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Rok VIII. 

0 wojnie 
Z okazji trzechlecia radja wileńskie- 

go gen. Lucjan Żeligowski wygłosił 

przez radjo następujące przemówienie. 

  

Moich rodaków na Wileńszczyźnie 

niepokoi widmo przyszłej wojny. Za- 

dają często mnie pytania czy wojna 

jest możliwą? 

Mówię zawsze, że nie, że w bliskiej 

przyszłości wojny być nie może. Mó- 

wię dlatego, gdyż jestem przekonany, 

że dopóki pokolenia, które przeżyły 

grozę wojny światowej będą miały 

wpływ na bieg wypadków, dopóły no- 

wa wojna jest niemożliwa. 

A potem? Potem sądzę, że wojna 

będzie nieunikniona. 

Połska, niestety, ma nieprzyjaz- 

nych sąsiadów, którzy zbyt są dumni 

ze swej liczebnej i materjalnej przewa- 

gi, zbyt wierzą w argumenty siły i zbyt 

wiele mają niezrealizowanych planów. 

Oto dlaczego ostatnio możemy 6b- 

serwować na arenie politycznej jakie 

nikłe wyniki dają szlachetne. wysiłki 

tych, którzy wierzą w trwałość wiecz- 

nego pokoju. 

Zachodzi pytanie, coby mogło pow;- 

strzymać od nowej wojny naszych są- 

siadów. lub coby mogło: nas uchronić 
ad tej katastrofy. 

Odpowiedź na to daje historja. 

Wskazuje ona na wypróbowany na 

przestrzeni wieków Śśrodek.. Jest nim 

słynna rzymska zasada: si vis pacem 

para bellum — chcesz pokoju. gotuj 

się do wojny. 

Zdaje się. że na kuli ziemskiej nie- 

ma narodu, któryby więcej pragnął i 

więcej dążył do pokoju niż naród poł- 

ski. I dlatego może niema narodu w 

Europie, któryby więcej potrzebował 

być przygotowanym do obrony swej 

niepodległości niż Polacy. 

Dalej ludzie zapytują siebie z trwo- 

Są, jaką może być ta nowa wojna, jaki 

będzie miała charakter, w jakich gra- 

nicach będą zastosowane zdobycze te- 

chniki, zdobycze wojny chemicznej? 

Czy my ze słabo rozwiniętym przemy- 

słem dorównamy naszym przeciwni- 

kom? Jaka broń odegra najwięk: 

  

zą 
" rolę? 

To mówiąc zapominamy zwykłe, 

i pokoju. 
że nasi przeciwnicy mają te same tro- 

ski i te same wątpliwości. Trudno na 

lo wszystko dziś odpowiedzieć. Jest 

rzeczą jednak niewątpliwą, że w woj- 

nie, która może nastąpić, do zamiarów 

niszczycielskich będą zastosowane 

wszystkie zdobycze umysłu ludzkiego. 

Lecz jednocześnie jest rzeczą niemniej 

pewną, że największą rolę jak zawsze 

odegra człowiek. 

Wtedy, kiedy najdoskonalsze ma- 

szyny i preparaty chemiczne mogą u- 

lec zepsuciu i zniszczeniu, on ostatni 

pozostanie na połu walki i będzie naj- 

trwalszem, najdoskonalszem uducho- 

wionem narzędziem zwycięstwa. 

A kiedy zabraknie wszelkiej broni, 

będzie walczył kamieniami wyrzuca- 

nemi z procy. 

To cele dla naszej młodzieży, któ- 

rą muszą pociągać największe trudy 

wojenne a jej psychika nastawiona na 

konieczność oporu w 

walce. 

największego 

Musimy pamiętać, że narazie tylko 

takie a nie inne wartości mogą nam 

zapewnić szacunek u przeciwników i 

zabezpieczyć pokój. 

Doświadczenia wszystkich wojen 

uczą nas, że w dziedzinie przygotowań 

obronnych nigdy nie można zrobić za 

wiele, lecz. prawie zawsze za mało. 

Lubimy często powtarzać. że na 

wojnie zwycięża duch a nie materja. 

Ta prawda stała się niemał aksjoma- 

tem, lecz pod warunkiem że czas po- 

koju będzie użyty na wytężoną pracę 

materjalną. Inaczej prawda ta zwalnia- 

łaby przeciętnych od ciężkich ćwiczeń. 
ciężkich przewidywań, uszanowania 

materji, bo na cóż byłyby one potrzeb- 

ne, jeżeli nieuchwytny tylko duch da- 

wałby zwycięstwo. Jeżeli w poszczegól- 

nych etapach historji duch wojska o- 

degrywał decydującą rolę, to w długich 

przerwach między wojnami musiała 

być zawsze materja. I troska o nią po- 

winna stać się podstawą naszego przy- 

gotowania. Ideowe napięcie nie może 

mieć zastosowania na codzień. 

To emblemat wojny. 

Gen. Lucjan Żeligowski. 

  

Heinrich Sahm, 

  

były prezydent senatu gdańskiego, sprawujący 
swój urząd przez 10 lat bez przerwy Obecnie 
na jego: miejsce został wybrany dr. Emest Ziehm. 

Kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych 
o długach europejskich i prohibicji. 

NOWY YORK. 15.1. (Pat.) Albert 
Ritchie, który -zamierza stanąć jako 

kandydat stronnictwa demokratyczne- 

$0 do wyborów na prezydenta w roku 

1932, oświadczył dzisiaj w publicznej 

deklaracji: Kraje europejskie są nasze- 

mi dłużnikami. Pomyślność na 

kraju jest w znacznym stopniu zal 
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na od tego, w jakim stanie znajduje 

się Europa. Będziemy musieli jej po- 

móc. Zbliża się czas, kiedy trzeba bę- 

dzie poddać rewizji sprawę naszych 

wierzytelności międzynarodowych. 

Wystąpił on również przeciwko wyso- 

kiej taryfie celnej i prohibicji. 

Złoto na Kubie. 
HAWANA, 15-ł. Pat. — Da miejscowości, 

położonej we wsehodniej części wyspy wy- 
ruszyły setki osób, gdyż według krążących w 
stolicy pogłosch, znaleziono tam zteto. 

  

Królowa Hiszpanji 
ts    

  

w pięknym stroju narodowym jej kraju. 

Komisja klubu BBWR. do 
rewizji konstytucji. 

Fel. od wł. kor. z Warszawy. 

Dnia 14 b. m. u p. premjera Sław- 
ka, odbyło się zebranie posłów i sena- 
torów klubu B. B. W. R., należących 
do komisji konstytucyjnej Sejmu i Se- 
natu. Na zebraniu tem omówiono spra- 
wę przystąpienia do rewizji konstytu- 
cji w myśl orędzia p. Prezydenta Rze- 
czypospolitej. Po wyjaśnieniu, że rząd 
pragnie, aby nowa konstytucja była 
wynikiem prac samego społeczeństwa, 
oczekuje od B. B. W. R. inicjatywy: 
powołano komisję w składzie: prezesa 
Jędrzejewicza, w.-prezesa Hołówki, w.- 

marsz. Sejmu Cara i Jana Piłsudskie- 
go. oraz prezesa komisji konstytucyj- 
nej Sejmu prot. Makowskiego z tem, 
że komisja ma ustalić metody -pracy 
nad rewizją konstytucji. Komisja 
przedstawi w; najbliższych dniach da 

„zatwierdzenia prezydjum klubu*B. B. 
"W. R. wynik swoich prac. 

Gratulacja z powodu lotu 
transatlantyckiego. 

WARSZAWA. 15.1. (Pat.) Z okazji 
przelotu eskadry aeroplanów włoskich 
przez Atlantyk p. prezes Rady Mini- 
strów Sławek wysłał w dniu wczoraj- 
szym następującą depeszę: 

J. E. Benito Mussolini, Prezes Rady 
Ministrów. Rzym. Zechce Wasza Eks- 
celencja przyjąć moje najserdeczniej- 
sze powinszowania z powodu znako- 
mitego sukcesu, . odniesionego przez 
lotnictwo włoskie, który wzbudził w 
Polsce najwyższy podziw. 

Zmniejszenie liczby Kas 
Chorych w Polsce. 

Jak się dowiaduje Agencja P. A. P., 
w łonie czynników decydujących prz 
gotowany już został projekt zmiany 
podziału terytorjalnego Kas Chorych 
na terenie całej Rzeczypospolitej. Pro- 
jekt ten przewiduje zniesienie szeregu 
mniejszych Kas, w wyniku czego po- 
wstałoby na terenie całej Polski za- 
miast dotychczasowych 243 Kas tylko 
57, z których a obejmowałaby te- 
ren działalności kilku Kas dotychcza- 
sowych. 

Według projektu, Kasy Chorych 
znajdować się będą w naszym kraju 
w następujących miastach: w Brześciu 
n/Bugiem (Brześć n/B., Kobryń, Pru- 
żany, Kosów). Pińsku (Pińsk, Drohi- 
czyn, Kamień Koszyrski, Łuniniec, 
Stolin), Białymstoku (Białystok, Haj- 
nówka, Wysokie Mazowieckie, Wołko- 
wysk). Grodnie (Grodno, Sokółka, Au- 
gustów, Suwałki), Baranowiczach (Ba- 
ranowicze, Wołożyn, Słonim, | ież, 
Stołpce, Nowogródek i Lida), oraz w 
Wilnie (Wilno miasto i powiat, Osz- 
miana, Mołodeczno, Wilejka, Postawy, 
Święciany, Brasław i Głębokie). 

Naogół projekt nowej organizacji 
Kas Chorych przewiduje zniesienie 186 
samodzielnych Kas. Obecnie projekt 
ten jest szczegółowo rozpatrywany i 
uzgadniany przez czynniki decydujące. 

Zpowrotem do Londynu. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Dnia 14 b. m. przyjechała zpowro- 
tem z Moskwy do Warszawy, łotnicz- 
ka ańgielska p. Amy Johnson. W dniu 
wczorajszym udała się ona na lotnisko 
cywilne i odbyła półgodzinny lot na 
swoim samołocie. Dziś o g. 9 m. 30 
p. Johnson wylatuje z Warszawy zpo: 
wrotem do Londynu drogą na Berlin. 

Kto wygrał? 
WARSZAWA: 15.1. (Pat.) W dru- 

gim dniu ciągnienia trzeciej klasy 22 
Połskiej Państwowej Loterji Klasowej 
główniejsze wygrane padły na nume- 

    

   

  

          

  

   

    

- ry następujące: 5 tys. zł. — Nr. 90.870, 
po 2 tys. — 42.055 i 122.339, po 1000 
zł. — 8.150, 92,525, 130,533 i 150.506. 

interpelacja ukraińska 
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nie bedzie rozwažana 
w trybie nagłym. 
Fel. od wł. kor. z Warszawy. 

Klub ukraiński złożył w Sejmie ob- 

szerny wniosek o pacyfikacji Małopol- 

ski Wschodniej. Wniosek ten Ukraiń- 

cy zamierzali zgłosić jako nagły, po- 

nieważ jednak nie posiadają oni od- 

powiedniej ilości posłów, którzyby po- 

parłi ten. wniosek, postanowili zwró- 

cić się z prośbą o poparcie do klubów 

opozycyjnych. Otrzymali oni jednak 

tylko kilka podpisów socjalistycznych 

oraz kilka podpisów klubu Chłopskie- 

go. Wobec tego wniosek ukraiński bę- 

dzie traktowany jako zwykły, a co 

za tem idzie nie będzie nad nim dy- 

skusji na plenum Sejmu, do czego 

zmierzali autorowie, lecz odrazu zosta- 

nie przesłany do komisji administra- 

cyjnej. 

Nieprawdziwa pogłoska o ustąpieniu 
min. Czerwińskiego. 

Teł. od wł. kor. z Warszawy. 

