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Opłata pocztowa ulszczona ryczałtem.

Rek XIV.

DZIENNI
Wilno, Czwartek
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dla kaźdego wieku, na każdą
w polskim i obcych językach

poleca KSIĘGARNIA

GEBETHNERA i
w Wiłnie ul. Mickiewicza Nr. 7 tel. 6—24.

Katalogi wydajemy bezpłatnie. — W najbliższą Niedzielę
księgarnia otwartą będzie od godz. 1—5 po poł. 667—si

- PRUGORIN-MOTOR
jo, RAT)   

ODMROŻENIOM

| KSIĄŻKI na GWIAZDKĘ
cenę w ogromnym wyborze, BB

WOLFFA i S-ki

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

OPRAWY KSIĄŻEK, ROCZNIKÓW,
KSIĄG BUCHALTERYJNYCH
IINNE ROBOTY. WYKONANIE
STARANNE, CENY PRZYSTĘPNE.
OTWARTA OD 8-ej DO 4-a| POP.
 

Popierajcie Polską Macierz
Szkolną.

Wileńska 1R—5.

 

niePIWO OKOCIMSKIE“„V,
Dostawa natychmiastowa w

zamówienie.

Reprezentacja na Województwo Wileńskie:

WILNO, Piłsudskiego 26.

każdej ilości na telefoniczne jg

744—1 0

jnrawa Brześcia W Sejmie
Wczorajsze pisma warszawskie zamieszczają urzędowy steno-

gram przebiegu dyskusji w Sejmie nad sprawą brzeską. (Nasz Prze-
gląd z dn* 17,Xii „Kurjer Warszawski“ wydanie įporanne Nr. 344 z dn.
17.XII.

Po odesłaniu preliminarza bud-
żetowego do komisji, wzięto pod
obrady wniosek Klubu Narodowe-
go w sprawie uwięzienia b. po-
słów i postępowania wobec nich
w twierdzy w Brześciu.

P. Nowodworski. (Kl.
Nar.): Wniosek ten, którego na-
głość popieram, jest wnioskiem
całej zdrowej opinji publicznej,
poruszonej do głębi wiadomo-
ściami, jakie przenikają co do
zajść w ponurych pawilonach
twierdzy brzeskiej. (Wrzawa na
ławach B. B. głosy: Gdzie dowo-
dy)? Dopuście do dyskusji, bę-
dziecie mieli dowody. (Wielka
wrzawa w całej izbie). Wniosek
nasz porusza przedewszystkiem
kwestję uchybień i wykroczeń
prawnych, która stoi daleko od
spraw natury uczuciowej. ldzie
nam o to by w Rzpltej panowa
ło prawo i niezależnie od tego,
kto, gdzie, jak i przeciwko .komu
to prawo obraził, musi ponosić
konsekwencje. Tem bardziej zaś
jest to konieczne, gdy z narusze-
nia prawa wypłynęły te skutki,
które poruszyły ludzkie uczucia.
Każdy z prawników praktykują-
cych doskonale rozumie, że w
pierwszym czasie śledztwa wstęp-
nego w pierwszych dniach czy
tygodniach jest konieczna izola-
cja. Ale takiego wypadku, żeby
przez trzy ciężkie miesiące o-
skaržonym nie pozwalać na wi-
dzenie się z rodziną nawet w o-
becności władz, ani z obrońcami,
żeby nie wolno było wysłać -li-
stów nawet cenzurowanych nie
było nawet przy sądach rosyj-
skich,- ja mogę zaświadczyć jako
prawnik z tych czasów (Głosy ra
"prawicy i lewicy: Hańba). Co do
faktów: głodzono, męczono, gło-
wy ostrzyżono (SŚmiechy na ła-
wach BB.). Więźniom prewencyj-
nym nie wolno tego robić. Jeżeli
zaś jeszcze w dodatku bito, to ci
przedstawiciele wojska polskiego,
którzy brali w tem udział, powin-
ni być wykryci i usunięci z woj-
ska, bo to jest hańba dla nas
wszystkich. (Oklaski na lewicy i
prawicy). į

Odpowiedž klubu B. B.
Następnie przemawia przed-

Wstawiciel klubu B. B. wice-mini-
ster Koc. Wniosek nagły KI. Nar.
o pociągnięcie do odpowiedzial-
rości przedstawicieli władz któ:
rzy uczestniczyli w aresztowaniu
i rzekomem niewłaściwem trakto-
waniu osób osadzonych w swoim
czasie. (Wielka wrzawa na ławach
PPS. Głos: Bezczelność), zawiera
w swojem uzasadnieniu zarzuty
gołosłowne, a do ich wyjaśnienia
wybiera się niewłaściwą drogę.
Wniosek jest demonstracyjny i
zmierza nie do wyjaśnienia stanu
rzeczy, lecz do wytworzenia pod-
nieconej atmosfery insynuacji i
plotek. (Wrzawa). Przypominam,
że od początku r. b. stronnictwa
opozycyjne niebywale zaostrzyły
swoje metody walki z Rządem.
Poczęto wciągać szerokie masy
do czynnej walki z władzami

państwowemi. To mogło sprowa-
dzić nieobliczalne następstwa.
Niezadowolonąa się walką z Rzą-
dem, lecz wciągnięto w wir walki
także głowę Państwa. (Glosy na
ławach BB.: Hańba). Zarazem za-
częto odwoływać się do czynni-
ków izagranicznych, usiłując po-
derwać powagę i.kredyt Państwa.
Cała ta akcja zmierzała niechy-
bnie do wywołania w kraju nie-
bezpiecznych zaburzeń, a jaskra-
wym wyrazem tych dążeń był
t.zw. kongres krakowski z czerw-
ca 1930 r. Od czerwca do wrze-
śnia podniecano nastroje tłumów,
a na dzień 14 września zadecy-
dowano urządzenie wystąpień
manifestacyjnych w dwudziestu
paru miastach Rzeczypospolitej,
grożąc t. zw. marszem na War-
szawę. (Glosy: Aha. Wrzawa i
śmiechy). Władze państwowe nie
mogły nie interwenjować w tej
akcji i dnia 9 września zarządziły
aresztowanie najwybitniejszych
kierowników całej tej roboty.
Wszystkich aresztowanych przed
upływem 48 godzin przekazano
władzom sądowym, wraz z ma-
terjalem dowodowym. Sprawy ich
pozostają w ręku niezawislych
sądów. Skargi na zastosowanie
aresztu zapobiegawczego zostały
odrzucone przez Sąd Okręgowy
w Warszawie. Ten sam sąd od-
rzucił zażalenia na umieszczenie
aresztowanych w więzieniu woj-
skowem.

Co do rzekomego niewłaści-
wego traktowania osób, uwięzio-
nych w Brześciu, to chociaż
większość z pośród aresztowa-
nych wówczas osób znajduje
się dzisiaj na wclności, o ile nam
wiadomo żaden z nich ani pod-
czas pobytu w więzieniu, ani póź-
niej zeżalenia nie zgłosił. (Smiech
i wrzawa na ławach PPS. Marsza-
łek przywołuje do porządku p.
Pużaka). Rozpatrzenie ewent. za-
rzutów należy do władz sądowych, -
a nie do Sejmu. Jedyną drogą,
ażeby tę rzecz wyjaśnić jest
zwrócenie się bezpośrednio za-
interesowanych do władz sądo-
wych, które sprawę zbadają i u-
czynią zadość sprawiedliwości.
My zaś musimy stwierdzić, że
władze musiały położyć kres n'e-
odpowiedniemu postępowaniu,
które mogło Państwo wtrącić w
odmęt zaburzeń. Gdy zaś poseł
z Klubu Narodowego pozwolił
sobie kwestjonować cześć mun-
duru wojska polskiego i godność
narodu wobec świata, fakt ten
musimy napiętnować jaknajostrzej.
W imieniu Klubu BB. wnoszę o
odrzucenie nagłości.

P. Wierczak proponuje odby-
cie imiennego głosowania.

Odrzucenie wniosku.
Po przerwie Marszałek ogło-

sił wynik głosowania nad nagłoś-
cią wniosku. Oddano głosów 362,
ważnych 356, absolutna większość
179. W tem za nagłością 148,
przeciw nagłości 208. Nagłość od-
rzucono więc, a wniosek Mar-
szałek odesłał do Komisji Praw-
niczej,

  
  

 

P. Niedziałkowski mi-
mo to wniósł o przejście do roz-
prawy merytorycznej.
Marszałek sprzeciwił się

temu, gdyż po odrzuceniu nagłości
wniosek mechanicznie przechodzi
do Komisji.

P. Niedziałkowski po-
stawił wówczas wniosek formalny
o wyznaczenie komisji 48 godzin
dla załatwienia wniosku.
Marszałek stwierdził, że

nie jest to wniosek formalny i że
nie może się do niego przychy-
lić. (P. Zuławski: Panowie się
uchylają od odpowiedzialności).
(Wrzawa). Marszałek przywołał p.
Zuławskiego do porządku a na-
stępnie z zapisaniem do  proto-
kółu. Później wśród wrzawy Mar-
szałek przywołał z zapiszniem do
protokółu p. Burzyńskiego (ko-
munista).

0 zwolnienie aresztowa-
nych posłów.

Przystąpiono do nagłości wnios-
ku zawieszenia postępowania są-
dowego i uwolnienie z więzienia
posłów Ciolkoszz, Dobrocha, Du-
bois, Mochnieja, Sawickiego, Smo-
ły i Wrony.

Przemówienie pos. Czapiń-
skiego.

Uzasadnił nagłość p. Czapiń-
ski: Uważam, że dalsze więzienie
tych kolegów posłów jest aktem
określonej tendencji politycznej,
nie wypływa zaś z żadnych real-
nych podstaw prawnych. Zwra-
cam uwagę, że śledztwo w sze-
regu spraw jest już zakończone,
że koledzy Ciołkosz i Dubois
znajdują się obecnie w Grójcu,
po _ szeregu miesięcy pobytu
w Brześciu w warunkach strasz-
nych, a opisanie tych warun-
ków tutaj, panowie z B. B. nam
uniemożliwiają. Wobec tego mam
zaszczyt przedłożyć te fasty i na-
zwiska w formie interpelacji na
ręce Pana Marszałka. Zwracam
uwagę, że wszystkie fakta szcze-
gółowo są tutaj przedłożone, jak
również i nazwiska pp. oficerów,
którzy brali udział w tych wszy-
stkich czynnościach. Ta'n przed-
stawia się straszne fakty, jak znę-
canie się nad naszym kolegą, po-
słam Liebermanem w drodze do
Brześcia, w lesie, koło Siedlca,
jak torturowanie p. posła Popiela
już w Brześciu, jak np. bicie po
twarzy jednego z zasłużonych pa-
trjotów polskich, b. posła Bagiń-
skiego i inne znane już fakty.
(Głosy: Hańba). Wobec tego, do-
patrując się w przetrzymywaniu
w więzieniu aktu tendencyj poli-
tycznych, wzywamy Wysoką lzbę,
aby w swojem votum za nagłością,
ułatwiła im wyjście z więzienia.
To są nasi koledzy posłowie, nie
mianowani przez władzę, nie zdo-
bywający sobie miejsce w Wyso-
kiej Izbie za pomocą nadużyć wy-
borczych, ale są to ludzie, którzy
są zaszczyceni votum zaufania lu-
du polskiego. (Wrzawa na ławach
B. B.). Z tego wysokiego miejsca
przesyłamy naszym kolegom w
więzieniu serdeczne pozdrowie-
nia. (Oklaski na lewicy i prawi-
cy). Widzimy, w przetrzymywaniu
tych kolegów w więzieniu, część
ogólnego systemu bezprawia, któ-
re obecnie panuje w Polsce. (Pro-
testy na ławach B.B. Głosy: Nie-
prawda). Widzimy w tem akt ter-
roru, jeden z wielu, stosowanych
wohec organizacyj niezależnych i
i wobec partyj niezależnych w
Polsce. (Oklaski na lewicy).

Odpowiedź klubu B. B.
Przeciw nagłości przemawiał

p. Hołówko (B. B.): Stanowisko
naszego klubu w sprawie wyda-
wania posłów sądom, było znane
i w poprzednim sejmie i przez
naszego prezesa w obecnym sej-
mie zostało ponownie wyłuszczo-
ne. Ale skoro niektóre dzienniki
obciążały moralną odpowiedzial-
nością nasz blub, a mnie wymie-
niają imiennie, dlatego znajduję
się w tej chwili na trybunie. Na-
leżę do ludzi, którzy nie uciekają
od moralnej odpowiedzialności i
nie szukają taniej popularności.
Kwestję nietyłkalności uważam za
jedną z tych najważniejszych,
która wywołuje między nami roz-
dźwięk. Nadużywanie wolności po-
selskiej, było jedną z głównych
przyczyn upadku powagi posel-
skiej. Nie idzie nam o to, żeby ci
posłowie siedzieli daiej w więzie-
niu, będziemy zadowoleni, żeby,
jako ludzie idei, znaleźli się jak-
najprędzej na wolności. Gdyby
ście wy byli większością, zdecy-
dowalibyście inaczej. Ale bądźcie
konsekwentni, czemu  stawiacie
wniosek taki, tylko co do Wa-

szych towarzyszy partyjnych, a
nia co do Dymitra Lewickiego,
Makaruszki i Kochana? Przecież
ioni są posłami. (Głosy na lewi-
Gy: Jest osobny wniosek w spra-
wie uwolnienia ich). Czy dlatego,
że to są Ukraińcy, a tamci Pola-
cy? Jeżeli poseł Lewicki jedzie
do Berlina i tam konferuje, to
dłaczego ma być nie dobrze, gdy
jedzie tam p. Ciołkosz w sprawie
Pomorza, które ma być dla nas
wszystkich nietykalne? Proszę o
łosowanie przeciw _ nagłości.
Oklaski na ławach B. B. Wrzawa
na lewicy. Marszałek przywołuje
do porządku posła Zarembę, a
posła Pużaka również do porząd=
ku, z zapisaniem do protokółu),

Na wniosek p. Niedziałkow-
skiego, przyjęty przez całą izbę,
odbyło się głosowanie imienne.

Odrzucenie wniosku.

