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Wilno, Środa 13-go styeznia 1932 r.

 
  

REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1. Telefon Redakcji.
Administracji i Drukarni 12-44. „Redakcja-otwarta od 11 do 16 i od
19 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-ej,
w niedziele od 12 do 13-ej. „Dziennik Wileński" wychodzi codziennie,

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

SE"

Miadysław GRYGOROWICJ
Tew. Sztuki Drukarskiej. — Członek Tow. Gimn. „Sokół”

Zmaił w dniu 11 stycznia 1932 r. w wieku lat 41.
Eksporłacja zwłok z domu żałoby Majowa 56 | pogrzeb na cmen-

tarzu pe
3 po poł.

ernardyńskim odbędzie się we czwartek dn. 14 b. m. o godz.

Na te smutne obrzędy zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Kolegów

Żona I Dzieci.

 

Wtorkowe posiedzenie Sejmu.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Posiedzenie Sejmu trwało 7 godzin. Przez cały
czas rozpraw omawiano projekt noweli kodeksu karnego. -Wniesio-
no około 70 poprawek, które niemal wszystkie zostały odrzucone.
Nowelę przyjęto w drugiem i trzeciem czytaniu.

Oświadczenia rządu w sprawie ruskiej
mają być poczynione w dniach najbliższych.

(Telefonem od własn. korespondenta.j

WARSZAWA. W ciągu tege tyaedaja należy oczekiwać
min.oświadczenia

ruskiej.
rządu, zwłaszcza

Niewątpliwie w związku z tą sprawą bawi w Warszawie
wojewoda lwowski.

 

Przed komunistyczną rocznicą «L. L. Lo
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Z pewodu projektowanej manifestacji komuni-
stycznej w związku z „L.L L.*, władze wydały ostre zarządzenia by
się przeciwstawić zamieszeniom wywrotowem.

Dalszy wzrost bezrobocia.
korespondenta.)(Telefonem od własnego |

WARSZAWA. Stan bezrobocia na 9 b. m. wynosił 300,089 osėb
czyli że w ciągu tygodnia wzrosło o 11,032 osoby.

Samobójstwo znanego przemysłowca.
BYDGOSZCZ. Pat.—W dniu 12

b.m. wystrzałem z rewolweru o-
debrał sobie życie znany prze-
mysłowiec miejscowy Albert
Behring, właściciel fabryki obu-

wia foraz fabryki przyborów opa-
trunkowych. Powodem rozpaczli-
wego kroku był rozstrój nerwo-
wy na tle niepowodzeń mater-
jalnych.

 

Ograniczenie wwozu polskich wyrobów
drzewnych do Francji.

PARYZ. Pat.—Oficjalnie poda-
ją do wiadomości, że skutkiem
wyczerpania częściowych kentyn-
gentów na pierwszy trymestr do-

puszczone będą do wwozu do
"Francji wyroby drzewne z Polski,
p og jedynie przed 15 stycz-
nia b. r.

2170417 UTI JERZY Z pz T PAOK ETAPAI

Przesilenie francuskie trwa.
Dymisja całego gabinetu.

PARYŻ (Pat). Po 45-minuto-
wej naradzie z Briandem, piemjer
Laval oświadczył dziennikarzom,
że rozmowa miała charakter bar-
dzo przyjazny i potwierdziła z$od-
ność poglądów obu mężów :tanu
we wszystkich kwestjach. Premjer
Laval udał się następnie do pre-
zydenta Doumera i złożył mu
sprawozdanie o rezultacie swych
narad. Po wizycie u prezydenta
odbyło się posiedzenie Rady Mini-
strów, na którem premjer Laval
wygłosił krótkie exposć o tytu-
acji międzynarodowej, podx"ośla-
jąc, że w przeddzień doniostych
zgromadzeń i konferencyj pcwsta-

Laval na czele
PARYŻ (Pat.) Premjer Laval

wręczył prezydentowi republiki
zbiorową dymisję gabinetu. Pra.

je konieczność powołania do kie-
rownictwa sprawami publicznemi
przedstwicieli jaknajwiększej licz-
by stronnictw. Rada Ministiów
zaaprobowała jednogłośnie oswiad
czenie Lavala, pragnąc zas рохо-
stawić mu całkowitą swobodę
działania, ministrowie złożył: swe
teki do jego dyspozycji. Zbiorowe
pismo wszystkich ministrów, w
którem oddają oni swe teki do
dyspozycji premjera zaniesione zo-
stalo po posiedzeniu Rady /Aini-
strów do gmachu „Ministersiwa
Spr. Zagranicznych, gdzie Hriand,
który nie brał udziału w posiedze-
niu, położył pod niem swój podpis.

nowego rządu.
wdopodobnie Laval otrzyma ju-
tro wieczorem misję utworzenia
nowego rządu,

Otwarcie parlamentu szwedzkiego.
STOKHOLM (Pat). W dniu 12

stycznia rano, w obecnośc. króla
zwyczajna sesja

Riksdagu. Król odczytał ciędzie,
w  którem, omawiając syluację
światową, podkreślił, że być może
nakazywać ona będzie Szwecji
przeprowadzenie doniosłych roko-
wat śgospodarczych z innen:i pań-
stwami. Król zaznaczył, że dele-

gaci szwedzcy na konferencję roz-
brojeniową współdziałać będą w
wysiłkach, zmierzających do świa-
towego porozumienia, z btórego
wynikłaby jak największa te-
dukcja zbrojeń. W zakończeniu
król wymienił szereg projektów
ustaw, które złożone zostaną Riks
dagowi.

Szantaże hitlerowców.
'° BERLIN (Pat), Prasa publikuje
dokument, wydany przez okręgo-
wą organizację Hitlera w Unter-
westerwald. Dokument ten jest
wydany pewnej żydówce, obywa-
telce finlandzkiej, niejakiej Bade i
miał jej zapewnić nietykalność na

a wydanie
tej przepustki organizacja Millera

miała otrzymać 5 tysięcy nik. Po
napaści na Bade, dokonanej przez
hitlerowskie oddziały szturmowe,
zwróciła się ona do organizacji hit
lerowskiej z prośbą o wydanie ta-
kiej przepustki za cenę 3 tysięcy
mk. Pozostałe 2 tysięce mią:a ona
dopłacić po wydaniu jej tegu nie-
zwykłego dokumentu.
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W INDJACH WCIĄŻ WRE.
Demonstracja kobiet w Bombaju.

BOMBAJ. Pomiędzy wicekró-
lem Indji a kilku liseralnymi Hln-
dusami odbyla się wymiana zdań.
mająca na cełu omówienie kwe-
stji zwołania komisji konferencji
„Okrągłego stołu" na dzień 29
stycznia do Bombaju. Wicekró-
lowi udało się wpłynąć na libe-
rałów, aby wzięli udział w tej
konferencji.
W dniu wczorajszym demon-

strujące kobiety hinduskie zmu-
siły kierownictwo giełdy w Bom-
baju do kategorycznego zamknię-
cia gmachu giełdowego. Kobiety
hinduskie ustawiły swe posterun-
ki przed wejściem do gmachu,
ostrzegając giełdziarzy, aby w imię
interesów naredowych powstrzy-
mali natychmiast wszelkie tran-
zakcje.

zagramicą 8 zł.
| PRENUMERATA: miesięczna4 zł., z odnoszeniem | przesyłką pocztową Z1. 4 gr. 50,

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem | w tekscie (6 lamowe) 85 gr., za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po 28 gr. Ogłoszenia
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 28 proc. drożej. Terminy

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.
Konto czekowe w P. K. O. Nr. 80187.  

 

Wykluczenie sen. Thuliego i Makarewicza
z Ch. Demokracji.

W Warszawie obradowała w
Seimie Rada naczelna stronnictwa
Chrześcijańskiej Demokracji pod
przewodnictwem senatora Wojcie-
cha Korfantego. Najciekawszą
sprawą wśród zagadnień organiza-
cyjnych była kwestja wykluczenia
sen. Thuliego i sen. Makarewicza.
W sprawie tej wydano nastę-

póz komunikat:
ładze naczelne  Chrześci-

 

Fiasko inicjatywy Brueninga
w sprawie przedłużenia kadencji prez. Hindenburga

ODMOWNA ODPOWIEDŹ HUGENBERGA.
BERLIN (Pat). Przewodniczący

partji  niemiecko-narodowej  Hu-

genberś przesłał _ kancleizowi

Brueningowi list  nastęrującej
treści:

Szanowny Panie Kancietzu!

Postawił mi Pan wczoraj pytanie,

jakie partja niemiecko-narcdowa

zajmuje stanowisko wobec rań-

skiego projektu parlamenta'nego
przedłużenia prezydentury fene-

rał-feldmarszałka _ Hindeunourga.

Pan, Panie Kanclerzu, nie mćgłby

wysunąć tego pytania, gdybv Pan

nie był pewny przytem zgody

centrum i partji socjal-den'ukra-

tycznej. Są to właśnie stronniciwa,

które w swoim czasie wybór pre-
zydenta Hindenburga zwaiczały
jaknajostrzej. Opierając się na

tych stronnictwach, zwrac. się

Pan teraz do nas, któryśhy w
swoim czasie wybór žainicjowali
i przeprowadzili. Uzasadnia Pan
postępowanie swoje względzmi
polityki zagranicznej, a mianowi-

cie koniecznością wzmocn enia

stabilizacji rządu w Niem: zech.
Równocześnie jednak osłabia Pan

sam tę stablizację dotkliwie przez

utrzymywanie w Rzeszy i na Pru-

sach rządów, które nie myją za

sobą większości narodu. Uz:sa-

dnia Pan dalej konieczność swego

kroku skutkami zewnętrzno poli-

tycznemi, jakieby miało zxsodne

zamanifestowanie zaufania dla

prezydenta Rzeszy. W. p.zeci-

wieństwie do tego jesteśmy zda-

     

 

nia, że stanowisko Niemiec w po-

lityce zagranicznej najbardziej

wzmocniłoby ustąpienie obecnego

rządu, któremu przeszłość utru-

dnia danie wiarogodnego wobec
zagranicy wyrazu zmienionej woli

narodu niemieckiego. Pan, Panie

Kanclerzu, dąży do ponownego

wyboru prezydenta w drodze u-
chwały parlamentu, Wediuś kon-

' stytucji wybór prezydenta doko-

nywany jest bezpośrednio ptzez

naród. Przeniesienie tego prawa

na Reichstag jest tem mni2j cbec-

nie uzasadnione, že Reichstag nie

jest już wyrazicielem prawdziwej

opinji narodu. Jako dawni 7wo-
lennicy otączanego przez nas

zawsze czcią generał-feidmar-

szałka, uważamy się za uprawnio-

nych do zrobienia uwagi, ż2 spo-

sób wciągania go do partyjnych
% parlamentarnych dyskusyj nie
odpowiada konstytucyjnemu sta-
nowisku i wysokiemu szacunkowi,

jakim prezydent Rzeszy cies-y się

w narodzie. Tem bardziej gvcaym

ubolewania jest fakt publicznego

traktowania tej sprawy. Akt wy-
boru w drodze parlamentaracj sta-
nowiłby maniiestację zaufania nie-

tyle dla prezydenta Rzeszy, ile dla

zwalczanej przez nas polityki, a

zwłaszcza polityki zagranicznej

obecnego rządu. Wobec tego mu-

szę panu obecnie ostatecznie do-
nieść, że aprobata lub poparcie

pańskich zamiarów nie może dla
nas wchodzić w rachubę.

HITLER RÓWNIEŻ ODMAWIA.

BERLIN (Pat). Odpowiedź Hi-

tlera w sprawie przediużen:a pre-

zydentury Hindenburga przysłano

w formie dłużsześo memosjału

wprost do kancelarji prezydenta

Rzeszy. Do wieczora nie ogloszo-
no jeszcze treści memorjału Koła

polityczne wyrażają przekonanie,

że Hitler odmowę swą uzasadnił

względami natury konstytucyjnej,

pozostawiając otwartą dr.śę do

wyboru Hindenburga przez po-
wszechne głosowanie. Kancierz

Bruenin$ w/$ informacyj z kć* rar-

lamentarnych, uważa tę ak.ię za

ukończoną. Wskutek  syuxcji,

wytworzonej odmową opozycji na-
rodowej, koła polityczne zamie-

rzają podjąć kroki, zmierzające do

zabezpieczenia wyboru prczyden-
ta Hindenburga w powszechnem

głosowaniu. Istnieje możliwość,

że inicjatywa kandydatury liin-
denburga wyjdzie z łona siron-
nictw umiarkowanej prawicy Je-

chodzi o termin wytorów

prezydenta Rzeszy, to rozwazu się

możliwość przeprowadzenia ich

już w połowie lutego, bezpošre-

dnio po konferencji lozańskic'.

żeli

RAIN Aidisisksk IS LLRON ENUR,

Po ogloszeniu bankructwa.
BERLIN. (Pat). Minister finan-

sów Rzeszy Dietrich udzielił
agencji United Press wywiadu na
temat stanowiska Niemiec w
sprawie odszkodowań. Minister
Dietrich oświadczył między in-
nemi, że polityka celna wszyst-
kich państw uniemożliwiła Niem-
com wykonanie planu Younga.
Jeżeli Niemcy nie mogą ich pła-
cić, nie świadczy to o ich złej
woli, lecz tylko o niezdolności

finansowej i gospodarczej. Do
tego dołącza się i ta okoliczność,
że Niemcy muszą zwrócić swe
długi prywatne.

Zdaniem ministra Dietricha,
zdolność płatnicza Niemiec ule-
głaby zmianie, gdyby upadły bar-
jery celne. Wówczas handel za-
graniczny Rzeszy Niemieckiej
mogłby wzrosnąć o kilka miljar-
dów marek.

Stanowisko Banku Wypłat Międzynarodo-
wych w Bazylei.

BERLIN (Pat). Wiadomości z
Bazylei, iż Bank Wypłat Między-
narodowych uzależnił prvlengo-
wanie kredytu, udzielonego ban-
kowi Rzeszy, od stanowiska, jakie
zajmą w tej sprawie inne banki
wierzycielskie, wywołało silne za-
niepokojenje w prasie niemieckiej.
Urzędowe koła niemieckie, sta-
rają się uspokoić opinję, wskazu-
jąc na to, że wczorajsza uci:wała
Banku Wypłat Międzynarodowych

odpowiada dosłownie uchwale,
powziętej z okazji ostatniej pro-
longaty kredytów dla Banku Rze-
szy. Niemniej jednak oświadcze-
nie gubernatora Banku Francus-
kiego Moreta, iż Bank Francuski
przedłużył kredyt prawdopodob-
nie tylko o 1 miesiąc, komentowa-
ne jest jako złośliwość ze strony
Francji, która w ten Ez odpo-
wiada na wystąpienie Brueninga,

STANOWISKO HINDENBURGA.

BERLIN (Pat).

został przez biuro Woilfa kcmu-

nikat, w/g którego prezydent Hin-

denbur$ po wysłuchaniu sprawo-

zdania kanclerza Brueninga wy-

aby zaniechano

Ogłoszony tu

raził życzenie,

dalszych prób rozwiązania sprawy

przedłużenia mandatu prez; denta

Rzeszy w drodze parlameutarnej.

KANCLERZ BRUENING
ZACHWIANY?