, Gzynniki miarodajne zaprzeczają 
kategorycznie wiadomości, jaka się u- 
kazała w prasie opozycyjnej o rzeko- 
imem ustąpieniu z rządu ministra W. 
R. i O. P. dr. Czerwińskiego. Również 

nieprawdziwym jest motyw, dla któ- 
rego miał p. min. Czerwiński podać 
się do dymisji, a mianowicie powoła- 
nie na podsekretarza stanu p. Pierac- 
kiego bez wiedzy ministra. 

- Komisja śledcza z ramienia ministerstwa 
udaje się do Łucka. 

Tel, od wł. kor. 

Zgodnie z oświadczeniem ministra 
Spraw Wenętrznych na posiedzeniu 
komisji. budżetowej Sejmu, wysłana 
została do Łucka specjalna komisja 
dla zbadania na miejscu wykroczeń, 
których mieli się dopuścić podobno 
urzędnicy policyjni podczas badania 
aresztowanych. za uprawianie działal- 

z Warszawy. . 

ności komunistycznej. W skład komi- 
sji wchodzą: naczelnik wydziału ad- 
ministracyjnego ministerstwa spraw 
wewnętrznych  Czapiński, inspektor 
komendy głównej policji dr. Madler 
i inspektor departamentu politycznego 
min. spr. wewn. dr. Przyborowski. 

"a 7 I I WORA ERROR OWE WAANACKDYCZ 

Z powódu procesu o zabójstwo Sznapki. 

  

  

  

W dniu 10 b m. Sąd Okręgowy w Rybniku oraz przedstawiciele władz 
bezpieczeństwa dokonali wizji lokalnej w Golasowicach. Zdjęcie: Fragment 
rekonetrukeji zajść w dnin 

stoją: przewodniczący. 

22-XI-30 
w którem znaleziono ciężko ranionego przodownika Sznapkę. 

wiceprezes. Sądu Okręgowego p. Stodolak (x), sę- 

Na prawo: (czarna plama) miejsce, 
W grupie 

dzia Podolecki (1), Nodzyński (2), prokurator Daab (3). Z lewej: przedsta- 
wiciele prasy. 

  

Wyńiki konferencji biskupów w Kownie. 
Dalsze prowadzenie walki z rządem. 

KOWNO, 15.1 (Pat). Na Konferencji biskupów postanowiono 
nadal prowadzić walkę z rządem. Projektowane jest wydanie no- 
wej odezwy de ludności, określającej prawa i obowiązki Kościoła 
oraz rządu. Odezwa ma być odczytana w kościełach 8 lutego. 
rodowcy czynią starania, ażeby konflikt załatwić polubownie. 

Znaczna liczba księży litewskich została 
pociągnięta de odpowiedzialności. 

KOWNO, 15-1. (Pat). Dyrektor policji kryminalnej oświadczył jedne- 

mu z dziennikarzy zagranicznych, iż liczba księży, pociągniętych do od- 

powiedzialnošci za prowadzenie agitacji antyrządowej, jest bardzo znaczna. 

eko awaria 

Krwawe walki polityczne w Niemczech. 
BERLIN 15.1. Pat. — Kronika połieyjna 

notuje z ostatnich dni szereg nowych wypad- 
ków zamachów i krwawyeh starć na tle 
politycznem. W Berlinie znalezione onegdaj 
na jednej z ulic zastrzelonego 26 członka 

bojówki hitlerowskiej szofera  Wiireknera. | 
W Hamburgu w czasie strzelaniny, jaka się 
wywiązała ubiegłej nocy między hitlerowca- 
mi i grupą reichsbanneroweów jeden z tych 
ostatnich został ciężko postrzelony. 

Konferencja Brianda i Hendersona 
na temat sprawy stosunków polsko - niemieckich. 

PARYŻ, 15.1 'Pat). Dzienniki pod- 
kreślają z naciskiem znaczenie spot- 
kania ministrów Brianda i Hender- 
sona, odbytego w przeddzień narad 
genewskich. „Le Matin* podaje, iż 
ministrowie zbadali w szczególności 
stanowisko swe wobec sporu pol- 
sko-niemieckiego. Zdaniem ich Liga 
Narodów winna pozwolić przedsta- 
wiciełom rządu polskiego i niemiec- 
kiego na swobodne rozwinięcie ich 
argumentów, pod warunkiem, że 
dyskusja nie wyjdzie poza ramy 

traktatów 0 mniejszościach i nie 
straci zoczuzobowiązań, jakie trak- 
taty nakładają na Niemcy i Polskę. 
Ponadto obaj mężowie stanu zba- 
dali obecny stan rokowań morskich 
francusko - włoskich, jak również 
kwestje finansowe, omawiane w dal- 
szym ciągu w Londynie. W-g „Echo 
de Paris* Foreign Ofiice zdaje so- 
bie sprawę z przesadności pretensyj 
niemieckich. Minister Henderson, jak 
się zdaje, pragnie zmitygować Berlin. 

  

Pogróżki niemieckich szowinistów. 
BERLIN. 15.1. (Pat.) Z powodu wy- 

jazdu ministra Curtiusa do: Genewy 
Ostmarkverein zwołał wczoraj wieczo- 
rem zgromadzenie demonstracyjne. 
Przewodnicząęy podniósł z naciskiem, 
że Ostmarkverein jest organizacją wal- 
ki czynnej, skupiającą Niemców na 
pograniczu wschodniem. W tym cha- 
rakierze Osimarkverein wzywa do o- 

balenia traktatu wersalskiego. Zgro- 
madzenie przyjęło rezolucję, domaga- 
jacą się utworzenia Grenzschutzu prze- 
ciwko „planowanej przez Polskę woj- 

„nie zaborczej“. Rezolucja podkreśla: 
„Ostrzegamy Polskę i świat cały przed 
tą wojną*. W razie niespełnienia żądań 
niemieckich Niemcy powinny nie- 
zwłocznie wystąpić z Ligi Narodów. 

Hr. 12 (1954) 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
ŁEADERZY WIELKONIEMIECCY GUBBA 

I MEYER UDALI SIĘ DO GENEWY. 

W związku ze sprawą kłajpedzką wnie- 
sioną do Ligi Narodów, wielkoniemcy kłaj- 
pedzcy Gubba i Meyer, po zaopatrzeniu się 
w wizy niemieckie w Tyłży udali się na 
sesję Rady Ligi Narodów do Genewy. 

KONFERENCJA PRAWNIKÓW 
BAŁTYCKICH. 

W. (Kownie rozpoczęły się obrady nad 
zwołaniem w Kownie konferencji prawników 
Litwy, Łotwy i Estonji. 

REGULOWANIE SPRAW GRANICZNYCH 
Z ŁOTWĄ. < 

14 b. m. rozpoczęły się rokowania Ktew- 
sko - łotewskie w sprawie uregulowania, 
różnych kwestyj granicznych. Została prze- 
dewszystkiem rozważona sparwa rzek gra- 
nicznych oraz opracowane teksty kowencyj. 

PROJEKT ZMIAN W SĄDOWNICTWIE. 

Specjalna komisja Rady Stanu rozważyła 
już projekty zmian w sądownictwie, które 
przewiduje utworzenie 4 instancyj sądowych: 
1) sądy cyrkułowe (zamiast sądów pokoju). 
2) sądy okręgowe, 3) apelacyjne i 4) Try- 

bunał Najwyższy. . 
W „zakres sądów cyrkułowych wejdzię ro- 

zpatrywanie wszystkich przestępstw, dla któ. 
rych kodeksy karne przewidują więzienie ma 
przeciąg do 1 roku; powództwa cywilne do 
5 tys. litów i sprawy o alimentach. W zakres 
działań sądów okręgowych, prócz dotych- 
czasowych fumkcyj, wejdą równeż apelacje 
od wyroków sądów cyrkułowych. Sądy ape- 
lacyjne rozpatrywać będą sprawy apelacyj- 
ne obu sądów wyżej wymienionych. Trybu- 
nał Najwyższy nie będzie już rozpatrywał 
apelacyj, a tylko sprawy kasacyjne od wyro- 
ków sądów wojen. i kraju Kłajpedzk.; po- 
zatem skargi na mandaty karne i wszystkie: 
sprawy b. ministrów i wyższych urzędników. 
Trybunał Najwyższy składać się będzie z 4 
członków i prezesa: mianowanych przez Pre- 
zydemta Państwa. 

Trybunał Najwyższy rozpatrzy również 
sprawy o metrykacji cywilnej. 

STRAJK W KŁAJPEDZIE. 

Jak donoszą z Kłajpedy, od kilku ай, 
dni strajkują tam robotnicy portowi. Przy- 
czyną strajku było zmniejszenie zarobków. 
Już w połowie listopada r. ub. związek pra- 
codawców powiadomił robotników, iż 2 
dniem 1 stycznia pensje ich ulegną zmaniej- 
szeniu i obecnie związek zamierzenie swe 
wykonał, zmniejszając płacę od 10-—20*/,. Ze 
swej strony robotnicy. wystawili szereg żą- 
dań, na co pracodawcy się nie zgodzili ż to 
b 5 i 

     

„powodem; którysdonki ||| 
robotników do rozpoczęcia strajku. 
URK NS TAN AIDS 

Awantury przy wyświetlaniu 
filmu Remarquea w Rydze. 

Dnia 12 b. m. w jednym z najwię- 
kszych kinematografów ryskich ,„Fo- 
rum“ po raz pierwszy był wyświet- 
lany głośny filn według powieści Re- 
marquea „Na Zachodzie bez zmian*. 
Sala była wypełniona po brzegi. Nie 
obeszło się jednak bez incydentów. 

Jeszcze przed paru dniami obie- 
gały w Rydze pogłoski, iż w szkołach 
niemieckich agitują przečiwko wy- 
šwietlaniu filmu. Rozważano nawet 
kwestję bojkotu i gdzieniegdzie roz- 
strzygnięto ją pozytywnie. W związ- 
ku z tem przy „Forum* powiększono 
patrole policji i rozstawiono je nawet 
we wnętrzu kinematografu. Nagle po- 
dczas pierwszego 'seansu wśród: pu- ' 
bliczności na sali powstało zamiesza- 
nie. Okazało się, iż w paru miejscach ' 
podrzucono cuchnące bomby. Polieji 
natychmiast udało się przytrzymać 3- 
przesiępców, w których liczbie znałazł 
się obywatel niemiecki Tenner. Póź- 
niej podrzucanie bomb znów się po- 
wtórzyło i policji wypadło zaareszto- * 
wać jeszcze 4 studentów Niemców. 
Podczas drugiego seansu u drzwi „Fo. 
rum“ zaczęli się zbierać uczniowie” 
gimnazjów niemieckich, przyczem 
część z nich wystroiła się w czapki 
hitlerowskie. Okazało się, iż ueznio- 
wie zamierzali nie wpuszczać do kine- 
matografu swych kolegów, którzy 
chcieliby zobaczyć  fihm. Połieja 
wkrótce ich rozproszyła. 7 osób za- 
aresztowanych wcześniej przekazano 
do dyspozycji sędziego pokoju. 
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Proces o ekscesy antypolskie. 
(Korespondencja wiasna), 

Królewiec, w styczniu. 

Nigdy może w ostatnich latach nie 
przejawiał się jaskrawiej fakt gnębie- 
nia Połaków i teroryzowania ich, jak 
w niedawno zakończonym procesie o 
napady na Polaków i szkołę polską 
w Mikołajkach. 

