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„Po.
Piotr Jodakis

mistrz cechu piekarzy
po długichi ciężkich cierpieniach opatrzony Sw. Sakramentami

zmarł dn. 28 b. m. w wieku lat 53
Zbiórka członków cechu ze sztandarami dn. 31-XIl o godz. 8 i pół

rano w domu żałoby, (Raduńska 46) skąd zostaną wyprowadzone zwłoki
o godz. 9 rano do kaplicy cmentarnej na Rossie, tamże zostanie odpra-
wiona Msza Sw. poczem nastąpi pogrzeb.

Q czem zawiadamia
     
  

  

  

  

   

Warszawskie Towee o "Handlu Rewolą.
„ DŁUGOKĘCKI—W. WRZEŚNIEWSKI--Sp. Ake

izsościwick e ST. ZATORSKI, ze ul. Jakóba-Jasińskiego Xe 1.

 

Uroczyste Powitanie Nowego Roku
URZĄDZA

„ Restauracja Ziemiańska*
MICKIEWICZA 9.

Sala udekorowana.—Moc niespodzianek— Upominki dla Pań.
Przyjmujemy zamówienia na pozostałe stoliki. Zarząd.

NIE PRZYJMUJĄ ORDERU «POLONIA
RESTITUTA».

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. „Robotnik” podał wiadomość, że nuncjusz pa-

pieski nie przyjął orderu „Polonia Restituta" — oraz, że były

prezydent Stanisław Wojciechowski odmówił, podobnie, jak

Bolesław Limanowski, przyjęcia Krzyża Niepodiegłości.
Koła sanacyjne zaprzeczyły w formie kategorycznej pierw-

szej z tych wiadomości, zaś o drugiej nie wspomniały ani

słowem, dając tym samym dowód potwierdzenia, iż drugie do-

niesienie jest prawdziwe.

Co do pierwszego doniesienia, to zdaje się, że „Robotnik* po-

mieszał nieco sprawę: Nuncjusz apostolski, jakkolwiek nie odrzucił

orderu (co byłoby równoznacznem z całkowitem zerwaniem stosun-

ków między Polską a Watykanem), jednak wymówił się katego-

rycznie od uroczystego aktu dekoracji tym orderem. Rzuca to

bardzo charakterystyczne światło na stosunek do nas Stolicy Apo-

stolskiej, po ujawnieniu sprawy brzeskiej.

Budżet handlowy za listopad.
(Tel. od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Według demysh tymczasowych, dochody budżetu

handlowego za listopad b. wynoszą 221.138.000 zł., wydatki zaś

220.700.000 zł.
Z tego widać, że dochody za listopad bardzo nieznacznie prze-

wyższyły wydatki, bo zaledwie o 338.000 zł.
Dochody w listopadzie w porównaniu z pazdziernikiem były

mniejsze o 20.200.000 zł.

Trocki0 «piatiletce»
PARYŻ, 30 (Ate). W organie stwa, może wywołać, zdaniem

francuskiej grupy zwolenników Trockiego, jedynie śmiech. Naj-

Trockiego „La Veritć* ukazał się bardziej charakterystyczną cechą

znamienny artykuł Trockiego, w socjalizmu, twierdzi Trocki, jest

którym przywódca opozycji ko- podniesienie produkcji do tego

munistycznej poddaje druzgocą- stopnia, że potrzeby całej ludno-

cej krytyce politykę Stalina oraz ści są zaspakajane. W Związku

pięcioletni plan gospodarczy u- sowieckim obecnie w trzecim ro-

przemysłowienia Sowietów. Trocki ku pięcioletniego planuiw 13-tym

stwierdza, že powolywanie się roku istnienia dykietury proletar-

rządowej prasy sowieckiej na rze- jatu niema ani towarów przemy-

komy entużjazm robotników i na słowych, ani żywności, wskutek

postępy gospodarcze jest zwykłą czego ten, kto nazywa obecny

obłudą. Twiedzenie Stalina, że stan rzeczy panujący w Sowie-

Sowiety w rožvoju gospodarczym tach, socjalizmem, jest oszczercą.

wyprzedzą Amwvykę i inne pań-

Zamach »sandytów
SZANGHAJ. (kt). W połu-

dniowo-zachodniej łandżurji ban-

dyci dokonali zamóhu na po-

ciąg, wywołując pkolejenie,

 

chińskich na pociąg.
skutkiem którego 80 osób zosta-
ło zabitych, zaś 40 odniosło rany.
Wiele podróżnych spaliło się żyw-
cem w zamkniętych wagonach.

      

  
 

 

  
    

ODBĘDZIE SIĘ W SOBOTĘ
DNIA 17 STYCZNIA 1931 r.

ena numeiuž20 gl,

Nr 299 a
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zwyczajem lat ubiegłych urządza

| Restauracja „ZACSZe: dziś miłe i tradycyjne spotkanie
ENIETaSERZICH:WEATRETR RZADSZE ARRDACO

Biaga pišmidta brukowego i ="
zaprzeczenie.

W sprawie rzekomego kupna Angoli.

WARSZAWA (Pat) W jednym
z dzienników ukazała się wiado-
mość, jakoby Polska prowadziła
pertraktacje o nabycie Angoli,
kolonji portugalskiej w Afryce.
P.A. T. jest upoważniona do

| WARSZAWA.yoni dniu
- 30grudapin x w25

przybył do Warsza
zesradybig> uel mwraz

„z małżonką. "na
"dworcu p: prezesasi ministrów
Walery Sławek, p. isa: spraw
zagranicznych A. Zaleski i in. Po
powitaniu i krótkiem cercle wsa-
lonie recepcyjnym dworca pre-
mjer Venizelos wraz z małżonką
odjechał do swych apartamentów
w hotelu Europejskim.

WARSZAWA. (Pat). We wto-
rek w godzinach wieczornych p.
minister spraw zagranicznych Au-
gust Zaleski wydał obiad na cześć
p. premjera Venizelosa. W czasie
obiadu p. min. Zaleski wygłosił
przemówienie, witając imieniem
rządu polskiego znakomitego go-
ścia i dając wyraz radości, że
Polska może gościć tak sławnego
patrjotę greckiego. P. minister
zakończył mowę toastem za po-
myślność Republiki Helleńskiej,

stwierdzenia, że wiadomość ta
jest całkowicie pozbawiona pod-
staw. Zadne pertraktacje w tej
sprawie nie są ani prowadzone,
ani nawet zamierzone.

Po zapałkachkolej na tytoń.
Pocoprzyjechał Venizeios do Warszawy?

za zdrowie jej prezydenta J. E.
p. Aleksandra Zaimisa i za zdro-
wie gościa W odpowiedzi premjer
Venizelos podziękował za słowa
powitania, podkreślając węzły

* prźyjaźmi między obu państwami
i kończąe toastem za pomyślność
dzielnego narodu polskiego, za
zdrowie Prezydenta Rzeczypospo-
litej J. E. p. Mościckiego i pre-
zesa rady ministrów p. Sławka.

WARSZAWA. (Tel. wł.). Przy-
jazd b. premjera greckiego Veni-
zelosa do Warszawy związany jest
ze sprawą pertraktacyj o pożycz-
kę zagraniczną dla polskiego Mo-
nopolu Tytoniowego.

Grecja dusi się od nadmiaru
zapasów tytoniu i ubiegając się
o rynki zbytu, ma zapewnienie
ze strony szeregu banków fran-
cuskich finansowego  zrealizowa-
nia większych tranzakcyj tytonio-
wych. Na tem tle zozpocząć się
mają w Warszawie rokowania po-
życzkowe dla Polski.

Stan zdrowia pogromcy Niemców marsz.
Joffre'a

PARYŻ. (Pat). Wbrew wszel-
kim przewidywaniom marszałek
Joffre żyje. W ciągu nocy odzy-
skiwał chwilami przytomność i
przyjął pokarm. Lekarz przybocz-
ny oświadczył, iż jest to wypa-
dek jedyny w swoim rodzajui
że stan obecny może trwać jesz-
cze całe rano. W-g biuletynu le-
karskiego z godziny 9-ej rano,
chory spędził noc spokojnie.
Mógł on wypowiedzieć kilka
słów. Niemniej działalność płuc
słabnie. Oddech jest nieregular-
ny. Przewidywania pozostają pe-
symistyczne.;

PARYŻ. (Pat). O godz. 11 le-
karz, czuwający nad marszałkiem
Joffrem, oświadczył, że aczkol-
wiek stan chorego jest absalut-
nie beznadziejny, silny jego orga-
nizm może przewlec agonję na
przeciąg kilku dni. Chory utrzy-
mywany jest przy życiu za po-
mocą zastrzyków, które jednak
nie mogą być stosowane w nie-
skończoność.

PARYŻ. (Pat), Według biule-
tynu z godz. 12.30 marszałek
Joffre jest niezmiernie osłabiony,
ale zachowuje zupełną przytom-
ność. Chrory zniósł. dobrze opat-
runek rany, której stan jest za-
dawalający. Przepowiednie leka-
rzy co do stanu chrego są w
dalszym ciągu pesymistyczne.

PARYŻ. (Pat). Ogłoszony o g.
19.50 biuletyn 0 stanie zdrowia
marszałka Joffre'a stwierdza, że
poprawa postępuje w dalszym
ciągu, jednakże prognostyki na
przyszłość pozostają jeszcze pod
znakiem zapytania.

PARYŻ. (Pat). Sztab marszał-
ka Joffre'a komunikuje, že Oj-
ciec Święty wystosował do nun-
cjusza apostolskiego w Paryżu
następujący telegram: Przekażcie
Joffre'owi specjalne  błogosła-
wieństwo Ojca Świętego, który
modli się za niego o łaskę nie-
bieską. (—) Kardynał Pacelli.

Niemieckie plany odwetowe.
PARYŻ. (Pat). — W dzienniku

„L'Action Francaise” Jacques
Bainville omawia etapy, przez
które przechodzi odwetowa poli-
tyka Niemiec. Obecnie pisze on—
cały ich wysiłek skierowany jest
przeciwko Polsce. Jest to rzecz
ogólnie znana. Nikt we Francji
nie zoprzecza temu, wolą jed-
nakże udawać, że tego niema,
gdy tymczasem w Niemczech
otwarcie drukuje się poglądy o
konieczności zniszczenia Polski,
a były kanclerz Marx dramatycz-
nie oświadcza, że „Polska jest
raną sączącą w boku Europy”.
Niegdyś sprawą Polski, tego „grze-
chu Europy”, przejęci byli gorą-

co stronnicy liberalni, jak i ka-
toliccy, dziś zaś centrum niemie-
ckie podburza chrześcijańską de-
mokrację Zachodu przeciwko Pol-
sce. Niemiecka demokracja na-
kazuje wszystkim  liberałom jako
obowiązek sumienia zajęcie wro-
giego stanowiska przeciwko mnie-
manym gnębicielom polskim. Au-
tor artykułu przypomina, że w
książce wydanej przez niego w
1920 roku przytoczył on ustępy
artykułu, ogłoszonego w paryskim
miesięczniku „La Pologne”. Wska-
zuje on tam na etapy, któremi
zamierza się kierować polityka
niemiecka. Poszczególnemi szcze-
blami ich dążeń są: 1) odzyska-

zagraniczne o 50
niem miejsca o 2

terminowe umiej zczenie o

 

* cjonalistów i monarchistów,

ranicę 8

toc. drożej.
proc. drożej.

"RAI MłodzieżyWswszechpolskiej
w Salonach Hotelu GEORGES'A

Bilety nabywać można u Pań Gospodyń tudzież w Sekretarjacie Młodzieży Wszechpolskiej Dominikańska 4.

457774
nie dawnej granicy na Wschodzie,
2) ustalenie hegemonji niemieckiej
nad Europą Wschodnią, 3) odwet
na Zachodzie i ustalenie hegemo-
nji niemieckiej nad lądem euro-
pejskim. Pierwszym warunkiem
wykonania tego programu jest
odbudowanie państwa pruskiego

 

Orkiestra doborowa.
Niespodzianki i moc atrakcyj.

Początek o godz. 9-ej wiecz.

Bilety w cenie: dla panów 3 uł,

PRENUMERATA: miesięczna 4zz odnoszeniem i przesyłka pocztowąZ. 4 gr. BB,

OGŁOSZZNIA: za wiersz miłim. 2 tekstam6łem 28 gr. w tekście 49
tekstem 10 łam. 19 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. a,

Ogłoszenia cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeże-
dministracja nie bierze od

łoszeń. Kontoczekowę w P.
wiedzialności za
0. M 80187.       
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sala Klubu Narodowego uli. Orzeszkoweį Me 11

BALSYLWESTROWY
Wejście tylko za zaproszeniami, które otrzymać można w Sekretarjacie Klubu przy ul. Orzeszkowej 11, codziennie od godz. 11-ej do 8-ej wiecz.
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Bufet.

dla pań 2 ał.

Poepierajcie Polską
Macierz Szkolną

wiłasaks Ia. «

ZOESTW
 

w dawniejszych jego granicach.
Widzimy — oświadcza Jacques
Bainville—że możliwe są czasem
proroctwa, gdyż przyszłość wy-
pływa z przeszłości i teraźniej-
szości. Obecnie Niemcy wyraźnie
dążą do odzyskania swych daw-
niejszych granic wschodnich.