"BERLIN (Pat). „Deutsch2 All-
gemeine Ztg.' notuje pogłoskę. ja-
koby w związku z niepowocze-

niem rokowań rządu Rzesz; z o-

pozycją narodową o przedłużeniu

prezydentury Hindenburga stono-
wisko kanclerza Brueninga miało

zostać zachwiane. Pogłoski te —

podkreśla dziennik — trakt.wać
należy z nawiększem. zastrzeże-
niem.

jańskiej Demokracji, wykonując
ściśle i dokładnie uchwały kongre-
su w Katowicach, nie tolerują
żadnych uchybień przeciw ideolo-
gii i taktyce Stronnictwa.

To też Rada naczelna, po roz-
patrzeniu uchybień, popełnionych
przez niektórych członków C% D.
w Małopolsce Wschodniej
stwierdza, że sen. Thulie, ogłasza-
jąc artykuł skierowany przeciwko
taktycę Stronnictwa, dopuścił się
ciężkiego uchybienia i postanowi-
ła zaaprobowac decyzję Zarządu
Głównego, wykluczającą sen. Thu-
lieśo ze Stronnictwa. Rada naczel-
na umożliwia jednak sen. Thulie-
mu powrót do Stronnictwa przez
złożenie deklaracji, podporządko-
wującej się uchwałom kongresu.
Co do sen. Makarewicza — Ra-

da naczelna zatwierdza uchwałę
Zarządu Głównego, wykluczającą
50 ze Stronnictwa”.

Ponadto dokonano wyboru Za-
rządu Głównego, przyczem preze-
sem Stronnictwa wybrano jedno-
myślnie sen. Wojciecha Korfan-
teśo.

Po wysłuchaniu kilku refera-
tów m. in. sen. Korfantego „С зу-
tuacji gospodarczej i politycznej
państwa" — uchwalono rezolucje,
podkreślające bezwzględnie opo-
zycyjne stanowisko do systemu
rządów pomajowych.
MamWoz i isM uu"

Niemcy 0 rokowaniach
z Rosją.

BERLIN (Pat). Prasa niemiec-
ka, omawiając rokowania & So-
wietami o pakt o nieagresji, usiłuje
oświetlić sytuację w ten sposub, że
obecnie punkt ciężkości przeniósł
się na rokowania sowiecko-ru-
muńskie, od których wynikow za-
ieżeć ma, zdaniem prasy niemiec-
kiej, wejście w życie paktu į omię-
dzy ZSRR z jednej a Francją, Pol-
ską i państwami bałtyckiemi z
drugiej strony.

Burza na Dalekim Wschodzie
Z pola walki.

TOKIO. (Pat). Z pośród kom-
panji japońskiej, zaatakowanej
wczoraj w Hein Min-Tunie przez
bandytów chińskich, zabitych zo-
stało 4 oficerów i 30 żołnierzy.
Z kompanji japońskiej, która
strzegła elektrowni w Pa-Pao-Hao,
zostało po wysadzeniu elektrowni
przez bandytów tylko 10 ludzi.

Odpowiedź na notę Stanów
Zjednoczonych.

TOKJO, (Pat). Odpowiedź ja-
pońska na notę Stanów Zjedno-
czonych będzie wysłana prawdo-
podobnie w piątek. Ton jej ma
być, jak zapewniają, uspakeja-
jacy.

 

ŻYCIE KATOLICKIE.
Katolikom nie wolno bronić swoich praw.
(Kap). Tygednik diecezji czę-

stochowskiej „Niedziela“ w nr. 2
z roku bież. podaje opis zajścia,
charakterystyczny dla naszych
stosunków:

We wtorek, dn. 29 grudnia, od-
był się w Częstochowie w sali Ra-
dy Miejskiej wieczór odczytowy
Federacji P. Z. O. O (P. O. W.).
Sala byla przepelniona, poniewaž
drugi odczyt miał za temat projekt
nowej ustawy małżeńskiej i prawa
karnego, opracowanych przez Ko-
misję Kodyfikacyjną. Referat o tej
ważnej sprawie powierzono znane
mu ze swych niekatolickich 7apa-
trywań nauczycielowi z Gnaszyna
p. Jędrusikowi. Referent, jak było
do przewidzenia, wychwalał „cu-
downy* antykatolicki projekt pra-
wa karnego, dozwalający na spę-
dzanie płodu, uśmiercanie jego w

łonie matki i t. d. Ponieważ mię-
dzy zebranymi byli także liczni ka
tolicy, odzywały się na sali głosy
protestu przeciwko tendencyjnym
wywodom referenta, zwłaszcza
gdy referent zaznaczył, że nie bę-
dzie żadnej dyskusji na temat jego
referatu. Gdy następnie referent
omawiał niemniej „cudowny” pro-
jekt prawa małżeńskiego w tej sa-
mej tendencyjnej formie, powstał
na sali z powodu protestu katoli-

ków a krewkości zwolenników roz
wodowych zamęt. Wtenczas wy-
stąpił p. major Jarząbkiewicz. pro-
sząc zebranych, aby się uspokoili
i nie robili zamętu. Po uspokoje-
niu się zebranych oświadczył: „Nie
przemawiam tu jako wojskowy,
lecz jako katolik. Projekt Komisji
Kodyfikacyjnej Kościół potępia i
jako katolik ja także potępiam i

wzywam wszystkich prawowitych
katolików do opuszczenia sali.“
Wtedy wielu, nie czekając już na
dalsze ,„światło” wyjaśnienia refe-
renta, salę opuściło. Wyzyskanie
imprezy powyżej opisanej dzięki
spokojnemu a jednak stanowcze-
mu wystąpieniu p. majora Jarząb-
kiewicza nie udało się zwolenni-
kom rozwodów. Jaka była ich
złość, tego dowdem fakt, że na uli
cy przystąpił do p. majora Jarząb-
kiewicza żandarm ze zleceniem, a-
by się natychmiast zgłosił w Ko-
mendzie Garnizonu u oficera in-
spekcyjnego. P. major J. dał mu
odpowiedź, jaka odpowiada jego
śodności oficerskiej. Lecz mimo-
woli każdemu katolikowi nasuwa
się pyłanie, czy ten żandarm na
własną rękę pozwolił sobie na taki
dowcip, albo czy rzeczywiście w
Polsce już doszliśmy do tego ,że
za publiczne wyrażenie swych ka
tolickich przekonań można być a-
resztowanym.“

Co znaczą wobec tego zape-
wnienia agencyj rządowych, že
rząd nie oświadcza się za antyka-
tolickimi projektami Komisji Ko-
dyfikacyjnej, kiedy organa pod-
władne rządowi uprawiają za ni-
mi agitację?

ii ÓW с льЛОМООНИ
Wielki brak ubrań i obuwia daje
się odczuwać w szeregach bied-
nych Tow. Pań Miłosierdzia św.
Wincentego a Paulo, to też zwra-
camy się z gorącą prośbą do Sz.
Społeczeństwa o składanie tako-
wych do biura św. Wincentego —
Młynowa 2, od godz. 10—1 w poł,
Bóg zapłać zgóry tym, którzy nie
będą głusi na nasze wołanie,

ZARZĄD.  
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O traktat
wersalski.

W ostatnich dniach zaszły na

widowni polityki wszechświaio-

wej dwa wypadki, które do głębi

wztrząsnęły opirją.

Pierwszym wypadkiem jest od-

mowa Niemiec płacenia reparacyj.

Drugim zapowiedziana dymisja

Brianda.
Dla ścisłośc: zastrzec się na-

leży, że odmowa Niemiec nie zo-

stała wprawdzie ogłoszona w spo-

sób oficjalny; na razie chodzi

o wywnętrznienie się Briiringa

wobec posła angielskiego, który

treść tej rozmowy zakomunikował

swemu ministerstwu w Londynie,

skąd „w sposób niepojęty” prze-

dostała się wiadomość do agencji
Reutera, a za jej pośrednictwem

oczywiście do prasy całego świata.

Co do dymisji Brianda nie
mamy również jeszcze do czy-

nienia z faktem dokonanym. atoli,

jak w jednym tak w drugim wy-

padku, same już posłoski posia-

dają olbrzymie znaczenie.

Czy pomiędzy odmową Nie-

miec, a zapowiedzianą dymisją

Brianda istnieje jakaś łączność?

Oficjalnie nigdy nie zostanie to

potwierdzone. Oficjalnie dymisja

Brianda wyłącznie i iedynie spo-
wodowana jest złym stanem zdro-
wia ministra. Tak zwysle się

mówi. Jednakże sam fakt, że oby-

dwie pogłoski ukazały się niemal

jednocześnie, nozatem wewn,trz-

na ich spójnia zdaje się świadczyć

za tem, że Briand zdecydował się
ponieść konsekwencje swej s:mo-

bójczej polityki, uprawianej wy-

trwale, w ciągu szereśu lat, w naj-

lepszej zapewne myśli, ale z wi-

doczną szkodą dla interesów

Francji. :

Dla Brianda konsekwencje te

ograniczą się w najgorszym razie

do utraty teki-— dla Francji są

one wprost nieobliczalne, nie do

przewidzenia.

Odmowa Briininga bije wprost

i bezpośrednio we Francję — po-

średnio w Stany Zjednoczone,
gdvž w razie nie otrzymania z
Niemiec sum reparacyjnych, Fran-
cja z. konieczności musiałaby za-

przestać spłaty długów wojennych

Ameryce.

Zastanawiające jest stanowisko

Anglji, która wogóle jest zdania,

iż Ameryka powinnaby zanulować
swe wierzytelności wojenne. Uwa-

$ę zwraca enuncjacja premjera

Anglji, Mac Donalda, który nie

znalazł ani słowa potępienia wo-

bec  niesłychanego wystąpienia

Briininga. Prasa lewicowa angiel-

ska najwyraźniej aprobuje postę-

powanie Niemiec, prawicowa na-

tomiast zachowuje najdalszą re-

zerwę.
Ponieważ Mussolini ostatniemi

czasy prowadzi politykę filonie-

miecką i już kiikakrotnie wypo-

wiadał się za koniecznością zmia-
ny traktatu wersalskiego, okazuje

się że Francja znalazła się w

odosobnieniu. Zaznaczyć zaś na-
leży, że w danym wypadku nie
chodzi jedynie o sprawy pieniężne,

o spłatę reparacji: wystąpienie

Briininga oznacza niewątpliwie
początek generalnego ataku Nie-

miec przeciwko traktatowi wer-

salskiemu. Podobnego kroxu ocze-
kiwano wprawdzie, ale tylko w

razie przyjście do władzy hitle-

rowców. я

W rzeczywistošci Brūring u-
przedził i niejako przelicytował

swego najgroźniejszego rywala z

prawicy nacjonalistycznej. Oka-

zuje się, że mimo podziału na

liczne partje, mimo rzekomych

walk partyjnych, w Niemczech

jest jedno tylko stronnictwo:

stronnictwo obalenia traktatu
wersalskiego. To zaś, co z ze-

wnątrz wygląda jak walka stron-

nictw, w istocie jest tylko ich
współzawodnictwem w

kierunku osiągnięcia wspólnego

celu — obalenia traktatu.
Słusznie zaznacza dziennik

francuski „L'Ordre', że dekla-
racja Briininga nie podważa lecz

obala jedną z podstawowych ko-

lumn, na których opiera się trak-
tat wersalski.

Bez kolumny odszkodowań za-

walić się muszą i pozostałe ko-
lumny.

Jak widać z głosów całej nie-
mal prasy francuskiej, z wyjąt-

kiem  germanofilskiej „Victoire'”

Herve'go, opinja francuska zdaje
sobie dokładnie sprawę z tego,
jak groźną jest sytuacja i kto ją

zawinit. „Liberte“ zapytuje. jak
zareagujena wystąpienie niemiec-

kie rząd francuski i kto zapłaci za
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2 prasy.
Dziwnemi drogami chodzi myśl

polityczna sanacji.

W związku ze sprawą daleko
idących ustępstw na rzeczruchu
ukraińskiego — o czem pisaliśmy
w n-rze wczorajszym. zamieszcza
„Gazeta Warszawska” artykuł, z*
którego przytaczamy kilka zasad-
niczych ustępów:

„Po odbudowaniu państwa polskiego,
odrazu w opinji polskiej zaryscwały się
dwie polityki w kwestji ruskiej.

Jedna z nich, reprezentowana przez
obóz narodowy, stała na stanowisku
uznania zagadnienia ruskiego w Mało-
polsce Wschodniej za kwestję ściśle
wewnętrzną i dążyła do rozwiązania jej
na zasadzie zgodnego współżycia społe-
czeństwa polskiego i ruskiego w ramach
jednolitego ustroju administracvinego.

Pogląd ten wypływał z pojmowania
Polski jako państwa narodowego, w ra-
mach którego zamieszkałe mniejszości
muszą liczyć się z narodowym interesem
większości.

Drugi kierunek, reprezentowany przez
obóz lewicowy i p'łsudczyków, usiłował
łączyć naszą kwestję ruską z kwestją

wielkiej Ukrainy. W obozie tym niepo-
dzielnie panowały tendencje federali-
styczne i autonomiczne.

Aczkolwiek polityka ta pc wypia-
wie kijowskiej zbankrutowała to jedna-
kowoż dzięki niej i w następstwie dłu-
feiuatreh złudzeń, ruch ukraiński w

ałopolsce Wschodniej wzmógł się na
siłach i nabrał wielkiego rozmachu. W
oparciu o czynniki zewnętrzne wrogie
Polsce, w szczególności o politykę nie-
miecką, ruch ukraiński nabrał wyraźnych
cech rewolucyjnych, uciekając się w Ma-
łopolsce Wschodniej do mordów poli-
tycznych i sabotażu. .

Walka z sabotažem bylaby o wiele
latwiejszą, gdyby nie uprzednia polity-
ka sanacji, która w ciągu lat uważała za
najważniejsze i najpilniejsze zadanie roz-
bijanie społeczeństwa polskiego w Mało-
polsce Wschodniej i tępienie we wszyst-
kich organizacjach polskich czynnika
„endeckiego“.

Po paru latach zaciętej walki min.
Składkowskiego z „nacjonalizmem pol-
skim”, polskość w Małopolsce Wschod-
niej znalazła się w odwrocie, a nacisk
polityczny ukraińców, poparty aktami
teroru, wzmógł się znakomicie.

Na te akty tercru rząd odn. wied-:ał
słynną „pacyfikacją”, „którą przeprowa-
dzono w sposób bezwzględny. Wywołało
to głośne echo w Lidze Narodów i przy-
sporzyło kłopotów naszej polityce zagra-
nicznej”.

W) tym stanie rzeczy rozeszły
się pogłoski, podane wczoraj przez
nas (za „Gazetą Warszawską) do
wiadomości publicznej, o radykal-
nej zmianie polityki rządowej w
Małopolsce Wschodniej.

Jeśli się zważv niejasne zapowiedzi
reformy ustroju samorządowego, prze-
prowadzonej w podobnym duchu, to trze-
ba stwierdzić, że te wszystkie projekty
mało czem się różnią od autonomii, prze-
ciw której przed paru «miesiącami tak
stanowczo wystąpiło stronnictwo rządo-
we w Sejmie.

Zaiste dziwnemi drogami chodzi „myśl
polityczna” sanacji i trudno powiedzieć,
co ten obóz zamierza przedsięwziąć w
czasie najbliższym.

Stolica św. a Polska pomajowa.

„ABC“ doniosło niedawno:
„Przybył do Warszawy p. Wł. Skrzyń-

ski, ambasador przy Watykanie. Przyjazd
p. Skrzyńskiego pozostaje w łączności ze
znanym incydentem odmowy przyjecia
legionistów przez Papieża. P. Skrzyński
w obawie przed konsekwencjami usiłuje
całą odpowiedzialność zwalić na inne
przyczyny.

