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W pierwszą bolesną rocznicę zgonu

i-1a Tomasza Brorowskag
nabożeństwo żałobne za spokój Jego duszy odbędzie się w ko
ściele św. Jakóba we czwartek dn. 6 marca 1930 r. o godz. 9 i pół
rano, na które zapraszają rodzinę, kolegów, przyjaciół i znajomych

Żona i dzieci.

Obrady Rady Ministrów nad Konstytucją.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W środę dnia 5 b. m. odbędzie się posiedzenie
Rady Ministrów, na którem obecny będzie również minister spraw
wojskowych p. Piłsudski. Omawiana będzie sprawa Konstytucji. Jak
mówią, minister sprawiedliwości p. Dutkiewicz, ma przedłożyć pro-
jekt Konstytucji jednoizbowej. Ma również przedłożyć swój punkt
Widzenia premjer p. Bartel.

Komisja konstyiucyjna czeka na ustosun-
kowanie się rządu.

(Telefonem od własnego korespondanta).

WARSZAWA. Na posiedzeniu komisji konstytucyjnej zaapelo-
wano do rządu, aby wypowiedział swój punkt widzenia w tej sprawie.
W związku z tem obrady odroczono do czwartku.

Janusz Radziwiłł chce wrócić do Sejmu.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Janusz Radziwiłł przyjęty został przez ministra
J. Piłsudskiego na 1!/, godzinnem posłuchaniu. Janusz Radziwiłł
będzie kandydować z Łucka na pierwszem miejscu. Wiślicki zre-
2ygnuje z drugiego miejsca, z którego będzie szedł jeden z rusinów.

Zgon twórcy portu Gdyni.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Zmarł inż. Jerzy Rómmel wysoce zasłużony przy
budowie portu Gdyni i właściwy jego twórca. Inż. Rommel pracował
przy rozbudowie portów w Tallinie, Petersburgu i Lipawie.

> sejmu.

ul. Dominikańska 4. Telefon Redakcji
Mostowa 1.

Redaktor przyjmuje od g. 2—4 pp. Administracja otwarta od g. 9—5,
„Dziennik Wileński'* wychodzi codziennie,

zz wyjątkiem pońwónijków i dni poświątecznych.

 

komisji konstytucyjnej na wstę
R zabrał głos pos. Bittner (Ch.

.) który składa formalny wnio-
sek o odroczenie głosowania i
zwrócenie się do rządu z pro-
pozycją, ażeby przed glosowa-
niem zasad reformy ustroju ujaw-
nił na najbliższem posiedzeniu
swe stanowisko.

Pos. Piłsudski (BB) sprzeciwia
się temu wnioskowi, twierdząc,
że w tem stadjum prac, domaga-
nie się od rządu zajęcia stano-
wiska nie jest uzasadnione. Rząd
wypowie się w odpowiednim
Czasie.

Przewodniczący poseł Makow-
ki (BB) podziela zdanie posła
iłsudskiego.

' Pos. Lieberman (PPS) zazna-
za, że rząd jakgdyby ogiosil
 dćsintćressement wówczas gdy
 pożądanem byłoby wysłuchać
 opinji już w obecnem stadjum.

Pos. Niedziałkowski (PPS) przy-
omina, że rząd uznał rewizję
onstytucji za główne zadanie i

dlatego poznanie jego stanowiska
jest konieczne.

Przewodniczący pos. Makow-
ski odczytuje wniosek posła Bit-

 tnera, i zaznacza, że niema tytułu
„regulaminowego do postawienia
tego wnosku pod głosowanie.

Przewodniczący Makowski przy-
ctępuje do drugiej grupy pytań
rewizyjnych, mianowicie do pytań,
dotyczących uprawnień Prezy-
„denta Rzeczypospolitej w stosun-
ku do parlamentu, rządu, sądu,
wojska, do spraw zagranicznych
itp.

 
    

 
T Z Komisji Konstytucyjnej.

WARSZAWA, 4.3. (Pat.) Na Pierwszy w dyskusji zabrał
dzisiejszem posiedzeniu sejmowej głos pos. Piłsudski, podzielając

stanowisko projektu B. B.
Pos. Bittner omawia zasady

projektu centrum, który przewi-
duje, że sesja może być odro-
czona bez zgody Sejmu tylko raz
jeden na przeciąg czasu nie
dłuższy, niż dni 30, które nie
wliczają się do czasu trwania
sesji.

Pos. Winiarski (Kl. Nar.) jest
zdania, że ustalenie wzajemnych
praw i obowiązków jest koniecz-
ne. Jeżeli Prezydent ma prawo
rozwiązywania Sejmu, to trzeba
ustalić także prawa Sejmu. Mów-
ca uważa, że zmniejszenie czasu
dyskusji izbom jest niewłaściwe.

Pos. Griinbaum (Koło Żyd.)
zauważa, że doświadczenie uczy
nas, że odraczanie i zamykanie
sesji było raczej wywołane walką
z Sejmem i parlamentaryzmem,
nie zaś jakiemiś komplikacjami.
Wszystkie te przepisy— zdaniem
mówcy--mają na celu przeszko-
dzenie działalności Sejmu.

Pos. Kiernik przypomina, że
projekt centrum pragnie wzmoc-
nienia stanowiska Prezydenta, ale
nie kosztem ograniczenia natu-
ralnych, przyrodzonych niejako
kompetencyj parlamentu.

Pos. Chaciński (Ch. D.) popie-
ra wniosek centrum o ustalenie
trwania sesji zwyczajnej na 5
miesięcy.

Pos. Chrucki (Kl. Ukr.) sprze-
ciwia się koncepcji BB., poczem
występuje przeciwko projektom
centrum i prawicy.

Następne posiedzenie komisji
w czwartek o godz. 14.

4 m.

ja Pierwszy ambasador Stanów Zjednoczo-
nych w Polsce.
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ZAMACH BOMBOWY W JUGOSŁAWII
BIAŁOGROD, 4.ll1. (Pat.) Do-

noszą z Pirotu, że w dn. 3 marca
o godzinie 18-30 w chwili naj-
większego ruchu na ulicach mia-
sta, dwaj nieznani osobnicy rzu-
cili przez okno dwie bomby do
lokalu- hotelu-restauracji „Natio-
nal* i natychmiast potem cisnęli
jeszcze dwie bomby na ulicę
przed hotelem, gdzie znajdowało
się w tej chwili bardzo wielu
przechodniów. W gmachu hote-
lu rannych zostało 9 osób, na
ulicy zaś 16. Są to wszyscy

mieszkańcy Pirotu. 8 osób z poś-
ród poszkodowanych znajduje się
w szpitalu, pozostałe zaś po opa-
trunku powróciły do domu. Jed-
na z ofiar zajścia, blacharz Vlada
Milicz, zmarł w szpitalu skutkiem
odniesionych ran. Dzięki panice,
która panowała na ulicach, spraw-
com zajścia udało się zbiec w
kierunku granicy  bułgarskięj.
Agencja Fvala wyraża przypusz-
czenie, że sprawcami zajścia byii
komisaże bułgarscy.

Areszty komunistów w Pradze.
PRAGA, 4.3. (Pat.) Dziś aresz-

towano tu 18 członków wydziału
organizacyjnego partji *komuni-
stycznej, przyczem podczas re-
wizji w ich mieszkaniach znale-
ziono znaczną ilość obciążające-
go materjału. W związku z tem
przeprowadzono również rewizję
w szeregu sekretarjatów miejsco-

wych organizacyj komunistycz-
nych. Policja zakazała odbycia
się zapowiedzianych na dzień 6
b. m., to jest w wigilję 80-lecia
prezydenta Massaryka, demon-
stracyj komunistycznych. Proku-
ratura zawiesiła na czas nieogra-
niczony dwa dzienniki komuni-
styczne, wydawane na prowincji.

Pochody głodowe komunistów w Berlinie.
BERLIN, 43. (Pat). Na sku-

tek zarządzenia sekretarjatu czer-
wonej międzynarodówki związków
zawodowych,  międzynarodówki
młodzieży komunistycznej i biura
zachodnio-europejskiego Komin-
ternu, naczelne kierownictwo
partjj komunistycznej Niemiec
wydało polecenie urządzenia w
dniu 6 marca w Berlinie i oko-

Uliimatum

licy pochodów głodowych. W tym
samym dniu hittlerowcy zamie-
rzają demonstrować na ulicach
Berlina. Wobec grożącego nie-
bezpieczeństwa starć między ko-
munistami a hittlerowcami, wyda-
no szereg zarządzeń ochronnych,
między innemi w dniu 6 marca
zarządzone zostało pogotowie
alarmowe.

Ghandiego.
Kompanja nieposłuszeństwa.

NOWE DELHI, 4.3. (Pat.) Ulti-
matum Ghandiego treści poufnej
zostało doręczone  wicekrėlowi.

Spodziewają się,
nieposłuszeństwa rozpocznie
w ciągu 15 dni.

że kampania
się

Doniosłe odkrycie uczonego polskiego
Szczepionka przeciw tyfusowi piamistemu.

KRAKÓW, 4.3. (Pat). Na po-
siedzeniu wydziału matemalyczno-
przyrodniczego Fkademji Umie-
jętności, prof. Klecki zreferował
doniosłe odkrycie - szczepionki

przeciw tyfusowi plamistemu, do-
konane przez prof. Weigla we
Lwowie. Próby, dokonane na kil-
kuset osobach, dały wyniki po-
myślne.
 

 

BEZPRAWNE ODEBRANIE KOŚCIOŁOWI
ZIEMI.

Z Duniłowicz nam komunikują:
Ludność katolicka Dunilowicz
została niedawno poruszona do
głębi nieuzasadnlonym i napastli-
wym aktem, wyraźnie wymierzo-
nym przeciwko Kościołowi, nio-
sącemu na naszych kresach tak
odpowiedzialną misję kulturalną.

Niczem za wschodnim kordo-
nem, ni stąd, ni zowąd, Powia-
towy Komitet Nadawczy w Posta-
wach uchwalił na posiedzeniu
w dniu 24.1. r. b. grunty folwarku
Pachowszczyzna, gm. Dunilowic-
kiej, pow. Postawskiego, o obsza-
rze około 49 dziesięcin „a stano-
wiące własność Kościoła rzymsko-
katolickiego w Duniłowiczach*
(autentyczne słowa orzeczenia),
na mocy cz. 4-ej art. | Ustawy,
dn. 17.XII.20 r. przejąć w całości
na własność państwa. Jakże się
ta sprawa w istocie przedstawia
i czy są podstawy prawne do
podobnego orzeczania Pow. Kom.
Nad.?

Folwark Pachowszczyzna od
wieków należał do beneficium
kościola pod wezw. Przenajświęt-
szej Trójcy w Duniłowiczach, bę-
dącego do r. 1863 w posiadaniu
o. o. Dominikanów. Po powstaniu
styczniowem kościół i klasztor
wraz z beneficjum odebrano,
świątynię przerobiono na cerkiew,
klasztor zamknięto, ziemię zaś
oddano klerowi prawosławnemu.

sposób, choćby już ze względu
na t. zw. przedawnienie, kościół
Duniłowicki przez 13 lat (1917 —
1930) włada tą ziemią z powro-
tem.

Następnie art. XXIV Konkor-
datu głosi, że Rzplita uznaje
prawo osób prawnych kościel-
nych do wszystkich majątków
nieruchomych, które te osoby
prawne posiadają obecnie na
obszarach państwa _ polskiego.
Artykuł ten gwarantuje ze strony
państwa polskiego całość i nie-
tykalność tych nieruchomości,
które Kościół miał w posiadaniu
do zawarcia Konkordatu.

A więc, jak z powyższego wy-
nika, Pow. Kom. Nad. po-
wziął uchwałę całkiem
papierową i bezpodstaw-
ną, opierając się snadź na obec-
nie modnych interpretacjach ka-
zuistycznych, nie uznającychani
ciągłości prawno - historycznej
Rzeczypospolitej, ani wyższej
sprawiedliwości i racji odrodzo-
nego Narodu.

Na szczęście Pow. Kom.
Nad.w Postawach nie jest
ostateczną instancją de-
cydującą w tej sprawie.
wierzymy, że odwołanie, skiero-
wane do Ministerstwa Reform
Rolnych, będzie miało skutek
pozytywny i wpłynie mitygująco

PRENUMERATA: liao 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4PR
za granicę 8 zi.

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem 6 łam 35 gr., w tekście 460 gr., za
tekstem 10 łam. 10 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej,
zagraniczne o 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeże-
niem miejsca o 25 proc. A Administracja nie bierze odpowiedzialności za

terminowe umieszczenie na 0. Ni 80187.

Wyrok (qdu Hjnyszego w sprawie dóbr
tonfistowanych przez władze rosyjskie

Sąd nakazał zwrot tych dóbr prawym
właścicielom.

WARSZAWA, 4.3. (Pat). Sąd Nalwyższy wydał dziś

wyrok w sprawie zwrotu majątków, skonfiskowanych

przez władze rosyjskie za udział właścicieli w powsta-
niach, a następnie przejętych przez rząd polski. Sąd
Najwyższy oddalił skargę kasacyjną Prokuratorji Gene-

ralnej, zatwierdzając tem samem wyrok Wiieńskiego

Sądu Okręgowego, nakazujący zwrot powódce.p. Uszyc-

kiej majątku, skonfiskowanego jej przodkom za udział

w powstaniu. Wyrok ten stworzył podstawę do analo-

gicznego wyrokowania w szeregu takich samych spraw,
wniesionych już do sądów.

BOLSZEWICY COFAJĄ SIĘ PRZED WSIĄ
ROSYJSKĄ.

