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Budžet.
(Telefonem od własnego korespondanta).

WARSZAWA. Budżet w dochodach zamyka się kwotą 3.067.888.568,
a w wydatkach — 2.949.868.715 zł.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami wynosi 122.019.853 zł.

Banki prywatne nie obniżają stopy dy-
skonta.

(Telefonem od wlasnego korespondenta):

WARSZAWA. Pomimo obniženia stopy procentowej przez Bank
Polski, banki prywatne stopy tej nie obnižyly.

Konferencja wojewodów.

Mostowa 1.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Wczoraj odbyła się konferencja wojewodów z
Małopolski w sprawach gospodarczych i politycznych.

Słuszny zakaz.
„(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. P. min. Józefski wydał okólnik, zakazujący wła-
dzom administracyjnym przy wydawaniu jakichkolwiek świadczeń,
np.: paszportów, kart na broń i t. p., pobierania dobrowolnych dat-

 

ków na cele społeczne lub humanitarne.

Napad bandycki na plebanię.
Zamordowanie księdza.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W miejscowości Sadki pod Wyzyskiem bandyci
napadli na mieszkanie ks. dziekana Robowskiego, w celach rabun-
kowych.

Gdy ks. R. bronił się — zamordowano go.

Porwanie gen. Kutiepowa.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Ustala się przekonanie, że gen. Kutiepow wyje-
chał na Daleki Wschód by organizować akcję antybolszewicką.

PARYŻ, 31.1. (Pat). Wersje o
porwaniu gen. Kutiepowa przez
agentów bolszewickich nabiera
coraz większego prawdopodobień-
stwa. Do władz śledczych zgłosiło
się wczoraj kilku świadków, któ-

rzy dostarczyli szczegółów wiaro-
godnych, potwierdzających przy-
puszczenie, że rzekome porwanie
rzeczywiście miało miejsce. Wy-
wołało to w prasie prawicowej
wyrazy oburzenia.

Kalendarz prac sejmowych.
WARSZAWA 31.1. (Pat). Dzis

na posiedzeniu przewodniczących
klubów ustanowiono następujący
kalendarz prac w Sejmie nad za-
łatwieniem budżetu na rok 1930-31.
Drugie czytanie preliminarza bud-
żetowego rozpocznie się 3 lutego
i trwać będzie w ciągu 7 dni do
10 lutego. Dzień 11 lutego bę-

dzie przeznaczony na czytanie
poprawek do trzeciego czytania.
12 lutego nastąpi trzecie czytanie,
13 lutego — przygotowania pre-
liminarza do przesłania go Sena-
towi. 14 luty będzie dniem, w
którym budżet musi być przeka-
zany Senatowi.

Zajście na granicy w Zbąszynie.
POZNAN, 31.1. (Pat.). Wobec

przesadnych pogłosek o zajściu
na dworcu w Zbąszyniu, które
się tam rozegrało wczoraj wie-
czór, komenda Policji Państwo-
wej stwierdza co następuje:

'. W czwartek rano około go-
dziny 5-ej posterunkowy Policji
Państwowej Kusik wracał do Zbą-
szynia z Poznania pociągiem mię-
dzynarodowym, którym to pocią-
gu przeprowadzał kontrolę pasz-
portów zagranicznych. Posterun-
kowy Kusik zauważył, że jego

płaszcz, który zdjął z powodu go-
rąca i położył na ławce w prze-
dziale, jeden z konduktorów dru-
żyny niemieckiej zrzucił na po-
dłogę i podeptał. Na tem tle
przyszło między posterunkowym
Kusikiem a owym konduktorem
niemieckim do ostrej wymiany
zdań. Wszelkie pogłotki o  pobi-
ciu  konduktora niemieckiego
przez oficera policji polskiej są
niezgodne z prawdą zwłaszcza,
że żaden oficer w zajściu tem
udziału nie brał. |

Chtopi rosyjscy przeciwko bezbožnikom.
MOSKWA. 31.1. (Pat.). W o-

kolicy Kremenczuga organizacja
bezbożników urządziła dla mło-
dzieży specjalny  antyreligijny
karnawał. W czasie jednej z ta-

kich zabaw- miejscowi chłopi,
uzbrojeni w widły i kije, napadli
na organizatorów i bawiące się
dzieci, pobili dotkliwie i rozpę-
dzili uczestników zabawy.

   
   
   
  

sejm.
Plenarne posiedzenie Sejmu.

Wybór wice-marszałka.—Sprawa podkładów.

WARSZAWA. 31. (Pat). 70-te
posiedzenie plenarne Sejmu. Przed
porządkiem dziennym dzisiejsze-
go posiedzenia plenarnego Sejmu
zabrał głos prezes klubu B. B.
pos. Sławek, składając w imieniu
klubu oświadczenie następującej
treści:

P. marszałek Sejmu Daszyn-
ski przed kilku dniami poinfor-
mował mnie, iż wobec rezygnacji
2 wice-marszałków, a mianowicie:
pos. Marka i pos. Wožnickiego,
będą musiały się odbyć wydory
nowych wice-marszałków Sej-
mu. W związku z tem p. marsza-
łek zapytał mnie, czy Blok Bez-
partyjny zechciałby w obecnym
czasie przedstawić ze swego gro-
na jednego lub dwóch kandyda-
tów, którymi możnaby było po-
większyć wtedy liczbę wice-mar-
szałków, przeprowadzając odpo-
wiednią uchwałę Sejmu. Po na-
radzie z prezydjum klubu B. B.
przediožylem p. marszałkowi na-
stępującą odpowiedź: Klub Bloku
Bezpartyjnego uważał, iż z jego
grona, jako najliczniejszego klu-
bu sejmowego, winien być wy-
brany marszałek Sejmu i dlatego
na początku obecnej kadencji
sejmowej postawił kandydaturę
prof. K. Bartla na to stanowisko.
Gdy większość Sejmu wbrew
utartym we wszystkich parlamen-
tach zwyczajom, kandydaturę
prof. Bartla odrzuciła, wówczas
Bezpartyjny Blok powstrzymał się
od desygnowania ze swego grona
wice-marszałka, usuwając się w
ten sposób od odpowiedzialności
za Sejm i metody jego pracy. W
obecnym czasie Bezpartyjny Blok
byłby gotów raz jeszcze uczynić
próbę realnej pracy i normaliza-
cji stosunków w Sejmie oraz zgo-
dziłby się na desygnowanie dwóch
kandydatów na wicemarszałków,
lecz jedynie tylko przy dotych-
czasowej ilości tych stanowisk.
Powiększenie liczby wice-mar-
szałków — jak tego chce marsza-
łek Sejmu Daszyński a przez co
zdobyty stan posiadania partji
mógłby być zachwiany, klub Bez-
partyjnego Bloku uważa za naj-
zupełniej niewłaściwy: Po paru
dniach marszałek Sejmu Daszyń-
ski zakomunikował mi, że propo-
zycja nasza nie została przyjęta.
Wobec tego konstatujemy, że w
dalszym ciągu jesteśmy  majo-
ryzowani przez większość o-
becną, oraz że stałe stosowa-
nie podobnych metod usu-
wa nadzieję na reorganizację
współpracy z większością Sejmu,
oraz że nie możemy i nie chce-
my ponosić nawet cienia od-
powiedzialności za utrwalenie
tych zwyczajów i metod. Wobec
tego sprzeciwiamy, się temu i
usuwamy Się od udziału w
głosowaniu przy wyborach
wicemarszałków Sejmu.

Po tem oświadczeniu pos.
Sławka przystąpiono do wyborów.
Klub B. B. opuścił salę obrad.
Głosowało ogółem 170 posłów.
Ważnych głosów oddano 151.
Otrzymali — K. Pużak (PPS) 138
głosów, J. Dębski (Piast) 4 głosy,
Walnyckyj (Sol. Rob. jedność)
4 głosy. Pozostałe głosy były

rozbite. Wybrany został pos.
Pużak.

Na zapytanie p. marszałka,
czy wybór przyjmuje, pos. Pużak
oświadczył, że wobec tej większo-
ści kandydatury przyjąć nie może,
uważa bowiem, że wice-marszałek
winien być wybrany przynajmniej
połową zwykłej ustawy ilości gło-
sów, i apeluje do marszałka Da-
szyńskiego, aby zechciał tę spra-
wę raz jeszcze powierzyć rozstrzy-
gnięciu Izby innym razem. Mar-
Szałek oświadczył, że zastosuje się
do tego i postawi na jednem
z najbliższych posiedzeń kwestję
wyboru wice-marszałków.
W dalszym ciągu obrad Sejm

przyjął w trzeciem czytaniu usta-
wę © ujednostajnieniu termi-
nów płatności podatku grun-
towego i składek ubezpiecze-
nia od ognia.

Izba przystąpiła do sprawo-
zdania nadzwyczajnej komisji sej-
mowej w sprawie polityki w do-
stawach podkładów dla minister-
stwa Komunikacji. Sprawozdawca
pos. Hausner (PPS) wytyka, że
w całej sprawie administracja
państwowa, która powinna wystę-
pować, jako jedna całość w cha-
rakterze kupującego podkłady,
nie wykazuje tej jednolitości.
Imieniem komisji pos. Hausner
proponuje, żeby Ministerstwo Rol-
nictwa przyjęło na siebie zobo-
wiązanie stałego zaopatrywania
Ministerstwa Komunikacji w pod-
kłady.

Referent Hausner wniósł w koń-
cu następujące rezolucje w imie-
niu komisji: 1) Sejm przyjmuje
do wiadomości sprawozdanie
komisji, 2) Sejm wżywa rząd,
ażeby w sprawie zaopatrzenia
kolei polskich w podkłady sko-
rzystai "ze wskazań komlsji,
3) Sejm wzywa rząd, aby poczynił
wszelkie zarządzenia, aby winni,
w myśl sprawozdania komisji, po-
ciągnięci byli przez właściwe wła-
dze do odpowiedzialności za szko-
dy, wyrządzone skarbowi pań-
stwa, 4) Sejm wzywa N. I. K.,
aby na podstawie badania ko-
misji i materjałów przez nią ze-
branych, prowadziła dalsze prace
w celu ustalenia wysokości strat,
przez skarb państwa poniesio-
nych, przy zakupnie podkładów
za lata 1927, 1928 i 1929, 5) Sejm
wzywa rząd, by ze wszystkich za-
rządzeń i wyników, zdał sprawę
Sejmowi w ciągu jednego roku.

Pos. Sobolewski (BB). Pole-
mizując z wywodami referenta,
stwierdza, że jego sprawozdanie
opiera się na cyfrach fałszywych,
fantastycznych, że cała robota
była robiona na kolanie i ma
charakter nie rzeczowy, lecz wy-
bitnie polityczny. Minister komu-
nikacji Kiihn wywodzi, że wbrew
tytułowi, który mówi o komisji
do zbadania polityki podkładów
ministerstwa komunikacji, komi-
sja ta nabrała charakteru śled-
czego.

Po wyjaśnieniu marsz. Daszyń-
skiego, że sprawozdanie doręczo-
no posłom w poniedziałek, a mi-
nisterstwom dopiero we wtorek,
dalszą dyskusję odroczono. Na-
stępne posiedzenie w poniedzia-
łek 3 lutego o godz. 10 rano.
 

inspekcje wojewódzkie.
Minister Józefski przeprowadza decentralizację.

WARSZAWA. 31.1. (Pat.). Mi-
nisterstwo Spraw Wewnętrznych
wydało do wszystkich województw
okólnik, wprowadzający stałą
kontrolę czynności władz admi-
nistracyjnych przez inspekcję
wojewódzką. Okólnik podkreśla,
że Ministerstwo realizuje w co-

raz szerszym zakresie program
dekoncentracji i tą drogą dąży
do dania urzędom większej sa-
modzielności i swobody działa-
nia, co odbije się korzystnie na
więcej  życiowem załatwianiu
spraw. Organizacją kontroli zajmą
się wojewodowie.

Oświadczenie nowego rządu hiszpańskiego
MADRYT. 31.1. (Pat.). Nowy

gabinet rozesłał do prasy pół-
oficjalny komunikat następującej
treści: Rząd zebrał się o godz.
17 pod przewodnictwem króla.
Ministrowie złożyli przysięgę we-
dług tradycyjnej formuły, po-
czem na posiedzeniu, któremu
przewodniczył król, premjer Be-
renguer złożył sprawozdanie ze
swej akcji, mającej na celu u-
konstytuowanie gabinetu, podkre-
ślając przytem, że dzięki ułat-
wieniom, jakie znaleziono, mógł
w szybkiem terminie utworzyć no-
wy rząd. Następnie premjer na-

kreślił ogólne linje polityki no-
wego rządu, który dążyć będzie
do pacyfikacji umysłów i do za-
spokojenia potrzeb administracyj-
nych kraju, starając się z najlep-
szą dobrą wolą i w miarę sprzy-
jających okoliczności osiągnąć
tak pożądane, prawne unormowa-
nie stosunków w drodze kon-
stytucyjnej. Skład nowego ga-
binetu powitany został życzliwie
przez opinję publiczną. Prasa
wszystkich odcieni przyklaskuje
wyborowi na miejsce Primo de
Rivery gen. Berenguera, podno-
sząc jednomyślnie zasługi tego
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ostatniego. Nowy szef rządu jest
oficerem kawalerji, zajmował sze-
reg ważnych stanowisk w Maro-
ku, gdzie miał sposobność wyka-
zać swe zalety żołnierskie i mę=
ża stanu, dzięki którym miano-
wany został wysokim komisa-
rzem i naczelnym wodzem wojsk
na terenach, znajdujących się

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

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

terminowe umieszczenie oołoszeń. Konto czekowe wP. K.O.Niż 80187.
ie bierze odpowiedzialności za

pod protektoratem Hiszpanii.
Berenguer wchodził w skład ga-
binetu Romanonesa w charakte-
rze ministra wojny, ostatnio zaś
został mianowany szefem domu
wojskowego króla i dowódcą
gwardji republikańskiej. Nowy
gabinet mma charakter zacho-
wawczy.

Przywrócenie ustroju konstytucyjnego
w Hiszpanji.

MADRYT, 31.1. (Pat). Dekla-
racja rządowa, mająca być ogło-
szona w najbliższym czasie przed-
stawi program polityki rządu w

sprawie przywrócenia normalne-
go ustroju konstytucyjnego w
kraju.

Zamaskowana banicja Primo de Rivery.
MADRYT, 31.1. (Pat). Obiega

tu pogłoska, że Primo de Rivera
ma być wkrótce mianowany ka-

pitanem generalnym wysp Ba-
learskich.

Po Riverze na kogo kolej?
BUDAPESZT, 30 stycznia (AW)

Na dzisiejszem posiedzeniu par-
lamentu, na którem hr. Bethlen
złożył sprawozdanie z wyników
obrad haskich, przyszło kilka-
krotnie do burzliwych scen. Le-
wica  przerywała wywody hr.
Bethlena okrzykami: „Zwyciężyli

optanci, runęła dyktatura hiszpań-
ska, teraz kolej na panal“. Kiedy
hr. Bethlen wskazał że Węgry
zwolnione są od wszelkich cięża-
rów reparacyjnych, z ław socja-
listów padły okrzyki: „A kiedy
pozbędą się pańskich rządów?"

