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REDAKCJA i ADMINISTRACJA:
i Administracji 448, Drukarni 1244. Adres drukarni:

Redaktor przyjmuje od g. 2—4 pp. Mdministracja otwarta
w niedzielę od 12 — 1 pp.

z wyjątkiem poniedziałków i
UTE NES Maz wyFEST

   

dni poś
     TYTRY

š. P.

ZZlelińskich JULJA CHEŁSTOWSKA
po długich i ciężkich cierpieniach opatrzona św. Sakramentami zasnęła

w Bogu dnia 13 stycznia 1930 r. preżywszy lat 63.
Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Giedyminowskiej 32 do

kaplicy na cmentarzu po-Bernardyńskim odbędzie się w dniu 15 b. m
o godz. 4 po poł.

W dniu 16 b. m. o godz. 9 zrana nabożeństwo żałobne poczem
nastąpi pogrzeb na tym że Cmentarzu.

O czem zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku.
1116—1 o SYMOWIE, SYNOWA | WNUCZKA.

Tym wszystkim, którzy okazali nam serdeczne współczucie z powodu zgonu

Z Daniłowiczów PAULINY WŁADYCZKOWEJ
a przedewszystkiem: ks. Biskupowi Bandurskiemu, P. Wojewodzie Wileń-
skiemu, ks. Rektorowi Cz. Falkowskiemu i Proff. U. S$. B., p. Ministrowi
Meysztowiczowi, Wice prezydentowi m. Wilna, pracownikom Kliniki Neu-
rologicznej, Orgonizacjom Akademickim, przedstawicielom prasy, oraz
przyjaciołom i znajomym, w szczególności zaś ks. Fr. Tyczkowskiemu
za odprawione uabożeństwo i eksportację, Pani Zofji Plejewskiej—Mon-
kiewiczowej oraz p. Inż. Janowi Latwisowi za jego pełną poświęcenia

pomoc podczas choroby i w obrzędzie pogrzebowym.
Składają serdeczne podziękowanie

Syn, Synowa, Wnuczka i Rodzina.

8-0 klasowe Koedukacyjne Gimnazjum

T CZACKIEGO (z prawami)
z klasą wstępną.

Egzaminy dla nowowstępujących odbędą się dn. 28, 29i30 stycznia r. b.
Podania przyjmuje, informacyj udziela kancelarja gimnazjum <co-

dziennie od godz. 10—1, ul. Wiwulskiego 13, gmach własny.  29—10 
Posiedzenie w prezydjum Rady Ministrów.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. We wtorek po południu w prezydjum Rady Mini-
strów odbyło się posiedzenie pod przewodnictwem p. premjera Bartla
przy udziale p. ministra skarbu Matuszewskiego i dyrektorów banków
państwowych: Wróblewskiego, Góreckiego i Grūbera.

Z komisji budżetowej.
Budżet min. Reform Rolnych.
(Teletonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Przez cały dzień obradowała komisja budżetowa
nad budżetem ministerstwa Reform Rolnych.

P. minister Staniewicz z obrad tych wyszedł obronną ręką.
W toku dyskusji z kilku stron podniesiono konieczność zwięk-

szenia akcji ministerstwa w dzielnicach zachodnich, a zwłaszcza na
Sląsku i Pomorzu.

Siedztwo w sprawie podsłuchu.
(Telefonem od własnego korespondanta).

WARSZAWA. Śledztwo w sprawie podsłuchu
trwa w dalszym ciągu.

Sędzia Luxemburg na stacji międzymiastowej nie znalazł stacji
podsłuchowej.

Obrony Zejnfelda podjął się adw. Bejlin.
Sledztwo będzie zakończone w ciągu bieżącego tygodnia i akta

zostaną odesłane do prokuratora przy sądzie okręgowym  Micha-
łowskiego.

Sprawa obniżenia stopy procentowej.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Na posiedzeniu czwartkowem Rady Banku Pol-
skiego będzie rozpatrywana kwestja obniżenia stopy procentowej
przez Bank Polski.

Jak wiadomo, w połowie listopada obniżono stopę do 8'/, proc.

Odrzucenie protestów wyborczych w okrę-
gach Grodno, liża i Łuków.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Sąd Najwyższy odrzucił wczoraj protesty wybor-
cze, złożone w stosunku do wyborów w okręgach: Grodno, Ilža
i Łuków.

Nowy poseł sowiecki przybędzie w końcu
lutego.

(Telefonem od własnego korespondenta). 2

WARSZAWA. Nowomianowany poseł sowiecki w: Warszawie
Antonow Owsiejenko bawi jeszcze w Kownie, skąd wyjedzie w końcu
stycznia do Moskwy. i

W Moskwie zabawi on dwa tygodnie a dopiero po tem, t. j. w
końcu lutego przybędzie do Polski.

Strajk drukarzy w Krakowie.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Strajk drukarzy w Krakowie trwa w dalszym ciągu.
We wtorek dzienniki nie wyszły.

telefonicznego

Dwa milijony zmarło z głodu, dwa miljony
ma jeszcze umrzeć.

PEKIN, 14.1. (Pat). Figencja Niezwykle ciężka zima i nieuro-

ul. Dominikańska 4. Telefon Redakcji

„Dziennik Wileński" wychodzi codziennie,
wiątecznych.
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NIEZWYKŁA KATASTROFA.
Pęknięcie zbiornika z kwasem trującym.

Czarna, Pilica i Wisła zairute. — W Warszawie

zamknięto wodociągi.
WARSZAWA. 14.1. (Pat.) Wobec pęknięcia zbiornika z kwa-

sem trującym, służącym do wyrobu sztucznych nawozówwza-

kładach chemicznych „Nitrat* w Niewiadowie pod Brzezinami

i spłynięcia 16 tys. litrów trującego kwasu do rzeczki Czarnej,

dopływu Pilicy, władze zarządziły szereg środków ostrożności,

ostrzegając ludność, zamieszkałą wzdłuż brzegów rzek Czarnej,

Pilicy i Wisły przed czerpaniem wody z rzek w ciągu kliku dni,

gdyż woda ta jest niebezpieczna dla zdrowia. Jednocześnie
wydano polecenie konfiskaty wszystkich wyłowionych ryb,
które uległy zatruciu. Zatruta fala przypłynęła do Warszawy
dziś koło południa. Wodociągi warszawskie zamknęły na jakiś

czas dopływ z rzeki, uruchomiwszy osadniki rezerwowe, zabie-
rające zapas wody na kilka dni.

KONFERENCJAW HADZE.

TZ,

Rzeki:

PRENUMERATA:miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 50,
2

za granicę 8 Zi.
OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem 6 łam 35 gr., w tekście 40 gr., za
tekstem 10 łam. 10 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej,
zagraniczne o 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe, skc mplikowane i z zastrzeże-
niem miejsca o 25 proc. drożej.

terminowe umieszczenie onłaszeń.
Administracja nie bierze odpowiedzialności za

Konto czekowe w P. K. 0. Nė 80187.

Akcia bezbožnikėw przeciwko kościołom
w Mińsku.

Agencja Tass donosi, że czasopismo polskie komunistyczne
„Orka“ w numerze drugim zamieściło wiadomość, że w kościele ka-
tedralnym w Mińsku ujawniono skład książek, oddanych tam na
przechowanie po wygnaniu księży z probostw w Mińszczyźnie i zam-
knięcia plebanji, oraz zbiory książek właścicieli majątków skonfisko-
wanych. Książki te były jakoby wypożyczane do czytania. „Orka*
znalezione książki uznała za literaturę kontrrewolucyjną i domaga się
pociągnięcia do odpowiedzialności proboszcza kościoła katedralnego,
ks. Chmielewskiego, który zdaniem „Orki' musiał wiedzieć o istnie-
niu swego rodzaju archiwum.

„Zwiezda z onia 13 b. m. donosi, że na zebraniu bezbożników
szkoły milicji miasta Mińska uchwalono domagać się zamknięcia
kościoła Złotogórskiego, gdyż „obecność kościoła obok szkoły mili-
cyjnej przeszkadza milicjantom w nauce* (dosłownie!).

W tym samym numerze nainnym miejscu znajdujemy uchwały
mińskich bezbożników, domagających się zdjęcia dzwonów ze wszyst-
kich kościołów i cerkwi w Mińsku.

ŹŻ prasy.

 

Narady dobiegają końca.—Porczumienie osiągnięte.—Delegaci
opuszczają Kagę.

HAGA, 14.1. (Pat.) Delegacje
państw wierzycielskich uregulo-
wały ostatecznie sprawę mora-
torjum oraz ustaliły termiiny sta-
łych spłat na dzień 15 każdego
miesiąca. Sprawa zastawów ne-
gatywnych została uregulowana
na podstawie plany Younga. Dr.
Schacht odmówił początkowo
swej współpracy, jeśli nie będą
przyjęte zasady, ustalone w jego

memorandum. W dyskusji min.
Curtius wypowiedział się prze-
ciwko dr. Schachtowi, który osta-
tecznie zgodził się objąć wszy-
stkie funkcje, przypadające nań
na zasadzie planu Younga w
związku z organizacją banku
międzynarodowego.  Tardieu i
Loucheur odjechali wczoraj wie-
czorem do Paryża.

Bank międzynarodowy nie chce płacić
podatków.

HAGA, 14.1. (Pat.). W  ostat-
niej chwili wynikły pewne trud-
ności co do siedziby banku mię-
dzynarodowego. Bank, jak wiado-
mo, ma mieć swoją siedzibęw Ba-
zylei i ma być wolny od podatków.
Rząd federalny szwajcarski nie
czyni co do tego żadnych trud-
ności, natomiast władze kantonal-
nalne w Bazylei, znajdujące się
w rękach socjaldemokratów, nie

chcą zgodzić się na zwolnienie
tak wielkiej międzynarodowej in-
stytucji finansowej od podatków
kantonalnych. W związku z tą
sprawą wezwany został do Hagi
sekretarz finansów kantonu ba-
zylejskiego. Natomiast ze strony
niemieckiej lansowane są pogłos-
ki o ewentualnem przeniesieniu
siedziby banku do Brukseli.

W oczekiwaniu wizyty prezydenta Estonji
RYGA, 14.1. (Pat). Z Tallina

komunikują, że wyjazd naczel-
nika państwa  Strandmana do
Polski nastąpi w dniu 7 lutego
wieczorem. Do Warszawy Strand-
man przybędzie rano 9 lutego.

W Turmontach, gdzie estoński
naczelnik państwa przesiądzie do
specjalnego polskiego pociągu,
oczekiwać go już będą przedsta-
wiciele państwa polskiego.

Spisek na królewską parę belgijską.
PARYŻ, 14.1. Policja francu-

ska wpadła na trop organizowa-
nego przez anarchistów włoskich
zamachu na życie królewskiej
pary belgijskiej. Aresztowano mia-
nowicie anarchistę włoskiego, u
którego znaleziono wielką ilość
broni, oraz liczne materjały pro-
pagandowe. Aresztowano również
żonę zatrzymanego. W najbliż-

szym czasie nastąpić mają nowe
aresztowania. Jak wynika z ma-
terjałów, znalezionych u areszto-
wanego, miał być dokonany  za-
mach na pociąg, którym powra-
cała królewska para belgijska, w
otoczeniu dworu, z Rzymu do
Brukselji. Aresztowani przebywali
we Francji pod fałszywemi na-
zwiskami.

Wykrycie drukarni komunistycznej.
WARSZAWA, 14.I. (Pat). Wła-

dze policyjne wykryły na ul. Że-
laznej 69-a drukarnię komunisty-
czną, w której drukowano kilka-
naście tysięcy odezw wywroto-
wych. Właścicielem drukarni był
Wacław Stanowski. W chwili wkro-
czenia policji drukarnia była w
pełnym biegu. Przy maszynie stał
Zenon Kwiek, oraz jego pomocnik
Ryszard Ziętek. Obok maszyny
leżało już 16 tysięcy egzemplarzy
odezwy polskiej partji komuni-
stycznej. W lokalu zatrzymano

ponadto Edmunda  Popielarza,
praktykanta tokarskiego.. W chwi-
lę potem nadszedł Moszek Lan-
dau, znany wywrotowiec i dzia-
łacz komunistyczny, który przy-
był niedawno nielegalnie z Rosji
sowieckiej. Landau mieszkał u
swej narzeczonej Sali Nowomiń-
skiej przy Gęsiej 29, gdzie zna-
leziono cały szereg kompromitu-
jących dowodów, odezw komu-
nistycznych i instrukcyj Komin-
ternu.

 

Dobis Wadamości
Postęp w bandytyzmie.
WINKESBARRE (Pensylwanja)

14.1. (Pat). Bandyci wysadzili
wczoraj w powietrze samochód,
wiozący pieniądze na wypłaty do
tamtejszej kopalni węgla. Po wy-
buchu trzy osoby poniosły śmierć
na miejscu, a jedna uległa cięż-

kiemu poranieniu. W przeciwień-
stwie do pierwotnych informacyj
pieniądze nie zostały zrabowane,
gdyż schował je pewien górnik,
który ocalał przy wybuchu. Pod-
łożony pod samochód nabój dy-
namitowy zapalony został zapo-
mocą elektryczności z poza bary-
kady, znajdującej się w odległości
60 metrów od miejsca wypadku.
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Reutera przynosi z Pekinu szcze-
góły raportu komisji śledczej za-
granicznej, wysłanej przez mię-
dzynarodowe towarzystwo pomo-
cy dla głodnych w Chinach, w
celu zbadania warunków w  do-
tkniętych klęską głodu prowin-
cjach Szan-Si i Szen-Si. Według
tego raportu, w ciągu roku ze-
szłego, w dolinie rzeki Wei zmar-
ło 2 miljony osób, zaś jeszcze
dwa miljony skazane są na śmierć
głodową przed nowemi zbiorami.

/

dzaj panujący w tych prowincjach
od roku 1927, są głównemi przy-
czynami klęski,
której przyczynia się jeszcze brak
środków transportowych, ponie-
waż zwierzęta pociągowe zostały
zabite i zjedzone, zaś wozy it. p.
narzędzia, zużyto jako opał. Cię-
żary związane z niepokojami we-
wnętrznemi i utrzymywaniem woj-
ska, pogłębiają jeszcze rozpaczli-
we położenie mieszkańców.

do pogłębienia

Komunika! Stronnictwa Harodowop.
Prezes Zarządu Koła dzielnicowego „Popławy* prosi p.p. cżłon-

ków Zarządu o przybycie dzisiaj w środę na posiedzenieogodz.
7 i pół wiecz. do lokalu przy ul. Piwnej 9 m. 15.

Prezes Zarządu Koła dzielnicowego „Łukiszki”* prosi p.p. człon-

ków Zarządu o przybycie dzisiaj na posiedzenie o godz. 8 i pół

wiecz. do Sekretarjatu, Dominikańska 4.

Na powyższe posiedzenia osobne zaproszenie wysyłane
nie będą.

