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MARJA z OSTROWSKICH KŁODECKA
po długich i ciężkich cierpieniach, opatrz. Św. Sakramentami zmarła

„dnia 26 stycznia 1940 roku w wieku ląt 43. i
Eksportacja zwiok z domu żałoby (W. Pohulanka 6, m. 2) do ko- |

I ścioła św. Trójcy odbyła się dn. 27 stycznia o godz. 4-ej po poł.
Nabożeństwo żałobne odbędzie się dnia 28 stycznia r. b. w tymże B

j kościele o godz. ll-ej rano, poczem nastąpi pogrzeb
Bernardyńskim.

O czem zawiadamia Krewnych, Przyjaciół i Znajomych REDY Aj
Mw Rack gai

na cmentarzu po-

JAN SZEŁUDKO kupiec
po długich i ciężkich cierpieniach opatrzony Św. Sakramentami zasnął

w Bogu dn.

Nabożeństwo żałobne
o godz. 8 i pół rano w kościele św. Jana poczem eksportacja

27 stycznia 1930 r. przeżywszy lat 46.

za spokój duszy odbędzie się dn. 29 b. m.
zwiok na

cmentarz Rossa nastąpi o godz. 3-ej po poł. tegoż dnia.
O czem powiadamiają pogrążeni w smutku

ŻONA i RODZINA. 
ALEKSANDER GRABOWSKI

| Urzędnik Urzędu Wojewódzkiego — Dyrekcji Robót Pu- $
klicznych w Wilnie.

Zmarł dnia 27 stycznia 1930 r. w wieku lat 73.

Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby (ul. Gimnazjalna 8) do ko-
ścioła św. Jakóba odbędzie się dnia 28 b. m. o godz. 5 po poł.

Nabożeństwo żałobne w tymże kościele zostanie odprawione wdniu
29 b. m. o godz. 9 i pół rano, a eksportacja zwłok nasiąpi tegoż dnia
na cmentarz po Bernardyński o godz. 5 po poł.

O czem zawiadamiają
Koledz
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Jutro plenarne ociedzenie Sejmu.
(Telefonem od własnegogkorespondenta).

WARSZAWA. We środę odbędzie się posiedzenie Sejmu, a
budżetowe posiedzenia Sejmu rozpoczną się od poniedziałku.

Ochrona swobody wyborów.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Komisja prawna przyjęła projekt ustawyo ochro-
nie swobody wyborów.

Kio będzie giównym komisarzem
wyborczym.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Głównym komisarzem wyborczym zostanie mia-
nowany sędzia Sądu Najwyższego Stanisław Giżycki.

Zastępcą jego będzie Władysław Kaczyński.

„ Projekt noweli ustawy skarbowej.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Ministerstwo Skarbu przesyła w tych dniach do
Rady Ministrów projekt noweli ustawy skarbowej.

Nowy Komisarz Rządu na m. Warszawę.
(Telefonem od własnego korespondanta).

WARSZAWA. Komisarzem Rządu na st. m. Warszawę będzie
mianowany naczelnik wydziału bezpieczeństwa Min.
Henryk Kawecki.

Spr. Wewn.

Udaremniony napad bandytów na Bank
Polski w Częstochowie.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Policja warszawska podczas rewizyj dokonanych
wskutek napadu na sklep jubilerski Jagodzińskiego, znalazła u jed-
nego z kasiarzy plany urządzeń sygnalizacyj, a także rachunki firmy,
która produkowała tlen i acetylen.

Dotarła ona wreszcie do sedna rzeczy i stwierdziła, że chodzi
tu o napad na Bank Polski w Częstochowie.

W nocy z soboty na niedzielę dwoma samochodami Banku
Polskiego wyjechali urzędnicy banku do Częstochowy.

W domu przy ul. Marji Panny Nr 36, przylegającym do Banku
Polskiego, w mieszkaniu,
Silberman  (osobistość fikcyjna)

które w  śierpniu ub. r.
za odstępne w kwocie 10.000 zł.,

wynajął niejaki

znaleziono otwór o średnicy 1 metra.
W mieszkaniu była jedynie szafa Z ubraniami robotniczemi

i otomana z butlą acetylenu w ilości 2.000 Itr.
Kasiarze rozebrali ścianę domu i ścianę banku nie naruszając:

powierzchni i byli przygotowani w najdrobniejszych szczegółach do
dostania się do banku.

Gdy murarz, sprowadzony, uderzył drągiem w część nierozek-
ranej ściany, powstał otwór do archiwum, przylegającego do skarb-
ca banku.

W skarbcu przechowywano 15 miljonów złotych.
W związku z,powyższą aferą aresztowano* trzech znanych wła-

mywaczów Warszawskich, specjalistów od rozbijania kas:
Cichockiego, tak zw.Szpicbródkę, Marjana Brzezińskiego i Marjana
Piórkowskiego. Aresztowani przyznali się, że wydali na roboty przy-
gotowawcze 30 tysięcy. Włamanie miało być dokonane w tychdniach.

Sąd nad złodziejem w Watykanie.
CITTA DEL VATICANO. (Pat.)

Aresztowany ostatnio przez żan-
damów papieskich
który dopuścił się świętokradztwa
w Bazylice Św. Piotra, będzie są-
dzony przez trybunał papieski.
Pierwsze posiedzenie trybunału

złoczyńca,

odbędzie się w końcu. bieżącego
miesiąca w auli prowizorycznej,
gdyż. siedziba „trybunału nie zo-
stała dotychczas przygotowana.

Jak słychać, przygotowano od-
piewiednie togi dla sędziów i dla
adwokatów.

„Stanislawa |

Mostowa 1.
 

i «radosnej
10.0006 firm na

Według zestawień banków pry-
watnych w ciągu roku ubiegłego
na skutek niedotrzymania zobo-
wiązań, skreślonych zostało z list
firm, zasługujących na. kredyt,

Konsolidacja długu

PARYŻ, 27.1. (Pat). W sobotę
dnia 25 b. m. podpisany został w
Paryżu układ o konsolidacji pol-
skiego długu wojennego wzglę-
dem Francji. Układ ten ustala
wysokość długu na 1.897 miljo-
nów fr. franc., obejmując zarów-
no zasadniczą sumę długu, jak i
odsetki za czas ubiegły, aż do 15
kwietnia 1931 roku. Spłata długu
rozłożona jest na 62 raty roczne,
od roku 1931 do końca 1992, ro-
ku, przyczem Polska zyskała tak

MADRYT. (Pat.). Ukazał się tu
komunikat oficjalny, oznajmiają-
cy, że Primo de Rivera zwróci
się do wszystkich kapitanów ge-
neralnych armji i marynarki, do
szefa wojskowego w  Marokko,
„kierowników. żandarmerji,„karabi-
'nierów i inwalidów z prośbą o
wypowiedzenie się, czy dyktatura
zasługuje jeszcze na zaufanie
armji i narodu. W razie otrzy-
mania od, owiedzi negatywnej,
rząd, oparty na dyktaturze, poda

 

Skutki wadi życias
twórczości.»
„czarnej liście."

około 10.000 przedsiębiorstw. Sze-
reg banków, nauczonych smut-
nem doświadczeniem, wnosi na
czarną listę już po pierwszym
proteście. a

polskiego względem
Francji.

korzystne warunki obliczenia od-
setek bieżących, że wartość dzi-
siejsza przyszłych rat sprowadza
się do około połowy minimalnej
sumy długu. Skonsolidowany u-
kładem dług obejmuje koszty
utworzenia armji gen. Hallerai
dostaw materjałów wojskowych z
Francji dla Polski. W czasie woj-
ny z bolszewikami. Dług z tego
tytułu był ostatnim długiem pol-
skim, dotychczas nie skonsolido-
wanym.

Wątpliwości Primo de Rivery.
de Rivera wezwał wszystkie oso-
bistości, do których się zwrócił,
o udzielenie odpowiedzi natych-
miastowej.

(Charakterystycznem jest, że
dyktator hiszpański zwrócił się ze
swem zapytaniem wyłącznie do
przedstawicieli armji, najmniej
może powołanych do decydowa-
nia w tej sprawie,
tomiast ostentacyjnie całą lud-
ność cywilną, uniwersytety, zrze-
szenia społeczne, gospodarcze,

się natychmiast do dymisji. Primo, polityczne i t. p. Przyp. Red.).

W Angiji wzmaga się niepokój e Indie.
Agitacja za niepłaceniem podatków.

+ LONDYN (AW). Tutejsze koła
polityczne są poważnie zaniepo-
kojone. obecną sytuacją w” Ins
djach. Z naprężeniem oczekiwa-
na tu jest reakcja ludności na
ostatnie oświadczenie wicekróla
Indji, który w swych doniesie-
niach wskazuje na zaostrzenie
się sytuacji.
W Bombaju zwołano liczne

zgromadzenia, przyczem w wiel-
kiej ilości rozrzucono ulotki, do-
magające się pełnej niezawisło-

ści Indyj. (lotki stwierdzają, iż
Anglja wyniszczyla kraj swoją ra-

*bunkową gospodarką i wzywa
ludność Indyj do niepłacenia po-
datków. Równocześnie nacjonali-
ści Indyjscy na terenie całego
kraju prowadzą zakrojoną na
szeroką skalę akcję antyangiel-
ską, wzywając do bojkotu towa-
rów, niepłacenia podatków i bier-
nego oporu wobec władz angiel-
skich.

Targ c dawne kolonie niemieckie.
Rozmowa Tardieu'ego z Grandim.

LONDYN. Odbyła się tu pierw-
sza konferencja między Tardieu,
a włoskim ministrem spraw za-
granicznych _ Grandim, której
przedmiotem była kwestja roz-
dzielenia mandatów nad dawniej-
szemi  kolonjami niemieckiemi.
Grandi bardzo energicznie bronił
zapatrywania, że Włochy przy za-
wieraniu pokoju zostały skrzyw-

dzone i domagał się wyczerpują-
cej wymiany zdań co do nowe-
go podziału mandatów kolonijal-
nych, przez co możnaby stwo-
rzyć silną podstawę zbliżenia
francusko - włoskiego.

Tardieu bardzo się zajął tą
sprawą i oświadczył, iż rozpatrzy
ja dokładnie.

Wizyta austrjacka we Włoszech.
WIEDEŃ. (Pat.). Termin po-

dróży kanclerza AFustrji Schobera
do Rzymu ustalony został osta-
tecznie na dzień 3 lutego. Kanc-
lerzowi towarzyszyć będą: gene-
ralny sekretarz do spraw zagra-
nicznych Peter i szef sekcji
Schiller.
W czasie pobytu kanclerza w

Rzymie bawić tam będzie rów-
nież poseł włoski w Wiedniu
Auriti.

Podróż kanclerza do Berlina
nastąpi w dniu 20 lutego. Przed
tą podróżą odwiedzi kanclerza w
Wiedniu węgierski minister oświa-
ty hrabia Kleseisberg.

Całonocna waika komunistów z policją
w Hamburgu.

HAMBURG, 26.1.
tek zamierzali komuniści ham-
burscy urządzić t. zw. „pochód
głodowy" (Hungermarsch) przez
ulice miasta. Został on jednak
policyjnie zakazany. Hamburska
„Volkszeitung“ rozpisala się mimo
to w piątek w dalszym ciągu za
demonstracjami, co wywołało ten
skutek, że w nocy przyszło do
krwawych starć między policją a
komunistami. W piątek wieczo-
rem o godz. 8 przy ul. Jungiusstr.
grupa komunistów, licząca kilka-
set osób, napadła dwóch policjan-
tów, których zmaltretowano. Z
tłumu oddano kilka strzałów tak że
napadnięci w obronie własnej
użyć musieli broni palnej.

Napastnicy  rozpierzchli się,
gdy napadniętym nadeszła AB

W czwar- moc. Czy na skutek strzałów
został kto raniony, nie zdołano
stwierdzić. Po ukończonem ze-
braniu komunistycznem u Sabella,
zebrał się przy rynku, a szczegėl-
nie w dzielnicy „Gaengeviertel*,
ponownie tłum komunistów. Wkra-
czającą policję powitano gradem
butelek i innych przedmiotów.
Z różnych stron strzelano rów-
nież do policji. Policja zrobiła
użytek z gumowych pałek jak
również odstrzeliwując się w stro-
nę napastników. Manifestanci po-
gasili na ulicach latarnie. Ataki
na policję trwały przez całą noc
do rana. Wiele „osób zostało
aresztowanych, za dalszymi pro-
wodyrami wypadków „śledzi po-
licja.
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KLUB MŁODYCH
KOMUNIKAT.

Sekcja Sportowa Klubu Młodych ponowńie wzywa członków,
którzy nie wypełnili deklaracji, by się zgłosili do Sekretarjatu Klubu
(Dominikańska 4) we czwartek 30 b. m. pomiędzy 6-tą, a 8-mą wie-
czór,

zagraniczne o 50 proc. drożej.
niem miejsca o 25 proc. drożej.

terminowe umieszczeniee połoszeń.

pominął na-.

za granicę w zi.

   

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 60,

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem 6 łam 35 gr., w tekście 46 gr., za
tekstem 10 łam. 10 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej,

Ogłoszenia cyfrowe, skc mplikowane i z zastrzeże-
Administracja nie bierze a air gy za

Konto czekowe w P.K. O. Nė 80181.

: Skutki prohibicji.
NOWY JORK, 27.1. (Pat.) Pro-

hibicja obchodziła w tych dniach
5-lecie swego istnienia. Z tego
powodu, zarówno jej zwolennicy,
jak i przeciwnicy, wystąpili w
przemówieniach publicznych z
jednej strony za jej obroną, z
drugiej — z ostrem potępieniem.
W pismach ukazały się karyka-
tury, przekraczające jaskrawością
wszystko, co dotychczas w Ame-
ryce widziano w tej dziedzinie.
Prasa nowojorska ostro piętnuje
prohibicje.

„World” w długiej korespon-
dencji z Waszyngtonu stwierdza,
że prohibicja poszkodowała
dotychczas skarb Stanów Zje-

dnoczonych na 3i pół miljarda
dolarów, a mianowicie pół mil-
jarda na utrzymanie odpowied-
nich sił urzędniczych i 3 miljar-
dy stracone w qubryce dochodów
państwa. W ciągu ubiegłego
okresu 550 tys. osób zostało
aresztowanych, 230 tys. Ska-
zanych na więzienie, około
1000 ludzi zginęło, a 34 tys.
ludzi zmario na zatrucie złym
alkoholem. Zdaje się, że Stany
Zjednoczone doszły obecnie do
przesilenia w dziedzinie tego pro-
blemu społecznegoiże. ruch anty-
prohibicyjny, wzmagający się z
dnia na dzień, doprowadzi wresz-
cie do reformy.
    

