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BAL ODBĘDZIE SIĘ W SOBOTĘ
DNIA 17 STYCZNIA 1931 r.

„BANI Młodzieży Wszechpolskiej
w Salonach Hotelu GEORGES'A

Bilety nabywać można - Pań Gospodyń tudzież w Sekretarjacie Młodzieży Wszechpolskiej Dominikańska 4.
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we.środę dn. 31 grudnia 1930r.
odbędzie się

NA POŻEGNANIE STAREGO I
PRZYWITANIE NOWEGOROKU

i
!
)

$. tp.

Konstanty WAŁEJKO
Kierownik działu gospodarczego P. W. W. M 6 w Wilnie

Po długich i ciężkich cierpieniach zmarł dn. 29 grudnia 1930 r. w wieku
tlat 66.

Eksportacja zwiok z domu żałoby (z ul. Ponarskiej 63) odbędzie
się w dn. 3i-go b. m. o godz. 10 rano do perafjalnego kościoła Serca
Jezusowego, gdzie zostanie odprawione nabożeństwo żałobne.

Pogrzeb nastąpi tegoż dnia o godz. 3 po poł. na cmentarzu po-
Bernardyńskim.

O smutnych tych obrzędach zawiadamiają DZzac»:
oi znajomych

ś. i P.

MAKSYMILJAN WOJEWÓDZKI
SODALIS MARJANUS

po krótkich cierpieniach zasnął w Bogu dn. 27-XII b. r. w klinice U. $. B.
(przy szpit. św. Jakóba).

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie dnia 30 b. m. o godz.
7 m. 30 w kościele św. Jakóba, poczem nastąpi odprowadzeniei złożenie
zwłok w grobach rodzinnych na cmentarzu po-Bernardyńskim.

O smutnych tych obrzędach zawiadamiają

Żona, Syn, Synowa, Wnuki, Rodzina.

s tp

i ' MAKSYMILJAN WOJEWÓDZKI 4
Sedalis Marjanus =
zmarł 27 b. m.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się dziś 30-XII w kościełe Ś-go Ja
kóba o godzinie 7,30 rano poczem pogrzeb na cmentarzu Bernardyńskim.

Q czem zawiadamia
Zarząd męskich Sodalicyj Marjanskich.  

    

 

     

  

 

r== SPRZEDAŻ ZAPAŁEK
dla detalicznych sklepów handlujących zapałkami (tytoniowe
i spożywcze) odbywać się będzie tylko za okazaniem pa-
tentu handlowego za rok bieżący w następujących punk-
tach: RUDNICKA 25, ul. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 24
I ZAWALNA 48. 00

SZUKANA 00000000411414 4606
Zwyczajem lat ubieglych Zarząd restauracji „Europa“ u-

rządza w dniu 31 grudnia r. b. wieczór Sylwestrowy. Program
kabaretowy specjalnie w tym dniu zostanie powiększony. Spro-
wadzony będzie nowy zespół artystów, który wykonując naj-
nowsze szlagiery doby obecnej uprzyjemni chwile gościom
przy spotkaniu nowego roku.

  

 

Z poważaniem
4597—0 o ZARZĄD.

MMM

Zwolnienie b. posłów Dubois i Bagiń-
skiego.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Sędzia śledczy Demant zwolnił pos. Dubois za
kaucją 10.000 zł., a pos. Bagińskiego za kaucją 5.000 zł.

w poniedziałek w godzinach popołudniowych rodziny obu po-
słów złożyły kaucje, a wobec tego o godz. 4 pp. zarówno p. Du-
bois jak i p. Bagiński opuścili więzienie w Grójcu.

Wizyta Venizelosa w Warszawie.
(Telefonem od własnego korespondenta)

WARSZAWA. W poniedziałek przybył do Warszawy poseł pol-
ski w Atenach p. Jurjewicz, którv będzie obecny podczas wizyty
premjera greckiego Venizelosa w Polsce.

Na granicę wysłano wagon salonowy,
Warszawy premjer grecki w otoczeniu świty.

Na granicy powita gościa specjalny delegat min.
nicznych p. Dernałowicz.

We wtorek, t. j. dziś p. premjera Venizelosa na dworcu głów-
nym w stolicy spotka p. premjer Sławek w. otoczeniu ministrów.

O godz. 13 m. 30 na cześć gościa odbędzie się u posła grec-
kiego śniadanie.

WARSZAWA. Z miarodajnego źródła informują, że wizyta
p. premjera Venizelosa w Warszawie, zapowiedziana i ustalona sze-
reg miesięcy temu, ma charakter kurtuazyjny.

Polskę i Grecję łączą serdeczne i przyjazne stosunki, które
niejednokrotnie znajdowały swój wyraz we współpracy ministerstw
spraw zagranicznych obu państw na terenie międzynarodowym, a
przedewszystkiem Genewy,

Po za przyjaznymi stosunkami politycznymi, łączącymi Grecję z
Polską obydwa te państwa są związane ze sobą licznymi wspólnymi
interesami o charakterze ściśle gospodarczym, co zostało uregulo-
wane traktatem handlowym, zawaitym na wiosnę b. roku.

którym przybędzie do

spraw zagra-

Popierajcie Polską Macierz
Szkolną.

ED aTSSRRUESIEOKANENEAREKTORGSO

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

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

GZWSZTAERIOTZAOWC POZDR RI

Orkiestra doborowa.
Niespodzianki i moc atrakcyj.

Początek o godz. 9-ej wiecz.

Bilety w cenia: dla parów J al,

 

JAU ED R 1111 AA) RAL) A RSA.

sala Klubu Narodowego uli. Orzeszkowej Ne 11

BAL SYLWESTROWY
Wejście tylko za zaproszeniami, które otrzymać można w Sekretarjacie Klubu przy ul. Orzeszkowej 11, codziennie od godz. 11-ej do 8-ej wiecz.
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Bufet.

dla pań 2 2.
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|=”SYLWESTROWĄ
najmilej „spędzić można w salach górnej i dolnej

Restauracji„ST. GEORGES
 

«« Do kolacji przygrywać będą
dwa zespoły muzyczne.

 

RESTAURACJA „BRISTOL MICKIEWICZA 22
urządza Uroczyste Powitanie NOWEGO 1931 ROKU.
 

Wzrost upadłości.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W ciągu pierwszych 10 miesięcy b. r ogłoszono
w Polsce 684 upadłości, wobec 516 za cały rok 1929a288 za r. 1928.

Cyfry upadłości w b. roku przypadają: na województwa cen-
tralne — 403, w poznańskiem i pomorskiem — 132, południowych—
111, na Sląsk—36, a na woj. wschodnie — 2 upadłości.

Handel drzewny z Niemcami.
ffel od własnego korespondenta)

WARSZAWA. Wobec wygaśnięcia z dn. 25 b. m. polsko - nie-
mieckiej umowy drzewnej, min. komunikacji wydało zarządzenie
by pod ładunki drzewa tartego do Niemiec podstawiać wagony w
każdej ilości poza kolejnością i by ładunki te były bezwzględnie do-
starczone przed dn. 31 b. m. urzędom celnym.

Bohaterowie wojny światowej odchodzą
Marszałek Joffre konający.

PARYZ. (Pat). Biuletyn poran-
ny o stanie zdrowia marszałka
Joffre'a stwierdza, że noc minęła
spokojnie. Chory jest niezmiernie
słaby, lecz zachowuje całą przy-
tomnošė umysłu. $ Pomimo, że
stan serca jest stosunkowo bar-
dzo dobry, katastrofa uważana
jest obecnie za kwestję już nie
dni, lecz godzin. Doktorzy nie
mają nadziei, że chory przeżyje
noc.

PARYZ. (Pat). — Ambasador
Hiszpanji Quinones de Leon zło-
żył wizytę rodzinie marszałka
Joffre'a celem zasięgnięcia wia-
domości o stanie zdrowia cho-
rego.
ŚŁONDYN. (Pat). Król polecił

lordowi Tyrrellowi, ambasadorowi
Wielkiej Brytanji w Paryżu, aże-
by śledził przebieg choroby mar-
szałka Joffre'a oraz złożył mu w
imieniu króla wyrazy sympatji.

PARYŻ. (Pat). Do łoża chore-
go marszałka Joffre'a dopuszczo-
no w drodze wyjątku Barthou w
charakterze członka rządu oraz
osobistego przyjaciela chorego

marszałka. Spotkanie miało prze-
bieg bardzo wzruszający. Siły by-
łego generalissirmusa słabną. Mar-
szałek Joffre spędził noc względ-
nie spokojnie. O godzinie 7-ej
rano marszałek był w stanie zu-
pełnego wyczerpania.

PARYŻ. (Pat). Doktorzy, czu-
wający przy łożu marszałka Jof-
fre'a dostrzegli dziś o świcie na
twarzy chorego skurcz, świadczą-
cy o rozpoczynającym się para-
liżu. Dzięki energicznym zabie-
gom niebezpieczeństwo udało się
chwilowo zażegnać. Lekarze wy-
rażają podziw dla niezwykłej ży-
wctności organizmu chorego, któ-
rego siły jednak dobiegają już
końca. W ciągu ranka i popo-
łudnia w dalszym ciągu szereg
osób odwiedził mieszkanie mar-
szałka Joffre'a, zapytując o stan
chorego. Król hiszpański nadesłał
depeszę.

PARY. (Pat). Stan zdrowia
marszałka Joffre'a jest bezna-
dziejny. O godzinie 17 m. 30
rozpoczęła się agonia.

Drang nach Osten.
fiWwyprawa ministrów |niemieckich do wschodnich prowincji.

BERLIN. (Pat). Zapowiedziana
podróż kanclerza Rzeszy Bruenin-
ga na obszary niemieckich pro-
wincyj wschodnich rozpocznie się
dnia 4 stycznia 1931 roku.W dniu
tym kanclerz, który bawi obecnie
na urlopie świątecznym w Schwarz-
waldzie, powróci doBerlina, po-
czem niezwłocznie udasię w dro-
gę. W podróży towarzyszyć będą
kanclerzowi ministrowie Trevira-
nus i Hirtsiefer jako komisarze
rządu Rzeszy i Prus. dla prowin-
cyj wschodnich, prezydent Banku
Rzeszy Luther oraz dyrektor to-
warzystwa kolei niemieckich Dort-
mueller. Według komunikatów
prasy, kanclerz pragnie przede-
wszystkiem poinformować się na

miejscu o sytuacji gospodarczej
obszarów wschodnich. W czasie
swej podróży jednak jak zazna-
cza „Germania”, kanclerz nie po-
minie okazji, aby zapoznać się
również z panującemi na pogra-
niczu wschodniem stosunkami, o
ile wchodzą one w zakres polity-
ki zagranicznej. Pierwszym  eta-
pem podróży kanclerza będzie
Pomeranja i Marchja Graniczna.
W czasie wizytacji Prus Wschod-
nich kanclerz Bruening zwiedzi
między innemi Tylżę, Wystruć,
Kluczbork, Ełk, Ławę. i Kwidzyń.
W drodze powrotnej przez Po-
morze polskie kanclerz wraz z
towarzyszącemi mu osobami wy-
jedzie następnie na zwiedzanie

obu niemieckich śląskich prowin-
-€yj. Plan podróży po Sląsku prze-
widuje przyjęcie w Opolu, Gliwi-
each, Bytomiu, Raciborzu, Kłacku

i Wrocławiu. W dniu 11 stycznia
oczekują powrotu kanclerza do
Berlina.

Likwidacja buntu wojskowego w Hiszpanii
MADRYT. (Pat). Ogłoszona zo-

stała urzędowa lista, na której
widnieją nazwiska 5 majorówi
21 niższych ofieerów, oddanych

do dyspozycji ministerstwa wojny,
którzy stawieni zostaną przed są-
dem za udział w buncie na lot-
nisku Czterech Wiatrów,
 

 

Oświadczenie grupy profesorów Uniwersy-
tetu Wileńskiego w sprawie brzeskiej
W numerze niedzielnym na-

szego pisma zamieściliśmy notat-
kę o liście profesorów (Ulniwersy-
tetu Wileńskiego na ręce prof.
Michała  Siedleckiego jako b.
pierwszego rektora O. S. B.
W notatkę naszą wkradło się

kilka nieścisłości, zarówno co do
podpisów jak i co do okoliczno”
ści powstania enuncjacji. W szcze-
gólności nieścisłe jest, jakoby list
powyższy był wynikiem zebrania
koleżeńskiego profesorów w dn.
23 b. m.

Tekst wystosowanego listu jest
następujący:

„Prosimy Pana Rektora o wy-
rażenie Kolegom naszego naj-
szczerszego uznania za szlachetne
i męskie wystąpienie w obronie
etyki życia publicznego i prawo-
rządności”.

List ten podpisali następujący
PP. Profesorowie:

Marjan Zdziechowski, Włady-
sław Dziewulski, Stanisław Pigoń,
ks. Czesław Falkowski, Jan Wil-
czyński, Piotr Wiśniewski, Mie-
czysław Gutkowski, Jan Oko,
Teofil Emil Modelski, Stefan Gla-

ser, Marjan Morelowski, Stanisław
Košcialkowski, ks. Antoni Cichon-
ski, Kazimierz Karaffa-Korbutt,
Władysław Karaffa Korbutt, Jan
Otrębski, Ryszard Mienicki, Edward
Czarnecki, Janusz lwaszkiewicz.
W sprawie powyższej otrzy-

maliśmy od prof. Dr. Jana Wil-
czyńskiego list następujący:

Szanowny Panie Redaktorze!

W ogłoszonym w niedzielnym
numerze „Słowa” wykazie profe-
sorów, którzy wysłali oświadcze-
nie w sprawie brzeskiej do byłe-
go Rektora naszego (lniwersy-
tetu prof. M. Siedleckiego, zosta-
ło przez niedopatrzenie opusz-
czone moje nazwisko, które ni-
niejszem pragnąłbym tą drogą
dołączyć, tem więcej, że w po-
wzięciu decyzji, wysłania tego
oświadczenia uczestniczyłem.