Mikołajki w Ziemi Malborskiej, po- 
wiatu sztumskiego są wsią zupełnie 
polską, w której mieszka zaledwie kil- 
kanaście rodzin niemieckich, przyby- 
tych tam albo jako koloniści, albo też 
jako rzemieślnicy. Mimo to, ta garstka 
Niemców otwarcie teroryzuje ludność 
polską, ordynarnie jej wymyśla, nie ze- 
zwała na używanie języka polskiego 
w lokalach publicznych i t. p. Koroną 
jednak teroru były napady na miesz- 
kania Polaków, oraz na szkołę i och- 
ronkę polską w Mikołajkach, dokona- 
ne w. październiku ub. roku. Gdy po 
pierwszym napadzie jedna z kobiet 
polskich zwróciła się do posterunku 
żandarmecji (policji) z prośbą o ochro- 
nę, komendant posterunku oświadczył, 
iż „policja pruska nie po to istnieje, 
aby chroniła Polaków. Jeśli Polacy 
chcą mieć ochronę, niech sobie spro- 
wadzą policję... z Polski*. (Dosłow- 
nie!) Żandarmi przy każdej sposobno- 
ści otwarcie występowali przeciwko 
Połakom. A władze polityczne nic nie 
czyniły, aby ukrócić samowolę bojów- 
karzy, ba, przeciwnie, awanturnicy 
mieli jeszcze tajne poparcie policji. 
Będąc przekonani o swojej bezkarno- 
ści, zorganizowali bandyci nacjonali- 
styczni napad na szkołę i ochronkę 
polską, który to napad doszedł do 
skutku w nocy z 29 na 30 października 
1980 r. Już wieczorem tegoż dnia do- 
szło do drobnych utarczek pomiędzy 
bojówkarzami a spokojnymi miesz- 
kańcami wsi. W nocy zaś bandyci ha- 
katystyczni w domu pp. Osińskich, 
gdzie mieści się szkoła, powybijali szy- 
by, zarówno w mieszkaniu, jak i w 
szkole i ochronce, pozatem zniszczyli 
w lokalu szkolnym część urządzenia 
szkołnego. 

Po napadzie Niemcy starali się za- 
pomocą prasy wywołać wrażenie, ja- 
koby napadu byli dokonali — Polacy, 
a to w celach prowokacyjnych, wi- 
docznie w myśl przysłowia: „Sądzę 
ciebie podług siebie”... Ale w to kłam- 
stwo nawet opinja niemiecka wierzyć 
nie chciała. Dlatego Niemcy puścili 
wieść, jakoby napad na domy i szkołę 
"polską nie miał charakteru polityczne- 
go, lecz że jest to akt zemsty prywat- 
nej. 

Związek Szkolny w Berlinie, jako 
poszkodowany występował jako wspó- 
łoskarżyciel. Związek reprezentował 
prezes Jan Baczewski. Dążył on do 
całkowitego wyjaśnienia tła tych zajść 

Przy sterze 
Pamiętniki wojenne wielkich mę- 

żów stanu, ukazują się w dalszym cią- 
gu, a niektóre z nich zakreślone są na 
bardzo wielkie rozmiary. Odnosi się 
to przedewszystkiem do pamiętników 
Raymunda Poincarć'go, których tom 
VI-ty pojawił się niedawno, a VII-my, 
2 którego ukazują się wyjątki po pis- 
mach, pojawi się również niebawem 
na półkach księgarskich, świadcząc o 
niezmożonej niczem pracowitości i e- 
nergji b. prezydenta republiki francu- 
:skiej i premjera, który niedawno po- 
dźwignął się z łoża bardzo ciężkiej 
choroby. W Berlinie znów w wydaw- 
nictwie Ullsteina wyjdzie niezadługo 
II tom pamiętników b. kanelerza Rze- 
szy, ks. Bernarda Biilowa, zajmujący 

się specjalnie okresem wojny. 
Tak więc po obu stronach dawnego 

frontu wojennego, jak i obecnego hi- 
storycznego odzywają się głosy, za- 
sługujące na specjalną uwagę tak ze 
względu na stanowiska, które zajmo- 
wali autorzy, jak na ich osoby. 
Wspomnienia Poincarć'go są wspom- 
nieniami sternika, który w przełomó- 
wych dła Francji czasach, z pomostu 
kapitańskiego, z wyżyn stanowiska 
prezydenta republiki kierował wspól- 
nie ze zmieniającemi się gabinetami 
losami wojny i bardziej niż ktokol- 
wiek inny powołany był i jest do o- 
garnięcia całokształtu wypadków. Ks. 
Biilow zaś, który oddawna już musiał 
się rozstać z urzędem kanclerskim, 0- 
garnia wydarzenia raczej z punktu wi- 
dzenia widza w wykwintnej kajucie 

sałlonowej, widza, znajdującego się w 

stanie trwałej, choć maskowanej przy- 

jaźnią i uprzejmością, niełaski kapryś- 
nego cesarza Wilhełma i który w opo- 

wiadaniu swem nie kryje się ze swojem 

niezadowoleniem i bardzo ostrą za- 
zwyczaj krytyką. 

Pamiętniki Poincarć'go są sumien- 
nem sprawozdaniem żyjącego jeszcze 
reżysera wielkich wypadków ze swojej 
działalności. Wspomnienia potężnego 
ongi magnata niemieckiego, który po- 
zwolił ogłosić je dopiero po swojej 
śmierci, są pogrobową zemstą. na 
zmiennym i neurastenicznym cesarzu 
i na nieudolnych w oczach poprzedni- 

ka następcach. 
/ Różnice między piszącymi mężami 

stanu, o których mówimy, są bardzo 
wielkie, a wynikają zrówno z odmien- 
nych środowisk, z których pochodzą, 
jak i z różnicy charakterów indywi- 
dualnych. Raymond Poincarć, adwo- 
kat i polityk, pochodzący :z rodziny 
mieszczańskiej, zawdzięcza wszystko 

  

sani sobie, swojej nieznużonej praco- - 
witości, talentowi i powszechnie uzna- 

i istotnych ich przyczyn, podczas gdy 
sąd starał się nadać sprawie całej cha- 
rakter prywatnej kłótni mieszkanio- 
wej. Lecz rozprawa wykazała całe to 
zakłamanie niemieckie. W ogniu py- 
tań krzyżowych, oskarżony Gottschew- 
ski (!!) przyznał się do winy, przyznał, 
że rozbił szyby w szeregu domów poł- 
skich, że uszkodził niektóre przedmio- 

ty w szkole polskiej i t. p. I inni o- 

skarżeni przyznali, że wywołali bójki, 

że wymyślali na Polaków i t. p. Gdy 

prezes Baczewski zapytał, jakiej naro- 

dowości są oskarżeni, oświadczyli oni 

buńczucznie, że są Niemcami, ba, że 

są wybitnymi działaczami hitlerow- 

ców. 

Po przyznaniu się oskarżonych do 

winy, zapanowała konsternacja wśród 

Niemców. Ale starali się oni udowod- 

nić, iż napad był dziełem jednostek 
i że nie może być mowy o zorganizo- 

wanej akcji. Tymczasem rozprawa są- 

dowa zupełnie niedwuznacznie dowio- 

dła, że właśnie napad był przygoto- 

wany, że Niemcy miejscowi wiedzieli 

o mającym nastąpić napadzie. Bo oto 

świadek Fiebergowa, Niemka, zeznała, 

iż gdy słyszała łamanie płotów, otwo- 

rzyła okno i krzyknęła, że tu mieszka 

ona, Fiebergowa, a nie Polak Gem- 

bosz. Wyjaśniła ona że wiedziała, iż 

jej, jako Niemce, nic się nie może stać, 

że natomiast napad istotnie był oddaw- 

na przygotowany. To też nie dziwnego, 
że sąd za wszelką cenę chciał uniknąć 

stwierdzenia faktów i ograniczył jak 

najbardziej pytania prezesa Baczew- 

skiego. ; 

W swej mowie prezes Baczewski 
naszkicował niedolę Polaków wschod- 

nio-pruskich, ich Golgotę, cierpienia i 

stwierdził, że Polacy mają prawo do 

samodzielnego życia kulturalnego. Pre- 

zes Baczewski udowodnił na podstawie 

przewodu sądowego, że napad był 
przygotowany, że bojówki bezkarnie 

grasują w polskich wioskach, że głów- 
ną przyczyną ekscesów anti-polskich 
jest bierne zachowanie się władz pru- 
skich, a zwłaszeza landrata dr. Zim- 
mera ze Sztumu. .Prezes Baczewski 
stwierdził, że Polacy tutejsi mają za- 

gwarantowane prawo do tworzenia 

szkół i pielęgnowania pięknej kultury 

polskiej. Oskarżeni winni być dotkli- 

wie ukarani, aby Niemcy zrehabilito- 
wały swoje zaszargane imię... Mowa 

prezesa Baczewskiego wywołała 0l- 
brzymię wrażenie. 

Ostatecznie sąd skazał oskarżonego 
Gottschewskiego na 4 miesiące i 1 ty- 
dzień więzienia, Choleviusa na 1 mie- 
siąc więzienia, Patezińskiego na 20 mk. 
kary, zaś Guzowskiego uwolniono. 

4 K. 
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i w kajucie. 
nej prawości. Biilowa do odegrania 
wybitnej roli powołało samo już ksią- 
żęce nazwisko, powtarzające się tylo- 
krotnie na kartach historji Niemiec, 
a któremu on dodał nowego blasku, 
może zresztą niezbyt trwałego, bły- 
skotliwą, choć niezawsze głęboką, in- 
teligencją, świetnym darem wymowy, 
podbijającym zwłaszcza w rozmowach 
towarzyskich, i niesłychaną pamięcią, 
interesując się w wysokim stopniu 
stroną osobistą wielkich wypadków, 
ich kulisami, intrygami i plotkami. 
W dziele Poincarć' go znać rękę równo- 
cześnie adwokata i historyka, który 
gromadzi cierpliwie materjał, mający 
wyczerpać temat i poprzeć postawio- 
ne twierdzienia. Zasługuje to tem bar- 
dziej na uwagę, że wspomnienia: b. 
prezydenta republiki pisane są z dnia 
na dzień w gorączkowym przebiegu 
wielkich wypadków. 

Ks. Biilow gromadził również ma- 
terjał dla swojej pośmiertnej zemsty 
i rehabilitacji. Nowoogłoszone ustępy 
jego wspomnień, odnoszące się do cza- 
sów wojennych, pełne są delikatnych, 
ale dotkliwych złośliwości pod adre- 
sem b. cesarza. Nie waha się manjer 
władcy, który tyle już lat przesiedział 
na tronie, nazwać narowami źle wy- 
chowanego chłopca. Z najwyższem 
lekceważeniem krytykuje nieudolność 
swego następcy na stanowisku kancie- 
rza, Bethmanna-Hollwega, i jego po- 
mocnika Jagowa i z widocznem zado- 
woleniem podaje in extenso list swego 
następcy, w którym ten prosi go z wi- z : $ cał 
docznym niepokojem o zaniechanie 
krytyki jego osoby i działalności. 

Bardzo ciekawa jest wymiana li- 
stów między Biilowem a ministrem о- 
światy Sudtem, który powołuje się na 
list Hindenburga. W liście tym Hin- 
denburg zrzuca z siebie i z Ludendor(- 
ja „odpowiedzialność za powołanie 
do życia „Królestwa Polskiego“ i 
stwierdza, że plan cały zawdzięcza 
swoje wykonanie jedynie kanclerzowi 
Bethmannowi i jego pomocnikom, 
gdyż główna komenda interesowała się 
wyłącznie zarysowaną przez generała 
Beselera możliwością wyciśnięcia z 
Polski wielkiej ilości rekruta dia wy- 
czerpanej armji niemieckiej. 

Różnieę zasadniczą między oboma 
pamiętnikami można nakreślić w ten 
sposób: wspomnienia Poincarć'go są 
sprawozdaniem człowieka, który ma. 
poczucie, że życie całe poświęcił swojej 
idei i że cel swój osiągnął. Pamiętniki 
Biilowa są błyskotliwem, lecz mimo to 
pełnem goryczy opowiadaniem o moż- 
liwościach „utraconych. zarówno przez . 
Niemcy, jak i przez autora. wspom- 

KU RJ E R 

Wraženia z salonów 
warszawskich. 

