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7 Obywatelka ziemi Mińskiej
zmarła w Wilnie w dniu 20 b.m po długich i ciężkich cierpieniach opa-

trzona S.S. Sakramentami 7)
Nabożeństwo żałobne w kościele po-Bernardyńskim odbędzie się kgg

w sobotę o godz. 1l rano poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzu Ber- FR
nardyńskim.

Q smutnym tym obrządku zawiadamia

   
Brat I Rodzina.

INTROLIGATORNIA
„DZIENNIKA WILEŃSKIEGO"
MOSTOWA Nr. 1. TELEFON Nr. 1244

OPRAWY KSIĄŻEK, ROCZNIKÓW,
KSIĄG BUCHALTERYJNYCH
|INNE ROBOTY. WYKONANIE
STARANNE. CENY PRZYSTĘPNE

OTWARTA OD 28-ej DO 4-ej POP.

Podziękowanie.
Siostrze Miłosierdzia Annie

Druhalowej, która w ciągu prawie
2«ch lat pielęgnowaia b. p. męża
mego aż do dnia Jego śmierci, za
troskliwą opieke, umiejętne i nad-
wyraz cierpliwe obchodzenie się
z chorym, składam tą drogą naj-
serdeczniejsze podziękowanie.

Elźbieta Bunimowiczowa.

 

 

 

Konferencja Zaleskiego z Piłsudskim.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Minister Spraw Zagranicznych Zaleski przyjęty
został przez ministra spraw wojskowych p. Piłsudskiego na dłuższej
konferencji w związku z trudnościami, jakie wynikły w Berlinie
w rokowaniach polsko-niemieckich.

Pogłoski © wizycie prezydenta Łotwy
w Polsce.

(Telefonem od własnego korespondanta).

WARSZAWA. W prasie amerykańskiej pojawiła się pogłoska,
że na wiosnę ma przyjechać do Polski prezydent Łotwy Zemgals.
W takim razie Prezydent Rzeczypospolitej p. Mościcki w lecie
oddałby równocześnie dwie rewizyty w Rydze i Tallinie. *

Arcybiskupi prawosławni u ministra
Oświaty.

(Telefonem od własnego korespondenta).

.. WARSZAWA. Minister W. R. i O. P. Czerwiński przyjął arcy-
biskupów prawosławnych Teodozjusza z Wilna i Aleksandra z Pińska
w sprawach cerkiewnych.

Przygotowania komunistów polskich

 

       
   

 

do wystąpień.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Moskiewska prasa ogłasza sprawozdanie z konfe-
rencji polskiej partji komunistycznej w Berlinie. Kongres domagał
się urządzenia w kwietniu w 10 rocznicę wojny polsko-bolszewickiej
kampanji w obronie Z. S. R.S. i natężenia propagandy wśród wojska.

Specjalna uwaga zwrócona ma być na bezrobotnych.
wiono doprowadzić do strajku

Postano-
jednodniowego i demonstracji,

<o miałoby być wstępem do dyktatury proletarjatu.

Obcy o Polsce.
Pismo angielskie o znaczeniu gospodarczem Polski.

LONDYN, 20. 2. (Pat). „Daily
Telegraph” w jednym z ostatnich
numerów poświęca całą stronę
Polsce. Autor artykułu zwraca u-
wagę na ogromny rozwój Polski
po wojnie, pomimo piętrzących
się trudności. Port w Gdyni mo-
że służyć za przykład żywotności,
dobrej organizacji i dążenia do
dorównania Europie w możliwie
najkrótszym czasie. W dalszym
ciągu podkreślane jest znaczenie
położenia Polski na skrzyżowa-
"niu dróg, wiodących od zachodu
Europy na wschódiodmorza Bał-

tyckiegó do Czarnego. Znaczną
część artykułu poświęcono sytu-
acji przemysłu polskiego, pod-
kreślając jego dźwignięcie się po
wojnie i wzrastające znaczenie
na rynku międzynarodowym. W
zakończeniu artykułu autor zaz-
nacza, jak ciekawym krajem jest
Polska dla turystów, których co-
raz więcej udaje się do Polski na
pobyt w celu zwiedzenia kraju
lub leczeniasię w polskich uzdro-
wiskach. Artykuł uzupełniają wi-
doki Warszawy oraz ogłoszenia
szeregu firm polskich.

Niemiec o rozwoju polskości na Kresach
Zachodnich.

BERLIN, 20.2. (Pat.) Na posie-
dzeniu zarządu głównego związku
niemieckich stowarzyszeń  prze-
mysłowców, właściciel ziemski
z okolicy Leszna, w Poznańskiem,
dr. Schubert, wspominając o pol-
„sko-niemieckich rokowaniach han-
dlowych, zaznaczył, że wobec
tendencji przeniysłu polskiego do
amowystarczalności, zawarcie u-

"mowy handlowej z Polską napot-
ka jeszcze prawdopodobnie na
"znaczne trudności. Polska, mimo
obecnego kryzysu gospodarczego,
kroczy szybko naprzód i będzie
stanowiła w przyszłości dla prze-
mysłu niemieckiego, zwłaszcza
dlą eksportu maszyn z Niemiec
korzystny rynek zbytu. Przecho-
dząc do sprawy kryzysu rolnictwa

wschodnio-niemieckiego, p. Schu-
ber wskazał na niezwykły postęp,
jaki poczyniła w ostatnim czasie
kolonizacja polska na pograniczu
polsko-niemieckiem i przeciwsta-
wił temu postępowi upadek
wschodniego pogranicza Rzeszy.
Na wschodzie Niemiec wzrasta
wyludnienie, gdy równocześnie
ze strony Polski zaznacza się
niebywały wzrost ludności. Jeżeli
Niemcom nie uda się stworzyć
podstaw istnienia dla ludności
wschodnich obszarów, to pewne-
go dnia staną one wobec faktu,
iż problem korytarza rozstrzy-
gnięty zostanie ostatecznie na
korzyść Polski i że w najbliższej
przyszłości wypłynie na powierz-
chnię zagadnienie granicy Odry.

Słowacy nie biorą udziału w narodowem
święcie czeskiem.

PRAGA, 20.2. (Pat.) W dniu
20 b. m. odbędzie się uroczystość
10-lecie konstytucji czechoslo-
wackiej. Klub poselski i senator-
ski słowackiego stronnictwa ludo-
wego postanowił nie brać udziału

w tych uroczystościach, motywu-
jąc krok swój tem, że umowa
między Czechosłowacją a >lowa-
kami, gwarantująca  Słowakom
autonomję, nie została dotych-
czas wcielona do konstytucji.

Mostowa 1.:

od g. 9—5,

codziennie,

 

BERLIN. 20.2. (Pat.). Półurzę-
dowo donoszą, że berlińskie ko-
ła polityczne wyrażają zadowole-
nie z powziętej dzisiaj przez ga-
binet Rzeszy uchwały, która oz-
nacza utrzymanie łączności po-
litycznej pomiędzy umową
warszawską a pianem Younga.
Koła polityczne wskazują na to,
że w ten sposób dało się usunąć
niebezpieczeństwo odroczenia ter-
minu wejścia w życie całego
kompleksu umów haskich, a po-
zatem zapewnić żywiołowi nie-
mieckiemu w Polsce ochronę
przynajmniej w granicach możli-
wych do osiągnięcia. Na szcze-
gólną uwagę zasługuje przytem
kwestja, czy możliwe będzie prze-
prowadzenie umowy haskiej w
Reichstagu przy zachowaniu iun-
cłim z umową warszawską. Przed
kilku dniami—podkreśla komuni-
kat—zarysowały się w niemiec-
kiej partji ludowej i w centrum
tendencje przeciwko utrzymaniu
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Umowa warszawska a plan Younga.
Lączność polityczna między temi dwoma aktami ma być za-

chowana.

wspomnianej łączności. W mię-
dzyczasie kontakt,  nawiązany
przez rząd z obradującemi obec-
nie nad sprawą haską komisjami,
spowodował ponowną zmianę
poglądów. Wedle przypuszczeń
berlińskich kół politycznych, ga-
binet Rzeszy w każdym razie
upewnił się co do tego, że U-
kład z Polską mimo utrzyma-
nia iunctim uzyska większość
w Reichstagu.
4) W końcu komunikat wskazuje,
że koła poinformowane katego-
rycznie zaprzeczają informacjom
o podjęciu w Paryżu i Warsza-
wie kroków doplomatycznych w
sprawie usunięcia iun*tim. Nie-
mieckie koła polityczne wskazują,
że gabinet Rzeszy nie mógł po-
wziąć innej decyzji zarówno ze
względów rzeczowych, jak i ze
wzglęgów na dotychczasowe sta-
nowisko rządu Rzeszy w tej
sprawie.

Konferencja w sprawie rozejmu celnego.
Pesymistyczne przewidywania.

GENEWA, 20.2. (Pat). Na dzi-
siejszem zebraniu konferencji w
sprawie rozejmu celnego prowa-

„ dzono w dalszym ciągu ogólną
dyskusję. Nastrój wśród kół kon-
ferencji jest bardzo pesymistycz-
ny z tego powodu, że liczne de-
legacje zachowują względem pro-
jektowanej umowy stanowisko
odmowne, a tego rodzaju umo-

wa nie może być urzeczywistnio-
na bez udziału wszystkich więk-
szych państw Europy. W ogólnej
dyskusji w sprawie rozejmu za-
bierali dziś głos delegaci Portu-
galji, Holandji, Luksemburgu, E-
stonji i Węgier, wypowiadając
się zasadniczo za zawarciem mię-
dzynarodowego porozumienia.

PRZESILENIE WE FRANCJI.
Chautemps tworzy nowy rząd.

PARYŻ, 20.2. (Pat). Chautemps,
prezes stronnictwa radykalno-so-

cjalistycznego, który otrzymał

misję utworzenia gabinetu, ma

złożyć prezydentowi  Deoumer-

gue'owi ostateczną odpowiedź o

godz. 18.30. Opuszczając pałac

Elizejski, Chautemps oświadczył,

że rozpocznie natychmiast odpo-

wiednie narady w celu zrealizo-

wania unji republikańskiej dokoła

programu rządu demokratyczne-

go, ogólno narodowego. Chau-

temps dodał, że jest ostatecznie

zdecydowany doprowadzić do

pomyślnego wyniku powierzone

mu zadanie.
PARYŻ, 20.2 (Pat). Chautemps

zwrócił się już do p. Tardieu,
proponując mu współpracę, przy-
czem położył nacisk na  donio-
słość jego dalszego osobistego
kierownictwa delegacją francuską
w Londynie.

PARYZ, 20.2. (Pat). W czasie
narady z Tardieu Chautemps za-
ofiarował mu tekę ministerstwa
marynarki oraz wiceprezesurę ra-
dy ministrów, co umożliwiłoby
kierowanie w dalszym ciągu pra-
cami delegacji francuskiej w Lon-
dynie. Tardieu nie odmówił ka-
tegorycznie, lecz poczynił liczne
zastrzeżenia. Chautemps złożył
również wizytę Briandowi, które-
mu zaproponował tekę spraw za-
granicznych. Jak się zdaje, Briand
nie odmówi przyjęcia teki i zde-
cydował nawet udać się do Tar-
dieu celem przedstawienia mu
ważności sprawy utrzymania jed-
ności przewodnictwa nad delegacją
londyńską.

PARYŻ, 20.2. (Pat.) Chautemps
przyjął ostatecznie misję utwo-
rzenia gabinetu. Wobec przedsta-
wicieli prasy oświadczył on, iż
Briand wyraził zgodę na współ-
pracę w jego gabinecie, Tardieu
natomiast odmówił tej współpracy.

Uniewinnienie posła Szapiela.
WARSZAWA, 20.2. (Pat.) Sąd

apelacyjny rozpatrywał dziś spra-
wę przeciwko byłemu  posłowi
Szapielowi (Niezależna  partja
chłopska), który skazany był przez
wileński sąd okręgowy na 6 lat
ciężkiego więzienia za akcję anty-
państwową. Wyrok, zatwierdzony
przez wileński sąd apelacyjny,
został następnie jednak skaso-
wany przez Sąd Najwyższy, który
przekazał sprawę do ponownego

Irodne wiadomości!
Nowy biskup prawosławny.

WARSZAWA, 20.2. (Pat.) —
P. minister wyznań religijnychi
oświecenia publicznego dr. Sła-
womir Czerwiński przyjął dziś na
audjencji metropolitę. Djonizego.
Między innemi sprawami prawo-
sławnemi p. minister poruszył
aktualność obsadzenia  djecezji
wołyńskiej przez stałego ordyna-
rjusza. P. minister przyznał, że
konieczność takiej djecezji dziś
najzupełniej dojrzała i będzie
słusznem uwzględnieniem życzeń
ludności prawosławnej, pragnącej
już oddawna mieć swego bisku-
ba na miejscu, a nie, jak do-
tychczas, w Warszawie. Kwestja
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„Najlepiej oszczędza ten, kto kupuje
dobry krajowy towar i nie przepłaca*.

Polska Składnica Galanteryjna
, WYTWÓRNIA POŃCZOCH, SKARPETEK i RĘKAWICZEK

FRANCISZEK FRLICZKA
Wilno, ul. Zamkowa 9, róg Skopówki. — Telefon 56—45.

„ Najtańszeźrodłokupna nici, pojczoch skarpetek i bielizny.

rozpatrzenia. Wileński sąd apela-
cyjny jednak po raz drugi za-
twierdził wyrok, skazując posła
Szapiela na 6 lat. Obrona więc
ponownie odwoła się do Sądu.
Najwyższego, który wyrok skazu-
jacy skasował, ale tym razem
przekazał sprawę warszawskiemu
sądowi apelacyjnemu. Tu wyrok
sądu okręgowego uległ uchyleniu
i poseł Szapiel został uniewin-
niony.

Artyści polscy w Rydze.

RYGA, 20.2. (Pat.) — W dniu
wczorajszym w łotewskim teatrze
narodowym odbyła się premjera
sztuki Szaniawskiego „Adwokat
i róże”. dztuka została wyreżyse-
rowana przez dyr. Zelwerowicza,
któremu przepełniona widownia
zgotowała gorącą owację, a dy-
rektor teatru Berdin w diuższem
przemówieniu podziękował za po-
niesione trudy, ofiarując wieniec
laurowy. Na przedstawieniu był
obecny prezydent państwa oraz
przedstawiciele rządu i sejmu.

W dniu dzisiejszym, w teatrze
polskim przy przepełnionej sali
została odegrana sztuka Szaniaw-
skiego „Papierowy Kochanek”.
W sztuce, reżyserowanej przez
siebie samego, bierze udział dyr.
Zelwerowicz.

ma ©

K
U

PRENUMERATA: miesięczna 4zł., z odnoszeniem i przesylką pocztową Zi. 4gr.63,
za gianicę 8 zi.

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem 6 łam 35 gr., w tekście 48 gr., za
tekstem 10 łam. 10 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej,
zagraniczne o 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe, skcmplikowane i z zastrzeże-
niem miejsca o 25 proc. drożej. Administracja nie bierze odpowiedzialności za

ałoszeń. Konto czekowe w P. K. O. Ne 80187.
r

PROTEST
Związku Organizacyj Wojskowych wojew.
Wileńńsk. w sprawie interpretowania przez
prokuraturę znaczenia powstania 1863 r.

Związek Organizacyj Wojskowych w Wilnie, ze zdziwie-
niem i szczerą przykrością dowiedział się o niezwyklem

interpretowaniu, na gruncie Sądu Najwyższego, prawnego
znaczenia powstania r. 1863.