WSTRZYMANIE TEMPA KOLEKTYWIZACJI WSI.
Prasa sowiecka z dnia 2 marca przyniosła sensacyjne oświad-

czenie Stalina o konieczności osłabienia tempa kolektywizacji wsi
i dekret o wprowadzeniu arteli rolnych jako stopnia przejściowego

do kolektywizacji w gubernjach, gdzie opór włościan zaczął zagrażać
podstawom ustroju sowieckiego. Z trzech stopni prowadzących do.
komunistycznej przebudowy ustroju rolnego wsi rosyjskiej 1) arteli
rolnych, 2) gospodarstw kolektywnych i 3) komun wiejskich, dekret
Rady Komisarzy Ludowych, wydany na mocy uchwały Centralnego

Komitetu Wykonawczego Partji Komunistycznej, jest cofnięciem

olbrzymiej akcji przebudowy rolnej w Sowietach na stopień pierwszy.

Dotyczy to zwłaszcza guberni północnych i Turkiestanu, gdzie cał-
kowicie wstrzymano kolektywizację i pozostałych guberni, w których

postanowiono zwolnić jej tempo. Stalin w artykule swym oświadcza:

„Jeszcze nie dojrzały warunki dla komun rolnych!* | nakazuje za-

wrócić z tej drogi do arteli rolnych. „Artel, pisze Stalin, jest naj-

bardziej celową formą rozwiązania zagadnienia produkcji zboża i za-
sadniczem ogniwem w ruchu kolektywizacji".

Artele rolne różnią się tem od kolektywów,

objęte są domy mieszkalne włościan,

ptactwo domowe, część nierogacizny, małe ogrody i sady, które

włościanin uprawiać może indywidualnie. Do wspólnoty natomiast

przechodzą grunta wiejskie, narzędzia produkcji jak pługi, młocarnie,

żniwiarki i t. p. inwentarz żywy przewyższający jedną sztukę. Miedze

graniczne między gruntami zostają zniesione. Uprawa roli jest wspólna
i podział ziarna odbywa się według normy potrzebnej na przeżycie,

nadwyżka zaś przechodzi za ustanowioną przez komisarjat rolnictwa
opłatą.

Dekret Rady Komisarzy Ludowych omawia szczegółowo formy

arteli rolnych, jakie winny niezwłocznie zastąpić kolektywy.

oszeń. Monte czekowe w P.    

 

 

że wspólnotą nie

jedna krowa i jeden koń,

 

Jak bolszewicy walczą zagranicą
ze swymi przeciwnikami?

W związku z tajemniczem zni-
knięciem generała Kutiepowa,
który, jak się powszechnie przy-
puszcza, porwany został przez
agentów GPU, przynosi organ Mi-
lukowa „Poslednija Nowosti* garść
ciekawych szczegółów, dotyczą-
cych podobnych wypadków z
przeszłości.

Przedewszystkiem opisuje cy-
towane pismo porwanie „komi-
sarza Lwa*, który w swoim
czasie postanowił zerwać z bol-
szewikami.

Komisarz ludowy republiki
krymskiej, Lew, w roku 1923 wy-
jechał zagranicę, a podczas swe-
go pobytu poza granicami Rosji
postanowił do kraju więcej nie
wracać. W liście, którz wystoso-
wał był wówczas do Charkowa,
były komisarz oświadczył bez
jakichkolwiek ogródek, że komu-
nizm go rozczarował i wobec te-
go z rządem sowieckim nie chce
już mieć nic wspólnego.

Odchwili wysłania tego do listu
upłynął załedwie tydzień, kiedy

uwięziono i po kilku
rozstrzelano.

Dalej „Poslednija Nowosti* opi-
sują w następujący sposób por-
wanie zasłużonago patrioty gru-
zińskiego Karziwadze.

Pewnego dnia do mieszkania
Karziwadze w Trapezuncie przy-
szło czterech mężczyzn w mun-
durach tureckich żandarmów. Po
przeprowadzeniu w jego mieszka-
niu rewizji, oświadczyli Gruzino-
wi, że muszą go aresztować, po-
czem związanego przewieźli na-
tychmiast w samochodzie na te-
rytorjum sowieckie.

Latem 1929 roku porwany zo-
stał przez bolszewików w Tehe-
ranie kapitan Wiaczesław Kuzmin,
zatrudniony w meszchedzkim od-
dziale misji handlowej. Jeden z
agentów sowieckich zaprosił pew-
nego dnia Kuzmina na kolację,
następnie upoił go i pijanego od-
dał w ręce czekistów. (Porwanie
Kużmina nastąpiło jednak, zdaje
się, nie tyle ze względów poili-
tycznych, ile z natury osobistej).
Skrępowanego Kuzmina wywieźli
czekiści za miasto, tam go zabili
i wrzucili do rowu. Zniekształco-
ne zwłoki Kuzmina znaleziono

tygodniach

|) WASZYNGTON, 4.3. (Pat.) Na
Socowisko ambasadora Stanów

Zjednoczonych w Polsce miano-
wany został Wilłys.

Rozłam między Hindenburgiem a nacjo--
nalistami.

BERLIN, 4.3. (Pat.) Wystąpie-
nie prezydeńta Hindenburga, po-
 pierającego wysunięte przez so-
_cjalnych demokratów żądanie da-
niny jednorazowej na rzecz bez-
robotnych, wywołuje w całej pra-

„sie nacjonalistycznej ostrą kry-
tykę. Nacjonalistyczny „Hambur-

er Nachrichten” wskazuje, iż
iędzy prezydentem Hindenbur-

_giem a hittlerowcami od lat wie-
lu istnieje w formie jawnej sto-
 sunek wrogi i
pewnego czasu

Ė
5
8

że również od
między prezy-

dentem a pariją niemiecko - na-
rodową dochodzi do stałych tarć.
Obecnie prezydent Hindenburg
staje również wobec niemieckiej
partji ludowej.w opozycji. W re-
zultacie po stronie prezydenta
Rzeszy pozostają tylko ci, którzy
w czasie wyborów prezydenta
głosowali przeciwko niemu. Dzien-
niki nacjonalistyczne żądają z
naciskiem wniesienia ustawy, za-
kazującej prezydentowi wypowia-
danie swych przekonań nawet w
formie prywatnych oświadczeń,
 

 

Tak bylo do r. 1917, gdy oku- na  wywłaszczycielskie zapędy
panci mury i ziemię zwrócili pra- organów podwładnych.
wowitemu właścicielowi. W ten Duniłowczyk.
 

 

Lomynińś! Stronniciwa Narodowego.
Zarząd Koła Miejskiego Stronnictwa Narodowego w Wilnie,

zwraca się do swych członków i sympatyków z gorącą prośbą, by

zechcieli przyczynić się do urządzenia nowego lokalu Stronnictwa

przy ulicy Orzeszkowej Nr. 11 przez datki pieniężne, lub w przed-

miotach umeblowania, jak krzesła, stoły, obrazy i t. p.

Pragniemy z nowej siedziby Stronnictwa uczynić ognisko, skąd-

by na Wilno i Wileńszczyznę promieniowała idea narodowa i kato-

licka.

Za wszelką pomoc składamy serdeczne „Bóg zapłać!”

Ofiary prosimy nadsyłać do 15 b. m. Dominikańska 4, a od tej
daty Orzeszkowej 11.

Sekretarjat czynny od godz. 11-ej do 3-ej popoł. i od godz. 6-ej
do 8-ej wiecz.

 

 

przed domek, w którym zamiesz-
kiwał Lew w Oliwie pod gdań-
skiem, zajechał samochód, z któ-
rego wysiadło dwuch mężczyzn
w ubraniach cywilnych i jeden
połicjant. Oświadczyli oni b. ko-
imisarzowi, że natychmiast ma się
udać wraz z nimi do urzędu po-
licyjnego, by wyjaśnić tam spra-
wę, jego pobytu na terytorjum
wolnego miasta. Lew wsiadł wraz
z „wywiadowcami* do samocho-
du, pragnąc sprawę swego poby-
tu niezwłocznie wyjaśnić.

Kiedy wszyscy czterej siedzieli
już w aucie, jeden z „wywiadow-
ców" jakiemś tępem narzędziem
uderzył Lwa w głowę, tak że b.
komisarz natychmiast stracił przy-
tomność. Po przywiezieniu go |do
portu gdańskiego, przeniesiono
go na jeden z okrętów, który o
godzinie 4-tej popoł. odpłynął do
Petersburga. W Petersburgu Lwa

dopiero w styczniu roku bież.
Dziełem zbirów bolszewickich

było również tajemnicze zniknię-
cie jednego z wybitniejszych re-
wolucjonistów gruzińskich *Mo-
heidze, który po przewrocie bol-
szewickim i po stłumieniu przez
Sowiety powstania gruzińskiego,
wyemigrował do Paryża. Gruzin
pewnego dnia zniknął, a po kilku
dniach znaleziono go skrępowa-
nego powrozami w ciemnej iwil-
gotnej piwnicy jednego z domów
paryskich, gdzie ukryli go czekiścii
Przyjacielie Mecheidze oswobo-
dzili wprawdzie swego przywódcę,
ale w wyniku przejścia tego za-
służony polityk wkrótce zmarł.
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0 prawo azpli
Dzisiejszy przegląd prasowy

poświęciliśmy w całości palącej

sprawie masowego  uchodźtwa

z „raju* sowieckiego do Polski,

przed skutkami przeprowadzanej

tam obecnie reformy rolnej oraz

związanem z nią nieludzkiem

prześladowaniem ludności włoś-

ciańskiej, którą przymusowo

osiedlają w t. zw. kolektywach,

zapobiegając ucieczce prez pietno-

wanie ludzi. Podobny system był

praktykowany w Rosji za czasów

Mikołaja | ale tylko w stosunku

do katorżników.

Prasa polska w stosunku do

sprawy uchodźców zajęła stano-

wiskoniejednolite, przeciwnie, po-

między zapatrywaniami poszcze-

gólnych pism zachodzą niekiedy
djametralne różnice.

Tak więc prasa prorządowa

przeważnie bardzo przychylnie

wita ten objaw. Wręcz przeciwne

stanowisko zajął B. Koskowski w

„Kurj. Warsz.“, artykuł jego, przy-

toczony przez nas oczywiście w

skróceniu, jest twardy, autor ra-

dzi odrzucić wszelkie sentymenty

i uchodźcom stanowczo odmówić
przyjęcia.

Pośrednie stanowisko zajęło

„ABC*: względy ludzkie należy

połączyć z troską o interes pań-

stwa. Zbyt szeroki gest mógłby

nas drogo kosztować, ale z dru-

giej strony ta fala zrozpaczonego

tłumu, przedzierająca się przez

ogień karabinów GPU, musi zna-

leść ujście, jeśli niema się za-

mieriić w straszliwe, nieznane w

dziejach świata wielkie cmenta-

rzysko. Polska musi być ostrożna,

ale nie potrafi być nieludzka.

Któryż z tych poglądów

słuszny?

Co się tyczy pracy pro-rządo-

wej, to ta zawsze staje w obro-

nie interesów całego świata —

tylko nie Polski. Wchodzą tu w

grę oczywiście także mrzonki fe-

deracyjne, polityka awantur i

jaątrzenia na wschodzie. Polityka
zgubna, jak zgubną była wypra-
wa kijowska—a wszystko pour le
roi de prusse, jako że Niemcom

„oczywiście na tem zależy, by
uwikłać nas w sprawy wschodnie,
by osłabić nas na naszej granicy

jest

zachodniej i sobie tem rozwią-
zać ręce.

Co się tyczy artykułu p. Ko-
skowskiego, to niewątpliwie po-
dyktowany on został przez zdro-

wy instynkt samozachowawczy,

jeden atoli zarzut można mu po-
stawić: nieznajomość naszych sto-
sunków wschodnich, zwłaszcza

pogranicznych. Panowie pulicy-
ści warszawscy wyobrażają sobie,
że za tym kordonem czerwonym
—to już rdzenna Rosja.

Tymczasem wschodnia grani-

ca nasza, jak wiadomo wytknię-

ta została całkiem przypadkowo.

Granicę, jaka też słusznie nam się

należała wykreślił w swoim cza-

sie Dmowski, w Paryżu, zyskując

na to aprobatę mocarstw. Do tej

granicy docierały wojska nasze

pod wodzą gen. Szeptyckiego,

gdy bezprzykładne błędy, popeł-

nione przez naczelne dowództwo,

zwycięski nasz pochód zmieniły
w klęskę.

Klęskę naprawiliśmy wpraw-

dzie w walnej bitwie nad Wisią,

ostatecznie jednak i nasze sily by-

ły na wyczerpaniu, to też wypad-
ło zakończyć sprawę „krakowskim
targiem“.

Tak powstala obecna granica,

która nie odpowiada ani warun-

kom geograficznym, ani etnogra-

ficznym. Nie należy zapominać,

że po tamtej stronie kordonu

oprócz ludności białoruskiej, pra-

wosławnej (wrogiej nam czasu

wojny — jakie obecnie są jej na-

stroje—nie wiemy) pozostały kro-

cie tysięcy białorusinów — katoli-

ków, uważających siebie za pola-

ków, oraz duże zwarte kompleksy,

zamieszkałe przez ludność rdzen-

nie polską, mazurską, osiadłą tu
przed wiekami.

Ta właśnie ludność polska,
drobna szlachta, jako zasobniej-

sza i kulturalniejsza od białoru-

skich autochtonów, stała się prze-

dewszystkiem ofiarą  bezprzy-

kładnego okrucieństwa  bolsze-
wickiego.

Czyż więc tym braciom na-

szym krew z krwi, kość z kości

mamy odmówić przytułku? Na-

kazać strażom naszym  granicz-

nym, by karabiny swe zwrócili w

bratnie piersi? Tegoby nie żądał

2 prasy.
Głosy prasy polskiej o sowieckiej reformie rolnej

i o napływie

Sowiecka reforma relna, czyli
t. zw. kolektywizacja, podobnie
jak wznowiona fala prześlado-
wań religijnych odbiła się głoś-
nem echem w prasie całego
świata.

Sprawie kolektywizacji włas-
ności rolnej poświęca - „Gaz.
Wars.“ źródłowy artykuł pióra
Tad. Bieleckiego.