Od szeregu lat Warszawskie Towa 
rzystwo Sztuk Pięknych, istniejące 
od roku 1860, urządza doroczne wy- 

stawy pod nazwą „Sałonów*. W Sa- 
donach Zachęty przed wojną można 
było ogłądać dzieła nietylko artystów 
miejscowych; figurowały na wysta- 
wach Zachęty obrazy i artystów, za- 

mieszkałych w Krakowie, Lwowie i 

zagranicą. Przed wojną liczba arty- 
stów nie była zbyt wiełka; organiza- 
cje artystyczne można było policzyć 
na palcach. Pomimo tego poziom wy- 
staw naogół był dobry. 

Obecnie warunki zdawałoby się 
zmieniły na łepsze: mamy swoje in- 
stytuty sztuki, oraz cały szereg orga- 
nizacyj artystycznych, których liczba 

rośnie jak grzyby po deszczu. Zjawia- 
ją się apostołowie nowych haseł i kie- 
runków 'w sztuce; powstały nawet no- 
we wyrazy, okreśłające charakter 
tych kierunków; wyrazy niezupełnie 
zrozumiałe dła szerszego ogółu, jak 
„superrealłizm, suprematyzm* i inne. 

Jednem słowem ruch, życie, a więc i 

postęp. 

Takby się zdawało, a jednak na- 

ogół panuje w sztuce chaos nietylko 

u nas, lecz i zagranicą. Europa więc 

w danym wypadku nie może zaimpo- 

nować. Poziom wystaw obniżył się, 

anoże dłatego, że artyści, w związku 

z przyśpieszonem tempem życia, zbyt 

wiele produkują, nie mając czasu na 

opracowanie swoich dzieł, bo prze- 

mież z czegoś trzeba żyć. Wiele było 

zarzutów w prasie ma temat niskiego 

poziomu Sałonów Zachęty. Tłumaczo- 

no to nawet zatargiem niektórych ar- 

tystów z Zachętą, wyniktym przed 

kilku łaty na tle nieporozumienia w 

sprawie tak zwanych miłośników i 

mieobecnością ich na wystawie. Dla 

cisłości zaznaczyć należy, że później 
większość tych artystów znowu za- 

częła wystawiać swe prace w Zachę- 

cie. Czas, jak to mówią, zrobił swoje. 

Jak już zaznaczyłem na wstępie, 

diczba artystów się zwiększyła, ilość 

dzieł, przysyłanych z całej Połski na 

Salony, znacznie wzrosła, a łokał Za- 

chęty stał się już zbyt ciasny, żeby po 

mieścić dzieła nadsyłane na Sałony. 

Wzrasta iłość prac nieprzyjętych, 

mnoży się iilość niezadowołonych. W 

roku ubiegłym utworzył się Instytut 

Sztuki, który przy pomocy finansowej 

Departamentu Kultury i Sztuki, ZOT- 

ganizował „Sałon* w kamienicy Ba 

ryczków. 

Ponieważ dwa Salony odbyły się 

w jednym czasie, mimowoli nasuwają 

się ciekawe porównania i zestawienia 

со do charakteru i poziomu tych wy- 

staw. Poziom tegorocznego Salonu w 

Zachęcie w porównaniu 'z latami ubie- 

głemi jest znacznie lepszy. Arcydzieł 

w całem tego słowa znaczeniu na wy- 

stawie mie spotkamy, lecz dużo jest 

prac wartościowych, świadczących o 

poważnym wysiłku artystycznym a- 

utorów, że wymienię tutaj W. Kossa- 

ka, Axentowicza, Żukowskiego, Ziom- 

ka, Czajkowskiego i wielu innych. w 

salonie u Baryczków, który, jak zapo- 

wiadamo, miał zakasować Salon Za- 

chęty, spotykamy prace o wysokim po 

ziomie artystycznym, łecz jednocześ- 

nie widzimy dużo tandety, z preten- 

sją do oryginalności, lecz pozbawio- 

nej wszelkich walorów artystycznych. 

Mimowoli nasuwa się pytanie, co ro- 

biło jury? Głou wystawy — wspania- 

ły akt kobiecy Weisa, bardzo dobre 

prace W. Jarockiego, Karpińskiego, 

Skoczylasa, Borucińskiego i innych. 

Muszę zaznaczyć, że niniejszy ar- 

tykuł nie jest sprawozdaniem krytycz 

nem, nie omawiam więc zalet lub wad 

poszczególnych obrazów i ich twór- 

ców. Dwa Sałony w jednym czasie, 

to fakt w kronikach artystycznych cie 

kawy, świadczący o rozwoju ruchu 

artystycznego w stolicy Polski. Po- 

dobno asygnowano sumę 300 tysięcy 

złotych ma budowę jeszcze jednego 

gmachu wystawowego w Warszawie. 

Liczba „Salonów* wzrośnie i można 

oczekiwać, że ma te zdrowej rywa- 

'lizacji, poziom artystyczny. tych Sa- 

danów będzie coraz lepszy. Wyjdzie to 

ma korzyść tylko polskiej sztuce. Z 

Wilna udział w Sałonie Baryczków 

wzięli: Ludomir Śleńdziński, Kazi- 

mierz Kwiatkowski, 

montt, Tymon Niesiołowski, Michał 

Rouba. W Sałonie Zachęty — K. Rou- 

bina i niżej podpisany. 

Marjan Kulesza. 
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nień. Dochodzi w nich do głosu czło- 
wiek, który krytykuje swój świat, lecz 
nie widzi świata nowego, który połę- 
pia małe błędy, lecz nie widzi ich pod- 
stawy zasadniczej, którą jest przeżycie 
się i szkodłiwość całego systemu rzą- 
dów w przedwojennych i prówadzą- 
cych wojnę Niemczech, PE 

R 

Bronisław Ja-- 

WILL E RiS K I 

Pramjera „Przewodnika z Zakopanego“ w Berlinie. 

  

W sali kino-teatru „Babylon* w Berlinie odbyła się uroczysta premjera 
dźwiękowego filmu „Przewodnik z Zakopanego” w režyserji Domenico 
Gambino, nakręconego całkowicie w Zakopanem z oryginalnemi tańcami, 

' śpiewem i muzyką góralską. W filmie brał również udział znany kobziarz 
Mróz z Poronina, Zdjęcie: jedna ze scen filmu „Przewodnik z Zakopanego”. 

  

  

Przed sesją Rady Ligi Narodów. 
Wieikie zainteresowanie obecną sesją. 

GENEWA 15.1. Pat. — W zwią- 
zku z rozpoczynającą się w dniu 16 
b. m. drugą sesją konferencji euro- 
pejskiej i w poniedziałek sesją Rady 
„Ligi, w ciągu ostatnich dni przybył 
tu prawie wszyscy ministrowie spraw 
zagranicznych państw europejskich. 

Niezwykle liczna jest tym razem 
delegacja miemiecka. Spodziewane 
jest przybycie tu również paru człon- 
ków rządu pruskiego. Szczególnie 
wielki jest napływ prasy międzynaro- 
dowej. 

Przedłużenie traktatu gwarancyjnego między 
Polską a Rumunią. 

GENEWA, 15.1 (Pat). Ministrowie spraw zagranicznyh Polski i Ru- 
munji Zaleski i Mironescu podpisali w dniu 15 b. m. przed południem 
traktat na okres 5-letni, przedłużany automatycznie przy zastrzeżeniu 
obowiązku wypowiedzenia w terminie jednorocznym. Traktat jest dokład- 
ną kopją traktatu o sojuszu gwarancyjnym, zawartego między Polską 
a Rumunją w dniu 26 maja 1926 roku, który wygasał w najbliższej psrzy- 
szłości. 

Oświadczenia ministrów Mironescu i Zaleskiego. 

GENEWA, 15.1. (Pat). W związku 
z podpisaniem traktatu gwarancyjnego 

polsko-rumuńskiego obaj ministrowie 

Zaleski i Mironescu złożyłi krótkie oś- 

wiadczenia korespondentowi agencji 

Rador. 

Minister Mironescu oświadczył: 

W celu zapewnienia i utrwalenia 

pokoju Polska i Rumunja dawno złą- 

czone są w najzupełniejszej harmonij- 

nej pracy na terenie międzynarodo- 

wym. Niezmiernie rad jesteln z odno- 

wienia traktatu gwarancyjnego, który 

jest instrumentem naszej współprac$ 
zarówno dla pokoju europejskiego i 

świata, jak i dla pomyślności obu kra- 

jów naszych. Akt dziś podpisany nosi 

charakter wiecznego traktatu, gdyż za- 

warty na lat pięć, może być przedłu- 

żany w nieskończoność bez odnawia- 

nia podpisów. 

Min. Zaleski oświadczył: 

Niezmiernie rad jestem, że przy- 

padł mi w udziale honor odnowienia 

traktatu połsko-rumuńskiego, który 

jest jedną z podstaw naszej polityki 

międzynarodowej. Znaczenie jego jest 

jednak znacznie większe, gdyż stanowi 

jeden z czynników najbardziej waż- 

kich dla utrzymania pokoju na wscho- 

dzie Europy. Szczególnie rad jestem, 

że to p. Mironescu, prezes Rady Mini- 

strów, podpisał wraz ze mną ten waż- 

ny akt, gdyż dzięki swoim wysokim, 
zaletom charakteru i wielkiemu doś- 

wiadczeniu w kwestjach międzynaro- 
dowych potrafił on zdobyć sobie sym- 

patję i wysokie uznanie połskiej opi- 

nji publicznej. 

Sprawa lotników polskich. 
KATOWICE 15.1. Pat. — Konsulat gene- 

rałny Rzeczypospolitej w Bytomiu został w 
dniu 15 b. m. naskutek telefonicznego za- 
pytania powiadomiony przez regencję w O- 
polu, że spaewa lotników polskich, interno- 
wanych w więzieniu karnem w Opolu, skie- 
rewana została przez władze niemieckie na 

drogę sądową i oddana sądowi okręgowemu 
w Opołu. © co totników oskarżają, konsu- 
lat generalny dotąd nie został jeszeze po- 
wiadomiony. Przypuszczać można, że władze 
niemieckie cheą wytoczyć proees lotnikom 
polskim o nielegałne przekroczenie granicy. 

Faszyści węgierscy. 
BUDAPESZT, 15.1 Pat). Pod prze- 

wodnictwem Pawła Stronaja i Julja- 
na Ostenburga utworzono węgier- 
ską partję faszystowską. Cełem partji 
jest obalenie traktatu w Trianon, 

który będzie zwalczany wszystkiemi 
konstytucyjnemi Środkami. Partja 
nawiąże kontakt z Węgrami obsza- 
rów zabranych. 

gas 

Przed wyborami prezydenta Finlandji. 
Wybory 300 elektorów. 

HELSINGFORS 15.1. Pat. — W 
dniu 15 b. m. rozpoczęły się w Fin- 
łandji wybory 300 elektorów, którzy 
zkołei dokonać mają obioru prezyden- 

ta. Frekwencja w miastach jest bar- 
dzo mała. Z prowincji narazie wia- 
domości brak. Przebieg wyborów ma- 
ogół wszędzie spokojny. 

Dążenie do wznowienia dyktatury w Hiszpanii. 
HENDAYE, 15. (Pat). Donoszą z 

Madrytu, że krążą pogłoski o czy- 
nionych usiłowaniach, mających na 
celu wprowadzenie dyktatury po- 
dobnej do poprzedniej, a to w celu 
zapobieżenia szerzącej się propa- 

gandzie rewolucyjnej. W-g tych po- 
głosek, kilka osób z arystokracji 
miało się zwrócić w tej sprawie do 
znanego generała, który miał od- 
mówić, powołując się na poszano- 
wanie dyscypliny wojskowej. 