Uważając, iż podobne prawnicze sofizmaty, konsekwen-

tnie posunięte dalej, mogą doprowadzić do potępienia każ-
dego czynu zbrojnego Narodu polskiego, broniącego swej
wolności, oraz do skonstatowania „nielegalności* istnienia

Rzeczypospolitej, Z. O. W. z oburzeniem odrzuca kazuisty-

czne rozważania niektórych prawników.

Zrzeszeni w szeregach Z. O. W. rezerwiści, byli woj-
skowi, po większej części uczestnicy walk o niepodległość

Ojczyzny, pragnący być spadkobiercami idei 1863 r., i znaj-

dujący się na ziemi, która szczególnie się krwawiła pod rzą-

dami Murawjewa-Wieszatiela, uważają, iż najwyższem pra-

wem ludzkiem, jest niezłomna wola Narodu, największem

dobrem—Wolność, najwymowniejszym argumentem zbrojna

dłoń żołnierza, walczącego w obronie Ojczyzny.
Tkwiąca głęboko w społeczeństwie armja rezerwowa,

stojąc u straży bezpieczeństwa i godności Narodu, na każdy

prężny zamach wrogów odpowie niezwłocznie zbrojnem po-

gotowiem, — na każdą próbę zerwania ze świetnemi trady-

cjami przeszłości i lekceważenia najszlachetniejszych uczuć
narodowych — zdecydowanym protestem.

Tem się tłomaczy głos obecny.
". Związek Organizacyj Wojskowych w Wilnie.

Związek Oficerów Emerytów.

Związek Oficerów Rezerwy.

Związek Podoficerów Rezerwy.

Związek Legjonistów.
Związek Halierczyków.

Stowarzyszenie Rezerwistów i b.Wojskowych.
Legja Inwalidów W. P.

Z sejmu.
Komisja Spraw Zagranicznych.

 

"różnych państw i

WARSZAWA, 20.2. (Pat). Sej-
mowa komisja spraw zagranicz-
nych pod przewodnictwem wice-
prezesa pos. Niedziałkowskiego
przystąpiła na dzisiejszem posie-
dzeniu w obecności min. Zales-
skiego do dyskusji nad exposć
p. ministra.

Pos. Stroński (Kl. Nar.) oświad-
cza, że klub jego w swojem
oświadczeniu stwierdził, że panu-
je niepokój z powodu wyników
naszej polityki zagranicznej i że
okres rządów lat ostatnich nie
był dla wzmocnienia naszej sytu-
acji zagranicą pomyślny. Stano-
wisko to mówca motywuje mię-
dzy innemi następującemi wzglę-
dami: że Gdańsk dopuszczono do
podpisania paktu Kelloga i paktu
Litwinowa i w ten sposób ułat-
wiono wolnemu miastu dalsze
starania o traktowanie go jako
samodzielne państwo, gdy lud-
ność polska nie otrzymała należ-
nych praw, że Litwa pozostaje
nadal pod wpływami Niemiec i
stosunki jej z Polską nie uległy
poprawie, że sprawa rozmów z
Sowietami na temat paktu o nie-
agresji utknęła, że konkordat Wa-
tykanu z Rzeszą niemiecką nie
zabezpiecza polskiej mniejszości
katolickiej, że po oświadczeniu
ze strony rządu, iż kwestja ewa-
kuacji Nadrenji będzie załatwiona
korzystnie, nie zostaliśmy do-
puszczeni do obrad w Hadzei
nie uzyskaliśmy nic dla bezpie-
czeństwa Polski, że stosunek do
Niemiec nie łagodnieje, a prze-
ciwnie zaostrza się, że stanowi-
sko Younga, iż okupacja Nad-
renji była tylko rękojmią dla od-
szkodowań, a nie dla bezpieczeń-
stwa, powinno było wywołać ze
strony Polski odmienne objaś-
nienie.

Pos. Loewenhertz (BB) podno-
si znaczenie zagadnień gospo-
darczych, które są podstawą sto-
sunków międzynarodowych. W
sprawie  urmnowy  likwidacyjnej
polsko-niemieckiej zadecyduje o
jej ratyfikacjj Sejm i obecnie
oświadczenie w tej mierze było-
by przedwczesnem. Jednak dziś
można zaznaczyć, że nakłada ona
duże ciężary na Polskę. Porusza-
jąc kwestję Międzynarodowego
Banku Reparacyjnego, mówca
podniósł olbrzymi wpływ tej in-
stytucji na stosunki gospodarcze

podkreślił, że
jest rzeczą waźną i konieczną za-

pewnienie sobie poważnego miej-
sca w tej instytucji przez Polskę.
Omawiając stosunek Polski do
Francji, mówca podniósł, iż ści-
sły sojusz i przyjaźń obu tych
państw stanowi kamień węgielny
bezpieczeństwa pokoju w Euro-
pie.

Następnie mówca omawia sze-
rzej kwestje, związane z polityką
mniejszościową. Mówca twierdzi,
że sprawiedliwe załatwienie pro-
blemów mniejszościowych jest
jednem z najważniejszych i naj-
istotniejszych zadań państwa pol-
skiego, a także jego dziejową
misją.

Mówca stwierdza, że klub BB.
popiera całkowicie zasady i apro-
buje metody, jakie stosował min.
spraw zagranicznych.

Następny mówca pos. Gra-
liński (Wyzw.) oświadczył między
innemi co następuje: Kompleks
umów, dotyczących likwidacji
powojennych stosunków w Euro-
pie, stanowi w chwili obecnej
przedmiot rozważań parlamentu
niemieckiego. Z dotychczasowych
wiadomości o tej debacie wy-
wnioskować należy, że demokra-
cja niemiecka wkracza na nie-
bezpieczne tory. Mówimy o złu-
dzeniach, jakie panują, a w każ-
dym razie są głoszone co do
możliwości pokojowej rewizji na-
szych granic zachodnich. Jako
zdecydowany zwolennik zbliżenia
politycznego i gospodarczego po-
między Polską a Niemcami, prze-
strzec muszę naszych kolegów z
parlamentu niemieckiego, że tego
rodzaju stanowisko, jakie zajmo-
wali w czasie ostatnich parlamen-
tarnych debat, złą wyświadczy
przysługę nietylko dziełu zbliże-
nia polsko-niemieckiego, ale rów-
nież sprawie pokoju Europy.

Niema an w narodzie pol-
skim nikogo, dla kogo: istniałaby
kwestja naszych granic. O żadnej
na len temat dyskusji mowy być
nie może. Złą przysługą rozbro-
jeniu moralnemu i zwiększeniu
ogólnego bezpieczeństwa wy-
świadcza ten kto w chwili likwi-
dacji skutków wojny kwestjonuje
stan terytorjalny posiadania swe-
go sąsiada, stan oparty na bez-
względnie słusznej zasadzie pra-
wa narodu samostanowienia o
sobie.

Dalszą dyskusję odłożono do
następnego posiedzenia, które
wyznaczono na środę 26 b. m.
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„Balityka. Watykanu wołet
Raji sowiecki,

Orędzie Ojca św. w sprawie

prześladowania Kościoła w Rosji,

odbiło się bardzo głośnem echem

w prasie całego świata, z czego

należy wnosić, jak wielkie zna-

czenie polityczne posiadało wy-

stąpienie Stolicy Apostolskiej.

Nie chcemy przez to twier-

dzić, iż Papież, pisząc znany list

swój, miał względzie inne,

świeckie cele, prócz obrony Ko-

ścioła Chrystusowego, prześlado-

wanego w bestjalski sposób przez

czerwonych władców Rosji. Aliści

na naszym świecie duch i mate-

rja są z sobą ściśle i nierozerwal-

nie zrośniete, sprawy świeckie za-

ziębtają się z duchownymi, tak że

 

na

nie sposób poruszyć chociażby

jednego kółka, by cały mecha-

nizm w ruch nie wprowadzić.

Stąd ta nadzwyczajna ostrożność,

z jaką Stolica Fpostolska waży i

odmierza każdy swój krok, każde

siowo i wystąpienie, wiedząc, jak

daleko sięgające pociąga za sobą

skutki.

Jakkolwiek bolszewizm panuje

w Rosji już od 12-tu lat, jakkol-

wiek od samego początku wystę-

powa! on wrogo przeciwko Ko-

ściołowi, przecie dziś dopiero Sto-

lica Fipostalska zdobyła się

czyn, który nazwać można „spa-

leniem mostów*, który wszelkie

porozumienie z rządem sowie-

ckim na przyszłość wyklucza.

na

Stanowisko Stolicy  Apostol-
skiej wobec sowietów nie zawsze

było tak bezwzględnie negacyjne.

Pamiętnem jest spotkanie pod-

czas konferencji genewskiej arcy-

biskupa Medjolanu z przedstawi-

cielem Rosji, Cziczerinem, na krą-

żowniku „Dante”, gdzie wymie-

niono nawet przyjazne debaty.

Śród bezwzględnych wrogów

bolszewizmu spotkanie owo wy-

wołało podonczas wielkie rozgo-

ryczenie..., a jednak... nie pozo-

stało ono bez skutków i oto (rzec

można) dla Rosji przedewszyst-

kiem, wogóle zaś dla całej ludz-

kości wielce błogosławionych.

Dopiero obecnie prasa zagra- ,

niczna zwróciła uwagę na fakt,

dotąd zapoznawany, że prawie

bezpośrednio po owem spotkaniu

między arcybiskupem Medjolanu

a Cziczerinem, rozpoczął się w

Rosji nowy kurs gospodarczo-

polityczny, tak zw. Nep. Zasługę

tego przypisywano Leninowi —

pod czyim wpływem jednak Le-

nin zdecydował się na tak sta-

nowczy zwrot, który stał w ra-

żącej sprzeczności z całą jego

poprzednią działalnością, który

jednak mógł przynieść Rosji go-

spodarcze, a później i moralne

odrodzenie, o ile konsekwentnie

do końca zostałby przeprowa-
dzony?

Nie twierdzimy kategorycznie,

że pomiędzy konferencją Czicze-

rina z wysokim dostojnikiem ko-

ścioła a wprowadzeniem nowego

kursu w Rosji istniał ścisły przy-

czynowy związek... może to był

tylko zwykły zbieg okoliczności,

faktem jednak jest, że nawiązany

podówczas stosunek posiadał

znacznie więcej niżeli chwilowe,

a to dzięki mądrej polityce Wa-

tykanu, który uzyskawszy za po-

średnictwem Cziczerina odpowied-

nie pozwolenie i gwarancje  roz-

począł pod onczas w Rosji wspa-

niałe dzieło charytatywne, dokar-

miania około 150 tysięcy dzieci,

skazanych na śmierć głodową.

Że prowadząc na wielką skalę
akcję dobroczynną, Stolica Apo-

stolska przez swych  przedstawi-

cieli o. Walsha oraz biskupa d*
Harbigny starała się na ogół kojąco

wpływać na stosunki wewnetrz-

ne w Rosji, starając się prze*

dewszystkiem polepszyć  sytu-

ację ludności katolickiej — jest

rzeczą zupełnie zrozumiałą.

Stolica Apostolska nie miesza

się wprawdzie do spraw wew-

nętrznych, politycznych państw

poszczególnych; obojętnem jest

dla niej, czy dane państwo jest

republiką lub monarchją, czy pa-

nuje tam Mikołaj czy Lenin. Na-

tomiast nie może być obojętnym

system rządów, stojący w

sprzeczności z prawami Boskiemi

i przyrodzonemi ludzkiemi. To też

prawdopodobnem jest, że godząc

się nawiązać stosunki z przedsta-

wicielami Sowietów, Stolica Apo-

stolska łagodnie, stopniowo wy-

wierała swój wpływ, celem przy-

wrócenia ludowi ' rosyjskiemu

DOZKZKATEBE

2 prasy.
Rolnicy a Str. Nar.

Nowy tygodnik „Na Dobie“,
wydawany przez p. A. Dziaczkow-
skiego, redaktora naczelnego
„Dnia Polskiego” niemal do koń-
ca r. ub., rozpisał ankietę o sta-
nie rzeczy w rolnictwie, o przy-
czynach, o środkach zaradczych,
wreszcie o tem, czy potrzebne
jest stronnictwo polityczne jako
polityczne przedstawicielstwo ro|-
ników.

W odpowiedzi swej na tę an-
kietę p. Stanisław Kowerski (nr.7
z 16-go b. m.) po dokładnem roz-
ważeniu ciężkiego stańu rzeczy,
wymienieniu przyczyn (1.$wojna,
2. prawodawstwo dodatkowe, 3.
rząd pomajowy) oraz wskazaniu
w 15-tu punktach głównych spo-
sobów zaradczych, kończy tak:

— „Cudów niema. Nikt nam nie po-
może i tylko sami-dźwignąć się może-
my ogólną oszczędnością i pracą. Wszel-
kich ingerencyj dzisiejszego rządu się
obawiam, bo ci niedorośli do swoich
stanowisk ludzie tylko szkodę wyrżą-
dzić rolnikom potrafią. lm mniej rząd
wtrącać się będzie w nieswoje rzeczy,
tem prędzej kraj się dźwignie.

Ko do Stronnictwa Rolniczego, to
to rzecz nie do przeprowadzenia
ejszych czasach. Ono mas nie

pociągnie. Jedyny sposób to sline
wejście rolników do istniejącego da-
wno Stronnictwa Narodowego, które
coraz ma więcej wpływów, które
wcześniej czy póżniej do rządów
dojść musi, i im wcześniej dojdzie,
tem prędzej rolnicy poprawy swoich
interesów spodziewać się mogą.
Wiem, że to w tej ankiecie będzie nie-
popularne, ale że zawsze piszę otwar-
cie, co myślę, więc i teraz nie zmie-

niam swego systemu. Stronnictwo Na-
rodowa jest jedynem poważnem
stronnictwem prawicowem, boć prze-
cie rzekomych konserwatystów na
serjo traktować nie można. Zawaii
się to razem z sanacją, a najwyżej wy-
trzyma dotąd, dopóki rządzić będzie
mógł Marszałek.

Wszedłszy mocno zwartą ławą
do Stronnictwtwa Narodowego, mo-
żna swoje postulaty przeprowadzać,
tem więcej, źe Stronnictwo same je
wysuwe i tego kontaktu szuka.

Zamieszczenie tego zdania w
pismie, które nie jest żadną ni-
rią związane ze Stron. Nar., jako
poglądu jednego z wybitnych rol-
ników, jest godne uwagi, a nie-
dawny Zjazd Rolniczy, urządzony
przez Sekcję Rolną Str. Nar.,
świadczy, że pogląd ten nie jest
odosobniony i ma poważne opar-
cie w polityce rolniczej Str.
Nar.

jest
w dzi

 

 

 

Bizantynizm.
Pisma obozu rządowego nie-

mał codziennie dają od trzech i
pół lat z górą niebywałe w in-
nych krajach pokazy służalczoś-
ci i bezwstydnej przewrotności ro-
zumowania, których nowem i
godnem zapamiętania  Świadec-
twem mogą być uwagi „Kurj.
Czerw.“ (nr. 39) na naczelnem
miejscu przeciw Marszałkowi Sej-
mu, po ogłoszeniu sprawozdania
p. min. Piłsudskiego o zajšciach
z 3l-go października 1929 r. w
Sejmie. i

C6ž się okazuje? Ze jedynym
Sprawcą zajść był... Marszałek
Sejmu. Czyta się tam:

„—Marsz. Piłsudski wykazuje, że
jedynym czynnym w tej scenie boha-
terem był sam gospodarz gmachu sej-
mowego, p. Ignacy Daszyński, a raczej
jego rozigrane nerwy, które kazały mu
naprzód podwoić liczbę oficerów,
kojnie stojących w przedsionku, a po-
ter: uzbroić ich w bagnety, karabiny i
rewolwery.