A

Wszyscy wszystkich szpie-

gują.
Osobą p. Seinfelda, głośnego

ze sprawy podsłuchu, zajął się ze
zwykłym sobie temperamentem
A. Nowaczyński, na iamach „Ga-
zety Warsz.“:

Także „dziennikarz“,. Moc się tego
nemnożyło w ostatnich czasach. Od
dziesięciu, od piętnasu lat napływają
tego materjału całe ławicce z południo-
wo - zachodniej połaci kraju. Ta „jour-
naille“ zaczyna zalewać prasę stołecz-
ną. Dużo ich wślizgnęło do Il-go wy-
działu. Przeważnie terminują tacy „dzien-
nikarze" w „obozie tajnych celów* pod
czarnymi skrzydłami papy Jasnogór-
skiego, a po przmicjach u takiego maj-
stra idą na robotę na miasto' Papa Ja-
snogóski jest patrjarcha tego typu
„journalle“, co to dziś w „Ochranie”,
jutro w jakiejś „agencji*, pojutrze za
kratą, popojutrze w któremś minister-
stwie i t. p.

Delikwent Seinield padł właściwie
ofiarą psychozy, jaka grasuje w Polsce
od trzech lat. Jest to psychoza szpic-
lowska i szpiegowska. To jest jedna
z.- najohydniejszych  „cech* epoki.
Wszyscy wszystkich szpiegują. Nik
nikomu nie ufa. „Podchody* i pod-
słuchy".

Osobnik Seinfeld nasłuchawszy się
o tem, jak wszyscy wszystkich inwigi-
gilują“, czyli szpiegują w tamtej so-
cjecie poprostu był przekonany, że też
działa pro publico bono i ad majorem
Sanacjaje gloriam. Szczegół zabawny
jest ten, że w kawiarni Europejskiej
wszyscy tego osobnika widywali raz
poraz przy „Tafelrunde", czyli stoliku
„Puzkownikowskim“.

Skandel jesi wękażdym razie nieby-
wały, ale dobrze jednak, że i w tej
stajni Augjasza otwarto drzwi na świeże
powietrze.

Marsz. Daszyński nie ustąpi.
Dziennik wiedeński „Neue

Freie Presse" w depeszy z War-
szawy podał że Marsz. Sejmu p.
Daszyński zamierza zrezygnować
ze swego stanowiska, aby nie

utrudniać współpracy Rządu z
Sejmem i że miał jakoby zako-
munikował już o swem postano-
wieaiu p. Premjerowi Bartlowi.
W odpowiedzi na to ošwiadcza

Robotnik“:
„Wszystko to jest, nieprawda od

początku do końca, możemy najwyżej
uspokoić zwołenników rozwiązań jak
melodramatycznych, że tow. Daszyński
z pewnością zrezygnowałby z urzędu
marszałkowskiego, gdyby za tę „cenę*
p. minister spraw wojskowych zrezy-
gnowal ze sprawowania w Polsce „ukry-
tej duktatury“.

jeszcze w sprawie podsłu-
chu.

W związku z sensacyjną spra-
wą podsłuchu telefonicznego, p.
min. Boerner ogłosił obszerny ko-
munikat, który jednak posiada
raczej znaczenie teoretyczne i za-
gadkowej sprawy nie wyjaśnia.
Wobec tego zapytuje „Robotnik“:

„któż tedy—u pioruna—podsłuchuje
nas wszystkich,
nas wszystkich z PPS, z BB. z N.E.
nawet z Rządu nas wszystkich, którzy
skarżymy się, że jesteśmy podsłuchi-
wani?

Czy badania p. Luxemburga przy-
niosą społeczeństwu wyjaśnienie?

Czekaj my...
A może przydałoby się i tu Nad-

zwyczajna Komisja Sejmowa z prawem
badania świadków pod przysięgą?*

Kto popierał biuletyny
Sejnfelda?.

Żypowski „Nasz Przegląd" od-
słania bardzo pikantne detale o
tem, kto właściwie popierał „taj-
ne biuletyny" Seinfelda:

„Biuletyn ten był abonowany nawet
ps czynniki miarodajne. Należy pod-
reślić, że Seinfeld skorzystał z pole-

cenia profesora Jaworskiego w Krako-
wie i wysuwał w biuletynie stale na-
zwiska p. Patka i generała Sosnkow-
skiego”.
 

 

ZLIJEWY.
Rokowania między episkopatem a rządem

litewskim zerwane.
KOwNO, 14.1. (Pat.) Komisja wyłoniona przez konferencję

biskupów dla pertraktacyj z rządem w sprawie szkół katolic-
kich, oraz powrotnego przekazania kurji biskupiej prawa wy-
płacania gaż duchowieństwu, do porozumienia z rządem nie
doszła, wobec czego rokowania zostały zerwane.

 

Druga skarga kasacyjna ko-
munistów Kontautasa i Ku-

czyńskiego.
Litewski trybunał najwyższy

rozważył drugą kasacyjną skargę
znanych komunistów Kontautasa
i Kuczyńskiego, którzy, wyrokiem
sądu wojennego dwukrotnie byli
skazani na karę śmierci za szy-
kowanie napadu zbrojnego w
Litwie i utrzymywanie w tym
celu nielegalnej drukarni dla dru-
kowania proklamacji komuni=
stycznych. Trybunał najwyższy
odrzucił drugą skargę kasacyjną
skazanych i wyrok sądu wojen-
nego zatwierdził. Po ogłoszeniu
wyroku, który jest już ostatecz-
nym, oskarżeni odmówili złoże-
nia prezydentowi państwa prośby
o ułaskawienie.

Należy zaznaczyć, iż jest to
pierwszy wypadek, gdy trybunał
najwyższy zatwierdza wyrok śmier-
ci, wydany na przestępców po-
litycznych.

15 maja rb. zostanie otwar-
ta bezpośrednia komuni-
kacja na Inji Kowno —Li-

pawa.

Powrócili z Rygi delegaci li-
tewscy na konferencji kolejowej
Łotwy, Litwy, Estonji, Sowietów,
i Niemiec, Litwa i Łotwa osiąg-

nęły na konferencji porozumie-
nie w sprawie otwarcia: bezpo-
średniej komunikacji między Kow-
nem i Lipawą. Postanowiono
otworzyć tę komunikację z dn.
15 maja. Komunikacja zostanie
otwarta tytułem próby do 15
września, aby się przekonać, czy
wiele pasażerów będzie z niej ko-
rzstało. O ile oczekiwania na
frekwencję bezpośrednich pocią-
gów między Lipawą i Kownem
nie zawiodą, komunikacja pozo-
stanie nadal. Konferencja rów-
nież osiągnęła porozumienie co
do polepszenia komunikacji oso-
bowej między wszystkiemi kraja-
mi, które brały w niej udział.
Pozatem konferencja postanowiła
otworzyć komunikację kolejową
na linji Paryż—Berlin—Tylża—Dy-
nabórg—Moskwa.

Wizyta w Sprawie sytuacji
mniejszości narodowych w

Litwie.
W tych dniach bawił w Kow-

nie sekretarz generalny europej-
skiego kongresu mniejszościowe-
go dr. Edward Hmmende. Został
on przyjęty przez ministra spraw
zagranicznych Zauniusa i odbył
rozmowy z kilku litewskimi dzia-
łaczami politycznymi w sprawach,
dotyczących sytuacji mniejszości
narodowych w Litwie.

—--——
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SESJA RADY LIGI
NARODÓW.

Otwarta onegdaj, dn. 13 b.m.,

58-ma sesja Rady Ligi Narodów,

jest poniekąd jubileuszowa, jako

że równo dziesięć lat temu, t. j.

w styczniu 1920 r. odbyło się

pierwsze posiedzenie Rady. Jakże

inne przywiązywano wtedy do tej

instytucji nadzieje. Wiele, wiele

iluzyj rozwiało ubiegłe dziesięcio-

lecie.

Obecne posiedzenie należy do

najmniej ciekawych, co przypi-

sać należy odbywającej się w tym

czasie konferencji haskiej, na któ-

rą zjechali się najwybitniejsi po-

litycy, gdzie decydowane są za-

gadnienia doniosłości pierwszo-

rzędnej, historycznej. Haga za-

ćmiła Genewę.

Przewodnictwo na obecnej

sesji Rady Ligi Narodów przypa-

dło—według kolejności—przed-

stawicielowi polskiemu, p. min.

Zaleskiemu, który, otwierając

sesję, w sposób wyjątkowo

uroczysty uczcił pamięć zmariego

Stressemana, zapominając i daro-

wując mu po chrześcijańsku owo

stuknięcie pięścią w stół. Prasa

niemiecka nieco zaskoczona i

zdziwiona, jest niezwykłą serde-

cznością p. Zaleskiego, przekra-

czającą przyjęte w Lidze Naro-

dów zwyczaje.

Pośród spraw, które będą

przedmiotem obrad obecnej sesji

Rady L. N. niema wprawdzie ta-

kich, które obchodziłyby nas bez-

pośrednio, na porządku dziennym

znajdujemy jednak kilka punk-

tów wcale ważnych, które doty-

czą nas pośrednio.

Przedewszystkiem więc sprawy

uzgodnienia statutu Ligi Narodów

z paktem Kelloga. Jak wiadomo,

statut Ligi, potępiając wojnę w

zasadzie, dopuszcza ją w praktyce,

mianowicie wtedy, gdy wszystkie

przepisane przez statut środki

pokojowe wyczerpane zostanę.

Nawet wojna zaczepna w tym

wypadku jest dopuszczalna. Ina-

czej pakt Kelloga, który potępia

i wyklucza wogóle wszelką woj-

nę — co prawda narazie tylko...

na papierze. Liga Narodów ma

więc obecnie uzgodnić swój sta-

tut z paktem Kelloga, oczywiście

w duchu zbliżonym do tego

paktu, t. j. przeciwnym wszelkim

wojnom, przyczem ma go po-
przeć swoją powagą.

Słusznie zaznacza „Gazeta

Warszawska*, że „uzgodnienie

to jest bardzo mile widziane

przez Niemcy, będzie ono bo-

wiem bardzo przydatne w razie

wysunięcia przez nie sprawy

„pokojowej” rewizji traktatu, lub

też prób dokonania w zakresie

tej rewizji faktów dokonanych.

Zaznaczyć atoli wypada, że

na obecnej sesji ważne zagadnie-

nie uzgodnienia dokonane nie

zostanie, zadanie Rady jest na-

razie skromniejsze, ma ona mia-

nowicie wybrać komitet rzeczo-

znawców, który sprawę tę ma

wszechstronnie zbadać, opraco-

wać i przedstawić na jednej z

przyszłych sesji Rady, która z

kolei przedstawi

Ligi Narodów.
Ostatnio w kołach zbliżonych

do Ligi Narodów zwrócono uwa-

gę na to, iż pośród bardzo licz-
nych konwencyj i umów, zawar-

tych pomiędzy poszczególnemi

państwami pod protektoratem i

przy pośrednictwie Ligi Narodów—
zaledwie nieznaczna część została

ratyfikowana. Obecnie Rada Ligi

Narodów wybrać ma komitet, któ-

rego zadaniem będzie zbadanie

przyczyn i wywarcie pewnego na-
cisku na państwa zainteresowane

w celu przyśpieszenia ratyfikacji.

Między innemi sprawami, któ-

re rozpatrywane będą na obecnej

sesji znajduje się bardzo ciekawy

wniosek finlandzki: chodzi o to,

by wobec dość licznych po woj-

nie wyroków rozjemczych różnych

międzynarodowych trybunałów

stworzyć instancję wyższą, rewi-

zyjną, która w razie zakwestjono-

wania wyroku przez jedną ze

stron, miałaby prawo poddać
sprawę powtórnej decyzji i wy-

rok pierwszej instancji skasować

lub zatwierdzić. Taka rola nad-
trybunału przypaść ma — według

projektodawcėw—dotychczasowe-

mu trybunalowi w Hadze.
W dążeniu do zupełnego (z

czasem) zniesienia ceł i stworze-

nia zjednoczonych Stanów Euro-

py, co jest narazie „muzyką przy-

szłości”, uprawianą jednak przez

ją na plenum

TRAGEDJA PARAFJI KATOLICKIEJ.
Jak władze państwowe traktują Kościół katolicki na ziemiach

wschodnich?

W r. 1866 Jan Strzelecki, pro-
boszcz parafji rzymsko-katolickiej
w  Podbrzeziu, apostazjował od
Kościoła i zdradził sprawę naro-
dową, przechodząc na prawosła-
wie. Bez wiedzy i woli parafjan,
Strzelecki wręczył Murawjewowi
spisy całej parafji, rzekomo do-
browolnie przyjmującej prawosła-
wie. Ten sfałszowany akces ludno-
ści, został zaakceptowany przez
władze, które uznały, że odtąd

parafjanie podbrzescy są prawo-
sławnymi.

Oburzenie i boleść ludu, zna-
lazły swój wyraz w protestach i
otwartym buncie. Przez dwa dni
i dwie noce, wierni własnemi pier-
siami bronili świątyni przed naj-
ściem brutalnych intruzów. Spro-
wadzeni jednak z Wilna żołnierze
i kozacy, gwałtem i krwi rozle-
wem, zdusili opór katolickiej lu-
dności. W obronie kilku parafjan
postradało życie, kilkadziesiąt osób
skazano na więzienie i banicję.

Parafja, istniejąca od r. 1501,
została przez rząd rosyjski ska-
sowana, przyczem rząd przyjął do
wiadomości, że beneficjum ko-
ścielne, składające się z 50 dzie-
sięcin ziemi i zabudowań, miało
służyć rzekomo z woli parafjan
duchowieństwu  prawosławnemu.
Jak chełmscy unici, parafjanie
podbrzescy skazani byli na udrę-
kę moralną, zaliczeni zaś w po-
czet prawosławnych, tajnie wy-
znawali katolicyzm. (imierali bez
spowiedzi, żyli bez chrztu i bez
ślubów, ponadto byli pozbawieni
praw cywilnych, bo nie brali pa-
szportów, w których mianowano
ich prawosławnymi.

Zrnagania się z gwałtem, nad
sumieniem, trwały aż do r. 1905,
kiedy po wydaniu ukazu toleran-
cyjnego, cała parafja przeszła ofi-
cjalnie na katolicyzm. W r. 1905
uzyskano pozwolenie na budowę
nowego kościoła, a tymczasowo
postawiono szopę, obliczoną na
kilka lat istnienia, w której odby-
wały się nabożeństwa. Równocze-
śnie przystąpiono do gromadze-
nia materjałów pod budowę no-
wego murowanego kościoła, któ-
rego fundamenta położono w
r. 1907.
W chwili wybuchu wojny świa-

towej mury doprowadzone były
do połowy wysokości. W czasie
wojny kilkaset tysięcy cegieł,
drzewo, wapno i inne nagroma-
dzone materjały budowlane zo-
stały rozgrabione lub uległy znisz-
czeniu. Dokończyć budowli było
niepodobna. „Obecnie szopa, któ-
ra zastępowała kościół, już się
wali. Inżynier pówiatowy zabro:
nił w niej się zbierać modlącym
ze względu bezpieczeństwa. Ko-
nieczność tedy wykończenia roz-
poczętej budowy kościoła była i
jest nieodzowna, lecz stanął na
przeszkodzie brak środków.