«Tajna armja Niemiec»
PARYŻ. 30.XII. (ATE.). Pary-

ski dziennik „Le Journal” rozpo-
czął cykl rewelacyjnych artyku-
łów o tajnej armji Niemiec. Ko-
respondent berliński „„Le Jour-
nal'a”, któremu się udało dotrzeć
do zakonspirowanych kół woj-
skowych i innych źródeł, wymy-
kających się dotychczas z pod
wszelkiej kontroli zagranicznej,
na  wstępie- podkreśla rozwój
ostatnich _ wypadków Rzeszy.
Wskazuje on bardzo wyraźnie na
właściwy cel rozległych polilycz-
nych zrzeszeń powojenny h Nie-
miec: tajne wojskowe wyszkole-
nie młodzieży. Obecny republi-
kański rząd Rzeszy stoi wyraźnie
pod przemożnym wpływem na-

ska-
pitulował w sprawie filmu Re-
marque'a „Na Zachodzie bez
zmian”, stosując się do obłędnej
polityki hitlerowców, ostatnio zaś
zdecydował się wszcząć jeszcze
energiczniejszą kampanję, celem
otrzymania legalizacji swych do-
tychczas tajnych zbrojeń. Niem-

cy, z metodycznością, jakiej im
można pozazdrościć, dążą kon-
sekwentnie do odbudowy swej
siły zbrojnej, wzorując się na
metodach i doświadczeniach z
okresu 1807—1813. Traktat Wer-
salski, który miał uniemożliwić
Niemcom powtórzenie ekspery-
mentu z r. 1807, został wyraźnie
sabotowany przez wojskową or-
ganizację policji niemieckiej i
utworzenie licznych tajnych or-
ganizacyj, z których najpotęž-
niejsze są Stahlnelm BYE
hitlerowców.

Ruch militarystyczny wNieme
czech ma na celu, oprócz zakon-
spirowanego powiększenia aktyw-
nej siły zbrojnej, wychowanie
młodzieży w duchu militaryzmu i
rewanżu. Stahihelm oraz bojówki
narodowych zocjalistów wzmocni-
ły swoje wpływy tak dalece, że
zupełnie nie ukrywają swych
istotnych zamiarów w kierunku
przywrócenia powszechnego obo-
wiązku służby wojskowej.

Rząd niemiecki nie przedłoży układu
drzewnego.

WARSZAWA (Pat) Rząd Rze-
szy Niemieckiej postanowił nie
przedłużać  polsko-niemieckiego
układu drzewnego z dnia 19
stycznia 1929 roku, wygasającego

z dniem 31 grudnia r. b., moty-
wując swoją decyzję trudnościami
technicznemi ratyfikacji przez
Reichstag. +

Zbrojenie włoskie na morzu.
RZYM. (Pat). Z okazji spławu

krążownika „Gorycia* minister
marynarki Sirianni oświadczył, że
w ciągu roku Włochy wyprodu-
kowały w stoczniach, pracujących
dla marynarki wojennej trzy krą-

żowniki o pojemności po 10 tys.
tonn, cztery o pojemności 5 tys.
tonn i dużą ilość łodzi podwo-
dnych i kontrtorpedowców o po-
jemności ogólnej 60 tys. tonn.

 

 

L taloj Polski.
42 agentów policyjnych
wyjechało na Maderę.

„Gazeta Bydgoska* pisze:
„Piłsudskiemu towarzyszy w

podróży oprócz dr. Wojczyńskie-
go 42 najzdolniejszych agentów
policyjnych. Wiadomość ta po-
chodzi od korespondenta z Łodzi,
który stwierdza, że widział ich na
własne oczy przy przejeździe Pił-
sudskiego przez granicę  fran-
cuską“.

Jeśliby wiadomość podana
przez korespondenta pism łódz-
kich okazała się prawdziwa—do-
daje „Rebotnik*—to wynikałoby
z niej, iż podróż na Maderę była
bardzo kosztowna.

Protesty wyborcze
w Sądzie Najwyższym.
Z pośród ogólnej liczby 129

protestów, ogłoszonych w „Moni-
torze" przeciwko wyborom, zgło-
szonych w poszczególnych okrę-
gach, wpłynęło już do Sądu Naj-
wyższego około 30-tu. Sąd Naj-
wyższy przystąpi do rozważania
po 10 stycznia 1931 r. Z ramienia
Sądu Najwyższego kierownictwo

nad sprawami wyborczemi objął
p. prezes Sieradzki, przewodni-
czący izby 3-ej (małopolskiej) Są-
du Najwyższego.

Rozważaniem protestów prze-
ciwko poprzednim wyborom zaj-
mowała się dawniej I izba cywil-
na Sądu Najwyższego, na której
czele stoi p. prezes Bolesław Po-
horecki. Obecnie sprawy wybor-
cze przesłano do izby 3-ej, a do
kompletów sądzących dla tych
spraw wyznaczono ogółem 24 sę-
dziów, należących do różnych izb
Sądu won

m

p4 Litw v.
Skazanie rzekomego szpie-

ga.

KOWNO (Pat) Sąd wojskowy
rozpoznał sprawę Bortnikasa Mi-

chała i dwóch jego kuzynek,

oskarżonych o rzekome uprawia-

nie szpiegostwa na rzecz Polski.

Bortnikas został skazany na 10 lat

ciężklego więzienia. Obie jego

kuzynki zwolniono.
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Lawina. _ Dookoła Brześcia.
Bierność jest niewątpliwie je-

dną z bardziej ujemnych cech

naszego charakteru. Nie będzie-

my się tu zastanawiać, czy jest

to cecha wrodzona, swoista sło-

wianom, czy też nabyta w ciągu

wiekowej niewoli, czy też nare-

szcie jedno i drugie.

Obok bierności, jest jednak

na szczęście sumienie w naszym

narodzie, jest honor, który na-

próżno starali się nam wydrzeć

obcy i nie obcy satrapi. Tem się

właśnie tłumaczy, że w chwilach,

kiedy zdawało się, że naród prze-

stał istnieć, że wieko trumienne

na zawsze nad nim się zawarło—

naród ten powstawał najniespo-

dzianiej, świadcząc o żywotności

swojej wobec całego świata, czy

to czynem zbrojnym w 1831 i 63

roku, czy zbiorowym protestem

przeciwko Wrześni i w wielu, wie-

lu ianych wypadkach.

W ostatnich czasach zaszedł

fakt, który oznaczałby, ni mniej

ni więcej, jak śmierć moralną na-

rodu — o ile naród ten nie po-

trafiłby zdobyć się na zdrowy

odruch protestu, nie potrafił oczy-

ścić się w oczach świata cywili-

zowanego. Mamy na myśli oczy-

wiście Brześć.

Sprawa sama przez się po-

tworna, ale tym z pośród sąsia-

dów naszych, którzy pragną z

niej ukuć broń przeciwko nam,

którzy nazywają Polskę raną ją-

trzącą na ciels Europy, mogliby-

śmy wykazać nie mniejsze zbro-

dnie — sądy kapturowe, mordy

politycznei t. p.—w ich žyciu we-

wnętrznem.

Rozchodzi się o to czy naród

w swej masie szerokiej, a prže-

dewszystkiem jego warstwy oświe-

cone aprobują otwarcie lub mil-

cząco podobne fakty, co dopiero

byłoby prawdziwą tragedją i wy-

rokiem zagłady na nas samych,

gdyż „narodu duch zatruty” to

nie tylko „bolów ból*—to więcej,

to śmierć moralna, z której nie-

ma już zmartwychwstania. Można

utracić i odzyskać niepodległość

polityczną (czego Polska właśnie

była przykiadem) można pracą i

oszczędnością wydobyć się z naj-

głębszej otchłani bankructwa

ekonomicznego — ale z czeluści

upadku moralnego nulla est re-

demptio gangrena moralna, gdy

ogarnie cały organizm, staje

się nie uleczalna.

Otóż stwierdzić ze smutkiem

należy, że gangrena ta poczyniła

w ostatnich czasach znaczne po-

stępy, że upodlenie pewnej części

naszego powojen. społeczeństwa

jest wprost,przerażające—naszczę-

ście jednak nie dotyczy to ogó-

łu, którzy zgrzeszył może bier-
nością, który wewnętrznie jed-

nak jest zdrów i posiada su-

mienie.

W prawdżie silnego trzeba
było wstrząsu by obudzić to su-

mienie, ale raz zbudzone ono nie

uśnie w wygodnym kwietyzmie,

protest zbiorowy rośnie, potęż-

nieje z dnia na dzień naksztait

Jawiny,. już nie ogranicza się do

sprawy brzeskiej wyłącznie, ale

sięga głębiej do tych podziem-

nych nawarstwień, z których wy-

rosła afera brzeska, zwraca się

przeciwko całej naszej powojen-

nej zgniliźnie moralnej, deprawa-

cji, przeciwko wszystkiemu temu,

co jest zakałą Polski odrodzonej,

co tak boleśnie odczuwali praw-

dziwi patryoci, dla których Pol-
ska jest jeszcze „wielką rzeczą”,

większą od... pełnego koryta. -

Jeżeli Brześć dokonał zbudze-
nia się sumienia narodowego —

na co dziś istotnie się zanosi —

przejdzie on do historji nie tylko

jako najciemniejsza plama w ży-

ciu Polski powojennej, ale także

jako punkt zwrotny, moment od-

rodzenia się moralnego. Będzie

to najpiękniejszą nagrodą za cier-

pienia więżnićw brzeskich, nagro-

dą wymierzoną przez sprawiedli-

wość dziejową.
SPeaakż PRRBAEWNKON. .PARZE DOCK TAIZE

Ruch wydawniczy.
„Sztuki piękne". Numer 11

(Vl-go Rocznika) za listopad 1930
roku pod redakcją prof. Włady-

| sława Jarockiego ukazał się w
handlu. Treść numeru: 1) Sztuka
chińska (w zbiorach warszaw-
skich) — napisał Józef Młodecki;
2) Kronika Artystyczna.

Numer zdobi 32 ilustracyj w
tekście oraz 1 rotograwjura wie-
lobarwna z obrazu Fryderyka
Pautscha: „Studjum* (ol.)

Protest Narodowej Organi-

zacji Kobież w Wilnie w
sprawie Brześcia.

Narodowa Organizacja Kobiet

w Wilnie uchwaliła przyłączyć się

do powszechnego protestu, jaki

ze wszystkich stron Polski zgła-

szają organizacje Kobiece w spra-

wie Brześcia.

N. O. K, w Wilnie wyraża na-

dzieję, że także inne wileńskie

stowarzyszenia Kobiece pójdą jej

śladem i zadokumentują swe sta-

nowisko moralne wobec eksce

sów w kaźni brzeskiej.

Sekretarjat N. O. K. (Orzesz-

kowa 11 tel. 15—61) przyjmować

będzie ewentualne zgłoszenia 2-go

stycz. od 11—1-szej godz.

Protest Narod. Organ. Kobiet
w Krakowie.

Sprawa brzeska zatacza coraz
szersze kręgi, niepokoi sumienia
polskie, bólem przejmuje polskie
serca i okrywa hańbą imię nasze
w Europie. Do tej pory nie sły-
chać nic o karze na sprawców
tej hańby i to jest najbardziej
przerażające.

W każdym bowiem fnarodzie
zdarzyć się mogą wypadki po-
deptania honoru, zaparcia się czci
człowieka, zbrodniczego bezpra-
wia. Ale biada narodowi, który
toleruje te występki lub po-
krywa je kłamliwem milcze-
niem.

Wobec tragicznych wypadków
doby obecnej my, kobiety pol-
skie, mamy podwójny obowiązek
zabrania głosu. Wszak wychowu-
jemy dla Polski przyszłych obroń-
ców. Jakże nauczymy ich czci
dła munduru, który kiedyś będą
nosić, gdy mundur ten został
splamiony?

Instynkt etyczny całej Europy
zachodniej widzi w żołnierzu ry-
cerza, obrońcę słabych. Z jakiem
czołem powiemy synom naszym,
że są oficerowie polscy, którzy
katowali bezbronnych więźniów?

Nie zmyjemy naszej hańby
ukrywaniem prawdy. Ta praw-
da zagłuszyć się nie da Tylko
stanowcze odcięcie zgangreno-
wanych członków od reszty
społeczeństwa, tylko sąd spra-
wiedliwy a surowy nad win-
nymi może nas oczyścić przed
własnem sumieniem i urato-
wać wobec opinji Europy.

Oby wstrząśnienie, które dziś
przeżywamy, oczyšcilo zatrutą
atmosferę życia publicznego w
Polsce i ułatwiło narodowi po-
wrót na drogę normalnego roz-
woju.

Narodowa Organizacja
Kobiet w Krakowie.

Protest politechniki iwow-
skiej.

Grono adjunktów i asysten-
tów politechniki lwowskiej wysto-
sowało do profesora d-ra Stefana
Bryły, posła z klubu BBWR. list
z prośbą o dołożenie starań, by
„Sprawa brzeska została jaknaj-
wszechstronniej wyświetlona a
ewentuaini jej sprawcy jak naj-
bezwzględniej i najsurowiej uka-
rani". W liście tym czytamy mię-
dzy innemi:

„Jesteśmy pod wrażeniem wer-
sji ponurej zbrodni, która wstrzą-
snęła do głębi naszemi sumienia-
mi, bo zachwiewa w nas wiarę w
jasną przyszłość Polski, to okryła
hańbą dobre Polski imię.

Uwažamy, že sprawa brzeska
nie jest sprawą tej czy innej
partji, tego czy innego kierunku
politycznego. To sprawa człowie-
czeństwa wogóle, a sprawa do-
brego imienia Polski przedewszy-
stkiem.

Nie możemy dopuścić, aby
choć przez ułamek sekundy po-
wstało w kimkolwiek przekonanie,
utrwaliło się gdziekolwiek mnie-
manie na świecie, żeśmy mimo
ponurych wiadomości o kaźni
brzeskiej przeszli obojętnie, bez.
odruchu, że nie zadrgały żywio-
łowym protesem miijony pol-
skieh dusz, że nie zalopotaly gro-
zą miljony polskich serc.

Nie chcemy, by przyszłe po-
kolenia dopatrywały się w obec-
nym Polski bycie echa ezasėw
zniewrażliwienia etycznego i tchó-
rzostwa.
W prośbie, którą wnosimy —

podpisujemy się wszyscy: i ci z
lewa i ci z prawa. Bo dla tyeh
z nas, którzy slużą idei marszał-
ka Piłsudskiego jedno jest jasne:
Komu bardziej może zależeć na
tem, by za ideą nie włókł się
cień zbrodni, jak tym, którzy tej
idei služą?“.