O wydrukowanie niniejszego
pisma uprzejmie proszę.

Łączę przytem wyrazy wyso-
kiego poważania

Prof. Jan Wilczyński.

Wilno, 28.XII.30.

 

 

Krwawa walka zbiegów z obozu koncen-
tracyjnego z sowiecką strażą graniczną.

Z Dzisny donoszą, iż ubiegłej nocy na całym odcinku granicz-
nym Dryssa słychać było silną strzelaninę karabinową. Strzelanina
trwała przeszło godzinę. Jak się okazało w pobliżu wsi Dworczany
na teren polski usiłowały przedrzeć się wielkie cztery grupy wło-
ścian, które ostrzeliwując się zdążały w kierunku Dryssy.
nierami stoczono formalną walkę w pobliżu Dryssy,

Z ucieki-
gdzie z obu

stron padło kilkunastu zabitych i rannych. Mimo silnej ochrony
granicyprzezpotrójne alarmowe i zapasowe posterunki sowieckiej
straży granicznej, na teren polski szczęśliwie zdołała przedostać się
grupa włościan w ilości 49 osób. Zbiegowie opowiadeją,
oni z obozu koncentracyjnego w Oświeju.
sowieckie uwięziły z górą 1000 włościan
tów, których w tych dniach zamierzano wywieźć w głąb Rosji.

rozbroili straż,
i w nocy 26 na 27 b. m. ruszyli ku granicy polskiej.
udała się w kierunku granicy łotewskiej.

wieść o tem, uwięzieni

iż zbiegli
W obozie tym władze

t. zw. kułaków i partyzan-
Na

broń i amunieję
Część zbiegów +

d

zabrali

 

Modny sweterek damski "sieGospesie
w Polskiej Składnicy Galanteryjnej

FRANCISZEK FRLICZKA
Wiino, Zamkowa 9, tel. 6—46, 635—20
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Fiyka a polilyka.
Obóz obecnie w Polsce rzą-

dzący ma na swe usługi cały

szereg organów prasowych roz-

maitych odcieni od konserwatyw-

nych—,„Słowa”, „Dnia Polskiego”,

„Dziennika Poznańskiego", po

przez pułkownikowską „Gazetę

Polską* aż do socjalistycznego

„Przedświtu*.

Pułkownikowska „Gazeta Pol-

ska“ ma zadanie bardzo latwe.

Pisze poprostu, co jej kažą bez

żadnych ogródek, bo niema żad-

nej ideologji, którąby musiała

godzić z posunięciami obecnego

rządu.

O wiele trudniejsza jest sytu-

acja tych pism, które ze względu

na swych czytelników muszą uży-

wać piruetów logicznych, żeby

udowodnić, że posunięcia rządo-

we są rzekomo zgodne z ich

ideologją.

Najtrudniejsza w tym wypad-

ku jest sytuacja pism konserwa-

tywnych. Liczne posunięcia poli-

tyki oficjalnej daleko odbiegają

od tego, co się mieści w poję-

ciu „konserwatyzm”*.

A jednak takie,

wileńskie „Słowo”, którego na-

czelny redaktor jest posłem z

B.B., nie może się narazić sfe-

róm rządzącym i musi dla wzglę-

dów oportunistycznych naciągać

fakty życia politycznego do ide-

ologji konserwatywnej.

Weźmy taką sprawę brzeską.

Konserwatyzm — to tradycja.

Tradycja polska — to cywilizacja

zachodnia, chrześcijańska, to ka-

talicyzm. Katolicyzm — to spra-

wiedliwość. Tradycja polska—to

rycerskość, szlachetne postępo-

wanie z przeciwnikiem.

Te, co się działo w Brześciu

nie jest zgodne ani z „tradycją,

ani z cywilizacją zachodnią, ani

z katolicyzmem,ani z rycerskością.

W wypadkach takich konflik-

tów wytwarza się dla „Słowa

sytuacja dość ciężka.

Właśnie taka sytuacja wytwo-

rzyła się przed paru dniami. Wy-

bitny uczony 0 wszechświatowej

sławie, konserwatysta, przyjaciel

„Slowa“, jeden z kandydatów na

Prezydenta Rzeczypospolitej po

przewrocie majowym, wróg na-

cjonalizmu, a jeszcze gorszy wróg

lewicy prof. Marjan Zdziechowski

naprzykład,

zabrał głos w sprawie brzeskiej..

Zabrał głos nie tylko sam, ale

pociągnął za sobą kilkunastu

swych kolegów profesorów.

Postąpił zgodnie z sumieniem,

bo, jako człowiek „czysty, nie robi

kacjery w obozie sanacyjnym.

Przyłączył się do protestu innych

uczonych niezależnych przeciwko

temu, co się w Brześciu działo.

Tego faktu wileńskie „Słowo”

nie mogło przemilczeć. Nie mo-

gło ani potępić otwarcie, bo

prof. Zdziechowski to ozdoba

konserwatystów wileńskich, ani

też go aprobować, bo coby p.

Mackiewiczowi powiedział na to

p. Sławek.

Z przykrej sytuacji p. Cat

wybrnął w sposób , wielce orygi-

nalny. Najpierw szereg komple-

mentów pod adresem prof. Zdzie-

chowskiego, później krytyka jego

pracy o Napoleonie III, z której

to krytyki wynika, że prof. Zdzie-

chowski nie zna się nic a nic na,

polityce, wreszcie pogląd p. Cat'a

na sprawę brzeską. Całość zaty-

tułowane: „Od Napoleona IIl do
Brześcia Litewskiego".

W ostatniej części p. Cat,

omawiając sprawę brzeską, staje

na stanowisku, że „niema tak

wielkiej ofiary, którąbyśmy dla

idei silnego rządu w Polsce po-
nieść nie powinni”.

Konserwatyści wileńscy, pisze

dalej p. Cat, głosowali przeciwko

nagłości wniosków w sprawie

Brześcia i nie podpisali żadnych

protestów. Takie postępowanie,

według p. Cat'a, było „ofiarą zło- .

żoną idei silnej władzy, silnego

rządu”.

Więc silna władza, jako ideał.

Wlada dla władzy. Co robi wła-

dza, to mniejsza, byleby była

silna. 2
W naszem rozumieniu wladza

istnieje dla pewnych celów, dla

prowadzenia pewnej działalności

pożytecznej. Jeżeli działalność

władzy zmierza ku dobru mate-

rjalnemu i moralnemu narodu,

jeżeli środki, których władza uży-

wa są godziwe, a cele zbawienne,
wtedy dobrze, jeżeli wladza jest
silna, ale tylko wtedy. Wszak w

sowieckiej Rosji władza też jest

“21-EUNT

Ż prasy.
Cień wstydu i przygnębie-

nia.
W świątecznym n-rze

Narodowej” czytamy:
„W pełnym goryczy nastroju prze-

żywa Polska święła obecne, w poczu-

ciu ujawnionej podłości,  bezczelnej,

urąqającej naszej tysiącletniej historji,

naszemu najgłębszemu zmysłowi mo-

ralnemu, naszemu honorowi. Wobec

najbardziej przekonywających faktów

i dowodów, ludzie nawzajem zapytują

się z przerażeniem: Czyżby to było

możliwe? W duszy każdego uczciwego

Polaka złowrogo ściele się ogromny

cień wstydu i przygnębienia.

Wiarą tylko przemagamy uczucie

bółu i grozy, wypatrując w Noc Wigi-

lijną, wskazującego drogę, jasnego

biasku gwiazdy Betleemskiej „Bóg

się rodzi, moc truchieje“... Skoro bu-

dzi się już w sumieniach reakcja na

zło, musi nadejść chwiła jego przezwy-
ciężenia

Z wiarą tą, z pewnością bezwzglę-

dną, jakiej ona udziela, łamiemy się w

tym roku opłatkiem wigilijnym w mil-

czeniu. Nie trzeba słów. Wiemy, czego

życzyć sobie wzajemnie. Czego życzy-

my Polsce, w imię jakich dóbr świę-

tych. nieśmiertelnych w dalszym ciągu
musimy walczyć I pracować”.

Wezwanie Korfantego do
elity narodu.

Sen. Korfanty występuje w
gwiazdkowym numerze „Polonji”

z płomiennem wezwaniem całej

'elity narodowej do działania w
sprawie brzeskiej.

„Ci, — pisze — którzy
elitę narodu w wszelkich dziedzinach

jego życia zbiorowego, mają obowiązek

stania wpierwszych szeregach tych,

którzy pragną wielkiej, prawdziwie mo-

carstwowej Polski, opierającej się na

zasadach moralności chrześcijańskiej
i wytworzyć muszą wielki ruch moral-

no - polityczny, kióry usunie znowu w

cień i zepchnie na dno wszystkie te
żywioły, jakie wskutek miedbalstwa,

obojętne ści, sobkostwa i tchórzostwa

naszego wypłynęły na powierzchnię

naszego życia i jasną postać Polski

chrześcijańskiej w oczach swoich i ob-
cych opluwają, który rozwieje gęste

mgły kłamstwa i fałszów historycznych

i usunie z widowni naszego życia ludzi

przewrotnych, łudzi złej woli”.

„Jak ten wstyd strasznie
boli".

Prof. Stanisław Grabski ogło-

sił w A. B. C. wspomnienia z
r. 1900, w których opowiada o

„Myśli

stanowią

 

swej pracy agitacyjno narodowej

na G. Śląsku i o spotkaniu po-
raz pierwszy Wojciecha Korfan-

tego. Między in. stwierdza, że
będąc trzy razy na Sląsku zwątpił

by mogła tam trafić do mas ro-

botniczych myśl samodzielności

narodowej, przy tak silnym ucisku

wynarodowiania jaki naonczas na

Sląsku panował i przy prawie zupeł-

nem nieuświadomieniu narodo-

wem wówczas. Dopiero w r. 1899,

gdy spotkał w Rappersville Woj-

ciecha Korfantego, ten ošwiad-

czy: mu, że Sląsk z pewnością

wróci do Polski. 1 powiada dalej
prof. Grabski:

„Zebrała Polska sowity pion gen-

jalnej naprawdę propagandy i nadłudz-

kiej niemal przez lat 30 ci pracy Woj-

ciecha Korfantego. Obwód przemysłowy
śląski należy de Polski".

A dziś cieszyć się musimy, że

Wojciech Korfanty wyszedłszy

z Brześcia ma jeszcze siły prze-

mawiać do ludu śląskiego i że

wyszedł z niego żywy.
„Jak to boli. Jak ten wstyd

strasznie boli”.

„Bohater* naszych czasów.

„Naprzėd“ krakowski w na-

stępujący sposób kreśli konter-

fekt płk Kostek-Biernackiego:
„Kostek-Biernacki — pisze — nigdy

nie był oficerem linjowym, ani w-legjo-

nach polskich, ani na wojnie polsko-ro-

syjskiej. W legjionach był oficerem żan-
darmerji, na froncie nie był, lecz cha-

dzał za frontem i... wieszał legjonistów.

Potem był czasu wojny komendantem

piekarni wojskowej. Następnie otrzymał

krzyż waleczności. Frontowej funkcji

żadnej nigdy nie pełnił”.
Jednocześnie znajdujemy w

Naprzodzie charakterystykę p.
Dąb Biernackiego:

„Jest on jednym znejhojniej zapła-

conych dotacją państwową belweder-

czyków, że mianowicie obdarzony zo-

stał majątkiem Male (nie Male parta, lecz

Male), którego nazwę dla zatarcia śladów

zmienił na Zosinogród. Majątek Male w

Wileńszczyźnie został przez carski rząd

zaborczy skovfiskowany niegdyś Kon-

stantemu Ołtarzewskiemu za udział w

powstaniu. Po odzyskaniu niepodległoś-

ci nie został ten majątek oddany pra-

wym  spadkobierczyniom,  rodzonym

wnuczkom Konstantego Ołlarzewskiego,

pp. Bahowiczównym, lecz rozdzielony
między generała Dąba-Biernackiego i

ppulkownika Wendę“.

 

MIĘDZY NIEDAWNYMI PRZYJACIÓŁMI -
Warszawa, 29 grudnia.

Tak się dziwnie złożyło, iż
dwa pisma, stojące na djarne-
tralnie różnych stanowiskach:
„Robotnik“ i „Gazeta Polska"—
tego samego dnia poruszyły za-

gadnienie PPS. W połowie stycznia
1931 r. odbędzie się posiedzenie

rady naczelnej partji, które prze-
dyskutuje tezy, jakie ma przed-
stawić najbliższemu kongresowi
partji. Sama zaś partja stoi na
rubieży pomiędzy dwiema epoka-
mi swejdziała ności.

Stąd też rozważania na temat
partji, z której wyszli lub przez
którą przeszli czołowi przewódcy
obecnego systemu rządzenia w
Polsce, nie mogą przejść uwagi
społeczeństwa. Czołowy organ
pułkownikowski rozpatruje dzia-
łalność partji pod kątem jej uży-
teczności „wczoraj i dzisiaj”, a
oficjalny organ partji w obliezu
nowej sytuacji przeprowadza an-
kietę na temat „naszych (PPS)

* zadań”.
Faktycznie położenie PPS. jest

osobliwie trudne. Do ostatniej
chwili kierownictwo partji pro-
wadziło taktykę par excellence
oportunistyczną. O losie wyda-
rzeń majowych zadecydowała
nikt inny, tylko PPS: w krytycz-
nym bowiem momencie, kiedy

wypadki rozgrywały się na  uli-
cach stolicy, podjęto,może wbrew

intencjom sfer kierowniczych,
strajk generalny; starczyło jednej

rozmowy pomiędzy J. Piisudskim
a prezesem Związku zawodowego
kolejarzy A. Kuryłowiczem, żeby
Związek stanął po stronie rewo-
lucjonistów i w ten sposób prze-
chylił szalę zwycięstwa. A gdy
wypadki posziy po innej linii,
niż lewica przypuszczała, oportu-
nizm nie opuszczał PPS:. wszak
w r. 1927ym Ignacy Daszyński
wydał słynną broszurę „o wiel-
kim w Polsce Człowieku”; wszak
PPS, najsiłniejszy po BB. klub
w minionym Sejmie, systema-
matycznie oscylowal pomiędzy
polityką współdziałania z rządem
a polityką opozycyjną, głosując
jeszcze w r. 1930ym za budże-

tem jako koniecznością państwo-
wą, nie dopuszczając do przepro-
wadzenia dyskusji i głosowania

nad wnioskami o votum nie-
ufności dla rządu; wszak jeszcze

w czerwcu 1928 r. Ign. Daszyń-
ski jako marszałek Sejmu ofiaro-

w rozmowie z J. Piłsud-wywal
W tydzienskim—wspėldzialanie.

po tej
rozprawa b. min. skarbu Czecho-

wicza przed Trybunałem Stanu.

