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Wszystkim którzy óddali ostatnią posługę nieodżałowanej Żonie i Matce
naszej

SP

(enerałowej Bronisławi Mokrzechej
a w szczególności Wielebnemu ks. dziekanowi Kretowiczowi p. Wojewo-
dzie Władysławowi Raczkiewiczowi oraz wszystkim, którzy żłożyli dowo-
dy życziiwości w tak ciężkiej dla nas chwili serdeczne „Bóg zapłać" składają

MĄŻ | DZIECI.
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FRANCISZEK ŁĘTOWSKI
Ziemianin ziemi Mińskiej, właścicieli majątku Wiszniówka

Urzędnik Dyrekcji Ceł
zmarł nagie 7 stycznia 1930 r. w wieku lat 61.

Nabożeństwo żalobne odbędzie się w piątek, 10 stycznia r. b., w
kościele św. Jakóba o godz. 8 rano, poczem nastąpł złożenie zwłok na
cmentarzu po-Bernardyńskim.

O czem zawiadamiają krewnych, przyjaciół,
pogrążeni w smutku

CÓRKI, SYNOWIE i RODZINA.

Klub Narodowy.
W niedzielę, .dnia 12 stycznia 1930 r., w sali STOWARZYSZENIA

TECHNIKUW POLSKICH, przy ul. Wileńskiej 33

odbędzie się s

ZEBRANIE KLUBU NARODOWEGO
na którem

p. poseł Aleksander Dzierżawski
wygłosi odczyt na temat:

«SAMORZĄD A POLITYKA»
Wejście dla członków Klubu bezpłatne. Goście płacą 50 gr.,

Akademicy 20 gr.
Zebranie rozpocznie się punktualnie o godz. 5 popoł.

KLUB MŁODYCH
KOMUNIKAT.

W niedzielę, 12 b. m. w lokalu Klubu Techników

(Wileńska 33)

odbędzie się ogólne zebranie członków klubu połączone z koncer-

tem i zabawą taneczną. Początek punktualnie o godz. 7 m. 15 wiecz.

   kolegów i znajomych

 

Karty wstępu dla gości można otrzymać w Sekretarjacie Klubu

(Dominikańska 4).w godzinach urzędowych.

Zarząd Klubu zawiadamia, że w części zabawowej zebrania

uczęstniczyć mogą tylko te osoby, które były obecne na całem

zebraniu. .
 

 

Dziś prem. Bartel wygłosi exposć.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. P.premjer Bartel wygłosi na piątkowem po-
siedzeniu Sejmu dwugodzinne exposć.

Dyskusja nad exposć odbędzie się we wtorek.
W czwartek po południu p. premjer zapoznał

p. min. Piłsudskiego.

Dockoła rokowań handlowych z Niemcami.
(Telefonem od własnego korespondanta).

WARSZAWA. Poseł niemiecki w Warszawie p. Rauscher wy-
jeżdża w piątek do Genewy wezwany przez Courtiusa.

Będzie on uczestniczył w sprawie usunięcia trudności w pro-
wadzonych rokowaniach handlowych polsko-niemieckich.

Kredyty dodatkowe.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W piątek rząd ma przedłożyć Sejmowi wniosek
o dodatkowych kredytach na rok 1929—30 w wysokości 38.000.000 zł.

Między innymi na zwrot samorządom podatku komunalnego

w kwocie 7.500.000 zł., dla miast na pokrycie podatku, wynikające-

go z umowy z „Polenem”—7.000.000., na budowę centralnego gma-

chu wychowania fizycznego—7.000.000 zł., na zwrot ceł przy ekspor-
cie—1.200.000 zł., na wykończenie zakładu w Mościcach—2.000.000 zł.,
na fundusz dyspozycyjny Min. Spr. Wewn.—4.000.000 zł.

Podsłuchana rozmowa między panem Pre-
zydentem a premierem Bartiem.

Aresztowanie dziennikarza.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W związku ze stwierdzeniem, iż jedna z najbar-

dziej poufnych rozmów telefonicznych między najwyższymi dostojni-

kami państwowymi została podsłuchana, a mianowicie meldunek de-

sygnowanego premjera prof. Bartla do p. Prezydenta Rzplitej, znaj-

dującego wówczas w Spale, został zdradzony, prezes rady ministrów

zwrócił się do prokuratora Sądu Apelacyjnego, który ze swej strony

polecił zbadać sprawę jednemu ze sędziów do spraw szczególnej

wagi, który w dniu dzisiejszym przybył na stację telefonów między-

miastowych, gdzie po odbyciu konferencji z dyrektorem centrali, roz-

począł badanie personelu stacji.
Sędzia Luxemburg aresztował w czwartek Jana Zajnfelda, współ-

pracownika Agencji Wschodniej, który przyznał się do autorstwa biu-
letynów poufnych, wydawanych od dwóch miesięcy.

W biuletynach tych podawano plotki polityczne. Między innemi

podano też rozmowę, prowadzoną przez premjera Bartla z Zamku

z p. Prezydentem w Spale.
Nie wyjaśniono jeszcze kwestji, skąd do Zajnfelda dotarły wia-

domości o tej rozmowie. :

Sędzia Luxemburg prowadzi nadal energiczne śledztwo.

z treścią exposć

 

KONFERENCJA W HADZE.
Opinja francuska o konferencji.

PARYŻ. 9.1. (Pat.). Uwaga dzi-
siejszej prasy porannej zwrócona
jest prawie wyłącznie na Hagę.
Z komentarzy różnych dzienni-
ków, zarówno prawicowych jak i
lewicowych, wyłania się wrażenie,
że likwidacja wojny, jaka miała
w Hadze nastąpić, zapowiada się
jako kwestja nadzwyczaj trudna
do urzeczywistnienia. Pisma pra-
wicowe wytykają fałszywe posu-
nięcia ze strony Francji przy roz-
poczęciu rokowań w tej kwestji,
wyrażając wątpliwości, czy obec-
na delegacja francuska na kon-
ferencji potrafi naprawić popeł-
nione błędy. Wogóle panuje dziś
w prasie nuta raczej pesymistycz-
na. Natomiast cała prasa zgodnie
przyklaskuje energicznej inter-
wencji premjera Tardieu, który

otwarcie postawił kwestję, zarzu-
cając wyraźnie Niemcom, że pro-
wadzą rokowania z ukrytym za-
miarem wykręcenia się od wszel-
kich wypłat odszkodowań. Prze-
ważna część prasy dzisiejszej jest
wogóle tego zdania, że Francja
doszła do ostatecznej . granicy
wspaniałomyślności i że Niemcy
nadużywają jej chęci pokoju. Ży-
czy ona premjerowi Tardieu, aby
twardo stał na obecnem swem
stanowisku, gdyż zrzec się prawa
sankcyj, którego udziela Francji
traktat wersalski byłoby zrzecze-
niem się wszystkiego wogóle, co
jej się należy. Dzienniki wyrażają
całkowite zaufanie do premjera
Tardieu, wierząc, że nie zechce
on zgodzić się na pomniejszenię
stanowiska, zajętego przez Francję.

Gdzie niemieckiego konia kują tam żaba litewska nogę pod-
stawia.

KOWNO, 9.1. (Pat). Dzisiejszy
artykuł wstępny „Lietuvos Aidas”
poświęcony jest kwestji odszko-
dowań wschodnich. Dziennik pod-
kreśla, że zagadnienia te, obecnie
rozpatrywane w Hadze, posiadają
wielkie znaczenie dla Litwy, gdyż
komisja reparacyjna wyznaczyła
dla Litwy odszkodowanie za za-
jęcie obszaru kłajpedzkiego wsu-
mie, wynoszącej 34 miljony ma-
rek. Rząd litewski uważa, iż su-
ma .ta jest zbyt wysoka i zamie-
rza w najbliższym czasie wnieść

protest, w którym starać się bę-
dzie dowieść, że Litwa nie może
płacić tak wielkiego odszkodo-
wania. Należy wziąć pod uwagę—
pisze „Lietuvos Aidas”—że obszar
kłajpedzki i cała Litwa były pod-
czas wojny areną działań wojen-
nych i materjalnie ucierpiały wię-
cej, niż inne terytorja. Dlatego
więc Litwa zamierza przyłączyć
się co do tego zagadnienia do
tych państw, które żądają zmniej-
szenia reparacyj wschodnich.

Polska—Marchją Wschodnią Niemiec.
Odezwa Ostbundu.

BERLIN, 9.1. (Pat). Z okazji
10-lecia wejścia w życie traktatu
wersalskiego ogłaszają niemieckie
związki nacjonalistyczne szereg
odezw, zawierających protesty
przeciwko traktatowi pokojowemu
i gwałtowne ataki przeciwko Pol-
sce. Ostbund w odezwie.  zaty-
tułowanej: „W 10-letnią rocznicę
rabunku  Marchji Wschodniej”,
wzywa do zespolenia wszystkich
sił narodowych w Niemczechi
zagranicą oraz do propagandy w

kierunku zmiany stosunków tery-
torjalnych na Wschodzie. Ost-
markverein domaga się rewizji
traktatu pokojowegoitem samem
sewizji granic wschodnich. W
tym samym duchu występuje
odezwa komitetów związków nie-
mieckich oraz odezwa partji nie-
miecko-narodowej w Gdańsku.
Dnia 12 bra. odbędzie się zgro-
madzenie protestacyjne, zorgani-
zowane przez szereg związków
nacjonalistycznych.

Demonstracja bezrobotnych w Warszawie.
30 osób aresztowano.

WARSZAWA, 9.1. (Pat). Dziśo
godz. 2 po południu na placu
Dąbrowskiego przed gmachem
Ministerstwa Pracy i Opieki Spo-
łecznej zebrała się grupa bezro-
botnych, którzy chcieli urządzić
wiec. Ponieważ komisarjat rządu
dwa dni temu zabronił urządza-
nia wiecu, przeto policja areszto-
 

wała demonstrantów w liczbie 30
osób i przyprowadziła je do ra-
tusza celem oddania do dyspo-
zycji policji kryminalnej. W pół
godziny później grupa demon-
strantów usiłowała urządzić po-
dobną demonstrację w pobliżu
placu Dąbrowskiego. Policja de-
monstrantów rozproszyła.
 

Rezolucja Centralnego Komitetu P.P.S.
„Robotnik* w n-rze czwartko-

wym ogłosił rezolucję Centralnego
Komitetu Wykonawczego P. P. S.
powziętą na posiedzeniu z dnia
8 b. m.:

„Ciężkie położenie gospodar-
cze kraju, jednolity front opozy-
cyjny niemal całego społeczeń-
stwa, zwłaszcza zaś energiczna
postawa klasy robotniczej, —coraz
trudniejsze—wreszcie — położenie
międzynarodowe Polski, —wszyst-
ko to razem wzięte zmusiło czyn-
niki rządzące do zastosowania w
toku ostatniego przesilenia rządo-
wego innej, niż dotąd, metody,

Generał Weygand
Jego zwolennicy i jego

przeciwnicy.

Mianowanie gen. Weygand'a
szefem sztabu generalnego fran-
cuskiego wywołać musi żywy od-
głos w Polsce. Bo z jej ostatnie-
mi dziejami nazwisko gen. Wey-
gand'a sprzęgło się bardzo ściśle.
A społeczeństwo nasze żywi dlań
bardzo serdeczne uczucia.

We Francji przypomniano w
chwili mianowania m. in. to, że
po powrocie z Polski, dnia 1-go
września 1920 r., gen. Weygand
otrzymał wielki krzyż oficerski
Legji Honorowej z takiem uza-
sadnieniem:

— .. „wykazał ostatnio znakomite
właściwości taktu i bystrości w misji,
która mu została powierzona w Polsce,
a która mu zjednała, w związku z bitwą
pod Warszawą, najpiękniejsze świa-
dectwa wdzięczności rządu i narodu
polskiego".

Wszystkie poważne koła fran-
cuskie przyjęły obecne mianowa-
nie z zadowoleniem tak żywem,

metody, posiadającej pozory kon-
stytucyjności.

Ostateczny jego sposób załat-
wienia przesilenia oraz skład oso-
bisty gabinetu p. Bartla dowodzą,
że zmiana istotna w „pomajowym*,
opartym na ukrytej dyktaturze,
systemie rządzenia jeszcze nie
zaszła.

Wobec tego Centralny Komitet
Wykonawczy P. P. $., stojąc na
stanowisku opozycyjnym,—uważa
za konieczne prowadzenie nadal
walki o zlikwidowanie systemu
ukrytej dyktatury marsz. Piłsud-
skiego i do walki tej wzywa klasę
robotniczą”.

jakie dawno się nie ujawniło przy
żadnej sposobności, tembardziej,
że powołanie przez min. woj. Ma-
ginot'a, oraz przez rząd p. Tardieu
gen. Weygand'a, niejako ducho-
wego spadkobiercy Foch'a, uwa-
żane jest za dowód, iż w chwili
zamierzonej ewakuacji Nadrenji
podjęte będzie w obronie naro-
dowej Francji wszystko, co jest
niezbędne dla wyrównania tej rę-
kojmi bezpieczeństwa.

M. in. p. Andrė Pironneau pi-
sze w „Echo de Paris” z 5 b. m.:

— „Gen. Weygand, jako światły po-
wiernik Foch'a, stały przedstawiciel woj-
skowy Francji w Komitecie Wersalskim,
doradca wojskowy w naradach w Lo-
zannie, jest nietylko strategiem, wycho-
wanym w szkole swego mistrza, którego
tradycję zachował, ale także organiza-
torem pierwszorzędnym*.

Jest rzeczą znamienną, że w
kołach nietyle nawet lewicowych,
ile masońskich, odezwało się nie-
zadowolenie, któremu dała wyraz
„Ere Nouvelle” z 3 b. m. w uwa-
gach p. Cudenet'a:

— „Nie chcemy przesadzać, ale jest
rzeczą niesporną, iż takie mianowanie

OGŁOSZ IA: za wiersz milim. przed tekstem 6
tekstem 10 łam. 19 gr. W numerach świątecznych oraz z rowincji o 25 proc. drożej,
zagraniczne o 50 proc. drozej.
niem miejsca o 43 proc. drożej.
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nie jest z rzędu tych, które mogą wzbu-
dzić zaufanie ludzi, sądzących, że nie-
ma armji z jednej strony a republiki
z drugiej, ale że jest armja i republika
razem".

Skądże te zastrzeżenia?
Odpowiada na nie w „La Vi-

ctoire” z 3 b. m. Gustave Hervć:
— „Prawda, Weygand ma plamę.