List powyższy podpisało 50
adjunktów i asystentów politech-
niki lwowskiej.

List kapłana, który wzgac-
dził cesarskim orderem.
W „Robotniku” nr. 406 ukazał

się list ks. prałata Sweykowskie-
go, który wsławił się podczas woj-
ny światowej swojem bohater-
stwem i obroną ludności podczas
oblężeniajGo:lic.

Dla wyjaśnienia dodajemy, że
ks. prała!$Swieykowski zwsócił w
roku 1917 cesarzowi austrackierau
nadane mu wysokie odzoaczenie*
krzyża kawalerskiego orderu Fran--

ciszka Józefa, uzasadniając to w
piśmie, wystosowanem dy mo
narchy w sposób pełen godności
i odwagi.

List ks. Swieykowskiego do po-
sla Libermana z opuszczeniami w
tekście, który przeszedł cenzurę
warszawską, brzmi:

Wielce Szanowny Panie Poślel
Zdziwi się zapewne Pan Poseł,

otrzymując to pismo od kapłana
katolickiego i konserwatysty, a
zatem od człowieka, stojącego na
wprost przeciwnym biegunie... Ale
bo też i w dziwnych, arcydzi-
wnych, żyjemy dziś czasach i wa-
runkach społecznych i politycz-
nych... A list mój dzisiejszy, to
nawet po części akt odwzaje-
mnienia się Panu Poslowi.. akt
wdzięczności...

Za co? Może Panu Posłowi
wymknął się z pamięci dzień 4
lipca 1917 r.? Ale mnie, który mi-
mo czasów powojennych i zaniku
szlachetniejszych uczuć, zasad
chrześcijańskiej etyki się trzyma,
jak ślepy płotu, nie mógł ten
dzień pójść w zapomnienie. Wte-
dy to bowiem w parlamencie
austrjackim w sprawie sądów woj-
skowych i w sprawie mego listu
do cesarza Karola, oraz odpowie-
dzi cesarskiej na tenżę list, pa-
dły z ust Pana Posła słowa: (cy-
tuję je za „Nową Reformą* z 5
lipca 1917):

„Mówca odczytuje pismo księ-
dze Swieykowskiego do cesarza i
powiada: k

„Chylę głowę przed tym ka-
płanem, przed tą dumą męską
wobec tronu cesarskiego, przed
tą siłą charakteru, które to zalety
są powszechną własnością naro-
du polskiego (oklaski na ławach
polskich). Jeśli kiedy naród pol-
ski jako wolny zajmie miejsce
w radzie narodów, list ten powi-
nien dostać się do podręczników
szkolnych, aby dzieci nasze i
wnuki do najpóźniejszych poko-
leń dowiadywały się, żeśmy na-
sze prawo do wolności i niepod-
legiości okupili i wywalczyli nie
tylko niesłychanem spustoszeniem
ziemi ojczystej, nie tylko krwią
naszych najwaleczniejszych, lecz
także najpiękniejszemi cnotami
obywatelskiemi". (Huczne oklaski
w całej Izbie)

Przez lat 13 nie miałem spo-
sobności nigdy spotkać się z Pa-
nem Posłem, aby za te wówczas,
iście o niesłychenej odwadze cy-
wilnej świadczące słowa w  par-
lamencie wyrzeczonę podzięko-
wać. Obecnie ten, który stał
przed sądem polowym austrjac-
kim 10 marca 1916, do Tego,
który w więzieniu wojskowem(|!!!)
w Brześciu spędził c
miesiąca, czuje się w obowiązku
odezwać, niosąc Mu podziękę za
enuncjację wiedeńską, a zarazem
słowa oburzenia za to, co Go we
własnej Ojczyźnie spotkało!

Takl Dziś bowiem trudno by-
łoby powiedzieć, że siła charak-
teru jest powszechną własnością
narodu polskiego,bo tysiące „wa*
letów*, czyhających tylko na żłób,
albo medal, albo orderek, świad-
czą całkiem o czem innem, ani-
żeli o posiadaniu siły charakteru
lub dumy meskiej. Za te bo-
wiem zalety można się z łatwo-
ścią znaleźć . . . i

Przepraszam, že dopiero dziš
z temi wyrazami podzięki a za-
razem uznania do Pana Posła się
zwracem, ale po przebyciu bar:
dzo ostrego zapalenia płuc za-
ledwie przed paru dniami ze szpi-
tala do domu wróciłem, więc
pierwej moich uczuć wyrazić nie
byłem w stanie. 2
(—) Ks. Bronislaw Swieykowski,

Tajny podkomorzy Jego Swiąłobliwości

Metody brzeskie znajdują
naśladowców.

„Gazeta Kościerska” (nr. 205)
zamieszcza opis wprost skanda-
licznego wypadku, jaki rzekomo
zaszedł w biurze miejscowego
posterunku policji państwowej.
Oto opis, który podajemy na
odpowiedzialność cytowanego pi-
sma:

„Dnia 15 grudnia b. r. około
godz. 9 rano przybył do miesz-
kania red. Mechlińskiego post.
P. P. Sarnowski, wzywając go na
posterunek. Na zapytanie red.
Mechlińskiego, w jakiej sprawie
woła się go na posterunek,
oświadczył Sarnowski, że jest tam
jakiś: nieznany mu akt prokura-
torski, na który trzeba ošwiad-
czenia się p. Mechlińskiego w pe-
wnych punktach. Nie przeczuwa-
jąc nic złego,' red. Mechliński
poszedł w towarzystwie post.
Sarnowskiego na posterunek.
Tam oczekiwał komendant post.
Barbarczyk z resztą posterunko-
wych. Zbliżywszy się do. red.
Mechlińskiego, rzecze Barbarczyk:

„Dotychczas patrzyłem na was
przez palce, teraz już wszystko
się skończyło". Uderzy! przytem
p. Mechlińskiego w twarz. Wyzy-
wając potem w ordynarny sposób
p. Mechlińskiego, uderzył go kil-
kakrotnie z całej siły pięścią w
piersi Reszta zaś posterunkowych,
stojąc za red. Mechlińskim, po-
częła go bić pięściami po głowie
i twarzy, manewrując tak, żeby
pobity nie widział kto go uderza.
Post. Stabrowski uderzył p. Me-
<hlińskiego kilkakrotnie pięścią 

półtrzeciaj

w twarz, kalecząc Oczy | twarz,
na których do dziś pozostały
sińce

Red. Mechliński chciał uciekać,
drzwi atoli były zamknięte.

Otworzono potem drzwi do
drugiego pokoju, na środku któ-
rego stała ława i gruby trzcinowy
kij, widząc to p. Mechliński, nie
chciał pójść do tego pokoju.
Wepchnięto go jednak siłą,
tak, że uderzywszy o ławę, spo-
wodował jej obałenie. Sam atoli
też się obalił, biorąc trzcinowy
kij pod siebie. Nie pomogły krzy-
ki o ratunek, zatkano mu usta,
przemocą wyrwano kij i uderzo-
no nim go kilkakrotnie tak, že
pozostały sińce.

dciągnięto przytem futro, ktć-
re miał ubrane, na głowę, co
spodowało niemal uduszenie. Po
dokonaniu ohydnego tego dzieła,
poczęli jeszcze wyzywać i wy-
myślać pod adresem pobitego,
mówiąc: „Może się pan teraz
udać do sądu, czy do prokura-
torji, dokąd pan tylko zechce,
my jesteśmy kryci, nam pan nic
nie zrobi. To była tylko nauczka,
jeżeli pan wkrótce nie wyniesie
się ze Skarszew, to zrobimy czę-
ściej w ten sposób. Srodki znaj-
dziemy: żeby pana tu sprowa-
dzić, choćbyśmy policję z ca-
łego powiatu mieli użyć do po-
mocy”.

Red. Mechliński, zwolniony o
godz. 12,30, udał się natychmiast
pod opiekę lekarską. Jak się do-
wiadujemy, red. Mechliński wniósł
skargę © ukaranie sprawców na-
padu. Sprawę prowadzi adwokat
dr. Suchecki ze Starogardu. Rów-
nież informują nas, że wszyscy
posterunkowi przeniesieni zostali
ze Skarszew do Wilna. (?)

List Artura Górskiego.
Nie mogąc doczekać się

oświadczenia w sprawie Brześcia
ze strony naczelnych związków
literackich, a równocześnie pa-
trząc na to, jak w wypadkach
długiego, systematycznego znę-
cania się nad ludźmi bierze się
w ohronę gorliwość i pobudki,
które są „psu zasługą, człowie-
kowi grzechem”, — czuję się
zmuszony do przyłączenia się na
tej drodze do zdrowego odruchu
opinji publicznej

Dopuśćmy aby poniewierano
tak dalejj na sposób wschodni,
poczuciem ludzkiej godności i po-
czuciem prawa; znośmy oboję-
tnie i spokojnie, kiedy na oczach
naszych czyni się igraszkę z dóbr
kultury moralnej, wykutych mo-
zolnie na kowadle tysiącoleci —
ale równocześnie kruchych jak
szkło i wymagających przeto cią-
głej pieczy — a skutki nie dadzą
długo czekać na siebie. Milczenie
i bezczynność w podobnej chwili
takim ciężarem spadną nam na
piersi, że dzieciom swoim nie bę-
dziemy śmieli spojrzeć w oczy.

(„Robotnik”).
(—) Artur Górski.

Nawet protestancko - sana-
cyjni profesorowie prote-

stują.
Sanacyjny „Kurjer Poranny*

drukuje list kilku profesorów
Uniw. Warszawskiego, którzy —
czytamy — „nie mogli przyłączyć
się do (znanego już) oświadcze-
nia kolegów (w sprawie brzeskiej)
ze względu na jego uzasadnienie
i formę”. Natomiast oświadczają:

„Bez zastrzeżeń przyłączamy
się do głosu wszystkich obywa-
teli, którzy dają wyraz przekona-
niu o konieczności natychmiasto-
wego bezstronnego zbadania spra-
wytraktowania więźniów brze-
skich, ustalenia stanu rzeczy i
zgodnego z prawem ukarania
winnych”.

Podpisali: Edmund Bursche,
Franciszek Czubalski, Adam Czy-
żewicz, Samuel Dickstein, Mar-
celi Handelsman, Bolesław Hry-
niewiecki, Mieczysław Konopacki,
Antoni Kostanecki, Jan Mazurkie-
wicz, Władysiaw Mazurkiewicz,
Mieczysław Michałowicz, Leon
Petrażycki, Ks. Jan Szeruda, Jó-
zef Ujejski.

Z podpisów tych widać, że
wymienieni profesorowie są to,
albo znani z sanacyjnych przeko-
nań uczeni (Handelsman, Ujejski),
albo teologowie  protestanncy
(Bursche, Szeruda).

Prof. Jan Mazurkiewicz jest
wielkim mistrzem masońskiej
loży warszawskiej, zaś prof. Wła-
dysław Mazurkiewicz jest tyn,
który ongiś ułatwił ucieczkę J.
Piłsudskiemu z domu obłąkanych
w Petersburgu. Prof. dr. M. Mi-
chałowicz jest lekarzem domo-
wym dzieci marsz. Piłsudskiego.

Diaczego p. Witos milczy?
P. Witos ogłosił w „Piašcie“

(organ P. S. L.) odpowiedź na
zarzuty „uporczywego milczenia”
po wyjściu z więzienia brzeskiego.
W odpowiedzi tej m. in. czy-

tamy:
„Zdrowie moje nie pozwala

na podjęcie pracy publicznej,
mimo, że obowiązki to nakazują.

Darujcie, że w niektórych spra-
wach milczę i będę milczał, nie
chcę bowiem, by koło mojej

osoby snuly się bajki: lub two-
rzyły legendy, nie uwałam się
bowiem za coś lepszego, eni
wyższego od drugich i nie roszczę,
sobie prawa do Żadnego wyróż-
nienia.

Jeszcze podkreśla p. Witos, że
„nie chce być żebrakiem od-

pustowym, który "pokazywaniem
swego rzekomego lub rzeczywi-
stego kalectwa zdobywa sobie
serca albo grosz miłosiernych
przechodniów*.

„Wszystko minie—kończy pre-
zes „Piasta”—a największe skar-
by, jakiemi są honor i godność,
wiecznie pozostaną”.

Nie chcą sanatora.
Krakowski „Głos Narodu* do-

nosi, że z prezesury Syndykatu
dziennikarzy krakowskich usunię-
to redaktora sanacyjnego „Czasu“
p. Beaupre.

Po pozbawieniu p. Beauprego
piastowanego przezeń przez sze-
reg lat stanowiska, opuścił on
demonstracyjnie salę wraz ze
wszystkimi współpracownikami
„Czasu”,

Wobec bszbronnych mieli
odwagę, teraz tchórzą.
W interpelacji poselskiej po-

dano tylko kilka nazwisk ofice-
rów, którzy stosowali „wzmoc-
niony* regulamin. Obecnie ustala
się nazwiska dalszych winnych
nieludzkiego traktowania więźniów.
Stwierdzenie 100 proc. tych na-
zwisk jest o tyle trudne, że win-
ni, bojąc się odpowiedzialności
wobec opinji, starają się ukryć.
Oto czytamy w „Polonii*:

„Sanacyjna agencja „Iskra“
doniosła: że major Stanisław Per-
ko, wymieniony w pismach, jako
jeden z tych, którzy pełnili siuž-
bę dozorców więziennych w Brze-
šciu, wytacza proces „Kurjerowi
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wbelgę, ponieważ w
Brześciu nie był i nie opuszczał
Poznania, gdzie jest stacjonowa-
ny. W związku ż tem narzuca się
uwaga, że ci bohaterzy b'zescy
w mundurach oficerskich, którzy
mieli smutną odwagę zwierzęce-
go znęcania się nad ludźmi bez-
bronnymi, nie mają teraz odwagi
zgłosić się i wziąć odpowiedzial-
ności za swoje czyny. Bez skut-
ku dotychczas poszukiwany jest
pewien kapitan żandarmerji, któ-
ry w bestjalski sposóbpastwiłsię
nad wiežniami brzeskimi. To
ukrywanie się tych oprawców do-
pełnia obrazu ich charakteru”.