W takich warunkach rozgo-

ryczenie kół pułkownikowskich
zwraca się  przedewszystkiem
przeciwko wczorajszym swym

kombatantom. Wszak niemal

wszyscy dzisiejsi przodownicy Sa-

nacji przeszli przez PPS. Praco-
wał w niej i W. Sławek, biorąc

czynny udział, jak i A Prystor,

w organizacji bojowej; pracował

i K. Świtalski, będąc mniej za-

angażowanym oficjalnie niż inni;

pracował jako czołowy firmant

partjj J. Moraczewski; niemal
„wszyscy, ci najprawowitsi, ci

„pierwszobrygadowcy” przeszli

bądź przez PPS. bądź przez orga-

nizacje młodzieży czy społeczne,
pozostające pod wpływami PPS.

Gorycz dzisiaj zalewa grupę
pułkowników. „Gazeta Polska” z

oburzeniem atakuje H. Lioerma-

na i M. Niedziałkowskiego, zarzu-

ca partji, że zmienia się w obóz

zdecydowanej walki”, że „prze-

wódcy wchodzą w ścisły sojusz

z wszelką akcją destrukcyjną”, że

„współdziałają z drugą międzyna-

rodówką* że „w wolnej Polsce

powrócili do „bojówek”.

A tymczasem PPS. szuka no-

wych dróg. Swiadoma jest, że

jej metody dotychczasowe zban-

krutowały. Nie ma jednak decyzji:

przeciwstawić się z całą bezwzględ-

nością 'panującemu systemowi.

Wiele czasu musi poświęcić na

odrobienie tego, co tendencyjnie

gloryfikowała, tworząc świadomie

legendę, tusząc, że blask legendy

będzie i ją opromieniał. Nie ma

też decyzji z całą otwartością

przystąpić do rewizji dotychcza-

sowych swych dróg postępowa-

nia, nie ma decyzji przystąpić do

odsłonięcia historji przeszłości w

całej jej bezwzględnej nagości

i prawdzie.

Wszak ten Liberman był je-
szcze w r. 1919 użyty przez J.

Piłsudskiego do bardzo intensyw-

nej misji na terenie Paryskim w

okresie Konferencji Pokojowej.

Wszak któż powracał do bojówek,
któż reprezentował „obóz zdecy-

dowanej walki”. Powoli odkrywa-
ją się karty dziejów same. Nie

dawny socjalista St. A. Radek, w

panegiryku na cześć Kostka:Bier-

 

bardzo silna, czy i dla takiej sil-

nej władzy p. Cat gotów byłby

ponosić ofiary?

Polityką, według p. Cat'a, jest
„odróżnianie rzeczy istotnych od

nieistotnych". Silna władza jest

dla p. Cat'a rzeczą istotną.

Etyka, która dla prof. Zdzie-

chowskiego, e tak samo dla bar-

dzo wielu ludzi w Polsce, a prze-

dewszystkiem dla obozu narodo-

wego jest rzeczą istotną bardzo,
dia „Słowa" jest nieistotną.

Niech władze robią, ce się im

podoba, niech panują metody

brzeskie, byleby była „silna“

władza.

Aresztowanie polityków p. Cat

uważa za dobre posunięcie, nie

zastanawiając się: bynajmniej nad

tem, czy co zawinili.

Zapomina w tym wypadku

o rzeczy, jego zdaniem, „nieistot-

nej'—etyce. A jednak etyka, która

jest nierozłączona z duchem

chrześcijańskim musi panować

we wszystkich dziedzinach życia,

a więc i w polityce.

Zapoznając etykę można uzy-

skiwać doraźne korzyści, lecz na

bardzo krótką metę,

rozmowie miała miejsce-

WI LENSK1

nackiego, zaczął odsłaniać kulisy

słynnych wypadków majowych w

Krakowie w lis'opadzie 1923 roku.

Trzeba z całą otwartością, przy*
znając się do win, przejść do de-
konspirowania prawdy, rzeczywi-

stej prawdy. Dowiedzielibyśmy się
wielu ciekawych szczegółów, przy”
stąpillbyśmy do łatwiejszej oceny

współczesnej rzeczywistości. By-

łoby to cenne i dla obecnego
pokolenia, któreby zobaczyło isto-
tną prawdę, byłoby też ułatwie-
niem oceny przyszłym history-

kom, którzy nie potrzebowaliby

szukać po dokumentach i archi-

wach, o ile jeszcze w nich pozo-
staną owe dokumenty. H. W.

|KRÓLOWĄ ZUP |
będzie pomidorowa, jeżeli zostanie
przyrządzona z prawdziwych pomi:
dorów pure-extrakt K. lłowiecki

| i S-ka w Płudach. Sprzedaż hurto-

l

 

wa w Sp. Akc. „STOWINKOL“
Warszawa, Plac 3-ch Krzyžy 8,
tel. 677—02. 383—0 o
—
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Zaginięcie samolotu.
AGADIR. (Pat). Samolot han-

dlowy, lecący z Dacaro do Tulu-
zy, zaginął w nocy z 26 na 27
bm. w rejonie Villa Cisneros.
Wszelkie poszukiwania nie dały
rezultatów. Na pokładzie samo-
lotu znajdowało się trzech pod-
różnych, w tej liczbie konsul

włoski w Fezie.

Skutki wybuchu.
BATAVIA. (Pat). Liczba za-

bitych wskutek wybuchu wulkanu
Merapi obliczana jest obecnie na
1300. Liczba ta obejmuje już
kilkaset zaginionych bez wieści.
Wulkan jest w dalszym ciągu
czynny. Cała okolica jest ewa-
kuowana.

Wyprawa lotnicza gen.
Balbo.

RABAT. (Pat). Eskadra gen
Balbo natrafiła na burzę śnieżną,
która unieruchomiła hydroplany
w Boloma. Gen. Balbo zażądał
nowych śmigeł.

 

Halierczycy do W.Kor-
fantego.

„Polonja” ogłasza list nade-
słany do sen. W. Korfanteg
przez Zw. Hallerczyków. į

Do Senatora Wojciecha Kor-
fantego!

Wodzu Ludu Sląskiego,
Synu Narodul

W walce o istotne i uczciwe
jutro niepodległej i wolnej Polski
padłeś ofiarą ohydnego gwałtu i
teroru. Na własnej ziemi, we

własnem państwie, które Twoim
trudom. Twojej walce i niezmor-
dowanej pracy tyle zawdzięcza,
zostałeś sponiewierany i skato-
wany jako bezbronny więzień
przez tych, którzy, z natury rze-

czy i posłannictwa społecznego
nie tylko mieli być stróżami pra-

wa i sprawiedliwości, ale właśnie
najczulsze powinni posiadać po-
czucie godności i rycerskiego su-
mienia!

| buntuje się przeciwko tym
metodom poczucie godności na-
rodowej i ludzkiej, występuje o-
brażone niezdeprawowane sumie-
nie, w imieniu którego my, byli
żołnierze Rzeczypospolitej Pol-
skiej, podnosimy swój głos, by
zaprotestować przeciwko hańbie.

Do obłudy, fałszu i podstępu
dodano szaleńcze metody znęca-

nia się i pastwienia nad bezbron-
nymi, będącymi pod opieką pra-

wa i to nad ludźmi, których za-

sługi dla Narodu i państwa są i

pozostaną bezsprzeczne. Nawet
najgorsi bandyci nie są wyjęci z

pod prawa i oddani samowoli
tych, którzy, o ile państwo nasze
ma istnieć, powinni być przed-
miotem miłości, a nie nienawi-
ści społeczeństwa.

I Ciebie, nieustraszony zawsze

i dzisiaj, jakby na urągowisko
dziejów, w Polsce wolnej, której
poświęciłeś całe Swoje niezmor-
dowane w walce życie, chciano

ugiąć, Ciebie, Polski wałczącej
Księcia Niezłomnego! lnie wzdry:
gnęła się ręka przed podniesie-
niem się na Ciebie, nie wzdrygnę-
ły się sumienia zdeprawowanych
jednostek czy też systemu wobec

Ciebie, który posiadasz i posiadać
będziesz na zawsze w historji na-

szej jedną z najpiękniejszych kart

— zdobywco serc, duszy i ręki
szlachetnego ludu śląskiego, któ-
regoś wywiódł z kilkuwiekowej
niewoli niemieckiej.

My, żołnierze Armji Błękitnej
generała Hallera, zbliżamy się do

Ciebie nie tylko ż hołdem i czcią

za Twoje męczeństwo, ale uchyla-

jąc czoła przed Twoją bolesną
ofiarą, stajemy w karnym ordyn-

ku: Czcigodny Panie Senatorze i

Pośle! Chwiłe dzisiejsze wymaga-
ją skupienia i wysiłku wspólnego,
by powstrzymać nieuchronnie
zblizające się nieszczęście i złol

Zechciej więc liczyć nie tylko na
nasze serca i uczucia, ale i na

naszą żołnierską, uczciwą i nie-

zawodną dłoń.
W imieniu Związku Hallerczy-

ków:
(2) Dr. 1. Modelski, płk.
(—) M. Majewski, gen.
(—) Inż. St. Zabłocki, mjr.

o
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Prod dyodicstu peciu aty.
Z niewydanego dotąd drukiem pamiętnika p. Melanji

Czarkowskiej, wdowy po nieedžaiowanym i niezapomnianym

d-rze Cz. działaczu i patrjocie, zamieszczamy kilka fragmentów.

Miasto zacichło. Ruch kołowy
ustał zupelnie. Dorożki ani na
lekarstwo. Kroki pojedyńczych
przechodniów, jak i całych gro-
mad podążających na wiece, w
wązkich ulicach Wilna odbijały
się głucho jak w studni. Miesz-
kaliśmy na rogu ulicy Tatarskiej
i Miekiewicza, którą zaborcy na-
zywali Gieorgjewskij Prospekt, a
my Polacy š-to Jerską. U fronto-
wego wejścia tego domu pod
wielkim balkonem zbierały się
grupy żydziaków, wkraczali na-
wet na schody i tu odbywali
swoje narady. Czasami taki ży-
dziak wpadał do neszego miesz-
kania i natarczywie próbował
sprzedać rewolwer.

Miał ich sporo po kieszeniach.
— Nie potrzebuje pan rewol-

wer? pytał.
Mąż mój odpowiadał:
— Na co mi rewolwer, nie

będą nikogo zabijał...
— Nu, pan pewnie ma...
— Mam dziesięć palców, to

mi wystarczy...
Popatrzył nieufnie, z ukosa i

zwracając się ku drzwiom dodał:
— Nu, ja znaja—u Was jest'...

wypadał na schody do towarzy-
szy” i tu hargot już ani na chwi
lę nie ustawał. Było to dla nich
wcale dobre schronisko, zawsze
gromadnie w owym czasie od-
wiedzane. i

*
* *

W tych gorączkowych, rozbry-
kanych czasach, Dr. Węsławski,

z trudem sprowadzoną dorożką
jechał do chorego. U wylotu uli-
cy Mostowej pełniła straż młoda
żydóweczka. Widząc dorożkę z
pasażerem krzyknęła nawoźnicę:

— Stój! nielzia!..
Dorożkarz posłusznie zatrzy-

mał konia. Dr W. tłomaczy jej,
że jedzie do ciężko chorego czło-
wieka. Żydówka w dalszym ciągu
protestuje i gada, że. powinien
był zaopatrzyć się w opaskę od-
powiednią na rękawie. Po wielu
targach i pertraktacjach nareszcie
zmiękła:
— Na, etot raz, ja wam haz*

heszaju... pojezżajtie...
*

* *

Pewnego dnia jestem u ku
zynki. Zastaję tu wielki rwetes.
Zapowiedziano, że sklepy zaraz
będą zamknięte. Trzeba się za-
opatrzyć we wszystko na dni kil-
ka. Najważniejsza kwestja — to
nafta: Poszukiwanie jaknajwięł-
szych dla niej naczyń.

Ja się śmieję i opowiadam:
— A widzisz, żebyś miała w

mieszkaniu elektryczność uni-
knęłabyś tego kłopotu. Ja sobie
nie z tego nie robię: pstryk, pstryk
i światło jest...

Jakże prędko duma moja zo:

stała ukarane! Następnego dnia
elektryczność zgasła..

Pstryk, pstryk i niema nic!

Wreszcie nadszedł dzień, że

z Litwy.
Ułaskawienie.

KOWNO. (Pat). Prezydent Sme-
tona ułaskawił 20 osób, skazanych

w swoim czasie na dłuższe kary

więzienia, a nawet na karę śmier-

ci za udział w puczu tauroskim i
olickim.

Zjazd prawników.

KOWNO. (Pat). W Kownie w

końcu maja roku przyszłego od-

będzie się zjazd prawników państw
bałtyckich. Łotwa i Estonja przy-
jęły już zaproszenia.

Kupcy leśni przeciwko
drzewu sowieckiemu.