Czyż trzeba to powiedzieć? Weygand
chodzi na mszę. W czasie wojny można
powierzyć dowództwo wojska czlowie-
kowi, który chodzi na mszę, jak Foch,
bez narażenia na szwank dobra wojska
i ojczyzny... Ale w czasie pokoju czyż
można powierzać dowództwo czlowie-
kowi, który chodzi na mszę?... Wszakże
to oczywiście zły obywatel republiki,
bo dobry to tylko taki, który wyzwo-
lony jest z wszelkich wierzeń... Ale
mianowanie to będzie dobrze przyjęte
w kołach wojskowych, które w te spra-
wy nie mieszają wierzeń religijnych,
oraz w szerokiem spoleczeństwie, które
nie wchodzi w szczegóły techniczne, ale
widzi w Weygandzie spadkobiercę myśli
i może genjuszu Foch'a, i które sądzi,
że Foch wiedział lepiej, kto jest naj-
godniejszy dowodzenia wojskiem Francji,
niż Herriot, Daladier, Blum, Renaudel

i Konwent Masoński".

Rzecz znamienna, że najnamięt-
niej napadła na mianowanie gen.
Weygand'a bolszewicka „L'Huma-
nitć” z 3 i 4 b. m. w obszernych
wywodach na naczelnem miejscu,
nie mogąc mu zapomieć ani bi-
twy pod Warszawą, ani walki z
komunizmem we Francji:

— „Z zapałem kontrrewolucyjnym
rzucił on na pomoc kapitalistycznej
Polsce ogromny materjał wojenny i z
sadystyczną radością użył swej wiedzy
wojskowej przeciw proletarjatowi So-
wietów*.

Nie zaszkodzą gen. Weydan-
d'owi te głosy niezadowolenia
wśród powszechnego uznania sze-
rokiego ogółu Francji.

ZE STOLICY.
Warszawa, 8 stycznia.

Tradycja Sylwestrowa w stoli-
cy w tym roku nie dopisała. Jak-
kolwiek tej nocy cała Warszawa
się zataczała, jednakże nie było
tej rozrzutności lekkomyślnej,  ja-
ka cechowała poprzednie lata.
Bawiono się mniej szeroko, choć
również bardzo rozlewnie. W ko-
misarjacie rządu zaregestrowano
117 imprez, a tradycyjna reduta
Towarzystwa Literatów i Dzienni-
karzy w salach Teatru Wielkiego
i redutowych ściągnęła o 2 ty-
siące mniej osób, a przyniosła
dochodu brutto 31.000, gdy w
poprzednim było o dwadzieścia
więcej.

Restauratorzy nie byli zbyt
zadowoleni. Przygotowali się, jak
zwyczajnie, tymczasem zdaje się
nadmiaru osób nie było. Ledwo
powiązano koniec z końcem. Za
to magistrat ściągnął zaraz swe
należności wprost z góry.

Oj, nie bardzo chwalono sobie
taką inaugurację Nowego Roku,
nawet hamowano się, by frasu-
nek i smętek dostatecznie zaga-
sić w najprawowitszej czystej.
Niewiasty skrupulatnie przerabiają
dawne suknie, z goryczą podda-
jąc się modzie, która po okresie
króciuchnych sukienek wraca do
starych, długich. Jeszcze z suknia-
mi, to pół-biedy, bo o to zatro-
skają się mężowie—lecz cóż bę-
dzie, gdy zaczną wracać długie
włosy?!...

Pocieszają się ludziska zesta-
wieniami kabalistycznemi. Ot, no-
wy rok: la9a3aQ0 równa się...
trzynastce! W pewnych kołach ta
cyfra kabalistyczna jest uważana
za szczęśliwą. Lecz u większości
istnieje pechowna obawa przed
tą feralną trzynastką. Kto będzie
miał rację?...

To zubożenie społeczeństwa
odbija się na całem naszem ży-
ciu. Znam wypadki, gdzie rodzi-
ce z inteligencji byli zmuszeni
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wstrzymać naukę dzieci, bo opła-
ty są za wysokie i na nie ich nie
stać. Wychodzący z patentami
naukowemi częstokroć muszą być
zadowoleni z zajęć fachowych o
zgoła mizernej pensji. Pocieszają-
ce jest natomiast, gdy się widzi
przedsiębiorczość u jednostek,
idących przebojem i łamiących
uświęcone zwyczaje.
— Skończyłem szkołę śred-

nią—opowiadał mi właśnie dzisiaj
właściciel pięknej i czystej Ci-
troyenki—zacząłem studja facho-
we, ale wskutek przykrych oko-
liczności musiałem przerwać pra-
ce naukowe i imać się, co mi
wpadło w rękę. Poszedłem na
szofera i po pięciu latach mam
własńy wóz, zupełnie spłacony i
zarabiam nienajgorzej.
— Jakżeż pan stoi?
— Oczywiście dzień

niepodobny. Przeciętnie jednak
zarabiam około 80 zł., co na
czysto daje 50',. Gdy jeżdżę sam,
przypada mi jeszcze zarobek szo-
ferski, t. j. 30%, netto. Wolę
tę pracę, aniżeli inną, lepiej mi
z nią, byleby tylko dopisywało
zdrowie...

Przypomniałem sobie niedaw-
no słyszane pragnienia fryzjera:
— Gdyby tak pan redaktor

zechciał mnie zaprotegować do
jakiejś służby państwowej! Żeby
zarobić bodaj ze 300 zł. miesięcz-
nie. Wyszedłbym z kłopotów.

dniowi

— Pan taki młody i już w
kłopotach?
— Jaki tam miody! Mam

31 lat.
— Najcudowniejszy wiek. Zy-

cie się dopiero do pana zaczyna
uśmiechać. Ożeni się pan nieba-
wem, będzie miał dziatki...
— Hm, hm! Jak to było już
no z. już sześcioro dzieci!

— Niech pan będzie łaskaw
się nie dziwić. Ożeniłem się przed
10 laty. Za ciężko mi dzisiaj.
— Ileż pan zarabia miesięcznie?
— Około 200 złotych.
Przeraziłem się jeszcze bar-

dziej. Bo jakżeż taki człowiek w
takich warunkach mieszka, czem
on siebie odżywia, w jak pożało-
wania godnych warunkach wzra-
stają dzieci, które tylko stanowić
będą nowe kadry... gruźlików!...

Nie myślmy, że takie stosunki
znajdziemy tylko pomiędzy rze-
mieślnikami. Gdybyśmy wniknęli
w życie inteligencji, znaleźlibyś-
my wiele sytuacji podobnych, o
tyle gorszych, że posiada ona
większe potrzeby, posiada pewną
skalę potrzeb kulturalnych i inte-
lektualnych, których się wyrzeka,
zabijając w sobie i intelekt i po-
rywy duchowe, o przyziemnie je-
dynie walcząc z bytem...

Oby dla tych feralna trzynast-
ka okazała się — najhojniejszą i
najszczęśliwszą!... H. W.

LBiałoris Sawiockiej
Sprofanowanie mogił przez

bolszewików.
(Z pogranicza donoszą, iż wiel-
kie zapanowało wzburzenie wśród
ludności katolickiej m. Gródka
Ostroszyckiego z powodu sprofa-
nowania przez bezbożników cmen-
tarza katolickiego.
W dzień Trzech Króli grupa

komunistów i bezbożników roz-
kopała na cmentarzu katolickim
kilkanaście grobów. Powyciągano

 

trumny, rozbito je i następnie
zdarto ze zwłok kosztowności
pierścienie i inne cenniejsze
przedmioty. Niektórym niebosz-
czykom powyjmowano złote zęby.
 

 

nomanika! Stronnictwa Narodowego.
W niedzielę dnia 12 stycznia 1930 r. odbędzie się W SALI MIEJSKIEJ,

Osirobramska 5, o godzinie 12 i pół.

WIELKIE POLITYCZNE ZEBRANIE
STRONNICTWA NARODOWEGO

na którem p. poseł ALEKSANDER DZIERŻAWSKI,
mówić będzie

„0 ostatnich wypadkach politycznych". ,
Wejście dla sympatyków za kartami wstępu, które otrzymać

można bezpłatnie w Sekretarjacie Stronnictwa Narodowego przy ul.
Dominikańskiej 4, (obok redakcji „Dziennika Wileńskiego") codzien-
nie od godz. 11 rano do 3 pop. i od 6 do 8 wiecz.

Legitymacje członkowskie służą za karty wstępu.
Sekretarjat czynny codziennie prócz świąt od godz: 11 do 3

i od 6 do 8 w informacje, zapisy na członków, opłata składek człon-
kowskich Dominikańska 4.

Zarząd na miasto Wilno, ul. Dominikańska 4, telefon 4—48,



    

 

„Bolszewizm a wychowanie."
Pod powyższym tytułem uka-

zała się świeżo źródłowa praca

ks. dr. A. Niemancewicza, zasłu-

gująca na pilną uwagę zarówno

najszerszych sfer społeczeństwa
naszego, jako też kół pedago-
gicznych, a to tembardziej, że

metody bolszewickie wychowania
wkradają się niestety tu i ówdzie

i do naszych szkół, dokąd prze-

mycane są przez niektórych zbol-

szewiczałych nauczycieli, propa-

gowane przez socjalistyczne związ-

ki zawodowe. Brak miejsca zmu-

sza nas ograniczyć się do kilku

bardziej charakterystycznych mo-

mentów, poruszonych przez ks.

Niemancewicza, wobec czego po-

lecamy osobom bliżej interesują-

ćym się tem tak ważnem zagad-

nieniem książkę ks. N. (skład

główny u Gebethnera i Wolffa),

jednocześnie zwracamy też uwa-

gę na dwa artykuły poświęcone
tej sprawie, które ukazały się w

dwóch ostatnich zeszytach mie-

sięcznika „Walka z Bolszewizmem“.

Zanim podamy kilka ustępów

z książki ks. Niemancewicza, zwra-

camy uwagę na jej charakter

źródłowy, całkiem bezstronny,

metodę ściśle naukową, przyczem

każdy fakt poparty został bądź

cytatami z autorów i pism bol-

szewickich bądź też został oso-

biście zaobserwowany przez ks.

A. Niemancewicza, który własne-

mi oczyma patrzał na wszystkie

te okropności i po ciężkiej gol-

gocie kapłana katolickiego pod

rządami antychrysta wrócił „z ja-

syru do miru*, z bolszewji do
ojczystej Polski.

Rezultatem pobytu ks. N. w

raju bolszewickim jest właśnie

wspomniana praca jego — doku-

ment historyczno - obyczajowy

pierwszorzędnej wartości.

* k *

Kto ma prawo wychowywania
w RSSR? Władza bolszewicka
otwarcie i bez dyskusji wyłącza
w swem  prawodastwie Kościół:

na mocy dekretu o rozdziale
szkoły od Kościoła nauka religji

rostała zabroniona pod karą wię-

zienia lub ciężkich robót. Tak np.

ukarany został ks. Maciewski za

to, że uczył religji. (Rewolucja i

Cerkow Nr. 1—2 rok 1922).

Co do prawa rodziców, władze
bolszewickie działają podstępem.
Mamy dokumenty, w których
otwarcie przyznaje się rodzicom
prawo i obowiązek wychowywania
dzieci, praktycznie atoli władza

rodzicielska ogranicza się do słów,

bo władza bólszewicka wyłącznie

sobie rezerwuje prawo i obowią-
zek tego wychowania. | rzeczy-

wiście, w życiu praktycznem pra-
wa rodzicielskie są ignorowane.

„Towarzyszka” Krupskaja, żo-
na Lenina, w swej książce „Wo-

rosy Narodnogo Obrazowanja”
zaganienia oswiecenia ludowego)
w ten sposób się wyraża: „wiele
wśród nas mówi się o prawach
rodziców, a nic zupełnie o pra-

wach dzieci. My zaś przedew-
szystkiem bronić musimy dzieci
od krzywd, nawet ze strony ro-
dziców doznawanych i bronić du-
szy tych dzieci od zepsucia.
A co mianowicie wpływa na du-
sze destrukcyjnie?

To pytanie rozwiązujemy pod
kątem widzenia moralności klasy
proletarjackiej. Należy bowiem
bronić dziecko przed nauką mo-
ralności niewolniczej".

Odrzucając moralność, która

_. polega na służbie Bogu, przyj-

| mują inną, całkiem przeciwną—
służbę komunizmowi, którą słusz-
nie nazwać można służbą Szata-
nowi i aniołom jego.

Przytaczam też bardzo zna-
_ mienny przykład z „Azbuki ko-
munizma" (abecadło komunizmu),
tychże autorów, co i „Program
komunizmu”, znanego M. Bucha-
"rina i E.  Prieobrażeńskiego:
| „„.„kiedy mówią rodzice: moja
córka, mój syn, oznacza to nie-

| tylko stosunek pokrewieństwa, ale
teź i prawa rodzicielskie do wy:
chowania swego potomstwa. To

 

prawo jednak jest całkiem bez-
podstawne, jeśli się patrzyzpunk-
tu widzenia komunizmu”.

..„Dziecko należy do tego
społeczeństwa, w którem i dzięki
któremu na świat przyszło, a nie
wyłącznie do „spoieczeństwa” ro-
dziców. Stąd właśnie do społe-
czeństwa należy najpierwsze i pod-
stawowe prawo wychowania dzieci.

Tu już bardzo jaskrawo zosta-
ła wyłożona doktryna bolszewi-
ków o prawie wychowania dzieci.

..„Wiele rodziców ciągle je-
szcze nastaje na to, aby naucza-
nie religji było dozwolone dla
pragnących tego, jako przedmiot
nieobowiązkowy. Z  podobnemi
próbami reakcji partja komuni-
styczna prowadzi najbardziej zde-
cydowaną walkę”.

Wpływ rodziców na dzieci na-
wet w życiu domowem znajduje
w bolszewikach przeciwników.

.„Uwolnienie dzieci od wpiy-
wów reacyjnych ze strony rodzi-
ców jest wielkiem zadaniem pań-
stwa proletarjackiego”. (Bucharin.
Azbuka komunizma).

Należy przyjrzeć się teraz, ja-
kim to sposobem uwalniane są
dzieci z pod religijnych i moral-
nych wpływów rodziców. Naj-
większą pomocą w tem bezboż-
nem dziele jest szkoła.

Dn. 15.IV 1926 r. dyrektor
szkoły l-go stopnia, powiatu Ra-
nenburskiego, Riazańskiej guber-
nji, publicznie zdawał sprawę z
pracy całorocznej: ...„W pracy
naszej mamy za cel wychowanie
nowego człowieka... wolnego od
zabobonów i przesądów  religij-
nych“. („Izwiestja" 9.VIĮ 1926 r.).

Nienawišcią do religji zazna-
cza się specjalnie z pomiędzy
bolszewików J. Stiepanow. W
książce swej p. t. „Zadaczi i
metody  antireligjoznoj  propa-
gandy", pisze: ...„Niech zrozu-
mieją raz bogobojni rodzice, że
każdy dzień spędzony przez ich
dziecko w szkole, każdy postęp
w naukowem pojmowaniu świata
jest oddaleniem się od Boga, od
religji, od jej światopoglądu.
l niech to najpierw zrozumieją
nauczyciele".

.. „Zamiast specjalnego kursu
propagandy antyreligijnej — dalej
kontynuje—o wiele pożytecznej
jest w tym celu wykorzystać nau-
kę przyrody, geografję, fizykę,
historję i t. d. | gdzie tylko mo-
żna, korzystając z okazji, przeciw-
stawiać religji naukę, bajkom re-
ligijnym naukowe wywody. W tak
obrazowej formie lepiej dziecko
zapamięta bezsensowność reliąji,
wyryje mu się to w umyśle i w
ten sposób nie spodziewając się,
samo wykształci się na ateusza.
FA to najważniejsze".