 

Minister wyznań—bezwyznanicwcem
W odpowiedzi na zarzuty, pod-

niesione za n Agencją w prasie
i w Sejmie w sprawie konferencji
oświatowej w Łowiczu, na której
urzędnicy Min. W. R. i O.P. w
obecności p. Ministra Czerwiń-
skiego występowali nietylko prze-
ciwko Kościołowi katolickiemu,
ale nazywali wogóle Chrystjanizm
„religją rzymskich niewolników*
i nawoływali do zerwania z re-
ligją i tradycją chrześcijańską,
p. Minister. na komisji budżeto-
wej w Sejmie oświadczył: „Na
fachowej konferencji nie mogę
tak krępować wystąpień, aby ktoś
z niedokładnego może streszcze-
nia nie mógł później ukuć za-
rzutu”.

Wobec powyższego oświadcza-
my, że podane przez nas ustępy
z przemówień na konferencji
oświatowej w Łowiczu były ste-
nografowane i potwierdzone przez
świadków. «aden zresztą z wy-
mienionych urzędników nie wy-
stąpił ze sprostowaniem.

Coraz bardziej pogłębiające
się różnice pomiędzy Minister-
stwem Oświaty a społeczeństwem
polskiem na tle stosunku władz
szkolnych do nauki religji znaj-
dują swe uzasadnienie w wystą-
pieniach p. ministra: Czerwińskie-
go. W przemówieniu swojem w
Wilnie o wychowaniu młodego
pokolenia p. minister Czerwiński
pominął zupełnie pierwiastek re-

ligijny i rolę Kościoła w wycho-
waniu. Na komisji sejmowej z
dn. 17 b. m. p. minister powie-
dział, że niechętnie dotyka tego
zagadnienia i że „religla może
być w duszy człowieka wielkiem
oparciem i może go zbliżyć do
ideałów najwyższych".

Pierwszy raz zdarzyło się w
Polsce, że minister wyznań i
oświaty zajął stanowisko antywy-
znaniowe, wbrew temu, co Kon-
stytucja mówi o stosunku Pań-
stwa do Kościoła, i wbrew  przy-
jętym przez państwo podstawom
religijnego wychowania. Nic dziw-
nego, że wobec takiego stanowi-
ska ministra niektórzy podwład-
ni mu urzędnicy popisują się pu-
blicznie swemi atakami na Ko-
ściół, a nawet godzą w same
podstawy religji Chrystusowej.

O stosunku p. Ministra Czer-
wińskiego do religji w szkole
nówi dosyć jego polecenie dla
młodzieży szkolnej odczytów p.
J. Kaden-Bandrowskiego.. Mimo
protestów XX. Biskupów i społe-
czeństwa katolickiego p. Minister
dotychczas nie odwołał odczytów
pisarza, znanego ze swych anty-
katolickich i niemoralnych elu-
kubracyj. Tego rodzaju stan wy-
wołuje słuszne rozgoryczenie spo-
łeczeństwa katolickiego w stosun-
ku rządu, który toleruje politykę
wyznaniową i szkolną p. Ministra
Czerwińskiego.
 

 

1 państw Bałlyckici.
Dookoła podróży Naczelni-
ka Państwa estońskiego

do Polski.
Zapowiedziana podróż naczel-

nika państwa estońskiego do Pol-
ski jest w dalszym ciągu źródłem
niezadowolenia w Litwie i Łotwie.
Najpoczytniejsze pismo łotewskie
„Jaunakas Zinas* stara sięz do-
patrzeć niezadowolenia nawet w
Estonji. „Jaunakas Žinas“ podaje
z Talina, iż powodem likwidacji
miejscowego sowieckiego przed-
stawicielstwa handlowego jest
jakoby Polska orjentacja Estonji.
Pismo zaznacza, że podróż Strand-
manna w społeczeństwie estoń-
skiem nie jest popularna. Naro-
dowi podróż ta jest obojętna (!?)
i przyjmuje ją bez entuzjazmu.
Zupełnie odwrotnie było, gdy
prezydent udawał się do Łotwy,
Estonji i Szwecji.

To samo pismo podaje, iż
podczas swej podróży Strand-
mann odwiedzi prezydenta Łotwy
Zemgala w zamku ryskim. Prezy-
dent łotewski złoży mu rewizytę
podczas powrotnej podróży Strand-
manna z Warszawy—w jego po-
ciągu lub w poselstwie estoń-
skiem w Rydze.

W Rydze Sowiety częścio-
wo likwidują swe przed-
stawicielstwo handlowe.
Prasa łotewska donosi, iż rząd

sowiecki również postanowił zre-
organizować swe preėdė BAN

 

TTT

stwo handlowe w Rydze, cokol-
wiek je redukując. Niektóre urzę-
dy przedstawicielstwa handlowego
zostaną zlikwidowane.

Nowy poseł sowiecki
w Kownie.

Nowo zamianowany poseł so-
wiecki w Litwie p. Pietrowski
opuścił Talin. Pietrowski udaje się
do Moskwy, stamtąd zaś już
wprost do Kowna.

„Goigota Wilna".
„Liet. Aidas" podaje, iż wkrót-

ce ma się ukazać w druku wielka
książka o cierpieniacho
w okupowanej Litwie p.t. „Wil-
niaus Golgota" (Golgota Wilna).
Książka ma zawierać 500 str. i
przeszło 300 ilustracji.

Można sobie wyobrazić co to bę-
dzie za stek kłamstw i oszczerstw
pod adresem Polski.

Iiudnt Niadamości.
Śnieg w Medjolanie.
RZYM. (AW.) Dziś w Medjola-

nie spadł po raz pierwszy tej zi-
my śnieg, który padał cały dzień
i pod wieczór pokrył całe miasto.
—i)

  

 

Popierajcie Polską

Macierz Szkolną
WileAska 15—5.
   

   

nminikat Stronnictwa larodowepa
Przypominamy pp. członkom Zarządu Koła dzielnicowego „Za-

 

rzecze”, że dzisiaj o godz. 7-ej w lokalu Sekretarjatu, Dominikań-
ska 4, odbędzie się posiedzenie.

„Nojlepej s-<zqdza IE, KIO Kupuje p.d.r.
do>ry krajowy towar | nie przepłaca”.
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Zmiana ustroju państwowego, a dotych-
czasowe doświadczenie.
Wobec toczących się obecnie w komisji sejmowej ebrad nad

reformą konstytucji, forsowaną zwłaszcza bardzo gorąco przez sfery

rządowe, podajemy poniżej wstęp ze znakomitego dzieła prof, Stani-

sława Grabskiego p. t. „Państwo Narodowe”.

Nie ma żadnej dziś u nas
warstwy narodu—naprawdę zado-
wolonej z istniejącej Konstytucji
Rzplitej.

A jednak im silniej rząd do-
maga się, by Sejm Konstytucję
naprawił, im wyraźniej daje do
zrozumienia, że w razie, gdyby
Sejm okazał się niezdolnym do
przeprowadzenia należytej zmiany
ustroju państwa — to ją rządzący
obóz przeprowadzi drogą zama-
chu — tem bardziej jednoczy się
cały Sejm w opozycji przeciwko
rządowi i tem silniejszy. Opozycja
jego, znajduje oddźwięk w całem
społeczeństwie.

Nięma więc wzajemnego zro-
zumiehia między rządzącemi dziś
kołami a ogółem narodu.

A nie ma go—bo rząd posta-
wił całe zagadnienie zmiany ustro-
ju państwowego” na zasadniczo
fałszywym gruncie: sprzecznej
z odwieczną polską myślą histo-
ryczną i z doświadczeniem ostat-
nich dziesięciu lat doktryny.

Jest to doktryna krakowskich
konserwatystów - stańczyków, wy-
jaśniająca upadek Rzplitej w okre-
sie królów obieralnych słabością
władzy wykonawczej, skrępowanej
przez nadmierne prawa sejmów
i sejmików.

oktrynę tę wszakże zrodziła
nie objektywna analiza faktów
historycznych — jeno płynąca z
niewoli niewiara w naród.

Boć nie Sejmy rozsprzęgaly
Rzplitę — lecz, wręcz odwrotnie,
zrywanie Sejmów.

A zrywali Sejmy ci—co rozpo-
rządzali siłą wykonawczą nadwor-
nych milicyj i spitych zaścianków
szlacheckich.
_ | odrodzenie narodu, które
dało nam Konstytucję 3-go Maja
i powstanie Košciuszkowskie i
Legjony Dąbrowskiego, które
sprawiły, że choć upadła Rzpiita,
Polska nie umarła iecz odrodziła
się po stuletniej przeszło niewoli
do nowego bytu niepodległego—
rozpoczęło się nie od ogranicze-
nia praw Sejmu czteroletniego
na rzecz króla Stanisława Augu-
sta czy hetmana Branickiego,
lecz od zabezpieczenia Sejmu
przed zerwaniem ze strony jur-
gieltników tych czy innych ob-
cych dworów i zaprzedanych im
królewiąt, a narodu przed mało-
dusznością króla, oglaszejąc Sejm,
konfederacją.

Nie ma w całej naszej tra-
dycji historycznej nigdzie apote-
ozy samowładztwa, czy choćby
najlżejszej doń tęsknoty.

Wręcz przeciwnie, świętym
naród uznał biskupa Stanisława,
stojącego w obronie prawa prze-
ciwko samowoli monarszej.

I nazwał Wielkim Kazimierza—
za usilne i skuteczne dążenie do
skrępowania samowoli możnych
mocą prawa.

Wielkim też kanclerzem na-
zwała potomność Jana Zamoj-
skiego — bo stał bezwzględnie
w obronie prawa zarówno prze-
ciwko bucie magnackiej Zborow-
skiego, jak i idącemu do Polski
z Maksymiljanem absolutyzmowi
monarszemu.

Najgenjalniejszy z naszych my-
ślicieli-pisarzy społeczno-politycz-
nych XVIII i XIX w. Stanisław Sta-
szic — nazwał naród „jednością
moralną”.

I całe dzieje półtorawiekowych
walk narodu polskiego o odzyska-
nie utraconej niepodległości pań-
stwowej — to olbrzymia suma
prac i ofiar dla umocnienia tej
jedności moralnej, aż wreszcie i
chłop, i robotnik, i mieszczanin,
i ziemianin polski, postawił po
nad swe osobiste, stanowe i kla-
sowe dążenia, Polskę.

A gdy to się stalo, gdy Po!-
ska odzyskała niepodległość —
bo cały naród, bez różnicy za-
możności, zawodu, klasy spo-
łecznej, wykształcenia swych
członków, poczuł się odpowie-
dzialnym za przyszłość Ojczyzny—
żąda się odeń, by zrzekł się tej
odpowiedzialności na rzecz jednej
tylko jednostki, którą wybierać
będzie wespół z zamieszkującymi
Polskę jej wrógami: ukraińcami,
sjonistami, litwinami, niemcami.

Bo rzekomo jest on „narodem
idjotów”.

Ale najbrutalniejsze wymyśla-
nia nie zmienią faktów. A faktem
jest, że naród polski zbiorowym
wysiłkiem szeregu swych poko-
leń nie dał odebrać sobie swej
mowy, swej ziemi, swej myśli
historycznej trzem najpotęžniej-
szem monarchjom Europy iże
monarchje te się rozpadły — a
Polska odzyskała wolność.

Nie była więc idjotyczna po-
lityka polskiego narodu w czasie
niewoli.

A któż nią kierował: jakiž to
ród wskazywał Polsce drogi walki
i pracy, jaki to szereg „zbaw-
czych jednostek" wiódł naród do
wolności, wbrew jego nierozu-
mowi.

Wybierał sobie naród paro-
krotnie dyktatorów. Byli też lu-
dzie, co mu się sami na dykta-
torów narzucali. Ale po za jed-
nym j ym Kościuszką—dziw-
nie nie udawali się ci wszyscy
dyktatorzy wybrani, czy samo-

* Czyż on sam nie

zwańcy. Nie udali się Chłopicki,
ani Skrzynecki, ani Wielopolski,
ani Mierosławski, ani Langiewicz.

A i dawniej, gdyśmy wybierali
sobie królów, po za Batorymi
Sobieskim —- nie udali się nam
elekci ani Zygmunt III, ani Jan
Kazimierz, ani Michał  Korybut,
ani Sasi, ani Stanisław August.

Więc skąd ma się wziąć w
narodzie naszym konieczna dla
oddania pełni władzy Prezyden-
towi Rzplitej wiara, że w przy-
szłości wybierany będzie zawsze
na Prezydenta mąż najlepszy, a
do Sejmów wybierani będą zaw-
sze ludzie najgorsi?

| któż to stawia dziś to żąda-
nie narodowi — złożenia całej
odpowiedzialności za przyszłość
Ojczyzna w ręce jednostki?

Ci właśnie, co się cały czas
wojny światowej mylili, co sprzę-
gali sprawę polską ze zwycięstwem
państw centralnych, przed któ-
rych katastrofalnym aktywizmem
ochronił Polskę tylko bierny od-
pór narodowego ogółu, z pośród
których najlepsi zakończyli swą
orjentację w pruskich więzieniach
i zostali z nich uwolnieni dopiero
dzięki zwycięstwu państw sprzy-
mierzonych i tak bardzo przez
nich znienawidzonego Komitetu
Narodowego.

Ale jest przecie „niesiawnej
pamięci* Sejm  (Ustawodawczy.

jest dostatecz-
nem ostrzeženiem przed rządami

parlamentarnemi?
Można go jeszcze bardziej zo-

hydzającemi „słowami nazwać.
Nie ma go jużź—więc się bronić
nie będzie.

Ale znów nie zmieni to fak-
tów.