Litewscy kupcy leśni wręczyli

ministrowi rolnictwa _memorjał

obszernie omawiający straty, ja

kie powoduje epsport drzewa so-

wieckiego do Litwy, tak dla nich,
jak i dla samego rządu. WKłaj-

pedzie znajduje się wielka obfi-

tość drzewa sowieckiego. Kupcy

proponują rządowi zezwolić jedy-

nie na tranzyt tego drzewa przez

Litwę.

Przygotowania do budowy

nowego gmachu uniwersy-
tetu litewskiego.

W związku z projektowaną bu-

dową nowego gmachu uniwersy-

tetu litewskiego w Kownie, archi-

byliśmy świadkami krwawej roz-
prawy. Staliśmy na balkonie.

Gromadziły się tłumy prze-
ważnie młodych żydów i żydó-
wek u wylotu ulicy Tatarskiej i
S-to Jerskiej.

Naraz słyszymy komendę ofi-
cera i oddział żołnierzy ustawia
się w poprzek ulicy S-to Jerskiej,
takiż drugi u wylotu ulicy Wileń-
skiej.

Tłum się zakołysał. Groźne
okrzyki, nawoływania, przemowy.
Mój mąż ostrzega, że kula może
zabłądzić do nas. Szklane drzwi
balkonu zamykamy. Jednak pa-
trzę.
W pewnej chwili oficer zrobił

ruch ręką, żołnierze przyklękii z
karabinami przy oku.

Padła salwa tu jedna,
tej strony druga.

Krzyki ucichły, natomiast szedł
groźny pomruk...

Nad głowami tłumu, skądś,
gdzieś wyważone z zawias drzwi,
a na tych improwizowanych no-
szach, ciało zabitego młodego ży-
da, pono studenta.

Żołnierze bez rozkazu rozstą-
pili się i kroczący powoli pochód
przepuścili.

Po wielu staraniach i poręcze-
niu osób znanych w Wilnie, że
żadnych manifestacyj na pogrze-
bie nie będzie, pozwolono go od-
być. Był on bardzo liczny. Nie-
którzy hawet Polacy, ostentacyj-
nie brali w niem udział.

Komitet Obchodu 50-ej rocz-
nicy śmierci naszego Wieszcza,
Adama Mickiewicza, wziął się go-
rąco do roboty. Między innemi,
uchwalono wypuścić na miasto
ulotkę, żeby pociągnąć jaknaj-
szersze masy do udziału w ob-
chodzie.

Znany księgarz wileński, Ś. p.
Makowski, zajął się jej drukiem,
napisała Melanja Czarkowska, a
kilkunastu uczni gimnazjów wi-
leńskich, stanęło ochotnie do jej
rozpowszechnienia.

Między nimi znalazł się syn
znanego doktora, ś p. Zahorskie-
go. Wziąwszy z księgarni Makow-
skiego, gdzie był jej skład głów-
ny, większą ilość egzemplarzy,
poszedł na ogrody i górę Zamko-
wą. Dzień był piękny, spacerowi-

czów dużo. To też młody kolpor-
ter rozdał tych kart wiele, a zre-
sztą dotarł do szczytu góry. Tu
zastał pensję p. Kołakowskiej *)
i przechodząc wzdłuż szeregów
uczennic, kartki podawał.

Kołakowska spostrzegła ode-
zwę w ręku jednej z panienek,
wyrwała ją i podarła na strzępy,
sycząc głośno jakieś wyzwiska
na Polaków, a specjalnie zwróco-
ne do Władzia **). Ten nie pozo-
„stał dłużny. Dostało się dobrze
pani przełożonej, tak, że ze swo-
ją gromadką zmykała z góry, ile
sił w piętach starczyło. ń

*) Znana rusyfikatorka.
**) Zsmordowany przez bolszewików

w Petersburgu.

z tam-

tekt Dubieniecki został wysłany

zagranicę celem zapoznania się

z budownictwem wyższych uczel-

ni. Prof. Dubieniecki zwiedzi Niem-

cy i Belgję. Zwłaszcza ma on po-

znać architektoniczne szczegóły

gmachu uniwersytetu wBrukseli,

który został niedawno, względnie

tanim kosztem, zbudowany.
 

ŻYCIE KATOLICKIE.
Kurs duszpasterski dla du-
chowieństwa całej Polski.

(Kap) Jak w latach ubiegłych,

tak i w roku przyszłym urządzi

Związek Kapłanów „Ūnitas“ na

Archidiecezje Gnieźnieńską i Poz-
nańską w dniach od 10 do 13 lu-

tego 1931 r. w Poznaniu kurs

duszpasterski dla duchowieństwa
calej Polski.

Stosownie do życzenia i pole-

cenia J. Em. Ks. Kardynała Pry-

masa przedmiotem kursu przy-

szłorocznego będzie aktualna w

Polsce sprawa sekciarstwa i inno-

wierstwa.
Program kursu, oraz inne

szczegóły poda się do wiado-
mości w styczniu przyszłego ro-

ku. Zgłoszenia na kurs należy

kierować już teraz pod adresem:

Związek Kapłanów „Unitas*, Poz-

nań, Aleje Marcinkowskiego 22.

 

 

WYPRZEDAŻ POŚWIĄTECZNĄ
alanterji I tryketaży z rabatem
Skład konfekeji, galanterji i trykotaży

konfekcji,
ogłasza

WY.
W. NOWICKIEGO, wiino, ui. Wielka30

Przy zakupach żądać od cen stałych powyższego rabatu. J  
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- Podróż

SYMBOL CZASU.

nika Wileńskiego" zamieściliśmy
Opis wypadku, jaki zdarzył sięt?
przed świętami na ul. Jatkowej.*
Jest to wypadek drobny i nie-
Pozbawiony momentów komicz-
nych, ale w gruncie rzeczy bu-
dzi on poważny niepokój, gdyż
Świadczy o niezdrowych stosun-
kach, jakie w dalszym ciągu pa-
nują w naszym systemie skar-
bowym.
W swoim czasie zwracaliśmy

uwagę na to, że u nas w odro-
dzonej Polsce traktuje się obywa-
tela gorzej niż nawet za czasów
Państw zaborczych, gdyż każdego
uważa się za oszusta, który prag-
nie za wszelką cenę zbogacić się
osztem państwa. Wilno pod tym
Względem nie stanowi wyjątku, i
odpowiedzialność bynajmniej nie
SPada na tego czy innego urzęd-
nika, lecz źródła zła szukać nale-
Ży w systemie, w wyniku którego
sekwestratorzy puszczają się na
ego rodzaju kawały, jąkie obser-
Wowaliśmy przy ul. Jatkowej, a
Podatnik zaczyna się bronić przed
władzą skarbową rzeczywiście jak
przed: śmiertelnym wrogiem oso-
bistym.

Niestety skutki takich stosun-
Ów nieraz bywają tragiczne, że

Przypomnijmy chociażby zeszło-
roczny wypadek z samobójstwem
Š. p. Bukowskiego.

„_ Władze scarbowe muszą wresz-
Cie uświadomić sobie, że podat-
nik w Polsce ma naprawdę wię-
<ej dobrej woli, niż to się panom
sekwestratorom, a nawet samemu
Panu ministrowi skarbu wydaje.

Lwia część zaległości, bo są
naturalnie wyjątki, powstaje nie
atego, że ktoś nie chce płacić,

lecz przedewszystkiem dlatego, że
Przeciętny obywatel polski pod
Tządami sanzcyjnymi utracił znacz-
Ną część swych zdolności płat-
niczych.

Żeby się przekonać o tem,
Wystarczyło przejść się przed
Wiątami po sklepach. Tak małe-
80 ruchu przedświątecznego nie
Pamiętają kupcy wileńscy od
wielu lat. Ale cóż mówić o na-
szem bjednem stosunkowo Wilnie.

Piszący te słowa miał możność
Przed paru tygodniami odbyć

samochodem przez Za-
głębie Dąbrowskie i Górny Siąsk.
awet tam, w tych najbogatszych

dzielnicach Polski, odrazu rzuca
= w oczy ogromny wzrost nę-

y.

W świątecznym numerze cit Wchodzimy oto do lokału
Banku Polskiego w Sosnowcu.

/ Piękny i okazały lokal, lecz atmo-
sfera w nim senna. Panowie
urzędnicy najwidoczniej nudzą się.
Wiele stolików pustych i tylko
długa kolejka przy kasie wekslo-
wej. Pozatem prawie żadnych
operacyj.

Jedziemy dalej. Zatrzymujemy
się koło fabryki, w której nor-
malnie pracuje od 2 do 2 i pół
tysięcy robotników. Dzisiaj fabry-
ka ta zatrudnia zaledwie 500
z czemś pracowników. :

Z kolei mijamy piękny gmach
fabryczny wzniesiony z czerwo-
nej cegły i ogrodzony wspaniałe-
mi żelaznemi sztachetami.

Kominy się nie dymią, okie-
nice spuszczone, żadnego ruchu
i tylko stróż siedzi sennie przy
bramie.

Okazuje się, że fabryka już
od roku blisko stoi, a właściciel
niegdyś zamożny Niemiec, pra-
cuje obecnie na innej fabryce,
naturalnie u żyda, jako zwyczajny
majster pobierając 300 zł. Fabry-
ki sprzedać nie może, bo wogóle
niema nabywców, albo są tacy,
co chcieliby za objekt wartości
miljona i więcej złotych zapłacić
jakieś 100—120 tysięcy.

Opuszczamy Sosnowiec i oto
rzuca się w oczy piękny pałacyk.
Mój towarzysz podróży objaśnia,
że jest to willa, którą pobudował
sobie p. inspektor pracy.

Rzeczywiście symbol czasu.
Zastój w handlu, zastój w prze-

myśle, prawdziwa nędza wśród
robotników, właściciele dużych
zakładów fabrycznych szukają pra-
cy u żydów, a w tym właśnie
czasie pan inspektor pracy ma
możność pobudowania sobie pię-
knej willi i żyje jak król.

znowuż wina spada nie na
tego czy innego dygnitarza, lecz
na system, który wytwarza olbrzy-
mi aparat administracyjno nad-
zorczy,a jednocześnie niepomier-
nie obciąża wytwórczość, unie-
możliwiając przemysłowi polskie-
mu już nietylko konkurencję z
zagranicą, lecz zwykłą egzystencję
i rozwój.

Jeżeli system ten nie zostanie
szybko i gruntownie zmieniony,
to niewątpliwie nietylko nie wyj-
dziemy z obecnego kryzysu go-
spodarczego, lecz go jeszcze za-
ostrzymy i poglebimy.

P. Kownacki.

 

 

W KRAINIE ZŁA.
Tylko. co wyszła z druku (wy-

danie Berlińskie) bardzo ciekawa
Siążka pod tytułem „Pamiętniki

czekisty” G. S. Agabiekowa, de-
maskująca organizację słynnej
„Czska”, czy też obecnego „GPU”
w Rosji sowieckiej.

Agabiekow pracował w „Cze-
a* na najwyższych stanowiskach

od 1920 do 1930 roku, ostatnio
w 1929 i 1930-ym roku w cha-
rakterze naczelnika wschodniego
Wydziału zagranicznego oddziału
„G. P. U* (Państwowy polityczny
Urząd) i w końcu rozczarowany
zupełnie co do taktyki i celów
współczesnego bolszewizmu u-
ciekł z Rosji i wydał swoją re-
welacyjną książkę, w której po-
między innemi mówi, że prze-
stępcza polityka i cały system
rządzenia krajem doprowadził
państwo rosyjskie do zupełnej
ruiny gospodarczej.

Całe społeczeństwo w Rosji
dzieli się na przygnębionych nę-
dzarzy i stojących u władzy gnę-
bicieli. Cała praca tych ostatnich
polega na zaciekłej wewnętrznej
walce o władzę w atmosferze be-
zecnych intryg, zaś „G.P. U"
poświęca całą swą energję obro-
nie zewnętrznej i wewnętrznej
osobistych interesów Stalina i je-
go kliki.

Kiedyś za czasów Dzierżyń-
skiego „Czeka” identyczna z dzi-
siejszym „G. P. U.* samodzielnie
rządziła państwem, obecnie ma-
jąc na czele swcojem Mienżyń-
skiego — człowieka o względzie
miękim charakterze, podporząd-

EJ II III IIIIIIII

kwiaty i las trzcin, chwiejących się na brzegach sta-

Paniętnk wygnańcć polskiego 2 1. Il

kowała się całkowicie dyktatoro-
wi Stalinowi.

„G. P. U.“ jest "tak po mi-
strzowsku zorganizowany, że o-
panował całkowicie i niepodziel-
nie całe życie wewnętrzne w
kraju oraz jest wtajemniczony
nie tylko we wszystko, co się
dzieje w innych państwach, ale
nawet w najbardziej sekretne za-
mierzenia rządów państw cudzo-
ziemskich.
W Rosji we wszystkich niemal

miastach całą służbę hoteli, re-
stauracyj, teatrów, kin itp. placó-
wek o publicznym charakterze
stanowią pracownicy etatowi „G.
P. U.”. Szczególna uwaya jest
poświęcona hotelom i restaura-
cjom, z usług których korzystają
cudzoziemcy.

Kontrolowi „G. P. U.“ podle-
gają nietylko wszystkie instytu-
cje i placówki, ale nawet życie
wszystkich poszczególnych  ro-
dzin.

Wystarczy powiedzieć, że w
samej Moskwie jest przeszło 10
tys. oficjalnych  „czekistów* ji
przeszło 100.000 nieoficjalnych
współpracowników „G. P. UL",
których cała praca polega jedy-
nie na szpiegowaniu wszystkich
i wszystkiego.

