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Uroczystości w Mościcach.

Opłata pocztowa ulszczona ryczałtem.

 

1244. Adres drukarni:

(Telefonem od wiasnego korespondenta).

WARSZAWA. W: piątek wyjechali
ministrowie:p. premjer Bartel oraz

i Kwiatkowski.

do Mościc:
Matuszewski,

P. Prezydent,
J. Połczyński

Bilans handlowy.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Bilans handlowy za grudzień ub. r. przedstawia
się: W imporcie 214.380.000 zł., a w eksporcie — 254.751.000 zł.

Nadwyżka wynosi zatem 40.371.000 zł.
Za cały rok 1929 importowano

wano za 2.813.359.000 zł.
za 3.112.555.000 zł. a eksporto-

Ogólny deficyt bilansu handlowego wynosi 299.196.000 zł.

3129 zwolnionych oficerów.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Qd zamachu majowego do 1 stycznia b. r. ogó-
łem zwolniono z wojska z najrozmaitszych powodów 3129 oficerów.

Między innymi ze względu na wiek zwalniano przeciętnie co-
rocznie 45 majorów, co uczyniło za cały okres 358, t. j. niemal po-
łowę wszystkichĘmajorów.

Min. Czerwiński o antychrześcijańskich wy-
stąpieniach urzędników W.R.O.P.

(Telefonem od własnego korespondanta).

WARSZAWA. Na posiedzeniu komisji budżetowej przy budżecie
ministerstwa oświaty pos. Kornecki poruszył sprawę wychowania re-
ligijnego i polityki wobec kościoła.

szczegóły ZPos. Kuśnierz zacytował konferencji oświatowej
w Łowiczu, na której bądź urzędnicy państwówi, bądź też działacze
popierani przez sanację i ją popierający zajmowali: stanowisko wręcz
antichrześcijańskie.

Min. Czerwiński oświadczył, że wystąpienia takie były indywi-
dualne i że zarządzi w tej sprawie śledztwo.

Zebranie akcjonarjuszów Banku Polskiego.
. (Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Ogólne zebranie akcjonarjuszów Banku Polskiego
wyznaczono na 13 lutego b. r.

W kbńcu stycznia zbierze się Rada Banku dla omówienia
ewentualnego obniżenia stopy procentowej.

Rezygnacia pos. Byrki.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Po uchwaleniu budżetu pos. Byrka zrezygnuje ze
stanowiska prezesa komisji budżetowej.

 

SEJM
"Preliminarz ministerjum Wyznań Religijnych i Oświece-

nia Publicznego w komisji budżetowej.

WARSZAWA, 17.1. (Pat.) Na
dzisiejszem posiedzeniu komisji
budżetowej sejmu przystąpiono

"do dalszej dyskusji nad prelimi-
narzem budżetowym ministerstwa
wyznań religijnych i oświecenia
publicznego.

Pos. Kornecki (Kl. Nar.) prosi
p. ministra, aby na komisji oświa-
towej szczegółowo wyłuszczył po-
gląd rządu na kierunek naszego
wychowania. Zdaniem mówcy,
dotychczasowe publiczne wystą-
pienia p. ministra zaniepokoiły
opinję, gdyż w przemówieniach
swoich p. minister pominął rolę
religii i rodziny w wychowaniu.
Nawiązując do wczorajszego prze-
mówienia p. ministra w sprawie
konkordatu, mówca oświadcza,
że odnosi się wrażenie, że ze
strony rządw istnieje w stosunku
do konkordatu stan biernego wy-
czekiwania. Mówca dopatruje się
zwlekania w uregulowaniu wielu
spraw. Z kolei pos. Kornecki oma-
wia sprawę rewindykacyj košciel-
nych, poczem, krytyktijąc ogėlną
działalność ministerstwa, dopa-
truje się złamania zasady apoli-
tyczności za czasów urzędowania
obecnego ministra. Mówca kryty-
kuje stosunki w administracji
szkolnej. Krytykuje również sta-
nowisko ministra w sprawie har-
cerstwa, oraz stanowisko mini-
sterstwa w stosunku do młodzie-
ży akademickiej. Zwraca uwagę
na konieczność większego uwzglę-
dnienia interesów ludności pol-
skiej specjalnie na Wołyniu i w
województwie stanislawowskiem,
poczem wnosi szereg poprawek.

Referent generalny, pos. Krzy-
żanowski (BB.), skarży się na nie-
zadawalający poziom młodzieży
akademickiej. Mówiąc o szkołach
zawodowych, zauważa, że mają
one często charakter luksusowy
i że pożądanem byłoby nadanie
im typu szkół ściśle zawodowych.

Pos. Griinbaum (Koło Żyd.)
krytykuje politykę ministerstwa
w stosunku do szkolnictwa ży-
dowskiego. Po przemówieniu pos.
Karnau (Kl. Niem.), który poru-
szył sprawę unieważniania przez
kościół katolicki małżeństw mie-
szanych, zawartych w kościele
ewangelickim, zabrała głos po-
słanka Jaworska (BB.), która przy-
pomina, że do niedawna w szko-
łach niewolno było mówić o od-
zyskaniu niepodległości (!?), nie-
wolno było wymieniać nazwiska
Piłsudskiego (!!?).

Pos. Smulikowski (BBS.) sprze-
ciwia się poprawce posła Korne-
ckiego o zmniejszeniu wydatków

na podróże służbowe i przesie-
dlenia.

Pos. Welykanowicz (KI. Biał.-
Ukr.) żąda 3.600 tysięcy zł. na
uniwersytet ukraiński.

Pos. Wyrzykowski (Wyzw.) in-
terpeluje ministra w sprawie słyn-
nego dywana wilanowskiego. Wia-
domo — oświadcza mówca — że
ministerstwo wpadło na tym in-
teresie na jakie 500—600 tysięcy
zł, 40 proc. powierzchni tego dy-
wanu jest zjedzone przez mole i
znawcy twierdzą, że na rynku
możnaby zapłacić za ten dywan
najwięcej jakie 200 tys. zł. Wo-
bec tego zapytuje on, czy win-
nych pociągnięto. do odpowie-
dzialności materjalnej, a ponie-
waż fama głosi, że dokonano
przytem szantażu, więc czy win-
nych tego pociągnięto również
do odpowiedzialności.

Po krótkiej przerwie zabrał
głos minister Czerwiński. Oma-
wiając, między innemi, zarzuty
wprowadzenia polityki do szkół,
minister stwierdza, że apolitycz-
ność szkoły, dla chłopców w pe-
wnym wieku, jest jedną wielką
nieprawdą. Do szkoły można
wprowadzić politykę ze względów
politycznych, albo pedagogicz-
nych. Tu minister przypomina, że
w szkołach za mało mówiło się
młodzieży o legjonach i PH-
sudskim (I). Wielkim błędem by-
ło, wpajanie w młodzież, że Pol-
ska powstała nie z krwi żołnie-
rzy, ale dzięki krętactwu (1P).
W sprawie postawionych mu za-
rzutów wrogiego stosunku do
młodzieży akademickiej, minister
oświadcza, że nie może spokoj-
nie patrzeć, jak wyższe uczelnie
usiłuje 'się zamienić na teren
akcji bojówek pewnych stron-
nictw politycznych (f*).

Przechodząc do sprawy nauki
religii w szkołach minister oświad-
czył, że przystępuje do tej spra-
wy niechętnie i stwierdza, że w
naszem społeczeństwie jest za
dużo ludzi, przypominających
przekupniów, których Chrystus
wypędził ze świątyni(1) Religja
może być w duszy człowieka wiel-
kiem oparciem i może zbliżyć go
do ideałów najwyższych. Minister
pragnąłby, aby to była religijność
naszych wieszczów Mickiewicza i
Krasińskiego, a nie owych żaków
XVII wieku, którzy starali się pa-
lić kacerzy lub burzyć zbory pro-
testanckie. Minister ubolewa, że
lekcje religii w szkołach nie dają
tyle, ile powinny i mogłyby da-
wać (!) 7

  

Wilno, Sobota 18-go stycznia 1930 r.
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SKIEGO W WARSZAWIE.
Burza w Kownie. — Niezadowolenie w Rydze.

(Telefonem od własnego korespondenta).

KRÓLEWIEC. Zapowiedź wizyty Naczelnika Państwa estońskiego
p. Strandmana w Warszawie w początkach lutego rb. wywołała nie-

spodziewanie silne echo w Kownie i Rydze.

Prasa kowieńska od kilku dni

podnieconym.

omawia zapowiedź wizyty w tonie

Równocześnie za kulisami rozpoczęła się litewska akcja dyplo-

matyczna w Rydze. Poseł litewski w Rydze Dojlide otrzymał pole-

cenie swego rządu, aby nakłonił rząd łotewski do wizyty prezydenta

Łotwy Zemgalsa w Kownie równocześnie z

Dojlide nie spełnił życzenia rządu litew-stwa Estonji w Warszawie.

wizytą Naczelnika Pań-

skiego powołując się na to, że już przed pół rokiem czynił starania

w Rydze, aby prezydent Łotwy odwiedził Kowno i czynienie ponow-

nych starań uważa za niewłaściwe.

Niezadowolona jest również Łotwa.

rząd łotewski dał się wyprzedzić Estonji,

Rząd

w tej sprawie z rządem łotewskim.

w Rydze jeszcze dlatego,

się wobec faktu dokonanego.

niemiłe wrażenie wywarł

państwa estońskiego przejeżdżać

w której nigdy z oficjalną wizytą

estońskiego. '

Łotwa okaże przy przejeździe
państwa p. Strendmana wszelkie

tym jest jednak zaskoczona.

RYGA, 17.1. (Pat.). Prasa
estońska poświęca wiele uwagi
ustosunkowaniu się państwa ło-
tewskiego do wizyty Strandmana
w Polsce. „Waba Man“ pisze:
Wiadomości o wyjeździe estoń-
skiego naczelnika państwa do
Warszawy pisma łotewskie poda
ją szczegółowo. Komentarzy do
tych wiadomości prasa narazie
nie podaje. Koła polityczne w
tej kwestji są powściągliwe. We-
dług krążących pogłosek, koła te
uważają sytuację swoją za przy-
krą, ponieważ 1) wiadomość o
wizycie była dla Łotwy niespo-
dzianką, 2) wizyta uważana jest
za demonstrację polityczną, bo-
leśnie dotykającą Łotwę. Droga z
Tallina do Warszawy i z powro*
tem idzie przez Rygę. Łotysze
muszą się zdecydować albo na
uroczyste przyjmowanie podczas
przejazdu Strandmana, lub też
na zachowanie neutralności. Wi-
doczna jest dążność do wybrania
postawy neutralnej pomiędzy te-
mi możliwościami. „Paewaleht*
konstatuje, że podróż Strandma-
na do Warszawy wywołała zainte-
resowanie w wysokich kołach
politycznych, ponieważ była wiel-
ką niespodzianką. W kołach tych
odczuto to, jako obrazę ze wzglę-
du na wyprzedzenie przez Estonję
Łotwy.

RYGA. 17.1. (Pat.). Helsingfor-
ski „Hufwustadt Bladet” stwier-
dza, że zapowiedziany wyjazd
Standmana do Warszawy wywo-
łał niezadowolenie w Rydze i
Kownie.

RYGA. 17.1. (Pat.) W związku
z głosami prasy estońskiej oraz
fińskiej, dotyczących podróży
Strandmana do Warszawy pre-
mjer Celminsz oświadczył przed-
stawicielowi „Siewodnia” co na-
stępuje: Wyjazd naczelnika pań-

„stwa, związanego z Łotwą, do za-
przyjaźnionej z nami Polski, na-
leży tylko potraktować serdecz-
nie. Podróż tę musimy traktować
jedynie, jako nowy fakt w sto-
sunkach wzajemnych zrozumie-
nia się młodych, bliskich nam
nowych państw. Wszystko to jest

Po pierwsze dlatego, że

po wtóre Łotwa znalazła

estoński nie porozumiewąał się

Ten drugi wzgląd najbardziej

że Naczelnik
będzie przez terytorjum Łotwy,

nie był żaden naczelnik państwa

przez
mu honory należne.

jej terytorjum Naczelniku

Przejazdem

krokiem w kierunku osiągnięcia
zamierzonego celu, t. j. najbar-
dziej związanej współpracy no-
wych państw oraz pogłębienia
wzajemnego zrozumienia.

RYGA, 17.1. (Pat.) „Siewodnia”
według zebranych informacyj ko-
munikuje, że Łotwa nie zamierza
odpowiadać jakąkolwiek demon-
stracją na wizytę Strandmana
w Warszawie. Przeciwnie, ze stro-
ny państwa łotewskiego zostaną
okazane wszelkie udowodnienia
i ułatwienia, zabezpieczające na-
czelnikowi państwa estońskiego
qajdogodniejszy przejazd przez
terytorjum Łotwy.

KOWNO, 17.1. (Pat.) „Lietu-
vos Aidas" pisze: Kiedy estoński
i łotewski naczelnik państwa
wizytowali się wzajemnie z
królem szwedzkim, dla wszyst-

kich było widoczne, że są to
tylko akty wzajemnej grzeczno-
ści, charakteryzujące dobre sto-
sunki sąsiedzkie. Polska nie jest
jednak sąsiadem Estonji i droga
z Estonji do Polski przebiega
przez inne państwo. Pódróż estoń-
skiego naczelnika państwa już
oddawna była przygotowywana.
Warszawa stała się dla Estonii
dzisiaj rodzajdm Mekki, do której
idą dziennikarze, oficerowie, rni-
nistrowie i nakoniec naczelnik
państwa. Cała ta podróż nie po-
siada charakteru przypadkowego.
Jest to fakt wielkiego znaczenia
politycznego, na który nie można
nie zwrócić uwagi, jeśli Estonja
złączy swój los z Polską, nic wza-
mian nie otrzymując. Najpoważ-
niejszym argumentem, usprawied-
liwiającym  polsko-estońskie zbli-
żenie, jest niebezpieczeństwo ze
strony Rosji sowieckiej. Rozpatru-
jąc szczegółowiej to zagadnienie,
należy jednak przyjść do wniosku,
iż właściwie realnego  niebezpie-
czeństwa niema. Litwa znajdo-
wała się w sojuszu z Polską w
ciągu 400-tu lat i owoce tego
sojuszu dla Litwy są przepięknie
znane. Życzymy Estonji—kończy
„Lietuvos FAidas*—lepszych rezul-
tatów.

