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Antoni Filinowic-Duhowik
BUDOWNICZY

po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzony Sw. Sakramentami,
zmarł dnia 18 Grudnia:1930 r. w wieku lat 65

Eksportacja zwłok z mieszkania przy ul. Jakóbskiej 10 do kościo-
ła św. Jakóba odbędzie się w Sobotę 20 grudnia o godzinie 9 rano, a te-
goż dnia po nabożeństwie żałobnem odbędzie się pogrzeb i złożenie
zwłok w grobach rodzinnych na cmentarzu Rossa.

O czem zawiadamiają krewnych, przyjaciół i znajomych stroskani

Żona, córki, syn, wnuczka, bracia I rodzina.
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JÓZEF BORKOWSKI
Po długich i ciężkich «cierpieniach opatrzony Św. Sakramentami zmarł

w dn. 18 grudnia 1930 r. w wieku lat 85.
Eksportacja zwłok z domu żałoby Zygmuntowska 4, na cmentarz

Rossa odbędzie się 19 grudnia o g. 3 po poł. gdzie nastąpi pogrzeb.
Nabożeństwo żałobne odbędzie się w dn. 20 grudnia o g. S-ej rano

w kościele Św. Ducha.
O czem zawiadamiają Krewnych Przyjaciół i Znajomych pogrążeni

w smutku

 
Synowie, Córka, Synowe, Wnuki i Prawnuk.

Kięgania K. Rutskiego
Wilno, Wileńska 38. Tel. 941.

KSIĄŻKI na GWIAZDKĘ
poleca w dużym wyborze.
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Aieksander Zwierzynski

DELNAR ALINERSRAA

Popierajcie Polską

Macierz Szkolną
Wilafska 15—5

(TIENTOSTSTATAST NOKIA

RAAIBATI ARIMA
: UZNANA ZA NAJLEPSZĄ HERBATA

Z KOPERNIKIEM
: ' Warszawskiego T-wa Handlu

iš Herbatą

k | i | 2 A. DŁUGOKĘCKI
| i W. WRZEŚNIEWSKI
kė S-KA AKCYJNA

Warszawa—Bracka 23.

Żądać wszędzie. -10

Przedstawiciel! ST. ZATORSKI. — Wilna, ul. J. Jasińskiego Ik I.

Kneblowanie ust w sprawie Brześcia przed-
stawicielom Klubu Narodowego.

(Telefonem od własnego korespendenta).

WARSZAWA. W czwartek wieczorem odbyło się posiedzenie

_ komisji prawnej Sejmu. Zagaił posiedzenie marszałek Switalski. Prze-

wodniczącym wybrany został p. Car, który zrzekł się kierownictwa

w komisji regulaminowej, gdyż przy proponowanej zmianie regula-

minu obecność jego nie jest tak potrzebna. W komisji regulami-

nowej kierownictwo objął poseł Podoski.

Przedłożenia dotyczące zmienienia ograniczeń oraz wniosku

w tej sprawie Koła Żydowskiego powierzono referentowi p. Jeszke.

Dłuższą dyskusję wywołała sprawa wniosku Klubu Narodowego

w sprawie Brześcia.

Przedstawiciele Klubu Narodowego wysunęli kandydaturę p. No-

wodworskiego na referenta. Posłowie z BB wysunęli kandydaturę

p. Paschalskiego, który został wybrany referentem. Wtedy wysunięto

żądanie powierzenia p. Nowodworskiemu korreferatu. Przeciwko

wnioskowi wystąpili posłowie z BB z oświadczeniem, że nie może

' być mowyo jakiejkolwiek stronniczości w referowaniu tej sprawy

i zażądali przerwy.

W naradzie wzięli udział posłowie B. B. Podoski, Paschalski

1 Car. Po przerwie p. Car oświadczył, że regulamin nic nie mówi

o istnieniu korreferatu, że dotychczasowe precedensy powolywaly

korreferenta w wyjątkowych okolicznościach i gdy chodziło o sprawy

szczególniej ważne. Car wreszcie oświadczył, že korreferatu nie

dopuści.

Wobec tego poseł złożył następujące

' oświadczenie.

Stawiając kandydaturę na referenta pos. Nowodworskiego,który

iest obeznany ze sprawą brzeską, a następnie po odrzuceniu przez

większość tej kandydatury, proponując p. Nowodworskiego na kor-

referenta, który by ułatwił bezstronnie i dokładne wyświetlenie sprawy

głośnej, poruszającej cały kraj nietylko ze względów prawnych, ale

przedewszystkiem moralnych, chcieliśmy osiągnąć to, aby kwestja

„Ndaknajpredzej i jaknajdokładniej była wyjaśniona w komisji.

i P. przewodniczący odrzuca nasz wniosek, nie poddając go nawet

głosowaniu, zgodnie, jak przypuszczam, ze stanowiskier: większości

komisji. Stwierdzam, że stanowisko takie wielce utrudnia, niemal

uniemożliwia załatwienie wniosku i wszechstronne zbadanie sprawy

Brześcia.

Pos. Nowodworski domagał się określenia terminu dla referenta

na 2 tygodnie.

Pos. Car, w porozumieniu się z pos. Paschalskim, proponował

3 tygodnie. ,

Wobec tego pos. Trąmpczyński zażądał określenia terminu na-

stępnego posiedzenia.

Wystąpił przeciw temu p. Car, wskazując, że określanie terminów

posiedzeń należy do dyskrecjonalnej władzy przewodniczącego,

zresztą może zajść taki wypadek, że w określonym terminie referent

mógłby być jeszcze nieprzyszykowany.
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Ród Biernackich wobec sprawy Brześcia.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. „Wieczór Warszawski” zamieścił
oświadczenie Rodu Biernackich: 1

„My, niżej podpisani, członkowie licznego rodu Biernackich, złą:

czeni wspólnością nazwiska, które dawało wielu potentatów dawnej

Rzeczypospolitej, kasztelanów i wojskowych, które krwawemi zgło-

skami zapisało się na kartach walk o niepodległość Ojczyzny w do-

bie napoleońskiej, w latach 1831 i 1863, w czasie wojny światowej,

w bojach z bolszewikami w !atach 1918—1920, które figuruje w ency-

klopedji, jako nazwiska uczonych i artystów, oraz w archiwach wojsk

polskich dawnej i wskrzeszonej Rzeczypospolitej, wobec ujawnienia

w interpelacji niesłychanych metod, stosowanych w twierdzy brze-

skiej, w stosunku do b. posłów Sejmu Rzeczypospolitej przez ofice-

rów, pozostających pod dowództwem pułkownika Kostek:Biernackie-

go, oświadczamy co następuje: t

Pułkownik Wacław Kostek-Biernacki, dowódca 38 pułku
piechoty, nie jest naszym krewnym. Nic nas z człowiekiem tym

nie łączy i jedynie nosi on nieshańbione dotychczas nazwisko Bier-

nackich. Metody postępowania z b. posłami potępiamy kate-

gorycznie, bez względu na przekonania , polityczne, przez nas wy-

znawane”.

Aresztowanie lotnika majora Kubali.
(Tel. od wiasnego korespondenta)

WARSZAWA. Po południu został aresztowany w Warsza-

wie słynny lotnik mjr. Kazimierz Kubala. Podobno przyczyną
aresztowania miały być memorjały, jakie mjr. Kubala składał

władzom kierowniczym w państwie, jw sprawie kierownictwa

departamentu lotnictwa.

Z senackiej komisji budżetowej.
(Telefonem od własnego korespondenta)

WARSZAWA. Na posiedzeniu senackiej komisji skarbowo-budże-
towej wybrano przewodniczącym sen. Popławskiego (BB) oraz przy-
dzielono referaty, jak następuje:

Skarb, referent generalny—sen. Szarski,
Sejm, Senat i prezydjum RadyMinistrów —sen. Ewert,
Min. Spr. Wewn.—sen. Dąbski,
Min. Przemysłu i Handlu—sen. Skoczylas,
Min. spraw Wojskowych—sen. Wyrostek,
Min. Komunikacji—sen. Sobolewski.
Dalsze referaty będą przydzielone później.

Poświąteczne posiedzenie Sejmu.
(felefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Pierwsze posiedzenie Sejmu po świętach odbę-
dzie się dnia 12 stycznia 1931 r.

Wybory nowego prezesa Rady Naczelnej
organizacyj ziemiańskich.

(Telefonam od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Wybory nowego prezesa Rady Naczelnej organi-
zacyj ziemiańskich na miejsce ś p. Kazimierza Lubomirskiego nastą-
pią w połowie stycznia, podczas dorocznego zgromadzenia bilansowego

następujące

Konferencja polsko-litewska skończyła się
na niczem |

Nowa skandaliczna porażka dypiomacji polskiej.

OSŁOBZZKIA: za wiersz miłim. prz

zagraniczne o 50
niem miejsca o

 

BERLIN. (Pat.). Delegacja pol-
ska i litewska, zebrane w Berli-
nie na konferencji*w sprawie za-
warcia umów o małym ruchu
granicznym i pogranicznej komu-
nikacji wodnej, wydały w dniu
18 b. m. następujący wspólny
komunikat:

Konferencja polsko - litewska
odbyła dziś o godz. 5 po połud-
niu trzy kolejne posiedzenia, tym
razem w poselstwie litewskiem.
Obie delegacje postanowiły spot-
kać się 16 stycznia 1931 roku w
Genewie w celu kontytuowania
dyskusji w sprawie projektów,

interwencja Anglji w

dotyczących załatwiania incyden-
tów i zatargów, które mogłyby
wyniknąć na granicy polsko-li-
tewskiej, oraz aby przygotować
w myśl rezolucji Ligi Narodów z
dnia 18 września 1930 roku spra-
wozdanie dla władz. Na propozy-
cję delegacji litewskiej rozpatry-
wanie projektu, dotyczącego u-
mowy 0 małym ruchu na gra-
nicznych odcinkach wodnych,
odroczono poza najbliższą sesją
Rady Ligi. Na tem obecna kon-
ferencja polsko-litewska w Berli-
nie została zakończona.

sprawie pacyfikacji
Małopolski wschodniej.

LONDYN. (Pat). 52 posłów z
Labour Party podpisało petycję
do Ligi Narodów. wzywającą se-
kretarza Ligi sir Erica Drummon-
da do przedłożenia Radzie spra-
wy akcji pacyfikacyjnej w Mol-
sce Wschodniej. W związku z
tem wczoraj po południu poseł
Kennworthy zapytywał w parla-
mencie ministra spraw  zagra-
nicznych Hendersona, jakie jest
stanowisko rządu w powyższej
sprawie. Minister odpowiedział
jak następuje:*Otrzymałem od-
pisy deklaracyj i rozważyłem je
bardzo szczegółowo. Nie mogę
czynić żadnych ogólnych uwag

rządowi polskiemu w sprawie
swolnienia więźniów politycznych,
ponieważ nie mam wystarczają-
cych podstaw do tego rodzaju
interwencji w sprawy wewnętrzne
innego państwa. Jeżeli chodzi o
sprawy mniejszości ukraińskiej,
to petycje zostały przedłożone
sekretarjatowi generalnemu Ligi
Narodów w należytej formie i
wraz z uwagami rządu polskiego
będą szczegółowo rozpatrzone.
Myślę, że uwagi rządu polskiego
będą nadesłane na czas tak, że
można będzie zająć się tą sprawą
w czasie najbliższej sesji Rady
Ligi, to jest w styczniu 1931 roku.