A faktem jest, że nie Sejmu
lecz Naczelnika Państwa pomy-
słami były: terytorjalna autono-
mja Małopolski Wschodniej i od-
danie Wilna Litwie, wzamian za
fikcyjną federację i rozbudowa
szkolnictwa białoruskiego i ukraiń-
skiego na kresach wschodnich i
tworzenie siłą polskiego oręża
Ukrainy dla Petlury i nieszczęsna
wyprawa na Kijów, a decyzją Sej-
mu było włączenie ziemi wileń-
skiej do Polski i jednolity z resz-
tą państwa ustrój województw
wschodnich i zawieszenie wszel-
kich walk partyjnych wobec na-
jazdu bolszewickiego i złączenie
się wszystkich stronnictw w Ra-
dzie Obrony Państwa. Faktem
jest też również, że wszystkie
niemal kryzysy gabinetowe w
czasie Sejmu ustawodawczego
wywoływał nie Sejm lecz Naczel-
nik Państwa.

Trzy lata temu, gdy ogó! spo-
łeczeństwa odczuwał, że obecny
ustrój państwowy nie zapewnia
Polsce pełnego rozwoju jej sił
twórczych, ale nie zdawał sobie
sprawy, gdzie jest główne Źródło
niedomagań naszego życia pań-
stwowego—można było całą za
niedomagania te  odpowiedzial-
ność zrzucać na sejmowladztwo.

Ale vo trzech latach rządów,
jawnie lekceważących Sejm i Se-
nat, opinja publiczna za wyniki
tych rządów czyni odpowiedzial-
ną wyłącznie już władzę wyko-
nawczą. A wyniki te są: wzrost
odłużenia Polski o 1,800 miljo-
nów, sięgające 100 miljonów mie-
sięcznie protesty wekslowe,,po-
niżająca kontrola międzynarodo-
wej finansjery, nad całą naszą
polityką ekondmiiczno-skarbową,
pondwne wyprowadzenie na fo-
rum Ligi Narodów definitywnie
już załatwionej poprzednio spra-
wy litewskich pretensyj do Wil-
na, zlekceważenie Polski w Ha-
dze,  s,rawozdania Najwyższej
Izby Kontroli, stwierdzające nie-
bywałą nigdy dotychczas ilość
nielegalnych i szkodliwych wy-
datków ze skarbu państwa.

Były błędy i niedomagania
naszej olityki państwowej za
czasów drugiego Sejmu, rządów
gen. Sikorskiego, Witosa, Włady-
sława Grabskiego, Skrzyńskiego.
Rie były też i duże wówczas dla
Polski zyski: uznanie iniędzynaro-
dowe naszej granicy wschodniej
i wschodnio-północnej, przełama-
nie inflacji markowej i stworze-
nie Banku Polskiego, wybór Pol-
ski do Rady Ligi Narodów, za
pewnienie ponownego jej do niej
wyboru.
W ciągu zaś ostatnich trzech

lat—wiele tylko było hałaśliwej
reklamy „radosnej twórczości”,
zawsze i wszędzie smutno się
dła Polski kończącej.

Jedynym naprawdę w tyn
"czasie sukcesem—ale nie polity-
ki rządowej, jeno inicjatywy i
pracy społecznej — była wystawa
poznańska.

Po takim wyniku trzechlet-
nich rządów personalnych—żąda-
nie utrwalenia ich przez zmianę
Ko stytucji, odbierającą sejmowi
wszelki realny wpływ na politykę
państwową i skupiającą pełnię
faktycznej pilių w ręku jedynie
Prezydenta Rzplitej — musi się
spotykać z powszechnym w na-
rodzie odporem.

I odporutego adne już grož-
by nie przełamią. Bo w Polsce
groźby krótko tylko skutkują.

Obecna ofensywa pulkowni-
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Z prasy.
Groźby pod adresem Sejmu.

Sanacyjny „Karjer Poranny"
atakuje większość opozycyjną Sej-
mu z powodu skreślenia fundu-
szów dyspozycyjnych pp. mini-
strów spraw wojskowych, we-
wnętrznych i zagranicznych. Pi-
smo sugeruje czytelnikom, iż gro-
zi to rozpętaniem znowu walki
rządu z Sejmem i pisze:

„Już wczorajsze opuszczenie przez
p. Zaleskiego komisji niezwłocznie pc
wyniku głosowania i udania się natych-
miast do pałacu namiestnikowskiego,
gdzie odbyła się półgodzinna narada
marszałka Piłsudskiego, premjera prof.
Bartla i ministra Zaleskiego, świadczą,
że p. Zaleski bierze zupełnie poważnie
całą sprawę, do tego stopnia poważnie,
że nie czuje się już chyba upoważźnio-
ny do udzielenia zapowiedzianych na
dzień 31 b. m. wyjaśnień politycznych
w komisji spraw zagranicznych.

Jak się zapatruja na szykany opo-
zycji pozostali trzej z wymienionych
czterech ministrów — dotychczas nie
wiadomo, jednak półtoragodzinna połu-
dniowa rozmowa wczorajsza marszałka
Piłsudskiego z prezesem rady mini-
strów i pewne wtórne symptomy na-
stępstw tej rozmowy świadczyć się zda-

ją, iż dotychczasowy optymizm kół rzą-
dowych o możliwość lojalnej współpra-
cy z sejmem jest zachwiany“.

„Kurjer Poranny" dowodzi da-
lej, że sejni, poruszając projekt
ustawy o czystości wyborów, li-
czy się z możliwością rozwiąza*
nia parlamentu.

Daniel w Iwiej jamie.
„ABC” podaje następujące,

charakterystyczne urywki z dy-
skusji w komisji budżetowej nad
preliminarzem Min. Spr. Wojsko-
wych:

„Ministra Spraw Wojskowych re-
prezentował gen. Daniel Konarzewski,
ponieważ atakowano go z różnych stron,
ktoś zauważył dowcipnie.

— Daniel wpadł do Iwiej jamy.
Gen. Konarzewski, który jak

wiadomo nie jest wybitnym mówcą,

podczasdjskuaji nad zapomogami dla
oficerów, oświadczył:

Zapomogi dla oficerów są nie-
zmiernie ważne, bo w razie śmierci

oficera pozwalają mu wyjść z ciężkiego

połeżenia..'*
Przykre...
Przy omawianiu masowych przeno-

szeń oficerów w stan spoczynku, gen.

Konarzewski przyznał posłowi Stefano-

wi Dąbrowskiemu, że usunięte wielu

oficerów zasłużonych i fachowych, któ-

rzy dobrze służyli Ojczyźnie.
P.S. Dąbrowski. — Ależ p. mi

nistrze! Oni chcieli w dalszym ciągu
służyć Ojczyźnie. W okresie pomajo-
wym usunięto połowę majorów.

Gen. Konarzewski — Nie..
Prawie połowę.

Dobry żart, tynfa wart.
Na zakończenie dzisiejszego

przeglądu prasowego nieco hu-
moru. „Nasz Przegląd” proponu-
je przeprowadzenie reformy te-
atralnej i wprowadzenie szeregu,
nowych sztuk w nowej całkowi-
cie i oryginalnej obsadzie.

„Opowieści Hoffmana" z p. Bartlem
w głównej roli.

„Niespodzianka” reżyserowana
przez.., no chyba tego nie trzeba już

mówić. Obsada — nieujawniona na afi-
szu; to też będzie niespodzianka.

„Książe małżonek* — role główne

obejmą p. Józewski i p. Pieracki, albo
p. Dutkiewicz i p- Sieczkowski.

„Rywale“. Wszystkie role obsadzo-
ne przez czionków B. B., statystów wy-
ślą, konserwatyści.

Pozatem przewiduje się wystawie-
nie w najbliższej przyszłości: „Kresu

wędrówki” z p. p. Miedzińskim i Jaro-
szewiczem, Edźerującego emeryta" (tu

mamy straszny nawał kandydatów),

„Rewizora“ z członkami magistratu war-

szawskiego, „Niepoprawnych* z p. p.

Switalskim. Kocem i wielu innemi wy-
bitnemi siłami, „Króla* z p. Mackiewi-

czem. „Pary, nie pary" z przywódcami

centrolewu i członkami rządu, „Zaczaro-
wanego koła” z członkami Koła Żydow-

wyjście.

skiego, no i, oczywiście, „Wielkiego
kramu*, którego obsady łatwo się do-

myśleć.
Pójdą także:
„Cudu mniemanego“ z całym rzą-

dem p. Bartla w rolach głównych, „To,
co najważniejsze" w wykonaniu Sejmu,
Komisji budżetowej, „Dwaj Panowie B.*
z pos. Sanojcą i pos. Radziwiłłem.

„Nasz Przegląd" zapewnia, iż
publiczność będzie waliła do te-
atru — „drzwiamy i oknamy“.

 

Adwokaci nie chcą p. Cara.
Protesty przeciwko przyjęciu do palestry.

„Gazeta Warszawska* donosi:
Rada Adwokacka w  Warsza-

wie otrzymała od grona adwoka*
tów umotywowany protest prze-
ciwko przyjmowaniu do palestry
adwokatury St. Cara, b. ministra
sprawiedliwości.

(Postanowiła ona nie przyj-
mować p. Cara w poczet swych
członków odrazu (jak to się nie-
kiedy praktykuje) lecz w trybie
zwykłym t. zn. przez wywieszenie
nazwiska kandydata w Radzie
Adwokackiej na przeciąg miesią-
ca, aby poszczególni jej człon-
kowie mogli wysunąć ewentualne
zarzuty).
W tej sprawie wystosowano

takie pismo:
Radzie Adwokackiej zostało

złożone podanie pana Stanisława
Cara o wpisanie go na listę ad-
wokatów.

Podanie powyższe zmusza nas
do następującego oświadczenia:
Pan Stanisław Car był do nie-
dawna ministrem sprawiedliwości,
czyli tym ministrem, którego spe-
cjalnej pieczy została powierzona
ochrona prawa w Polsce, które-
go największą troskę winno było
być krzewienie praworządności w
Polsce, którego wreszcie więcej
niż innych ministrów obowiązy-
wały słowa przysięgi dla mini-
strów: „przepisów prawa strzec
będą niezlomnie“.

Niestety z wielką szkodą dla
Polski pan Car na stanowiskach
wice-ministra i ministra sprawied-
liwości nietylko nie dopełnił obo-
wiązków stróża prawa, lecz w cią-
gu trzechletnich swych rządów
systematycznie przyczyniał się do
niszczenia autorytetu prawa w
Polsce.

1. Pan Car był głównym pro-
motoremtych artykułów Rozpo-
rządzenia Prezydenta z dn. 6-go
lutego 1928 r., które wbrew prze-
pisom Konstytucji (art. 78) usu-
nęły z naszego ustroju sądowego
zasadę nieusuwalności sędziow-
skiej i tem samem podwažyly
niezawisłość sądów naszych, bez
której praworządność w państwie
jest nie do pomyślenia. ;

2. Pan Car wszelkiemi sposo-
bami uzależniał sędziów cd wła-
PE
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dzy wykonawczej, a mając tę
władzę w ręku, w myśl słynnej
odezwy, do sędziów „Juste judi-
cate, nam Ego justitias vestras
judicabo”, usuwał najlepszych sę-
dziów, którzy sądzili nie według
jego „sprawiedliwości” (A. Mogil-
nickiego, J. Kondratowłcza i in-
nych) i tem usunięciem terory-

, zował sędziów pozostałych.
3 Pan Car był bezczynny wo-

bec groźnych i niepokojących
społeczeństwo przestępstw, jak
znęcanie się nad porwanymi i wy-
wiezionymi na krańce miasta,
dziennikarzami Mostowiczem i No-
waczyńskim, jak napaść na Zdzie-
chowskiego, jak tajemnicze zni-
knięcie więzionego generała Za-
górskiego. f

4. Pan Car nie ogłosił w
„Dzienniku Ustaw” uchwały sej-
mowej z dn. 19 września 1927 r.
item samem utrzymywał w mo-
cy Rozporządzenie Prezydenta z
dn. 10 maja 1927 r., które znosi-
ło zagwarantowaną przez Konsty-
sucję (art. 105) wolność prasy i
hamowało rozwój sumienia naro-
dowego.

5. Pan Car wbrew przepisowi
art. 16 ordynacji wyborczej przy-
jał stanowisko generalnego komi-
sarza wyborczego i tym gorszą-
cym postępkiem zachęcał innych
do łamania prawa w Polsce.

Czyny powyższe wymownie
świadczą, że w służbie publicznej
pana Cara prawo nie było mu
gwiazdą przewodnią.

Te cechy charakteru i umy-
słu pana Cara dyskwalifikują go
jako kandydata na adwokata
„rzecznika prawa i słuszności”
obowiązanego „nie dawać rady i
pomocy przeciw prawu”.

Wobec powyższego sprzeci-
wiamy się , przyjęciu pana Stani-
sława Cara-w poczet adwokatów
w Polsce.

Warszawa, dn.
1930 roku.

Pod powyższym protestem wi-
dniejekilkadziesiąt podpisów ad-
wokatów, bez względu na prze-
konania ideowe. A nie jest to
protest odosobniony. Do Rady
Adwokackiej wpływa cały szereg
innych protestów.

ZEEPEL

29 stycznia

O nasze ziemie wschodnie.
„Na Dobie*, organ tygodniowy ziemiaństwa konserwatywnego,

nie należąc: jo do sanacji, poświęca zagadnieniu naszych ziem wscho-
dnich m p. t, „Zwycięstwo absurdu", który przytaczamy częścio-

late,wo, nie
tego, że znane prawd

go, że zawiera jakieś nowe, nieznane szczegóły, lecz dla
trzeba u nas powłarzać dopóty, dopóki na

wzór owej stale spadającej kropli, nie przedrążą głazu naszego doktry-
nierstw i krótkowidztwa politycznego. A

Mianowanie p. Józewskiego,
wojewody wołyńskiego, ministrem
spraw wewnętrznych, powinno
uczynić znowu aktualną kwestję
stosunków, panujących w naszych
województwach wschodnich, oraz
sprawę polityki wobec mniejszości
narodowych, P. Józewski, jak wia-
domo, uosabia pewien określony
kierunek w tej dziedzinie, byłoby
więc dobrze, aby usłyszał, co o
tym kierunku myśli i sądzi
ogromna większość społeczeństwa

polskiego. Byliśmy przekonani,że
stanie się to w komisji budżeto-
wej podczas dyskusji nad preli-
minarzem ministerjum spraw we-
wnętrznych. Niestety, komisja za-
niedbała tego uczynić, Widocznie
radośćz ustąpienia gen. Sklad-
kowskiego była tak silna, że za-
pomniano poruszyć i wszechstron-
nie oświetlić kwestję, która dla
państwa posiada pierwszorzędne
znaczenie.