Beneficjum kościoła podbrze-
skiego, zagarnięte przez Cerkiew
prawosławną zostało objęte w

1921 r. w tymczasowy zarząd
państwowy i to nie na mocy du-

cha i litery prawa, lecz na zgoła

mylnej podstawie. Zastosowano
bowiem dekret Naczelnego Do-
wódcy Wojsk Litwy Srodkowej
z dn. 5.1X 2921 r. Nr. 349, który
mówi o przejęciu przez państwo
ziemi, przez rząd rosyjski skon-
fiskowanej, co w danym wypadku
miejsca nie miało, gdyż podbrze-
skie beneficjum kościelne nie zo-
stało skonfiskowane, lecz zebrane
przez duchowieństwo prawosław-
ne na skutek oszustwa, polegają-

cego na fałszywem zgłoszeniu
przez apostatę Strzeleckiego o
przejściu parfjan na prawosławie.

Ponieważ takie  zagarnięcie
ziemi nie miało ani prawnej ani
moralnej sankcji nawet za cza-
sów rosyjskich, nie mogło być i

niema w ustawach polskich żad-

nego postanowienia, legalizujące-
go czyny b. księdza Strzeleckiego,
bo nawet według eksterminacyj-
nych ustaw rosyjskich nie były
względem prawnym i moralnym

przewidziane tranzakcje co do
sumienia zbiorowych ciał, jak
parafja. A właśnie ta tranzakcja
była uzasadnieniem przejęcia zie-

mi kościelnej przez duchowień-
stwo prawosławne.

Rozpoczęły się starania u władz
o zwrot ziemi kościelnej z bu-

dynkami. Władze miejscowe da-

wały obietnice, że ziemia parafji

będzie zwrócona.  Zamierzona
przez rząd parcelacja ziemi ko-
ścielnej w Podbrzeziu została
wstrzymana, co wskazywało, że
sprawa była traktowana  przy-
chylnie przez władze miejscowe.
Najwyżsi przedstawiciele wiadzy
centralnej, pp. ministrowie, obie-
cywali zwrot ziemi kościelnej.
P. minister Staniewicz na przyję-
ciu u p. wojewody wileńskiego
9.1X 1928 r. oświadczył publicz-
nie, że sprawa gruntów kościel-
nych w Podbrzeziu będzie zala-
twiona pomyślnie. P. minister Nie-
zabytowski w październiku 1929 r.
oświadczył Ks. Arcybiskupowi Jał-'
brzykowskiemu, że prośba o zwrot
ziemi kościoła podbrzeskiego jest
uwzględniona. Takie stanowisko
i zapewnienia władz dały parafii
podbrzeskiej pewność, że ziemia
kościelna będzie zwrócona, a stąd
będzie możność utrzymania pa-
rafji. Komitet parafjalny zrobił
obliczenia i stwierdził, że zwrot
całej ziemi nie wystarczy jeszcze
na wykończenie kościoła. Posta-
nowiono resztę pieniędzy zebrać
drogą samoopodatkowania się pa-
rafjan i składek. W ten sposób
w ciągu paru lat zdobyto ze skła-
dek parafjan kilkadziesiąt tysięcy
złotych. Wobec powojennego zu-
bożenia ludności
niezwykły.

Jesienią 1929 r. doprowadzo-
no kościół częściowo do wyso-
kości dachu, a wszystko to z ofiar
i składek. Włożono więc w bu-
dowę od początku około dwustu
tysięcy złotych. Brakuje jeszcze
do wykończenia robót ponad sto
tysięcy, których już parafja nie
jest zdolna zebrać, a które miały
być pokryte z odzyskanej ziemi.
l oto staje się rzecz nieprzewi-
dywana i nieprawdopodobna. Dro-
gą prywatną, ale nie mniej pe-
wną, parafja otrzymała z mini-
sterstwa rolnictwa wiadomość, że
prośba parafji została oddalona:
Mury kościelne bez dachu, szopa,
w której odprawia się nabożeń-
stwa, musi być zamknięta na sku-
tek rozporządzenia władz budo-
wlanych. Nadziei na wykończenie
kościoła niema. Parafja o 6.000
ludności znalazła się w. gorszej
sytuacji, niż była w r. 1905, Įbo
po wydaniu paruset tysięcy na
kościół, kościoła niema.

Ustawiczne, mimo obietnic
przedstawicieli rządu, zwlekanie z
decyzją, nie uwzględnianie petycji
parafjan podbrzeskich, wreszcie
odmowna odpowiedź minister-
stwa, wywołały wśród ludności,
która tak bohatersko przetrwała
burzę: prześladowań za wiaręi
polskość, łatwo zrozumiałe rozgo-
ryczenie, wyzyskiwane przez czyn-
niki, wrogie państwowości pol-
skiej. Należy wziąć pod uwagę,
że parafja podbrzeska leży na
samem _— pograniczu litewskiem.
Sprawa kościoła podbrzeskiego
nie może być porównana pod
do żadnej innej. Ani konfiskaty,
ani wywłaszczenia ziemi kościel-
nej w Podbrzeziu nie było. Było
oszustwo ze strony eksksiędza,
istniał za czasów rosyjskich stan
ex-lex w najšcišlejįszem tego sło-
wa znaczeniu. Taki stan jest i
obecnie. Bo żadna ustawa polska
nie uzasadnia utrzymania w po-
siadaniu państwa ziemi, zagarnię-
tej podstępem, a nie w drodze
wywłaszczenia.  Parafja domaga
się nie okazania wdzięczności, a
jedynie prostej sprawiedliwości.
Parafja podbrzeska nie przestaje
kołatać do najbardziej decydują-
cych czynników, licząc na to, że
sprawiedliwość będzie jej wresz-
cie okażana. (Kap.)

 

tak wpływowych polityków jak
Briand, pierwszym poważniejszym

krokiem ma być „zawieszenie
broni celnej" na przeciąg dwóch
lat. Innemi słowy mają państwa,

należące do Ligi zobowiązać się

nie podwyższać w ciągu dwóch
lat swych ceł.

Ponieważ Rada Ligi Narodów

nie może decydować podobnej

sprawy bez zgody poszczególnych

państw, zadaniem obecnej sesji

ma być przygotowanie specjalnej

celnej konferencji. W tym celu

jeszcze przed zebraniem się obec-

nej sesji sekretarjat Ligi Narodów

zwrócił się z zapytaniem do

wszystkich rządów, czy zgadzają

się na wzięcie udziału w projek-

towanej konferencji.

Z liczby 32 państw, które na-

desłały odpowiedzi, 25 zgadza się

na propozycję, w tej liczbie tak-

że Anglja — natomiast przeciwne

konferencji są kolonje angielskie.

Charakterystycznem jest, że na

zaproszenie nie

wcale tylko dwa

Litwa i Albanja, co charaktery-

„państwa”: |
odpowiedziały

4

zuje ich poziom kulturalny, wol-

no być bowiem zwolennikiem

konferencji lub jej przeciwnikiem,

można popierać lub zwalczać

obecny system ceł, ale na uprzej-

me zapytanie wypada dać odpo-
wiedź, tego wymaga elementarna

przyzwoitość, nawet w stosun-

kach prywatnych, o ileż bardziej
—międzynarodowych.

Chamstwo litewskie tłumaczy

się obawą rządu kowieńskiego,

że na podobnej konferencji, raz

jeszcze, wobec przedstawicieli ca-

łego świata ujawnił by, tej dziki

stosunek Litwy do jej najbliższej

sąsiadki Polski.

Z pośród drobniejszych spraw,
które znalazły się na porządku

dziennym obecnej sesji Rady Li-

gi Narodów wymienić należy: wę-

giersko-rumuński zatarg w spra-

wie optantów, kilka skarg złożo-
nych przez polskie i niemieckie

mniejszości na Sląsku polskim i

niemieckim, sprawa žydowsko-.

arabskich zaburzeń w Palestynie

oraz sprawa handlu żywym to-

warem,

był to wysiłek

KLUB NARODOWY. i
Na ostatniem zebraniu „Klubu

Narodowego" przemawiał poseł

Dzierżawski, którego odczyt pod

tytułem „Samorząd a polityka*

niewątpliwie zaliczyć musimy do

najciekawszych w bieżącym sezo-
nie odczytowym klubu.

Na wstępie prelegent stwier-

dził, że pracy samorządowej nie

można oddzielić całkowicie od

polityki i nieraz sprawy zdawało-

by się wyłącznie techniczne igo-

spodarcze nabierają zabarwienia

politycznego. Tak naprzykład

sprawa brukowania ulic. Bruko-

wanie przedmieść ma nieraz być

obroną warstw robotniczych, a

śródmieścia uprzywiljowywaniem

t. zw. burżujów.
Po takim wstępie pos. Dzier-

żawski przeszedł do scharaktery-

zowania polityki samorządowej

lewicy na terenie samorządu.
Podstawowa cecha tej polityki

jest rozrzutność i rozdymanie
budżetów samorządu, oraz popie-

ranie partyjnictwa no i mniej-
szości narodowych, co się szcze-

gólnie uzewnętrznia w dziale
oświaty i opieki społecznej.

Tu usłyszeliśmy szereg cieka-

wych przykładów ilustrujących

aż nadto wyraźnie słuszność po-
wyższych tez.

Gospadarka całego szeregu
miast, w których rządzili socja-
liści znalazła się nad przepaścią,

a zadłużanie wzrosło w sposób

wprost zastraszający. Niestety ten

sposób gospodarowania znalazł

zachętę ze strony rządów sana-

cyjnych. Wystarczy wspomnieć
słynną ankietę gen. Góreckiego,

prezesa Banku Gospodarstwa Kra-

jowego, jego zapewnienia i zapo-

wiedź wielemiljonowych kredytów
inwestycyjnych, oraz poczynania

i mowy min. Moraczewskiegoi
ostatnio Prystora.

Trudno się temu dziwić, bo

chociaż sanacja żadnego progra-
mu polityki samorządowej niema,
to jednak zawsze stosuje recepty

z kuchni socjalistycznej.
Skutki nie kazały na się długo

czekać. Dzisiaj pełno w kraju

wszelkiego rodzaju rozpoczętych
budowli, które jednak nie wiado-

mo kiedy i czy wogóle zostaną

zakończone, bo źródła kredytów

wyschły, a nieraz cel, na który
budowle zostały przeznaczone,

zostak tak wypaczony, iż nie
sposób go urzeczywistnić 

Od niedawna zaczęto cpero-
wać wyrazami: bialorusin, biało-
ruska mowa, białoruski naród.

Znaleźli się przywódcy tego
nowego „narodu* i rozpoczęli
ruch  uświadomiania, krzycząc
głośno na cały świat. Rosjanie
dla swych ukrytych celów usiłują
zakwestjonować Polsce i narodo-
wi polskiemu dużą połać kraju,
wysuwając jego białoruskość.

Powstali zapaleńcy nowego
ruchu, wychodząc z prastarych
nieraz rodów polskich, którym
przed kilkunastu laty nawet się
nie śniło, że się przerobią na
białorusinów.

Stale mieszkam na kresach i
nie mogę za nic się dowiedzieć,
gdzie jest ten język białoruski.

To, że istnieje nazwa histo-
ryczna Czerwonej i Białej Rusi
nie dowodzi jeszcze istnienia ję-
zyków białego i czerwonoruskiego.

Przysłuchując się rozmowie,
zwanej językiem prostym, kon-
stantuję odrębność tej gwary w
każdym powiecie.
W pow. Prużańskim w mowie

„prostej* dają się zauważyć ogro-
mne wpływy języka ruskiego, w
pow. Lidzkim i Oszmiańskim mo-
wy polskiej, w pow. Brasławskim
zaś języka rosyjskiego.

„Tutejszy* z Brasławszczyzny
nie zawsze się porozumie z „tu-
tejszym* Oszmianczukiem.

Parafjanie drujscy w liście do
Redakcji „Nasz Przyjaciel" w
Nr. 50 powiadają, że, słuchając
przemówień białoruskich niektó-
rych księży drujskich z Oszmiań-
czyzny, parafjanie śmieją się w
kułak.

Powstaje pytanie: który na-
reszcie z poszczególnych powia-
tów jest „mową białorską”. Oto
króciutkie zestawienie: W powie-
cie brasławskim używa się wyra-
zów:

zaczem, kuszać, kalosy, pacbać,
malec, krasnyj, cztob, bukać, żar-
ko, rebiatiszki, kak, rugał;

w powiecie lidzkim:
czamu, jeść, woz, arać, cbło-

piec, czerwony, kab, klikać, cie-
pło, dzietoczki, jak, łajau.
W kościele drujskim ks. Cikoto

używa takiego zwrotu:
„bukaju da was daragije braty

i siostry”.
W powiecie oszmiańskim „tu*

tejsi” hukiem nazywają knura, a
na świnię w pewnym okresie po-
wiadają, że ona „hukaje”.

Gdyby ks. Cikota do nich po-
wiedział z ambony, że „hukaje”
do bratou i siaścior, nie tylkofnie
byliby zbudowani, ale śmiejąc się

w „kułak, posądziliby mówcę o

bardzo brzydkie zamiary.
Lud katolicki zawsze siebie

uważał za lud polski, o bialo-
ruszczyźnie nawet nie słyszał,

obecnie ma nieproszonych opie-
kunów, w postaci drujskich za-
konników, jak ks.ks.: Godlewski,

GDZIE JEST JĘZYK BIAŁORUSKI?

Tak naprzykład, w Łodzi, roz-

poczęto budowę domów robotni-

czych i domy te stoją niewykoń-

czone, bo kosżt mieszkań, by ka-

pitał włożony w budowę mógł

się oprocentować, wypadł tak

wysoki, że żaden robotnik w Pol-

sce nie byłby w stanie płacić
podobnego komornego.

Przechodząc do ustawodaw-

stwa samorządowego w Polsce

prelegent zapoznał słuchaczów z

historją projektów ustaw, stwier-

dzając jednocześnie, że brak jed-

nolitego ustawodawstwa zawdzię-

czać należy rządom sanacyjnym,

które uniemożliwiły przez wieczne

odraczanie sesji, uchwalenie ustaw

samorządowych przygotowanych

i gotowych już do uchwalenia w

poprzednim Sejmie.

W Sejmie obecnym żadna

zdrowa i pożyteczna ustawa sa-

morządowa większości nie znaj-

dzie, to też Obóz Narodowy woli

zaczekać lepszych czasów, bo

nawet stan obecny, t. j. obowią-

zywanie ustaw pozostawionych-

przez zaborców, jest bezpieczniej-

szym od tego, co się lęgnie w

głowach lewicy, sanacji i mniej-

szości.

Projekty Stronnictwa Narodo-

wego idą w kierunku stworzenia

jednej ustawy samorządowej dla
całego państwa.