Po przerwie marszałek ogłosił
wynik głosowania: oddano gło-
sów 353, w tem ważnych 351, za
nagłością głosowało 140 posłów,
przeciw 211. Nagłość odrzucono.
Wniosek marszałek odesłał do
Komisji Regulaminowej.

interpelacja.
Z kolei złożona została inter-

pelacja Związku parlamentarnego
Polskich Socjalistów, Klubu Par-
lsmentarnego Posłów Chłopskich,
Klubu Narodowej Partji Robotni-
czej i Chrześcijańskiej :Demo-
kracji:

„Do Pana Prezesa Rady Mi-
nistrów w sprawie bezprawnego
aresztowania byłych posłów, po-
mieszczenia ich w wojskowem
więzieniu w Brześciu i traktowa-
nia jch tamże, sprzecznie nietylko
z obowiązującemi przepisami praw-
nemi, lecz również: z poczuciem
honoru i ludzkiej godności”.

Interpelacja głosi m. in.:
„Aresztowanych w ten nie-

zwykły sposób policją państwowa.
i żandarmerja wojskowa w zam-
kniętych karetkach uwiozła wnie-
wiadcmym dla nich kierunku.
Cała droga odbywała się wśród
przezwisk i pogróżek pod adre-
sem aresztowanych. Aresztowa-
nego dr. H. Liebermana w dro-
dze poza Siedlcami, asystujące
władze policyjne i żandarmerja
zbiły do nieprzytomności. W pew-
nym momencie eskortujący ko-
misarz P. P. zatrzymał auto, na-
kazał dr. Liebermanowi wysiąść z
niego, a po chwili żandarm woj-
Skowy rozkazał udać mu się do
lasu, gdzie czekać miał na niego
komisarz P. P. Dr. Lieberman,
podejrzewając w tem zasadzkę
iść nie chciał, mimo to został
tam zagnany kolbami żandarmów.
Gdy stanął w lesie przed komi-
sarzem P. P. ten ze słowami:
„Dlaczego, drabie, nie idziesz,
gdzie cię wołam*, uderzył go
dwa razy w kark, nadwerężając
mu ścięgno. Pod temi razami dr.
Lieberman padł na ziemię, a wów-.
czas własnym jego płaszczem
owinięto mu głowę, na której je-
den z eskortujących usiadł, zdarto
z niego ubranie i wśród wyzwisk:
„Ty żydzie, ty parchu, ty śmiesz
oskarżać Czechowicza, ty śmiesz
podnosić głos przeciwko Panu
Marszałkowi”, zbito go do nie-
przytomności, zadając mu 20
przeszło krwawych ran, które
później jeszcze stwierdził na jego
ciele siedzący z nim w celi współ-
aresztowany p. Karol Popiel*.

„Aresztowani w nieznany do-
tąd w sądownictwie sposób zo-
stali zupełnie odcięci od świata i
nie zezwolono im nietylko na ko-
munikowanie się z ich obrońca-
mi, lecz również z najbliższymi
członkami rodzin, jakkolwiek, czu-
jąc się blizkimi śmierci, prosili o
to zarówno dr. Lieberman, jak i
p. Korfanty“.

„Do aresztowanych  zastoso-
wano zaostrzony regulamin woj-
skowy, niestosowany nawet do
dezerterów*.

„Niesiychanie ostre przepisy
regulaminowe, które bezprawnie
zastosowano wobec aresztowa-
nych osób cywilnych, w praktyce
zaostrzone zosiajy przez sprawu-
jacych nadzór wiezienny oficerów
i żandarmów W.P.".

„Do ludzi, zajmujących wyso-
kie stanowiska w społeczeństwie
polskiem, zarówno żandarmi, jak
i oficerowie odzywali się z reguły
przez „ty”, obrzucali ich najordy-
narniejszemi wyzwiskami i uży-
wali do nejbardziej ciężkich i or-
dynarnych robót".

Wyliczając niektórych więźniów
interpelanci twierdzą, że „używa-
ni byli do czyszczenia szmatą lub
krótką miotełką, więc prawie go-
łemi rękami ustępów, do mycia

podłóg i korytarzy pod nadzorem
żołnierzy do tego stopnia, że nie-
przyzwycz jeni do tych robót
omdiewali wprost ze znużenia. Dr.
Lieberman przy tego rodzaju pra-
cy dostał silnego ataku sercowe-
go i. dopiero przy pomocy swego
współtowarzysza niedoli, p. Wiło-
sa, został z powrotem odprowa-
dzony do celi".

„Firesztowanym odmówiono ką-
pieli, a tylko wyjątkowo za po-
przedniem zgłoszeniem się do
raportu, zezwolono na mycie nóg”.

„Do dnia 9 listopada 1930 r.
aresztowani otrzymywali wikt, któ-
ry obliczony był na specjalne ich
głodzenie i nie odpowiadał ani
żadnemu w tej mierze przepiso-
wi, ani dotychczasowym zwycza-
jom. Sędzia śledczy odmawiał
rodzinom prawa dostarczania ży-
wności, motywując swoją odmo-
wę tem, że porcje żywnościowe,
otrzymywane przez więżniów, są
wystarczające”.

„Za lada przestępstwo regu-
laminu więziennego, lub jakiekol-
wiek bądź uchybienie wobec per-
sonelu nadzorczego, stosowane
były wobec aresztowanych nie-
ludzkie kary dyscyplinarne. Ciem-
nica,do której wrzucano poszcze-
gólnych aresztowanych w odo-
sobnieniu, nie dając im nawet

kubla do spełnienia naturalnych
potrzeb, twarde łoże, które pole-
gało na tem, że usuwano sienni-

 

ki i pozostawiano tylko rozłożo-
ne w pewnej odiegłości od sie-
bie drewniane okrajki, wreszcie
post, w czasie którego podawano
jedynie trochę chleba iciepłą
osoloną wodę. Mniej więcej raz
na tydzień stosowano wobec
aresztowanych stałe rewizje, jak-
kolwiek nie mieli oni możności
ani komunikowania się między
soba, ani ze światem zewnętrz-
nym".

„Rewizje te, stosowane w no-
cy, były tylko jednym ze 'sposo-
bów łamania ducha i fizycznego
znęcania się nad aresztowanymi!
Do rewizji aresztowani wyprowa-
dzani byli ze swych cel do osob-
nej ubikacji półciemnej, rozbie-
rali się do naga i musieli stać
bosemi nogami na zimnej posadz-
ce, przyczem byli traktowani w
urąyliwy sposób przez rewidują-
cych strażników”.

„Najstraszniejszem jednak ze
wszystkiego było wyrafinowane
znęcanie się fizyczne i moralne
nad aresztowanymi. W nocy z
dn. 9 na 10 października 1930 r.
klucznik wyprowadził p. Karola
Pobiela do kancelarji, za którą
znajdowała się ciernna, pusta sa-
la. W drzwiach stał kapitan dep.
uzbrojenia .M. 5. Wojsk. Gdy p.
Popiel, na rozkaz kapitana, wszedł
na próg ciemnego pokoju, por-
wany został przez kilka rak. Je-
den żandarm chwycił go za gło-
wę, drugi za nogi pod kolana i
w ten sposób rzucono go na
stołek. Na krzyże narzucono mu
mokrą płachtę, a gdy krzyknął
„bójcie się Boga”, otrzymał pierw-
sze uderzenie jaxiemś żelaznem
narzędziem, prawdopodobnie stem
plem od karabina i usłyszał głos:
„To za Sikorskiego, to za Żyto-
mierskiego”. Uderzeń takich o-
trzymał p. Popiel
trzydzieści, W trakcie bicia zem-
dlał. Towarzyszący tej egzekucji
kapitan odezwał się do skatowa-
nego: „Cieszyć się, że tak mało,
następnym razem marszałek Pil-
sudski każe kulą w łeb”. Skato-
wanego p. Popiela, podając z rąk
do rą*, sprowadzono z kilkuna-
stu stopni do celi piwnicznej,
gdzie został przetrzymany przez
kilka dni. Egzekucji na p. Popie-
lem towarzyszył kapitan Mieczy-
sław Kędzierski. Do celi, do któ-
rej został p. Popiel wtrącony po
pobiciu, wchodził ponadto mjr.
Edward Gorczyński z dawnych
drużyn strzeleckich. W podobny
sposób pobiei zostali pp. Bagiń-
ski i Korfanty, poszturchany po-
nadto przez żandarma został dr.
Putek i Barlicki, obity w barba-
rzyński sposób po twarzy został
p. Kohut i inni. Wyliczenia te
nie wyczerpują jednak wszyst-
kich ofiar barbarzyńskiego postę-
powania wojskowego personelu
strażniczego. Podczas stosowania
bicia z reguły puszczano w ruch
motor dla wyciągu wody, aby je-
go warkotem stłumiić jęki kato
wanych ofiar”.

Obok tych fizycznych tortur
przechodzili os cięższe
bodaj jeszcze tortury duchowe.
Odcięci zupełnie od świata, nie
wiedząc, co się dzieje w kraju, o
<o ich oskarża się i jaki los może
ich czekać, aresztowani pozosta-
wali pod ustawiczną grozą śmieci.

conajmniej.

Wobec dr. Pragiera płk. Biernac-
ki oświadczył wprost: „Pan obra-
ziłeś mojego przełożonego, tak,
jakbyś pan obraził mnie samego,
mógłbym pana kazać tu pod
ścianą rozstrzelać i niktby ani
słowa nie powiedział". W ten
sposób wyrażał się płk. Biernaki
wobec dr. Liebermana, twierdząc:
„że wszyscy aresztowani zależą

od rozkazu marszałka Piłsudskie-
go i tylko rozkaz marszałka Pił-
sudskiego rozstrzygać będzie o
ich losie". Jeden zaś z oficerów,
nieznany z nazwiska, oświadczył
wobec dr. Liebermana: „Los aresz-
towanych zależy wyłącznie od
decyzji marszałka Piłsudskiego,
gdy on każe ich zabić, to oni ich
zabiją, gdy każe ich okaleczyć,
to ich okaleczą“. P. Barliekiemu
oświadczył płk. Biernacki: „Pan
tak zelżył Marszałka Piłsudskiego,

że pan nie macoliczyć na sądy,
prawo jest prawem wprawdzie,
ale pan zelżył marszałka zanadto”.

Aby świadomość tej groźby
podtrzymać w uwięzionych, in-
scenizowano od czasu do czasu
fikcyjne egzekucje. I tak w
piewszych dniach października
1930 r. do celi, w której siedział
dr. Lieberman i p. Popiel, wszedł
oficer i wydając rozkaz: „(brać
płaszcze”, kazał im pójść za so-
bą. Na zapytanie p. Popiela, czy
może zabrać ze sobą chleb, ofi-
cer odpowiedział: „Nie będzie
wam już nic więcej potrzeba”,
przyczem wykonał odpowiedni
ruch ręką. Obaj więźniowie prze-
prowadzeni byli do celi na dole,
w której odbywały się normalnie
rewizje. Cela była pusta, siennik
z łóżka wyjęty, na podłodze roz-
rzucona słoma. Wprowadzenitam
dr. Lieberman i p Popiel byli
przekonani, że czekają na wyko-
nanie na nich egzekucji. Po chwili
usłyszeli w sąsiedniej celi ruch i
kroki, a potem donośny głos:
„Odwrócić się do ściany” i dwu-
krotny suchy trzesk, jakby dwa
wystrzały. W najwyższem przed-
śmiertnem zdenerwowaniu czekali
teraz na swą kolej. Po upływie
dość długiego czasu, w powolny
sposób zaczęło otwierać celę,
do której weszły trzy osoby z
oficerem. Znowu zabrzmiał głos:
„odwrócić się do ściany”, byli
przeto przekonani, że nastąpią
strzały. Skończyło
rewizji".

„Do stosowania tych tortur
lub dozorowania nad ich stoso-
waniem używani byli oficerowie
wojsk polskich, którzy w tym
celu specjalnie odkomenderowani
byli ze swych oddziałów do Brze-
ścia n/B. W ten sposób odko-
menderowani zostali.

1) płk. Kostek Biernacki, d-ca
38 p. p. z Przemyśla,

2) płk. Ryszanek z wyższej
szkoły wojennej, ć

3) mjr. Edward Gorczyński ze
służby łączności,

4) mjr. sap. Stanisiaw Perko,
zastępca komendenta szkoły ofi-
cerów rezerwy w Modlinie,

5) kpt. Majta z 20 pułku arty-
lerji polowej,

6) kpt. Mieczysław Kędzierski
z departamentu uzbrojenia min.
spraw wojsk.*.

„Przez powyżej opisane bez-
prawne uwięzienie aresztowanych,
przez poddanie ich bezprawnie,
jako osób cywilnych pod dyscy-
plinę wojskową i zatrzymanie
sprzeczne z prawem w więzieniu
wojskowem, przez opisane powy-
żej traktowanie ich w tem wię-
zieniu i nieludzkie znęcanie się
nad nimi, wreszcie przez użycie
do tego oficerów armji polskiej—
naruszone zostały przez ówczesny
rząd nietylko obowiązujące prawo,
lecz zdeptany został honor i god-
ność państwa i narodu polskiego.

Wobec tego podpisani zapy-
tują: M

1) Co pan premjer zamierza
uczynić, aby winnych pociągnąć
do odpowiedzialności i wymierzyć
im zasłużoną karę?

2) Jakie kroki zamierza przed-
sięwziąć, aby na przyszłość unik-
nąć podobnego pogwałcenia pra-
wa wobec obywateli państwa?"

„Wesołych świąt!
Marszałek oświadcza, że tę

ostatnią interpelację prześle pre-
zesowi-rady ministrów.
W końcu marszałek, zamyka-

jąc posiedzenie o godz. 11 miń. 15
wiecz., życzy posłom wesołych
świąt i szczęśliwego Nowego Ro-
ku. (Posławie: Nawzajem!)

O terminie przyszłego posie-
dzenia posłowie będą zawiado-
mieni na piśmie.

 

się tylko na.
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Sprawa Brzešcia ujrzala wresz-

cie šwiatlo dzienne mimo sprze-

ciwów klubu BB.

Już od kilku tygodni mówiło

się w kraju o tem, co się w

Brześciu działo, ale to wszystko

było przez znaczną część społe-

czeństwa uważane za plotki wys-

sane z palca. Nic dziwnego—, to,

co się słyszało, nie mogło się

pomieścić w głowie człowieka

wychowanego od szeregu poko-

leń, od tysiąca lat w kulturze

chrześcijańskiej, katolickiej, za-

chodniej.