(„Bibljoteka bezbožnika“ Nr. 5
F. Oleszczuk: "K postanowkie an-
tireligioznoj propagandy*).

...„W szkole należy za pomocą
współuczniów wyzwalać dziecko
od religijnego wpływu domu.
Zawsze dziś znajdą się w szkole
koledzy ateusze. Kierownika jest
rzeczą, aby oni mieli wpływ na
innych. Powoli ateusze dojdą do
tego, że dziecko będzie wstydziło
się okazać, że jest wierzące*.

Nie wszyscy oczywiście nau-
czyciele stają się powolnem na-
rzędziem w ręku ateuszów. Z ta-
kimi nauczycielami walczą bolsze-
wicy i ze szkoły ich usuwają.

„Ze szkoły proletarjackiej na-
leży usunąć bez miłosierdzia tę
część nauczycieli starej szkoły,
która albo nie może, albo nie
chce być narzędziem komuni-
stycznem oświaty ludu” (Bucha-
rin i Preobrażenskij „Azbuka Ko-
munizma”). Praca destrukcyjna
wśród młodzieży nie pozostała
oczywiście bez skutków. O ile do-
rośli przeważnie opierają się agi-
tacji ateistów śród młodzieży
znajduje ona grunt wielce podat-
ny. Trzeba więc przyznać, że
olbrzymia większość młodzieży, a
jeszcze większa dzieci, jest dziś
w Rosji ateuszami.

* bardzo

W mieście Kremieńczugu na-
uczyciel przeprowadził wśród
uczniów dziwne głosowanie:
— Kto wierzy, że jest Bóg?—

podnieście ręce...
Podnosi się 3, 4, 7 rąk... dwie

zaraz opadają.
— Kto przeciw Bogu?...
Szybko wyrasta cały las rąk.

Jednocześnie wołanie: „Hurra —
Niema Boga!  Przepadł Bóg!”
(„Prawda” nr. 97 z dnia 4.V
1923 r.).

Na miejsce etyki chrzešcijan-
skiej zostało wprowadzone nau-
czanie hygjeny. Jak pojmują bol-
szewicy tę „hygjenę”, o tem
świadczy fakt następujący: Wy-
chowawca E. Schwartzmann na
konkursie nauczycielskim uznany
został za najlepszego pedagoga z
tej racji, iż w kierowanym prze-
zeń internacie „sypialnie dla
chłopców i dziewcząt były wspól-
ne”. („Prawda” z dn. 23.V.1923).

Jakie są skutki takich metod

wychowawczych łatwo domyśleć

się:
Socjolog prof. P. A. Sorokin

pisze, że młodzież w Rosji so-
wieckiej zaczyna żyć płciowo o
wiele wcześniej, nižby to, fizjolo-
gicznie rzecz biorąc, bezkarnie
było dopuszczalne; swoboda mło-
dzieży pod tym względem jest
bez granic, dochodzi do rozzu-
chwałenia—stąd nadużycia i czę-

ste zbrodnie — a kończy się za-
zwyczaj to wszystko chorobami
wenerycznemi.

Prawie od początku bołsze-
wickiego panowania chorych ta-
kich wielu miały „kolonje dzie-
cinne“ i „przytułki dla dzieci",
gdzie dzieci się psuły w najwyż-
szym stopniu.

Nic stąd dziwnego, że w dwu
koloniach, inspekcjonowanych w
Carskiem Siole, dzieci już zupeł-
nie były przeżarte wenerycznemi
chorobami... „Jeden z lekarzy —
mówi prof. Sorokin — opowiadał
mi fakt następujący. Pewnego
rezu przyszedł do mnie chłopiec
z kolonji, zarażony tryprem. Po
skończonej wizycie położył mi na
stół trzy tysiące rubli (około 3
dolarów w tym czasie). Na pyta-
nie lekarza, skąd bierze tyle pie-
niędzy, chłopiec spokojnie odpo-
wiedział, że „każdy z nas mia
swoją dziewczynę, dziewczyna zaś
ma kochanka — komisarza". Ten-
że prof. Sorokin pisze: „Pewne
pojęcie o rzeczy dają choćby na-
stępujące liczby. Dziewczęta, któ-
re przeszły przez punkt rozdziel-
czy w Piotrogrodzie, skąd są wy-
syłane do różnych kolonji, szkół
i ochronek, prawie wszystkie oka-
zały się deflorowane, a mianowi-
cie: dziewcząt do 16lat takich

było 86,7 proc.
(„Krasnaja Rossija”, t. Il--IIl.

U Walentinowa „Czornaja Kniga”,
str. 122).

Oczywiście, trudno jest wszyst-
kie dane sprawdzić, niektóre,
możliwe, że są przesadne, jednak
i J. S. Simonow, potwierdza, że...
„w obecnych czasach wszędzie
w bardzo młodym wieku zaczyna
'się życie seksualne — stąd zaś

częste choroby wene-

ryczne”.
+ +

Podajemy: fakty powyžsze ku
przestrodze zbyt gorliwych zwo-
lenników „postępowego” wycho-
wania. Wyraz „postępowe” uję-
liśmy w cudzysłów, gdyż nie ma-
my oczywiście na myśli postępu
prawdziwego, epartego na do-
świadczeniu, na ostatnich zdoby-
czach nauki — taki postęp pożą-
dany jest i konieczny w pedago-
gice, jak i w każdej innej dzie-
dzinie. Taki rozumny postęp nie
będzie też nigdy w sprzeczności
z zasadami Kościoła i z odwiecz-
nemi prawdami Boskiemi. Prze-
strzegany przed t. zw. „postę-
pem* bolszewickim, który jest
zbrodniczem eksperymentowa-
niem, wiwisekcją dokonywaną
przez zwyrodniałe jednostki na
duszy i ciele bezbronnej dziatwy.
Strzeżmy szkół naszych, naszej
młodzieży i dziatwy przed takim
„postępem” i jego „apostołami”.
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Orabne Wiadmości.
_ Wyrok w sprawie poje-
OT dynku. 2

WARSZAWA. 9.1. (Pat.). W
| Warszawskim Sądzie Apelacyjnym

toczył się dziś proces przeciwko
p. Stanisławowi Strumpf-Wojtkie-
wiczowi o zabójstwo w pojedyn-

'_ ku Aleksandra Zawadzkiego, dy-
' rektora Powszechnego Banku

Kredytowego. Sąd Apelacyjny za-
twierdził wyrok Sądu Okręgowe-

-go, skazujący red. Wojtkiewicza
na półtora roku twierdzy.

m Konferencja kolejowa
w Rydze.

RYGA, 9.1. (Pat). — W Rydze
'_ otwarta została konferencja kole-
'_ jowa, w której biorą udział przed-
,  sławiciele. Polski, Łotwy, Litwy,

' Estonji i Niemiec. Konferencja
ma na celu uregulowanie kwestji
ruchu towarowego i osobowego.

Wyrok zaoczny na Biesie-
dowskiego.

' MOSKWA, 9.1. (Pat). Sąd Naj-
wyższy skazał  Biesiedowskiego

 

zaocznie, pod zarzutem sprzenie-
wierzenia pieniędzy, na 19 lat
więzienia. Sprawa z oskarżenia
Biesiedowskiego o zdradę została
wydzielona.

Z Litwy.
Nowy poseł sowiecki

w Kownie.

Rząd sowiecki na stanowisko
posła swego w Kownie desygno-
wał dotychczasowego posła w
Tallinie Pietrowskiego. Rząd li-
tewski wyraził już zgodę na tę
nominację.

Strejk w gimnazjum kato-
lickiem.

W. gimnazjum tow. katolickie-
go „Zyburis” w Wyłkowyszkach
wybuch po raz drugi strajk ucz-
niów, który pod wpływem agita-
torów zwolenników upaństwowie-
nia gimnazjum domaga się upań-
stwowienia szkoły.

-———————

Loterja państwowa.
3-a klasa

Pierwszy dzień ciągnienia.
W pierwszym dniu ciągnienia

3-ej klasy 20 Polskiej Loterji Pań-
stwowej padły wygrane następu-
jące:

80.000 zi: na Nr. 199163.
40.000 zł. na Nr. 152031. |
10.000 zł. na Nr. 142565.

na Nr. 184723.5.000 zł.

Po 2.000 zł. na NrNr: 112366
182346 188597.

Po 1.000 zł. na NrNr: 103138
114314 116192 154727.

Po 500 zł. na NrNr: 59021
83030 83414 98302 148937 161581
183651 197527.

Po 400 zł. na NrNr: 11454
14308 15255 46409 64092 87697
98881 95975 131735 16290 175752
182536 186532 192948 195516.

Drugi dzień ciągnienia.
Główne wygrane (telegraficznie):

Zł. 20.000 wygrał Nr. 152297,
5.000 — Nr. 164815.

 

Z prasy.
Pięć minut przed dwunastą.

„Robotnik“ zamieszcza na wstę-
pie czwartkowego nurneru arty-
kuł p. t. „Schyłek legendy*, pod-
pisany przez „Starego Peowiaka”:

Legendy umierały zawsze w historji
pozornie ni stąd, ni zowąd pozornie
nieoczekiwanie; podobnie łamią się

drzewa, stoczone od wewnątrz przez
czerwie. Rolę „czerwi* wzięli na siebie
kierownicy okresu „pulkownikėw“; Za-
pewne, intencje ich były wręcz odwro-
tne; rezultat — niemniej — nie ulega
chyba wątpliwości, jesteśmy dzisiaj w
Pelsce świadkami schyłku legendy.

Nie „demagogja" opozycji rozbiła
legendę nie „demagegja“ P. P. S., „Wy-
zwolenia“ czy Stronnictwa Chłopskiego;
rozbijały ją przeróżne „wyczyny" syste-
mu: osiem miljonów na wybory B. B;
každy „Dziennik personelny“ Minister-
jum Spraw Wojskowych; každa hulanka
w „Oazie“: každe nadužycie przodowni-
Ka policji, każde ślinienie się pochleb-
cze, a w gruncie rzeczy obelżywe, sprze-
dajnych dziennikarzy.

Kraj tęskni do szczerości i do mę-
skiej prawdy. „Śpichlerz zaufania* jest
pusty. Polska nie zniesie więcej żadnej
„gry, żadnego kłamstwa. Kto pójdzie
śmiało na drogę likwidacji systemu, ten
może uratować wszystko. A wskazówka
polskich dziejów zatrzymała -się na
cyfrze „pięć minut przed dwunastą”.

Mowe kłamstwa P.A. T.

W ubiegłą niedzielę odbyły się
wybory do sejmików na Pomorzu.
Nie podaliśmy ich wyników, gdyż
— szczerze mówiąc nie mamy za-
zaufania do wiadomości podanych
przez P. A. T. Jak się okazuje,
nasza nieufność była całkowicie
uzasadniona, bo oto co pisze „Ca
zeta Grudziądzka”:

„P. A. T. podaje wyniki wyborów
zupełnie fałszywie i perfidnie, obliczając
na efekt polityczny. Ze wszystkich
wspóinych list polskich, gdzie znajduje
się większość członków „Piasta”, P. A.T.
zrobiła listy „prorządowe* — z list dro-
bnych i średnich rolników (Piast) zro-
biono listy bezpartyjne.

Czy Pat'owi znane jest przy-
słowie „kłamstwem przejść można
świat, ale wrócić niemożna”.

Jeszcze 6 uzdrowieniu spółdzielczości.

Statystyczne metody p. wi-
cemin. Grodyńskiego.
„Cbwila”, w artykule pod zna-

miennym tytułem „Prawda mi-
mowoli* analizuje odpowiedź, ja-
ką na zarzuty przeciw wymiarom
podatku obrotowego dał p. wice-
minister Grodyński. Oto p. Gro-
dyński wygłosił twierdzenie, że:

obroty w Polsce wzrosły w 1928
roku w porównaniu z 1925 r. o 100 proc.
Podczas gdy w roku 1925 suma obro*
tów wynosiła zwyż 11 miljardów, to w
roku 1928 zwyż 22 miljardów złotych.

Jakże doszedł do tego faktu,
który powinien przejmować nas
radością z powodu rozkwitu na-
szego życia ekonomicznego pod
ojcowską pieczą rządów sanacyj-
nych? Oto odpowiedź "Chwili" i
jej komentarz:

„Na zapytanie, skąd rząd doszedł
do tych cyfr, słyszeliśmy, że nie obroty
dokonane były podstawą wymiarów,
tylko wymiary podatkowe są dla rządu
podstawą do obliczania obrotów towa-
rowych. Jest to oryginalny sposób ro-
zumowania i obliczania. Na podstawie
skutku konkluduje się o przyczynach.
Niema nikogo, ktoby mógł twierdzić, że
istnieje jakiś związek przyczynowy mię-
dzy wymiarem podatku obrotowego a
dokonaneri obrotami. Prawdziwy i słu-
szny wymiar jest wtedy, gdy się opiera
na faktycznych danych. Gdy dane są
faktyczne, to się wie, jaki był obrót.
Wnioskować na podstawie dowolnego
wymiaru o dokonanych obrotach jest
sprzeczne z zasadniczemi elementami
logiki. Słusznie twierdzi jeden z naj-
więksżych logików, Sigwart, że wniosko-
wanie ze skutku o przyczynie jest nie-
pewne i nie może żadną miarą uzasad-
nić wniosku”.

Zaiste można naszym dygnita-
rzom z Ministerstwa Skarhu po-
gratulować pomysłowości. Mini-
sterstwo Skarbu naprzód wydaje
polecenia, aby stale podwyższać
wszelkie dane, jakie przedkłada
strona, nie krępując się nawet
nieposzlakowaną opinją i spraw-
dzoną ofiarnością dla państwa,
potem uzyskuje tym sposobem
fantastyczną statystykę, a wresz-
cie podaje ją uroczyście do wie-
rzenia na Komisji sejmowej jako
dogmat.

  

(Na marginesie obrad nowogródzkiej wojewódzkiej komisji rolnej).

Jak aktualną jest poruszona
przez nas wczoraj sprawa sanacji
stosunków w spółdzielczości naj-
lepiej ilustruje posiedzenie komi-
sji rolnej woj. Nowogródzkiego,
na którem omawiano ostatnio
sprawę działalności spółdzielni
mleczarskich na terenie woje-
wództwa.

Na komisji były reprezento-
wane dwa kierunki spółdzielni:
Związku Rewizyjnego Spółdzielni
Rolniczych (t. j. zjednoczeniow-
ców) i Związku Spółdzielni Pol-
skich (t. j. Unji).

Pierwszy z tych kierunków
cieszył się dotychczas calkowi-
tem i wyłącznem poparciem wo-
jewództwa, to też może nigdzie
nie popełniono tych fatalnych
błędów, co na terenie tego wo-
jewództwa, a mleczarnie „Związku
Rewizyjnego“, aczkolwiek bardzo
liczne, w większości swej szwan-
kują jak pod względem finanso-
wym, tak i pod względem orga-
nizacyjnym.