Przytaczamy zeń kilka uryw-
ków:

Sowiecka reforma agrarna ma na
celu nietylko uczynić zadość komuni-
stycznej doktrynie gospodarczej, ale
chce również zapobiec klęsce głodu,
jaki zajrzał w oczy Rosji, po nagłem
rozdrobnieniu wielkiej własności. Dro-
bny rolnik zjadał to, co wyprodukował,
a poniewaź bolszewicy nie zachęcali go
do większej wydatności ani specjalną
polityką cen ani należytem zaopatrze-
niem wsi w wyroby wzacwe więc
powoli zanikała troska o lepszą upra-
wę roli, malała produkcja, miasta od-
czuwały coraz bardziej brak chleba, nie
mówiąc już o tem, że ustał niemal zu-
pełnie eksport zboża zagranicę;

Powyższe przyczyny sprawiły, że
władze sowieckie z taką energj: i upo-
rem chcą teraz narzucić rosyjskiej wsi
nowy ustrój i ogniem i mieczem łamią
opór chłopów. Czytamy w prasie coraz
częściej o ekspedycjach karnych, któ-
re w bezwzględny sposób tłumią nie-
chęć kułaków do znienawidzonej kolek-
tywizacji. Wzdłuż naszej granicy wscho-
dniej tworzą się obozy koncentracyjne
dla chłopów—uciekinierów z Rosji.

Rodzi się pytanie, czy plany
rządu sowieckiego dadzą się urze-
czywistnić?

Pewnej odpowiedzi na to py-
tanie autor nie daje, natomiast
przytacza szereg ciekawych da-
nych zaczerpniętych z artykułu
Zonina zamieszczonym w organie
Kom. Wyk. Z. S. R. R. „Sowiet-
skoje Stroicielstwo“.

Autor artykūlu, wykazuje. že liczba
kolchozów z roku na rok wzrasta: w
1925 — o 6,5 proc, w r. 1926 — o
10.3 proc., w r. 1927 — o 13,6 proc., w
r. 126 — 61 proc.

Ten zawrotny, zdawaloby się, pęd
chlopa rosyjskiego do kolektywizacji
sprowadza się do właściwych rozmia-
rów, jeżeli przytoczymy dalsze cyfry,
podane przez Zonina.

Okazuje się że liczba kolchczów
istotnie wzrasta, ale kurczy się obszar
przez nie zajmowany.

Jeszcze ciekawsza jest uwaga Zo-
nina, tycząca się trwałości kolhozów.

W wieikich gospodarstwach kolek-
tywnych robotnicy rolni stale się zmie-
niają, są płynni. Tak np. w istniejącej
od 16 lat komunle, „Krasnyj Oktiabr“
z 300 obecnych członków komuny tyl-
ko jeden należał do pierwszego ze-
społu robotników komuny. Przypomina
to wędrówki koczowników. $owieckie
władze podobno stempiują teraz
chłopów, aby nie uciekaji z roli; jest
to nowa iorma pańszczyzny. Nadto
komuna ta zmieniala 6 razy zajmowany
obszar i nieraz się rozpadała.

W świetle tych faktów trzeba raczej
sceptycznie patrzeć na eksperyment
sowiecki. Jeżeli zwłaszcza uwzględnimy
niechęć chłopa rosyjskiego do wyzby-
wania się zdobytej ziemi na rzecz so-
wieckiego państwa i słabą wydajność
pracowników rolnych w komunach, doj-
dziemy do wiosku, źe bolszewicka re-
forma rolna może się załamać i spro-
wadzić zasadnicze zmiany w rosyjskiem
życiu gospodarczem.

Jakikolwiek będzie ostateczny
wynik sowieckiej reformy rolnej,
dziś juž rnamy do czynienia z
objawem bardzo groźnym i bar-
dzo blisko nas obchodzącym,
mianowicie z masową ucieczką
ludności rolnej do Polski. Spra-
wie tej poświęca naczelny publi-
cysta „Kurj. Warsz." B. K. arty-
kuł p. t. „Nowy ciężki kłopot":

Przybył Polsce nowy kłopot i to
ciężki: gromadzenie się na kresach
wschodnich zbiegów z Rosji sowieckiej.
Powstaje tedy doraźnie  kwestja,
<o z nimi robić, a zarazem jeszcze
ważniejsze pytanie: co będzie dalej?

Włościanie z Rosji poddani są obec-
nie, jak wiadomo, operacji dla nich dra-
matycznej: komunizowaniu warsztatu

emigrantów.

rolnego. Eksperyment ten będzie za-
pewne rozmaicie odczuty na wsi rosyj-
skiej. W t. zw. Wielkorosji. chłopi znali
oddawna m i r, znali „rozdział (ziemi)
perjodyczny*, żyli jeszcze za dawnych
czasów w systemi quasi - komunistycz-
nym. Łatwiej im tedy przetrzymać no-
wą próbę. Natomiast wieś na krainie
i Białorusi, na Kaukazie i w Turkiesta-
nie żyła od wieków na zasadach wla-
sności prvwatnej. To też raz po raz
dochodzą ztamtąd wieści, że gdy w
Wielkorosji komunizacja warsztatów rol-
nych odbywa się bez jaskrawych pro-
testów, to na Ukrainie i na Kaukazie,
przeciwnie, rozpoczęła się wręcz. roz-
paczliwa wałka z nowym kursem sowie-
tów.

Czy Polska ma wobec
lać zbiegom prawa azylu?

Na pytanie to opinja publiczna u
nas, gotowaby odpowiadać pod pierw-
szem wrażeniem, które bywa odruchem
prosłego humanitaryzmu. W istocie jed-
nak humanitaryzm nie ma tu nic do
czynienia. Nie ulega bowiem wątpliwo-
ści, że zbiegowie włościańscy z Rosji
w niczem nie poprawili sobie u nas
położenia. Mamy u siebie nadmiar rąk
roboczych, tak dalece, że  materjał
wychodźczy jest zawsze obfity. O tem
więc, żeby robotnik rolny z Rosji so-
wieckiej mógł znaleźć w Polsce pracę,
żadnej niema mowy.

To jedna strona medalu. Ale trze-
ba także myśleć o jego drugiej stronie,
czyli 8 samych sobie.

Ludzie, którzy stykali się bliżej ze
znanym juź przecież Polsce problema-
tem skupień zbiegów obcych, opowie-
dzą nam niewątpliwie o jednym z jego
fatalnych skutków: o chorobach, o za-
razach, o niebezpieczeństwie sanitar-
nem, towarzyszącem wszelkim kata-
strofom emigracyjnym.

Zarazem wyrasta takźe niebezpie-
czeństwo propagandy bolszewickiej
wśród kresowych mas ludowych, ewen-
tualnie stykających się przez czas
dłuźszy z falą wychodźczą. Chociaź sa-
mi zbiegowie stanowią jaskrawe świa-
dectwo wszechstronnej okropności sy-
stemu komuistycznego, praktyka wszak-
że wskazuje, iż ślepota ludu kresowe-
go jest pod tym względem niezmierna,
lie, źe niepodobna zapobiedz, aby wśród
emigracji nie znależli się agitatorzy za-
wodowi, wyzyskujący sposobność prże-
dostania się do Polski i szerzenia tu
propagandy wywrotowej.

W tych warunkach najprostszym
obowiązkiem naszych władz granicznych
jest, oczywiście, uczynić wszystko, aby
zbiegom z Rosji sowieckiej uniemożli-
wić dostęp do Polski. Trzeba to prze
prowadzić z całą dokładnością, źarówne
z pobudek samozachowawczych,
z uwagi na międzynarodową opinję po-
lityczną, która może się zaniepokeić —
perspektywami rzekomego pogorszeniu
się stosunków polsko-sowieckich.

Wszelkie perypetje komunizmu w
Rosji są jej sprawą wewnetrzną, która
może nas moralnie obchodzić nawet
bardzo żywo, ale która politycznie musi
nas trzymać w granicach najściślej-
szej neutralności. Jakiekolwiek po-
zory sprzyjania temu lub owemu kie-
runkowi w Rosji, uzbroiłyby przeciw
nam wszystkich wogóle Rosjan, rów-
nie wyobrazicieli bolszewizmu, jak ich
zaciętych przeciwników. Ostatnia kon-
ferencja p. p. Milukowa i Kiereńskiego
w Palais Bourbon (d. 29 stycznia) miała
w tym sensie dość cech znamiennych.
Obecna sprawa zbiegów nie może dać
pobudek do mniemania, że dótychcza-
sowa wytrwałość w polityce polskiej
bezwarunkowej neutralności nie jest już
zupełna. W

Tej samej sprawie poświęca
artykuł „A. B. C.”.

tego udzie-

  
  

      

     

   
  

  

   

„Ku wschodniej granicy Polski zdą- |
ża fala uchodźców rosyjskich. Setki i
tysiące  „kułaków* wypędzonych ze
swych gospodarstw ukazem o kolekty-
wizacji ziemi, pragnie schronić się na
terytorjum Polski.

Część prasy rządowej w sposób
bardzo gorący domaga się, aby Polska
udzieliła tym masom azylu i zajęła się
ich losem.

Współczujemy z losem wygnanych
rolników, chętnie przyczynilibyśmy się do
ulżenia ich ciężkiemu losowi, ale jedno-
cześnie uważamy, że postępowanie
władz polskich w tej sprawie powinno
być nad wyraz ostrożne.

Pomijając już drażliwość polityczną
zagadnienia, nie można zapominać, że
masowe przekradanie się przez granice
w tych okolicznościach otwiera szero-
kie możliwości dla elementów, które
inną drogą do Polski dostać się nie
mogą..."
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Z Litwy.
Radjostacja kowieńska ma
być zwiększona do 25—30

kilowatów.
„Dzień Kowieński” donosi, że

wobec projektu przeniesienia do
Wilna warszawskiej stacji o sile
18 kilowatów, Koła rządowe ko-
wieńskie zastanawiają się poważ-
nie nad kwestją zwiększenia ra-

polskiego i nabożeństw polskich
przez radio wileńskie w Litwie.

Represje prawne.
Komendant m. Kowna zawie-

sił pismo żydowskie „Volksblatt“.
Oprócz zawieszenia żydow-

skiego „Volksblattu* na przeciąg
trwania stanu wojennego redak-
tor odpowiedzialny tego dzienni-
ka p. Bejnisiewicz został ponad-
to ukarany przez komendanta m.
Kowna grzywną w wysokości 500

diostacji kowieńskiej chociażby lit. z zamianą na 1 miesiąc wię-
do 25 — 30 kilowatów aby prze<  zienia. Przyczyną tych kar admi-
ciwdziałać propagandzje języka  nistracyjnych było podanie w
  

sam p. Koskowski, tak twardy

zda się i bezwzględny w swym

artykule, gdyby znał bliżej nasze

stosunki narodowościowe.

Precyzując więc to, co się

wyżej powiedziało, stwierdzamy,

że fala uciekinierów sowieckich

w zasadziejest objawem dla

nas niepożądanym, nie przy-

puszczamy jednak, aby ruch ten

mógł się stać masowym—temu

przeszkodzą sami bolszewicy,

którzy wzmocnili swe straże gra-

niczne i urządzili obozy koncen-

tracyjne, w których zamykają

uciekinierów. Jeżeli jednak mimo

wszystko, mimo wzmożoną czuj-

ność czerwonych zbirów, tu i

ówdzie uda się gromadce jakiejś

przekraść się przez granicę, to
Polska nie wyda ich z powro-
tem na pewną śmierć, Polska

przytułku im nie odmówi. Nikt

nam z tego powodu nie może

uczynić zarzutu o jakieś wichrze-

nia przeciwko Sowietom, gdyż
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prawo azylu przyznane jest przez

wszystkie kulturalne państwa. Nie

tak dawno Niemcy (chociaż nie
równie bardziej od Polski prze-

łudnione) przyjęły kilkanaście ty-

sięcy swych rodaków, kolonistów,

uciekających przed „reformą“ so-

wiecką.

O jednem pamiętać imusimy:

rząd sowiecki, który wydał bez-

względny nakaz wyłapywania

włościan, uciekających do Polski,

jednocześnie niewątpliwie skorzy-

sta z okazji, by przemycić przez

naszą granicę setki swych agen-

tów prowokatorów.

Pod tym tedy względem musimy

się mieć na baczności, agitacja

bolszewicka musi być zlikwido-

wana doszczętnie, zwłaszcza w

pasie pogranicznym. Wobec przy-

łapanych agentów sowieckich na-
leży postępować z całą surowoś-

cią i bezwzględnością.

Czy tylko rząd nasztu potrafi

zdobyć się na tę surowość?

jak Ę

"kuźni, Masaryk znajdywał jednak

dzienniku przed kilku dniami
wiadomości o zaginięciu kontrak-
tu elektrowni z Zarządem Miej-
skim, która to wiadomość poka-
zała się zgoła nieprawdziwą.

Bolszewicy zalewają Litwę
swym towarem ku nieza-

dowoleniu Niemiec.
„Liet. Žin.“ piszą: „Według o-

statnich wiadomości handlowych
wielkość operacji handlowych li-
tewsko - sowieckich pozostaje do
siebie w stosunku, jak 1:20. To.
znaczy, iż jeśli Litwa wywozi do
Rosji sow. towarów na sumę 1
milj. It., to Rosja sow. wwozi do
Litwy towarów na sumę 20 milj.
Itt Ponieważ towary sowieckie

Tomasz Masa

 

wypierają towary niemieckie, te-
dy Niemcy, nie mając co do ro-
boty na Litwie, zaczynają coraz
wiecej hamować wwóz z Litwy
produktów rolniczych, do Rosji
zaś towarów tych nie wywozi się.
To nowe zjawisko zmienia sytu-
ację i budzi zaniepokojenie w
pewnych sferach".

Kownu grozi niebezpie-
czeństwo powodzi.

Mimo, iż w roku bież. nie by-
ło obfitych opadów śnieżnych i
zima była łagodna, istnieje nie-
bezpieczeństwo powodzi w Kow-
nie, w związku z tem, iż pod
miastem są zatory kry i poziom
wody jest podwyższony.

ryk.
 

 

Z okaz[i 80-iecia pierwszego prezydenta Czechosłowacji.
Czechosłowacja obchodzi 80-tą rocznicę wielkiego swego syna,

Tomasza Masaryka. Łącząc się z bratnim narodem w serdecznym
hołdzie dla niezrównanego patrjoty, zamieszczamy poniżej, obok po=
dobizny solenizanta krótki Jego życiorys.