Miejmy nadzieję, że zaniedba-

 

kowsko-konserwatywna na paria-
mentarny ustrój Polski jest prze-
mijającym epizodem bieżącego
naszego życia politycznego. Dróg
dziejowego rozwoju Polski nie
wytyczy ona, ani ich nie zmieni.

Bo nie z historycznej myśli, nie
z dążenia narodu do pełni swej
cywilizacyjnej twórczości i swej
mocarstwowej potęgi— powstała
ona, jeno z taktycznych potrzeb
rządzącej koterji.

b

nie to nie powtórzy się na ple-
num sejmu, gdy wejdzie na po-
rządek obrad budżet ministerjum
spraw wewnętrznych. Zanim to
jednak nastąpi, pragniemy już
teraz poświęcić tej sprawie nieco
uwagi.

Sytuacja w Małopolsce Wschod-
niej i na Wołyniu, jeśli ujimiemy
ją zwięźle i krótko, przedstawia
się w ten sposób, że polski stan *
posiadania kurczy się tam i cofa,
gdy natomiast rozszerzają sięi
potężnieją wpływy ukraińskie,
przenikając nawet na Polesie,
gdzie ukraińcy stanowili i stano-
wią dotąd nieznaczny odsetek
ludności. Wpływy te rosną w
niezwykle szybkiem tempie, gdy
jednocześnie w tem semem tem-
pie zanikają wpływy polskie. W
oczach przerażonej i. zaniepoko-
jowej w najwyższym stopniu
miejscowej ludńości polskiej odby-
wa się proces, którego nie prze-
widziała, bo nie mogła go prze-
widzieć w latach niewoli, przed
powstaniem państwa polskiego.
A gdy znalazła się w granicach
tego państwa, tem mniej mogła
przypuszczać, że utrzymywana z
takim trudem, energją ipoświę-
ceniem polskość na kresach zacz-
nie zanikać w państwie polskiem.
Był to zbyt wielki absurd, aby
mógł przyjść komu do głowy.

A jednak ten absurd stał się
rzeczywistością, która doszła do
skutku przy pomocy władz pol-
skich. - >

Widzimy tam takie zjawisko,
że polski aparat państwowy za-
miast popierać polskość w woje-
wództwach  wschódnich, która
stanowi i stanowić będzie zawsze
główną podstawę państwowości
polskiej, nietylko nie czyni tego,
ale nawet niechętnem okiem
patrzy na wysiłki jednostek i zrze-
szeń, pracujących nad utrzyma-
niem polskości i usiiujących osła-
bić ujemne skutki polityki, której
katastrofalne następstwa możemy
odczuć w każdej chwili, nawet w
niedalekiej przyszłości.
GNad osłabieniem / polskości w

tych dzielnicach pracuje reforma
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rolna, system podatkowy, polity-
ka szkolna i działalność staro-
stów, z których każdy robi „wiel- ,
ką mocarstwową Polskę” kosztem
państwa polskiego; każdy z nich
„pracuje dla przyszłości", nie wi-
dząc, że wskutek tej polityki co-
raz niepewniejszą staje się te-
raźniejszość, bo ludność polska
albo ucieka, albo ukrainizuje się,
albo, zniechęcona i zrozpaczona
tem, co się koło niej dzieje, za-
myka się w sobie i przestaje być
tym czynnikiem aktywnym i twór-
czym, którym zawsze była i któ-
rym powinna pozostać dla dobra
państwa.

Obraz, który nakreśliliśmy po-
wyżej, nie jest wcale orzewodij:
ny. Nie jest także dokładny, bo
daje tylko ogólne tło, nie wdając
się w szczegóły. Niemniej jed-
nak powinien wystarczyć, aby
móc odtworzyć sobie sytuację,
w jakiej znajduje się polskość w
województwach wschodnich, sy-
tuację, której absurdalności nie
zrozumie nikt rozumujący logicz-
nie, sytuację, która doprowadziła

"do tego, że polski stan posiada-
nia był tam przed wojną, w pań-
stwach obcych, o wiele silniejszy
aniżeli teraz w państwie polskiem.

Gdy wszystkie państwa nie
szczędzą największych wysiłków,
aby wszędzie wzmóc element
państwowo-twórczy, na który
zawsze będą mogły liczyć,w pań-
stwie polskierm robi się co inne-
go: element ten toleruje się za-
ledwie, natomiast specjalną opie-
ką otacza się różne tendencje,
jeżeli nie zawsze antypaństwowe,
to w każdym razie rzadko kiedy
idące po linji interesów państwa
polskiego.
 

 

L rajl bolszewickiego.
Za portret cara.

„Wieczerniaja Moskwa* dono-
si, że sąd sowiecki w Twerze,
skazał włościanina Kuźniecowa na
trzy lata więzienia. Milicja sowie-
cka znalazła przed paru tygodnia-
mi w mieszkaniu Kuźniecowa por-
tret cara Mikołaja, wiszący na
ścianie, co posłużyło za podstawę
aktu oskarżenia o agitację prze-
ciwsowiecką.

Serja procesów politycz-
nych.

W pierwszej połowie lutego
rozpoczyna się w Unji sowieckiej
serja głośnych procesów polity-
cznych na tle ruchów separaty-
stycznych.
W Moskwie rozpocznie się

proces tajnej organizacji tatar-
skiej „Turan”. W Mińsku Litew-
skim sąd ma rozpatrywać sprawę
grupy białoruskich działaczy na-
rodowych na czele z Łastowskim,
w Charkowie odbędzie się proces
44 działaczy ukraińskich na czele
z prof. Jefremowem i biskupem
Czechowskim.

Cziczerin jedzie na kurację.
Stan zdrowia Cziczerina, ba-

wiącego obecnie w Moskwie, uległ
znacznemu pogorszeniu. Choroba
jest tak groźną, iż rząd sowiecki,
który dotychczas nie chciał udzie-
lić Cziczerinowi pozwolenia na
wyjazd zagranicę, obecnie, jak
słychać, ma się zgodzić na jego
wyjazd do Wiesbadenu.

Stalin grozi „kułakom”.
„Krasnaja Zwiezda* ogłasza

nowy artykuł Stalina o agrarnej
polityce Sowietów. Stalin stwier-
dza, że od roku 1929 rozpoczyna
się nowy kurs polityczny rządu
sowieckiego wobec zamożnej war-
stwy włościan (t. zw. kułaków).
Przed rokiem 1929, rząd sowiecki
dążył do zniszczenia zamożnych
włościan, przez nakładanie wyso-
kich podatków i rozmaite ograni-
czenia. Polityka ta jednakże nie
była skuteczną, ponieważ kapita-
listyczne elementy na wsi okaza-
ły bardzo silny opór. Wobec tego
w roku 1929 zaszła potrzeba za-
ostrzenia kursu politycznego wo-
bec bogatych włościan. Celem tej
polityki, jest ostatęczne złamanie
oporu klasy bogatych włościan
(kułaków), oraz pozbawienie jej
źródła egzystencji i rozwoju.
Osiągnięcie tego celu — zdaniem
Stalina — ostatecznie ustabilizuje
ustrój komunistyczny.

* Artykuł Stalina świadczy, że
polityka sowiecka, uprawiana w:
ciągu 12 lat w kierunku zniszcze-
nia zamożnej klasy włościańskiej,
która rozporządza 5 miljonami
gospodarstw, załaniała się i przy*
niosła negatywne wyniki.

Znowu „czistka”.
Z Moskwy donoszą: Ostatnio

nastąpiły znowu znaczniejsze
zmiany personalne na naczelnych
stanowiskach w rządzie sowiec-
kim. Zwolniony mianowicie zo-
stał, jakoby na własną prośbę, a
według krążących: pogłosek, z
powodu hołdowania prawym ten-
dencjom, wieloletni komisarz lu-

dowy dła zdrowia publicznego
Siemaszko. Jego miejsce zajął
doktor medycyny _Władimirskij.
Pozatem przed dwoma dniami
jednym dekretem zwolniono 4
członków kolegjum komisarjatu
handlu zagranicznego, mianowi-
cie: Szlefera, Haneckiego, Man-
czewa i Platonowa. Jest to po-
dobno  początek gruntownej
„Czystki”, która ma objąć nie
tylko centralne biuro ludowego
kommisarjatu handlu, lecz wszystkie
sowieckie placówki handlowe za-
granicą.

GD ADMINISTRACJI

czas odnowić prenumeratę

na miesiąc L U TY.

li 1piakłabolntowidieg.
Otrzymaliśmy ed jednego na-

szych czytelników list pisany z Rosji
sowieckiej. pz go bez żad-
nych zmian. Dosłownie tak jak jest
pisany. Opuszczamy naturalnie na-
zwisko i miejscowość. List te jest
tak wymownem oskarżeniem ustro-
ju sowieckiego, że mówi więcej niż
długie rozumowane artykuły.

Szanownemu Pietru

Winszuemy was nowym rokim
Bożym narodzieniem szczęściem
zyciem i zdrowiem. Szęsliwy te
ludzi i bracia poliacy kturzy po-
wracali do polskiej ziemi przy-
jemno wasze słówko że wy mo-
dlilisie naroratych, i patrzyli na
obraz matki boskiej ostrobram-
skiej my katolicy trzy liata nie
byli wspowiedzi żyjemy gorzej

    

  
  

bydia, nie ma żadnego księdza
wszystkich wigdzieniu siedzą.
Swięci ojcowie w otchlaniach
cztery tysiący liat oczekiwali zba-
wicielia Chrystusa puku ich wy-
bawił. A którz nas zbawi i od
kupi Ameń. unas niema swięta
niema Boga niema wiary prze-
padli mi nasze dzici my cierpie-
my wielkiego głodu kto niema
pieczęci nic nie kópi ni odzienia
ni obuwi ni cókru, biada tym
chrześcijanam który wierzący w
Boga liucyper zamknuł wszystko
i co raz gorżej do wiosny nie do
żyjemy będzie wielki głod. Zbo-
rza jest wszystko od gospodarza
otobrane sgonią do komuny głod-
ny lód wygoniają z domu zabie-
rają bydło świni koni chlieb i
wszystko co jest w domu. Czy-
tajcie pismo swięte. Sw. Heronim
powiada będą nieznosne szyder-
stwo wydzierstwo z nędznych
chrześcijan widerstwo utrapienia
oszukania podwodzenia mordo-
wanie płacz narzekania to się u
nas dzieje. Przykłada kowałek ga-
zety co się robi nad popamii
cerkwiami i kościołami od ko*
liegi ukraina
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Gdzie i jak obraduje londyńska konferencja
rozbrojeniowa?

Pierwsze wrażenia z konierencji londyńskiej.— Siedziba obrad

w krółewskim pałacu St James. — Historja i rola sal pałaco-

wych.—Pierwszy dowcip na temat konferencji. —Niemiły przy-
padek delegatów japońskich—Nieudała inicjatywa niemiecka—

Niezbyt różowe horoskopy.

(Własna służba korespondencyjna)

Londyn w styczniu.
Wielka konferencja rozbroje-

niowa, otwarta w Londynie, otrzy-
mała na swą siedzibę jeden z
najwspanialszych gmachów lon-
dyńskich — pałac królewski Sant
James (św. Jakób). Oficjalne
otwarcie konferencji odbyło się
wprawdzie w „królewskiej galerji”
Izby lordów—na właściwe jednak
obrady przeznaczone zostały ro-
zlegie sale pałacu Sant James.
Tu, w zacisznych, i antycznych
komnatach, toczą się narady po-
szczególnych rzeczoznawców. Tu
w wielkiej sali tronowej odbywa
ją się plenarne posiedzenia kon-
ferencji rozbrojeniowej. Tu wresz-
cie przeznaczone zostały specjal-
ne pokoje dla licznych szeregów
dziennikarzy, przybyłych ze wszy-
stkich niemal ważniejszych stolic
światowych.

Pałac Sant James jest jednym
z najstarszych budynków londyń-
skich. Od roku 1532 mieściła się
tu oficjalna rezydencja królów
angielskich i dopiero w roku
1809 — po katastrofalnym poża-
rze, który zniszczył część zam-
ku — przeniosła się rodzina kró-
lewska do pałacu „Buckingham*.
Mimo to jednak, pozostał Sant
James siedzibą królewską —i do
dziś dnia nosi angielski dwór kró-
lewski oficjalną nazwę: „The
Court of St. James*. Do tej pory
również pozostał zwyczaj, że z
balkonu sali tronowej w pałacu
St. James ogłasza się zawsze
najważniejsze wydarzenia. | tak
naprzykład w roku 1919 ogłoszo-
no stąd oficjalnie zawarcie trak-
tatu pokojowego pomiędzy mo-
carstwami koalicyjnemi a Niem-
cami. W sali tronowej w St. Ja-
mes przyjmuje również król an-
gielski wszystkich zagranicznych
dyplomatów, akredytowanych w
Londynie. Mianowany niedawno
ambasador rządu polskiego, mi-
nister Skirmunt złożył też tutaj
nowe swe listy uwierzytelniające.

Oczywiście w związku z kon-
ferencją rozbrojeniową—nastąpiły
w pałacu w Sant James bardzo
liczne zmiany. Poszczególne sale
zostały przystosowane do potrzeb
konferencyjnych —*i zmieniły
gruntownie swój wygląd. W miej-
sce starych, antycznych mebli —
wprowadzono maszyny do pisa-
nia, biurka, szafy biblioteczne —
słowem cały. nowoczesny-maga-
zyn biurowy. ! nic dziwnego.
Wszakże wedle dotychczasowych
obliczeń trwać mają obrady roz-
brojeniowe, najmniej dwa — do
trzech miesięcy!

Z dawnych urządzeń w pała-
cu St. James—pozostały jedynie
liczne gatunki starożytnej broni,
—która obficie zdobi poszczegól-
ne sale zamkowe.—Stąd też pow-
stał już pierwszy dowcip na te-
mat konferencji. Oto bowiem
twierdzą niektórzy, że broń pozo-
stawiona została rozmyślnie, —
aby przestrzec poszczególnych
delegatów przed zbyt lekkomy-
ślnem wywoływaniem sporów i
nieporozumień. Każda wroga de-
monstracja może bowiem natych-
miast być rostrzygnięta z... bro-
nią w ręku.—Jak na konferencję
rozbrojeniową—niezbyt obiecują-
cy dowcip.