Nie znaczy to bynajmniej, by

ustawa ta miała być jednolita.

Wręcz przeciwnie. Musi ona

uwzględniać różnicę warunków

kulturalnych, gospodarczych itp.

poszczególnych dzielnic, ale musi

ona bezwarunkowo zawierać wy-

raźne założenia i postulaty, by

nie stwarzać powodów do dowol-
ności i możliwości realizowania
na tem tle ryzykanckich  po-
mysłów federalistycznych.
W krótkiej dyskusji, jaka się

następnie wywiązała zostały po-
ruszone sprawy gospodarki sa-
morządu wileńskiego, oraz sprawa
rządów komisarskich. Przy tej
sposobności poseł Dzieržawski
wyjaśnił, że na komisarzach 99”,
samorządów wyszło źle i dziś na-
wet rząd to zrozumiał i ilość ko-
misarzy zredukowano z paru ty-

sięcy do kilkuset.
Przyczyna złego leży głównie

w fatalnym doborzę ludzi na te
odpowiedzialne stanowiska.

 

Stankiewicz, Reszeć i im podo-

bnych, którzy zawracają biedne-

mu ludowi głowę, mącą, sieją

wzajemną niechęć i narzucają w

kościele nieporządaną dla nich

mowę, wyrządzając im w Polsce

wielką krzywdę.
Naszym kresowym ziemianom

(zwolennikom „Słowa”), samorzą-

dowym urzędnikom i niektórym

inteligentom polskim przy okazji

stawiam bardzo ciężki zarzut, a

mianowicie: wymienieni zamiast

uczyć mowy polskiej lud, który

do niej się garni, używają stale

gwary w rozmowie ź wieśniakami,
służbą, a nawet z żydkami.

Często dają się słyszeć takie

kwiatki w języku polskim naszej

zagrodowej szlachty, folwarkowi-
czów, a nawet ziemian: pacbać,

zapasznik, kałosy, nakat, gryżyna,
ocbrapje i t. p.

Nic dziwnego! Wszak w Wil-

nie od niejakiego czasu stała się

wielce modną choroba zwaną re-

gjonalizmem.
Przez radjówe odbiorniki z roz-

głośni wileńskiej dochodzą nas

białoruskie śpiewy, dziadowski la-

ment, parodjowanie mowy pol-
skiej. W ten sposób uprawnia się
żargon białoruski i wprowadza w
błąd opinję polską.

E.TRFPTTYR SAREKRARA
Z CAŁEJ POLSKI.
Gwałty hodurowców.
Do Łomży przybył w ostatnich

dniach pewien duchowny hodu-

rowcowy i podburzywszy miejsco-

wych zwolenników udał się z ni-

mi w liczbie około 30 mężczyzn
i kobiet na cmentarz wojskowy,
będący pod zarządem Polowej
Kurji Biskupiej. Gdy zgraja za-

stała « cmentarz zamknięty, wy-

słano jednego z niej przez par-
kan do stróża cmentarnego. Tam

napastnik groźbami wymusił na

żonie nieobecnego grabarza wy-

danie klucza, którym otworzono

bramę cmentarną. Zgraja wtar-

gnęła na cmentarz, a ów du-
chowny przywódca,  zapowie-
dziawszy zajęcie cmentarza, po-
święcił go dla hodurowców.

Gwałt ten na własności woj-
skowej, oraz na terenie, będącym
pod zarządem Biskupa Polowego,
mówi sam za siebie. Rozzuchwa-
lenie się sekciarzy tłomaczyć so*
bie jedynie można nadzwyczajną
opieką, jakiej doznają od odpo-

wiedzialnyeh czynników miejsco*
wych. Ciekawi jesteśmy, jak na
ten, już tak jaskrawy, gwałt za-
reagują władze odpowiednie.

Oburzenie ludności katolickiej
kieruje się nietylko już przeciwko
samej zuchwałości sekciarzy, lecz

także przeciwko tym czynnikom,
które tej zuchwałości nie po-
wstrzymują — czyżby dlatego, że
ona uderza w katolicyzm?

Radzimy nie nadużywać cier-
pliwości katolików!  (Kap.)

      JOHN GILBERT w
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     Wkrótce w kinie „HOLLYWOGD“

Traczno udoskonalenie wileńskiej
straży: ogniowej.

Wileńska straż ogniowa poczy-
niła znaczne postępy zarówno
pod względem technicznym įjak i
wyszkolenia personelu.

Tabor został obecnie prawie
całkowicie zmechanizowany, t. j.

prymitywne urządzenia i zaprzęgi
zastąpiono samochodami oraz

urządzeniami, poruszanemi za po-
mocą motorów. Obecnie tabor
liczy 11 samochodów (pompy,
beczki o pojemności kilku tysięc
litrów, drabiny mechaniczne itp.),
w roku zaś bieżącym zwiększony
zostanie jeszcze o dwa, przyczem
siła pociągowa konna będzie cał-
kowicie zlikwidowana.

Personel, sięgający 100 ludzi,
posiada organizację, zbliżoną do
wojskowej, jest stale i wszech-
stronnie ćwiczony i składa się z
rzemieślników wykwalifikowanych.
Dzięki temu możliwą jestwznacz-

nej mierze samowystarczalność
wileńskiej straży ogniowej, która
posiada własne warsztaty mecha-

niczne, ślusarskie, stolarskie itp.,

w których to warsztatach wyko-

nywany jest własnemi siłami nie

tylko remont taboru, lecz budowa

i montaż nadwozi i szeregu środ-
ków walki i obrony przed ogniem.
Swieżo warsztaty pożarnicze za-

jęły się wyrabianiem nart, — na-
razie tylko dla użytku własnego.

Personel nietylko  ćwiczony
jest w sportach i pogotowiu
ogniowem, lecz także szkolony w
celu zdobycia odpowiednich kwa-
lifikacyj. A więc: kursy zawodowo-
oświatowe, obrony przeciwgazo-
wej, radjotechniczne, Te ostatnie
pozostają w związku z bliskim
zrealizowania zamiarem wprowa-
dzenia do pożarnictwa wileńskie-
go służby radjowej. Chodzi tu
mianowicie o wykorzystanie od-
biorczo-nadawczej radjo-aparatury
krótkofalowej (fala około 70 m.,
zasiąg do 50 klm.) dla sygnaliza-
cji i stałego komunikowania się
pomiędzy centralą a taborem, bę-
dącym w drodze lub już w walce
z ogniem.

Podobne zastosowanie radja
krótkofalowego znalazto miejsce
już w znacznym stopniu w Ame-
ryce i Zachodniej:Europie w po-
żarnictwie i w policji.
W Polsce będzie to zatem

pierwszą próbą w zakresie walki
z żywiołem ognia. Personel jest
już odpowiednio szkolony, do
budżetu na r. b. wstawiono od-

nośną kwotę, i już na jesieni r.b.

spodziewać się należy wprowa-
dzenia tej ważnej inowacji.

Wkrótce też zostanie sprowa-
dzony t. zw. aparat pianowy, wy-
twarzający specjalną pianę, zdu-
szającą ogień. Aparat ten oddaje
szczególne usługi przy gaszeniu
ognia w ciasnych lokalach, wy-
pełnionych towarem wrażliwym
zarówno na ogień, jak i na
wodę.

Pomyślny stan organizacyjny
straży zawdzięczamy personelowi

kierowniczemu na czele z p. ko-

mendantem Waligórą. Budżet zaś

wileńskiej straży ogniowej sięga

stosunkowo skromnej cyfry 400
tys. zł., na które się składają: sa-
morząd m. Wilna (33 proc.), Po-

wszechny Zakład  Ulbezpieczeń
(33 proc.), oraz własna praca pro-
dukcyjna straży (34 proc.), o któ-
rej już nadmieniliśmy.

 

Z sali sądowej.
Proces b. dyrektorów „Rol-

banku“.
Drugi dzień rozpraw.

Wczorajszy dzień procesu u-
płynął całkowicie na badaniu
świadków, którzy zeznają steroo-
typowo jedno i to samo.

Zeznania ich różnią się jedy-
nie tym, z jakiej strony oświetla-
ja sprawę.

Naogół świadkowie nie obcią-
żają podsądnych dyrektorów, prze-
ciwnie podkreślają ich wysiłek
celem uratowania od upadku in-
stytucji, która zachwiała się
wskutek niesprzyjających kon:
junktur ekonomicznych, a prze-
dewszystkiem wobec zachwiania
się złotego, który w tym czasie
spadł z 5.18 na 11 zł. za dolara.

Z pewną wreszcie zrozumiałą
urazą do kierowników „Rolban*
ku* występują poszkodowani,
którzy byli zmuszeni dwa razy
spłacać zaciągnięte pożyczki wraz
z procentami i kosztami egzeku-
cyjnemi.

Dziś rozpocznie się rozprawa
stron.

Z oskarżeniem wystąpi wice
prokurator p. Zahorski, który jak
widać z dotychczasowego pize-
wodu sądowego, sprawę opano*
wał wszechstronnie.

Dziś również spodziewane jest
ogłoszenie decyzji sądu. K o s.
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. Zvcie akademickie.
Karność i obowiązkowość.
W numerze wczorajszym „Dzien-

nika Wileńskiego” jest mała lecz
bardzo znamienna notatka, która
dotyczy życia akademickiego.

Mamy na myśli zamieszczoną
w dziale sportowym wiadomością
o zawodach drużyn piłki koszy-
kowej pomiędzy A. Z. S. i „So-
kołem”.

Koledzy azetesiacy nie stawili
się na te zawody i zapewne w
roku bieżącym A. Z. S. nie utrzy-
ma tytułem mistrza , w tej dzie-
dzinie sportu.

Słusznie sprawozdawca spor-
towy narzeka nasbrak karności i
obowiązkowości w życiu sporto-
wem społeczeństwa akademic-
kiego.

Niestety, jest jeszcze gorzej,
niż się to na pierwszy rzut oka
wydaje, bo niema bodaj żadnej
dziedziny, ' gdzieby ta karność i
obowiązkowość dała się  bez-
względnie zaobserwować.

Weźmy jako przykład sprawę
zebrań lub obchodów akademic-
kich.

Przecież
spotyka się
nem spóźnianiem.

Odbywa się akademja wyzna-
czona, dajmy na to, na g. 1-ą
popoludniu.

Przybywa biskup, rektor, wo-
jewoda i dobrze, ježeli zastaną
organizatorów, bo sala świeci
pustkami i już po rozpoczęciu
przemówień zjawia się brać aka-
demicka.

Na nabożeństwach odprawia-
nych z okazji uroczystości aka-
demickich stale brakuje właśnie
akademików.

Walnych zebraniach stowarzy-
szeń akademickich stale bierze
udział zaledwie część członków i
dobrze jeżeli zjawi się 50—60
procent, bo nieraz na stu człon-
ków przybywa 15—20.
W wyborach bratniackich, lub

ogólno - akademickich również
większość uprawnionych nie wy-
korzystuje swych praw, a czyni
się to nie dlatego, że jednostki
te są przeciwne wyborom, tylko
przez dziwne i niezrozumiałe  ie-
kceważenie praw i obowiązków
akademika.

A przecież chodzi tu o spel-
nienie obowiązku dobrowolnie na
się przyjętego, którego nikt prze-
mocą nie narzucał.

Jest to stan rzeczy, budzący
poważny niepokój, objaw, z któ-
rym należy przeprowadzić sta-
nowczą walkę, bo przecież z ta-
kiemi nawyknieniami nie wolno
przejść do starszego społeczeń-
stwa, gdzie się z tytułu odbytych
studjów wyższych ma nieraz objąć
odpowiedzialne stanowiska.

Karność i obowiązkowość musi
stać się bodaj naczelnem hasłem
życia akademickiego w Wilnie.

Ten, który moralizuje.
Nie chodzi nam o polemikę z

kol. Henrykiem Dembińskim, któ-
ry w „Slowie“ z dnia 12 stycznia
daje pouczenia moralne obozowi
patryotyczno-narodowemu. Zaiste,
megalomanja, której mogą po-
zazdrościć najwięksi zarozumialcy,
uniemożliwia poważne traktowa-
nie tego wystąpienia.

Nie o to nam idzie, żeby mło-
de pokolenie nie interesowało się
życiem publicznem. Nie jest też
rzeczą niebezpieczną, gdy mło-
dzież, poszukując dróg, krytykuje
ideologję grup społecznych, stron-
nictw politycznych.

Wszystko to dobre,
wet obiecujące.

Lecz co innego poszukiwanie
dróg, krytyka, a co innego tupet,
brak umiaru w ocenie cudzej
działalności, odmawianie zasług i
lekkomyślne potępianie. Fle to
jeszcze nie wszystko, kol. Dem-
biński ma pretensję do obozu
narodowego za brak krytycyzmu
w stosunku do wad i ułomności
narodu.

A więc on ma w tej sprawie
wiele .do powiedzenia.

Słuchaj narodzie, oto kol. Dem-
biński wypowie ci ważkie słowa
przestrogi. Mój Boże! Jakie to
czasy przeżywamy, że aż mła-
dzieńcy muszą się ubierać w togi
powagi i zaczynają miotać pioru-
nami na oboz narodowy za to

nigdzie chyba nie

miłe na-

że „chce szerzyć polskość przez

 

z takiem chronicz- i

policjantėw i ustawy“, že nic nie
robi, jeno „chwali swój naród, a
wrogami pomiata*.

Nie dziwimy się kol. Dembiń-
skiemu, że wiele rzeczy nie wie,
bo jeszcze nie miał czasu się do-
wiedzieć.

A warto jednakże cokolwiek
przynajmniej starszych wypyłtać,
jak to oboz narodowy bronił
polskości Podlasia, Chełmszczyz-
ny, jak budził ducha narodowego
wśród ludu, jak to Jan Popławski
sam roznosił odezwy, szerzył
„Polaka“ i t. d. i t. d.

Gdyby nasz moralista przeja-
wiał tyle tupetu w ocenie zjawisk
życia politycznego pośród swych
rówiesników, toby było jeszcze
półbiedy, ale gdy wychodzi z
krzykiem na forum publiczne i
strofuje, to już doprawdy za
wiele.

Możemy zapytać młodego
ideologa, wodza, cóż to panicz
zrobił dla społeczeństwa, jakimiż
to dziełami możesz się pochwalić.

A jak to jest z tem krzewie-
niem ducha polskiego, ciwilizacji
na kresach? Jakież to waść me-
tody stosował w swej pracy?

Przecież wystąpienie publicz-
ne, to nie referat w kole „Odro-
dzenia”.
„Tam można rzucać gromy na

innych, bo to u siebie w domu,
tak poprostu dla wprawy.

Sądziliśmy, że „Odrodzenie”
jest organizacją ideowo—wycho-
wawczą, niestety, mocnośmy się
zawiedli.