Rząd a sprawa brzeska.
„ABC” z dn. 30 bm. donosi:
Dziś rano powrócił do War-

szawy z Zakopanego p. premjer
Sławek i inni ministrowie, którzy
bawili na wywczasach świątecz-
nych. W najbliższym czasie nale-

Pozn. 0

ży oczekiwać ważnych narad
czynników rządzących.

Na porządku driennym stoją
przedewszystkiem dwie kwestje:

1) Sprawa odpowiedzi rządu
na interpelację i wnioski brze-
skie i decyzja co do wszczęcia
śledztwa w tej sprawie.

2) Sprawy związane z przy-
byciem do Warszawy b. premje-
ra greckiego Venizelosa.

Co do sprawy brzeskiej, to
mówi się wiele o mającej nastą
pić w najbliższych dniach wizycie
prof. Krzyżanowskiego na Zam-
ku. Prof. Krzyżanowski ma wrę-
czyć P. Prezydentowi specjalny
memorjał profesorów wydziału
prawnego Uniwersytetu Jagielloń-
skiego w sprawie brzeskiej.

Opinja nie może zrozumieć,
dlaczego do tej chwili nie wyto-
czono śledztwa osobom wojsko-
wym, wymienionym w  interpe-
lacji poselskiej.
 

Z
Sumienie odezwało się.

„Robotnik” w ten sposób cha-
rakteryzuje stan umysłów w Pol-
sce przed ujawnieniem afery
brzeskiej:

Ponuro i ciemno było na duszy każ-
dego uczciwego obywalela polskiego w
ciągu ostatnich miesięcy. Wiedział on,
<o to jest „sanacja moralna”, ale nie
przypuszczał, iżby w ciągu niespełna
pięciu lat takie niewiarygodne spusto-
szenia miała poczynić w duszach i umy-
słach polskich. A kiedy wiadomym stał
się wynik wyborów i ogromne zwycię-
stwo „jedynki”, tenże uczciwy, a kulisów
wyborczych nieświadomy obywatel za
głowę się chwyłtał i za imć panem Za-
głobą powtarzał:

— Jezu Chryste, pocóżeś stworzył
tyle tego tałałajstwa.

zdawało się, że niemasz już w tej
Rzplitej godnych obywateli, a są tylko
walety, famulusy, handlarze sumień,
sprzedawczycy sumień i faktorzy poli-
tyczni, że niemasz już uczciwego kleru,
a są tylko maklerzy; że niemasz ludzi
wiedzy i nauki, a są tylko łowcy orde-
rów i stręczyciele do rządu; że niemasz
literatów, ani dziennikarzy, a są tylko
licytanci od apologi| i Aajemni chwalcy;
že niemasz juž rycerzy, a są tylko žol-
dacy, federaści i ciury obozowe; że nie-
masz już matron polskich, a są tylko
markietanki lub girlsy, drapujące się w
togi powagi i dostojeństwa.

Ale przyszedł Brześć:
Przygniecione sumienie odezwało

1 głos jego jest coraz silniejszy,

 

sie!

 

prasy.
Ludzie obcy sobie

wiarą, pochodzeniem, przekonaniem,
stanowiskiem społecznem, podają so-
bie ręce w imię jednego wspólnego
hasła:

Dobrego imienia Polski!
Nie, stanowczo nie jest tak źle w

Polsce, jakby tego „sanacja”, czyli zgni-
lzna moralna pragnęła.

Proces wyzwalania się z koszmaru
„Sanacyjnego" postępuje wolno, ale po-
stępuje.

Giosy protestów muszą zagłuszyć
syk przydeptanej żmii.

Najważniejsza, że są jeszcze w
Polsce dobrzy i uczciwi ludzie.

Dwie moralności.
R. B. C. tak ocenia sprawę

brzeską.
Sprawa przedstawia się jasno, aż

nader jasno. Chodzi o to, czy zbrodnia
ma być uważana za zbrodnię czy też
za zasługę i wzór godny naśladowania,
czy w naszem życiu zbiorowem ma pa-
nować prawo | sprawiedliwość, czy też
rządzić mają dwie morelności: jedna
dla wybranych i przyjaciół, druga przez
tradycję panujących hord Dzingishana
przekazana dla — przeciwników  poli-
tycznych?

Wrclno być ustępliwym i godzić się
na kompromisy w walce o władzę,
wolno z pobłażaniem spoglądać na kłę-
bowisko sporów politycznych i obo-
jętnie przechodzić obok walk partyj-
nych, nie wolno natomiast pozostać na
boku w ciżbie neutralnych ciurów, gdy
w grze są nejwyższe interesy dobra i
przyszłości narodu.

coraz donioślejszy!

 i esakm

 

WYPRZEDAŻ POŚWIĄTECZNĄ
OBUWIA WYSORTOWANEGO z rabate

Ogłasza Polska Wytwórnia Obuwia

W. Nowickiego,
139—3 o 50',

Wilno ul. Wielka 30.
Przy zakupach żądać od cen statych _p'wyższy rabat.
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Przed porządkiem dziennym

wczorajszego  posiezenia Rady

Miejskiej zgłoszono dwa wnioski

nagłe—jeden radnego Zasztowta,
dotyczący woźnych szkół po-
wszechnych, drugi — radnych

żydów w sprawie projektu, rządo-

wego podwyższenia komornego
na cele rozbudowy miast.

Nagłość wniosków uchwalono.

Z porządku dziennego spadły

tymczasowo sprawy finansowe
ponieważ brakowało jednej osoby

do quorum kwalifikowanego.

Przystąpiono więc odrazu. do

trzeciego punktu porządkudzien-

nego, który przewidywał wybór

członka komisji kulturalno-oświa-

towej na miejsce ustępującego

radnego Kurans. Na wniosek

+ radnych PPS wybrano na miejsce

k. Kurana radnego Kanclerza z

ejże frakcji.
Następnie dokonano wyborów

uzupełniających do rady Komu-

nalnej Kasy Oszczędności. Przez

aklamację wybrano dawnych człon-

ków rady pp. Zasztowta, Jensza

i Czernichowa. Czwartego członka
rady wybrano przez głosowanie
kartkami. Większość głosów padła
na radnego Kruka (koło żydow-

/ skie), Dokonano również wyboru
członka rady opiekuńczej pań

/stwowej szkoły ogrodniczej. Wy-

brany został dr. Maleszewski.
Po wyczerpaniu porządku dzien

nego przystopiono do obrad me-
| rytorycznych nad wnioskami na-
głymi.

i Wniosek radnego Zasztowta
w sprawie woźnych w szkołach
powszechnych załatwiono w ten
sposób, że polecono magistratowi
sporządzić w tej sprawie wniosek
na racę miejską. 1

Dłuższą dyskusję wywoiał wnio-
sek w sprawie protestu przeciwko

rojektowi rządowemu podwyžki
omornego na cele rozbudowy

miast. >
Wnioskowi sprzeciwili się rad-

ni sanatorzy na czele z inżynie-

ŻYCIE KATOLICKIE.
Przemówienie Ojca św.
w dniu wigilijnym.

(Citta del Vaticano, tel. wł.
"p.XII. Kap.. W wigilję Bożego

odze ia Ojciec św. przyjął,
jak co roku, kolegium kardynal-
_ skie; dziekan kolegjum, kardynał
Granito di Belmonte, złożył Na-

 miestnikowi Chrystusowemu ży-
czenia, na które Papież odpowie-
dział dłuższem przemówieniem.
Wspomniawszy na wstępie tak
radośne wydarzenia, jak rocznice
jubileuszowe św. Augustyna, św.
Emeryka i św. Fntoniego oraz
kongresy eucharystyczne w Kar-
taginie, "Budapeszcie i Loreto a
także beatyfikacje i kanonizacje,
Pius XI przeszedł do omówienia
zjawisk przykrych, a przedewszy-
stkiem niezwykle trudnych wa-
runków ekcnomicznych, wktó-
rych znalazły się nietylko pań-
swa uboższe, lecz i bogatsze,
wskazał na konieczność podjęcia
akcji zaradczej, która winna li-
czyć się z zasadami chrześcijań-
skiemi i oprzeć się na współpra-
cy poszczególnych klas społecz-

W mych. Przypomniawszy dalej licz-
me katastrofy na lądzie i na mo-

-srzach, a w szczególności trzęsie-
ie ziemi we. Włoszech i, wyra-

e szy swoje współczucie ofiarom
tych nieszczęść, Papież zwrócił
uwagę na prześladowania
ne w Meksyku, Rosji i w Chi-

b nach, gdzie wierni cierpieniem
| swem przyczyniają się do odro-

dzenia tych krajów.
W dalszym ciągu Ojciec św.

; zajął się kwestją prozelityzmu
protesianckiego w Rzymie i we
Włoszech, podkreślając, że pro-
paganda katolicka odbywa się
wbrew postanowieniom traktatu
laterańskiego.

Mówiąc o pokoju i życząc go
narodom, Papież zaznaczył, że
musi on opierać się na pokoju
wewnętrznym, przenikniętym spra-
wiedliwością i miłosierdziem, któ-
re żądają szczerej, prawdziwej mi-
łości ojczyzny, miłosnej współpra-

      

   

   
wie polegli w bitwie,
czerpany wrażeniami

według

liśm,
Pustynie Ros

których nie mógł

religij-,

2 Ciotka złamana cierpieniem, padła na kolana
1 modliła się długo. Ja—błądziłem samotnie po ża-
, łobnem polu. Poszedłem tam, gdzie moi ziomko-

słów inwalidy. Wy-
padłem na ziemię... i moje

łzy wsiąkały może w to samo miejsce, gdzie mój
ojciec tracił krew kropla po kropli, umierając za
honor sztandaru i ukochaną Polskę!...

Gdy gwiazda Napoleona zaćmiła się i pokój
zagościł na świecie, po kilku drżeniach serc pozna-
Se nadzieja nie umarła jeszcze zupełnie.
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POSIEDZENIE RADY MIEJSKIEJ.
rem Jenszem. P. Jensz wywodził,
że kwestja rozbudowy jest bar:
dzo ważna, i że wobec tego je-
żeli się protestuje przeciwko pro-
jektowi rządowemu, to trzeba
przedstawić kontrprojekt, któryby
wskazywał inne źródła dochodu
na ten cel.
El Szereg mówców z koła naro-
dowego, żydowskiego, P. P. S. i
Bundu wskazało, że nie jest obc-
wiązkiem Rady Miejskiej tworze-
nie nowych projektów, natomiast
prawem i obowiązkiem Rady jest
zaprotestowanie przeciwko pro-
jektowi, ktory jest szkodliwy.

Radny Spiro zaznaczył, że w
razie, gdyby projekt rządowy
stał się ustawą Wilno poza obec-
nem obciążeniem podatkowem
musiałoby płacić jeszcze 4200000
zł. rocznie. j

Rzeczowe przemówienie wy-
glosił radny M. Engiel (kologna-
rodowe). podkreśsjąc, że nie
t ko w dzisiejszych ciężkich wa-
runkach, ale wogóle niedopusz-
czalnem jest opieranie rozbudo-
wy miast na podwyżce komor-
nego.
W wyniku dyskusji protest

przeciwko projektowi rządowemu
został przyjęty wszystkimi głosa
mi oprócz głosów radnych sanato-
rów.
W międzyczasie wszedł na

salę radny prof. Staniewicz b. mi-
nister Reform Rolnych. Dzięki
temu stworzyło się quorum kwa-
lifikowane dla załatwienia spraw
finansowych. Korzystając . z tego
szczęśliwego wypadku p. prezy-
dent powrócił do pierwszych
dwu punktów porządku dzien-
nego.

(ichwalono więc zaciągnięcie
pożyczki w K. K. O. w wysokości
173.795 złotych oraz kredyt na
liczniki elektryczne w wysokości
77.000 zł.

Prezydent Folejewski zamknął
posiedzenie składając radnym ży-
czenia noworoczne.

cy, a nie walki, poszanowania
wszelkich praw i obowiązków, a
nie ambicyj górowania nad inny-
mi. Ojciec św. nie chce i nie mo-
że uwierzyć, by istniało państwo,
które, wywołując nową wojnę, po
wojnie światowej, pragnęłoby stać
się zabójcą i samobójcą.

Następnie Papież dodał, że je-
szcze w tym roku ogłoszona zo-
stanie encyklika 0 małżeństwie
chrześcijańskiem i o jego stosun-
ku do warunków i potrzeb życia,
oraz do obecnego bezładu w ro-
dzinach i społeczeństwie. Zazna-
czywszy, że potrzebę tej encykli-
ki widzi również z powodu mał-
żeństw mieszanych, a zwłaszcza
z powodu małżeństwa królewny
włoskiej z królem bułgarskim,
małżeństwa, które spowodowało
zjawienie się różnych niedotze-
cznych pogłosek i uwag, Ojciec
św. zakończył przemówienie ży-
czeniami w związku ze zbliżają-
cym się nowym rokiem, poczem
udzielił błogosławieństwa apostol-
skiego.

25-lecie dekretu o codzien-
nem przyjmowaniu Komunji

św.
(Kap). W dniu 20 b. m. upły-

nęlo 25 lat od wydania przez Oj-
ca św. Piusa X znanego dekretu
o codziennem przyjmowaniu Ko-
munji św.

Poświęcenie agnusków
przez Ojca św.