Stosunki polsko-niemieckie.
Wywiad z ministrem Zaleskim.

BERLIN, 17.1. (Pat). „Berliner
Tageblatt” ogłasza dzisiaj otrzy-
many przez swego korespondenta
genewskiego, od ministra Zales-
kiego, wywiad na temat stosunków
między Polską a Niemcami. Ry-
sem najbardziej uderzającym —
oświadczył min. Zaleski — w sto-
sunkach polsko-niemieckich jest
ich różnolitość i wynikające stąd
trudności. Trudności te posiadają
charakter bardzo niejednolity. Zli-
kwidować należy ślady przeszłości
i z wysiłkiem torować drogę dla
przyszłego życia sąsiedzkiego i
dla przyszłej współpracy 'na tere-
nie międzynarodowym.

Podpisana przez nasw dn. 31.X.
ub. r. finansowa umowa wy-
równawcza była wynikiem  dłu-
gich i szczegółowych rokowań

i z natury rzeczy—musiała mieć
charakter kompromisu. Jako taka
spotykała się ona po obu stro-
nach z ożywionemi atakami. Prze-
chodząc do sprawy traktatu han-
dlowego, minister mówi, że wo-
bec tego, iż kwestja ta, nie zo-
stała jeszcze ostatecznie uregulo-
wana,  pragnąłby narazie w
oświadczeniach swoich zachować
pewną rezerwę, aby nie wpaść
przedwcześnie w zbyt wielki op-
tynizm. O ile jestem poinformo-
wany jednak — powiedział mini-
ster — wkrótce już dowiem się,
czy osiągniemy w tej skompliko-
wanej sprawie jakieś porozumie-
nie, czy też będziemy zmuszeni
sprawę odroczyć na czas nie-
oznaczony.
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Oświadczenie ministra pruskiego w spra-
wie korytarza pomorskiego.

BERLIN, 17.1. (Pat.). W komi-
sji budżetowej sejmu pruskiego
posłowie nacjonalistyczni zaata-
kowali wiceprezydenta regencji
wschodnio-pruskiej dr. Steinhoffa,
zarzucając mu, że w sprawie t. zw.
korytarza pomorskiego zajął w
wywiadzie z korespondentem je-
dnego z dzienników francuskich
stanowisko, pozostające w sprzecz-
ności z odnośnemi poglądami
rządów pruskiego i Rzeszy. W
odpowiedzi na ten zarzut pruski
minister spraw wewnętrznych
Grzesinsky podkreślił, źe w kwe-
stji korytarza pomiędzy rządem
pruskim a stronnictwami poli-
tycznemi nie istnieją żadne róż-
nice poglągów. Jest samo przez
się zrozumiałe—mówil minister—
że wiceprezydent dr. Steinhoffer
w wywiadzie z dziennikarzem
francuskim zajął również stano-
wisko, iż zmiana obecnego stanu
odnośnio korytarza jest dla Prus
Wschodnich kwestją egzystencji.

Do usunięcia tego stanu dążą
nietylko Prusy Wschodnie, ale
pozatem cała Rzesza Niemiecka.
Dr. Steihoffer musiał podkreślić,
że Niemcy dążą nie do gwałtow-
nej zmiany, lecz do pokojowej
rewizji granic wschodnich. Jeżeli
atmosfera w Europie obecnie
jeszcze nie dojrzała do takiej re-
wizji, to należy drogą umówęgo-
spodarczych zrobić wszystko, co
będzie mogło ulżyć stanowi chwi-
lowemu i złagodzić trudności. Do
czasu ostatecznej rewizji granic
politycznych, dążyć należy w mia-
rę możności do usunięcia ujem-
nych skutków gospodarczych, wy-
nikających z obecnego stanu gra-
nic polsko-niemieckich drogą
traktatów handlowych i innych
umów gospodarczych: Oczywiście,
umowy mogłyby doprowadzić do
pożądanego odprężenia w sto-
sunkach polsko-niemieckich tylko
wówczas, o ileby polegały na
obustronnej dobrej woli.

Zakaz zgromadzeń i pochodów w Prusach
W obronie przed agitacją komunistyczną.

BERLIN, 17.1. Pruski minister
spraw wewnętrznych wydał do
władz policyjnych okólnik, zaka-
zujący odbywania zgromadzeń
pod gołem niebem i demonstra-
cyjnych pochodów na terenie
Prus. Zakaz ten minister moty-

wuje powłarzającemi się coraz
bardziej wypadkami nadużywania
ze strony radykalnych organizacyj
politycznych ' wolności zgroma-
dzeń celem zakłócenia spokoju i
porządku publicznego.

 

 

4 prasy.
Konfuzja.

Ostatnią mowę sejmową p.
min. Matuszewskiego ocenia „Ro-
botnik" w sposób następujący:

„Nie chcemy rozstrzygać pytania,
czy p. Matuszewski, chwalony zbytnio
za inteligentny i poważny ton przemó-
wień poprzednich, pragnął „poprawić*
swą reputację w oczach zwolenników
„ostrego kursu", czy też zmierzał do
jakichś innych celów, — dość, że przy-
brał ton, którego powinien na przysz-
łość zaniechać, jeżeli życzy sobie, by
go wogóle słuchano. Demagogja nie pa-
suje do mów parlamentarnych mini-
stra. Duże zdolności nie oznaczają jesz-
cze wszechwiedzy. Melodramat nie na
wszystkich robi wrażenie wszechšwia-
towej tragedji. P. Matuszewski uderzył
w związku z wnioskiem o rewizję

arf. 25 Konstytucji — w struny
demagogiczno- melodramatyczne. Trak-
tował Sajm z wyżyn swojej urozmai-
conej karjery—szefa Il Oddziału, dy-
piomaty i — od kilku miesięcy—znaw-
cy spraw finansowo-gospodarczych, o-
siatnio zaś fachowca od interpretacji
prawa konstytucyjnego,— traktował tak
„zgóry” poto, by w końcu usłyszeć z
ust p. pos. Macieja Rataja, że myśl
przewodnia wniosku pp. Rybarskiego i
Komarnickiego zawarta jest w art. 34
projektu konstytucyjnego... B. B.

| oto „tragiczny* tupet dał
zultacie ostatecžnym... konfuzję“.

0 niezawistošč sądów.
O przemówieniu, które wygło-

sił nowy minister sprawiedliwości
w Poznaniu na uroczystości 10-le-
cia sądownictwa wielkopolskiego
„Gazeta Bydgoska” pisze:

„P. minister Dutkiewicz zdeklaro-

wał się, jako bezwzględny zwolennik
niezawisłości sędziowskiej i ošwiad-
czył, iż sądy przy wyrokowaniu nie po-
winny kierować się żadnemi względami
politycznemi. Trzeba przyznać, iż po
ustąpieniu pana Cara rzeczywiście po-
wiał jukby nowy duch w całem polskiem
sądownictwie. | czas był najwyższy, iż
ustąpił minister sprawiedliwości, który
cały swój wysiłek kierował w stronę
obchodzenia prawa zę względów poli-

w re-

 

tycznych. Pozosławanie dalsze p. Cara
na stanowisku ministra sprawiedliwości
doprowadziłoby nasze sądownictwo do
zupełnej dezorganizacji ł do zupelnego
zachwiania poczucia prawnego w spo-
łeczeństwie".
W związku z wyżejwspomnia-

ną mową p. ministra pisze „Słowo
„ Pomorskie":

„Zadziwia nas jednak pewien szcze-
gół z przemówienia nin. Dutkiewicza,
który wypowiedział takie zdanie ogólne:

— „Najwažniejszą obecnie sprawą
jest uzdrowienie atmosfery psychicnej
społeczeństwa, przywrócenie w niem
zaufaniania do wladz“.

Stało się dobrze, że te słuszne
słowa wyszły z ust ministra sprawie=
dliwości. Tak jest! Należy „przywrócić
zaufanie do władz*. — A któż powołany
jest do tego, ażeby zapoczątkować to
„przywrócenie zaufania?"

„Przywrócić” można to, co „było,
lecz następnie gdzieś „zginęło".—Teraz
trzeba to odszukać, na wierzch wydo-
być, ujawnić, czyli „przywrócić*. Pań-
stwo, w którem ludność nie ma zaufa-
nia do władz,
niebezpiecznej.

Ludzie szałasowi a repre-
zenłacyjne szalety.

Pod tym tytułem pisze „Na-
przód”.

W jednym i tym samym dniu zna-
leźliśmy w prasie warszawskiej wiado-
mość, iż w stolicy istnieje 200 rodzin,
których nie można wgniesć do przepeł-
nionych baraków i którę obozują w Sza-
łasach lub znajdują legowiska w szo-
pach... Warszawy nie stać podobno na
to, ażeby przyśpieszyć zaofiarowanie
tym bezdomnym dachu nad ąlowąl

A dalej czytamy pod tytułem „Re-
prezentacyjny szalet*, iż niebawem na-
stąpi otwarcie pierwszego podziemnego
klozetu publicznego w Warszawie przy
ul. Bednarskiej — urządzonego  luksu-
sowo, kosztem przeszło 100.000 zlotych.

Oczywiście tego rodzaju ustronia są
w |ludnem mieście naglącą koniecz-
nošcią — ale 100 tysięcy złotych — to
zbytek, tembardziej rażący — w poró-
wnaniu z tą obojętnością na nędzę, o
której wspominaliśmy na czele!

znajduje się na drodze

 

 

KONFISKATA.
Numer wczorajszy „Dziennika

Wileńskiego" uległ konfiskacie za

artykuł p. t. „Istotna naprawa

konstytucji”. Wileńskie starostwo

grodzkie w artykule tym dopatrzy-

ło się cech przestępstwa przewi-

dzianego w. art. | Rozp. Prezy-

denta R. P. z dnia 10 maja 1927 r.

o rozpowszechnianiu fałszywych

wiadomości i o zniewagach. Kon-

fiskata ta spadła na nas po

exposć p. premjera Bartla, który

zapowiedział ograniczenie kon-

fiskat i uciekanie się do nich w

razie ostatecznym.

Rozprawa sądowa może wy-

każe, czy istotnie zachodzi w tym

wypadku przewidziana „ostatecz-

ność".
Pozatem konfiskata nastąpiła

znowu na mocy ustawy, która przez

instytucję ustawodawczą w Polsce

została zniesiona.

Po zapowiedzi p. Bartla po-
woływanie się na Rozporządzenie

Prez. R. P. z dnia 10 maja 1927 r.
jest wielce symptomatyczne.

1 państwa antychrysta.
Ławra Peczerska ostatecz-
nie oddana bezbożnikom.

Z Charkowa donoszą, że zgo-
dnie z uchwałą sowietu w Kijo-
wie, władze dokonały przymuso-
wego wysiedlenia ostatniej grupy
zakonników w liczbie 48 z Ławry
Peczerskiej.

Wysiedlenie zakonników od-
było się w okolicznościach dra-
matycznych. Zakonnicy, płacząc
i modląc się, całowali ziemię Ła-
wry, milicja zaś sowiecka, siłą
wyprowadziła zakonników: z obrę-
bu klasztoru, przed którym zebrał
się olbrzymi tłum ludności.

Na widok płaczących zakonni-
ków, eskortowanych przez milicję,
tłum zaczął wznosić okrzyki prze-
ciwsowieckie. Skonsygnowany od-
dział specjalnych wojsk GPU. roz-
pędził tłum.

Ławra, oraz jej cały majątek,
zostały przekazane wszechukraiń-
skiemu związkowi bezbożników.

N ad
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WATYKAN A LIGA

NARODÓW.
Niejednokrotnie w piśmie na-

szem wspominaliśmy o ruchu t.

zw. paneuropejskim, na którego

czele stoi hr. Coudenhowe-Kalergi,

arystokrata międzynarodowy, w

którego żyłach oprócz niemiec-

kiej, greckiej i polskiej (!) płynie
ponoć jeszcze krew... , japońska.

Jednym z filarów tego kierunku

jest tak wpływowy polityk —

Briand. Polską reprezentuje (nie
proszony i niedziękowany z włas-

nej nominacji) p. Aleksander Ro-

bertowicz Lednickij.

W ostatnim, styczniowym nu-

merze wydawanego w Wiedniu,

w języku niemieckim  miesięcz-

nika „Paneuropa*, który jest ofi-

cjalnym organem związku pan-

europejskiego ukazał się bardzo

znamienny artykuł pióra redak-

tora naczelnego i prezesa hr.

Coudentove-Kalergi, p. t. „Eu-

ropa i Watykan".

Poniżej pozwolimy sobie w

sposób możliwie więcej zwięzły

podać treść wspomnianego arty-

kułu.

Od
denhove- Kalergi

pie nowe pańswo. Dzięki znanej

umowie  laterańskiej Watykan

stał się suwerennem państwem

europejskiem.

Jest to państwo nietylko naj-

mniejsze z pośród wszystkich eu-

ropejskich—ale jednocześnie też

największe.

Papież jest nietylko suweren-

nym, świeckim władcą kilkuset

mieszkańców Watykanu, ale je-

dnocześnie władcą duchowym

przeszło 200 miljonów europej-

czyków—czyli że mniejwięcej po-

łowy ludności zamieszkującej

Europę.

Dlatego zajmuje Watykan nie

stanowisko małego państewka,

lecz mocarstwa. Inne mocarstwa

reprezentowane tam są nie przez

posłów, lecz ambasadorów.

Scharakteryzowawszy. tak sta-

nowisko Watykanu, przechodzi

p. Coudenhove-Kalergi do spraw

Paneuropy.

Organizacja Paneuropy podję-

ta została ubiegłej jesieni przez

wszystkie rządy europejskie, re-

prezentowane w Lidze Narodów,

(autor ma na myśli znaną inicja-

tywę Brianda, która zresztą na

razie dość słabe wywołała echo.

Przyp. Red. Dzien. Wil.). *Brako-

wało tam tylko Watykanu, gdyż

Watykan niema swego przedsta-

wiciela w Lidze Narodów. Był to

fatalny błąd ze strony założycieli

Ligi Narodów — pisze p. Cou-
denhove-Kalergi — że nie zapro

sili do swego grona przedstawi-

ciela Watykanu. Jeżeli jednak

wtedy istniały pewne przeszkody

ze względu na Kwirynał — dziś

zostały one usunięte.