Wyrok w sprawie porwania prezydenta
Stahlberga

HELSINGFORS. (Pat). — Sąd
okręgowyw Helsingforsie wydał
wvrok w sprawie gen. Valeniusa

*j innych oskarżonych o porwanie
byłego prezydenta  Stahlberga.
Sąd skazał gen. Galeniusa i płk.
Kuusari na 3 lata domu poprawy
„oraz zapłacenie 7 tys. marek fiń-
skich tytułem odszkodowania dla
prezydenta Stahlberga, sędziego

Jaskari — na 2 lata domu po-
prawy, szofera Jani — na 1 ro
i 6 miesięcy domu poprawy, Oli-
ca i Varamaa — na 1 rok domu
poprawy, 'Sileniusa — na 9 mie-
miesięcy i Salmsa — na 6 mie-
sięcy. Dwaj oskarżeni zostali
uniewinieni. Surowy wyrok wy-
warł bardzo śllne wrażenie.

za granicę 8 zł.

roc. drożej.
proc. drożej.

umieszczeni

tekstem 6 łem 235 gr., w tekście 48
tekstem 10 łam. 18 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 28 proc.

ogonie cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeże-
dministrecja nie bierze odpowiedziałności za

ogłoszeń. Konte cze   

PRZWWMERATA: miesięczna 4zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zi. 4 gr. 8,

Śrożej,

w P. K. O. M 80187.  

LIST OTWARTY
Profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie

Brześcia.
Jak już donieśliśmy, profesorzy Uniwersytetu Jagiellońskiego

zwrócili się gremjalnie do posła prof. Adama Krzyżanowskiego (BB)
jako do swego kołegi uniwersyteckiego, z listem otwartym w którym
informując go o prawdzie brzeskiej. Rzeczą charakterystyczną jest, iż
prof. Krzyżanowski, wbrew opinji całego ciała profesorskiego, naj-
starszej w Polsce uczelni, reprezentujacego elitę inteligencji polskiej,
głosował przeciwko nagłości wniosku. Prof Krzyżanowski wydał sobie
świadectwo wymazujące nazwisko jego nazawsze z grona wycho-
wanków młodego pokolenia narodu naszego. Poniżej podajemy za
„Robotnikiem“ (z dn. 18.XII nr 393) tekst listu otwartego.

J. Wielmožny Panie Profesorze!

Zwracamy się do Pana, jako
do tego z pośród naszych kole-
gów, który, piastując mandat po-
selski, ma możność bezpośred-
niego wpływu na sprawy publicz-
ne, a zarazem przyjmuje za nie
współodpowiedzialność.

Liczne wydarzenia, jakie zasz-
ły w ostatnich latach, p>dważają
— według naszego głębokiego
przekonania — moralne podstawy
życia społecznego i politycznego
w Polsce, a przez to samo zagra-
żają rozwojowi, a w dalszych
konsekwencjach nawet istnieniu
Państwa Polskiego. W szeregu
tych zdarzeń sprawa więźniów
brzeskich jest zjawiskiem najgrož-
niejszem. Sprawa ta nie może
być sankcjonowana milczeniem
świadomych sfer społeczeństwa.
W szczególności nam, jako

wychowawcom, jako elicie inte-
łektualnej, jako tym, którzy skła-
dali przysięgę wiernej służby i
dbałości o całość Rzeczypospoli-
tej, nie wolno pominąć obojętnie
sprawy Brześcia,

Obawiamy się, że informacje,
jakie Pan o Brześciu posiada, nie
są dostateczne. Co więcej, mogą
one być spaczone i sfałszowane,
gdy pochodziły od ludzi, zain-
teresowanych 'w  zatuszowaniu
prawdy. 5

Dlatego przedstawiamy Panu
w streszczeniu wiadomości o lo-
sie więźniów brzeskich, jakie po-
siadamy, a mianowicie, że:

1) Więźniowie ci, byli mini-
strowie Rzeczypospolitej Polskiej,
posłowie na Sejm Polski (wśród
nich mężowie, odznaczeni naj-
wyższemi orderami cywilnemi i
wojskowemi) byli bez wyjątku
zmuszeni do wykonywania prac
poniżających.
W szczególności

ich najbrutalniejszemi środkami
moralnemi i  fizycznemi do
czyszczenia podłóg w celach,
piurach i korytarzach wiezien-
nych, do dźwigania i mycie ku-
błów pełnych nieczystości i od-
chodów nietylko z własnych cel,
lecz także czyszczenia ustępów
więziennych, przeznaczonych dla
administracji więzienia, z kału,
który niejednokrotnie musieli wy-
dobywać własnemi rękoma.

2) Więźniowie byli głodzeni
przez dwa miesiące, otrzymując
po ćwierć bochenka dziennie, tu-
dzież bydlęcą strawę w postaci
zup ze zgniłej kapusty, niepłuka-
nej marchwi, ziemniaków i pa-
stewnych buraków. Przy postach
zaś karnych, trwających często
przez kilka dni, więźniowie za ca-
łe pożywienie na dobę otrzymy-
wali tylko kawałek chleba oraz
sól i wodę.

3) Najsurowszy regulamin wię-
zień wojskowych obostrzono w
stosunku do więźniów politycz-
nych, pozostających pod šledz-
twem (!) przez cały system szy-
kan i prowokacyj.

Za niedość szybkie i dokładne
wykonanie każdego rozkazu, na-
wet za nie dość dokładne odda-
nie ukłonów wojskowych (stawa-
nie na baczność i ukłon) —
oprócz wyzwisk i obelg spadały
na więźniów dodatkowe kary dy-
scyplinarne w postaci ciemnicy,
twardego łoża i postu. Pobyt w
ciemnicy (izbie ciemnej, nieopa-
lanej i pozbawionej nieraz nawet
tapczana) dochodził do dziewię-,
ciu dni.

4) Oprócz tych najsroższych
kar dyscyplinarnych znęcano się
nad więźniami fizycznie. Ludziom
starszym i wyczerpanym nie po-
zwalano w ciągu dnia nietylko
położyć się lub usiąść na tap-

zmuszano

czanie, ale nawet oprzeć się o
tapczan, gdy siadali na zydlach
więziennych.

5) Niejednokrotnie w 'ciągu
nocy więźniów budzono i pod
pozorem rewizji wprowadzano ich
do innych, ciemnych i zimnych
cel, tam rozebranych do naga
stawiano twarzami do ściany, gdy
równocześnie z pobliża docho-
dziły jęki i rozlegały się strzały.

6) Ponad to wszystko niektó-
rzy więźniowie byli bici, a mia-
nowicie policzk wani, bici pięścia-
mi celem „doraźnego skarcenia*,
a w niektórych wypadkach wręcz
katowani według specjalnych me-
tod (rozbierano ich do naga i
przez mokre prześcieradło wy-
mierzano im do trzydziestu ude-
rzeń pasami lub prętami żelaz-
nemi wśród urągliwych okrzyków
dowodzących tą kaźnią oficerów,
które miały katowanie uzasad-
niać.

7) Sześćdziesięcioletniego po-
sła D ra Liebermana w drodze
do więzienia wysadzono w nocy
w lesie z samochodu, zdarto zeń
ubranie, zarzucono mu płaszcz
na głowę, skopano i zbito kaste-
tami: do utraty przytomności. Po
jego przyjeździe do Brześcia
stwierdzono na nim około dwu-
dziestu ran.

Powyższe fakty, niespotykane
w świecie cywilizowanym, musimy
uznać za hańbę XX wieku. Mu-
simy ją potępić ze stanowiska
ludzkości. Musimy je ocenić ja-
ko ciężką krzywdę, wyrządzoną
Polsce. Brześć hańbi imię Polski
w Europie. Brześć wprowadza
rozkład i zgniliznę w życie polskie.

Wierzymy, że Pan i jako czło-
wiek i jako Polak-obywatel po-
dzieli ten nasz sąd. Jesteśmy
przekonani, że Pan uczyni wszyst-
ko, co jest w Jego mocy, dla
naprawienia krzywd, ukarania
przestępców i zapobieżenia po-
wtórzeniu się w Polsce podobnych
wypadków.

Zdajemy sobie sprawę z trud-
ności, jakie Pan w tej walce mo-
że napotkać. Musimy jednak za-
znaczyć, że trudności te nie
zwalniają Pana od odpowiedzial-
ności moralnej.  Odpowiedzial-
ność ta, nie jest tylko sprawą
osobistą, skoro należy Pan do
Grona Profesorów Uniwersytetu
Jagiellońskiego.

Nie wolno nam dopuścić, by
ustaliła się opinja, że zbrodnie
popełniano w Polsce bez naszego
protestu. Prosimy Pana przeto
usilnie o powiadomienie nas, czy
zamierza Pan w sprawie powyż-
szej publicznie wystąpić.

X. Dr. Jan Fijałek, Włady-
sław Szafer, Emil Godlewski,
Ignacy  Cbrzanowski, Stanisław
Kot, Jan Nowak, Stanisław  Za*
remba, Tadeusz Sinko, Kazimierz
Nitscb, Adam Heydel, Jan Dą-
browski, Roman Grodecki, Ludwik
Piotrowicz, Leon Sternbach, Ta-
deusz Kowalski, Biskup Micbał
Godlewski, Stanisław  Maziarski,
Henry Hoyer, Maksymiljan Rut-
kowski, Ks. Konstanty Michalski,
Witold Rubczyński, Zdzisław Ja-
cbimecki, Władysław  Folkierski,
Rafał Taubeschlag, Władysław
Wolter, Jerzy Smoleński, Tadeusz
Szydłowski, X. Antoni Bystrzo-
nowski, Tadeusz Lebr-Spławiński,
Jan M. Rozwadowski, Karol Dzie-
woński, X. Dr. M Sienatycki, Wła-
dyslaw Na'anson, Stefan Kreutz,
Wacław Sobieski, Ks. Józef Arcbu-
towski, Feliks Rogoziński, Tadeusz
Banacbiewicz, Roman Dyboski,
Wacław Lednicki, Stanisław Węd-
kiewicz, Władysław  Semkowicz,
Kazimierz Majewski, Stanisław
Windakiewicz.

iepłąbieliznę,el ki szal kawiczki demi-: -UIIOWCI, ŚWEŻBT, nowe zewszeaskładzie 'w pierwazorzednym doborze
poleca
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Nasze stanowisko.
Na posiedzeniu Sejmu dn. 16 b. m. podczas dyskusji budżeto-

wej, prezes Klubu Narodowego poseł Roman Rybarski wygłosił

obszerną programową przemowę, precyzując stanowisko nasze nie

tylko w stosunku do zagadnień budżetowych i gospodarczych, lecz

poruszył wszystkie najdotkliwsze bolączki chwili obecnej. Nie mogąc

ze względu na ramy pisma naszego. zamieścić w całości przemówienia,

które wywarło silne wrażenie nawet na przeciwnikąch naszych, po-

dzjemy tu część jego polityczną, gospodarczą zaś zamieścimy w nu-

merze najbliższym, oczywiście w skróceniu.