(Citta del Vaticano, tel. wł.
Kap. 30XII). Wczoraj rano Oj-
ciec św. dokonał poświęcenia tak
zwanych agnusków „Agnus Dei“,
czyli medali woskowych, na któ-
rych z jednej strony jest wyci-
śnięły Baranek Boży, a z drugiej
postać jednego ze świętych. Ce-
remonja, w której uczestniczyli
zakonnicy cystersi z bazyliki Santa
Croce, odbyła się według zwy-
kłego obrządku w sali konsysto-
rjalnej. Papież poświęcił wodę
w wielkiem naczyniu srebrnem,
dolał do niej balsamu i chryzma,
poczem zanurzał agnuski w tej
wadzie, odmawiając modlitwy,

„Tam — po-

Prawie

ukazał się...

zwracały jeńców wojennych,
zabić mróz i nędza okropnej

n'awoli. Ci nieszczęśliwi, wracający do życia i ocze-
kującej ojczyzny, przechodzili nasze
łemi gromadkami, błogosławiąc gościnę znalezioną

równiny, ma-

jak jedzą - jak żyją
"Szi” żyje przeciętnie

polak

francuz

rzwajcar

cukip eP
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przepisane ceremonjałem. Po po-
święceniu pierwszej grupy medali
przez Ojca św. dalszych aktów
święcenia agnusków dokonali bi-
skupi w obecności Papieża po-
czem wodę poświęconą przenie-
siono do klasztoru Santa Croce,
gdzie w ciągu najbliższych dni
ojcowie cystersi będą kontynuo-
wali święcenia dalszych agnu-
sków.

Uroczystość ta odbywa się
zazwyczaj co pięć lat albo w
okolicznościach niezwykłych, jak
np. w roku jubileuszowym lub
na początku każdego nowego
pontyfikatu, powtarza się jednak
częściej, gdy liczba agnusków
zostanie wyczerpana. Za ponty-
fikatu Ojca św. Piusa XI odbyła
się ona pięć razy.

Agnuski te rozdaje Papież w
sobotę przed Niedzielą Przewod-
nią dostojnikom kościelnym i
świeckim. Zwyczaj święcenia ich
datuje się od V wieku a ustano-
wienie ceremonji przypisywane
jest św. Grzegorzowi Wielkiemu.
 

Życie gospodarcze.
Co raz gorzej.

Instytut Badania Konjunktur
Gospodarczych i Cen ocenia w
następujący sposób obecną sy-
tuację gospodarczą:

Przewidywane na miesiące zi-
mowe zmniejszenie rozmiarów
wytwórczości przemysłowej roz-
poczęło się już w listopadzie.

Obliczany z wyeliminowaniem
sezonowości ogólny wskaźnik
produkcji spadł ze 190,7 w paź-
dzierniku do 105,9 w listopadzie.
W grudniu nastąpiła dalsza re-
dukcja wytwarzania, na co wska-
zuje pewien ponadsezonowy
wzrost liczby _ bezrobotnych.
Zmniejszenie zatrudnienia nastę=
piło we wszystkich gałęziach,
związanych z ruchem budowla-
nym, oraz w przemyśle włókien-
niczym.

Silny spadek produkcji i dóbr
wytwórczych (ze 1142 we wrześ-
niu do 112,7 w październiku i do
107,9 w listopadzie) przy równo-
czesnym silnym spadku przewo-
zów kolejowych tych dóbr (ze
102,0 we wrześniu do 90,9- w
październiku i do 77,5 w listo-
padzie) tłumaczy się głównie za-
burzeniami w obrocie pienięż-
nym i kredytowym jakie wystą-
piły we wrześniu i w paździer-
niku.

Redukcja stanu zatrudnienia w
przemyśle włókienniczym, która
się rozpoczęła z końcem paździer-
nika, okazała się konieczna z po-
wodu niedostatecznego zbytu
tkanin w sezonie jesiennym, znacz-
nie niższego od przewidzianych
obrotów. Zarówno przemysł, jak
i handel włókienniczy liczyiy na
dalszy wzrost obrotów w sezonie
jesiennym. Zamiast jednak spo-
dziewanego zwiększenia obrotów,
nastąpiło ich zmniejszenie, które
poza pewnemi przesunięciami w
normalnej sezonowości obrotów,

dosnego dnia po straszliwych ciemnościach, dnia
powitalnych uścisków, mieszanych
i łzami radości!...

lleż to razy wyjeżdżałem konno
na Witebsk lub Smoleńsk! Za każdym razem pe-
len nadziei przy odjeżdzie „na spotkanie ojca”—jak
to sobie wyobrażałem — i gorzko zawiedziony za
powrotem! W drodze przystępowałem do spotyka-
nych cudzoziemców,

z szczęściem

zrana, drogą

zarzucaiem ich pytaniami.
zawsze przyprowadzałem któregoś z nich

do Łuczyna, gdzie serdeczna uprzejmość i hojność
mojej ciotki, dawała tym biednym ludziom przed-
smak radości, oczekiwanej w ich własnych domo-
wych ogniskach.

Lecz na nas był już wydany wyrok niebiosl...
Ostatni konwój jeńców przeszedł... Mój ojciec nie

Bez żadnej
płaskowzgórzu Studzianki,
poświęcenia. | pozostał tam, między zmarłymi, aoy
inni odnaleźli drogę do swojej ojczyzny..

Byłem —sierotą]...

wątpliwości

XI.

Pod koniec 1815 roku, smutne dni przeżywane
w Łuczynie rozjaśniły się trochę pobytem w pa-

poległ na
koronując życie pełne

pozostawało we wrześniu i w
październiku w związku z zabu-
rzeniami w obrocie pieniężnym,
później zaś było wynikiem po-
wstrzymania się ludności miast
od dokonywania zakupów, z po-
wodu ogólnego skurczenia się
obrotów i wzrostu bezrobocia,
oraz zmniejszenia się siły nabyw-
czej ludności rolniczej, wywoła-
nego dalszym spadkiem cen zbóż,
a przedewszystkiem pogorszeniem
się warunków i możliwości zbytu
artykułów produkcji hodowlanej.
Położenie rolnictwa doznało dal-
szego zaostrzenia. Przesilenie na
rynkach zwierzęcych, a zwłaszcza
trzody chiewnej, dotyka przede-
wszystkiem głównego źródła do-
chodów drobnego rolnictwa, które
jak dotąd, dzięki elastyczności
potrzeb i gospodarce częściowo
naturalnej, opierało się stosunko-
wo skuteczniej od gospodarstw
folwarcznych kryzysowi zbożowe-
mu.  Noeleży przypuszczać, że
udział rolników w obrocie go-
spodarczym kraju został zredu-
kowany na czas dłuższy.

Pogorszenie się konjunktury
w rolnictwie pociągnęło za sobą
zwiększenie się finansowych trud-
ności rolników, a w konsekwen-
cji wzrost protestów wekslowych.
Wkłady w bankach warszawskich
i poznańskich wykazały w listo-
padzie dalszy spadek, który jest
związany głównie z trudnościami
finansowemi rolników.

Rezerwy kruszcowo walutowe
Banku Polskiego wykazały dal-
szy spadek, który się tłumaczy
spłaceniem pewnych długów
państwowych i bankowych czę-
ściowo w związku z nadejściem
terminów płatności częściowo
zaś w związku ze ściąganiem na-
leżności przez banki francuskie.

Fałszywy konser-
watyzm.

We wtorkowym artykule „Sło-
wa”, skierowanym przez p. Cata
przeciw prof. Rektorowi Zdzie-
chowskiemu, poza istotą sprawy,
uderzające są dwa szczegóły. Naj-
przód, dość charakterystyczne dla
niektórych dziennikarzy prowin-
cjonalnych, podsuwanie ludziom
europejskim motywów osobistych
w wystąpieniach publicznych. A
następnie, dostatecznie aroganc-
kie obuczanie ich, o popelnio-
nych „błędach”.

Autor niniejszego artykułu
przyznaje się przytem do konser-
watyzmu!!

My, wychowawcy pokolenia,
które zdobyło Polskę, inaczej
pojmujemy prawdziwy konserwa
tyzm. U nas, nie jest to nieusza-
nowania pełna napaść na autory-
tęty wiedzy i zasługi—tylko pełne
czci im hołdowanie.

Prof. Zdziechowski nie potrze-
bował mieć „ambicji, aby w każ-
dej głośniejszej sprawie politycz-
nej nie zabrakło jego nazwiska”,
bo to jest jego prawem. „Ambi-
cję taką” może mieć jakiś mło-

wszystko, co zdaje się zapewnić kobiecie szczęście
domowe. Lecz stało się inaczej. Nie mogło podo-
bać się jej marnotrawne i lekkernyślne życie hra-
biego Platera. W 1815 r. rzeczy zaszły tak daleko,
że była zmuszoną opuścić mieszkanie małżonka.

bezdzietna dama,
posiadaczka wielkiej fortuny, p. Zyberk, wdowa po
szambelanie Liwonji, mieszkająca w dobrach Liksna,

wezwała
Przed zastosowaniem się do jej życzenia, hrabina
Plater zawitała do Łuczyna, zobaczyć

Jedna z jej krewnych, starsza,

w okolicach Dynaburga,

ciotką, która interesowała
ściem i zatrzymała

przez wspólnych przyjaciół.
Hrabina przywiozła

z twarzyczką słodką i bladą,
ładna.

to oczy ciemno-niebieskie,

odpowiednią wiekowi.

się żywo jej nieszczę-
ją u siebie tak długo,

trwały próby ostatnich rokowań, prowadzonych

ze sobą córeczkę,
więcioletnią Emilję. Wytworna, o smukłej figurce,

nie była szczególnie
Lecz co w tem dziecku uderzało odrazu,

ocienione wspanielemi
rzęsami, oczy o pięknym wyrazie, które przy kaž-
dem wzruszeniu zdradzały całą głębię duszy.

Usposobienie miała. wesołe i zupełną prostotę,
Tylko czasem zdarzało się,

że w pośród zabawy, jedno słówko lub przedmiot,

dzieńczy, nowy działacz, a nie
człowiek nauki i clbrzyrniej wie-
dzy, mający sławę w Euro,

Niewolno, do ludzi tej miary,
przyklejać <ca'kiem egocentrycz-
nych poolądzików na motywy ich
dzialeń Można „losić gorzkie ża-
le, że ideały nie dają się utopić
w sosie oportunizmu, jeżeli to
głoszenie komu ulgę sprawia, ale
to rzeczy nie zmieni. Prof. Zdzie-
chowski był już sławny w Euro-
pie wtedy, kiedy pan Cat jeszcze
nosił śliniaczki. Mentorowenie z
młodzieńc ą arogancją, i przyga-
nianie „błędów” ludziom zasłużo-
nym jest zuchwałością, tem wię:
kszą, że dotyka całego szeregu
głębokich umysłów i najwybitniej-
szyeh ludzi w kraju i w nauce.
Autorytety prawdziwe, zawsze nie-
mi pozostaną, ale opinja dojrza
łego ogółu nie powinna puścić
piazem młodym karjerowiczom
tego tonu zarozumiałej wyższości,
przy zaznaczaniu różnicy pojęć
Przytem prawdziwą anarchizacją
tych rojęć, stanowi ubieranie się

autora artykułu, niejako liberyjne,
w konserwatyzm! Stwierdzić trze-
ba, że to całkiem fałszywie sfa-
brykowana etykieta, naklejona na
flakon perfumy, która... niebardzo
pachnie!

Ludwika Žycka.
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Tułaczka zbuntowanych
iotników hiszpańskich.
BRUKSELA. (Pat). Zbuntowani

lotnicy hiszpańscy, (mjr. Franco i
kpt. Rada, przybyli tu w dniu 30
b. m. Policja powtórzyła im zale-
cenia, czynione już w Antwerpii.
Lotnicy . oświadczyli dziennika-
rzom, iż nie zamierz 'ją zatrzymy-
wać się przez diuższy czas w
Belgji i spodziewają się, że zo-
staną niebawem zaangażowani,
jako lotnicy, przez jedno z państw
Ameryki Południowej.

Rozbestwienie.

BERLIN. (Rat).Z Moguncji do-
noszą, że na biskupa Ludwika
Marja Hugo dokonano w czasie
świąt brutalnej napaści. W chwili,
gdy biskup powracał pieszo z se-
minarjum do swej rezydencji, z
pobliskiego szynku wyskoczyła
nagle grupa pijanych indywiduów,
które z obelżywemi słowami rzu-
ciły się na księcia kościoła. Je-
den z napastników usiłował na-
wet uderzyć biskupa pięścią. W
obronie biskupa stanęli towarzy-
szący mu duchowni,

Zuchwały napad.
BERLIN. (Pat). 30 b. m. przed

południem na dwóch wožnych
banku ludowego w Moguncji do-
konano zuchwałego napadu ra
bunkowego. Z nadjeżdżającego
samochodu wyskoczyło nagle
dwóch osobników, uzbrojonych w
rewolwery i steroryzowawszy fun-
kcjonarjuszy bankowych, wyrwało
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jednemu z nich puszkę, zawiera-
jącą 90 tys. marek, poczem je-
den z napastników wraz z pie-
niędzmi odjechał natychmiast sa-
mochodem, drugi zaś, dawszy
dwa strzały na postrach, zbiegł
w niewiadomym kierunku. Za sa-
mochodem, który wiózł jednego
z napastników, udał się szereg
innych samochodów, jednak po-
ścig nie dał żadnego rezultatu,
gdyż wskutek nadzwyczaj ożywio-
nego ruchu ulicznego, ścigany
samochód znikł z oczu.