Nie martwimy się tem, że dla
kol. Dembińskiego „prawdy pa-
trjotyczne” są tylko rekwizytami,
bo napewno z tego wyrośnie,
dziwi nas natomiast, że „Słowo”
chcące uchodzić za poważny or-
gan, pozwala na takie sztubackie
wybryki. (Nic dziwnego skoro
sztubackie wybryki zdarzają się
bardzo często nawet wewstęp-
nych artykułach „Słowa”. Przyp.
Red. „Dzien. Wil.”).

Napewno niejeden ziemianin
przetrze oczy, czytając to wypra-
cowanie i zapyta: „Cóż to zna-
czy? Co z zacz”?
"Panie Dembiński, doprawdy,
to już było. Teraz idą czasy
„autorytetów”. Tak, tak, trzeba
sobie zapracować na prawo wy-
głaszania pouczeń w dziedzinie
patryotyczno-moralnej. Minęły te
czasy, kiedy dzieci uczyły swych
rodziców. Nie wchodzi tu w grę
metryka, nie. Pozwalamy sobie
dotknąć sprawy prawa moral-
nego.

Gdybyśmy tak znosili szcze-
biotanie milusińskich w  dziedzi-
nie moralności sumienia narodo-
wego, to doprawdy powstałby
niemożliwy chaos.

Niejeden pomawiałby nas o
brak energji narodowej, za to, że
nie opanowujemy zbrojnie Włoch,
bo tam przecie są takie smaczne
pomarańcze.

Dobrze robi kol. Dembiński,
że czyta Bobrzyńskiego, lecz po-
cóż się zaraz tem chwalić. Inni
też czytali i cóż z tego?

Wichura zmagań o wielką Pol-
skę nie jest obca, jak sądzimy,
żadnemu świadomemu Polakowi.
Tylko jedno zastrzeżenie. Zmmaga-
nia te odbywają się nie frazesa-
mi, które przecież łatwo wypisy-
wać, posiadając jakie takie zdol-
ności stylistyczne. Pocieszamy się
nie tem, „że bielmo Państwa
narodowego spadnie z  oczu*,
lecz tem, że niejeden czytelnik
„Słowa” powie: „Prawda narodo-
wa ma szczęście do mentorów,
sanacyjnych, coraz to młodszych”.

Sic.

Wyjaśnienie.
W redakcji naszego pisma zo-

stał złożony list w którym słu-
chacze Wydz. Sztuk Pięknych
U. S. B. ošwiadczają co nastę-
puje:

1) Nieprawdą jest, jakoby prac de-
koratorskich podjęli się członkowie Ce-
chu Sw. Łukasza, gdyż prac tychpodjął
się zespół stud, Wydziału Sztuk *Pięk-
nych U. Ś. B. do którego wchodzili zu-
pełnie prywatnie także i niektórzy
członkowie C. Sw. Ł.

2) Nieprawdą jest, że wyżej wymie-
niony zespół nie ciał pracować bez wy-
nagrodzenia, gdyż pracy tej podjął się,
myślą iż pracować będzie bezintereso-
wnie, dopiero po oświadczeniu kol. Ha-
łaburdy, że Bratnia Pomoc za wszystko
płaci i że ma na urządzenie pochodu
przeznaczoną określonę sumę  pienię-

  

dzy, podał (nie przypuszczając, że jest
wyjątkiem) umiarkowaną cenę, nie Sto-

jącą w żadnym stosunku do normałnej
wertošci tego rodzaju prac.

3) Dla wykonania prac dekorator-
skich na VIII Tydzień Akademika wyżej
wymieniony zespół odrzucił ofertę wy-
konania innych prac dekoratorskich,
które mu powierzono jednocześnie,
uważając, że przedewszystkiem powin-
no się uwzględnić zamówienia Bratniej
Pomocy.

4) Uważając się za wprowadzonych
w błąd oświadczeniem kol. Halaburdy,
zespół stud. Wydz. Sztuk P. wykony-
wujący prace dekoratorskie na VIII Ty-
dzień Akademika niniejszem podaje do
wiadomości ogółu studentów, że sumę
152 złotych, wyplaconą 9-ciu osobom za
558 gdzie pracy (w tem 360 godzin pra-
cy nocnej) co stanowi 27 groszy za go-
dzinę, postanowił zwrócić Bratniej Po-
mocy w 10-ciu ratach, gdyż jednorazo-
wy zwrot przechodzi możność płatniczą
członków zespołu.
Zespół Studentów Wydz. Sztuk P. wy-
konywujący prace dekoratorskie VIlIT. A.

Ze swej strony zaznaczyć mu-
simy, że o ile nam wiadomo Ko-
mitet VIIl Tygodnia Akademika
nie krył się z tem iż przy orga-
nizowaniu imprez Tygodnia po
trzebna jest pomoc młodzieży
akademickiej, lecz przeciwnie we
wszystkich gmachach (niwersy-
tetu rozwiecił odezwę do mło-
dzieży akademickiej wzywające
wszystkich akademików do współ-
pracy. Kierownik referatu propa-
gandy zwracając się o pomoc do
kóleżanek i kologów nie poczu-
wających się do obowiązków oby-
wateli rzeczypospolitej akademic-
kiej i niezgłaszających się do pra-
cy w Tygodniu traktował ich ja-
ko osoby stojące po za środowi-
skiem akademickiem to też nie
protestował przeciwko opłaceniu
prac dekoracyjnych, tem bardziej,
że cena rzeczywiście była bardzo
niska.

Co się tyczy chęci zwrotu po-
branych sum cieszymy się nie-
zmiernie, że chęć ta powstała
choć dosyć póżno ito pod wpły-
wem opublikowania powyższej
sprawy.

Lepiej późno niż nigdy.

Akademik polski pobity.
„Bratnia Pomoc” komunikuje

o następującym fakcie brutalno-
ści.policjj w Gdańsku. Został tu
zatrzymany przez agentów policji
student politechniki niejaki Wła-
dysław Szafrański, jako podejrza-
ny o udział w zniewoleniu, doko-
nanem w Nowym Porcie. Mimo
wykazania swego alibi i wylegity-
mowania się zaprowadzony został
do najbliższego komisarjatu poli-
cyjnego, gdzie w sposób brutal-
ny znęcali się nad nim funkcjo-
narjusze policji, bijąc go po twa-
rzy pięściami i pałkami gumowe-
mi po głowie, aż do utraty przy-
tomności. W rezultacie odstawio-
no go do prezydjum policji, gdzie
dopiero następnego dnia zmuszo-
no go do podpisania oświadcze-
nia, że nie ma żadnych preten-
syj, poczem wypuszczono go na
wolność.

e

"port. i
Przebywający od dłuższego czasu

w Zakopanem Hermanowicz Jerzy star-
tował w zawodach o odznakę Poi. Zw.
Nar. mając drugi najlepszy czas dnia.
Startowało 179 zawodników. Trasa wy-
nosiła 12 klm. i biegła przez Lipki, pod
reglami, koło sanatorjum wojskowego,
przez Krzeptówki i znów na Lipki.

Hermanowicz startował w barwach
A. Z: S.Wil.

W zawodach narciarskich „Wisły* w
biegu 18 klm. pierwsze młejsce zdobyi
Bronek Czech w czasie 1 g. 14 m. 42
sek., 2) Michalski, 3) Motyka Zdzisław.
Zawody powyższe odbyły się 12 b. m.
w Zakopanem. Ja. Nie.

POLSKIE RADJO WILNO.
Progra m:

Fala 385 mtr.

Środa, dnia 15 stycznia 1930 r.
11,55. Sygnał czasu.
12,05. Gramofon.
13,10. Komunikat meteorologiczny.

« 16,15. Retransmisja stacyj zagranicz-
nych.

17,15. Mała  sórzyneczka. Listy
dzieci.

17,45. Z Warsz. Koncert.
18,45. Przegląd filmowy.
19,05. Audycja literacka „Na szó-

stem* nowela Z. Bartkiewicza.
19,30. Lekcja języka włoskiego. ,
20,05. Audycja angielska.
22,25. Muzyka lekka.
22,35. Muzyka taneczna.

 

 

*

 

Dzieci, odżywisne

FOSFATYNA
mają zawsze świeże różowe policzki, dobrze

' „„rozwinięte mięśnie i zdrowy wygląd.
Niezrównanej dobroci mączka odżywczajest

FALIERA

 wszędzie do nabycia.

Wydz. Zdr. Publ. Nr. 1.

KRONIKA.
Likwidacja szajki szpiegowskiej na rzecz

Litwy.
Władze bezpieczeństwa pub-

licznego z udziałem KOP-II po
długich wywiadach zlikwidowały
wielką organizację szpiegowską,
która od dłuższego czasu działa-
ła na pograniczu polskiem na

Z miasta.
— Wystawa fotografji arty-

stycznej. We czwartek dnia 16
b. m. Wileńskie T-wo Miłosn.
Fotogr. otwiera o godz. 3-ej po
południu Wielką Ogólno Polską
Wystawę  Fotografji Artystycznej
w salach gimn. im. J. Lelewela
ul. Mickiewicza 38 (szczegóły w
afiszach). Wystawa zawiera ptze-
szło trzysta obrazów  fotograficz-
nych najwybitniejszych artystów
z całej Polski. Wystawa otwarta
codziennie od godz. 3-ciej do
7-mej wiecz. w niedzielę od 12
do 7-mej wiecz.
— Na weksle protestowa-

ne zgóry należy składać ka-
ucje! W związku z niepewną sy-
tuacją platniczą na rynku hand-
lowym zdecydowały banki wpro-
wadzić szereg obostrzeń przy dy-
skontach wekslowych. Nawet przy
zwykłych inkasach domagaję się
banki składania kaucji na rachu-
nek kosztów ewentualnych pro-
testów, gdyż miały już miejsce
liczne wypadki niewykupywania
przez klijentów w bankach złożo-
nych weksli, które nie zostały za-
płacone przez dłużników.

Sprawy wojskowe.
— Dodatkowa komisja po-

borowa. W dniu dzisiejszym o
godz. 8 rano w lokalu przy ul.
Bazyljańskiej 2, odbędzie się do-
datkowe posiedzenie komisji po-
borowej dla tych wszystkich, któ-
rzy dotychczas nie stawili się do
poboru. d

Sprawy administracyjne.
— Pomoc przy odbudowie

gospodarstw. Na wczorajszem
posiedzeniu Wojewódzkiej Ko-
misji odbudowy. rozpatrzono 169
wniosków o umorzenie pożyczek
udzielonych poszkodowanym przez
wójnę na terenie powiatu osz-
miańskiego. Po rozpatrzeniu od-
nośnych wniosków umorzono cał-
kowicie 158 pożyczek na sumę
58.907 zł. 20 gr., w. 50” ,—5 po-
życzek na sumę 1114 zł., uchylo-
no 2 wnioski na sumę 725 zł.
Oprócz wyżej wymienionych go-
życzek zwrotnych tymże poszko- -
dowanym poprzednio udzielono
zapomóg bezzwrotnych w ma-
terjałach budowlanych wartości
36.236 zł. i 64 gr. (d)
— Posiedzenie wydziału

wojew. Dnia 20 b. m. w ponie-
działek odbędzie się kolejne po-
siedzenie Wydziału  Wojewódz-
kiego. (d)

Sprawy samorządówe.
— Sprawa ulepszenia admi-

nistracji komunalnej. Dnia 27
b. m. w lokalu Urzędu Woje-
wódzkiego odbędzie się pierwsze
organizacyjne posiedzenie Woje-
wódzkiej Komisji dla usprawnie-
nia administracji komunalnej. Na
posiedzeniu tem Komisja podzieli
się na sekcje, poczem dokona
ścisłego określenia tematów pod-
ległych opracowaniu. Również wy-
znaczeni zostaną referenci po-
szczególnych spraw. (d)

Sprawy kolejowe.
— Obrady zjazdu dyrekto-

rów. Na ostatniem zjeździe dy-
rektorów dyrekcji kolei państwo-
wych "w Warszawie, dyrektor
Wileńskiej Dyrekcji kolejowej
inż. Falkowski wygłosił referent
na temat usprawnienia służby
kolejowej w obrębie dyrekcji.

Następnie byla / omawiana
sprawa ulepszenia organizacji pra-
cy w biurach dyrekcji kolejowej,

 

rzecz Litwy. Centrala szajki szpie-
gowskiej było Grodno. |

Aresztowano 11 osób. Śledztwo
prowadzone jest w dalszym
ciągu. d

ulepszenia w służbie eksploata-
<cyjnej, drogowej, mechanicznej
i handlowej, projekty obniżenia
kosztów gospodarki kolejowej,
kwestji rozwoju, inwestycyj, kul-
tnralno-oświatowej. (d).

— Powrót dyr. inż. Falkow-
skiego. Dyrektor okręgowej dy-
rekcji kolei państwowych w Wil-
nie, inż. Falkowski wrócił w dniu
dzisiejszym z Warszawy z kon-
ferencji dyrektorów P. K. P., któ-
ra odbyła się w dniach 11—14
b. m. (0).

Peczta i telegraf.
— Taryfa opłat za teiegra-

my o kilku adresach. Minister-
stwo Poczt i Telegrafów wyjaś-
niło urzędom pocztowo - telegra-
ficznym, że mogą przyjmować
depesze o kilku adresach. Za te-
go rodzaju telegramy pobierana
jest dodatkowa opłata w wyso-
kości 50 gr. od każdych 50 wy-
razów.

Odczyty.
— Odczyt profesora Javara

z Asyrji p. t« „Tragedja narodu
Asyryjskiego" odbędzie się we
środę dnia 15 b. m. o godz. 7-ej
wieczorem w sali $niadeckich (-
niwersytetu. Wstęp 40 gr., dla
młodzieży 30 gr. Dochód przez-
naczony na cele filantropijne.

Sprawy akademickie.
— Zarząd Aeroklubu Akade-

mickiego w Wilnie podaje do
wiadomości, że do dn. 21 stycz-
nia r. b. włącznie przyjduje do-
datkowe zapisy na drugi turnus
Szkoły Lotniczej przy A. A. W.
Na powyższy kurs, w miarę wol-
nych miejsc, mogą być przyjęte
oprócz akademików, również o-
soby postronne.

Zapisy przyjmuje Sekretarjat
Aeroklubu w lokalu przy ul.
Mickiewicza 7 m. 2, w godz. 7
do 8 codziennie, za wyjątkiem
sobót i świąt.

Sprawy szkolne.
— Pracownia Psycheiogicz-

na dla badań dzieci szkół po-
wszechnych miasta Wilna została
przeniesiona z lokalu przy ulicy
Mickiewicza 60 do lokalu w mu-
rach po-Franciszkańskich, Trocka
14. Pracownia obejmuje obecnie
dwie duże sale świeżo odremon-
towane. Pracownię prowadzi p.
dr. Jakubieńcówna—leka'z szkol-
ny—psycholog. d

Sądy.
— Utworzenie nowego Sądu

Okręgowego. Od kilku miesięcy
funkcjonuje w Brześciu n-B. Wy-
dział Zamiejscowy S. O. w Pin-
sku. Obecnie jak słyszeliśmy bli-
ski jest urzeczywistnienia projekt
utworzenia w Brześciu n-B samo-
dzielnego Sądu Okręgowego, mia-
nowicie, do Brześcia n-B zostanie
przeniesiony Sąd Okręgowy z
Białej Podlaskiej i Okręg nowe-
go sądu, rozciągając się po obu
brzegach Bugu, będzie obejmo-
wał obok pow. Brzeskiego do-
tychczasowy obszar S$. O. w Bia-
łejj wchodząc w skład apelacji
Warszawskiej. Wobec tego obszar
apelacji Wileńskiej ulegnie pew-
nemu zmniejszeniu.