Wybory.
Wysoka Izbo! Położenie poli-

tyczne w państwie jest jasne.
Obóz rządowy roezporządza wy-
raźną większością w obydwuch
Izbach ustawodawczych. Przez ten
fakt bierze odpowiedzialność peł-
ną za losy państwa za jego poli-
tykę tak wewnętrzną jak zewnę-
trzną. Ma możność ujawnienia
swego programowego oblicza, ma
możność rozwinięcia wielkiej ak-
tywności w dziedzinie ustawo-
dawczej, urzeczywistnienia nadziei
związanych u jego zwolenników
z jego zwycięstwem. Nikt nie bę-
dzie miógł twierdzić, że Sejm
przeszkadza rządowi w twórczej
pracy. Oczy”iście nie zapomina-
my ani na chwilę o tem, w ja-
kich warunkach odbyły się wy-
bory, wiele popełniono nadużyć,
by dojść do włądzy. wiele dóbr
„moralnych i prawnych poświęco-
no do tego celu. sprawa prze-
prowadzenia wyborów nie jest
jeszcze zakończona. Ma w niej
zabrać głos instancja, stojąca da-
leko od spraw politycznych, Sąd
Najwyższy,i jego orzeczeń opinja
publiczna będzie oczekiwała z
wiełką niecierpliwością. Bo nie
chodzi tu o ilość mandatów, przy-
padających temu lub ' innemu
stronnictwu, ale o poczucie praw
ne społeczeństwa. Wszakże im
więcej popełniono nadużyć, tem
większy jest ciężar odpowiedzial-
ności, spadający na tych, którzy
tą drogą doszli do większości.
(Oklaski na prawicy). k

Stronnictwo Klubu Naro-
dowego.

Klub Narodowy staje do pra-
cy w parlamencie bez względu
na okoliczności,w których ta pra-
ca będzie się odbywała. Stanowi-
sko klubu nie ulega zmianie za-
leżnie od tych lub innych kon-
junktur politycznych. Będziemy
walczyli o te same zasady i idee,
o które walczyliśmy w poprzed-
nim Sejmie, gdzie nas było mniej,
bo wiemy, że wierność zasadom
doprowadzi nas do zwycięstwa.

Jakkolwiek w tym parlamen-
cie istnieje zdecydowana więk-
szość, jakkolwiek jesteśmy opo-
zycją, my również, jako opozycja,
poczuwamy się do odpowiedzial-
ności za losy narodu Nie chcemy
nigdy obietnic rzucać i haseł,
którychbyśmy nie mogli urzeczy-
wistnić gdybyśmy sprawowali wła-
dze. Nie rządzimy się interesami
partykularnemi, nie walczymy o
jakieś doraźne korzyści wybor-
ców, chcemy ogarnąć naszą pra-
cą całość zagadnień narodowych
i państwowych, a przedewszyst-
kiem walczyć o zachwiane pod-
stawy moralne i prawne życia
zbiorowego w Polsce.

Państwo policyjne.
Są tacy, którzy mówią, iż ma-

my w Polsce faszyzm, To okre-
ślenie nie jest właściwe. Niewia-
domo, co mamy przez ten fa-
szyzm rozumieć. Ale gdybyśmy
chcieli szukać istotnych wzorów
dla tego regimu, który się przy-
najmniej w praktyce urzeczywist-
nia. to znajdziemy bardzo kon-
kretny przykład, przykład pań-
stwa policyjnego 17-g0 i 18 go
wieku, przykład państwa, które
wtedy, wychodząc z założenia o
ograniczonym rozumie  podda-
nych, normowało zarówno ich ży-
cie gospodarcze, jak ich życie
polityczne, które wszystkiem się
opiekowało i wszystkiem rządziło.
Wtedy istotnie był urzeczywist-
niony silny rząd, był ustrój, któ-
ry nie znał równowagi władz, rzą-
dy były silne, sądy były słabe i
nie było nad nikim kontroli. Ale
ówczesny ustrój przynajmniej opie-
rał się o pewien czynnik trwały,
o dynastję. Warunki ekonomiczne
nie były tak skomplikowane, jak
są dzisiaj. W dodatku od owego
czasu przeszliśmy bardzo głębo-
ką ewolucję; przyszedł okres roz-
woju świadomości narodowej i
na dzisiejsze czasy taki system
nie może być trwałym, nie może
być trwałym z tego powodu, że
nie potrafi zbudować sobie moc-
nych podstaw prawnych, wyrasta
i żyje na tle podkopania poczu-
cia prawnego spółeczeństwa.

Lekceważenie obowiązujących
praw, zanim się stworzyło prawa
nowe, nie jest dobrym przygoto-
waniem nowego ustroju, bo każ-.
dy nowy ustrój, choćby najlep-
szy zawiśnie w powietrzu, jeżeli
prawo, jako prawo, nie będzie
miało powagi, jeżeli srgumentem,
który ma o wszystkiem rozstrzy-
gać, będzie siłą fizyczną w we-
wnętrznych stosunkach państwo-
wych.

Samorząd i Konstytucja.
Że to prawo jest lekceważone,

to wiele można przytoczyć przy-
kładów. Przytoczę jeden z cza-
sów ostatnich. Ogłoszono dekret
równiez z powodu „nagłej ko-
nieczności państwowej”, znoszący
samorz: d m.Gdyni, a wprowadzają-
dy tam mianowanego burmistrza

i radę, w połowie mianowaną.
Otóż artykuł 44 Konstytucji za-
znacza, że nie mogą te rozporzą-

dzenia z mocą ustawy dotyczyć
spraw przewidzianych w artykule

3, ustęp 4 Konstytucji, to znaczy
spraw samorządu terytorjalnego.
Nie mogą te rozporządzenia z
mocą ustawy zmienić Konstytucji,
która w artykule 67 postanawia,
że prawo stanowienia w sprawach
należących do zakresu działania
samorządu przysługuje radom
obieralnym.

Poco ten dekret został wyda-
ny? Po to, by zamanifestować,
że Konstytucja u nas nie obo-
wiązuje. :

Samowola administracji.

Ale ta sprzeczność z prawem
dotyczy nietylko wierzchołków
naszego życia państwowego, ona
wsiąka także w życie codzienre.
Np. administracja przymusowa,
która ma bardzo określone i bar-
dzo sprecyzowane zadania, jest
kierowana przez względy partyjno-
polityczne. Wystarczy wskazać
fakt, że objawiła ona wielką gor-
liwość, wielką aktywność w okre-
sie przedwyborczym, że wtedy
szereg drukarni okazało się za
grażających życiu i zdrowiu lud-
ności, właśnie tych drukarni, w
których wychodziły pisma opo-
zycyjne. FA jakie wpływy działają
na administrację podatkową i po-
litykę kredytową, tego dowodzi
okólnik rady powiatowej Bezpar-
tyjnego Bloku współpracy z rzą-
dem w Brodnicy. Mianowicie jest
w mim wydane zarządzenie w
sprawie dowozu chętnych wybor-
ców do głosowania na listę Ne 1
i jest następująca zapowiedź:
„chcącym się powstrzymać od
głosowania, zapowiedzą panowie—
t. jj. mężowie zaufania B. B —
że spis nie głosujących będzie
przesłany władzom, które z faktu
powyższego przy udzielaniu ulg
podatkowych, pożyczek, kredytów
i t p. wyciągną odpowiednie
wnioski. (Wrzawa. Różne okrzyki).

Trzeba powiedzieć, że od tych
zarządzeń przeszło się w tym
okólniku do bardziej wzniosłych
rzeczy. Jest tam dalej powiedzia-
ne tak: „od waszej sumiennościi
gorliwości zależy, "czy Polska
wkroczy na drogę potężnego,
mocarstwowego rozwoju, czy po-
zostanie bezwładnym organizmem,
żartym przez wszy partyjne*. Uto
mocarstwowcy za ulgi i kredyty
podatkowe! (Oklaski na ławach
Klubu Narudowego i różne okrzy-
ki na ławach B. B. Glos na ła-
wach B. B.: Może Pan coś powie
o sprawkach wyborczych biskupa
Łukomskiego?)

Jeżeli chodzi o działalność
Jego Ekscelencji biskupa Łukom-
skiego, to może pansię poinfor-
muje u p. ministra ks. Zongoło-
wicza. (Oklaski na ławach Klubu
Nar.).

A teraz, jeżeli chodzi o bez-
pieczeństwo osobiste podczas wy-
borów, przedstawia się ono jesz-
cze w jaskrawszej postaci. Mamy
silny rząd i silną administrację, a
równocześnie byliśmy świadkami,
że władza policyjna, uprzedzona
o tem, nie mogła ochronić oby-
wateli, ich osobistego  bezpie-
czeństwa i całości ich mienia.
Takie napady odbywały się w
obecności władz policyjnych.

0 panowanie prawa.

Czy takie wypadki podnoszą
autorytet władz? Prawo wtedy
tylko jest prawem, gdy stoi wyżej
nad dowolnościami władz admi-
nistracyjnych Wiadze tylko wtedy
spełniają swój obowiązek, gdy
ścigają przestępstwo, a nie pytają
się o te, kto to przestępstwo
popełnił. Te idee były znane nam
już w dawnych czasach. (P. Wa-
lewski: A 8 lat temu też były
wam znane? Powiedz pan dziś,
w tę bolesną rocznicę. Wrzawa
na ławach B B.). Jeżeli pan
wspomina sprawę  Niewiadom-
skiego, to muszę powiedzieć, że
Eligjusz Niewiadomski popełnił
zbrodnię, 'został przez sąd ukara-
ny, i pragniemy, żeby sądy ka-
rały wszystkie zbrodnie. (Oklaski
na prawicy. P. Kleszczyński: Wte-
dy trzeba było mieć Brześć,
wszyscy powinniście siedzieć w
Brześciu. Marszałek dzwoni). Frycz
Modrzewski pisze: „Prawo jest
jako lekarstwo. Przy dawaniu
choremu lekarstwa, żaden rozum-
ny lekarz na osoby nie patrzy”.
A tymczasem społeczeństwo jest
podzielone na dwie grupy, na
uprzywilejowanych i na tych, co
do których stwarza się privilegia
odiosa, stwarza się prawa wyjąt-
kowe dla niektórych obywateli,
a raczej stosuje do nich jawne
przekraczanie prawa

Brześć.

Wystarczy przypomnieć spra-
wę, która jak zmora wisi nad na
szem życiem, sprawę Brześcia.
Nie wchodzi tu w grę tylko na-
ruszenie przepisów ustawowych.
(Głos na ławach BB.: | pan może

DZ BN MK Lokis EMS.