Zadaniem związku paneuro-

pejskiego jest: naprawić błąd po-

pełniony przez Ligę Narodów,

przyciągnąć Watykan do współ-

pracy, przyznać mu stanowisko

należne mocarstwa i w ten spo-

sób zapewnić sobie jego aktywną

współpracę i poparcie moralne.

Moralne znaczenie takiego po-

parcia, byłoby dla ruchu paneu-

ropejskiego wprost bezcenne.

Przychylne stanowisko Papieża,

oznaczałoby więcej, niżeli zgoda

całego szeregu parlamentów eu-

ropejskich, gdyż jedno słowo

Papieża miałoby decydujące

znaczenie nie tylko dla niezliczo-

nych pojedyńczych osób, ale dla

wielu związków, dla -prasy kato-

lickiej, stronnictw i całych naro-

dów. Miljony księży katolickich
osiadłych w miastach czy roz-

rzuconych po wsiach stałyby się

odrazu zwolennikami Paneuropy
i staliby się nieocenionymi współ-

pracownikami ruchu paneuropej-

skiego.
Niema w Europie człowieka,

któryby chociaż w przybliżeniu
posiadał taki wpływ jaki posiada

Papież. Każdy zwolennik Pane-
uropy — bez względu na to czy
jest katolikiem lub inowiercą —
musi się z tym faktem zgodzić i

powinien się z tem liczyć.

Tu nie chodzi o kwestję wyz-

naniową, religijną, lecz o sprawę

czysto polityczną, pierwszorzęd-

nego znaczenia.
To są powody, dla których

Paneuropa musi wszystko uczy-

nić, co w jej mocy, by zapewnić

sobie pomoc i współpracę tego

wielkiego mocarstwa.

r. 1929 — pisze hr. Cou-

przybyło Euro-

*
* *

 

Sprawa rewizji Konstytucji, o
ktėrej w sferach rządowych tak
dużo dziś się mówi, którą p.
premjer Bartel uważa za najbar-
dziej palącą i najbardziej pilną,
posuwa się naprzód bardzo po-
woli.

Jeżeli sprawa jest istotnie tak
pilna i tak ważna, to nie od rze-
czy będzie rozważyć kwestję, kto
powinien ponosić odpowiedzial-
ność za zwłokę.

Odpowiedzialność ponosi oczy-
wiście zasadniczo ten czynnik,
który ma obowiązek i możność
dokonania pewnego dzieła, a
mimo to od tego się uchyla.

Obowiązek naprawy Konsty-
tucji mają te wszystkie czynniki,
które, zgodnie ze swojemi poglą-
dami uważają naprawę Konsty-
tucji za konieczną i pożyteczną.
W Polsce tak uważają wszystkie
czynniki oprócz lewicy sejmowej.
Lewicę sejmową należy więc, sto-
jąc na stanowisku subjektywnej o-
ceny czynów, od odpowiedzialności
wykluczyć. Lewica powiada, że
dzisiejsza konstytucja jest dobra
i jeżeli może być mowa o zmia-
nie, to tylko w kierunku zrady-
kalizowania i tak już radykalnej
Konstytucji. Niema wątpliwości,
ze takie zradykalizowanie byłoby
nie naprawą, tylko zepsuciem Kon-
stytucji. Jest to jednak zgodne
z zasadami lewicy, trudno więc
żądać od stronnictw lewicowych
żeby dokładały starań do urze-
czywistnienia tego, czemu są za-
sadniczo przeciwne.

Zwolennikami zmiany  Kon-
stytucji w kierunku, który można
nazwać prawicowym są nastę-
pujące czynniki: rząd 'B. B. i
Stronnictwo Narodowe. Te więc
czynniki mają obowiązek dbać
o to, żeby Konstytucja była na-
prawiona. Z tych czynników jed-
nak możność aktywności posia-
dają tylko pierwsze dwa. Stron-
nictwo Narodowe aczkolwiek
szczerze pragnie naprawy Konsty-
tucji i ma w tym kierunku zupełnie
wyraźny program, nie ma moż-
ności zgłoszenia własnego wnio-
sku konstytucyjnego, gdyż na to
trzeba conajmniej 111 podpisów
posłów, a Stronnictwo Narodowe
nawet połowy tej ilości posłów
nie posiada.

Ten fakt wystarcza, żeby wy-
kluczyć Stronnictwo Narodowe od
odpowiedzialności wobec społe-
czeństwa za dokonanie naprawy
Konstytucji.

Pozostają więc dwa czynniki,
które mogą być odpowiedzialne
w tej sprawie — rząd i stronnic-
two rządowe, t, zw. B. B. Czyn-
niki te mają obowiązek dążenia
do zmiany Konstytucji, bo głoszą,
że zmianę tę uważają za niezbę-
dną dla dobra państwa i mają też
możność pracy w tym kierunku
ponieważ klub B, B. posiada po-
nad 111 posłów, a rząd może i
powinien mieć swój program w
tej sprawie i ma wszelką możność
wywierania wpływu w kierunku
jego przeprowadzenia.

Odpowiedzialność więc za
przeprowadzenie naprawy Kon-
stytucji spada całkowicie na rząd
i klub B.B.

Co zrobiły już te czynniki w
kierunku dokonania naprawy Kon-
stytucji? Jak dotąd, to prawie
nic. Klub B. B. złożył wprawdzie
swój projekt zmiany Konstytucji,
projekt ten jednak podobnie jak

. skład osobowy tego klubu stano-
wi konglomerat tendencji rady-
kalnych z klasowemi dążeniami
nielicznej grupki konserwatystów.
Jest to zlepek. niepowiązanych
ze sobą logicznie poszczególnych
pomysłów. W dodatku klub B.B.
nie zrobił nic, chociaż mógł nie-
wątpliwie, w tym kierunku, żeby
umożliwić Sejmowi rozważenie
tego projektu. Sesje sejmowe są
ograniczone do minimum, i nie
ma poprostu czasu na poważne
zajęcie się czemkolwiek poza
budżetem. Odnosi się wrażenie,
że sam klub B.B nie uważa swe-
go projektu za realny i dlatego
przez tyle czasu ociągał się z

rozpoczęciem obrad nad nim.

Taka jest treść artykułu p.

Coudenhove-Kalergi. Najbardziej

charakterystycznem w tem wszyst-

kiem jest to, iż Związek Paneuro-

pejski jest instytucją wybitniei

zdecydowanie  masońską, zaś

główni jej przywódcy, jak sam
hr. Coudenhove, jak Briand i inni,
są wybitnymi masonami.

Autor artykułu niewątpliwie

trafnie ocenia wpływ i znaczenie

moralne Stolicy Apostolskiej. Dą:
żenie jego — skaptowania sobie

Ojca św. skierowania jego wiel-
kiej, moralnej potęgi jako wody

na młyn roboty masońskiej jest

równie zrozumiała jak... naiwne.

P. Coudenhove - Kalergi rozu

muje w ten sposób, że Stolica

FApostolska, jako instytucja mię-

dzynarodowa powinna dzia-

łać ręka w rękę z międzynaro-

dówką masońską i jej dążnościa-

mi. P. Coudenhove-Kalergi rozu-

muje logicznie, ale wychodzi z

fałszywych przesłanek stąd i wnio-
ski jego muszą być błędna.

0 NAPRAWĘ KONSTYTUCJI.
Jeszcze mniej, niż B. B. zro-

bił w kierunku naprawy Konsty-
tucji rząd. Żadnego projektu nie
zgłosił, projekt B. B. nie uznał
za swój i przez usta premjera
Bartla zapowiedział tylko, że bę-
dzie śledził z uwagą prace sej-
mowe nad rewizją Konstytucji.
Jak na rząd, który sprawy kon-
stytucyjne stawia na pierwszym
planie, to jest stanowczo zamało,
to jest wcale nic.

Niedawno rozpoczęła się de-
bata konstytucyjna w komisji.
Gdy przeglądamy sprawozdanie z
tej komisji, nie można oprzeć
się przekonaniu, że najbardziej
przemyślany, najbardziej usyste-
matyzowany, najbardziej zgodny
z doświadczeniami historycznemi
plan naprawy ustroju posiada to
ugrupowanie, które ze względu
na swą małą liczebność w Sej-
mie nie miało możności zgłosze-
nia w tej sprawie formalnego
wniosku.

Klub Narodowy] zgłosił swe
postulaty w formie poprawek do
projektów zgłoszonych formalnie,
Poprawki te stanowią jednak
zwarty system. Zawiera on to
wszystko, co nie naruszając głę-
boko już zakorzenionych w spo-
łeczeństwie zasad demokratycz-
nych, może usprawnić zarząd pań:
stwem.

Zasadnicze postulaty tych po-
prawek są następujące: zachowa-
nie dwuizbowości, równoupraw-
nienie obu izb w sprawie usta-
wodawstwaikontroli nad rządem;
dalej ulepszenie prawa wybor-
czego przez podniesienie wieku
wyborców, zmniejszenie liczby
posłów, pewne ograniczenie pro-
porcjonalności oraz większe u-
względnienie dzielnic o wyższej
kulturze.

Senat według tych poprawek
miałby być w połowie wybrany
w głosowaniu powszechnem, a w
połowie z przedstawicieli intere-
sów gospodarczych i kultural-
nych. Prezydent miałby otrzymać
prawo veta zawieszającego, było-
by to daleko idące wzmocnienie
jego władzy. Dla ulepszenia usta-
wodawstwa byłaby wprowadzona
Rada Stanu, zaś dla rozstrzygania
sporów konstytucyjnych Trybunał
Konstytucyjny.

Już z tego bardzo pobieżnego
streszczenia widać, że przyjęcie
tego systemu usuwałoby te uster-
ki, które pod wpływem tendencji
radykalnych dostały się do naszej
Konsłytucji.

Reprezentacja Str. Nar. w Sej-
mie będzie dążyła  wszelkiemi
siłami do przeprowadzenia napra-
wy Konstytucji, czy
względu na małą liczebność zdoła
tego dokonać, to kwestja. W
każdym razie, powtarzamy, nie
na nas ciąży za to odpowiedzial-
ność. Odpowiedzialność przed spo-
łeczeństwem i potomnością ponie-
sie rząd i klub B. B.

GIEŁDA
WARSZAWA, 17.1. (Pat.).

Waluty i dewizy:
Dolary 8,879—8,899—8,59.
Londyn 43,39* ,—43,50' +—43,29.
Nowy York 8,898—8,918—8,878.
Wypłaty telegraficzne 8,916—8,936—-8,896
Paryż 35,02 :—35,11—34,94
Praga 26,36" ,—26,43—26,30',.
Szwajcarja 172,32—172,75—172,89.
Stokholm 239,30—239,90—238,70.
Włochy 46,66—46,78—46,54.
Berlin 212,92.
Gdańsk 173,38.

Papiery procentowe:

Pożyczka inwestycyjna 123, — 124,
Premjowa dolarowa80 — 82 — 7950, 5*|
konwersyjna 50, 5'. kolejowa 44—44,50,
10”, kolejowa 102,50, 8%, L. Z. Banku
Gospodarstwa Krajowego i Banku Rol-
nego, obl. Banku Gosp. Krajowego 94,
te same 7. 83,25, 4 :,%, L. Z. Ziemskie
49, 5% warszawskie 53, 8  warszaw-
skie 69,25—69,75, 8”, Łodzi 64—50—64,75,
8”, Piotrkowa 61,50, 10 * Siedlec 73,
6 „obl. poż. konw. m. Warszawy 52,50.

Akcje:

Bank Polski 179—180 — 179,50, Spó-
łek Zarobkowych 78,50, Elektrownia w
Dąbrowie 60, Cukier 26,50, Firley 34,
Lilpop. 36,50, Ostrowiec serja B. — 66.
Starachowice 21.

" U

tolica Apostolska nie jest in-

stytucją międzynarodową tylko—
nad narodową — a to wielka

różnica. Uznając wszystkie narody

i prawa ich, patronuje im z wy-

żyn tronu Piotrowego.

Naiwnym jest również ustęp arty-

kułu p. Coudenhove - Kalergi,
w którym zaznacza, że że spra-
wa Paneuropy jest sprawą na*

wskroś polityczną i dlatego za-
równo katolicy jak inowiercy, a

więc wrogowie Papieża powinni

dółożyć wszelkich starań by uzy*
skać jego pomoc w tej Sprawie.

Autor artykułu powinien by

wiedzieć, że „pólityka” Stolicy

Apostolskiej, na tem właśnie po-
lega, że do żadnej „politycznej
roboty” wprządz się nie da. Sto-
lica Apostolska ma swoje cele,
opiera się o granitowe zręby opo-
ki piotrowej—błogosławi wszelkiej
prawdziwie zbożnej pracy, ale ani

wciągnąć, ani użyć do wielce

przejrzystej gry nie da się, tem
bardziej nie stanie się narzędziem

w ręku masonecji i jej ekspozytur.

jednak ze, niej Polska,
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Duch i kierunek, panujący obecnie w mini-
sterjum Wyznań Religijnych i Oświecenia

Publicznego.
Ministerstwo W. R. i O.P. zor-

ganizowało w Łowiczu w dniach
10, 11 i 12 b. m. konferencję, po-
święconą zagadnieniom kultury
wiejskiej w Polsce. Ministerstwo
zaprosiło około stu osób z po-
śród profesorów Uniwersytetów,
urzędników administracji szkolnej
i pracowników oświatowych. Nie
było ani jednego kapłana kato-
lickiego.

Konferencję zagaił p. minister
Czerwiński i początkowo na niej
przewodniczył; po wyjeździe p.
ministra przewodniczył p. Gode-
cki, naczelnik wydziału oświaty

„pozaszkolnej Ministerstwa W. R.
0 P.
Konferencja ta daje nam kon-

kretny materjał do zapoznania się
z dzisiejszym kierunkiem, wrogim
katolicyzmowi, idącym od'tych,
których zadaniem jest szerzyć w
Polsce oświatę ludową.

Referaty wygłosili: profesoro-
wie uniwersytetów, pp. M. Lima-
nowski i Fr. Bujak, prof. Bystroń,
p. Solarz, kierownik uniwersytetu
ludowego w Szycach, p. Radliń-
ska, prof. Wolnej Wszechnicy i
p. Cierniak, wizytator Minister-
stwa.