Z pisma Marszałka Piłsudskiego wy-
nika niezbicie, że jedynym arsenałem,
z którego oficerowie ci mogli tak grož-
ną broń dobyć, była.. wyobraźnia go-
spodarza Sejmu.

Ona też, ta rozhuśtana i niczem nie
kontrolowana wyobraźnia, spłatała sta-
remu parlamentarzyście drugiego figla,
o wiele od pierwszego ziošliwszego:
kazała mu, depcąc powagę marszałka
Sejmu polskiego, zabawić się w rozka-
zodawstwo wobec wojska.

A przecież któż, jeśli nie marsza-
łek Sejmu, drugi po Prezydencie Rze-
czypospolitej dostojnik w Państwie, po-
winienby bardziej poczuwać się do te-
go, aby być strażnikiem prawa i kon-
stytucji, która władzę nad wojskiem
składa w ręce dowódców, według okre-
ślonej uszeregowanych hierarchji?

 

 

Czyźby pan Daszyński w przystępie
rozdwojenia osobowości, pomylił swą
laskę marszalkowską z buławą Mar-
szałka?

Czyżby zapomniał o paragrafach
karnych, które najwyżaj postawionym
dostojnikom cywilnym zabraniają pod
rygorem surowej „odpowiedzialności się-
gać po dowództwo nad jakąkolwiek
cząstką armji polskiej?

Tego wystąpienia dziennikar-
skiego, nawiązanego zresztą do
t. zw. sprawozdania p. min. Pił-

sudskiego, powinni się uczyć w
szkołach dziennikarskich na pa-
mięć, jako dowodu, do czego
można dojść w  przewrotności.
Wszystko tylko wyobraźnia Mar-
szałka Sejmu! Oficerów nie było,
broni nie było, Marszałek nie ma
prawa i obowiązku „czuwania nad
iadem w gmachu sejmowym,
przywłaszcza sobie prawa...Ędo-
wódcy, gwałci... kodeks karny.
Dlaczego tylko tyle? Dlaczego po-
prostu nie stwierdzić, że Marsz.
Daszyński napadł w pojedynkę
na przechodzącą zdala od Sejmu
grupę bezbronnych oficerów, znie-
wolił ich do posłuchu, objął nad
nimi dowództwo i dokonał z tym
hufcem szeregu gwałtów, ciężko
karanych wedle kodeksu karnego?
Byłoby przynajmniej wyraźnie.

Tej samej sprawie poświęca
też artykuł sanacyjny „Dziennik
Poznański”.

Oto próbka stylu:
„P. Daszyński może sobie jak żaba

nadęta rechołać w Sejmie, może otrzy-
mywać listy gratulacyjne czy kondolen-
cyjne z Polski i zagranicy od histery-
ków czy błaznowatych przedstawicieli
międzynarodowej socjaldemokracji mo-
że wzbudzić podziw czy współczucie
wśród Trąmpczyńskich i Witosów, Kor-
fantych i Dąbskich, ale fakt pozostanie

 

  
że znalazł się dzisiaj pod pręgierze
Kiamiesz — mówi mu rszałek Pił-
sudski — kłamiesz i kłam powta-

 

rzają jak echo wszyscy nie zarażeni
trądem partyjnictwa obywatele Rzeczy-
pospolitej”.

Nie należymy do obozu poli-
tycznego p. marsz. Daszyńskiego,
który zapewne naszej obrony nie
potrzebuje. Jedno tylko stwier-
dzić możemy, że podobny kar-
czemny styl ubliżać może jedy-
nie temu, który się nim  posłu-
guje. I to w jakim celu? By się
przypodobać pewnym osobistoś-
ciom, które stył taki wprowadziły
do naszego życia politycznego?
Możemy zapewnić „Dzien. Pozn.”,
że pod tym względem niedorów-
na sweimu mistrzowi.
W sprawie czy oficerowie byli

istotnie uzbrojeni, lub nie — wy-

 

powiada się „Głos Narodu" na-
stępująco:

P. Daszyński mówiąc, że „pod ba-
nie otworzy Sejmu" — użył

niewątpliwie zwrotu figuralnego. Cho-
dziło mu o przenośnię, o historyczne
„bon mot*. Jest leciutka przesada.
Obecny marszałęk Sejmu jest przyzwy-
czajony do niej. Wszak to nie kto inny,
a on sam napisał nie tak dawno książkę
p. t« „O wielkim człowieku w Polsce".

Jest to książka 0... marsz. Piłsudskim.
Pomijając juź treść ksiąźki — czyż w
samym tytule nie mieści się oczywista
i rażąca przesada? Ale wtedy nikt nie
robił z tego autorowi wyrzutów.

Dziś zaś irytują się ludzie, gdy się
użyje delikatnej poetyckiej niemal me-
tafory, nazywając szable bagnetami!...

Niema radości życia

w Polsce.

„ABC” drukuje rozmowę z
pewnym ziemianiniem, który cha-
rakterystykę stosunków wiejskich

gnetami

zaczyna od tych znamiennych
słów: „Niema radości życia w
Polsce”. Dalej opisuje katastro-
falne położenie wsi pod wzglę-
dem materjalnym, nareszcie zaś
ohydny wprost stosunek, jaki w
dobie sanacji zapanował pomię-
dzy ludnością a władzami.

-— A ta atmosfera policyjna! Prze-
cież dziś każdy starosta lub referent
zagląda ci niemal do garnka. Skrzywisz
się na jakiegoś dygnitarza, krytycznie
ocenisz jego mowę lub odezwanie, już
cię ogłaszają za nieprawomyślnego,ota
czają „aniołami opiekunami”, i zaczy-
nają szykanować na każdym kroku, A
te śkładki na różne pisma, organizacje
sanacyjne czy porządkowe?  Sprobój
nie zapłacić!

— Moj kochanyl Dzis doszło do te-
go że p. starosta wystawia tobie i two-
jemu rodzeństwu noty polityczne, oby-
czojowe, a nawet noty o.. twoich zdol-
nościach finansowych. A naraź się czemś
takiemu kacykowi prowincjonalnemu..

— Jakiż stąd wniosek?
— Że nle tylko gnębi nas nędza,

ale i atmosfera, w które) żyjemy, jest
zatruta i ciężka. Jakżeż się możesz ra-

dować życlem, kiedy ci je na każdym
kroku obrzvdzają?!

— Przeżyjemy i to.
— Ale do tego czasu żółć nas

wszystkich zaleje i wzajemnie będzie-
my sobie obrzydzać życię. Chyba do-
piero nasze dzieci doczekają się radości
życia w Pólsce, bo ja się czuję coraz
gorzej .,
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tych praw przyrodzonych, praw

kulturalnych, a przedewszystkiem

Boskich, których pozbawiony żo-

stał przeż zbyt radykalny prze-
wrót.

Niestety, dobroczynny wpływ

Stolicy Ppostolskiej nie trwał zbyt
ługo.

Przedewszystkiem złikwidowa-

na została watykańska misja do-

broczynna: rząd sowiecki wolał

skazać na śmierć głodową setki

tysięcy dzieci, niżeli przyjąć po-

moc z rąk szlachetnych i życzli-

wych. Dalej następuje zerwanie

wszelkich stosunków ze Stolicą

Apostolską, nowa fala prześlado-

wań duchowieństwa katolickiego i

wiernych, paralelnie zaś z tem

likwidacja Nepu, czyli powrót do

pierwotnych  „czystych*  teoryj

komunistycznych, według Marxa.

Dziś z całą bezwzględnością

przeprowadzana jest tak zw. ko-

lektywizacja“ wsi, poczem na-

stąpić ma ostateczna  likwi-

dacja prywatnego handlu i drob-

nego przemysłu w miastach,

co znowu idzie ręka w ręką z

nową, gwałtowna ofensywą prze-

ciwko religjij — zamykaniem i
burzeniam kościołów i cerkwi.

loto w tym właśnie czasie,

Ojciec św. wyczerpawszy praw-

dopodobnie wszystkie środki dy-

plomatyczne, środki ludzkie, zapo-
wiedział akcję, która w gruncie

jest apelem, prośbą błagalną Na-

miestnika Chrystusowego do Pa-

na nad Pany, aby zlitować się

chciał nad ludem udręczonym i

wyzwolić go z rąk antychrysta.

Stosunek przyczynowy wszyst-

kich wspomnianych momentów

aż nadto jest widoczny, zaś

linja polityki watykańskiej w tem

świetle, wydaje się prosta i logi-

czna.

Nowe obciążenie rzemieślników.
Na utrzymanie izb Rzemieślniczych.

Od czasu do czasu pewne
czynniki sanacyjne głodnemu rze-
mieślnikowi rzucą jakiś ochłap,
za który każą sobie kadzić i na-
dawać tytuły „dobroczyńców”.
W tym jednak samym czasie

gdy wysączą kropelkę „łask* chcie-
liby wydusić z warsztatów rze-
mieślniczych wiadra. Wszystko
wskazuje na to, że pewnym czyn-
nikom etatystyczno - sanacyjnym
zależy na tem by rzemiosło pol-
skie zdusić, zniszczyć, wyplenić.
Ma to, zdaniem tych teoretyków,
prowadzić do celów etatystyczno
socjalistycznych.

Jak się dowiadujemy Mini-
sterstwo Przemysłu i Handlu, ro-
zesłało Izbom Rzemieślniczym do
zaopinjowania projekt ustawy o
opłatach specjalnych na utrzy-
manie Izb Rzemieślniczych.

Projektowana ustawa składa
się z kilku artykułów, projektuje
bowiem krótko ustanowienie no-
wego specjalnego podatku od:
warsztatu, czeladnika i ucznia
rzemieślniczego.

Taryfa opłat oznaczona jest
jako maksymalna i zawiera na-
stępujące stawki: Każdy właści-
ciel pracowni, zarejestrowany ja-
ko prowadzący warsztat rzemie-
ślniczy płacić ma 25 zł. rocznie i
oprócz tego po zł. 12 od każde-
go zatrudnionego u siebie cze-
ladnika, oraz po zł. 6 od każde-
go ucznia.

Opłaty te mają być przezna-
czone w całości na pokrywanie
budżetów Izb Rzemieślniczych.
Każda lzba Rzemieślnicza, ma
corocznie ustalić stawki tych o-
płat, w granicach nie przewyż-
szających podanych w ustawie
norm, przyczem lzba może posz-
czególnym rzemieślnikom przyz-
nawać ulgi zniżkowe, albo nawet
zupełne zwolnienie od tej opłaty.
(ichwała o wysokości i rozkła-
dzie tego „podatku*, musi być
powzięta przez zebranie Izby i
obowiązuje dopiero po zatwier-
dzeniu jej przez ministerstwo
przemysłu i handlu.

Ściąganie tych opłat ma być
przekazane władzom gminnym,
które otrzymają za to 3 proc. od
zebranej kwoty. Pobór opłat od-
bywać się ma jednorazowo, co-
rocznie w czasie od 1 paździer-
nika do grudnia.

Od zaległości pobierane będą
odsetki za zwłokę jak przy in-
nych podatkach, przyczem do-
chód ten przekazywany ma być
Izbom, postępowanie egzekucyj-
ne będzie również jak przy in-
nych podatkach, koszty zaś wpły-

wać mają do kasy gminy egzek-
wującej opłaty. Od ustanowione-
go przez Izbę wymiaru, poszcze-
gólni płatnicy mogą apelować do
jednej tylko instancjł—wojewódz-
twa, którego orzeczenia są osta-
teczne. Odwołanie nie zwalnia
od opłaty w terminie ani od eg-
zekucji.
W odpowiedniem uzasadnie-

niu projektu tej nowej ustawy
powiedziane, że projektowane o-
płaty mają być przeznaczone na
„uzupełnienie dochodów  Izb,
gdyż dochody dotychczasowe z
udziału w doplatach do świa-
dectw przemysłowych i dochody
własne Izb są bezwzględnie nie
wystarczające". Dalej czytamy,
że „ponieważ lzby Rzemieślnicze
są  urzędowem  przedstawiciel-
stwem rzemiosła i bronią jego
interesów, więc słuszne jest, by
rzemieślnicy łożyli na ich utrzy-
manie".

Nowy ten podatek wyciśnie
z rzemiosła zbolaiego nędzą no-
wych kilkadziesiąt miljonów zło-
tych. A ponadto pozostanie opła-
ta wyższych patentów na rzecz
Izb Handlowo-Przemysłowych, a
ponadto specjalne opłaty na szko-
ły zawodowe.

Przypomnieć należy, że i ce-
chom odebrano pewną poważną
część ich dochodów. Skoro jed-
nak zechcą nadal egzystować,
będą musiały również obarczyć
swych członków pewnemi dopła-
tami. Słusznie przeto notując ten
nowy ciężar zauważa „Orędow-
nik“.
— „Prawda, instytucje te ma-

ją służyć „obronie rzemiosła*. Ci
sami rzemieślnicy pokrywają jed-
nak narówni z innymi obywate-
lami koszty obrony kraju, bezpie-
czeństwa, oświaty i utrzymania
różnych władz i organów pań-
stwowych, przeznaczonych do
obrony materjalnej czy moralnej
całości lub pewnych kategoryj
obywateli państwa. Państwo nie
składa się z szeregu zamkniętych
stanów, z których każdy pokrywa
koszty swoich instytucyj, jak to
się mówi przy Izbach Rzemiešlni-
czych.

Jest inna jeszcze strona tej
sprawy, mianowicie ta, że Izby
Rzemieślnicze mają tak wąskie
uprawnienia, a tak szeroki udział
w ich organizacji i działalności
zastrzegły sobie władze admini-
stracyjne, że trzeba się zapytać,
czy rzemieślnicy mają w lzbach
taki stuprocentowy samorząd, że-
by uzasadniało to takie ciężary".
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Dymisja Kubelunasa.
Szanse Woidemarasa wzrastają.

KOWNO, 20.2. (Pat.) W ko-
wieńskich kołach politycznych
szeroko jest komentowany wy-
jazd na dłuższy urlop za granicę
szefa sztabu generalnego Kubelu-
nasa. Naogół panuje przekonanie,
że Kubelunas nie powróci już na
zajmowane stanowisko. Obowiąz-
ki szefa sztabu na czas nieobec-
ności jego pełnić będzie płk. Ge-
rulajtis. Do ewentualnej dymisji
Kubelunasa przyczynić się ma
jakoby rezultat zebrania oficerów,
jakie miało miejsce 16 Tutego w
związku strzeleckim, na którem
to zebraniu omawiana była obec-
na sytuacja polityczna. Zebrani

Projekt amnestji w związ-
ku z rocznicą Witoldową.

Gabinet ministrów rozważa
obecnie projekt amnestji w zwią-
zku z rocznicą Witoldową.

Łitwa w ciągu czterech lat
spłaci państwom sprzymie-
rzonym 3.800.090 marek w

złocie.

W Paryżu między Litwą, Fran-
cją, Anglią i Włochami został
podpisany protokuł układu, usta-
lającego ostatecznie rozrachunek
z wydatków okupacyjnych kraju
Kłajpedzkiego od czasu oderwa-
nia jego od Niemiec, aż do przej-
ścia pod władzę Litwy.