Cały zarząd „GPU“ zajmuje
obszar, obramiony placem Łu-
biańskim, Wielką Łubianką, Srie-
tienskim bulwarem i Małą Łu-
bianką. jų

Urząd ten dzieli się na szereg
wydziałów, jak to: zagraniczny,
tajny, specjalny, wyjątkowy, eko-

14) od Smoleńska.
nem i Tołoczyni
czyńskiego, w otoczeniu
dowodem, że dotąd nie

DZI

 

nomiczny, informacyjny, opera-
cyjny, wschodni, kontr-wywiadow-
czy i administracyjny.

Wszystkie te wydziały dzielą
się na oddziały, a te ostatnie na
sekcje, przytem wszystkie te jed-
nostki organizacyjne mają wszel-
kie funkcje ściśle pomiędzy sobą
podzielone, i praca całego „GPU“
jest tak idealnie zakonspirowana
nawet wewnątrz urzędu, że żad-
na jednostka organizacyjna włącz-
nie do najdrobniejszych nie wie
nic o pracy innej jednostki, cho-
ciażby funkcje ich były do siebie
najbardziej zbliżone i nawet zbli-
żone ze sobą.

Ta konspiracja została szcze-
gólnie wzmocniona od chwili,
kiedy niektórzy sowieccy dziala-
cze zaczęli wyłamywać się z pa-
nującej tam dyscypliny i zdra-
dzając sowiecki: tajemnice kom-
promitowali rząd sowiecki.

Wydziałowi operacyjnemu pod-
lega sekcja komendancka, która
dokonuje rewizji aresztów oraz
wykonuje wyroki śmierci.

Wydział wschodni jest obsa-
dzony najbardziej  zaufanymi,
energicznymi i sprytnymi ludźmi,
ponieważ główna ekspansja bol-
szewickiej agitacji jest skierowa-
na na państwa i państewka
wschodnie (Chiny, Persja, Afga-
nistan, Tegeran, Irak itd), gdzie
sowietom najłatwiej udaje się
wzmacniać swoje wpływy.

Wydział ten tak wspaniale
zorganizował służbę zagraniczną
wywiadowczą, że treść absolutnie
całej korespondencji dyploma-
tycznej, przesyłanej pocztą, jest
mu dobrze znana.
W każdem mieście, gdzie

znajdują się placówki konsułarne
lub_ poselskie obcych państw,
„GPU* ma przekupionych pocz-
towych urzędników, którzy do-
starczają mu całą korespondecję
dyplomatyczną.

Wszystkie te pisma fotografu-
ją się w ciągu nocy i rano zwra-
cają się na pocztę, przytem pła-
cą przekupionym urzędnikom na-
wet nie bardzo drogo — po dola-
rze od pakietu.

Umiejętność nieznacznego o-
twierania pakietów oraz rozszyfro-
wywanie pism jest doprowadzona
do ideału.

Oficjalni pracownicy „G.P.U.*,
urzędujący zagranicą, grupują się
koło sowieckich dyplomatycznych
i konsularnych placówek.

Pozatym  sowiety mają we
wszystkich państwach zagranicz-
nych swoich rezydentów, dosko-
nale zakonspirowanych, którzy
odegrali by główną swoją rolę
podczas ewentualnej wojny z
któremkolwiek z państw.

Tych ostatnich bolszewicy an-
gażują z pośród obywateli obcych

rych może być najmniej podej-
rzenia, a więc z pośród duchow-
nych, urzędników, oficerów, prze-
mysłowców i t. p.

Obowiązkiem tych rezydentów
jest przedewszystkiem zdobycie
jaknajwiększego zaufania wśród
miejscowego społeczeństwa oraz
u władz drogą wybitnej pracy
społecznej i narodowo- patijo-
tycznej.

Im zabrania się utrzymywać
jakiekolwiek stosunki z oficjalne-
mi placówkami  sowieckiemi oraz
z miejscowymi komunistami, a
to—w celach konspiracyjnych, zaś
z władzami sowieckiemi w Rosji
komunikują się oni możliwie
rzadko i bardzo ostrożnie.

Ci rezydenci w razie wojny
mają prowadzić całą akcję szpie-
gowską i dywersyjną, organizować
wybuchy amunicji, katastrofy ko-
lejowe, wysadzanie mostów itp.

Agabiekow w swoim pamięt-
niku mówi, że dyplomacja zagra-
niczna jest bezdennie naiwna w
swojem traktowaniu sowietów we
wszystkich dziedzinach życia pań-
stwowego.

Jako przykład przytacza cho
ciażby przekonanie niektórych

Kilka razy, mniej więcej w Kras-
e, żołnierz ów widział hrabiego Łu-

ikilku żołnierzy, co było
mogli rozłączyć się z ich

EANk

"wo napisanej,

kaj ze środowisk, co do któ--

 

dyplomatów europejskich, że Ko-
mintern nie podlega sowietom.

On twierdzi, że przeciwnie—
przedstawiciele dyplomatycznych
placówek sowieckich w różnych
państwach są jednocześnie kie-
rownikami Kominternu.

Charakterystyczne są wzajem-
ne stosunki pomiędzy dygnitarza-
mi „G. P. G.*.

Na porządku dnia są liczne
wypadki, że jeżeli jednemu dy-
gnitarzowi spodoba się naprzyk-
ład żona innego dygnitarza, to
każe swoim agentom zamordo-
wać tamtego i zabiera sobie jego
żonę.

Czasem takiego osobnika
zwalniają za to ze stanowiska,
lecz często takie rzeczy uchodzą
bezkarnie.

Z książki Agabiekowa, bardzo
poważnie, szczegółowo i rzeczo-

wynika, że prze-
kupstwo, mord, fałszerstwo, rabu-
nek i wszelka najdalej idąca pod-
łość — należą do wylącznych
prawie metod, jakiemi w swojem
życiu urzędowem i prywatne”
posługują się działacze „G.P.U.

J. Habdank.

Echa Brześcia.
Kalowicka „Polonia”.zamiesz-

cza następujące autentyczne o-
świadczenie p. Korfantego w
sprawie Brześcia:

„Po Warszawie jeden z wybit-
nych sanatnrów opowiada na
prawo i lewo, że zaraz po o-
puszczeniu więzienia mokotow-
skiego przez p. Korfantego zwró-
cił się do niego telefonicznie i
p. Korfanty pod słowem honoru
mu powiedział, że nie ma żadnych
przyczyn do skarg na więzienie
brzeskie, bo jedynie uderzył go
pijany wachmistrz. Wybitny ten
sanator wobec tego głosi po War-
szawie, że wiadomości o Brześciu
są przesadzone lub zmyślone Po-
wiada dalej, że wpływowe sfery
sanacyjne na p. Korfantego były
najwięcej zawzięte, a mimo io
niewiele mu się stało. Wobec
tych manewrów sanacyjnych re-
dakcja „Polonji”. jest upoważnio-
na do oświadczenia, że z
wybitnym  sanatorem  warszaw-
skim, powyższe wiadomości roz-
szerzającym pan Korfanty po
opuszczeniu więzienia mokotow-
skiego, ani telefonicznie, ani
ustnie nie rozmawiał i że ów
sanator w najlepszym razie padł
ofiarą jakiejś mistyfikacji. P. Kor-
fanty po opuszczeniu więzienia
wogóle z żadnym sanatorem sło-
wa nie zamienił.

Dalej jesteśmy upoważnieni do
oświadczenia, że wszelkie fakta
wymienione w interpelacji sejmo-
wej w sprawie Brześcia Stano-
wią tylko część smutnych prze-
żyć więźniów brzeskich” |
 

Życie gospodarcze.
Spadek wpływów skar-

bowych.

Ogłoszone w ostatnim nume-
rze „Wiadomości Statystycznych”
dane o wpływach skarbowych za.
listopad b. r. wykazują dalszy
spadek dochodów państwowych.

Stan ten ilustruje następująca
tabela:

Dochody ogólne
w miljonach złotych

listopad paźdz. listopad
1929 19304 1930
273,6 234,4 223,0
Dochody administracyjne
1892 160,2 144,2

Podatki bezpośrednie
81,3 67,3 61,8

Podatki pośrednie
13,2 13,6 14,1

ła
38,8 24,5 21,6

Opłaty stemplowe
16,6 15,7 13,7

Przedsiębiorstwa
8,5 6,1 86

wów..."
A co za cisza! jaka samotność... Żadnych śla-

dów zamieszkania, oprócz — w pewnych odległo-

Monopole
78,9 68,1 70,3

Cyfry te nie są nowym dzwon-
kiem alarmowym, nakazującym
przeprowadzenie jaknajrychlejsze
reformy podatkowej?

Spadek 'przewozu na ko-
lejach.

Preciętny naładunek dzienny
na Polskich kolejach państwo-
wych wynosił:

w listopadzie 1929 — 19600
wagonów;

w październiku 1930 — 17.700
wagonów;

w listopadzie 1930 — 16.700
wagonów.

Cyfry, które wiele mówią.
ROBCAA ROPA TTT TAe SK

Strzeżcie się grypy!
Obecnie, gdy ze wszystkich stron

kraju nadchodzą wiadomości o epidemji
grypy, należy zwracać szczególnie bacz-
ną uwagę na swe zdrowie. Każdy, kto
bierze udział w zebraniach, odwiedza
teatry I kina, lub kto wogóle musi prze-
bywać w jednem pomieszczeniu zwięk-
szą ilością osób, a zwłaszcza podróżni
dzieci szkolne — powinni od czasu do

czasu zażywać pastylkę Panflaviny, któ-
rą należy powoli przeżuwać w ustach.
Uchroni go to z pewnością przed nie-
bezpieczeństwem zarażenia się grypą lub
anginą, oraz przed zaziębieniem

Przedewszystkiem zaś wskazanem
jest, aby rodzice możliwie często dawali
swym dzieciom, zwłaszcza uczęszczają-
cym do szkoły, pastylki Panflaviny, wy-
różniające się, jak wiadomo, bardzo
przyjemnym smakiem.

PwWA

SPORT.
Dziś wielkie popisy

łyżwiarskie.
Pierwszy raz sportowe Wilno

będzie mogło oglądać wspaniałą
jazdę mistrzów łyżwiarskich Pol-
ski, którzy przyjechali na gościn-
ne występy do naszego miasta.

Dzisiaj na ślizgawce ujrzymy
mistrza Polski w jeździe figurowej
p. Kikiewicza (Lwów), który po
chorobie zapalenia ściąjien bę:
dzie konkurować z p. lwasiewi-
czem (Warszawa). Iwasiewicz nie-
dawno popisywał się swoim ta
lentem na sztucznym torze łyż-
wiarskim w Katowicach, zbierając
liczne oklaski. Iwasiewicz jest
wicemistrzem Polski w tej kon-
kurencji. W jeździe parami mi-
strzyni Polski p. Bilorówna i p.
Kowalski zademonstrują nam bo-
gaty i efektowny program. Para
ta ma opanowaną technikę naj:
trudniejszych figur, a w ostatnim
międzynarodowym spotkaniu w
Katowicach mało ustępowała pa-
rze czechosłowackiej. Ponadto
wystąpią jeszcze p. Chachlewska
i p. Pełczyński z Warszawy.
P. Chachlewska w roku ubiegłym
we Lwowie zdobyła mistrzostwo
Polski, w jeździe figurowej pań, a
w jeździe figurowej parami z p.
Pełczyńskim zajęła trzecie miejsce.

Prócz gości w konkursie jazdy
popisowej wezmą udział i nasi
mistrzowie jak p. Fiszer, p. Ol-
szewski, p. Bołbot i państwo Bu-
czyńscy.

Konkursy odbędą się na jedy-
nej w Wilnie ślizgawce w parku
sportowym im. gen.Żeligowskiego.

Początek o godz. 17. 2

Wiadomości drobne. _
Do Wil. Okr. Zw. Boksefskie-

go wpłynęło pismo ze Lwowa
proponujące rozegranie między-
miastowego meczu bokserskiego
systemem rewanżowym. Dogodne
warunki Lwowskiego Okr. Zw.
Boks. pozwolą*prawdopodobnie
doprowadzić«'do skutku wsczęte
pertraktacje. |

Polska Agencja Telegraficzna
komunikuje, iż w konkursie na
temat wpływu spożycia cukru na
wyniki sportowe w konkurencji
indywidualnej zwyciężył Kaszyrski
z Wilna. Kaszyrski za pracę swą
otrzyma nowy motocykli z przy-
czepką.

Na kurs łyżwiarski do Katowic
z Wilna jedzie znany łyżwiarz i
cykiista p. Olszewski i p. Bołbot.

Zgłoszenia do zawodów nar-
ciarskich, które odbędą się 5 i 6
stycznia nadsyłać należy do S. N
R. Z. S. šw. Jańska 10.

Ja. Nie.

powozil,

3

p4 Kraju.
Samobójstwo naczelnika
urzędu skarbowego w Pru-

žanie. |
Do hotelu w Łunińcu zajechał

mężczyzna w średnich latach i
wynajął pokój, przedstawiwszy do-
kumenty osobiste do zameldowa-
nia, wystawione na imię Jerzego
Dalaka, lat 36-ciu.

Przyjezdny, po krótkim poby-
cie w numerze, udał się na mia-
sto, skąd nad wieczorem powró-
cił do hotelu.

Właściciel hotelu zdążył się
już do tego czasu dowiedzieć. że
p. Dalak jest kierownikiem urzę-
du skarbowego w Prużanie, dele-
goweny w sprawach służbowych
do Łunińca.

Powróciwszy z miasta, p. Da-
lak polecił usługującemu chłopcu
przynieść przybory do pisania do
numeru, gdyż, jak oznajmił, musi
napisać niezwłocznie kulka listów.

Mniej więcej w dwie godziny
później w pokoju, zajmowanym
przez skarbowca, rozległ się huk
wystrzału.

Po wyłamaniu drzwi, które od
wewnątrz były zamknięte, zasta-
no na łóżku zwłoki ś. p. Dalaka,
trzyrhającego w ręku rewolwer
małego kalibru — narzędzie sa-
mobójczej śmierci Strzał, oddany
w usta, spowodował naruszenie
mózgu, wywołując śmierć natych-
miastową.