        

| Wyprzedaż poświąteczna ttysnaż,zzyzm 20'l 
ogłasza SKŁAD KONFEKCJI, GALANTERII i TRYKOTAŻY 

| WACŁAWA ROWICKIEGO, Wilno, ul. Wielka Nr. 30. 
| Przy zakupach žądač od cen stalvch powyžszego rabatu, 2990—1 

  

Budżet Min. Robót Publicznych. 
WARSZAWA, 15.1. (Pat). Sejmowa 

komisja budżetowa przystąpiła na po- 
siedzeniu w dniu 16 b. m. do prelimi- 
narza budżetowego Ministerstwa Robót 
Publicznych. Referent poseł Pączek 
(BB) zaznaczył, że preliminowany bu- 
dżet Ministerstwa jest mniejszy niż z 
lat ubiegłych. Referent zgłasza wnio- 
ski o zmniejszenie tego budżetu o dal- 
sze 2 miljony. Jednocześnie referent za 
powiada ewentualne dalsze zmniejsze- 
nie o 30 miljonów w związku z usta- 
wą o państwowym funduszu drogo- 
wym, która przewiduje nowe dochody. 

P. minister robót publicznych Nor- 
wid-Neugebauer oświadcza, że szczu- 
płe fundusze i niemożność opóźnienia 
pewnych wielkich zagadnień powodu- 
ją wielką ilość ustąw i rozporządzeń. 
Baczyć należy na to, ażeby to nie stało: 
się hamulcem życia technicznego. W 

  

tych wszystkich zadaniach oczekuje 
minister wydatnej .pomocy Sejmu. Pro 
gram pracy ministerstwa wymaga wiel 
kich sum. Minister wie, że życie ten 
program w niejednem skoryguje. Da- 
lej minister zaznacza, że sumy przez- 
naczone na meljorację, zostały wyzy- 
skane w mniejszym procencie. Duży 
krok uczyniono w kierunku regulacji 
miast, ażeby je wyciągnąć z bezplano- 
wości budowlanej. Mniej natomiast 
wydatna jest pomoc w dziedzinie bu- 
downictwa mieszkaniowego. W stosun- 
ku do odbudowy mogliśmy wykonać 
budżet ledwie w 22 proc. Pozostaje je- 
szcze 160 tys. mieszkań do odbudowy. 
Budżet Ministerstwa — kończy mini- 
ster wynosi 150 miljonów, lecz wogóle 
świadczenia państwa na rzecz robót 
publicznych w Pałsce wyrażają. się w. 
sumie 257- miłjonów, jeżeli weźmiemy "sień ofiar: w ludziach nie było. 

Nr. 12 €4954) 

pod uwagę kredyty 
sterstw. 

Pos. Chądzyński zaznacza, że bad- 
żet Ministerstwa Robót Publicznych 
wobec przesiłenia gospodarczego na- 
biera specjalnego znaczenia i dłatego 
musi być nie zmieniony jak inne, lecz 
powiększony. Walkę z bezrobociem 
trzeba przerzucić — zdaniem mówcy 
— z dziedziny dopłat i zasiłków na 
dziedzinę celowych i dla państwa po- 
żytecznych robót. Mówiąc o funduszu 
drogowym, mówca zauwąża, że pro- 
jekt ten nakłada podatek od saznocho- 
dów i autobusów. Mówca zgadza się na 
podatek od samochodów osobowych ce 
przyniesie 20 miljonów złotych, ale jest 
zdania, że opodatkowanie autobusów 
to jest podatek pośredni, który obciąży 
najbiedniejszą ludność. Dalej pos. Chą- 
dzyński wypowiada się przeciw skreś- 
leniu miljona złotych na mełjorację i 
kończy apelem do ministra i do więk- 
szości komisji, aby nie obniżać budże- 
tu tego resortu, a kredyt na odbudowę 
przywrócić do dawnej wysokości. 

Pos. Polakiewicz w odpowiedzi na 
wywody pos. Chądzyńskiego oświad- 
cza, że nic bardziej nie niszczy dróg. 

jak autobusy, a przedsiębiorstwa te 
mają dość wysokie zyski i podatek nie 
będzie musiał być przerzucony na pasa 
żerów. W uwagach do projektu usta- 
wy skarbowej — oświadcza mówca — 
norma zużycia benzyny samochodo- 
wej na 1 klm. jazdy przewidziana jest 
w wysokości 330 gr. W porozumieniu 
z fachowcami mówca proponuje obni- 
żyć tę normę do 280 gr., co da pewne 
oszczędności i jeśli rząd się zgodzi, po- 
prawka ta dotyczyłaby wszystkich re- 
sortów. Prócz tego mówca proponuje 
przeprowadzenie standaryzacji samo- 
chodów pewnych typów, które państ- 
wo nabywa. 

Po przemówieniach jeszcze paru 
mówców posiedzenie przerwano do 
godz. 16.30. 

Na posiedzeniu popołudniowem 
głos zabrał minister robót publicznych 
Norwid-Neugebauer, który odpowiadał 
na zarzuty pos. Chądzyńskiego, doty- 
czące wzrostu wydatków administra- 
cyjnych. 

Sprawozdawca pos. Pączek prostu- 
je twierdzenia, wysuwane w toku dy- 
skusji, jakoby budżet robót pubłicz- 
nych został zmniejszony. Rzecz ma się 
wręcz przeciwnie. Nadwyżka wydat- 
ków w porównaniu z tegorocznemi wy- 
nosi 75 milj. zł. Rząd, przychodząc z 
projektem funduszu drogowego, uczy- 
nił duży krok naprzód. Wreszcie refe- 
rent przeciwstawiał się wszystkim po- 
prawkom. 

Następne posiedzenie w piątek o g. 
10.30 rano. Pod obrady wejdzie bud- 
żet Ministerstwa Sprawiedliwości. 

innych maiui- 

  

   

  

Skład komisyj sejmowych. 
WARSZAWA. 15.1. Pat. — W; dn. 

15 b. m. odbyły się posiedzenia wiełu 
rj sejmowych celem ukonsty- 

tuowania się ich. Ostateczna liczba 
komisyj sejmowych wynosi 22. Preze- 
sem komisji administracyjne wybra- 
ny został pos. Połakiewicz, budżeto- 
wej — Byrka, komunikacyjnej — 
Brzozowski, ikonstytucyjnej — Ma- 
kowski, ochrony pracy — Madeyski, 
opieki społecznej — Snopczyński, od- 
budowy kraju — Andrzej Lubomir- 
Ski, prawniczej — Car, przemysłu i 
światowej — posłanka Jaworska, od- 
handlu — Minkowski, reform roł- 
nych — Tebinka, robót pubłicznych— 
Galica, komisji rolnej — Rudowski, 
skarbowej — Krzyżanowski, wejsko- 

  

wej — Miedziński, spraw zagranicz-. 
nych — Radziwiłł, emigracyjnej — 
Goettel, wałki z drożyzną — Moczui- 
ski, zdrowia publicznego — Dybow- 
ski. Prezesury wszystkich komisyj 
znajdują się w rękach B. B. W. R. 

GRE AO KO AE SARAS VEKA KOKIOS AAS SRA 

JUŻ |ZE) ŚWIEŻYCH ZBIORÓW: 
JEST NABYCIA W HANDLACH. 
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Posiedzenie Rady Banku 

Polskiego. 
WARSZAWA 15.1. Pat. — Na po- 

siedzeniu Rady Banku Polskiego, od- 
bytem w dniu 15 b. m. pod przewod- 
mictwem prezesa dr. Wróblewskiego. 
przyjęto bilans z końca 1930 roku 
wraz z rachunkiem zysków i strat za 
rok 1930. Uchwalono przedstawić 
walnemu zgromadzeniu wniosek o 
wypłacenie za rok 1930 dywidendy 
w wysokości 15, od akcyj pierwszej 
emisji i 10'/, od akcyj drugiej emisji, 
znajdujących się w posiadaniu skarbu 
państwa. Ponadto udział skarbu pań- 

stwa w zyskach wyniesie 13 miljonów 
złotych. Następnie Rada wysłuchała 
sprawozdań dyrekcji oraz trzech ko- 
misyj Rady o działalności Banku w 
grudniu ub. r. 

Odiot eskadry włoskiej. 
BAHIA, 15 L., (Pat), Eskadra 

hydropłanów włoskich odleciała stąd 
w czwartek o godzinie 9.15. 

Nagła powódź. 
SINGAPORE. 15-I. Pat, — W eiągu jednej 

nocy stan wody na rzece Pagaug podniósł 
się o 35 stóp. W mieście Tamerion zalanych 
jest szereg domów i magazynów. Woda do- 
sięga nawet wyższych pięter. Miasto jest ewa 
kuowane, . Według dotychczasowych donie- 
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Na. 12 (1954) 

WIEŚCI I OBRAZKI z KRAJU 
Ofiara mrozu. 

Kochasczyk Edward, mieszkaniec wsi 
Bojery, powracając okoto godziny 15-ej do 
doma s połowania na tamt. terenie, gdzie 
pracował jako naganiacz astadł na pniu, by, 

      

jak mależy przypuszczać, odpocząć i usnął. 
Ofiarę mrozu znaleziono nazajutrz rano 
martwą. 

  

BARAROWICZE 
+ Różwnońci & baranowiekiego bruku. 

W dzisiejszej korespondencji, chcę napisać 
<oŚ z życia Tow. naszych. A więc Tow.: Och- 

rony Kobiet, bardzo solidnie u nas pracujące, 
ma ieremie „Misji Dworcowej”, robi starania 
© otrzymanie subsydjum na. prowadzenie 
schroniska dła dziewcząt, pozbawionych chwi- 
iowo dachu i pracy. 

Związek Pracy Ob. Kobiet przy „Stacji 
Opieki nad Matką i Dzieckiem* uruchomił 
„„wypłakałnię”, to znaczy, takie sobie babskie, 

poczciwe biuro porad, sowicie oblewane łza- 
mi klijentek. Prowadzi je naszego Związku 
energiczna a pracowita sekretarka p. irena 
Gachowsko. Ponieważ „Stacja Opieki nad 
Matką i Dzieckiem*, założona przez Związek 
Obr. P. Kobiet w październiku a poświęcona 
życzliwą snać dła naszej organizacji ręką 
Biskupa—Obywateła, bo Ks. Bandurskiego. 
rozwinęła się i okrzepła, więc nasze panie, 
« myśl zasady, że „apetyt przychodzi w mia- 
rę jedzenia”, sięgają po drugą płacówkę i w 
pierwszych dniach lutego b. r. zamierzają ot- 
worzyć żłobek zamkniętego typu. Chcą rato- 
wać od zagłady dzieci, które „na garnuszku”, 
a różnych kobiet ma Magistrat, chcą przyjść 
z łudzką pomocą młodym, zdolnym do pra- 
cy matkom opuszczonym, których w mieście 
30-tysięcznem, gdzie stoi brygada wojska i 
gdzie jest stacja węzłowa, jest zawsze więcej, 
miż w miastach innego typu. 

„Biały Krzyż", którego prezeską jest p. 
generałowa Skotnicka, będąca jednocześnie 
prezeską „Rodziny Wojskowej*.i Zw. Pr. Ob. 
Kobiet, sprowadził sobie z Warszawy nową 
instruktorkę, wychowankę „społecznej szkoły 
Macierzy”, i ta finstytucja prowadzi zwykłą 
© tej porze pracę, na kursach dla dorosłych, 
w wojsku i po świetlicach żołnierskich. „Ko- 
mmitet Regjonałny Powiatowy”, którego pre- 
zesem jest p. starosta Przepałkowski, pracuje 
mad uruchomieniem „Muzeum im. Tadeusza 
Reytana“. Będzie ono miało cztery działy: 
Historyczny, Etnograficzny, Przyrodniczy i 
Dział z życiem praktycznem związany, bo 
zawierujący różne wzory i modele, które bę- 
«dzie mógł jako wzór brać i rolnik i rzemieśl- 
mik. 