Wrzenie rewolucyjne w Hiszpanji.
MADRYT. (Pat). Komunikat

urzędowy donosi, że sytuacja
uległa poprawie w wielu miejseo-
wościach. Tylko w prowincji Murtia
doszło do nowych zamieszek,
wskutek czego wyslano na miej-

się znaleźć w Brześciu). Wierzę
panom, że mogę się znaleźć w
Brześciu, ale czy to mnie ma
przestraszać? Nie wchodzi tu w
grę tylko naruszenie przepisów
ustawowych. Nie ma rozstrzyga-
jącego znaczenia fakt, że w Brze-
ściu znaleźli się posłowie, ale
chodzi tu o honor munduru pol-
skiego, o honor urzędników i są-
dów, o godność całego narodu.
(Oklaski na ławach Klubu Naro-
dowego i na lewicy).

Reakcja.
Sprzeciw temu, co się działo

w Brześciu, nie jest tylko wyra-
zem idei humanitarnych liberal-
nych, jak to piszą niektórzy pa-
nowie, ale to jest reakcja naka-
zana przez.to, żeśmy 1000 lat

temu przyjęli chrzest i przez nie-
go związaliśmy się z cywilizacją

zachodu. | przyszłe pokolenia bę-
dą dzisiejsze pokolenia sądzić
według tego, jak załatwioną zo-
stanie ta sprawa Brześcia. (Okla-
ski na ławach Stronnictwa Naro-
dowego i lewicy).

Życie gospodarcze.
Groźna fala drożyzny.
Ostatnie dni zapowiadają no-

wą falę drożyzny.
Min. Skarbu dla otrzymania

pożyczki od dzierżawców mono-
polu zapałczanego, nie waha się
zgodzić na takie warunki, po
których wypełnieniu cena pu
dełka zapałek, produktu pierw-
szej potrzeby ma wzrość z 7 gr.
na 10 gr, t. j. o przeszło30proc.

Za kulisami mówi się rownież
o podwyżce cen wyrobów tyto-
niowych.

Warunki nowej pożyczki, któ:
rą ma otrzymać min. Skarbu za
wydzierżawienie monopolu zapał-
czanego, zobowiązują państwo
do podniesienia opłat na zapal-
niczki. Opłaty na rzecz skarbu
mają wynosić od 10 do 20 zł. od
jednej zapalniczki.

Podniesienie opłat na zapal-
niczki wszelkiego rodzaju ma
znieść rozpowszechnione obecnie
z powodu drożyzny zapałek uży-
wanie zapalniczek, a nawet, jak
to ma miejsce na wsiach, krzesiw.

Do nowej fali drożyzny dodać
należy tendencję zwyżkową na
zboże, którą zauważono w ostat-
nich dniach na rynkach krajo-
wych, co pociągnęłoby znowu za
sobą zwyżkę cen chleba. Pod-
wyżka cen chleba pociągnęłaby w
konsekwencji zwyżkę cen wszyst-
kich artykułów żywnościowych.
W zastraszający sposób wzra-

sta w Polsce bezrobocie.
Ostatnio jedna z wielkich fa-

bryk „Widzewska Manufaktura”,
która zatrudnia kilka tysięcy ro-
botników, zawiadomiła, że może
utrzymać ją w dotychczasowym
ruchu, t. j. 3 dni w tygodniu,
jeżeli robotnicy zgodzą się przyj-
mować wynagrodzenie częściowo
w gotówce (60 proc.), a częścio-
wo w towarach (40 proe.). W
przeciwnym razie praca zostanie
ograniczona do dwóch dni w ty-
godniu. Trzeba też dodać, że
fabryka jest dłużna robotnikom
trzy tygodniówki.

Podobnie ma się rzecz w kilku
innych wytwórniach, które jesz
cze pracują, lecz którym grozi
zamknięcie. Przesilenie gospo-
darcze wdziera się bowiem do
wszystkich gałęzi przemysłu.

Miarą kryzysu gospodarczego
w Polsce jest ruch wagonów
towarowych na linjach kolejo-
wych. Według oficjalnej statysty-
ki w ub. listopadzie naładunek
na kolejach wynosił przeciętnie
17.567 wagonów dziennie, co w
porównaniu z rokiem 1929 wy-
kazuje spadek naładunku o 3.000
dziennie.

Groźna fala bezrobocia.
Objawy kryzysu gospodarcze-

go stają się z dnia na dzień co-
raz groźniejsze.

Według sprawozdania państwo-
wego urzędu pośrednictwa pracy,
w tygodniu od 30 listopada do
6 grudnia, bezrobocie w Polsce
wzrosło o 17.450 osób. Ogólna
liczba bezrobotnych w Polsce wy-
nosi 229.333 bezrobotnych. Wszy-
stko wskazuje na to, że ta fala
bezrobocia z tygodnia na tydzień
będzie się zwiększać.
W Łodzi za przykładem Szeib-

lera i Grohmana, którzy zamknęli
fabryki na przeciąg 3 tygodni,
poszły 3 inne wielkie fabryki.

Na Górnym Siąsku wielkie
kopalnie i huty zdecydowały już
w najbliższym czasie przeprowa-
dzić redukcje robotników. W
Bielsku na tle dążenia do re-
dukcji płac wybuchł ostry żatarg
między robotnikami a pracodaw-
cami.
W przemyśle metalurgicznym

przeprowadza się obecnie również
sprawę redukcji i w ostatnią so-
botę przed świętami tysiące ro-
botników metalurgicznych znaj-
dzie się bez pracy.
W Warszawie liczba bezro-

botnych wynosi 16.500, w tej

sce nowe oddziały žandarmerji.
W miastach Elda, Monovar, No-
velda, Alicante wybuchły zaburze-
nia strajkujących, które przerwały
komunikację kolejową i telegra-
ficzną

liczbie pracowników umysłowych
było 3.900. W porównaniu z po-
przednim tygodniem ilość bezro-
botnych wzrosła o 700.
W handlu najlepiej. Mimo

zbliżającego się okresu świątecz-
nego i fali t. zw. „wyprzedaży”
na warunkach niejednokrotnie
niższych od cen fabrycznych,
ruch w sklepach jest bardzo mały
i już dziś należy się liczyć z tem,
że wielka ilość sklepów nie wy-
kupi patentów.

Co do sytuacji w rolnictwie
wystarczy jedynie wskazać na co-
dzienne długie spisy licytacyj.

Groźnym objawem jest rów-
nież ostatni spadek kursu akcyj i
papierów wartościowych.

Jak skończy się spra-
wa Czechowicza?
W piątek, 12 b. m. Rada Mi-

nistrów zatwierdziła zamknięcie
rachunkowe za lata 1926—1929,
oraz upoważniła ministra skarbu
do przedłożenia Sejmowi kredy-
tów dodatkowych za cały ten
okres, a nadto za rok 1929/30.

Napozór sprawa ma tylko for-
malne znaczenie. Wszystko to,
za wyjątkiem zamknięć zachun-
kowych za r. 1928/29, było już w
Sejmie. Ponowne wniesienie tych
rzeczy jest potzebne dlatego, że
z chwilą rozwiązania poprzednie-
go Sejmu automatycznie upadły
wszystkie sprawy, będące w toku
załatwiania, a zatem w nowym
Sejmie trzeba je rozpoczynać na
nowo od samego początku, czyli
od wniesienia.

A jednak w tej formalności
kryje się doniosła treść politycz-
na. Wiadomo, że wałka o kredy-
ty dodatkowe i zamknięcie ra-
chunkowe była głośnem źródłem
konfliktu między rządem a Sej-.
mem i powodem rozwiązania te-
go ostatniego. Sprawa b. ministra
Czechowicza, a zwłaszcza słyn-
nych 8 milj., przybrała tak ostry,
a dla rządu niemiły charakter, że
nie było innego wyjścia poza
„niedopuszczeniem: do głosu* po-
przedniego Sejmu.

Samo rozwiązanie Sejmu oczy-
wiście nie mogło być ostatecz-
nem zalatwieniem tych spraw.
Pozostała wszak konstytucja, na-
kładająca na rząd obowiązek
przedkładania parlamentowi zam-
knięć rachunkowych (art. 7); po-
została równie ważna, . jak kon-
stytucja, odpowiedzialność przed
społeczeństwem za gospodarkę
groszem publicznym. Rozwiązanie
Sejmu odwlokło, ale nie załatwi-
ło sprawy zamknięć rachunko-
wych i przekroczeń budżetowych.
Stare grzechy pozostały.

Dopiero wynik wyborów przy-
niósł rządowi upragnione rozwią-
zanie. Większość „jedynkowa“
niewątpliwie udzieli rządowi abso-
lutorjum ze wszystkich zamknięć
oraz zatwierdzi wszystkie przekro-
czenia budźetowe. A jest tego —
rachunkowo rzecz biorąc—około
1 miljarda, netto zaś około 800
miljonów za trzy lata: 1927/8,
1928/9 i 1929/30.

Skończy się i sprawa b. mini-
stra Czechowicza, pomyślnie dla
niego i dla tych, za których miał
odpowiadać. Nowy Trybunał Sta-
nu z pewnością uwolni p. Cze-
chowicza, niekoniecznie dlatego,
że na 12 członków będzie miał
9 lub 10 przedstawicieli B. B., ale
dlatego, że „merytoryczna ocena”
Sejmu, której zażądał podrzedni
Trybunał, wypadnie dla b. mini-
stra skarbu oczywiście przychyl-
nie.

Pozostaje jeszcze następująca
wątpliwość: Jak wiadomo, najwyż-
sza lzba Kontroli odmówiła rzą-
dowi absolutorjum z nielegalnych
wydatków za okres 1927/28 wsu-
mie 689 miljonów. Odnośna u-
chwała N. I. K. została podana
do wiadomości poprzedniego Sej-
mu. Otóż zachodzi pierwsze py-
tanie: Czy zamknięcie rachunko-
we zu rok 1927/28 będą Sejmo-
wi przedłożone wraz z tą
uchwałą N. I. K., czy też przy po-
mocy jakiejś „interpretacji* u-
chwała ta będzie zmieniona?

Pytanie drugie: Czy uwagi N.
I. K. o zamknieciach rachunko-
wych za rok 1928/9 i sprawozda-
nie z kontroli za rok 1929/30 bę-
dą przedłożone Sejmowi w takim
stanie, w jakim sporządziła je N.
1. K. za urzędowania p. Wróblew-
skiego w ustawowym terminie t,j.
przed końcemwrześnia,—czy też
później, już za urzędowania no-
wego prezesa N. |. K. p. Fried-
inann -|Krzemieńskiego opracowa-
nia te uległy zmianom? A jeśli
uległy, to — jakim?

ŚWIEŻYCH ZBIORÓW
NABYCIA W HANDLACH
KOLONJALNYCH
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Z prasy.
Hypokryzja.

Prasa sanacyjna podzieliła się
w sprawie Brześcia na dwie częś-
ci. Jedna z nich przemilcza ją
wogóle, tak postępuje „Gazeta
Polska“, „Polska Zbrojna”, Przed-
świt".

Inna część prasy sanacyjnej
nie przemilcza Brześcia, owszem
stara się... przekrzyczeć opozycję
za to, że „tak późno poinformo-
wała opinję o tem co się działo
w Brześciu".

Nie ma pretensji do siebie sa-
mej o to, że zaprzeczała faktom,
podawanym przez prasę opozy*
cyjną, nie ma pretensji do cen-
zury za systematyczne konfiskaty
pism opozycyjnych, nie ma pre-
tensji do klubu B. B. za odrzuce-
nie nagłości, wniosków opozycji,
ale—do opozycji.