Na mocy tego protokułu Li-
twa w ciągu 4 lat zapłaci po-

iż aczkolwiek
mieszać się

doszli do wniosku,
armja nie powinna
do polityki, jednakże należy ba-
czyć, aby sytuacja wytworzona
przez przewrót z dn. 17 grudnia
nie uległa zmianom. Kubelunas
był za absolutnem niemieszaniem
się do polityki. W kołach opozy-
cyjnych uważają, że ilość i siła
zwolenników Woldemarasa stale
ostatnio wzrasta. Dymisję Gustaj-
nisa ze stanowiska redaktora na*
czelnego „Lietuvos Aidas" tluma-
czą jego artykulem, zapowiadają-
cym zwoianie sejmu w najbliž-
szej przyszlošci.

.
3.800.000mienionym państwom

marek w złocie.

Zdemoralizowanie miodzie-

žy litewskiej.

13 b. m. odbył się w Marjam-
polu, w izbie sędziego pokoju,
proces młodej bandy zbójeckiej.
Na ławie oskarżonych zasiadło 3
uczniów gimnazjum, pozostałych
7 również uczęszczało niegdyś do
gimnazjum. Wiek oskarżonych
17—20 lat. Niektórzy z nich już
byli niejednokrotnie karani za
kradzież.

Sędzia skazał 3 oskarżonych
na 1 rok więzienia, innych na
mniejszy okres czasu, 2 zaś zwol-
nił warunkowo od kary. Skaza-
nych osadzono w więzieniu.

Następstwa porwania gen. Kutiepowa.
Upływają już trzy tygodnie od

rozpoczęcia bezowocnych poszu-
wań generała Aleksandra Kutie-
powa. Jakkolwiek brak narazie
namacalnych dowodów, opinja
publiczna z pewnem užasadnie-
niem posądza o porwanie agen-
tów czeki.

Dla wszystkich, bliżej obezna-
nych z pracą tajnych sowieckich
placówek zagranicznych, nie ule-
ga wątpliwości, — zwłaszcza po
sensacyjnych rewelacjach Biesie-
dowskiego — że podobne porwa-
nie mężczyzny w sile wieku, w
biały dzień, w centrum wielo-
miljonowego miasta, dokonane
być mogło tylko przez wytraw-
nych zbirów. Trudno dociec, czem
właściwie kierowali się organiza-
torzy porwania. Jeśli szło o
„Sprzątnięcie" wodza białogwar-
dzistów rosyjskich, to dziwnem
się wydaje, że bolszewicy nie
nosili się z podobnemi zamiara-

mi, ani względem gen. Denikina*
ani zmarłych gen. Wrangla lub
w. ks. Mikołaja Mikołajewicza,
których znaczenie i popularność
nietylko wśród emigrantów, lecz
i w Rosji byy niewątpliwie więk-
sze, aniżeli gan. Kutiepowa. Prze-
ciež sam „cesarz wszechrosyj-
ski" Cyryl ukazuje się publicznie
inie był nigdy narażony na
żadne niebezpieczeństwo? Możli-
wą była jedna tylko koncepcja,
że gen. Kutiepow został porwany
w tym celu, aby po kilku dniach
nadesłać z Moskwy rzekomo
„dobrowolną" deklarację uznania
władzy Sowietów. Lecz i to przy-
puszczenie upada wobec znacz-
nego upływu czasu od chwili
zniknięcia genera. Zresztą trudno
w podobnych wypadkach szukać
logicznych uzasadnień.

Faktem jest, że gen. Kutiepo-
wa porwano. Już nie względy
prostej logiki, lecz karna zasada
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„Dziennik Wileński"
przed sądem.

Sąd Okręgowy w Wilnie w
osobie sędziego Okulicz-Raczkie-
wicza rozpatrywał wczoraj w try-
bie uproszczonym dwie sprawy
„Dziennika Wileńskiego”.

Przedmiotem rozpraw były
wnioski urzędu prokuratorskiego
o orzeczenie konfiskaty numeru
„Dziennika Wileńskiego" z dnia
14 listopada ubiegłego roku z
powodu artykułu „My a sanacja*
oraz numeru z dn. 29 listopada
z powodu artykułu „Jeszcze jed-
na mowa“.

Oskarżał pprokurator Rabczew-
ski, sekretarzował aplikant Wacław
Szarbiński.

Jako pełnomocnik wydawni-
ctwa „Dzien. Wil.* występował
red. St. Kodž.

Red. Kodź w swych przemė-
wieniach wskazał, że jego zda-
niem, art. 1 rozporządzenia Prez.
Rzeczypospolitej z dn. 10 maja
1927 roku jest nadużywany przez
władze administracyjne, gdyż
każda ujemna opinja o działal-
ności rządu jest przez te władze
uważane za fałszywą wiadomość.
Jeżeli chodzi o treść inkrymino-
wanych artykułów, red. Kodź
twierdził, że niema w nich wo-
góle żadnych wiadomości nie tyl-
kofałszywych, lecz nawet i praw-
dziwych, gdyż nie są to artykuły
informacyjne. Zawierają one nie
jakiekolwiek wiadomości, tylko
ocenę obecnej sytuacji politycz-
nej w pierwszym wypadku zaś
krytykę mowy min. Czerwińskie-
go w drugim wypadku. Zarówno
swobodna ocena wypadków poli-
tycznych, jak i krytyka mowy
ministra nie są przestępstwem,
gdyż art. 104 Konstytucji gwaran-
tuje obywatelom prawo wyraža-
nia swych myśli i przekonań. W
rezultacie red. Kodź w obu spra-
wach prosił o oddalenie wniosku
prokuratorskiego.

Sąd nie przychylił się do wy-
wodów rzecznika naszego wy-
dawnictwa i orzekł konfiskatę w
obu wypadkach.
W motywach sąd stwierdził,

że powołanie się red. Kodzia na
art. 104 Konstytucji nie może
być brane pod uwagę, gdyż sąd
musi się liczyć z dekretem pra-
sowym.
MATOTUMTAGITSS TC CNSEL LB AS

recydywy stwarza przypuszcze-
nie, że dokonali tego agenci G.
P. U. Któż bowiem organizował
wybuch w warszawskiej cytadeli,
w sofijskiej katedrze, kto, według
rewelacyj Biesiedowskiego, przy-
gotowywał zamach na marszałka
Focha, kto organizował bandy
dywersantów, kto zalewa świat
powodzią fałszywych dolarów?
Wszak nie jest tajemnicą, że
agenci czerezwyczajki porywali
w wielkich miastach  europej-
skich upatrzone ofiary, które wię-
ziono następnie w lochach ekste-
rytorjalnych poselstw. W toku
procesu Orłowa w Berlinie ujaw-
niono nawet, że w podziemiach
berlińskiego poselstwa Z.S. S. R.
wykonywano wyroki šmierci, wy-
dane przez G. P. U. Na rozpra-
wie Litwinowa w Paryżu zobra-
zowany został „uczciwy* handel
zagraniczny Sowietów, które tak
małą wagę przywiązują do swych
własnych „torgpredów* gotowe
były urzędowo dyskontować na
40 proc.! Tylko wyżej przytoczo-
nych faktów wystarczyłoby na
zakwalifikowanie sprawców do
kryminału.

Tymczasem... robi się to
wszystko pod osłoną nietykalnoś-
ci obcego przedstawicielstwa dy-
plomatycznego, przed którą cofa
się stare, nieuznawane przez bol-
szewików „burżuazyjne” prawo.
Społeczeństwa europejskie nie
milczą jednak. Nietylko w kra-
jach, które—jak Belgją, Jugosła-
wja, Rumunja- i Bulgarja, — nie
uznają rządu Sowietów de jure,
lecz nawet w tych, które oddaw-
na uznały władze (lnji sowiec-
kiej, coraz głośniejsze są prote-
sty. W Finglji mnożą się ataki na
rząd Labour Party za zbyt szyb-
kie wznowienie relacyj z Moskwą;
we Francji poważny odłam spo-
łeczeństwa żąda wysłania zagra-
nicę Dowgalewskiego; na Łotwie
i w Estonji już nawet lewicowi
socjaliśct doszli do przekonania,
że bolszewicy sabotują wykona*
nie umów handlowych, a nawet
w Niemczech, w kraju, który ze-
wnętrzną swą politykę nader czę*
sto koordynował z polityką so-
wiecką, powstaje prąd, dążący do
zerwania z Unją sowiecką. Do-
wodem tego—uniewinniający wy*
rok sądu berlińskiego w sprawie
fałszerzy czerwońców.

Po wojnie światowej każdy
kraj pragnie  przedewszystkiem
spokoju. a nikt nie chce, aby je-
go kraj był terenem rozgrywek
dogorywającej w Rosji — komu-
nistycznej rewolucji. Bezmyślne
zaś jest założenie kominternu,
że przez zamordowanie przywód-
cy przeciwników politycznych,
przez wysadzenie kościoła za po-
moca dynamitu, lub fałszowanie

pieniedzy wpłynie się na ludność
upaństw Europy w kierunku zre-

wolucjonizowania lub że dzięki
tym metodom uda się zyskać
zwolenników dla komunizmu. Dla
jednostek są to dawki zbyt po-
tężne, dla całości organizmów
państwowych — zbyt słabe ukłu-
cia, aby miały przyczynić się da
zniszczenia starego świata.
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KRONIKA.
Sprawy administracyjne.
— Dodatek mieszkaniowy.

Z dniem 1 marca rb. Wileńska
Izba Skarbowa rozpocznie wypła-
ty dodatku mieszkaniowego dla
urzędników państwowych. (d)

Sprawy wojskowe.
— Stopień oficerski dla u-

czestników wojny. Władze woj-
skowe wydały zarządzenie, które
pozwoli wielu uczestnikom woj-
ny polsko - bolszewickiej uzyskać
stopień oficerski. W. myśl tego
rozporządzenia ochotnicy wojny
roku 1918—1921, ochotnicy for-

macji polskich z lat 1914—1919i
ochotnicy powstania Górnoślą-

skiego z r. 1921, mogą ubiegać
się o tytuł podporucznika rezer-
wy. Warunkiem uzyskania tego
stopnia jest cenzus naukowy co-
najmniej 6 klas szkoły średniej,
ukończenie szkoły, względnie
kursu doszkolenia oficerskiego,
względnie 6 tygodniowy pobyt
na froncie przed ratyfikacją trak-
tatu ryskiego. Kandydaci muszą
ponadto posiadać kwalifikacje
moralne i służbowe bez zarzutu
oraz kategorję „A*. Podanie na-
leży wnosić do dnia 1 kwietnia
do P. K. U. Wilno. (d)

Sprawy miejskie.
— Posiedzenie komisji tech-

nicznej. W poniedziałek 24 bm.
w lokalu Magistratu m. Wilna od-
będzie się posiedzenie komisji
technicznej, na którem rozatrzo-
ne zostaną następujące sprawy:

1) projekt nowych przepisów
pożarowych,

2) budżet betoniarni miej-
skiej,

3) sprawa etatów pracowni-
ków wydziału drogowego. (d)
— Roboty wodociągowe na

zaułku Oranżeryjnym. W przysz-
łym tygodniu sekcja techniczna
Magistratu m. Wilna rozpocznie
roboty wodociągowe na zaułku
Oranżeryjnym. (d)
— Posiedzenie Rady miej-

skiej. Dnia 27 bm. odbędzie
kolejne posiedzenie Rady

— Młodzi lekarze na prak-
tyce w szpitalach. Sekcja zdro-
wia Magistratu m. Wilna wydała
zarządzenie, by z dniem:1 marca
byli przyjmowani na roczną prak-
tykę do szpitali miejskich leka-
rze, którzy ostatnio ukończyli wy-
dział medyczny  (lniwersytetu,
gdyż w myśl nowego rozporzą
dzenia zanim młody lekarz przy-
stąpi do praktyki prywatnej, mu-
si odbyć roczną praktykę w szpi-
talach. (d

Sprawy sanitarne.
— Walka z jaglicą. Władze

sanitarne m. Wilna podjęły ener-
giczną walkę z epidemją jaglicy
i odry wśród dzieci znajdujących
się w ochronach i przytułkach
miejskich. Dzięki tej akcji zapo-
biegawczej w ostatnich dniach
zanotowania zmniejszenie się tych
epidemii. 3

Z życia stowarzyszeń.
— Walne doroczne zebra-

nie „Stowarzyszenia Opieka
Polska nad Rodakami na
Obczyžnie“ odbyło się onegdaj
w sali Stowarzys'enia Techni-
ków. Obecni byli: delegaci Cen-
trali Warszawskiej w osobach b.
senatorów p. Szebeko i p. Zu-
rawskiego oraz z ramienia ks.
Ordynarjusza, ks. notarjusz Sta-
nisław Tracewski. 4

Punktualnie otwarte i zagajo-
ne zostało zgromadzenie przez
prezeskę p. Bakszewiczową, po-
czem _ przewodniczenie objęła
p. Szebeko. Sprawozdanie za rok
ubiegły odczytała p. Kazimierska.
Pomimo nader szczupłych środ-
ków, prowadzona jest już od
dłuższego czasu poradnia dla
emigrantów przy wileńskim urzę-
dzie pośrednictwa pracy, rozta-
czana jest opieka nad emigrują-
cymi przez Wilno, przez dostar-
czanie im książeczek do nabo-

żeństwa, koniecznej literatury
oraz adresów, wsparć materjal-
nych i t. p. Stowarzyszenie ma
stałego stypendystę - studenta (l.
S. B. polaka z Łotwy oraz opie-
kuje się 14-giem dzieci emigran-
tów we Francji. Ponadto Stowa-
rzyszenie zebrało i wysłało w
roku sprawozdawczym około ty-
siąca tomów książek i czasopism
dla emigracji naszej we Francji.
Obszerne i niezmiernie intere-
sujące przemówienie wygłosiła
następnie p. Szebeko, zazna-
czając, iż w związku z objęciem
protektoratu nad Stowarzyszeniem
przez J. Em. ks. kardynała Pry-
masa Hlonda oraz wzmożeniem
w czasach ostatnich emigracji,
należy spodziewać się poważniej-
szego rozwoju Stowarzyszenia.
Zadaniem Stowarzyszenia jest
podtrzymanie jaknajżywszego kon-
taktu z emigracją, gdziekolwiek-
by była broniąc jej przed wyna-
rodowieniem. P. Żurawski pod-
kreślił rolę Stowarzyszenia w wy-
ręczaniu w pewnych wypadkach
władz państwowych na terenach
emigracyjnych, gdzie ingerencja
oficjalna jest ze względów poli-
tycznych niewskazana, zalecając
wreszcie Wileńskiemu Oddzialo-
wi Stowarzyszenia  roztoczenie
specjalnej opieki nad rodakami
w sąsiedniej Łotwie.
W końcu posiedzenia doko-

nano uzupełniających wyborów
do Zarządu, przyczem wylosowa-
ne p. p. Bakszewiczowa, Kaž-
mierska i Brzostowska zostały
wybrane ponownie oraz doko-
optowano do obecnego składu
Zarządu p. p.: Materskiego, Lich-
tarowicza, Ciozdę, Kodziową i
Łubiakowską. (e).
— Wieczór poetów „Kwa-

drygi*. Pojutrze, w niedzielę o
godz. 7.30 odbędzie się w Związ-
ku Literatów, Ostrobramska 9,
wieczór z osobistym udziałem
trzech czołowych poetów „Kwa-
drygi* z Warszawy, zaproszonych
przez wileński Związek  Litera-
tów. Dobrowolskiego, Maliszew-
skiego i Sebyły.