Jak dotąd dzięki hr. Platerowi ze Swoja- 
tycz, który dał w depozyt ładną kolekcję 
pięknej porcelany ż parę innych przedmiotów 
przedstawia się najpoważniej dział historycz- 
my. Rozrzewniający jest dział przyrodniczy, 
zebrany mrówczą pracą młodzieży gimnazjal- 
nej. Czekamy z wielką niecierpliwością na 
otwarcie naszego „Regjonalnego Muzeum“, w 
którem chcemy widzieć zaczątek poważnej 
naukowej pracy z pracownią badań nauko- 
wych, nad naszym powiatem. 

W grudniu powstał najmłodszy u nas. 
*Qddział Czerwonego Krzyża. Popiera tę in- 
stytucję świat wojskowy i lekarskie Tow. 
x materjalnem a i morałnem poparciem śpie- 
szy Starostwo. Tow. Lekarskie udziela w o- 
środku zdrowia przy ul. Sxosowej Nr. 42 
tokalu na sekretarjat. 

Lekarz kołejowy p. Szat podjął się szko- 
tenia i kierownictwa nad drużyną robotniczą 
i opracowano preliminarz budżetowy na rok 
bieżący. 

Oto macie, Sz. Czytelnicy pokłosie z życia 
żow. różmych, pracujących ma teremie Bara- 
nowicz 

      

Stejanja Bojarska. 

KUCEWICZE. 
+ W edpowiedzi księdzu Nurkowskiemu. 

W numerze 46 „Naszego Przyjaciela* z dnia 
16 listopada b. r. zamieścił ks. Nurkowski 
z Borzn artykuł p. t. „Kto głosi brednie i 
uprawia demagogję?* w którym to artykule 
między innemi, członkom Ogniska Związku 
Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszech- 
nych w Kucewiczach zarzucił, że: 

L W dniu 19 marca ub. r. na nabożeństwo 
odprawiane z okazji imienin Marszałka Pil- 
sudskiego, z czterech szkół istniejących poza 
obrębem Barun, a w których pracują wybitni 
związkowcy, przybyła tyłko jedna szkoła 
miejscowa. 

U. Że p. Henryk Czajka, kierownik szko- 
ły we wsi Gieniowce, w przededniu święta 
3-go Maja „zmyka do Oszmiany, a dziatwę 
„do kościoła każe prowadzić nauczycielce, któ- 

ra od szeregu dni obłożnie chora”. 
III. Że w dniu 3 Maja, „kiedy ksiądz po 

Mszy Św. zaintonował modlitwę za Rzeczpo- 
«społitą i Prezydenta i to po polsku — nauczy- 
<iełstwo demonstracyjnie wyrusza z dziećmi 
z kościoła. I tylko postawa księdza, który 
zgromił ich za niesforne zachowanie się, po- 
wstrzymała: od ucieczki". 

Wobec tego, zmuszeni jesteśmy oświadczyć 
«o następuje: Ksiądz Nurkowski nie ma racji 
pisząc, iż niechęć nauczycielstwa związkowego 
stanęła na przeszkodzie przybyciu pozostałych 
czterech szkół na nabożeństwo w dniu 19 
marca do Borun, gdyż istotną i jedyną prze- 
szkodą ku temu, był fatalny i wręcz niemoż 
liwy do przebycia w tym okresie dla dziatwy 
szkolnej — stan dróg. Jest to bowiem okres 
imanych tu wszystkim nmoztopów wiosennych. 
A ks. Nurkowski celowo chyba zapomina o 
tem, że przebycie 9 kilometrów z Gieniowiec 
<zy Ponar do Borun, nie jest dła dziatwy 
szkołnej równoznaczne ze spacerem z pleba- 
uji do kościoła w Borunach. 
__ Ksiądz Nurkowski świadomie i celowo mi- 
ja się z prawdą pisząc, iż kol. Czajka w prze- 
dedniu 3 Maja sam zmyka do Oszmiany a 
dziatwę szkolną każe prowadzić nauczycielce 
„która od szeregu dni obłożnie chora”. 

z Czajka zmuszony iniere- 

      

      

  

Komuniści z Р. Р. $. 
Badanie šwiadkėw. -— Rozprawa stron. 

Wczoraj w drugim dniu procesu prze- 
«iwko 23-6m wywrotowcom z P. P. S.-lewicy 
ma czele z Aleksandrem Dzidziulem Sąd zba- 
Ча wszystkich zawezwanych świadków, a 
między inrymi naskutek prośby obrońcy osk. 
Dzidziuła Aleksandra Zasztowta. 

Zarządzona tajność obrad nie pozwala nam 
ma ujawnienie przebiegu badania tego świad- 
ka, bądź co bądź bardzo sympiomatycznego. 

Po zamknięciu przewodu sądowego, prze 
wodniczący rozprawie p. sędzia Cz. Sienkie- 
wicz, po krótkiej przerwie zarządził rozprawę 
stron. 

Głos zabrał oskarżyciel publiczny, wice- 
prokurater p. Aleksander Zdanowicz, który 
rzeczowo uzasadniając akt oskarżenia, dowo- 
dził, iż organizacja P. P. S.-lewica jest ulega- 
lirowaną ekspozyturą kompartji, jak M. O. P. 
 „Pionier“ i t. p. 
„W konkluzji prokurator, popierając w ca- 
4 rozciągłości oskarżenie, domagał się su- 

rowego ukarania podsądnych za zbrodnię 
Przewidzianą w art. 102 cz. I K. K. 

Zkołei zabrała głos obrona. 
3 szy wystąpił mec. Kulikowski, który 

świeżo zgłosił swój udział w procesie. Bronił 
on 19-letnią Elkę Derczańską, uczenicę szkoły 

krawieckiej. Mówca dowodził, iż jego klijent- 
<a nie ma nie wspólnego z akcją komunistycz 
ną i wmosH © uniewinnienie jej, względnie o 

  

° ра odprawieniu Mszy $ 

sami rodzinnemi wyjechał był w dniu 2 maja 
do Oszmiany, lecz nauczycielka, która miała 
prowadzić nazajutrz dzieci do kościoła, za- 
chorowała dopiero (naskutek poparzenia no- 
gi) dnia 2 maja wieczorem a nie była — 
jak chce tego ks. Nurkowski „od szeregu dni 
obłożnie chora”. 

Piętnujemy to tem dobitniej, że ks. Nur- 
kowskiemu w wypadku wyżej przytoczonym 
nie chodziło bynajmniej o to, że dzieci same, 
bez opieki nauczyciela były w kościele, lecz 
o zdyskredytowanie w opinji ogółu zwałcza 
nego przezeń nauczyciela-związkowca. 

Dowodami — służym 
Nieprawdą również, celowo prze 

Nurkowskiego dla zszargania opinji 
cielstwa związkowego publikowaną jest — że 
w dniu 3 Maja po zakończeniu Mszy św. kie- 
dy ks. zaintonował modlitw: za Rzeczpospo- 
litą i Prezydenta, „nauczycielstwo demonstra- 
cyjnie wyrusza z dziećmi z kościoła”. 

Ks. Nurkowski bowiem, nie zapowiadał ni- 
komu, że po ukończeniu Mszy św. odbędą się 
modły za Rzeczpospolitą i Prezydenta i dla- 
tego tylko nauczyciełstwo, wobec gremjalne- 
go wychodzenia ludzi z kościoła, sądząc, że 

kończy się cała 
uroczystość, skierowało się także wraz z dzie- 
ćmi ku wyjściu. 

Na zakończenie oświadczamy, że podobne- 
mi wystąpieniami czy to księdza czy innych 
sprowokować się nie damy i wytyczne naszej 
ideologji związkowej utrzymamy niewzrusze- 
nie. 

Spóźnioną nieco odpowiedź naszą na ar- 
tykuł ks. Nurkowskiego tłumaczymy małą 
poczytnością pisemka w którem ks. Nurkow- 
ski umieścił swój artykuł a z którym zdołali- 
śmy zaznajomić się dopiero przed kilkoma 
dniami. 

    

  

    

    

H. Czajka 
za Zarząd Ogniska Związku P. N. S. P. 

w Kucewiczach. 
'Kucewicze, dnia 12 grudnia 1930 r. 

LIBA 
Samobójstwo kupea. W dmiu 12 b. m. 

popełnił samobójstwo przez powieszenie się 
Dubczański Josel, łat 38, właścicieł domu i 
sklepu kotom jalnego w Lidzie, przy ulicy Rym 

kowej nr. 16. 
+ Komitet 25-lecia wałki o szkołę polską. 

W dniu 12 b. m. ukonstytuował się w Lidzie 
komitet miejski dwudziestopięciolecia walki 
© szkołę polską i pierwszego strajku szkolne- 
go. W skład. komitetu weszli: dyrektorowie 
gimnazjów lidzkich państwowych p. p. Bia- 
łokoz i Piekarski, prezes oddziału Z. P, N. S. 

P. Orkusz i nauczyciel Barbuski Jan. 
+ Zwfja Batyeka w Lidzie. Na dzień 15 

stycznia r. b. zapowiedziany został w Lidzie 
'występ zespołu artystów stołicy z p. Zofją 
iBatycką, Tadeuszem Frenklem i Wład. Os- 
trowskim w sztuce „Romatntyczna noc“ Ra- 
chwicza. S 

+ Wizyłaeje szkóół. W ostatnich dniach 
w Lidzie bawił wizytator szkół z ministerst- 
wa W. R. i O. P. p. Konewko w celu zapoz- 
nania się ze stanem oświaty pozaszkolnej. 
P. wizytator w towarzystwie instruktora oś- 
wiaty pozaszkolnej kuratorjum wileńskiego 
p. Darcza i instruktora oświaty pozaszkołnej 
na powiat lidzki p. Bożka zwiedził punkty 
oświaty pozaszkolnej w Krupie, Jewsiewi 

<zach i Dalekich, które przodują w pracy 
świetlicowej i społecznej, jak również za- 
poznał się z całokształtem prac oświaty po- 
zaszkolnej ma terenie powiatu lidzkiego. 

+ Reduta w Lidzie. W dniu 12 stycznia 
zespół artystów Reduty Wileńskiej odegrał 
w ladzie w kinie „Nirwana* szłukę Zapol- 
akiej , Tamten". Społeczeństwo lidzkie licx- 
nie pośpieszyło powitać wielce sympatyex- 
mych gości, którzy po kilikumiesięcznej nie- 
bytności odwiedzili Łódę. 

Z POGRANICZA 
- Nieudany szmugiel. Nocy wczorajszej 

zaczajona placówka KOP-u w rejonie odcin- 
ika granicznego Marcinkańce zauważyła w 
cimnościach dwa cienie skradające się w 
głąb terytorjum Polski. Zaskoczeni zniena- 
cka osobnicy nie stawili oporu żołnierzom, 
którzy ich aresztowali. 

Jak się wyjaśniło, zatrzymanymi okaza- 
li się przemytnicy, usiłujący przeszmuglo- 
wać z Litwy większą ilość tytoniu i sacha- 
ryny. 

Skonfiskowany przemyt przekazano do 
najbliższego urzędu celnego. 

— 

Prace sądu okręgowego 
na prowincji. 

Począwszy od dnia wczorajszego i aż do 
dnia 21 b. m. delegowane z Wilna dwa kom- 

plety Sądu Okręgowego urzędować będą na 
prowincji. 