Pierwszy przemawiał prof. Li-
manowski. Streszczenie wywodów
p. Limanowskiego jego własnemi
słowami przedstawia się, jak na-
stępuje:

„Kultura—to kwiat, kultura—
to stosunek do Boga. Każda kul-
tura objawia swój stosunek do
czegoś, co zostało objawione, do
tego, co jest poza nami. W kul-
turze są tylko dwie drogi: albo
gloria Dei, albo gloria mundi.
Od Renesansu niema. wielkiej
sztuki, bo ludzie robią ją dla lu-
dzi; była twórczość dawniej, bo
ludzie tworzyli dla Boga. Kieru-
nek gloria mundi dziś—to bolsze-
wizm, komunizm. Europa, a w

dąży do stworzenia
kultury chrześcijańskiej i nic jej
nie zatrzyma: a więc gloria Dei.

Prof. Bujak nazwał referat p.
Limanowskiego „uwerturą pate-
tyczną"i przeszedł do ścisłego,
książkowego określania poszcze-
gólnych zjawisk twórczości kul-
turalnej, wskazał ważniejsze ce-
chy polskiej kultury ludowej i
podkreślił, że jest ona ważnym
środkiem powstrzymania narodu
przed  przejrzałością kulturalną.

Z pośród mówców w dyskusji
charakterystyczne było następu-
jące:

P. Maj, delegat Wydziału oświa-
ty pozaszkolnej Związku Nauczy-
cielstwa Szk. Powsz., wypowie-
wiedział się przeciwko chrzešci-
jaństwu, jako „reliąji niewolników
rzymskich* oraz przeciwko ideo-
logji kultury szlacheckiej. Szlach-
ta tworzyła dobra kulturalne wy-
zyskiem chłopów. Mówca byłby
ża wolnem chrześcijaństwem.

P. Radwan, naczelnik wydzia-
łu seminarjów nauczycielskich w
M. W. R. i O. P., przestrzegał
przed uleganiem suggestji wyra-
zów. Mówił: „żadne powroty do
martwego tradycjonalizmu, płyną-
cego czy z form religijnych, czy
też narodowych. Muszą się prze-
palić wszystkie rupiecie w no-
wym, twórczym, własnym ogniu*.

P. Poniatowski, wizytator Li-
ceum Krzemienieckiego, mówił:
„Ci ludzie tylko mogą tworzyć,
którzy mają swego boga. Nie po-
ruszam tego, który bóg jest lep-
szy. To obojętne. Nie ulega jed-
nak wątpliwości, że trzeba szukać
w postawie duchowej. Czy jesteś-
my w stanie przygotować nową
kulturę? Możemy udostępnić ko-
rzystanie z kultur poprzednich i
zaszczepić ducha niezadowolenia,
co będzie bodźcem do szukania
czegoś, co być powinno, co przyj-
dzie. Bójmy się mówić, że to bę-
dzie kultura chrześcijańska”.

P. Dec, kierownik wydziału
oświaty pozaszkolnej Kuratorjum
Wołyńskiego, mówił:  „Religja
chrześcijańska stała się narzę-
dziem wojny. Artykuły Kodeksu
karnego zamykają nam usta. Jak
długo wiarę będziemy wiązali z
kościołami i z tem, co z tychko-
ściołów płynie, tak długo żywej
wiary nie będzie”.

P. Limanowski w odpowiedzi
swej zareagował mocno na prze-
mówienia niektórych "mówców.
Reprezentowane tu poglądy kla-
sowo-chłopskie są wyrazem wiel-
kiego zacofania. „Jeżeli szlachta
budowała zamki i tu się mówi, że
budowała. te dzisiejsze zabytki
kultury wyzyskiem pracy chłop-
skiej, to trzeba przypomnieć, że
szlachta tych chłopów broniła
przed najazdami, przed śmiercią.
Gdyby nie walki, staczane z na-
jeźdzcami wschodu, kiedy jeden
szlachcic stawał nieraz na dwu-
stu Tatarów, to nie byłoby dziś
z chłopstwa śladu. Żółkiewski,
Chodkiewicz, Czarniecki i tysiące
innych robili to w imię kultury,
a Nauczycielem ich był i za nimi
stał Jezus Chrystus.

 

Jeszcze bardziej
«niesłychane».

W n-rze wczorajszym zamie-
ściliśmy przysłany nam przez Ka-
tolicką Agencję Prasową cyrku-
larz warszawskiego Kuratora Szkol-
nego, w którym poleca dyrekto-
rom szkół średnich etc. „nie czy-
nić żadnych trudności młodzieży
szkolnej, która zechce być obecna
na organizowanych i wygłasza-
nych dla niej, przez p. Juljusza
Kaden - Bandrowskiego,  odczy-
tach“.

Bardziej jeszcze niesłychahy
jest; cyrkularz, wysłany w tych
dniach przez Kuratorjum Okręgu
Szkolnego Wileńskiego. O ile bo-
wiem w Warszawie poleca się tyl-
ko „nie czynić młodzieży szkol-
nej trudności", to w Wilnie wprost
zaleca się czynić wszelkie uła-
twienia, by młodzież ;mogła słu-
chać odczytów prelegenta, zna-
nego ze swych demoralizujących .
tendencyj.

Oto dosłowny tekst cyrkula-
rza:

Kuratorjum
Okręgu szkolnego Wileńskiego

w Wilnie
dn. 10.1. 1930 r. 11-749/30

Sprawa odczytu p. Juljusza
Kaden-Bandrowskiego

W najbliższych dniach przy-
jedzie z odczytami na teren
Okręgu Szkolnego Wileńskiego
p. Juljusz Bandrowski. Kura-
torjum poleca, aby Dyrekcje
czyniły mu jak największe
ułatwienie przy urządzaniu od-
czytów i dały możność młodzie-

* ży pójścia na odczyt.
Termin odczytów kuratorjum

niewiadomy.
Naczelnik wydziału
(—) J. BOBKA

Otrzymują

Dyrekcje szkół średnich, państwo-
wycb i prywatnych Okręgu Wileń-

skiego.

 

Z Li bwY
Rugowauie języka polskiego z kościołów

w. Litwie.
„Dzień Kowieński” donosi:

„W dniu Nowego Roku w ko-
ściele w Widziszkach zostało ogło*

szone z ambony, że od dnia tego

będzie skasowane odczytywanie
ewangelji w polskim języku. Za-

rządzenie takie jest pierwsze od

czasu założenia kościoła. :

Kościół w Widziszkach został

zbudowany 1853 roku przez mar-

szałka Onufrego Kassko, a więc

duchowieństwo nasze powinno
wiedzieć, że jeszcze przed po-
wstaniem śpiewano tu po polsku:

„Ojczyznę, wolność racz nam

nam wrócić, Panie”
Naturalnie, ani jedno, ani dru-

* gie nie mogło się podobać rosyj*
skiemu rządowi, który, bojąc się,

żeby Pan Bóg nie wysłuchał tych

modlitw, zabronił ich.

Pamiętamy te chwile, kiedy

kościoły były przepełnione i każ-

dy obywatel kraju mógł wyslu>

chać i kazania i ewangelji w
swoim języku. Niedługo trwało

to święto. Duchowieństwo dla

pewnego odłamu swoich wier:

nych postarało się wrócić czasy

rosyjskie i pozbawić ich kazania.
Powodzenie w tym względzie dało

pohop pójść jeszcze dalej i oto

w czasie, gdy obchodzimy 10-lecie

wolności kraju, z ambony, prze-

znaczonej dla roznoszenia słów

miłości, rzekomo z rezporządze-

nia głowy duchowieństwa  krajo-

wego, padają słowa nacechowa-

ne nienawiścią do mniejszėšci

narodowej, w celu pozbawienia

jej usłyszenia słów  Chrystuso-

wych. | czego nie odważył się

uczynić wrogi nam rząd zaborczy,

to czyni samo nasze duchowień-

stwo, w wolnym kraju.

Chwała Bogu, że żyjemy w

czasach, gdzie nie tak łatwo

uwięzić ducha ludzkiego. To, cze-

go pozbawia nas nasze ducho-

wieństwo, będziemy mogli otrzy-

mać przez radjo, przytem nada-

ne z takim pietyzmem, o któ-

rym nasi księża-politycy pojęcia

nie mają. 4

Watpliwie tylko, czy mamy

obowiązek podtrzymywać mater-

jalnie tych, co krzywdzą nas mo-

ralnie“.

TEATRY MIEJSKIE.
POLSKI.

Marcel Pagnoi „Pan Topaz“
kom. w 4 akt. Przekład A. Za-

górskiego.

Sztuka piekąca i gorzka jak
pieprz zmieszany z piolunem.
Akt 1 tak świetnie napisany, że
zapowiada w następnych bardzo
dużo. Pisał sztukę zdecydowany
pesymista lub człowiek w wisiel-
czym humorze.

Gdyby świat współczesny, gdy-
by jego wielkomiejskie sfery były
takiem _grzęzawiskiem  niepra-
wości, takiem gniazdem łajdactwa
jakiem je autor przedstawia, gdy-
by tak nawet kryształowej duszy
i gołębiego serca ludzie, jakim
jest wychowawca mlodzieży i na-
uczyciel etyki w któremś z pry-
watnych paryskich liceów, boha-
ter sztuki pan Topaz, tak się ab-
solutnie nie umieli jak on zoble-
wającegó ich bagna ratować—to-
by garstce uczciwych ludzi nie
pozostawało nic innego jak przy
pomocy kuli w łeb osamotnione-
go żywota dokonać.

Bo przyjrzyjmy się: przeciętne,
inteligentne zbiorowisko miejskie:
dyrektor prywatnej szkoły, radny
miejski, nauczyciel, baronowa,
dziennikarz, młody arystokrata etc.
każdy dyszy żądzą pieniędzy, każ-
dy chce kogoś kupić lub sprze-
dać; w gromadce tej—sami zło-
dzieje grosza publicznego lub
prywatnego, oszuści, szantażyści,
łapownicy. Na 10 osób jeden
tylko nie zarażony gangreną ko-
rupcji—nauczyciel Tamise!

Po wybornym akcie 1 już prze-
czuwamy jakie to sidła zastawiać
będzie wszelaka kanalja na naiw*
ność przezacnego p. [opaza, jak
on zwycięzko z nich wyjdzie i
jakie to przy tej sposobności
autor ciekawe nam, mądre i
dowcipne rzeczy powie.

| rozczarowanie. Naiwność na-
uczyciela — wychowawcy, który
wszak przeżył już ze trzydziestkę
z górą i wychowywał się zapewne
nie wśród aniołów lecz w takim
Babylonie jak Paryż—przechodzi
wszelkie granice  prawdopodo-
bieństwa, graniczy wprost z głu-
potą. Gdy już wreszcie poznał
p. Topaz, że wpadł w bandę szu-
brawców, którzy dla swych brud-
nych celów chcą' wyzyskać jego
czyste nazwisko—jedynem uczu-
ciem, które objawia, jest strach
by go nie aresztowano. W 4 ak-
cie pogodził się z bagniskiem,
czuje się w niem zadowolony i
szczęśliwy.

Nie szanowny panie Pagnol—
prosto uczciwy człowiek nie
zatraci tak poczucia granicy mię-
dzy złem i dobrem nawet mimo
ofiarowania mu palm akademic-
kich. Po zapadnięciu kurtyny od- |
nosimy, zapewne wbrew intencji
autora, wrażenie, że to nie azło-
wieka uczciwego pochłonęło grzę-
zawisko — ale, że ta cała jego
uczciwość to by! malowany łach-
man, który za pierwszym podmu-
chem zła opadł i odkrył duszę
mizerną, słabą, do zła skłonną i
do upadku predestynowaną.

Wychodzi się z teatru z uczu-
ciem żalu, że tak zdolny pisarz
taki tylko swymi 4-ru aktami
efekt osiągnął i że moralne ma-
ksymy, które p. Topaz na ścia-
nach swej klasy porozwieszał, to
były tylko piękne frazesy z zeszy-
tu do kaligrafji.

wietnie odtworzył tytułową
rolę p. Wyrwicz, skończenie ją
cyzelując w szczegółach, pod-
kreślając grą swą gołębie serce
nauczyciela a tuszując jego do*
prawdy już  nieprawdopodobną
naiwność. Metamorfoza Topaza
ujawniająca się w nabytej świeżo
beźczelności i brutalności świet«
nie była przeprowadzona. Topaż
to jedna z najlepszych kreacyj
tego wybitnie zdolnego aktora. |

Znakomitą też sylwetkę dał
p. Wasilewski w Castelu; gra tych
dwu artystów była istotnie kon*
certowa. Panu Białoszczyńskiemu
za dyrektora Muche także szcze*
re słowa pochwały się  na*
leżą. Kokotę grała p. Wernicz
dobrże, zawsze walcząc z dykcją
w której tworzą się niespodziane
dziwne luki i pustki, P. Kreczmar
w roli Vernieres bez zarzutu De-
koracja2 aktu, projektu p. Kar-
nieja b. efektowna. Pilawa,
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Z za kulis drugiej konferencji haskiej. 4 Atak litewski na konsula łotewskiego
Chwiejny barometr nastrojów. — Burzliwe akordy mieszają się '*
pogodnemi nastrojami. — Opozycyjna taktyka delegatów nie-

mieckich.—Temperament francuskiego prezydenta ministrów.—

Nowy „szach* dr. Schachta.—Nieudane manewry.—Kompromis

w sprawie sankcji karnych.—Nadziejei prognozy.

Haga, dnia 16 stycznia.
Barometr obrad konferencji

haskiej wykazywał w ostatnich
dniach niezwykle silne wahania
nastrojowe. Burzliwe akordy mie-
szały się ustawicznie z pogodnemi
nastrojami optymistycznemi, tak
że w ciągu jednego przedpołu-
dnia można było równie dobrze
słyszeć groźby o możliwości zu-
pełnego zerwania konferencji,
a za parę godzin znowu dono-
szono o zupełnem porozumieniu,
które pozwalało spodziewać się
jaknajbardziej harmonijnego za-
kończenia obrad.

Głównemi sprawami, na ktė-
rych tle dochodziło do najsilniej-
szych wahań nastrojów, były prze-
dewszystkiem: sprawa sankcji kar-

nych na wypadek, gdyby Niemcy
naruszyły postanowienia planu
Younga,—dalej kwestja terminu
spłat poszczególnych rat odszko-
dowawczych,—oraz wreszcie Spra-
wa przyznania Niemcom chwilo-
wego moratorjum w wypłacie

odszkodowań.
Delegaci niemieccy próbowali

czywiście wytargować w tych
oprawach, ile ka tylko da. Zaczęli
oni zatem stosować taktykę, jaką
Niemcy nieraz już demonstrowali
w czasie międzynarodowych kon-
ferencji. I tak wobec każdej, na-
wet drugorzędnej kwestji, zajmo-
wali delegaci niemieccy opozy-
cyjne stanowisko — i zasłaniając
się koniecznością porozumienia

się z rządem niemieckim, unie-

możliwiali powzięcie ostatecznych
decyzji. Ta gra na zwłokę miała
oczywiście na celu wymuszenie
od mocarstw koalicyjnych jaknaj-

dalej idących koncesji.
Tym razemzawiedli się jednak

delegaci niemieccy najzupełniej.