Wystarczy dla ilustracji stwier-
dzić, że przeciętne straty poszcze-
gólnych spółdzielni wynoszą oko-
ło 2 tys. zł. a sam Związek Re-
wizyjny na 1500 wagonów wywo-
żonego zagranicę masła nie prze-
widuje ani jednego kilograma ze
swoich mleczarń. A przecież jest
tych mleczarń w województwie 70.

Sami organizatorzy uznali, że
zaledwie 16 z tych mleczarń dzia-
ła dobrze, 11 średnio, a reszta
żle, albo zupełnie nie pracuje i
musi ulec likwidacji.

Przyczyn złego należy się do-
patrywać naszem zdaniem prze-
dewszystkiem we wrogiem usto-
sunkowaniu się do ziemiaństwa
organizatorów mleczarń, oraz sa-
nacyjnej (pomajowej) administra-
cji i oparciu mleczarń niemal
wyłącznie na drobnej własności
rolniczej. Również wyłączne opar-
cie podstaw finansowych na kre-
dytach wpłynęło wybitnie na kru-
chość tych podstaw. Wstrzymanie
zapomóg rządowych dla kółek
rolniczych, przy których  prze-
ważnie powstawały mleczarnie z
kolei odbiło się ujemnie na roz-
woju i nawet istnienieniu mle-
czarń spółdzielczych tego kie-
runku.

Słowem, na kryzys mleczar-
stwa spółdzielczego, o którem
mówił na komisji p. wojewoda
Beczkowicz i pisały pisma przez
województwo i starostwo subsy-
djowane („Rolnik Nowogródzki*),
złożyły się te właśnie błędne za- |
łożenia lewicowego-socjalizujące-
go ruchu spółdzielczego, o któ-
rych pisaliśmy we wczorajszym
numerze „Dziennika Wileńskiego".
Dodać do tego jeszcze trzeba
Fu jedną przyczynę specyficzną
la woj. Nowogródzkiego.
Oto instruktorzy kółek rolni-

czych byli zainteresowani finan-
sowo w zakładaniu większej ilości
mleczarń spółdzielczych i naby-
waniu przez nie odpowiedniego
sprzętu, bo otrzymywali od firmy
„Alfa-Lawal* znaczny procent od
każdej nabytej przez mleczarnie
wirówki (separatora) tej firmy.

To też fabrykowano te mle-
czarnie bez należytego planui
dostatecznych podstaw, byle wię

cej, a teraz, gdy należy płacić
należności, niejedna mleczarnia
znalazła się w kłopocie, a człon-
kowie niespodziewanie stanęli wo-
bec konieczności wyłożenia więk-*
szej gotówki na spłatę lekko-
myślnie wystawionych weksli.

Jakież lekarstwo .pragną za-
stosować kierownicy tej akcji w
celu „sanacji* mleczarstwa? Nie-
stety stare i dostatecznie zbankru-
towane recepty z kuchni socjali-
tycznej.

1. Naturalnie dalszą, zwiększo-
ną dawkę kredytów i zapomóg z
kas skarbowych i samorządowych,
aż do przyjęcia przez sejmiki za-
dłużenia likwidujących się mle-
czarń włącznie.

2. Zmuszenie drogą odpowied-
nich represyj nienależących do
Związku Rewizyjnego mleczarń,
by się temu Związkowi podpo-
rządkowały.

3. Obostrzenie kontroli skar-
bowej nad mleczarniami prywat-
nemi, czyli innemi słowy, niszcze-
nie tych mleczarń, by nie było
konkurencji, przy której nieudol-
na gospodarka spółdzielni Związ-
ku Rewizyjnego musi doprowa-
dzić te ostatnie do likwidacji.

4. Stworzenie specjalnej ko-
misji przy województwie, jakby
istnienie jeszcze jednego. ciała
nadzorczego mogło coś pora-
dzić temu, gdzie cały system pra-
cy jest w zasadzie zły i fałszywie
nastawiony. :

Jest to tylko część postula-
tów Związku Rewizyjnego, ale
już z tego, cośmy wymienili, wi-
dać, że liczy się jedynie na opie-
kę organów państwowych i za-
miast spółdzielczości opartej na
zdrowych podstawach, tworzy się
szereg jakby małych przedsie-
biorstw państwowych niezdolnych
całkowicie do samodzielnego bytu.

Całkiem inaczej przedstawia
się sprawa spółdzielni mleczar-
skich należących do Związku
Spółdzielni Polskich.

Jest ich wprawdzie znacznie
mniej, bo tylko 8 na całym ob-
szarze woj. Nowogródzkiego, (w
Wileńskiem 35) ale wszystkie one
prosperują całkiem dobrze i nie
grozi im ani upadek, ani likwi-
dacja, chociaż i one istnieją i
działają w sferze „złych konjun-
ktur“.

Konkursy jakości masła wy-
padły dla mleczarń Z. S.P. naogół
pomyślnie i nie mogą się one
uskarżać na brak zbytu, bądź
sprzedając swe wyroby na rynku
miejscowym, bądź wysyłając masło
zagranicę ale przez Poznań, bo
Związek Spółdzielni Mleczarskich
i Jajczarskich w Wilnie płaci tak
śmiesznie małe ceny, że straty
wynikające z tego dla poszcze-
gólnych mleczarń wyniosłyby od
2-ch do 3-ch tysięcy rocznie.

Słowem, widzimy naocznie, że
z dwóch organizacyj istniejących
na jednym i tym samym terenie, w
identycznych warunkach, jedna
wciąż domaga się pomocy i
opieki, a druga działa i roz-
wija się o własnych siłach, bo
pierwsza hołduje błędnym i złym
zasadom, druga zaś odrzucając
moment polityczny i walki klas
ma na celu jedynie rozwój gos- 
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podarczy kraju i dobrobyt ludno-
ści, a szuka nie walki, lecz lojal-
nej współpracy dla dobra Narodu
i Państwa.

Nie dziwi też nas bynajmniej
lament, jaki się słyszy w pis-
mach obozu socjalistycznego.
Istotnie ciężkie na nich czasy
przyszły, ale jeżeli te  cza-
sy istotnie chcą przetrwać, to
niech zamiast dalszych  zastrzy-
ków dla sztucznego podtrzyma-
nia gasnącego życia, zastosują ra-
dykalną operację i wytną wrzód
fałszywie pojętej  demokratyza-
cji ruchu spółdzielczego iwiecz-
nego szukania pomocy i opieki
za pośrednictwem zakazów i na-
kazów organów państwowych.

P. Kownacki.

Coś trzeba naprawić.
Nasze organizacje społeczne

absorbują zwykle kilka jednostek,
obarczonych szeregiem funkcyj
w rozmaitych zarządach. Może w
Wilnie jest to mniej widoczne
niż "vw miastach powiatowych
wzgiędnie w miasteczkach, jed-
nakże i tu konferencje, posiedze-
nia wiecznie tych samych osób
jest to zjawisko niemal powszech-
ne, a mało pożądane.

Niestety skutkiem takiego sta-
nu jest nietylko zniechęceniei
zmęczenie poszczególnych osób,
ale i słaba działalność organizacyj
społecznych. Nie odważam się wy-
stępować z projektami zasadni-
czych reform naszego systemu
organizacyjno - społecznego, bo z
pewnością uczynią to inni, bar-
dziej powolani. Jednakże trudno
jest nie dostrzec, że coś tu nie
domaga, że pewne cechy muszą
ulec zmianie.

W Oszmianie czy Lidzie, Głę-
bokiem czy Wilejce wszędzie da-
ją się słyszeć głosy: „Organizacyj
dużo, a ludzi brak*.

Rzeczywiście nasz poziom uo-
bywatelniania i wyrabiania spo-
łecznego absolutnie nie odpowia-
da ilości organizacyj, które nie
mając dopływu nowych sił, opie-
rają się jedynie na barkach nie-
licznej garstki inteligencji. Orga-,
nizatorzy życia społecznego nie
mogą oprzeć ani na grupie rze-
mieślniczej, ani kupieckiej, bo
niestety w miasteczkach naszych
tego elementu jest bardzo mało.
Mówię oczywiście o organizacjach
polskich. Į

Może ten urodzaj organizacyj*
ny jest objawem pięknym, lecz
praktyczne skutki nie są, jak do-
tychczas świetne.

Bardzo często jedna czy dwie
potrzeby społeczne powodują po-
wołanie do życia nowej organi-
zacji, podczas gdy potrzeby te
mogłyby być zaspokojone w ra-
mach organizacyj już istniejących.
Uniknęlibyśmy w ten sposób
tworzenia nowych zarządów, ko-
misyj i t. d. Mie wiem, czy jest
to rzeczą możliwą, abyśmy poszli
w kierunku wzmocnienia już istnie-
jących organizacyj, miast tworze-
nia nowych, wobec ogromnego
zróżniczkowania poglądów, często
zresztą niedotyczących metod i
celów pracy społecznej.

Że jednak sprawa zyskałaby
na tem, to nie ulega wątpliwości.

Przedewszystkiem organizacje
powinny same sprecyzować wy-
raźniej swe cele i metody, a
wtedy przekonamy się, że rozbi-
cie poszło za daleko. Ź

Nie mówię już o organizacjach,
które dopiero po swem powsta-
niu poszukują celu swego istnie-
nia, bo i tak bywa.

Niezupełnie się zgadzam co
do przerostu kolegjalności w na-
szem życiu społecznem.

Kolegjalność ta, zwłaszcza w
miarę demokratyzacji, to znaczy
wciąganie do pracy jednostek z
różnych zawodów, byłaby dosko-
nałą szkołą obywatelską. Ale.. i to
niejedno ale.

Jakżesz często naszą pracę
kolegjalną cechuje  przypadko-
wość, brak wszelkiego planu.

A wybory zarządów, czyż ta
nie jest zwalanie odpowiedzial-
ności na inne osoby, bez wzgłędu
na to odpowiednie, czy też nie?

Słyszy się często w czasie ta-
kich wyborów — on ma czas. —
Ale czy ma odpowiednie cechy,
otrzebne kierownikowi życia spo-
ecznego — 0 to mniejsza.
1) Toć pio można mieć czas,
nawet chcieć pracować, ale wła-
śnie nie nadawać się na kierow-
nika chociażby najmniejszej gru-
py społecznej.

Można umieć rozkazywać i
nie potrafić skupić wokół siebie
ludzi, pragnących bezinteresow-
nie służyć pracy społecznej. Mo-
żna być wspaniałym inicjatorem,
a nie umieć użyć ludzi do reali-
zacji swych pomysłów itd.

(imiejętne więc dobieranie lu-
dzi do władz organizacyj społecz=



Sr.
m.

nych nie jest rzeczą łatwą, a jak-
žež wažną. į

U nas nie zwraca się na
uwagi.

Ktoś przyjął godność prezesa,
skarbnika, czy sekretarza, to
chwała Bogu, ale jak tam bę-
dzie dalej, — no jakoś będzie.

to

Jednem z niemnićj ważnych
zagadnień jest sprawa kompe-
tencji.

Dzisiejsze życie wymaga spe-
cjalizacji.

To też niechżeż organizacje
społeczno-gospodarcze robią swo-
je, oświatowe swoje itd.

Doprawdy trudno jest wyma-
gać od nauczyciela, oświatowca,
aby należycie pouczał o hodowli,
uprawie roli, spółdzielczości itd.
Wydaje mi się, że wystarczy, je-
śli przygotuje na wsi grunt dla
instruktora specjalisty.

Wkraczanie na cudzepola jest
często rzeczą ryzykowną.

Ważną jest wreszcie sprawa
stałego sekretarza w  towarzyst-
wach społecznych.

Dzisiaj niema już mowyo nor-
malnej pracy bez takiej jednostki.
Ale i tu konieczną jest ostroż-
ność, w nakładaniu obowiązków
na stałego sekretarza, które to
obowiązki winny być udziałem
osób, bo w ten sposób towa-
rzystwo zatraca swą  najistotniej-
szą cechę — bezinteresownej służ-
by społecznej.

Sekretarz stały jest wykonaw-
cą woli organizacji, lecz może i
powinien być inicjatorem dzia-
łania.

Trudno jest omawiać obszer-
nie na łamach dziennika ułom-
ności naszego życia społecznego,
a tembardziej wskazywać drogi
naprawy, w każdym razie jest to
rzeczą pewną, że czas najwyższy,
aby technika w tej dziedzinie za-
częła przybierać bardziej dosko-
nałe formy, a myśl przyświecała
wyraźniej. Wtedy nie będzie stra-
ty czasu, a rezultaty daleko wię-
ksze.

Stanisław Ciozda.
 
 

KRONIKA.
Wiadamości kościelne.

— Dzień Adoracji. Dziś, w
piątek w kościele S$. $. Wizytek—
Dzień Adoracji Najświętszego Sa-
kramentu. — Wystawienie  cało-
dzienne.

Porządek nabożeństwa: Pryma-
rja — o godz. 6 m. 30 r. Suma—
g. 10 r. Nieszpory i zakończenie
nabożeństwa—g. 5 wiecz.

Z miasta.
— Zjazd koleżeński. Dnia

29 grudnia 1929 r. odbył się w
Wilnie pierwszy zjazd kolegów
szkół agronomicznej i mierniczo-
taksatorskiej w Hory-Horkach, któ-
rzy ukończyli te zakłady nauko-
we zaczynając od r. 1880.

Na zjeździe zebrałosię22 kole-
gów, z których 12 zamieszkują-
cych w Wilnie, reszta zaś przy-
była z innych miejscowości. Zjazd
rozpoczął się nabożeństwem o
godz. 9 w kaplicy Ostrobramskiej,
okolicznościowe przemówienie wy-
głosił ks. proboszcz Zawadzki. Po
nabożeństwie zebrani udali się
do lokalu Stowarzyszenia Techni-
ków, gdzie. nastąpiło otwarcie
zjazdu. Na odbytem posiedzeniu
uchwalono, aby następny zjazd
odbył się w kwietniu r. 1931 też
w Wilnie. Następnie po grupo-
wem sfotografowaniu się uczęstni-
cy zjazdu spożyli wspólnie obiad,
w czasie którego wygłoszono sze-
reg przemówień. Zjazd zakończył
się koleżeńską herbatką w pry-
watnem mieszkaniu jednegoz ko-
legów w sympatycznej rodzinnej
atmosferze.

Sprawy miejskie.
— Rewizja robót wodocią-

gowo-kanalizacyjnych. W dniu
wczorajszym w lokalu magistratu
m. Wilna odbyło się posiedzenie
specjalnej komisji rewizyjnej do
badań robót wodociągowo-kanali-
zacyjnych.

Komisja zbadała kosztorysy
prowadzonych robót, które przed-
łożyły odnośnym czynnikom miej-
skim. (d).

Sprawy sanitarne.
Waika z  dyiterytem.