To się nazywa
chwytajcie złodzieja.

Przyparty do muru wstrząsa-
jącą wymową faktów, musi jed-
nak „Express Poranny" przyznać:

Treść interpelacji zawiera opisy tak
nieprawdopodobne, iż trudno wprost w
nie uwierzyć  Jeśii jednak mogły się
znależć jednostki, zdolne do takich czy-
nów, a które ośmieliły się ponadto po-
krywać swe postępowanie nazwiskiem
ukochanego Wodza Narodu — to ręka
sprawiedliwości, jaka spaść na nie mu-
si, nie zatrzyma się na żadnych oko-
licznościach łagodzących.

Muszą ponieść najbezwzględniejszą

popularnie:

karę, która byłaby odstraszającym przy-
kładem dla innych.

W „Slowie“ p. Cat wten spo-
sób tłumaczy stanowisko B B.,
ktėry, jak wiadomo glosowal
przeciwko naglošci wniosku:

Glosowanie B. B. može przykre,
lecz zgodne z zasadami, jedynie kon-
sekwentne. Skoro się powiedziało, nie-
ma przywilejów poselskich, a zwłaszcza
niema ingerencji na władzę sądową ze
strony wiadzy ustawodawczej to nie
można było przy pierwszej poważnej
okazji ze stosowania tej zasady rezy-
gnować.

Ależ tu niechodziło o żadne
„przywileje _ poselski" zresztą
więźniowie brzescy w chwili are-
sztowania nie byli wcale posłami.
Interpelacja zarzuca, jak wiadomo,
znęcanie się nad uwięzionymi, co
w państwach kulturalnych nie-

dopuszczalne jest w stosunku do
najgorszych kryminalistów, ska-
zanych przez sąd za pospolite
zbrodnie... cóż dopiero, gdy cho-
dzi o ludzi zasłużonych, ludzi
ideowych, znajdujących się w
areszcie prewencyjnym.

Ze wszystkich nikczemności:
zakłamania się, tchórzostwa, sa-
dyzmu—hypokryzja jest bodaj naj-
wstrętniejsza.

Moralni wspólnicy.
Z powodu odrzucenia przez

większość sejmową wniosku do-
tyczącego Brześcia, pisze „Qaze-
ta Warszawska":

„Sprawa przedstawia się wszak nie-
słychanie prosto. Albo zarzut znęcania
się nad więźniami, głodzenia ich i bicia
jest prawdziwy, a w takim razie dla
uczciwego człowieka i prawego obywa*
tela kraju niema wątpliwości co do te-
go, że winni muszą być ukarani, jak te-
go domagał się Klub Narodowy wraz z
tymi, co za jego wnioskiem głosowali
Albo też wniosek ten zawiera niepra-
wdziwe dane, a w tym wypadku obrońcy
władz, niesłusznie oskarżonych, powinni
dołożyć wszelkich starań, by wniosko-
dawcom fałszywość oskarżenia udowo-
dnić. Wynika z tego, że w obu wypad-
pią nagłość powinna była być przy-
ęta

Głosowanie wczorajsze nie oznacza
pogrzebania wniosku Klubu Narodowe-
go, az nim prawdy wsprawie brzeskiej.
Wniosek przeszedł do komisji prawni-
czej Sejmu, taki sam wniosek znajduje
się już w komisji senackiej

Sprawa Brześcla nie jest i nie bę-
dzie nigdy pogrzebana. Nie wahamy się
wyrazić przekonania, że sprawa ta sta-
nie się początkiem wielkiego ruchu mo-
ralnego w społeczeństwie, z którym o-
bóz „sanacji moralnej" będzie miał
ciężką przeprawę.

Natomiast głosowanie to złączyło
ściśle Blok Bezpartyjny z tymi, prze-
ciw którym skierowany jest wniosek
Klubu Narodowego. Stronnictwo rzą-
dowe wzięło moralną odpowiedzialność
za zarzuty, postawione we wniosku i ich
sprawców.

W oczach społeczeństwa sprawcy
ci mają od wczoraj moralnych wspól-
ników”.

Podobnie pisze
szawski”:

„Odrzucenie nagłości wczorajszego
wniosku Klubu Narodowego świadczy o
tem, że B. B. nie orjentuje się ani w
naturze sprawy Brześcia, ani w sile
reakcji, którą ona wywołała w społe-
czeństwie polskien:, ani w jej znaczeniu
dla moralnego stanowiska Polski w
świecie cywilizowanym”.

„Kurjer War-

 

ŻYCIE KATOLICKIE.
Ojciec św. do robotników

polskich.

(Citta del Vaticano, tel. wł.
KAP. 17.XIL.). W odpowiedzi na
depeszę hołdowniczą kongresu
stowarzyszeń robotników chrze-
ścijańskich, który się odbył w
Warszawie z racji 25 lecia zało-
żenia stowarzyszeń, z Watykanu
nadeszła depesza następującej
treści:

„Ojciec św. dziękuje za hołd,
złożony przez Stowarzyszenia ro-
botników chrześcijańskich, zebra-
ne na kongresie z okazji 25 lecia
ich założenia, i, błagając o światło
Boże dla ich prac, przesyła im
swoje błogosławieństwo apostol-
skie. Kardynał Pacelli*.

Czy kobieta może uprawiać
sporty?

(Kap.) Wielka rada faszystow-
ska przekazała obecnie po uprzed-
niem rozpatrzeniu przez siebie
prezesowi olimpijskiego komitetu
do rozstrzygnięcia sprawy udziału
kobiet w sportach z zastrzeżeniem
wyraźnego zakreślenia granic tego
udziału w ten sposób, by uniknąć
tego wszystkiego, co przeszka-
dzałoby w wypełnieniu zadania
kobiety jako matki.

„Osservatore Romano“, popie-
rając w całej rozciągłości to sta-
nowisko rady faszystowskiej, ze
swej strony zwraca uwagę, iż
udział kobiet w popisach sporto-
wych prócz zastrzeżeń czysto
higjenicznej natury powinien wy-
wółać zastrzeżenia i natury mo-
ralnej. Występowanie bowiem ko-
biety w stadjonach jest zaprze-
czeniem jej przyrodzonej boskiej
misji macierzyństwa, co nietylko
z punktu widzenia przyrodzonego
powinno być rozpatrywane, ale i
ze względu na jej wysokie mo-
ralne posłannictwo.

Narodowi socjaliści napa-
stują księży katolickich.
(Kap) W ubiegły wtorek w

Berlinie na Wittenbergplatz na-
padła wieczorem banda wyrost-
ków hitlerowców na księdza ka-
toliekiego, który udawał się właś-
nie na odczyt do pobliskiego
gimnazjum. Pomimo oświadczeń
księdza, że jest kapłanem kato-
lickim, zwymyślano go, nazwano
żydem, opluto i próbowano zra-
nić nożem. Z trudem udało się
napastowanemu księdzu wymknąć
i bocznemi ulicami powrócić do
domu.

„Germania“, opisując ten fakt,
zapytuje, czego jeszcze należy
oczekiwać od tych panów, któ-
rzy w parlamencie mają odwagę
mówić o „skromności duszy nie-
mieckiej“?

   
1, buty damskie chromowe- 24 zł.
m „ „ giemzowe 27 „
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I taloj Polski
'Amnestjonowanie
wadliwych drukarń.
W dniu 4 listopada, t. j. na

dwunaście dni przed wyborami
do Sejmu, władze zamknęły „dru-
karnię spółkową” w Kościanie, w
której drukuje się „Gazeta Pol-
ska“ (Stronnictwo Narodowe). Po
miesięcznej zgórą przymusowej
nieczynności drukarni spółkowej,
zamknięcie jej zostało przez wła-
dze cofnięte w dniu 6 grudnia.

Niema! równocześnie, po 6-ty-
godniowej przerwie, uruchomiona
została drukarnia K. Bonowskiego
w Wągrowcu, w której drukuje
się „Gazeta Wągrowiecka“ (też
organ Stronnictwa Narodowego).
W czasie, gdy drukarnia byla
unieruchomiona, „Gazeta Wągro-
wiecka“ pisana byla na zwyklej
maszynie do pisania i odbijana
na powielaczu.

Oprócz „Gazety Wągrowie-
ckiej”, ma powielaczu odbijany
był też przez pewien czas „Orę-
downik na powiat Wolsztyński”,
w Okresie, gdy drukarnia jego wy-
dawcy była unieruchomiona na
zarządzenie władz, a tak samo
„Nasza Chodzież* w Chodzieży,
gdzie drukarnię, własność p. Ko-
zaka, również na dłuższy czas
zamknięto.

————

Trobse wad mac.
Podróż p. min. Piłsudskiego.

„ BORDEAUX. (Pat). Pociąg, któ-
rym jedzie Marszałek Piłsudski,
przybył do Bordeaux we czwar-
tek o godz. 635. Marszałek, któ-
ry spał jeszcze, nie wyszedł na
peron, gdzie zebrali się liczni
przedstawiciele władz cywilnych
razem z konsulem honorowym
de Corsades i sekretarzem kon-
sulatu Sławińskim. Wśród osób,
które przybyły powitać Marszałka,
znajdował się płk. Bouie, były
attache wojskowy francuski w
Warszawie oraz prof. Carmena de
Flmeyda, prezes miejscowej gru-
py Stowarzyszenia Przyjaciół Pol-
ski.

Wybuch.
TULUZA. (Pat). W okolicach

miasta w jednej z fabryk prze-
tworów chemicznych nastąpił wy-
buch, wskutek którego 7 robot-
ników zostało zabitych, 10 od-
niosło rany.

Stan zdrowia Poincarego.
PARYŻ. (Pat). Wydany w dniu

18 bm. rano biuletyn o zdrowiu
Poincarć'go stwierdza polepsze-
nie się stanu chorego. Następny
biuletyn wydany będzie rano po
konsultacji lekarskiej.

28 zł.

zakupów modnego
1 gwarantowanego
1, buty męskie chromowe
2 » 2 lakiery . mw
kamasze chromowe na gumie 32 „

poleca r
POLSKA WYTWORNIA OBUWIA

WACEAWA NOWICKIEGO,

Cenre bezpłatne podarunki nagwlazdkę.

Wilno, Wielka 30.
Sniegowce!
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KRONIKA.
Wiadomości kościelne.

— Roraty w Kaplicy imie-

nia Maryi w Bazylice Metropi-

talnej. — D. 22 grudnia r. b. w
poniedziałek, © g. 6 zrana, zo-

stanie odprawione „Roraty* w ka-

plicy Najśw. Imienia Maryi w Ba-
zylice Metropolitalnej.

— Roraty. Na intencję Urzęd-

ników Państwowych w Wilnie w

dniu 21 grudnia 1930 roku. w nie-

dzielę o godz. 8-mej rano w Ko-

ściele św. Jerzego odbędą się

solenne Roraty. Roraty odprawi

Ks, Prof. Walerjan Meysztowicz,

kazanie zaś wygłosi Ks. Antoni
Aleksandrowicz,

— Roraty Związku Praco-

wników Bankowych. W dniu 20

b. m. w kościele św. Trójcy, przy

ul. Dominikańskiej, o godz. 7.45
odbędą się uroczyste roraty na

intencję pracowników bankowych.