Przyczyna samobójstwa nie
została na razie wyjaśniona. Uia-
wnią ją być może listy, pozosta-
wione przez denata.

Zlikwidowanie szajki usy-
piaczy.

Na szlaku kolejowym Stołpce—
Baranowicze—Bialystok —Warsza-
wa od dłuższego czasu operowa-
ła szajka usypiaczy kolejowych,
złożona z kilku osób, dokonywu-
jac šmialych rabunków po uprzed-
niem uśpieniu za pomocą papie-
rosów swych ofiar.

Władze bezpieczeństwa rozto-
czyły już od dawna baczną uwa-
gę nad podróżnymi. Onegdaj zdo-
łano ująć pewnego podejrzanego
osobnika i elegancką damę w
chwili, gdy zamierzali okraść w
pociągu pośpiesznym bogatego
przemysłowca, powracającego z
Moskwy do Białegostoku.
W chwili aresztowania zbrod-

niczej pary, jeden z aresztowa-
nych rzucił w oczy wywiadow-
com jakiś gryzący proszek, po-
czem wyskoczył z pędzącego po-
ciągu do głębo<iego nasypu.

Zbieg zarył się po głowę w
śniegu i zanim zdołał się wydo-
stać z tej nieoczekiwanej matni,
już dwóch policjantów z rewol-
werami oczekiwało” go”przy na:
sypie. Aresztowanym okazał się
znany złodziej i usypiacz Henryk
Kurlecki z Wąrszawy, zaś jego
towarzyszką fiejaka Zofja Grze-
siakówna (bez stałego miejsca
zamieszkania), która podała się
za uciekinierkę z Rosji sowiec-
kiej”
” Aresztowanych osadzono w

więzieniu w Grodnie, za resztą
członków szajki policja czyni po-
szukiwania. d

Żona morduje męża za pi-
Jaństwo.

Miasteczko Dukszty stalo się
terenem strasznej tragegji, w
której bohaterką była Michalina
Buchmanowa. Buchmanowa od
3 lat zamężna, żyła w niezgodzie
z mężem swym Józefem, zawo-
dowym alkoholikiem.
Onegdaj Buchman usiłował ci-

chaczem wykraść się z domu,
zabierając kilka przedmiotów, ce-
lem spieniężenia ich na wódkę

ona zauważywszy to, wybie-
gła za nim i po ostrej kłótni za-
dała mężowi siekierką kilka cio-
sów w głowę. Po dokonaniu te-
go czynu, Buchmanowa zaciąg-
nęła męża do mieszkania, gdzie
usiłowała dogorywającego Buch-
mana dobić. Wykonaniu tego
krwawego czynu przeszkodziła
sąsiadka, która zaalarmowana ję:
kiem przybyła z pomocą.

Ciężko rannego  Buchmana
odwieziono do szpitala.

Buchmanowę aresztowano. (d)

k iS a RZOZZOAZOZ RZZRCA

odwrócił się do nas
w kierunku linji wody o sinej barwie, majaczącej
na horyzoncie, rzekł jedno tylko słowo: „B=rezynal*

Krew zbiegła nam do serca.. W kilka minut

i wskazując ręką

Przełożyła z fruncuskiego Wanda Jagienka Sliwina.

Bywało tak — i nie omieszkano nam tego
powtarzać, że w głębi azjatyckich prowincji Rosji,
tysiące jeńców francuskich i polskich przebywało,
bez możności dania znać o sobie i o swoim losie.
Czyż mój ojciec nie mógł być w tej liczbie? Ta
myśl owładnęła nami silnie, zaczęliśmy spodziewać
się i oczekiwać z nowym zapałem.

Jednego dnia, a było to w maju 1813 roku,
wszedł do pałacu Browner, bardzo rozradowany.
Oto spotkał się z handlarzem futer, który podró-

' żował szlakiem przemierzonym przez wielką armię,
w jej nieszczęsnym odwrocie i mógł zebrać cenne
wiadomości. W małem miasteczku Oszmianie,
człowiek ten słyszał przypadkiem nazwisko hrabiego
Łuczyńskiego, wymawiane przez jednego z miesz-
kańców, dawnego żołnierza 11-go pułku polskiego,
będącego właśnie pod komendą mego ojca. Zoł-
nierz ten mówił o swoim pułkowniku, jakoby
przeszli razem Berezynę.

Serca zabily nam moeno na tę wiešč, a w dwie
godziny potem byliśmy już w drodze do Oszmiany.
Z łatwością znaleźliśmy wskazanego nam żołnierza,
lecz — odpowiadając chętnie na nasze pytania —
tyle tylko mógł nas objaśnić:

„Podczas odwrotu, ojciec mój, mając negi od-
mrożene, przestał trzymać się szeregów, począwszy

orłem i pułkownikiem. Za zbliżeniem się do Bere-
zyny, tą małą gromadkę zabrała dywizja polska
Dąbrowskiego, pod rozkazami marszałka Victora—
bohaterska arjergarda, która cały okropny dzień28-go listopada, wytrzymywała na sobie kule mo-
skiewskie, aby uchronić dwa mosty, ostatnią deskęratunku dla szczątków armijil

To opowiadanie, które zostawiło odtąd takmało miejsca dla wszelkiej nadziei, przeraziło nas.Ze smutkiem myślałem o powrocie do Łuczyna.Lecz jakież było moje zdziwienie i wzruszenie, gdyusłyszałem, że ciotka wydaje rozkaz dalszej podró-ży. „Obowiązek i serce — powiedziała — nakazujemi, abym dotarła do końca. Spróbujemy jechać da-lej. Może Opatrzność zachowała dla nas jakieś śla-
dy tej, tak drogiej nam istoty”.

Nazajutrz dotarliśmy do Smorgoń — miejsca
zbyt znanego w odwrocie z Rosji. W Smorgoniach
Napoleon opuścił swoją armję, skazaną odtąd na
zagładę. W Mołodecznie — armaty francuskie za-
grzmiały po raz ostatni, drogo zapłaciwszy rosja-
nom za poszczutą pogoń.

Było to w maju. Przyroda, która nie zawiesza
swych czynności, jakby starając się skwapliwie za-
trzeć ślady wściekłości ludzkiej, nadała nowe życie
żałobnym  równinom, przemierzanym przez nas.
Słońce rozsiewało blaski. Jak okiem sięgnąć, wi-
działo się okrytą ziełeneścią ziemię, zareśla, dzikie

ściach — kilku kamienic, lub zwęglonych resztek
na kupach popiołu.

Ani jednego, rosnącego drzewa, tylko gdzie-
niegdzie pnie poczerniałe i nagie. W głębi paro-
wów i w przydrożnych rowach — setki szkieletów
końskich... Nakoniec, co nas najwięcej przejmowa-
ło śmiertelnym smutkiem — to — na prawo i le-
wo, w coraz mniejszych odstępach odznaczające
się na zieloności, kwadraty świeżo zruszonej i usy-
panej w kształt mogił, ziemi... A stada kruków la-
tały od jednej, do drugiej, z przeraźliwem kraka-
niem, jakby domagały się o łup dla siebie:

W okolicach miasteczek takich, jak Mołode-
czno 1 Smorgonie, spotykało się ślady życia. Wielu
tamtejszych mieszkańców powróciło. J-dni ze smu-
tkiem odbudowywali zburzone domostwa. Inni ob-
jęli w posiadanie mniej zdewastowane budynki. Do-
tarliśmy do dwóch, czy trzech takich domów, ma-
jacych służyć za oberżę (jeżeli możliwem jest dać
wo oberży, najnędzniejszemu w świecie schro-
sku).

Oczy nasze uderzył na wstępie żałosny widok.
Ci biedni ludzie przystroili swoje mizerne sprzęty
i ściany ostrogami, siodłami, skórą bawolą, pordze-
wialemi kaskami...

Po kilku dniach przebywaliśmy nieskończone
bagna, drogą w wielu miejscach popsutą i ledwie
cokolwiek poprawieną. W tem, pocztyljen, który

potem, byliśmy już nad brzegami tej, tak fatalnie
sławnej, rzeki...

- Nie mogłem od niej oczu oderwać.
Powiększona przez ulewne deszcze, płynęła

dość gwałtownie, pomiędzy bagnistemi brzegami,
w pośród ponurej pustki. Przepłynęliśmy ją pro-
mem, trochę niżej miejsca, gdzie były rzucone
mosty, które widziały bolesny dramat. Ich miejsce
wskazywały jeszcze odłamki pali, zanurzonych do
połowy w mule, szczególniej przy wklęśnięciu stro-
mego brzegu, na dość długiej przestrzeni

W tem miejscu ziemia była poczerniała i jak
gdyby przesiąknięta krwią...

Na przeciwległym brzegu, niektóre szczątki
wskazywały, że przedtem była tu wieś Studzianka.
Dalej teren się wznosił, formując wąskie płasko-
wzgórze, zakończone parowem. Tam właśnie, mar-
szałek Victor, z garstką Francuzów i Polaków po-
stanowił umrzeć, zatrzymując cały dzień armję Ku-
tuzowa. Z drugiej strony parowu, widniał monu-
mentalny grobowiec, jeszcze nieskończony, a obok
niego—chata. Poszliśmy tam. Grobowiec wzniosła
wdowa, rosjanka, swemu mężowi, oficerowi wyższej
rangi, poległemu w bitwie pod Berezyną. Chatę
zamieszkiwał żołnierz moskiewski, z uciętą ręką,
obsadzony tu dla pilnowania grobu. Brał udział
w bitwie tege Sstraszliwego dnia i wtedy został
kaleką KC. d.n.).
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KRONIKA.
Z miasta.

— Litewski minister komu-
nikacji w Wilnie. W Wilnie

zmarła wdowa po znanym działa-

czu litewskim Piotrze Wilejszysie,

a matka obecnego ministra ko-

munikacji w Litwie Wilejszysa. P.

Wilejszys dowiedziawszy się o

zgonie matki zwrócił się do władz

polskich o pozwolenie przyjazdu

do Wilna. Władze nasze pozwo-

liły i litewski minister komunika-

cji wyjechał z Kowna do Wilna
wraz z rodziną.
W dniu wczorajszym p. mini-

ster Witold Wilejszys przybył do
Wilna przez Dyneburg.
— Nowy dyrektor oddziału

wileńskiego Banku Polskiego.
Wobec ustąpienia na własną
prośbę dytychczasowego dyrekto-
ra oddziału ' wileńskiego Banku
Polskiego p. Stanisława Bialasa
na opróżnione stanowisko miano-
wany został dotychczasowy dy-
rektor oddziału białostockiego p.
Aleksander Wysocki.

Sprawy wojskowe.
EX — Zaostrzenie akcji poszu-
kiwania osób uchylających się
od poboru. Ministerstwo Spraw
Wojskowych zwróciło uwagę, że
podczas przeprowadzonych ostat-
nio inspekcyj w powiatowych ko-
mendach uzupełnień, stwierdzono,

iż w głównych księgach ewiden-
cyjnych nie są odnotowane po-
wody niestawiennictwa poboro-
wych na komisję poborową. Ilość
tego rodzaju wypadków jest bar-
dzo duża i przybiera charakter
masowy. M, S. Wojsk. stwierdzi
ło, że w niektórych rocznikach
nawet do 30 proc.
[Wobec tego Ministerstwo Spraw

Wewn. zwróciło na te fakty u-
wagę wojewodów, tembardziej,że
komendanci PKO oświadczyli, że
powiatowe władze administracji
ogólnej nie zawiadamiają ich o
wynikach dochodzeń. M. S. Wewn.
zarządziło w 'poleceniu do wszyst-
kich wojewodów zaostrzyć akcję
poszukiwania poborowych.

Już obecnie przeprowadzana
jest kontrola rocznika 1909 i bę-
dzie ukończona do końca grud-
nia. W styczniu r. 1931 będzie
sprawdzony rocznik 1908, w lu-
m —1907, w marcu — rocznik

1906, w kwietniu rocznik 1905
i 1904. :
— Podziękowanie. Władze

wojskowe zwróciły się do Preze-
sa Polskiego Białego Krzyża dyr.

"MEK KAESROGAIE ||
iSala Miejska, ul. Ostrobram-

ska 5

KINO-
rar CH LI OS»

ullca Wlieńska 28, tel. 926.

«HOLLYWOOD»
MICKIEWICZA6 22.

 

DŹWIĘKO-
WE KINO

Wielka 47.

WIELKA 42.

R wal
|. Miękiewicza Nr. 11 tel. 15-62

 

Ar STYLOWY» ! |
WIELKA 36.

Kino «MIMOZA» |
Ulica Wielka Ne 25.

Od dnia 30 grudnia 1930 r. do dnia 2 stycznia
1931 r. włącznie będą wyświetlane filmy:

1) Przegląd filmowy Na 14—16 aktów 2

czaru-

„jaca

CASINO Dziś ostatni dzień! Monumenislne arcydzie-

ło dźwiękowe. Film w kolorach naturalnych

Dia imłedzieży dozwolone.

Przerażal
5 (Dziś ostatni dzień! Film który zdumie-Pr „L U X*|: zdam

męczennica miłości Hr. Agnes Esterhazy | czarująca

opera polska
śpiewy artystów opery. Oryginalna muzyka Moni

|NSIRS IIII I INC,

i Wilnie! N ių manio“
Muzpedł OietA wik. „Twe usta tak kugiły mnje

gracji w Japonj! i na zachodzie Europ

P.K.P. inż. Falkowskiego z nastę-
pującem podziękowaniem:

Uważam za miły obowiązek
podziękować serdecznie*J. W.
Panu Prezesowi oraz Zarządowi
Białego Krzyża w osobach J. W.
Pań Dyrektorowej Swiątkowskiej,
Radczyni Reissowej, Mejorowej
Chromowej oraz JWPanów wice-
prezesa B. K. inż. Mazurowskiego,
Radcy Wojewódzkiego Reissa za
piękną i miłą gwiazdkę żołnier-
ską oraz za trud i poświęceniew
obdzielaniu żołnierzy na poszcze-
gólnych wartowniach.