Awantury komunistyczne w Niemczech.
W Berlinie ost

BERLIN, 31. 1. (Pat.) Dziś po
południu dószlo na jednem z
przedmieść do burzliwych awan-
tur. Grupa komunistów splądro-
wała sklep spółdzielczy. Wobec -
szykującej się na jutro w Berlinie
wielkiej demonstracji bezrobot-
nych, organizowanej przez komu-
nistów, już dziś od południa po-
licja berlińska jest w ostrem po-
gotowiu. Dzielnice, w których

re pogotowie.

odbywają się masowe zebrania
komunistyczne, są pod obser-
wacją lotnych oddziałów policyj-
nych.

Z okolic Hamburga donoszą,
że oddziały komunistyczne. które
organizują t. zw. marsz głodowy
na Hamburg, w dalszym ciągu
podejmują próby marszu, lecz są
wstrzymywane przez policję.

 

 

Zbliżenie administracji do potrzeb życia.
W dniach 29 i 30 stycznia r.

zydjum Rady Ministrów pod przewodnictwem
wicza trzy posiedzenia sekcji do

b. odbyły się w Warszawie w Pre-
p. wojewody Raczkie-

spraw dekoncentracji Komisji dla
usprawnienia administracji publicznej.

Pierwsze posiedzenie . akcji
reformy administracji w resorcie

było poświęcone przeprowadzeniu
Ministerstwa Reform Rolnych w

  

 

dziedzinie przebudowy ustroju rolnego. Na drugiem posiedzeniu omó-
wiono usprawnienie administracji w dziedzinie reformy skarbowości,
wreszcie przedmiotem obrad trzeciego posiedzenia były sprawy reali-
zacji zasady dekoncentracji z zakresu Ministerstwa Pracy i Opieki
Społecznej. d.
 

Z prasy.
Upadek dyktatora. coprawda wymownym — tytule:

Upadek Primo de Rivery, nie-
zwykle głośnem echem rozbrzmiał
w prasie polskiej — nie tyle ze
względu na Hiszpanję, tak od nas
odległą, niczem z nami nie zwią-
zaną... ile na pewną analogję,
która mimowoli się nastręcza,
gdy mowa o dyktaturze i dykta-
torach — czy to o Woldemarasie,
czy de Riverze, czy innym.

„Kurjer Poznański" pisze:
Primo de Rivera ustąpił. Uczynił to

z godnością, pogodnie, bez miotania
obelg i unikając, ze swej strony wstrzą-
sów i wejny domowej. Bo Primo de Ri-
vera był niewątpliwie patrjotą i pragnął
zrobić wiele dobrego. Żapomniał jednak,
że jeżeli Mussolini rządzi z takiem po-
wodzeniem to nie dlatego, źe jest dy-
ktatorem, ałe dlatego, że opiera się na
narodzie i że naród ten dźwiga pod
względem moralnym i materjalnym, a
następnie, że ma program, który reali-
zuje konsekwentnie. Nie dopuścił on
nigdy do wytworzenia się próżni kon-
stytucyjnej. Reformy jego były stop-
niowe, legalne, a rozpoczęła je zmiana
ordynacji wyborczej. Tego w Hiszpanii
nie było i Primo de Rivera musiał
odejść.

Ustąpienie jego, podobnie jak upa-
dek w roku zeszłym Woldemarasa, świad-
czy, że dyktatury, wbrew pozorom, na-
leżą do systemów najmniej trwałych.
Są zawsze tylko epizodami w życiu
narodu.

„Rozwój” łódzki, podając tele-
graficzny komunikat o wypad-
kach, jakie rozegrały się w Hisz-
panji, ujął swój pogląd w bardzo

*w kraju,

„Zmierzch dyktatury. lpa-
dek gen. Primo de Rivera.
Wobec ogólnego wrzenia

ustąpił ze stano-
wiska bez łamania kości*.

„Głos Narodu" pisze p.t. „Już
w gruzach leżą”...

Smutna wieść dla wrogów parla-
mentu we wszystkich krajach: Dykta-
tura Primo de Rivery runęła po sześciu
latach „uszczęśliwiania" Hiszpanji swe-
mi niekontrolowanemi rządami. Nowy
rząd zapowiada wybory do ciał ustawo-
dawczych. Obiecuje także bronić ekspo-
gromców hiszpańskiego „sejmowładz-
twa" przed zemstwą tłumów i krymina-
łem. Wątpić zresztą można, czy gen.
Primo de Rivera zaufa wielkoduszności
demokracji. ktorą tak zaciekle zwalczał.
Nieraz mówił, że po ewentualnym swym
upadku zamieszka we Francji. Tam bę-
dzie napewno bezpieczniejszym, niż we
„wdzięcznej ojczyźnie... Tam też spotka
się zapewne wkrótce z innymi eksdyk-
tatorami. Ale jego obóz, hiszpańska
sanacja, zwąca się „Ūnją patrjotyczną“,
zorganizowana — podobnie, jak... gdzie-
indziej — przy pomocy funduszów dy-
spozycyjnych, nie ucieknie zagranicę.
Niech nad tem się zastanowią sanatorzy
innych krajów... ,

Stambulijskiego w Bułgarji usunęła
rewolucja, Belę Kuhna na Węgrzech
także, Primo de Rivera zaś ustępuje
pod naciskiem okoliczności. Precedens
dla innych dyktatur i pół-dyktatur pou-
czający. Bagnetami moźna wiele zro-
bić, ałe siedzieć na nich długo nie
moźna.—Narod może uznać dyktaturę
genjusza, ale nie dyktaturę szabli, ber-
ła lub bata,*chyba, że jest narodem
Idjotów lub niewolników.
 

 

Komunikat Stronnictwa Narodowego.
Przypominamy o następujących posiedzeniach Zarządów kół

dzielnicowych:

Zarząd „Łukiszki'* dzisiaj dn. 1.l1. o godz. 5-ej po poł. w miesz-
kaniu p. prezesa przy ul. Mickiewicza Nr. 44 m. 18.

Zarząd „Popławy* dzisiaj dn. 1.11. o godz. 8-ej wiecz. w miesz-

kaniu p. prezesa przy ul. Piwnej Nr. 9 m. 5.

 

Zarząd „Nowe-Miasto* w niedzielę, dnia 2.Il. o godz. 12 i pół

w Sekretarjacie—Dominikańska 4.

Zarząd „Śródmieście we wtorek, dnia 4.Il. o godz. 7-ej i pół

w Sekretarjacie—Dominikańska 4.

mua „Najlepiej oszczędza ten, kto kupuje i To
ZZ dobry krajowy towar i nie przeplaca“. =

= Polska Składnica Galanteryjna =
= WYTWÓRNIA POŃCZOCH, SKARPETEK i RĘKAWICZEK =

= FRANCISZEK FRLICZKA =
= Wilno, ul. Zamkowa 9, róg Skopówki. — Telefon 6—46. =

Najtańsze źródło kupna nici, pończoch skarpetek i_ bielizny.
inne ina akiaiaaIs a DÓREWIÓE"|



 

0 zmiane Konstytucji.
Jak donieśliśmy telefonicznie w n-rze wczorajszym pisma na-

szego, prof. Komornicki wygłosił w komisji konstytucyjnej sejmu prze-
szło godzinne przemówienie, w którem poddał analizie wszystkie trzy
projekty Konstytucji. Poniżej zamieszczamy mowę prof. K. w oficjal-
nem streszczeniu PATicznej.

Poseł Komarnicki (Klub Naro-
dowy) w przemówieniu swem,
poddał analizie „zarówno projekt
B. B., jak i projekt lewicy, do-
chodząc do przekonania, iż oba
te projekty, ze stanowiska jego
klubu, są nie do przyjęcia.

Mówca zarzuca tym projek-
tom, iż pewne zagadnienia trak-
tują pod katem widzenia aktual-
nych momentów. B. B. traktuje
sprawę, jakoby miał być zawsze
u steru, lewica zaś uzbraja się
przeciwko temu' niebezpieczeń-
stwu. Natomiast projekt Stran-
nictwa Narodowego opiera się
na tej myśli, że jest on zarówno
przeciwny powrotowi do t. zw.
sejmowładztwa, jak dyktatury je-
dnostki, czy cezaryzmu. Ūwaža,
że zarówno egzekutywa, jak legi-
siatywa, powinna funkcjonować
normalnie, aby osiągnąć wewnę-
trzną harmonję.

Co do kwestji Prezydenta,
to stronnictwo mówcy jest za
rozszerzeniem jego faktycznego
wpływu na rządy i jego zakresu
władzy, ale uważa, że kompeten-
cje Prezydenta nie powinny być
papierowe, ale powinny być wy-
konalne i znajdować zastosowa-
nie w życiu państwowem. Prze-
ciwstawia się ono projektowi obio-
ru Prezydenta przez plebiscyt,
czy przez elektorów. Taki wybór
nie podniósłby jego prestiżu, a
wciągnąłby go w wir walk poli-
tycznych. Taki obiór jest nie do
przyjęcia, także ze względu na
skład narodowościowy naszego
państwa. Lepszy jest system wy-
borów pośrednich, daje on bo-
wiem rękojmię lepszego doboru

* kandydatów. Trzeba dążyć do po-
lepszenia kolegjum wyborczego,
czyli do reformy ciał ustawodaw-
czych, do reformy Sejmu i Se-
natu.

Celem wzmocnienia rządu,
projekt Stronnictwa Narodowego
zawiera gwarancję przeciw przy-
padkowemu obalaniu rządu, żą-
dając do tego aktu kwalifikowa-
nej większości *,, przy obecno-
ści przynajmniej połowy ustawo-
wej liczby posłów. Dalej wniosek
o pociągnięcie rządu do odpo-
wiedzialności musi być umotywo-
wany, aby był czynny — nie ne-
gatywny, lecz pozytywny. W koń- |
cu jest za wzmocnieniem Soli-
darnaści rządowej, w ten spo-
sób, że votum nieufności odnosi-
łoby się do całego gabinetu, a
nie do poszczególnych ministrów.

Przebudowa pariamentu mu-
si pójść drogą kolejnych etapów.
Pierwszy etap powinien objąć
równouprawnienie obu Izb — po-
selskiej i senackiej. Dzielnicom
zachodnim, . jako bardziej kultu-
ralaym i bardziej przyczyniają-
cym się do finansowego rozwoju,
powinno się przyznać reprezen-

tację stosunkowo liczniejszą. Rów-
nież powinna być zapewniona
odpowiednia reprezentacja ży-
wiełu polskiego w okręgach
wschodnich.

Prawo wyborcze do Senatu
powinno się oprzeć na zasadzie,
aby dać w nim reprezentację
tym czynnikom, które w życiu
społeczeństwa i państwa grają
wielką rolę, a których głosowa-
nie powszechne pomija. Projekt
wprowadza 6-ciu przedstawicieli
duchowieństwa katolickiego, wy-
delegowanych przez episkopat
polski, 3-ch przedstawicieli in-
nych, najliczniejszych wyznań nie-
katolickich, pozostali dzieliliby się
na 3 grupy:

-1) połowa składu Senatu z
wyborów powszechnych, według
dzisiejszej ordynacji, z zastrzeże-
niem tylko co do okręgów tery-
torjalnych, 2) czwarta część skła-
dałaby się z Senatorów, wybiera-
nych przez grupy zawodowe,
utworzone na podstawie średnie-
go - i wyższego wykształcenia,
stwierdzonego świadectwami szkol-
nemi, 3) czwarta część wybierana
przez publiczno-prawne zrzesze-
nia gospodarcze. Ta reforma za-
pewni specjalnie przedstawiciel-
stwo warstw inteligentnych.
To nie jest przywilej, gdyż zwłasz-
cza wykształcenie średnie w na-
szych czasach ogromnie się zde-
mokratyzowało. Niema to rów-
nież pierwiastka przywilejów kla-
sowych, lecz chodzi o to, żeby
w ustroju państwowym uwydatni-
ła się odpowiednia rola inteli-
gencji, jako czołowej grupy na-
rodu, na której ciążą największe
obowiązki. Oprócz tego w pro-
jekcie przewidziana jest reprezen-
tacja interesów gospodarczych.
Projekt łączy przedsiębiorswo go-
spodarcze z przedstawicielstwem
politycznem. W ten sposób rów-
noważy się  niebezpieczeństwo
partyjnictwa.

Ważną jest rzeczą zrealizowa-
nie powszechnego postulatu sfer
prawniczych, mianowicie powo-
„łanie Rady Stanu, organu współ-
działającego z Sejmem, któryby
podniósł jakość naszego ustawo-
dawstwa.

Dla zabezpieczenia prawo-
rządności należy rozwinąć sądo-
wnictwo administracyjne, zawaro-
wać lepiej niezawisłość sądów,
a przedewszystkiem powołać do
życia Trybunał konstytucyjny.

Kończąc swe wywody, mówca
oświadcza, iż klub jego przeciw-
stawiać się będzie wszelkim ideom
i projektom, któreby miały po-
garszać ustrój, zwłaszcza przeciw-
stawiać się będzie osłabieniu
charakteru państwa naszego,

jako narodowego i katolic-
kiego.
 

 

EXPOSĆ MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
WARSZAWA,31.1. (Pat.) Expo-

sć ministra spraw zagranicznych
Zaleskiego, wygłoszone na dzi-
siejszem posiedzeniu komisji spraw
zagranicznych Sejmu.

Wielkie wydarzenia w po-
lityce światowej.

Wysoka Komisjo! Od chwili
mego ostatniego exposć, wygło-
szonego przed panami w dniu 15
stycznia 1929 roku, zaszło wiele
wydarzeń w polityce światowej,
które muszę i mogę nazwać wy-
darzeniami wielkiej wagi. Dwie
konferencje haskie, konferencja
rozbrojeniowa, morska, powietrz-
na, nawiązanie stosunków  dy-
plomatycznych Wielkiej Brytanji
z Sowietami, obszerna i wzmo-
żona działalność Ligi Narodów w
zakresie porozumień i normali-
zacji międzynarodowych  stosun-
ków gospodarczych, akcja tejże
Ligi w zakresie rozbrojeniaiprzy-
gotowania międzynarodowej kon-
ferencji rozbrojeniowej oraz wy-
darzenie tak wielkiego i donio-
słego znaczenia, jak porozumie-
nie między Watykanem a kró-
lestwem wioskiem — oto część
załedwie tych faktów, jakie zna-
mionują rok ubiegły, stawiając go
w pierwszym rzędzie lat, obfitu-
jących w doniosłe wydarzenia,

'_ których konsekwencje mogą zna-
"Jeść swój dalszy ciąg i rozwiąza-
nie zarówno w roku bieżącym,
jak i stać się wskaźnikami poli-
tyki międzynarodowej na okres
najbliższy.

Szczegółowe omówienie tych
doniosłych faktów nie jest mo-
żliwe w mem dzisiejszem prze-
mówieniu.

Pokojowość polityki poł-
skiej.

Proszę Panów! Sądzę, że nie
od rzeczy również będzie pod-
kreślenie tych ideologicznych wy-
tycznych, jakie przyświecały za-
granicznej pólityce polskiej.