Dzięki staraniom p. wicemin'stra
Becka, p. Skrzyński był przyjęty we śro-
dę na audjencji u p. marsz. Piłsudskiego.
W rozmowie z dygnitarzami państwo

wymi p. Skrzyński skarży się, że Ojciec
św. byłby nam bardzo życzliwy, gdyby
nie wpływy duchowieństwa polskiego,
które paraliżują jego akcję w Watyka-
nie”, .
W związku z tem pisze organ

Korfantego, katowicka „Polonia”:
„Jeśli tak jest, jak „ABC” pisze, to

p. amb. Skrzyński ulega iluzji. Żadne

„wpł duchowieństwa" nie zdołałyby
zepsuć Polsce opinji w Watykanie, gdy-
by nie było takich faktów, jak Brześć,
„pacyfikacja Małopolski Wschodniej” —

co skłoniło Ojca św. jesienią vb. r. do

bardzo energicznej interwencji wobec P.

Skrzyńskiego, i na dokładkę skandaliczna
książka p. Kostka-Biernackiego".

Od Radziwiłła do Rzymowskiego.
Świąteczne wystąpienie ks Ja-

nusza Radziwiłła w sprawie sto-
sunków między Kościołem i Pań-
stwem w Polsce, zwalające głów-

ny ciężar odpowiedzialności za

zatargi w tej dziedzinie na czynni-

ki świata katolickiego, a w. szcze-
gólności na duchowieństwo wywo-
łało liczne i bardzo stanowcze od-

parcia, zarówno z kół władz ko-
ścielnych za pośrednictwem Katol
Ag Pras., jako też we wszystkich
pismach obozu katolickiego.

Zajmujący będzie głos, który
staje po sironie ks. Janusza Radzi
willa, mianowicie p. W. Rzymow-
skiego, znanego oddawna t. zw.
wolnomyśliciela, który p. t.: „Od-
trącony apel posła Janusza Ra-
dziwiłła” tak oświetla stanowisko
ks. Radziwiłła „Expr. Por.“
— „Nie przypisuje on zbyt wielkiego

znaczenia temu, że w „obozie rządowym
znajdują się elementy wolnomyślne”. O
wiele bardziej niepokojącą dłań jest rze-
czą to, że i po stronie Kościoła, jak mó-
wi: „są elementy niepozbawione znacze-
nia i wpływu nawet wśród wyższego du-
chowieństwa, których zachowanie zdaje
się dowodzić chęci zaostrzenia i przy-
śpieszenia konfliktu” W tych właśnie
elementach duchowieństwa, pragnących
konfliktu z rządem, tkwi zdaniem p. Ra-
dziwiłła istotne niebezpieczeństwo. :

Obwinienie duchowieństwa i
zwalenie  odpowiedzialnošci na
świat katolicki, co było tak nie-
spodziewanem uderzeniem w wy-
stąpieniu ks. Janusza Radziwiłła,
jest i tutaj stwierdzone z całą ści-
słością.

Jeśli ks. Radziwiłł chce się do-
wiedzieć, jakie są skutki takich
zarzutów przeciw Kościołowi i du-
chowieństwu po stronie tych, któ-
rzy stale je zwalczają, niechaj czy-
ta wnioski p. Rzymowskiego.

„Konflikty religijne ustają tam, śdzie
panuje wolność sumienia”.

W ten sposób nawoływania ks.
Radziwiłła, opłakanie lekkomyśl-
ne, staje się wodą na młyn prze-
ciwników stanowiska katolicyzmu
w życiu polskiem.

„Na wiarę i na komendę”.

„Zielony Sztandar”, organ
Stronnictwa Ludowego, kreśli w
związku z rozpoczynającemi się
pracami sejmu nad budżetem na-
stępujące uwagi:

„Rząd przedstawił sejmowi, do u-
chwalenia budżet, wynoszący w wydat-
kach 2 miljardy 452 miljony. Czyż jest
ktoś w kraju tak naiwny, ktoby przy-
puszczał, że jest możliwem dla sejmu
rozpatrzenie w ciegu jednego miesiąca
tego półtrzecia miljardowego budżetu i
skontrolowanie gospodarki rządowej w
dziedzinie finansowej? W tych warun-
kach najważniejsze prawo i najważniej-
szy zarazem obowiązek sejmu sprowadza
się do czczej formalności — do uchwala-
nia budżetu na wiarę i na komendę”.

Z piekła pedagogów.

Feljetonista „Kurjera Warszaw-
skiego'* kreśli następujące obrazki
z piekła, w którem się mieści „De-
partament Udręczeń Pedag»gów*,

„. Zatem w którym roku umarł Le-
szek Biały? — chrypiał chudy, żółty dja-
beł, skubiąc za rzadkie włosy wynędz-
niałego profesora Historji Ojczyst.j: —
W którym roku?

Profesor milczał, speszony. A djabeł
podskakiwał tymczasem radośnie i za-
sypywał go w dalszym ciągu pvtaniami:
— A w którym roku przyjechała do

Polski Dąbrówka? A jak było na imię
wujowi Ziemowita? A ile sióstr miał Bo-
lesław Śląski? Aha, nie wiesz? Zapomnia
łeś? No, to będziesz, Profesorciu, smażył
się w smole! Hi-h:!

Obok odgrywała się inna scena. Od-
rażający czart torturował tłustego i ast-
matycznego profetora Literatury Pol-
skiej.

— Powiedz mi — doskakiwał do
swej ofiary — jaką przestrzeń zajmowały
konopie, rosnące w pobliżu Soplicowego
dworu?

Grubas sapal, »rzestraszony i nic nie
odpowiadał. A djabeł - sprawca dokuczał
mu w dalszym ciągu:
— Czy potrafisz mi wykreślić krzy-

wą natchnienia Słowackiego, biorąc za
punkt wyjścia Krzemieniec, a kończąc
na „Beniowskim“? Nie potrafisz, napraw-
dę? No, to pojeździsz na widłach. kocha-
siui Pojeździsz! Już ja ci wybiorę naj-
OCE tłuścioszku! Już ja ci dogo-

zę!
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popełnione błędy. „L'Intransigeant'
pisze, że niema żadnego celu jeź-

dzić obecnie do Lozanny, ponie-

wa” Niemcy już sami uregulują

zagadnienie długów i odszkodo-

wań.

Nie ulega wątpliwości, że ,„Niemcy

sami uregulują zagadnien:e dłu-

gów” oraz w jaki sposób j” uregu-

lują. Pytanie tylko, w jaki sposób

zareagują na taką „regulację“

strony zainteresowane, przede-
wszystkiem zaś — Francja?

Stwierdzić trzeba, że mimo

pewnego odosobnienia, F'ancja
w chwili obecnej zarówa? pod
względem finansowym, jako też

militarnie dość jest silna, by prze-

ciwstawić się zakusom Niemiec
i zmusić je do wypełnienia zobo-
wiązań. Nie wiadomo jednak czy

przy obecnym układzie sił i wobec
ciężkiej sytuacji gospodarczej,
gnębiącej świat cały, Francja ze-

chce odrazu wyciągnąć ostateczne
konsekwencje, czem oczywiście

znacznieby obostrzyła obecną sy-
tuację. Dlatego bardziej prawdo-

podobne jest zastosowanie prze-

ciwko niewypłatnemu dłużn'kowi

niemieckiemu na razie takich pół-

 

środków jak np. podwyższenie ce
na towary niemieckie Skor> jed-

nak Niemcy zdecydowały się rzu-

cić rękawicę, to z łatwością n.ożna

przewidzieć, iż nie cofną się przed
podobnemi represjami.

W) takim razie pozostaja Fran-

cji — o ile nie zechce skapitulo-
wać — jedno wyjście: Tsaktat
wersalski w przewidywawu nie-
spełnienia przez Niemcy zobowią-
zań, zaleca w artykule 412 po-
nowną okupację Nad-
renji.

Czy w warunkach dzisiejszych

okupacja taka dałaby się pra pro-
wadzić bez zbrojnego opvu ze

strony Niemiec? Czy opór taki nie
doprowadziłby w konsekwencjach
swych do wybuchu nowej wojny?

Oto są pytania, które w chwili
obecnej zadają sobie najięžsze

głowy polityczne, nie znajdując na

nie odpowiedzi
A jednak jak łatwo byio uni-

knąć całej tej komplikacji, gdyby

przedwcześnie nie ewakuowano

Nadrenii.
Takie są skutki ugodowe; poli-

tyki Brianda.

К-

List pasterski
KS. ARCYBISKUPA JAŁBRZYKOWSKIEGO.
(KAP) J. E. Ks. Arcybiskup

Jalbrzykowski, metropolita wileń-
ski, wydal list pasterski w sprawie
uświadomienia liturgicznego wier-
nych, organizacji „Dni liturgicz-
nych'* oraz udziału wiernych w
śpiewach kościelnych.

Na wstępie Ks. Arcybiskup
wskazuje na niezwykle doniosłe
znaczenie w rozwoju życia religij-
nego, jakie sprowadza uczestni-
ctwo czynne w najświętszych ta-
jemnicach wiary katolickiej, w
publicznych i uroczystych mod-
łach Kościoła.

„Każdy ze św. obrzędów litur-
gicznych — pisze Ks. Arcybiskup,
można porównać do kosztownego
kamienia, który  przedziwnym
swym blaskiem odkrywa coraz to
inne nowe promienie miłości Tego;
Który jest naszym Królem i Pa-
nem, Nauczycielem, Lekarzem i
Przyjacielem, a zarazem światłem
i pociechą, drogą, prawdą i żywo-
tem. Liturgja przenika całą istotę
chrześcijanina. Przez całokształt
ceremonji św. — przyklęknięcia,
pochylenia głowy, wznoszenia
rąk, śpiewy, działające na wzrok,
słuch, uczucia wyobraźni, rozum i
serce, zwraca się niejako liturgja
wprost do władz umysłowych w
celu zupełnego zawładnięcia du-
szami wiernych, aby ich woli oka-
zać prawdziwe dobro i poprowa-
dzić ich łatwiej i pewniej do Boga.
Udział w liturgji, czyli życie litur-
giczne, jest doskonałą szkołą pa-
mięci na obecność Pana Boga, naj-

, skuteczniej wyjednywa nam od
Stwórcy łaski potrzebne, ułatwia
zdobycie cnót chrześcijańskich,
dopomaga nam do upodobnienia
życia naszego wewnętrznego do
życia Chrystusa Pana, przygoto-
wuje nas do życia niebiańskiego"'.

Do zaznajamiania się z liturgją
zachęcają w licznych swych prze-
mówieniach i orędziach Papieże.

Ze swego doświadczenia konstan-
tuje Ks. Arcypasterz, że w tych
parafjach, gdzie zauważył rozwi-
nięte życie liturgiczne, tam zara-
zem stwierdzał i wyższy poziom
życia religijnego i moralnego. Aby
zachęcić swych wiernych do za-
znajomienia się bliższego z liturgją
do czynnego uczestnictwa w niej,
a zwłaszcza do udziału w śpie-
wach kościelnych, poleca Ks. Ar-
cybiskup urządzić we wszystkich
kościołach archidiecezji wileńskiej
t zw. „dzień liturgiczny”, a na-
stępnie „dzień śpiewu liturgiczne-

go”
„Dla ułatwienia osiągnięcia te-

go celu odbędzie się w jedną z
niedziel w drugiej połowie maja
lub w czerwcu r. b. we wszystkich
kościołach parafjalnych i zakon-
nych w całej archidiecezji naszej
„Dzień Liturgiczny” czyli całkowi-
cie życiu liturgicznemu poświęco-
ny, a w jedną z niedziel w drugiej
połowie sierpnia lub we wrześniu
„Dzień Śpiewu Religijnego". Oba
"te „Dnie' dążą do tegoż celu —
ożywienia w wiernych życia reli-
śijaego, mają się też wzajemnie
uzupełniać. Osiągnięcie tego celu
najbardziej zależy od gruntownego
przygotowania wiernych do tej
sprawy i dokładnego tych „Dni”
przeprowadzenia. Dlatego Wie-
lebni Księża Proboszczowie i Wie-
lebni Rektorzy|
nych od niedzie mięsopustnej,
czyli sześćdziesiątnicy, to jest od
31 b. m., rozpoczną to przygoto-
wywanie wiernych przez głoszenie
co niedziela i święto nauk o naj-
ważniejszych tematach z życia li-
turgicznego i nabożeństwa kościel
neżo, jak jutrznia, Msza šw.,
nieszpory, zwracać będą uwagę
wiernych na znaczenie. obrzędów
oraz na treść odpowiednich tek-
stów liturgicznych i modłów”.

Rewelacyjne odkrycia bibijograficzne.
„Głos Narodu'* donosi:
Dr. Kazimierz Piekarski, były

kustosz Bibljoteki Jag. w Krako-
wie, przeprowadzający obecnie re-
jestrację starych duków i ręko-
pisów w bibljotekach i archiwach
polskich, dokonał wprost rewela-
cyjnego odkrycia bibljograficzne-
go w archiwum głównem w War-
szawie.

Archiwum to, obejmujące oko-
ło 1.700.000 tomów i fascykuł, za-
wiera bardzo ciekawy materjał
16-to wieczny, a to 200 kilkadzie-
siąt tomów rachunków królew-
skich i 560 tomów regestrów żup
wielickich i bocheńskich. Oprawy
ich, dochowane do dzisiejszych
czasėw stosunkowo zupeinie do-
brze, pochodzą ze znanej iat1oli-
gatorni Dawida, oprawiającej księ-
gi z zamówienia Zygmunta Au-
gusta, kancelarji królewskiej, mia-
sta salin itd.

Dr. Piekarski rozlepił oktadki
kilku książek 1 zali w opra-
wach zaklejone niezwykle inte-
resujące druki i rękopisy. Wśród
druków wpadł w ręce dr. Piekar-
skiego fragment nieznanego wyda-
nia Marchołta, ŚRTYCHACY nie-
znanego zupełnie tekstu. Jest to
półarkuszowa składka,  $8-mio
stronnicowa z 2-ma drzeworytami
i zawierająca rozmowę między
Marchołtem a Salomonem na te-
IAL ESSKSC BET TKO

Z żałobnej karty.

W dniu 8 stvcznia zakończył tra-
ficznie życie ś. p. Stefan Chodakowski

Zmarły, znany w szerokich kołach
ziemiaństwa, pochodził ze staroszlachec-
kiej rodziny, osiadłej od szeregu pokoleń
w Wołkowyskiem. Niezwykle ujmujący,
wytworny w każdym szczególe, o tak wy-
kończonej kulturze i ogladzie towa-
rzyskiej, jakiej dzisiaj nie spotkać, Cho-
dakowski miał zupełne zrozumienie swo-
jej roli życiowej. Był wierzącym i
praktykującym katolikiem, gorącym pa-
trjotą, uczynnym sąsiadem i AA do-
brej woli chlebodawcą. Zamiłowany rol-
nik. znakomity orgenizator, czynny i nie-
zwykle pracowity, chętnie bywał powo-
ływany na rozmaite stanowiska społecz-
ne i gospodarcze, Przed wojną piasto-
wał godność wiceprezesa Wołkowysk'e-
go Towarzystwa Rolniczego, był człon-
kiem Komisji Urządzeń Rolnych z wy-
boru, zorganizował i kierował Północno-
zachodnią Spółką Gorzelniczą i t. p.
Podczas zawieruchy światowej poczat-
kowo w Petersburgu, następnie nab:
łudniu Rosji pracował w rozmaitych ko-
mitetach dobroczynnych, czerpiąc nieraz
z własnych zasobów, w ulżyć niedoli
emigrantów. Po odrodzeniu Państwa
Polskiego mianowany został inspektorem
do likwidacji strat CAO na okręg
brzeski, potem kierował działem handlo-
wym w Kresowym Związku Ziemian
w Warszawie, ostsnio zaśpo zbadaniu
rynku francuskiego usiłował zurganizo-
wać na terenie warszawskim i wileń-
skim eksport wyrobów masarskich, wró-
żąc owemu przedsiębiorstwu duże powo-
dzenie. Wcielenia tych usiłowań nie
doczekał.