Życie Tomasza G. Masaryka,
podobne jest do bajki, tyle ma
w sobie niezwykłego i fantasty-
cznego. A jednak' nie jest ono
żadną powieścią fantastyczną, ża-
dną bajką z tysiąca i jednej no-
cy, lecz najrzeczywistszą rzeczy-
wlstością, której świadkami jeste-
śmy my wszyscy, całe współcze-
sne pokolenie. Droga życiowa Ma-
saryka prowadziła, od ubogiej
chaty wiejskiej, do starodawnego
zamku królów czeskich. Od izde-
bki woźnicy -dworskiego, poprzez
szkołę i uniwersytet, do profesu-
ry, poprzez samokształcenie, do
kierownictwa politycznego, po-
przez samopogłębienie, do stwo-
rzenia ideologji, która przeszła w
krew całego narodu, — oto głó-
wne etapy tej drogi, którą w cią-
gu 80 lat przeszedł obecny naj-
wyższy dygnitarz państwowy Cze-
chosłowacji, Tomasz G. Masa-
ryk.
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T. Masaryk Ž
Prezydent Rzplitej Czecho - Słowackiej

w B80-tą rocznicę urodzin.

Tomasz Masaryk, syn woźnicy
folwarcznego Józefa i jego żony
Teresy, przyszedł na świat dnia
7 marca 1850 roku w Hodonienie
na Morawach. Matka Masaryka,
która przez dłuższy czas służyła
w Wiedniu, uświadamiała sobie,
że wykształcenie w życiu czło-
wieka, oznacza bardzo wiele i
dlatego postanowiła umożliwić
swemu pierworodnemu naukę w
szkołach. Ponieważ chłopiec ro-
bił w nauce bardzo dobre postę-
py, rodzice zdecydowali się, od-
dać Tomasza, po ukończeniu
szkoły ludowej, do szkoły realnej
w Hustopeczu, pragnąc dać mu
wykształcenie nauczycielskie, co
wówczas w oczach ludności wiej-
skiej było szczytem karjery wiej-
skiego inteligenta.

Po ukończeniu szkoły realnej,
młody Tomasz przyjął posadę
praktykanta nauczycielskiego w
miejscowej szkole wiejskiej. Ale
już po dwuch miesiącach okaza-
ło się, że środki rodziców Masa-
ryka zbyt są szczupłe, by Tomasz
mógł pozwolić sobie na luksus
bezpłatnego praktykowania w
szkole, wobec czego, postanowio-
no oddać chłopca na naukę do
ślusarza. Jako terminator w pe-
wnym wiedeńskim zakładzie ślu
sarskim, rozpoczął więc Tomasz
Masaryk swą karjerę rzemieślni-
czą.

Nowe zajęcie nie odpowiadało
jednak upodobaniom Masaryka.
Nie będąc w stanie pracować bez
zamiłowania, po sześciotygodnio-
wym pobycie w Wiedniu powró-
cił Masaryk zupełnie niespodzie-
wanie do domu rodzicielskiego.
W domu przyjęto go niezbyt ser-
decznie i po kilku już dniach po-
nownie oddano do terminu, tym
razem do kowala. Pracując w

zawsze dość czasu na naukę, ma-
rząc stale o dalszych studjach.
Marzenie jego spełniło się wresz-
cie w roku 1865, kiedy to wy-
trwały chłopiec zdał z doskona-
łym wynikiem egzamin wstępny [5
do drugiej klasy gimnazjum w
Brnie Morawskiem.
W gimnazjum Masaryk był

wzorowym uczniem, na skutek
jednak incydentu z dyrektorem
gimnazjum zmuszony był Masa-
ryk wystąpić z piątej klasy gi-
mnazjum brnieńskiego i przeniósł

się na dalsze studja do Wiednia.
Życie w wielkiem mieście nastrę-
czało Masarykowi olbrzymie mo-
żliwości w kierunku uzupełniania
swego wykształcenia. To też kie-
dy Tomasz Masaryk w roku 1872
ukończył  gimnazjam, posiadał
daleko większą wiedzę, niż wszyscy
jego koledzy szkolni.

Na podstawie swej matury
gimnazjalnej przyjęty został Ma-
saryk na fakultet filozoficzny uni-
wersytetu wiedeńskiego. Na pod-
stawie pracy dysertacyjnej na
temat „O istocie duszy u Plato-
na" uzyskał Masaryk w 1876 ro--
ku stopień doktora filozofji uni-
wersytetu wiedeńskiego.

Po ukończeniu uniwersytetu
Masaryk postanowił poświęcić się
karjerze naukowej i przygotowy-
wać się systematycznie do otrzy-
mania profesury. Równocześnie
zajmował się jednak i publicy-
styką naukową, która wkrótce już
zbliżyła Masaryka do dziennikar-
stwa. Celem uzupełnienia swych
wiadomości naukowych wyjechał
Masaryk na czas pewien do Lip-
ska, gdzie powszechną uwagę
zwrócił na siebie swemi dwoma
odczytami o samobójstwie. Ma-

| saryk zasadniczo potępiał samo-
bójstwo, jako likwidację obra-

| chunków człowieka z życiem.
Pobyt Masaryka w Lipsku ode-

grał wielką rolę w jego życiu,
tam bowiem poznał on swą przy-
szłą żoną, amerykankę Charlottę
Garrigue, która była podówczas

| studentką konserwatorjum lipskie-
go i 15 marca 1878 roku poślubił
ją. W Wiedniu Masaryk pracował
nad swą pracą habilitacyjną na
temat „Samobójstwo jako maso-
we zjawiska społeczne”, na pod-
stawie której otrzymał następnie
docenturę na uniwersytecie wie-

|| deńskim.
W roku 1882 powołany został

Masaryk jako profesor socjologji
na czeski uniwersytet w Pradze.
W Pradze zaczął Masaryk brać
czynny udział w życiu publicznem,
zwracając na siebie powszechną
uwagę oryginalnością i odwagą
swych idej i myśli. Jako redaktor
literacko-naukowego czasopisma
„Ateneum” zapoznał Masaryk
ówczesne społeczeństwo czeskie
z całym szeregiem swych znako-
mitych prac naukowo-krytycz-
nych, jako jeden z głównych
współpracowników pisma  poli-
tycznego „Czas” wywierał niema-
ły wpływ na urabianie opinji pu-
blicznej kraju. W roku 1887 wy-
jechał Masaryk po raz pierwszy
do Rosji, gdzie odwiedził w Jas-
nej Polanie znakomitego myśli-
ciela i literata, Lwa Tołstoja.
Długie debaty prowadził Masaryk
z Tołstojem na najrozmaitsze
interesujące go tematy. A w re-
zultacie tych debat zmuszony
był Masaryk wyznać otwarcie, iż
w niektórych zasadniczych kwe-
stjach (przedewszystkiem w spra-
wie tołstojowskiego „nieprzeciw-
stawiania się złu”) z wielkim filo-
zofem rosyjskim zgodzić się nie
może...

Po powrocie do Czech rzucił
się Masaryk ponownie w wir ży-
cia politycznego i społecznego,
zabierają głos w. najrozmaitszych
sprawach, zasługujących, jego

 

zdaniem, na zainteresowanie szer-
szych warstw społeczeństwa. Przy-
tem wykazywał Masaryk zawsze
niezwykłą odwagę cywilną, nie
cofając się nigdy przed wypo-
wiadaniem nawet takich poglą-
dów, które mimo swej słuszności
natrafić musiały na sprzeciw w
większości społeczeństwa.

Powszechny gniew starszej ge-
neracji naukowej ściągnął Masa-
ryk na siebie wystąpieniem pub-
licznem przeciwko autentyczności
t. zw. rękopisów „krėlowodwor-
skich”, które powszechnie ucho-
dziły za najstarszy zabytek piś-
miennictwa czeskiego Masaryk
wysunął pierwszy tezę, iż ręko-
pisy te są zupełnie bezwartościo-
wemi falsyfikatami i, nie zważa-
jąc na oburzenie większości spo-
łeczeństwa czeskiego, na podsta-
wie badań i dokumuntów nauko-
wych twierdzenie to wreszcie u-
dowodnił.

Działalność parlamentarna Ma-
saryka rozpoczęła się jeszcze w
latach dziewiędziesiątych ubieg-
łego stulecia. W roku 1891 wszedł
Masaryk po raz pierwszy do
eustrjackiej Rady Rzeszy z ramie-
nia stronnictwa młodo-czeskiego,
a w jakiś czas potem wybrany
został również na posła do cze-
skiego Sejmu krajowego
W roku 1899 zdecydował się

Masaryk założyć własne stronnic-
two polityczne, którego organem
prasowym stał się wspomniany
już wyżej „Czas”. W roku 1907
wybrany został Masaryk powtór-
nie na posła do Rady Rzeszy i
mandat ten zatrzymał również po
wyborach w roku 1911. Od tego
czasu Masaryk parlamentu wie-
deńskiego już do samego prawie
wybuchu wojny światowej nie
opuszczał.

A kiedy wojna światowa wy-
buchła, Masaryk ani przez chwilę
nie wahał się. Świadom swego
obowiązku wobec ojczyzny, po-
stanowił walczyć i w walce tej
wytrwać aż do zwycięstwa. Celem
zorganizowania czechosłowackiej
akcji niepodległościowej na sze-
rokiej arenie świata, wyjechał Ma-
saryk w grudniu 1914 roku za-
granicę. Przez dluższy czas prze-
bywał w Szwajcarji, skąd dogod-
nie mógł się komunikować z
Pragą, następnie udał się do Pa-
ryża, gdzie umocnił kontakt z po-
litykami  koalicyjnymi, później
przeniósł "swą działalność do
Anglji, wreszcie przez Rosję wy-
jechał do Ameryki. Wszędzie pra-
cował niezmordowanie nad reali-
zacją swych wielkich planów,
zmierzających do wywalczenia
ojczyźnie niepodległości i samo-
dzielności politycznej.

Ten okres działalności Masa-
ryka żyje jeszcze żywo w pamię-
ci współczesnego pokolenia. Za-
kończył się on spełnieniem
wszystkich marzeń wielkiego pa-
trjoty, — zmartwychwstaniem nie-
podległej Czechosłowacji. Dnia 20
grudnia 1918 roku powrócił Ma-
saryk do ojczyzny. Dnia 21 grud-
nia 1918 tryumfująca stolica re-
publiki, złota Praga, uroczyście i
entuzjastycznie witała pierwszego
prezydenta wolnej Czechosłowacji,
powołanego na to zaszczytne
stanowisko jeszcze w dniu 14 li-
stopada przez rewolucyjne Zgro-
madzenie Narodowe...

Po ukonstytuowaniu się pierw-
szego normalnego parlamentu
czechosłowackiego wybór profe-
sora Masaryka na stanowisko pre-
zydenta państwa został potwier-
dzony, a w roku 1927 po skoń-
czeniu się pierwszej kadencji
urżędowania prezydenta wybrany
został Masaryk powtórnie prezy-
dentem i na tem stanowisku
szczęśliwie doczekał się swego
80-lecia, obchodzonego dziś ra-
dośnie przez cały naród czecho-
słowacki. (Ceps).
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Masaryk ze swymi wnukami.
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Konieczność kierownictwa.
W ostatnim numerze „Wolnej

Trybuny" ukazał się artykuł p. t.
„Dlaczego potrzeba reorganizo-
wać*.

Autor, znany zwolennik reform
dla reform, byle reformować, na
ten raz ma pod jednym wzglę-
dem do pewnego stopnia słusz-
ność, mianowicie gdy twierdzi,
że Rzeczpospolitą Akademicką
budowano w Wilnie od dołu, t.j.
w miarę gwałtowności potrzeb
wysuwanych przez życie.

Nie jest to prawdą w każdym
calu, ale niewątpliwie sporo w
em twierdzeniu jest słuszności.

Nie można twierdzić, by wszy-
stkie organizacje działały bezpla-
nowo ograniczając się jedynie do
„ustosunkowania się" do zagad-
nień chwili, ale nie ulega wątpli-
wości, że nieraz piękne plany i
zamierzenia pod wpływem za-
gadnień chwili ulegały zbyt moc-
nym przeobrażeniom stwarzając
podstawy do mniemania, iź wo-
góle żadnych planów i wytycznych
w życiu społeczności akademickiej
niema.

Zjawisko to można sobie wy-
tłomaczyć tem, że kuźnią wszel-
kich programów nie było dotąd
żadne ciało zbiorowe ogólnoaka-
demickie, lecz wyłącznie organi-
zacje ideowo-polityczne, które si-
łą rzeczy musiały mieć baczenie
na całokształt życia akademickie-
go.

Pod tym względem są one
nie do zastąpienia ani przez koła
naukowe, ani przez organizacje
samopomocowe, bądź terytorjal-
ne. Ci t. zw. „partyjnicy* niejed-
ną przysługę społeczeństwi aka-
demickiemu oddali, rzucając nie
jedną zdrową myśl, niejedno
hasło.

Jednakże, jeżeli chodzi o ogół
akademików, to ten zachowuje
się biernie i następnie idzie po
wypadkowej wpływów, a więci
programów poszczególnych, zor-
ganizowanych grup. j

Walka zaś wpływów tych grup
uzewnętrznia się stosunkowo
zadko, bo jedynie przy okazji
bądź wyborów, bądź jakichś wie-
ców związanych z poszczególne-
mi wydarzeniami jak na terenie
akademickiem, tak i zewnątrz
niego.
W ten sposób proces tworze-

nia się programów staje się dla
szerszego ogółu niemal całkowi-
cie niewidocznym i stwarzają się
pozory niemal całkowitej bez-
programowości i bezplanowości
życia akademickiego.

Nie jest to stan naszem zda-
_niem ani zdrowy, ani pożądany.

*. W jaki jednakže sposób temu
zaradzić?