Premjer francuski, p. Tardieu na-
jeży do pełnych temperamentu
polityków, którzy nie znoszą bez-

celowego kunktatorstwa i wy-
krętnych argumentów. To też
rychło doszło do bardzo poważ-
nych tarć—j premjer Tardieu nie
zawahał się w jaknajostrzejszych

słowach napiętnować fałszywą
grę delegatów niemieckich.

Sytuacja stała się wówczas
bardzo naprężona. A gdy w kilka
godzin później ukazał się nadto
oficjalny komunikat francuskiej
agencji Havasa, który w obszer-
nych słowach podawał treść ener-
gicznego wystąpienia premjera
Tardieu,—mówiono nawet głośno
o tem, iż zerwanie konferencji
stało się nieuniknione. Wówczas
jednak wysunął się zza kulis fran-
cuski minister spraw zagranicz-
nych, p. Briand, który posiadając
już doświadczenie w. sposobie
prowadzenia dyskusji z Niemcami,
postarał się, w „dyplomatycznej
formie" 0 usunięcie naprężonej
atmosfery, Komunikat agencji
Havasa został zdementowany —
a Niemcy, w których interesie
nie leżało bynajmniej zerwanie
obrad haskich, przystąpili do dal-
szych pertraktacji. I tak „burza*
rzeminęła — į nad Hagą žnowu

„zaświtało słońce"...
Ale już następnego dnia przy-

był: do Flagi prezydent niemieckie-
go banku państwowego dr.Schacht.
Przyjazd ten zaciemnił znowu ho-
ryzont haski. Dr. Schacht rozpo-
czął bowiem swą działalność od
tego, iż zgłosił na ręce przewod-
niczącego komisji dla spraw „mię-
dzynarodowego banku reparacyj-
nego" obszerny list, który zawie-
rał nowe, poważne trudności. Oto
bowiem dr. Schacht oświadczył,
że O ile konferencja haska nie
uwzględni zastrzeżeń, zgłoszonych
przez niego w memorjale berliń-
skim, natenczas bank Rzeszy nie-
mieckiej nie weźmie udziału
w organizacji międzynarodowego
banku reparacyjnego. Nowa „bom-
ba" padla zatem między delega-
tów haskich. Jak silne było wra-
żenie tego oświadczenia, dr.
Schachta świadczy najlepiej fakt,
iż komisja, obradująca nad spra-

 

JADWIGA PLATER ZYBERK.

NELINTJ W OGNIU.
Pamiętnik z wielkiej wojny I rewolucji rosyjskiej.

(Przedruk wzbroniony).

2 marca 1916.

mamy ogromny c
wojsk. Ciągną od Dynaburga ku Jakobsztatowi,
niby žywy potok zalewający ruchomą masą zašnie-
žone drogi. Jedzie kawalerja, suną armaty, kroczy

O naszym froncie

Od paru dni

blada
krążą dwie wersje:
zajęli front koło
wuje się atak ze strony

ze zmęczenia piechota.

zdarza. Robi to wrażenie,

nik Zacharjaczenko,

czać.
13 marca 1916.

Kilka dni temu rozpoczął się na całym na-
Szym froncie ogólny atak. Kanonada trwa prawie

ale do tej pory prawie bez reżulta-
tów. Mnóstwo rannych, mnóstwo wybuchów, mnó-
stwo aeroplanów i na tem koniec. Z gazet wiado-

nieprzerwana,

jedni powtarzają,
iewenhofu, drudzy, że przygoto-

rosyjskiej.
okaże się, która z tych wersji prawdziwa. Tymcza-
sem zapanowała cisza zupełna, nie słyszeliśmy dziś
ani jednego wystrzału armatniego,

że zanosi się na coś
bardzo ważnego, może decydującego. Podpułkow-

kwaterujący w
nas żawiadomić w razie niebezpieczeństwa. Gdyby
Niemcy Dźwinę przeszli, radzi zaraz Wabol

wą międzynarodowego banku,
przerwała natychmiast dalszą
pracę.

| znowu zagroziła konferencji
haskiej niebezpieczna burza. Tym
razem jednak w roli „pośredni-
ków pokojowych* wystąpić mu-
sieli—sami delegaci niemieccy, a
to ministrowie Curtius i Molden-
hauer. Zrozumieli oni bowiem, że
dalsza nieustępliwość niemiecka
doprowadzić może do jaknajgor-
szych wyników—i dlatego też w
zakulisowych rokowaniach zaczę-
to łagodzić atak dr. Schachta.
Rezultat tych rokowań przedsta-
wia się też. w ten sposób, iż na
każdy wypadek udział Niemiec w
międzynarodowym banku repara-
cyjnym będzie zapewniony.

Dalsze wahania  barometru
haskiego powodowały również
sprawy tak zwanych „reparacji
wschodnich*. I w tej kwestji nie-
raz bardzo poważne chmury gro-
madziły się nad stołem konferen-
cyjnym w Hadze. Zarówno bo-
wiem Węgrzy i Bułgarzy, jak i z
drugiej strony Czechosłowacja,
Rumunja i Jugosławja nie mogły
znaleźć drogi do porozumieniai
pomimo energicznych wysiłków
ze strony wielkich mocarstw koa-
licyjnych nie można było uzyskać
kompromisowych decyzji. Jak
długo jednak istniało niebezpie-
czeństwo, że tarcia na tle „repe-
racji wschodnich* grozić mogą
rozbiciem konferencji haskiej—tak
długo nieporozumienia „państw
wschodnich" budziły żywsze za-
niepokojenie. (ispokoiło się ono
dopiero wówczas,
szechniła się opinja, że na wy-
padek, gdyby w sprawie „repara-
cji wschodnich* nie doszło do
porozumienia, — zakończy konfe-
rencja haska swe obrady bez za-
łatwienia tych kwestji. Odtąd też
zeszły „reparacje wschodnie" na
drugi plan.

Czechosłowacja, „Rumunja i
Jugosławja czynią wprawdzie sta-
rania, by bez ich podpisu plan
Younga nie mógł wejść w życie—
i chcą w ten sposób wpłynąć na
mocarstwa koalicyjne, by zmusi-
ły Węgrów i Bułgarów do ustępstw.
Akcja ta nie ma — jak dotąd —
szans powodzenia. (chodzi też
niemal za pewne, że plan Younga
zostanie ewentualnie podpisany
bez udziału państw „małej enten-
ty“—oraz že „reparacje wschod-
nie* zostałyby wówczas uregulo- -
wane na oddzielnej konferencji.

Nakoniec wreszcie poświęcić
należy kilka zdań tak zwanym
„sankcjom”, których—jak wiado-
mo—domaga się Francja na wy-
padek, gdyby Niemcy nie wyko-
nywały postanowień p!anu Youn-
ga. Wedle dotychczasowych wia-
domości kompromis, jaki w tej
sprawie zdołano uzyskać pomię-
dzy Francją a Niemcami, przed-
stawia się następująco: Protokuł
końcowy konferencji haskiej
stwierdzić ma wprawdzie, że z
chwilą ratyfikacji planu Younga
przez Niemcy—zniesione zostaną
wszelkie gwarancje i zastawy,
stosowane dotąd wobec Niemiec.
Nie mniej jednak na wypadek,
gdyby Niemcy wykazały nieso-
lidność w wypeinianiu przyjętych
na siebie zobowiązań, przysługi-
wać ma Francji prawo odwołania
się do międzynarodowego Trybu-
nału. I jeśli międzynarodowy Try-
bunał stwierdzi wyraźne uchy-
bienia Niemiec — natenczas uzy-
skać ma Francja wszelkie prawa
sankcyjne, zagwarantowanewtrak-
tacie wersalskim.
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gdy rozpow- .

KRÓLEWIEC. (Tel. wł.) Prasa
litewska w związku ze znaną po-
myłką wileńskiego urzędu woje-
wódzkiego z depeszą do Prezy-
denta Łotwy i oziębieniem  sto-
sunków polsko-łotewskich, rozpo-
częła kampanję przeciwko kon-
sulowi łotewskiemu w Wilnie,
pomawiając go o akcję politycz-
ną za zbliżeniem  polsko-łotew-
skiem, co ma być przekroczeniem
kompetencji konsularnej. W zwią-
sku z tą akcją urzędowa agencja
litewska „Elta” zwróciła się do
premjera łotewskiego Celminsza
z wyjaśnieniem w tej sprawie.

w Wilnie.
Premjer łotewski oświadczył, że
nic mu nie jest wiadome o rze-
komem przekroczeniu kompeten-
cji przez konsula łotewskiego w
Wilnie i o jego działalności po-
litycznej. Gdyby okazało się to
prawdziwe, zarządziłby odpowie-
dnie dochodzenie. Na oświadcze-
nie korespondenta „Elty”, że
utworzenie konsulatu łotewskiego
w Wilnie jest aktem politycznym
wobec Litwy, Celminsz odpowie-
dział, że tworzenie konsulatu ma
na celu zbliżenie narodów sąsie-
dnich i Łotwa, tworząc konsulat
w Wilnie ten cel miała na widoku.
 

KRONIKA.
Tragiczny zgon znanego kupca wileńskiego
W dniu 16 bm. w rnieście na-

szym wydarzył się wypadek, któ-

ry wstrząsnął naszemi sferami

handlowemi i przemysłowemi. Po-

zbawił się życia przez zażycie

większej dawki strychniny znany

kupiec wileński właściciel sklepu

win i wódek Jan Bukowski z po-

wodu niemożności opłacenia wy-

znaczonego podatku, jak głosi

sucha notatka policyjna.

Nieszczęsny kupiec oddaniem

życia swego udowodnił władzy

skarbowej, że wymiar podatku był

niesłuszny i rujnujący go całko-

wicie. Zamiast nędzy i ruiny ma-

terjalnej nie mogąc przekonać

władz skarbowych—wybrał śmierć.

Nie wiemy w jakim stopniu

władza skarbowa przeceniła zdol-

ność płatniczą zmarłegoikto jest

moralnym sprawcą śmierci zna-

nego kupca wileńskiego.

Przypuszczamy, że p. prezes
Wileńskiej Izby Skarbowej wyto-

czy śledztwo i przez wykazanie isto-

ty rzeczy wyświetli przyczynę

śmierci Jana Bukowskiego.

Nieraz zwracaliśmy uwagę,

że system naszej lzby Skarbowej,

uważający każdego  deklaranta

podatku za oszusta z zasady jest

moralnie fatalny.

Na tem tle dochodzi do prze-

ciągania struny przez poszcze-

gólne urzędy lzby Skarbowej,

które rodzi takie tragiczne na-

stępstwa jak zamach samobójczy

š. p. Jana Bukowskiego.

 

Sprawy miejskie.
— Posiedzenie komisji sa-

nitarnej. W poniedziaiek 20 bm.
w lokalu magistratu m. Wilna od-
będzie się posiedzenie komisji
sanitarnej. Na porządku dzien-
nym projekt preliminarza budże-
towego sekcji zdrowia na rok
193031 oraz sprawa reorgani-
zacji apteki miejskiej. (d)

— Cyrk przyjeżdża. W dniu
wczorajszym' w  Magistracie od-
była się konferencja  przedstawi-
cieli cyrku warszawskiego z ław-
nikami miejskimi w sprawie
utworzenia w m. marcu cyrku na
Placu Łukiskim. W wyniku kon-
ferencji Magistrat postanowił opo-
datkować cyrk po 500 zł.od każ-
dego dziennego przedstawienia.
Przedstawiciele cyrku warunek
Magistratu przyjęli. (d)

Sprawy administracyjne.
— Kwesty uliczne. Starostwo

Grodzkie podaje do wiadomości,
że instytucje ubiegające się o ze-
zwolenie na kwestę uliczną, przy
złożeniu podania do Starostwa
Grodzkiego, winny podać krótkie
sprawozdanie z działalności in-
stytucyj, poparte danemi cyfro-
wemi, oraz umotywowanie po-
trzeby dokonania zbiórki ulicznej.

Przypomina się jednocześnie,
że kwesty nie mogą być. organi-
zowane i przeprowadzane przez
płatnych przedsiębiorców i przy
pomocy płatnych kwestarzy. Kwe-
starze winni posiadać wyraźne
oznaki, pozwalające skontrolować,
na jaki cel zbiórka jest dokony-
wana i przy kwestowaniu wyra-
źnie oświadczyć  ofiarodawcom,
na co dokonywa się zbiórka.

Po ukończeniu kwesty, należy
powiadomić Starostwo Grodzkie,
o miejscu i godzinie obliczenia
wyników kwesty i po obliczeniu
zebranych pieniędzy, złożyć do
Starostwa Grodzkiego dokładne
sprawozdanie z wyników kwesty

14) mo,

ruch wśród
nas sądna noc.

że Niemcy

Za parę dni

co się rżadko

Kirupiu, ma

opusz-

tniej chwili

Wyjechali wszyscy nasi znajomi.
kawalerji przysłano „piechotę. Szkoda tych miłych
ludzi, z którymi mieliśmy
sujących rozmów. Kto wie, jak teraz tu będzie. Pan
Zacharjaczenko, chcąc ostatni wieczór z nami spę*
dzić, urządził znów koncert swojej orkiestry i chciał
zorganizówać podwieczorek z tańcami, ale w osta-

zaszła fatalna przeszkoda.
sprowadzone z Piotrogrodu,
wodu żłej drogi. Ogromną to przykrość zrobiło bie-
dnemu pułkownikowi. (lratowałam sytuację, zamó-
wiwszy naprędce skromną, ale sutą kolację.

że głód w Królestwie ciągle się wzmaga.
Przyszedł do skutku w ostatnich czasach układ po-
między Ameryką, Anglją i Niemcami,
Ameryki będą wysyłać 40,000 tonn miesięcznie za-
pasów żywności do Królestwa. Kto wie jednak, czy
Niemcy umowy dotrzymają. Wciąż mi przerywają
pisanie, obecnie cisza w domu, więc powracam do
dziennika. Za domem nieustajęce eksplozje.
ska rosyjskie wysadzają lód na Dźwinie.
ta robota rozpoczęła pod Dynaburgiem,

Nie wiedzieliśmy,
takie były silne wybuchy. Dopiero nad
mogliśmy zasnąć.