Idea pokoju, jego zachowanie
i umocnienie — to kanony pol-
skiej ideologji, zrastające się jed-
nocześnie i niepodżielnie z pol-
ską racją stanu.

Myśl o zapobieżeniu wojnie,
o normalizacji stosunków, o pa-
cyfikacjj powszechnej, myśl o
uniemožliwieniu napaści i o po-
tępieniu. ukaraniu i ukróceniu
eweniualiego rapasthiia=to na*

 

czelna myśł polityczna lat ostat-
nich.

Jak już wspomniałem, w pra-
cy tej Polska nie daje się niko-
mu wyprzedzić. Naród nasz, mi-
łujący pracę i pokój nikomu nie
zagraża, na nikogo nie czyha.

Sukcesy min. Zaleskiego.
W przemówieniu swem ogra-

niczam się do najkonieczniejszej
syntezy. Z syntezy tej wynika,
że tak, jak w dziejach naszej
Ojczyzny, jeszcze z przed jej
upadku, wielokrotnie spelniali-
śmy czyny, których dobrodziej-
stwo odczuwała, choć może czę-
sto niedoceniając ich wagi, ca-
ła Europa, tak i dziś, wierni tej
tradycji, wracamy do należnej
nam pozycji. w świecie i mamy
za sobą w ostatnich latach czy-
ny i akty, które dla całokształtu
polityki, dla dobra wielu narodów
i.pokoju, zapisują imię Polski
złotemi zgłoskami zasługi. Ta za-
sługa i to znaczenie naszego
państwa doceniane jest coraz
szerzej. Torują nam one drogę
w pochodzie ku szczytom uzna-
nia dla naszego państwa. Obja-
wy tej świadomości spotykamy
coraz częściej. Nieommal jedno-
głośny wybór Polski do Rady
Ligi Narodów we wrześniu roku
ubiegłego, wybór bez sprzeciwów
i tak  tryumfalny liczbowo,
świadczy nietylko o naszych
zasługach, ' jakie "mamy  nie-
zaprzecznie w pracach Ligi,
ale również o ustaleniu się prze-
konania, że przy stole obrad mię-
dzynarodowych, obecność Polski
została uznana za konieczną. Ale
i poza terenem Ligi Narodów
mamy do zanotowania ten wzrost
autorytetu nasżego państwa. Ta*
kie fakty, jak podniesienie po-
selstw królestwa włoskiego, Wiel-
kiej Brytanji, Stanów Zjednoczo-
nych Ameryki i Turcji do godno-
ści ambasad, nie są objawem
przelotnej kurtuazji, jest to znak
ugruntowywania się u rządówi
wśród społeczeństwa tych państw
pojęcia o znaczeniu państwa pol-
skiego we współczesnym ustroju
świata.

Doceniając trudności, jakie je-
szcze mamy do przełamania, do-
ceniając odległość, jaką jeszcze
maruy do przebycia, musimy je-
dnak również doceniać to, co na tej
drodze jue ©» ągnięto, już żdobyto.
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Stosunki polsko - gdańskie.
Żywotne a nieraz stawiające

nam niejakie trudności są stosun-
ki polsko-gdańskie. Nasz stosunek
do wolnego miasta opierał się i
opierać się będzie na zasadach
życzliwości i poparcia interesów
Gdańska w myśl wytycznych,
którym wielokrotnie dawałem wy-
raz i które zostały podkreślone
przez p. premjera Bartla podczas
jego pobytu w Gdańsku. Przy-
kładem zgodnej współpracy pol-
sko-gdańskiej niechaj będzie kon-
ferencja haska, na której uzy-
skaliśmy od mocarstw wierzyciel-
skich skreślenie bardzo poważnej
kwoty zobowiązań wolnego mia-
sta, bo sięgającej aż 160 miljo-
nów marek złotych. Sukces ten,
który Gdańsk zawdzięcza zapo-
biegliwości senatora finansowego
wolnego miasta Gdańska p. Kam-
nitzera i akcji dyplomatycznej
polskiejj możnaby istotnie naz-
wać, jak to czyni jedno z pism
gdańskich, największą zdobyczą
dla Gdańska od chwili jego ist-
nienia. Ten szczęśliwy fakt dla
Gdańska, fakt korzyści tak nama-
calnej, wypływającej z współpra-
cy i współakcji z Polską, zbiegł
się nieomal chronologicznie z
10-leciem traktatu wersalskiego i
z 10:leciem Ligi Narodów, której
jubileuszowa sesja Rady zakoń:
czyła się zaledwie przed paru
dniami. Na tej jubileuszowej sesji
Rady Ligi zaszczyt przewodnicze-
nia przypadł w udziale Polsce.

Liga Narodów.
Liga Narodów w roku 1920

była jeszcze tylko wielką niewia-
domą, budzącą śmiech ironiczny
u jednych, złość u innych, u
wielu zaś entuzjazm. W ciągu
tych 10 lat Liga z abstrakcji, z
ideowej koncepcji stała się rze-
czywistością, z którą wszyscy
muszą się poważnie liczyć.

Problem rozbrojeniowy.
Z problematów, któremi zaj-

muje się Liga Narodów, dziś mo-
że najaktualniejszym jest prob-
lem rozbrojeniowy. Na swej o-
statniej sesjj w kwietniu roku
ubiegłego przygotowawcza komi-
sja rozbrojeniowa posunęła bar-
dzo daleko naprzód swe prace
nad projektem konwencji o ogra-
niczeniu i redukcji zbrojeń. Wie-
le trudności w dziedzinie ograni-
czenia zbrojeń lądowych zostało
już usuniętych. Po załatwieniu
sprawy redukcji zbrojeń lądowych
komisja przerwała swą sesję, nie
mogąc z kolei zająć się sprawą
redukcji zbrojeń morskich z po-
wodu rozbieżności poglądów, ja-
kie panowały wśród 5 potęg mor-
skich. Wznowienie prac komisji
uzależnione jest zatem od usu-
nięcia różnie w tych poglądach.

Polska nie może zapominać o
pracy rozbrojeniowej. Jest i musi
zostać art. 8 paktu, który stano-
wi jedyne zobowiązanie w tej
dziedzinie członków Ligi. Rząd
polski gotów jest wykonać swe
zobowiązania, zaciągnięte w art.
8, narówni z innymi członkami
Ligi, to jest gotów jest zgodzić
się na zredukowanie swych zbro-
jeń do minimum, dającego się
pogodzić z bezpieczeństwem na-
rodowem Polski i z wykonaniem
zobowiązań międzynarodowych,
wynikających ze wspólnej akcji.
Wydaje się rzeczą Oczywistą, że
zwiekszenie w drodze międzyna-
rodowej bezpieczeństwa państw
pozwoliłoby im na zaciągnięcie
dalej idących zobowiązań co do
redukcji ich sił zbrojnych. Rzad
polski widziałby chętnie wzno-
wienie prac. nad zagadnieniem
gwarancji międzynarodowych w
duchu protokółu  genewskiego,
którego zasadom Polska pozosta-
ła wierna.

Pakt Kelloga a pakt Ligi
Narodów.

Na ostatniej sesji Rada Ligi
Narodów mianowała kornitet, zło-
żony o 11 osób, którego zada-
niem będzie opracowanie pópra-
wek do paktu Ligi Narodów, ce-
lem uzgodnienia go z paktem
Kelloga. Jak wiadomo, między
terni dwoma dokumentarni istnieje
pewna rozbieżność, bo, podczas
gdy pakt Kelloga zakazuje wszel-
kich wojen, pakt Ligi pozwala na
walkę orężną w pewnych sy-
tucjach, określonych w art. 12,
13 i 15. Zdaniem rządu polskie-
go, te postanowienia paktu Ligi,
które zezwalają na prowadzenie
wojny, zostały uchylone przez
pakt Kelloga w stosunkach mię-
dzy tymi członkami Ligi Naro-
dów, którzy podpisali także pakt
Kelloga. Jednakże rząd polski
chętnie zgadza się na wszelkie
poprawki do paktu Ligi, które
będzie uważał ża niezbędne ce-
lem usunięcia nawet literalnej
sprzeczności między paktem Ligi
i paktem Kelloga. Polska będzie
miała możność szczegółowego
przedstawienia swego poglądu na
tę sprawę w czasie obrad komi-
tetu 11, w skład którego wszedł
także nasz stały delegat przy Li:
dze Narodów. |

Działalność ekonomiczna
Ligi Narodów.

Działalność ekonomiczna Ligi
Narodów napotyka ostatnio na
duże trudności, wynikające z roz*
bieżności struktur gospodarczych
członków Ligi. Rząd połski bie-
rze czynny udział we wszystkich
pracach międzynarodowych, zmie=
rzejących do zapewnienia zgod:
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nej współpracy gospodarczej
wszystkich państw. _Na mocy
uchwały ostatniego Zgromadze-
nia Ligi Narodów zbiera się w
dniu 17 lutego międzynarodowa
konferencja, mająca na celu
uchwalenie rozejmu celnego. Pol-
ska chce szczerej współpracy w
dojściu do skutku rozejmu cel-
nego, czego zresztą dała dowód,
deklarując swój udział w konfe-
rencji, ale oczywiście pod samo
przez się zrozumiałym warunkiem,
że ewentualna konwencja o ro-
zejmie celnym uwzględni także
specjalną sytuację państw  rolni-
czych i państw o strukturze mie-
szanej, a nietylko interesy wiel-
kich państw przemysłowych. Wi-
dzimy więc, że w Lidze Narodów
Polska bierze czynny udział we
wszystkich dziedzinach jej pracy
tak na terenie politycznym, eko-
nomicznym, kulturalnym, jak i
społecznyin.

Nietylko na terenie Ligi Na-
rodów mamy do zanotowania
pewne postępy na drodze do li-
kwidacji niektórych trudności,
odziedziczonych z przeszłości.

Ewakuacja Nadrenii.
Jak panowie wiedzą, konfe-

rencja haska, a zwłaszcza pierw-
sza jej faza, miała dwojaki cha-
rakter: charakter polityczny i cha-
rakter finasowy. Pod polityczną
stroną konferencji rozumiem
kwestję przedterminowej ewaku-
acji Nadrenji. Odnośnie drugiego
problemu rząd dzisiejszy znalazł
się obarczony pewnemi decyzja-
mi międzynarodowemi, utrudnia-
jącemi mu wolność jego ruchów
i poczynań. Liczba państw posia-
dających efektywną decyzję w
kwestji ewakuacji była ściśle
ograniczona. Nie należy zapomi-
nać, proszę panów, właśnie o tem
przy omawianiu kwestji ewaku-
acji, że mówimy o fakcie przed-
terminowej, a więc przyśpie-
szonej tylko o lat parę ewaku-
acji, že nastąpiłaby ona nie-
uchronnie we względnie niezbyt
odległym już terminie, zgodnie z
postanowieniami, jakie na siebie
nałożyły strony, podpisujące trak-
tat wersalski. Należy tutaj dodać,
że problemy natury finansowej
zaczęły się na terenie międzyna-
rodowym wybijać na pierwszy
plan i coraz bardziej zajmować
opinję publiczną. Decyzja mo-
carstw, o której powyżej wspom-
niałem, liczyła się i liczyć się bę-
dzie musiała oczywiście z tym
nastrojem, który widział w fakcie
okupacji pewnego rodzaju prze-
żytek, nie mający już dostatecz-
nej racji istnienia, wobec postę-
pującej normalizacji stosunków
w Europie i zwłaszcza po dopro-
wadzeniu do ustalenia dzieła
likwidacji finansowych skutków
wojny. Myśl ta niezawodnie kie-
rowala umysłami tych czynników,
które decydując bezpośrednio o
losach okupacji, stanęły na sta-
nowisku, że po zakończeniu dzia-
łalności komisji rozbrojeniowej w
Niemczech dalsza okupacja słu-
żyć może jedynie jako gwarancja
wykonywania postanowień finan-
sowych traktatu. Pragnę w związ
ku z tem przypomnieć, że w lu-
tym roku zeszłego Szanowni Pa-
nowie, wobec zagadnienia przed-
terminowej ewakuacji Nadreniji,
zastanawiali się nad wpływem,
jaki fakt ten wywrzeć może na
bezpieczeństwo Rzeczypospolitej.

Równocześnie we wniosku,
przyjętym przez Sejm, wezwali
panowie rząd do przedsięwzięcia
na terenie międzynarodowym od-
powiedniej akcji dla skutecznego
zabezpieczenia naszych interesów
w tej dziedzinie, Biorąc wszystko
powyższe pod uwagę i wobec
konieczności ustosunkowania się
naszego do sytuacji, jaką zbliża-
jący się termin zasadniczej zmia-
ny w warunkach gwarancyj bez-
pieczeństwa, wynikających z od-
nośnych postanowień traktatu
wersalskiego, wytworzy, cała na-
sza polityka zagraniczna pod tym
kątem widzenia ujęta i skierowa-
na została.

Stosunki z Francją.
W pierwszej linji dotyczy to

naszych stosunków z Francją.
Kiedy o stosunkach tych mówię,
to muszę zaznaczyć, że stosunki
te rozwijają się stale coraz lepiej.
We współpracy na terenie mię-
dzynarodowym podkreślić należy
naszą wzajemną dążność do skon-
solidowania i pogłębienia stosun-
ków pokojowych w Europie. Prze-
dewszystkiem muszę zaznaczyć
wzajemną chęć ugruntowania po-
kojowych stosunków ze wspól-
nym sąsiadem—Rzeszą Niemiecką.
Dążność ta—zarówno u nas, jak
we Francji—opiera się na ideo-
logji porozumienia i uświadomie-
nia o konieczności zorganizowa*
nego pokojowego wysiłku w celu
pokonania piętrzących się trud-
ności doby powojennej. Opiera
się ona również na solidarnem
zrozumieniu zbieżności wielu in-
teresów zwaśnionych dotąd na-
rodów oraz na poszukiwaniu roz-
sądnego kompromisu między
sprzecznemi nieraz tendencjami.
Mam wrażenie, proszę panów, że

sprawę tę musimy traktować nie-
zwykle otwarcie i z wyzbyciem
się tendencyjnej nadczułości. Mu-
simy sobie uzmysłowić, że opinja
francuska, pragnąc w  najszer:
szych swych warstwach utrwale-
nia | umocnienia pokoju, jako
warunek niezbędny umocnienia
się tej normalizacji widzi koniecz=
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ność rozsądnego uregulowania

swoich stosunków politycznych i

gospodarczych z Niemcami. Pły-

nie to zarówno z pragnienia i

głębokiej ideologicznej wiary w

hasło pokoju, jak też z potrzeby

życia codziennego, z chęci odna-

lezienia takich warunków bytu,

któreby nie mąciły codziennego

spokoju rodzin francuskich. To

pragnienie unormowania stosun-

ków z Niemcami za strony spo-

łeczeństwa francuskiego jest dziś

w tem społeczeństwie bardzo sil-

ne, głębokie i—powiedziałbym—

naturalne.
Zdając więc sobie sprawę jak

najdokładniej z pragnienia nor-

malizacji, jakie się zarysowuje

obecnie w społeczeństwie fran-

cuskiem i doceniając jego cha-

rakter, zarówno na zasadzie ofi:

cjalnych rozmów i doświadczeń,

jak i opierając się na znajomości

ducha narodu francuskiego i jego

głębokiej przyjaźni narodu polskie-

go, mogę wyrazić najgłębsze prze-

świadczenie, że porozumienie fran-

cusko-niemieckie wniczem nie mo-

że oslabić przyjaźni polsko-fran-

cuskiej, opartej na dostatecznie

mocnych fundamentach dawnej

tradycji, wspólnych interesów i

głębokiej sympatji, jaka łączy oba

państwa i narody. Sądzę, że do

najpierwszych fundamentów ró-

wnowagi politycznej Europy i

światowego pokoju, należy wła-

śnie osiągnięcie rozumnego po-

rozumienia francusko-niemieckie-

go i polsko-niemieckiego. Są to

dwie równoległe akcje, które mo-

gą i powinny właśnie nastąpić, w

niczem nie osłabiając istniejącej

współpracy i sojuszu, przeciwnie,

umacniając je jeszcze bardziej,
bardzo żywotną więzią.