Trudno było naprawdę wie-

rzyć, że na zachód cd linji trak-

tatu ryskiego mogą się dziać po-

dobne potworności.

Z chwiłą jednak, kiedy takie

wieści poczęły krążyć, w intere-

sie tych, którzy wierzą w zba-

wienność obecnego systemu rzą-

dzenia, a nie wierzą w możliwość

takich okropności, o jakich opo-

wiadano w związku z. uwięzie-

niem posłów w Brześciu, było

jaknajrychlejsze wyświetlenie

prawdy. Tak rozumując niektórzy,

optymiści z opozycji byli pewni,

że B. B. dopuści do uchwalenia
nagłości wniosków Stronnictwa

Narodowego i Centrolewu. w spra-

wie Brześcia.

Optymizm ten był jednak nie-

realny i oparty na przecenianiu

wartości moralnej obozu sanacyj-

nego.
Obóz sanacyjny zrobił wszyst-

ko, żeby sprawę odwlec, żeby na

terenie sejmowym mówiono jak

najmniej o Brześciu.

Ulsłużna prasa sanacyjna ob-

łudnie pytała, dlaczego się nic

konkretnego o Brześciu nie pisze,

jakgdyby nie wiedziała, że w

urzędach administracyjnych ist-

nieją ieferaty prasowe, mające

możność w każdej chwili nałożyć

knebel na prasę niezależną.

Na porządku dziennym oneg-

dajszego posiedzenia Sejmu zna-

lazły się dwa wnioski w sprawie
Brześcia. Wystąpił wtedy p. Koc,

wystąpił p. Holėwko i sanecyjna

większość nagłość wniosków od-

rzuciła. Kiedy pos. Niedziałkow-
ski zażądał przejścia do rozpraw

merytorycznych, marszałek temu

się sprzeciwił.

Z tego wynika, że sanacja nie

chce wyświetlenia prawdy. Widać,
że prawdy się boi, że nie może

przeciw zarzutom się bronić.
Tem samem każdy człowiek,

objektywnie myślący, musi dojść

do przekonania, że to, co dziś

rozumiemy pod wyrazem „Brześć”,

to nie plotki, tylko prawda, gorz-

ka, bolesna prawda.

Poseł, pułkownik Koc, oburzył

się na wnioskodawców z Klubu

Narodowego, ma rzekome kwe-

stjonowanie czci munduru oficer-

skiego.

Cóż za obłuda. Toć właśnie
Klub Narodowy broni honoru ofi-
cerskiego, jeżeli twierdzi, że ofi-

cerowie nie powinni być używani

do funkcyj, nielicujących z go-
dnością stanu oficerskiego.

W obronie honoru oficerskie-

go występuje nie ten, kło chce

sprawy drażliwe ukryć pod kor-

cem, tylko ten, kto żąda uka-

rania jednostek z korpusu ofi-

cerskiego, żeby cień za ich prze-

winienia, nie padł na cały kor-

pus.
Wbrew jednak usilowaniom

obozu sanacyjnego, sprawa brze-
ska wyszła ze sfery rozmów i

opowiadań .prywatnych. ;

Zarzuty zostały skonkretyzo-

wane w interpelacji stronnietw

Centrolewu, zgłoszonej na oneg-
dajszem posiedzeniu Sejmu.

Urzędowa Ajencja P. A. T. po-

minęła interpelację milczeniem,

umieściły ją jednak pisma war-

szawskie i zgodnie z Konstytucją

nie zostały skonfiskowane.

Za prasę warszawką tekst

interpelacji podajemy na innem

miejscu.
* Według tej interpelacji miały
się w Brześciu dziać rzeczy, któ-

re wywołują rumieniec wstydu na

twarzy każdego Polaka, dla któ-
rego honor Ojczyzny jest drogi.
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Sprawa uwolnienia pos. Korfantego.
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(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Podobno sprawa załatwienia wniosku Sejmu

Śląskiego co do uwolnienia z więzienia posła Korfantego ma

być załatwiona w sobotę.
We środę przybył do Warszawy wojewoda Grażyński

prawdopodobnie wtej sprawie.

Wniosek klubu ukraińców.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Klub Ukraiński zgłosił w Senacie obszerny wnio-

sek na 64 stronach pisma, żądający zbadania nadużyć, popełnionych
podczas przeprowadzania w Małopolsce pacyfikacji.

Areszt komunisty.
(Telefonem od własnego kerespendenta).

WARSZAWA. We wtorek został aresztowany podczas masówki
przed jedną z fabryk w Królewskiej Hucie agitator, którym okazał
się poseł komunistyczny na sejm pruski Tunkel.

We środę zrana władze policyjne odstawiły go do granicy i

oddały w ręce władz
działalności.

niemieckich wraz z informaejami o jego

Samobójstwo urzędnika.
(Telefonem od własnego korespondenta)

WARSZAWA. W Lublinie w jednym z hoteli popełnił samo-

bójstwo urzędnik warszawskiego Komisarjatu Rządu, Pac, radca praw,

bawiący w Lublinie na urlopie.

Zgon najstarszej kobiety w Polsce.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. We środę zmarła w Sieradzu 123 letnia Agata

Bolczarek. Była ona najstarszą kobietą w Sieradzu, a prawdopodob-

nie i w Polsce.

Konferencia polsko-litewska.
BERLIN. (Pat). W dniu 17 b.

m. przed południem odbyło się
drugie plenarne posiedzenie kon-
ferencji polsko-litewskiej pod prze-
wodnictwem prezesa delegacji
polskiej dyr. Szumlakowskiego.
Na porządku dziennym była dy-
skusja nad projektem umów, zło-
żonych przez delegację polską na
ostatniem posiedzeniu. Przewod-
niczący delegacji litewskiej pos.
Sidzikauskas, nawiązując do pro-
jektu polskiego umowy o pogra-
nicznej komunikacji wodnej o-
świadczył, że delegacja lilewska
pragnie zaczekać na rezultaty
styczniowej sesji Rady Ligi Na-
rodów, ponieważ na wypadek
ewentualnego przyjęcia raportu
komisji tranzytowej możnaby w
sprawie żeglugi rzecznej podjąć
rokowania wszerszej płaszczyźnie.
W odpowiedzi na to delegat pol-
ski zaznacza, że rokowania obecne
nie pozostają w żadnej łączności
z pracami komisji tranzytowej
Ligi Narodów, a zostały podjęte
w myśl rezolucji Rady Ligi z dnia
17 września 1930 r. i mają na

celu bezpośrednie porozumienie

Echa buntu
LIZBONA. (Pat). Zbuntowani

oficerowie hiszpańscy, którzy

schronili się do Portugalji, oświad-
czyli, iż wybuch rewolucji wyzna-
czony był w całej Hiszpanii na
dzień 15 b. m. o godzinie 6 ra-
no, lecz na skutek nieostrożnoś-

ci jednego z oficerów, który
zbytnio się pośpieszył, rząd nie
został zaskoczony buntem, co wy-
wołało wielkie zamieszki w sze-
regach uczestników buntu.

LIZBONA. (Pat). Zapytywany
przez korespondenta Havasa mjr.
Franco oświadczył, iż ogłoszenie
republiki było celem ruchu po-
wstałego w kraju, potrzebującym

więcej swobody i mającym już
dość gen. Berenguera. Wypadki

w Jaca i na lotnisku Czterech
Wiatrów nie są manifestacjami

odosobnionemi, lecz cząstkami

między rządami Polski i Litwy dla
uniknięcia możliwości incydentów
granicznych, ponieważ zaś grani-
ca polsko-litewska na długości
około 170 klm. jest granicą wod-
ną, dlatego zawarcie porozumie-
nia, któreby uregulowało granicz-
ny ruch wodny powinno być
przedmiotem obecnych negocja-
cyj. Wreszcie załatwienie sprawy
dla mniejszych odcinków może
tylko ułatwić i uprościć ewentu-
alne późniejsze, na szerszej pła-
szczyźnie podjęte rokowania. Na
to oświadczenie delegat litewski
wyjaśnił, że gdyby sesja stycznio-
wa Rady Ligi nie dała rezulta-
tów konkretnych, wówczas stro
na litewska porozumie się się ze
stroną polską w Genewie co do
dalszych rokowań. Przechodząc
do drugiego polskiego projektu
umowy, zmierzającego do upro-
szczenia likwidacji mogących na-
stąpić incydentów granicznych,
delegacja litewska obiecała przed-
stawić konkretny  kontrprojekt
na posiedzeniu czwartkowem, któ-
re odbędzie się po południu w
ginachu poselstwa litewskiego.

w Hiszpanii.
wielkiego ruchu narodowego, któ-
ry rozpocznie się na nowo. Koń:
cząc, major Franco wypowiedział
się na rzecz ustroju republikań-
sko: federacyjnego..

BORDEAUX. (Pat.) Podróżni,
przybyli do Bordeaux z Madrytu,
stwierdzają, że w stolicy Hiszpanji
panuje zupełny sookój. W San-
tander trwa strajk generalny. Mo-
bilizacja, ogłoszona w poniedzia-
łek, powołała do szeregów 320
tys. ludzi. Do zagrożonych punk-
tów wysłano oddziały wojska w
celu utrzymania porządku. Jak
słychać, rząd domaga się wyda-
nia mjr. Franco, który ma być
pociągnięty do odpowiedzialności
za kradzież samolotów wojsko-
wych i przelot nad obcem tery-
torjum.

 

Na treść interpelacji złożył się
opis szeregu faktów znęcania się

nad aresztowanymi posłami, ka-

towania, bicia po twarzy, zmu-

szania do czyszczenia wychodków,

obelżywego traktowania. Przy tem

personel więzieany, składający się
niestety z oficerów wymienio-

nych w interpelacji z nazwisk

miały się powoływać na rozkaz
z góry.
W czasie bicia więźniów, twier-

dzą interpelanci, „puszczano w
ruch motor dla wyciągu wody,

aby jego warkotem stłumić jęki

katowanych ofiar".

Jakże to wszystko przypomina

metody bolszewickiej  czrezwy-

czajki. Ex oriente lux?

To wszystko miało się dziać w

Polsce, w Europie Zachodniej, w

wieku dwudziestym?

Jeżeli to nieprawa, to wy,

panowie sanatorzy, musicie dążyć

do przeprowadzenia jaknajbardziej

bezstronnego śledztwa i to jak-

najrychlej. x

Nie macie prawa moralnego

odwlekać dyskusji nad tą hań-

biącą sprawą. To sprawa sumie-

nia całego narodu.

ADarszaw
cze dwaslowa:

 

Aktualne troski.
Warszawa, 15 grudnia.

Rozpoczyna się już sezon poli-

tyczny w pełnym rozkwicie. Oby-

watele, którzy niedawno przy
wyborach, mieli sposobność wy-

powiedzieć swoją wolę o syste-

mie rządzenia, zaczną teraz zbie-

rać plon, jakie wydało ich stano-

wisko.
Powoli poczyna się wszystko

uwydatniać.
Przedewszystkiem rachuby ja-

kiekolwiek na to, że nowy rząd
przedstawi parlamentowi swoje
stanowisko w sprawach najwa-

żniejszych, jakie dzisiaj opinję
publiczną i kraj emoconują—za-
wiodły. Zapowiedzi, że premier
Sławek przedstawi parlamentowi
expose, w którym wypowie się
w sprawach polityki zagranicznej

oraz wsprawie przesilenia gospo-
darczego, zawiodły całkowicie.

PA tymczasem życie boleśnie
smaga każdego. Z niepokojem
przeciętny obywatel spogląda w
przyszłość, zatroskany, jak podoła
trudnościom i zobowiązaniom, ja-
kie na niego spadają

Nie podobna w takich warun-
kach normalnie gospodarować,
wszędzie powstają już nie luzy,
lecz zwyczajne dziury budżetowe,
łatane kosztem niezaspakajania
najprymitywniejszych potrzeb. Od-
bija się to np. na wychowaniu
dzieci. Wielu urzędników musiało
z tej konieczności poczynić...
oszczędności Poczyniono oszczę-
dnošci na wikcie co się musi
odbić fatalnie na wydajności pra-
cy. Katastrofa taka odbija się
także na sferach robotniczych,
bo i robotnik pracujący nie otrzy-
muje wcale swych należności
w terminie.

Gdy mamy powszechny stan
ściągania pasa, widzimy rėwno-
cześnie drugi objaw narastania
drożyzny. Idzie ona systematycz-
nie i dotyka najszersze masy. Za-
tem na terenie Warszawy widzi-
my usiłowania ratowania budżetu
miejskiego przez podwyższenie,
na razie zamierzone, opłat tram-

wajowych o 5 groszy, opłat ga-
zowych o takąż sumę. Czy te
zamiary podwyżkowe zostaną zre-
alizowane? Bodajże tak.

A już napewne w niedalekiej
przyszłości zostaną podwyższone
opłaty za zapałki itd., wynikające
z przedłożenia rządowego o po-
życzce zapałczanej. Przy istnieją-
cej większości parlamentarnej dla
nikogo nie ulega wątpliwości
uchwalenie wniosków rządowych.
Podwyżka ceny pudełka zapałek
o 30'/. jest pozornie drobna, ale
dla mas bardzo dotkliwa.

Taksamo dotknie najszersze
sfery zamierzone podniesienie
czynszów mieszkalnych o 36 proc.
na wytworzenie funduszu rozbu-
dowy. Kosztem podniesienia opłat
mieszkaniowych, państwo chce
uzyskać nowe źródła finansowe,

jakkolwiek sami autorzy budżetu
na rok przyszły orjentują się zna-
komicie w tem, iż w proponowa
nej wysokości przerasta on mo-
żność płatniczą społeczeństwa.

Jakżeż będzie można ściągać no-
we opłaty?

To są żywotne kwestje, któ-
rych nie rozwiąże wcale żadna
siła ani też ograniczenie możno-
ści sprawowania przez parlament

kontroli nad życiem państwowem.
Dzisiejsi kierownicy państwowi
posiadają mentalność, urobioną

w czasie wojny. Wskutek tego są
mało wrażliwi na subtelności sa-
mego życia. Mało mają ziozu-
mienia dla zagadnień gospodar-
czych. A tych się nie da rozwią-
zać.. rozkazem.