Ohydny mord.
BYDGOSZCZ. (Pat). W dniu

30 grudnia przed południem za-
mordowana została przez niewy-
śledzonych dotychczas sprawców
72-letnia właścicielka restauracji,
Paulina Wilke. Bandyci, wszedłszy
do restauracji, zażądali od służą-
cej kawy. Gdy służąca zamierzała
udać się do kuchni, bandyci
schwycili ją za ręce, związali po-
wrozami, zakneblowali usta i wtrą-
cili do piwnicy. Gdy na krzyk słu-
żącej zeszła z pierwszego piętra
właścicielka restauracji, Paulina
Wilke, bandyci obezwładnili |ją,
poczem udusili Po dokonaniu
mordu, oraz zrabowaniu przed-
miotów, o nieustalonej dotych-
czas wartości, bandyci zbiegli.
Wszczęte dochodzenie nie natra-
fiło dotychczas na ślad morder-
ców.

p4 Kraju.
Wykrycie tajnej gorzelni.
Onegdaj wieczorem funkcjo-

narjusze skarbowi w zaścianku
Puchajnie, gm. kraśnieńskiej w
zabudowaniach gospodarskich
Marcina Głuszki ujawnili zakon-
spirowaną gorzelnię samogonki.
Aparaty gorzelnicze  skonfisko-
wano, zaś Głuszkę pociągnięto
do odpowiedzialności sądowej. d

Pożar w kolonji Santoka.
Ubiegłej nocy w kolonii San-

toka, gm. podbrzeskiej wskutek
nieustalonej przyczyny wybuchł
pożar, którego pastwą padł dom
mieszkalny i zabudowania nale-
żące do T. Wiertowa. Straty wy-
noszą około 5000 złotych. d

Nieszczęśliwy wypadek.
Wczoraj wieczorem we wsi

Zaborna Gumna, gm. brasław-
skiej postrzelił się w okolicę ser-
ca, Jankowski, kierownik sejmi-
kowej cegielni. Jankowski nabył
rewolwer i w czasie manipulacji
zranił się.
W stanie ciężkim umieszczono

go w szpitalu w Brasławiu. d

 

Międzynarodówka bezbożników.
(Kap) W związku z szerzącemi

się pogłoskami o przeniesieniu
jakoby centrali międzynarodówki
bezbożników do Berlina, dr. Otto
Hacker podaje w „Vossische Zei-
tung” niektóre ciekawe szczegóły
o organizacji tej ekspozytury J-ej
międzynarodówki. Zgodnie z jego
informacjami, po ostatnim kon-
gresic wolnomyślicieli proletarjac-
kich, jaki się odbył w listopadzie
r. b. w Deczynie w Czechach,
nastąpił w organizacji pewien
rozłam, w rezultacie którego kie-
rownictwo mocniejszym odłamem
przeszło w ręce komunistów. Ci
ostatni postanowili przedewszyst-
kiem przekształcić poszczególne
związki wolnomyślicieli w Niem-
czech na bojowe organizacje ko-
munistyczne, a jako główne za-
danie postawili sobie doprowa-
dzenie do samorzutnych akcji
masowych na tle kulturalno:poli-
tycznem w ścisłym związku z
walką polityczną i ekonomiczną.
Wzorem tego, jak akcja taka ma
wyglądać, jest demonstracja w
Neukóln wiosną r. b, kiedy około
150 bezrobotnych z transparenta-

wychowania.

ją do siebie.

się z moją

dopóki

mi zjawiło się przed miejscowym
sądem ze zbiorową dekiaracją
wystąpienia z Kościoła, Najbliż-
szem dążeniem komunistów jest
osiągnąć do kwietna przyszłego
roku co najmniej 100000 wystą-
pień z Kościoła w Niemczech.
Specjalnie mocno ma być w tym
celu rozwinięta propaganda wśród
kobiet, młodzieży i dzieci przy
pomocy specjalnej literatury, od-
czytów, zebrań dyskusyjnych i
przedstawień filmowy: h Cała ko-
munistyczna działalność wydaw-
nicza w Niemczech ma być wy-
łącznie w tę stronę skierowana,
a akcja  wolnomyślicielska w
szkołach najbardziej rozszerzana,
zwłaszcza przez posyłanie do
szkół religijnych dzieci wybitniej
szych i bardziej zaufanych bez-
bożników, W ten $posób z jednej
strony przez drieci z drugiej
przez rady rodzicielskie uzyska
„się większy wpływ na młodzież.

„Z tego rodzaiu propagandą—
kończy „Vossische Zeitung*—nie
można walczyć, negując ją tylko,
lecz trzeba dać siłę i rozmach
własnej kont propayandzie".
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kiwyynańca polskiego Z1.I!hai DOSKIEDO Z 1. IGI
"Przełożyłazfruncuskiego Wanda Jagienka Sliwina.

e walki znał doskonale. Wskazał nam miej-
sce zajmowane przez dywizję polską. 2
SEZ — wasi bili się do ostatniego człowieka*.

loim ojcu w szczególności nie wiedział nic.

niejednokrotnie... Biedne dziecko stawałow pąsach,
nie broniło się, lecz zmienić się nie mogło.

Byłem starszy od Emilji Plater prawie o pięć
lat, lecz ta różnica wieku zacierała się z powodu
jej wyjątkowo rozwiniętego umysłu i warunków

Emilja miała w obejściu się tę swo-
bodę i subtelność, którą daje młodym dziewczętom
wychowanie w mieście i wczesny kontakt ze świa-
tem. Ja—przeciwnie. Spędzałem dotąd życie na
wsi, a od kilku lat — w specjalnem odosobnieniu
i grubej żałobie.
śmiałości, prawie zdziczałej. Tem więcej, nieznane
mi dotąd wrażenia,
niem się tej czarującej

Charakter mój nabrał cech nie-

zrodziły szczęście, ze zjawie-
dziewczynki, w naszem

środowisku domowem.
dzie-

dziwnem

mnie rękę

Będąc jedynakiem nie miałem sióstr do ko-
chania, a tym razem, pewne bicie serca kazało mi
widzieć w Emilji siostrzyczkę zesłaną z nieba. Ona
zaś, przy pierwszej znajomości, po uważnem przy-
patrzeniu mi się, jakby zgadując w mojem trochę

zakłopotaniu,
braterskiego przywiązania,
w najmilszej niewinności,

Od tej chwili,
tylko nią były zajęte.

gotowość ofiarowania jej
podeszła do mnie i

pierwsza wyciągnęła do
wszystkie moje myśli

Przebywając w jej towarzy-
łacu pewnej litewskiej damy -- hrabiny Plater —
spowinowaconą z naszą rodziną. Anna de Mohi, z
bogatego, szlacheckiego domu koło Wilna, poślu-
biła hrabiego Platera, dziedzica nazwiska, mającego
w Liwonji sławę historyczną.

Jedyne dziecko, córeczka, urodziła się z tego
związku. Hrabina — hojnie przez naturę obdarowa-
na—miała w swym charakterzei pewierzchowności

który zwrócił jej uwagę, wywoływał zastanowienie.
Wówczas na jej czole widniała powaga, wzrok
gdzieś odbiegał... Nie można było wtedy wywołać
na twarzy jej uśmiechu lub skłonić ją do odpowiedzi.
W takich chwilach zdawała się żyć życiem wew-
nętrznem, oderwana całkowicie od otoczenia.

Hrabina Plater spostrzegła z przykrością te —
jak nazywała — dziwactwa córki. Ganiła ją za to

stwie, zdawało mi się, że żyję dwa razy.
A jaki byłem dumny, kiedy rzucała matkę,

eby biec do mniel i żądała, abym był jej towarzy-
szem zabawy, lepiej jeszcze — jej rycerzem w wy-
cieczkach po rozkosznych górach i dolinach Łu-
czyna.

D. c n.

, w chacie chłopa, jakby to było w bogatym pałacu.
Ich pierwsze ukazanie się napełniło nas nie-

pokojem. Nad brzegami Renu, Wisły i Sanu, sporo
"rodzin odzyskiwało syna, brata lub ojca, po któ-
rych może noszono już žalobel...

. Dlaczegóż my, nie mieliksyśmy mieć udziału
| _w-takiem szczęściu?.. Nie mielibyśmy deżyć ra-
114

   



Wiadomości kościelne.
— Nabożeństwo Syiwestro-

we. Dnia 31 b. m. o godz. 8eej
wieczorem w kościele garnizono-
wym św. Ignacego przy ul. św.
Ignacego, odbędą się na zakoń-
czenie roku uroczyste nieszpory
z udziałem wileńskiego chóru
„Echo”, pod kierownictwem p.
prof. Kalinowskiego.

Na spotkanie Nowego
Roku zapraszam kochanych pa-
rafjan wysłuchać Mszy św. o 12-ej
w nocy w kościele Antokolskim
św. Ap. Piotra i Pawła.

Proboszcz ks. T. Zawadzki.

Z miasta.
— Sprawa budowy gmachu

archiwum państwowego na
dobrej drodze. Jak się dowia-
dujemy, sprawa wykończenia
gmachu archiwum państwowego
przy ul. Teatralnej jest na najlep-
szej drodze. Zostały uzyskane
kredyty uzupełniające na insta-
lacje wewnętrzne i w gmachu,
już pokrytym dachem, odbywać
się będą roboty przez sezon zi-
mowy tak, że na sierpień 1931 r.
cały gmach ma być wykoń-
czony. |

Sprawy miejskie.
— Słabe wpływy podatko-

we. Podług prowizorycznych obli-
czeń, w ciągu bieżącego miesiąca
do kas miejskich wpłynęło 56/,
podatków komunalnych, prelimi-
nowanych na miesiąc grudzień. d

Sprawy administracyjne.
— Przegląd sanek. Staro-

stwo Grodzkie Wileńskie podaje
do ogólnej wiadomości, iż tego-
roczny przegląd sanek odbedzie
się w podwórzu posesji, w której
mieści się Starostwo Grodzkie
Wileńskie (ul. Żeligowskiego Nr. 4)
w godz. od 13 do 15.30, od dnia
15 stycznia 1931 roku do dnla 27
stycznia 1931 r. włącznie. Właści-
ciele sanek winni w oznaczonym
terminie dostarczyć sanki do prze-
glądu w stanie uporządkowanym,
gdyż w przeciwnym razie będą
wycofane z użytku publicznego.
— Przepisy o salach ta-

necznych. Wiadze administracji
wileńskiej wydały przepisy nor-
mujące sprawę prowadzenia sal
tanecznych. W myśl tych przepi-
sów, wzbronione jest zjawianie
się na sali w stanie nietrzeźwym,
uprawienie gier hazardowych it. p,

Za powyższe wykroczenia w
pierwszym rzędzie odpowiedzialni
są właściciele sal tanecznych. (d)
— 78-stu nowych mierni-

czych. W dniu 30 b. m. nadane
zostały tytuł i prawo mierniczego
przysięgłego następującym oso-
born: Mikołajowi Jodce, Antonie-
mu Mikołajunowi, Janowi Haw-
sowiczowi, Józefowi Znoskowi,
Janowi Rybińskiemu, Oskarowi
Niedobolskiemu, Franciszkowi Za-
rembie, Witaljanowi Szpyrkowi-
czowi, Konradowi Jodce, Felikso-
wi Lubieńskiemu, Michałowi So-
kołowowi, Wacławowi Dąbrow-
skiemu, Józefowi Kopciowi, Jó-
zefowi Mackiewiczowi, Witoldowi
Bujwidowi, Władzimierzowi Boro-
nieckiemu, Edmundowi Tubiele-
wiczowi, Ludwikowi-Stanisławowi
Szostkiewiczowi.
— Narada w sprawie bez-

robocia. W dniu wczorajszym
odbyła się w lokalu Wydziału

KRONIKA.
Opieki Społecznej specjalna kon-
ferencja władz administracyjnych
i przedstawicieli miasta, poświę-
cona sprawie bezrobocia. Po wy-
słuchaniu szczegółowego referatu
kierownika P. U. P. P., o stanie
bezrobocia, na terenie woje-
wództwa wileńskiego, o perspe-
ktywach zatrudnienia bezrobot-
nych wewnątrz kraju i drogą
emigracji zarobkowej, zabrał głos
dr. Maliszewski, który zobrazował
stan zatrudnienia bezrobotnych
przez Magistrat m. Wilna, po-
czem po dłuższej wymianie opinii,
konferencja uchwaliła szereg po-
stulatów.

Zgodnie z wnioskami konfe-
rencji p. o. Wojewody zarządził
niezwłoczne przystąpienie do
sprawdzenia przez specjalnie sfor-
mowaną kadrę kontrolerów stanu
materjalnego i rodzinnego robot-
ników sezonowych, a następnie
innyeh kategoryj bezrobotnych,
jak również polecił kierownikowi
P. U. P. P. sporządzenia specjal-
nych list robotników sezonowych
niefachowych.

Zebrane dane będą służyły
jako materjał do wystąpienia z
odnośnemi wnioskami do Mini-
sterstwa Pracy i Opieki Społecz-
nej oraz do prowadzenia akcji
pomocy doraźnej w stosunku do
bezrobotnych najbardziej tej po-
mocy potrzebujących. (d)

Sprawy samorządowe.
— Budżet sejmiku pow. wi-

leńsko-trockiego. Ułożony przez
wydział powiatowy i zatwierdzony
przez sejmik pow. wileńsko-troc-
kiego budżet zwyczajny na rok
1930-31 został zbilansowany w
sumie 791.085 zł., przyczem bud-
żet działu rolnego w porównaniu
z zeszłorocznym został zwiększo-
ny o 15000 zł. i wynosi 99174 zł.
W dziale dochodów obniżono
opłaty w szpitalach sejmikowych
do wysokości opłat szpitali rządo-
wych.

Ogólna suma budżetu nad-
zwyczajnego wynosi 111.366 zł.,
z czego 100.000 zł. przeznaczono
na kapitał zakładowy dla powia-
towej kasy komunalnej oszczęd-
ności, która ma być otwarta w
E: 1934.71
— Kolejne posiedzenie wy-

działu powiatowego sejmiku
wileńsko-trockiego odbędzie się
dn. 5 stycznia. Na porządku
dziennym m. in. sprawy roluicze
i sanitarne. |

Z życia stowarzyszeń.
— Z życia Sokoła. Dziś w lo-

kalu Gniazda (Wileńska 10) odbę-
dzie się tradycyjne „Spotkanie
Nowego Roku* miodem  kaszte-
lańskim, urozmaicone „rewją no-
woroczną”. Muzyka—Spiew—tań:
ce, kuplety aktualne.