W związku ze zwiększeniem się
epidemji dyfterytu w Wilnie i w
powiatach, władze administracyjne
w porozumieniu z władzami le-
karskiemi, wydały przymusowe
zarządzenie szczepienia dzieci
znajdujących się w szkołach przy-
tułkach i ochronach. W porówna-
niu z rokiem poprzednim, stan
chorób na płonicę w roku 1929
zwiększył się o 40 proc. (d).

Poczta i telegraf.
— Referat prasowy. W wi-

leńskiej dyrekcji poczt i telegra-
fów uruchomiony został referat
prasowy. Kierownictwo referatu
objął p. Moroszucha. (d).

— Łabezpieczenie urzędów
pocztowych przed włamaniem.

Celem zabezpieczenia lokali urzę-
dów i agencyj pocztowych przed
włamaniem i kradzieżą, wileńska
dyrekcja poczt i telegrafów za-
rządziła zwrócenia bacznej uwagi
na obecny stan zabezpieczenia
jak również natychmiastowe usu-

nięcie jakichkolwiekbądź niedo-
kłądności i usterek w wymienio-
nej sprawie. (d).
— Palenie tytoniu w urzę-

dach pocztowych wzbronione.
Ze względów przeciwpożarowych,
jak również celem podniesienia
hygjenicznych warunków pracy
personelu pocztowego, zajętego
wykonywaniem czynności służbo-
wych w urzędach i agencjach
pocztowych wileńska dyrekcja
poczt i telegrafów wydała zarzą-
dzenie wzbraniające palenia ty-
toniu przez publiczność, korzy-
stającą z Usług poczty, telegrafu
i telefonu, w poczekalniach i in-
nych dostępnych dla niej po-
mieszczeniach.
W czasie najbliższym wszystkie

urzędy i agencje p. t. zostaną
zaopatrzone w ogłoszenia z napi-
sem „palenie tytoniu wzbronione”.

.(d).
Sprawy kolejowe.

— Inspekcja kolejowa. W
przyszłym tygodniu specjalna ko-
misja wileńskiej dyrekcji kolejo-
wej przeprowadzi inspekcję po-
szczególnych stacyj w obrębie
dyrekcji. (d). i
— Projekt budowy domów

dla kolejarzy. Dowiadujemy się,
iż na wiosnę b. r. Dyrekcja Ko-
lejowa zamierza przystąpić do
budowy domów mieszkalnych dla
kolejarzy w obrębie wileńskiej
dyrekcji.

Już czynione są starania w
ministerstwie o kredyty na ten
cel. (d).

Handei i przemysł.
—Na targowisku miejskiem.

W ciągu ubiegłego tygodnia na
targ miejski spędzono 1988 sztuk
nierogacizny i bydła rogatego.
Na konsumcję miejscową zaku-
piono 1850 sztuk, pozostałe bydło:
zakupiła gmina wileńsko-trocka.
Spęd bydła słaby. Ceny na bydło
w porównaniu z poprzednim ty-
godnie znaczniem spadły. (d)

Sprawy robotnicze.
— Społeczne biuro pośred-

nictwa pracy. Jak już donosi-
liśmy z dniem 1 b. m. przy ul.
Wielkiej 34, zostało otwarte spo-
łeczne biuro pośrednictwa pracy
dla służby domowej. Za korzysta-
nie z pośrednictwa wynajmujący
(pracodawca) opłaca na rzecz
biura 5 proc. od wysokości pen-
sji pierwszego miesiąca, umówio-
nej dla wynajętej służącej; słu-
żące zaś korzystają z biura bez-
płatnie. (d).

Z życia stowarzyszeń.
— Kursa fotograficzne, urzą-

dzone staraniem zarządu Towa-
rzystwa Miłośników  Fotografji
w Wilnie cieszą się dużem powo-
dzeniem. Wykładów .na kursach
słucha przeszło 50 osób, dalsze
zgłoszenia napływają i będą przyj-
mowane już tylko do soboty 11
stycznia, poczem lista słuchaczy
z powodu niemożności pomiesz-
czenia ich większej ilości będzie
zamknięta. Wielką atrakcją sobot-
niego kursu będzie wykład jedne-
go z najznakomitszych artystów
fotografów polskich, p. Marjana

Dra LETHA

Dederki z Warszawy, ktėry przy-
ježdža do Wilna na zaproszenie
zarządu T. M. F. i wygłosi w lo-
kalu kursów (ul. $. Anny 4) odczyt
o najnowszych zdobyczach techni-
ki fotograficznej. Odczyt rozpo-
cznie się punktualnie o godz. 6! +
wieczorem i słuchacze są prosze-
ni o punktualność. W przyszłym
tygodniu w czwartek 16 stycznia
o godz. 3-ej zostanie otwarta
ogólno-polska wystawa Fotografiki
w salonach gimnazjum Lelewela
(ul. Mickiewicza 38); która da wi-
dzom całkowity przegląd znako-
mitych walorów artystycznych,
osiągniętych w ostatnich czasach
przez artystów całej Polski w tej
dziedzinie.
— Zarząd Koła b. Wycho-

wafców Gimnazjum Im. T.Czac-
kiego w Wilnie zawiadamia, że
w dniu 12 stycznia r. b. o g. 4-ej
po południu, w lokalu gimnazjum
odbędzie się ogólne zebranie
członków Koła.
— Związek Obrony Mienia

Poiaków poszkodowanych przez
wojnę i rewolucję zwołuje na
dzień 15 stycznia r. b., w sobotę
przy ul. Zawalnej 1 o godz. 7-ej
po poł. walne zebranie członków
związku, na którem pełnomocnik
zarządu głównego, p. L. Unie-
chowski złoży sprawozdanie o
przebiegu nadzwyczajnego ogól-
nego zebrania członków związku
odbytego w Warszawie dnia 16
grudnia 1929. P. mec. Mirosław
Obiezierski wygłosi referat p. t.
„Pierwsze odszkodowanie obywa-
teli polskich za straty spowodo-
wane przez bolszewików. Po refe-
ratach nastąpi utworzenie oddzia-
łu związku.
— Z Ligi Morskiej i Rzecz-

nej. W dniu 10 lutego r.b. upły-
wa 10 lat od historycznego mo-
mentu objęcią w posiadanie do-
stępu do morza przez Rzeczpos-
politą. Liga Morska i Rzeczna,
będąca rzecznikiem szerzenia idei
morskiej, organizuje na całym
terenie państwa uroczyste obcho-
dy jubileuszowe. Wileński Oddział
L. M. i Rz. wszczyna analogiczną
akcjęizwołuje zebranie Komitetu
Organizacyjnego, które odbędzie
się w piątek dn. 10 b. m. o godz.
20-ej w wielkiej Sali Konferen-
cyjnej (rzędu Wojewódzkiego
w Wilnie, ul. Magdaleny 2.

Sprawy białoruskie.
— Ucieczka do Mińska. Sen-

sację w kołach białoruskich wy-
wołała wiadomość, jakoby były
redaktor organu Białoruskiej cha-
decji „Białoruska Krynica" J. Tor-
kiewicz zbiegł z Wilna do Mińska.
— Konfiskata komunistycz-

nego pisma. Z rozporządzenia
starosty Grodzkiego został skon-
fiskowany Nr. 1 gazety białoru-
skiej „Switanje“—organ Bialoru-
skiego Robotniczo - Sielańskiego
klubu poselskiego.

Redaktor pociągnięty został
do odpowiedzialności z artykułu
129 k. k.
— Aresztowanie wywrotow-

ca białoruskiego. Aresztowano
i osadzono w więzieniu na Łu-
kiszkach męża zaufania Białoru-
skiego robotniczo-włościańskiego
klubu poselskiego Grzegorza Pi-
leckiego, który prowadził pracę
wywrotową na terenie woje-
wództwa Nowogródzkiego i obec-
nie przybył do Wilna.

Ustalono, iż Pilecki był łączni-
kiem pomiędzy lewicą P. P. S.
i Biatoruskim klubem poselskim.

Odczyty.
— 0 pochodzeniu człowieka

W dniu I2 b. m. w niedzielę o
godz. 18 w sali Sniadeckich USB.,
prof. dr. Jan Wilczyński wygłosi
odczyt p. t. „Ewolucja człowieka
kopalnego, jako świadectwo jego
pochodzenia”.

Odczyt powyższy jest pier-
wszym z cyklu odczytów zorga-
nizowanych przez koio medyków
USB. na temat „O pochodzeniu
człowieka”,

Drugi odczyt z tego cyklu
wygłosi profesor archeologji pre-
historycznej niwersytetu Jana
Kazimierza we Lwowie, dr. Leon
Kozłowski, p. t. „Dzieje kultur
ludzkich” w dniu 19 b. m.

Zakończy cykl profesor ana-
tomji opisowej (lniwersytetu War-
szawskiego dr. Edward Loth, wy-
głaszając odczyt p. t. „Co winas
jest specyficznie ludzkiego"į w
dniu 26 b. m. Iš

K WELŽENSK

g Kronika policyjna.
— Kary na szoferów. Staro-

sta Grodzki ukarał szofera Feliksa
Lindorfa, Kurlandzka%29 na 30 dni
bezwzględnego aresztu z pozba-
wieniem prawa jazdy za nieo-
strożną jazdę autobusem w stanie
nietrzeźwym.

— Kradzież w sklepie jubiler-
skim. Wczoraj w południu do sklepu -
jubilerskiego pod firmą L. Perkowski
i Malinowski zgłosił się nieznany męż-
czyzna w celu' kupna pierścionka z bry-
lantem.

Podczas oglądania, nieznajomy skradł
2 pierścionki z brylancikami wartości
700 zł.

Policja wszczęła poszukiwania za
za złodziejem. (d)

— Smiertelna bójka między sze-
regowymi. Na ulicy Szkaplernej wy-
nikła wczoraj bójka pomiędzy szerego-
wymi 1 p. p. leg. Rysiewym Paddiejem;
Nazarowym Teofilem, a Trofimowym
Andrejem (Szkaplerna 71), w trakcie
której Trofimow Andrej został ciężko
przebity bagnetem. Pogotowie ratun-
kowe odwiozło rannego do szpitela ży-
dowskiego w stanie ciężkim.

Szeregowi zgłosili się sami do ko-
misarjatu P. P. i powiadomili o zajściu

(d)
— „Podli mężczyźni*! Przy ul.

Rydza Smiglego znaleziono podrzutka
płci żeńskiej w wieku około 1 miesiąca
wraz z kartką następującej treści: „Ten
dzieciak jest połski, nieochrzczony ma
miesiąc czasu, nieszczęśliwy los pa-
nienki, podli mężczyźni”.  Podrzutka
umieszczono w: przytułku Dzieciątka
Jezus. Za „nieszczęśliwą panienką" po-
licja wdrożyła poszukiwania. (d)

Zabawy.
— Sobótka taneczna w Kole Pol.

Mac. Szkolnej im. T. Kościuszki, ul. Tur-
giełska 12, odbędzie się jutro 11. l. r. b.
Początek o godz. 9 wiecz. Wstęp za za-
proszeniami.

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

Ostatnie występy Wandy Siemaszkowej.
Dziś Gordina „Mirla Efros“.

— Przedstawienia popołudniowe
„Mirli Efros" w sobotę i niedzielę o
godz. 3 m. 30 po poł.

„Księżniczka chińska Turandot",
baśń 'Gozziego w przekładzie E. Ze-
gadłowicza wejdzie na repertuar Teatru
Miejskiego na Pohułance w środę naj-
bliższą 15 b. m. Sztukę tę wprowadza
na scenę Zygmunt Nowakowski. Muzyka
K. Meyerholda. Kierownictwo muzyczne
E. Dziewulskiego. Dekoracje i kostjumy
Rączewskiej, Żelwerowiczówny i Žiem-
bińskiego.

— Teatr Miejski w Lutni.
Warszawska Opera Objazdowa pod dy-
rekcją Tadeusza Wierzbickiego wysta-
wia dziś w Teatrze Miejskim Lutnia
operę Bizeta „Carmen,.

— Występy Stanisiawa Grusz-
czyńskiego. Znakomity artysta wystąpi
jutro w operze „Żydówka”* Halev'ego oraz
w niedzielę w operze Leoncavalla „Pa-
jacė“.

— „Halka, na przedstawieniu po-
południowem. W niedzielę 'nadcho-
dzącą o godz. 4,30 po poł. Warszawska
Opera Objazdowa wystawia po cenach
zniżonych nieśmiertelne dzieło Mo-
niuszki „Halka“.

— „Krėlewicz Rak“. Ciesząca się
olbrzymiem powodzeniem baśń fanta-
styczna Wandy Stanisławskiej „Króle-
wicz Rak", ukaże się w Teatrze Lutnia
poraz 4-ty w niedzielę nadchodzącą o
godz. 12 w południe.

POLSKIE RADJO WILNO.
Progra m:

Fala 385 mtr.

Piątek, dnia 10 stycznia 1930 r.
11,55. Sygnał czasu.
12,05. Gramofon.
13,10. Komunikat meteorologiczny.
16,15. Koncert popularny.
17,00. Komunikat L. O. P. P.
17,15. Audycja dla dzieci.
17,45. Najnowsze szlagery z rewji

„Cala Warszawa“.
18,45. Audycja niesamowita:

stojny gość”.
19,15. „Skrzynka pocztowa.

20,05. Koncert symfoniczny z War-
szawy.

23,00. Muzyka taneczna.

„Do-

 

Z sali sądowej. .
Ohydna zbrodnia w „Koto-
wszczyżnie". Robotnik zamor-

dował gospodarza.

W połowie maja ub. r. w osa-
dzie wojskowej „łKotowszczyzna”,
położonej w gm. chocieńczyckiej,
pow. wilejskiego, popełniono ohy-
dną zbrodnię, której ofiarą padł
właściciel Bolesław Szczepkowski,
b. wojskowy, gospodarujący tu
wraz z żoną, przy pomocy robot-
nika Bronlsława Garanina.

Ciężkie warunki egzystencji
dawały się często we znaki Szczep-
kowskim, którzy czasem nie mieli
co jeść. Z tych powodów nie
mogli też opłacać pracy najętego
robotnika, któremu zalegli już 90
zł. za roczną służbę.

Na tem tle w Garaninie zro-
dziła się chęć zemsty, to też tyl-
ko czekał okazji, by dać upust
zwierzęcym instynktom.
W nocy z 12 na 13 maja Ga-

ranin, który zajmował kuchnię
w domu Szczepkowskich powró-
cił dopiero o g. 1-ej. Przed uda-
niem się spać wypił jeszcze pół
butelki wódki, a zamroczony ałko-
holem powziął;plan zabicia $zczep-
kowskiego.
W tym celu wyjął w stodole

przechowywany karabin i zabrał
go ze sobą do posłania, oczęku-
jąc nadarzającej się okazji.

Moment sprzyjający niecnym
planom Garanina nadszedł nieba-
wem, gdyż w sąsiednim pokoju
powstała krzątanina, a po chwili
wyszła Szczepkowska i udała się
do obory. Szczepkowski pozostał
sam w pokoju.