Burza wojenna, pożar, bezmyślna
olityka agrarna, podcinająca korzenie

kredrtu. ucisk podatkowy, lichwa rodzi-
ma, spadek cen doprowadziły Choda-
kowskiego do ruiny. `
W 59 roku życia musiał kołatać

o kawałek chleba. Widziałem go,45
zrozpaczony, poszukiwał pracy. <
się z oschłością serc, z obłudną Sia
cą, z wrogiem partyjnym i z niemożno-
ścią dopomożenia, pomimo najlepszvch
chęci.

 

 

Zgon jego to signum tempo-
ris, to ostrzeżenie, to temat do roz-
myślań.

Ile znieść musiał człowiek szczerze
i gorąco wierzący, zanim się targnął
na życie? :

Niechże ta ziemia która nie dała
mu chleba, lekką mu będzie. i K.

mat jego sądu z dziecięciem. Dal-
sze badania doprowadziły do od-
krycia ciekawych fragmentów
starodawnego katechizmu, kalen-
darzy krakowskich, polskich, nie-
mieckich i łacinskich, cieszących
się sławą w Europie wyboru listów
Cicerona dla szkół, gramatyki Do-
nata, wierszowanego dialogu (r r.
1543) grzechów głównych z cnotą
pokory, zupełnie nieznanego itd—
materjału, stanowiącego niesły-
"chanie cenny przyczynek do po-
znania historji literatury polskiej
16-g0 wieku.

Nie dosyć na tem. W rozklejo-
nei oprawie dalszego tomu ra-
chunków żup solnych z r. 153! na-
trafił dr. Piekarski na fragmenty
paru map polskich, również dotąd
zupełnie nieznanych; jedna z nich
wykonana niewątpliwie przez
Bernarda Wapowskiego, jest
pierwszą mapą Polski, opracowa-
ną przez Polaka i to z niezwyklą
ścisłością i rzetelnością, Dla 'hi-
storji naszej kartografji odkrycie
to ma bardzo doniosłe znaczenie.

Z materjału rękopiśmiennego,
zawartego w oprawach, znalazło
się kilkanaście listów prywatnych
osób do drukarzy, względnie intro-

Ai Alis wiki T
ligatorów, rzuca; o na
ówczesy handel książkowy w Pol-
sce Dalsze badania opraw książ-
kowych archiwum warszawskiego
wyprowadzą na światło dzienne
niewątpliwie wiele nowego, rów-
nie sensacyjnego materjału bibljo-
graficznego. ‚

O swoich odkryciach i wyni-
kach badań, dokonanych tuż przed
świętami Bożego Narodzenia, po-
informował dr. Piekarski członków
Twa Miłośników Książki w Kra-
kowie na czwartkowem  posie-
dzeniu. | į
e]

$ р Maja z Hrebnickich
Ciundziewicka.

Wspomnienie pośmiertne.

  

    
   

Prasa warszawska przyniosła smutną
wiadomość o zgonie zasłużonej dzia-
łaczki na polu społecznem i filantro-
pijnem Marji z Hrebnickich Ciundzie-
wickiej.
W warunkach nad wyraz irudnych,

gdzie Z tysiączne przeszkody,
rozpoczęła się w r. 1904 pod prze-
wodnictwem J. Montwiłła wytężona pra-
ca A niwie dobroczynnej i społecznej.
ч пгцс iejsi,stoj teru roz-
— " іт:яі; ; "Aika nie-
wiele niestety wie: o dzia'alności i
racy wybitnychjednowóić wśród spo-
eczeństwa wileńskiego, kierujących ów-
czesnemi stowarzyszeniami dubroczyn*

, Aemi.

Instytucje te promieniowały bardzo
szeroko, niosąc pomoc najbiedniejszym
warstwom naszego miasta.

Jedną z takich pionerek filantropji
wileńskiej była ś. p. Marja Ciundzie-
wicka.

Popularna i powszechnie poważana
ta stać, zdziałała na terenie Wilna
bardzo wiele, będac kierowniczką kilku
sekcyj Miejskiego Kuratorjum nad bie-
dnymi i współpracując stale w Wil. Tow.
Opieki na dziećmi
W r. 1904 ś. p. Ciundziewicka staje

na czele sekcji tanich obiadów, przezna-
czonych dla ludu pracującego. Obiady
te wydawane były w sali kolumnowej
murów Franciszkańskich.

W okresie czasu w r. 1904 do 1913
wydano 731.699 obiadów, składających
się z 2-ch dań i chleba w cenie po 5 kop.
za obiad.
W r. 1905 organizuje z ramieńia Tow.

Opieki nad dziećmi rozdawnictwo bez-
płatnych obiadów biednym dzieciom,
uczęszczającym do ochron i zakładów
naukowych. Obiady wydawase były

iołów klasztor

Dilgo panika:
f p. kotoniego Kin

Przedwczoraj w
rannych w kościele
Serca Jezusowego odbyła się urt
czystość odsłonięcia pomnika ś.
Antoniego = Wiwulskiego,
prof. Bałzukiewicza.

Uroczystość  zapoczątkowa
śpiewaną egzekwją, poczem
prałat Lubianiec odprawił Mszć
żałobną za duszę ś. p. Wiwulski
śo.

Po odśpiewaniu przez zebr
nych „Boże coś Polskę'* ks. Anto
ni Wilusz wygłosił następująci
przemówienie: „Dziś staje Je
pomnik w kościele, obok ołtarz
Jak to słusznie — bo on żył praw:
dziwie i umarł jak święty, i jak t
Ewangelja przyświeca nam ja
nym przykładem swego życia.

Wiwulski pochodził z rodzin
bardzo religijnej, a w zakładzie o
Jezuitów w Chyrowie uchodz
pod każdym względem za wzor
wego: był celującym uczniem
był z zamiłowania gorliwym Sod.
lisem.

Zarówno podczas studjów gi
mnazjalnych, jak i przez całe ży
cie ukochał on pracę, a zwłaszcz:
architekturę i rzeźbiarstwo.

Nie sztuka jednak była Jeg
ostatecznym celem. On był wpa
trzony w najwyższe ideały,
Bóg, Ojczyzna, Cnota. Oto co pi
sze do siostry Urszulanki: „
(Bóg) mi dał talent i to talent ol
PE na chwałę swego imieni

i odrodzenia sztuki religijnej. 2
zaś przytem będę bez centa, to
owszem, bo kpię sobie z tego, j
kpię również ze sławy. Niechby
Bóg dał tylko oddania zupełneś
w sztuce wzniosłych, wielki:
idei, a z wdzięcznością zgodzę s
na nędzę, niech nawet me imi
zaginie, bo cóż jednostka jest
wszechświecie, niechby tylko dzi
ła me przemawiały do widzów:
wzbudzając w nich miłość wszyst”
kiego, co opiewa potęgę i dobr

dłu

Jak z za chmur, purpura i zło
tem malowanych przy zachodzi
wyłania się jednak zawsze słcńc
tak poza wszystkie ukochania
umiłowania Wiwulskiego wyglą:
wszędzie Bóg i miłość ku Niemu.

Wiwulski wsławił się, jak Pol-
ska długa i szeroka pomnikie
grunwaldzkim, nie zaspokoiło to
jednak pragnień świętych artysty.
„Pomnik grunwaldzki“ — wyzna-
je — „uważam tylko za studjum,
a całem mojem marzeniem jest
wzniesienie wspaniałego pomnika
w Wilnie ku czci Serca Jezusowe”
go”.

Ale Bóg mu wykończyć tego
wspaniałego dzieła nie pozwolił |
przy pracy nad niem legł on futaj,
jak żołnierz na posterunku, a ścia”
ny tego jego umiłowanego kościo”
ła stały się jego mauzoleum. T
spoczywają jego kości — najdroż”
sze dla nas relikwje. Stąd promie”
niuje blask jego cnót i świetlanych.
przykładów.

Żył i umierał, jak święty.
nė—pierś swo-

ją na kule bolszewickie — za Oj-
czyznę. Przeziębił się na warcie,
bo cieplejszą odzież rozdał kole-
$om, dostał zapalenia płuc i po
10 łem gasnie zmarł.

i marł w piątek, w godzin
skonu Chrystusa, na rękac =)
o dozgonnego przyjaciela ks. Lu-
iańca, który go na śmierć przy-

gotował. i
Cały majątek, jaki zostawił po

sobie ten wielki artysta, to był
różaniec, obrazek Serca Jezuso-
wego, który stale nosił przy sobie,
kawałek czarnego chleba i aż 20
miedzianychkapiejok

Wśród  podniosłego nastroju
nastąpiło odsłonięcie pomnika, o-
bok ołtarza wielkiego. Jest to

płaskorzeźba, przedstawiająca po-
piersie genjalnego artysty. (s)

ta WNREKC"TYTYAPYRZAKEEOZUWOWNA oi

dzieciom przychodzącym — w miesiącach
zimowych. Staraniem ś. p. M. Ciundzie-
wickiej dzieci otrzymywał na Wielka-
noc — święcone, na Boże Narodzenie zaś
podarunki choinkowe, jak również roz-
Nano byly OE ubranka : obuwie.

rzeciętnie korzystało z obiadów
bezpłatnych 300 dzieci.

MA r. 1909 zmarła powołała do ży-
cia sekcję szycia ubrań dla dzieci —
uszyte ubrania i bielizna rczdawane
były dzieciom w ochronach i przytuł-
kach kuratorjum.

"WE r. 1911 ś. p. M. Ciundziewicka
obejmuje kierownictwo internatu dla
chłopców w murach po-Franciszkańskich.
Przygarnia młodzież, opuszczając: przy-
tułek dla padeje im. šw. Wincen-
tego a Paulo i roztacza nad nią troskli-
wą apjakcę, kształtującjej przyszł

r. 1909 EE edla
chłopców wRubleży, w pobliżu Landwa-
rawa. Przeciętnie korzystało ‹ kolonij
120 dzieci, spędzając czas przy pracy
w ogrodzie. Gimnastyka, gry e
i dalsze wycieczki grupami — wypełniały
pobyt.

W pracy swej, obejmującej cały sze-
reg różnorodnych zajęć G!ecznych,
š. p. M. Ciundziewicka potrafila zawsze
zachować pogodę i równowagę ducha,
budząc wśród otoczenia i najbliższych
współpracowników wielki zapał i zami-
łowanie w niesieniu pomocy najbiedniej-
szym.

Choć zdala od nas szlachetne to
serce bić przestało, jednak pamięć o tej
prawdziwej opiekunce ludzkości wiłeń-
skiej — trwać będzie długie lata.

Na zmarzniętą ow jej mogiły
niech spadną nasze gorące, łzy głę-
bokiego smutku, będące jednocześnie

azem wdzięczności całego Wilna, za
LabMašiotas, olą oddania prucę nad

Joli ludzkiej.

Nabożeństwo żałobne za duszę ś. p.
Marji Ciundziewickiej odbędzie się w dn.
14 stycznia r. b. w kościele św. Jakoba
i Filipaogodz. 9 m.30, na które za-
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KRONIKA.
Usunięcie uczniów—komunistów z gimna-

zjum litewskiego w Wilnie.
Już niejednokrotn'e pisaliśmy

w „Dzienniku Wileńskim* e nie-
zdrowych stosunkach, panujących
w gimnazjum  litewskiem im.
Wielkiego ks. Witolda.

Uczniowie tego gimnazjum
poddali się hasłam komunistycz-
nym i potworzyli szkelne jaczejki
komunistyczne.

SPRAWY MIEJSKIE.
—Układanie budżetu m. Wil-

na Na ostatnich budżetowych po-
siedzeniach Mag. poddano dyskusji
stronę dochodową nowego preli-
minarza budżetowego, przyczem
rozpatrzono wpływy z tytułu po-
datków komunalnych. Jak się do
wiadujemy Magistrat idzie obecnie
po linji dostosowania wymiaru po-
datków do możliwości finanso-
wych płatników. (a)
— Znowu aktualna jest sprawa

teatru miejskiego. Z dniem i lute-
$o upływa ostatni termin wypowie

dzenia umowy na dalsze prowa-
dzenie w Wilnie teatrów miejskich
rzez Związek Artystów Scen
olskich. Zgodnie z umową do

dnia 1 lutego jedna ze stron musi
uprzedzić stronę drugą, 0 ile nie
życzy dalszego przedłużenia umo-
wy Podług wszelkiego prawdo-
Podobieństwa, Magistrat umowy z
Z A. Z. S. P. nie odnowi.

Zaznaczyć jednak należy, że o
ile do dnia 1 lutego żaJna ze stron
nie zrobi w tym wzgledzie žad-
nych zastrzeżeń, umowa automa-
tycznie przedłuża się na dalsze 3
lata. (a)
— Lomba d uruchomiony

zostanie z dniem 1 marca.
Trwające ой diuższego czasu
prace organizacyjne nad uruche-
mieniem miejskiego lombardu
w murach po-Franciszkanskich
debiegają już końce. Lokal, w
którym mieścić się będzie lom-
bard, został  odremontewany.
Obecnie władze miejskie organi-
zują personel techniczny i admi-
nistracyjny.

Uruchomienie lombardu na-
stąpi z dniem I marca r. b a

SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— Wojewódzki Komisarz

spisowy podaje do wiadomości,
że wediug prowizorycznych, mo-
gących ulec przy ostatecznem

podliczaniu pewnym zmianom,
obliczeń, ludność zamieszkała w
poszczególnych powiatach woje-
wództwa wileńskiego, według wy-
ników drugiego powszechnego spi-
su ludności, wynosi: Pow. bra-
sławski—142727 osób. Pow. dzi-
śnieński—158231 osób. Pow. mo-
łodecki—92693 osób. Pow. osz-
miański— 104728 osób. Pow. po-
stawaki--99763 osób. Pow. šwię-
ciański—135984 osób. Pow. wi-
lejski—131763 osób. Pow. wil.-
trocki—212601 osób. ь

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Lotna koniroia lżby Skar-

bowej. Z dniem wczorajszym
rozpoczęła na terenie miasta swo-
je czynności lotna kontrola Izby
skarbowej celem _ stwierdzenia,
które z zakładów przemysłowo”
handłowych nie wykupiły jeszcze
patentów i świadectw na rok 1932.
W razie stwierdzenia jakichkol-
wiek bądź uchybień w tej spra
wie, opieszałi wiaściciele tych za-
kładów ulegną karom admini-
stracyjnym. (a)
— Sprawa opłat za ubezpiecze

nie od nieszczęśliwych wypadków
t zw. „wozaków*, W bardzo ży-
wo obchodzącej przemysł drzewny
sprawie opłat za ubezpieczenie od
nieszczęśliwych wypadków t. zw.
„wozaków”, czyli włościan z włas
nemi zaprzęgami zajętych przy wy
wożeniu drzewa z lasów — nastą-
pił ostatnio korzystny zwrot.