Problematy finansowe.
Przechodzę teraz do proble-

mów finansowych, dotyczących

Polski, które były przedmiotem
obrad konferencji haskiej. Zmu-

szony jestem cofnąć się tutaj

wstecz do traktatu wersalskiego,
aby móc panom wyjaśnić spe-

cjalną sytuację Polski w kwestjach
reparacyjnych.

Traktat wersalski nałożył na

nas, z tytułu przejęcia tego mie-

nia po niemieckiego państwowe-

go, położonego na Górnym Slą-

sku, w Poznańskiem i na Pomo-
rzu, ciężary finansowe, zapisane
na nasz debet w komisji odszko-
dowań. Pozycja powyższa wynosi
około 2i pół miljardów marek

niemieckich. Dalej traktat w St.-

Germain obciąża nasze konto w

komisji odszkodowań za mienie
państwowe cedowane, położone
na terytorjum Malopolski i Slą-

sla Cieszyńskiego. Suma ta wy-
nosi półtora miljarda koron zlo-
tych. Wreszcie, na skutek posta-
nowień dodatkowych do traktatu
w St-Germain, Polska, została zo-
bowiązana do udziału w części

t. zw. długu wyzwolenia, nałożo-

nego na państwa sukcesyjne. Su-
ma przypadająca na Polskę, obra-
ca się w kwocie 228 miljonów

franków w złocie.
Na konferencji w Hadze i w

okresie ją poprzedzającym, wy-
siłki nasze zmierzały w tym kie-

runku, by uzyskać od głównych
mocarstw wierzycielskich skre-
ślenie powyższych sum, ciążą-
cych poważnie na naszej hipote-
ce i na naszym kredycie. Plan
Younga, tak samo, jak plan Da-
wesa, przyjął zasadę, że Niemcy
poza annuitetami nie są zmuszo-
ne do żadnych dalszych wypłat
na rzecz państw wierzycielskich,
wypłat, wynikających z wojny,
lub traktatu pokoju. Tem same
pretensje nasze, państwowe i osób
prywatnych do Rzeszy niemiec-
kiej, zawisłe przed mieszanym
trybunałem rozjemczym w Pary-
żu, albo na terenie rokowań bez-
pośrednich polsko - niemieckich,
nie mogły być od czasu wejścia
w życie planu Dawesa honoro-
wane, podczas gdy analogiczne
pretensje Niemiec, musiały być
przez Polskę zaspakajane.

Układ polsko-niemiecki.

Delegacja polska na pierw-
szą konferencję w Hadze złożyła
deklarację, że Polska będzie je-
dynie wtedy mogła przystąpić do
planu, o ile Niemcy zrezygnują
ze wszystkich pretensyj do Pol-
ski i to zarówno państwowych,

jaki prywatnych. Taka jest —
jak panowie widzą — geneza po-
rozumienia polsko-niemieckiego,
odpisanego w Warszawie w dniu
5 paždziernika 1929 roku. Poro-
zumienie to opiera się na nastę-
pujących podstawach: rząd nie-
miecki rezygnuje ż wszelkich pre-
tensyj państwowych i prywatnych
do Polski, wynikających z wojny
i traktatu pokoju, podczas gdy
Polska ze swej strony. uznaje
stan, utworżony przež zasadę

planu Younga, że poza ratami
żadna wypłata że strony Niemiec

śnie może być wymagana. Poza-
tem Polska, w myśl odnośnych

postanowień działu dziewiątego
planu Younga, zobowiązała się do
zaprzestania dalszych likwidacyj
mienia niemieckiego, znajdujące-
go się w Polsce. Wychodziliśmy
przytem z założenia, że przystę-
pujemy z naszym zachodnim są-
siadem do generalnego wyczy-
szczenia sporów w powyższych
dziedzinach, na zasadach, przy-
jetych przez mocarstwa w planie
ekspertów, a które zmierzają do
wytworzenia atmosfery zaufania
i pokojowej współpracy sąsiedz-
kiej między narodami.

Nie będę dalej rozwodził się
nad treścią tej umowy, gdyż po-
stanowienia jej są już w przybliże-
niu w Niemczech i Polsce znane.

Wreszcie, w związku z ogól-
nem uregulowaniem wszelkich zo-
bowiązań międzypaństwowych,
uregulowaliśmy również na wa-
runkach dogodnych w stosunku
do Wielkiej Brytanji, Francji i
Włoch nasz dług z tytułu oku-
pacji terenów plebiscytowych na
Górnym  Sląsku i w Prusach
Wschodnich.

Proszę Panów! Konferencja
haska przynosi nam zwolnienie
definitywne od wszelkich ciążą-
cych na nas zobowiązań na kon-
to reparacyj. W ten sposób wy-
chodzimy z hipoteką czystą. Nie
potrzebuję chyba panom wyka-
zywać, jakie niebezpieczeństwo
stanowiły powyższe  miljardowe
kwoty, obciążające nasz majątek
narodowy.

Jak panom wiadomo, roko-
wania polsko-niemieckie posunę-
ły się tak daleko naprzód, że po- -
została, właściwie
kwestja natury zasadniczej do
rozstrzygnięcia, ażeby doprowa-
dzić do finalizacji ukiadu. Jest to
kwestja zbytu trzody chlewnej na
rynku niemieckim.

Proszę Panów,
zilustrować panom ile można
syntetycznie i bez zbytniego za-
głębiania się w szczegóły naszą
politykę w związku z zagadnie-
niami, które nas łączą z całym
Zachodem.

Stosunki z Sowietami.
W stosunku do Związku Socja-

listycznych Republik Rad, ten-
dencje pokojowe Polski i chęć
regulowania ewentualnie powsta-
jących tarć jedynie drogą poko-
jową, z wykluczeniem wszelkich
możliwości zbrojnych interwen-
cyj znalazły swój wyraz w pod-
pisaniu protokułu Litwinowa. Sto-
sunki polsko-związkowe w ubie-
głym terminie można scharakte-
ryzować naogół jako normalne i
poprawne, pomijając ostatnio
powstałe zaognienia, mam na-
dzieję że przejściowe, z racji za-
powiedzianych procesów kijow-
skich. Przechodząc do omówie-
nia rozwoju stosunków ekono-
micznych z Z. S. S. R. w ubieg-
łym okresie muszę podkreślić
ich znaczny rozwój, pomimo nie-
istnienia traktatu handlowego.

Jak panowie mogli sobie zdać
sprawę z faktów, które tu oświet-
liłem, w polityce naszej, pomimo
trudności, pomimo wielu korek-
tyw, jakie fnusieliśmy w tem na-
szem dziedzictwie przeprowadzać,
posuwaliśmy się i posuwamy sta-
le narzód Dużo jeszcze mamy
do dokonania, wiele  przeci-
wieństw ministrowie spraw  za-
granicznych będą musieli usunąć.
Krok za krokiem, bez fanfaro-.
nady, ale w wytężonej a często
znojnej pracy musimy postępo-
wać, aby państwu naszemu na-
leżne mu miejsce zabezpieczyć i
autorytet jego stale podnosići
rozszerzać. Wierzę, że jest to
droga, po ktorej polityka nasza
może się toczyć, uzyskując wiel-
kie rezultaty. Ale dla ich osiąg-

tylko jedna

starałem się

nięcia dwa są niezbędne warun- |
ki: pierwszy—to, aby naród cały
stanął do tej pracy i aby zrozu-
miał, że wielkiej naszej sile licz-
bowej, wielkiej rozległości nasze-
go kraju winien odpowiadać i
stan ekonomiczny oraz poczucie
świadomości politycznej i umiło-
wania odrodzonego państwa. Kie-
rownicy naszej polityki, wsparci
o taką wolę i współpracę naro-
du niewątpliwie zawsze silni będą
w swych wystąpieniach na zew*
nątrż moralną siłą całego naro*
du, co znakomicie przyczyni się
do powodzenia ich poczynań.
Drugi warunek — to niezbędne
wyodrębnienie polityki  zagra-
nicznej od wewnętrznych na*
szych sporów i waśni, nawet
tych sporów, które mogą być
uważane za poważne spory i róż-
nice .poglądów na istotę ustrojo*
wych naszych zagadnień. Powin*
niśmy precz od siebie odsu*
nąć spory i rozbieżności, gdy
przed forum żagranicznem iin=
teresu całego państwa bronimy.
Gdy wierni tym dwum warun-
kom, wszystkie wytężymy siły w
dbałości o zewnętrzny autorytet
państwa, to nietylko Polska cała,
ale i jej obywatele będą się cie-

zyl powagą w Europie i świecie,
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Sprawa ustroju Polski.

Ze znakomitej książki prof. Stanisława Grabskiego „Państwo
Narodowe" przytaczamy jeszcze kilka ustępów.

Część 2-ga (str. 22—73), oma-
wiająca obecny kryzys państwo-
wy w Europie, sprowadza do
właściwych rozmiarów twierdze-
nia o t. zw. bankructwie parla-
mentaryzmu (Anglja, Francja itd.),
oraz zamyka się wnioskiem, że

nie parlamentaryzm się przeżył,

ale dostosowanie go w niektórych
krajach było powierzchowne wo-
bec niedostatecznego wykształce-
nia świadomości narodowej.

Część 3-cia (str. 74 — 106) o
formie państwowej i treści cywi-
lizacyjnej życia narodu stwierdza,
że niema jednej wspólnej dla
wszystkich narodów formy pań-
stwowej, skoro tak różne są dą-

żenia i cele cywilizacyjne, oraz,

że silnego państwa nie stworzy

się bez silnego narodu.
Część 4-ta (str. 107 — 146) o

sile narodu zawiera zdania i po-
glądy m. in. następujące:

„Młodzież, dojrzewająca w nie-

podległej już Polsce, musi zdać

sobie sprawę, że pustym frazesem
będą jej basła mocarstwowej po-
tęgi Polski, jeśli nie wytworzy ona
przedewszystkiem duchowej potęgi
narodu, a ducbową potęgę narodu

wytwarza tylko czynna opinja,

umiejąca przeciwstawić każdej

propagandzie i każdej przemocy,
niszczącej cnotę obywatelską, zde-

cydowany terror moralny. Trzeba

umieć powiedzieć wręcz w oczy
nicponom i łotrom, że są nicpo-
niami i łotrami, cboć mają w tej
chwili przewagę siły fizycznej,i
nie bać się, że te słowa prawdy
będą próżną demonstracją. Raz
bowiem będą pogardliwie zlekce-

ważone, drugi raz wyszydzone, za
"trzecim razem wywołają protesty,
a za czwartym osobiście uczciwi,

ale słabi zaczną się od współ-
działania ze złem odsuwać, by
potem czynnie je wreszcie zwal-
czać... (str. 117).

Bez miłości Boga niema pra-
wdziwego kochania Ojczyzny, jest
tylko łatwo zawodzące kochanie
się w Niej. I bez głębokiej wiary
i myśli religijnej niema zdecydo-
wanej, czynnej opinji patrjotycz-
nej. Ale mówi się nieraz: inna

jest moralność życia publicznego
niż prywatnego... (str. 119—120).

I można związać z sobą gro-
madę karjerowiczów, by przy ich
pomocy łamać prawo, dochodzić
po trupach rodaków do władzy,
obiecując im w zamian intratne
stanowiska, do których by inaczej
nigdy nie doszli z braku odpo-
wiednich facbowycbh kwalifikacji.
Ale karjerowicze wierni są swemu
przewódcy dopóty tylko, dopóki
ma on powodzenie. Przy pierwszej
porażce opuszczają go... (str. 120—
121).

Niemniejszą zbrodnią od mor-
derstwa dla osobistej zemsty, czy
bezprawnego zawładnięcia mająt-
kiem, jest wszczynanie wojny do-
mowej, dla bezprawnego zawła-
dnięcia rządami kraju, lub skryto-
bójczy zamach na przeciwnika po-
litycznego... (str. 121).

Każdego bez wyjątku człowie-
ka obowiązuje w całem jego życiu

dziesięcioro przykazań... (str. 122)".

Dalsza część tego rozdziału o

sile narodu mówi w sposób bar-

dzo wyrazisty o tworzeniu gospo-

darczej potęgi w uwagach, doty-
czących obecnej chwili, o kapi-
tale, bilansie handlowym, kredy-
cie, wpływie obcym w Banku
Polskim, budżecie, zadłużeniu,
nieumiejętności gospodarczej u
góry:

„To jest najgorszem przekleń-
stwem rządów koteryj, przemocą
zdobywających władzę, że muszą

one nieustannie nagradzać popie-

rających je karjerowiczów i dla

awansowania „swoich ludzi” bez

rzeczowych kwalijikacyj, usuwać z

odpowiedzialnych, _ kierowniczych
stanowisk, ludzi prawdziwie twór-
czej pracy, obniżając przez to

poziom całej cywilizacji narodu
coraz niżej i niżej”.

Wreszcie część 5-ta (str. 147—

178) mówi o obecnych hasłach
ustrojowych lub rzekomo ustro-

jowych obozu rządzącego i daje

wskazówki, jakie postanowienia
mogą dać narodowi polskiemu
stanowisko gospodarcze w pan-

stwie.

 

 

SPRAWA P. CARA.
(w warszawskiej radzie adwokackiej.)

Wywieszenie przez Radę Adwo-
kacką kandydatury p. St. Cara,
b. min. sprawiedl., oraz:zgłosze-
nie przez grono adwokatów war-
szawskich protestu przeciw przy-
jęciu p. Cara na listę adwoka-
tów, skłoniło pismo obozu rzą-
dowego (Gaz. Pol. Nr. 29) do
poświęcenia tej sprawie grom-
kich uwag naczelnych.

Mniejsza narazie o twierdze-
nie, że protest ten podpisało
tylko... kilkunastu adwokatów,
bo tem przykrzej będzie, gdy

ostatecznie trzeba będzie powie-
dzieć, że nieco więcej.

Ale przedewszystkiem stwier-
dzić trzeba, że postępowanie w
Radzie Adwokackiej warszawskiej
odbywa się na podstawie Statu-

tu Palestry (Dz. Pr. Nr. 22 z
30.XII. 1918), który zawiera m. in.
postanowienie:

— Adwokat winien być rzecznikiem
prawa i słuszności (art. 4).