Jeśli już mowa o zakuliso-
wych „plotkach”—warto również
wspomnieć o niezwykle cieka-
wym, przypadku, który wydarzył
się delegacji japońskiej przybyłej
na obrady londyńskie.—Japoń-
czycy, rozpakowawszy bagaże, za-
uważyli z przerażeniem,—że ku-
fer, w którym mieściły się ofi-
cjalne mundury poszczególnych
delegatów—nie załadowano przez
zapomnienie na okręt—i pozostał
on w Japonji.—Položenie Japoń-
czyków stało się bardzo drastycz=
ne,—albowiem na wszelkich ofi-
cjalnych przyjęciach mieli się
poszczególni delegaci ukazać w
galowych uniformiach.—Znalezio- .
no jednak wkońcu wyjście z tej
przykrej opresji. —Oto postano-
wiono,—że do czasu nadejścia
mundurów japońskich — wszyscy
delegaci na konferencję londyń-
ską  przywdziewać będą tylko
„cywilne” ubrania.—Był to—jak
twierdzą złosliwi—pierwszy krok
zgodnego porozumienia konferen-
cji rozbrojeniowej.

Służba dziennikarska reprezen-
towana jest w pałacu St. James
bardzo licznie. Do tej pory zgło-
siło się około 300 dziennikarzy.
Najliczniej wystąpiła prasa ame-
rykańska i angielska. W specjal-
nych salach, które zarezerwowa-
ne zostały wyłącznie dla dzien-
nikarzy, ustawione liczne mówni-
ce telefoniczne i aparaty telegra-
ficzne. Nie brak nawet mikrofo-
nu radjowego.

Jak już zaznaczyliśmy — inau-
guracyjne posiedzenie konferencji
rozbrojeniowej odbyło się w ga-
lerji królewskiej izby lordów. Nie-
bywały przepych towerzyszył ca-
łemu ceremonjałowi. Król- angiel-
ski zasiadł na złotym tronie. Po-
szczególni delegaci otrzymali po-
złacane fotele. Nawet mikrofon,
przez który transmitowana była
powitalna mowa królewska — wy-
konany był ze zlota. Słowem iście
królewskie przyjęcie. Tylko po-
szczególni delegaci — ze względu
na kłopoty Japończyków — uka-
zali się nie w galowych mundu-
rach, lecz w czarnych żakietach.

Z pośród spraw politycznych,
o których głośno mówiono w
pierwszych chwilach — wysunęła
się na czoło kwestja ewentualne-
go powołania Niemiec do prac
konferencji londyńskiej. Projekt
powyższy wysunięty został przez
jeden z dzienników londyńskich—
przyczemwtajemniczeni twierdzą,
iż stało się to z inspiracji rządu
niemieckiego. Koncepcja ta ry-
chło jednak upadia—nie znalazła
bowiem wśród delegatów konfe-
rencyjnych żadnego posłuchu.

Jak na razie ocenia się ho-
roskopy konferencji rozbrojenio-
wej niezbyt optymistyczne. Po-
między poglądami Anglji i Sta-
nów Zjednoczonych—oraz w dal-
szej linji Japonji, Francji i Włoch
istnieją—jak dotąd—tak znaczne
rozbieżności, że kwestja porozu-
mienia nie wydaje się zbyt łatwą.
W najbliższych jednak dniach za-
rysują się już dokładnie kontury
rozpraw konferencyjnych i dopie-
ro wówczas będzie można snuć
dalsze wnioski.

» Lt. KI.
 

 

POSIEDZENIE RADY MIEJSKIEJ.
Dziesięciogroszowe kapelusze — Bałagan budżetowy — Po-
życzka w Banku Gospodarstwa Krajowego — Subsydjum dla
prywatnego szkolnictwa żydowskiego — Mygjena a polityka.

Na wstępie wczorajszego po-
siedzenia Rada Miejska na wnio-
sek prezydenta Folejewskiego
uczciła przez powstanie pamięć
byłego radnego miejskiego b. p.
Izraela Bunimowicza.

Następnie: została odczytana
odpowiedź magistratu na inte"pe-
lację P. P. S. w sprawie zatrud-
niania pracowników kinai miej-
skiego ponad normę 8-godzinną.
Ż odpowiedzi tej wynika, że pra-
cownicy kina nie są wcale po-
krzywdzeni.

 

Z kolei ławnik Zejmo odpo”
wiadał na zgłoszoną przez rad-
nego Wygodzkiego na poprzed-
niem posiedzeniu Rady Miejskiej
w sprawie stu kapeluszy sprzeda-
nych przez sekwestratora miej-
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skiego za dziesięć złotych.
P. Ławnik Żejmo twierdzi, że

wszystko jest w porządku, uważa,
że właścicielce kapeluszy nie sta-
ła się żadna krzywda, gdyż kape-
lusze były bezwartościowe. Dla
udowodnienia swojej tezy, szef
sekcji finansowej zademonstrował
pięć kapeluszy, których z liczby
stu użyczył mu dla demonstracji
nabywca. Obecni na posiedzeniu
przekonali się, że kapelusze za-
demonstrowane są mało warte.
Czy jednak tylko dziewięć  gro-
szy za sztukę? Na to trudno. od-
powiedzieć, bo kapelusze były
zgniecione, a każdy nawet naj-
bardziej cenny kapelusz damski
po dokładnem wymiętoszeniu bę-
dżie miał wygląd opłakany. Do-
wód rzeczowy nie był więc wcale
przekonywujący.

Odczytano dalej rzeczy wnio-
sków nagłych i interpelacyj, po-
czem przystąpiono po porządku
dziennego.

Na wniosek prof. Ehrenkzent-
za na pierwszym punkcie porząd-
ku dziennego umieszczono spra-
wę wyboru 2 członków sądu kon-
kursowego nagrody literackiej z
ramienia Rady Miejskiej oraz wy-
boru instytucji, która ma delego-
wać 3 członków. Rada miejska
wybrała na swoich reprezentan-
tów w sądzie konkursowym p.
Iwaszkiewiczową i p. Młodkow-
skiego oraz postanowiła, że 3
członków tegoż sądu wyznaczy
Związek Zawodowy Literatów Pol-
skich w Wilnie.

Następny punkt porządku
dziennego dotyczył przeniesienia
kredytów. Jest rzeczą bardzo
charakterystyczną, że od czasu,
kiedy obecny Magistrat objął
władzę, sprawy tego rodzaju są
na porządku dziennym niemal
każdego posiedzenia Rady Miej-
skiej. W wyniku tej praktyki,
budże' miejski okazuje się świst-
kiem papieru, bez żadnego zna-
czenia, gdyż zmienia się go, co
dwa tygódnie. Okoliczność tę zu-
pelnie słusznie podniósł radny dr.
Wygodzki, wskazując na nienor-
malność stosowanego przez Ma-
gistrat przenoszenia kredytów, nie
tylko z pozycji na pozycję, nie
tylko z paragrafu na paragraf,
ale nawet z jednego działu, na
inny dział.

Inną nienormalność gospodar-
ki miejskiej podniósł radny prof.
Komarnicki przy omawianiu na-
stępnego punktu porządku dzien-
nego dotyczącego upoważnienia
magistratu do zaciągnięcia po-
życzki w Banku Gospodarstwa
Krajowego. Chodziło p. prof. Ko-
marnickiemu o toį że magistrat
stawia Radę Miejską przed faktem
dokonanym.

Na poczet sum, które dopiero
mają z pożyczki wpłynąć, już wy-
datkowano60 proc. przeznaczonej
przez B. G. K. pożyczki. Rada
Miejska nie może odmówić ma-
gistratowi upoważnienia na za-
ciągnięcie pożyczki, jednakowoż
prof. Komarnicki zwrócił się do
magistratu z wezwaniem, żeby
na przyszłość wydatkował pienią-
dze planowo.

Po krótkiej dyskusji Rada
Miejska uchwaliła upoważnić ma-
gistrat do zaciągnięcia na termin
21 i pół lat pożycki w  obliga-
cjach B. G. Kr. na normalną
sumę 475 tysięcy złotych w zło-
cie, z czego po zrealizowaniu
obligacyj miasto uzyska 380 ty-
sięcy gotówką. Z tej sumy wy-
datkowano już, według infnorma-
cji ławnika Żejmy 240 tysięcy
złotych.
W dalszym ciągu posiedzenia

zatwierdzono wnioski Magistratu
o dodatku do optaty od elek-
tryczności na fundusz dla bezro-
botnych i o podatku od światła
w lokalach rozrywkowych. |

Szereg dalszych punktów po-
rządku dziennego zajęły znowuż
budżety dodatkowe poszczegól-
nych agend samorządu miejskiego.
Wnioski magistratu w tych spra-
wach zostały uchwalone bez
sprzeciwu.

Dyskusję wywołał wniosek rad-
nych żydów © subsydjura dla

K

„že niehygjeniczne

LE“NS KSIWI

szkół żydowskich. Radni żydzi žą-
dali 20 tysięcy zł. subsydjum,
komisja finansowa uznała za
możliwe wyasygnować 10 tys.
złotych. Po odczytaniu wniosku
zabrał głos prezes koła chrześ-
cjańsko-narodowego poseł prof.
Komarnicki, który oświadczył, że
koło chreścijańsko-narodowe, nie
negując bynajmniej konieczności
zaspokojeniu potrzeb  kultural-
nych ludności żydowskej, będzie
głosowało przeciwko wnioskowi Nie
należy bowiem do zadań Rady
Miejskiej rozstrzyganie  kwestji
szkolnictwa żydowskiego, i w o-
becnym stanie rzeczy samo-
rząd miejski może popierać
szkolnictwo prywatne  žydow-
skie tylko w tym stopniu w
jakim jest popierane szkolnictwo
prywatne polskie. Ponieważ zaś
prywatne szkolnictwo polskie
nie jest subsydjowane, niema
więc racji. żeby szkolnictwo ży-
dowskie było specjalnie uprzy-
wiljowane.

Oświadczenie prof. Komarnic-
kiego wywołało burzą:

Radni Wygodzki, Czernichow
i Aronowicz w sposób bardzo
ostry polemizowali z prezesem
koła chrześcijańsko - narodowego,
twierdząc, że szkolnictwo żydow-
skie w Wilnie nie można uważać
za prywatne, i że żydzi są w za-
kresie szkolnictwa upośledzeni.
Twierdzenie to oczywiście nie
wytrzymuje krytyki, wiadomo bo-
wiem, że istnieją w Wilnie dwie
szkoły powszechne publiczne,
przeznaczone specjalnie dla dzie-
<i wyznania mojżeszowego.

Jeżeli istnieją tylko dwie takie
szkoły, a nie więcej, to winni są
tylko żydzi, którzy nie chcą posy-
Jać swe dzieci do szkół publicznych.
Jeżeli zaś ludność żydowska chce
uczyć swych dzieci koniecznie w
w szkołach prywatnych, to słusz-
nem jest, żeby te szkoły sama
utrzymywała.

Po załatwieniu szeregu mniej-
szej wagi spraw przystąpiono do
wyborów uzupełniających do ko-
misji. Sensację wywołał wybór p.
Jakóbczyka do komisji kulturalno-
oświatowej.

Oddawna było już wiadome,
że p. Jakóbczyk jest wybitnym
przedstawicielem myśli konserwa-
tywnej, nie słyszeliśmy jednak
dotychczas, żeby p. Jakóbczyk
był działaczem kulturalno-ošwia-
towym.

Po zakończeniu porządku
dziennego przystąpiono do wnio-
sków naglych. Z pośród wnio-
sków nagłych na uwagę zasługu-
ją wnioski koła narodowego
i P.P. S$. w sprawie uchwały
magistratu postanawiającej, że
„że względów hygjenicznych” Sa-
la Miejska nie może być udzie-
łana na poranki artystyczne, ze-
brania, wiece i t. p.

Radny Stąžowski (P. P. S.) wy-
raził przypuszczenie, že albo Ma
gistrat miał w tym wypadku
uboczne cele polityczne, albo też
powziął uchwałę pod naciskiem
władz administracyjnych.

Prezydent Folejewski zapewnił,
że magistrat kierował się jedynie
względami hygjenicznemi. Oczy-
wiście wszyscy uwierzyli zape-
wnieniom p. prezydenta i dalsza
dyskusja toczyła się już w płasz-
czyźnie hygjenicznej.

P. prof. Ehreukrentz wskazał,
że wogóle zamieszkiwanie w Wilnie
jest niehygjeniczne, że bardzo
niechygjeniczne jest przebywanie
na posiedzeniu Rady Miejskiej
w zadymionym, <iasnym lokalu,

są dancingi
w restauracjach, a jednak wszyst-
ko to się toleruje. Nie trzeba
więc przejmować się niebezpie-
czeństwem wieców dla zdrowia
ludzkiego.

Radny Engiel podniósł, że dla
względów hygjenicznych raczej
należałoby usunąć z Sali Miej-
skiej kino, niż” zakazywać  zebra-
nia publiczne.

Wnioski Koła narodowego i
P.P.S. zyskały powszechny aplauz

Po załatwieniu szeregu jeszcze
wniosków mniejszej wagi posie-
dzenie zamknięto.

KRONIKA.
Wiadomości kościelne.

— Przedłużenie Jubileuszu
Nadzwyczajnego. Ojciec św.
skłaniając się do powszechnych
próśb wiernych, przedłużył „Jubi-
leusz Nadzwyczajny do dnia 30
czerwca 1930 roku z odpustem
zupełnym, pod temi samemi wa-
runkami, ogłaszając drugie Miło-
ściwe Lato poza Miłościwem La-
tem zwykłem. (t)
— Rozgraniczenie parafij.

Dekretem Ordynarjatu Arcybisku-
piego dokonane zostalo ostatecz-
ne rozgraniczenie szeregu parafij,
mianowicie: Soly i Węslawinieta—
dekanatu Oszmiańskiego, Piaski,
Strubińca i Roś — dekanatu Woł-
kowyskiego. (t)
— Przesuniącia personalne.

Na mocy zarządzenia J. E. ks.
Arcybiskupa - Metropolity ks. dr.
Henryk Hlebowicz (Wilno, kośc.
W. W. Świętych, ul. Zawalna 54)
mianowany został Dyrektorem
Archidiecezjalnym pobożnych Sto-
warzyszeń p. n.: „Kółka św. Tere-
sy od Dzieciątka Jezus”. (t)
— Publiczna adoracja Najśw.