Jak wiadomo znanym wyro-
kiem Najwyższego Trybunału Ad-
ministracyjnego sprawa ta została
definitywnie załatwiona w myśl

Obećnie, jak się dowiadujemy
kierownictwo tegoż gimnazjum
ped presją kilku profesorów i w
obawie konsekwencji usunęło z
gimnazjum kilkunastu uczniów,
którzy na terenie gimnazjum
uprawiali komunizm.

Liczba usuniętych wynosi oko-
łe 20 uczniów. s

dezyderatów przemysłu drzewne-
go, to jest w tym sensie, że wo-
zacy nie są robotnikami w zrozu-
mieniu ustawy o ubezpieczeniu od
wypadków i wobec tego ubezpie-
czeniu nie podlegają.

Jednak nie zważając na to. Za-
kład Ubezpieczeń od Wypadków
we Lwowie za pośrednictwem
władz administracyjnych i ssmo-

rządowych ściągał od przedsię-
biorstw przemysłu drzewnego
składki za ubezpieczenie, przypa-
dające także od sum wypłaconych
wozakom, powołując się na to, iż
wniesienie odwołania nie wstrzy-
muje obowiązki opłaty.
W sprawie tej Izba Przemysło-

wo - Handlowa w Wilnie jeszcze
we wrześniu roku ubiegłego zwró-
ciła się do Ministerstwa Pracy i
Opieki Społecznej, wskazując na
ciężką sytuację, która wytwarza
się w związku z tą taktyką Zakła-
du — dla przemysłu drzewnego,
który i bez tego jest dotkliwie ob-
ciążony opłatami z tytułu ubezpie-
czeń społecznych.

Obecnie Izba otrzymała od Mi-
nisterstwa zawiadomienie, iż Za-
kładowi Ubezpieczeń od Wzypad-
ków we Lwowie zostało wydane
zarządzenie, by na indywidualne
wnioski zainteresowanych firm,
należności egzekwowane od firm
drzewnych zostały zmniejszone o
sumy opłat od wozaków, a to w
tych wypadkach, gdy przeciw nie-
prawomocnym jeszcze orzeczeniem
Zakładu zostały wniesione odwo-
łania do władz orzekających w to-
ku instancji w terminie ustawo-
wym.

Właściwie umotywowane proś-
by zainteresowanych firm, winny
być kierowane bezpośrednio do Za
kładu Ubezpieczeń od Wypadków
(Centrali lub oddziałów).

— Uwadze importerów. W
związku z wprowadzeniem zakazu
przywozu szeregu towarów, po-
cząwszy od dnia 1. I. 1932 r. (Roz-
porządzenie Rady Ministrów z dn.
21 grudnia 1931 r. Dz. U. R. P.
nr. 111/1931 poz. 865) i przyzna-
niem Ministerstwu Przemysłu i
Handlu prawa zwalniania od zaka-
zu apiana partyj towarów
— Izba Przemysłowo - Handlowa
w Wilnie podaje do wiadomości
zainteresowanych importerów, że
przyjmuje odnośne podania w try-
bie dotychczasowym za pośrednic-
twem organizacyj branżowych naj-
później do dn. 16 stycznia 1932 r.

Bliższych informacyj udziela
biuro Izby P. - H. w Wilnie (Tro-
cka 3) — dział obrotu towarowe-
go.

— Rękawiczki wileńskie na
rynkach zagranicznych. W ostat-
nich czasach znacznie wzrosła za-
potrzebowanie zagranicy na ręka-
wiczki wileńskie.

Ostatnio wpłynęły zamówienia
na większe transporty rękawiczek
z państw bałtyckich i skandynaw-
skich.
W miesiącu grudniu, z Wilna

wywieziono 150 tys. par rękawi-
czek zagranicę. Z transportu tego
zakupiła Anglja 30 tys. par ręka-
wiczek. Rękawiczki wileńskie
przez Łotwęprzedogtają się rów-
nież na teren Litwy, gdzie na tam-
tejszych rynkach cieszą cię znacz-
nym popytem. (a)

SPRAWY AKADEMICKIE.
—ę akademickie Koło Mu-

zyczne. Podaje się do wiadomo-
ści członków A. K. M., że w nie-
dzielę 17-go b. m. rozpoczną się

__BZIENNIK MILERSKI

próby w Ognisku Akademickim
(ul. Wielka 24).

Sekcja mandolinistów — 10-ta
min. 30—12-ta. Sekcja orkiestro-
wa—12 ta—14 ta.

SPRAWY SZKOLNE.
— „Swięty Mikołaj* w miej-

skiem przedsznoiu Nr. 1. W
dniu 11-go bm. dla dzieci przed-
szkola miejskiego Nr. 1 urządzo-
ny został w małęj sali miejskiej
długo oczekiwany „Swięty Miko-
łaj”. Dzieci uprzedzone o tem
przez swe ukocnane nauczycielki
panie: Cz. Osiecką i p. W. Bu-
szównę nauczyły się ślicznych
wierszyków, kolend i tańców,
przeplatanych i lustracją mu-
zyczną.

Uśmiechnięte buzie młodych
wykonawców, ich dziecinne gło-
siki i odtworzone przez nich role,
budziły coraz to nowe oklaski
wśród zebranych gości. Zwłasz-
cza „Kaziukoweczka* obok umo-
rusanego kominiarczyka cieszyła
się wielką sympatją. Taniec krasno-
ludków i śnieżek, bardzo staran-
nie opracowany krakowiak, de-
klamacja górala, chór pasterzy,
śpiew trzech króli, aniołów, po-
kaz gimnastyczny uczenic przed-
szkola i wreszcie żywy obraz wy-
pełnił program.

Po przedstawieniu, przy ja-
rzącej się świeczkami, ślicznej
choince, udekorowanej przez obie
panie własnoręcznemi zabawkami
—rozpoczęły się dziecięce gry.
Poczem nastąpiło rozdawnictwo
podarków, które wręczał „Święty
Mikołaj* przy ogólnej radości
obdarowywanych.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Kwartet Dubiskiej na

dzisiejszej Srodzie Literackiej
wykona następujące utwory: Tad.
Jareckiego — 3 kwartet op. 25;
J. Maklakiewicza — Tryptyk na
wiolonczelę i fort.; A. Honeggera
—Sonatinę na dwoje skrzypiec;
Zóltana Kodaly'ego—Serenadę na
dwoje skrzypiec i al'ówkę—oraz
K. Szymanowskiego—Burleskę z
| kwartetu. Komentarze wygłesi
p. St. Węsławski. Swietny zespół
tworzą: lrena Dubiska (l skrz.),
M. Fliederbaum (Il skrz)M. Sza-
leski (alt.) i Z Adamska (wioloncz.)
Wieczór urządza Zw. Literatów
wraz z Pol. Tow. Muzyki Wspol-
czesnej. Goście i muzykalna
młodzież mile widziani. Początek
o godz. 8.30 wiecz. w sledzibie
Zw. Literatów, Ostrobramska 9.
— Wileńskie Towarzystwo

Filozeficzne. Na posiedzeniu na-
ukowem, które odbędzie się we
czwartek dnia 14 stycznia br.
o godzinie 8 wiecz. w Seminar-
jum filozoficznem Uniwersytetu,
prof. dr. Tadeusz Czeżowski przed-
stawi komunikaty: 1) Projekty or-
ganizacji VIII Międzynarodowego.
Kongresu Filozoficznego w Pra-
dze. 2) W sprawie klasyfikacji
uczuć. Wstęp dla członków To-
warzystwa i wprowadzonych gości.
— Posiedzenie Wileńskiego

Tow. Lekarskiego odbędzie się
dziś o g. 8 w wsali własnej przy
ulicy Zamkowej Nr. 24. Na po-
rządku dziennym: 1. Prof. Dr. K.
Opoczyński: Najnowsze poglądy
na istotę raka.

— Ze Związku Pań Domu.
Dnia 15 b. m. o godz. 19ej w
Sali gimnazjum Lelewela odbę:
dzie się 3 Zebranie Związku Pań
Domu.

Program następujący:
Część | Odczyt p. t..„Współ-

czesne mieszkanie" wygłosi pro-
fesor  Cezarja Ehrenkreutzowa.
2) Odczyt p. t. „Najważniejsze
zagadnienie chwili obecnej". Wy-
głosi prof. Mieczysław Limanowski.

Część ll-ga 1) Dyskusje 2) U-
dzielanie porad przez poszcze”
gólne sekcje.

ODCZYTY.

— Z Tew. Techników. Dnia
13 stycznia r.b. o godz. 8 w sali
Stowarzyszenia Techników Pol-
skieh w Wilnie (Wileńska 33) inż.
Władysław Adolph wygłosi odczyt
na temat: „Kryzys współczesny
a sprawy społeczne”.

Wstęp wolny i bezpłatny.

 

Pokłosie radosnej twórczości.
Samobójstwa i bezrobocie. —'

Samobójstwo ziemianina,

Od kilku dni miasto nasze żyje
pod wrażeniem następującego, tra-
gicznego wypadku:

W. dniu 8 bież. mies. w godzinach
rannych służba hotelu „Venecja” przy ul.
Kolejowej została zaałarmowana. iż przy-
były onegdaj do hotelu ziemianin z Woł-
kowyskiego powiatu Stefan Chodakowski
odebrał sobie życie przez powieszenie
się, W istocie gdy wyłamano drzwi po-
koju, zajętego przez Chodakowskiego,
znaleziono już tylko zimne wiszące
zwłoki. js

Powiadomione władze śledcze nie-
zwłocznie PONY na miejsce wypadku.
Również rzybyła komisja  śledczo-
lekarska. Jak zdołano ustalić Choda-
kowski był niegdyś bardzo zamożnym
ziemianinem, posiadał znaczny obszar
ziemski, jednak wskutek ostatniego kry-
zysu znacznie się zadłużył, Posiadłości
jego wierzyciele wystawili na licytację.
Przed kilku dniami zlicytowano Choda-
kowskiemu ostatni folwark, wskutek cze-
Ann jego został „na bruku”.

ygnębiony tem Chodakowski opuścił
rodzinne strony i przybył do ilna,
gdzie miał załatwić kilka spraw pie-
niężnych. Spotkawszy się wszędzie z od-
mową, postanowił odebrać sobie życie.

Zwłoki Chodakowskiego przewiezio-
no dokostnicy szpitala św. Jakóba.

Opisujemy powyższe wydarze-
nie szczegółowo dlatego, iż nie
jest to wypadek odosobniony. bo,
niestety, samobójstwa z powodu
ruiny materjalnej należą dziś do
zjawisk niemal codziennych.

Co gorsza, epidcmja samo-
bójstw rozszerza się i dostaje się
do środowiska, w którem dotych-
czas bodaj nie była znaną.

Samobójstwa włościan.

Przedewszystkiem w ostatnich
czasach coraz częściej notujemy
wypadki samobójstw wśród wło-
ścian, drobnych kupców i rze-
mieślników, a przedewszyskiem
wśród bezrobotnych robotników.

Tak naprzykład w grudniu na
terenie woj. Wileńskiego zanoto-
wano śród włościan i robotników
17 wypadków samobójstw, z któ-
rych aż 9 śmiertelnych.
W styczniu mieliśmy już 6 wy-

padków zamachów samobójczych.
Mianowicie mieszkaniec  fol-

warku Falewicze gm. kobylnickiej
Dominik Szuścicki wystrzałem z
karabinu odebrał sobie życie. Po-
wodem tego tragicznego kroku by-
ły ciężkie warunki i niemożliwość
opłacenia długów, zaciągniętych
na podniesienie rolnictwa. Marjap
Szubartow, mieszkaniec wsi Łuka-
sińce gm. kozłowskiej odebrał so-
bie życie przez powieszenie się.
Powód — sytuacja bez wyjścia wo-
bec nagromadzonych długów i za-
CE weksli. Adam

aniewicz, sklepikarz w osadzie
Tomaszewicze gm.  jaźnieńskiej
poderznął sobie gardło nożem ku-
chennym i po godzinie w strasz-
nych męczarniach zmarł. Powód
— upadłość handlu i niewypłacal-
ność. Bezrobotny Jan Kuklik, mie-
szkaniec wsi Bernartowo gm. sto-
bódzkiej z zamiarem samobójczym

: RÓŻNE.
— Wyjaśnienie. W zwią:ku

z notatką, która ukazała się w
numerze wczorajszym naszego
pisma p t. „Nadużycia przy spi-
sie ludności”, wyj»śniamy, iż no-
tatka ta nie dotyczy osoby p.
Michała Bożerianowa, aplikanta
sądowego, zamieszkałege przy
zaułku Montwillawskim 19 m. 1.
— Podziękowanie. Ośrodek Zdro-

wia niniejszem uprzejmie dziękuj» firmie
„Philips“ za wyŁożyczenie bez rtere-
sowne aparatu radjowego, oraz firmie
„Żejmo”* za wypożyczenie lampek na
chommkę dla biednych dzieci.
— Podziękowanie. W imieni" wy-

chowanków Wil. T-wa Opieki nad
Dziećmi składam serdeczne „Bóg zapłać”
Rodzinie Radjowe;, za ofiarowanie i
zmontowanie radja z głośnikiem w
Schronisku Towarzystwa.

Jadwiga Brensztejnowa,
Kierowniczka i członek Zarządu.

TEATR, MUZYKA I SZTUKA.
— Teatr Miejski w Lutni - dzisiej-

sza premjera „Hulla di Bulla“ Dziś o
godz 8 wiecz. odbędzie się premjera do-
skonałej farsy Arnolda i Bacha „Hulla
di Bulla“, w opracowaniu reżyserskiem
oraz 2 udziałem Karola Wyrwicza-
Wichrowskiego.

Jutro i dni następnych Hulla di
Bule".
— Teatr Miejski na Pohulance Dziś

o godz. 8 wiecz. ujrzymy świetną ko-
medję B. Franka „Burza w szklance
wody” w reżyserji dyr. M. Szpakiewicza.

Jutro i dni następnych „Burza w
szklance wody”. į
— Gościnne tępy Teatru Miej-

skiego z Grodna w Teatrze na Pohulan-
ce. W nadchodzącą sobotę i w niedzielę
odbędą się w Teatrze na Pohilance ffo-
ścinne występy Teatru Miei:kiego z
Grodna. W interpretacji artystów Te-
atru Grodzieńskiego ukażą się następu-
jące sztuki: „Rywale” Andersona i Stal-
lingsa oraz „Dziewczę z Chin" M. Len-

gyel'a. Afisz zapowiada na sobotę wie-
czór i niedzielę popołudniu „Rywali
w przerėbce Jerzego Kossowskiego.
Wszystkie znižki wažne.

POLSKIE RADJO WILNO.
Środa, dnia 13 stycznia 1932 r.

11.58. Sygnał czasu.
14.10. Progr. dzienny.
14.15. Muzyka z płyt.
15.15. Kom. z Warsz. :
15.25. „Mała skrzyneczka — listy

dzieci omówi Cioc.a Hala.
15.45. Koncert dla młodzieży (płyty)
16.15. Kom. sportowy z Warsz.
16.20. „Kamień mądrości” — odczyt

z Warsz. wygł. dr. H. Palmbach. ‚
16.40. Codzienny odcinek  powie-

ściowy.
16.55. Lekcja angielskiego z Warsz.
17.10. „U wrót przyszłości” — od-

czyt z Warsz. wypl. I Burdecki.
17.35. Koncert z Warsz.
19.00. - „Przegląd prasy litewskiej” —

w opr. Marjana Beiiermanna.
19.15. Muzyka z płyt Millėcker —

„Student żebrak”. :
19.20. „S. F. L. L.“ (orfanizacja

studentów państw ZE Litwa, Ło-
twa, Estonja i Firlandja) — telj. wygł.
Henryk Zabielski.

