych kredytów z koń-
cem ub. roku c'a 80 miljonów
podniesiono w b. roku kryzysu
do 146 milj. zł."mimo, że Bank
Gosp. Krajowego wstrzymał kre-
dyty, a Państwowy Bank Rolny
takowe wycofuje.

Ten fakt wzmożonej pomocy
kredytowej najlepiej świadczyć
może 0 użyteczności tej wybit-

olskiej placówki.
iezależność od kapitałów za-

granicznych pozwoliła B-kowi Zw.
Sp. Zar. na ten iście obywatelski

nie

czyn.
Po zatwierdzeniu uchwał z

zebrań wydziałowych  oraz „po
przeprowadzeniu kilku zmian w
statucie Związku odczytane zo-
stało sprawozdanie Komisji Rewi-
zyjnej, które przyjęte zostało po-
dobnie jak i budżet Związku.

Apelem do dalszej a wytężo-
nej dla dobra Narodu pracy sal-
wował ks. prałat damski, po
wyczerpaniu porządku, Sejmik.

 

Miejski Kinematograf
JSala Miejska ul. Ostrobramska 5

Od dnia 1 do 6 stycznia 1930 roku włącznie będzie
wyświetlany monumentalny film z życia Indji:

Pierwsze
Rive, Gillan Devn i Marja Forescu. Kasa czynna od g. 3 m. 30.
Początek seansów od q. 4.

krainie Brahmy, fakirów i bajader.
lach głównych: Jan Kucharski, Keneth

zieło Polaka Jana Kucharskiego w
„SERCE MAHARADŻY" Dramat

serc w
Anglji. Aktów 10. W ro-

Pine wspólnika
chrześcijanina

ligeninego, energicznego,
znającego dobrze
sunki handlowe. Przed-

 

inte-

sto-

CO KUPIĆ a PODARUNEK?a
OCZYWIŚCIE TYLKO ZNANE WYROBY

 

siębiorstwo w ruchu. Ka- |
nitał nie potrzebny tylko
współpraca, inicjatywa

i t. p. Wyczerpujące wia-
domości w Biurze Rekla-
mowem St. Grabowskie-
go, Garbarska I od 4—5

 

SUPERSENSACJA EROTYCZNA!
W rolach głównych: czaredziej-

aLYA dePUTTIkna

(KUPPUTKONUTNUDYAJYA PREMIERA! Podczas seansów od godz. 6-ej ORKIESTRA BAŁAŁAJEK i MANDOLIN.

ez,,HELIOS*$ feci"sinieszejmii DAMA w SZKARŁACIEłości, silniejszej niżli

Wileńska 38. nienawiść i śmierć
     

   
    ul a . 1

jako przywódczyni czrezwyczajki, która się jako oficer gwardji cesarskiej. Natchnione mo- g

mści za swój obrażony honor kobiety i Don Alvarado menty miłosne.—Wstrząsające tea rewolucyjne. popeł. 2—s0 )
Rekordowy sukces! 2 orkiestry. Początek seansów o godzinie 4, 6, 8 i 10,15 w. Na premjerę honorowe bilety nieważne. F a ;

a ace-a-main

 

Cudowna maszyna.
— W Ameryce widzia- LORNETKI TEATRALNEŚ;Wzruszający dra-

KPARATY FoTOGRAECZE B |
ui GRZECHY OJCÓW ===

KINO- mat życiowy w 10 = i
TEATR «Hollywood» Linai ikiain ias atodangaBus śdy l POLOWE

MICKIEWICZA Ne 22 tragedję człowieka, pokutującego za Początek seansów © ktoś kłamie.  godzinie4,6,8i10,25. __ Wielka sztuka.
— Jakto wielka sztu-

ke? Czyś może widział
taką maszynę?
— Nie widziałem, oże-

niłem się z nią.

największy tragik świała EMIL JANNING

według scenarjusza J' Relidzyńskiego. W rolach
głównych: Marja Bogda, Jerzy Marr, lza Bellina,

śmierć żony. W roli głównej

 

Jutro i w dnie następne. Największy przebój
kinematografji Polskiej w bieżącym sezenie
Józef Węgrzyn, Stanisława Karlińska, Bolesław Mierzejewski, Lindorfówna, Hieksander Zelwerowiczi inni.

Kino-Teatr Tajemnica Skrzynki Pocztowej
ascynująca treść—   
  

 

   

 

 

 

  
 

  
    

  

       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

«SŁOŃCE» genjalna gra. Akcja rozgrywa się na tle przepięknych krajobrazów w Warszawie, Poznaniu, Krynicy i Paryżu. : ">

CODZIENNIE od godz. 12 w poł. do godz. 4 wiecz SPY seansy dla zeMadz i dzieci me | salžonycis jais TTT TTRACRERKCA

Dąbrowskiege 5. uczta dla bywalców kina. Wielkie arcydzieło filmowe Jackie u Iudožercėw (Maly Robinson Cruzoe) 10 aktėw nai zwyczajnyc : š 1

przygód małego rozbitka. W roli głównej genjalny i nieporównany Jackie Coogan. Sprawy OKULARY || najrozmaitszych OPRAWACH 10 SZKŁAMI

majątkowe ULTRASIN

Dziś! Poraz pierwszy w Wilnie! Wielki uroczysty No- i LL] Wzrusza-

Kino PICCADILLY” |  woroczny Karai Najnowsza produkcja 1930 r. „On nie powrėci už ana jący dra- OSZCZĘDNOŚCI
1

s; mat w 12 wielkich akt. osnuty na tle popularnej piosenki: „On nie powróci już” W rolachgłównych: najpiękniej- swoje złote ł dolary ulo-

UL. WIELKA 42. Tel. 17-85. szy z mężczyzn, ulubieniec kobiet NORMAN KERRY i urocza MARJAN NIXON. Początek o godzinie 1-ej. Ostat- kuj na 13 proc. rocznie. ,

ni seans o godzinie 10.30 w. Gotówka twoja jest za-

I SAS ISTATT NOKIA STONE GE TOBIE REKE TOIS KITOKIOS OT ECO Oem, 0 :

5 i drogiemi kamie-
POLSKIE WANDA“ Dziś! Nieporównane arcydzielo z boży- JAJ MIŁOŚCI (Tragedja w Singapore). Wstrząsający dramał w 10 aktach.MaG OO RE diej

KINO 95 szczem kobiet RAMONEM NOVARRO d ilustrujący walkę dwóch braci o jedną kobietę. W rolach gł.: LOMBARD

Ut WIELKA 30. Tel. 14-81. RAMON NOVARRO, JEAN GRAVFORD i ANNA MAY WONG. i
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