Sakramentu w świątyniach wi-
leńskich odbywa się dzień po
dniu w każdym kościele Frek-
wencja wiernych b. znaczna.
— Kapituła Metropolitalna

na ostatniem posiedzeniu swem
zatwierdziła projekt wmurowania
tablicy pamiątkowej ku czci ś. p.
biskupa Zwierowicza, która ma
być umieszczona na drugim pi-
lastrze od pomnika ś. p. Arcybi-
skupa Cieplaka ku wielkim drzwiom
Bazyliki. Zatwierdzono równicż
projekt tablicy pamiątkowej ku
czci ś. p. prałata Kurczewskiego,
która zostanie umieszczona pod
konsolą, podtrzymującą ambonę
od środka świątyni. (t)
— Srebrne gody kapłaństwa

Ks. Józef Sawicki. dziekan w Bra-
sławiu, w roku bieżącym obcho-
dzi dwudziestąpiątą rocznicę ka-
płaństwa. (t) r

Sprawy miejskie.
— Sprawa usprawnienia

urzędowania Maglstratu. W
najbliższych dniach ma być zwo-
łane specjalne posiedzenie sekcji
samorządu m. Wilna, która się
zajmie sprawami dotyczącemi
usprawnienia i uproszczenia urzę-
dowania biur Magistratu mm. Wilna.

(d)
— Egzaminy dia sekwestra-

torów. Onegdaj w lokalu magi-
stratu m. Wilna odbyły się spe-
cjalne egzaminy dla sekwestrato-
rów miejskich.
W wyniku złożonego wypraco-

wania z języka polskiego, 10 proc.
sekwestratorów otrzymalo notę
niedostateczną.

Zwolnieni od egzaminów byli
studenci i maturzyści. (d)

Sprawy wojskowe.
— Posiedzenie komisji po-

boroweį. We środę 29 bm. o
godz. 8 rano w lokalu przy ul.
Bazyljańskiej 2 odbędzie się do-
datkowe posiedzenie komisji po-
borowej dla tych wszystkich po-
borowych, którzy z jakichkolwiek
bądź powodów dotychczas nie
sławili się do przeglądu poboro-
wego. (d)

Sprawy szkolne.
— Bursa $w. Jadwigi S. S.

Urszulanek S$. J. K. przyjmuje
uczenice szkół średnich na cał-
kowite utrzymanie. Adres: Sko-
pówka 4, tel. 1395.
— Uigi taryfowe dla mło-

dzieży szkolnej. Ministerstwo
W. R. i O. P. zawiadamia, że
ministerstwo komunikacji przy-
znało młodzieży szkolnej ulgi ta-
ryfowe na kolejach przy przejaz-
dach do domów rodzinnych na
ferje półroczne w okresie od 30
stycznia do 4 lutego b. r. włącz-
nie.

Sprawy samorządówe.
— Sprawa administracji ko-

munalnej. W dniu wczorajszym
pod przewodnictwem naczelnika
wydziału samorządowego Urzędu
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MFLANTY W OGNI.
Pamiętnik z wielkiej wojny I rewolucji rosyjskiej.

(Przedruk wzbroniony).

8 czerwca 1916.
Coraz bardziej się potwierdza wiadomość

o zwycięstwach rosyjskich na froncie Galicyjskim.
Większa część armji Austrjackiej rozbita. Liczą do
150.000 jeńców. Wyszedi z Wabola sztab gen. Gre-
kowa a wrócił sztab Ks. Trubeckiego. Trudno zro-
zumieć, jakie mogą mieć znaczenie te ciągłe
zmiany, pociągające za sobą mnóstwo szkód
i kłopotów. +» ,

Przyjechali Adasiowie z Witebska. Oleczka
, z córką gubernatora Witebska, panną Galachow

jeździła aż do Iłłukszty rozdawać w pierwszej linji
okopów prezenty przygotowane dla żołnierzy przez
komitet pań. Ładny to czyn i zauważyłam, że wy-
warł na oficerach dodatnie wrażenie.

Czuję się chwilami bardzo wyczerpana. Chciała-
bym pojechać na kilka dni odpoczynku do Kocha-
nowicz, ale nie widzę możliwości oddalenia się od
domu. Na froncie przeważnie cicho. Mówią o og-

fortyfikowaniu sięromnych przygotowaniach, o
Końca wojny niktnadzwyczajnem z obu stron.

nie widzi.
Przed paru dniami poszłam na spacer do

wiosek. Stan materjalny zadawalniający. Nie widać
wcale nędzy, owszem wskutek zapomóg rządowych
dla żon rezerwistów i znacznych zarobków nie
brak pieniędzy. Niektórzy domki sobie kupili, inni
kawałek ziemi. Ale zasmucił mnie bardzo i zanie-
pokoił stan dusz. Demoralizacja doszła do osta-
tecznych granic. Młodziutkie nawet dziewczęta
praktykują rozpustę bez opamiętania. Pełno dzieci
nieprawych na każdym kroku. Jak się wychowają
te dzieci wojny? Kto się niemi zaopiekuje:

22 czerwca 1916.
Wciąż moje projekty wyjazdowe kończą się

na niczem. Obecnie na froncie coraz niespokoj-
niej. Flotylla niemiecka kilka dni temu nawiedziła
Dynaburg i rzuciła na miasto 60 bomb. Ogromny
bój zawrzał po stronie lłłukszty. Łoskot armat i ka-
rabinów maszynowych, zlewał się w jeden ryk. Po-
ciski rzęsiście padały na stację liksniańską, a świst:
złowrogi pocisków dolatywał aż tu do nas, na ga*
nek. Z wieczora dla odmiany, sztab kazał wypró-
bować ręczne granaty tuż ża parkiem. Zaraz potem
rozpoczął się bój zażarty około tak zwanego „Fer-
dynanda nosa* pod lłłuksztą. Armaty i karabiny

 

„tu dr. Rudzińskiego. Z

Wojewódzkiego G. Rakowskiego
odbyło się oryani:acyjne posie-
dzenie komisji wojewódzkiej dla
usprawnienia administracji komu
nalnej (d)

Z życia stowarzyszeń.
— Walne zebranie członów

Wil. T-wa Muzycznego „Lutnia*
odbędzie się dziś o godz.8wiecz.
w sali prób T-wa (A. Mickiewicza
6). Na porządku dziennym mię-
dzy innemi wybory do Zarządu i
Komisji Rewizyjnej.
— Posiedzenie naukowe Wi-

leńskiego Tow. Lekarskiego od-
będzie się we środę dnia 29 b.m.
o godz. 8-ej w lokalu własnym
(Zamkowa24). Na porządku dzien-
nym: Dyskusja w sprawie refera-

zakładu
anatomii patologicznej U. S. B.—
dr. T. Hryniewiczówna: a) kilka
uwag o histologji ziarnicy złośli-
wej, z pokazem preparatu; b)
barwienie oxydaz w leukocytach
krwi metodą prof, Epsztejna; c)
pokaz wątroby z dużą jamą gruż-
liczą. Dr. R. Łuczyński: a) przy-
padek mieszańca ślinianki przy-
usznej; b) przypadek obustron-
nych norek torbielowatych, z omó-
wieniem przyczyn ich powstania;
c) pokaz śledziony : wątroby z
przypadku leukaemia myclogenes
chron. Z I kliniki chorób wewn.:
dr. J. Frydman. Wartość klinicz-
na niektórych metod badania za-
wartości białka w płynach ustro-
ju i jego wydzielinach.
— Z „Sokoła”. Z powodu

śmierci ś. p. d-ha Aleksandra Gra-
bowskiego, Zarząd Gniazda T-wa
Gimnastycznego „Sokół* w Wil-
nie wzywa wszystkich d-hów i
d-hny do stawienia się na zbiórkę
w dniu 29 b. m. o godz. 4 m. 30
przy kościele św. Jakóba, celem
oddania ostatniej posługi zasłużo-
nemu d-howi. Obowiązują czapki
sokole.

Kronika policyjna.
— Aresztowanie wspólnika

napadu na sklep  Jagodziń-
skiego. Na skutek listów goń-
czych policji śledczej m. st. War-
szawy, został w dniu wczoraj-
szym aresztowany w Wilnie u
swej żony, zamieszkałej przy ul.
Tatarskiej, niejaki Szczepiński,
oskarżony o włamanie i obrabo-
wanie sklepu jubilerskiego Jago-
dzińskiego w Warszawie. Aresz-
towany Szczepiński do winy nie
przyznaje się. Zostanie on ode-
słany do Warszawy, celem prze-
prowadzenia konfrontacji. (d)

— Słabe odruchy działalności
komunistycznej. Nocy ubiegłej miej-
scowi komuniści wywiesili na latarni
przy ul. Zawalnej wielką płachtę czer-
woną z antypaństwowemi napisami,
oraz rozrzucili większą ilość odezw ko-
munistycznych na terenie miasta.

Płachtę komunistyczną policja skon-
fiskowała, oraz wszczęła energiczne po-
szukiwania za sprawcami jej wywie-
szenia.

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

Dziś baśń groteskowa Gozziego „Kslę-
žniczka chińska Turandot". Pod kiero-
wnictwem reżyserkiem Zygmunta No-
wakowskiego odbywają się codzienne
przygotowania do wystawienia „Krako-
wiaków i Górali* w nowej oryginalnej
PBC reżyserskiej,

— Teatr Miejski w Lutni.
Dziś Teatr Lutnia występuje z premjerą
głośnej sztuki znakemitege autora an-
gielskiege Somerset- Maughama „Grze- .
Sznica w wyspy Pago-Pago.

— „Królewicz Rak*. Wobec nad-
zwyczajnego OOO? się cie-
szy baśń fantastyczno-ludowa W. Stani-
sławskiej „Królewicz Rak* Dyrekcja
Teatru wystawia tę sztukę, przezna-
czoną dla miodzieży i najszerszych
warstw publiczneści w sobote najbliższą
o godz. 3-ciej m. 30 po poł. po cenach
zniżenych.

— Opera w Teatrze Miejskim na
Pohulance. „Jaś i Małgosia" opera fan-
tastyczna Humperdincka we wtorek 4
i środę 5 lutego ukaże się na scenie
Teatru Miejskiego na Pohulance w wy-
konaniu  najwybitniejszych sił Wileń-
skiego zespołu eperowego, reżyseruje
prof. Adam Ludwig.

POLSKIE RADJO WILNO.
Wtorek, dnia 28 stycznia 1930 r.
11,55. Sygnał czasu.
12,05. Poranek muzyki popularnej.
13,10. Komunikat meteorologiczny,
16,15. „Wielcy wirtuozi*—(Gramofon).
17,00. Audycja dla młodzieży „Czego

ludzie nie wymyślą?"
17,25. „Jak nie nalóży mówić po

polsku".
17,45. Koncert z Warsz.
18,45. Kurs fotografji dla amatorów

Jan Buihak. f
19,05. Lekcja języka niemieckiego.
19,20. Transmija opery z Katowic

„Žygmunt August“ T. Jotejki.
>

 

maszynowe nie milkły. O północy poszłam z Hary-
siem na nasz pagórek frontowy. Widnokrąg oświe-
cony był rakietami od Nitzgala do Swiętmujży. Co-
raz to się zapalały nad linją bojową, opadając po-
woli, niby ogromne gwiazdy spadające. Niektóre
rozpadały się na ogromne snopy świetlne. Widok
wspaniały. Potęgowały wrażenie coraz to częstsze
grzmoty i błyskawice. Trzaskało na wszystkie stro-
ny do rana, że o spaniu mowy nie było.

Ks. Trubecki i jego sztab bardzo są zajęci.
Wciąż się zjeżdżają, w Wabolu wojskowi, lub też
książe jeździ do okopów. Przygotowuje się bitwa
na wielką skalę. Zaszła dziś do nas po południu
hr. Grabowska z mężem, córką i kilkoma oficera-
mi. Panie te przyjechały na front, aby odwiedzić
hr. Grabowskiego, służącego w l-ej dywizji kawa-
lerji. Panna Halina jest prześliczna.

29 czerwca 1916.
Ganek drży od wybuchów potisków. Zapewne

Niemcy ostrzeliwują stację liksniańską. Rosjanie
obstawili wielkokalibrowemi armatami Liksnę i Ki:
rup. To dopiero będzie koncert jak się paszcze
śpiżowe rozryczą. Verdun nadal się trzyma. Koalicji
coraz wyraźniej Się udaje. Z Austrją biedną już się
zupełnie nie liczą. (lważają jej potęgę za zupełnie
złamaną. Gdyby tv samo się stało z Prusami, mo
że pokój zawrą, nim wojska rosyjska zdążą nano*

/

wo zająć Litwę i Koronę. Byłoby to najlepiej dl
naszego wycieńczonego kraju. Wciąż mówią o ja-
kiemś ważnem wystąpieniu Rosji na rzecz Polski.
Opowiadają, że jest projekt jakoby wydania W. Ks.
Tatiany za Leszka Zamoyskiego (Syna Adama Za-
moyskiego) i że mają być osadzeni na tronie Pol-
skim. W gazetach znów jest mowa, że Polacy z Ame-
ryki wyekwipowali stutysiączną armię w celu wy-
słania jej do Europy przeciw Niemcom, o ile koa-
licja zobowiąże się nieodwołanie wskrzesić Polskę.
Czy to wszystko sen złoty? Król Polski? Zmartwych-
wstanie Litwy i Korony? Czy rzeczywiście ma się
skończyć męka naszej Ojczyzny miłej? Za rok, mo-
że prędzej, będzie wszystko wiadome.

Wczoraj odbyła się znowu zmiana sztabów.
Całkiem nieoczekiwanie otrzymała dywizja ks. Tru-
beckiego rozkaz wyruszenia do Watkowa o30 wiorst
od nas. Wyjechali zrana a po południu weszła dy-
wizja gen. Grekowa. Wolimy o wiele sztab I-ej dy-
wizji od sztabu drugiej. Pomimo niezwykłego ry-
go niektórzy oficerowie dziwne robili wrażenie.
ednak tak otwarcie jak oni okazywać sympatje'

niemieckie a antypatje słowiańskie, nosząc mundur.
rosyjski, to wprost niebywałe. Często miałem wra-
żenie, że miałam pruskiego oficera przed sobą

(D. c. n.)