Verdun jeszcze się trzyma.
niale się bronią.
bo to odciąga poważne siły niemieckie
frontu. Mimo to Rosjanie nie poszli naprzód. Kur-
landja to jedna ogromna sieć drutów kolczastych
podszytych minami.

że Polacy z

Woj:
Gdy się
nastała u

co się dzieje,
ranem

Francuzi wspa-
znaczenie,
z naszego

Duże ma to dla nas

28 marca 1916 r.
Na miejsce

dużo przyjemnych intere*

Prowizje,
ugrzęzły gdzieś z po-

z szczegółowem uwidocznieniem
kosztów organizacji kwesty i czy-
stego dochodu.

Handel i przemyst.
— Zrzeszenie „koncesjonar-

juszy. W dniu 15 grudnia r. ub.
powstało w Wilnie zrzeszenie kon-
cesjonarjuszów wódczanych woj.
Wileńskiego. Na zebraniu tem
poza «sprawami organizacyjnemi
omówiono szereg spraw. Celem
zrzeszenia jest obrona interesów
swoich członków i zwalczanie nie-
uczciwej konkurencji oraz nadu-
żyć akcyzowych.

Poczta i telegraf.
— Telegramy adresowane

do kilku osób. Dyrekcja Poczt
i Telegrafów komunikuje nam:
W myśl obowiązujących przepi-

„sów, nadawcy przysługuje prawo
nadać telegram adresowany rów-
nocześnie do kilku osób, zamiesz-
kałych w miejscowości, względnie
w miejscowościach, leżących w
okręgu doręczeń jednego wspól-
nego dla wszystkich adresatów
tego telegramu, urzędu Įtelegra-
ficznego, lub do jednej osoby,
posiadającej kilka mieszkań w
okręgu doręczeń wspólnego urzę-
du telegraficznego.

Przed adresem takiego tele-
sramu nadawca winien umieścić
płatną wskazówkę służbową TM
i cyfrę wskazującą ilość adresów
np. TM 3.

— Obrót Pocztewy wileń-
skiej dyrekcji Poczt i Telegra-
fów. Według danych statystycz-
nych w miesiącu grudniu urzędy
pocztowe Wileńskiej dyrekcji
Poczt i Telegrafów nadały z Wil-
na przesyłek listowych w ilości
5.399.913, przesyłek poleconych
70.931, listów wartościowych 2.400,
zleceń pocztowych 12.924. Wy-
płacono przekazów pocztowych i
telegraficznych 13983 na sumę
2.176.470 złotych, wypłat P. K. O.
dokonano 13706 na kwotę 5.608.258

Jesteśmy więc obecnie ca
Teofil, Irenek, Maka i Jadwisia.
urok, gdyby nie rosnące kłopoty.
więcej się zbliża.
huk armat, ale i świst pocisków i
nie.
kościół.

jechał z jarzynami. By się tam
oprócz paszportu mieć tak zwaną przepustkę, o któ-
re coraz trudniej, bo się widocznie obawiają szpie*
gostwa. Zydów wysiedlają całemi
przeszkadza to jednak, że handel
nie w ich tęku. Gorsza jeszcze bi
bydła, bo wojsko wszystko, co się dało, zakupilo.
Zdawało się kilka dni temu, ' że wiosna już ża pa-
sem, co dużo otuchy dodawało, a
wu mróż, śnieg B zagluszyl

„i śpiew skowronków. Biedaki, gdz
od chłodu? Bociany też poznikały.
armatni, niemilknący, grożny, uporczywy, jak pru-

czyhająca od wieków naska dusža,
szczyžnę.

Wieczorem.
Po szarym, mglistym dniu

przezroczysty, pełen promieni i b
na spacer po torze. Zachód był
jasno lazurowej toni. Młody księży. wyglądał

Miałoby to wielki

Słyszymy nietylko wstrząsający

Ostrzeliwają to stację Liksnę,
Istny cud będzie, jeśli Wabol ocaleje, ale

Bóg jest najbliżej, gdy ratunek wydaje się nie mo-
żliwy. Nadziei nie tracimy. Warunki życiowe coraz
trudniejsze. Zabrano nam poczciwego Franka ogro*
dnika. Nie mamy więc kogo posyłać po prowizję,
które dostarczał nam co tydzień z Dynaburga, gdy

zł, czasopism nadano 475,912,
telegramów 9,709, rozmów tele-
fonicznych międzymiastowych i
międzynarodowych przeprowadzo-
no 16.781.
W tymże czasie  nadeszło

do Wilna przesyłek  listowych
1.145.199, przesyłek poleconych
49.468, zleceń pocztowych 2.553,
przekazów pocztowych i telegra-
ficznych 39.317 na kwotę 4.101.228.

Wypłat P. K.O. wykonano dla
Wilna 4.599 na sumę 719.323 zł.
Czasopism nadesłano 245.703, te-
legramów 13.322, rozmów telefo-
nicznych międzymiastowych i
międzynarodowych przeprowadzo-
no 29.144, zaś rozmów miejskich
1.372.375. Rzeczywisty przychód
z powyższego obrotu Wileńska
dyrekcja Poczt i Telegrafów o-
sięgnęła w sumie 393.761 złotych.
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Sprawy akademickie.
— Z Koła Polonistów U. S.

B. W niedzielę (19.1 b. r.) w lo-
kalu Seminarjum Polonistycznego
(Zamkowa 11) odbędzie się ze-
branie sekcji historyczno - literac-
kiej z referatem kol. Cz. Miłosza
„teorja czystej formy St. lgn.
Witkiewicza". Początek zebrania
o godz. 11 m. 15. Goście mile
widziani.

Tegoż dnia (19.1 b. r.) wieczo-
rem o godz. 18-ej odbędzie się
w lokalu „Ogniska* (Wielka 24)
tradycyjna „Choinka* Koła, na
którą Zarząd zaprasza wszystkich
członków korespondentów Koła.

Z życia stowarzyszeń?
— Doroczne walne zebra-

nie Wileńskiego Tow. Rybac-
kiego odbędzie się w dn. 19 b. m.
o godz. 1-szej (w drugim termi-
nie o g. 2) w małej sali konfe-
rencyjnej Urzędu Wojewódzkiego
w Wilnie.

Odczyty.
— 0 Żeromskim. W niedzielę

dnia 19 b.m. o godz,6-tej w Ogni-
sku Kolejowem p. Tadeusz Łopa-
lewski wygłosi odczyt na temat
„Stefan eromski — jego życie i
twórczość*.

Sprawy białoruskie.
— Zapędy białoruskie. W

dniu wczorajszym do urzędu wo-
jewódzkiego zwróciła się dele-
gacja cerkiewnego komitetu bia-
łoruskiego, złożona z przedstawi-
cieli parafjan wileńskich i prowin-
cjonalnych, na czele z dyr. Ra-
dosławem Ostrowskim, w sprawie
białorutenizacji konsystorza pra-
wosławnego i seminarjum prawo-
sławnego w Wilnie. Pozatem de-
legacja interwenjowała w sprawie
utworzenia parafji białoruskiej w

Wilnie. (a)
— Nowa placówka propa-

gandy białoruskiej. Powstałe w
Wilnie nowe wydawnictwo i- księ-
garnia białoruska „Ruń*, popie-
rana przez Białoruski robotniczo-
włościański klub poselski.

Kronika policyjna.
— Pochwycenie oszusta i fał-

szerza. W dniu 15 b. m. został zatrzy-
many Rawa ignacy bez stałego miejsca
zamieszkania poszukiwany przez sędzie-
go śledczego X okręgu m. st. Warsza-
wy za dokonane fałszerstwo i oszustwo.
Ponadto wyżej wymieniony był peszu-
kiwany przez sąd okręgowy w Wilnie
na mocy wyroku z dnia 29-X-29 jako
dłużnik niewypłacalny z tytułu wyko-
nawcżego w celu osadzenia w aresz-
cie dla dłużników.

— Okradzenie sklepu  elekiro-
technicznego. W dnlu 30. XII. r. ub.
Wajman  Łazark, właściciel sklepu
„Dzwon”*, zam. przy ul. Wileńtkiej Nr. 20,
zameldował o systematycznej kradzieży
różnych rzeczy radjowych i elektrycz-
nych. Dochodzeniem ustalono, że kra-
dzieży tej dokonał elektromonter, za-
trudniony u meldującego Dawid Kuler,
Garbarska 17, u którego podczas re-
wizji część skradzionych przedmiotów
odnaleziono. Wartość tych rzecy wy-
nosi 100 zł. Kulera zatrzymano.

— Kosz z trupem dziecka. Wczo-
raj wieczorem przez funkcjonarjuszy
wydziału śledczego został zatrzymany
rzy ul. Kwaszelnej Mowsza - Wulf Sul-
in, stały mieszkaniec m. Ejszyszki

pow. Lidzkiego, czasowo zam. w Wilnie
przy ul. Piłsudskiego 38, z koszem, w

łkiem en famille:

Kanonada coraz
i złoty cały,

ciężkie ich pęka-
to mosty, to

barw i linij.

ostać, trzeba mów
wronki, gdy

i pieśni

gromadami, nie
pozostaje wyłącz-
ieda z paszą dla

le zjawił się zno-
szmer rucżajów

ież się one kryją
Został tylko huk

wronki
Wracając do

słowiań-

zapadł wieczór
lasków. Poszłam
blado złoty, śród

jak

zdarzało.

oczekiwać się zdawał,
cięzca, przyjaciółki nocy. Kocham zachód słońca
i myślę, że to chyba ulubiona chwila Twórcy, gdy .
ją tak piękną bezmiernie uczynił. I co wieczór, co
wieczór maluje Artysta nad Artysty nowe cuda

Gdybym nie była chrześcijanka, to
modliłabym się do zachodzącego słońca. Las jesz-
cze jest czarny i surowy. Nie
miesiąc będzie szmaragdowy, pełen miękkich szu-

przedziwnych. Odnalazły się sko-
tyłko

wrotnie wśród kęp upstrzonyc
łem kwieciem. Tak było jasno i pięknie, że pomi-
mo strzałów armatnich zapomniało się o grozie
wojennej. Nagle ujrzałam przed przed sobą dwóch
kozaków konnych i usłyszałam tubalny głos: 'Cho-
dzenie tu jest surowo wzbronione. Trzeba więc bę-
dzie brnąć po bezdennie błotnistych drogach
i mokrych łąkach, gdy się zechce usłyszeć sko-

i spojrzeć w  przebudzającą się wiosną.
omu, spotkałem człowieka, który mi

ź rozpaczą powiedział o zniknięciu swego dziewię-
cioletniego synka.
wioski o wiorstę i ani
do domu nie wrócił.
do wojska przyłączył. Nieraz się to już po wsiach
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którym znaleziono nieżywego chłopca.
Zwłoki noworodka przesłano do ko-
stnjcy przy szpitalu św. Jakóba. Sul-
kina osadzona w areszcie centralnym.

— Podrzutki. W dniu 16 b. m.
przy Mostowej 16 znaleziono podrzutka
płci męskiej w wieku około 4 miesięcy.
Przy podrzutku znaleziono kartkę: „Po-
lak, ochrzczony Jan, 4 miesiące". Pod-
rzutka umieszczono w przytuiku Dzle-
ciątka Jezus.

— W dniu 16b. m. na klatce schodo-
wej domu Nr. 4 przy ul. Dominikańskiej
znałeziono podrzutka płci męskiej w
wieku około 2 tygodni. Przy podrzutku
znaleziono kartkę „Chlopak nieochrzczo-
ny, 2 tygodnie*. Dziecko umieszczono
w przytułku Dzieciątka Jezus.

Zabawy.
— Deroczny Bal Rolników. Obo-

wiązki pierwszych Gospodarzy Balu ła-
skawie raczyli objąć Pan Wojewoda Wi-
leński Władysław Raczkiewicz, oraz Pan
Wojewoda Nowogródzki Zygmunt Becz-
kowicz. Obowiązki Gospodyń raczyły
objąć Pani Wojewodzina Władysławowa
Raczkiewiczowa, oraz Pani Wojewodzina
Zygmuntowa Beczkowiczowa.

— Bal kowieński odbędzie się dn.
25 b. m. w salonach St. Georges'a urzą-
dzony staraniem Akadem. Koła Kownian
na rzecz niezamożnej polskiej młodzie-
ży Akad. z Litwy.

— Sobótka odbędzie się dziś
w kole Pol. Mac. Szk. im. T. Ko-
ściuszki przy ul. Turgielskiej 12.
Początek o godz. 9 wiecz. Wstęp
za zaproszeniami, które można
otrzymać również przy wejściu na
zabawę.

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

„Księżniczka chińska Turandot* baśń
groteskowa Gozzi'ego.

Teatr Miejski w Lutni.
„Pan Topaz" grany będzie dziś i jutro
w teatrze „Lutnia*.
—,„kKrólewicz Rak" ta piękna polska baśń
ludowa przypadła do gustu publiczności
wileńskiej to też dyrekcja powtarza ją
w teatrze miejskim Lutnia jeszcze dwa
razy, a mianowicie dziś w sobotę o go-
dzinie 3 m. 30 po pol., oraz jutro w nie:
dzielę ó godzinie 12 w południe.

— Witolorauda w gimn. im. Ad.
Mickiewicza. Wniedzielą 19 stycznia r. b.
o godz. 8-mej wiecz. staraniem dyrekcji
gimnazjum im. Ad. Mickiewicza zostanie
wykonana Witolorauda — muzyka Sta-
nisława Moniuszki — przy łaskawym
współudziale p. Janiny Pławskiej (spiew
solo), chóru Seminarjum żeńskiego im.
królowej Jadwigi pod kierownictwem
p. B. Gawrońskiej t chóru gimn. im. Ad.
Mickiewicza pod kierownictwem p. P.
Bojakowskiego.  Deklamacje, łączące
poszczególne śpiewy według słów
Or -Ot'a, wykonają uczniowie gimna-
zjum im. Ad. Mickiewicza. Czysty do-
chód przeznacza się na rzęcz nieza-
możnych uczniów im. Ad. Mickiewicza.