W poniedziałek o godz. B-ej w

tymże kościele odprawione zo-

stanie nabożeństwo żałobne za

zmarłych członków rodzin praco-
wników bankowych.

Z miasta.
— Kontrola nad sprzedażą

choinek. Ze względu na sezon

sprzedaży choinek  wigilijnych,

Magistrat zarządził, iż osoby zaj-

mujące się sprzedażą, względnie

transportem choinek, winny na

każde żądanie organów kontrol-

nych wykazać się poświadcze-

niem, skąd pochodzą drzewka,

wystawionem przez właściciela

lasu, a potwierdzonem przez na-
czelnika yminy.
— (ennik na ryby. Wileń-

skie Starostwo Grodzkie podaje

do ogólnej wiadomości następu-

jace ceny maksymalne na ryby,

obowiązujące w okresie świąte-

cznym w Wilnie, przekroczenie

których będzie karane w myśl
przepisów o zwalczaniu lichwy:

1) Szczupak żywy ponad 1 ki-
lo wagi — kilogram 6 zł.

2) Szczupak żywy mniej niż
kilo wagi — 5 zł. 70 gr.

3) Szczupak śnięty ponad 1 ki-
lo wagi — kilogram 4 zł. 20 gr.

4) Szczupak śnięty mniej niż
kilo wagi — kilogram 3zł. 50 gr.

5) Karp żywy ponad 1 kilo wa-
į gi — kilogram 5 zł.

6) Karp żywy mniej niż kilo
wagi — kilogram 4 zł. 50 gr.

7) Karp śnięty ponad 1 kilo
wagi — kilogram 4 zł. 2

8) Karp śnięty mniej niż kilo

wagi — kilogram 3 zł. 50 gr.

9) Ryba średnia różnych ga-

tunków nie mniej niż 100 gram

sztuka — kilogram 2 zł. 70 gr.

10) Ryba drobna różnych ga-
tunków do 100 gram sztuka—ki-
logram 1 zł. 20 gr.

11) Sandacz mrożony 1 kilo
wagi — kilogram 5 zł.

Sprawy miejskie.

— Choroba p. prezydenta
miasta. Wczoraj do Magistratu
nadeszła wiadomość, iż prezydent

m. Wilna, p. Folejewski zapadł

na grypę. Stan chorego 'nie jest
groźny. d
— Starania robotników miej-

skich o zaliczkę. W dniu wczo-
rajszym u wice-prezydenta Czyża
interwenjowała delegacja robotni-
ków zatrudnionych na robotach

kanalizacyjnych, prosząc o wy-

płacenie 25-procentowej zaliczki

dla poczynienia zakupów przed-
świątecznych. R

Delegacja zostaia poinformo-
wana, iż sprawa ta zostanie roz-

strzygnięta na dzisiejszem posie-
dzeniu Magistratu.
— Magistracka oszczędność.

Sekcja Zdrowia Magistratu m. Wil-
na przed paru dniami wyasygno-
wała 800 złotych, celem zaku:
pienia płaszczy dla sanitarjuszy
Pogotowia Ratunkowego, które
mają służyć w ciągu trzech lat,

z tem zastrzeżeniem, że płaszcze

będą używane tylko w czasie
służby. d.

Sprawy Sanitarne
— Epidemja grypy a Kasa

Chorych. W związku z niesłabną-

cą w Wilnie epidemją grypy,

Kasa Chorych zmuszona została
zaangażować na czas epidemji
70 nowych lekarzy.

Poczekalnie wileńskiej Kasy
Chorych przepełniono są tłumem
osób, wzywających lekarzy do
chorych. Mimo całodziennej pra-
cy, lekarze dotychczas nie byli w
stanie obsłużyć wszystkich cho-
rych. d.

Sprawy podatkowe.
— Pobór zaległości podat-

ku majątkowego. Władze skar-
bowe zarządziły częściowy pobór
zaległości z tytułu podatku ma-
jątkowego. Dla płatników Il i III
grupy  kontyngentowej wyzna-
czono nową ratę w wysokości
0,3 proc. wartości majątku. Rata
ta będzie płatna w terminie do
dnia 28 lutego 1931 roku. d

Handel | przemysł.
— Uwadze eksportujących

materiały tarte do Niemiec.
Izba zwraca uwagę zainteresowa-
nych, iż wobec wygaśnięcia z koń-
cem roku bieżącego prowizorjum
drzewnego z Niemcami, zakaz
wwozu materjalėw tartych do
Niemiec zaczyna obowiązywać

„ od północy (godz. 24-ej) 31 gru-
dnia 1930 r. i od tej chwili będzie
stosowany przez niemieckie urzę-
dy celne.
W ten sposób przesyłki ma-

terjałów tartych, które nadejdą
na granicę po wspomnianym ter-
minie będą przez wspomniane
urzędy zatrzymane i nie prze-
puszczone do wwozu, niezależnie
od daty nadania ich na stacjach
P: KB
W związku z powyższem Mini-

sterstwo Komunikacji wydało za-
rządzenie przyjmowania przesyłek
materjałów tartych do Niemiec
poza kolejnością oraz przyśpie-
szenia ich ruchu z tem, ażeby
wszystkie przesyłki nadane na
stacjach kolei polskich do dnia
24 grudnia — mogłyby być prze-
kazane niemieckim urzędom cel-
nym przed wspomnianym wyżej
terminem.

Sprawy kolejowe.
— Otwarcie; bezprzeładun-

kowej komunikacji towarowej
między Polską a Łotwą. Dnia
3 stycznia 1931 roku w południe
na stacji kolejowej Dyneburg
(Łotwa) nastąpi uroczyste otwar-
cie bezprzeładunkowego ładunku
towarowego kolejowego między
Polską a Łotwą. W uroczystości
tej wezmą udział ze strony pol-
skiej minister komunikacji inż.
Kiihn, dyrektor P. K.P. w Wilnie,
inż. Falkowski, naczelnicy wy-
działów.

Że strony łotewskiej wezmą
udział minister komunikacji i pre-
zydjum kolei.
— Sytuacja odšniežna na

terenie wileńskiej dyrekcji ko-
lejowej. Sytuacja odśnieżna na
terenie wileńskiej dyrekcji kole-
jowej obecnie wszędzie jest do-
bra. Zadnych spóźnień w ciągu
ostatniej doby nie było. Zamknię-
ta z powodu zasp śnieżnych od
godz. 17:ej 15 b. m. linja kole-
jowa Orańczyce—Prużany w dniu
wczorajszym została uruchomiona.
Obecnie wszystkie odcinki są
czynne.

Wileńska dyrekcja kolejowa
dbając o normalną komunikację
w obrębie dyrekcji rozmieściła
pługi odśnieżne wraz z pogoto-
wiem w następujących punktach
węzłowych, a mianowicie: w Wil-
nie--1 pług, w Królewszczyźnie—1,
w Grodnie—1, w Białymstoku—2,
w Wołkowysku—1, w Brześciu—i
i w Baranowiczach—2. W ten
sposób pługi mogą być wysłane
na każde zapotrzebowanie, na
linje kolejowe.
— Na gwiazdkę dla bie-

dnych dzieci koiejowców. Dy-
rektor kolei państwowych w Wil
nie, p. inż. Kazimierz Falkowski,
uzyskał z ministerstwa sumę 4000
złotych, .celem urządzenia gwiazd-
ki dla biednych dzieci kolejow-
ców, oraz dla sierot i dzieci wdów
po kolejarzach.

Kupujcie aparaty
i detektory.

Ma gylazdkę 203, zn
od 10 — 24 grudnia.

Kupujemy aparaty radjowe sta-
rych konstrukcji.

Płacimy najwyższe ceny.

Inż. Kiersnowski
i Krużołek. >s.00

wiino, ul. Mickiewicza 23.

Wyżej wspomniana suma bę-
dzie rozdzielona między 27 ogni-
skami kolejowymi w całem woje-
wództwie. (s)
— Koiejowy Komitet Syl-

westrowy. Powstał w Wilnie Ko-
lejowy Komitet Sylwestrowy, któ-
rego zadaniem będzie urządzenie
wieczoru sylwestrowego w Šci-
słem gronie pracowników kolejo-
wych. (s)

Sprawy szkolne.
— Zamknięcie szkół z po-

wodu grypy. W dniu wczoraj-
szym rozpoczęły się ferje šwią-
teczne we wszystkich szkołach
powszechnych. Przedwczesne zwol-
nienie uczących się nastąpiło na
skutek panującej w szkołach epi-
demji grypy. która -przybrala
wprost zastraszające rozmiary. W
większości szkół */; personelu
nauczycielskiego i uczniów jest
chorych na grypę.

Ferje świąteczne trwać będą
do dn. 2 stycznia r. pr. włącznie.

(d).
— Zrzeszenie b. Uczenic gi-

mnazjum E. Orzeszkowej po-
wiadamia, że dnia 22 grudnia o
godz, 6-ej pp. odbędzie się wilja
w sali tegoż gimnazjum.
— Bratnia Pomoc przy gim.

im. T. Czackiego prosi wszystkich
byłych wychowanków gimnazjum
o przybyciu na tradycyjną wigillę
szkolną dn. 20 grudnia b. r. o
godz. 6-ej.

Z życia stowarzyszeń.
— Doroczne Walne Zebra-

nie Towarzystwa „Chieb gło-
dnym dzieciom”. Wczoraj odby-
ło się doroczne walne zebranie
T-wa „Chieb głodnym dzieciom”.

Zebranie zagaił prezes Towa-
rzystwa p. dr. Świeżyński. Z kolei
p. Kocienowiczowa odczytała pro-
tokół ubiegłego walnego zebra-
nia, oraz sprawozdanie kasowe za
ubiegły rok i protokół komisji re-
wizyjnej. Oba protokóły i spra-
wozdanie kasowe, Walne Zebra-
nie przyjęło do wiadomości.

Następnie, po krótkiej dy-
skusji, jednogłośnie wybrano: na
prezesa p dr. Swieżyńskiego, zaś
na człenków: pp. Wańkowiczową,
Wojewódzką, Tupalską, Uniechow-
ską, Nowicką, Głowińskiego i Go-
łubskiego. Do komisji rewizyjnej
weszli: pp. Kubicka, Sawicki i dr.
Łukowski.
W wolnych wnioskach- poru-

szono sprawę szerszej propagan-
dy Towarzystwa, oraz postano-
wiono wyra/ić podziękowanie za
owocną pracę paniom skarbni-
czkom.

Prezes p. dr. Swieżyński poin-
formował zebranych, iż T-wo w
roku przyszłym rozszerzy swą
działalność na prowincję.

Po wyczerpaniu porządku dzien-
nego, prezes zamknął zebranie.

(s)
Kronika policyjna.

— Pobita przez służącą. W dniu
wczorajszym Jakubowska _ Jadwiga
urzędniczka Magistratu m. Wilna zam.
przy ul. W. Pohulanka zauważyła, iż
służąca jest w złym humorze. Gdy spy-
tała o przyczynę, bez słowa służąca
rzuciła się na swą panią i tak dotkliwie
ją pobiła, że zawezwano Pogotowie Ra-
tunkowe.