Dołączają się tutaj również
trudności międzynarodowe, o któ-
rych przedziwnie cicho w prasie,
zwłaszcza rządowej. Ministerium

spraw zagranicznych, zamknięte
w pałacu Bruehlowskim, odcina
się od życia i nie szuka kontak-
tu, by podzielić się ze spoleczeń-
stwem swemi troskami i szukać
w niem poparcia dla swego sta-
nowiska. Przekonamy się nieba-
wem, gdy p. Zaleski zechce sta-
nąć przed komisją spraw zagra-
nicznych, że będzie się starał po-
łożenie przedstawić w formie naj-
idealniejszej, jakkolwiek rzeczy-
wistość jest od tego bardzo od-
legła.

Przychodzą jeszcze trudności

nałury moralnej. Na imię im:
Brześć. Jakkolwiek większość sej-
mowa odrzuciła nagłość wniosku,
odbiją się one nejwyższem echem
w całym kraju. Prasa oficjalna
dotąd milczy. A kraj czeka z wy-
tężeniem ech z stolicy. ldzie po
kraju tymczasem cichy. pogłos,
budzący odp«wiednie nastroje,
pogłębione przedziwną tajemni-
cą, jaka się upowija około tej
sprawy

Bez kwestji sytuacja jest dla
kół kierowniczych bardzo trudna.
Położenie ich wewnętrzne kompli-
kuje fakt wyjazdu marszałka Pił-
sudskiego poza granice Polski.

Ri TERECJEZWSEW ORZOTSOCABOPOZA ;
Najwyższa Nagroda PeWukKa w r. 1929!

 

Tembardziej, że nastąpił on aku-

ratnie w momencie dla tych kół

najdrażliwszym. Niewątpliwie ko-

ła te otrzymały dyrektywy od J.

Piłsudskiego,  który—jaxikolwiek

będzie szef rządu, jakkolwiek bę-

dzie się nazywał premjer—pozo-

stanie zawsze czynnikiem decy-

dującym tak, jak jest czynnikiem

decydującym w całej epoce po-
majowej. H. W.
 

Z PRASY.
Sprawa Brześcia Sprawą

sumienia.
P. Jan Matyasik, omawiając

na łamach krakowskiego „Głosu
Narodu” sprawę Brześcia, pisze:

„Sprawa Brześcia weszła już do
Sejmów w Warszawie i Katowicach. Z
tą chwilą staje się ona publiczną wła-
snością narodu i każdy obywatel musi
wobec niej zastosować wszystkie rygo-
ry swego sumienia. W tej sprawie nie
wolno być neutralnym, bo neutralność
oznaczałaby nędzne tchórzostwo. Słu-
chaj więc uważnie, obywatelu, co ci się
o Brześciu mówi i szepce, słuchaj i
sądź. Niech nikt nie opuści tego wstrzą-
sającego wykładu o Polsce współczes-
nej. Niech każdy weźmie w siebie część
tych cierpień i niech z nich na przy-
szłość pomoże nam odbudoweć w na-
rodzie sumienie i uczciwość, panowanie
prawa i wstydu*.

Prezent gwiazdkowy.
„Prezentem gwiazdkowym? na-

zywa „Robotnik” ostatni wywiad
p. Piłsudskiego i zapytuje co też
BB z tym prezentem zrobi:

„Wiemy, że każde jego (t. j. p. Pił-
sudskiego) żądanie jest dla B. B.
rozkazem, a Piłsudski swój  po-
aląd na rolę prezydenta nazwał
żądaniem. Ale Piłsudski sam dodał,
że obojętne mu jest, w jakie para-
grafy ubierze się jego żądanie. W
tern właśnie sęk. Niema na świecie
takiego Cara, któryby potrafił ubrać
żądanie Piłsudskiego w odpowiednie
paragrafy, a jednocześnie zachować u-
strój parlamentarny, pozory demokra-
tyczne, a nawet republikańskie, boć
przy „udoskonalonej* technice wybor
czej, zademonstrowanej w listopadzie,
wybór prezydenta przez „cały kraj* —
jak tego żąda Piłsudski—może się też
stać fikcją i urząd prezydenta — doży-
wotnim.

Absolutyzm.
W związku z ostatnim wywia-

dem z p. min. Piłsudskim w
sprawie stanowiska i przywilejów
Prezydenta, zabiera głos „Kurjer
Poznański”, twierdząc, iż wysu-
nięty przez p. Piłsudskiego pro-
jekt obala wszystkie zasady, na
których opiereją się państwa kon-
stytucyjne. i

Polską rządzić ma absolutny wład-
ca, który wyjdzie z powszechnych i za-
zwyczaj przypadkowych wyborów. Wład-
ca ten niczem nie ma być kontrolo-
wany | krępowany, natomiast on mo-
że krępować, a nawet unicestwiać dzia-
łalność nietylko rządu, ale i parla-
mentu. Przy tego rodzaju systemie
instytucje „rządu* i „Sejmu” słają się
zgoła zbyteczne, a ich zachowanie
miałoby charakter czyslo  dekora-
cyjny.

Do czego ustrój taki gotów byłby
doprowadzić Polskę, łatwo sobie wy:
obrazić, obserwując życie państw Po-
łudniowej Ameryki, z ich rozmaitymi
i dziwacznymi nieraz dyktatorami, z
ich ciągłemi zamachami stanu, rewo-
lucjami i t. d. Wewnętrzne rozbieżności,
nie mogąc znależć ujścia na normalnej
drodze, to znaczy w parlamencie, wy-
ładowują się wówczas — na ulicy.

Zresztą absolutyzm nie jest ustro-
jem przyszłości. Rosję doprowadził on
do katastrofy. Zapędy absolutystyczne
Wilhelma Il. w Niemczech zostały po-
tępione | wyśmiane przez historję,
ostatnio w pamiętnikach Bilowa. Rządy
absolutne są zawsze wyrazem nieuf
ności do narodu i niechęci do kontroli
nad władzą wykonawczą.

Bojówki.
O stanie bezpieczeństwa, jaki

panuje w Warszawie (nie tylko w
Warszawie) świadczą następujące
wiadomości kronikarskie prasy
stołecznej.

„Na ulicy Okopowej bojówka za-
mordowała czlowiekal“ „Na Czernia-
kowskiej — bojówka  poraniła  prze-
chodniów nożaini*. „Na Wołyńskiej bo-
jówka wtargnęła do jednego z domów...
wynikła strzelanina". „Piekarnia na ulicy
Smoczej stała się terenem napadu bzin-
dy terrorystów!*,

W związku z tem pisze „Pol-
ska“:

Bojówka, bojówka, bojówka! Coś
stało się jednak w Warszawie, że wy-
raz ten, wyraz oznaczający bezprawną,
a uzbrejoną w rewolwery, przemoc fl-
zyczną, tak często obija się o uszy
mieszkańców stolicy. Coś popsuło się

znakomite WINA krajowe

NAJWIĘKSZEJ wytwórni w Polsce

i NAKOWSKIEGO
w KRUSZWICY

IWielki Złoty Medal PAŃSTWOWY!
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widocznie w naszych warunkach bez-
pieczeństwa, skoro bezczelne, rozzu-
chwalone bandy terrorystów grasują
po ulicach, jakgdyby po dzikim stepie.
|, coś się zmieniło w samem spole-
czeństwie, skoro na napaści bojówek

nie potrafiło dtąd odpowiedzieć, godną
obywatela, samoobroną.

Strzały... Noże... Kastety,..
na warsztaty pracy...
nemu z szynku...

Najścia
„Wypad* po pija-

Pogoń za przecho-
dniami..

Coś za bardzo przypomina to bol-
szewizm, coś za bardzo pachnie „kul-
turą* naszych sąsiadów ze Wschodu.

Dabae wiadomości.
Stan zdrowia Poincare'go

PARYŻ. (Pat.). Biuletyn lekar-
ski o stanie zdrowia Poincorć'go
z godz. 11 głosi: W stanie zdro-
wia chorego zaszła lekka popra-
wa, co pozwala wróżyć pomyślny
przebieg choroby. Temperatura i
puls normalny. Na żądanie pani
Poincarć, zabroniono gromadze-
nia się publiczności i dziennika-
rzy przed domem Poincarć'go.
20 policjantów zajętych jest roz-
praszaniem gromadzących się o-
sób. Dnia 17 b. m. rano złożyli
wizytę w domu Poincarć'go mi-
nister marynarki, minister pracy,
kilku byłych ministrów i człon-
ków parlamentu.

Przelot transatlantycki.
RZYM. (Pat.). Rozpoczęty w

dniu 17 b. m. grupowy przelot
transatlantycki jest nejwiększym
z dotychczasowych imprez lot-
nictwa włoskiego. W wyprawie
bierze udział 12 specjalnych hy-
droplanów, podzielonych na 4
eskadry, pozostające pod ogól-
nym dowództwem ministra Valbo.
Przelot potrwa przypuszczalnie
70 godzin, obejmując kilka eta-
pów. Pierwszy etap ma trasę dłu-
gości 1.200 klm. i kończy się w
Kartaginie. Celem podróży jest
Rio-de-Janeiro.

Pogrzeb Ś. p. Lubomir
skiego.

KRAKÓW. (Pat... W dniu 17
b. m. odbył się w Krakowie po-
grzeb ś. p. Kazimierza Lubomir-
skieqo, prezesa rady nadzorczej
organizacyj ziemiańskich, byłego
posła nadzwyczajnego i ministra
pełnomocnego Rzeczypospolitej
Polskiej w Waszyngtonie.

Podróż p. min. Piłsud-
+ skiego.
BERN. (Pat.). Marszałek Pil+

sudski przybył 17 b. m. rano na >
granicę szwajcarską do Buchs,
poczem ruszył w dalszą drogę
do Genewy, skąd odjedzie do
Bordeaux.

Rewolucja w Guatemaii.
NOWY YORK. (Pat.). Według

doniesień z Meksyku, w mieście
Gustemala wybuchło powstanie.
W godzinach wieczornych na u-
licach trwała strzelanina,

ŻYCIE KATOLICKIE.
40-tolecie Encykliki „Rerum

novarum".
W maju roku 1931 odbędzie

się międzynarodowy obchód ku
uczczeniu 40-lecia Encykliki Wiel-
Kino Papieža Robotnikėw Leona

IL.
Już się w tym celu zawiązał

Międzynarodowy Komitet.
J. Eminencja Ks. Kardynał

Hlond, Prymas Polski zlecił Ks.
Michałowiczowi, Sekretarzowi Ge-
neralnemu Poznańskiego Związku
Katolickich Towarzystw Robotni-
ków Polskich zorganizowanie piel-
grzymki Robotników Polskich do
Rzymu na międzynarodowy ob-
chód, który zgromadzi z całego
świata rzesze robotnicze i dzieła-
czy na niwie ruchu robotni-
czego.

Organizacje, któreby życzyły
wziąć udział w pomienionym ob-
chodzie i pielgrzymce, zechcą
zwrócić się do Ks. Michałowicza
za pośrednictwem  Kancelarji J.
Eminencji Księdza Prymasa Pol-
ski w Poznaniu.

MODNE LAKIERY nakarnawał damskie I męskie oraz pantofelki balowe
z atłasu i z lamy kolorowe, złote i srebrne wykonane we własnej wytwó-

rni według ostatnich modeli poleca:

POLSKA WYTWÓRNIA OBUWIA
WACŁAWA NOWICKIEGO,

„Cenne bezpłatne podarunki na gwiazdxę.
Wilno, ul. Wielka 30.
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Mazur rozbrzmiewa
idealnie

a w aparacie

TELEFUNKEN 12
odbiornik i głośnik w lednym aparacie

Nowoczesne urządzenie radjowe z Te-
łefunkenowskiemi lampami, siupkowe-

TELEFUNKEN

„Compound”

NAJNOWSZA KONSTRUKCJA.  
 

Lej Pali
_i Korfanty o Brześciu.
; Z Warszawy donoszą:
GPrzebywający obecnie w wię-

zieniu mokotowskiem senator i
poseł na Sejm śląski p. Wojciech
Korfanty czuje się obecnie zna-
cznie lepiej na zdrowiu, choć ma
jeszcze dokuczliwy ból reuma-
tyczny. Na zapytanie jednego z
więźniów, który przed paru dnia-
mi opuścił więzienie, jak się czu-
je po Brześciu w więzieniu mo-
kotowskiem, p. Korfanty odpo-
wiedział: „Po Brześciu w więzie-
niu raokotowskiem odetchnąłem
—czasami mi się zdaje, że przy-
jechałem na Riwierę”. Widocznie
bardzo  przygnębiające odniósł
wrażenia z więzienia brzeskiego,
skoro przy ostrym regulaminie
więzienia mokotowskiego zdobył
się na tego rodzaju porównanie.

Żądanie 100 profesorów.
Poseł B. B., profesor uniwer-

sytetu Jagiellońskiego, dr. Adam
Krzyżanowski otrzymał pismo pod-
pisane przez 100 przeszło profe-
sorów uniwersytetu krakowskiego,
którzy zwrócili się do niego z
żądaniem, ażeby jako kolega
udzielił wyjaśnień w sprawie po-
stępowania z więźniami w Brzęś-
ciu,

Zabawny kalambur.
W kuluarach sejmowych zwró-

cono uwagę na zabawny kalam-
bur literowy. Na porządku wtor-
kowego posiedzenia były, jak wia-
domo, następujące sprawy:

Budżet, Brześć, Więzienie, Za-
pałki, Regulamin.

Pierwsze litery tego porządku
stanowią skrót Bezpartyjnego Blo-
ku Współpracy z Rządem (BBWzR).

Dzisięciolecie Bibljoteki i Czytelni
im. Tomasza Zana.

Dziesięć lat temu dnia 21
grudnia 1921 r. otwarta została w
Wilnie.Bibljoteka i Czytelnia im.
T. Zana. Założona przez Koło
Bibljoteczne im. T. Zana P. M.
Sz. nosiła ona pierwotnie nazwę
„Czytelni Samoksztalcenia“ i mie-
ściła się w murach św, Michal-
skich przy ul. św. Anny 7.