Oprócz tego art. 24 daje Ra-
dzie Adwokackiej prawo przyj-
mowania na listę adwokatówi
wykreślania z niej, a wszelkie
zarządzenia jej zaskarżyć można
do Nacz. Rady Adw., dla której
znowuż wskazano takie zasady:

— .„przestawicielstwo interesów pa-

lestry i czuwanie nad jej honorem i po-

wagą (art. 31).
Ponieważ działalność p. Cara

jako... rzecznika prawa i slusz-
ności budzi wątpliwości, sprawa

jest w toku, wedle przepisów
Statutu Palestry.

Trzeba stwierdzić, że obrona
p. Cara nie poszczęściła się pis-
mu obozu rządzącego, które tak
zwalcza przeciwników:

— „Nietylko dlatego, że niede-
puszczalnym byłby jakiś sąd, sprawo-
wany przez radę adwokacką nad b. mi-
nistrem z powodu jego działalności
w charakterze członka rządu, sąd, do

którego niema ona żadnych uprawnień,

o ile zarzuty stawiane ministrowi nie

dotyczą jego osobistego honoru i etyki.
Ale pozatem wydaje się nam, że tego
rodzaju protesty, oraz poważne ich
traktowanie przez adwokaturę musia-
łoby doprowadzić do rozważań dla go-
dności i powagi korporacji bardzo nie-

Aiabėžojeneis Jeżeli bowiem istotnie

adwokatura była zdania, że p. minister
Car łamie prawo, dlaczego wówczas,
a nie dzisiaj dopiero, nie zgłosiła umo-
tywowanego sprzeciwu. Skoro każdy
adwokat musi być rzecznikiem prawa,

dlaczego kilkuset wymownych rzeczni-
ków, oraz ich reprezentacja milczało
tak długo?"

Cóż wynika 2 takiego posta-
wienia sprawy? Oto poprostu
przedziwne określenie... właści-
wej chwili wystąpienia adwoka-
tów i Rady Adwokackiej w ta-
kiej sprawie Zdaniem pisma rzą-
dowego, adwokaci i Rada Adwo-
kacka powinny odbywać sądy
nad Ministrem Sprawiedliwości w
czasie jego urzędowania, chociaż
podobno w tym czasie należy
to wedle konstytucji do innych
czynników, oraz chociaż wcale

niewiadomo, czy urzędujący mi-
nister ma zamiar następnie zo-
stać adwokatem. Natomiast chwi-
la, gdy b. minister zgłasza się
do Rady Adwokackiej na listę
adwokatów, ma być dla «:łon

ków ciała adwokackiego i dla
Rady Adwokackiej nieodpowied-
nia do zajmowania się tą sprawą.
Obrona, która takiemi posługuje
się rozummowaniami, odsłania od-
razu beznadziejne ubóstwo swego
stanowiska.

Jeszcze gorzej wypadł drugi
sposób obrony, przez uderzenie,
który wygląda tak w nawiązaniu
do twierdzenia, jakoby adwokaci
powinni byli wcześniej zająć się
tą sprawą:

— „Złośliwi mogliby twierdzić, że
rolę decydującą w tem milczeniu od-

grywala conajmniej bierność społeczna,
której tak liczne na nieszczęście mamy
dowody. A wniosek taki nie byłby zbyt
dla korporacji przyjemny,  pozatem
przekreślałby w samej istocie prawo
moralne wydawania sądów odziałal-
ności tego czy innego ministra. Po to
bowiem, ażeby sądzić kogoś za jego
działalność , należy sobie takie prawo
wywalczyć. Na nieszczęście musimy
stwierdzić, że po okresie wspaniałego
wysiłku adwokatury w czasie obron po-
litycznych, po powołaniu do życia są-
dównictwa polskiego adwokatura, jak-
gdyby społecznie zamilkła. Społeczeń-
stwo nie słyszało jej głosu w momen-
tach najbardziej ważkich niepodległege
istnienia".

Pojęcia społeczno-prawne obo-
zu rządzącego są istotnie szcze-
gólne. Jakże to adwokaci mieli
sobie... wywalczać moralne prawo
zajmowania się sprawą, czy ktoś
się na listę adwokatów nadaje
czy nie? Czy mieli sobie to pra-
wo... wywalczać swoim jakimś.
przewrotem majowym na ulicach
stolicy, który jego uczestnikom
daje, wedle ich zdania, prawo
moralne do wszystkiego w Polsce,
poprostu hulaj-dusza? Tem rozu-
mowaniem zwolennicy wywalcza-
nia praw moralnych daleko nie
zajadą w  przekonywaniu prze-
ciwników takiego ich zdobywania.

Pozatem zarzut bierności adwo-
katów w zwalczaniu nieprawo-
rządności jest przedmiotowo nie-
słuszny. Dziesiątki adwokatów
brały i biorą udział osobiście w
ustawicznej walce o praworząd-
ność, a w kraju całym liczba ich
idzie w liczne setki. Gdy w War-
szawie, za rządów p. Cara, odby-
wało się ogromne zgromadzenie
obywatelskie przeciw nadużyciom
w zakresie wolności słowa, prze-
wodniczył adwokat i przemawiali
prawie wyłącznie adwokaci, a to
jest tylko jeden ż wielu przykła-
dów. Na Zjeżdzie Prawników z
końca r. ub., w którym adwokaci
byli przeważną częścią uczestni-
ków, ani w zaproszeniu Marszałka
Sejmu, ani w innych objawach
nie trzymano chyba także pod
korcem poglądów o znaczeniu i
stanie praworządności. W kaž-
dym razie dobrze zapamiętać, że
z obozu rządzącego zachęca się
adwokatów do liczniejszych i
mocniejszych wystąpień w tym
kierunku.

Natomiast Rada Adwokacka,
jako całość, może się zająć do-
piero sprawą zgłoszenia się ko-
goś na listę adwokatów i tak się
też stało. Bł. S£.

DZ LGESDO NOA K

Wychowanie miodziežy w niebezpiecznych
rękach.

(KAP). Po ostatnich enuncja-
cjach rządowych na Komisji bud

żetowej o sprawach religijnych i

po ostatnich wypadkach (konfe-
rencja Łowicka, okólnik o od-

czytach p. Kaden-Bandrowskiego)

opinja katolicka jest zdumiona i

zaniepokojona. Zwlaszcza jest za-

niepokojona stanowiskiem sfer

rządowych względem wychowania

młodzieży.
Opinja katolicka zdawała so-

bie dobrze sprawę, że wychowa-

niu religijnemu młodzieży grozi

wielkie niebezpieczeństwo; Kon-

stytucja, niestety, nie zagwaran-

towała wychowania religijnego w

szkole, ani też szkoły wyznanio-

wej (art. 120 Konstytucji mówi

tylko o obowiązkowej nauce reli-

gji w szkołach), ale przez to Koś-

ciół nie utracił swoich praw

Sprawa wychowania młodzieży u

nas i świecie całym stawała się

dziś palącą. Dał termu wyraz Oj-

ciec św. Pius XI, w ostatniej En-

cyklice w sprawie wychowania

młodzieży specjalnie dedykowa-
nej „Drogiej Miodzi-žy“.

„Akcja Kościoła mówi Ojciec

św. — nie stoi w sprzeczności z

prawami rodziny i państwa,a tak-

że z prawem jednostki do kultu-
ry nowoczesnej.  Nadewszystko
jednak uznaje Kościół! prawo ro-
dziny w zakresie wychowania re-
ligijnego, moralnego, fizycznego

i obywatelskiego... Dążenia Kościo-

ła nie zagrażają ani nauce, ani

nowoczesnym metodom badań,
Kościół czuwa tylko, by nie prze-
kraczano pewnych granic".

Tak było i zawsze—tak i dziš
Kościół czuwa i ostrzega, a w
naszych warunkach, zwłaszcza wo-
bec ostatnich posunięć, ma pra-

wo wiedzieć, czy dążenia pewnych

sfer rządowych nie zagrażają
Kościołowi, ściślej — czy nie za-
grażają wychowaniu naszej mło-

dzieży.
Musimy ze smutkiem, ale i z

całą ścisłością stwierdzić, że nie-

bezpieczeństwo takie istnieje.
Naturalnie, że najwięcej do

powiedzenia ma tu minister wyz-

nań i oświecenia, min. Czerwiń-

ski i posunięcia podwładnych mu
władz szkolnych. Z tych posunięć

ostatnich weźmiemy  najjaskraw-

sze—władze szko!ne wydają okól-

niki, żeby poszczególne dyrekcje

szkół państwowych i prywatnych

nie przeszkadzały, ba—poczyniły
wszelkie ułatwienia w odczytach...

Juljusza  Kaden - Bandrowskiego

dla... młodzieży. Najwidoczniej

Ministerstwo samo przewiduje, że

prelegent będzie miał trudności

w wygiaszaniu swoich odczytów

i to dlatego, że swoją gorszącą

ideologję zdradził już i w książ-

kach i w odczytach—ale, zdaniem

Ministerstwa, te trudności mają

zwalczać dyrekcje szkółi ułatwiać

prelegentowi, przynajmniej po-

dejrzanemu 0 niecną ideologję,

wygłaszanie odczytėw „dla mlo-

dziežy.
Czy nie zachodzi tutaj najwy-

raźniej niebezpieczeństwo demo-

ralizacji młodzieży? | do tego już

nietylko dopuszczają, ale zachę-

cają władze szkolne? A więc, czy

nie mamy słuszności, jeżeli twier-

dzimy, że niebezpieczeństwo de-

moralizacji istnieje—i to niebez-

pieczeństwo nie jakieś przypad-

kowe, czy prywatne, ale popie-

rane przez Kuratorja szkolne i to
z polecenia Ministerstwa.

Kościół na to wyzwanie dał
stanowczą odpowiedź, zawartą w

zarządzeniu biskupa Podlaskiego:

„wszyscy wiemy, że Juljusz Ka-

den-Bandrowski jest szerzycielern

zasad, sprzecznych z nauką Chry-

stusa Pana... Katolik wierzący nie

może mieć nic wspólnego z dą-

żeniami Juljusza Kaden-Bandrow-

skiego” — i dlatego rodzice nie

mogą pozwolić dzieciom na ucze-
stniczenie w jego odczytach!

Jeżeli zaś chodzi o oświadcze-

nie Min. Czerwińskiego, to tutaj

jeszcze większe mamy obawy. Bo

jakże to?
Po sławnym występie Min. Czer-

wińskiego w Wilnie, kiedy czaso-
pismo „Polska* zamieściła odpo-
wiedź — non possumus—jako że
Minister „nie zechciał Kościołowi
i religji przyznać udziału w naj-
istotniejszej kwestji swoich wy-
wodów: w wychowaniu młodzieży
polskiej” — p. Minister czuł się
urażonym i wystosował list do
redakcji tegoż dziennika, w któ-
rym się tłomaczył, że dlatego
tych czynników w wychowaniu
nie wymieniał, bo nie chciał wy-
mieniać wszystkich i nie miał
pewności, czy wszystkie wyzna-
nia, a nawet czy wszystkie obrząd-
ki Kościola katolickiego jednako-
wo gorliwie traktują ten czynnik.

A wreszcie zaznaczyi: „Na do-
niosłą rolę Kościoła ireligii w
wychowaniu młodzieży mam swój
ustalony pogląd...*.

Ciekawiśmy byli —
gląd?

Trzeba zaznaczyć, że Min.
Czerwiński z niechęcią mówi o
zagadnieniach religijnych — wy-
rażnie na Komisji powiedział: Je-
żeli chodzi o zagadnienia religij-
ne, to do wypowiedzenia, nie
mego osobistego stanowiska, lecz
mego poglądu na wychowanie
religijne przystępuję niechętnie,
bo z pewną obawą”.

Dlaczego? Sam daje odpo-
wiedź — bo są ludzie w Polsce,
którzy „jeżeli chodzi o zagadnie-
nie religijne, przypominają prze-
kupniów”.

A nam się zdaje, że jeszcze i
z innych powodów.

Poprostu dlatego, że Min.
Czerwiński na tych rzeczach się
nie zna. | wcale nie mamy na
myśli spraw jakichś osobistych—
np. to, że p. Czerwiński nie jest,
jak twierdziła prasa, katolikom.
Nie—ale na zasadzie jego oświad-
czenia. P. Minister rzucił krzyw-
dzący, a zupełnie nie udowodnio-
ny i ogólnikowy zarzut, że „mo-
że lekcje religii w szkołach nie
dają tyle kultury prawdziwej reli-

- jaki to po-

 

gijnej, ileby dawać powinny i
mogły”.

Szkoda, że tak ciężkiego za-
rzutu p. Czerwiński nie poparł
faktami. Szkoda, że nie wskazał,
jakich to jego dezyderatów w tej
dziedzinie nie uwzględnił Episko-
pat. Wielka szkoda! Natomiast
my moglibyśmy wskazać na wie-
le dezyderatów Episkopatu, któ-
rych nie uwzględnił p. Ministrer.

Ale co nazywa p. minister
Czerwiński „kulturą prawdziwie
ligijną?"

Ma žal p. minister, že jakob
w' Polsce niema tolerancji (?),
bo wolałby religijność wieszczów
Mickiewicza, Krasińskiego, niż ża-
ków XVII w., „którzy starali się

palić kacerzy...”
Nie wiemy, może według p.

Czerwińskiego „Łowicka konfe-
rencja fachowa” stała na wyso-
kości „kultury prawdziwie religij-
nej” — może i zalecone odczyty

Kaden-Bandrowskiego mają się

przyczynić do „kultury prawdzi-

wie religijnej”. Wszystko możliwe!
Pewnie, że z dwojga złego,

możeimy wolelibyśmy  religij-

ność naszych wieszczów — ale

dla nas kultura prawdziwie reli-
to nie koniecznie taka,gijna,

która na równi traktuje — jak
chce p. Czerwiński — „7 wyraż-
nych grup wyznaniowych i 40
sekt”, ale taka, która uznaje pra-

wdziwy Kościół, taka, która jest

zgodna z prawem Bożem, z ety-
ką chrześcijańską i z prawem
Kościoła.

_ O nie więcej nam nie chodzi—

Kościół broni pewnych granic i
bronić nie przestanie.

Tymczasem doczekaliśmy się

tego, że minister w Polsce musi

się tłumaczyć: „nie jestem ani

bolszewikiem,  twierdzącym, że

religja jest opjum dla ludu”.
Tak się tłomaczył p. Czerwiń-

ski na komisji budżetowej.
| czyż o wychowanie religijne

młodzieży nie mamy słusznych

obaw?
Ks. Z. Choromański,

 

$. p. ks. Krzysztow Aborowicz
Dziekan Wiszniewski,
proboszcz w iwju.