Jakubowska uległa rozbiciu głowy
i ogólnemu potłuczeniu calej twarzy.

radjowe

s
— Zemdlała na ulicy. Idąc po za-

pomogę do Opieki Społecznej Magi-
stratu m. Wilna Dorota Malejko, lat 58,
zam. zauł. Głuchy Nr. 3 nagle zasłabła
na ullcy.

Policjant odwiózł ją do Pogotowia
Ratunkowega, gdzie po udzieleniu
pierwszej pomocy lekarskiej, ulokowa-
no ją w stanie bardze ciężkim, w Szpi-
talu żydowskim. (s)

— Listy gończe za fałszerzem
i oszustem. Wydział śledczy m. Wilna
rozesłał listy gończe za niejakim Janem
Siennicem b. gajowym z nadleśnictwa
Międzyrzec, gm. mejszagolskiej Poszu-
kiwany Sienric sfałszował legitymację
na nazwisko gajowego Kazimierza An
druszkiewicza ze wsi Ligonie koło Bia-
łej Waki i w szeregu sklepach Wileń-
skich dokonał oszustw. Między innemi
Siennic nabył na wyołatę rower war-
tości 450 zł. Jako | wpłetę uiścił 20 zł.
zabrał rower i więcej się nie pokazał.

(d)
— Samobójstwo urządnika Ma-

gistratu. Wczoraj w mieszkaniu przy
ul. Żórawiej 18, usiłował pozbawić się
życia przez zażycie trucizny urzędnik
Megistratu m. Wilna Antoni Peliwo
(Lwowska 6). Powodem samobójstwa
miały być ciężkie warunki materjalne.
Peliwo w stanie beznadziejnym umiesz-
czony zosłał w szpitalu żydowskim.

— Dziecko zaczadziało w mie-
szkaniu. W dniu wczorajszym pozosta-
wione same w mieszkaniu dziecko dwu
letnie Gliński Ryszard (ul. Więzienna 2)
niebezpiecznie zaczadziało.

Po udzielęniu pierwszej pomocy
przez lekarza Pogotowia Raunkowego
dziecko odwieziono do mieszkania w
stanie niezegrażejącym życiu. s)

+ Kradzież torebek opakunko-
wych. W dniu 16 b. m. Dawidson Jo-
cha, Straszuna 10, zameldowała o kra-
dzieży papierowych torebek opakunko-
wych w ilości 100 kig. wartości 1000 zł.
z niezamkniętego składu przy ul. Stra-
szuna Nr. 7. Dochodzenie w toku.

Różne.
— Podziękowanie. 130 dzie-

ci Przedszkoła Domu Dzieciątka
Jezus z maleńkich, lecz płomien-
ną wdzięcznością tchnących ser-
duszek, składa podziękowania
uczenicom Liceum SS. Wizytek
za każdomiesięczne niespodzian-
ki, czynione od dwóch lat i te-
goroczną gwiazdkę.

Teatr, muzyka ! sztuka.
— Teatr Miejski na Pohulantce.

Dzisiejsza premjera „Dzielnego wo-
jaka Szwejka”. Dziś w Teatrze na Po-
hulance odbędzie się premjera prze-
róbki scenicznej głośnej powieści Jaro-
sława Haseka: „Dzielny wojak Szwejk”.

Arcyzabawna ia komedja podzielo-
na jest na 15 obrazów i intermedjów,
przenoszących widza kolejno z szynku
„Pod kielichem, do „Aresztu”, „Sali są-
dowej” do „Garsonjery podporucznika
Lukasza”, ze „Szpitala wojskowego"
do „Wagonu* i t. d, aby zakończyć
wreszcie przezabawne perypetje Szwej-
ka „Na polu chwały*.

Główną rolę kreuje Lucjan Zu-
rowski.

Reżyserja i inscenizacja dyr. Zelwe-
rowicza, który jednocześnie gra za-
bawną postać lekarza wojskowego, d-ra
Gruenstejna.

Pomysłowe dekoracje skomponował
J. Hawryłkiewicz. Kierownictwo mu-
zyczne powierzono E. Dziewulskiemu.

Ceny miejsc zwykłe, przy ważności
biletów zniżkowych i kredytowanych.

— Teatr miejski w „Lutni*.
Dziś poraz drugi „Egzotyczna kuzynka”,
komedja L. Verneuila.

— Przedstawienia popołudniowe
w niedziełę po cenach zniżonych.

W Teatrze na Pohulance — wy-
jątkowo 0 gbdz. 3-ciej punktualnie —
„Noc listopadowa* S. Wyspiańskiego.

W Teatrze „Lutnia” o godz. 3 m.30
po poł. „Cierpki owoc" Roberta Bracco.

— „Betlejka Wileńska''. W okresie
świątecznyn ukaże się w Teatrze na
Pohulance „Betłejka Wilejska*" Romer -
Ochenkowskiej

POLSKIE RADJO WILNO.
Fala 363 mtr
Proaram

Piątek, dnia 19 grudnia 1930 r.
11,58. Czas.
19,05. Koncert popularny.
13,10. Komunikat meteorologiczny.
15,50. Lekcja francuskiego.
16,30. Koncert popularny (płyty).
17,15. „O źródłach entuzjazmu go-

spodarczego" — odczyt wygł. H. Gro-
smar.

17,45. Transm. z życia — „Dzieci w
magazynie zabawek”.

18,20. Muzyka lekka.
18,45, Kom. L. O. P. P.
19,0. Kom. rolniczy.
20,00 Pagadanka muzyczna.
20,15 Koncert symforniczny.
23,00. „Spacer detektorowy.

Z za kotar studjo.
Nowy spacer mikrofonu.

Mikrofon Wileńskiej Rozgłośni od-
bywa coraz częściej wycieczki na mia:
sto, stara się schwytać życie na gorą-

cym uczynku, przyłapać je w najbar-
dziej, zdawzłoby się, nieuchwytnych
sytuacjach. Po transmisji z magazynu
meblarskiego | tapicerskiego, oraz z
księgarni przyszła obecnie kolej na
transmisję z życia p. t. „Dzieci w ma-
gazynie zabawek” (piątek 17,45).

Koncert muzyki lekkiej.
W sobotnim koncercie muzyki lek-

kiej współpracuje Warszawa z Wilnem.

Z Warszawy Radjo nadaje szereg nu-
merów muzycznych w wykonaniu orkie-
stry pod dyr. St. Nawrota. Wilno do-
starcza solistów. Sergjusz Konter od-
śpiewa piosenki i Witold Jodko gra na
cytrze.

Z Litwy.
Praca w Litwie jedynie dla

obywateli litewskich.
Litewskie ministerstwo spraw

wewnętrznych zamierza wydać
rozporządzenie nakazujące oso-
bom, u których pracują obco-
krajowcy, by do 1 stycznia 1932 r.
zastąpili pracowników zagranicz-
nych pracownikami krajowymi.
W ten sposób ministerstwo

spraw wewnętrznych pragnie do-
piąć, by od 1 stycznia 1932 r.
obcokrajowcy nie zajmowali w
Litwie jakichkolwiek stanowisk
względnie nie wykonywali jakie-
gokolwiek zatrudnienia.

Jak dotąd, sporządzono 9 pro-
tokułów za uchylenie się obcokra-
jowców od rejestracji celem otrzy-
mania zezwolenia na pracę. Mi-
nisterstwo spraw wewnętrznych
w całym kraju zarządzi ścisłe
rewizje wśród obcokrajowców ce-
lem stwierdzenia, czy wszyscy
mają pominione zezwolenia.

Skargi kłajpedzkich rekru-
tów.

W początku b. m. w prasie
królewieckiej i tylżeńskiej uka-
zały się korespondencje, które na
podstawie listów, otrzymanych
od rekrutów kłajpedzkich, powo-
łanych do wojska tej jesieni, po-
dają, iż w wojsku są oni źle za-
opatrzeni w żywność. pomieszcze-
nie i t. d. jak również okrutnie
z nimi się obchodzą. Korespon-
dent zarzuca, iż z powodu złego
ekwipunku i ostrego traktowania
rekrutów kłajpedzkich przez ich
bezpośrednich zwierzchników 2 z
nich ciężko zachorowało, z któ=
rych jeden zmarł.

Z sali sądowej.
Pod zarzutem kolportowa-
nia bibuły antypaństwowej.

W okresie, kiedy P. Prezydent
Rzplitej zwiedzał Wileńszczyznę i
miał przybyć do  Smorgoń
pow. oszmiańskiego, niezauważe-
ni sprawcy rozrzucili na ulicach
miasteczką ulotki, specjalnie wy*
dane przez Centr. Komitet
K. P. Z. B. o treści antypaństwo-
wej.

Władze bezpieczeństwa, pro-
wadząc w tej sprawie dochodze-
nie w drodze konfidencjonalnej
dowiedziały się, iż poprzedniego
dnia niejaki Włodzimierz Czyżew-
ski z pod Smorgoń, prosił dozor-
cę składnicy nadleśnictwa o do-
ręczenie przyniesionej przez nie-
go paczki, wagi 3 klg. mieszkań-
cowi sąsiedniej wioski Piotrowi
Staszkiewiczowi. W paczce tej
miały być druki, odnalezione na-
zajutrz rozrzucone po miasteczku.

Wiadomości uzyskane posłu-
żyły policji do pociągnięcia do
odpowiedzialności zarówno Czy-
żewskiego jak też Staszkiewicza.

Sprawa przeszła do sądu i
obaj oskarżeni z art. 129 cz. 1 p.
1i2 k.k. stanęli przed IIl-im
wydz. karnym w składzie pp. sę-
dziów: Brzozowskiego, Bobrow-
skiego i Rogińskiego.

Podsądni nie przyznali się do
winy, oświadczając, iż stali się
ofiarami intrygi ze strony denun-
cjatora, który pałał do nich zem-
stą i odgrażał się, że wsadzi ich
do więzienia.

Zarządzony następnie przewód
sądowy nie dał pozytywnego ma-
terjału, któryby stwierdzał winę
podsądnych.

Z tych względów sąd w sto-
sunku do obu oskarżonych wy-
niósł wyrok uniewinniający.

Kos.

MAITIN LTE

Z ostatniej chwili.
Zgon posła niemieckiego.

BERLIN. (Pat). Ubiegłej nocy
w miejscowości St. Blavien zmarł
znajdujący się tam na kuracji po-
seł niemiecki w Warszawie Ullrich
Rauscher, przeżywszy lat 46.
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Że świata.
Socjalista o raju sowieckim.

Znany socjalista belgijski i by-
ły premjer Vandervelde zakończył
obecnie podróż, którą m. in. od-
był po Rosji i Syberji. Spytany o
wrażenia swoje z Rosji p. Van-
derv=lde oświadczył:

Warunki bytu w Rosji sowiec-
nie są ani łatwe, ani też

przyjemne: podatki przygnębiają-
ce, zarobki małe, wyroby fabrycz-
ne złego gatunku, w ilościach
niewystarczających i sprzedawane
po cenach bardzo wysokich; han-
del detaliczny zniesiony zupełnie.