Po <zterech leciech wskutek
wzrostu księgozbioru i wielkiego
napływu czytelników przeniesiono
bibljotekę do większego lokalu
na Wielką Pohulankę Nr. 14, gdzie
dotąd się znajduje.

Myślą założycieli było: ułatwie-
nie powrotu do pracy umysłowej
i zdobycia wiedzy licznym rze-
szom młodzieży wykolejonej wów-
czas przez wojnę z normalnego
trybu nauk, dając im nietylko
książki, lecz i warunki do pracy
na miejscu—czytelnię z kilku ci-
chemi, wygodnemi pracowniami.

W pierwszych dwóch latach
istnienia bibljoteki im. Tomasza
Zana przepłynęły przez nią setki
żołnierzy z Baonu Kursów Dok-
ształcających H Armji Litwy Srod-
kowej. Później zastąpili ich ucznio-
wie wszelkich zakładanych w Wil-
nie szkół i kursów, młodzież zdo-
bywająca wiedzę drogą samo-
kształcenia, nauczyciele, urzędni-
cy, pracownicy różnych zawodów.

Obecnie Bibljoteka i Czytelnia
im. Tadeusza Zana jest w Wilnie
największą ogólnokształcącą bi-
bljoteką publiczną demokratyzu-
jącą wiedzę i dającą do niej do-
stęp wszystkim bez różnicy po-

 

ziomu wykształcenia, narodowości
i wieku,

Uczęszcza tu najliczniej mło-
dzieź szkół polskich i mniejszo-
ściowych — białoruskich,  litew-
skich, rosyjskich i żydowskich, i
z roku na rok w coraz większej
mierze korzystają z niej również
dorośli i młodzież po ukończeniu
szkoły lub prywatnie dokształca-
jąca się i interesująca się litera-
turą piękną.

Różnorodne katalogi m. in.
katalog tematowy, chętne porad-
nictwo personelu ułatwiają czy-
telnikowi znalezienie i dobranie
odpowiedniego do pracy mater-
jału. Loka! zaciszny, ciepły wid-
ny posiada magazyn książek, du-
żą salę czytelnianą i 5 pokoi,
przeznaczonych na pracownie.
Gromadzą się w nich czytelnicy
od 10 rano do 8 wieczorem bez
przerwy. Jedni pracują, inni spę-
dzają wieczory na szlachetnej
rozrywce umysłowej, czytając
książki i liczne o różnej treści
czasopisma. W wieczory jesienne
i zimowe wszystkie miejsca, a
jest ich 120 są prawie zawsze
zajęte.

Księgozbiór B-ki, który 10 lat
temu, w chwili otwarcia, liczył
158 dzieł, posiada ich obecnie
10119. Jest on cenny; poza 1230
podręcznikami, zawiera monogra-
fje i dzieła dobierane za poradą
specjalistów w danym zakresie.
Dział beletrystyki kompletowany
jest starannie, posiada rzeczy naj-
wybitniejsze, z dawnej i współ-
czesnej literatury, z wykluczeniem
bezwartościowych i niezdrowych
sensacyj. W czytelni jest 8 dzien-
ników i 68 innych czasopism.

O potrzebie i żywotności bi-
bljoteki im. T. Zana, świadczy sa-
ma jej statystyka. Oto cyfry z
ostatniego roku sprawozdawczego.
W r. 1929,30 korzystało z b ki

3522 osoby, które ją odwiedziły
34.259 razy. Książek wydano 75219.
Przeciętna dzienna liczba odwie-
dzin 117, książek wydanych 257.

| oto dziś, po 10-leciech cią:
głej męczącej walki o zdobycie
środków do utrzymania B-ki, po
przetrwaniu najgorszego powo-
jennego okresu, Koło im. T. Zana
nie widzi możności dalszego jej
utrzymania. Dotychczasowy bud-
żet pokrywały dorywcze zasiłki
Ministerstwa W. R. i O. P., paro-
tysięczna zapomoga ze strony
miasta i znikoma, w stosunku do
całości budżetu, suma składek
członkowskich, ofiar i opłat czy-
telników. Obecnie dalsze starania
o subsydja rządowe napotykają
na coraz większe trudności.

Bibljotekę uratować może je-
dynie wydatniejsza pomoc ze
strony Magistratu i poparcie spo-
łeczeństwa, zwłaszcza przedsta-
wieieli zamożniejszych i kultu-
ralnych jego sfer. Jakżeby pożą-
dane było, aby ci, którym na
sercu leży kultura naszego Wilna,
a więc i los placówek ošwiato-
wych o pewnej już wyrobionej
tradycji i znaczeniu, zechciez
osobiście zwiedzić, zapoznać się
bliżej z pracą B-ki im. T. Zana
i miarodajną swą opinją czy teli
pomocą materjalną nie dali jej
po 10-cio-letniej pracy upaść.

Przy dolegiiwościach żełądkowo-
kiszkowych, braku apetytu, atonji
kiszek, wzdęciach,  zgadze, odbija-
niach, ogólnem podražnieniu, bólach
głowy migrenowych, zastosowanie 1—2
szklanek naturalnej wody gorzkiej
„Franciszka-Józefa'* wywołuje dosko-
nałe opróżnienie przewodu pokarmowe-
go. — Żądać w aptekach i drogerjach.|

policji.
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KRONIKA.
Wiadomości kościelne.

— Ceremonjat przyjmowa-
nia przedstawicieli władz w
kościele. Kurja Metropolitalna
ogłosiła przepisy, dotyczące przyj-
mowania w kościele przedstawi-
cieli władz.

Sposób przyjmowania Prezy-
denta Rzeczypospolitej, przyby-
wającego do świątyń katolickich,
jest ustalony. Sposób ten jest po-
dany w Rytuale i ma zastosowa
nie tylko do Prezydenta Państwa.

Przyjmowanie innych wyższych
przedstawicieli władzy państwo-
wej odbywać się może w ten spo-
sób, że w razie otrzymania urzę-
dowego powiadomienia o dniu i
godzinie przybycia przedstawiciela
władzy do kościoła, ks. proboszcz,
lub w jego nieobecności ks. wi-
karjusz, bez szat liturgicznych,
wita przybywejącego przy wejściu
do kościoła i towarzyszy mu, o
ile przedstawiciel władzy jest ka-
tolikiem, przed ołtarz Najśw. Sa-
kramentu. Po oddaniu czci Panu
Jezusowi służy ks. proboszcz
przedstawicielowi władzy  infor-
macjami o kościele i jego zabyt-
kach.

Gdy przedstawiciel władzy za-
biera się do opuszczenia kościoła,
odprowadza go proboszcz do
drzwi kościelnych i żegna ukło-
nem.
— Przeniesienia duchowień-

stwa. Na mocy zarządzenia J E.
Księdza Arcybiskupa-Metropolity
Wileńskiego w składzie osobistym
duchowieństwa zaszły następują-
ce zmiany:

Ks. kan. Antoni Cichoński, zast.
prof. U. $. B., mianowany obroń-
cą węzła małż. przy Sądzie Arcy-
biskupim i Metropolitalnym.

Ks. Witold Bancer, prob. w
Jažnie, przeniesiony na probosz-
cza do Hoży.

Ks. Wincenty Borsuk, prob. w
Królewszczyźnie, na prob. do
Bienicy.

Ks. Teofil Pryszmont, prob. w
Bienicy, na prob. w Awirankach.

Ks. Mieczysław Małynicz-Ma-
licki, prob. w Wysocku, na prob.
do Jasionówki.

Ks. Paweł Sargiewicz, wik. w
Wołkowysku, nazn. na prob. do
Wysocka.

Ks. Juljan /Kołłb-Sielecki z
Drozdowszczyzny na wik. do Wor-
nian.

Ks. Adam Zaremba, prob. w
Dalekiem, na proboszcza do Przy-
jaźni.

Ks. Kazimierz Gieczys, wik. w
Lidzie, na prob. w Dalekiem.

Ks. Władysław Żydek, Salezja-
nin, na prob. w Różanymstoku.
— Ferje Sądu Arcybiskupie-

go I Metropolitainego Wiień-
skiego. Sąd Arcybiskupi i Metro-
politainy Wileński zawiesza swe
czynności na czas Świąt Bożego
Narodzenia od dnia 20 grudnia
do 6 stycznia włącznie.
— Ostrzeżenie przed oszu-

stem. Kurja Wileńska otrzymała
z Piotrkowa ostrzeżenie, że w
strony Wileńskie udał się jakiś
oszust, noszący suknię kapłańską.
Podszywa się on pod różne na-
zwiska księży. Nazywa się Koń
(Konik), lat około 30, średnio wy-
soki, szatyn, szczupły (wygląd su-
chotniczy).

Gdyby osobnik ten gdzieś się
pojawił, należy go oddać w ręce

Z miasta.
— Oberpolicmajster z Kró-

lewca. Komenda P. P. m. Wilna
otrzymała list z Królewca (Prusy
Wschodnie) pisany w języku nie-
mieckim przez niejakiego Wilhel-
ma Kunnaro, który podaje, iż
ojciec jego w czasie okupacji nie-
mieckiej był w Wilnie „policmaj-
strem*. Przed śmiercią ojciec
przekazał na niego swój urząd.
W związku z tem, urząd „polic-
majstra” prawnie mu się należy i
wobec tego żąda od Komendy
P. P. wpłacenia mu do Królewca
1000 marek na drogę, gdyż za-
mierza z dniem 1 stycznia 1931
r. cbjąć stanowisko „policmajstra*
w Wilnie. List ten jako curio-
sum Komenda P. P. pizekazała
archiwum policyjnemu. d
— Pożegnanie b. wojewody

p. Marszałka Senatu Raczkie-
wicza. Dnia 18 grudnia przybywa
do Wilna p. Marszałek Senatu
Władysław Raczkiewicz.

Według ustalonego przez Ko-
mitet Obywatelski programu,
przewidziane są następujące uro-
czystości:

Dn. 19 grudnia, o godzinie 10
rano, odbędzie się z udziałem
Marszałka Raczkiewicza posiedze-
nie Rady Wojewódzkiej. Następ-
nie śniadanie. Wieczorem przyję-
cie u prezesa Związku Ziemian,
p. Hipolita Gieczewicza.

Dn. 20 grudnia, o god. 10 ra-
no, zjazd pp. Starostów wojedódz-
twa Wileńskiego. Od g. 11 do 1
po południu pan Marszałek Racz-
kiewicz będzie przyjmował w Pa-
łacu Reprezertacyjnym delegacje.
Instytucje i stowarzyszenia zapi-
sują się do dnia 19 grudnia r. b.
w godzinach urzędowych, w Urzę-
dzie Wojewódzkim, pokój Ne 40
(tel. 5-12), na listach przyjęć.

Tegoż dnia 20 b. m, o g. 1
m. 15 w południe odbędzie się
w Wielkiej Sali Konferencyjnej
Urzędu Wojewódzkiego |pożegna-
nie pana Marszałka Raczkiewicza
przez szefów władz i urzędów

niezespolonych, oraz urzędników
województwa.

Wieczorem o godz. 9 min. 30
w górnych salonach Pałacu Re-
prezentacyjnego raut, na którym
nestąpi wręczenie panu Marsza!-
kowi Raczkiewiczowi adresu pa-
miątkowego.

Dnia 21 grudnia pan Marsza-
łek Senatu podejmowany będzie
śniadaniem przez Korpus Oficer-
ski 3 D. A. K.-u, jako swego puł-
ku macierzystego. Wieczorem te-
goż dnia odbędzie się przyjęcie,
zorganizowane z ramienia szefów
władz i urzędów niezespolonych.

Sprawy podatkowe.

— Wykupywanie świadectw
przemysłowych. Wileńska Izba
Skarbowa podaje do wiadomości
zainteresowanych osób, iż dla u-
łatwienia wykupienia świadectw
przemysłowych na rok 1931 Ka-
sa Skarbowa na Pohulance bę-
dzie czynną w dn. 27, 29 i 30
grudnia r b. od godz. 6 do 8
wieczór, by w taki sposób dać
możność płatnikom bez żadnych
kolejek wykupić właściwe świa-
dectwa.

Sprawy wojskowe.
— Zmiany na stanowiskach

d-ców pułków. Z rozporządze-
nia Min. Spraw. Wojskowych do-
tychczasowy dowódca 85 pp. w
N. Wilejce puł. Z. Wściślak mia-
nowany został członkiem  oficer-
skiego trybunału orzekającego w
Warszawie. Dowódca 4 pułku
ułanów ppuł. Swierczyński został
przeniesiony na równorzędne sta-

nowisko do 23 pułku ułanów.
Dotychczasowy dowódca 23 pułku
uł. ppuł. Duchonowski przenie-
siony został na stanowisko do-
wódty pułku do Skierniewic. d
— Nowy d-ca Brygady KOP

Wilno. Jak już swego czasu do-
nosiliśmy dotychczasowy dowódca
Brygady KOP pui. Korewo ustę-
puje ze swego stanowiska.

Dowėdca Brygady KOP Wilno
mianowany został pułk. Kruk-
Szuster, dotychczasowy dowódca
20 pp. d

Sprawy akademickie.
— Zebranie Organizacyjne

„Akademickiego Koła Muzy-
cznego“ przy. Ognisku Bratniej
Pomocy Polskiej Młodzieży Aka-
demickiej U. S. B. obralo Žarząd,
w Skład którego weszli: kol. Jan-
czewski Jan — jako prezes, kol.
Bułhak Janusz — jako skarbnik
i kol. Zołądkowicz Władysław —
jako sekretarz.

— Prezes Stowarzyszenia
Bratnia Pomoc Poiskiej Mło-
dzieży Akademickiej U. S. B. w
Wilnie podaje do wiadomości
wszystkich  organizacyj  akade-
mickich i poszczegėlnych akade-
mików, życzących wziąć udział w
pożegnaniu b. Wojewody Wileń-
skiego Pana Marszałka Senatu
Wladyslawa Raczkiewicza, iž kon-
ferencja w tej sprawie odbędzie
się dnia 19 b. m. o godz. 11 rano
w lokalu Bratniej Pomocy (ul.
Wielka 24).

> Sprawy szkolne.
— Powszechny spis dzieci.