Garanin zerwał się z łóżka,
pocichu z karabinem w ręku
prześlizgnął się do pokoju sypial-
nego i strzelił do leżącego jesz-
cze w łóżku swego gospodarza,
poczem wrócił na poprzednie
miejsce, udając śpiącego.

+ Zaalarmowana strzałem żona,
natychmiast wróciła, a widząe
rannego i nie mogąc zorjento-
wać się w sytuacji wybiegła do
sąsiadki, prosząc o poimoc.

Tymczasem Garanin, widząc,
iż Szczepkowski żyje ponownie
schwycił za karabin i pięciokrot-
nem uderzeniem nim roztrzaskał
ofierze swej czaszkę, a następnie
już leżącego dusił póki nie
zmarł.

Po tym bestjalskim mordzie,
Garanin  cisnął karabin obok
zwłok, umył się i udał się na
pobliską strażnicę KOP. uwiada-
miając, iż Szczepkowski popełnił
samobójstwo.

Na miejsce zbrodni przybyła
niebawem policja, która wnet
zorjentowała się, iż zachodzi tu
wypadek zabójstwa, prowadziła
dochodzenie w tym kierunkui
doszła do wniosku, iż mordercą
może być jedynie Garanin.

Aresztowany początkowo wy-
pierał się winy, podając niedo-
rzeczne wersje, lecz przyciśnięty
do muru przyznał się do okrutnej
zbrodni.

Garanin ostatnio odpowiadał
za swój bestjalski postępek przed
sądem okręgowym.

Przyznał się on do winy, tło-
macząc się, że działał pod wpły-
wem doświadczanej nędzy wsku-
tek niewypłacenia mu pieniędzy
za pracę.

dąd w wyniku procesu skazał
Garanina na zamknięcie w cięż-
kiem więzieniu przez lat 12-cie,
zaliczając mu 7 miesięcy odby-
tęgo aresztu prewencyjnego.

Kos.

WOLNA TRYBUNA.
Do wiadomości Magistratu.

Przechodząc ulicą W. Pohu-
lanka 24 grudnia zauważyłem, że
robotnicy zasypują niezwykle po-
śpiesznie i prawie zupełnie bez
ubijania ziemi głęboki kanaliza-
cyjny kanał, idący od jednego z
domów do kanału miejskiego
t. j. do środka ulicy.

Wracając w prędkim czasie
skonstatowałem z pewnem zdzi-
wieniem, że nietylko cały ten
głęboki i długi rów (W. Pohulań-
ka w tem miejscu jest dość sze-
roka) był już zasypany, lecz że i
brukowanie było już na ukończe-
niu, a naturalnym rezultatem po-
dobnej roboty było to, że po
obie strony byłego rowu leżały
bardzo znaczne kupy ziemi, któ-
rychby być nie mogło przy robo-
cie normalnej t. j. przy prawidło-
wem ubijaniu ziemi. ć

Jeżeli więc na wiosnę zapadnie
się w tem miejscu wóz ciężaro-
wy lub autobus osobowy, co łat-
wo może być połączone z kalec-
twem ludzi, to taki wypadek nie
można będzie wytłumaczyć skut-
kiem ziemnych robót prowadzo-
nych w silne mrozy (takich
jeszcze nie było) i trudnością
wypełnienia próżni zamarzłą zie-
mią, lecz będzie to następstwem
niedbalstwa robotników i braku
nadzoru.

Takie zbyt. pośpieszne przed
świętem zakończenie robót mo-
gło mieć miejsce i na innych
ulicach, a co gorsza, może się
powtarzać w przyszłości i dlate-
go właśnie zwracam na to uwa-
gę władz odnośnych.

Wiemy, że prowadzić roboty
kanalizacyjne zimą jest to wyrzu-
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cać w pewnym stopniu pienią-
dze w. błoto, niech więc
przynajmniej nie będzie to w do-
datku związane z niebezpieczeń-
stwem dla obywateli miasta.

Br. Cbądzyński.

Inżynier górniczy.

Zbyt mała trwoga by „ude-
rzyć w dzwon..."

W n-rze 5 „Słowa* z r. b. u-
mieszczony został artykuł p. Ja
Wyszomirskiego p. t. „Dzwon na
trwogę".
W artykule tym omawia Sz.

Autor niepokojące objawy, jakie
jakoby dają się zauważyć pośród
naszej młodzieży.

Przytacza następujące fakty:
1) „Matka pewnego chłopca,

ucznia wyższej klasy, młodzieńca
siedemnastoletniego, skarży się w
taki sposób: chłopca nic nie inte-
resuje, nic absolutnie. Są chwile,
kiedy go zajmie lektura pisma
sportowego. Ostatnie rekordy bok-
serskie czy piłkarskie. Fle to
przemijające. Nauka go nuży, nie
sprawia mu nietylko żadnej przy-
jemności, ale nie budzi nawet
zainteresowania. Niema żadnych
zamiłowań*.

2) „Więc uczeń ów opowie
swemu wychowawcy zupełnie to
samc, co mówiła mu tamta stro-
skana matka. | on również jest
zobojętniały na wszystko, uczy się
tylko dlatego, żeby . otrzymać
przynajmniej stopień dostateczny,
by przejść do nast. klasy, być
dopuszczonym do matury etc."

3) Chłopiec dobrze się uczy,
powija mu się noga, zostaje na
drugi rok w klasie. Następuje
„zniechęcenie, bezwład, anestezja
dycha! (lważa że jest stracony na
zawsze i nic go z tego stanu wy-
prowadzić nie może. Nie uczy
się wcale“. ;

Z trzech tych przykiadów, za-
znaczając tylko, że „takich znu-
żonych,  bezwładnych i zniechę-
conych młodzieńców jest coraz
więcej", tworzy autor teorję, że
młodzieży naszej grozi wielkie
niebezpieczeństwo.

Mnie się jednak zdaje, że nie-
bezpieczeństwo to nie jest znów
tak groźne. Tłomaczyłbym poda-
ne przez p. Wyszomirskiego fak-
ty nieco inaczej. i

Co do pierwszego wypadku
usposobienie owego chiopca wy-
jaśnić można w ten sposób, że
przechodzi on przez stadjum
t. zw. „dojrzewania płciowego”.

Okres ten rozpoczyna się u
osobników normalnie  rozwinię-
tych około 17 — 18 roku życia.
Występują wtedy pewne zabu-
rzenia umysłowe i fizyczne, mia-
nowicie osobnik taki staje się
mniej lub więcej nerwowy, apa-
tyczny, zdolności jego znacznie
się zmniejszają, następują pewne
zaburzenia w normalnym obiegu
krwi, co powoduje bóle głowy, i
wyrzuty skórne.

A wszak sam autor zaznacza
najwyraźniej, iż mówi o chłopcu
siedemnastoletnim!

Zapytuję w tem miejscu Szan.
Autora, czy zauważył On fakty
takie także i u uczniów klas
młodszych? A

Jestem przekonany že nie!
Co do drugiego przytoczone-

go przykładu zdaje się,
wykolejeńcy istnieli i dawniej.

| co więcej, będą istnieć i w
przyszłości.

Było, jest i będzie, że obok
uczhiów pracowitych znajdą się
lenie.

Z tego powodu nie można
tworzyć jakiejś rozpacznej teorji!

Co do trzeciego przykładu, to
jest on zupełnie analogiczny do
pierwszego, znów owe „dojrzewa-
nie“ apatja, zniechęcenie i utra-
ta zdolności*.

. ' A teraz jeszcze jedno.
„Janku, wróć do domu! Oj-

ciec ci przebaczył, a ja tyle łez
wylałam, znajdziesz pracę, wszyst-
ko będzie dobrze, tylko wróć!*.
Zdaje się, że ogłoszenie to nie
odnosi się (jak sądzi p. Wyszo-
mirski) do drugorocznego ucznia,
lecz prędzej do jakiegoś małolet-
niego złodziejaszka, który okradł
swego ojca...

Gdyby dzwony biły ma każdą
taką drobną „trwogę*, to wkrót-
ce albobyśmy musieli usunąć je
z dzwonnic, albo... e gi
ogłuszeni. Jerzy Gliński.
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8) z pięknemi maszynami, które mało co się przydać

JADWIGA PLATER ZYBERK.

MELINTY W OGNIU.
Pamiętnik z wieikiej wojny i rewolucji rosyjskiej.

(Przedruk wzbroniony).

' likatnej

mogą, z powodu przepaścistych dróg. Hr. G.
traci ani na chwilę swej spokojnej dystynkcji i de-

uprzejmości.
sztabu na obiad. Zabawnie być na proszonym
obiedzie we własnym domu.
nasz stołowy pokój,

nie

Zaprosił mnie w imieniu,

Sztabowi oddałam
a sami jadamy w moim ma-

„Od trzech dni wre walka na całej linji. Dziw-
ne, że szyby nie powylatują. Kaźmierzyszki wczo-
raj były zbombardowane. Dziś padają pociski na
dziedziniec liksniański i Kirup. Nasz kościół jest
też uszkodzony. Niemcy 'walą wciąż naprzód jak
lawina. Pomimo to Rosjanie nie upadają na du-
chu. Zdecydowani są Dźwiny nie oddać. Podczas
swojej ostatniej bytności w Dynaburgu car miał
powiedzieć: „umrzeć ale nie oddać”. Wojska co-
raz przybywa. Dziś mnóstwo piechoty przeszło
przez Wabol. Wabol wygląda jak koszary. Zapcha-
ne wszystko kozakami. 'Oficerowie pilnują porząd-
ku i starają się ochronić dwór od zbyt wielkich
szkód. Pomimo to mnóstwo zamków jest wyrwa-
nych, drzwi wyłamanych, parków uszkodzonych.
ojna niszczycielka swoje robi. A zgiełk u nas

coraz większy. Dano hr. G. drugą dywizję w za-
stępstwie gen. Skoropadskiego, który wyjechał na
urlop. Przybyła cała kompanja motocyklów,

łym saloniku.

Kilka dni temu odbył się w Wabolu uroczysty
obchód rozdawania krzyży zasłużonym żołnierzom.
Przyjechali z Dynaburga gen. Tatiszczew i ks. Enga-
łyszczew. Pop odprawił na ganku krótkie nabożeń-
stwo. Hr. Grabbe pięknie przemówił, gen. Tatiszczew
krzyże rozdawał przy akompanjamencie potężnym
armat, a obecne panie, t. j. Kazia Iłłakowicz, ja,
panna Plewe i druga jeszcze siostra krzyże przy-
pinały. Żołnierze wydawali się wzruszeni i uszczę-
śliwieni. Później odbył się obiad, przy którym pre-
zydowałam na prośbę gen. G., przy gromkich-
dźwiękach orkiestry wojskowej.,

Mieliśmy też wizytę dwóch korespondentów,
Anglika mr. Wiltona piszącego do Timesa, i Rosja-
nina, Sołomonowa, piszącego do Birżewych Wiedo-
mosti pod pseudonimem Szumskiego. Z rozmowy
z wielce kulturalnym mr. Wiltonem zrozumiałam,
że państwa sprzymierzone, wyczerpane wielce, liczą

jedne na drugie, by zwyciężyć. Właściwie każde
z nich z osobna jest zwyciężone; sytuacja byłaby wszystko.
beznadziejna, gdyby i Niemcy nie byli ogromnie Po misji
osłabieni olbrzymiemi stratami. Wyrzuceni są ze cuska, pułk. Langlois,
wszystkich kolonij, bandera.ich zniknęła ze wszyst: a gen. Rudzkim,
kich mórz, a ich łodzie podwodne zostały wyłó- Claude Anet, i
wione przez sieci angielskie w zatoce La Manche.

i wza-

bo gdy oddadzą Dynaburą i

angielskiej

Rosjanka, tłumaczka.
umiem po rosyjsku.

Dźwinę, oddadzą

zjawiła się misja fran-
łącznik między gen. Joffre.

korespondent „Petit Parisien“,
jakaś panna pół Francuska pół

Zdziwiła się mocno, że nie
Francuz jak zwykle mało ro-

że tacy ,

Niemcy nie mogą tego darować Anglikom
jemna ich zaciekłość doszła do największego na-
pięcia. Dola jeńców angielskich jest wprost tragicz-
na. | tu zażartość rośnie z dniem każdym. Słysza-
łam, jak gen. G. mówił do mr. Wiltona, że unikają
brania jeńców. Początkowo opierał się temu, ale
gdy się przekonał, jak postępują Niemcy, zmienił
zdanie. To znaczy bój bez pardonu. Niemcy jakoby
każą zdzierać kozakom skórę lampasami i każą
kopać okopy nagim kobietom. Już też używali
gazów trujących nad Dźwiną.

Z rozmowy z drugim korespondentem, Szum-
skim, odebrałam wrażenie, że mało żywi nadziei
na zwycięstwo i przyszłość Rosji. Piotrogród bawi
się, Piotrogród przepełniony, Piotrogród bardziej
jest niemiecki niż rosyjski dawno skończyłby woj-
nę, gdyby nie Moskwa. Grozi brak drzewa, węgla,
elektryczności, brak chleba. Jednern słowem wisi
klęska tak nad stolicą jak i nad całym krajem.
A wojska biją się i biją, bo kazano im umierać,

zumie, co się na świecie dzieje poza Francją.
Po tej misji przyjechała znów misja angiel-

ska — stary gen. Wolf-Murrey z hr. A. Zamoyskim,
pułkownikiem Muchanowym i majorem Barry. Woj-
skowi angielscy robią nadzwyczaj solidne wrażenie.
Są doskonale zorjentowani w kwestji polskiej. Na-
ród angielski ma w sobie dużo równowagi i dzięki
temu żywiołowo odczuwa, iż wykreślenie żywotnej
Polski z karty Europy to czyn karkołomny, podko-
pujący równowagę Europy a przez to zagrażający
Anglji przez rozrost niepoqłamowany Niemiec i roz-
lanie na wsze strony Rosji. "Wobec każdej misji.
podkreślam systematycznie nasze obywatelstwo
polskie, bo to przecież tutaj ta część Rzeczypo-
spolitej, która przez pierwszy pa została oder-
wana od Polski. Wszystkich też pytam, jak myślą,
czy Ona zmartwychwstanie. Do. tej pory każdy
poważnie i MR. oSA potakująco.

POM

   

sy
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Muzyka w Wilnie.
Największem wydarzeniem ar-

tystycznem świątecznego okresu
były dwa koncerty organowe
prof. Bronisława Rutkowskiego,
nadawane przez naszą radjostację
z Bazyliki Wileńskiej. Pierwszy
koncert poświęcony był muzyce
organowej francuskiej od Cleram-
baulta z wieku XVII-go aż po
dzień dzisiejszy, na Viernie i Wi-
dorze kończąc. Program zawie-
rał między innemi nawet taką
ciekawostkę, jak preludjum orga-
nowe Debussy'ego, w którem wiel-
ki mistrz francuski zastosował
swą wynalazczość harmoniczną z
taką samą swobodą, jaki w swych
fortepjanowych utworach. Efekt
dźwiękowy przy umiejętnej regi-
stracji naprawdę niezwykły. Szko-
ła francuska wydała nietylko wspa-
niałych wirtuozów gry organowej,
lecz także cały szereg kompozy-
torów, umiejących z tego piękne-

“ go instrumentu wydobyć całą je-
go świetność i przepych dźwię-
kowy. Najkapitalniejszem z wy-
konanych na tym koncercie,
dzieł było preludjum Vierna, dzie-
ło naprawde szczytnej inspiracji
twórczej i brzmiące wspaniale.