Wiceprezes III wydziału karnego p. Mi- 
chał Kaduszkiewicz, p. sędzia Stanisław Miła- 
szewicz przy udziale dokooptowanego miejsco- 
wego sędziego grodzkiego na posiedzeniach 
w Lidzie rozpatrzą 25 spraw karnych, powsta- 
łych na terenie pow. lidzkiego, baranowickiego 
i szczuczyńskiego, woj. nowogródzkiego. 

W charakterze sekretarza na czas trwania 

tej sesji wydelegowany został urzędnik kan- 
celarji wydz. karnego p. Ostrowski. 

Do Wilejki powiatowej wyjechał p. sędzia 
A. Orlicki, który, jako Sąd jednoosobowy, o- 
sądzi w trybie uproszczonym 39 spraw kar. 
nych na terenie powiatu. (K.) 

   

lewicy przed sądem. 

zmianę kwalifikacji prawnej jej czynu, zasto- 
sowując do niej art. 121 K. K. 

Następnie w imieniu osk. Hirsza Gurwicza, 
1. 20, Chackiela Futermana, lat 21 i Basi 

Żylinówny, lat 24 wygłosił przemówienie apl. 
adw. p. Fridman. 

Obrońca też nie mógł dopatrzeć się winy 
swych klijentów, jednakże prosił ewentualnie 
o zastosowanie względem nich art. 121 K. K. 

Na tem wczorajsze posiedzenie zakoń- 
czono. : 

Dalszy ciąg rozprawy stron przewodhiczą- 
cy odroczył do godz. 9-ej dnia dzisiejszego. 

Dziś też należy oczekiwać wyroku. 

Ka-er. 

Taksa na mięso wołowe. 

Starosta grodzki wileński podaje do о- 
gólnej wiadomości, iż z dniem 15 b. m. o- 
bowiązują następujące ceny maksymalne na 
mięso wołowe w sprzedaży detaticznej: gat. 
I-go z dodatkiem 30 proc. kości za 1 kg— 
1 zł. 90 gr., bez kości tegoż gatunku za 1 
kilogram — 2 zł. 23 gr., gat. II-gi z dodat- 
kiem 30 proc. kości za 1 kilogram — 1 zł. 
"70 gr., mięso koszerne — za 1 kilogram 3 zł. 

КОВ ЛЕН WI LE ŃS E I 

Napad rabunkowy na zaułku Kazimierzowskim. 
Wezoraj w godzinach porannych, 

na odłudnym, aczkolwiek prawie w 
centrum miasta położonym, zaułku 
Kazimierzowskim dokonano zuchwa- 
łego napadu rabunkowego. 

Pociągiem porannym przybył do 
Wilna z powrincji Maciej Salicki, któ 
ry wynajął na dworcu dorożkę z połe 
eeniem odwiczienia go do najbliższego 
hotelu. 

Dorożkarz przejechał ulicę Kolejo- 
wą, Ostrobramską i zawrócił na zau- 
łek  Kazimierzowski. Wilnianinowi 
manewr dorożkarza wydałby się na- 
pewno podejrzanym, lecz Salicki nie 
znający miasta nie zwrócił na to zbyt- 
niej uwagi. 

Kiedy dorożka znajdowała się już 
u wyłotu zaułka, z wnęki jednej z 
bram niespodzianie wybiegło dwóch 
osobników, według zeznania Salickie- 
go uzbrojonych w rewolwery, którzy 
zatrzymali sanie i zażądali od pasaże- 

Oferta firmy 

ra wydania pieniędzy. 
Przestraszony Sałieki usiłował о- 

przeć się, lecz napastnicy pobili go, 
odebrali teczkę zawierającą kilkadzie 
siąt złotych i wyrzuciwszy z dorożki 
odjechali nią w nieznanym kierunku. 

Po ucieczee napastników poszko- 
dowany zameldował o zajściu policji, 
która natychmiast wszezęła poszuki- 
wania. 

Fakt, że napastnicy odjechali temi 
samemi saniami, któremi jechał Sa- 
licki, nasuwa przypuszczenie, że do- 
rożkarz działał w zmowie z napastni- 
kami i działając planowo zawiózł S. 
na zaułek Kazimierzowski, dobrze wie 
dząc, że tam oczekują swej ofiary je- 
go wspólnicy. 

Policja prowadzi w tej sprawie jak 
najenergiczniejsze dochodzenie. 

Wyniki dochodzenia są jeszcze na 
razie nieznane. (e) 

zagranicznej 
na prowadzenie ruchu autobusowego w Wilnie. 

Do Magistratu m. Wilna wpłynęła 
oferta zagranicznej fabryki samocho- 
dów, która prosi o oddanie jej na lat 
20 wyłącznej koncesji na prowadzenie 
ruchu autobusowego w Wilnie wza- 
mian za co firma zobowiązuje się wy- 

asfaltować szereg ulic, w pierwszym 
rzędzie te, po których autobusy będą 
kursować. 

Ofertę tę Magistrat ma rozpatrzyć 
w tych dniach na specjalnem posie- 
dzeniu. 

  

KRONIKA 
  

Dziś: Marcela p. 
„ Piątek 

16 Jutro: Antoniego op. 

Wschód słońca—g. 7 m. 37. 
Styczeń 

Zachód . 

Spostrzeženis Zakladu Meteorologįi U. S. B. 
w Wilnie z dnia 15 |-—1931 roka. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 755 

Temperatura średnia — |? С 

—g. 15 m. 53. 

z najwyższa: ec 

R najniżeza: — 29 C. 

Opad w milimetrach: 3,2 

Wiatr przeważający: połudn.-zach. 

Tendencja barom. lekki wzrost. 

Uwagi: pochmurno, śnieg. 

MIEJSKA 
— Starania o kredyty. Onegdaj wyjechał 

do Warszawy szef sekcji finansowej Magi- 

stratu ławnik p. Żejmo, który wśród czyn- 

mików miarodajnych ma poczymić staramia 

o zreałńzowanie niewypłaconej jeszcze w ca- 

łości pożyczki inwestycyjnej, jaka została 

w swoim czasie przyznana samonządowi wi- 

leńskiemu. Jednocześnie ławnik Żejmo ma 

załatwić ikilka innych spraw dotyczących 

gminy m. Wilma, ? 
— Ostatnie posiedzenie Rady Miejskiej? 

Jak się dowiadujemy, Magistrat projektuje 

zwołanie na dzień 29 b. m. plenarnego po- 

siedzenia Rady Miejskiej. W kołach samo- 

rządowych panuje przekonanie, iż będzie to 

już ostatnie posiedzenie obecnej Rady Miej- 

skiej, gdyż wobec upłynięcia kadencji spo- 

dziewany jest z dnia na dzień dekret o roz- 

pisaniu nowych wyborów. 

— Z Komisji Technicznej. W najbliższy 

czwartek dnia 22 b. m. odbędzie się posiedze- 

mie miejskiej Komisji Technicznej. Porządek 

dzienny wypełnią sprawy, które będą później 

przedmiotem obrad plenum Rady Miejskiej. 

— Przenosiny w Magistracie. W ostat- 

nich dniach b. m. wydział przemysłowy Ma- 

gistratu m. Wilna zostanie przeniesiony do 

mowego lokalu w murach po-Franciszkań- 

skich. 
”W mowej siedzibie wydział przemysłowy 

będzie czynny od dnia 1 łutego r. b. 

GOSPODARCZA 

— Zaległości z tytułu podatku majątko- 
wego. Władze skarbowe zarządziły dalszy 
częściowy pobór zaległości z tytułu podatku 

majątkowego. Rata ta pobierana będzie je- 

dynie od płatników II i III grupy i wynosi 
0,3 proc. od wartości majątku, prawomoc- 
mie przyjętej za podstawę wymiaru podat- 

ku majątkowego. Z uwagi na ciężkie położe- 
mie rolnictwa, płatnicy l-ej grupy kontyg: 
towej zostali pominięci. Termin płatności 
powyższej raty upływa z dniem 28 lutego 
b. r. Od tego wymiaru, płatnikom nie przy- 
sługuje żaden środek odwoławczy, ponieważ 
jest on jedynie częściowym poborem z tytu- 
łu podatku, prawomocnie już wymierzonego. 

— 25 proc. kupców nie nabyło nowych 
świadectw przemysłowych. W związku z upły 
mięciem ułgowego okresu nabywania świa- 
dectw przemysłowych na rok 1931, Wileń- 
ska Izba Skarbowa przystąpiła do kontroli 
patentów przemysłowych i winnych miepo- 
siadamia nowego świadectwa pociąga do 0d- 
powiedzialności karno-sądowej. 

Należy zaznaczyć, że w Wilnie, podług 
prowizorycznych danych, około 25 proc. ku- 
pców dotychczas w Świadectwa pnzemysło- 
'we mie zaopatrzyło się. Stan ten znajduje swo 
je wytłumaczenie w ciężkim kryzysie gospo- 
darczym, przeżywanym obecnie przez ogół 
kupiectwa wileńskiego. 

  

WOJSKOWA. 
— Inspekcja K. O. P.-u. W najbliższych 

dniach spodziewany jest przyjazd do Wilna 
dowódcy Korpusu Ochr. Pogr. gen. Kruszew- 
skiego. Nowy dowódca K.O.Pu zamierza 
przeprowadzić szczegółową inspekcję odcin- 
ków granicznych ma terenie objętym przez 
wileńską brygadę KOPu. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 
— Wojewódzki Komitet Tygodnia Emi- 

granta Polaka w Wilnie uzyskał od p.starosty 
grodzkiego pozwolenie na zbiórkę przez do- 
klejanie znaczków do biłetów teatralnych, ki- 
nowych i rachunków za czas od 10 do 31 
stycznia 1931 roku. Ze składek uzyskanych tą 

drogą, będzie korzystał wileński oddział „O- 
pieki nad rodakami za granicami Polski". 
Oddział ten otacza swą opieką zwłaszcza ro- 
botników sezonowych we Francji, którzy w 
liczbie blisko 10 tysięcy wyjechali z naszego 
województwa do zaprzyjaźnionej z nami 
Francji. Opieka ułatwia im korespondencję 
najrozmaitszego rodzaju, zajmuje się pozosta- 
łemi żonami i dziećmi, ułatwia im przejazd 
do Framcji, udziela informacyj o kraju za- 
robkowania, zaopatruje w rozmówki i w inne 
pożyteczne książki, zasila osiedla emigracyj- 
ne gazetami i czasopismami polskiemi i t. d. 
'Tej samej pomocy | „Opieka* i na- dostarcza 

"szym rodakom na Łotwie. — Zatem na tak 
wzniosłe cele narodowo-opiekuńcze pójdą te 
nasze małe ofiary z doklejanych znaczków. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Klub Włóczęgów senjorów. W piątek 

dnia 16 b. m. o godz. 19eej w lokału przy ul 
Przejazd Nr. 5 (Antokol) rozpocznie się 
XXXIX Zebranie Klubu Włóczęgów Senjo- 
rów. Goście mile widziani. 

— Naskutek prośby wielu oficerów W. 
P. w stanie spoczynku (dotychczas nieobję- 
tych rejestracją związku) w porozumieniu się 
# komendantem garnizonu wileńskiego, w dn. 
17 b. m. o godzinie 13-ej w lokalu Oficers- 
kiego kasyna garnizonowego w Wilnie, przy 
ulicy Mickiewicza nr. 13 odbędzie się zebra- 
mie celem bliższego wspólnego omówienia po- 
trzeb ożywienia organizacji Związku Ofice- 
rów w słanie spoczynku. 

SPRAWY BIAŁORUSKIE. 
— Wieczornica Białoruskiego Związku 

Akademickiego. Białoruski Związek Akade- 
mieki urządza w dniu 17 b. m. w sali Gimna- 
zjum Białoruskiego (Ostrobramska 9) wie- 
czornicę z programem następującym: 1) Zo- 
stanie odegrana komedja w 2-ch aktach J. 
iKołasa p. t. „Nieświadomy element", 2) Tai 
ce do godz. 4 rano. Początek o godz. 19.30. 