W 1931 r. na terenie Okręgu
Szkolnego Wileńskiego władze
szkolne dokonają obszernego wy-
wiadu statystycznego we wszyst-
kich szkołach, począwszy od
ochronek aż do uniwersytetu.
W marcu tegoż roku prze-

prowadzony zostanie powszechny
spis dzieci. Zebrane materjaly
posłużą do planowej pracy orga-
nizacyjnej w szkolnictwie. d
— Ferje świąteczne w szko-

łach. Jak już donosiliśmy, ferje
świąteczne Bożego Narodzenia w
b. r. szkolnym rozpoczynają się
w sobotę 20 bm. po zwykłych
zajęciach szkolnych, a kończą się
2 stycznia 1931 r. d

Handei i przemysł.
— Walka ze spekulacją cen

na rybę. Rok rocznie przed šwią--
tami Bożego Narodzenia wzrasta
popyt na rybę. Korzystają z tego
nieuczciwi kupcy, którzy starają
się ciągnąć z tego jaknajwiększe
zyski. Starostwo grodzkie pragnąc
stłumić w zarodku wszelką wtym
względzie spekulację przystąpiło
obecnie do kalkulacji cen ryb w
celu ustalenia ścisłej taksy. W
wypadkach pobierania cen wyż-
szych ponad ustaloną taksę—win-
ni pociągani będą do surowej od-
powiedzialności administracyjno -
karnej. d.

Sprawy kolejowe.
— Kolej Dukszty — Druja

czynna. Wobec pojawienia się w
niektórych dziennikach wileńskich
notatki o zamknięciu ruchu na
linji wąskotorowej Dukszty—Druja,
Dyrekcja Okręgowa Kolei Pań-
stwowych w Wilnie podaje do
powszechnej wiadomości, że ruch
na tym odcinku przez Dyrekcję
nie był wstrzymywany i że tylko
jeden pociąg opóźnił się o 2 go-
dziny z powodu zasp śnieżnych.
— S$koncentrowanie pługów

odśnieżających. W związku z
ostatniemi zawiejami śnieżnemi,
Wileńska Dyrekcja P. K. P. zarzą-
dziła skoncentrowanie pługów
odśnieżających na stacji kolejo-
wej w Wilnie. Pługi trzymane są
w pogotowiu na wypadek potrze-
by odśnieżenia toru kolejowego.
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Z życia stowarzyszeń.
— Z „Sokóła". Tradycyjny

opłatek odbędzie się w „Sokole*
dnia 21 b. m. (niedziela) począ-
tek o godz. 7 m. 30, na który
Zarząd Gniazda, zaprasza człon-
ków i sympatyków.

Członkowie mundurowi pro-
szeni są o przybycie w mundu-
rach.

Zapisy przyjmuje sekretarjat
codziennie od godz. 7 do 9 wie-
czór.
— Walne zebranie Komite-

tu „Chieb dzieciom odbędzie
się dziś o godz. 6 m. 15 w urzę-
dzie wojewódzkim (mała sala kon-
ferencyjna). Na porządku dzien-
nym: Sprawozdania oraz wybury.
— Sprostowanie. W sprawie

informacyjnego zebrania Tow.
„Ratujmy Niemowlęta* wkradła
się przykra omyłka w dacie ze-
brania, które się odbędzie nie-
odwołalnie dziś we czwartek o
6:tej w lokalu Narod. Org. Kobiet
Orzeszkowej 11. Przepraszając za
omyłkę, organizatorki mają na-
dzieję, że to nie wpłynie na
frekwencję tak interesującego ze-
brania
— (Choinka. W niedzielę 28

b. m. o godz. 4, Zarząd Okręgo-
wy Zjednoczenia Kolejowców Pol-
skich w lokalu swym przy ul. Wi-
wulskiego 4, urządza dla dziatwy
swych członków choinkę. Zapisy
dzieci na choinkę i odebranie
kart wstępu można uskuteczniač
do soboty 20 b. m. w godzinach
urzędowania w Kancelarji Zarzą-
du Okręgowego. Za kartę wstępu
będzie pobierane od każdego
dziecka po 1 zł.
— Z inicjatywy Zarządu

Okręgowego Zjednoczenia Ko-
lejowców Polskich odbyło się
zebranie Kolejowców, na którem
zdecydowane zostało powołanie
do życia Koła Kolejowego Komi-
tetu Floty Narodowej w Wilnie.

Do Zarządu, który narazie ma
charakter tymczasowego powoła-
no: pp.: Bolesława Żebryka—jako
Przewodniezącego, Edwarda Gu-
towskiego—sekretarza, Franciszka
Maniniego, Adama Michałowskie-
go, Witolda Drabowicza, Włady-
sława Jazukiewicza i Wacława
Kasperowicza—jako członków Za-
rządu Koła.

Jako pierwsze i najważniejsze
zadanie—zdecydowano przystąpić
do organizowania Kół na terenie
Dyrekcji i podjęcie propagandy
idei posiadania własnej silnej Flo-
ty oraz werbowania członków.

Sądy.
— Skazanie nożowca zło-

dzieja. Sąd Okręgowy na sesji
wyjazdowej w Lidzie skazał na 8
lat ciężkiego więzienia znanego
nożownika i złodzieja wileńskiego
Witolda Franckiewicza, za usilo-
wanie zabicia podczas zabawy
muzyka, Stanisława Budrewicza z
Lidy. (d)

Odczyty.
— Odczyt Polskiego Czerwo-

nego Krzyża. W niedzielę, wszli
kina „Swiatowid" Mickiewicza 9,
Dr. Brokowski wygłosi odczyt
n. t. „Alkoholizm wśród dzieci*.
Wejście bezpłatne. Początek o
godz. 12.

Nekrologja.
— Zgon weterana 1863 r.

Dn. 14 b. m. zmarł w Wilnie je-
den z nielicznych już weteranów
1863 r. ś. p. Wiktor Wasilewski
84 lat.

Urodzony w Wilnie, a w dzie-
ciństwie już osierocony š. p. Wa-
silewski dostał się jako uczeń do
pracowni Andriollego, który za-
opiekował się nim jak synem i
uczył go rzeźbiarstwa.
W 1862 r. ś. p. Wasilewski

wraz z kolegami przy ul. š-to
Jańskiej pod znanym do niedaw-
na magazynem obuwia Skindera
wykuwa broń chłodną, którą za-
tem przechowuje w lesie na
Antokolu, powyżej cmentarza
wojskowego: W 1863 r. w partji
powstańczej Czechowicza (Ostoi)
ś. p. Wasilewski bierze udział w
dwuch potyczkach pod Wilnem i,
ranny w nogę, przenosi się do
innej partji w Augustowskie lasy,
skąd po upadku powstania przez
Prusy udaje się do Szwajcarji i
tam w Genewie iw Unter Lacken
w dalszym ciągu specjalizuje się
w rzeźbiarstwie w drzewie.
W 1868 r. Wasilewski udaje

się do Paryża, gdzie wraz z ko-
legami—emigrantami wstępuje do
wojska francuskiego i walczy
początkowo w Afryce z arabami
(w Marokko), a później we Fran-
cji z Niemcami, w bitwach pod
Cheville, Siccotte, Orlėan i Be-
sangon; — dalej walczy w Paryżu
przeciwko komunie i po upadku
jej jest w straży honorowej Mac-
Mahona, poczem porzuca służbę
wojskową i pracuje w rzeźbiar-
stwie w Bernie, Paryżu i Montpe-
lier, gdzie żeni się z francuzką.

Trapiony tęsknotą za ojczyzną
ś. p. Wasilewski w 1888 r. porzu-
ca intratny zakład i wraca do
Wilna, z którego dla zarobku
wyjeżdża na wystawy międzyna-

rodowe do Chicago i San-Fran-
cisko, a po powrocie nie opusz-
cza już rodzinnego grodu, pro-
wadząc własny zakład rzeźbiarski,
między innymi odnawia rzeźby w
kościołach Katedralnym, św. Piotra
i Pawła i Bonifratrów.

Jeden z 9-ciu założycieli Sto-
warzyszenia weteranów 1863 r. w
Wilnie, piastujący z wyboru w
ciągu kilku lat godność Prezesa
Zarządu Stowarz. p. Wasilewski,
dzięki iście żołnierskim cechom
swego charakteru prawości, obo-
wiązkowości, uczynności kole-
żeńskiej, zyskał powszechne po-
ważanie i miłość.

Odznaczony krzyżami Walecz-
nych i Niepodległości tudzież
2-ma medaiami francuskimi, osie-
rocając syna i wnuka za grani-
cą,—š. p. Wasilewski po tak ruch-
liwym żywocie spoczął na cmen-
tarzu wojskowym na Antokolu,
wśród tych samych sosen, które
były świadkami jego pierwszych
kroków na polu walki o wolność,
kiedy chował w lesie skrzynie z
bronią, a niezadługo potem miał
pierwszą potyczkę z wojskiem
rosyjskiem.

iKronika policyjna.
— Napad przy ul. Kalwalyjskiej.

Na przechodzącego przez ul. Kaiwaryj-
ską Henryka  Nestorowicza, z* za-
wodu cukiernika rapadło paru drabów
uzbrojonych w laski i noże, którzy bar-
dzo qo dotkliwie pobili.

Nestorowicz uległ wybiciu oka, oraz
przebicia dłoni nożem.

Po opatrzeniu przez lekarza Pogo-
towia Ratunkowego, w towarzystwie
syna Nestorowicz udał się do domu,
w stanie niezagrażejącym życiu. (s)

-- Napad. Został dotkliwie pobity
przez nieznanego osobnika Trusiewicz
Bronisław lat 30, z zawodu szewc, zam.
przy uł. Strycharskiej 26.

Nieznany osobnik uderzył dwa razy
nożem  Trusiewicza: w głowę i w
ramię.

Pogotowie Ratunkowe opatrzyło ra-
ny Trusiewicza. (s)

Teatr, muzyka i sztuka.
— Teatr Miejski na Pohulance.

Dziś, z powodu próby generalnej, przed-
stawienie zawieszone.

— Jutrzejsza premiera. Jutro
19 b. m. Teatr na Pohułance wystąpi
z premjerą głośnej sztuki Jarosława
Haseka „Dzielny wojak Szwejk”.

Reżyseruje i inscenizuje sztukę dyr.
Zelwerowicz, który zarazem stwarza
kapitalny typ austrjackiego lekarza woj-
skowego, w roli d-ra Gruenstejna.

Główną postać jowialnego żołnierza
Szwejka otwarza Lucjan Zurowski, w
otoczeniu całego zespołu. Oryginalne,
efektowne dekoracje, dozwelające na
błyskawiczną zmianę terenu akcji, skom-
ponowal J. Hawrylkiewic.

Kierownictwo muzyczne  sztuki
objął E. Dziewulski.

Ceny miejsc zwykłe. Bilety kredy-
towane i zniżkowe ważne.

— Teatr miejski w „Lutni”.
Dzisiejstza premjera  „Egzotycznej
kuzynki”. Dziś w Teatrze „Lutnia“
odbędzie się premjera kapitalnej ko-
medji L. Verneuila „Egzotyczna ku-
zynka“.

Nowość tę przygotował i opraco-
wał reżysersko R. Wasilewski. Wytwor-
ny dowcip sytuacji | iście gallijski hu-
mor djalogu znalazly doskonałych wy-
razicieli w osobach Lewickiej, Balce-
rzaka, Wyrwicza - Wichrowskiego, oraz
Eichlerówny, odtwarzającej postać eks-
centrzycznej Soni. Efektowne urządze-
nie wnętrz pomysłu J. Hawryłkiewicza.

— Przedstawienia pepołudniowe
odbędzie się w nadchodzącą niedzielę
w obu Teatrach Miejskich po cenach
zniżonych. ż

W Teatrze na Pohulance o godz. 3
po poł S. Wyspiańskiego „Noc listo-
padowa”.

W Teatrze „Lutnia* o godz. 3 m. 30
ps poł. „Cierpki owoc* Roberta Bracco.

— Wieczór szkolny w Konser-
waterjum Muz. W sobotę dn. 20 b. m.
o godz. 7 w. w siedzibie Kouserwa-
torjum Muz. w Wilnie (Dominikańska 5)
odbędzie się terciałowy wieczór uczniów
i uczenic Konserwatorjum, występawać
będą uczn. z klasy fortepianu, skrzy-
piec, śpiewu solowego i instrumentów
dętych".

Karty wstępu otrzymać można w
Sekretarjacie Konserwatorjum od godz.
4—7 w.

— „Szwejk'* Patronat. W dniu 22
grudnia (poniedziałek) w teatrze na Po-
hulance dzięki uprzejmości p. dyrektora
Zelwerowicza będzie odegrany „Dzielny
wojak Szwejk* na rzecz Patronatu
Więziennego. Bilety kredytowe izniż-
kowe ważne.

POLSKIE RADJO WILNO.
Fala 368 mtr.
Program:

Czwartek, dn. 18 grudnia 1936 r.
11,58. Sygnał czasu.
12,35. Poranek szkolny z Filhar-

moniji.
14,30. Kącik dla Pań.
15,40. „Bolizar, bohater Ameryki

Południowej* — odczyt.
16,30. Koncert symfoniczny (płyty).
17,15. „Dziesięciolecia przyłączenia

Spisza i Orawy do Polski*,
17,45. Koncert z okazji 25-tej rocz-

nicy istnienia towarzystwa muzycznego
„Lutnia* w Wilnie.

18,45. Kom. Akad. Koła Misyjnego.
19,00. „Skrzynka pocztowa”.
20,05. „Moralność w polityce" —

felj. z Warsz., wygł. J. Dzikowski.
20,15. „W świetle rampy" — no-

wości teatr. omówi Tadeusz Łopa-
lewski. :

20,30. Koncert z Warsz.
21,30. Słuchowisko „Marja* powieść

ukraińska Antoniego Małczewskieg ,
muzyka Wojciecha Gawrońskiego, za-
stosowana przez St. Węsławskiego.

22,15. Recital śpiewaczy J. Turczyń-
skiej.

22,50. Muzyka taneczna.

„Marja“ w Radjo.
We czwartek o godz. 21,30 Radjo

nadaje przygotowaną przez  Roz-
głośnię Wileńską audycję literacką:
„Marję" Malczewskiego w  radjofoni-
zacji Witolda Hulewicza. Słuchowisko
to wypadnie zapewne bardzo efekto-
wnie ze względu na liczne walory mu-
zyczno-dźwiękowe, które reżyserja
wydobyła z romantycznego, pełnego
głębokich akceutów poematu.