Poczta i telegraf.
— Rewizja urzędów pocz-

towych. Prezes Dyrekcji P, i T.
inž. Zuchowicz w obecności inż.
M. Nowickiego Naczelnika Wy-
działu i insp. J. Małochleba w
dniach 17 i 18 b. m. przeprowa-
dził rewizję Urzędów pocztowych:
Kobylnik, Konstantynów k Świra,
owir, Michaliszki,  Worniany i
agencyj pocztowych Gierwiaty i
Ławaryszki, oraz inspekcję trasy
telegraficzno-telefonicznej Wilno--
Kobylnik instalacyj technicznych
w wyżej wymienionych urzędach
i agencjach.

Z życia prawosławnego.
— 0 biatorusinizację cer-

kwi. Bialoruski Komitet Cerkiew-
ny postanowił protestować prze-
ciwko wystąpieniu Białoruskiego
Towarzystwa „Praświta*, które
domaga się białorusinizacji cer-
kwi prawosławnej.

Bialoruski Komitet Cerkiewny
twierdzi, iż „Prašwita“ nie posia-
da żadnych wpływów i składa
się z 3 osób.

Sprawy akademickie.
— Wileński Komitet Akade-

micki podaje do wiadomości, iż
z powodu zrzeczenia się przez
kol. Ryszarda Puchalskiego sta-
nowiska prezesa Wileńskiego Ko-
mitetu Fkademickiego w dniu
19.11 30 r. nastąpiły następujące
zmiany personalne w Prezydjum
Komitetu: prezesem Wileńskiego
Komitetu Akademickiego został
przez aklamację wybrany dotych-
czasowy vice-prezes kol. Stanisław
Ochocki. Na miejsce kol. Stani-
sława Ochockiego wybrano vice-
prezesem kol. Tadeusza Malinow-
skiego.  Skarbnikiem Komitetu
została kol. Halina Cieszewska.
Kol. Ryszard Puchalski wchodzi
do Wileńskiego Komitetu Aka-
demickiego jako wirylista z ra-
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„Stopka Miademicia"
w „OGNISKU“ Wielka 247

o god. 8,15 wieczorem.

P]

mienia Bratniej Pomocy Polskiej
Młodzieży Akademickiej  Uniwer-
sytetu Stefana Batorego w Wil-
nie.
— Gość zagraniczny. W dniu

22 lutego 1930 r. przybywa do
Wilna celem zapoznania się ze
sprawami mniejszościowemi na
terenie akademickim sekretarz
International Student Service,
Anglik p. James Parkes. P. Par-
kes zabawi w Wilnie dwa dni i
będzie gościem Wileńskiego Ko-
mitetu Akademickiego. Należy
podkreślić doniosłe znaczenie tej
wizyty ze względu na to, iż spo-
strzeżenia p. Parkesa nie pozo-
staną bez wpływu na ustosunko-
waniu się opinji zachodniej da.
polskich zagadnień akademickich
i narodowych.
— Koło Historyków USB za-

wiadamia członkówi sympatyków,
iż dziś o g.5-tej odbędzie się ze-
branie sekcji dydaktycznej w lo-
kalu Seminarjum Historycznego
(Zamkowa 11). Na porządku dzien-
nym zagajenie dyskusji przez ko!.

Gołubiewa na temat „Rola na-
uczyciela w Kołach Historycznych
szkolnych”.

Nekrologja.
— Š. p. Wanda Szpilewska.

W dniu wczorajszym zmarła po
ciężkiej chorobie w klinice ś. p.
Wanda Śzpilewska obywatelka z
Mińszczyzny, która posiadłość
swoją w Wilnie przy ul. Orzesz-
kowej Nr. 3 położoną tuż przy
kościele św. Jerzego zapisała
Seminarjum rz.-katolickiemu. W
ten sposób zamknięty został
kompleks budynków seminaryj-
nych dookoła kościoła św. Je-
rzego.

Zmarła testatorka pędziła ży
wot cichy pełen poświęcenia się
dla bliźnich bez rozgłosu niosąc
pomoc potrzebujączm.

Z życia cechów.
— Waine doroczne zgroma-

azenie cechu krawców odbyło
się przy udziale około 50 człon-
ków cechu, pod przewodnictwem
podstarszego cechu p. Antoniego
Królikowskiego, w asyście p. J.
Golmonta i przy sekretarzu p. A.
Sokołowskim. Sprawozdania ogól-
ne i kasowe odczytał p. sekretarz
Sokołowski. Organizacyjnie cech
się wzmocnił. Regularnie co ty-
dzień odbywają się posiedzenia
zarządu, licznie obsyłane przez
szeregowych członków, wśród
których zaznacza się duże zain-
teresowanie sprawami cechowemi.
W okresie sprawozdawczym do-
konano gruntownego remontu
własnego domu, przy ul. Bakszta
1, gdzie obecnie znalazł pomie-
szczenie związek cechów i cech
krawiecki. Z inicjatywy cechu
zorganizowana została przy wo-
jewództwie tymczasowa komisja
wyzwolinowa, która wyzwoliła 6
czeladników. Zorganizowanie wy-
działu czeladniczego, łączącego
w sobie wszystkich czeladników
krawieckich, nie/doszło do skut-
ku wobec nieprzejednanego i zde-
cydowanie klasowego stanowiska
czeladników ze związku zaw.
pracown. igły. Pomimo to wy-
dział czeladniczy zostanie utwo-
rzony. Z kolei p. Kuszelewski
złożył sprawozdanie komisji kon-
trolującej, z wnioskiem o udzie-
lenie absolutorium. Po zrefero-
waniu i przyjęciu przedłożonego
przez zarząd budżetu na r. 1930
dokonano  uzupelniających wy-
borów. Mianowicie, do zarządu
wybrano pp.: J. Golmonta (po-
nownie) i A. Gleba; do komisji
kontrolującej pp.: Kuszelewskiego,
Ławrynowicza i Krauzego, do są-
du polubownego pp.: Mączyń-
skiego, , Kaweckiego, Ławrynowi-
cza i Zmujdzina. Na chorążego
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cechowego wybrano p. J. Kiczko.
Uchwalono wstąpić na członka
T-wa Przyjaciół Stow. Mł. Pol.
Rzem., ze składką miesięczną
5 zł. (t)

Sprawy rolne.
— Plan parcelacyjny na rok

1931 w wileńszczyźnie obejmuje
na terenach państwowych 6.950
ha. Na gruncie prywatnym par-
celacja obejmie 20.000 ha ziemi.
W związku z tem Urząd ziemski
przystąpił do prac przygotowaw-
czych.

Sprawy żydowskie.
— Štrajk pracowników w

bankach żydowskich. W dniu
20 b. m. w Wilnie wybuchł strajk.
pracowników zatrudnionych w
bankach żydowskich.  Strajkują
banki: „Ludowy” (przy ul. W. Po-
hulanka), „Związku kupców i
przemysłowców żydów” (Niemiec-
ka 22) i „Žydowski“ (Rudnicka 7).

Podłożem strajku jest solidar-
ność pracowników wobec strajku-
jących bankowców żydowskich w
Warszawie. (d)

Dobroczynność.
— Z komitetu walki z że-

bractwem i społecznej pomocy
biednym. Jak się dowiadujemy
Komitet sporządził dokladne wy-
kazy żebrzących na ulicach m.
Wilna.

Wykazy w całym szeregu wy-
padków stwierdziły, iż wiele że-
brzących nie zasługuje na wspar-
cie, gdyż posiadają inne źródła i
środki utrzymania.

Wobec tego Komitet zwraca
się za naszem pośrednictwem z
uprzejmą prośbą do społeczeń-
stwa, by przy udzielaniu jałmużny
dawało bony nie zaś gotówkę.
Bony realizowane w Komitecie,
zapobiegają udzielaniu jałmużny
niezasługującym na takową.

Bony są do nabycia w nastę-
pujących punktach:

1. W biurze Komitetu — ul.
Metropolitalna Nr.1 (10—1).

2. W księgarni J. Zawadzkie-
go — ul. Zamkowa Nr. 22.

3. W księgarni Gebethnera i
Wolffa —ul. Mickiewicza Nr. 7.

4. W sklepie blawatnym A.
Głowińskiego—ul. Wileńska Nr. 27.

Zabawy.
— Bal medyków. A więc już

jutro, t. jj. w sobotę, w artystycz-
nie udekorowanych salonach ofi-
cerskiego kasyna garnizonowego,
odbędzie się VIII doroczny bal
medyków.
W sferach towarzyskich nasze-

go miasta, bal ten wywołał wiel-
kie zainteresowanie, gdyż świetna
tradycja wszystkich balów medy-
ków, dobrane towarzystwo, oraz
doskonałe orkiestry (5 p.p. i jazz-
band z cukierni Sztralla) dają peł-
ną gwarancję miłej i ochoczej
zabawy.

Nie wątpimy, iż bal ten bę-
dzie niebywałą dotychczas atrak-
cją w obecnym karnawale.

Wstęp tylko za zaproszeniami,
które otrzymywać można dziś i
jutro w lokalu Koła (Wielka 24)
od godz. 20 do 21. 1265
— Sobótka taneczna w Kole

Polsk. Mac. Szk. im. T. Kościu-
szki przy ul. Turgielskiej 12 od-
będzie się w sobotę dn. 22.11.1930
roku. Początek o godz. 9-ej wie-
czorem. Wstęp za zaproszeniami,
które można otrzymać również i
przy wejściu na zabawę.

„, — Bal maskowy. Przypomi-
namy, iż w sobotę dnia 22 b. m.
w salonach Georgć'a odbędzie się
„Towarzyski bal maskowy” na cel
Stowarzyszenia „Opieka Polska
nad Rodakami na Obczyźnie".
Pożądana jaknajwiększa ilość ko-
stjumów, ewentualnie strój balo-
wy z maseczką.

Bilety nabywać jeszcze można
u pań gospodyń, któremi są:
p. Bakszewiczowa, p. Bohuszewi-
czowa, p. Białasowa, p. Burhard-
towa, p. Burhardtówna, p. Bociar-
ska, p. Buczyńska, p. Cioździna,
p. Dobaczewska, p. Donasowa,
p. Englowa, p. Florczakowa, p.
płk. Filipkowska, p. Głowińska,
p. Glatmanowa, p. Iwaszkiewiczo-
wa, p. lzydorczykowa, p. Joczo-

wa, p. Janicka, p. Jasińska, p. Ko-
wnacka, p. Kątkowska, p. Kazimir-
ska, p. Korolcowa, p. Kowalska,
p. Kiersnowska, p. płk. Landau,
p. Łopalewska, p. Mianowska,
p. Mieszkowska, p. Materska,
p. Marcinowska, p. Malecka p. Mu-
nikowska, p. Moszyńska, p. Ostro-
wska, p. Osiecimska, p. Piotrowi-
czowa, p. Przewłocka, p. Przyłu-
ska, p. Rucińska, p. Rackiewiczo-
wa, p. Węsławska, p. Wierszyło-
wa, p. Wąsowiczowa, p. Szmidto-
wa, p. Szumańska, p. F. Zawadz-
ka i p. M. Zawadzka.

Kronika policyjna.
-- Materjał wojenny. W dniu 19

b. m. prży ul. Kijowskiej został zatrzy-
many Grawicz Fajwe (Świr pow. świę-
ciański) który jechał wozem naładowa-
nyin częściami mosiężnemi od pocis-
ków artyleryjskich, wagi około 576 kłg.
Mosiądz odesłano do referatu zbiórki
D. O. K. III. Dochodzenie w toku.

— 90 osób zatrzymano przy ob-
ławie. W dniu 18 b. m. w czasie obła-
wy na terenach wszystkich: komisarja-
tów m. Wilna zatrzymano ogółem 90
osób, które po wylegitymowaniu zwol-
niono, za wyjątkiem Jankowskiego Ja-
na poszukiwanego przez Sąd Grodzki
w Jaszunach.

Różne.
—.Podziękowanie. Zarząd Koła

Stowarzyszenia Chrzecijańsko - Narodo-
wego Nauczycielstwa Szkół Powszech-

nych w Nowej-Wilejce składa serdeczne
podziękowanie ofiarodawcom za wszel-
kie ofiary w materjałach, pieniądzach
i ubreniach na gwiazdkę dla najbie-
dniejszej dziatwy szkolnej w Nowej-
Wilejce a w szczególności firmie „Rut-
kowski i Domagała" w Wilnie za ofia-
rowany materjał na powyższy cel.

Teatr, muryka i szłuka.
— Teatr Miejski na Pohulance.

Dziś Teatr na Pohulance występuje
z premjerą głośnej sztuki Dauninga
i Abbota „Broadway*. W sztuce tej
odźwierciadlone zostało zakulisowe ży-
cie swoistego amerykańskiego teatrzyku
kabaretowego z jego codziennością,
grozą wstrząsających wydarzeń,  mi-
łosnych wzruszeń, radością i smut-
kiem.

— Teatr Miejski w „Lutni“
Dziś wytworna komedja Geraidyego
i Spitzera „Gdybym chciała..."

— Przedstawienie dla młodzieży.
W przyszłym tygodniu rozpocznie się
cykl przedstawień dla młodzieży szkol-
nej. Pierwsze widowisko tego rodzaju
odbędzie 'się w sobotę 1 marca o godz.
3,30 po cenach zniźonych. Wystawioną
zostanie. jedna z najlepszych komedyj
AL Fredry „Dożywocie" poprzedzona
odnośną preiekcją.

— Przedstawienia popołudniowe.
W niedzielę nadchodzącą o godz. 3,30
odbędą się w Teatrach Miejskich wido-
wiska popołudniowe po cenach zniżo-
nych. W Teatrze na Pohulance Gozziego
„Księżniczka chińska Turandot* w Te-
atrze Lutnia Lakatosa „Męźczyzna i ko-
bieta”. 4

— Poranek symfoniczny. W nad-
chodzącą niedzielę, w Teatrze Miejskim
Lutnia odbędzie się 6 poranek symfo-
niczny Wił. Tow. Fiiharmonicznego pod
bat. Tad. Mazurkiewicza.

— Rewja Wileńska. Zespół rewji
Wileńskiej wystawia w Teatrze Lutnia
we wtorek 25 i środę 26 b. m. nową
aktualną rewję karnawałową p. t. „Idź
na bal*.

— Doroczna Reduta Artystyczna.
Zapowiedź Reduty Artystycznej, która

 

 

  

się odbędzie w poniedziałek 3 marca”
w salonach Kasyna Garnizonowego wy-
wołała wielkie zainteresowanie. Będzie
to najwspanialsza Reduta w obecnym
karnawale. Sale Kasyna zostaną arty-
stycznie przyozdobione. Wciągu zaś
zabawy .przygrywać będą 4 najlepsze
orkiestry Wileńskie. Pozatem wiele
atrakcyj i niespodzianek. Za najpię-
kniejszy kostjum wyznaczone zostaną
specjalne nagrody. Komitet balu roz-
począł w dniu dzisiejszym rozsyłanie
zaproszeń.

POLSKIE RADJO WILNO.
Piątek, dnia 21 lutego 1930r.
11.55. Sygnał czasu.
12,05. Poranek muzyki popularnej
13,10, Komunikat meteorologiczny.
16,15. Muzyka ze stacyj zagranicz-

nych.
17,00. Komunikat L. O. P. P.
17,15. Opowiadanie historyczne dla

dzieci.
17,45. Koncert z Warsz.
18,45. Pudycja wesoła „Ciężka prze-

prawa z ciężkim atletą* humoreska F.