Naszem zdaniem rada na to
jest i można ją w życie wcielić
w granicach obecnej konstytucji
i siłami, które posiadamy, bez
łamania dotychczasowych form i
bez przewrotów prowadzących
może do „radosnej* ale też za-
zwyczaj całkiem jałowej twór-
<zości. Należy jedynie ożywić
pracę Komitetów Akademickich i
nie czekając na wszelkiego ro-

 dzaju „masówki* tam, w łonie
Komitetu przetrawić ten materjał,
który z jednej strony dać mogą
poszczególne organizacje, a z
drugiej wysunie życie.

Takie postawienie. sprawy z
jednej strony złagodzić może
walki, siłą rzeczy wciągnie w or-
bitę wpływów Komitetu, jako je-
dynej legalnej reprezentacji ogó-
łu akademików, nawet tych, co

/ dziś sami z Rzeczypospolitej Aka-
demickiej się wykluczyli, a po-
nadto stworzy z Komitetu Aka-
demickiego nie papierową lecz
faktyczną siłę kierowniczą w ży-

_ ciu Uniwersytetu.
Na takiem postawieniu sprawy

"nie stracą bynajmniej na zna-
czeniu organizacje ideowe. One

JADWIGA PLATER ZYBERK.

 

  
ŻYCIE AKADEMICKIE.

istniały i istnieć będą zawsze, ale
liczyć się należy również i z tem,
że przecież nie sposób całe spo-
łeczeństwo akademickie wtłoczyć
w ramy jednej tylko organizacji,
że musi być jednakże teren, gdzie
na równi z „ideowcami* głos bę-
dą mogli zabrać „samopomo-
cowcy“, „naukowcy“ i t. p.

Tylko w takich warunkach
można myśleć o stworzeniu isto-
tnego kierownietwa w życiu ogó-
łu akademickiego.

Zapewne, jedną z przeszkód
do nadania Komitetom Akade-
mickim charakteru ciał kierowni-
czych był u nas straszak partyj-
nictwa, dzięki któremu przedsta-
„wiciele większości nieraz dawali
się teroryzować wrzaskliwej mniej -
szości rezygnując z wszelkiej
inicjatywy, w obawie, źe będą
posądzeni o forsowanie haseł
swej organizacji ideowej.

Z tem czas już najwyższy
skończyć.

Życie domaga się zorganizo-
wania silnego i sprężystego kie-
rownictwa.

Komitet Akademicki winien
stać się prawdziwą „władzą* w
łonie Rzeczypospolitej  Akade-
mickiej, bo jeżeli nią nie będzie,
pierwszy lepszy „reformator* mo-
że całkiem zanarchizować spoie-
czeństwo akademickie.

Słowo należy do Wileńskiego
Komitetu Akademickiegol

Kolego Ochocki—czekamy!
Wszecbpolak.

Imponujący wiec ogólno-
akademicki we Lwowie.
W tych dniach odbył się we

Lwowie w wypełnionej po brzegi
sali Tow. Pedagogicznego wiec
ogólno-akademicki, zwołany przez
Lwowski Komitet Akademicki, na
którym p. Al. Stamper złożył
obszerne sprawozdanie im. dele-
gacji lwowskiej reprezentującej
środowisko na VI Zjeździe og. w
Warszanie. Z kolei p. Wł. Babel,
prezes Lw. Kom. Akad., przed-
stawił w zwięzłym referacie umowę
likwidacyjną na tle obecnej sy-
tuacji międzynarodowej, konklu-
dując, że polityka min. Zaleskie-
go nie jest polityką mocarstwo-
wą, gdyż jest „polityką cofania
się i jednostronnych ustępstw na
rzecz naszych największych wro-
gów”. Echem enuncjacyj min. W.
R. i O. P. było przemówienie p.
J. Bogdanowicza, który — stwier-
dziwszy w obecnym oficjalnym
kierunku wychowania publ. brak
podstaw katolickich, wskazał na
to, że mamy tu do czynienia z
planową .i zorganizowaną akcją,
zmierzającą do wyeliminowania
wpływu religii katol. na szkołę
oraz w ten sposób — zniszczenie
wpływu „pewnego obozu politycz-
nego”. P. K. Janik i M. Rojek
napiętnowali metody, stosowane
przez władze admin. szkolnej w
stosunku do działaczy narodo-
wych z grona młodzieży akad.,
wreszcie p. Wł. Bilan zilustrował
ptóby bezprawnego, a głośnego
już dziś w Polsce, rozwiązania
Akad. Kola Ziemi przemyskiej.

Ożywiona dyskusja dodała
wiele nowych szczegółów. Wy-
mienione wyżej sprawy znalazły
swój wyraz w uchwaleniu nast.
rezolucji.

1) Zebrani na wiecu ogólno-
akademickim we Lwowie, wyra-
żają uznanie kolegom—delegatom
na VI Zjazd ogólny P. M.A,
którzy pracą swą na Zjeździe bu-
dowali podstawy dalszego rozwo-
ju Związku oraz umacniali jego
fundamenty organizacyjne.

2) Wobec dążności rządzące-
go obozu do pomniejszenia i u-
sunięcia wpływu relegji rzym.-
kat. na życie i wychowanie Na-
rodu: £

Polska Mlodziež akademicka
protestuje przeciw tym dążnoś-
ciom i zapowiada bezwzględną
walkę w obronie wpływu i stano-

35)

niejsza,

„wych,

    

PRZEBO

KOBIETA
z wielką gwiazdą

NORMĄ TALMADGE
JUTRO w KINIE „HELIOS“.

wiska religji i Kościoła rzymsko-
katolickiego w Państwie polskiem,
wzywając całe, nieskorumpowane
polskie społeczeństwo, a wszcze-*
gólności jego młode pokolenie
wszystkich warstw i zawodów, do
jak najenergiczniejszego i najo-
fiarniejszego a zwłaszcza odważ-
nego działania.

Wobec zapowiedzi walki z
nacjonalizmem i ideałami naro-
dowemi na terenie młodzieży
oraz gróźb użycia najenergicz-
niejszych środków przeciw niej,
jeżeli nie zmieni przekonań.

Polska młodzież akademicka
stwierdza, że żadna moc nie wy-
drze jej ideału katolickiej, przez
naród rządzonej—Wielkiej Polski,
że dążyć będzie do zrealizowa-
nia tego ideału, bez względu na
jakiekolwiek przeszkody, zaś
wszelkie przeciw jej przekona-
niom działania, uważa za bezce-
lowe i niegodne Polaków.

Polska młodzież akademicka
stwierdza zasadniczo, że budo-
wanie Państwa na zasadach na-
rodowościowych i bezwyznanio-
wych byłoby nie budową, ale ni-
szczeniem Państwa polskiego,

     

    

przygotowaniem jego klęski i
zguby, zatem byłoby to zdradą
tysiącletniej przeszłości, obecnych
i przyszłych pokoleń narodu pol-
skiego”

3) Polska młodzież akademic-
ka Lwowa zdając sobie sprawę,
że obecna linja politvki zagra-
nicznej Państwa, oparta na bier-
ności koncesji i wyczekiwaniu,
nie prowadzi do mocarstwowego
stanowiska, — protestuje przeciw
jej dotychczasowemu kierunko-
wi, a w szczególności przeciw ra-
tyfikowaniu umowy  likwidacyj-
nej z Niemcami z dn. 31 paźdz.
1929 r.)

Ponadto w szeregu rezolucyj
zaprotestowano: przeciw orzecze-
niu Prok. Gen. w sprawie mająt-
ków skonfiskowanych przez wła-
dze zaborcze za udział w po-
wstaniach narodowych — oraz w
sprawie przywrócenia Kościołowi
rzym.-kat. praw do skonfiskowa-
nych ongiś przez władze zabor-
cze kościołów i kaplic.

Nadto wiec ogólno-akademicki
zaprotestował przeciwko próbom
zlikwidowania Akad. Koła Ziemi
przemyskiej, napiętnował niegod-
ną akademika-polaka pelaka Zw.Mł.
Demokratycznej w Przemyślu który
do spółki z żydami i komuni-
stami doprowadził do tychże
prób) oraz przeciwko represjom,
stosowanym przez władze admi-
nistracji szkolnejw stosunku do
działaczy narodowych z grona
młodzieży akademickiej.

 

KRONIKA.
Rząd polski niesie pomoc uchodźcom

z Rosji sowieckiej.
W związku z masowemi ucie-

czkami włościan do Polski, do-
wiadujemy się ze źródeł miaro-
dajnych, iż wzdłuż pogranicza pol-
sko-sowieckiego, placówki bolsze-
wickiej straży granicznej zostały
wydatnio wzmocnione, w niektó-
rych zaś punktach wybudowano
specjalne obozy koncentracyjne,
gdzie czasowo zostali internowani
zbiegowie, przyłapani w czasie
ucieczki. Mimo to, coraz nowe
zastępy włościan przedzierają się
przez t. zw. „zieloną granicę",
stawiąc władze polskie przed ko-

niecznością zorganizowania nie-
zbędnej pomocy nieszczęśliwym
ofiarom ekperymentów komuni-
stycznych. Akcję tę już podjął
Polski Czerwony Krzyż, urządza-
jąc wzdłuż pogranicza szereg
punktów pomocy doraźnej, punk-
ty te wydają zgłodniałym zbie-
gom produkty i odzież.

Władze polskie postanowiły
również udzielić zbiegłym wło-
ścianom prawo azylu na zamie-
szkiwanie. na terytorjum Polski.

Ciężki kryzys handlowy w Wilnie.
Zlikwidowano w ciągu 1929 r. 426 przedsiębiorstw handiowych.

Wobec ukazania się w prasie
wzmianek o masowej likwidacji
przedsiębiorstw handlowych w
związku z przeżywanym kryzysem
gospodarczym,  zdołaliśmy uzy-
skać w lzbie Skarbowej cyfrowe
dane, charakteryzujące faktyczny
stan rzeczy.

Na rok 1928 zostało wykupio-
nych na przedsiębiorstwa handlo-
we 15.698 świadectw przemyslo-

w tem na Wilno 6.615, a
na powiaty 9.083. Na rok zaś
1929 wykupiono świadectw 15.357,
z tego Wilno 6.189, powiaty 9.168.
Z powyższego wynika, że ilość
świadectw przemysłowych, wyku-
pionych na rok 1929 zmniejszyła
się o 341, czyli o 2,17 proc. W
samem Wilnie zlikwidowano 426
przedsiębiorstw handlowych. Uby-

Z miasta.
— Na wypadek powodzi. W

piśmie okólnem do wojewodów,
ministerstwo spraw wewnętrznych

zaznacza, że jakkolwiek lekki prze-
bieg tegorocznej zimy, bez więk-
szych opadów śnieżnych w Pol-
sce, pozwala mniemać, że powo-
dzie oszczędzą kraj, jednak na
wypadek, gdyby niektóre połacie
państwa były zagrożone, mini-
sterstwo spraw wewnętrznych
przypomina swoje zarządzenia z
dnia 1 marca 1929 r.
W szczególności M. S. W. pod-

kreśla konieczność utrzymywania
ścisłego kontaktu z ministerstwem.

tek ten dotknął wyłącznie przed-
siębiorstwa kategoryj niższych, a
mianowicie III i IV-ej handl. i
wyraził się cyfrą 434 (3,06 proc.).
Natomiast daje się zauważyć
wzrost ilości wykupionych šwia-
dectw kategocji I i II handlowej,
a mianowicie o 84, czyli o 6,3
proc. Mniejwięcej to samo zja-
wisko obserwujemy, analizując
cyfrowe dane o šwiadectwach
wykupionych na rok 1930 w po-
równaniu z rokiem 1929.

Ogólna ilość wykupionych
świadectw na _jrzedsiębiorstwa
handlowe zmniejszyła się o 528,
czyli o 4,47 proc. Ubytek rėw-
nież dotknął tylko przedsiebior-
stwa kategorji III i IV-ej handlo-
wej (543 šwiadectw). d

Nadsyłanie raportów o wszystkich
grożących objawach i poważniej-
szych zmianach sytuacji, nie po-
winno doznawać żadnej zwłoki.
Z chwilą powstania możliwości
ruszenia lodów, muszą być usta-
nowione codzienne i całonocne
dyżury w starostwach i urzędach
wojewódzkich.

Sprawy miejskie.
— Muzeum miejskie zosta-

nie podobno już w kwietniu r. b.
otwarte w murach po-Francisz-
kańskich. Obecnie, by wyzyskać
wyznaczony na ten cel 10-tysię-
czny kredyt, Magistrat krząta się
około zorganizowania muzeum,

mieściach miasta,

. dokumenty

gdy p. Jad. Plater Zyberkowa
znalazła schronienie na angielskiem
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Sprawy szkolne.
— Narada Wojewody z Ku-

którego jest narazie

ratorem. W dniu 4 bm. p. wo-
jewoda Raczkiewicz odbył dłuż-
szą konferencję z kuratorem okrę-
gu szkolnego p. Pogorzelskim.

Tematem obrad były aktualne
zagadnienia szkolnictwa na tere-
nie Wileńszczyzny. (d)

Handel! i przemysł.
— Rejestracja rzemieślni-

ków grupy spożywczej. Zarząd
Izby Rzemieślniczej w Wilnie przy-
pomina, iż od dnia 3 marca do
dnia 8 marca 1930 r. przeprowa
dza się w lokalu Izby przy ul:
Niemieckiej Nrr 25, codziennie
od godziny 10-tej do 14-tej—re-
jestrację rzemieślników grupy
spożywczej.

Rejestracja powyższa dotyczy
tych rzemieślników, którzy nie
byli zarejestrowani przez Cechy.

Każdy rejestrujący się obo-
wiązany jest przynieść z sobą

stwierdzające jego
tożsamość i zawód.

Rzemieślnicy nie zarejestro-
wani ulegną karze porządkowej.