 
 



 

sali sądowej.
Agent wirówek przed są-

dem.
Ma wiosnę ub. roku p. Paweł

Zende, reprezentant na Wileń-
szczyznę T-wa „Glorja“ zaagažo-
wał w charakterze agenta do
rozpowszechniania w obrębie pow.
święciańskiego wirówek szwedz-
kich niejakiego Władysiawa Wen-
cla z Nowej Wilejki.

Nowy agent w ciągu niespełna
roku, nadużywając wydanej mu
legitymacji i przekraczając upra-
wnienia, popełnił cały szereg
oszustw i fałszerstw, wyrządzając
tem krzywdę materjalną, zarówno
wielu gospodarzom wiejskim, jak
też i firmie, dla której miał pra-
cować.
W wyniku dochodzenia Wen-

cła postawiono w stan oskarżenia
z art. 591, 440 i 448 k. k.

Wczoraj przed Ill-cim wydz.
karnym sądu okręgowego w skła-
dzie pp. sędziów: K. Bobrowskie-
go, St. Miłaszewicza i Bułhaka
oskarżony przyznał się do winy.

Po zbadaniu świadków i wy-
słuchaniu oskarżenia podprokura-
tora p. W. Janowicza, sąd wy-
mierzył Wenclowi kary za po-
szczególne przestępstwa, a w re-
zultacie, łącząc je razem, skazał
go na rok i sześć miesięcy domu
poprawy z zaliczeniem odbytego
aresztu prewencyjnego. Kos.

Jajko zdemaskowało zło-
dzieja.

W nocy na 28 czerwca b. r.,
po wyjęciu szyby w oknie, wdarł
się nieznany sprawca do miesz-
kania Antoniny Kundziewiczówny
(ul. Popławska 31) i po splondro-
waniu skradł garderobę, materja-
ły i inne drobne rzeczy, między
któremi także i jajko marmurowe
ozdobione metalową pszczółką.

Uwiadomiona policja wszczęła
w tej sprawie dochodzenie i do-
konała rewizji w mieszkaniu no-
torycznego złodzieja Wincentego
Górskiego.

Rewizja nie ujawniła skradzio-
nych rzeczy, jedynie zwrócono

i] Od dnia 15 grudnia 1930 roku
będą wyświetlane filmy:

Sala RA ul. Ostrobram- po" I Ricardo Corter. Nad program:
a5

MIEJSKI  KIMENATOGRAY

 

TEATR «H ELI 0S»
„ulica Wileńska 28,tei. 526.

 

DŹWIĘKOWY KINO-TEATR lz: Promienny, pełen uroku wiosn

«HOLLYWOOD»

 

MICKIEWICZANa22. miejsc normalne. Ma pierwszy seans ceny <niżone Balkon80 gr., Parter 1 zł.—Początek seans. o g. 4, 6, 8 i 10 m.30w.

KIN O- 64||DZIŚ! Największa sensacja świata! Osnu- “ i nai iTEATR „L U X IE na le si. powieści Dostojewskiego „IDIOTA” (Tragedja Białej Gwardjj)
SCI"Nr. 11 tel. 15-62] | ulubieniec publiczności Racardo Cortez i przepiękna Barbara Betford. Niezwykle realnie odtworzone sceny walk z

czerwonymi. Sensacyjno-erotyczna treść.

WESAWOAZYSERENOTTSPORE TRACEJRC

„Ucieczka od miłości”

 

Ulica Wielka Ne 25.

P. 1- Wilnie! W fil
Kino <MIMOZA»|| 2 tości pierwszej I ostatniejp. Ło

 

przebojowe piosenki w swoim
najnowszęm sukcesie

i miłości dramat dźwiękowosśpiewn
Sceny w naturalnych kolorach. Nad program: Dodatek dźwiękowo-śpiewny. Mimo wielk. kosztów filmu ceny

uwagę na kamienne jajko, ukryte
w kominie. K'edy okazano je
poszkodowanej, ta poznała je
z całą stanowczością.

Na tej zasadzie Górskiego
przekazano sądowi Okręgowemu,
który po zbadaniu całokształtu
sprawy, biorąc pod uwagę, iź
podsądny karany był już trzech-
krotnie za kradzieże i paserstwo,
wymierzył mu  kerę osadzenia
w domu poprawy przez trzy lata.

Kos.
 

SPORT.
Nowy klub narciarski.
Przy kolejowym Klubie Spor-

towym „Ognisko”, zorganizowała
się sekcja narciarska, do której
napływają z każdym dniem liczne
zgłoszenia. Na liście członków fi-
gurują nazwiska znanych narcia-
rzy Wilna.

Gry sportowe.
Parę dni temu odbył się towa-

rzyski mecz piłki siatkowej i ko-
szykowej pań między A. Z. S, a
Makabi. W piłce siatkowej, A.Z.S.
zwyciężył Makabi, a w piłce ko-
szykowej, zespół Makabi zwycię-
żył drużynę akademicką.

Rozpoczęcie sezonu
narciarskiego.

Od kilku już dni spadły śnieg,
umożliwił trenerowi, kap. Łuckie-
mu, przejście z zaprawy suchej,
do treningów zasadniczych na
śniegu. Treningi te w okresie
świątecznym, z powodu wyjazdu
kap. Łuckiego, odbywać się będą
bez jego opieki, a od stycznia
rozpocznie się ponowna praca
kap. Łuckiego z zawodnikami Wil-
na. Ja Nie.

Walne zebranie sekcji nar-
ciarskiej „Pogoń”.

W piątek dnia 19XII b. r. o
godz. 18 odbędzie się Nadzwy-
czajne Walne Zebranie członków
Sekcji Narciarskiej W. K. S. „Po-
goń* w lokalu ośrodka W. F. ul.
Ludwisarska Nr 4.

 

„Młoda Generacja“ W rolach głównych:
„Nerwowy reporter" farsa w 2 aktach.

Z kraju.
Odmowa udzielenia misji

kanonicznej nauczycielstwu
2... Ni $, P>

Wobec otwarcie wrogiego sta-
nowiska w stosunku do Kościoła
katolickiego, zajętego przez na-
uczycielstwo Z. P. N. S. P. pow.
szczuczyńskiego k Lidy, J. E.
Ks. Arcybiskup - Metropolita Wi-
leński postanowił nie udzielać
misji kanonicznej dla nauczania
religjj żadnemu z powyżej wy-
mienionych nauczycieli i nauczy-
cielek, należących do Z.P.N.Ś.P.
Ponieważ wykiad religji we wszyst-
kich szkołach powszechnych jest
obowiązkowy, a miejscowi księża
wskutek przeciążenia pracą dusz-
pasterską nie mogą w nich syste-
matycznie udzielać religji, przeto
J. E. Ks, Arcybiskup zwrócił się
do p. Inspektora szkolnego wy-
mienionego powiatu o przedsta-
wienie takich nauczycieli i na-
uczycielek do wykładu religji,
którym będzie mógł udzielić upo-
ważnienia kanonicznego do na-
uczania religji katolickiej.— J. E.
Ksiądz Arcybiskup powiadomił o
swem stanowisku również i wyż-
sze Władze szkolne. — Powyższa
odmowa misji kanonicznej dla
nauczycielstwa Z. P. N. S. P. do-
tyczy powiatu  szczuczyńskiego
koło Lidy.

wielki pożar we wsi Pru-
žany.

Z powiatu wileńskiego dono-
szą o wielkim pożarze jaki miał
miejsce ubiegłej nocy we wsi
Prużany, gm. żodziskiej pow. wi-
lejskiego. Wskutek wadliwej bu-
dowy komina w domu Piotra
Gryszkiewicza wybuchł pożar.
Ogień przerzucił się na sąsiednie
zabudowania, obejmując połowę
wsi. We wsi powstała niebywała
panika. Mieszkańcy zamiast przy-
stąpić energicznie do lokalizacji
pożaru, posłali do pobliskiego
miasteczka konnych gońców z
prośbą o pomoc. Tymczasem
ogień rozszerzał się z błyskawicz-

  

 

Potężny i wzruszający dramat pogoni za szczęściem. Aktów 10.
Lina Basquette, Roza Rozanowa, Jean

Kasa czynna od 4. 3 m. X.
Początek seansów od g. 4. Następny program: „Niewiniątko".

WESOŁY MADRYT

ENN LAA BEATSLTS TSRSTNNTAPSAS INN ITTMMSTNTT NIOT©JZBTWAECADYKITY RASA TYKOREA CA ARANISIANIKA

DŹWIĘKOWY DZIŚ! Sensacyjny Przebój Dźwiękowy! Bożyszcze kobiet, ulubieniec publiczności RAMON NOVARRO znów zaśpiewa Mędrzekowskiegi
upajający dramat miłosny. W gł. roli kobiecej Dorothy Jordan [o
film, który każe sercu bić prędzej, a sześć piosenek Ramona, to sześć

melodji, które śpiewać będzie cały kraj. Nadprogram: Rewel. dodatki dźwiękowe. Ceny zniżone tylko na 1 seans. Pocz.
seansów o godz.4, *,8i10,15. Sała dobrze ogrzana.

„ GENERAŁ GRECK uwodziciel

W rol. gł.

ną szybkością. Zanim nadeszła
pomoc pastwą płomieni padiy 3
domy mieszkalne, 6 stodół ze
zbożem i inwentarzem, 4 obory
z cielętami i krowami. Straty się-
gają przeszło 30.000 zł. d

Trojaczki.
We wsi Maryniszki gm. prze-

włockiej Marja Ealuszewiczowa
powiła trojaczki. Wszyscy chiopcy.

Nieprzytomny w gorączce
na śniegu.

W dniu wczorajszym w pobli-
żu majątku Połuknie na drodze
Wilno—Grodno jpodróżni autobu-
su jadącego do Grodna zauwa-
żyli na drodze leżącego człowie-
ka, niedającego oznaków życia.
Jeden z jadących lekarzy skon-
statował, iż osobnik ów znajduje
się w siinej gorączce. Wobec te-
go przewieziono go niezwłocznie
do szpitala żydowskiego w Wilnie,
gdzie stwierdzono, iż osobnik ów
pochodzi ze Święcian i nazywa
się Bukowski Józef. W podróży
zachorował i w drodze do leka-
rza stracił przytomność. Gdyby
nie pomoc podróżnych Bukowski
zginąłby niechybnie w polu. d

Z POGRANICZA.
Zasadzka na patrol K.0. P.
W dniu 15 b. m. rano na od-

cinku granicznym Jankowicze na
przechodzący patrol KOP. urzą-
dzono zasadzkę.

Gdy patrol zbliżył się na od-
ległość kilka metrów od ukry-
tych w zasadzce osobników, nie-
znani sprawcy oddali do żo nie
rzy kilkanaście strzałów rewolwe-
rowych. Zołnierze padli na zie-
mię, co widząc zamachowcy po-
częli pośpiesznie wycofywać się
na terytorjum sowieckie, sądząc,

iż żołnierze zostali zabici. Za ucie-
kającymi osobnikami patrol od-
dał szereg strzałów raniąc jedne-
go z uciekających. Zatrzymanym
okazał się znany dywersant i ko-
munista Bazyli Bigajew. Reszta
zamachowców uciekła do sowie-
tów. d

Dowiedzieć się: ul.
niowa,

ĮMĄEKO gwarantowanej
jakości, z majątku,

w ilości 89 litr. z codzien-
ną dostawą do nabycia.

sktad opału p.
 

FUTRO

Ujęcie 3 bandytów z za
kordonu.

W nocy z 15 na 16 b. m. w
pobliżu osady Bobkowo położo-
nej na odcinku. granicznym Ra-
cieńczewo patrol KOP. zatrzymał
3 uzbrojonych osobników, którzy
przedostawszy się z terenu Rosji
sowieckiej usiiowali dokonać na-
padu rabunkowego na folwark
„Jadwinów* własności Władysla-
wa Balickiego. d

Ruch wydawniczy.
M. Buyno-Arctowa. Perły księ-

żniczki Maji. Bajka nie bajka.
Błękitnemu chłopcu opowiedzia-
na. Z 13 rys. A. Gawińskiego.
Wyd. Arcta.

Głównym wątkiem powieści
jest legenda o perłach rodzin-
nych, przynoszących nieszczęście.
One też są przyczyną wszystkich
przygód i przeżyć małej księżni-
czki. Dziwne są te przeżycia. Sto-
ją już na progu fantazji i rzeczy-
wistości.

Barwny, obrazowy styl i żywy,
jędrny, bogaty język, znakomicie
harmonizują z treścią.

W. Gomulicki. Życie dla oj-
czyzny. Powieść. Wydanie IV, z
rys. St. Bagieńskiego. Wyd.Arcta.

Książka osnuta jest na tle osta-
tnich lat panowania Stanisława
Augusta, a więc konstytucji frze-
ciego maja, wojny roku 1792, a
zwłaszcza powstania Kościuszkow-
skiego. Głównymi jej bohaterami
są dwaj młodzi kasztelanie, a ich
losy, boje i przygody, są treścią
powieści. Obok nich występuje
wiele osobistości historycznych,
tych właśnie, które wówczas od-
grywały główną rolę. .
Janowski Al. „Nasz plac". Opo-

wiadanie dla dzieci. Wyd. Arcta.
W IV:tem wydaniu ukazał się

„Nasz plac” Janowskiego, książka
oddawna ciesząca się ogromnem
powodzeniem wśród mlodocia-
nych czytelników. Jest to wesołe
opowiadanie o gromafice dzieci
warszawskich — dzieci ulicy.

Miały one „swój" plac, na któ-
rym, ku ich rozpaczy, rozpoczęto

PREZENTStycz-

4512-0
 

 

W roli głównej największy artysta świata,
kobiet JOHN  BARRYMORE.

człowiek o 1.000 twarz:
mistrz ekranu ś.p. LON CHANEY,

Początek o godz. 4-ej w dnie świąteczne o g. 1 Ceny od 40 groszy.

 

W roli głównej Jenny Jugo, najpiękniejsza kobie-
tu świata, której czar, rasa, temperament podbija-

ją serca wszystkich mężczyzn. Nad program: arcywesoła komedja „W zastępstwie męża”.