Drugi koncert poświęcony był
Janowi Sebastjanowi Bachowi i
jego poprzednikom  Muffatowi i
i Buxtehudemu. (słyszeliśmy cały
szereg  najpotężniejszych dzieł
Bacha.z fantazją i fugą g-moll
na czele.

Miłośnicy poważnej muzyki
zawdzięczają prof. Rutkowskiemu
chwile naprawdę podniosłe. Wy-
konanie stało na poziomie wyso-
kim, organy katedralne okazały
się instrumentem pięknym i w
zupełności nadającym się do wy-

Polskie Radjo i Tow. Filnarmo-
niczne w lokalu Związku Litera-
tów, poświęcony był w całości
muzyce polskiej. Piękna, mło-
dzieńcza sonata skrzypcowa Ka-
rola Szymanowskiego nie odpo-
wiedziała rodzajowi uzdolnień
skrzypka, prof. Solomonowa, to
też wykonanie jej przeminęło bez
wrażenia, zwłaszcza dla tych, któ-
rzy .pamiętają niezapomniane wy-
konanie jej na koncercie kompo-
zytorskim w Wilnie przez Irenę
Dubiską i samego kompozytora.
Zaciekawienie wzbudził nieznany
w Wilnie kwartet op. 13 Romana
Statkowskiego. Szkoda wielka, że
wykonawcy prof. Sołomonow, p.
Szabsaj, p. Salnicki i prof. Tchorz
z 6 kwartetów Statkowskiego wy-
brali właśnie ten, oznaczony je-
żeli się nie mylę Nr. 1, bo nie
daje on wyobrażenia o poziomie,
na jakim naprawdę stanęła twór-
czość kameralna tego wybitnego
kompozytora polskiego. Kwartet
ten brzmi dobrze, bardzo miły
jest polski charakter jego tema-
tyki, lecz niema w nim jeszcze
swobody twórczej.  Wykonaniu
brakło wykończenia. Znany już
również z kompozytorskiego kon-
certu, wspaniały kwintet Ludomi-
ra Różyckiego był najlepiej wy-
konanym utworem niedzielnego
koncertu. Szkoda, że wykonaw-
cy przasadzali w orkiestrowości
brzmienia kwintetu, dzięki czemu
niektóre jego części, zwłaszcza
ostatnia, zszarzała w wykonaniu
przez stosowanie nieustannego i
jednostajnego forte. Oprócz wy-
żej wymienionych w wykonaniu
kwintetu brała udział p. prof.
Kimontt-Jacynowa.

Z przykrością stwierdzić trze-
ba, że ostatni koncert symfonicz-

ny zawód. Okazała się siłą zu-
pełnie nieprzygotowaną dėdėpu-
blicznych występów, a zwłaszcza
do wykonywania utworów z or-
kiestrą, wymagających prócz zwy-
kłych pianistowskich kwalifikacji,
także szczególnego poczucia rytmu
i pewnej rutyny. Najgorzej na
tem wyszedł |gnacy Paderewski,
którego koncert i Fantazję Pol-

ską wykonywano. A szkoda. Są
to dzieła, zasługujące na naj-
lepsze wykonanie. Winne być one
conajmniej tak w Polsce popu-
larnie, jak w Rosji koncerty Rach-
maninowa. Miejmy nadzieję że
Paderewski doczeka się w Wilnie
lepszej propagandy.

St. W--ski.

 

Z KRAJU.
Zamach szaulisów na oficera polskiego.
Z pogranicza donoszą, iż w

dniu 9 bm. popołudniu wydarzył
się niezwykle prowokacyjny na-
pad na oficera polskiego doko-
nany przez bandę szaulisów. Pod-
czas lustracji odcinka graniczne-
go Łoździany w rejonie N. Trok
przez dowódcę plutonu 2 kompa-
nji 22 Baonu K. O. P. por. Ma-
ksymiljana Martynowskiego z la-
su wypadło kilku uzbrojonych
osobników, którzy oddali do por.
Martynowskiego szereg strzałów.
Trafiony jedną z kul por. Marty-

nowski padł na ziemię. Zaalar-
mowany strzałami, przybył niez-
włocznie patrol K. O. P., który
dostrzegł uciekających na teren
litewski dwóch uzbrojonych w
karabiny osobników w mundu-
rach strzelców litewskich.

Na miejsce wypadku przybyły
władze śledcze, wojskowe i poli-
cyjńe z psem policyjnym. Ciężko
rannego por. Martynowskiego
umieszczono w szpitalu w Tro-
kach. (d)

Wysiedlenie niemców.
W pobliżu Stołpców zostali

onegdaj wysiedleni przez straż
sowiecką dwaj inżynierowie-tech-
nicy niemcy, którzy prowadzili

 

budowę odcinka kołejowego Nie-
goreloje—Uzdy. Powód wysiedle-
nia nieznany. (d)

 

 

Sport.
Wiadomości różne.

W Katowicach odbył się mecz bok-
serski pomiędzy reprezentacją Niemiec,
a reprezentacją Polski. Mecz na punkty
wygrały Niemcy w stosunku 6: 10.

W Krynicy od dłuższego juź czasu

skoków, w którym zwyciężył utalento-
wany skoczek Lwowa Lankosz K. T. N.
drugie miejsce zajął Rajski L. (Wisła).

Czy istnieje Wił. Okr. Zw. Gier
Sportowych?

Na wiosnę ub. roku zawiązał się
w Wilnie Okr. Zw. Gier Sport.: Wybrano
zarząd, napisano parę pism, odbyło się

Urzędowa Bibijograjja Regjonalia
z dnia 25—28 grudnia 1929 r.

(Oprac. Uniw. Bibl. Publ. w Wilnie).

INFORMATOR Poleski. Rok
1929 30. Pod redakcją Ludwika
Grodzickiego. Prospekt. Nakładem
Spółdzielni Wydawniczej w Brze-
ściu nad Bugiem [1919] (Poleskie
Zakłady Graficzne Brześć n. Bu-
giem) (24 x 16) S : 7. Nakł. 5000
egz.

KAHAN |Isroel Mejer Rabin:
List od rabina Chofeca Chaima
do ludu żydowskiego [w sprawie
popierania Jeszybotów. Odezwa
Hebr. 1929] Wilno. Druk. Krej-
nes-Kowalski. Ulotka (42 x 36).

[KAHAN Isroel Mejer] List od
rabina Chofeca Chaima do ludu
żydowskiego [w sprawie popiera-
nia Talmudtory i Jeszybotow.
Hebr. 1929] Wilno. Druk Krejnes-
Kowalski. Ulotka (36 x 25).

KOLEDZY pracownicy hotelo-
wi! [Odezwa z wezwaniem do
udziału w Walnem Zebraniu 1929.
Podpisał:] Zarząd Chrześc[ijańskie-
go| Zw[iązku] Zaw[odowego] Pra-
cown|ików Hotelowych w Wilnie.
Drukarnia Archidjecezjalna. (lo-
tka (31 x 23).

LIBRETTO. [W nadpisie:] Zje-
dn|oczenie Szkół Żydowskich w
Białymstoku. Chór Ludowy pod
batutą D. Portnoja [żyd.] Wydaw-
ca Dawid Wygodzki. Druk. M.
Prużańskiego. Białystok [tyt. okł.
1929] (21%, x 8',) S: 11, nib. 1.

[ŁOZIŃSKI Zygmunt biskup]
Posłanije Jepiskopa S$. Łozińska-

ORDO Divini Officii Recitan-
di Missaeque Celebrandae ad usum
Perinsignis Basilicae Metropolita-
nae totiusque Archidioecesis Vil-
nensis iussu et auctoritate excel-
lentissimi Illustrissimi ac Reveren-
dissimi Domini Domini Rornualdi
Jalbrzykowski S. Th. M. Archiepi-
scopi Metropolitani Vilnensis ad
normam Calendarii Ecclesiaegllni-
versalis ad Archidioecesani, anno
1914 a S. Sede approbati. Pro
anno Domini [rz] 1930. Vilnae
Excudebat Officina Typographica
Archidioecesana 1929 8?
(167,.:x ADS XL AL

ORDO Divini Officii ad usum
Dioecesis Łomżensis pro anno
Domini 1930 [1929]. Excudebat
Officina Typographica Dioecesana
Łomżensis 8” (16 x 11) S: 101,
nlb. 1,

WSKAZÓWKINajważniejsze
hodowlane, od przestrzegania
których zależy powodzenie w
chlewie. [W nadpisie:] Wileńskie
T-wo Organizacyj i Kółek Rolni-
czych „Odbitka z „Tygodnika Rol-
niczego/ [Wilno 1929] (Tow. Wyd.
„Pogon“, Drukarnia „Pax*) Ulotka
(36 x 22). Druk dwustronny.

ZEZNANIA nawróconego rabi-
na [1929] (Drukarnia Archidiece-
zjalna w Wilnie) (15' , x 10) S:7.

 

 

 

GIEŁDA
WARSZAWA, 9.1. (Pat.).

Waluty i dewizy:

Belgja 124,22—124,35—123,91.
Holandja 359,09—359.99—358,19.
Londyn 43,38—43,49—43,27.
Nowy York 8,888—8,968—8,868.
Wypłaty telegraficzne ,8,908—8,928—8,888
Paryż 35,01—35,10—34,92.
Praga 26,35—26,33—26,39', —26,26'/..

konywania arcydzieł literatury .or- ny był nieudany. Złożyło się na odbywał się turniej hokejowy. W finało- parę zebrań, zaczęto mówić o zorgani. go k prawosławnomu nasieleniju  Szwajcarja 172,69—173,12—172,26.
i i i ści i i _. wem spotkaniu o prymat zwyciężyła  zowaniu zawodów i t. d. Myślało się, i i i 4 FR kio A

ganowej. Radjostacja z pewnością to nietylko niedostateczne przy drużyna A. Z. S. (War.) nad družyną iż zarząd związku na czele z prezesem, Pinskoj Jeparchii [Ros. 929] (Dru- O zza

nie omieszka częściej sprawiać gotowanie orkiestry, lecz także z Wiednia i Budapesztu. który jest odpowiedzialny za całokształł Karnia B. Koziełła w ińsku) 8 an een 1 JE aaS

melomanom wileńskim tego ro- oburzająco  niedbały stosunek W Zakopanem odbył się drużynowy pracy zabiera się poważnie do rBboty. (17, x 11) S : 14. Matka nia stacja? 212,59]
konkurs skoków pierwsze miejsce zdo-
była družyna S. N. P. T. T. 3) Wisła
indywidualnie Marusak nota 18483 skoki
49 mi 53 m. i 51 m. 2) Szostak A. no-
ta 16400 skoki 38 m, 40 m. i 44 m.

Czech Br., Rozmus i Szostak Kar

Tymczasem czas mijał
miesiące,

płynęły dnie,
a o działalności związku nie

słychać nic, a nicl Rodzi się więc py-
tanie ' czy istnieje związek czy nie?
Jeśli istnieje, .to dlaczego nic nie robi?

Teraz kiedy najodpowiedniejszy jest

członków orkiestry do powierzo-
nego im zadania. Grano aby zbyć,
kotlista nie pofatygował się nawet
kótłów nastroić. Nic dziwnego,
że w tych warunkach niedokład-

dzaju przyjemność. Tak rzadko
usłyszeć można dobrą grę na or-
ganach. Za piękną inicjatywę
zorganizowania tych koncertów
należą się Polskiemu Radju słowa

Gdańsk 173,42.

Akcje:

Bank Dyskontowy 124, Polski 176—
176,50—176. Spółek Zerobk. 78,50, Firley

38, Lilpop 37,50, Starachowice 21,50 —

OBYWATELE! Pożar to jeden
z najgroźniejszych żywiołów przy-
rody... [Odezwa w sprawie popie-
rania Pińskiej Ochotniczej Straży

 

 

gorącego uznania. ności było za dużo. Na dobitek Nie startovali,+powoduchwilowej nie“ zaa ZARA panujemelancholjna pożarnej. Tekst pol.-żyd. 1929] SUNIA.
Kolejny koncert kameralny z solistka koncertu, pianistka p. Koncieji Zna skoków asų śpiączka. Dobrawdy, że wstyd! 2 Druk. Wilkowicz, Pińsk. Ulotka DP

cyklu, zorganizowanego przez Marja Święcicka sprawiła poważ- W Nowym Targu odbył się konkurs Ja. Nie. (32 x 48).

66 ą
Od dnia 10 stycznia 1930 roku będzie (Ostatnie =

oa elacyja kacze „OD EGIPTU DO PALESTYNY” twv- KURSY KIEROWCÓW SAMOCHODOWYCH |
Lastępty Losowi!

Płacimy Wam przesz-
ło 3 raty prowizji, kosz-

Stowarzyszenia Techników Polskich w Wilnie
walki w Palestynie) Dramat w 10 aktach z autentycznemi zdjęciami ostatnich walk Arabsko-Żydow- Ul-Ponarzka B5. -- Tel 13-30.

skich dokonanemi przez jednego ze śmiałych operatorów francuskich. Podczas seansów będzie špie-
| wał chó BAG iletów: Parter 1 zł. 50 gr. ikon 40 groszy. K. d| Przyjmują zapisy de grup: XLV Amatorskiej dla Pań I Panów z nauką

O AN ppt A 8 m.302. Podatek RY4. POZNAN. 5 tygodniowa ! XLVI 7awodowel z nauką 2 *'/, miesięczną.
' Początek zajęč w dniu stycznia r. b.

Dla latwlejszeyo op+nowania teorjj do dysvozycjt sluchaczy są
silniki od 4 de 12 cylindrewych, elkie części podwozia, W specjalnie

 Miejski Kinematograf
Sala Miejska ul. Ostrobramska 5

   

 

    

   

  

       ziś podczas seansów od godziny 6-€j| prze- Sensa- ;| urzadżonej sali deświadczalnej ed lę indywidualne szkolenie pra: | ta podróży, patent. Ze

BAPUANADUNUZIE|POWIĘKSZONA ORKIESTRA BAŁAŁA-| poj IŁOŚĆ[Ń SIĘCIA %ERGJUSZA swo| «yes |equlowanie sliniców, karbluratorów,fustawi anie zapłonu || względu na nowość do-
SKino HELIOS“Š JEK i MANDOLIN, która wykona odpo-| Se- eroty- || „MAGNETO“ I „DELCO“, Szkolenie w prowadzeniu samochodu odbywa tychczas nieznaną zape-

Teatr99 wiednie romanse i pieśni. Zoniai "-——— m; ea A GZNY. się na czterech typach newoczesnych, samochodów, bez ograniczenia| wnione kolosalne zyskil
    

ul Wileńska 38.
Początkujących poucza-

VE, prześliczna LUCY DORAINE i ulubieniec kobiet ANTONIO MORENO. Porywająca
my. Oferty składać: Lwów

ileści godzin jazdy.dramat. W rol. gł. czarująca
GWARANTUJE SIĘ

*

GKOŃCZENIE KURSÓW I ZŁOŻENIE EGZA:

 

 

UMUNUNUDUDNE POtEŻNA gral Wspaniała wystawa! Film, który wzbudził zachwyt prasy. 2 ORKIESTRY. Początek seansów o godzinie 4, 6, 8 i

10:15 w. Honorowe bilety na premjerę nieważne. MINÓW BEZ BODATKOWEJ OPŁATY, UŁATWIA SIĘ O!RZYMANIE|| Skrytka Pocztowa 165.