Z życia cechów.
— Nowe cechy. W Mołode-

cznie zorganizowane zóstały osta-
tnio 2 cechy mięszane (chrześci-
jański i żydowski), obejmujące
swoją działalnością zarówno samo
Mołodeczno, jak i cały powiat.
Świeżo także powstał chrześcijań-
ski cech mieszany w Nowych
Swięcianach. (t)
— Dokształcanie rzemieślni-

ków. Obecnie w kilku już mia-
steczkach na Wileńszczyźnie (Wi-
lejka pow. i Radoszkowicze) ist-
nieją normalne szkoły zawodowe
dokształcające dla rzemieślników,
przewidziane przez (Ustawę Prze-
mysłową. Uruchomiono tež nie-
dawno w Nowych Swiecianach
krótkoterminowe kursy dokształ-
cające na wzór zorganizowanych
przez Związek Cechów w B

t

Osobiste.
— Zašlubiny. Wczoraj dn. 4 marca

w kościele parafjalnym Swiętego Ra-
fała został pobłogosławiony związek
małżeński pomiędzy p. Cecylją Szeligo-
Mierzejewską a p. Bohdanem Mackie=
wiczem kierownikiem filji „Kurjera War-
szawskiego* w Wilnie, studentem prawa
U. S. B.

Młodej parze składamy serdeczne
życzenia.

Różne.
— Sprostowaie. W numerze z

dn. 1. Ili. r. b. mylnie zostało wydruko-
wane wogłoszeniu Komunalnej Kasy
nazwa tej instytucji. Winno być: „Ko-
munalna Kasa Oszczędności m. Wilna
ul. Mickiewicza 11", a nie: „Komunalna
Kasa Oszczędnošciowa“ co tež niniej-

szem prostujemy.

Kronika policyjna.
— Kradziež skarbonki z košciota

Wszystkich Swietych. W dniu 24 b. m.
zakrystjan kościoła Wszystkich Swię-
tych, Kowalewski Stanisław, zam. przy
ul. Zawalnej Nr. 54, zameldował o do-
konanej kradzieży skarbonki z kościoła.

— Kradzież roweru. W dniu 24 bm
Pałago Wincenty, Antokolska 104, za-.
meldował, iż w czasie od 1 do 22 b. m.
został skradziony rower firmy „Dūr-
kopf* Nr. 988841 wartości 320 złotych.
Rower był własnością inż. Stabrowskie-
go Stanisława, zam. przy ul. Mickie-
wicza 27.

— Podrzutki. W dniu 24 ub. m.
przy ul. Zygmuntowskiej 8 gznaleziono
podrzutka płci żeńskiej w wieku około
4 tygodni. Kartka znaleziona przy nim
głosi: „Dziecko polskie, urodzone 1 lu-
tego r. b. nieochrzczone*. Podrzutka
umieszczono w przytułku Dzieciątka
Jezus.

— W dniu 24 ub. m. przy ul. Subocz
Nr. 8 znaleziono podrzutka płci męskiej
w wieku około 8 tygodni. Podrzutka
umieszczono w przytułku Dzieciątka
Jezus.

statku wojen- większy cios,

Dzieci, odżywiese |

FOSFATYNA”
FALIERA

mają zawsze świeże różowe policzki, dob:ze
rozwinięte mięśnie i zdrowy wygląd.

Niezrównanej dobroci mączka odżywcza jest
wszędzie do nabycia.

Wydz. Zdr. Publ. Nr. 1.

„KAZIUK".
Tradycyjnem bywa już błoto

na sławnym kiermaszu wileńskim.
To też rozgniecione i rozmiesza-
ne tysiącami nóg, przelewało się
wczoraj na terenie jarmarcznym,
niczem gęsta, czarna śmietana,
oblepiająca obuwie.

Jarmark tegoroczny, ścisnięty
w obrębie ulicy Trzeciego Maja,
wzdłuż muru kościoła Ś-go Ja-
kóba i na przyległych ślepych
uliczkach, ściskiem swym i tło-
kiem górował nad latami po-
przedniemi. /

Dowóz wiejskich wyrobów z
drzewabył mniejszy niż lat ubieg-
łych a może takim się zdawał,
ściśnięty na ograniczonym terenie.

Do masy dawnych wyrobów z
gliny, jak garnki, dzbany, makut-
ry przybywa rok w rok coraz
więce glinianych wazońów do
kwiatów ciętych, popielniczek etc.,
z pośród których niektóre, te zwła-
szcza, które nie starają się naślado-
wać porcelanowej tandety miej-
skiej, bardzo są wdzięczne w pro-
stocie linji. To też chętnie wraz
z drobnemi garnuszkami z glinyi
kogutkami były nabywane.Pozatem
jak zwykle góry obwarzankówi pier-
ników „kaziukowych", mnóstwo
kwiatów papierowych lub z wió-
rów drzewnych a zresztę w dzie-
dzinie zabawkarstwa moc miej-
skiej obrzydliwej, jaskrawo, klejo-
wo malowanej, tandety. Ładne ko-
szykarskie wyroby i meble ogro-
dowe z łozy zajmowały pokaźne
miejsce.

Jako dopełnienie zgiełk, gwar,
gwizd piszczałek, trąbienie trą-
bek i trąbki autobusowe, któ-
rych niesforni szoferzy zbyt często
wchodzili w kolizje z publiczno-
ścią i stróżami ruchu miejskiego
—policją.

Ei3TMAC EST TSRSZEE]

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

Dziś Sensacyjna amerykańska sztuka
„Broadway“.

Rozpoczęły się przygotowania do
wystawienia  osiatniej nowości scen
europejskich z doby powojennej „Ka-
rol i Anna" Franka.

— Teatr Miejski w „Lutni*.
Dziś współczesna salonowa komedja
francuska „Gdybym chciała".

Najbliższą premjerą będzie sztuka
z życia Kresów Wschodnich „Miłość
czy pięść* Fijałkowskiego i Dunin-Mar-
kiewicza.

— Przedstawienie dla młodzieży.
W sobotę o godz. 3,30 po poł. w Te-
atrze Lutnia nieśmiertelna komedja
A. Fredry „Dożywocie.

— Rewja na przedstawieniu po-
południowem. Wobec wielkiego powo-
dzenla rewja Wileńska „Idź na bal“
grana będzie w Teatrze Lutnia raz
jeszcze w niedzielę nadchodzącą na
przedstawieniu popołudniowem o g. 3,30
po cenach znižonych. >
— „Krakowiacy i Górale" jako

popołudniówka ukażą się w Teatrze
na Pohulance w niedzielę nadchodzącą
o godz. 3.30 po poł. po cenach zni-
žonych.

POLSKIE RADJO WILNO.
Fala 385 mtr.

Program:

Środa, dnia 5 marca 1930 r. į

(Pierwszy tydzień programów bez
. nowoczesnej muzyki tanecznej).

11,55. Sygnał czasu.
12,05. Gramofon.
13,10. Komunikat
16,15. Koncert.
17,15. Opowiadanie historyczne dla

dzieci.
17,45. Koncert z Warszawy.
18.45. Kwadrans akademicki.

meteorologiczny.

19,05. Aleksander Zelwerowicz ma
głos.

19,35. Lekcja języka włoskiego.
20,05. Przegląd filmowy.
20,30. Z Warsz. Koncert.
23,00. Muzyka popularna z kina

„Hellyvood* w Wilnie.
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wików. Sytuacja z dniem każdym stawała się trud-a Właścicielkę Wabola oczekiwał jeszcze naj-
panika zaczęła ogarniać nawet najśmiel- musiała złożyć na ołtarzu Ojczyzny

=
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Pamiętnik z wielkiej wojny I rewolucji rosyjskiej.

(Przedruk wzbroniony).

r Gdy rozprzężenie w wojsku niemieckiem
wzrosło, a oficerowie tracili coraz bardziej władzę,
komitety żołnierskie w Dynaburgu odmówiły wszel-
kiej pomocy samoobronie „burżuazyjnej", pierwot-
nie przez Niemców zapewnionej. Korzystając więc
z okazji przystąpiono, pod pokrywką samoobrony
robotniczej kolejowej, do tworzenia oddziałów strze-
leckich imienia Józefa Piisudskiego. Komitet przy-

_wzekł swe poparcie.

Koniec października i listopad mijały wśród
gorączkowej pracy, projektów, niepewności i wzra-
sstającego chaosu. Im bardziej Niemcy się cofali
«z zajętych prowincyj, im więcej rygor ich się roz-
lużniał po rewolucji niemieckiej, tem więcej ży-

| wioły bolszewickie podnosiły głowę, odgrażając się,
że „burżujów* wymordują, a ich siedziby zrównają
z ziemią. Jak zawsze w takich chwilach po Dyna-
burgu krążyły przeróżne wieści, czasem prawdziwe,
często fałszywe lub przesadne, co wzmagało ogólny
zamęt.

29 listopada synowie właścicielki Wabola wy-
ruszyli do Warszawy do formującego się wojska
polskiego i wstąpili do | pułku Ułanów Krecho-
wieckich, widząc, że w Dynaburgu już nic się nie
da zorganizować. Był to już czas, bo trudno było
się dostać do pociągów, przeciążonych ewakuacją wojsk niemieckich. Komitet zaś żołnierzy niemiec-
kich z trudem dawał przepustki dla „burżujów*,
dowodząc, że i tak dosyć ich wyjechało, niech
więc reszta pozostanie, jako zakładnicy dla bolsze-

szych, to też w popłochu poczęto uciekać, jak kto
mógł i dokąd mógł. Jedni w kierunku Wilna,
inni—do Rygi.

P. Zyberkowa niemal do ostatniej chwili za-
mierzała pozostać, aby bronić starej siedziby ro-
dzinnej, gdy jednak przekonała się, że byłoby to
szaleństwem, bo w zajętych ziemiach nietylko
wojska bolszewickie, ale i miejscowa ludność rzu-
cała się na obywateli, mordując ich i znęcając się
nad nimi w najokrutniejszy sposób, gdy odgrażanie
się Łotyszów, że „zamordują hrabinę z Wabola*.
nie pozwalało zachować nawet cienia iluzji, dnia
7 grudnia opuściła ukochane gniazdo, aby doń już
nigdy nie wrócić. Ostatnia to była chwila. Mosty
między Dynaburgiem a Rygą już były wysadzone.
Pociągi nie kursowały. Zabrała się wagonami, da-
nemi do dyspozycji naczelnikowi stacji. Moment
był nad wyraz groźny. Tłum zebrany na stacji od-
grażał się, że „hrabiny* nie wypuści. Gdy po
odejściu pociągu dowiedziano się, że była już
ukryta w wagonie naczelnika stacji, wysłano pościg
na lokomotywie z pobliskiej stacji. Uciekinierzy
bez szwanku jednak dojechali do Dynaburga, stąd
przez Radziwiliszki, Szawle, Mitawę dotarli do Rygi.
Przejazd przez Litwę przedstawiał też pewne nie-
bezpieczeństwo z powodu band, atakujących pociągi.

W Rydze jedni zaczęli rozgospodarowywać
się, jakoby całą zimę mieli tam spędzić, inni przy-
gotowywali się do wyjazdu, do Warszawy, co nie
było rzeczą tak łatwą, jakby się zdawało, tembar-
dziej, że pociągi, zajęte nadal ewakuacją wojska
niemieckiego, nie zabierały ludności cywilnej. Tym-
czasem bolszewicy otaczali Rygę coraz ciaśniej-
szym kręgiem. Sytuacja stawała się coraz tragicz-
niejsza. Rząd łotewski uciekł do Mitawy. Rygę
poczęły plądrować uzbrojone bandy. Podpalono
teatr. Wojska bolszewickie już były na przed-

nym „Princess Margaret" w grupie pięciuset ucie-
kinierów. 3-go stycznia 1918 r. cała flota angiel-
ska opuściła Rygę już pod obstrzałem bolszewic-
kich karabinów maszynowych.

Starszym paniom i dzieciom oficerowie uprzej-
mie ofiarowali swe kajuty. Reszta rozlokowała się
jak mogła, po korytarzach, przejściach, a szczegól-
nie w dużej sali dolnej, gdzie chłód dawał się
dotkliwie we znaki. Chociaż było zapowiedziane,
aby każdy zabrał prowjant na kilka dni, gdy tylko
wyruszono z portu, gościnni anglicy zaczęli dokar-
miać nieoczekiwanych pasażerów, rozdając trzy
razy w dzień ciepłą herbatę lub kawę i konserwy
mięsne lub rybne na obiad i kolację. Na trzeci
dzień dojechano do Kopenhagi a 7-go część pasa-
żerów po niezliczonych formalnościach, (bo Duń-
czycy czynili trudności z przyjmowaniem  uciexi-
nierów z Rosji, bojąc się bolszewików), dostała się
na ląd. Zaczęło się znów poszukiwanie dachu nad
głową, co nie było łatwe w przepełnionem mieście.

Do wojny Danja była niemal najtańszym kra-
jem w Europie, w owym czasie jednak życie bar-
dzo zdrożało z powodu napływu cudzoziemców,
dlatego też niechętnie udzielano gościny nowym
przybyszom.

* *

Tymczasem przez caly rok 1919 Inflanty i Lo-
twa przechodzily okres chaotyczny, zdobywane na-
przemiany przez bandy bolszewickie to białej armji
rosyjskiej, to przez oddziaiy łotewskie lub niemiec-
kie von der Goltza względnie Bermondta. Dopiero
3-go stycznia 1920 r. wojska polskie zajęły Dy-
naburg. T

Ze ślicznego Wabola pozostały jeno zgliszcza,
a reforma rolna przeprowadzona na Łotwie w bar-
dzo krótkim czasie z bezwzględnością, cechująca
Łotyszów, pozostawiła tylko resztówkę.

 
 

najcięższą ofiarę. Gdy po zwycięskish walkach, po
wspaniałym pochodzie naprzód, nasze wojska na
wiosnę 1920 r. dotarły do Dniepru, w rocznicę pa-
miętnej bitwy pod Kaniowem |-szy pułk ułanów
Krechowieckich zająl to historyczne miasto. Tu
skończył się zwycięski pochód na wschód. Zjawił
się nowy groźny przeciwnik — armia Budiennego.
Cała dywizja została przesunięta pod Wołodarkę,
i tu, w najpiękniejszej może bitwie swego pułku
zginął bohaterską śmiercią por. Henryk Plater Zy-
berk, rozniesiony na szablach kozackich w chwili,
gdy wracał po ułana, pod którym zabito konia.
Cześć jego pamięci!