19.35, Progr. na czwartek i rozm.
19.45. Pras. dzien. radj. z Warsz.
20.00. „Czy opera naprawdę się

przeżyła?” — feljeton muzyczny z War-
szawy wygł. M. Gliński.

20.15, Muz. lekka z Warsz
21.35. Kwadr. liter. z Warsz.
21.50. Koncert kameralny z Warsz.

22.35. Kom. z Warsz.
22.45. Muzyka z płyt. 1 Offen-

bach —— Uwert. z op. „Orfeusz w piekle".
2. Strauss O. — Wale z op. „Czar walca”.
3. Strauss J. — Aria, NS

23.00. Muz. tan. z Warsz.

Z ZA KOTAR STUDJO
Ruch akademicki zagranicą.

W. feljetonie pod isj m tytu-
łem: „S. Ė L. L. p. Henryk Zabielski
opowie dzisiaj o godz. 19,20 o celach
i działalności Związku Studentów Państw
Bałtyckich, w którym zrzeszeni +ą przed-
stawiciele młodzieży akademickiej Ło-
twy, Litwy, Estonji i Finlandji

Koncert kameralny z Warszawy.

Warszawski kwartet smyczkowy (Ka-
miński, Tursch, Gornowski i Neuteich),
jeden z najlepszych polskich zespołów
kameralnych, wykona w środę wieczo-
rem ostatni kwariet F-dur Mozarta i
młodzieńczy kwartet Es-dur Mendel-
sohna. Będzie to ciekawe zestawienie —
ostatniego dzieła wielkiego klasyka i
dzieła początkującego  pseudoklasvka.
(Godz. 21,50.)

WYPADKI.
— Pożar w walizek Ka-

cenelenbogena przy ul. Wileńskiej. W
nocy z 11 na 12 b. m. w sklepie walizek
i galanterji skórzenej Kacenelenbogena,
a ul. Wileńskiej 28 wybuchł pożar.
anim zdołano zealarmować straż po-

żarną, cały już sklep stał w płomieniach.
Po przybyciu straży ogniowej niezwłocz-
nie przystąpiono do lokalizacji ognia.
Wyłamano okna stawowe, gdyż do
wnętrza nie można było się dostać. Po
dwugodzinnej uciążliwej akcji ratunko-
wej pożar ugaszono. Pastwa płomieni
padło mnóstwo walizek, torebek, książek
skórzanych, pugilaresów i t. p. wartości
około 10 tys. złotych.
— Pożar straganu na placu Łukis-

kim. Wczoraj w godzinach popołudnio-
wych wybuchł pożar w jednym ze stra-
pelių znajdujących się na placu Łu-
iskim. Z powodu nieostrożnego obcho-

dzenia się z ogniem zapaliły się puste
paki, znajdujące się wewnątrz straganu.

Wiezwana straż ogniowa ogień uga-
Straty nieznaczne. s
— 250 pożarów w ciągu 1931 r. Od

1 stycznia do 31 grudnia 1931 roku zda-
rzyło się na terenie miasta Wilna i
przedmieść 250 pożarów. (s!

OFIARY, |;
złożone w Administracji „Dziennika Wi-

leńskiego”.
Dla* najbiedniejszych m. Wilna Za-

paśnikowa zł. 1 gr. 50.
Zamiast wieńca na grób $. p. ppłk.

Bolesława Cierpickiego — Raszke zł.
15— dla „bez dachu”.

Bezimiennie zt. 5—.
Urzędnicy Urzędu Pocztowego w Mi-

chaliszkach dla Juckiej z 8-giem dzieci
zł. 2—.

siła

usiłował utopić się w jeziorze Ha-
linka, Dzięki natychmiastowej
akcji ratunkowej niedoszłego sa-
mobójcę zdołano uratować. Wi-
told Ludwiczonek ze wsi Oziembły
gm. derewnickiej, wobec zlicyto-
wania mu gospodarstwa, usiłował
pozełnić samobójstwo przez wypi-
cie większej dozy spirytusu ska-
żonego. Ludwiczonka w stanie
ciężkim umieszczono w szp'talu.
Platow T. (Wilno, Zacisze 1), bę-
dąc od dłuższego czasu bez pracy
i żyjąc w skrajnej nędzy, postano-
wił popełnić samobójstwo. Wczo-
raj Platow powiesił się w mieszka-
niu  Domownicy jednak odcięli
sznur i zdołali go uratować.

Bezrobocie wzrasta.

Jak już zaznaczyliśmy, nrzy-
czyn samobójstw szukać należy
w riężkiem przesileniu gospodar-
czem, które dziś gnębi wszystkie
warstwy i wszystkie stany.

Wzrostem bezrobocia tłomaczy
się wielka ilość samobójstw wśród
robotników.

Niestety, pod tym względem
lepszych widoków na najbliższą
przyszłość nie mamy.

Z nadejściem zimy ilość rąk
bez pracy wzrosła.

Właśnie ostatnio, wobec nasta-
nia mrozów przerwano roboty
przy budowie kolei Woropajewo—
Druja. Zwolnionych zostało na
okres zimowy 385 robotników,
którzy powiększyli zastępy bez-
robotnych w Wileńszczyźnie do
5800 osób.

Pomoc samorządów.

Wprawdzie istnieje u nas po-
moc dla bezrobotnych, ale jest to
kropla w morzu.

Duży wysiłek robią samorządy.
Tak np. Magistrat m Wilna mie-
sięcznie wydatkuje 10.000 złotych
na akcję zatrudniania bezrobot-
nych, mniejwięcej drugie tyle
udziela w formie dotacji Minister-
stwo Pracy i Opieki Społecznej.
Z kredytów tych na robotach
miejskich Magistrat zatrudnia ogó-
łem 200 robotników.
A więc wydatek dla miasta

stosunkowo znaczny, aczkolwiek
ilość osób korzystających z tych
zasiłków stosunkowo nieznaczna.

Zresztą wszelkie zasiłki są tyl-
ko powierzchownem lekarstwem,
łagodzącem jedynie lecz nie le-
czącem gruntownie choroby.

Sala do wynajęcia
na bale odczyty i zebrania,
Orzeszkowej 11.—Telef. 1561
od 11—3 i od 6—8 wiecz.

7е świata.
Młodzież arabska organizuje

samoobronę.

Pisma żydowskie zamieszczają
alarmujące wiadomości z Palesty-
ny o wzroście ruchu antysemickie-
go.

W Jaffie został zamknięty do-
roczny zjazd palestyńskiego zwią-
zku młodzieży muzulmańskiej.
Zjazd uchwalił rezolucję, która m.
in. stwierdza, że „cały kraj jest
święty i arabski. Każdy Arab, któ
ry sprzedaje żydom role lub po-
średniczy w podobnej tranzakcji,
popełnia — przestępstwo, dla któ-
rego niema przebaczenia. W innej
rezolucji zjazd wzywa ludność a-
rabską w Palestynie do bojkotowa
nia wszelkich importowanych z za
granicy towarów jak również
przedsiębiorstw palestyńskich, na
czele których stoją cudzoziemcy
lub Żydzi. Wreszcie w jednej z re-
zolucji Arabowie wzywani są do
boikotowania żydów w dziedzinie
politycznej społecznej i gospodar-
czej.
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Z dziejów oręża
polskiego na Syberji

_ W dniu 10 stycznia b. r. upły-
nęła dwunasta rocznica tragiczne-
$o losu oddziałów Wojska Pol-
skiego na Syberji. Tego dnia 1920
roku nastąpiła kapitulacja S-ej
Dywizji Syberyjskiej, wchodzącej
w skład armji gen. Hallera. Dzień
ten wywarł wstrząsające wrażenie
na wielu tysiącach żołnierzy pol-
skich, pozostawionych na pastwę
losu wśród tajg syberyjskich.

Ciężki ten los, wielu rannych i
chorych z odmrożeń i na choroby
zakaźne pozostanie na długo w
Be tych tulaczy-sybirakėw,
tórym po tylu wysiłkach udało

się o: do ziemi ojczystej.
ierwszy związek polskiej or-

ganizacji wojskowo - politycznej
powstał w Samarze dnia 23 czerw
za 1918 r. pod nazwą .,Polski Ko-
mitet Rewolucyjny . o Wolnośt i
Zjednoczenie Polski“. Założycie-
lami tego komitetu byli: inż, Sa-
dowski, Bandrowski, Klimondra i
Rakowski.

Od tej chwili rozpoczęła się
organizacja wojska polskiego przy
licznie zgłaszających się żołnie-
rzach-ochotnikach.
Do punktów zbornych zgłaszali

się Pilkos: jeńcy armji niemiec-

kiej i austrjackiej, byli żołnierze
armji rosyjskiej, wygnańcy z Pol-
ski i żołnierze rozbrojonego kor-
pusu wschodniego gen. Dowbor-
Muśnickiego i gen. Żeligowskiego.

Z tych ochotników powstała w
pierwszych dniach lipca 1918 r. w
m. Samarze 1-sza kompanja 1-go
pułku strzelców polskich im. Ta-
deusza Kościuszki i wyjechała do
m. Ufy, gdzie rozpoczęła się dal-
sza organizacja zbrojnych oddzia-
łów polskich.

Jednocześnie przy armji gen.
Gryszyn-Ałmazowa, powstał Le-
£jon Polski. Z Legjonu tego utwo-
rzył się „Tymczasowy Polski Ko-
mitet Wojenny”. Ё

Wymienione organizacje, wraz
z powstałą w tymże czasie w Ir-
kucku „Polską Ligą Wojenną Wal-
ki Czynnej”, połączyły się w lipcu
1918 r. na zjezdzie w Omsku w
jedną organizację pod nazwą „Pol-
ski Komitet Wojenny”. Dało to
początek wojsku polskiemu we
Wschodniej Rosji i na Syberii.

Zorganizowane na prędce woj-
sko polskie, złożone z tak różnego
elementu, zmuszone było już w
pierwszych dniach po sformowa-
niu się wyruszyć do boju ze wzgię
du na przejście do akcji zaczepnej
oddziałów wojsk sowieckich.

Jednolitą organizację wojsku

miał nadać przybyły do Ufy z roz-
kazu gen. Józefa Hallera na sta-
nowisko dowódcy wojsk polskich
we wschodniej Rosji i na Syberji,
major a niebawem. pułkownik
Czuma.

Miejscem postoju wojska pol-
skiego we wschodniej Rosji było
początkowo m. Bugurusłan na
wschód od Samary.

Wobec jednak znacznego na-
poru bolszewików, oddziały pol-
skie wystąpiły do walki. Na czele
tych oddziałów stanął podpułk.
Rumsza. Wojsko polskie stoczyło
szereg zaciętychbojów z boisze-
wikami. Szczególnie na uwagę za-
sługują — bój w rejonie wsi Mi-
kołajewka i Jumatbaszewo, zdo-
bycie miasta Bebelej, oraz walk w
kierunku wsi Znamienskoje-Kon-
stantynówka.

Beznadziejne jednak taktyczne
położenie frontu, po stoczeniu je-
szeze szeregu bojów, oddziały pol-
skie przeszły do rezerwy, wyru-
szając do m. Nowo-Mikołajewska
w centrum Syberji, gdzie skupiła
się cała dywizja.

Wzajemny stosunek olicerėw
i szeregowych w przebytych wal-
kach i trudach jowych, oraz
wspólna idea wyrobiły karność i
brawurę oddziałów bojowych,
pewnych w każdej sytuacji.

W skład wojska polskiego na
Syberji wchodziły następujące
jednostki: 1-szy pułk strzelców
im. Tadeusza Kościuszki, dowódcą

którego był płk. Bołdak; 2-gi pułk
strzelców — ppłk. Kadlec, 3-ci
pułk strzelców — ppłk. Kogut-
nicki; bataljon kadrowy — ppłk.
Dunin-Brzeziński, bataljon sztur-
mowy — kpt. Dojan-Surówka-Mi-
szewski, 1-szy pułk ułanów — płk.
Piekarski, 5-ty pułk artylerji —
płk. Skirgiełło-Jacewicz, bataljon
inżynieryjny — kpt. Świerszczew-
ski. Liczbę wojska polskiego na
Syberji określano na 12.000 żołnie
rza. Dowódcą dywizji był =
Rumsza, szefem sztabu mjr.*Chlu-
siewicz.

Wyszkolenie i organizację w
oddziałach piechoty oparto na
wzorach legjonowych. Zaopatrze-
nie oddziałów uskuteczniano po-
czątkowo przez Misję Francuską,
później samodzielnie w Japonii i
Chinach.

Potężny napór bolszewików
rzełamał front. Wojska admirałae
KORKA zaczęły chylić się ku
upadkowi dzięki zdradzie i kom-
pletnemu brakowi odwodów, oraz
ogólnej niechęci do rządów dykta-
tora. Oddziały polskie musiały
wyruszyć w pole celem zwalcza-
nia bolszewickich partyzantów.

Dowództwo nad wszystkiemi
wojskami koalicji sprawował fran-
cuski gen. Janin.

Wojska polskie zorganizowały
szereg wypraw jak Urmańska, na
rawy brzeg rzeki Obi i stepy
ułundyjskie. W dziejach oręża

polskiego krwawemi zgłoskami
zapisały się nazwy miejscowości
gdzie walczył żołnierz polski: Ka-
mień, Bystroczynskoje, Wierch-
Krasnojarski.

Po tych rawach nastąpiły
ciężkie dni odwrotu. Na rozkaz
generała Janin'a dywizja polska
osłaniała odwrót _ wszystkich
wojsk. Ewakuacja odbywała się w
warunkach niezmiernie ciężkich,
wzdłuż wielkiej magistrali sybe-
ryjskiej. Palono w parowozach słu-
pami telegraficznemi. Wodę wy-
tapiano ze śniegu.

W czasie odwrotu oddziały
staczały zacięte boje z bolszewi-
kami, szczególnie na*st. kolejowej
Tajga. O rozmiarach tej walki
można sądzić chociażby z tego,
że straty poniesione przez 35-tą
dywizję sowiecką wynosiły około
2000 zabitych i rannych, zaś stra-

. ty wojska polskiego — do 200 za-
bitych i rannych.

Przed pociągami polskiemi po-
suwały się wolno eszelony czeskie
które w wysokim stopniu utrud-

niały odwrót. Położenie całej dy-
wizji stawało się coraz krytycz-
niejsze, wyczepywać się poczęły
siły żołnierza polskiego w ciąg-
ch walkach, znojach, głodzie i

chłodzie.
Gdy 7 stycznia 1920 r. czoło

transportów polskich wśród naj-
cięższych warunków dojechało do
stacji Klukwiennaja, zmuszone by-
ło stanąć wobec zupełnego zata-
rasowania torów kolejowych przez
transporty czeskie. Dalsze posu-
wanie się było niemożliwe.

Oddziałom została odebrana
ostatnia nadzieja powrotu do kra-
ju z bronią w ręku. Dnia 10 stycz-
nia 1920 r. 5-ta Dywizja Syberyj-
ska otoczona zewsząd przez bol-
szewików kapitulowała składając
broń.