— Lidzki oddział Sądu 0-
kręgowego. Jak się dowiaduje-
my, na stanowisko przewodniczą-
<ego nowoutworzonego Wydziału
Zamiejscowego Sądu Okręgowe-
go w Lidzie mianowany został
Sędzia Sądu Apelacyjnego w
Wilnie p. Kazimierz Kontowtt.

EE Teatr, muzyka i sztuka.
— Teatr Miejski na Pohulance.

Dziś premjera groteski baśniowej Goz-
ziego „Księżniczka chińska Turandot".
Nadwyraz efektowna ta sztuka spol-
szczona przez E, Zegadłowicza, z mu-
zyką Bussoniego, w opracowaniu K.
Meyerholda ujrzy światło kinkietów w
wykonaniu wybitniejszych sił zespołu
pod reżyserją b. dyrektora Teatru Kra-
kowskiego Zygmunta Nowakowskiego.
Nowe dekoracje i kostjumy wvkonane
w pracowniach teatralnych według pro-
jektów Rączewskiej, Zelwerowiczówny i
Ziembińskiego. Orkiestra pod dyrekcją
E. Dziewulskiego.

— Teatr Miejski w Lutni.
Dziś po raz drugi M. Pagnola „Pan Te-
paz“.

— Przedstawienia popotudniowe.
W niedzielę nadchodzącą w obu Tea-
trach Miejskich odbędą się przedsta-
wienia popołudniowe. W Teatrze na Po-
hulance powtórzoną będzie Rewja No-
woroczna, w Teatrze Lutnia „Mysz ko-
šcielna“.

— „Królewicz Rak*. W sobotę
18 o godz. 3,30 po poł. oraz w niedzie-
lę 19 o godz. 12-ej w południe ukaże
się po raz 6 efektowna baśń fantastycz-
na Wandy Stanisławskiej „Królewicz
Rak". Bilety już są do nabycia w kasie
zamawliań.

Zabawy.
— Doroczny Bal Rolników

odbędzie się dnia 18 stycznia
1930 r. w Salonach Kasyna Gar-
nizonowego pod protektoratem
Jego Magnificencji X. Prof. Dr.
Czesława Fałkowskiego, Rektora
U. S. B. Początek o godz. 22-ej.

Obowiązki honorowych pp. Go-
spodyń i Gospodarzy łaskawie
raczyli objąć: 2

P. p. dyrektorowa profesorowa Ste-
fanowa Bazarewska, dyrektorowa Stani-
slawowa Bialasowa, dyrektorowa Stani-
sławowa  Bochwicowa, prezesowa Zy-'
gmuntowa Bortkiewiczowa, naczelniko-
wa EdwardowaĘBokunowa, profesorowa
Edwardowa Czarnecka, profesorowa
Franciszkowa Bossowska, profesorowa
Janowa Czerniewska, prezydentowa Jó-
zefowa Folejewska, prezesowa Hipoli-
towa Gieczewiczowa, prezesowa Stani-
sławowa Grześkowiczowa, prezesowa
Witoldowa Górska, prezesowa Emery-
kowa hr. Hutten-Czapska, profesorowa
Józefowa lwaszkiewiczowa, profesorowa
Januszowa Jogminowa, naczelnikowa
Konradowa Joczowa, prezesowa Danie-
lowa Jemielowa, prezesowa Edmundo-
wa Kołłątajowa, profesorowa Władysła-
wowa Kotkowska, dyrektorowa Roma-
nowa Krausowa, profesorowa Ottonowa
Krasnopolska,  prezesowa  Witoldowa
Kwintowa, prezesowa Stanisławowa Łą-
czyńska profesorowa Wacławowa Ła-
stowska, dyrcktorowa Ludwikowa Ma-
culewiczowa, dyrektorowa Czesłewowa
Makowska,  prezesowa  Szymonowa
Meysztowiczowa, profesorowa Józefowa
Patkowska, profesorowa Janowa Priif-
ferowa, prezesowa Janowa Putiatowa,
profesorowa Witoldowa Rejsowa, preze-
sowa Konstantowa Rduitowska, preze-
sowa Michałowa Romerowa, prezesowa
Marjanowa Radecka - Mikuliczowa, Zyė
gmuntowa Ruszczycowa,  dziekanowa
Bronisławowa Rydzewska.  prezesowa
Wincentowa Rutkiewiczowa, prezesowa
Franciszkowa Ruciecka, prezesowa Ra-
fałowa Ślizieniowa, ministrowa Witoldo-
wa Staniewiczowa, profesorowa Stani-
sławowa Swianiewiczowa, dyrektorowa
Ludwikowa Szweykowska, dyrektorowa
Kazimierzowa Swiątecka, dyrektorowa
Władysławowa  Szmidtowa, prezeska
Wacława Sławińska, profesorowa Wła-
dysławowa Szeliga-Mierzejewska, na-
czelnikowa Wacławowa Szaniawska, pre-
zesowa Lugwikowa ks. Swiatopelk
Czetwertyńska, dyrektorowa Edmundo-
wa Szemiothowa, senatorowa Józefowa
Trzeciakowa,  profesorowa Józefowa
Trzebińska, prezesowa Mieczysławowa
Wołczaska, profesorowa Franciszkowa
Wierzbicka, prezesowa Stanisławowa
Wańkowiczowa, prezesowa Oskarowa
Wińczowa, dyrektorowa Feliksowa Za-
wadzka.

Dyrektor
dyr. Stanisław Białas,
Bochwic, prezes Zygmunt Bortkiewicz,
naczelnik Edward Bokunow, prof. Ed-
ward Czarnecki, prezes Stefan Czar-
nocki, prof. Jan Czerniewski, prof. Wa-
cław Dziewulski, prezydent Józef Fole-
jewski, prezes Hipolit Gieczewicz, pre-
zes Sanisław Grześkowicz, prezes Wi-
told Górski, prof. Marjan Hiasko, pre-
zes Emeryk hr. Hutten-Czapski, starosta
Wacław Iszora, prof. Jozef Iwaszkie-
wicz, prof. Janusz Jagmin, naczelnik
Konrad Jocz, prezez Daniel Jemiel,
prezes Edmund Kołłątaj, prof. Wlady-
sław Kotkowski, dyr. Roman Kraus,
prof. Otton Krasnopolski, prezes Stefan
Krupski, prezes Witold Kwint, prezes
Stanistaw Łączyński, prof. Wacław Ło-

prof. Stefan Bazarewski,
dyr. Stanisław

stowski, dyr. Ludwik Maculewicz, dyr.
Czesław Makowski, prezes Szymon
Meysztowicz, prof. Józef Patkowski,
prof. Jan Priiffer, prezes Jan Putiato,
prof. Witold Reis, prezes Konstanty
Rdułtowski, prezes Michai Romer, pre-
zes, Marjan Radecki-Mikulicz, Zygmunt
Ruszczyc, dziekan Bronisław Rydzewski
kurator Koła Rolników, prezes Wincenty
Rutkiewicz, prezes Franciszek  Ru-
siecki, prezes Rafał Slizień, ,minister
Witold Staniewicz, profesor Stanisław
Świaniewicz, dyr. Ludwik Szweykowski,
dyr. Kazimierz Swiątecki, dyr. Włady-
sław Smidt, prof. Władysław Szeliga-
Mierzejewski, naczelnik Wacław Sza-
niawski, prezes Ludwik ks. Swiatopełk-
Czetwertyński, dyr. Edmund Szemioth,
senator Józef Trzeciak, prof. Józef
Trzebiński, prezes Karol Wagner, rek-
tor Nowijdd: Węckowicz, prof. Piotr
Wiśniewski, prezes Mieczysław Woł-
czaski, prof. Franciszek Wierzbicki, pre-
zes Stanisław Wańkowich, prezes Oskar
Wińcz, dyr. Feliks Zawadzki.

JADWIGA PLATER ZYBERK. 11)

MELINTJ W OGNIU.
Pamiętnik z wielkiej wojny i rewolucji rosyjskiej.

(Przedruk wzbroniony).

Adjutant pana Iwanowa, p. de Breda jest
Niemcem z nadbaltyckich prowincyj. Wygląda na
strasznie znękanego tak samo jak i baron Osten—
Sacken. Okropne położenie tych biednych Baltów,
gorsze niż Polaków, bo z nami liczą się tak Rosja-
nie jak i Niemcy, a nad Baltami znęca się rząd
rosyjski, folgując zapamiętale nienawiści do wszyst-
kiego, co do wrogiego plemienia należy. Coraz
bardziej pragnę, by się ta potworna wojna co
rychlej skończyła. Tego samego zdania są widocz-
nie i niewiasty w Berlinie. Ulrządziły w tych dniach
demonstrację przeciwwojenną w kąwiarni wBer-
linie. Ale mężczyźni przy swojem się upierają.
Niemcom chce się Piotrogrodu, Rosjanom Berlina.
Bieda, bieda!

24 grudnia 1915.
Napróżno łudziłam się nadzieją spokojnych

świąt. Niemcy zaraz po swojem Bożem Narodzeniu
zaczęli się dawać we znaki potężnie. Parę dni
temu zbombardowali Liksnę i pobliską wieś Ansz-
gulany. Na dwór liksniański i pałac padło z kilka-
dziesiąt pocisków, bombardowanie trwało kilka go-
dzin. Wituś, Maka, Fdela, Jadwisia i kilka osób
pozostałych jeszcze we dworze z administratorem
na czele przetrzymali bombardowanie w sutere-
nach. Przy pierwszym wybuchu posypały się wszyst-
kie szyby i zawaliła się szklanna kopuła. Wszyscy
nasi dzięki Bogu ocaleli, ale wśród żołnierzy dużo
jest zabitych a szczególnie rannych. Wieczorem
całe towarzystwo zjechało do Wabola. Pomimo tak
gwałtownego bombardowania pałac choć uszko-
dzony mocno stoi, ale gdy bombardowanie ucichło,
wszystko co żyło: żołnierze, uciekinierzy, chłopi
rzucili się do rabunku tak gwałtownego, że na-
zajutrz nic literalnie nie zostało. Nawet okno z po-
koju Maki, które dziwnym trafem ocalało, z ramą
wyłamali i zabrali. To też dziś o mało nie stracić
łem cierpliwości, gdy ujrzaiem korytarz pełen bab
Łotewek, przychodzących do Maki jako do wybra-
nej przez lud opiekunki rezerwistek po pieniądze
i pomoc. Tu proszą, a tu rabują. Co za niskość
i chciwość. Darmo szukać choćby najmniejszego

porywu szlachetnego w tych nawskroś materjali-
stycznych duszach łotewskich. I dlatego to właśnie
lud łotewski nie wyrósł wśród innych i pozostał
w ostatnich rzędach, pomimo to, że ani liczebnie
ani terytorjalnie nie jest upośledzony. Nic tak nie
zabija jak brak ducha.

Następnej nocy zrobił się w domu hałas i ruch
nagły. Zjawiło się dwóch oficerów, szukających
pomięszczenia na cały pułk piechoty z 30 oficera-
mi. Żołnierze przybyli nędznie ubrani, źle karmie-
ni, cisi jakby nastraszeni. Oficerowie z pod ciem-
nej gwiazdy. Pułkownik Iwanow pilnie indagował,
klm jesteśmy. Widocznie przypuszczał z powodu
nazwiska naszego, że jesteśmy Niemcami, ale ze
mną takie pomyłki trwać długo nie mogą. Polskość
w takich wypadkach wprost bucha ze mnie, bo
myśl, że mogą mie wziąć za Niemkę, wyprowadza
mię z równowagi. Drugi pułkownik, jakiś von Stein
śmiał powiedzieć, że odezwa W. Ks. Mikołaja była
wierutnem głupstwem. Na to mu powiedziałam,
że to był jedyny jasny promień w tej okropnej
wojnie. Prawdę mówiąc, z takimi panami w dy-
skusję wdawać się nie warto, bo to rzucanie pereł
przed... Iguś rozlokował pułk częściąwziemiankach,
częścią we dworze. Spędziliśrny tu dzień wczoraj-

szy. Kuchnie żołnierskie gdzieś w lasach się za*
Przepaściłyi biedni ludzie cały dzień nie dostali
nic do jedzenia. Gdy zapytałam starszego pułkow-
nika, jak coś podobnego może się wydarzyć, zdzi-
wił się niby bardzo i pobiegł się dowiedzieć, jak
rzeczy stoją. Nic to nie pomogło i biedni ludzie
wyruszyli dziś o 4 w nocy naczczo.

Obecnie dwór wolny od wojsk. Mamy
rodzaj straży nadwornej, złożonej z komendanta
i 20 ludzi. Przysłani są ze sztabu do pilnowania
Wabola. Przypuszczamy, że to hr. Grabbe musiał
się o to dla nas wystarać. Zacnie to z jego strony.

W życiu mojem nie miałem tak wspaniałej
tak radosnej gwiazdki jak dziś. -Po „kucji* Haryś
przeczytał nam w zżymającej się gazecie rosyj
skiej, iż otwarto w Wilnie dwa gimnazja i kilka
szkół polskich. O szczęście! Może więc I-sze Gi-
mnajum, gdzie męczono Igusia i Harysia i wszyst-
kich uczniów polskich, mieści już w swoich pra-
starych murach polskich profesorów i znów się
rozlegają polskie wykłady tam, gdzie się uczyli Mic-
kiewicz, Żań, Filareci —filary polskiej sławy.

(D. c. n.)

tylko



NASTROJE BERLIŃSKIE.
0 czem mówi Beriin? — Zła konjunktura powoduje zastój w

dalszej amerykanizacji życia beriinskiego. — Projekty które

musiały być zaniechane.—Katastrofalny brak gotówki.—„Plajta"

goni „plajtę.* — Niezbyt różowe horyskopy karnawałowe. —
„Egzotyczny gošč“ z Polski.

(Własna służba korespondencyjna)

Berlin, początek stycznia.
Potężne, na amerykańską mia-

rę zakrojone tempo rozbudowy
Berlina zaczyna ostatnio coraz
silniej szwankować. Z dnia na
dzień niemal pogarsza się w Berli-
nie konjuktura rozwojowa i ogól-
ne warunki życia, tak, że doznaje
się wrażenia, jakby stolicy nie-
mieckiej zabrakło wreszcie tchu
do dalszych wysiłków, których
celem było stworzenie z Berlina
drugiego europejskiego Nowego
Jorku. Trudno na razie osądzić,
czy to załamanie się potężnego
pędu rozwojowego jest począt-
kiem odwrotu, czy też ma ono
tylko chwilowy charakter.