Przykrego wrażenia doznaje
przechadzający się po Moskwie.
Naprzykład rzuca się w oczy zła
organizacja państwowa Sowietów,
zmuszająca ludność do wystawa-
nia w ogonkach bez końca przed
sklepami wypróżnianemi bardzo
szybko

Mięso jest rzadkością. Niema
ani masła, ani innych tłuszczów,
a mleko wydaje się tylko dla
dzieci.

Jestem przeświadczony, że ża-
den robotnik zachodni nie wy-
trzymałby nawet dni piętnastu
pod takim rządem ucisku, niedo-
puszczającym żadnej wolności,
poddającym życie osobiste wiecz-
nej reglamentacji i którego obv-
watele zmuszeni są żyć na po-
ziomie bardzo niewystarczającym.

Gorkij w obronie teroru
w Z.SRR.

Maksym Gorkij ogłasza w pra-
sie sowieckiej nowy artykuł,
usprawiedliwiający teror GPU oraz
rozstrzelanie 48-u uczonych i in:
żynierów sowieckich.

Gorkij gwałtownie atakuje
prof. Ejnsztejna, Bernarda Snawa
oraz znanych pisarzy Romain
Rollanda Sinclaira i Hermana
Manna za podpisanie protestu
Ligi Praw Człowieka i obywatela
przeciwko terorowi sowieckiemu.

Gorkij twierdzi, że pomiędzy
nim, jakoliteratem proletarjackim
a pisarzami europejskimi utwo-
rzyła się przepaść. Jednocześnie
Gorkij cbelżywie wyraża się .o
Poincarem, którego nazywa „czło-
wiekiem o ciemnej przeszłości",
oraz w niesłychanych wyrazach
mówi o Ojcu Świętym.
W końcu Giorkij twierdzi, że

jest zwolennikiem metod gwałtu
wobec ludzi, jeśli chodzi o utrwa-
lenie komunizmu, i radzi peda-
gogom europejskim chłostać dzie-
ci za ujawnienie instynktów włas-
ności oraz namawiać dzieci, aby
chłostały i biły swoich rodziców
za sprzyjanie burżuazyjnym po-
glądom.

Charakterystycznem
artykuł swój Gorkij napisał pod-
czas pobytu w faszystowskich
Wiochach, gdzie jak wiadomo
zamieszkuje w swojej własnej
posiadłości na Capri.

Kanaljal
Niestety jakże dużo podobnej

kanalji namnożyło się w naszych
czasach.

500-kilowatowa stacja dla
propagandy komunizmu.

Sowieckie pisma donoszą, że
w ciągu dwóch przyszłych lat
w Leningradzie ma powstać istny
tytan radjowy—mianowicie stacja
propagandowa o sile 500 KW.,
która grzmieć będzie aż w dzie-
więciu językach propagandą idei
komunistycznych! Znamy  roz-
mach rosyjski. Sądzimy wszakże,
iż największa nawet ilość kilowa-
tów nie będzie już nigdy zdolna
wskrzesić wiary w doktryny ko-
munistyczne, tak doszczętnie
zdyskredytowane przez tę samą
Rosję i tracące z roku na rok
resztki swego autorytetu.

LOTERJA.
WARSZBWA, (Pat.). W drugim

dniu ciągnienia drugiej klasy 22
Polskiej Państwowej Loterji Kla-
sowej główna wyqrana 100 tys.
zł. padla na Nr. 190899. *

jest, że
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W postawie žolnierskiej, struty, z oczami w obrazu... Przesadzał — dla oddalenia od nas myśli
11) tają dłuższy czas sposób treśćiwy i mocny, w jaki

Paniętnk wygnańca pokego I I. Il
Przełożyła z fruncuskiego Wanda Jagienka Sliwina.

Nazajutrz Browner opowiedział mi tajemni-
czo o swych bohaterskich czynach poprzedniej
nocy. Nie chwalił się ztem przedinnymi mieszkań-
cami pałacu. Bał się nawet, prawdę powiedziawszy,
aby nie było na tym punkcie rozbieżności poglą-

dów politycznych między nim, a dziedziczką. Ale

opierał się mocno na mojej pochwale i nie za-

wiodłem go. Przeciwnie, byłem naiwnie zachwy-

cony jego metodą. Obsypałem Fryca pieszczotami
i znajdywałem zawsze sposób przy obiedzie, aby
podwuić jego porcję, gdy powróci z wielkiej pracy
nocnej. 5

Na nieszczęście, Browner w
nie rozważył jednej prawdy,
miewa dwa końce.

Pewnej nocy, trochę zaniepokojony hałasem
dochodzącym zdaleka od strony doliny, wstałem,
oczekując niecierpliwie powrotu Brownera.

Wrócił nakoniec, lecz zauważyłem, że sprawa
była gorąca. Biedny Fryc kulał, a Browner rozcie-
rał sobie głowę i pół z litością, pół drwiąco oglą-

dał swoją czapę ze skóry baraniej, w której wi-

dniały dwie czy trzy dziury. '
Jednak zauważyłem, że poczciwy Browner

zadowolony był w głębi z przeżyć tego wieczoru.
Opowiedział mi dokładnie, jak to dwaj maruderzy

pruscy, którzy mieli z nim do czynienia, popamię-

swej mądrości
mianowicie, że kij

sprawiedliwość zarządza nad posiadłością Łuczyna.
Nie omieszkałem wyrazić mu uznania i poszediem
spać.
- Lecz oto, z pierwszego snu zostałem nagle
rozbudzony alarmującemi krzykami i jaskrawą
jasnością padającą w okna pałacu i pochodzącą
jakby z głębi doliny. Niestety! była to płonąca
grupa trzech chat, tych właśnie, których Browner
bronił tak walecznie przed włóczęgami kilka godzin
przedtem.

Pobiegliśmy wszyscy do ognia, lecz ugaszenie
było niemożliwe. Budynki mieszkalne chłopów na
Litwie są klecone z okrąglaków drewnianych ukła-
danych jeden na drugim i przekładanych dla ciepła
mchem, dach jest ze słomy lub trzciny.

W ciągu pół godziny ogień strawił wszystko.
Nieszczęśliwi mieszkańcy, częściowo tylko ubrani,
z wielkim trudem uratowali trochę sprzętów. Ciotka
Berta całą noc była na nogach, czyniąc wszystko,
aby ratować rodziny, pozostałe bez środków do ży-
cia i dachu nad głową. Pośrednia przyczyna. pożaru
wykryła się zaraz, choćhy tylko przez wykrzykniki
tych biednych ludzi, przez ich wyrzekanie na pru-
skich żołnierzy i ubolewania nad wybrykiem gorli-
wości dworskiego dozorcy, który przebrał miarę
tego wieczoru.

Browner, pomimo poświęcenia, z jakiem śpie-
szył na pomoc płonącym, był wezwany przed dzie-
dziczkę i surowo przez nią zganiony, za system po-
prawiania zwyczajów maruderów pruskich, w rezul-
tacie czego, nie pozostałby ani jeden dom chłop=
ski w całej posiadłości Łuczyna.

ziemię, wysłuchał Browner wszystkiego, co ciotce

podobało się zarzucić mu, wraz z upomieniami, aby

był w przyszłości ostrożniejszy.
Kiedy skończyła, pochylił się przed nią z rę-

kami skrzyżowanemi na piersiach, ze wszystkiemi

oznakami głębokiej pokory.
Z mojej strony — uznałem go za zupełnie

przeistoczonego. ż

A spotkawszy mnie na ustroniu, w kilka mi-

nut potem: „Jaka szkoda, paniczu! — rzekł z głę-

bokiem westchnieniem i miną najbardziej skrytą—

ale zapewniam panicza, na św. Jana, mego patro-

na, że nigdy już ci bandyci nie podpalą nawet kur-

nika w Łuczynie*.
VIII.

Ojciec opuścił nas 18 lipca. Dnia 6 września

minęło prawie dwa miesiące, a my, bardzo zanie-

pokojeni, nie mieliśmy od niego żadnych wiado-

mości.
Piąta armja, do której należał jego pułk, two*

rzyła jakby awangardę wielkiej armji, pchanej nie-

ustannie ręką Napoleona wgłąb Rosji.
Wiadomo, z jakim zapałem szukał Napoleon

bitwy i decydującego zwycięstwa.
uchwytny wróg, władca Scytów i Partów, ciągnął

go wciąż naprzód, w swe straszliwe pustkowia.

Nareszcie otrzymaliśmy list od ojca z ostat-

niego etapu przed równinami moskiewskiemi. Dwa

listy poprzednie, które pisał po krwawych potycz-

kach Mohylewa i Smoleńska, nie doszły do nas.

W liście, który strzegłem ze czcią, ojciec nie

odkrywał przed nami wszystkich ciemnych stron

Lecz jego nie-

o niebezpieczeństwie — nieprzepartą brawurę armji
francuskiej i genjusz wodza, który ją prowadził.
Niemógł jednak w zupełności ukryć niepokoju, któ:
ry przezierał między wierszami listu jego.

Tego samego dnia, kiedy list nadszedł i dał
nam zakosztować kilku chwil żywej radości, odby-
wała się straszna bitwa. Wieczorem tego dnia, we-
dług danych historycznych, 90.000 trupów (30.000
Francuzów i 60000 Rosjan), pokryło pola wsi Bo-
rodino. ;

Owe zwycięstwo nad Kaługą spowodowało, że
w kilka dni potem, Moskwa, stara stolica Rosji, pa-
dła w ręce zwycięzcy, a ziemie polskie zdrętwiały
z podziwu, w oczekiwaniu rzeczy wielkichi niemal

fantastycznych.
Lecz wkrótce, niestety! zaczęła rozchodzić się

głucho wieść nieszczęsna! — Moskwa—mówiono—
zginęła w płomieniachl... Rozeznaliśmy w tem zbyt
dobrze rękę niepokonanego i dzikiego patrjotyzmuł
Wszystkie serca ścisnęły się smutkiem i podczas,
gdy Francuzi ze sfer oficjalnych, którzy napływali
do Wilna, usiłowali przedstawić Napoleona w Krem-
lu, na najwyższym piedestale władzy — nasi prze-
czuwali jego upadek, a dla nas — utratę naszych
najszczytniejszych nadziei.

Kilka wierszy, otrzymanych w tym czasie od
ojca, upewniło nas przynajmniej w tem, co go do-
tyczyło osobiście: uniknął śmierci w najkrwawszej
bitwie czasów nowożytnych!

Jego pułkownik poległ, a ojciec naznaczony
był na jege miejsce.

j (€. d. n.).
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szereg niespodzianek by na śliz-
gawce naprawdę było wesoło.

 
 

rzeń, pomiędzy dwie zwalczające
się potęgi. Zdobywszy klucz do

ci — napróżno. Dla żony mojej
śmierć moja będzie wyzwoleniem.
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CHOROBY PŁUC
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który ułatwiając wydzielanie się plwociny
wzmacnia organizm i samopoczucie chorego
oraz powiększa wagę ciała i usuwa kaszel

Używa się za poradą lekarza
Sprzedają apteki.
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