Dnia 22 stycznia o godz. 10-ej
wieczorem zmarł nagle ś. p. ks.
Krzysztof Aborowicz w 62 roku
życia. Z pochodzenia Litwin, z po-
wiatu dwięciańskiego, w 1887 r.
wstąpił do Seminarjum w Wilnie.
W 1891 roku wyświęcony przez
š. p. ks. biskupa Audziewicza na
kapłana, wysłany został na wika-
rjusza do Ikažni. Rozległa i liczna
wówczas ikaźnieńska parafja wy-
magała dużego poświęcenia i
pracy, to też młody wikarjusz
spełniał swe obowiązki z całko-
witem zaparciem się siebie, za co
zyskał powszechne zaufanie i mi-
łość. Po roku pracy na stanowi-
sku wikarjusza, przeniesiony zo-
stał na proboszcza do Kalinówki.
Cicha, spokojna parafja prędko
zharmonizowała śię ze swoim
proboszczem, bo był on tutaj
„wszystkiem dla wszystkich”. Wła-
dza kościelna oceniając przymio=
ty i pracę ks. Aborowicza w 1893 r.
w jesieni przeniosła go na pro-
boszcza do Knyszyna. Liczna pa-
rafja i zrujnowany kościół jeszcze
bardziej pobudziły energję Ś. p.
ks. Aborowicza do pracy. W krót-
kim czasie przebudował kości”,

skupił przy sobie ludność parafi
i był jej duchem opiekuńczym
do 1912 r. W tym roku przenie-

siony został na proboszcza do
Iwja i mianowany został dzieka-

nem Wiszniewskim. Przykładem
swoim służył kolegom w deka-
nacie jak mają pracować w pa-
rafji, a dobrocią serca i skrom-
nością zdobył w krótkim czasie

ogólne zaufanie i szacunek. Krót-

ki ten szkic pracy kapłańskiej,
ś. p. ks. Aborowicza jakże wiele
daje do myślenia. Zaczynał swoją
pracę w okresie silnego prześla-

dowania Kościoła przez rząd car-

ski. Dla prześladowanej ludności
katolickiej, Kościół i ksiądz był
wówczas jedynym ośrodkiem,
gdzie każdy bez obawy mógł
szukać rady, wskazówek i zachęty
do wytrwania. Żeby dzisiejsi bu-
downicze państwa i wielcy dzia-
łacze zechcieli uczciwiej zajrzeć
w przeszłość, możeby zrozumieli,
że jedynym stróżem duszy ludu
był wówczas Kościół Katolicki
i ksiądz. Oni pielęgnowali ducha
polskiego na kresach prawdą
Wiary Chrystusowej i swojem po-
święceniem, co dzisiaj z lekko-
myślnością marnotrawcy zabija się
demagogją i fałszem.

Na początku naszego stulecia,
dzięki przewrotnej polityce car-

skiej, stosującej zasadę:. „divide
et impera”, powstał ruch litewski.
Domorośli politycy litewscy, za-
ślepieni szowinizmem, wystąpili
z całą gwałtownością i brutalno=
ścią przeciwko wszystkiemu co
polskie. Zaślepieni nie widzieli,
że stali się szczypcami w ręku
kowala-despoty.

Ś. p. ks. Aborowicz, chociaż
gorąco miłował narodowość swo-
ją, ze smutkiem patrzał na wyuz-
dane orgje swoich współrodaków
i często powtarzał, że z posiewu
nienawiści i kłamstwa nic dobre-
go nie wyrośnie. To też pracując
stale wśród ludności polskiej, nie
brał żadnego udziału w waśniach
politycznych, a za najwyższe za-
danie swoje uważał opowiadanie
prawdy chrystusowej, bo, jak
słusznie powiadał, wtenczas tylko
można będzie szukać w  społe-
czeństwie sprawiedliwości, gdy
będzie przedewszystkiem Bóg Pa-
nem duszy ludu. Całą duszą od-
dany pracy duszpasterskiej, szedł
do ludu z głęboką wiarą w praw*
dę Chrystusową i sercem otwar-
tem i to mu zjednywało powszech-
ny szacunek i miłość. Nie słynął
jako działacz polityczny, lub spo-
łeczny i nie rozumiał tych, co
wartość swej pracy mierzą ilością
stworzonych różnego rodzaju
organizacyj, gdyż, jak powiadał,
forma bez treści, tyle warta, co
ciało bez duszy.

Jeszcze na rok przed śmiercią
przygotował sobie trumnę i spisał'
ostatnią swoją wolę, gdzie wśród
rozmaitych szczegółowych dyspo-
zycyj powiedział: „pochowacie
mię na cmentarzu parafjalnym,
grobu nie murować, pochodzę
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Nareszcie Wilno
ujrzy arcydzieło, któ-
re poruszyło i zdzi-
wiio publ. całego

świata!
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z ludu, pracowałem dla ludu
i z ludem chcę spocząć”. Tysiące
ludu zgromadziło się na pogrzeb,
bo wszyscy chcieli oddać cześć
temu, kto nie szukal siebie w za-
wodzie kapłańskim, a tylko był
gorliwym siewcą ziarna ewange-
licznego.

Requiescat in pace!
X: 29
 

 

KRONIKA.
Laureatką nagrody m. Wilna Kazimiera

iśakowiczówna.
Konkurs na nagrodę im. Fda-

ma Mickiewicza i ustanowionej
przez Radę Miejską m. Wilna zo-
stał rozstrzygnięty.

Jury przyznało nagrodę na
rok 1929—30 w sumie 5000 zł.
p. Kazimierze, liłakowiczównie za
całokształt twórczości poetyckiej.

W skład sądu wchodzili pre-
zydent «m. Wilna J. Folejewski,
delegaci (lniwersytetu Stefana
Batorego prof. Marjan Zdziechow-
ski i prof. Kazimierz Kolbuszew-
ski. Delegaci Rady Miejskiej p.
M. Iwaszkiewiczowa i p. T. Młod-
kowski oraz delegaci Związku Za-
wodowego Literatów Polskich
prof. St. Srebrny, p. W. Piotro-
wicz i W. Hulewicz.

Sądowi przewodniczył prof.
M. Zdziechowski, na wice-preze-
sa powołany został prof. K. Kol-
buszewski.

K. Iliakowiczėwna ur. w roku
1892 w Wilnie, studja ukończyła

w Krakowie w r. 1914, poczem
na studjach przebywała zagranicą.
W 1912 r. ukazał: się pierwszy
zbiorek poezji Iłłakowiczówny p. t.
„Ikarowe loty”. W następnych
latach lłłakowiczówna wydała w

wydan:u książkowem „Wiec“(1914)

„3 struny“ (1917 r.), „Kolendy
polskiej biedy* (1917 r.), „Smierč
feniksa“ (1922 r.), „Placzacy ptak“
(1927 r.) i w ostatnich latach wy-

dane „Z głębi serca*, „Zwier-
ciadło nocy", „Popiół i perły”.

Prócz tego autorka ma w swem

dorobku książkę dla dzieci p. t.
„Rojenie dziecięce" i inne.

(Przyznanie nagrody K. Iłlako-
wiczównie nie pozostaje w związ-

ku z myślą przewodnią Rady

miasta Wilna, która ustanawiając

nagrodę literacką pragnęła ją wi-

dzieć nadaną za całokształt pra-
cy związanej z ziemią b. W. ks.
Litewskiego związaną. Laureatkę |

pod tym względem z Wilnem nic
nie łączy. Przyp. Red.)

Zjazd delegatów Okręgu Wiieńskiego

W dniu wczorajszym rozpo-
czął się Zjazd delegatów zrzeszo-

nych w Towarzystwie Nauczy-
cieli Szkół Średnich i Wyższych.

Otwarcie zjazdu poprzedziło
nabożeństwo w kościele św. Mi-
chała, które odprawił na inten-
cję zjazdu J. E. ks. Arcybiskup-
Metropolita Wileński w obecności
zebranych delegatów oraz przed-
stawicieli władz.

Następnie o godz. 10 i pół, w
pięknie przystrojonej sali im.
Czartoryskiego w gmachu kura-
torjum okręgu szkolnego wileń-
skiego, odbyło się otwarcie zjazdu.

Przewodniczący okręgu p. dyr.
Br. Zapaśnik zagaił zjazd witając
zebranych i zaznaczając doniosłe
znaczenie tygodniowego Kursu
Wychowawczego, który ma się
odbyć w ramach zjazdu. P. dyr.
Zapaśnik podkreślił, iż pomienio-
ny Kurs Wychowawczy został
zainicjowany i urzeczywistniony
przez okręg wileński T. N. S$. W.
przy poparciu ministerstwa W.
R. i O. P. oraz współpracy po-
krewnych organizacyj. Z zagad-
nień aktualnych w szkolnictwie
naczelnem jest obecnie bez-
sprzecznie sprawa wychowania
młodzieży. Temu zagadnieniu
specjalnie jest poświęcony Kurs

Szczegóły rozbicia

. .

na którym wykłady objęli spe-
cjaliści — profesowie uniwersyte-
tów w Warszawie i Wilnie oraz

pedagogowie miejscowi. Na Zjez-

dzie też obecnym szczególną

uwagę poświęca się tej kwestii,

ujętej w szereg fachowych refe-

ratów, popartych dyskusją oraz
zwiedzaniem wzorowych  zakła-
dów wychowawczych. Inicjatorzy
kursu żywią nadzieją, że kurs ten,

będący zarazem odbiciem ostat-
nich prądów w nauce wychowa-
nia, przyczyni się znakomicie do
intensyfikacji i owocności pracy
naszych padagogów.

Następnie przemówienia po-
witalne wygłosili p. p.: J. Micha-
łowska—wizytatorka Ministerstwa
W. R. i O. P., Kurator Pogorzel-

ski, prezydent Folejewski, przed-

stawiciel Centrali Opiek Szkol-
nych Zdanowski, dyr. P. M. S.
Ciozda, przedstawiciel p. Woje-
wody i prezes Stow. Chrześc.
Naucz. Szkół Powsz. Romanow-
ski. Myślą przewodnią tych prze-
mówień było podkreślenie zna-
czenia Kursa Wychowawcyego
nietylko dla sprawy szkolnej, lecz
dla ogółu oświatowców i rodzi- |

ców. B478
Po krótkiej przerwiegnastąpiło

rozpoczęcie kursu. B.

akcji wywrotowej
posłów białoruskich.

W wyniku dalszych poszuki-
wań nielegalnie wydanych  dru-
ków i kolportażu ich przez różne
instytucje i szkoły białoruskie na

prowincji i w Wilnie, władze bez-
pieczeństwape ogółem
aresztowały 39 osób, z których
19 osób w dniu wczorajszym
zwolniono, zaś co do 20 osób
wdrożone żostanie postępowanie
sądowe za świadome kolporto-

wanie bibuły wywrotowej.
Między aresztowanymi znaj-

dują się pracownicy sekretarjatu
Białoruskiego włościańsko-robotni-
czego klubu poselskiego, którzy
są oskarżeni © należenie do par-
tji komunistycznej.
W wyniku rewizji władze pro-

kuratorskie postanowiły zażądać
od Sejmu wydania posłów Dwor--
czanina, Greckiego i Kryńczuka.

Aresztowanie kierowników księgarni
białoruskiej.

Nocy ubiegłej aresztowano I
osadzono w więzieniu na Łukisz-
kach kierowników księgarni bia-
loruskiej „Run“ (ul. Ostrobram*
ska 18) Żytkiewicza i Lukaszyka,

u których w mieszkaniach ujaw=
niono bibułę komunistyczną, oraz
okólniki komunistycznej
Zachodniej Białorusi”.

Aresztowanie agenta chłopskiej między-
narodówki—Krestinternu.

Od trzech miesięcy na tere-
nie województw wschodnich ele-
menty wywrotowe prowadżą agi-
tację za zwołaniem kongresu
chłopskiego w Berlinie.

Obecnie w Wilnie został ża-

trzymany i osadzony w więzieniu
na Łukiszkach prezes białoruskie:
go wydziału kongresowego komi*
tetu Mazol (ul. Wielka 3), który
był mężem zaufania byiych po:
siów Balina i Wojewódzkiego:

 

„Partjl >



 

 

Wiadomości kościelne.
— W kościele Sióstr Wizy-

tek. Jutro, w niedzielę, 2 lutego
z powodu uroczystości św. Fran-
ciszka Salezego, odprawione bę-
dzie nabożeństwo w następują-
cym porządku: Prymarja z cało-
dziennem wystawieniem Najśw.
Sakramentu o 7-ej. Wotywa o 9-ej,
suma z kazaniem o 11-ej, niesz-
pory z nauką o 5-ej.

Sprawy administracyjne.
— Kontrola nad autebusa-

mi zamiejskiemi. Mimo wydania
szeregu przepisów normujących
ruch kołowy, samochodowy i
autobusowy, obsługa i przedsię-
biorcy autobusowi przepelniają
nadmiernie w ruchu zamiejskim
autobusy, ježdžąc bardzo szybko,
palą tyton przy kierownicy i nie
przestrzegają rozkładu jazdy.«

Wobec tego urząd wojewódz-
ki wydał zarządzenia podległym
organom  roztoczenia  bacznej
kontroli i nadzoru nad ruchem
autobusowym i zagroził niezależ-
nie od kar w trybie karno-
administracyjnym cofnięciem kon-
cesji, względnie cofnięciem pra-
wa jazdy, winnym szoferom. d

Sprawy uniwersyteckie.

— Promocje. Dziś o godzi-
nie 1-ej w Auli Kolumnowej (ni-
wersytetu odbędą się promocje
na doktora wszechnauk lekar-
skich następujących osób:  Bier-
nackiego Rudolfa Stanisława i
Jancelewicza Zygmunta. Wstęp
wolny.
— Egzaminy magisterskie

na Wydziale Humanistycznym
U. S. B., W.okresie egzaminacyj-
nym zimowym b. r. od 8 do 18
stycznia, przystąpilo do egzami-
nów 222 osób, składając 236
egzaminów częściowych, z któ-
rych 207 dało wynik pomyślny.
Nadto dodatkowo przed rozpo-
częciem feryj Bożego Narodze-
nia 29 osób złożyło 29 egzami-
nów. W tym samym okresie wy-
dano dziewięć dyplomów magi-
sterskich.

Sprawy akademickie.
— Z posiedzenia Prezydjum

Komitetu Wojewódzkiego Po-
mocy Młodzieży Akademickiej.
W dniu 31 stycznia rb. w gabi-
necie p. Wojewody Wileńskiego
odbyło się pod Jego przewod-
nictwem posiedzenie Prezydjum
Wojewódzkiego Komitetu Wileń-
skiego Pomocy Polskiej Młodzie-
žy. Akademickiej. W obradach
wzięli udział: Skarbnik Komitetu
P. Dyr. Władysław Szmidt, Prze-
wodniczący Komisji Budowy Ko-
lonjj w Legaciszkach P. Inż.

Miejski Kinematograf
Sala Miejska ul. Ostrobramska 5

 

August Przygodzki, p. Ryszard
Puchalski i Wł. Babicki.

Po załatwieniu szeregu drob-
nych spraw bieżących i zatwier-
dzeniu złożonego przez Skarbni-
ka Komitetu p. Dyrektora Wł.
Szmidta sprawozdania kasowego
Komitetu za 1929 r., które zam-
knęło się całkiem pokaźną sumą
107,000 zł., zwrócono uwagę na
stan róbót związanych z budową
Kolonji w Legaciszkach i uchwa-
lono postawić na najbliższem po-
siedzeniu Wydziału Wykonawcze-
go wniosek w przedmiocie przez-
naczenia na urządzenie wodocią-
gów ikanalizacji oraz urządze-
nie między Wilnem a Legacisz-
kami komunikacji samochodowej
— odpowiednich kredytów.