Druhowie mundurowi proszeni
są o stawienie się w mundurach,
— Kursa Gospodarstwa Do-

mowego. Narod. Org. przypomi-
na paniom zapisanym na kursa,
że dn. 2-go o g. l2tej przyjmuje
się wpisy na wykłady, które za-
czynają się 3-ciego o g. 10-tej
zrana.
— (Choinka zorgan. przez

Narod. Org. Kobiet odbędzie się
nieodwołalnie w niedzielę 4 b. m.
o godz. 4-ej po poł. w lokalu wła-
snym ul. Orzeszkowej 11. Osta-
teczne zapisy członków przyjmu-

D N

ją się od 2 stycznia od 1l:ej do
-ej po poł. tamże.
— Zarząd Okręgu Polskiego.

Białego Krzyża w Wilnie prze-
syła serdeczne podziękowanie pro-
fesorce śpiewu pani Jadwidze
Krużance-Reissowej, oraz jej ucze-
nicom i uczniom, za urządzenie
przedstawienia operowego w dniu
12 grudnia 1930 r. na cele Pol-
skiego Białego Krzyża.

Uzyskaną z przedstawienia kwo-
tę 630 zł. 34 gr., Polski Biały
Krzyż użył na gwiazdkę dla żoł-
nierzy wartowników.

Sprawy szkolne.
— Zmiany personalne w

szkoinictwie. Dziennik urzędowy
K. O. S. W. przynosi nominację
na dyrektora państwowego  gi-
ninazjum im. J. Słowackiego w
Wilnie p. Władysława Głuchow-
skiego prof. gimnazjum państwo-
wego im. M. Kopernika w Toru-
niu oraz przeniesienie w stan
spoczynku  zasłużonej dla  o-
światy w Wilnie p. Julji Rodzie-
wiczowej przełożonej gim. pań-
stwowego im. E. Orzeszkowej w
Wilnie z dniem 31 grudnia 1930 r.
Tenże numer Dziennika Urzędo-
wego potwierdza naszą wiado-
mość o przeniesienie w stan nie-
czynny Dr. Zygmunta Fedorowi-
cza okręgowego Wizytatora Szkół
w K. O. $. W. uchwałą Rady Mi-
nistrów z dnia 26 listop. 1930 r.

Sprawy litewskie.
— Minister litewski podej-

mowany obiadem przez dzia-
łaczy litewskich. Bawiący w
Wilnie litewski minister komuni-
kacji p. W. Wilejszys był wczoraj
podejmowany przez litewskich
działaczy obiadem, podczas któ-
rego minister żywo interesował
się sprawami  kulturalno-oświatog
wemi młodzieży litewskiej i gos-
podarczo - społecznemi ludności
litewskiej.

Minister zabawi w Wilnie do
1 stycznia 1931 r. i w dniu tym
odjedzie z powrotem do Kowna.
— Zjazd nauczycieli litew-

skich. W dniu 31 grudnia obra-
dować będzie w Wilnie zjazd
Związku Nauczycieli Litewskich z
terenu Kresów Wschodnich.

Przedmiotem obrad zjazdu bę-
dą sprawy organizacyjne, oświa-
towe i zawodowe.

Wieczorem uczstnicy zjazdu
wspólnie spotkają Nowy Rok w
sali przy ul. Dąbrowskiego 5. (d)

Kronika policyjna.
— Qkradzenie skiepu obuwia.

Do sklepu obuwia przy ul. Rudnickiej 15
własności Nowogródzkiego Berki (Grodz-
ka 17) włameli się nieujawnieni spraw-
cy, którzy skradli 40 par obuwia dam-
skiego i męskiego wartości 750 zł. (d)

— Zmasakrowany przez pociąg.
Dnia 30 b. m. rano na przejeździe ko-
lejowym w pobliżu stacji kolejowej Pod-
brodzie pod pociąg Nr. 552 zdążający z
Wilna do Swięcian wpadł Jan Bulko,
mieszkaniec Podbrodzia. Koła pociągu
obcięły nieszczęśliwemu ręce i nogi i
zmasakrowały całe ciało. (d)

— Omal nie śmierć na lodzie.
Niejaki Rapacki »incenty zam. przy ul.
Antokolskiej 134, po hulance w jednej
z knajp, wracał do domu i zbłądził.

Idąc ul. Brzeg Antokolski, zbliżył się
nieopatrznie do wody i runął na nad-
brzeżny lód.

Właściciel domu Nr.9 przy ul. Brzeg
Fntokolski słyszał przez całą noc uja-
danie psów. Zaintrygowany tem udał
się nad brzeg rzeki, znalazł Rapackiego,
dającego słabe oznaki życia.

Bez zwłoki zaalarmował Pogotowie
Ratunkowe. które zaraz przybyło i po
udzieleniu pierwszej pomocy lekarskiej,
Rapackiego w stanie bardzo ciężkim
ulokowało w szpitalu św. Jakóba.

Rapacki uległ odmrożeniu rąk, nóg,
uszu i nose. (s)

—

Teatr, muzyka I sztuka.
— Teatr Miejski na Pohuiance.

Dziś o godz, 8 w. Jarosława Haseka
„Dzielny wojak Szwejk”.

We czwartek dnia 1 stycznia popo-
łudniu o godz. 3 min. 30 Sherriffa „Kres
wędrówki”.

Ceny miejsc zniżone.
O godz.8w. „Dzielny wojak Szwejk*

Haseka.
— Teatr miejski w „Lutni*.

Dziś o godz. 8 wiecz. komedja L. Ver-
neuila „Egzotyczna kuzynka”

Jutro dnia 1 stycznia. O godz.3
min. 30 widowisko baletowe dla dzieci
w wykonaniu zespołu bałetowego p. La-
risy Sawinej - Dolskiej.

Ceny zniżone.
Q godz. 8 w. „Eqzołyczna kuzynka“

Verneuilla.
— Rewja Sylwestrowa. Dziś Re-

wja Sylwestrowa urządzana przez Te-
atry Miejskie w saii Teatru na Pohu-
lance. Bogaty program obejmuje cały
szereg skeczów, najnowszych piosenek,
produkcyj tanecznych, oraz zabawnych
niespodzianek. Konferansjerem będzie
reżyser K. Wyrwicz-Wichrowski.

Cały zespół artystyczny bierze
udział w tej ciekawej imprezie, którą
urozmaicą niewątpliwe numery muzycz-
ne ped kierownictwem E. Dziewulskie-
go, barwne dekoracje J. Hawryłkiewi-
cza, oraz efektowne kostjumy z pra-
cowni teatralnych.

POLSKIE RADJO WILNO.
Fala 368 mtr.

Program:

Środa, dn. 31 grudnia 1930 r.
11,58. Czas.
17,05. Muzyka operetkowa (płyty).
13,10. Komunikat meteorologiczny.
15,50. Radjokronika.
16,15. Rudycja dła dzieci.
16,45. Muzyka ludowa dla młodzieży

(płyty).
17,15. Odczyt z Warsz. („O sycylij-

skiej jesieni").
17,45. Koncert z Warsz.

19,00. Przemówienie p. wojewody
Kirtiklisa do radjosłuchaczów.

19,10. Kom. rolniczy.
19,25. Progr. na czwartek.
20,00. „Ciotka Albinowa mówi”.
20,15. Felj. muzyczny.
20,30. Koncert z Katowic.
22,00. „W wieczór Sylwestrowy" —

felj. z Warsz, wygł. Juljusz Kaden-Ban-
drowski.

22,15. Kom. z Warsz.
22,30. Audycje Sylwestrowe

Lwowa, Peznanie i Krakowa.
24,00. Przemówienie naczelnego dy-

rektora P. R. Z. Chamca.
0,10. Rudycja Sylwecstrowa.
0,45. Audycja Sylwestrowa „Między

niebem a ziemią* niezwykłe zdarzenie
wymyślone przez Antoniego Bohdzie-
wicza i Teodora Bujniekiego.

Z za kotar studjo.
Przemówienia Sylwestrowe.
Dziś, a właściwie jutro, w nowym

roku 1931, o godz. 0,05 obaj dyrektorzy
Rożgłeści Wileńskiej p. R. Pikiel i p. W.
Hulewicz wygłoszą przez mikrofon oko-
licznościowe przemówienia.

Niezwykłe zdarzenie w Noc Sylwe-
„ strową.

Między niebem a ziemią rozegra
się w Nec Sylwestrową o godz. 0,45
niezwykłe zdarzenia, wymyślone przez
T. Bujnickiego i A. Bohdziewicza. Ró-
wnie ciekawy, jak radjosłuchacze, mi-
krofon będzie podsłuchiwał gorliwie.

SPORT.
Mistrzowie łyżwiarscy nie

przyjechali!
Przykro niezmiernie, że za-

miast sprawozdania z pokazów
łyżwiarskich mistrzów Polski, któ-
rzy mieli przybyć na występy go-
ścinne do Wilna, pisać trzeba
słowa pełne rozczarowania i żalu
do Polskiego Związku Łyżwiar-
skiego, który postąpił nadzwyczaj
lekkomyślnie w stosunku do łyż-
wiarzy Wilna, tembardziej, że
wilnianie poczynili wszelkie przy-
gotowania, by życzliwie i gościn-
nie przyjąć wybitnych gości.

Kierownictwo ślizgawki, jaki
Wil. T. Łyżwiarskie czuło się za-

ze

 

kłopotłane wobec tych wszyst-
kich, którzy przybyli na ślizgaw-
kę, by podziwiać jazdę mistrzów
Polski, którzy jednak nie przyje-
chali do Wilna.

Niczem nie da się usprawie-
dliwić postępek P. Z. Ł. w sto-
sunku do łyżwiarzy Wilna, którzy
byli do ostatniej chwili zapewnia-
ni o przybyciu gości. Nadmienić
należy, że do chwili obecnej nie
otrzymano żadnej wiadomości
qdwoławczej i że winę całkowitą
powinien ponieść Polski Związek
Łyżwiarski, który wprowadził w
błąd organizatorów, narażając ich
na poważne koszta.

Tłumy publiczności, która
przybyła na ślizgawkę przygląda-
ły się popisom miejscowych łyż-
wiarzy. P. Mewes wykonał efe-
ktownego młynka, p. Fiszer i
Abramowicz pokazali nam szereg
ładnych figur, a p. Burhardtów-
na i Bołbot odtańczyli parę
tańców.

Ja. Nie.
———

Listy do Redakcji.
Szanowny Panie Redaktorze!

W gazecie „Dziennik Wileński”
Ne 282 została umieszczona alar-
mująca wiadomość o przejściu
maj. Kosowszczyzny, gdzie się
urodził Bohater Tadeusz Kościusz-
ko, drogą licytacją z rąk polskich
w ręce żydowskie, t. j. w nasze
posiadanie.

Współczując nad „ubolewa-
niem” „Dziennika Wileńskiego”,
możemy z zadowoleniem obecnie
zakomunikować, iż licytacja ta
nie została zatwierdzona i po-
wyższy majątek został ubroniony
przed przejściem do rąk żydow-
skich, pozostając nadal w posia-
daniu poprzednich właścicieli.

Równocześnie uważamy za po-
trzebne wyjaśnić, iż do tego cza-
su mejątek powyższy także nie
był w rękach polskich, lecz w rę-
kach obcokrajowców žy-
dów, gdyż Spółka „Zenopol", t. į.
poprzednia właścicielka, składa
się z żydów, obywateli rosyjskich,
kryjących się pod płaszczem nie-
których członków tej spółki, z wy-
bitnemi nazwiskami polskiemi,
którym się udało różnymi tryka-
mi aferzystowskiemi wydobić od
polskich obywateli około dwuch
i pół miljona złotych.

Na zasadzie Dekretu Prasowe-
go prosimy uprzejmie o umiesz-
czenie niniejszego pisma w je-
dnym z najbliższych wydań po-
czetnej Gazety W. Pana, za co
zgóry dziękujemy.

Z poważaniem
„Rabmil” Przemysł i Han-

del Leśny w Słonimie
J. Milikowski.

Aczkolwiek list powyższy nie
odpowiada przepisom prasowym,
na które powołują się jego auto-
rzy, zamieszczamy go ze względu
na interesującą treść, z zachowa-
niem stylu i ortografji. Red.

"Z POGRANICZA.
Aresztowanie instruktorów

komunistycznych.
Na odcinku granicznym Rubie-

żewicze, patrol K. O. P. zatrzymał
„dwóch podejrzanych osobników,
którzy nielegalnie przedostali się
przez granicę. Przy zatrzymanych
znaleziono instrukcje komunisty-
czne, listy polecające od K.P.Z.B,

 

Ne 299

do P.P.K. i jaczejek w Warsza-
wie i Łodzi, oraz szerokie pełno-
mocnictwa do objęcia instrukto-
rów-fachowców w organizacjach
komunistycznych w Polsce.

Obu wywrotowców skierowano
do dyspozycji władz R.

d

Zastrzelenie dwóch wielkich
dzików.

Ubiegłej nocy na odcinku gra-
nicznym Suchodowszczyzna, pa-
trol K. O. P. zauważył koło gra-
nicy sowieckiej dwie podejrzane
postacie, które skierowały się do
pobliskiego lasku polskiego.

Na wezwanie żołnierzy, taje-
mnicze postacie nie stanęły, lecz
posuwały się dalej.

Za oddalającemi się, patrol
K.O.P. oddał kilka strzałów, któ-
re zraniły śmiertelnie dwa duże
odyńce.

Okazało się, iż patrol wziął
dziki za pełzających podejrzanych
osobników. (d)

Wyłapywanie przemyt-
ników.

W pobliżu dworca osobowego
w Wilnie funkcjonarjusze wydziału
śledczego zatrzymali dwóch prze-
mytników Bielmana Z. i Liber-
sona M. z powiatu brasławskiego,
którzy do Wilna przywieźli dwa
worki rodzynek, pochodzących z
przemytu.