Troska i pamięć o żołnierzach,
zwłaszcza w dniu Wigilijnym, po-
zostanie w ich sercach we wdzię-
cznej pamięci oraz jeszcze bar-
dziej zacieśni węzły, łączące spo-
łeczeństwo: z wojskiem.

Komendant Garnizonu Wilno
Z r. Komendant Placu
(©) Jażdżyński, ppłk.

Sprawy administracyjne.
— Polowanie na zające prze-

dłużono do 1 lutego. Dowiadu-
jemy ze źródła urzędowego, iż p.
wojewoda wileński wydał rozpo-
rządzenie, znoszące przedłużony
czas ochronny na zające-szaraki.
W ten sposób polowanie na za-
jące odbywać się rnoże w bieżą-
cym sezonie do dnia 31 stycznia.
Natomiast polowanie na zające-
bielaki kończy się, według tego
rozporządzenia, również w dniu
31 stycznia. Rozszerzony czas
ochronny na kaczki (do 20 lipca)
pozostaje nadal w mocy.

Sprawy miejskie,
— 40 tysięcy na zatrudnie-

nie bezrobotnych. Wydział opie-
ki społecznej Magistratu m. Wil-
na został powiadomiony, iż w naj-
bliższych dniach przekazana zo-
stanie do dyspozycji wydziału su-
ma 40000 złotych na zatrudnie-
nie bezrobotnych. Jest to bez-
zwrotna subwencja udzielana na
ten cel przez Ministerstwo Pr. i
Op. Społ. (d)

Sprawy rzemieślnicze.
— lzba rzemieślnicza o eg-

zaminach rzemieślniczych. Wo-
bec ukazujących się w prasie wi-
leńskiej mylnych informacji o
egzaminacii rzemieślniczych, Za-
rząd lzby Rzemieślniczej podaje
do wiadomości ogółowi  rze-
mieślników wileńskich następu-
jące:

Aczkolwiek, minął już termin
15.XII 1930 r., mocą którego pra-
wo trzymania i kształcenia termi-
natorów w rzemiośle przysługuje
tylko mistrzom dyplomowanym—

tek seansów

MELI i Dziši Przebėj Džwiękowyl Arcydzielo prod. 1931 r. Premjowana piękność
i w swej najnowszej| Vilma fanky* zee.'y. «-* Raj Zakochanych

Nad progr. Reweł. dodatki dźwiękowe. Ceny zniżone tylke na 1 seans. Seansy o g_ 4, 6, 8 1 10,15.

i W CEER ii i

DŹWIĘKOWY KINO-TEATR Dzis wszyscy špleszą obejrzeć największy

dźwię rd 01 Ajay
,głównych: MARJA MALI

ły szereg piosenek w języ

olski

0 MATKO!
2) Szałony Brzdąc kemedja w 3 aktach. X
od g. 4. Następny program: „Brygada śmierci”.

AIAWSZOOOCOOPERA AOC III OASAIITAI III,

„Janko Muzykant
WiTOŁD CONTI, KAZIMIERZ KRUKOWSKI, ADOLF DY

ku polskim. Nad program: 2 rewelacyjne dodatki dźwiękowe. Ceny zniżone tylko

na pierwszy seans Balkon 80 groszy, Parter 1 złoty. Początek seansów o godzinie 4, 6, 8 | 10,30.

TYPE e OP WROC ZNOSIAZS WYZIN ii OKRE YE TPK iii i ia OKO.

Sensacyjna sztuka dźwiękowa z udziałem króla ekranu RI-
CHARDA DIXA. Nad program: Rewel. dodatki dźwię-

Ceny od 50 groszy. Początek o godzinie 2-ej.

i
riiii iiia iii WERE

Dziś! Wznowienie wszech- 7 (Tajemnice Pietro-Pawłowskiej twierdzy) Wielki wzruszający dramat osnu-

KINO «PAN» światowego filmu CarAleksander ił ły na tle historycznych dokumentów z czasów panowania Aleksandra Il

i Hr. Murawjewa „Wieszatela*. W rol. gł. L. Dobrowols

(dszczepieniec

ki, E. Boronichin i H. Chmielewska i inni.

ECH PORBr

to jednak Izba Rzemieślnicza bę-
dzie w ciągu dalszym przeprowa:
dzać uproszczone egzamina mi-
strza, aż do dnia 1 marca 1931
roku.

Egzamina rozpoczną się od 5
stycznia grupami o czem nastąpi
oddzielne powiadomienie. Poda-
nia na egzamin są przyjmowane
w ciągu dalszym w godzinach
urzędowych.
W interesie osób, które do-

tychczas nie posiadają dyplomów
mistrz. a kształcą uczni w rze-
miośle, jest jaknajszybsze złoże-
nie uproszczonego egzaminu mi-
strzowskiego i wybrania tą drogą
dyplomu mistrzowskiego, który
jedynie zezwala na prawo kształ-
cenia uczni. W przeciwnym wy-
padku przypominamy, że władze
przemysłowe już od dnia 15.XII
30 r. mają prawo, z takiego
warsztatu uczni zabrać, rzemieśl-
ników karać, aż do zamknięcia
warsztatu.

Handel i przemysł.
— Zastój w przemyśle fab-

rycznym w Wilnie. Wobec cię-
żkiej sytuacji gospodarczej w Wil-
nie stanęło kilka fabryk, zaś
wszystkie fabryki trykotażu będą
pracowały po 3 dni w wazóie:

Sprawy podatkowe.
— Lustracja przedsiębiorstw

i sprawdzanie świadectw prze-

mysłowych. Z dniem 2 stycznia
1931 r. kontrolerzy Izby Skarbo-
wej w Wilnie przystąpią do ge-
neralnej lustracji kontrolnej przed-
siębiorstw handlowo - przemysło-
wych, sklepów, restauracyj i t. p.
czy wszystkie te zakłady wykupi-
ły patenty i świadectwa przemy-
słowo-handlowe. d

Z życia prawosławnege.
— Eleuterjusz  kowieński

chce mącić wodę. Po wyjezdzie
z Polski arcybiskup kowienski
Eleuterjusz zwykle od czasu do
czasu wydaje odezwy do ludności
prawosławnej archidjecezji wileń-
skiej, którą nazywa „pod okupacją
polską”.

Obecnie ukazała się nowa
odezwa Eleuterjusza, w której
poleca nie brać udziału w wybo-
rach do Soboru Kościoła Prawo-
sławnego w Polsce. Zdaniem
Eleuterjusza, Sobór Prawosławny
w Polsce powinien być zwołany
za zezwoleniem „głowy Kościoła
Prawosławnego w Polsce” (I?) me-
tropolity moskiewskiego Sergjusza.

Delegaci na Sobór z archidje-
cezji wileńskiej nie mogą brać
udziału w Soborze bez błogosła-
wieństwa Eleuterjusza, który jest
metropolitą litewskim i wileń-

skim (m .

W roli

teczne o godzinie 1-ej. Ceny od 48 groszy.

Zachwycal Porywal p.t.:

4-ej, w dniu świąt.

 

Nowo
otwarta

Gotowe trumiy sosnowe, dębowe

prowincję. 
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CHÓR
GRUŹLICA PŁUC jest nieubłaganą i corocz-
nie, nie robiąc różnicy dla płci, wieku i sta-
nu, kosi miljony ludzi. — Przy zwalczaniu
chorób płucnych, bronchitu,

„p. Lekarze:

„Balsam Thiocolan—Age" =

RRACOWNIA_ TRUMIEH
J. Drzewieckiego, ul. Tatarska 9.

ekshumacji i przewozu. Wszelkie dodatki ża-

łobne. Karawany, oraz całkowite urządzenia

pogrzebów. Auta do przewożenia zn na
494 - 40

grypy upor-
czywego, męczącego kaszlu i t. p. stosują

[UWAGA MATKII

i do

FABRYKI

Żądajcie wszędzie.

Dawajcie dzieciom czekoladę ,

„ZDROWIA* ih

A. PIASECKI w krakowie
jest bardzo pożywna | niedroga

TAT Rokų2947240899 tek
Liijan Ellis. Film o wzruszającej treścil Początek o godz.

o godz. l-ej. Ceny od 40 groszy.

Najnowsza kino- dramat w 12 skt. na tle nieśmiertelnej opery St. Moniuszki. W rol. qł: Zorika

| «Halka» Szymańska, H. Zahorska, W. Czerski. Pelna poezji treść.
luszki. Powiększony zespół orkiestry. Początek seansów od g. 4-ej.

r

Wlino, ul.
235] į Ceny fabryczne. +
 

 

PIANINA
Najsłynniejszej wszechświatowej

Ś firmy „Erard“ oraz „Betting“
i „K.iA. Fiblger“ uznane za
najlepsze w kraju (na Targach

Północnych nagrodzone
WIELKIM ZŁOTYM MEDALEM)
SPOSA na dogodnych warunkach

ljowska 4, Abelow.
r

 

nej dobroci u Najkorzystniej kupuje się towary poor | z
łowińskiego. Polecamy na sezon] |.

zimowy tweedy na kostjumy i suknie, flanelety | LEKARZE
w pięknych deseniach, materjały mundurkowe.

UWAGA — WILENSKA 27. 743r1 
 

 

Dramat miłości, łez.i poświęcenia. Aktów 8.
łównej: MARY CARR. Nad program:

msa czynna od g. 3 m. 30. Pogzą-

wszechświatowej sławy, bogini ekranów,
wspaniały I porywający dramat miłosny. Rzecz
dzieje się współcześnie w Nowym Jorku.

«Wspaniały | wzruszający do łez dramat na tle
znanej noweli Henryka $lenkiewicza. W rolach

ZA, którzy odśpiewzją ca-

Początek o g. 3-ej w dnie świą-

  

sławie Pleyei, Bechstejn etc., takoz
Arnold Fibiger,
uznane rzeczywiście za najlep-
sze w kraju przez najwybitniej-

szych fachowców na Pow. Wystawie, w r. 1929
Il w Wilnie w 1980 r. (Grands Prix i Wielkie
j „_ Medale Złote). >

K. DĄBROWSKA, 714—90| 9g—12 I 5—8 w. tel. 2-77.
Niemiecka 3,

Pianina I Fortepiany o o

—LML—NL2ŁŁ22>>>2>Ą 70

po cenach Jakzwykle umiarkowanych.

 
ryczne kobiece.

DOKTÓR MEDYCYNY AE

W. EE BS K

Dalej Eleuterjusz poleca po
pierać tak zwaną „patrjarszą cer-
kiew” byłego senatora Bogdano-
wicza.
W końcu Eleuterjusz propo-

nuje modlić się, żeby na Wileń-
szczyźnie zakończyła się okupacja
i ludność ziemi Wileńskiej przy-
łączyła się do matki Litwy.

Powyższa odezwa Eleuterjusza
ma na celu podniesienie ducha
wśród jego zwolenników, których
liczba stale się zniniejsza w Wil--
nie.

Krążą uporczywie pogłoski, że
b. senator Bogdanowicz ma po-
wrócić na łono Kościoła Prawo-
sławnego, wskutek czego „pa-
trjarsza cerkiew” w Wilnie będzie
zlikwidowana.

Z życia stowarzyszeń.
— Posiedzenie Wii. Oddz.

Tow. Pedjztrycznego odbędzie
się dnia 2.1.1931 r. o godzinie 8-ej
w lokalu Kliniki Dziecięcej na An-
tokolu. Na porządku dziennym:
dr. E. Gerlėe i dr. A. Trusiewi-
czówna — Przyczynek do scho-
rzeń paratyfusowych u małych
dzieci; dr. A. Trusiewiczówna —
Przyczynek do kazuistyki niedro-
žnošci jelit u niemowląt. Goście
mile widziani.
— Wieczór Sylwestrowy,

oraz symboliczne pożegnanie Sta-
rego Roku i powitanie Nowego
Roku przy staropolskim miodzie
i wspólnej pamiątkowej fotografii,
odbędzie się 31.XI1 w Kole Pol.
Mac. Szk. im. T. Kościuszki, ul.
Turgielska 12. Wstęp tylke dla
posiadających karty wstępu, oraz
wprowadzonych przez nich gości.
Początek o godz. 10-ej wiecz.

Sprawy akademickie.
— Zarząd Bkademickiego

Koła Wilnian w Warszawie
niniejszem składa serdeczne po-
dziękowanie firmie „Bazar Prze-
mysłu Ludowego” ul. Zamkowa 8,
za łaskawe wypożyczenie kilimów
na bal Koła.

Kronika policyjna.
— Aresztowanie oszusta.

Władze śledcze aresztowały w
Wilnie niejakiego Antoniego Peli-
wę, który podając się za gene-
ralnego agenta wojewódzkiego,
prowadził pertraktacje z właści-
cielami cegielni wileńskich na do-
stawę miljona cegieł pod budo-
wę gmachu rządowego. Peliwo
pobieral od reflektantów wadjum
w wysokości 1.100 zł. Sprytny
oszust zdołał w ten sposób oszu-
kać cały szereg właścicieli ce-
gielni. d

— Zaczadzenia. W czasie panują-
cych obecnie mrozów zdarzają się czę-
sto zaczadzenia z powodu przedwcze-
snego zamykania pieców.

W dnia 28 grudnia 1930 roku za-

   
      
  
    

     

kobiet iwan Pietrowicz,

Solowe 1 chóralne

Romantyczne przygody pięknej księżniczki ro-
«.« syjskiej z rewolucji bolszewickiej. Zycie emi-

y W rolach głównych Mary Paker I Alfred Abel.