 

UWAGA MATKII

FABRYKI

Dawajcie dzieciom czekoladę

„ZDROWIA*

A. PIASECKI w Krakowie
jest bardzo pożywna ! niedroga

Karmelki,
| Pierniki.

ŚPIESZCIE

b trmy 4-4. I.
Po zakupy świąteczne, towar najlepszy,

ceny najtańsze, wybór duży.

  

  

   

 

KZDOREWKSKUSIRE)||4NEZSUROATZGKEJA Cesarskiej "Mości krola
ž wloskiego, poleca

AKUSZERKI A. JANUSZEWICZ
. Zamkowa 20-a.

ul. Mickie-

ANEL, | ldr... 23Telefon Nr. 8-49

Wino oryg. francuskie białe i
czerwone */, litra zł. 3.65,

 

Marja Laknerowa
Przyjmuje od godz. 8 do
7 w. Kasztanowa 7m. 5.

WZP69.

J cieli

męskie do sprzedania za
900 zł. Zawalna 57 hotel
pok. 5, ed 7 — 8 wiecz.

4518—s0
 

Dom murowany 3-pię-
trowy o 12 mieszkaniach
natychmiast niedroge z
powodu wyjazdu właści-

do sprzedania ul.
Połocka 8, m. 7, Właśc.
Narowski i Stankiewicz.

4539

PRZECIW GRYPIE!
Wino gronowe oryginalne

Termouth Ballor 4 (6
Dostawców Dworu Jego

 

4534—1

„SRZYBY, |

 

   
      

   
  

Żądajcie wszędzie. ___

| PIANINA
Najsłynniejszej wszechświatowej
firmy „Erard'* oraz „Betting“ |
i „K.i A.Fibiger'* uznane za
najlepsze w kraju (na Targach

Połnocnych nagrodzone

WIELKIM ZŁOTYM MEDALEM)
Sprzedaje na dogodnych warunkach

Kijowska 4, Abelow.

Kompot suszony zl. 4.50, Wino

Słodycze, figi, marmeladki
daktyle, czekolady, owoce

świeże i suszone,

Kawa „Brazylja* znakomite
mieszanki świąteczne,
codzień świeżo palone,

Mąka, wyborowe gatunki
„świąteczne

Indyki tuczone,  
r Stosując się do lat ubiegiych kaźdy  

PROSZEK

    "USUWA NAJUPORCZYWSZY

) BÓL GŁOWY

  

      
   

 

 

Wytwórnia Wędiin |

A.Wersocki:
LIDA, SUWALSKA 3. — TEL. 7.

Poleca na apaze wyroby, wędlin, słyn-
nych ze swej jakości i smaku.
m._ Szynki po wiejsku, wędzone jałowcem,
wszelkiego rodzaju solami,

 

Miody prawdziwe
miodosytni K. Miesz-
kowski od zł.

Wina owocowe H. Ma-

Dostawa do domów gratis.
Ryby wędzone, bałyk, tioszka, łosoś, węgorze i ryby łotewskie.

kasy jecnorazowo gotówką Zł. 50.—otrzymuje gretis
butelkę MIODU REKLAMOWEGO

 

   

   
   

Św. Bożego Narodzenia wyrabianeDjd6 a
Zamówienia przyjmuje” A

397—2 o

RY. świątecz-
ne i inne wyroby masarskie, specjalnieżtna

dnia. E

- ENMEG
RUSYANA
ZNANYiNIEZAWODNY // A 2

SRODEK OD

KASZLU
DUSZNOSCI

i CHRYPKI.

c AKA sa" materjały wełnia-

ne, bawełniane Inia-

Rae ne, jedwabne, oraz

posiada w sklepie kołdry, koce, chust-
swoim przy ulicy ki, serwety

Wileńskiej Nr. vp

po cenach [ak zwykie umiarkowanych.
 

 

Try, (atecdki, byiwy.
i Ceny kekatójć

PROSIMY SIĘ PRZEKONAĆ Sprzedaż za gotówkę i na raty

pannęeg orgedey za ||WARSZ. SP. MYŚLIWSKAeta WILENSKA 10.koce pluszowe sprzedajenajtaniej—6. "a
Wileńska 27.

   
 

667 

4442—12—1

  
      

rumuńskie półsłodkie
ij, litra zł. 3.60,

znanej
   

    
  
   

   
    

3,50,

kowskiego od zl. 2.—
Koniak Francuski ory-

inalny zł. 20.—
but. *, litr.

wpłacający do

666—1

Pija
okoje

D“wynajęcia osobny
dom z ogrodem,

elektrycznością. Pobrzeż-
na 14 naprzeciw koś-
cioła Sw. Piotra. 4525-s1

2 pokoje z wygodami
bez mebli, bez kuch-

ni do wynajęcia Siera-
kowskiego 25, m. 2.

Trocka 3 tel.
 

karetka prawie
firmy

oraz pozostałe
4542| z licytacji  

Cerata stołowa i meblowa.
Linoleum zagraniczny i krajowy
Chodniki i dywany z linoleum.
Chodnikl materjałowe I kokosowe.
Rzeczy podróżne.
Zabawki dziecinne w wielkim wyborze.

 
Choroby weneryczne,
skórne i moczopłciowe piwiarnię z całkowitem

ul. WIELKA 21 urządzeniem b. tanio O
tel. 921, od 9—1 i 3—8. warunkach dowiedzieć
  

D-r Zeidowiczowa

ordyn. Szpitala Sawicz.

ryczne kobiece.
Zarzecze 5, m. 2 0d4-6pp.

J.-|. i. RNNIEWI(Z
UL. MICKIEWICZA 9.—TEL. 15—80.

Poleca w wielkim wyborze kalosze i śniegowce
najnowszych fasonów z fabryk krajowych i za-

granicznych po cenach najniższych.

784—2 0

Specjalny rabat gwiazdkowy.

| LEKARZE|Lekanze|| LOKALE |:

Doktór Bilumowicz Z powodu choroby na-
tychmiast sprzedam m. 12.

się ul. Wileńska 52 (róg
mostu) — z

Dr.Zeidowicz24
CHOR. WENERYCZNE
MOCZOPŁ. i SKÓRNE Kupno S |
9—12 i 5—8 w. iel. 2-77. Sprzedaż

——— Stanu,

Karetka
kobiece, wener.chor. dróg Ford-taksówka w bardzo
mocz. prz. 12 — 21 4-—6 dobrym stanie tanio do

Kalwaryjska
m. 4 od 8 — 11 I od

4531—0

ui. Micklewlcza 24.  SPrzedania.
wo 2- GP

Dr. JANINA Padai
Piotrowicz-Jurczenkowa (*azyinie do sprzeda-

nia dubeltówka w b.
Choroby skórne i wene- dobrym stanie Wilno, ul.

Witoldowa 38—4.
4540--2

w. Śtefańska 33

 

nie i dóbrej firmy
lub wynajmę.

 

laski

w sankach wieczorem d.
16 b.m. Ludwisarska Ne 11

4536—2 ziemia własna 310 sąż.

Stały

meryci wojskowi
Fachowość zbyteczna.Go-
spodarczy Zakład Kredy-
towy Lwów, Wałowa 11-a.

416—1

 

betia GOŁĘBIOWSKI
 

 

Fortepian
„Schródera*—1800 zł.,
pianino „Kolera“--1100
zł, różne elektryczne
żyrandole, samochód

„Paige“, rėžne
opony samochodowe

tanio do
sprzedania w Lombar-
dzie, Biskupia 12.

Fortepian
okazyjnie do sprzedania

| 2S2

planino lub sb for- w branży kolonjalno-wód-
tepian w dobrym sta- czanej Wileńska 28.

Oferty do

Administracji pod „W.Ch.“ ;
453

uboczny zarobek znajdą
bez narażenia godności

R Mzedniey, e- |f FOLWARK wpobliżu

posady poszukuję. U-
kończyłem szkołę po

wszechną. Przyjmę jaką-
kolwiek pracę. Brzeg An-
tokolski 3-b, m. 10.

757.

nowa

fanty  2

Oddzialy:

m. 19.

otrzebna (czasowo)
ekspedjentka (lub

ekspedjent) praktyczna

 

kupię
s do wszystkie-

5/4 kak
8— 10 wiecz. ul Św.
Filipa 2 m. 17.

wera" a
PLAC SPRZEDAM

kw. może być podzielo-

warunkach Zaułek Zakre- —————————
. |fuplę dom w śródmie-

łowy 16, m. 3 u właści. JQuPięŚ05 "5.000 dol. pisania
gotówką ewen. przyjmę towaroznawstwa,
obciążenie.
semnie bez pośredników niemieckiego, pisowni,
do Administracji Dzien- gramatyki pasa oraz
nika pod„Gotówka*.

4526—s0ciela.

 

  
  

     

  

stacji kolejowej obsza-
ru przeszło40 ha. Zie-
mia orna, łąki, las bu-
dulcowy z pozwole-
niem wyrębu. Dom
mieszkalny o 4po-
kojach, irne budynki
kompletne. Rzeka na
miejscu, sprzedamy

za 5.000 dolarów
Dom H-K. „Zachęta'*
Mickiewicza 1, tel.

9—05. _380—s0

Lt d.

       
   4541

  

budować kamienicę. Zmartwienie
jednak minęło szybko, bo dzie-
ciaki, w zmienionych warunkach,
znalazły dla siebie jeszcze więcej
rozrywek, zapoznają się z robo-
tnikami, towarzyszą im przy ro-
botach i coraz dowiadują się cze-
goś nowego.

M. Konopnicka. W demu i
świecie. Z 3 ryc. kolor. i 24 czarn.
A. Gawińskiego. Wyd. Arcta.

Piękną formę otrzyma'a ta
książka, stanowiąca piątą z cyklu,
obejmującego drobniejsze wier-
sze Konopnickiej dla dzieci, for-
mę, dowodzącą wyraźnie, jakim
pietyzmem otacza księgarnia M.
Arcta utwory wielkiej poetki.

Or-Ot. Swlatek dziecięcy.
Wybór wierszyków. Z 40 ryc. W.
Romeykówny. Wyd. Arcta.

Książka ta zawiera zbiór krót-
kich, lekkich, łatwych w czytaniu
wierszyków dla dzieci młodszych
Zgodnie ze swem przeznaczeniem
jest nader bogato ilustrowana: na
każdej stronie przynajmniej jeden
rysunek.

LOTERJA.
Onegdaj podczas ciągnienia

Il klasy 22 loterji wygrane padły
na następujące numery:

Zł. 50000 nr. 132755.
Zł. 20.000 nr. 54911.
Zł. 10.000 nr. 28965.
Zł. 5.000 nr. 78510 79452.
Po 2.000 zł. nr. 33464 157938.
Po 1000 zł. nr. 53305 96066

104543 104782.

Po 500 zł. nr. 21641 92680
101336 166698 174279 176057.

Po 400 zł. nr. 1184 911 4900
33318 45858 53516 63264 87020
91248 135017 875 156652 157890
178927 181364 188914 191633
203126.

Po 300 zł. nr. 2272 13865
16880 18465 27536 49426 57018
62591 68515 72956 86806 95668
105445 108325 112894 124504
126512 132495 152331 156195
161091 167371 168346 173784
176178 183068 187370 188525
914 205792 209790.

GWIAZOKOWI <
DOSTĘPNY DIA KAŻDEGO
10 DETEKTOR

MARCONIEGO
(ała Polska na Deleklui

Nie będzie miasta ani wioski, do
której nie dotarłyby koncerty ze-
społów o światowej sławie,
nadawane przez OLBRZYMIĄ
STACJĘ MARCONIEGO pod

Warszawą, dlatego też

„M8 zwlekaje
z kupnem aparatu lub kom-

pletu

|| DETERTOKOWEGO "TYPU KARCONIEGO
w cenie Zł. 18.60

 

POLSKIE ZAKŁADY MARCONI S. A.
Dyrekcja i Fabryka Warszawa, Narbutta 29.

Miejski, Marszałkowska 142, Łódź, Piotrowska 84, Lwów,
Akademicka 14.

Do nabycia we wszystkich firmach radjotechnicznych.

ETZTWSTEJGZKTREND DOTOWAOZ R BEDDKEDYA.

Do sprzedania

NA RATY
działeczki ziemi pod le-
tniska po 10 gr. kw. metr
oraz centrum z budyn-

is rab tych kami przy szosie PDA
Jo potrzebna natych- Wgrszawa. Miejscowość

Zgłaszać się Od sucha, zdrowotna, wyso- NAUKA

9. ko położona, otoczona =
4535 1 gosnowemi lasami. Do

10 Zł. zapłacę za odnie- e oe ASY yar p

mon.: W. D. akanai p 2 k co godzina. Kościół świa- Musisz ukończyć kursy
Ri mająt! zł tło elektryczne, telefon, fachowe  korespon-

policja na miejscu. Mają- dencyjne im. prof.Sekuło-
tek Połuknia właściciel- wieza,
ka Rożańska lub w Wil- wia 42.
nie ui. Zamkowa 18 m. listownie: buchalterji, ra-

aow ul. 20 od godz. 4—5 w do* chunkowości kupieckiej,
PRACA | Legjonów Nr. 98/2/21. O mu. 704—s0 korespondencji handlo-

Li

„Ja tak nie mogę po-
stępować — wyrywa się
uczeń*
„Dlaczego?*
„Bo jestem uczniem u

fotografa".

Chcesz otrzymać
osadę ?

Warszawa, Žėra-
Kursy wyuczają

 —— weį, stenografji, nauki
handlu, iprawa, kaligrafji,

na maszynac|
angiel-

Zgłaszać pi- skiego, francuskiego,

ekonomji. Po ukończe-
4538—2 nlu świadectwo. —- Żą-

dajcie prospektów.

W szkole dokształcającej.

„Żaden
żadna praca nie powinna miotów. Po studjach dy-
lękać się światła dzien- plomuniwersytecki.Cours
nego. W zawodzie wa- academiques,
szym pracujcie tak, aby
każdy to widział."

 

(OKTORAT icałkowi-
te studja akademi-

czyn wasz, ckie wszystkich przed-

Botte Po-
stale Ne
(Centre), Belgja.

524, Bruxelles
57—

  

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYNŃSK!, Drukarnia „DziennikaWileńskiego, ul. Mostowa J. Redaktor odpowiedzialny: JERZY CIESZEWSKI.
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