Bilety wcześniej nabywać można
w sekretarjacie girmnazjum lub przy
wejściu.

— Przedstawienie 8 harc. žeūsk.
drużyny w szkole dowsz. Mr. 22 odbę
dzie się w niedzielę dnia 30 lutego
o godzinie 5 po poł. odegrana będzie
„Szopka Polska* Or - Ota. Wstęp 50 gr.
Dochód przeznaczony na obozy letnie.

POLSKIE RADJO WILNO.
Program:

Fala 385 mtr.
Sobota, dnia 18 stycznia 1930 r.

11,55. Sygnał czasu.
12,05. Gramofon.
13,10. Komunikat meteorologiczny.
16,15. Gramofon.
17,00. Komunikat rolniczy.
1715. Nowosci teatralne omówi T.

Łopalewski.
17,45. Audycja dla dzieci.
18,50. „Obecna sytuacja polityczna

na Litwie", odcz. wygł. M. Brestmann.
20,05. Najciekawsze zdarzenia  ty-

godnia omówi Henryk Tokarczyk.
20,30—22,00. Koncert wieczorny.
22,25. „Dymek z papierosa".
23,00. „Spacer detektorowy po Eu-

ropie".

Król angielski Jerzy V w radjo Wi-
leńskiem.

We wtorek dnia 21 b. m: o g. 12-tej
w poł. Rozgłośnia Wileńska przyniesie
dla swoich abonentów atrakcję wyjątko-
wej natury. Otóż zostanie nadane z Lon-
dynu otwarcie konferencji rozbrojenio-
wej. Przemawiać będą: król- Anglji, pre-
mjer Mac Donald, Tardieu (Francja),
oraz przedstawiciele wszystkich krajów
nie wyłączając Ameryki (Stimson). Prze-
bieg posiedzenia będzie tłómaczył spea-
ker Polskiego Radja.

Dzisiaj o g. 1l-tej do g. 12,45 Roz-
głośnia Wileńska transmituje przez Kra-
ków uroczyste otwarcie państwowej fa-
bryki nawozów azotowych w Mościcach
pod Tarnowem. Wobec tego przypada-
jący na godz. 12 sygnał czasu, oraz
muzyka z płyt gramofonowych nie będą
nadane.

Dzisiejszy koncert wieczorny,
Zwracamy uwagę naszych czytelni-

ków na dzisiejszy koncert wieczorny,
transmitowany z wystawy Philipsa.
Odział biorą znane w naszem mieście
siły artystyczne, jak prof. Kimontt-Ja-
cynowa (fort.), prof. H. Sołomonow
(skrz.), prof. F. Tchórz (wiolonczela),
Elza Igdal (sopr.), Konstancja Święcicka
(sopr.), oraz prof. Rubinsztejn (akomp.)

W programie Beethoven pieśni ro-
syjskie, które wykena p, E. Igdal, oraz
pieśni polskie w wykonaniu p. Święcie-
kiej. >

 

wzdęty żagiel sunący ku rozzłoconym przystaniom
Potem zrobiło się wszystko seledynowe, różowe
perłowe i zgasło niebo. Tylko księżyc ożywił się

radosny zwy-

przeczuwa, że za

słonko zabłysło, i śpiewały za-
śniegiem jak bia-

Poszedł do szkoły odległej od
do szkoły nie doszedł, ani

Przypuszczam, że może się

(D. c. n.)



r. 14

 

Z KRAJU.
Życie kulturalno-oświatowe

w Wilejce.
Cykl odczytów urządzonych

staraniem „Polskiej Macierzy Szkol-
nej“, z jej pełnym zawsze dobrej
inicjatywy prezesem ks. dzieka-
nem sniežką na czele, cieszy się
nieustanną frekwencją. Odczyty
są popularne, wygłaszane w celu,
szerzenia dostępnej oświaty. Miło
rzucić okiem na salę przepełnio-
ną słuchaczami, a jeszcze przy-
jemniej usłyszeć, że niejeden ze
słuchaczy, jakąś dobrą inowację
na podstawie słów prelegenta, w
domu swoim zastosował. Do dnia
12 stycznia r. b. mieliśmy już wy-
głoszonych 21 odczytów: z medy-
cyny, literatury, rozwoju oświaty
w Polsce, rolnictwa. weterynarji
i więziennictwa. Pozostają jesz-
cze do wygłoszenia: sądownictwo,
oświata pozaszkolna, nowe wyna-
lazki, historja i geografja Polski,
dalszy ciąg z medycyny oraz in-
nych dziedzin. Wszystkie odczyty
są wygłaszane treściwie i zrozu-
miale dla całego audytorjum.

Wdzięczność i uznanie należy
się Sz. PP. prelegentom oraz Za-
rządowi Polskiej Macierzy Szkol-
nej, za danie możności społeczeń-
stwu tutejszemu, słuchania żywego
słowa z którego wskazówek od-
niesie wiele korzyści.

Odczyty rozpoczęły się dn. 2
października 29 r. i trwać będą
do 1-IV-30 r. J

Pochwycenie agentów bol-
szewickich.

Na odcinku granicznym Fili-
powicze w pobliżu wsi Łozowicze

patrol KOP. ujął dwóch podejrza-
nych osobników, przy których
znaleziono tajne szyfryiinstrukcje
KO POSZIYB.

Plaga tajnego gorzelnictwa.
Ostatnio wykryto kilka tajnych

gorzelni samogonki na terenie
gminy Zaleskiej, pow. Postaw-
skiego. A mianowicie we wsi So-
roki tej gminy znaleziono komp-
letną gorzelnię. Resztę samogon-
ki zdołano zniszczyć lub ukryć
przed rewizją. Obwiniony jest
A. Borowik ze wsi Soroki. We
wsi Wierecieje, gm. Lužeckiej
przyłapano na gorącym uczynku
tajnego gorzelnictwa Bazyla Ru-
baszko i Protasa Włodzimierza.
W czasie urządzonej przez

organa policji państwowej z fun-
kcjonarjuszami kontroli skarbo-
wej na terenie gm. Łużeckiej,
wykryto tajne gorzelnie w nastę-
pujących miejscowościach: we
wsi Protasy, Kukry; a dalej w le-
sie rmmajątku Porzecz Nowy wy-
kryto w pełnym biegu tajną go-
rzelnię i przytrzymano tam WŁ
Hulaszkę i Wacł. Hulaszkę, miesz-
kańców wsi Arciony, gm. Lužęc-
kiej i Antoniego Rubnikowicza
ze wsi Kowale, tejże gminy kil-
kadziesiąt butelek  samogonki
znaleziono u Józefy Anišnikowi-
czowej we wsi Wołkowo, gm. Łu-
żeckiej.

Funkcjonarjusze P. P. z po-
sterunku Zalesie wykryli 4 tajne
gorzelnie: dwie we wsi Koleśniki
u D. Paszkiewicza i J. Aniškowi-
cza, trzecia u M. Krasowskiego
w Kolonji Dmitrowszczyzna, a
czwartą w mieszkaniu Bazylego

i Olimpji Poczopków w Kolonii
Łozowiki.

Również ujawniono w miesz-
kaniu Żołądkiewicza w Zalesiu
urządzoną kompletnie, tajną go-
rzelnię. d

Katastrofa kolejowa na sta-
cji Prudy.

Na stacji kolejowej  Prudy
pow. mołodeczańskiego podczas
manewrowania pociągu zbioro-
wego, prowadzonego przez kon-
duktora A. Chmielewskiego na-
stąpiło zderzenie z wagonem,
stojącem na zapasowym torze
kolejowym. Skutkiem zderzenia
wyskoczyła z szyn platforma
uszkadzając wagon w dwóch
miejscach przez złamania dwóch
desek przodu wagonu buforami,
łamiąc jednocześnie jeden bufor.

Konduktor Chmielewski stoją-
cy na stopniach wagonu spadł
na ziemięi silnie się potłukł.
Łiężko rannego umieszczonow
ambulansie kolejowym w Moło-
decznie.

Na wiadomość o tym wypad-
ku przybył z Mołodeczna pociąg
ratunkowy. Tor został doprowa-
dzony do pierwotnego stanu
własnemi siłami miejscowych ro-
botników. Tor kolejowy nie zo-
stał uszkodzony, jedynem na-
stępstwem było opóźnienie się
pociągu wileńskiego przeszłoo
godzinę. (d).

Okradzenie kasy kolejowej
w Baranowiczach.

W czasie przejazdu ambulan-
su ze stacji osobowej w Barano-
wiczach na towarową, okradzio-
na została kasa. Winę za okra-
dzenie kasy ponosi kasjer, który
sam nie był obecny przy ustale-
niu kasy, lecz wyręczył się traga-

rzem. Z kasy skradziono na
szczęście tylko 800 złotych, gdyż
wyjątkowo w tym dniu nie było
w niej większej gotówki.

O kradzież podejrzany jest
tragarz. Policja prowadzi w tej
sprawie energiczne dochodzenie.

Katastrofa autobusowa.
Onegdaj w Dokszycach wy-

darzyła się katastrofa autobuso-
wa. Wracający z Głębokiego auto-
bus przy wjeździe do miasta wy-
mijając spłoszonego konia wy-
wrócił się skutkiem ślizgawicy.
Autobus uległ rozbiciu. 4 pasa-
żerów doznało obrażeń ipotłu-
czeń. (as).

Pochwycenie koniokradów.
We wsi Grudziany położonej

na pograniczu litewskiem w re-
jonie Łoździeje ostatnio zauważo-
no kilka wypadków kradzieży
koni.

Mieszkańcy postanowili
za wszelką cenę koniokrada.
W tym celu wydelegowano na

noc na obchód wsi 3 włościan.
W nocy z dnia 15 na 16 b.m.

wartownicy—włościanie zauważyli
na .skraju wsi dwóch podejrza-
nych osobników prawadzących
2 konie w kierunku lasu. Rzuco-
no się na nich i ujęto dwóch ko-
niokradów niejakiego R. Wasilju-
nowiciusa i Adama Mironiewicza
pochodzących z za kordonu, któ-
rzy przyciśnięci „do muru* przy-
znali się do winy. d

PopierajciePolską

Macierz Szkolną
Wileńska 15—5.

ująć

    

ROZMAITOŚCI.
Groźne berło Abdul Ha-

mida.

Jak wiadomo przedostatniego
sułtana tureckiego, sławnego Ab-
dula Hamida, nazywano powszech-
nie „Krwawym sultanem“, Zz po-
wodu teroru, jakim utrzymywał
swe absolutne rządy.

O jego krwiożerczości, o pod-
stępach morderczych i bezwzględ-
ności w traceniu swoich przeciw-
ników, krążyły i krążą całe le-
gendy, którym z biegiem czasu
coraz mniej dawano wiary. Do-
piero niedawno drobne zdarzenie
w sklepie pewnego paryskiego
antykwarjusza wznowiło te krwa-
we baśnie i dało im pewną pod-
stawę prawdy.

w antykwarjusz, mający sklep
swój przy rue de Boetie, nabył
niedawno berło Abdula Hamida,
o rękojęści zrobionej z jednego
kawałka jaspisu.

Dotychczas nie zgłosił się ża-
den nabywca berła, gdyż anty-
kwarjusz naznaczył zbyt wielką
cenę za nie. Chcąc jednak klej-
not sprzedać, obejrzał go raz
jeszcze i posłyszał w wnętrzu ja-
kiś dźwięk metalowy. Coś. we
wnętrzu berła było najwidoczniej
ukryte. š

Antykwarjusz począł je bliżej
oglądać i zauważył powyżej rę-
kojeści coś w rodzaju zamka.
Nacisnął go i pociągnął za jaspi-
sową rączkę, która odłączyła się
w tej chwili od berła, ukazując
bardzo długi i bardzo ostry szty-
let.
W ten sposób, w wiele lat po

śmierci Abdula Hamida, odkryta
została tajemnica jego berła, je-
go sposobów obrony i ukrywania

morderczego narzędzia _ przed
oczami niedomyślających fsię ni-
czego przeciwników.

Ruch wydawniczy.
Nowy podręcznik prawa ło-

wiecklego. Nakładem wileńskie-
go Policyjnego Klubu Sportowe-
go ukazała się książka pt. „Pra-
wo Łowieckiego — komentarz dla
Województw Wschodnich". Książ-
ka ta, której autorem jest p. M.
Pawlikowski, naczelnik wydziału
w Wil. Orzędzie Wojewódzkim,
napisana jest pod kątem specy-
ficznych warunków łotewskich w
Województwach Wschodnich. Za-
wiera ona pełne teksty prawa ło-
wieckiego, rozporządzeń wyko-
nawczych oraz t. zw. kalendarzyk
myśliwski. Do nabycia w Pol.
Klubie. Sport., Wilno; Gaona 12
(Komenda P. P. m. Wilna).
SENERZEAREESZA TYRONE?

Wylosowane książeczki
oszczędnościowe.

śW dniu 15 b. m. odbyło się w
gmachu P. K. O. 15 losowanie
książeczek na premjowane wkła-
dy oszczędnościowe Serji I-szej.
Wylosowane zostały następujące
numery:

753 811 1644 3465 5139 5347
5701 6159 6351 6778 8353 8411
8896 8267 10176 11304 11988
12928 13324 14738 16172 19510
19912 20213 21430 21842 23095
24305 24760 25590 26382 26752
27995 28185 30063 30908 31436
31533 32028 32301 32533 32879
33139 33154 33633 33940 35203
35940 36227 36432 37311 39053
39456 40891 41345 41449 42435
42891 44488 44512 45910 46449
46565 46828 47177.
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k ži J ROEIAEATCRTNMiejski Kinematograf | Od dnia 15 do 19 stycznia 1930 roku „Jego Chłopiec" Ei aa ska niais

włącznie będą wyświetlane filmy:

Sala Miejska ul. Ostrobramska 5

 

 
 
Chester Conklin. Nad program: „PAPIN SYNEK“ komedja w 2 aktach. Kasa czynna od godziny 3 m. 30. LEKARZE į żPoczątek seansów od g. 4. Następny program: „Bohater Krwawej Areny". Cena biletów: Parter 80 gr. i

balkon 40 gr. Doktor medycyny

1. (INBLER
 

 

DZIŚ! Największa sensacia XX wieku. Niesłychanie sensacyjny dramat miłości
Wspaniały tryumf genjuszu ludzkiego. KOBIETA na KSI ŻYCU i nienawiści, zazdrości, wierności. Naj- PasAon czne, sy-monumentaln. arcydzieło genjalnego Fr. Langa (twórcy obrazów: „Nibelungi”, „Metropolis*i „Szpiedzy*) W rol. główn.: bo- Słoń 2 z a šiżyszcze kobiet WILLI FRITSCH i czarująca GERDA MAGRUS. Akcja toczy się na ziemi i na księżycu oraz na międzypla- Słońce górskie, Diatermjanetarnym statku rakietowym podczas lotu na księżyc. Dla młodzieży dozwolone. Dziś początek seansów o g. 1. PEARCE 12, róg

7
Tatarskiej 9 — 2 i 5—8.

32—4

Fra
' k d Trėjtonowy

sp ; glošnik Mai conivox
' R cena zł. 120.