* + *

Hen, na stepie rozkwita purpurowy kwiat,
A ten kwiat zakresowy to caly mėj šwiat.
Kwitnie wiosną i zimą na twym grobie, Synu,
Niešmiertelny, samotny, dumny kwiat wawrzynu.

Niesie nas powszedniego życia mętna fala,
Szczęścia kaganiec błyśnie nieuchwytny zdala,
Zaniknie, znowu mignie i na wieki gaśnie,
Fle żałoba po was, Waleczni, nie zaśnie.

Zda się, widzę cię, Synu. Taki byłeś młody,
Tak dziwnie jasno twojej świecił blask urody.
Widzę cię, o, łanie! jak lotem rybitwy >
Na swoim bia koniu leciałeś do bitwy!

Sercem prostem, gorącem kochałeś żołnierza,
A duszę dał ci Pan Bóg istotną rycerza,
Duszę, co wiecznym Zniczem ofiary się pali!
Ach! wicher, wicher stepu jak głośno się żali...

Lecz ty cicho przemawiasz: Nie skargi potrzeba,
Matko, nad miłą Polską czuwającym z nieba,
Chcemy od was zgodnego i zbożnego czynu.
Powtórzę Narodowi twój nakaz, mój Synu.

Jadwiga Plater Zyberkowa.
Koniec.



Uthwały wydziału wojewódzkiego
sejmików wileńszczyzny.
W dniu 3 marca r. b. pod

przewodnictwem wojewody  wi-
leńskiego p. Raczkiewicza odby-
ło się posiedzenie wydziału wo-
jewódzkiego na którem: 1) roz-
patrzono dwie sprawy natury fi-
nansowej dotyczące działalności
gospodarczej gminy m. Wilna,
2) rozpatrzono 34 odwołań wnie-
sionych przeciwko orzeczeniom
związków komunalnych 3) pod-
dano rozpatrzeniu 3-letni drogo-
wy plan gospodarczy dla powia-
tu święciańskiego, przyczem wo-
bec zbyt optymistycznego a bli-
żej niczem nieuzasadnionego pro-
jektu jego sfinansowania posta-
nowiono plan ten wraz zkrytycz-
nemi uwagami zwrócić pow.
Związkowi Komunałnemu celem
szerszego uzasadnienia, 4) roz-
patrzono i zatwierdzono prelimi-
narz budżetowy oszmiańskiego
powiatowego Związku Komunal-
nego na rok 1930-31. Budżet bi-
lansuje się się po stronie wydat-
kówi dochodów kwotą 453.188
złotych. Skala wszystkich uchwa-
lonych przez pow. związek ko-
munalny podatków nietylko że
nie przekracza norm zeszłorocz-
nych lecz uległy zmniejszeniu
opłaty drogowe w sumie około
8 tysięcy złotych. Procentowy
stosunek główniejszych wydatków
przedstawia się następująco: a)
administracja 19,9 proc., b) spła-
ta długów 2,4 proc., c) drogi pu-
bliczne 44 proc., d) oświata 6,2
proc., e) zdrowie publiczne 10,1
proc., f) opieka społeczna 4,6
proc., g). popieranie rolnictwa
10 proc. Zadnych nowych inwe-
słycyj, zewzględu na przeżywany
kryzys gospodarczy, powiatowy

 

Miejski Kinematograf
Sala Miejska ul. Ostrobramska 5

związek komunalny w przyszłym
okresie prowadzić nie będzie,
5) uchwalono konieczność utwo-
rzenia związku międzykomuna|-
nego dla budowy i prowadzenia
wojewódzkich zakładów opieki
społecznej, przyczem postanowio-
no zarówno zatwierdzić statut
tego związku, jak i odnośne
uchwały.

Aktualnem zadaniem utworzo-
nego Związku Komunalnego bę-
dzie prowadzenie w Wilnie „Do-
mu Dziecka“ jako żywego pom-
nika 10-lecia wskrzeszenia nie-
podległości Państwa Polskiego
oraz kolonji letnich w maj. Ma-
zuryszki pod Wilnem, 6) poddano
rozważaniu sprawę pobierania
przez związki komunalne podat-
ków od przedmiotów zbytku,
traktując tę sprawę z punktu wi-
dzenia celowości i wreszcie 7) do-
konano repartycji kosztów zwią-
zanych z urządzeniem wojewódz-
kich organów  kolegjalnych w
przyszłym 1930-31 roku budżeto-
wym, przyczem roczne obciąże-
nie z tego tytułu każdego powia-
towego związku komunalnego i
m. Wilna określono w wysokości
dotychczasowej t.'j. 1300 złotych.

(d)

Z sali sądowej.
Rozstrzelanie szeregowca za

napad zbrejny.

Sąd wojskowy w Brześciu nad
Bugiem rozpatrywał onegdaj
sprawę szeregowca 80 p. p. w
Słonimiu Stanisława  Bobika z
Częstochowy oskarżonego 0 do-
konanie zbrojnego napadu na
Kozakiewicza pod Derewnią, gdzie
Bobik zranił Kozakiewicza w rękę,
lecz przytomny Kozakiewicz zdo-
łał napastnika zmusić do uciecz-

Od dnia 3 do 7 marca 1930 roku
włącznie będą wyświetlane filmy:

ki. Podczas ucieczki szer. Bobik
porzucił karabin, który stał się
najgłówniejszym dowodem winy
Bobika, bowiem po numerze ka-
rabina zdołano natrafić na ślad
bandyty. Sąd wojskowy po zba-
daniu świadków i rozpatrzenie
sprawy uznał szer. Bobika win-
nym napadu zbrojnego w celu
zysku i skazał go karę śmierci
przez rozstrzelanie.

Ponieważ skazaniec nie otrzy-
mał prawa łaski Prezydenta Rze-
czypespolitej został Bobik roz-
strzelany w dniu 1 marca rano.

(d).

Zabójstwo na tle miłosnem.

Prokurator Sądu Okręgowego
w Nowogródku złożył do Sądu
akt oskarżenia na mieszkańca wsi
Wiązowiec gminy Howerna po-
wiatu Nieświeskiego — Mikołaja
Wierciejko, który pod wpływem
silnego duchowego wzruszenia
uderzył nożem w pierś Lubę Le-
pieciłównę, zadając jej ranę, od
której wskutek wewnętrznego
krwotoku Lepieciłówna zakończy-
ła życie.

Zabójca dopuścił się zbrodni
na tle zawodu miłosnego. Starał
się bowiem o rękę Luby Lepie-
ciłówny w ciągu długiego czasu
bezskutecznie. W krytycznym
dniu Lepieciłówna przyjęła oświad-
czyny rywala, co go ostatecznie
wyprowadziło z równowagi i wło-
żyło mu morderczą broń do ręki.

 

Sport.
Hokej.

Polic. K. S. — Ognisko 2:0.
W niedzielę odbył się bodaj,

że ostatni już w tym sezonie
mecz hokejowy. Na miękim i źle
zmiecionym lodzie stanęły naprze-

ciwko siebie dwie drużyny P.K.S.
w białych swetrach i „Ognisko
w szarych sweterkach z liljowe-
mi kołnierzykami. Sędzia Wasi-
lewski F. rozpoczyna punktualnie
o godzinie 12 mecz o mistrzo-
stwo klasy B okręgu wileńskiego.
Garść zebranej publiczności śle-
dzi z zainteresowaniem walkę o
krążek. Pierwszy kwadrans mija
w dosyć szybkiemtempie z chwi-
lowemi przewagami P. K. S. Z
zamieszania podbramkowego Sko-
ruk strzela pierwszą bramkę

W drugim kwadransie „Ogni-
sko” ma lekką przewagę i chce
za wszelką cenę strzelić wyru-

wnywującą bramkę, ale brak dy-
spozycji strzaiowej, przekreśla
wszelkie dążenia i chęci ataku
„Ogniska“, które za każdym ra-
zem rozbija się o pomoc P. K. S.
Trzeci i ostatni kwadrans gry,
przynosi wyraźne przemęczenie
niektórych graczy. P. K. S. strze-
la drugą bramkę, jeszcze parę
minut równorzędnej gry i ko-
niec.

Turniej gier sportowych.

8i9 b. m. w sali Ośrodka
W. F. odbędzie się turniej gier
sportowych: siatkówki i koszy-
kówki, panów i pań.

Ja. Nie.
 

Notarjaty w Ejszyszkach,
Beresteczku i Hrubieszo-

wie.
Na mocy rozporządzenia mi-

nistra sprawiedliwości utworzone
zostały nowe urzędy notarjusza
w Ejszyszkach pow. Lida, w Be-
resteczku pow. Horochów, oraz
trzeci urząd notarjusza przy wy-
dziale hipotecznym sądu powia-
towego w Hrubieszowie.

Spaliło się nadleśnictwo w
puszczy białowieskiej.
Przed kilku dniami spaliło się

całe nadleśnictwo Oszczepskie w
puszczy białowieskiej. Ogień znisz-
czył cały objekt doszczętnie. Spa-
liły się akta i książki, spaliła się
kasa z pieniędzmi. Straty nie są
obliczone, ale muszą być b. du-
że. Przyczyna pożaru dotychczas
nie wykryta. Należy zaznaczyć,
że na miejscu nie było żadnych
środków gaśniczych.

Z KRAJU.
Podejrzany pożar kasyna
podoficerskiego w  Olkie-

+nikach.
Onegdaj w Olkienikach wsku-

tek zagadkowych okolicznošci wy-
buchł grożny pożar w domu
mieszkalnym  Judzinowej Adelaj-
dy. W domu tym mieściło się
podoficerskie kasyno i izba cho-
rych 23 baonu K. O. P. Pożar
momentalnie objął cały dom, tak,
iż z trudem zdołano uratować
tylko chorych żołnierzy. Spłonęło
całe urządzenie oraz dom. Straty
sięgają przeszło 30 tysięcy złotych.

Dochodzenie prowadzi żan-
darmerja z policją. (d)

Zamordowanie szeregowe-
go Straży Granicznej.
Dnia 22 lutego 1930 r. został

zabity szeregowy Straży Granicz-
nej Dawidziuk Władysław. Dawi-
dziuka zabito w sposób skryto-
bójczy kiedy przechodził drogą

„PIERWSZA MIŁOŚĆ KOŚCIUSZK
serc, osnuty na tle historycznem aktów 10. W rolach głównych: Z. Prawdzic, $. Lewicki, M. Wron,

Rajska, M. Will, Lubobiec, A. Karewicz. Epopea miłosna Naczelnika Narodu. Tragedjawielkiego
serca! Nad program: „Przechadzka na dnie morza" w 1 akcie.
czątek seansów od g. 4. Cena biletów: Parter 80 gr., balkon 40 gr. Następny program: „Raz wżyciu”.

66 Potężny
dramat

Kasa czynna od godziny 3 m. 30. Po-

 

 

statomų cast Dotylująca ChWila
Już jutro 6 marcaOBYWATELE!

rozpoczyna się

ciągnienie

Polskiej Państwowej Loterji Klasowej

bin piwa wyma waj zł. 750.000

już -ej klasy

A CO DRUGI LOS STANOWCZO WYGRYWA.

ajwiększa|najszczęśliwsza Kolektura Polskiej Państw. Lolerji Klagowej

H. MINKOWSKI
P. K. 0. 80928.

tel. 296,35. P. K. O: 3553.

Oddział: w Lidzie, Suwalska 28, tel. 136, P. K. O. Ne 20,439.

Uszczęśliwiła już tysiące graczy, bowiem posiada zawsze szczę-

"WILNO,
Centrala:

NIEMIECKA 35,
Warszawa, Nalewki 40,

TEL. 13.17,

śliwe LOSY!!!

=——= Nie zwiekajcie!
Ciągnienie jutro 6-go marca i

Czas jest drogi!
trwać

do 10-go kwietnia r. b.
Można się łatwo wzbogacić, żyć w dostatku i dobrobycie bez trosk

codziennych ! ! !
A więc pocóż zwlekać? Spieszcie zatem czemprędzej

do najszczęśliwszej kolektury H. MINKOWSKIEGO
WILNO, NIEMIECKA 35, gdzie szczęście stale sprzyja graczom.
Zlecenia zamiejscowe uskuteczniamy natychmiast po wpłaceniu na-

leżności na nasze konto P. K. O.

  

      
Koncesjonowane przez Ku-

będzie  
PITT |AUM

 

     

Krzesła

ZD O

|

B. Lokudevsti
ul. Wileńska 23.

« 62 poleca w wielkim
wyborze:

Łóżka składane polowe od ZŁ 24—
„ metalowe » 57—
„ dziecinne hygieniczne „  40—

Materace z morskiej trawy Od „ 30—
Šš sprężynowe s „ 60—

Otomany 5 . 120.—
Kozetki > w. 05—
Szefy ubraniowe z bleližniarką „ „ 150—
Kredensy 5 , 25—
Stoły rozsuwanę „ 80—

Garnitury koszykowe salonowe, w wiel:
wiedeńskie w wielkim wybórze 11.—

 

kim wyborze . 2
Meble dziecinne RT
Sanki sportowe AN

65 -20

 

K.

 
instytut
Jasna 8,

Wytwórnia Suszonych

poleca WŁOSZCZYZNĘ WYBOROWĄ
Niezbędna dla każdej praktycznej gospodyni.
Oszczędza czas i pieniądz.
Łatwa w przechowaniu.
Daje smaczne, esencjonalne buljony i sosy.

Żądać wszędzie w opakowaniu 100 grm. lub

WŁOSÓW PIEŻ, ŁYSIENIE |

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

z (Kogutkiem). Sprzedają apteki, składy
apteczne. Główny

"Najstarsza w kraju

Owoców i Jarzyn
(zał. w 1893 r.)