   



Z KRAJU.
Sprawa ordynacji nieświeskiej znowu

w Sądzie Okręgowym.
„Życie Nowogródzkie* donosi:
Głosna sprawa powództwa cy-

wilnego, wniesionego przez bocz-
ną linję Radziwiłłów w sprawie
ordynacji nieświeskiej, której wła-
ścicielem jest obecnie Albrecht
Radziwiłł znalazła się onegdaj
znów na posiedzeniu Sądu Okrę-
gowego w Nowogródku. Jak wia-
domo przed ukończeniem tej
sprawy w Sądzie w ub. roku zmarł
powód Radziwiłł. Ponieważw mię-
dzyczasie decyzją Sądu Grodzkie-
go ustanowiony został kurator
ad akta w sprawie pretensji po-
woda do ordynacji nieświeskiej,
którym została Wilhelmina Radzi-
wiłłowa, strona powoda w osobie
mec. Jamonta i mec. Jundziłła
wystąpiła o wznowienie zakoń-
czonej już sprawy. Stronę prze-

Czy lud prawosławny jest
przeciwny zwrotowi koś-

ciołów?

Wobec żywego zainteresowa-
nia się sprawą rewindykacji koś-
ciołów w Polsce aktualną będzie
rzeczą przypomnieć. w jakich wa-
runkach odzyskałem kościół w
Wysocku w pow. Słonimskim w
1921 r. dnia 12 kwietnia. W miejs-
cowości tej większość ludności
była prawoslawna. Mimo to ze-
brałem wszystkich (duchowny
prawosławny wywędrował do Ro-
sji sowieckiej w czasie wojny) i
przemówiłem do nich w tonie
pojednawczym, wyjaśniając lud-
dości, że obecna cerkiew była
zawsze kościołem katolickim, o
czem świadczy sama budowa, że
zabrany postał przez Murawjewa,
że ludność katolicka była srodze
prześladowana i t. d. Oświadczy-
łem wreszcie, że od dnia w któ-

  

 

Miejski Kinematograf
Sala Miejska ul. Ostrobramska 5

 

BIOTIN
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Wileńska 38.

DU

ul.

Dziš Premjera
Walter Byron
w najnowszej swej kreacji p.t.:

dramat współczesny.

ciwną t. zn. Albrechta Radziwiłła
reprezentował w S. O. mec. Pio-
trowski.

Po dłuższej naradzie S. O. w
Nowogródku pozostawił tę inte-
resującą sprawę bez rozpoznania.

Równocześnie z tem pelno-
mocnicy Wilhelminy Radziwiłło-
wej mec. JamontiRadziwiłłwnie-
śli zaskarżenie decyzji S. O. w
Wilnie uchylającej ustanowienie
przez Sąd Grodzki kuratora ad
acta do Sądu Apelacyjnego, co
jest bodaj w dziejach sądownictwa
wypadkiem rzadkim.

Jak więc widzimy, sprawa ta,
która zdawała się już zakończo-
ną, powoli wkracza znowu na są-
downiczą widownię, budząc w
sferach prawniczych zrozumiałe
zainteresowanie.

rym mowę wygłosiłem, będę w
tym kościele odprawiał nabożeń-
stwo i wykonywał wszystkie po-
sługi kościelne. Przemowa moja
trafiła im do przekonania. Zaczęli
się sądzić między sobą czy od-
dać mi klucze do cerkwi czy nie.
Nareszcie posłyszałem głosy: Je-
den Bóg. Możemy modlić się
również w kościele. Jeżeli był
kościoł — niech będzie kościoł”.
Stróż cerkiewny na oczach całej
ludności przyniósł i wręczył mi
klucze zabranego kiedyś koś-
cioła.

Dlaczego rewindykacja kościo-
ła odbyła się tak pomyślnie? Bo
nie było komu podszczuwać lud-
ności. Nie było agitatorów. Sto-
sunki nasze wzajemne ułożyły się
wkrótce dobrze. Prawosławni przy-
chodzili na nabożeństwo, ja czy-
niłem dla nich co mogłem. | po
dziś dzień zostaliśmy —przyja-
ciółmi.

Od dnia 28 do 30 stycznia 1930 roku
włącznie będą wyświetlane filmy:

Z faktu tego wyciągam nastę-
pujące wniości. Lud prawosław-
ny u nas nie jest przeciwnikiem
zwrotu kościołów prawym właści-
cielom. Krzyk podnoszą jedynie
duchowni prawosławni i agitują
za nieoddaniem katolikom.

Ks. Jan Kianiec.

Rząd płaci za wywłaszczo-
ne Kuszulewo i Puzyno-

wicze.
W depozycie Sądu Okręgowe-

go w Nowogródku znajduje się
około 1.000.000 zł. które mają
być wypłacono p. Umiastowskiej
i Uniwersytetowi Stefana Batore-
go w Wilnie jako odszkodowanie
za wywłaszczone przez rząd ma-
jątki Kuszulewo w pow. nowo-
gródzkim i Puzynowicze w pow.
stołpeckim na rzecz parcelacji.
Majątki tworzyły. poważny kom-
pleks, poza bowiem łąkami i la-
sami zawierały około 1.000 ha
ziemi ornej i stanowiły własność
p. Umiastowskiej. P. Umiastowska
z części swych posiadłości usta-
nowiła na rzecz (lniwersytetu
Stefana Batorego w Wilnie t. zw.
fundację żemłosławską i stąd uni-
wersytetowi przypadnie w udziale
z miljonowego depozytu poważna
suma.

Echa zabójstwa Bohdana
Kucharkowskiego.

P. mec. Jamont, który bawił
w Nowogródku w sprawie po-
wództwa cywilnego wdowy po
zamordowanym przez Apanase-
wicza w Baranowiczach Bohdanie
Kucharkowskim przeciwko po-
selstwu sowieckiemu w Warsza-
wie i zbierał w tej sprawie w
Nowogródku materjały, któremi
będzie operował w postępowaniu
sądowem przeciwko poselstwu
sowieckiemu.

Z Polskiej Macierzy Szkol-
nej w Lidzie.

W niedzielę dnia 26 bież. mies.
odbyło się zebranie reorganiza-
cyjne Koła Polskiej Macierzy

5 E64 komedja w 8aktach„Gėrą kawalerski stan“ Vidal Gouno
Mary Brian, Chester Conklin i W. C. Fields. Nad program: 1) „Wyszedt žuczek na stoneczko“ kom.
w 2 aktach. 2) Kronika Filmowa P. A. T. Kasa czynna od godziny 3 m. 30. Początek seansów od g. 4. |Odjazd z Wilna: o 8 m.10, 10 m.30, Odjazd z Niemenczyna: o 7-ej, 9

Następny program: „Z dnia na dzień".

| Super-Przebój Erotyczny! Wcielenie najsłodszej ko-
a biecości, Czarodziejsko piękna, porywająca w grze

„Pod Pręgierzem Hańby
Wieczny hymn Poezji, Miłości i Poświęcenia. Perła produkcji Amerykańskiej 1930 r.

 

 

mod ie i i Zespół artystów
zi Dziś premjera! šwiatowej slawy:
e w
=ž
ay g obra-

=ž zie
== 3

za p. L:

ėšš
$$z orkiestra BAŁAŁAJEK i MANDOLIN.

KINO- 66 |) Dziś! Mistrz ekranu genjalny IWAN MOZŻU- j
TEATR SŁ U X „|| CHIN w swem największem arcydziele p. t.: „Ta ny
ul. Mickiewicza Nr. 11. fascynująca treść. Mistrzowska gra. Film ten wzbudził zachwyt całej prasy zagranicznej.
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WIELKA 30. Tel. 14-81.

 

„WANDA“

BUDOWNICTWO _OGNIOTRWAŁE

_HERNALITOWI
wprowadzone już szeroko

w 22 państwach,

 

tanie, suche i b. ciepłe, łatwe
i szybkie w wykonaniu, o wy-
glądzie murowanego, wolne
od myszy | robactwa, od-
porne na wiigoć i grzyb,

niezależne od pór roku.

Wyłączne Zast. na Kr. Wsch.

Firma «HERAKLIT»

(dawn. 6. PIOTROWSKI)

Wilno, ul. Trocka 11, m. 9.

Tigr. HERAKLIT. Tlfn. 13-96.

Subzastępcy powiatowi
poszukiwani.

3229 i

Dziś! Monumentalne arcydzieło
podług powieści WIKTORA HUG

   
    

  
  

  
  

      

   
 

PIĘKNE PARCELE LEŚNE
STARA WiEŚ

raz do nabycia pomiędzy Otwockiem

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

Tel. 697.

WĘGIEL.
Pierwszorzędnych kopalń. Górnośląskich
z dostawą do domu własnym taborem kon-

nym lub samochodowym od 500 k'g.

BA. Przemysłowy „NE
„ z ogr. odp.Sp.

Właśc. L. i

Tel. 697. :

 

w Pruszkowie telef.

Najnowsze metody

 

o Dzwonnik 2 Notre Dame
simodo garbusek z Notre Dame RUTH MILLER i NORMAN KERRY.
 

14
c. DOBUŻYŃSCY.

WILNO, ZAWALNA 36 20

  

KT
dla psychicznie chorych

J-1q0.foldherga .
Cena 16—25 zł. so0—9 .

SAREWORAGAMA A TED:

 

a Celestynowem.
Komunikacja dogodna.

Stacja kolei na miejscu w

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

Zgłoszenia i informacje:

Dział Parcelacji:

 

Odmrożenie. 
 

—

| Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

Starodrzew do 100 lat. — Działki wszystkie

3091-14 o]
Główny Zarząd Ordynacji Zamojskiej

Warszawa: Żabia 4, tel. 2—89.

Oryginalna maść z ło-

gutkiem) „MROZOL“,
r leczy i goi ranki,

wstałe od odmrożenia. Sprzedają apteki i składy apteczne. |

lesie.

| Czopki
bemoroidalne >>
suwają ból, swędzenie,
zmniejszają guzy, żylaki —Sprz.

Varicol“
pieczenie,

 

  
  

Vilma Banky
« (Przebudzenie)

Zachwycający

Szkolnej w Lidzie pod przewod-
nictwem Ks. Dziekana Bojaruńca.
Po referacie dyrektora Zarządu
Centralnego p, Ciozdy omówiono
sprawę programu prac oraz wy-
brano Zarząd w składzie 7 osób.

Obtawy na wilki.
W niedzielę 26 bm. w lasach

rakowskich 'w rejonie Wilejki
urządzono wielką obławę na wilki
z udziałem oficerów i żołnierzy
KOP iokolicznego ziemiaństwa.
W wyniku obławy zabito 4 wilki.

Równocześnie w tymże dniu
odbyła się obława na wilki w
pow. dziśnieńskim z udziałem
włościan. Zabito 3 wilki oraz
złapano dwa małe wilczki. (d)

Starania o kredyty siewne
pow. Brasławskiegoj Dziś-

nieńskiego.
Dowiadujemy się, iż

brasławski i dziśnieński wszczęły
starania w 'B. P. K. i u władz
celem uzyskania odpowiednich
kredytów dza rolników na zasie-
wy wiosenne. (d).

Taryfa ulgowa przy prze-
wozie drzewa i papierówki.

Z dniem 1 lutego r. b. wcho-
dzi w życie nowa taryfa ulgowa
przy przewozie drzewa i papie-
rówki na obrębie wileńskiej dy-
rekcji kolejowej. Nowa ta taryfa
dotyczy przewozu drzewa na
przestrzeni nie mniej niż 200 klm.
i jest mniejszą o 30 proc. od
normalnej dotychczasowej taryfy
towarowej. (d).

Zagadkowe postrzelenie
wywiadowcy policyjnego.
W dniu 26 b. m. rano, komen-

mendantowi posterunku P. P. w
Niemenczynie doniesiono, iż fun-
kcjonarjusz służby śledczej Piotr
Komar, powracając o godz. 5-ej
rano ze stacji kolejowej Bezdany
do Niemenczyna, zabłądził i pod-
szedł do jednego: domu w za-
ścianku Stefanowo, chcąc się za-
pytać o drogę. W  czasle czego

sejmiki

 

Ceny zostały zniżone.

bieniec kobiet

został postrzelony w prawy bok
przez mieszkańca tegoż zaścianka
Stanisława Makiewicza, który tłu-
maczy się, że Komara wziął za
bandytę. Rannego funkcjonarju-
sza przewieziono do szpitala w
Wilnie. Sprawca postrzelenia zo-
stał po przesłuchaniu zwolniony.

(d)

Z sali odczytowej.
„Co w nas jest specyficz-

nie ludzkiego* omówił w ostat-
nim wykładzie z cyklu „O po-
chodzeniu człowieka” znakomity
anatom i antropolog polski, pro-
fesor Uniwersytetu Warszawskie-
go dr. Edward Loth.

Na pierwszy rzut oka zdawać
się może, iż człowiek jest czemś
tak odrębnem i  wyjętkowem
wśród świata istot żyjących na
ziemi, że potwierdzanie tego
pewnika z punktu widzenia nau-
kowego, jest już całkiem zbędne.
A jednak w świetle badań nau-
kowych sprawa ta nie przedsta-
wia się tak dalece prosto i wy-

 

* raźnie. Najwięcej danych uzyskuje
nauka dzięki anatomji porównaw-
czej. | tu się dopiero wykazuje,
jak małą jest różnica pomiędzy
człowiekiem a naczelnemi lub
człekokształtnemi. Spotykamy się
bowiem z tysiącami cech prymi-
tywnych wspólnych dlań, nato-
miast cech progresywnych (cha-
rakterystycznie ludzkich) mamy
stosunkowo niewiele.

Prelegent kolejno zatrzymuje
się na różnicach 'w budowie
kośćca (minimalna ilość żeber,
charakterystyczna forma łopatek)
mięsni (specyficznie ludzki mię-
sień śmiechowy przyczepienie do
kości, smugi) i organów we-
wnętrznych (struny głosowe, wy-
rostek robaczkowy, który wcale
nie jest organem  szczątkowym,
jak dotychczas mniemano). Z
braku czasu i dzięki niezmiernej
zawiłości zagadnienia, prelegent
nie poruszył sprawy cech cha-
rakterystycznych mózgu.

Z wywodów prelegenta do-
wiedzieliśmy się, iż niektóre mał-
py człekokształtne (orangutangi,
gibbony) pod względem stopnia
rozwoju niektórych cech filogene-
tycznych, stoją nawet wyżej od
człowieka. Jeśli jednak wziąć pod
uwagę całokształt cech progre-
sywnych człowieka przeważają
one kilkakrotnie w porównaniu z
takiemiż u najwyższych czleko-
kształtnych. Prof. Loth zaznaczył
w końcu, że teorja o nierów-
ności ras ludzkich .i o wyższości
białej znajduje obecnie pełne po-
twierdzenie naukowe. B
 

 

GIEŁDA
WARSZAWA, 27.1. (Pat.).