Niedawno wszakże głośne by-
ły w całym Berlinie pomysły, któ-
re projektowały budowę pier-
wszych berlińskich drapaczy nie-
ba, wysokich na 35—45 pięter.
Pierwszym takim drapaczem miał
być nowy potężny dworzec kole-
jowy Berlina, na którym skoncen-
trowany zostałby cały potężny
ruch kolejowy metropolji berliń-
skiej. Dworzec ten, miał być je-
dynym w stvoim rodzaju. Na wy-
sokości 20 piętra ciągnęłaby się
500 metrowa ulica, która służyła-
by za pomieszczenie dla całego
szeregu instytucji, stojących w
związku z ruchem4podróżnych. W
podziemiach zaś tego potężnego
gmachu, mieściłby się dworzec

kolejki podziemnej, prowadzącej
wzdłuż całego Berlina.

Inny znowu projekt przewidy-
wał stworzenie w centrum Berli-
na w okolicy „Potsdamerplatzu“
dwóch nadpowietrznych ulic, któ-
re służyć miałyby wyłącznie tylko
dla ruchu automobilowego i ko-
łowego. Dolna, właściwa ulica
zarezerwowana byłaby wyłącznie
tylko dla pieszych przechodniów.

Wreszcie zaś głośno mówiono
również i o tem,—ażeby nad ko-
rytem rzecznem Sprewy wybudo-
wać potężne mosty, które zakry-
łyby zupełnie powierzchnię wod-
ną. Na tej olbrzymiej platformie
wyrosnąć miałyby wspaniałe gma-
chy, które  stworzyłyby nową
dzielnicę Berlina.

Dziś jednak mało już w Ber-
linie wspomina sięo tych nowych,
gigantycznych rekordach. Kata-
strofalny brak gotówki, połączo-
ny z ustawicznemi bankructwami
coraz to innych najpowažniej-
szych przedsiębiorstw berlińskich,
sprawił, iż wytworzyły się w Ber-
linie bardzo niezdrowe warunki,
które powodują coraz to nowe i
przykrzejsze trudności.

Sensacją Berlina jest też ostat-
nio bankructwo jednego z napo-
tężniejszych koncernów zabawo-
wych, tak zwanego „koncernu
Bosa“. Towarzystwo to odgrywa-
ła w życiu berlińskiem bardzo

wpływową rolę. Koncern Bosa
budował bowiem w Berlinie naj-
wspanialsze lokale zabawowe, sta-
nowiące do dziś dnia „chlubę i
ozdobę" stolicy niemieckiej.

Nic tedy dziwnego, że niewy-
płacalność tak potężnego przed-
siębiorstwa obudziła w Berlinie
janknajżywsze poruszenie.

Historja koncernu Bosa nie
jest jednak odosobniona. Szereg
dalszych berlińskich lokali roz-
rywkowych,—jak na przykład zna-
na restauracja „Chata wuja To-
ma”—musiało także wobec trud-
nych warunków zgłosić niewypła-
calność. Jednocześnie zaś wiele
innych, znanych domów towaro-
wych i przemysłowych, ogranicza
ostatnio coraz silniej swą dziaial-
ność,—chcąc uniknąć niechybnej
katastrofy. Słowem „plajta"—goni
„plajtę.

Jak trudne stały się warunki
berlińskie Świadczy najdobitniej
fakt, — iż w „noc sylwestrową”
przyaresztowała policja berlińska
jednego ze znanych skrachowa-
nych kupców chwili, gdy ten roz-
bijał uliczne automaty telefonicz-
ne,—by zdobyć gotówkę na dal-
sze zabawy. Fakt ten, nie wyma-
ga chyba komentarzy.

Oczywiście, iż wobec takich
nastrojów nadchodzący karnawał
nie zapowiada się w Berlinie
zbyt różowo. Czynione są wpraw-
dzie bardzo intensywne przygo-
towania dla jaknajsilniejszego o-
żywienia sezonu karnawałowego.
Nie mniej jednak dotychczasowy
stan rzeczy nie pozwala usiłowa-
niom tym wróżyć zbyt wielkiego
powodzenia. Konjunktura kurczy
się ostatnio coraz silniej, — tak,
że horoskopy stają się coraz
mniej miłe.

Nie brak jednak w Berlinie
optymistów, którzy wierzą, że
obecne trudności są tylko prze-
mijające—i że niedługo już Ber-
lin zerwie się znowu do tem in-
tensywniejszego tempa życia. Do
takich optymistów należą przed-
siębiórcy, którzy w pobliżu „Nol-
lendorfplatzu” stworzyli w ostat-
nich dniach nową sensację Ber-
lina: „lokal apaszowski”, wzoro-
wany na słynnych paryskich lo-
kalach na Montmartrze. „La Ga-
lette” — zwie się ten nowy przy-
bytek, — przyczem .w sposobie
urządzeń i w ogólnej atmosferze
zachowane zostały ściśle formy,
przypominające najzupełniej zna-
ne lokale apaszowskie w Rue Le-
pic na Montmartrze. A więc kel-
nerzy przebrani za „apaszów”, —
na ścianach różne dziwaczne'ma-
lowidła, — odpowiednia orkiestra,
no i sam lokal, mieszczący się w
piwnicach. Na razie bowiem „La
Galette” zbyt wielkiego zaintere-
sowania nie obudziła.

Większe już poruszenie wywo-
łał ostatnio w Berlinie przyjazd
„egzotycznego gościa z Polski”,
znanego rabina żydowskiego, „cu-
dotwórcy z Bełza”. Rabin przybył
do Berlina w towarzystwie swego
„dworu”, złożonego ze 17 osób.
Zarówno ubiór, jak i charaktery-
styczny wygląd ortodoksów sta-
nowił prawdziwą sensację. Stała
się ona tem większą, że na dwor-
cu oczekiwali rabina liczni jego
zwolennicy, którzy wśród głoś-
nych okrzyków i śpiewów odpro-
wadzali cudotwėrcę do mieszka-
nia przy Weisenberger-strasse.
Przez cały wieczór zgromadziły
się też przed domem tłumy cie-
kawych, wśród których policja
utrzymywać musiała porządek.

Rabin zamierza pozostać w
Berlinie przez dłuższy czas, chce
bowiem poddać sie leczeniu u
specjalistów berlińskich.

Nie brak oczywiście w Berli-
nie złośliwych, którzy głoszą, iż
przyjazd cudotwórcy żydowskiego
spowodowany został przez czyn-
niki, pragnące uchronić Berlin
przed... dalszemi, katastrofalnemi
plajtami. Fr. W.

Z KRAJU.
Zamordowanie kupca łódz-
kiego na granicy sowiec-

kiej.
W nocy z dnia na 12 bm. w

rejonie wsi Mohylnia na odcinku

granicznym Stołpce podczas pró-

by przekroczenia granicy sowiec-

kiej na teren Polski został zabity

przez żołnierzy sowieckich kupiec
łódzki H. Szymholc.

Szymholc przed paru miesią-

cami wyjechał do Rosji w spra-

wach kupieckich. W Mińsku zo-

stał on oskarżony przez politycz-

ny wydział białoruski o antyso-

wiecką działalność i osadzony w

więzieniu. Podczas eskortowania

do sędziego Szymholc zdołał

zmylić czujność straży i zbiec.

Po dwutygniowej tułaczce Szym-

holc dostał się do Niegorełoje,

skąd zamierzał przedostać się do

Polski. Na samej granicy dosięgła

go kula zbirów sowieckich. (d)

Wysiedlenie niemców.
Onegdaj rano w pobliżu wsi

Chalety w rejonie odcinka gra-

nicznego W. Chutory straż so-
wiecka wysiedliła z granic Rosji
trzy rodziny niemieckie w ilości

8 osób. Mężowie rodzin byli
ostatnio zatrudnieni w fabrykach
przemysłu sowieckiego na Biało-
rusi sowieckiej. (d)

Ukazanie się na pograniczu
litewskiem dzików.

Z pogranicza donoszą, iż ostat-
nio w rejonie Wiżajn, Loždzian i
FAndrzejewa zauważono, stada dzi-
ków.
W lasach wyłynieckich miesz-

kańcy wsi Wyłyńce złapali 3 mło-
de dziki. Podczas tego niebez-
piecznego olowania jeden z
uczestników Wł. Marjonek ze wsi
Wołyńce został ciężko zraniony
przez odyńca.

Na odcinku granicznym An-
drzejewo w pobliżu wsi Roma-
niuki trzy dziki napadły na żoł-
nierza KOP., który użył broni i z
pomocą kolegi zastrzelił wielkie-
go odyńca wagi przeszło 6 pu-
dów.

Również na placu wsi Rache-
lany i Zagrodniki widziano kilka
pieknych okazów dzików. (d)

Popierajcie Polską Macierz

Szkolną.
wiieńska 15—5.

  

OFIARY
złożone w Administracji „Dziennika

Wileńskiego".
Na bursę i warsztaty dla ociemnia-

łych złożone na ręce p. Sopoćkowej
przez prof. S. Siengalewicza pozostałe
z rachunku u Georges'a 45 zł. oraz 20 zł.
od p. H. Wańkowicza, razem 65 złotych.

Na Źłobek Im. Marji, zamiast kwia-
tów na grób š. p. Anieli Rekosżowej —
Ludwik Kuczewski 25 zł.

ir iii i iiiiiii ii i

POEZJA „CZARTAKA“
lil.

Patrząc na biedny a pracowity
lud beskidski na powsinogow,
widzi w nich Zegadłowicz, wierny
dewizie norwidowej, położonej na
czele „Czartaka*, — materjał na

apostołów sztuki, na poetów pra-
cy. Proszę tylko posłuchać, jak
się ci prości. rzernieślnicy zmie-
niają, z chwilą, gdy do nich prze-
mówi Pan Jezus, gdy ich wezwie
do pracy nad zmianą oblicza

ziemi.
— — Zasłuchali się w smęcie—

stary Tumulik wbił w rozmo-
kniętą ziemię nierozstajny kulik,
zdjon kapelus i rzece — „no to
bemy robić — no to cos—!—kie-
mus taki — bemy sie sposobić,
kieś juz Ty, Panie Jezu, przysed
na ten padół, to przecie nos wy-
brałeś, a nie trzodę gadół=bemy
robić, co kozes i jak kozes, Panie
—wros tu zbiere materjoł i wros
tu piec stanie — a Ty ku niemu
duchnies „Panie Jezu Święty” —
— — „dobrze mówi” —przykwolił
druciarz Kuternoga — — „podru-
tujemy serca” — — „bedzie ró-
wno droga” — uchrypił wros, ka-
mieniotłuk — „jo Ci jom wymos-
ce, wyborstą zasypie, skrzywioną
wyprosce” — — „a ja poskle ka
potrza” — rzek śklorz—„niek na
zewnątrz śklą sie syby, a jasność
niekże bedzie wewnątrz po izbach
—bedzie raznij".

Miejski Kinematograi
Sala Miejska ul. Ostrobramska 5

 

Ul. WIELKA 30. Tel. 14-81.

POLSKIE £6f] Dziś! To czego Wilno nie wi-
KINO „WANDA || działo! Pierwszy raz w Wilnie

 

  
  

   

STACJA OBSŁUGI DLA MOTOCYKLI

Harley - Davidson
Wilno, zaał. Bornardyński 8. - Bidrool. Królewska 6-4 (tel. 17-60). g|
MONTAŻ motocykli nowych
REMONT motocykli używanych

silników i
ŁADOWANIE akumulatorów
LAKIEROWANIE motocykli i przyczepek
ROBOTY tapicerskie w przyczepkach
CZĘŚCI zamienne do motocykli, przyczepek

KONTROLA sprawności

AKCESORJA
SMARY I OLEJE
OPONY DĘTKI
GARAZOWANIE
MYCIE motocykli

Warunki jaknajdogodniejsze, ceny najniższe.
solidne i fachowe z pełną gwarancją, spoczywa w rękach

specjalistów.

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

wacji i na garażowanie. D

 

(„Ballada o nawiedzeniu mi-
łosnem w owo rano słoneczne
zejścia Syna Człowieczego”). — .

Zapał do pracy nad wyideali-
zowaniem*ziemi żyje przedewszy-
stkiem w samym poecie. Własna
wiara w ideał i umiłowanie jego
zmusza poetę widzieć w każdym
powsinodze człowieka, gotowego
drutować serca, ogrzewać ludzi,
prostować drogi, a panad wszyst-
kimi i ponad wszystkiem widzieć
działanie poezji, wynoszącej sztan-
dar swych snów na szczyty prac
ludzkich.
— „Słońce—!—czuj duch—!!-—

modlitwą—chodźmy ... spojrzenie
w dół... nie idziesz?! — ostań
zdrów—!- a tedy spójrz—: zanim
się dzień wypali ożyje szczyt
sztandarem naszych snów” —

(„Hym Republiki Górskiej").
Gdyby Zegadłowicz miał być

tylko piewcą beskidskich powsi-
nogów, jużby mu się należało
poczestne miejsce w poezji pol-
skiej. Jesteśmy jednak świadkami,
że talent jego się rozwija. Pisze
on od przeszło 20 lat, a ostatnie
lat kilka świadczą 0  intensy-
wnym wzroście jego talentu.
Szczególniej utwory jego dra-
matyczne: tlumaczenie „Fausta“,
Głos Graniczny, Betsaba i inne“
mają piętno ustawicznie pogłę-
bionej treści i coraz bardziej do-
skonalonej formy. Cv do tej o-
statniej umie Zagadłowicz spo-
żytkować wszelkie najnowsze zdo-

Od dnia 15 do 19 stycznia 1930 roku
| włącznie będą wyświetlane filmy:
Chester Conkiin. Nad program: „PAPIN SYNEK"

Następny program: „Bohater Krwawej Areny"Początek seansów od g. 4.

ycie i Przyszłość Kobiety

bycze formalne od techniki dra-
matycznej Wyspiańskiego. aż do
futurystycznych skrótów. i „czy-
stej formy" Witkiewicza włącznie.
Co ważniejsza umie Zegadłowicz
zachować, umiar i, biorąc ze
wsząd, nie wpada w niewolę żad-
nego kierunku formalnego, a
przez to daje możliwie większą
skalę piękna.

Treść w utworach Zagadłowi-
cza o tyle się pogłębiła, że dziś
już można mówić nietylko o po-
glądach tego poetę, lecz nawet
o jego filozofji, jeżeli przez filo-
zofję będziemy rozumieli jedno-
lity, konsekwentny i wielostronny
przemyślany pogląd na świat.

Tenże pisarz daje przedmowę
do zeszytu 3-go „Czartaka*. Wi-
dzimy z niej, że nie wystarczają
mu zachwyty Korikowskiego nad ,
sielankowem pięknem Beskidu.
Wprowadza on na łamy „Czarta-
ka” pracę w pocie czoła. pracę
tworzącą piękno większe i trwa|-
sze, niż to, które znajdujemy w
powierzchownem ślizganiu się po
wdziękach kwitnącej przyrody.