SIENKIEWICZ
W WILNIE

z 5 kg. woreczków firmowych. —00

skład Apteka  |_| G4SECKIEGO, ul. Freta Nr. 16. ||
i Vycz. Zdr. Publ. Nr. 154.+

Doświadczainy w Polsce Poznań,
powołał do życia TOWARZYSTWO

EKSPLOATACJI WYNALAZKÓW tow. udziałowo-

i przyjmuje subskrybcję na
spółdzielcze z o. o.

udziały stuzłotowe.

Dopuszczalna spłata na raty-—Emisja ograniczona.

do przyjaciela — tęsknię
do spokojnego życia

K. przy ognisku rodzinnem.
— Ja także! — wzdy-

cha żonaty B.

———2

I

| LEKARZE |
LLTI LT L

Mr. LEN GIYSRERG
Choroby Weneryczne,
moczopłciowe, skórne.

ileńska 3.
Przyjm. od 8 — 1 i od
5 — 8, tel. 567. 17—54

D-r. KENIGSBERG
choroby weneryczne i

skórne
Mickiewicza 4, tel. 10-90.

od 9—12i4 — 8.

lt Ius
wznowił przyjęcia

Spec. NIEMOC PŁCIO-
WA,choroby wenerycz-

ne, skórne.
Przyjm. od 9—12 i 4—7.

Ui.Mickiewicza 30
1381 WZP 1

 

PRACA

Chłopiec lat 16
z ukończeniem 5 klas
Szkoły Pow. poszukuje
jakiegokolwiek zajęcia w
urzędzie lub przedsię-
biorstwie. Zgłoszenie Jan
Korszun. Smoleniki poczt.
Niedźwiedzice woj. No-
wogródzkie. 92—0
 

otrzebna kucharka ze
znajomością gospo-

darki wiejskiej tylko z
dobremi świadectwami
zgłosić się Ciasna ul. 3
m. 6. 1361—0

 

0: uczciwa, praco-
wita poszukuje służ-

by, dobrze gotuje może
być do wszystkiego po-
siada rekomendacje ul.
Lwowska Nr. 16—4 od
godz. 9 do 12 p.p.

17176—1
 

przez las w okolicy miejscowośc
Czarnia, pow. Przasnysz.

Trzech morderców ujęto; czwar-
ty zbiegł za granicę do Niemiec.

Pogrzeb zabitego odbył się w
Myszyńcu w dniu 25 lutego r. b.
przy wielkim udziale okolicznych
obywateli i włościan jak również
przedstawicieli władz.

Walka przemytników ze
strażą graniczną.

Dnia 23 lutego r. b. zabity
został przez Straż Graniczną prze-
mytnik Puławski Teofil z m. Łyse,
pow. Ostrołęka. Przemytnik Pu-
ławski zabity został podczas wal-
ki bandy przemytniczej ze Strażą
Graniczną. Przemytników wszyst-
kich ujęto wraz z przemytem w
ilości 100 klgr. jedwabiu krawato-
wego, pochodzenia niemieckiego.
 

GIEŁDA
WARSZAWA, 41Il

Waluty i dewizy:

Dolary 8,875—8,895—8,585.
Kopenhaga 238,65—239,25—238,05.
Londyn 43,34—43,—43,45' +—43,24.
Nowy York 8,904—8,924—8,884.
Paryż 34,90—34,99—34,81.
Praga 26,41—26,47—26,35.
Szwajcarja j172,17'/.—172,60' ,—171,74' ,.
Stokholm 239,45—240,05—238,85.
Włochy 46,75—46,87—46,63.
Berlin w obr. pryw. 212,78.

Papiery procentowe:

Pożyczka inwestycyjna 127,25—126,75,
Premjowa dolarowa  75,25—73,75—374,
5%, kolejowa 49, 10* kolejowa 102,50.
8» listy zastawne B. G. K. i B. R., obli-
gacje B. G. K. 94, te same 7*, — 83,25,

i, L. Z. T. K. Przem. Pol. 80,50, 4",
ziemskie 43, 4',*|, 51,75—52,50, 7 |; ziem-
skie dolarowe 75, 8. warszawskie
74,50—74,37—74,50, 10? „ Lubllna 77, 89,
Łodzi 65,25, 10 „ Radomia 76, 10, Sie-
dlec 75.

Akcje:

Bank Polski 164,50—165, Spółek Za-
robkowych 78,50, Siła i Swiatło 90, Lil-
pop 24, Starachowice 20,50,

(Pat.)

 

SŁUCHAJ PRZYJACIELU!
Szczęście, dobrobyt, fortunę, osiągniesz kupując

łos 5-ej klasy obecnej
20 Loterji Państwowej

w prawdziwie najszczęśliwszej w Polsce kolekturze

„ LEATEDTEJI I 0-4
Centrala kolektury — Warszawa, Marszałkowska 146.

WILNO, WIELKA 44.
Wiedz również przyjacielu, że

Premja zł. 400.000
w zeszłej 5-ej klasie też padła

w Lichtensteina kolekturze.

Nie kto inny, lecz samo szczęście Cię wzywa!!

Ciągnienie już od JUTRA 6 marca
i trwać będzie do 16 kwietnia

t. j. 5 tygodni.

Ogėlna suma wygranych tej 5-ej klasy okolo

28 MILJONÓW.
Szanse kolosalne! Połowa wygranych

i 2 premie!

Łaskawe zlecenia prowincji załatwiamy odwrotną pocztą.
Firma egz. od 1835 r.Konto P. K. O. 81051.

—=2Z

 

KOMITET NADZORCZY TOWARZYSTWA
KREDYTOWEGO m. WILNA.

niniejszem podaje do wiadomości„KOGUTEK“
KTETNS ratorjum O. S. Wileńskiego

 

T-wo przyjmuje od Instytutu Doświadczalnego prze-  

   

)'BÓL GŁOWY  
PEAP01!

Kursy dla dorosłych
przy Gimnazjum Im. J. I. Kra-

szewskiego.

szło 30 wybltnych wynala:
kilkunastu miljonów złotych
warunkach. — Najkorzystniejsza

zków o ogólnej wartości
na b. korzystnych

lokata kapitału
zapewniająca powaźne dochady.—Posiadacze więk-
szych i drobnych kapitałów,
i przemysłowcy we własnym

wynalazcy, technicy
interesie zechcą

Zz ace domem
lub gospodarstwem

miejskiem, może prowa-
dzić w większych roz-
miarach gospodarstwo.
Poszukuje posady na-

pp. członków Towarzystwa. że w dniu 6
kwietnia r. b. o godz. 5-ej wieczór, w lokalu Towarzystwa przy ulicy Por-
towej 4—4 odbędą się zebrania wyborcze dla dokonania wyborów na peł-

nomocników Towarzystwa i ich zastępców.

OSTRZEŻENIE I
Chcąc nabyć proszki naszego wyrobu, należy
przy kupnie AKCENTOWAĆ i wyraźnie żądać
ORYGINALNYCH proszków z „KOÓGUTKIEM'—
„MIGRENO-NERVOZIM“ GĄSECKIEGO, zna-
nych od lat trzydziestu. Zwracajcie uwagę i od-
rzucajcie UPORCZYWIE POLECANE naślado-
wnictwa w łudząco podobnem do naszego o-
pakowaniu. Najlepiej żądać proszków, Kogu-
tek Migreno-Nervozin* w naszem oryginalńiem
opakowaniu po 5 proszków w pudełku. Cena
75 gr. Osoby, dla których użycie proszku przed-

Kancelarja: ul. Orzeszkowej 3, od
godz. 10 —11 i ul. Ostrobramska

27 od godz. 7.30—21.
Program gimnazjów państwowych. —
Ustrój półroczny. — System klasowo-
przedmiotowy. — Wypożyczalnia pod-

ręczników. or—t
Kółka naukowe—Lekarz szkolny.

dALU ag
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zgłaszać swój udział w T-wie.

0d 1 kwietnia do wy-
najęcia 2 pok. z

wygodami z używalnością

5531—0 o

c= weksle po zł. 500 ©
wystawione in blanco

przez Księgarnię Pol. Ma-

 

tychmiast. Adres w Ad- tetu
ministracji Dz. W. pod
Zarządzająca. 1378

jotr

 

zebna zaraz
wyjazd osoba zna-

Listy osób mających prawo uczestniczenia w zebraniach wyborczych wy-
wieszono w biurze Tawarzystwa dla ich przejrzenia w godzinach urzędo-
wych EE wyborców, którzy mają prawo do 20 marca wnosić do Komi-

ladzorczego sprzeciwy przeciwko nieprawidłowości
dności tych list.

Członkowie Towarzystwa życzący uczestniczyć w wyborach proszeni są
o zgłoszenie się do biura Towarzystwa w celu otrzymania specjalnego

lub niedokła-

biletu na prawo wstępu do sali zebrań.
na

jąca się na gotowaniu i
gospodarstwie.
się Zawalna 51 m. 14.

POTRZEBNA

 

UWAGA: Zebrania uważane będą za prawomocne bez względu na liczbę
przybyłych na nie osób.

 

Zglosić

1376—2

 

Kursy Kierowców Sąmochodowyc
Stowarzyszenia Techników Polskich w Wiinie

stawia pewną

 

  

  

    

trudność mogą przyjmować
proszek „Kogutek—Migreno—Nervozin* w for-
mie tabletek (zamiast jednego proszku przyj-
muje się 2 tabletki). Pudełko zawierające 20 ta-

RÓŻNE

Polska Pracownia

kuchni oglądać od 3 — cierzy Szk. w Posta-

6 godz. (llica Zakreto- wach z POS Boh-

wa 2 m. 3. 1377—2 dana Jakowickiego i An-
toniego Pietronia na su-
mę zł. 2,000 unieważnia

ZGUBY się. ba

PCO zaświadcze-
Feliks z osady nie wyd. 5 V 1928 r.POD

Feliksowo gm, Soły, przez Komisję Poboro-

bletek kosztuje Zł. 1,50.—Żądać oryginalnych
mneżęk „Kogutek Migreno-Nervozin“. Gąsec- Tapicersko - Dekorac.
iego. 0 przyjmuje wszelkie

obstalunki i przeróbki.
 

W. JUREWICZ
były majster firmy

„Paweł Bure*

poleca najlepsze zegarki, sztućce

rzeczyėobrączki 3

Gwarantowana naprawa zegarków

i biżuterji po cenie przystępnej.

Oszacowanie kamieni — bezpłatne.

ślubne i inne

wilno, Ad. Mickiewicza 4.

Ceny dostępne, Wyko-

nanie sumienne

JAN KIEDO—Zawalna 15.

Do wynajęcia
sklep z mieszkaniem,
nadający się na piekar-
nię. Dowiedzieć się u do-
zorcy, od 12—2. Popow-
ska 4, 1364—s0

Mieszkania
i pokoje

zagubiony dowód tożsa-
mości konia, Serja D
Nr. 655,800 unieważnia.

DR 26. Il zginął z Po-
« hulanki biały sy-

beryjski szpic „Puszek*,
na uszach żółtawe plam-
ki. Uprasza się o odpro-

 

wą m. Wilna na imię
Abrama Berzaka unie-
ważnia się "

Supno
Sprzedaż

 

ILKI RASOWE szcze-  1320—0
ZPOZNA

Listy ma Lilwę
przesyła szybko i aku-
ratnie biuro: L. Taic, Ry-
ga Postfoch Ne 511. Na
odpowiedź załączyć zna-
czek pocztowy na 50 gr.

3

 

—s4
 

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.
a 2mor aa W ——

pokoje, przedpokój,
kuchnia, łazienka, ele-

ktryczność,
w Wilnie
3—4 pokojowe mieszka-
nie w Warszawie,
płacę. Oferty sub W. W.
przyjmuje Admimistracja
„Dzien. Wil.*.
—-—

Drukarnia

w ogrodzie
zamienię na

do-

—sQ

wadzenie
dzeniem

 

eden weksel na zł. 700
wystawiony in blanco

przez Leonardę Wollo-
wiczową, žyrowany przez
Mieczysla
go uniewažnia się.

nięta do sprzeda-
nia godz. 4—6ul. Gimna-
zjalna 10—1.  +1374—1

===

Ognisko rodzinne.

A. ma już dość kawa”
lerskiego życia.
— Wierz mi — mówi

za wynagro-
Dobra 1 m. 2.

1379

wa Wołczaskie-
1382

„Dziennika Tfileńskiego”, ul Mostowa 1

służąca do wszystkiego,
umiejąca gotować do
małej rodziny. Bez świa-
dectw nie zgłaszać się.
Ul. Garbarska 3 m. 15
od 10—12. 124

Sprawy
š majątkowe

Do sprzedania
na Antokolu posesja
obszaru 27500 mt.* 4-y
domy drewniane, 3-y
fronty od ulic Antokol-
skiej i Mieszczańskiej—
nadaje się do parcela-
cji. Informacje ul. Dą-
browskiego 10 m. 1 An-
tonowicz.

  

     

Majątków
i folwarków dla so-
lidnych dzierżawców

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

9—05. —s0
mA TTT

PIESSSS=" R?

Żona malarza.

— Jak też się czujesz
w tem artystycznem mał-
żeństwie? — pyta młodą
żonę malarza jej przyja-

 

1354—2 ciółka.

ul. Ponarska 55. Telef. 13—30
przyjmują zapisy do gr. 47 zawodowej i 48 amatorskiej.

 

  

maluje:

— Cudownie! Przed po- Olltzrzzzncm
łudniem ja gotuję a on "—— =—

po Zawzięty.
biedzie ja staram się od-
gadnąć, co on namalo-
wał, a on — co ja ugo-
towałam.

===

Sternik ze zdziwieniem
widzi, że jeden z mary-
narzy wysyła do żony
pusty arkusz papieru.

NAUKA

tudent U. S. B. udzie-
la korepetycyj wza-

mian za obiady. Oferty
do Adm. dla A. B.

— Co ty znów wyra-
biasz za głupstwał
karci marynarza.

— To nie głupstwa.
Przed wyjazdem pokłó-
ciłem się z Mańką i od-
tąd z sobą nie gadamy.

Ea zz A1368—1

Redaktor odpowiedziainy: KAZIMIERZ HAŁACURDA.

1

fer

Piłs

wy

ZWI
wie

rzą 