Kerntopf i Syn,

MOCZOPŁ.

m. 6.
Sprzedaż i wynajęcie.

materjały wełnia- mocz. prz. 12 —
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Dr. JANINA
Piotrowicz-Jurczenkowa

ordyn. Szpitala Sawicz.
Choroby skórne i wene-

KUPNO-
ecze 5, m. 2 0d4-6pp. SP
 

 

  

   

  

Dr.G.Wolfson
weneryczne, moczopł.

1 skórne
ul. Wiieńska 7,

tel. 10,67 9—114 8 w.

i Dr.Zeldowicz
CHOR. WENERYCZNE

i SKÓRNE

D-r Zeldowiczowa

cezBEA, AKUSZERKA

4442—12— Marja Laknerowa
Przyjmuje od godz. 9do chunkowości kupieckiej,
7 w., Kasztanowa 7m 5

m war m

* czedzizła rodzina Jagielłowiczów, skła-
dająca się z pięciu osób: Antoniego Ja-
giełłowicza, jego żony Aliny, oraz trojga
nieletnich dzieci: Jana, Piotra i Kon-
rada.

W dniu 29 grudnia r. bież. zacza-
działa Marja Zemblewska lat 80, zam.
przy ulicy Werkowskiej 11.

W obu wypadkach udzieliło pierw-
szej pomocy lekarskiej zawezwane Po-
gotowie Ratunkowe. (s)

— Pożar przy ul. Popławskiej.
W gniu 29 grudnia r. b. w jednem z
mieszkań w domu przy ulicy Popław-
skiej 30 z powodu nieostrożności zapa
liła się podłoga.

Zaslarmowana streż ogniowa, po
półgodzinnej akcji pożer zlikwidowała.

Spaliła się podłoga. Straty nie usta-
lono. (s)

— Pożar w piwnicy. W dniu 29
grudnia 1930 roku powstał pożar w pi
wnicy domu przy ul. Zygmuntow-
skiej 28.

Zawezwano
požar stlumila
— Wpadła do studni. Łozawi-

czówna Jadwiga lat 16, zam. przy ul.
Strycharskiej 42, biorąc wodę ze studni
nazbyt przechyliła się i pociągnięta
przez napełnione wiadro wpadła do
studni.

Zawezwane Pogotowie Ratunkowe
udzieliło jej pierwszej pomocy lekar-
skiej. (s)

— Wileński złodziej na gościn-
nych występach w Białymstoku.
Władze śledcze rozesłały listy gończe,
za znaaym złodziejem wileńskim Izra-
elem Chworowskim, który będąc „na
gościnnych występach* w Białymstoku
dokonał kilku kradzieży w czasie Świąt
Bożego Narodzenia. Między innemi
Chworowski w dniu 27 b. m. kasjerowi
Banku Gospodarstwa Krajowego zrabo-
wał teczkę, w której znajdowało się
5900 zł. (d)

— Obława na męty społeczne w
Wilnie. Władze bezpieczeństwa pu-
blicznego dokonały onegdajszej nocy
obławy na terenie miasta Wilna.

W wyniku obławy zatrzymano kilku
przestępców poszukiwanych przez sądy,
oraz dwuch włamywaczy z Warszawy
przybyłych na Swięta do Wilna. (d)

Teatr, muzyka I sztuka.
— Teatr Miejski na Pohulanca.

Dziś o godz. 8 w. po cenach normal-
nych L. Verneuila „Egzotyczna ku-
zynka”.

Wszystkie bilety sprzedane.
— Rewja Sylwestrowa. Wielka

Rewja Sylwestrowa zapowiedziana przez
Teatry Miejskie a wzbudzająca w ca-
łem Wilnie zrozumiałe zainteresowanie
jest już na ukończeniu. Nazwisko reży-
sera którym jest p. Karol Wirwicz -
Wichrowski, oraz zapał I pomysłowość,
z jaką cały zespół pracuje każą się
spodziewać widowiska o wysokim po-
ziomie artystycznym. Bogaty program
obejmować będzie cały szereg skeczów,
monologów, piosenek, oraz produkcyj
tanecznych. Dekoracje pomysłu J. Ha-
wryłkiewicza, oraz efektowne kostjumy
z pracowni teatralnych dodadzą wiele
uroku tej sympatycznej imprezie.

— Repertuar Teatrów Miejskich
na dzień 1 stycznia. O godz. 3 m. 30
po poł. w Teatrze na Pohulance Shrer-
rlffa „Kres wędrówki".

O godz. 8 wiecz. „Dzielny wojak
Szwejk* po cenach normalnych.

Teatr w „Lutni*. O godz. 3 min. 30
“po poł. widowisko baletowe dla dzieci
w wykonaniu p. Larisy Sawinej- Dol-
skiej. O godz. 8 wiec. „Egzotyczna ku-
zynka* po cenach normalnych.

-— Koncert Aleksandra Braiłow-
skiego. Dnia 15 stycznia o godz. 8 w.

straż ogniową, która
s

 

T-w I. B. Segail ace
ul. Trocka 7, tel. 542.

poLEcamy WIELKI WYBÓR TOWARÓW
KRAJOWYCH i ZAGRANICZNYCH

PERFUMERYJNYCH
KOSMETYCZNYCH

GALANTERYJNYCH
PRZEDMIOTY GOSPODARSTWA DOMOWEGO

CENY UMIARKOWANE

WSTĄP,

  LSI©

„AOGUTEK
OCE IZA 214)

BÓL GŁOWY

  
   

  
  
     

   

ODNAGŻENIE
służąca  

żenia.
Sprzedają apteki i Z
sklady apteczva,

 

 

I PRZEKONASZSIĘ
że nejlepsze i najtańsze towary galanteryjne posiada sklep

„JANUSZEK*
ul. $w. Jańska 6 (były lokal Frilczki)

Wielki wybór ciepiej bielizny oraz pończoch, skarpetek, rękawiczek,nici it.p.
Własna wytwórnia bielizny damskiej i męskiej. į

 

| PRACA |

trzebna dziewczyna
do dziecka i pomo-

cy w gospodarstwie. Wi-
wulskiego 2-a m. 19. (dom
stacji Miejskiej). 4593.50 KO, Położona,

otrzebna do małżeń-
stwa

tebograndacja i do
wszystkiego.

Ne 298

w sali Tęatru na Pohulance odbędzie
się staraniem Wileńskiego Towarzy”
stwa Filharmonicznego koncert wszech-
światowej sławy pianisty Aleksandra
Braiłowskiego.

POLSKIE RADJO WILNO.
Fala 368 mtr.

Program:

Wtorek, dnia 30 grudnia 1930 r.
11,58. Czas.
12,05. Kancert popularny.
13,10. Komunikat meteorołogiczny.
15'50. „Niezachodzące słońce przy-

lądku północnego" — odczyt z Kato-
wic, wygł. S. Nitsch.

16,25. Progr. dzienny.
16,30. Kolendy i tańce ludowe (No-

we płyty).
17,15. „Kryzys szkoły średniej w

Polsce" — cdczyt wygł. dr. Zygmunt
Fedorowicz — Transm. na całą Polskę.

17,45. Koncert z Warsz.
18,45. Kom. Akad. Aeroklubu.
19,00. Pregr, na środę i rozm
19,10. Kom. rolniczy z Warsz.
19, 5. Rezerwa.
19,35. Pras. dzien. ragj. z Warsz.
19,50. Operetka z Warszawy („Or-

feusz w piekle" — Offenbacha).
23,00. Koncert symfoniczny (płyty).

Z POGRANICZA.
Święta Bożego Narodzenia
ludność na Białorusi sow.

obchodziła uroczyście.

Z pogranicza donoszą, iż na
całym terenie Białorusi sowieckiej
święta Bożego Narodzenia lud-
ność obchodziła nader podniośle
z zachowaniem tradycyjnego ce-
remonjału kościelnego.
W miastach, miasteczkach i

osiedlach, gdzie cerkwie i kościo-
ły jeszcze istnieją odprawiane by-
ły w ciągu świąt uroczyste nabo-
żeństwa w obecności tłumu wier-
nych.
„W miejscowościach, gdzie brak
świątyń, ludność wysłuchała mo-
dłów w chatach i stodołach.

Podczas świąt Związek bezboź-
ników urządził w miastach i wsiach
antyreligijne pochody i maska-
rady.

Przed świątyniami była prowa-
dzona silna agitacja antyreligijna,
która nie miała większego powo-
dzenia wśród mas. (d)

| 0D ADMINISTRACJI

| czas odnowić prenumeratę

na miesiąc STYCZEŃ.

 

 

OFIARY
złożone w Administracji „Dziennika

Wileńskiego".

Zamiast wizyt Noworocznych
na Polską Macierz Szkolną złożyli:

p. przezes Józef Korolec zł. 100, p. dy-
rektor Bohdan Szachno zł. 100.

POKOJE bez mebli
bez kuchni z wygo-

dami do wynajęcia. Sie-
rakowskiego 25 m. 2.

4599 si
 

OLIDNY, samotny po-
szukuje pokoju sło-

necznego z łazienką i wy-
godami w okolcy gma-
chu uniwersyteckiego Za-
kretowa |.Želesimniė de
Redakcji pod „Solidny“.

4586—s0

719r1

 

D wynajęcia 5-ciopo-
kojowe mieszkanie

suche i ciepłe ze wszy-
stkiemi wygodami. Ró-
wnież 1 pokój z kuchnią
Beliny Nr. 16. 4596—s2

OKOJE umeblowane
do odnajęcia. Snia-

deckich 3 m. 18. 4598-0

| Sprawy o
| majątkow:

  

8—

NA RATY
działeczki ziemi pod le-
tniska po 10 gr. kw. metr
oraz centrum z budyn-
kami przy szosie Wilno—
Warszawa. Miejscowość
sucha, zdrowotna, wyso-

otoczona
sosnowerni lasami. Do'
jazd na miejsce autobu-

baėiuiai sem 0 45 minut prawle
bat zietnego gg godzina. Kościół świa-

przychodząca Z tło elektryczne, telefon,
b policja na miejscu. Mają-

obroczyn- tęk Połuknia właściciel-

ia

Orgpelnsmedė Nariai 460270 ka Rozęńska bw WB
MROZ OL= ZIE NIC ul. Zamkowa 18 m.

„ 20 od godz. 4—5 w do-
leczy i goi ranki, ZGUBY mu. 704—s0

powstale od odmro- y4 r
| r

UBIONO ks.. wojsk.|]m | f (lai
wyd. przez P. K. U. .

— Postawy na imię Ni-
kodemaWojnicza, rezerw.
1893 r. un. się. 7073 -sl

kobiece, wener.chor. dróg
p 214—6 NAUKA | pzybtąkai się pies wy- Oferty tylko na pismie ul.

ul. Mickiewicza 24. żeł. Zgłosić się PO Ludwisarska Nr. I m. I2.
odbiór od godz. 15. Poam |Fa ne,bawelniane,lnia-

| » l aka ne, jedwabne, oraz
posiada w sklepie kołdry, koce, chust-[|Acoszen |
"a U ki, serwety | AKUSZERKI i

x it p.

mam do ulokowania na
pierwszą hipotekę nieru=
chomości w Wilnie po-
średnictwo wykluczone—

kas Chcesz otrzymać 3-ch dniach uważam za Ri. Anglas: CA
własność ul. Tunelowa,== FOLWARK

posadę ? Nr. 33—2. 4680—s0 EEK =
Musisz ukończyć kursy m 3 P i 1aZle.
fachowe  korespon- į Mieszkania s pz Ta 2 i „"
dencyjne Im. prof.Sekulo- i pokoje "owy. Z9cół Doe
wieza, Warszawa, Żóra- mieszkalny o 4 poko-

wia 42. Kursy wyuczają
listownie: buchalterji, ra-

koręspondencji haendło-
wej, stenografji, nauki
handlu, prawa, kaligrafji,
isania na maszynach,
owaroznawstwa, angiel-

EDAŻ| skiego, francuskiego,
niemieckiego, pisowni,

WZP69.

czniów lub studen-
tów na mieszkanie

z utrzymaniem prz
3-go Maja 9, m.12. 4585-0

pzyimę uczennice na
całkowite utrzyma-

nie, z używalnością for- --
tepianu. Podgórna 1 m.5.

 

jach, zabudowania
folwarczne komplet-
ne, sprzedamy przy
otówce 15.000 złotych
jom H-K. „Zachęta'*

Mickiewicza 1, tel.
I 9—05, 372—s0|

mę

To zależy,

 
A. CYMBLER
Chor. WENERYCZNE |

4604—82 Matka, Jeżeli będziesz
który ułatwiając wydzielanie się piwociny się zachowywał grzecz-ct 1AŃCE KARNAWAŁOWE. Tango, Fox-trot,
wzmacnia organizm i samopoczucie chorego Slow-fox i Wale Angielski wyuczam w 12 lekcyj.

 Doktėr R. SZYRWIADT nemy FOkernzWiednia Škonomi Poukońeze
oraz powiększa wagę ciała | usuwa kaszelPl p, Borowski, ul.Trocka Nr. 2. Kurs rozpoczynam SKÓRNE. MOCZOPŁC. Choroby weneryczne, w doskonałym stanie do niu świadectwo. — Żą- D”wyna- nie, otrzymasz jabłuszko

tas NaraalsŠekai BEEDRALED "wera BPEONEJRMpile
. płata za kurs zł. — Zapisy przyjmuję. (Towa- tarskie) i ipół. Wielka 19, od 9—1i3—7. L itold: 2 J ż

uwtótwiacnia, Gwzńcjeikw) e j Aaa - US Einės: 1 Witoldowa 2503 jazd 7 (domy urzędn.) juk duże jest to ja- 747—s44601- s1 KWNURZRZEZEKNKKCEWKNA od 3—5 pop, łuszko?

Wydawca: ALEKSANDERZWIERZYŃSKI. Drukarnia „Dziennika Wileńskiego” uł. Mostowa 1. Redaktor odpowiedzialny: JERZY CIESZEWSKI,

 