Goetla.
19,15. „Skrzynka pocztowa Nr. 103".
20,05. Z Warsz. . Pogadanka mu-

zyczna, koncert symfoniczny.
23,00. Muzyka taneczna.

OFIARY
złożone w Administracji „Dziennika

Wileńskiego".
Na budowę kościoła Matki Boskiej

Opatrzności w Warszawie — Gedeon
Lewkowicz 5. zi.

Na Dom Dzieciątka Jezus — Ge-
deon Lewkowicz 5 zł.

Ku uczczeniu ś. p. Aleksandra Gra-
bowskiego (b. urzędnika urzędu woje-
wódzkiego) pozostatość ze zbiórki od
kolegów i współpracowników w sumie
złotych 40 — złożyli na Dom Dzieciątka
Jezus. -

   

aż >

ŻYCIE KATOLICKIE.
Protest przeciwko nauczy-

cielowi—żydowi.
(KAP) Głośną na całą Polskę

stała się już sprawa ' naznaczenia
przez Kuratorjum Szkolne Kra-
kowskie 'nauczyciela-żyda do pań-
stwowego seminarjum nauczyciel-
skiego w Jędrzejowie. Przeciwko
temu wystąpiła najpierw mło-
dzież szkolna i to w bardzo szla-
chetny sposób, gdyż nie wszczy-
nała żadnych rozruchów, nie pod-
nosiła buntów, tylko napisała
prośbę do Ks. Biskupa o łaskawą
interwencję w tej sprawie, gdyż
nauczyciel-żyd kazał im gwałcić
niedzielę. Dyrektor seminarjum,
p. Nowak, nawymyślał za to mło-
dzieży, prośbę do biskupa skon-
fiskowal, uczniom zagroził za to
wydaleniem z zakładu i zastoso-
wał względem młodzieży niesły-
channy terror, broniąc zawzięcie
nauczyciela-žyda.

Na powyžsze
się caie miejscowe spoleczen-
stwo, urządzono kilka zebrań, na
których założono protest prze-
<iwko naznaczaniu  nauczycieli-
żydów do szkół katolickich pol-
skich. Trzy protesty wysłano już
do Ministerstwa W. R. i O. P.
oraz do Kuratorjum Szkolnego
w Krakowie.

ld (ierWonym kordonem.
Zesłanie Wiery Figner do

Permu.
Znana rewolucjonistka rosyj-

ska Wiera Figner pomimo swo-
ich 80 lat zesłana została na wy-
gnanie do Permu za protest
przeciwko znęcaniu się w więzie-
niach sowieckich nad kobietami.
Stalin nie przebaczył jej tego
protestu i agenci G.P.K. pozwali
ja i wywieżli do Permu. Przypom-
nieć należy, że Wiera Figner jest
niezwykle zasłużona dla rosyj-
skiego ruchu rewolucyjnego. Ży-
cie Wiery Figner to wszak jedno
pasmo naprzemian wałki i mę-
czeństwa. Jako młoda dziewczy-
na wstąpiia do pierwszej rewolu-
cyjnej organizacji w Rosji „Ziem-
la i wola”, szybko została człon-
kiem jej egzekutywy i duszą ca-
łego ruchu. Gdy „Ziemią i wola”
rozpadła się w 1879 r., Wiera
Figner stała się jedną ze współ-
założycieli „Narodnej woli” pierw-
szej organizacji rewolucyjnej w
Rosji, która przyjęła zasady so-
cjalizmu i na jej czele prowadzi-
ła walkę z caratem dalej. W jej
mieszkaniu w Petersburgu spo-
rządzano bomby od których zgi-
nął Aleksander Il. Wreszcie zdra-
da Degajewa wyrwała ją z szere-
gów walczących. Policja idąc za
wskazówkami zdrajcy uwięziła
wszystkich członków egzekutywy
„Narodnej woli*, między nimi i
Wierę Figner. W r. 1883 zatrzas-
nęła się za nią brama Szlissel-
burga. Kazamaty szlisselburskie
opuściła po dziesiątkach lat do-
piero... aby zostać zesłaną admi-
nistracyjnie do Astrachania. Re-
wolucja i upadek caratu przy-
niosły jej nareszcie wolność, aby
ją stracić znowu.

Było snać sądzone Wierze
Figner umierać na zesłaniu.

 

 

 

GIEŁDA
WARSZAWA, 20.II. (Pat.).

Waluty i dewizy:

Dolary 8,87—8,89—8,85. .
Franki francuskie 34,92'',-35,01' -34,83'_.
Holandją 357,75—358.65—356,85.
Kopenhaga 238,72—239,32—238,12.
Londyn 43,35! ,—43,46—43,24' ;.
Nowy York 8,904—8,924—8,885.
Nowy Jork kabel 8.922—8,942—8,902.
Paryż 34,90—34,99—34,81.
Szwajcarja 172,04—172,47—171,61.
Wiedeń 125,64—125,95—125,33.
Włochy 46,70—46,82—46,58.
Berlin w obr. pryw. 212,88.

Papiery procentowe:

Pożyczka inwestycyjna 128—127,75—
128, Premjowa dolarowa 76,05 — 77,25,
5', kolejowa 48, 7', sfabilizacyjna 85,
8'. listy zastawne B. G. K. i B. R., obli-
aacje B. G. K. 94, te same 7, — 83,25,
79. ziamskie dolarowe 75, 4',*, ziem-
skie 51—51,50, 8', ziemskie 72.25, 4', i
warszawskie 52,50, 5” „ warszawskie 55,25,
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Wyrok hitoji zad khólem
Jagiełłą.

Prof. Kolankowski w swej cha*
rakterystyce Jagiełły stoi na
wręcz przeciwnem stanowisku,
widzi w .nim nie tyle wybrańca
fortuny, ile  przedewszystkiem
męża stanu, świadomego swego
celu, do którego konsekwentnie

dąży. W przeciwieństwie do Wi-
* tolda, który przerzucał się z jed-

nego obozu, do drugiego, Jagie!-
ło, po krótkich wahaniach, zro-
zumiał skąd Litwie grozi niebez-
pieczeństwo. | on początkowo —
jak wiadomo — porozumiewał się
z Zakonem, lecz później tę drogę
porzucił. Witołd szukał ratunku u
Krzyżaków. W Taplawie 31 sierp-
nia 1383 odbył się chrzest Witol-
da, a w Królewcu spisano wa-
runki przymierza tego księcia li-
tewskiego z Zakonem. Na mocy
tej ugody Witold oddawał Zako-
nowi znaczną część Zmudzi, t. j.
ziemie po Niewiażę, czyli całe
Kowieńskie. Resztę Litwy obej-
mował Zakon, jako zwierzchni
władca, Witold miał być jego
lennikiem i z rąk Krzyżaków, ja-
ko jego wassel dzierżyć swą oj-

cowiznę. Słowem, umowa króle-
wiecka kładła kres samo-
dzielności państwa litewskie-
go. Litwa przechodziła w ręce
Zakonu. ,
W maju w 1384 wyrusza po-

tężna wyprawa krzyżacka na Lit-
wę by zrealizować cele zakreš-
lone w układzie z Witoldem. Wa-
rowne Kowno, główna ostoja
przed rejzami krzyżackiemi, zo-
staje zdobyte. Obok zburzonego
zamku Krzyżacy wznoszą nową
fortecę. Neu Marienweder. Litwie
od strony zachodu grozi zupełna
zagłada. .Z tego niebezpieczeń-
stwa wyratował Litwę Jagiełło.
Wspólnie ze Skirgiełłą odniósł on
zwycięstwo nad wojskami krzy-
żackiemi na Zmudzi, a mistrz za-
konu pod wpływem klęski za-
niechał dalszej wyprawy. Witold
zaś widząc, że narazie nie może
uzyskać władzy nad Litwą, poro-
zumiewa się z Jagiełłą, zrywa z
Zakonem.

Litwa przyjmuje chrzest, ' lecz
z rąk polskich. Byt Litwy zostaje
uratowany. Jak doniosłe znacze-
nie miała (lnja r. 1386 dla dzie-
jów Litwy, tego dowodem jest naj-
lepszym zmiana stanowiska Krzyża-
ków względem Litwy. Przed (lnją
z Polską dążyli oni do podboju
całej Litwy. Mury Wilna, Trok

niejednokrotnie były oblegane
przez zbrojne zastępy krzyżackie.
| potem jeszcze kilkakrotnie pró-
bują oni zdobyć gród Giedy-
mina.

Po raz ostatni zapuszczają się
w głąb Litwy w r. 1394. Odtąd
jedynie myślę o Zmudzi, z której
zrezygnować też później "muszę,
natomiast zupełnie porzucają za-
miar zdobycia Litwy. Stało się to
dzięki umyślnej polityce Jagiełły,
który wskutek unji z Polską wy-.
ratował Litwę przed zaborem
niemieckim. Tak więc nie kon-
szachty Witolda z Zakonem, ale
unja z Polską uratowała od za-
głady państwo, naród i... język
litewski. Wątpliwe jest bardzo,
czy w razie zwierzchnictwa Za-
konu nad Litwą przechowałby
się język litewski po dziś dzień
Prawdopodobnie nad Niewieżą i
Wilją rozbrzmiewałaby mowa te-
utońska, jak obecny w znacznej
części Prus Wschodnich, a o ję-
zyku litewskim, podobnie jak o
mowie starożytnych prusaków —
moglibyśmy się dowiedzieć, ze
skąpych jedynie pozostałości.

Ulnja Polski z Litwą i zabez-
pieczenie się od zachodu, przy-
śpieszyła konsolidację wewnętrz-
ną państwa litewskiego i pozwo-
liła na Litwie pod berłem Jagieł-

ły szeroko rozwinąć granice na
wschodzie. — Olbrzymie zdobycze
Witolda,—jak to wykazuje w spo-
sób przekonywujący prof. Kolan-
kowski, — zawdzięcza państwo li-
tewskie przedewszystkiem rozum-
nej polityce i inicjatywie króla
Jagiełły. Nie był on bowiem tym
biernym, potulnym wykonawcą
cudzej woli—jak go maluje Dłu-
gosz, ale pełnym inicjatywy
przedsiębiorczym politykiem. Naj-
większy nawet triumf orężu pol-
skiego pod Grunwaldem—według
wywodów Kolankowskiego—nale-
ży głównie Jagielle przypisać.
On bowiem jak wódz nowożytny
—stojąc na uboczu—ogarniał ca-
łość boju. A kiedy zastępy Litwy,
zachwialy się pod impetem  ry-
cerstwa zakonnego, Jagiełło roz-
sądnemi zarządzeniami uratował
losy bitwy.
W innem natomiast świetle

występuje postać Witolda. Tak
go ocenia prof. K.: „Nie odma-
wiając księciu wielkiej lotności
umysłu i zalet osobistych przy
sprawowaniu zarządu Litwy,
stwierdzić wypadnie, że tak, jak
rzadko kiedy inicjatywa w któ-
rymś z tych kierunków była Wi-
toldowa, tak i w wykonaniu nie-
jedno przyszło do skutku wbrew
pierwotnym  Witoldowym zamy-

słóm, jakkolwiek przy: czynnem
w końcu jej współdziałaniu”.
Bez pomocy Polski Litwa nigdyby
nie doszła do tego stanu potęgi,
w jakim się znalazła w pierwszej
połowie XV w.

Tylko bowiem „oparcie W.
Księstwa o Polskę i możność dy-
sponowania w ważkich momen-
tach, jej siłami dla celów swoich”
pozwoliło Litwie zdobyć sobie
wybitne stanowisko na Wscho-
dzie.

Zdawali sobie z tego sprawę
współcześni politycy. Jeden z hu-
manistów w ten sposób pisał do
Witolda: „Wierz mi, że dopóty
będziesz potężny, dopóki będziesz.
w zgodzie z królem Polski”. Dla-
tego też prof. K. pisze: „Z wiel-
kich dzieł Witeldowych nie mo-
żemy wymienić żadnego wię-
kszego nad jedno, „z którego
wszystkie, tak znakomite dla Lit-
wy, rezultaty jego rządów ply-
nęły: najściślejsze popieranie i
wypełnianie w decydujących mo-
mentacb planów i dążeń Jagiełło-
wycb.

Jagiełło w równym stopniu
pracował dla potęgi obydwu
państw. Zasługi położone przez
niego dla Litwy są wielkie i trwa-
le. „Z jego ręki otrzymał lud li-
tewski na wieki całe osłonę i

tamę przed zalewającemi go fa-
lami rusczyzny.

Z jego to przyzwolenia weszły
na szerokie przestrzenie litew-
skiego państwa pierwsze pojęcia
i gwarancje godności człowieczej,
pierwsze przywileje i swobody,
obszerne, zasadnicze, ramy roz-
woju jednostek i społeczności”...

„Najlepszą zaś wiarą wielkoś-
ci królewskiego jego ducha jest
to, że żadna z jego idej nie skoń-
czyła się na pomyśle tylko, że
wszystkie były wówczas lub póź-
niej zrealizowane, że wszystkie
niemal w skutkach swych po
dziś dzień żyją”. .

Nie krzywdził on Litwy bynaj-
mniej, jeżeli co mu zarzucano,
to właśnie to, że przenosił Litwę
nad Polskę. Długosz pisał, że
„wszystkich skarbów i dochodów
królewskich używał albo na obro-
nę Litwy, albo na pomnożenie
jej dostatków”.

Taki jest sąd dawnych i dzi-
siejszych historyków. Warto go
przypomnieć i rozważyć w roku
apoteozy Witolda i potępienia
Jagiełły. a

. Chodynici/.
Poznań.

 

fakty oburzyło
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nowy prezes Z. Z. L.P. w Wil-
nie, prof. U. S. B. M. Zdziechow-
ski odczytał rozdział pisanej obec-
nie przez siebie książki o Napo-
leonie Ill. W tym rozdziale p. prof.
Zdziechowski przedstawia
duszy cesarza w czasie wojny
francusko-pruskiej i bada, o ile
cesarz przyczynił się do klęski i
kapitulacji pod Sedanem.

Napoleon Ill przed chorobą
na kamienie i po niej—to dwaj
różni ludzie. Chory cesarz w
ostatnich latach swego życia tra-
ci energję, chęć do ryzykownych
przedsięwzięć, a jego dobroći
hojność przechodzą w słabość.

Przygotowując się do wojny
z Prusami, Napoleon musiał wal-
czyć z całą radą ministrów, ge-
nerałamii parlamentem. Nawet
jedyny jego pomocnik, minister
wojny Niel, w praktyce reduko-
wał liczby stawiane przez cesa-
rza, dotyczące czy to ilości woj-
ska, czy też pieniędzy.
W r. 1870 Napoleon Ill wojny

z Niemcami nie chciał; parli jed-
nak do tego: rada ministrów,
parlament, a wreszcie ulica; parli
wszyscy ci sami, którzy wpierw
przeszkadzali ww organizowaniu
silnej armji. Owczesna jednak
armja francuska, mobilizowana
systemem pruskim, była znako-
mita, zyskiwała pochwały nawet
wodzów niemieckich; ustępowała
wszakże—niemieckiej liczbą i za-
opatrzeniem.  Przytem Niemcy
mieli genjalnych niemal wodzów,
jak np. Moltke, Francuzi zaś wo-
dza nie mieli. Na czele siły zbroj-
nej francuskiej stał cesarz, chory
na kamienie, do czego się przy-
łączyły: anemja, czułość układu
nerwowego i neuralgiczne cier-
pienia oraz później katar mózgu.
Prof. Zdziechowski twierdzi, że
taki chory człowiek nie powinien
był obejmować dowództwa. Uni-
kając ryzykownych przedsięwzięć
i ofenzywy, ograniczając się tyl-
ko raczej do obrony, nie starając
się często nawet wykorzystać
zwycięstw, cesarz przedłużał woj-
nę. Przytem generałowie fran-
cuscy wzajem się mało wspoma-

stan.

gali lub też przybywali na pomoc
zapóźno.