Rodzynki skonfiskowano, zaś
przemytników osadzono w aresz-
cie centralnym.

Na szosie Mejszagolskiej za-
trzymano włościanina Piotra Szul-
cowa, który w saniach pod sło-
mą miał ukrytą paczkę tytoniu
pochodzenia litewskiego.  Prze-
myt skonfiskowano.
W tygodniu przedświątecznym

funkcjonarjusze Brygady K.O.P.
ujęli 9 przemytników, którym
zakwestjonowano różnego towaru
na sumę 4000 zł. d
 mani wanww

| 6D ADMINISTRACJI

czas odnowić prenumeratę

na miesiąc STYCZEŃ.

„OFIARY
złożene w Administracji „Dziennika *

Wileńskiego”.

Zamiast wizyt | powinszowań świą-
tecznych i noworocznych.

Dla najbiedniejszych Marja ji Kazi-
mierz Błażejewiczowie 20 zł., Bolesław
Rekść 5 zł, Kazimierzostwo Druettowie
10 złot. |

Na Żłobek im. Maryi Adamostwo
Zawadzcy 10 złot., Mieczysław Żejmo
10 złot.

Na Macierz Szkolną Włodzimierz
Jastrzębski5zł., pułk. Młyński Kazimierz
5 zł, d-r Kazimierz Dmochowski 10 zł.,
Mieczysław Żejmo 20 zł, Jan i Aana
Bulhakowie 10 zł.

Na 2-gą Konferencję Pań Miłosier-
dzia św. Wincentego a Paulo d-r Wińcz
5 złot.

Do uznania Redakcji Wandaiia Kli-
montowicz 5 zł.

Na Bratnią Pomoc Szkoły Handlo-
wej Męskiej St. Kupców Mieczysław
Žejmo 50 zl.

Na Zakład S. S.
sław Żejmo 10 zł.

 

Salezjanek Mieczy-

Na Zakład O. O. Salezjanów. Mie- |
czysław Żejmo 10 zł.

Na ałobek Dzieciątka Jezus Mie-
czysław Żejmo 10 zł.

———

Ku uczczeniu pamięci ś. p. Stefanji
Hattowskiej — Na nędzę wyjątkową
do uznania Redakcji — składają Zyg-
muntowstwo Wołodźkowie 10 złot.,
Witold Wołodźko 10 zł.

Dla S. W. ks. Wawrzyniec Smółka
z Toporzyska 5,50. Ž

Na Żłóbek im Maryi W. N. 10 zł.
Dla najbiedniejszych W. N. 5 zł.

 

BIEJSKI  KIKENATOGRAF
Sala Miejska, ul. Ostrobram-

„ska 5

DŹWIĘKOWE KINO ' |

 

CGIJIN©
wieika 47.

 

EATR „LU X*

 

Kino «MIMOZA»
GlicażWielka Ne 25.

 

PREMJERA! Roskoszna
Szampańska komedja

dźwiękowa

Dziś! Rewelacyjny superfilm reżyserji
niezrównanego Ernesta Lubitscha

Po raz pierwszy w Wilnie! Najnowszy
przebój sezonul Pieśń miłości

 

    

 

Od dnia 30 grudnia 1930 r. do dnia 2 stycznia
1931 r. włącznie będą wyświetlane filmy:

1) Przegląd filmowy Ne 14—16 aktów 2. 2) Szalony Brzdąc kcmedja w 3
0 MATKO! W_ roll

tek seansów od g. 4. Następny program: „Brygada śmierci".

Początek seznsów o g. 4, 6, Bi 10,15.

e

 

Serce na Kotwicy
nujący zespół gwiazd ekranu. Nad program: Rewelacyjne dodatki śpiewno-dźwiękowe. Ceny miejsc od 40 groszy.

W czwartek i-go Stycznia od godziny 2-ej.

INTRYGANT

„Twe usta tak knsiły mnie”

OGŁOSZENIE.

Grunt—to
pea śmiechu,

 

Dramat miłości, łez i poświęcenia.
Po MARY CARR. Nad

aktach. Kasa czynna od g. 3 m.

 

humoru i wesołości.

Uznany przez Akademje Nauki i Sztuki za najlepsze ar-
cydzieło EMILA JANNINGSA który odgrywa rolę cara

ul.Miekiewicza Nr. 11 tel. 15-62] |Pawła |-go. W pozostałych rolach: Florence Vidor, Lewis Stone i Neil Hamilton. Oszałamiający przepych dworu
carskiego w 18-tym wieku. Początek o godz. 4-ej, w dnie świąt. o godz. 1-ej. Ceny od 40 groszy.

Romantyczne przygody pięknej księżniczki ro-
+» syjskiej z rewolucji bolszewickiej. Zycie emi-

gracji w Japonji i na zachodzie Europy. W rolach głównych Mary Paker I Alfred Abel.
KADA KIERAZTZOCET TRWA ATZ OWY FOREDROEANYGEO TNN BNS TOKIA ZPAT OSDOTLYKERSYNOPZCEY POWOD RER OU

"HALLO I! RADJOAMATORZY !!

Aktów 8.
rogram:
Poezą-

Dźwięko-
wa epo-

Fascy-
nóżki!!

WSTĄP, A PRZEKONASZ SIĘ
że najlepsze i nejteńsze towary galanteryjne posiada sklep

„JANUSZEK“
ul. $w. Jańska 6 (były lokal Frilczki)

Wielki wybór ciepłej bielizny oraz pończoch, skarpetek, rękawiczek,nici it.p.
Własna wytwórnia bielizny damskiej i męskiej. 648:

— Ależ naturalnie że
jest, proszę pana.
— Czy mógłbym pana

zapytać, czy jest to rze-
czywiście dobry likier?
— Ależ oczywiście, pa-

nie dobrodzieju! Zwiasz-
cza ostatni transport, ja+
ki otrzymaliśmy, odzna-
cza się szczególnie wy-

 

za but.
but. — Wino

Kto Spotyka Nowy Rok |
u siebie w kółku rodzinnym niech wpierw wstąpi |

K. RYMKIEWICZA Mickiewicza 9,
tam tanio kupi Staropolski Miód od zł. 2,50 gr.

Wino Krajowe deserowe od zł. 2 za

białe | czerwone od zł. 3,50 gr. za but. 0.70. —
Francuskie prawdziwe gronowe od zł. 5 za but.
— Szampan musujący wyborowy od zł. 12
za but. — Likiery, Koniaki, Romy. — Nalew-
ki najlepsze firm krajowych i

Specjalny rabat Noworoczny. _—0 o

do sklepu

gronowe Dolmackie naturalne

zagranicznych.

- —-

| ©«ów |

Do sprzedania

NA RATY
działeczki ziemi pod le-
tniska po 10 gr. kw. metr
oraz centrum z budyn-
kami przy szosie Wilno— zła. Moje uszanowanie.

Warszawa. Miejscowość
sucha, zdrowotna, wyso-
ko położona,

" sosnowemi lasami.

TTT bornym smakiem i nad-
zwyczajnym aromatem.
Ile flaszek panu dobro-
dziejowi zapako”” ć?
— Dziękuję p u bar-

dzo, ta informocją już
mi wystarcza. J jestem
właścicielem fa ryki te-
go likieru, a pan napisał
mi list, że ostatnia moja
przesyłka jest bardzo.

otoczona
Do:

Sekcja Zdrowia Magistratu m. Wilna po- raz A
> CUDOWNY daje do r ka że x dniu 3-go SG We własnym interesie unikajcie strat kupując Nowo RRACOWNIA TRUNIEŃ =a ów e AKUSTERKAPA, 1931 r. o godz. 10-tej rano w Blurze Sekcji (Ma-|AKUMULATORY,  radjoodbiorniki i sprzęt Gwara co godzina. Kościół świa- Marja LakneroPDYĘKY|  gistrat, ul. Dominikańska Ne 2), pokój Ne 4, od- na tylko w firmie: J. Drzewieckiego, ul. Tatarska 9.| tio elektryczne, telefon, mDAJĘ ES będzie się ustny przetarg na dostawę pieczywa, MICHAŁ GIRDA, Gotowe trumiy sosnowe, dębowe i do | policja na miejscu. Mają” Pottoa od godz, 9 do

* > 1 mleka, mięsa i słoniny do szpitali Miejskich i Przy- Zamkowa 20, tel. 16—28. ekshumacji i przewozu. Wszelkie dodatki ża= | tek Połuknia właściciel- 7 w. Kasztanowa p 5.
ka Rozańska lub w Wil- Zpog.

   

    

 

LAKIER
EMALJA DO
PAZNOKCI

TOLEDO

PROSIMY SIĘ PRZEKONAC
że wełny, jedwabie, tlanele oraz matetjały po- |
ścielowe, bieliźniane żyrardowskie, kołdry watowe,
koce pluszowe sprzedaje najtaniej —GŁOWIŃSK|

dne Wileńska 27.

tułku.

względnie głę Pi, ustępstwa

 

Oferty ze wskazaniem ceny jednostkowej,
od cen

należy składać do dnia 3-go stycznia

Fachowe, sumienne, wygodne i tanie łado-

rynkowych,
wanie i naprawa akumulatorów, słuchawek pogrzebów. Auta do przewożenia zwłok na

etc. —00 _prowincję. ' 494 -30

łobne. Karawany, oraz całkowite urządzenia
nie ul  10 godz.

 

Dr. Sz. Bernsztejn
I Choroby skórne, wene-

9—1 i od 4 — 8pp. 
 

Doktór B. SZYRWINDT
Choroby weneryczne,

|SKI,
646

Wydawca:ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

| LEKARZE || PRACA

pow służącej przy-
chodzącej poszuku-

ryczne i moczopłciowe je kobieta w średnim
wieku z dobremi świa-

Mickiewicza 28, m. 5. dectwami ul. Wielka 36, kowalski. Koks, drzewo
11—s0 Pośrednictwo Prac;

 

z
SZOfEr „kysz po-

skórneImoczopiciowe szukuje zajęcia. Oferty
Wielka 19, od 9—1i 3—7. pod „Szofer“ do Adm.

4231—5 „Dz. Wil."

rano.
Stejący do Przainugų winni dołączyć do EKUPNO- ę

oferty wadjum w wysokości 300 zł.
dawac ofert, oraz udzielanie wszeł- SPRZEDA |

kich informacji, uskutecznia się w Sekcji Zdrowia.

563—1 o Magistrat m. Wilna. FORTEPIAN
— firmy L. Kern z Wiednia

w doskonałym stanie do=== ANTY
- sprzedania adres, Zwie-
„ rzymec ul. Witoldowa
| d. 16 m. 1. 4601—s0

WĘGIEL
Górnośląski opałowy i

40142 szczapowe i rąbane. Do-
„stawa niezwłoczna w za

2-letnią mykanych wozach

4611—1

   

D.-H. Wilopał
Styczniowa3,tel. 18-17 łem urządzeniem przy rakowskie,

—s8 ulicy Ostrobramskiej 8.

  
PIANi

uznaniem, za trwałość
budowy i piękny ton,
konserwatorjėw lwow-
skiego, katowickiego,
bydgoskiego i innych
szkół, a również tak
wr fachowców
jak Profesora berliń-
skiego konserwator-
jum Egona, Petri, Ar-
tura Rubinszteina etc.

nis po cenach fa-
rycznych K. Dą-

browska, Wilno, ul.
Niemiecka 3, m. 6.

Z imiedo odzląpie:
nła MLECZARNIA z ca-

Wikwintne,
Niedrogo. Na 

wyna-

jęcia D
duž U

1
2 bez kuchni

Drukarnia „Dziennika Wileńskiego” uł. Mostowa 1.

binetowe, kredensy,
stoły, szafy łóżka it.d.

Mocne,

nych warunkach i na
raty. 4321—9

| Mieszkania
i pokoje

nn
POKOJE bez mebli

o 25

mu.

Od r, 1843 istnieje” | pozwo wolnego
fabryki WILENKIN | mieszkania 6-ciopo-

„Sommer- ul. Tatarska 20. kojowego z nowoczesne-
feld“, cie- MEBLE mi wygodami, do objęcia damy.
szące się jadalne, sypialne i ga-| Zaraz w pobliżu

Katedralnego i ul. Mic-
kiewicza. Zgłoszeniaz wy*
kluczeniem pośrednictwa
pod „S. B.“ ul. Mosto-
wa 4 m. 1. 4594—s1

pól umeblowany ze
światłem i opałem

do wynajęcia w pobliżu
szpitala (.S.B. Antokol
Sapieżyńska Ne 3 m.3.

dogod-

POKÓJ =
7 dor tanio ZGUBY

J47—S3 mm

z wygo-

m. 2. kodemaWojnicza,rezerw. ne

20 od godz. 4—5 w do*

 

4 piętrową kamienicę o
28 mieszkaniach sprze-

placu Adres w administracji.

 

2.—3.000 dolarów
ulokujemy zaraz na
solidną hipolekę miej-

ską
Dom H-K. „Zachęta'*
Mickiewicza 1, tel,

 

Do składu wódek wcho-
dzi jakiś pan i prosi o

ZSUBIONO ks. wojsk. pewien, specjalny gatu-
wyd. przez P. K. U. nek Ilkieru, pytając się

dami do M Sie- — Postawy na imię Ni- naprzód, czy ten gatu-
znajduje

4599- sQ 1893 r. un. się. 7073—s0 składzie. ss

Redaktor odpowiedzialny: JERZY CIESZEWSKI,|

Zamkowa 18 m.

704—s0 DRU-

KARNIA ć
1 INTROLIGA-

TORNIA

„DZIEKKIKA
WILEŃSKIEGO"
WILKO, UI.Mo-
stowa Ni 1

Podział rodzinny.

J
4608

 

Telefon 12 - 44.

9—05. 385—sQ PRZYJMUJE

2 WSZELKIE

ROBOTY

w zakres dru-
karstwa

1 Introligator-
stwa wcho-

dzące.

Spryciarz.

się na

d-r'

  

|
|

    

  

5

   