Waluty i dewizy:

Dolary 8,867 ,—8,88* ,—8,84,,.
Holandja 358,30—359.20—357,40.
Londyn 43,37 ,—43,48—43,26'..
Nowy York 8,899—8,919—8,879, wypłaty

telegraficzny 8,917—8,937—8,897.
Oslo 238,16—238,76—237,56.
Paryż 35,02—35,11—34,92.
Szwajcarja 172,25—172,68—171,82.
Wiedeń.ł25,45— 125,76—125,14.
Włochy 46,67—46,79—46,55.
Berlin 213,04.
Gdańsk 173,40. .

Papiery procentowe:

Požyczka inwestycyjna 123—122—125
Premjowa dolarowa 73—76, 5! konwer-
syjna 49,75, 6", dolarowa 79,25, 8',L. Z.
Banku Gospodarstwa Krajowegoi Ban-
ku Rolnego, obl. Banku Gosp. Krajowe-
go 94, te same 7/. 83,25, 8, T. K.
Przem. Polskiego 81, 4',/, Ziemskie
49,80—49,25—49,40, 8' „ warszawskie 70,75
—1, 81, Lodzi 63,25—63,65—63,50, 8',
Piotrkowa 61,50, 10”, Siedlec 72,25.

Akcje:

Bank Dysk. 124, Polski 183 — 184,
Sp. Zarobk. 78,50, Siła i Swiatło 96, Mo-
drzejów 15, Ostrowiec s. B 61, Stara-
chowice 21,50, Zieleniewski 61,50, Ha-
berbusch 101,50.

OFIARY
złożone w Fidministracji „Dziennika

Wileńskiego".

Na Dem Dzieciątka Jezus zamiast
wieńca na trumnę Ś. p. Józef Iwanowa,

Janostwo Sterlo-Orliccy zł. 20, Eugenja
Sterlo-Orlicka zł. 2.

 

Od dnia 25 stycznia 1930 r. autobusy będą kursować
między Wilnem a Niemenczynem według rozkładu:

13 m. 40, 16 m. 15,

19 m. 20, 21 m. 30.

m. 20, 12, 15 m. 10,
17 m. 45, 20 m. 25.

Informacje na miejscu.
Jej. partner ulu- |Dla wygody Sz. Publiczności urządzono poczekalnię przy przystani statków

Komoda
starożytna mahoniowai
łóżko do sprzedania. Ob-
jazdowa 4, m. 1. 1427-0

 
 

i perywający

(róg ulic Arsenalskiej i Zygmuntowskiej). 1198—2 o

L rauisika (francuski,
k niemiec, angielski,

s włoski) poszukuje po-

 

natalja Lisienko, Mlarja JaCobini, Gabriel Gabrio i Angieio Ferrari

„DJENNICI CYTKOELI_w_OGOLNIE
Potężny dramat w 12 akt. z czasów panowania caratu na ziemiach polskich. Od godz. 6ej dodatkowa

Początek seansów o godzinie 4. 6,.8 i 10.25 w. 2 ORKIESTRY.
Bilety honorowe w dzień premjery nieważne.

 

Kuliai“ ea GLI A:
AGNES-PETERSE

Tel. 697.

LIJ
RKANT"

  

MOZŻUCHINOWA. Wyjątkowo
Początek o g. 4-ej. Ceny od 40 gr.

(„Notre Dame de Paris“) epokowy dramat erotycz-
ny w 12 akt. W rol. głównych LON CHANEY jako Qua-

 

 

PIEŻ, ŁYSIENIE
USUWA

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

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

"Wydz.Zdr. Publ. Nr. 154. ©

skład Fpteka

 

Tel. 697.

Nr. 35.

leczenia.  dy apteczne

 

Dbajcie o swój» zdrowie|

„Szwajcarskie Gorzkie Zioła"
(z marką „Kogut”) są stosowane
przy cberobacb żołądka, ki-
szęk, ohstrukcji i kamieni

żółciowych.

» SZWAJCARSKIE GORZKIE ZIOŁA «
są naturalnym łagodnym średkiem przeczyszcza-
jącym, ułatwiającym funkcje organów. trawic=
nia i działającym przeciwko otyłości.

Sprzedają po 2zł za pudełko aptekii skła-
6527-45 0

   

 
 

AKUSZERKA

Marja Laknerowa
Przyjmuje od godz. 9 do

 

 

j Trocka 19, lako do jedynej prac:
skiej w Wilnie — Dorabianie p
najdroższych pończoch. jak ró = Jemy. — Robota wykonuje się

rownictwem wykwalifikowanej

Oszczędność przedewszystkiemI
Nagromad.one rzeczy trykotowe

oddawać do przerobienia do „Zródła Pracy*— |

nowych garsonek, swetrów, pończoch przyjmu-

 

"714 59
 

a B

3

Cegielnia
mechaniczna w  woje-
wództwie Warszawskiem

Gruźlica płuc jest

chorób płucnych,
uporczywego,

  

485, SG
p Ad

OROB

nie, nie robiąc różnicy dla płci, wieku i sta-
nu, kosi miljony ludzi.—Przy zwalczaniu

męczącego kaszlu i
stosują p. p. Lekarze:

„Balsam Thiocolan—Age"
który ułatwiając wydzielanie
wzmacnia erganizm i samopoczucie «horege
oraz pewiększa wagę ciała

Używa się za poradą lekarza.
Sprzedają asteki

     

   
   

Y PŁUG

nieublaganą i corocz-

bronchitu, grypy
t. p.

się plwociny

i usuwa kaszel

711290
R z

 

GRY na MANDOLINIE iGITARŻE
przez łatwą metodę nauczę w przeciągu

| 1-go miesiąca z nut lub nut cyfrowych za
bardzo małą opłatą.

| Uczę codziennie od g. 12 do 10 w. Niema-
jących instrum. uczę na swoich. Przy

ry ORKIESTROWEJ.wuję również do
| ADRES: ul. Sadowa

Oszczędności
gotówkowe lokuje na
oprocentowanie szy-
bko i najpewniej Wi-
leńskie Biuro Komi-
sowo - Handlowe Mi-
ckiewicza 21, tel. 152.

W powiecie lidzkim
majątek, obszaru około

200 ha, z ładnemi zabu-
dowaniami, kompletnie
zagospodarowany, w po-
bliżu st. kol. do sprze-
dania na dogodnych wa-
runkach Wileńskie Biuro
Komisowo-Handlowe Mi-
ckiewicza 21, tel. 152. 0

D. sprzedania na do-
gednych warunkach

mały dom murowany w
Wilnie przy kolai. Dowie-
dzieć slę u właściciela
domu Wielka Stefańska

 

 

goto- |

13 m 6 (w dziedzińcu) |
„Nauczyciel muzyki B. ALPEROWICZ.

 

 

 

71424—is

UE US

| LEKARZE

DrBlumowicz
Choroby weneryczne
SYFILIS i skórne

ul. WIELKA21 (Tel. 921).
Od 9—1 i 3—8.

WZP63

DOKTOR

D.Leliovit
chor. WENERYCZNE
MOCZOPŁ. SKÓRNE
ELEKTROTERAPJA

(DIATERMJA)
KOBIETA-LEKARZ

Or. ZELOOWICZOWA
KOBIECE chor. dróg
MOCZ. WENERYCZNE
prz. 12—2 i od 4—6
ul. Mickiewicza 24
Telefon Nr. 277. Nr. 39. 1173—0

Z powodu wyjazdu*
sprzedam dom. Zie-

mia własna. Subocz 71.
1439—1 me]

jj gażuje
P wymownych

   

  

        

    
  

    

 

M koju za lekcje, pracy li-
jj terackiej
R Zgłoszenia pod „Lingwi-
R stka" w „Dzienniku Wil.*

lub biurowej.

Panie i Panowie|
jj Poważna chrześcijańska

instytucja bankewa, an-
Inteligentnych i

de sprzedaży obligacji
państwowych.Płacimy su-
miennie najwyższą pro-
wizję. Początkujących
pouczamy. Łaskawe zgło-
szenia od 10—4-tej, stale.
Ul. Bazyljańska 4, m. 1
(przedtem  Ostrobram-
ska hotel „Lwów”).

1434—2

Poszukuję
celem zorganizowania
sztabu podróżujących na
Wojew. Wileńskie, No-
wogródzkie na stałą pen-
sję inspektora, organi-
zatora, dzielnego fachow-

ca. mającege szerokie
znajomości wśród -rolni-
ków, syndykatów, kółek
rołniczych, oraz drogeryj
i aptek. Artykuł bez kon-
kurencyjny obecnie w
sezonie! Siły wykwalifi-
kowane mogące się wy-
kazać dotychczasową

  

„, dzialalnością zechcą na-
desłać natychmiast zgło
szenie z życiorysem, fo-
tografją; Fabryka tech-
niczno-chem.. „Tuczol* —
Poznań, Murna 2 (znaczek
na odpowiedź). 55—0

posekuję posady nau-
czycielki. Mogę przy-

gotować do |-ej lub II-ej
kl. gmn. Mogę też przy-
jąć posadę wychowaw-
czyni. (lmiem szyć. Ber:
nardyński zauł. 4, m. 1.

1426—2
 

(575pOdynia - Kucharka
posiadająca długolet-

nią praktykę i świadec-
twa poszukuje posady do
majątku lub na plebanii.
Piramont 10, m. 1. 1436-1

kupno

Sprzedaż

WIATY balowe nie-
drogo. Gotowe i na

zamówienia. Dobroczyn-
ny z. dom Legi Nr. 3—16
od 11—1 i od4—6 (prócz
świąt). W poniedziałki
wieczorem od 4—5. 20

  

zastepcow —

 

FORTEPIAN
firmy Sokołowskiego nie-
drogo do sprzedania Ul.
Finna 3b m. 1 od godz.
4—6 pp. 1180

ZGUBY

ZS” dow. osobisty
Nr. 3564 835 wydany

23-XI przez Starostwo w
Duniłowiczach ks. wojsk.
i kartę demob. wyd. przez
PKU — Wilejka na imię
Nikodema Wejnicza, zam.
w Szymkach, gm. miadz.
un. się. 314—0

ZS zegarek me-
tałowy z siatką na

szkle na rzemyku na ul.
Zawalnej. Żadnej wartoś-
ci, tylko pamiątka. Upra-
szam znalazcę o zwrot
za wynagrodzeniem ul.
Sierakowskiego 12, m. 3.

1445
ZS”. ks. wojskową

wyd. przez PKU—Wil-
no, na imię Mowszy Bro-
dzkiego, zam. przy ul.
W.-Pohulanka 18—un. się.

Mieszkania i

i pokoje

2 duże

 

ładne pokoje  umeblo-
wane do wyaajęcia. Mic-
kiewicza 31, m. 4 od
1--5 po pół. 1419—1
pól do odnajęcia u-

meblowany z wygo-
dami Garbarska 5 do-
więdzieć się u dezorcy.

Pons uczenice (ucz-
niów) na mieszka-

nie z całodziennem,u-
trzymaniem ul. Garbar-
ska 16 m. 3. 1446—3

poj umeblowany dla
samotnej do wyna-

jęcia od 1 Lutego. Zy-
gmuntowska 20 m. 1 do
11 rano i od 3 —6 pop.

DRU- O:
f  KARNIA gd

4

 

cenach bardzo tanich. cza 21, tel. 152.

   

 

 

O do 3-ej.

Drukarnia „Dziennika Wileńskiego”, uł. Mostowa 1.

 

1441—1 tów. 1605—11

A domy Jetta da2.Ga | i ii Šijeża 8. YETROLIGA:
ar dzierżawienia. _ Wiado- al į IM? (hce$z otrz mać posadą? Sprzedam sklep wód- TORNIA |

6 a mość u p. G. Piotrow-| gotówki ulokujemy na I jūs t S czano spożywczy w žP j RÓŻNE skiego u Trocka _11,| pierwsze KOGA Musisz ukończyć kursy dobrym punkcie dobrze €' BEMA :
Gąseckiego (z AE0 oo miejskielub ziemskie, ValsasBSAY:PoGRponijący, „na WYR a j
kogutkiem) u- at om H-K. „Zachęta E kuło- do roku bez procentów. pa

krwawienie, '|| Zatwierdzone przez M. S : Mickiewicza 1, tel. za ac Frasik Oferty listownie. Mickie- i WILEŃSKIEGO i

większea, je S. W. Biuro Reklamowe pran 9—05. 31-50 listownie: buchalterji " R ONA Asą KO Wiino, ul, Mosto i

Stefana GRABOWSKIEGO majątkowe ruo kupieckiej Mmm 5 wa M1. Tel.12-44 š
i c] andlo- į 4

proszę | WWilnie, Garbarska 1 Poszukującym NAUKA m».stenograi, nauk Maszyna. (0 pisakia 4 Prayjmuje |
! BO 1 andlų, prawa, kaligrafji, emington i

owni trykotar- | ACO PaRCA pożyczek pisania na Tasas, L. C. 46491) | |Ph
odeszewek do ipne re 72 o pism łatwi 2 Paryžanka towaroznawstwa, angiel- ; prawie nowa, okazyj- i w zakres drū
wnież robotę| miejscowych i zamiej- ułatwia „otrzymanie nauczycielka rutynowana skiego, francuskiego,| nie do sprzedania w karstwaIintro-

scowych, a także ogło- najrychlej Wileńskie udziela lekcyj (prak. teo- niemieckiego, pisowni, |magazynie wyrobów | _ gatorstwa įi Rad 2 go, p , y i
solidnie pod| Szenia przez Ra jo za- Biur o  Komisowo-rji) w zakresie gimnaz- oraz gramatyki polskiej. | żelaznych Sz. Rudo- wcho- 4

instruktorki | '3twia na warunkach naj- Hahdlowe Mieliau“ jałnym ul. św. Jakóbska Po ukończeniu Świadec-|mińskiego. Wilno, Za-| 53 jdzęce.
9, Pardziej dogodnych i po I” róg Dąbrowskiego od 1-ej two. Żądajcie prospek- j walna Ne28 (róg Troc-

kiej), 1418—0

Redaktor odpowiedzialny: KAZIMIERZ HAŁABURDA.
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