„ .

MARCONI |||

TEATR „HELIOS“ |
ul. Wileńska Ni 38.

m

Dziś! Najnowsze pracy dee (LIJ=;LE A EV Potężny dramat z życia współczesnego wielkiegoKINO- Arcydzieło współpracy Joe LL. miasta. W rol. gł. Najpiękniejsza na fir ncie 1Z Z ZTEATR <Hollywood | M E aina Meomnia odaaes BETTYAMANN, t YT RADJOwa i Eryka Pommera c
GUSTAW FROHLICH oraz ALBERT STEINRUCK. MOTTO: Na sliskim wielkomiejskim asfalcie tak łatwo się pot-
knąć... Ja się boję, tak strasznie się boję... Ulicy... Specjalna ilustracja muzyczna. Początek o g. 4, 6, 8 i 10.20 w.

FONJI WSPOŁCZEŚNEJ
MICKIEWICZA Ne 22 NAUKA

Nczycielka muzyki

   

KINO- 46|] DZIŚ! Tryumfalny super-film, który wprawił w zdumienie ė U Coś czego nie sposób określić (skrzypce) na wy-TEATR k U X Cały Świat. Największe arcydzieło filmowe naszych dni WSCH D SŁOŃCA wyrazamidzisiejszej mowy ludz= jazd potrzebny-a. Sosno-ul. Mickiewicza Nr. 11. |] kiej. W rol. gł: JANET GAYNOR i G. O'BRIEN. Reżyserja genjalnego Murnau. Nowa era w kinematogr. Prawdziwy cud wa 2/—2 Zgierska. MARCONI... To imię obowiązuje. | ££6
Umieszczone na radjosprzęcie
jest niezawodną, jedyną gwaran-
cją wysokiej i trwałej dobroci...

techniki i sztuki. Luna Park. Początek seansówo g. |.

 

 

  
1155—1

6 ć Sprawy t
“4 Dziś! Największa sława ekranu, niezrównana DOLORES DEL jako TANCERKA z MOSKWY oraz bohater 2Kino „PICCADILLY obrazėw „Rniot Ulicy" i „Siódme Niebo“ Charles Farrel w roli Wielk. Ks. Michała w wstrząsającym dramacie majatkowe

UL. WIELKA 42. Tel. 17-85, „tancerka”. Obraz ilustruje szereg postaci histor. czasów caratu: Mikołaja II, jego dwór, działaczy belsz. oraz ro-
mantyczne przygody Wielk. Ks. Michała. Prawdziwa miłeść góruje ponad wszelkie przesądy i różnice klasowe. D

Najnowszy pro-
stownik Marconi

cena zł. 350
om drewniany ze staj-
nią murowaną .i 0g-

rodem 250 sąż. na Sołta-
ś Ši o iszkach Nr.5 do -Film z zakresu Higjeny. UWAGA! Dziś i jutro tylko dladada: radę TaiŻycie į Przyszłość kobiety panów. W poniedziałek wyłącznie dla pań. Początek na Ne 7. 1043—0seansów o godz. 1, 3.30, 5.15, 7, 8,45 i 10.30 w. Ze względu na charakter filmu uprasza sięo przybycie na początki sean-

sów. Film wyświetla się bez ilustracji muzycznej.

|| 1)

potrzeba na 3
za=

W każdy odbiornik, głośnik czy
prostownik, noszący imię genjal-
nego wynalazcy Radjo, wbudowane
jest 32 lata doświadczenia.

Ocbiernik Der

tekloroxy Mar

coni cena ktm

POLSKIE 46 ||Dziś! To czego Wilno nie wi-
KINO „WAND. | działo! Pierwszy raz w Wilnie

pletu. zł, 44,
Ul. WIELKA 30. Tel. 14-81.

 

Z powodu niezwykłego zainteresowania jakie flim ten wzbudził. na żądanie szerokich warstw publiczności w| sobotę 18 i niedzielę 19 b. m. wyświetlony będzie jeszcze „MECZ KRÓLÓW PIĘŚCI" Dempsy — Tunney. Wielki film

Przekonaj się sam... Każ sobie
zademonstrować radjoodbiornik

W- Marconi—a staniesz się wiernym
a zwolenaikiem Marconi'ego, jak

tysiące innych radjoamatorów.

* KINO-TEATR „SPORT“ sportowy, ilustrujący zawody, którym przyglądalo się na specjalnie wybudowanym stadjonie 170.000 widzów. Całkowity
Ludwisarska 4. przebieg walki (10 rund). Budowa stadjonu, trening obu mistrzów. Nad program: Dwie doskonałe komedje.

Kino czynne w soboty, niedziele i święta od g. 2 p.p. Kasa czynna od godz. 1. Początek seansów o g.: 2, 4, 6, 8'i 10 w

asian)
AKUSZERKi.

Marja Laknerowa
Brzyjmuje od godz. 9 de
7? w., Kasztanowa 7 m.3

W 7.P 60

DZIERŻAWY

Meter pod Wilnem
220 ha do wydzier-

 

m-ce pod
bezpieczenie
towarowe.

Trocka 11 m. 9
od 3 do 6.

31—1

Pamiętaj — początek i szczyt
radjofonji — to...

 

UWAGA! Hajwyiczą doskonałością w prodokcji gomowej są. OWAGKI
KALOSZE i ŚNIEGOWCE

| „ARDAL”
PRZEMYSŁ GUMOWY SP. AKC.

Najwyższa jakość przedwojenna. Gstatnie słowo elegancji.

ŻĄDAJCIE. WSZĘDZIE. 3
Skład fabryczny: Wilno, Niemiecka 21.

p —FAGO]

WŁOSÓW "rż, żysienie
UsUWA

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

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

WEGIEL

  
Trójtonowy gło-

: .  śnik Marconivox

da K g a Elektrodynamiczny
pew za, E
Wileńskie Biuro Ko- 73 7 7% ę
misowo-Handlowe

Mickiewicza 21, te-
lefon 152. a: B i .

żawienia w całości lub Mala e "p
częściowo. Meczetowa 5, Majątek ziemski

_ Z pięknemi zabudowania-
1072—0 mi niedaleko od st. kol,

w powiecie Swięciańskim
U) do sprzedania za 10.000

Pieniądze

 

Ekradyna Marconi,

„Ujarzmiona Siła"
cena zł. 1100.

e» «

POLSKIE ZAKŁADY MARCONI S.A.
WARSZAWA, ul.Narbutta 29.

dol. z rozterminowaniem a
wypłat. Wiłeńskie Biuro

—00 Marka fabryczna „DZWON“.

  

  
   

  
  

 

  

 

  
  
  

  

  

    

  

„Komisowo-Handlowe Mi-
ckiewicza 21 tel. 152. 0

Ziemi

 

D. wynajęcia niewielki
Oryginalna maść z ko- pokój słoneczny, od-

remontowany, ze wszel-
kiemi wygodami. Ofiarna
2 m. 14. 1142—1

 

gutkiem) „MROZOL”,Odmrożenie.
leczy i goi ranki, po-

wstałeed odmrożenia Sprzedają apteki I składy apteczne.

sprzedaaia mają-
tek niedrogo w
Wileńskiej 260 h.

2 kł. od miasta: powiato-

     

    

 
2 : Kupnowego i kolei. Gleba do- 749e i. ggub. kwit lombardo- i żSa o Z wy (Biskupia Nr. 12) Lastępcy Losowi! SprzedażTel. 697 ao OEM: SODEDUUN. slo k

dzić rybne gospodar- "* CE KARTOFLE[ T LT Wam przesz-stwo. (recza miejsco- E A to 3 raty prowizji, kosz- wyborowe do sprzedaniawość 2 kl. od rzeki Wilji ZBY. weksel z WY” ta podróży, patent. Ze 8 gr. kilogram
Wiadomośćmiast. Tłuszcz $» stawienia B. M. Nar- względu na nowość do- D-H- WILOPAŁ(pod Warszawą) Apte- wer pł. 10 lutego r.b. na tychczas nieznaną zape- Styczniowa 3, tel. 18—17.

Gruźlica płac jest nieubłaganą i corocz-
nie, nie robiąc różnicy dla płci, wieku i sta-
nu, kosi miljony ludzi.=Przy zwalczaniu
chorób płucnych, bronchitu, grypyNOK

   

 

   

i i —]1 dol 18 z żyrem Sz. Mo- wpiPierwszorzędnych kopalń Górnośląskich uperczywcgo, męczącego kaszlu i t.p. Ą ka. 1129—1 ży «N0- wnione kolosalne zyski! 32—0z dostawą 39doti c taborem kon- stosują P. P. Lekarze: noszon Wileńska 14 unie- Początkujących poucza- "7 P I AN I
nym lub samochodowym od 500 k'g. „Balsam Thiocolan—Age" iwark. Bovcie ważnia się znalazcę U- my, Oferty składać: Lwów NAkj ka pk duiekiaś 1 1 żę Fe wark Borek o prze- prasza się o odniesienie Skrytka Pocztowa 165. fabryki „Sommerfeld“,D.-H Przemysłowy HERKANT tory ułetwiając wydzielanie się plwociny strzeni 71 ha z bu- za wynagrodz. według 1478—29 cieszące się uznaniem, za„M. " wzmacnia erganizm i samopoczucie «horago dynkami i lasem sprze- adresu żyranta. ,

  

trwałość budowy i pięknyoraz powiększa wagę ciała i usuwa kaszel ton, koršereštonai
Używa się za poradą lekarza.

Sprzedają apteki 241

. Z Oogr. odp.Sp. P 14

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

Tel. 697. Tel. 697.

 dam. Cena do omówie-
nia. Właściciel Maciej Zs” prawo kierowa- © łużąca-kucharka z re- lwowskiego, katowickie-Jancewicz, p. Nowodzuch nia parowozem za kom. potrzebna. Kró- go, bydgoskiego i innychpow.Postawski. 1141—1 Nr. 802, wyd. przez wła- lewska 9 m. 2 od 2 — 6 szkół, a równieź tak wy-

dze rosyjskie. w 1914 r. godz. 1147 bitnych fachowców jak

ską o kradzież pieniędzy było zupełnie bez- Gotówkę

na imię Franciszka Szy- Profesora berlińskiego
mkowicza zam. w Moło- konserwatorjum Egona

podstawne. Sprawa została przez prokuratora w różnych walutach
umorzona, ja zaś ze swej strony najmocniej lokujemy najsolidniej

decznie, ul. N.-Swiat 9— łod raktykant go- i, A i iW. sle: 1150 M y prakty go- Petri, Artura Rubinszteina

przepraszam Godlewską za przyczynioną jej zwrot terminow
lokkomyślnie krzywdę. ć Dom H.-K. „Zachę-

spodarczy poszu- etc. poleca po cenach

1152—-0 6 (—) Antonina Cyronek. ta'* Mickiewicza 1

kuje posady. Warunki b. fabrycznych K. Dąbrow-

telefon 9-05.

PRZETARG

Zu. książkę wojsko- skromne. Oferty pod „T. ska, Wilno, ul. Niemiec-

|żęoaY| zm lustro  tremo.  Nowo-

na dostawę wódek monopolowychz rozlewni Pań. PRACA POK. SWste: Rz ns
4 2 OJE ciepłe, sło- GRAMOFON

  7230

  

 

Niniejszem oświadczam, że oskarżenie
wniesione przeze mnie na Stanisławę Godjew-

  
 

 

 

 

STARA WIEŚ
PIĘKNE PARCELE LEŚNE
są zaraz do nabycia pomiędzy Otwockiem

a Celestynowem.
Komunikacja dogodna.

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

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

Zgłoszenia i informacje: 3091-14 o

Główny Zarząd Ordynacji Zamojskiej

Dbajcie o swóje zdrowie|!
„Szwajcarskie Giarzkie Tinla“ ||

(z marką „Kogut”) są stosowana
przy cberobacb żołądka, ki-
szek, obstrukcji i kamieni

żółciowych

„SZWAJCARSKIE GORZKIE ZIOŁA *
są naturalnym łagodnym środkiem przeczyszcza-
jącym, ułatwiającym funkcje organów trawie"
mia i działejącym przeciwko otyłości,

Sprzedają po 2 zł za pudełko apteki i skła-

z
a
i

w

  

   Zrzeszenie Koncesjonarjuszy wódczanych Woj. przy ul. Kalwaryjskiej 95
Wileńskiego ogłasza un. się. 1151 oszklona gabinetowa oraz  

wą wyd. przez PKU Ww.“ do Administracji„Dz. ka 3, m. 6. 716—s0

stwowej do sklepów wódczanych w Wilnie. Zs”. książkę wojsko- neczne z niekrępu-

Wilno, na imię Wincen- wj « 87—1
tego Markowskiego, zam. Do sprzedania  biur-

+ b diMIGRSKANIA ko dębowe, szafa

i pokoje

Bliższe informacje można otrzymać: „Hur- wą wyd. przez PKU £łużąca z dobremi świa- j cem wejście t żtownia Kresowa", Zawalna 1, m. 9 w godz. 10—12 Wilno na imię Bencela S dectwami poszukuje R Urassę A Wane X 

E
n

|
|

 

Dział Parcelacji: I A sprzedania zady apteczne 667-29 o_ rano.—Tamże należy składać oferty do dn. 23 b. m. Ponara rocznik 1905 u- posady. Dowiedzieć się: zaraz. Zakretowa 17 m.1.Warszawa: Żabia 4, tel. 2—8. |” © Ei 1143—0 0 ZBRZĄD. nieważnia się. _ 1156 św. Anny 15 m. 3. 1140 TAB ab e
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Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI. Drukarnia „Dziennika Wileńskiego”, ul. Mostowa 1. Redaktor odpowiedzialny: KAZIMIERZ HAŁABURDA,
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