Źródło piękna bije dla Zegad-
łowicza z pokładów głębszych; z
pokładów, których piękno po-
wierzchowne jeno korzeniami do-
sięgłąć może. Mianowicie źród-
lanie piękna są dłań ziemia i

człowiek.
W tem wlašnie“—powiada Za-

gadłowicz, „w naturze więc i w
jej człowieku widzimy zasadniczą

„Jeg0 Chłopiec"
Dramat w
Charies Rogers, Mary Brian i

komedja w 2 aktach. Kasa czynna od godziny 3 m. 30.
. Cena biletów: Parter 80 gr.,

balkon 40 gr.

ZEGARKI)
Reoveruje Solidnie

A. GORZOCHOWSK!
Zamkowa 9.
 

 

instalacji elek- R
[trycznej

Wykonanie

POZWÓW LASUTRATAOSA |
A O M w EE YO ET

Wydawca:ALEKSAMDER ZWIERZYŃSKI.

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

z (Kogutkiem). Sprzedają apteki, składy

apteczne. Główny skład Pipteka
GĄSECKIEGO, ul.

| LEKARZE |

 

J-. ALUNOKCZ
Choroby weneryczne, zamówienia. Dobroczyn-
skórne, syfilis. Ul. Wiel- ny z. dom Legi Nr. 3—16
ka21, tel. 9—21. Przyjm. od 11—1 i od 4—6 (prócz

Doktór B. SZYRWINOT
Choroby weneryczne nic wspólnego z firmą
skórne, syfilis. Sztuczne
słońce górskie,
Wielka 19, od 9—113—7. runkach Kijowska 4-10.

6436—8 O
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Oszczędność przedewszystkiem !
Nagremad One rzeczy tiynotowe

oddawać do przerobienia de „Z 6dia Pracy“—
Trocka 19, 'ako do jedynej pracowni trykotar- ;

skiej w Wilnie — Dorabianie podeszewek do
najdroższych pończoch.
nowych garsonek, swetrów, pończoch przyjmu

emy. — Robota wykonuje się solidnie pod
jerownictwam wykwalifikowanej instruktorki.

proszę

jak również robotę

—10 n ar

Kupno
Sprzedaż

Ke balowe nie-
drogo. Gotowe i na

ram a  
od 9—1 i od 3—8 pop” świąt). W poniedziałki

1075—4 wieczorem od 4—5. 20
cash ki

ianino „K. i A. Fibi-
ger" uznane za naj-

lepsze w kraju (niema

„Arnold Fibiger*) sprze-
rentgen. daję na dogodnych wa-

WZP.77 1119—2

Film z zakresu Higieny. UWAGA! Dziś tylko dla panów!

Początek seansów o godz. 3.30, 5.15, 7, 8,45 i 10.

względu na charakter filmu uprasza się o przybycie na początki seansów. Film wyświetla się bez ilustracji muzycznej.

 WOWORWOWACC TUPAC KHZ

||] Mieszkania
_ 1 pokoje  

istotę wykreślającą drogę wlaš-
ciwą i cel ostateczny ducha lu-
dzkiego“.

„W zwrocie ku tym zagadnie-
niom -wyczuwany rehabilitację
człowieka wobec jego zguby w
wirze zmaterjalizowanych dyshar-
monji kultury miejskiej".

Stanowisko to daje możność
Zegadłowiczowi wznieść się po-
nad stronniczość we wszelkich
zagadnieniach aktualnych, bez za-
mykania na nie Oczu. Oto np.
sąd jego w sprawie walki klas
tak absorbującej dziś ludzkość.

„Chłop czy szlachcic? — to
nazwy tylkol—istota jest ta sama,
— ona to przez swoich emisar-
juszy, którymi są rolnicy i poeci,
stwarza byt i legendę narodu".
W ten sposób w poezji Ze-

gadłowicza zyskał „Czartak" mocne
i zdrowe korzenie i pień. Za god-
ne pnia konary można uważać
twórczość, występującej w ze-
szycie trzecim autorki „Požogi“ i
„Złotej Wolności*. Nadto oprócz
poetów występujących na łamach
„Czartaka* już uprzednio widzimy
w zeszycie trzecim jeszcze Józefa
Birkenmajera i Jana Wiktora.

Poezja wszystkich tych auto-
rów czerpana jest z Beskidu. Je-
go dziewicza sielankowość prze-
ciwstawia się hukom, wrzaskom,
zgrzytom i wyziewom miejskim,
któremi jest przepojona poezja
futurystów i modernistów. Z te-
goż samego względu czartakowcy

8 aktach. W rolach gł.

Ułanów na

w. Ze we wsi
Gierw. un. się.

PIANINA
fabryki „Sommerfeld“,

cieszące się uznaniem, za Wilnie na

ton, konserwatorjów
lwowskiego, katowickie-

go, bydgoskiego i innych Zs ks. wojsk. wyd.przez
szkół, a również tak wy-
bitnych fachowców jak
Profesora berlińskiego
konserwatorjum Egona

Petri, Artura Rubinszteina
etc. poleca po cenach
fabrycznychK. Dąbrow-
ska, Wilno, ul. Niemiec-
ka 3, m. 6. 716—s0

/

KARTOFLE - i
wyborowe do sprzedania nasza,

8 gr. kilogram
D-H WILOPAŁ
Stvczniewa 3, tel. 18—17. tego,

PKU—Wilno,
Wacława

 

 

Dlaczego
ziemia,

że wiek
32—2 jest dokładnie znany.

 

ME4 Ro
z kuchnią na

zorcy Witeldowa 22.
1118—2
 

cznia na stancję przyj-sz"
mę z całodziennem

utrzymaniem. Opieka za-
pewniona. Zawalna 60
m. 11 od 12—2. 1117—2
 

Do wynajęcia 2 poko-
je dobrze ume-

blowane z prawem ko-
rzystania z kuchni Wi-
wulskiego 3 m. 4.

1123—1

mochód.

Drukarnia „Dziennika Wileńskiego”, ul. Mostowa 1.

książkę wejsk.Zoob
wyd. przez 13 Pułk

imię Fran- ni l
ciszka Sienkiewicza, zam. Roa o DRY

Mackiełły gm. Adres właściciela w Admi-

Zs” kartę azylu wyd.
w roku 1929 przez U r

Starostwo Grodzkie w dem 140 sążni przy ulicy
imię Józefa

trwałość budowy i piękny Dulke—unieważnia się.

 

Bortkiewicza,
zam. we wsi N.-Sadach,
gm. Rudzisk.—un. się.

ET] E==r] fon 152. 2

Rodzaj żeński.

dzaju żeńskiego?
— Prawdopodobniedla- do sprzedania za 10.000

Oo(ij

.im ga Postfoch Ne 511. Na
iętrze dla solidnej ma- odpowiedź załączyć zna-

ej rodziny spytać do- czek pocztowy na 50 gr.

Czuła żona.

— Ukochany — wyglą-
dasz mizernie. Przepra-
act: się, mój bieda-
ku. Nie mogę na to po-
zwolić. Musisz kupić sa-

eg

są szczęśliwsi od skamandrytów,
którzy zamknięci w murach miej-
skich, natchnień i motywów mogli
szukać jedynie w przeżyciach li-
terackich, a za bezpośrednie
źródło natchnienia mogli mieć
jedynie zgiełk i chaos miasta.
Stąd właśnie płynęło owo zma-
terjalizowanie, zurbanizowanie i
zmanierowanie poezji Skamandra
i stąd jest upośledzenie przeżyć
religijnych w wierszach skaman-
drytów.

Zupełnie słusznie grupa „Czar-
taka" zaczęła swą działalność w
r. 1922 od stwierdzenia swego
stosunku negatywnego do po-
przedników: futurystów i skaman-
drytów. Owcześni wyraziciele sta-
nowiska ideologicznego: Milleri
Witkiewicz bardzo prędko,odpadli
od grupy i sami wpadli w niewo-
lę bezdusznego formalizmu, co
ciekawsza: beskidowość  „Czarta-
ka“ stala się dla nich samych
niespodzianką. Na ich miejsce
przyszli inni i nawet granice ne-
gacji zaciešnili, bo przyjęli od
poprzedników zdobycze formal-
ne. Zaprzeczyli jedynie i przeczą
nieustannie tym maksymom, któ-
re zabijają najistotniejsze pier-
wiastki poezji. Ulsunęli snobizm
przez zaczerpnięcie nowego tchu
ze źródeł regjonalnych i tem
uczynili zadość testowanej nam
przez Norwida zasadzie: podno-
szenia ludowego do ludzkości.
Obalili kult bezdusznego miasta,

Sprawy
majątkowe

Do sprzedania
b. ładna własność w Wil-

  
piętrowy, ogromny plac.

1102 nistracji „Dz. Wil.“. 1029-9

DO sitas aogro
Pożarowej Nr. 4. Wa-
runki: Ciasna Ne 8

1111 mieszk. 3. 1099—1

Oszczędności
na oprocentowanie
najpewniej lokuje

Wileńskie Biuro Ko-
1122 * misowo-Handlowe

Mickiewicza 21, tele-

 

na imię

Skrytka

 

Majątek zieraski

jest ro- mi niedaleko od st. kol.
w powiecie Swięciańskim muje

jej nie dol. z rozterminowaniem

 

 

Błędne koło.

714—s1

pan dyrektor

wyžkę.
— Tak — ale tylko je-

dač pod-

lony,

— A dlaczego nie jest
pan ze mnie zadowo-

lony?

- Bo pan chce pod-
wyžki.

ADS TKLRA

stracji.

BUCHALTER

rewident - rzeczoznawca.
Badanie i kontrola
chunkewości. Analiza bi-
lansów. Prowadzi rachun-
kowość na godziny. W.
Rakowski Karpacka 5.98

Lastępcy Losowi!
Płacimy Wam przesz- dokumentów), K O RE-
ło 3 raty prowizji, kosz- SPONDENCJĘ w jęz.
ta podróży, patent. Ze
względu k
tychczas nieznaną zape- chałter-bilansista i kore-

wnione kolosałne zyskił
Początkujących poucza-
my. Oferty skladač: LWOW AguaIIS

 

 

Dany stioście
planeta z pięknemi zabudowania- muzycznych "instrumen- 7

tów A. Pacewski przyj- ! Zygmusia złotego zgu-
reperacje,

wienie, przeróbkę i stro- RNA
jenie fortepianów pianin

 

anienka z ukończoną
szkołą gospodarczą

rzyjmie posądę w ma-
śli będę z pana zadowo-latka Rdrea w. Adlilnt

 

Rbiuralistka-
maszynistka poszu-

kuje posady. Może zło-
żyć kaucję. Adres w Ad-
mini stracji lub tel. 14-67.

wprowadzili naturę, jako bez-
pośrednie źródło natchnienia,
przez to zbliżyli się do Boga i
przezwyciężyli, niezgodny z istotą
poezji, materjalizm. Słowem przy-
wrócili kostniejącej i zautomaty-
zowanej poezji duszę i oblicze
ludzkie.

Poeci „Czartaka" za źródło
natchnienia i motywów mają bez-
pośrednio piękno natury. Zależnie
od indywidualnych uzdolnień wle-
wają w to źródło większy lub
mniejszy nurt własnej mądrości
iw ten sposób stawiają nam

przed oczy poezję naprawdę no-
wąi naprawdę oryginalną, bez

powoływania się na zagraniczną
powagę Marinetich, Withmanów,
Verhaerenów i innych zagranicz-
nych „firm* poetyckich.

Oczywiście, zawcześnie jest
jeszcze mówić wyczerpująco o
zasługach „Czartaka*, aczkolwiek
już dziś można przypuszczać, że
przyszły historyk literatury bę-
dzie miał wiele w tej sprawie do
powiedzenia. Musimy już dziś
stwierdzić, że ten nowy prąd

poetycki, nabierający coraz więk-
szego rozpędu i siły, musi zwró-
cić na siebie uwagę całego inte-
ligentnego „społeczeństwa, jeżeli
już raz ma się skończyć to zgub-
ne zjawisko, na które narzekał

Norwid, że „każdy czyn w Polsce
przychodzi zawcześnie, a każda
książka zapóźno”.

Władysław Arcimowicz.

AGENCI LOSOWI.
Płacimy najwyższą pro”
wizję, zwrot kosztów po-
dróży. kasę chorych.
Agentom wykazującym
się obliczeniem innych
banków płacimy stałą
pensję. Bank Kredytowy.
Stanisławów 781 13

ra-

 

BUCHALTERJ
(organizacja,bilanse, kon-
trola) na godziny lub ry-
czałtowo (dla zamiejsc.
z nadsyłan. raportów i

polsk., niem., franc. ang.
na nowość do- prowadzi wytrawny bu-

A AGGIE Adr.: Wilno 1,
skrz. poczt. Ne 136.

Pocztowa 165. 3
1478—29 Dowcipna.

— Czegoś taka zasmu-
cona, Wandziu?
— Bo miałam w  to-

rebce dwa złote: jeden
był mój, drugi Zygmusia.

odno- biłam.

Także klopof.
wypłat. Wileńskie Biuro fisharmonij i innych mu-

' Komisowo-Handlowe Mi- zycznych instrumentów.  Rozbitek (gnany przez

ckiewicza 21 tel. 152, 1 Portowa 14. 780—0 fale na szczątku okrętu).
I na co to człowiek przez

| FOLWARK T ROR dlę trzydzieści lat „opłacał

Wynajęcia: w ceń- RÓŻNE pod Wilnem odl. od| kijku panien | udziałem "35%pogrzebową !
Do ynaję 1 miasta 3 klm. e bar-| 1000 zł. i współpracą do

trum b. ciepłe 2 dzo dobrej glebie o- i
okoje z kuchnią centr. gastronomicznego  inte-

B i a 2 bszaru około 50 ha z| resu, Dowiedzieč się Mic- DRU.
SIZLAA. — Dow. się zabudowaniem sprze-| kiewicza 22 m. 8 10— 2 i 3

Sklep osy. Marja. ist m l IN 2000“ dola:6 Poe „1061-30 a 1x arów. om

6 _1084—0 przesyła szybko i aku-| H-K. „Zacheta“ Mi-| = BNS 1 IATROLIGA-

ratnie biuro: L. Taic, Ry- |ckiewicza_1, tel. 9-05. jetrzebny _ mechanik- TORNIA
maszynista dobrze

DURIS Oznajomiony z parowe-
. mi maszynami od zaraz

na wyjazd Zakretowa 13-2
— Przecież obiecał mi 0d 4—6 po poł.

„DENKI 4
WILEŃSKIEGG” |1120—1

Wilno, al. Mosto-

wa M1. Tel.12-44 |

Przyjmuje
wszelkie roboty

w zakres dru-
karstwa I Intro=

ligatorstwa

1112—1
 

 

    

1121—1

S Redaktor odpowiedzialny:KAZIMIERZHAŁABURDA. |