Oficerowie i szeregowi inter-
nowani zostali w obozach i tylko
nieliczna garstka przedarła się
wśród największych trudów na da-
leki wschód do północnej Man-
dżurji skąd morzem do Polski.

Czyny Wojska Polskiego na
Syberji bezwzględnie posiadają
cechę tragizmu, jednak stanowią
one w dziejach walki o niepodleg-
łość Polski chlubną kartę.

Inż. W. Pieslak.

 



 

Z KRAJU.
Szaleniec morduje matkę i brata.
Obława przy udziale policji za zbiegłym furjatem.

Umysłowo chory Jan Górka,
mieszkaniec wsi Cejkinie, gm.
Łoździeje w przystępie silnego
ataku szału porwał widły i przebił
niemi matkę Jadwigę, która po
kilku minutach nie odzyskawszy
przytomności zmarła. Po doko-
naniu tej ohydnej zbrodni, szale-
niec usiłował wybiec na dziedzi-
niec, lecz został zatrzymany przez
brata Dominika. Szaleniec z furją
rzucił się na brata i widłami
ugodził go w głowę. Zalany krwią
Dominik Górka wypadł na po-
dwórze i począł wzywać pomocy.
W trakcie tego szaleniec ponowie

uderzył widłami w głowę brata
przebijając mu czaszkę. Na krzyk
mordowanego Dominika zbiegło
się kilku włościan, którzy rzucili
się na szaleńca z zamiarem roz-
brojenia go, lecz ten z nadludzką
wprost siłą powalił na ziemię
kilka osób ©eraz zranił ciężko
dwóch parobków, a następnie
niezatrzymany przez nikogo zbiegł
do lasu. Powiadomiono policję,
która wspólnie z żołnierzami
KOP. zarządziła na szaleńca obła-
wę. Wynik tej obławy nie jest
dotychczas znany. a

Tajne gorzelnictwo znowu wzrasta.

W ostatnim czasie inspektor
kontroli skarbowej A. Ciechano-
wicz przy współudziale organów
bezpieczeństwa publicznego wy-
krył na terenie powiatu lidzkiego
i po części wołożyńskiego trzy
tajne gorzelnie, wyrabiające sa-
mogonkę w większej ilości dla
wiejskiej ludności. Podczas  li-
kwidowania jednej z wyżej wy-
mienionych gorzelni we wsi
Rembkowszczyźnie pow. lidzkiego
kilku pijanych wieśniaków stawiło

Znowu samobójstwo rolnika.
Mieszkaniec wsi Gienuńce gm.

olkienickiej Michał Ziminowicz
wystrzałem z dubeltówki w skroń
odebrał sobie życie. Powodem
tego rozpaczliwego kroku była
ciężka sytuacja  materjalna i
znaczne zadłużenie gospodarstwa.
Ziminowicz był wzorowym rolni-
kiem i cieszył się ogólną sympatją
sąsiadów włościan. a

Żywcem zjedzony przez wilki.
W dniu 10 bm. w lesie w po-

bliżu wsi Harnieńce gm. dziśnień-
skiej znaleziono ogryzione zwłoki
mieszkańca sąsiedniej wsi Osipo-
wiczowo Edwarda Łukaszewicza,

opór. Dopiero zagrożenie przez
komendanta Posterunku P. P. w
lwju i przodownika Fitę użycia
broni zmusiło wieśniaków do ka-
pitulacjj przed władzami. Go
rzelnie w Wiksznianach pow. wo-
łożyńskiego i Krzyżówce pew.
lidzkiego ziikwidowano bez opo-
ru. Jednego z pędzących samo-
gonkę, jako poszukiwanego przez
sądy, osadzono w więzieniu lidz
kiem.

który jak zdołano ustalić, wra-
cając z gościny był w stanie
nietrzeźwym i w drodze usnął.
W czasie snu został napadnięty
przez wilki, które przegryzły krtań
a następnie ogryzły całe ciało. a

Rozruchy bezrobotnych
w Lidzie.

Bezrobotni w liczbie około
150 urządzili awanturę w lokalu
magistratu, uniemożliwiając nor-
malny tok pracy. Wezwana przez
burmistrza policja przywróciła po
rządek, odprowadzając kilku agi-
tatorów do komisarjatu celem
pociągnięcia ich do odpowie
dzialności.

L Białorusi sowieckiej.
Wysiedlenie ludności pelskiej z pasa

pogranicznego w Mińszczyźnie.
Przed kilku dniami z pogra-

nicznych miejscowości w rejonie
Zasławia z rozporządzenia władz
mińskich usunięto przeszło. 2000
mieszkańców, których wysłane
do okręgu połockiego i witeb-
skiego. Zesłani pochodzą prze-
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Magistrat m. Wilna podaje
wiadomości, ze dn. 15 i 18 stycznia r b.
11 rano w domu 16-a przy ul. Szeptyckiego —
odbędzia się sprzedaż z licytacji 3-ch eutobusów

‚ f-my „Chewrolet', oszacowenych 1500 zł, należą-
Grynsztejna minimo

Akuszerki || ZGUBY.
ATAVRS "TAEWEAR TEO ADA o

wekslami zna-
MARJA LAKNEROWA Iezlono. Vlašciciel poju- | PRACA
przyjmeje od godz. 9 do OC i ;

4 t 7 m. 5. kosztów egłoszenia mo-
M WZP69 że odebrać w sklepie нна

materjałów piśmien ych
Hajel ul. Hetmańsk- 3

cych do p p.: Hryniewskiego Al,
1 Szczepieja, Przygalińskiego |
na pokrycie zaległości podatkowycb.

27—0 o

19—0 o Stały Pewny
Poszukujemy kilku intel. panów (pań)

bezkonkurencyjnego artykułu,
albowiem każdy dom polski nabywa.
Zgłoszenia osobiste w dniu 13 i 14

dla

b. m. od g. 9—11.

Mickiewicza 28—3.

Dziśl Najnowszy 160 prec. przebój dźwięko-
Film najnowszej produkcji Paramountu

wystawie i wspaniałych metywach śpiewnych. Akcja filmu odbywa się w Hiszpanii
wy „Foxa* i rysunkowy Flejszera. Początek o gedz. 4, 6, 8 i 10,37, w dnie świąt e g 2. Na 1 seans ceny zniżone.

Paszkiewicza,

Magistrat.

 

rytysr-— Konjnnktura  Zarobok

ważnie z rodzin narodowości po|-
skiej, co do których władze so-
wieckie miały wątpliwości, czy
są lejalnymi obywatelami. N:
miejsce wysiedlonych  zostarą
osadzeni b. wojskowi komuniści
z Rosji centralnej. a

Nieodwołalnie tylko dziś I jutro! Najpiękniej
sze 100 proc. dź»iękowe arcydzieło p. t:

Roda | Viasta Burjan. (Rozmowy I śpiew:
nych artystów Warszawskich z „Bandy“

o godz. E uznane za

AKUSZERKA

AKUSZERKA
ŚMIAŁOWSKA

przeprowadziła się.
Zamkowa 3 m. 3 — Tam-

oprawia cerę

šry, 

J. S. FLETCHER,

СОМЕadwóch nazwiskach
(The Mazarofi Murder).

POWIEŚĆ.
Przekład autoryzowany z angielskiego.

— Po figurze, ruchach i profilu — odparł Eccles-
hare. — Wtedy nie miałem wątpliwości, co do jej
identyczności i teraz nie mam. Zaraz po strzale prze-
szła koło nas kobieta i tą kobietą była pani Elphin-
stone.

— Dlaczego pan zachował milczenie?

— Na drugi dzień rano zastanowiłem się nad
tym epizodem i postanowiłem milczeć — odpowie-
dział doktór. — Parslave naturalnie wyjechał.
nie chciałem denuncjować kobiety. I zresztą uważa-
łem, że mogła być w porządku.

— W porządku! — wykrzyknął Crole. — Co

pan — —

53)
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Sprzedaję na raty | odnajmuje nia się.
Kijowska4. Abelow.
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że gabinet kosmetyczny i „L Aa. oji. oszukuje posad ko- Uczeń w bardzociężkich
: „ ‚ usuwa PKU—Wilno na imię Paw- r kę dzieć :

rodawki, kurzajki i wą- ła Rynkiewicza, zam. przy Umie

LDLIENNiK WiLENSKI

„Święta Bożego Narodzenia
w «raju bolszewickim».

Bolszewicki szał antyreligijny
wybuchnął z siłą jakoby zdwojo-
ną w okresie świąt Bożego Naro-
dzenia. To naprzykład, co się dzia
ło w samej Moskwie przekiacza
wręcz granice najdzikszej fantazji.
W nielicznych otwartych jesz-

czę kościołach w różnych mia-
stach sowieckich nie radość pano-
wała jasna w wilję i pierwsze świę
to, lecz żałoba. Przy ograbionych
z wszystkiego ołtarzach odprawia-
ły się msze pokutne, a w mrokach
nieoświetlonych naw zarysowywa-
ły się gromadki wiernych, którzy
pełni lęku i chyłkiem przekradali
się do świątyni. Żałoba odnosiła
się do dnia 5 grudnia zeszłego ro-
ku, kiedy to dyktator Stalin wy-
sadzić kazał w powietrze wspania
łą katedrę Zbawiciela największą
świętość Moskwy.

A jednocześnie na ulicach roz-
$rywały się przez całą noc z 24 na
25 sceny niesamowite, poprostu
piekielne. Sfory szatanów — zda
się — wydostały się na ulice
Moskwy, by urządzać orgje pocho-
dów karnawałowych, zwróconych
przeciwko Chrystusowi i religji.
Jakiś młody komunista, w przebra
niu i charakteryzacji papieża Piu-
sa XI. zataczając się, z pianą na u-
stach ryczał bez przerwy: „Jam
jest papież rzymski i na śniadanie
piję tylko krew robotnika!”, Na
rzęsiście oświetlonych ślizgawkach
młodzi bezbożnicy obojej płci z
dzikiemi wrzaskami i plugawemi
wyzwiskami harcowali z chochoła
mi, mającemi wyobrażać Boga Oj-
ca, Ducha św., Chrystusa, dwuna-
stu apostołów i Najśw. Pannę.
A otaczała ich rozwydrzona tłusz-
cza, rycząc najplugawsze piosenki
ulicznic. To znowu ciągnie ulicami
Moskwy coś w rodzaju tłumnej pro
cesji. Pod wysokim baldachimem
niosą duże szklane pudła z koń-
skim nawozem i gnatami baranie-
mi. Heroldowie przy dźwiękach
fanfar i łoskocie bębnów obwiesz-
czają, pijackim głosem, že to „re-
likwje świętych” z klasztoru pie-
czarskiego w Kijowie! Na placach,

* м salach domów robotniczych, w
teatrach i kinach specjalni agita-
torzy, członkowie „wojujących bez
božnikėw“ wyglaszali bez przerwy
bluźniercze mowy propagandowe.
W kinach zaś wyświetlano do
godz. 3 nad ranem, bezwsiydne i.
bluźniercze filmy, wyszydzające
żywot Chrystusa i instytucję Ko-
ścioła. Taka była noc Bożego Na-
rodzenia...
W miejsce zbankrutowanego

pieciodniowego tygodnia wprowa-
dzono niedawno w Sowietach ty-
dzień sześciodniowy. I dzięki te-
mu złożyło się, że właśnie ów szó-
sty dzień, świąteczny, przypadł
właśnie na 24 grudnia. Wobec te-

Od peniedziałku 11 stycznia 193? r. godz. 4, 6, 8 i 10. z żyela marynarzy ginących ra dnie
George O'Brien w emocjonującym filmie «Zwycięstwo»

wojny. Koncertowa orkiestra pod batutą M. Salnickiego. Ceny miejsc: balkon 30 gr. parter 60 gr. Kasa схуг-
na od g. 3,30 do 10 w.

morza! Flota morska na usług"ch

 

"LK. Fałszywy FeldmarszałehgoWar. war bamor wodaś IŻ"
w języku czeskim) Nad program:
lelka Rewja Karnawałowa. Spiewy cygeńskich romansów, mon'-

logl, kuplety, tańce charakterystyczne | hiszpańskie. Następny program: Światowy szlagier „MARADU'”.
s

Ogłoszenie.
do ogólnej

 

ZGUBIONĄ książke woj-
przez

imię Rajmunda Hołuba,
„ERARB” „T. BETTIKG" i „K. A. PRIGER" zam. Okolica Blikany, p. lub
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z udziałem światowej sławy tancerki Argentyny.
ten jest przebojem produkcji hiszpańskiej e przebegaiej

Nad pregram: Dodatek dźwięk»

dym seansie wys'ępy zna-

go główny komitet wykonawczy
wszechwładnej partji bolszewic-
kiej wymyślił chytry plan. Miano-
wicie postanowiono zmusić robot-
ników i wszelkich pracowników
do „jednomyślnej i dobrowolnej” u
chwały, uznającej dzień 24 grud-
nia jako „dzień pracy dobrowolnej
i bezpłatnej na rzecz rozbudowy
socjalistycznej”, a dalej wydano
rozkaz: kto w dniach 24, 25 oraz
26 grudnia wstrzyma się od pracy,
tego ogłosi się jako „zdrajcę nowe
$o porządku” i wciągnie na ,.czar-
ną listę“. Co oczywiście jest rów-
noznaczne z pozbawieniem wszel-
kiej pracy i z śmiercią głodową.
Lecz nie koniec na tem: Ażeby
przeszkodzić urządzaniom po dniu
pracy prywatnych w kółku rodzin
nem uroczystości gwiazdkowych,
zabroniono wypłaty, choćby czę-
ściowej, zarobków przed Bożem
Narodzeniem. !

Uchwały te przeprowadzono z
całą skrupulatnością, dzięki czemu
znikoma tylko część ludności mo-
śła była obchodzić w skrytości wil
ję i święta Bożego Narodzenia. O-
gół zaś zmuszony był w wilję pra-
cować cały dzień „dobrowolnie''
za darmo. Przyczem wsporanieć
należy, że akurat w ostatnich ty-
godniach podskoczyty ceny gwal-
townie na wszelkie środki żywnoś
ciowe i artykuły pierwszej potrze-
by Czyli, że robotnik jak i wogo-
le ludność — przynajmniej w mia-
stach — skazana była w święta
Bożego Narodzenia na głodowa-
nie.

Jak w latach poprzednich, tak
i w 1931 wydano surowy zakaz wy
cinania oraz sprzedaży choinek.
Nawet gałązek świerkowych nie
wolno było nabywać. Jeśli przyła
pano kogo na posiadaniu bodaj ga-
łązki świerkowej, tego skazywano
bezapelacyjnie na wysoką grzyw-
nę z tytułu „uszkodzenia lasu', o-
raz wciągano na listę „podejrza-
nych“.

Taki oto był przebieg ostatnich
świąt Bożego Narodzenia w „raju
bolszewickim”.

Z Rosli sowieckiej.
Jakich uczonych wyróżniają bol-

szewicy.

Żyd. Agencja Telegraficzna do-
nosi z Moskwy.

Wśród 5 uczonych sowieckich,
odznaczonych nagrodą im. Lenina,
znajdują się również dwaj uczeni
żydowscy, a mianowicie: prof. Le-
onidas Mandelsztam za zasługi na
ukowe w dziedzinie fizyki i radjo-
techniki, oraz Aron Frumkin — za
zasługi w dziedzinie chemji. Każ-
dy z odznaczonych uczonych otrzy

Film

jący dokładnie
buraków

1. 4

OSOBA z

dlową w Wilnie poszu-
kuje posady w miejscu
lub na wyjazd. Bliższe
informacje:

AA Wileńska 

przez PKU — Wilno
na imię Franciszka Fie

„ tklewicza, zam. Sollań
ska 26—un. się. 8 6

 

ZWTOCIEWMEUOZIENEEKOZETIODOE...

szczelarz,
A z długcletnią

praktyką, poszukuje po-
sady. Adres w Admini-
stracji.