Z kolei przystąpiono do uch-
walenia budżetu Komitetu, który
zamknięty został cyfrą 96,000 zł.,
w którym tak, jak w roku ubieg-
łym najważniejszą pozycję stano-
wi wydatek na dokończenie bu-
dowy i urządzenie kolonji w Le-
gaciszkach.

Sekretarz” Generalny
tetu VIIl- go „Tygodnia
demika” p. Wł. Babicki
sprawozdanie z przebiegu i do-
tychczasowych wyników akcji
VIIlI-go „Tygodnia Akademika”
którego wpływy netto wynoszą
już blisko 9,000 zł., a wobec niez-
likwidowania jeszcze akcji „Ty-
godnia” na prowincji oraz przez
stacje kolejowe, spodziewany jest
jeszcze wpływ dalszych 9,000 zł.

Po wyasygnowaniu  Bratniej
Pomocy Pol. Młodz. Akadem.
U. S. B. zapomogi w kwocie
3,000 zł. przewodniczący p. Wo-
jewoda Wł. Raczkiewicz po bli-
sko, 2-u godzinnych obradach po-
siedzenie zamknął.

Handel i przemysł.

— 46 przedsiębiorstw bez
patentów. Trwająca od miesiąca
lustracja kontrolna w przedsię-
biorstwach  handlowo-przemysio-
wych na terenie m. Wilna i pro-
wincji dobiega juž końca. W wy-
niku lustracji stwierdzono, iž na
terenie miasta nie wykupilo šwia-
dectw przemyslowych i handlo-
wych na rok bieżący 46 przed-
siębiorstw, których właściciele w
myśl odnośnych przepisów zo-
staną ukarani administracyjnie.
W poszczególnych powiatach nie
wykupiono świadectw 61. (d)

Sprawy prasowe.

—Starania Syndykatu Dzien-
nikarzy u. p. Wojewody. W
dniu wczorajszym p. Wojewoda
Wł. Raczkiewicz przyjął na spe-
cjalnej audjencji Zarząd Syndy-
katu Dziennikarzy  Wileńskich,

Komi-
Aka-

złożył

ku włącznie będą wyświetlane filmy:
| Od dnia 31 stycznia do 3 lutego 1930 ro-

Kasa czynna od godziny 3 m. 30. Początek seansów od g. 4. Następny program:

 

DZIŚ! Super-Przebój Erotyczny! Wcielenie najsłodszej

iąHELIOS" |
ul. Wileńska Nż 38.

 

KINO-
TearR <Hollywood»>

MICKIEWICZA Ne 22

r
||

MOZŽUCHIN w

„POD PRĘGIERZEM HAŃBY" (Przebudzenie
czesny. Wieczny hymn Poezji, Miłości i Poświęcenia. Perła produkcji Amerykańskiej 1930 r. Początek seansówo g. 4, 6,8i 10.15

Zespół artystów
światowej sławy:

.

swem największem arcydziele p. t.: „Tajny Kurjer
KINO- L U X | Ostatnie dwa dni! Mistrz ekranu genjalny IWAN
TEATR gg
ul. Mickiewicza Nr. 11.

TU SALES TTT TDO G ATS RINDIET S KITOKIOS.AERZPA DTTT TATRANKOSVS MAE SRK PETRO RZO KATODCZJKE RRYTOŁIZKYCZA

Dziś! Najnowszy superfilm „Zew Milošci“ osnuty
na tle słynnej sztuki „Andrienne Lecouvreur p. t.:
procentowy mężczyzna NILS ASTHER. UWAGA! Podczas seansów orkiestra bałałajek i mandolin wykona odpo-

POLSKIEkino. „WANDA||
4 Ul. WIELKA 30. Tel. 14-81.

 

PREMIERAI

Teatr CSŁOŃCE> I!
Dąbrowskiego 5. li ry.

 

Kino Kol. „OGKISKO” HI
(Obok dworca kolejowego) ||

 

W sobotę

Trak „SPORT“ II
kaśćLudwisarska 4. il

 

Oryginalna maść z 4o- |

Odmrożeni©. sutkiem) „MROZOL”,

wstałe od cdmrożenia. Sprzedają apteki i składy apteczne.
 

 

Dzikie nieokiełzane tętno prabytu.

Dziś I dni następnych! Naj-
genjalniejszy artysta filmowy

malowniczy film
sportowy

rej biorą udział znakomici artyści.
strukcyjny film, przysposobienia wojskowego.
sów o g.: 2, 4, 6, 8 i 10 w. Ceny miejsc: Fotele — zł. 1, dla dorosłych —80 gr.,
dla żołnierzy i czł. P. W. 50 gr.

  

kobiecości, Czarodziejsko piękna, porywająca w grze
w najnowszej swej

kreacji p.

p. Wojewodzie
szereg dezyderatów w kwestji u-
dostępnienia dziennikarzom czer-

który przedłożył

pania informacji z poszczegól-
nych urzędów zespolonych i nie-
zespolonych. W wyniku dłuższej
konferencji p. Wojewoda przy-
chylnie ustosunkował się do tych
dezyderatów obiecując w najbliż-
szym czasie w tej sprawie wydać
odnośne zarządzenie.

Sądy.
— Oddział Sądu Okręgowe-

go w Głębokiem. W najbliższym
czasie w Głębokiem uruchomiony
zostanie oddzia: Wileńskiego Są-
du Okręgowego. W związku ż
tem Rada Miejska Głębokiego na
ostatniem swem posiedzeniu * po-
wzięła uchwałę dostarczenia bez-
płatnego lokalu dla Sądu Okrę-
gowego w Głębokiem. (d)

Z życia stowarzyszeń.
— Sekcja Budowlana Związ-

ku Przemysłowców Polskich
w Wilnie zawiadamia, że w dn.
8, 9i 10 marca r.b. odbędzie się
w Warszawie Trzeci Zjazd Prze-
mysłowców Budowlanych Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Wobec po-
wyższego p. p. inżynierowie i bu-
downiczy, są proszeni o łaskawe
zgłoszenie swego udziału w pro-
jektowanym zjeździe pod adre-
sem Sekcji Budowlanej Związku
Przemysłowców Polskich w Wilnie
(Hotel Europejski, pokój Nr 64).
Przewodniczący Sekcji Budowla-
nej, inż. Edward Lange.

Z życia cechów.
— Walne doroczne zebranie

Cechu murarzy, malarzy, sztuka-
torów, kamieniarzy i cieśli odbę-
dzie się w dn. 4 lutego r. b. o
godz. 18-ej w lokalu Związku Ce-
chów, przy ul. Bakszta 1.

Kronika policyjna.
— Dość potajemnych rzeźni, O-

statnio funkcjonarjusze policji oraz re-
widenci miejscy ujawnili 6 potajemnych
rzeźni uboju bydła; skonfiskowano
705 klg. mięsa.

Równocześnie rewidenci przy ro-
gatkach i na targnch miejskich zakwe-
stjonowali około 600 klg. mlęsa nieo-
stemplowanego przez urząd sanitarny
rzeźni miejskiej. (d)

— Wykrycia sprawców kradzieży.
Dochodzeniem ustalono, iż sprawcami
kradzieży w firmie Jankowski, Wielka 42
byli: Pietuszko Antoni i Błażewicz Jó-
zef, którzy się do tej kradzieży przy-
znali, oświadczając, iż dokonali jej pod
kierownictwem zawodowego złodzieja
Nejmana Jana, którego aresztowano'
skradziony towar został sprzedany za-
wodowej paserce Drewie Wersockiej i
tej córce Chanie Safjan, Składowa 3.
Paserki równieź aresztowano.

Zabawy.
— Doroczny Bal Kresowy odbę-

dzie się dzisiaj l-go lutego w salonach
„St. Georges'a* początek o godz. 22-ej.

„MEZALJANS“

Jej partner ulu-
bieniec kobietVilma Banky

Natalja Lisienko, Marja Jacobini, Gabriel Gabrio i Angielo Ferrari
«TAJEMNICA CYTADEL! w DĘBLINIE»
godz. 6ej dodatkowa orkiestra BAŁAŁAJEK i MANDOLIN. Początek seansów o g. 4. 6,8 i 10.25 w. 2 ORKIESTRY.

EZR ANTOA STAITOTT TENTIK NOTE CBA TFZA WEZ UT YE WOTOBACIDTECV NY LUA ZI ZPO EANARAD LTRYES TIT

66 z udziałem czarujących gwiazd LIL DAGOVER
i AGNES-PETERSEN MOZŻUCHINOWA. Wy-

wania caratu na

jątkowo fascynująca treść. Mistrzowska gra. Film ten wzbudził zachwyt całej prasy zagranicznej. Początek o godzinie 1-ej.
Ceny od 40 gr.

Sen o Miłości wielki dramat w

wlednie piešni i romanse.

ŠWIAT ZAGINIONY

Emil Janinys

p/g sensacyjnej powieści CONAN DOYLE'A. Film ten w magiczny spo-
sób przenosi widza do prabytu globu naszego i

chaną bujność i żywotność ziemi. W rolach gł.: przepiękna Bessie Lowe, Lewis Stone, Lioyd
Reżyser i twórca potęgą swej fantazji ścina widzowi krew lodem. Zrealizowanie

filmu Conan Doyle'a kosztowało 6 miljonów dolarów. „Świat zaginiony" tysiąc razy przewyższa to co wasza wyobraźnia
może wam przedstawić. Jest szczytem produkcji filmowej. Dla młodzieży dozwolone.

40 i 80 groszy.
TAEPTCSKASZSKEOZEPYCJYKEWOK CTCZTACWOFA UDTSZESE.M IBOLI OTC IRASRAIT LZY OWAZO ZBORYRKKA AEKPROWW TOECECTZO

oraz urocza EWELINA BRENT w potężnym
dramacie miłości i poświęcenia pod tytułem:

„Ostatni rozkaz” cieszył się nadzwyczajnem powedzeniem we wszystkich stolicach świata.
wynajęcia obrazu ceny nie są podwyższone.

MONTE SANTO
NAD PROGRAM:

dramat w 8 aktach. Akce

ABYENROKAŚIC ZODEDALASCRTA WADZOBECYCIESZY".WC ITADK OKILTA TS

1 i w niedzielę 2-go lutego Niezwykle bogaty program, obejmujący całokształł sportów zimowych. Barwny,
ja tego niecodziennego filmu, rozgrywa się wśród niebotycz-

nych szczytów Alp. Przepiękne pejzaże zimowe, a na ich tle porywająca akcja w któ-
1) Mistrzowstwa narciarskie w Zakopanem. zj

Kino czynne w soboty, niedziele i świ

bo potem stracą ważność.

| Czopki . ec
bemoroidalne >>Varicol
suwają ból, swędzenie, [

Bzejszają guzy, żylaki —Sprzedająwiększe aptekima Powielanie skryptów, wy-

 

pieczenie,

 

IC
f
4 OSK znający cały
i zakres ogrodnictwa
poszukuje posady. Wia-
domość zauł. Bernądyń-
ski 8—10 u Pietkiewicza.

i 1464—0

Przepisywanie
na maszynie i odbijanie
na powielaczu „Roneo“.

Gąseckiego (z .
kogutkiem) u- i

krwawienie,

——"" kazow, okólników i inn.
 

zonowe w bławatach i

NAJKORZYSTNIEJ *"
kupuje się towary gwarantowanej dobroci u
GŁOWIŃSKIEGO. Polecamy różne nowości se-

galanterji, oraz poń-
czochy i skarpetki modne.

Uwaga! — Wileńska 27.

wykonywuje się prędko,
starannie i akuratnie. Mi-
ckiewicza Ne 4—4. Tele-
fon 7-63. 1463—4

Przepisywanie na ma-
szynach  

wnianych

Mamy do sprzedania
leczy i goi ranki, po- |w Wilnie większą ilość domów murowanych i dre-

na b. dogodnych warunkach.

podań, ofert, korespon-
dencji, kosztorysów i
pod dyktando. Wileńskie

Zgł.: Biuro Komisowo-Handlo-
ncja „Polkres* Wilno, ul. Królewska 3, we Mickiewicza 21, te-aje

714 59 tel. 17—80.

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

—1 o lefon 152. 24—2

Drukarnia „Dziennika Wileńskiego”, ul. Mostowa 1

Krzyk duszy przeciw niesprawied- gg
liwości i podłości ludzkiej. Aktów 10.

W rolach głównych. Estelie Brody i John Stuart. Nad program: Król Kuglarzy komedja w 2-ch aktach.

 

 

Potężny dramat w 12 akt. z czasów pano-

upajająco piękna JOANA GRAWFORDistu-

Od godziny 2 do 6 ceny zniżone

OSTATNI ROZKAZ
Pomimo znacznych kosztów

Sport.
— Walne Zebranie Sekcji W.K.S.

„Pogoń'* odbędzie się dn. 3 lutego w
poniedziałek o g. 6 pp. w lokalu Ośro-
dka Wychowania Fizycznego przy ul.
Ludwisarskiej Nr. 4. Przybycie jest ko-
nieczne.

Teatr, muzyka i sztuka.
TEATRY MIEJSKIE w WILNIE.

— Teatr Miejski na Pohulance.
Dziś Gozziego „Księżniczka chińska Tu-
randot".

— Teatr Miejski w Lutni.
Dziś „Grzesznica na wyspie Pago-Pago“.

— „Królewicz Rak". Dziś o g. 3,30
po poł. ukaże się po cenach zniżonych
czarowna baśń fantastyczna Wandy Śta-
nisławskiej „Królewicz Rak", urozmaico-
na piękną muzyką, tańcami i śpiewami.
Widowisko to gorące polecić należy
młodzieży naszej i najszerszym war-
stwom pubłiczności.

— Jutrzejsjsze przedstawienia
popołudniowe. Jutro w Teatrze na Po-
hulance przedstawienie popołudniowe
o godz. 3,30 — „Mysz kościelna”.

W Teatrze Lutnia o g. 3,30 po poł.

— „Wleszczka lalek". Efektowny
balet Bayera „Wieszczka lalek" ukaże
się jutro o godz. 12 w poł. w Teatrze
Lutnia.

— „Jaś i Małgosia" opera E. Hum-
perdincka w Teatrze Miejskim na Po-
hulance. Premjera nieodwołalnie 4 i 5
lutego r. b. Bilety wcześniej do nabycia
w kasie Lutni..

— IV Niedziela Kameralna w
Związku Literatów, Ostrobramska 9,
odbędzie się dn. 2 lutego o godz.8
wiecz. Program wypełni muzyka skan-
dynawska z Griegiem na czele. Wyko-
nawcy: prof. F. Tchorz.

Początek. ściśle o godz. 8,15.

POLSKIE RADJO WILNO.
Program:

Fala 385 mtr.

Soboa, dnia 1 lutego 1930 r.
11,55. Sygnał czasu.
12,05. Gramofon.

13,10. Komunikat meteorologiczny.
15.15. Koncert życzeń z płyt giamo-

fonych.
16,45.

ganizacyj
17,00.
18,00.
19,00.

wego",
gowski.