Odpowiedzialności za klęski
jednak chory cesarz nie ponosi.
Ponosi ją ówczesna Francja: ci,
którzy przeszkadzali w formowa-
niu połężnej armii, ci, którzy na-
stępnie pchali do wybuchu, nie-
widząc groźnej siły wroga i nie-
dostatecznego przygotowania ze
strony Francji, wreszcie wymie-
nieni generałowie, którym zresztą
pozostawiano zbytnią swobodę
działania.

Kiedy później Napoleon III,
padając ofiarą konspiracji naj-
bliższych, m. in. i cesarzowej,
zrzekł się naczelnego dowództwa,
które złożył w ręce Bazaine'a,
niemogąc wrócić do Paryża, po-
został przy wojsku już tylko jak-
by balast, co sam zupełnie dobrze
czuł i o czem nawet mówił mar-
szałkowi Leboeufowi. Starania
siostrzeńca cesarza, ks. Napoleo-
na, o poprawienie sytuacji skutku
żadnego nie odniosły.

Klęski spadały na Francję
jedna za drugą. Posłuszny rozka-
zom z Paryża Mac Mahon, przy
którego armji znajdował się ce-
sarz, skierował się na Metz, by
wspomódz oblężonego tam Ba-
zaine'a. Napoleon III widział ka-
tastrofalność tego marszu, ale
zapobiec.mu nie mógł. Otoczony
pod Sedanem przez przeważające
siły niemieckie, cesarz osobiście
bierze udział w walce na naj-
grożniejszych pozycjach. Kiedy
gen. Wimpfen, objąwszy dowódz-
two, chce wznowić atak, Napoleon,
widząc, że wysiłki wojsk fran-
cuskich są daremne i nie chcąc
poświęcać życia tysięcy żołnierzy,
wywiesza białą chorągiew.

SSS.

Z sali sądowej.
Proces o rewindykację

majątku skonfiskowanego.

Wczoraj, Sąd Apelacyjny w
Wilnie, rozpatrywał niezwykle cie-
kawą sprawę z powództwa dr. Lu-
dwika Góreckiego,  rodzonego
wnuka Adama Mickiewicza i An-
toniego Góreckiego, przeciwko
Skarbowi Państwa o zwrót ma-

jatku Dusinięta, skonfiskowanego
w roku 1833 przez władze rosyj-
skie z powodu udziału dziada po-
woda, Antoniego Góreckiego, w
powstaniu listopadowem.
W pierwszej instancji, w Są-

dzie Okręgowym, dr. Górecki
sprawę wygrał. Sąd Okręgowy
przyznał dr. Góreckiemu prawo
własności do majątku Dusinięta.

Od tego wyroku Prokuratorja
Generalna założyła apelację, w
której zakwestjonowała pocho-
dzenie dr. Ludwika Góreckiego
od Antoniego Góreckiego, z po-
wodu braku w aktach metryki
jego ojca, następnie Prokuratorja
usiłowała wykazać, że Skarb Pań-
stwa posiada nowy dobry tytuł
własności, którym jest decyzja
jednego z departamentów Litwy
Środkowej, że Państwo Polskie
nabyło własność w sposób pier-
wotny, że wreszcie nastąpiło prze-
dawnienie.

Pełnomocnik dr. Góreckiego,
mec. Wład. Szyszkowski, zwalczał

 

wywody Prokuratorji Generalnej.
Wątpliwości, co do pochodzenia
dr. Góreckiego, zostały usunięte,
gdyż metryka ojca została znale-
ziona i dołączona do sprawy. Co
do nowego tytułu własności, któ-
rym miała być decyzja departa-
mentu Litwy Srodkowej, mec.
Szyszkowski wykazał, że dekrety
gen. Żeligowskiego, na które de-
partament ten powołuje się, są
zastosowane błędnie. Przeciwko
teorji zawłaszczenia pierwotnego,
opartej na zdaniu prawników nie-
mieckich, przemawia zgodna opi-
nja uczonych polskich, a w pier-
wszym rzędzie prof. Komarnickie-
go. O przedawnieniu, zdaniem
mec. Szyszkowskiego, nie może
być mowy, gdyż permanentny
gwałt przerwał bieg przedawnie-
nia.

Sąd Apelacyjny, po krótkiej
naradzie, zatwierdził wyrok Sądu
Okręgowego, przyznający prawo
własności majątku Dusinięta dok-
torowi Ludwikowi Góreckiemu.

 

Z KRAJU.
Dalsza budowa linji kolejowej Woropajewo

Druja.
Jak nas, iriformują w miesiącu

marcu wznowione zostaną robo-
ty nad budową linji kolejowej
Woropajewo—Druja. Władze ko-
lejowe wyasygnowały na roboty

te około 10 miljonów złotych.
W dniach najbliższych przy-

będzie specjalna komisja, która
poczyni wstępne prace przy bu-
dowie tej linji.

Pożar w gminie jodzkiej.
Onegdaj nad ranem we wsi

Gliszczanki gminy jodzkiej pow.
brasławskiego, wskutek nieostroż-
nego obchodzenia się z ogniem
wybuchł groźny pożar, który stra-

wił dom mieszkalny i zabudowa-
nia gospodarskie należące do
braci Józefa i Aleksandra Pala-
goczko. Srraty wynoszą z górą
15 tysięcy złotych. d
 

 

Ruch wydawniczy.
Dlaczego domagają się kato-

licy zwrotu kościołów przero-
bionych na cerkwie?

(kazała się świeżo pod po-
wyższym tytułem broszurka, jak
Nr. 1 bibljoteczki, traktującej o
sprawie zwrotu kościołów kato-
lickich.

Obecnie, gdy rozpoczęły się
w sądach Rzeczypospolitej pro-
cesy, wytoczone przez ks. ks.
biskupów katolickich o zwrot
podstępem i przemocą zabranych
i przerobionych na cerkwie ko-
ściołów katolickich, jaknajbardziej
na czasie jest mała, bardzo przy-
stępnie napisana broszurka, ujmu-
jaca sprawę wyraźnie i wszech-
stronnie.

w amaaamar wazwa
 

 

Trzeba bowiem przyznać, że
wśród szerokiego ogólu panuje
nieświadomość stanu rzeczy, do-
tyczących całokształtu spraw re-
windykacyjnych. Na tem tle roz-
siewane są przez anonimowe czyn-
niki na niczem nieoparte plotki,
o rzekomym ucisku Cerkwi pra-
wosławnej, o stopniowej jej likwi-
dacji, jako akcie zemsty i t. p.
Sianie paniki i rozterki w masy
nieorjentującej się ludności obu
wyznań jest przedewszystkiem na
rękę wrogom Polski.

Jakże się te sprawy w istocie
przedstawiają? Chodzi o zwrot
prawowitemu właścicielowi — ko-
ściołów świątyń zabranych przez
rządy rosyjskie, w drodze  poli-
tycznych nad ludnością katolicką
gwałtów po latach 1831 i 1863.

Największą część, stanowią u

nas na kresach kościoły "dawniej
unickie. Do nich to Cerkiew pra-
wosławna rości pretensje, nie
uznając gwałtu, dokonanego na
Unii.

Kościół unicki, który powstał
po unji brzeskiej w r. 1596, jako
wynik dobrowolny dążeń ludności
wschodnich kresów Rzeczypospo-
litej do jedności Kościołów, przy-
pieczętowany męczeństwem św.
Józefata Kuncewicza, stał się
dźwignią kulturalną dla przeszło
3 miljonów, przeważnie ludności
wiejskiej.

Wielokrotne zakusy rządów
rosyjskich, rozpoczęte jeszcze za
cesarzowej Katarzyny |, nie mogły
podważyć świetnie rozwijającego
się Kościoła. Dopiero za cara Mi-
kołaja I, drogą prowokacji słyn-
nego metropolity Siemaszki i kil-
ku jego  „wspėlpracownikėw",
siłą, terorem moralnym, pienią-
dzem i honorami, absolutnie bez
wiedzy i woli ludu, zlikwidowano,
rzekomo dobrowolnie, Unję.

Sami Rosjanie stwierdzają za-
straszający skutek zdrady wiary
przez wyższy kler unicki na po-
ziom religijności rzesz unickich.
Zapanowała mianowicie ogromna
depresja moralna i zapanowało
niemal pogaństwo. Władze rosyj-
skie nie tracąc czasu, nawracało
z pomocą kozaków niesfornych
„prawosławnych”, zabierając i
przerabiając kościoły unickie.

Prawdziwych natomiast pra-
wosławnych, od szeregu pokoleń,
było w r. 1833 zaledwie 3709!
przy trzech klasztorach i czterech
cerkwiach (w granicach dawnej
gub. wileńskiej). A reszta świą-
tyń—to b. kościoły unickie lub
łacińskie, odebrane jure caduco.
Broszurka, posiadająca sporo ma-
terjału cyfrowego i dowodowego,
czyta się z wielkim zainteresowa-
niem. Dołączone są też listy pa-
sterskie w sprawie rewindykacji
J. J. E. E. ks. biskupów Jałbrzy-
kowskiego i Łozińskiego, oraz
krótka bibljografja przedmiotu.
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ROZMAITOŚCI.
Wzór oszczędności.

Prasa polska w Ameryce opo-
wiada następujące niezwykłe zda-
rzenie. Robotnik polski w kopal-
niach nafty, w stanie Kansas, Mi-
chał Hirak, przez dziesięć lat wy-
dawał na swoje utrzymanie 1 dola-
ra 35 centów miesięcznie. Czło-
wiek ten zabity został niedawno
w wypadku. Administrator publi-
czny stanu Kansas, rozpatrując
papiery pośmiertne Hiraka, prze-
konał się, że Hirak zarabiał mie-
sięcznie 102,70 dol. Poza tem
otrzymywał za swoją pracę mie-
szkanie i żywność. Z zarobków
tych Hirak składał co miesiąc do
banku 101 dolarów i 35 centów.

Hirak był do tego stopnia
oszczędny, że sam się strzygł i
golił, sam  prał swoją bieliznę i
sam zelował sobie buty. Nie palił
i nie pił. Przed kilku laty prze-
słał on swej matce i siostrze w
Polsce 17 tys. dolarów na zaku-
pienie 200-morgowego gospodar-
stwa.  Pozatem pozostawiłf on
polisę ubezpieczeniową na imię
matki, w sumie 3 tys. dolarów.
W chwili śmierci Hirak liczył 44
lata. Mial on zamiar jeszcze sześć
lat pracować w Ameryce, a po-
tem powrócić do Polski.
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MIELIŃTJ WH OGNIU.
Pamiętnik z wielkiej wojny | rewolucji rosyjskiej.

(Przedruk wzbroniony).

Od wczoraj wieczorem krąży pogłoska, że
mają przyjść rewidować t. j. rabować dwór. Puścili
wieść, że mamy pełno schowanej broni—pod pre-
tekstem odebrania jej rozpocznie się grabież. Bo-
rodin i Strogonow wciąż siedzą w areszcie. Oba-
wiali się nasi „waleczni* że Borodin przeszkodzi
im w zawarciu pokoju z Niemcami. Od wczoraj
w okopach piją z żołnierzami niemieckimi, a ra-
czej oficerowie niemieccy spajają ciemnych rosyj-
skich żołnierzy dla wydostania z nich potrzebnych
dla siebie wiadomości. Pertraktacje o pokój skoń-
czyły się kilkunastodniowym rozejmem. Towarzysze
chełpią się, że klęskę wojny podtrzymywała bur-
żuazja, a że oni, bolszewicy, w kilka dni doprowa-
dzili do pokoju.

Od dnia

Miejski Kinematograf | cki. w

Sala Miejska ul. Ostrobramska 5 stów o .
S 3 a 30.

 

Dziś rewelacyjna premiera!
Film ze złotej serji Polskiej!

CESECECESEHM Potężny dramat miłosny według glośnej powieści ANDRZEJA STRUGA „Pokolenie Marka Świda”
! " W roli głównej królo- garska MISS POLONJA Toija Baiycka oraz czarujący TA-

,i) gay KOLLYWOÓD gy za,pak era ANIDA SM
;) MICKIEWICZA3622(; łecznych scen
SZECZSSSSOW jąca bitwa eskadry lotniczej

dzinie 4, 6, 8 i 10.
na przybycie o

Kino Kol. „BGMISKO II Zwyczajny Alnųsezona po:
(Obok dworca kolejowego)

 

 

17 lutego 1930 roku będzie wy- 46
świetlana najnowsza kino-opera polska „HALKA

rolach głównych:

Bogusław Samborski, Józef Małyszewski i Franciszek Dominiak. sax
Szarpiący nerwy wyścig samochodu z pociągiem. Wspaniały raut

arystokratyczny. Specjalna ilustracja muzyczna kompozytorów polskich. Początek seansów 0 go-
25. Passe-partouts nieważne. Dla uniknięcia tłoku uprasza się Sz. Publiczność

«NOC POŚLUBNA»

23 listopada 1917.
Synowie wyjechali do Mińska. Chociaż ciężkie

było rozstanie, ale spokojniejsza jestem o nich
niż gdyby byli tutaj, gdzie na każdym kroku mogą
być narażeni na niebezpieczeństwo. Pułk. Zabczyń-
ski i Ciemniewski zostali przyjęci do polskich od-
działów i za kilka dni mają stąd wyruszyć. Borodi-
na wypuszczono z aresztu, ale z tem, że będzie
zdegradowany na młodszego oficera i wyjedzie do
okopów za Dźwinę. Obawialiśmy się, że go tam
rozjuszone żołdactwo zabije. Chwila jego wyjazdu
z Wabola tragiczne robiła wrażenie—pułk. Zabczyń-
ski płakał, inni oficerowie chodzili jak struci, „Bo-
rodin ledwo panował nad sobą. Dałam mu na. po-
żegnanie obrazek Matki Boskiej i powiedziałam
mu, że jak on nie opuścił tych biednych ludzi
z wiosek, za którymi się wstawiłam, tak i Bóg go
teraz nie opuści. To dodało mu otuchy. Bogu
dzięki, przyjechał wczoraj zdrów i cały.

Tymczasem parę dni temu komisarz rewolu-
cyjny, Popow, wyrzucił pułk. Żabczyńskiego z po-
koju przez niego zajmowanego, ulokował go w ma-
łej ciupce, a tu zainstalował komitet rewolucyjny.

«GRZESZNA MIŁOŚĆ»

DEUSZ WESÓŁOW-
Mnóstwo sen-

na rok 1930

Imponu-

15 minut przed rozpoczęciem seansów.

akt. w-g słynnej

"niedziele i święta o g. 4.