. POSADY ZA POŚREDNICTWEM KURSÓW. 1478—29
Zapisy Przyjmuje | infermacji ud/iela sekretarjat kursėw codzlen-||———

nie od godz, 12-ej do 18-ej przy ul Pomarska 55. Tel 13—30. BUCHALTER
Potężny dra-Džiš sztandarowe arcy-
mat życiowy

m sw

dzieło Polskiej Produ-
kcji Filmowej! Film pol- na tle sensa-

ski światowej sławy cyjnych przy»

ód na polskiem morzu. Reżyserja Michała Waszyńskiego. W rol. gł. ZBYSZKO SAWAŃ, MARJA BOGDA, JERZY ;
MARR, JAGA BORYTA, WŁADYSŁAW WALTER i inni. Udział bierze cała polska flota morska. Zdjęcia kolosalne

Przy Kursach czynne Są warsztaty rementowe dla samochodów
ciągėwek relniczych, —50 |

PIENI

rewident - rzeczoznawca.
Badanie i kontrola ra-
chunkowości. Analiza bi-
lansów. Prowadzi rachun-
kowość na godziny. W.

TEATR <Hollywood>||
MICKIEWICZA Ne 22

ĄDZ
--——————
do ulokowania najpewniej zabezpie-
cza Wileńskie Biuro Komisowo-

 

 

 

 

  

  
w Gdyni, Gdańsku, Sztokholmie, Sopotach i Tczewie. Specjalna ilustracja muzyczna. Początek o g. 4, 6, 8 i 10.20w. i; Handlowe, Mickiewicza 21, tel. 152. 5—1 o| Rakowski Karpacka 5.9s

:
- EH e chmistrzyni oraz jej

KINO- si IŚ! lubień i achowo, szybko i tanio. mąż pisarz lub po-

TEATR 42. U X goesBain X NICE TERRY | IWAN PETROWACZ TRZ Y N AM lĘTNOŚCI Piszemy na maszynach Wileńskie Biuro Komiso-| mocnik Rd, poszuku-

ul. Mickiewicza Nr. 11. w wspaniąłym dramacie erotycznym wo-Handiowe, Mickiewicza 21, tel. 152, 6—10] ją posady. Ostrowiec

VU Początek seansów o godzinie 4-ej. Ceny od 40 gr. k-Wilna Paweł ME

i r. 4 sek
r PIANINA i FORTEPIANY i

66|| Dziš! Nadzwyczajny film > dramat w 10 akt. osnuty na te žycia chiūskiego od-į ŠYiatowej slawy „Arnold Flbiger““ (nie ma nic WIATY balowe nie-
Kino „PICCADILLY z życia GHŃskiEGO MANDARYN WU twarza surowość rodziców którzy muszą uczynić zadość| wspólnego z firmą Bracia A.iK, Fibiger nie ma- drogo. Gotowe i na

niedrogi do wynajęcia
Witoldowa 49 m. 3.

po

zamówienia. Dobroczyn-
ny z. domLegi Nr. 3—16
od 11—1 i od 4—6(prócz
świąt). W poniedziałki

jącej uznania u żadnego z wybitnych fachowców)
Z Pleyel, Bechstein, Bluethner, Dry- š

gas, Sommerfeld etc.

UL. WIELKA 42. Tel. 17-85. prastarym tradycjom narodu chińskiego, dochodząc nawet do ECA własnej córki. W rolach tytułowych
mistrz maski „człowiek o stu twarzach* ŁON CHANEY i RENEE ADOREE.

 

 

 

  

  

 

 

 

 

   
   

2 SE z , K. DĄBROWSKA i 2
POLSKIE “6 Dziś! Hymn na cześć najpiękniejszej ko- P. je s wieczorem od 4—5 20

KINO WANDA Miety świata zwanej „Dziką Orchideą" Greta Garbo t: B 0 S K A K 0 B l E T A WILNO, ul. Niemiecka 3, m. 6. L 2
33 y j =

Ul. WIELKA 30. Tel. 14-81. przepiękny dramat w 12 aktach. W rolach głównych prześliczna GRETA GARBO i DOWEL SHERMAN. Sprzedaz | wynajęcia, nego] | 7oce Pokojowości EEEE
—— — Wyobraź sobie Zo-

iu, j szešciolet-

kno- SPORT“ || V. Sobots 11 i w niedzieis 12 NIEZWYKŁA MaCZ Królów Piešcį“ Depo Tunney. Jedyne i ory. R Jo. Va Sojsk. wydaną atdnu.Soii zachojato ZEGAR- |)
TEATR 35 SENSACJA w WILNIE Wielki film sportowy 35 ę ginalne zdjęcia z największej im- LEKARZE przez PKU—Swięcia- sję na gwiazdkę ubioru Ki

Ludwisarska 4. il prezy sportowej świata: ostatniego meczu między Dempseyem a Tunneyem e mistrzostwo świata. Nad Program: Ko- M. ikte: imię Władysława kirasjerskiego,  olowia- reperuje
medja Sportowa. ———————— sf "Rozdole; Gi Zu: RPO CE solidnie.

Dr. LEÓM GINSRERG "oem" 5 = 0 7 i. GorzuLm m
.. L

PIERWSZE Kupię większą ilość drzewa ę — No i co? !
ŽRODLO W 2 G L A | PIE Wiekszą Choroby Weneryczne EE i

SPRZEDAŻY opałowegoi budulca. Zał. ul. Mostowa Ne 29, m.20 syfills, skórne. L Sprawy - "Sai denio mu, chowski.

Gėrnošlą- GIESCHE SA Wileńska 3 majatkowe że « trzeba ograniczyć Zamko-

W (2 i 2 sma zbrojenia!
ge Katowice Poważna firma, sprzedająca naczynia kuchen-| przyjm. od 8 — 1 i od zbrojenia wa 9.

Do sprzedania
b. ładna własność w Wil-
nie Antokolska 12. Dom

ne na raty,

Wilnie, na Woj. Wileńskie kierownika. Zgłosze-

nia piśmienne z podaniem referencji i życiorysu

poszukuje dla swego oddziału w 5— 6, tel: 567. .17-—54 =Kopainie: Cieofas,Franklerberą, Wilhelm, Carmer
i Richthofen.

JAGIELLONSKA 6, tel. 14—97.
OCESOCSEJ

 

 

 

 

 

 

 

   
   

      
   

       

 

 

2 Ž 3 | iętrowy, ogromn; lac. 5 i
Dėstava od I tony w wozach plombosanych. 7 S £ A należy kierować do. Tow. Rekl. Międzyn. | Kdres właściela aaa Siano vepištklena,

CHOROBY ue Sp. z o. o. a nistracji „Dz. Wil.“. 1029-9 poszukuje SOWA: Ma
BŁ z AKUD<LERKN. M rekomendacje. Makowa

STARA WIEŚ o j. r. RUDOLF MOSSE, Marja Laknerowa fykazyjnie tanio do PIANINO Nr. 10—1. 1057-50
Katowice, Mickiewicza 4, Przyjmuje ed godz. 9 do “ SPTZedania posiadlošė: go wynajęcia. Królew- ==

PIĘKNE PARCELE LEŚNE Gruźlica płuc jest nieubłaganą i corocz- od szyfrą „WK. 401". 34200 | 7 *+ Kasstanowa 7 m.5 dom murowany i oficy- ską 5, m. 4. 1055—s0 Poszukuje się
nie, nie robiąc różnicy dla płci,wieka i sta p a SAS o W.Z.P60 ne AAA oto ai kilku panien z kaucją

są zaraz do nabycia pomiędzy Otwockiem nu, kosi miljony ludzi.—Przy zwalczaniu i a a ES 1 1000 zł. i współpracą do
ą a Celestynowem. chorób płucnych, Iori Zrypy NAJLEPSZY ujAR Row: MY gastronomicznego inte-

Komunikacja dogodna. uporczywege, męczącego kaszlu i t p. ž BRA » AE sca resu. Dowiedzieć się Mic-

ę Stacja kolei na miejscu w lesie. stosują p. p. Lekarze: Węgiel górnośląski «Progress» NAUKA macje: Sokola 16. 19—s1 Inicjatywa. kiewicza 22 m. 8 10 — 2.

iałki i Bal Thi lan— Age“ koncernėw a — Nie wiedzialam, že 1061—s1
Starodrzew do 100 lat. — Dziaiki wszystkie „Daisam iocolan ge i R h _ Pożyczki. ak kadaS ia aa

zalesione od 750 m* do 3000 m?. który ułatwiając wydzielanie się plwociny «RODUT» Potrzebni koreetytai niskoprocentewe za- K RYSA 3 ak

Sprzedaż na raty. wzmacnia erganizm i samopoczucie chorego oraz koks wagonowo i od pół tonny w wozach y Į latwia szybko i dogo- gczyć się MŁODA
bą pod choinką. inteligentna panienka po-

szukuje posady ekspe-
djentki. Ma poważne re-
ferencje ul. Łokieć 6—4.

dnie.
Dom H-K. „„Zachęta“
Mickiewicza 1, tel.

i 9—05. 3-0 |

oraz powiększa wagę ciała i usuwa kaszel
Używa się za poradą lekarza.

Sprzedają apteki ZU

Zgłoszenia i informacje: 3091-14 o

Główny Zarząd Ordynacji Zamojskiej
* Dział Parcelacji:

z łaciną 6 kl. gimn. Sa-
pieżyńska 3—] od godz.
4—5 p. p. 1063

zaplombowanych, dostarcza

T-wo Akt. Tadeusz Kowalski i Trylski
Mickiewicza 32.

— To było też niespo-
dzianką, którą przygoto-
wałam mu na gwiazdkę.
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Warszawa: Žabia 4, tel. 2—89. Ė T i gr.—s2
ZOE oj is AI: Maaistrat m. Wilna ogiasza Sprzedaje się również na pudy. 1062-00 - :

9 > 9 ZGUBY Mieszkania IL Z POTRZEBNA
“ = Poszukuję drzewa opałowego sosnowego i pokoje dobra, czysta służąca

S 1-2 i ża kł. t. j. szczap zdrowych ponad 16 cm z roku umiejąca dobrze goto-

lali gospodarczego 2829. — Ilość obojętna ale nie W dniu 7 b. m. RÓŻNE WaćxZ dobra dwiadac
pa na stanowisko starszego technika i rysownika— mniej 500 metrów. — Oferty wyczerpujące do Biu- zgubiono portfel zawie- D u Ž i š twami. Zgłaszać się mię-
| 014oomostycm©| konstruktora w Oddziale Wodociągów. ra Ogłoszeń I. KARLINA, Niemiecka 22, Wilne. rający 2 ki lombardo-pokój do wynajkcia, Do- dzy 4—5, Mostowa4m.1.

J Termin składania podań «uplywa 25 stycznia —0o We, zaświadczenia pracy | 6, m „—s2
We: módz! 1930 roku o godzinie 12-ej. P K kawaler oficer rezerwy z długoletnią| WYdane , Przez władze 11 o” Šiars 6 pies,Rodbać —
ó GŁOWY Ubiegający się o posadę, z warunkami kon- praktyką leśną w kraju i zagranicą. Obej- wojskowe, dokumenta o ul. Drównicke W. K.S.P. araz potrzebna ruty-

4|. L kursu zaznajomić się mogą w Sekcji Technicznej|mie kierownicze stanowisko tartaku lub| SPiste i fotografje. Od- Umeblowany pokój 1054—s0 Z nowana ekspedjentka

 

  

 

   

   
   

Magistratu pokój Ne 52 w godzinach urzędowych.| eksploatacji leśnej w dużej firmie albo przemy- nieść. Betlejemska 82-b z niekrępującem wejś- branży cukierniczej. Zgła-  OSTRZEŻENIE!

 

 

 

  

20—2 o Magistrat m. Wilna. słowym majątku ieśnym. Zgłoszenia do Biura| ""--3. <iem z wygodami dla sa- szać się tyłk idne-
Ogłoszeń |. Karlina Niemiecka 22, Wilno. —s0|—— -— motnego do wynajęcia i Kenaseini,

Chet nabyć znaki ńaożego Gario: Galsto Biso NAJTANIEJ ŽA pociągu dnia Aleja Róż 46. 1060—s2 Kuchnia. boli Mickiewicza 4. 1056

kupnie AKCENGOWAĆ i wyrażni, żądać ORY- kk -XII 29 r. torebkę, ASO — Lekarz zakazał żo-o > k 4 e ž TTTITTTTTITA

GINALNYCH proszków z „KOGUTKIEAC — kupuje się dobre towary u GŁOWIŃSKIEGO Oryginalna maść z lo-| zegarek i legitymację POKÓJ nie mej gotować. |
Polecamy najmodniejsże pończochy i skarpetki

i różne galanterje, jedwabie satyny, podszewki,
flanele, płótna i madapolamy.

UWAGA: WILEŃSKA 27. 733—0 o

Nr. 16683 P. K. P. Wilno
wydaną na imię Ireny
Różbickiej zam. przy za-
ułku Warszawskim Nr. 5
m. 3 unieważnia się.

7155

——— mam

Drukarnia „Dziennika Wileńskiego”, ul. Mostowa 1.

„MIGRENO - NERDOZIN* GĄSECKIEGO, W Nowym Jorku.

znanych od lat trzydziestu, Zwracajcie uwagę i od-
rzucajcie UPORCZYWIE POLECANĆ naślado-

wnictwa w podobnem do naszego opakowania.

Cena 15 groszy proszek

słoneczny umeblowany
z elektrycznością i wy-
godami dla samotnej lub
samotnego do wynajęcia
W. Pohulanka 41, m. 1.

1058—s1

| BRZ
Odmrożenie. gutkiem) „MROZOL“,

leczy i goi ranki, po-

wstałe od odmrożenia Sprzedają apteki i składy apteczne. |

— To żona pańska jest
chora? — Tutaj, proszę pani,

jest największy drapacz

chmur Nowego Jorku.

— A kiedy on drapie?

— Ona —nie. Ja. "478   === zi: 

Wydawca; KUPRSANDER ZWIERZYŃSKI. Redaktor odpowiedzialny: KAZIMIERZ HAŁABURDA.

  