20,05.
20,30.
23,00.

ropie".

CO SŁYCHAĆ W RADJO?
Transmisja Niedzieli Kamerainej.

Już pisaliśmy o kwintecie Wileń-
skim (M. Kimontt - Jacynowa, Sołomo-
now, Szabsej,*Tchorz i Salnicki), który
urządza co czwartą niedzielę koncerty
kameralne w lokalu Związku Literatów.
Koncert taki odbędzie się dnia 2 b. m.
o godz. 20,15 i będzie poświęcony cał-
kowicie muzyce skandynawskiej. W pro-
gramie: kwartety Nielsena, kwintety Sin-
dinga i Griega Suita op. 36.

Komunikat Wileńsk. Tow. Or-
i Kółek Rolniczych.
Nabożeństwo z Ostrej Bramy.
Audycja dla dzieci.
„Wrażenia z filmu dźwięko-
odczyt wygł. Leszek Szeli-

„Z szerokiego świata”.
Transmisja koncertu.
„Spacer detektorowy po Eu-

Setna skrzynka pocztowa.
Ze względu na chorobę dyr. Hule-

wicza została przeniesiona na środę
godz. 16,35.

Audycja ku czci Prezydenta Rzeczy-
pospclitej.

W niedzielę o godz. 19,25 z okazji
dnia urodzin p. Prezydenta Ignacego
Mościckiego Polskie Radjo rządu z War-
szawy uroczystą audycję, na program
której złożą się: przemówienie Naczel-
nego dyrektora p. R. Zygmunta Chamca,
hymn Narodowy, oraz odczyt.

Transmisje ciekawe.
Z transmisyj zwracamy szczególną

uwage na piękną operę Donizettiego
„Łucja z Lammermooru", którą w
w pierwszorzędnej obsadzie premjero-
wej usłyszymy we wtorek w transmisji
z Teatru Wielkiego w Poznaniu. W po-
niedziałek transmitowany będzie koncert
międzynarodowy z Budapesztu.

Z KRAJU.
Zabił szwagra.

Wskutek nieporozumienia . na
tle podziału ziemi, mieszkaniec
wsi Zareckie gm. woropajewskiej
H. Kozarowiec,; zabił trzema ude-
rzeniami siekiery w głowę,fszwagra
swego A. Kuklisa, mieszkańca
tejże wsi, poczem sam zgłosił się
na posterunek P. P. w Woropaje-
wie i przyznał się do popełnionej
zbrodni. (d)

Pow. Dziśnieński zabiega
o pożyczkę siewną.

W dniu wczorajszym przybyła
do Wilna specjalna delegacja rol-
nicza z m. Głębokiego, która
wszczęła starania w bankach o
uzyskanie pożyczki siewnej. Rów-
nocześnie delegacja uda się do
Warszawy, celem przedłożenia
ministrowi rolnictwa memorjału
w spramie uzyskania bezwrotnej
zapomogi siewnej dla małorol-
nych w pow. dziśnieńskim. (d)

Sowiety wydaliły prze-
stępcę.

W rejonie wsi Duszkowo w
pobliżu Rakowa patrol KOP za-
trzymał niejakiego Wł. Kureca
mieszkańca wsi Skałbiszcze gm.
chocieńczyckiej. Kurec skazany
w grudniu 1929 r. przez Sąd grodz-
ki w Ilji na 4 miesiące więzienia
za pobicie matki zbiegł przed
karą do sowietów, skąd został
onegdaj wysiedlony z powrotem
do Polski.

Kureca osadzono w więzieniu
w Mołodecznie. (d)
PEEMEDTTWWYNIO? YYY LTE WET DT T PARA EA UK

OFIARY
złożone w Administracji „Dziennika

Wileńskiego”.
W dniu imienin ś. p. Marji Lisow-

skiej, dnia 2 lutego, na Narodową Or-
ganizację Kobiet w Wilnie, składa Wła-
dysława Kazimirska 15 złotych.

 

 

Walter Byron
Zachwycający i pory-
wający dramat współ-

w obrazie
p. L:

ziemiach polskich. Od

dy apteczne10 akt. W rol. głównych

 

w SZWAJCARSKIE GORZKIE ZIOŁA «
są naturalnym łagodnym średkiem przeczyszcza-
jącym, ułatwiającym
nia i działającym przeciwko otyłości.

Sprzedają po 2 zł za pudełko aptekii skła”

Ruch wydawniczy.
Kalendarz z Stolarskie-

go“ 1930, Polska gencja Reklamy
„Par*—Poznań.

Kalendarz „„Warsztatu Metalowe-
go“ 1930, Polska Agencja Reklamy
„Par“ Poznan.

Kalendarz „Gazety Malarskiej“
1930, Polska Agencja Reklamy „Par“—
Poznań.

Pojskie kalendarze fachowo-rze-
mieślnicze. Wydawnictwa facho wo-rze-
mieślnicze, wychodzące w Poznaniu na-
kładem Polskiej Agencji Reklamy „Par*
wydały w roku bieżącym poraz pierw-
szy trzy kalendarze kieszonkowe, ta-
chowo-rzemieślnicze, a mianowicie: dla
stolarzy kalendarz „Przeglądu Stolar-
skiego* dla malarzy i lakierników ka-
lendarz „Gazety Malarskiej" i dla me-
talowców kalendarz „Warsztatu Meta-
lowego*. W ten sposób wypełnioną zo-
stała luka, istniejąca w naszej prasie
zawodowej. Do tego bowiem czasu nasi
rzemieślnicy posługiwać się musieli po-
dobnemi wydawnictwami obcojęzyczne-
mi, szczególnej niemieckiemi.

Pierwsze polskie kalendarze facho-
wo-rzemieślnicze, poza niezbędnem ka-
lendarjum posiadają bardzo obszerny
dział redakcyjny, rozpadający sie na
dwie zasadnicze części, prawną i zawo-
dową. Dział prawny omawia na wstępie
żywotne dziś zagadnienia, komu wolno
otwierać warsztat rzemieślniczy, a dalej
daje obszerny wyciąg nowo obowiązu-
jącej ustawy przemysłowej. Równie wy-
czerpująco potraktowane zostały zaga-
dnienia podatkowe, a więc podatek prze-
mysłowy, dochodowy, od uposażeń, da-
lej omawiane są sprawy urlopówiopłat
stemplowych.

Dział zawodowy zawiera cały sze-
reg tablic obliczeniowych, tak niezbę-
dnych w każdym zawodzie. W kalen-
darzu „Przeglądu Stolarskiego" znajdu-
jemy między innemi, tablicę z wymia-
rami sprzętów domowych, co należy
uważać za barzo pożyteczną próbę
wprowadzenia normalizacji wymiarów
mebli w Polsce.

Kalendarz „Warsztatu Metalowego"
przynosi przedewszystkiem tabele pol-
skich wymiarów żelaza i blachy, ogóło-
wi tak jeszcze mało znanych.

Również i kalendarz „Gazety Malar-
skiej" w swoim dziale fachowym przyno-
si cały szereg cennych wiadomości i
tablic obliczeniowych, jak naprzykład
obliczenie powierzchni grzejników, co
zawsze tyle kłopotu sprawia mistrzom.

Wysoki poziom wydawnictw facho-
wo-rzemieślniczych „Para”, o których na-
wiasowo wspominamy, że zostały one
w dziale prasy na P. W. K. w Poznaniu
odznaczone wielkim srebrnym medalem,
ujawnił się również i w ostatnio wyda-
nych kalendarzach fachowych, Rzemio-
sło polskie powinno we własnym inte-
resie zaznajomić się z temi wydawnic-
twami i z nich korzystać.

  

NADESŁANE.
Radosna nowina. Nasze czytel-

niczki powiłają radośnie wiadomość, iż
Maggi'ego kostki buljonowe „przy nie-
zmienionej wybornej jakości, kosztują
tylko jeszsze 12 gr. za sztukę. Ponie-
waż Maggi'ego kostki buljonowe przy
dogodnem swem zużyciu umożliwiają
zaoszczędzenia czasu, pracy oraz opału,
przeto winny one napewno coraz wię-
cej zaskarbić sobie uznanie szanownych
gospodyń.
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[) zzzoazy Z powodu Wyjazdu

Sprzedam niezwłocz-
| LEKARZE | nie samowar mosiężny,
--——— IMbryk 3 i pół litrowy

c nikil., oraz kufer okuty
Dr Blumowicz na ubranie. Dowiedz.
Chorobyweneryczne Garbarska 16 2, Butrym. .

SYFILIS i skórne LE
ul. WIELKA21 (Tel. 921). RZEKSPYREZNKZCZWWWN

Od 9—1i pė Sila przyzwyczajenia.

Rzeźnik udaje się do
DOKTÓR lekarza ze swym niedo-

Dbajcie o swój» zdrowie! 1 AEdeda anas
„Szwajcarskie Gorzkie Ziała” niu małego pacjenta le-(z marką „Kogut*) są stosowane s karz mówi:

przy chorobach żołądka, ki- — Zapiszę tu lekar-szek, obstrukcji i kamieni
żółciowych

nkcje organów trawie-

667 -29 0

 

BORA na ową niesły-
ugnes i Wallace Ber-

 
STARA WIEŚ

PIĘKNE PARCELE LEŚNE
są zaraz do nabycia pomiędzy Otwockiem

a Celestynowem.

 

chor. WENERYCZNE
MOCZOPŁ. SKÓRNE
ELEKTROTERAPJA

(DIATERMJA)

KOBIETA-LEKARZ

Or. /ELOOWICZOWA
KOBIECE chor. dróg
MOCZ. WENERYCZNE
prz. 12—2 i od 4—6
ul. Mickiewicza 24
Telefon Nr. 277.

stwo, które chłopiec wi-
nien brać codziennie po
każdem jedzeniu, a dla
skontrolowania postępu
kuracji pan będzie ła-
skaw ważyć synka dwa
razy w tygodniu.
— Czy z kośćmi?

  

  
Marsz zbliżania—in-

ęta od godziny 1-ej. Początek sean-
dla młodzieży—50 gr., dla dzieci—35 gr.,

Balkon—35 gr. Abonamenty ważne tylko do 1-go marca należy je wykorżystać w lutym 700 zł.

PAGE się na wieś
rutynowanej ochmi-

strzyni w średnim wie-
ku. Wymagane świadec-
twa. Zgłaszać się Zawal-
na 7—1 między g. 2—4.

1468—1
60—3 o

WYDZIAŁ POWIATOWY SEJMIKU
w OLKUSZU ogłasza

KONKURS
na posadę lekarza rejonowego z płacą 550—do

w. osadzie Pilica
kuskiego. Posada będzie do objęcia od 1 marca
b. r. wymaganą jest dobra znajomość położnictwa
i chirurgji ambulatoryjnej oraz conajmniej trzy-
letnia praktyka lekarska poparta odpowiedniemi
świadectwami. Zgłoszenia należy kierować doWy-
działu Powiatowego w Olkuszu.

(7) Dr. Zakrzewski
lekarz powiatow

(-) Starosta Stamirowski

(6,000 ludności) pow. Ol-

 

Przewodniczący Wydziału.
 

  go, bydgoskiego i innych

 

Doktor medycyny

1. (TNALER
Chor. weneryczne, sy-

Do wynajęcia fortepian
w dobrym stanie

(rojai) oglądač
codziennie
10—5 Zakretowa 17 m.1
p. Chlopickiej.

Kupno

Sprzedaż

PIANINA
fabryki „Sommerfeld*,
cieszące się uznaniem, za
trwałość budowy i piękny

ton, konserwatorjów
lwowskiego,

 

Sprawy
majątkowe

Do sprzedania lub
dzierżawy folwark

z majątku Markucie m.

  

Komunikacja dogodna. fili Wilno. Zgłoszenie się do
Stacja kolei na miejscu w lesie. Słońce draBeja właścicielki maj. Marku-

Starodrzew do 100 lat. — Działki wszystkie Sollux cie przy ul. Subocz.zalesione od 750 m* do 3000 m*. MICKIEWICZA 12, róg 1448—0
Sprzedaż na raty. Tatarskiej 9 — 2 i 5—8, -— ——Zgłoszenia i informacje: 3091-14 o 32—4 Udzielimy

Główny ach Zamojskiej pożyczek od 1000 —
ział Parcelacji:

iWarszawa: Žabia 4, tel. 2—89, DZIERŽAWY 2000. dol. tylko. solid-
nym osobom Wileń-
skie Biuro Komisowo-
Handlowe Mickiewi-
cza 21, tel. 152. 1

Poszuki emy
na pierwszorzędne za-
bezpieczenie pożyczki

10 — 15.000 dolarów Wi-
leńskie Biuro Komisowo-
Handlowe Mickiewicza 21
tel. 152. 24—s1

KAMIENICA 7
dochodowa w cent-
rum o 2 mieszkaniach
2 sklepach placu 680
metrów sprzedamy za

można
od godziny

 

1481—2

 

katowickie-

WE Z dowód osob, Szkół, a również tak wy- OK meanAKUSZERKI SUD. wyc. przez bitnych fachowców jak| Micklewicža 1, "tal.
Pokój bez mebli do Komisarza Rządu na imię Es s: „ 9—05. _ 33—s0
nad tira AG pią zh AKUSZERKA Janiny Sawicz zam. przy petri, Artura ibsetaiay a 8—9 oglą- ul. Sniegowej 20—un. się. etc. poleca po cenach == J TYdač od 16 do 17M Marja Laknerowa 1476 Fabtycznych „ Dąbrow-—1 przyjmuje od godz. 9 do ZURA ska, Wilno, ul. Niemiec- Niedole teatralne.
ZWCT m, Kasetanowa: Tim Bi ka 3, m. 6. 716—s0 — Był pan wczoraj wDo wynajęcia pokój
bez mebli osobne

wejście, światło, wygo-
dy. Sierakowskiego 25
m. 2. 1472

 

prime kilku uczni na
stancję. Udzielam

lekcji (konwersacja) nie-
mieckiego, oraz matema-
tyki w zekresie gimnaz-
jalnym. Mostowa 29 m.20. roby,

66 się.

Franciszka

.

ks.
Zgub. a przez
PKU Molodeczno na imię sy

Filipowicza tłumaczenia naukowe i
roczn. 1884, zam. w. Ko- literac.

gm. Głębokie, adm 29—5.

WZP69
NAUKA

(Francuskiego udziela ru-
tynowana nauczyciel-
po odbytych studjach

w Paryžu—wszystkie kla-
teorja i praktyka —

wojsk. ka

m. 10.

Korespondencja

72 7160—1 kościele.

 

Pianina
wszechświatowej
„Erard“ oraz inne sprze-
daję na dogodnych wa- słach obok mniez jed-
runkach. ul. Kijowska 4 nej i

 

Kino <

operze? Cóż tam dawa-
najsłyn- no?

pao — Na scenie była „Nie-
J ma z Portici*—a wkrze-

zdrugiej strony
1477—2 dwie panie stanowiące

jej krańcowe przeciwień-
do sprzedania stwo.
ołtaniszki przy

1479—1 Dali]Bja===<1
Redaktor odpowiedzialny:KAZIMIERZ HAŁABURDA,
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