 

KURSY KIEROWCÓW SAMOCHODOWYCH
Stowarzyszenia Techników Polskich w Wilnie

Ul Ponarska 55. — Tel. 13—30,
Przyjmulą zapisy do grup: XLVII Zawodowej z nauką 2, '/, miesięczną
I do giupy XLVI! Amatorskiej dla Pań | Panów z nauką 5

Początekzajęć w dniu 3marcar.b.
Dla łatwiejszego opanowania teorji do dyspozycji

ktyczne

ilości godzin jazdy.
Dla p.p. oficerów i p. p. urzędników państwowych specjalne

ulgowe warunki. GW-RANIUJE SĘ UKOŃCZENIE KURSÓW I <ŁO-
ŻENIE EGzaminÓW BEZ DODATKOWEJ OPŁATY. UŁATWIA SIĘ O-
TRZYMANIE POSADY ZA POŚREDNICTWEM KURSÓW,

Zapisy Przyjmuje I Informacji udziela sekret»rjat kursów codzien-
nie od godz. 12-ej do 18-ej przy ul. Ponarska 55, Tel.

Przy Kursach czynne są warsztaty remontowe dla samochodów
i ciągówek rolniczych,

słuchaczy są
silniki od 4 do 12 cylindrowych, wszelkie części podwozia, W specjalnie
urządzonej sali doświadczalnej odbywa się indywidualne szkoienie pra-

regulowanie silnivów, karbiuratorów, ustawianie zapłonu
| „MAGNETO* i „DELCO%, Szkolenie w prowadzeniu samochodu odbywa
się na czterech typach nowoczesnych, samochodów, bez ograniczenia

poszukuję pracy jako
gospodyni, znam się

dobrze na kuchni, posia-
dam świadectwa. Zarzecz
22, m. 11, Stefanowiczo-
wa. gr.

abryka Wytworów Che-
micznych mająca sie-

 ozibę w Poznaniu poszu-
WZP69 kuje na województwo

| 4 Wileńskie, Białostockie i

AKUSZERKA

| Marja Laknerowa
Przyjmuje od godz. 9do

17 w., Kasztanowa 7 m. 5.

tygodniową.

 

Nowogródzkie przedsta-
wiciela z dobrą organi-
zacją sprzedaży va arty-
kuły dla składów aptecz-
nych, skór * obuwia.
Gwarancja konieczna.
Wyczerpujące oferty na-
leży skierować do firmy
„ORION* Wytwórnia
Chemiczna. Sp. z o. o.

Przed operacją.

Chory: A jeśli opera-
cja się nie uda?

Lekarz: To i tak pan
się o tem nie dowie.

-50
 

PROSZEK

X aliae
| Po + sowosirom |

"USUWA WAJUPORCZYWSZY

230 BÓL GŁOWY

ku

3, m.

OSTRZEŻENIE!
Chcąc nabyć proszki naszego wyrobu, należy przy
kupnie AKCEJGOWAĆ i wyraźnie żądać ORY-
GINALNYCH proszków z „KOGUGKIEC—
„MIGRENO - NERDOZIN* GĄSECKIEGO,
znanych od Jai trzydziestu. Zsoracajcie uwagę 1 od-
rzucajcie UPORCZYWIE POLECANĘG naślado-

wnictwa w podobnem do naszego opakowania.
Cena_15 zek. x

go.

gimnązjum
ne, jak

 

PRACA

dowa w średnim wie-

brze gotować, poszukuje
posady, ul.

równieź dobre
referencje. Skład aptecz-
ny E. Kudrewicza Mic- Lwów, Skrytka poczto-
kiewicza 26.

Silos:
Rządca rolny,

kawaler 36 lat, katolik,
ze średniem wyksztal-
ceniem z praktyką wzo=
rowych 3 darstw na
Litwie i Wołyniu, z solid-
nemi  rekomendacjami
poszukuje posady w du-

Poznań, Plac Nowomiej-
ski 2. 852—0

Potrzebna
zdolna i samodzieln Kie-
rowniczka pracowni. Wy-
magana kilkuletnia prak-
tyka i świadectwa. Zgło-

 

umiejąca do-

Orzeszkowej

 

  

1 od 11 — 2 pop. żym majątku. Wilno, szenia przyjmuje D. - H.
gr.—s1 Skok poczt. 21, P.P.ua RAZ ul.

———— ma 1219--3 Mickiewicza Nr. 1. 100-0
oszukuję chłopca od if
lat 16—18 jako ucz- 7 Potrzebna służącania doskładuapteczne. POSZUKUJEMY do wszystkiego. Wiiko-
Ukończenie szkoły organizatorów  posiada- mierska 1—4. 1259—0

powszechnej lub 4 klas jących sztab subzastę-

 

jotrzebna Niania do
2', letniego dziecka.

Bez świadectw nie zgła-
szać się. Giedyminow-

160—0 ska 32—1. 1254—1

jest koniecz- pców do sprzedaży bar-
dzo korzystnych kombi-
nacyj losowych. Oferty:

98—0 wa 283.

dramat w 12 aktach na tle nieśmiertelnej |
opery St. Moniuszki. Realizacja: K. Megil-

orlika Szymańska, Z Lindorfówna, H. Cort, H. Zahorska, W. Czerski,
M. Palewicz | H. Kawalski. Pełna poezji treść. Cudowne krajobrazy. Solowe i chórowe śpiewy ar-

Oryginalna muzyka Moniuszki. Powiększony zespół RE
. Początek seansów od g. 4. Wejście tylko z początkiem seansów. Że

koszta związane z realizacją tego filmu, ceny podwyższone: Parter 1 zł. 50gr., ulgowe 7:

 

Symfonja piękna, miłości i poświęcenia dramat w 10
owieści Noela Cowarda. W rolach gł.:

ulubieńcy publiczności: Lili Damita, Harry Liedtke, Paweł Richter i Rudolf Klein-Rogge. Początek seansów o godz. 5 w

Mam więc ich za ścianą.
bywają się posiedzenia.

Lenina. Ciekawa jestem, kogo
kilka miesięcy, gdy się wiatr, a

W pokoju jadalnym od-
Umiešcili

napis: Dworzec swobody. Niedawno jeszcze wisiały
w tym pokoju portrety Mikołaja i jego syna, dziś

tam powieszą za
raczej

dmący nad Rosją zmieni. Chwilowo bolszewicy
zdają się być wszędzie górą, chociaż rezultaty wy-
borów do Konstytuanty nie są dla nich pomyślne.
Wczoraj oficerowie ze sztabu pułk. Danielewskiego
twierdzili, że wrócimy do epoki kamiennej. Na to
wygląda. Wszędzie na korytarzach brudy, błoto,
hałasy, niechlujne i niewonne postacie. Życzliwy
sztabowiec kazał nam powiedzieć, że lepiej byłoby
nie grać na fortepianie, bo te oznaki burżuazyjnej
kultury drażnią „towarzyszy”. lm się zdaje, że kul-
tura to psute słowo, które się łatwo da wykreślić
ze słownika wolnej Rosji. Ile oni jeszcze złego so-
bie i innym zrobią! Trocki wydał rozkaz,
demobilizacji pozostawiono broń źołnierzom, w celu
utworzenia w każdej wsi „krasnej gwardji”.
lami myślę, że cała ta piekielna robota prowadzona
jest przez żydów dla zniszczenia dawnej Rosji. Dużo

wprawdzie wycierpieli się oni w Rosji: prześlado-
wano ich systematycznie i bez pardonu. Teraz po-
kazują co umieją.

nad drzwiami

1 grudnia 1917.
Kończy się nafta, kończą się świece, o wszel-

kie prowizje coraz to trudniej. Pogromom mająt-
ków niema końca. Wojska idą przed siebie, niszcząc
i paląc wszystko po drodze. Gdyby przynajmniej
uszanowały zapasy, ale gdzie tam, a tu głód coraz
poważniej zaziera ludziom w oczy. Majątki według
dekretu przeszły we władanie narodu. Właścicielom
nie pozostawia się nic. Dziwię się, że włościanie
miejscowi nie przyszli jeszcze zająć naszego domu.

Podobno Korniłow, Kaledin, Kiereński i Ro-
dzianko zjechali się gdzieś na poludniu Rosji i ma-
ją wystąpić zbrojnie przeciwko rządowi bolszewic-
kiemu. Lecz czy im się to uda? Armja rosyjska
i kozacka są tak zbolszewiczaie, że o wojska pewne
bardzo trudno. Jedynie w wojsku polskim istnieje
subordynacja, która tak kole Krylenkę w oczy, iż
jest już mowa o rozpuszczeniu naszych pułków.

(D. c. n.)

huragan,

aby przy

Chwi-

 

 

 

Kasa czynna od go-
Ac na wysokie

gr., balkon 50 gr.

Oszczędność przedewszystkiemI
Nagromad one rzeczy

oddawać do przerobienia do „Zródła Pracy*—
Trocka 19, iako do jedynej pracowni trykotar-
skiej w Wilnie — Dorabianie podeszewek do |
najdroższych pończoch.

trynotowe proszę Lakład Jubilersko - Zegarmistrzowski
K. GORZUCHOWSKIEGO

Eat Ul. Zamkowa 9.jak robotę |

 

 

 

ładne
2 duże
pokoje umeblo-

wane do wynajęcia Mic-

nowych garsonek, swetrów, pończoch przyjmu
žjemy. — Robota wykonuje się solidnie pod SPRZEDAŻ

rownictwem wykwaifikcowane| Instruktorki oraż I

=| SOLIDNA |
naprawa

 

SR poszukuje ko-
repetycyj. Przygoto-

wanie w zakresie gim-  Zegarków i Biżuterji. —100
 

 

do 11 i
11—8.

4] WAGA! Poważna
chrześcijańska insty-

tucja bankowa poszuku-
je zastępców na sprze-
daż obligacji państwo-
wych. Płacimy sumien-
nie największą prowizję.
Nasz system kombino-
wany, cieszy się najwię-

gub,
przez

nicza,

un. się.

kszėm powodzeniem. Po- Zm, wa ooh

PKU Swięciany na imię
Alfonsa Biesiekierskiego
żamieszk. w zaśc. Pod»

czątkujących pouczamy.
Zgłoszenia od godz. 10
do 4 p. p. Bazyljańska
4 m. 1.
 

 

gody (meble do je-
dnego pokoju). Oglądać

od 4 Kzeczna

ks. wojsk. wyd.
PKQ Wilejka

na imię Nikodema Woj-
roczn. 1893, zam.

wewsi Szymki. gm. Miadz.

 

 

kiewicza 31, m. 4, od Nazjum. Majowa 50. gódz.
1—5 po poł. 1216 15—17. 1235—s2 Niniejszem

ć 3 k podaję do ogólnej wia-3 pokoje, kuchnia, wy domości, że za wszelkie
PIANINA

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

ton, konserwatorjów

tranzakcje, umowy wszel-
kiego rodzaju i inne zo-
bowiązania podpisane
przez Wandę (z Malino-
wskich) Bielawską nie
odpowiadam. Stefan Bie-
lawski. 1536—0

2

Sprawy
į majątkowe į

Do sprzedania.
plac 680 s. kw. zadrze-
wiony lasem budulcowym
w najlepszej dzielnicy
Zwierzyńca niedaleko
mostu w kwadracie. Ce-
na po dwa i pół dolara
za sążeń. Pośrednictwo
wykluczone nabywcy o-
sobiście mogą otrzymać
informacje ul. Mickiewi-
cza 46 m. 9 od godz. 3

  
1260

lwowskiego, katowickie-
go, bydgoskiego i innych
szkół, a również tak wy-
bitnych fachowców jak
Profesora berlińskiego
konserwatorjum Egona

Petri, Artura Rubinszteina
etc. poleca po cenach
fabrycznych K. Dąbrow-
ska, Wilno, ul. Niemiec-

Konfitury
kilo 4,80.

Borówki kilo 3 zł.
Rydze soloneimary-
nowane kilo 4 zł.

wiśniowe

 

70 B iki -_ 3966 O do 4 po PW ka 2 nk 16-50 a sa

Poe, ianina pierwszorzę- arega šnaženid; 30
lenia imarynowania)

Ser „litewski" od 3 zł.
kilo.

dnych fabryk sprze-
daję na dogodnych wa-
runkach Kijowska 4/10.

1229—0
Drodok Ser Polsko szwajcar-

ski tłusty kilo $ zł.

   

wilki rasowe do sprze-

worniki gmin. Michało- dużego majątku prze- r ,
KKucharka - gospodyni wskiej unieważnia sie. strzeni 25 ha od Wilna KWIATY balowe nie- Śledzie królewskiew wieku średn., wy- 7172 30 klm. sprzedamy nie- drogo. Gotowe i na pima ee as
kwalifikowana ze świa-.. Danai drogo Wileńskie Biuro zamówienia. Dobroczyn- įWędliny wiejskie
dectwami-—- poszukuje po- Das į Komisowo-Handlowe Mi- ny z” dom Legi Nr.3—16 boczki, / kiełbasy,sady. Zgodzi się do Zs” książkę wojsko- ckiewicza 21, tel. 152. od 11—1 i od 4—6 (prócz szynki. iwszystkiego. Pilsudskie- $* wą wyd. przez PKU 381 świąd) W „poniedziałki Jose  Zwiedryńskigo 19, udozorcy. 1256-0 Miasto - Wilno na imię .. mm. Wieczorem od 4—-5, 20] firma:aaasaa Duchnowicza  Wladysla- 3 WILEŃSKA 28.S wa zamieszk. ul. Lwow-
Mieszkania ska 41. Wi | [| Szczenięta -

j pokoje T  
Do wynajęcia 2 poko-

je z kuchnią w
ładnej miejscowości An-
tokolska 28 m. 3,

1245—0

| z kuchnią do wy-
najęcia przy ulicy

Popowskiej Nr. 37 Do-
wiedzieć się Zamkowa

 

Zsa książkę woj-
skową 1 kartę mobi-

lizacyjną wydaną przez
PKU—Lida na imię Jana
Mazajło zam. przy ulicy
Tyzenhauzowskiej Nr. 35 21, tel. 152.
m. 4 unieważnia się.

NAUKA

solidnego załatwienia lo- dąnia ul. Gimnazjalna 10 SUMESOZZNNAKWWNA
kat pieniężnych daje Wi- m. 1 od 5—6 godz.. "O
leńskie Biuro Komisowo- 99—1 magn")

 

Handlowe Mickiewicza Brak apetytu.
37—

ę RÓŻNE Lekarz: Wcale się nie
1266 Yi dziwię, że nie ma pan

Kamieni(ę Wygrać apetytu, jeśli już zjadł
można 40,000 dolarów i gulasz z kartoflami, ja-

dochodową w dobrym| 200,00 zł. w złocie wpła- jecznicę | pierogi.
punkcie o 10 miesz-| cając zł. 12,— na dola-Rae 14 od Aka kaniach i 2 sklepach Saka! RAE pre- Pacjent: Ależ panie do-. zę auczycielka Francuska| z długiem bankowym| mjówkę. Najtańsze oferty ktorze, ja już przedtemPA Paryżanka poszukuje |można nabyć przy wysyła na żądanie w PO- nie miałem apetytu.Pokój Wzpożady(demi place)przy. piawiejkiejES znaniu Bank Spėldziel- ŠA

P o matury. Do- Aa gy: jenajęcia Witoldowa 53—]1. wiedzieć się wRedakcji Mickiewicza 1, tel. doom ulakis JA1253 pod adresem M. J. 1478 3-05: _60—s0 159—0 KISSLITSRKS,
 7 Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI. Drukarnia „DziennikaWileńskiego”, ul. Mostowa 1 - Redaktor odpowiedzialny: KAZIMIERZ HAŁABURDA,
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