Inteligentna panienka

owej lub do dziecka.
szyć | haftować.

702—00 ul. Subocz 91 — un się. Królewska 7/2—13. 8157

TWERZEJSTAPOZODOAEIKa TOYOTODREW OESTE RÓG

—Powoli, panie mecenasie — przerwał Mayt-
horne. — Doktór Eccleshare i Parslave zeznają jed-
nogłośnie, że słyszeli strzał koło Skał Reivera
w chwilę po ósmej. Stary pan Hassendlane powie-
dział nam — mnie, panu i panu Holtowi — żesły-
szał strzał w tamtej stronie o dziesiątej, Zachodzi
pytanie, który z tych strzałów zabił Mazaroffa?
Proszę zwócić uwagę, że doktór i Parslave nie spot-

—о

No,

kali Mazarolfa nigdzie na wrzosowiskach wpobliżu
Skał Reiwera, a przecież jeżeliby on zginął od tego
strzału, który padł o ósmej, to powinni go byli spot-
kać. Co pan o tem sądzi?

— Nie wiem. Musiałbym się dopiero zastano-
wić — odrzekł adwokat, — Chociaż dla mnie naj-
ważniejsze jest to, że doktór i Parslave są absolutnie
pewni, że widzieli panią Elphinstone, uciekającą od
strony Skał Reivera, gdzie później znaleziono martwe
ciało Mazaroffa, obrabowane z pieniędzy, kosztow-
ności, papierów i testamentu. O tem, że testament
się znalazł, panowie sierżanci jeszcze nie wiedzą, a
powinni wiedzieć. Rzecz w tem — zwrócił się do
zdumionych przedstawicieli policji — że testament
miała u siebie pani Elphinstone. Skąd ona go wzięła?

Miydawca: ALEKSANDER ZWIBRZYNSKI, Drukarnia A. Zwier

kr. ks. wojsk wyd. INTELIGENTNA

domu. Mogę iść szyć na

gr.--2 dom. 3-go Maja 9, m. 10.

osoba,

w średnim wieku, zna-
jąca doskonale *rancuski
i muzykę, poszukuie ja-

może

upno

kiejbądź posady;
do dzieci, do gosnodar-
stwa, zna się na kuchni Do zi
Adres: Jaszuny, micszka- „osobniak

p. Kotter.

p szłość.

gr2

 

ROZDZIAŁ XXIV,
Porwanie czy ucieczka.

Dwaj policjanci otworzyli usta na znak nagłego
olśnienia, jakie w ich urzęddowych umysłach spowo-
dowało to rewelacyjne oznajmienie
spojrzał na Mannersa, a Maners spojrzał na Corker-
dale'a, poczem obaj zwrócili się do adwakata, Man-
ners z uniesieniem, Corcerdale z powagą.

RZĄDCA
GOSPODARCZY,

lat 36, z 10 letnią prak-
tyką w postępowych i
intensywnych majątkach
w Wielkopolsce — z u-
kończoną szkołą rolniczą
w Niemczech, rzutki, e-
nergiczny i zamiłowany
w swym zawodzie. zna-

uprawę
cukr.,

łóstwo, hodowlę inwen-
загобомео

książkowość rolniczą, do-
bre referencje, w ostat-
niej posadzie 3 lata —
przyjmie stałą posadę od

1932 lub prędzej.
ukończonąparą 200 Ber-

-Бап- Па echnarck, Obrzve-szkolą przemystowo-h Ar wol. Poznańskie.

———-

Mickiewicza Poszukuję posady g0-
gr.—2 spodyni do samotnego

Sprzedaż | godami |
używaniem kuchni

sprzedania dom
w ogrodzie

nie pp. Wasiljewych, dla w centrum miasta zwol-
gr——2 nem komfortowem mie:

———————— Stkaniem | jeszcze inne- |. p ÓŻNE
POSZUKUJĘ szycia do mi budynkami. Wyjątko=

wa okazja, gdyż plac o» z ч—
koło 560 sąžni, položo- OBIADY
ny w najlepszej dzielni-

Bllższa wiedo- od 2—5 godz. Białe mię-
mość dia zainteresowa- so dla przechodzących
nych (nie pośredników) na j*rstwe i

warunkach prosi o kore- u Dyrektora Syndykatu
petycje Ciasna 3 m. 10. Rolniczego Zawalna 9 Orzeszkowej 11,

Z całej Polski.
Obiite połowy zimowego łososia

i szprotów.

Rybacy helscy łowią obecnie
łososie na wędki (takle). Połowy
są bardzo obfite. W ostatnią nie-
dzielę na 15 kutrów, które wysta-
wiły wędki, wszystkie powróciły
z bogatą zdobyczą. Największa
ilość na kuter wynosiła 72 sztuki
łososi, najmniejsza 16 sztuk. Nie-
które łososie mają ponad 15 kg.
Jedyną trudnością w połowie ło-
sosi jest brak świeżych śledzi,
potrzebnych na przynętę. Rybacy
helscy radzą sobie w ten sposób,
że od rybaków gdyńskich i puc-
kich, łowiących w zatoce, otrzy-
mują śledzie, które zabłąkały się
pomiędzy szprołami. Za łososie
płacą obenie w Gdańsku 2,40—3
guld. za kg.

Polėw szprot jest ilościowo
bardzo wielki, ale nie przynosi
dochodu, bo za centnar tych drob-
nych, srebrzystych rybek uzyskuje
się teraz tylko 3 złote. W ubiegłą
środę każdy z kutrów łowiących
w zatoce, zdobył 100 do 180
centnarów szprot, które prawie
wszystkie idą do miejscowych
wędzarni

Żywe konie po 3 złote.

Przytaczamy niżej bez żadnych
zmian notatkę z biuletynu z dnia
9. | r. b. Centralnego Towarzy-
stwa Organizacyj i Kółek Rolni-
czych w Warszawie:

Wojewódzkie T-wo Organiza-
cyj i Kółek Rolniczych w Łucku
donosi, że na targach powiatowych
na Wołyniu parę koni roboczych
małych można nabyć za 30—40
złotych, większych, rasowych i ro-
boczych cięższych — do 100 zł.
za parę, konia wierzchowego od
250 do 350 zł. za sztukę. Pozatem
częste są wypadki sprzedaży koni
po 3—7 zł. za sztukę, jak to miało
już kilkakrotnie miejsce np. w po-
wiecie zdolbunowskim.“

ini

Z POGRANICZA.
Ostrzelanie patrelu polskiego

przez straź litewską.

Ubiegłej nocy na odcinku
granicznym Marcińkańce do prze-
chodzącego patrolu KOP. od
strony litewskiej oddano КИКа
strzałów karabinowych. Strzały
na szczęście nie wyrządziły żad-
nej szkody patrolowi. Jak usta-
lono sprawcami tej strzelaniny
byli strażnicy litewscy, pełniący
na tym odcinku służbę. a

 

mał nagrodę pieniężną w wysoko-
ści 2-ch tysięcy rubli.
2 r z dumą podkrešla, že

uczeni ci należą do „narodu wy-
branego“.

 

(z KOGUTKIEM
USUWAJĄ BÓR,rybo-
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HEMOROIDY

„VARICOIL
© SWĘDZEE..PIECZEWE. ©

Uproszczony system składania
tytzeń noworocznych.

Do „Robotnika“ piszą z Ка-
domska:

„Nasz kochany, „sanacyjny”
Rzad bardzo lubi otrzymywać ży-
czenia od ludności, którą, jak -  
domo, otacza czułą i troskliwą
opieką. Wojewodowie i starosto-
wie — niby skarbonki w P. K.
O. — zbierają wszystkie skarby
uczuć ludności i składają je Rzą-
dowi „od wiernych poddanych''.

Pan starosta w Radomsku, cd-
komenderowanv do administracji
ze stanowiska majora, również
postanowił zebrać... życzenia dia
Rządu od ludności, którą uwaza
zą swych podkomendnych,

Na długo przed nowym rol:iem
rozlepiono ogłoszenie, że pan sta-
rosta o takiej to godzinie „będzie
przyjmował życzenia ludności dla
Rzadu”.

Wierni „ideologii lub też bo-
jażliwi obywatele zebrali się na
oznaczoną godzinę w starostwie.
Ale jakoś p. starosta nie zjawia
się Mija godzina, dwie Zgroma-
dzeni zaczynają się niecierpliwić.
Zamiast storosty wychodzi jakiś
pisarczyk, każe ustawić się zebra-
nym w rząd i. czekać.

Upływa jeszcze jedna godzina.
Nagle pada okrzyk: „Uwaga!

pan starosta idzie!“
Zjawia się p. starosta. Stanął,

spojrzał na zebranych i, nim kto-
kolwiek zdążył otworzyć usta,
powiedział w tonie komendy:

„Dziękuję panom za życzenia”.
Odwrócił się na pięcie iwyszedł.

Zmęczeni trzygodzinnem cze-
kaniem „w szeregu” rozeszl. się
gorliwi obywatele.”

Sport
Nowy tryumf Rana.

NOWY YORK. (Pat). Bokser
polski Edward Ran w drugiej
rundzie $ pokonał knock. outem
znanego boksera Mac Namara.

GIEŁDA
WARSZAWA (Pat.) 12. I: 1932 r.
Waluty i dewizy:

Dolary 8,90 —8,92—8, 8.
Holandja 358,40—359,30—357—50,
Londyn38,25—30,30—30,43 - 30,'3
Nowy York 8,921 - 8.941—8,911.
Nowy York kabel 8,927—8,947 8,907.
Paryż 35,01—35,10—234,92.
Praga 26,41! ,—76,48 -26,35,
Szwajcarja 174,10—174,:3—173,67.

Papiery procentowe:

Po'yczka inwestycyjna 83—8*,50.
Konwer yjna 29,75. 4%, dolarowa 43.
Stabilizacyjna 53,75—-54,75—73,50. 4'|, "o
L. Z. ziemskie 41,0

Akcje:
Bank Pelski 105.

„  Delar w ebrotach prywztnych 8,90';,
w żądaniu, 8,98', w płaceniu.

Rubel — 5,02 — 5,02'4.

 

 

— Natychmiast (zbierz
książki I idź do domu.
l nie pokaż się w szko-
le, dopóki siostra nie
wyzdrowieje zupełnie.
Jaś wyszedl, a wów-

czas siedzący obok nie-
go Tadzio oznajmia. —
Proszę pana nauczycie-
la, jego siostra, ta, co
ma szkarlatynę, mieszka
nie tu.
— A gzieź?—pyta neu-

czyciel.

   
    
 

certowe z okazji
$r-—2 bardzo tanio sprzedam amatorzy

ul. Wiwulskiego 3, m. 3. zbywajcie 

37-—1 Rulowa.

mebli z wszelkiemi wy-
ewentualnem

wy”
dzierżawię tanio. Oglą-
dać od godz. 11-tej Mi
cklewicza 48 m. 5. 8159

szzński.

       

 

  
         

 

składy

chorych
Zrzeszenie Jaroszów,

27—2 8130—14 latynę.

i Corkerdale

—Pani Elphinstone miała testament! — krzyk- i koniec.
nął, — Niech mnie wszyscy djabli, jeżeli ja...
— To wymaga zbadania — przerwał mu spo-

kojniejszym tonem londyński kolega.
wiadomo, zamordowanymiał przy sobie w chwili
śmierci.
— Tak, o ile to wiadomo — odpowiedział Crole.

W każdym razie przywiózł go w kieszeni z Yorku
od adwokata Postlethwaite'a i faktem jest,
znaleźliśmy tego dokumentu między rzeczami, pozo-
stawionemi w jego pokoju w oberży Pod Słonką. Ma
pan rację, że ta rzecz wymaga zbadania, ale powiem
panu jakim sposobem dowiedzieliśmy się, że testa-
ment miała u siebie pani Elphinstone, — Opowie-
dział, co zeznała Sheila. — Teraz — ciągnął dalej —
musimy się dowiedzieć skąd, gdzie, od kogo i w ja-

Redaktor odpowiedzialny: JAROSŁAW NIECIECKI,kiego, Mostowa 1,

— O ile mi

+ jie ke planino kon- BAczNošė: P. P Oby-
watele, Lešniezowie,

ODNROŻENIE
Oryginalna

(z koqutklem)

km — W Ameryce.

Sprawy
W.Z.P.14 majątkowe |
aj

anlo do sprzedania
56 hektarów ziemi

polowań nie Pszenicznej i buraczanej
waszych tro- 6 kiłom. od Głębokiego:

feów! Dajcie je usziachet- Dowiedzieć się ul. Zwie-
leszkani nić,czemwtrójnasób pod- rzyniecka 35—2 Wilno.

i koje niesiecie ich wartość! 8119
8158 po 3... Futra wyprawiam, farbu-

Ję I wykańczam. Poznań-2 ładne pokoje bez а 2 parter L. Łopu-

 

Do sprzedania

NA RATY
4wialeczki siemi pod lei
sieka po 10 gr. kw. metr,
©raa Centrum z budyn-
sam. przy szosie Wilno—
Wątrzawa. Miejscowośń

8120 — 1

maść

э MROZOL B sacha zdrowotna, wyso-
leczy | aoi ranki, to położona, otoczons

T powstałe od odmro- WE zza lasami, Do-
SCIALE JARSKIE Js, ŻEW8 xi || rea ©65ziant poawia

2 €y Wilna ma wielką przy: od 1—2 zł. — z 2-4 dańH *P ją apte so godxina. Kościół ćwia-
SPRREPNA. tło alektryczne, telefom,

policja na miejscu. AB
AB— Panie nauczycielu, tek Połakmia właścici

—mów! Jaś — moja sło- ka Różańska lub Wilno,
m. 5. stra jest chora na szkar- Bakszta 10, m. 4 od4—5

po poł.

kich okolicznościach pani Elphinstone
testament. Wczoraj wieczorem, po jej przybyciu do
Londynu, pan Maythorne
prawdę, ale mu się to nie udało.

— Absolutnie — potwierdził detektyw. --
Elphinstone postawiła się wyzywająco. Zwróciłem
jej uwagę, że zachowując się w ten sposób, naraża
się na podejrzenie, ale i to nie pomogło. Uparła się

dostała ten

usiłował wydobyć z niej

Pani

— Może tylko dla tego — wyrwał się trochę
skwapliwie Crole — że jest w porządku i mogłaby
się w razie czego, usprawiedliwić. Nie wyobrażam
sobie, żeby kobieta, posiadająca odrobinę zdrowego
rozsądku — a przecież ona jest wyjątkowo sprytna
i mądra — mogła
konsekwencje, nie

że nie
— Tak!

narazić się bezmyślnie na takie
wiedząc, że wyjdzie z nich bez

szwanku? Pan jej zagroził zwróceniem się do policji?

— I to jej także nie przekonało?
r— Nie. Zachowała się tak, jakby chciała po-

wiedzieć: pilnuj swego, do mnie się nie wtrącaj!
Crole zaczął bębnić palcami po stole. Myślał,

że któryś z nas rzuci jaką nową myśl, ale ponieważ
wszyscy milczeli, rzekł:
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