— Odczyt w Białoruskiem Towarzystwie 
Naukowem. W dniu 18 b. m. Zarząd. Biało- 
ruskiego Towarzystwa Naukowego w sali 
(Gimnazjum Białoruskiego (Ostrobramska 9) 
unządza odczyt publiczny p. t. „Krajoznaw- 
stwo, który wygłosi Dr. M. Iljaszewicz. Po 
odczycie dyskusja. Początek o godz. 16. 

RÓŻNE. 
— Pracowniey Więzienia Stefańskiego w 

„odpowiedzi Treviranusowi*. Naskutek inicja 
tywy naczelnika więzienia p. B. Urbanowicza 
zwołane zostało onegdaj zebranie wszystkich 
pracowników więzienia. Po zreferowaniu spra- 
wy zbrojeń przez Niemcy, oraz głośnych wy- 
słąpień ministra Treviranusa, obecni na zebra - 
niu postanowili przyłączyć się do hasła „Od- 
powiedź Treviranusowi*. Wszyscy zebrani w 
ilości 40 osób postanowili przystąpić do ko- 
mitetu floty narodowej jako członkowie czyn- 
mi, mmosząc składki miesięczne zgodnie z 
brzmieniem statutu „Komitetu Floty Narodo- 
wej”. Dzięki prywatnej obywatelskiej incja- 
tywie, szeregi czynnie popierających myśl 
mocarstwowego stanowiska Polski, przez 
stworzenie silnej floty, zwiększyły się z dniem 
1-go stycznia r. b. o 40 nowych członków. 

— Atak „macherów* na urzędy. Ostatnio 
władze miejscowe stwierdziły, iż w urzędach 

zaczęli zjawiać się wszelkiego typu mache- 
rzy, wykorzystujący dla celów zarobkowych 
maiwmość petentów. Najwięcej takich ma- 
cherów kręci się na terenie urzędów podatko 
wych. w biurach urzędów administracyjnych 
it. p. 

W uwiązku z tem dowiadujemy się, że 

wikrócte ma być wydane zarządzenie w spra- 
wie zwalczania wszelkiego typu macherów. 

zwiiska ich będą podawane do wiadomo- 
ści urzędu śledczego. Wszystkie urzędy bę- 
dą powiadomione o nazwiskach zawodowych 
macherów. Urzędnicy załatwiający takich 
pośredników będą pociagani do odpowiedzial 
mości dyscyplinarnej. 

'W tem sposób uda się prawdopodobnie zu- 
pełnie ich zlikwidować. 

TEATR ! MUZYKA 
—„Noe listopadowa* dla młodzieży szkol- 

nej. Dziś o godz. 4 po poł. ukaże się po ce- 
nach najniższych, specjalnych, mieśmiertel- 
me dzieło S. Wyspiańskiego „Noc listopado- 
wa”. 

  

  

Widowisko to przeznaczone zostało spec- 
jalnie dła młodzieży szkolnej. 

— „Dzielny wojak Szwejk*. Jutro po 
raz 24-ty głośna sztuka z powieści Haseka 
„Dzielny wojak Szwejk”. W roli dr. Gruen- 
sztejna wystąpi po powrocie do zdrowia dyr. 
A. Zelwerowicz. 

— Teatr Miejski w „Lutni*. Dziś o godz. 
9 w. ukaże się po raz 14 po cenach zniżonych 
barwna „„Rewja karnawałowa” ciesząca się 
'wielkiem uznaniem wśród publiczności wi- 
leńskiej. Ze względów repertuarowych „Re- 
wja“ niebawem schodzi z repertuaru, ustępu 
jąc miejsca ostatniej nowości, wybornej ko- 
medji Francka i Hirszfełda „„Imteres z A- 

meryką“. й 

— Niedzielne przedstawienie popołudnio- 
we w Teatrze na Pohulance. W nadchodzą- 
cą miedzielę po cenach zniżonych o godz. 3 
po poł. wystawioną zostanie po raz statni w 
sezonie „Noc listopadowa S. Wyspiańskiego 

RABJO 
PIĄTEK, dnia 16 stycznia 1931 r. 

11.58: Sygnał czasu z Warszawy. 12.05: 
Koncert popularny (płyty). 13.10: Komunikat 
meteorologiczny. 15.50: Lekcja francuskiego. 
16.35: Program dzienny. 16.50: Koncert ży- 
czeń (płyty). 17.15: „Święta Bożego Narodze- 
nia w Sztuce" odczyt. 17.45: Muzyka lekka. 
18.45: Komunikat L. O. P. P. 19.00: Program 
na sobotę i rozmaitości. 19.10: Komunikat rol- 
niczy. 19.20: „„Duma* fełjeton: 19.35: Rezerwa. 
19.40: Prasowy dziennik radjowy. 20.00: Po- 
gadanka muzyczna 20.15: Koncert symfoni- 

czny. W przerwie Przegłąd filmowy ze Stu- 
dja Rozgł. Wil. Po koncercie komunikaty z 
Warszawy. 23.00: Spacer detektorowy po 
Europie. 

SOBOTA, dnia 17 stycznia 1931 r. 

11.58: Sygnał czasu z Warszawy. 12.05: 
Koncert popularny (płyty). 13.10: Komunikat 
meteorologiczny. 15.25: Program dzienny. 
15.30: Co nas boli. 15.50: Pogadanka radjote- 
chniczna. 16.15: Koncert życzeń (płyty). 16.45: 
Koncert. 17.15: „Wpływ psychiki narodu na 
naukę i filozofję* odczyt. 17.45: 
młodzieży. 18.15: Koncert dla młodzieży. 18. 
Kom. Wił. Tow. Org i Kół. Roln. 19.00: Pro- 
gram na tydzień następny. 19.25: Rozmaitości. 
19.40: Prasowy dziennik radjowy. 20.00: Ko- 
munikat z Genewy. 20.15: „Kobieta pracująca 

w Wilnie“ odczyt. 20.30: Muzyka lekka. 22.00: 
Ciotka Albinowa mó 5: Koncert chopi- 

nowski. 22.50: Komunikaty i muz. tan. 

SPORT 
MIĘDZYOKRĘGOWY MECZ BOKSERSKI 

LWÓW—WILNO. 
W. uzupełnieniu wiadomości o międzyok- 

ręgowym meczu bokserskim pomiędzy герге- 
zentacjami Lwowa i Wilna, podajemy defi- 
mitywnie ustalone składy obu reprezentacyj: 

1) Waga ikogucia: Marks (Lwów) — Gło- 

wacz (Wilno).* 2) Waga piórkowa: Wagner 
(Lwów) — Łukmin (Wilno). 3) Waga lekka: 
Kołodziej (Lwów) — Kompowski (rez. Lutyń 
ski) (Wilno). 4) Waga półśrednia: Moskwa 
(Lwów) firynowski (rez. Pilnik) (Wilno). 
5) Waga średmia: Brolik (Lwów) -— Woji- 
kiewicz (Wilno). 6) Waga półśrednia: Gross 

‘) — Norwicz (Wilno). 7) Waga cięż- 
: Moszczeński (Lwów) — Lubicz (Wilno). 

Lwowianie przyjeżdżają do Wilna w so- 
botę o godz. 8-ej rano. 

Powyższe spotkanie pięściarskie wzbu 
dziło wielkie zainteresowamie wśród sfer 
sportowych m. Wilna i będzie ono porówna- 
miem sit młodych okręgów, które pracują 

w odosobnieniu i o własnych siłach bez po- 
mocy Polskiego Związku Bokserskiego. 

NĄ WILEŃSKIM BRUKU 
ARESZTOWANIE ZŁODZIEJA DEZERTERA 

Wczoraj w nocy został zatrzymany przy 

ul. Wileńskiej Nr. 12, na gorącym uczynku 

kradzieży, złodziej i dezerter Józef Lejman. 
Przed miesiącem Lejman również wpadł 

w ręce policji, lecz wówezas oświadczył, że 
jest zbiegiem z Rosji Sowieckiej, skąd u- 
ciekł przed zesłaniem go na Sołówki. Ponie- 
waż żadnych dowodów jakiegokolwiek jego 

przestępstwa nie miano, zwolniono go wów- 
czas i dopiero po zwołnieniu przekonano się, 
że jest to dezerter i złodziej zawodowy. 

Aresztowanego przekazano do dyspozycji 

żandarmerji wojskowej. (e) 

UJĘCIE NAJNIEBEZPIECZNIEJSZEGO ZŁO 
DZIEJA MIESZKANIOWEGO. 

Jakież było wczoraj zdziwienie 
jednego z wywiadowców urzędu śledczego, 

gdy przechodząe ulicą Sadową ujrzał nagle 
znanego sóbie najniebezpieczniejszego w Wil 

nie złodzieja mieszkaniowego Eljasza Szpa- 
ka, ale tak zmienionego na ciele, że go po- 
znać było prawie niepodobieństwem. Szpak 
zwykle, a może nawet aż od urodzenia chu- 
dy, jak to mówią tylko skóra i kości — tym 
razem był tak gruby, że, jak ciotka Albinowa 
by powiedziała, „żeby jego obejść nawkoło 
możnaby cała obarzanka zjeść*. 

Poczciwy kmiotek albo pobożna babin- 
ka, widząc tak zmienionego znajomka napew 
noby się z trwogą przeżegnali, przypisując 
zmianę jakiejś sile nieczystej — ale masz 
wywiadowca był spryciarz i na powodach 
takich zmian nie znał. Niepostrzeżenie więc 
zbliżywszy się do plochliwego zazwyczaj 
Szpaka, poprosił go o udanie się do wydzia- 
łu śledezego. 

I oto powód tak niezwykłej otyłości Szpa- 
ka został wyjaśniony. Na żądanie policjanta 
Szpak zaezął zdejmować z siebie ubranie: 
zdjął więc jedno palto, potem drugie, wre- 
szcie trzecie z pod pachy zaś wyjął koc. 

Palta te, oczywiście, miał na sobie Szpak 
nie dlatego, że mu było chłodno, łecz dlatego, 
że zdjąwszy je z przedpokojów prawych wła- 
šeicieli, których obecnie policja poszukuje, 
chciał w mało zwracający uwagę sposób 
przenieść w bardziej bezpieczne a sobie tył- 
ko znane miejsce. 

Ponieważ zachodziło podejrzenie, że 
Szpak ma ze sobą i różne narzędzia złodziej- 
skie, zaczęto go rewidować. Przeszukano więe 
kieszenie — nie, kryjówki w marynarkach — 
nie, w spodniach — nic, w bucikach też nie. 

Wreszcie kazano zdjąć z szyi szalik i tu do- 
piero znaleziono ukryte dwa wytrychy. 

Trzeba dodać, że polieja już od kiłka mie 
sięcy obserwowała Szpaka, lecz nigdy nie u- 
dawało się go zatrzymać z dowodami jego 
właściwego fachu. 

Szpaka zamknięto w więzieniu. (e) 

SPRAWCY KRADZIEŻY. 

Dochodzeniem ustalono, że kradzieży go- 
tówiki w sumie 300 zł. na szkodę Karalewi- 
czowej Weroniki (Katwaryjska 125) dokonali 
Masiewicz Wincentyna i Łojko Henryk. 

PODRZUTEK. 

W dniu 14 b. m. znaleziono podrzutka 
jpłci męskiej w wieku około 6 tygodni w bra 
mie domu przy ul. Subocz 6. Przy podrzut- 
ku znaleziono kartkę „Dziecko ochrzczone, 

ma imię Helena. Podrzutka umieszczono w 
przytułku Dzieciątka Jezus. 

KRADZIEŻE. 

— Sokoliski Sałomon (Portowa 3) zamel- 
dował, że ze składu aptecznego znajdujące- 
go się w tym samym domu usunęło kratę 
okienną, wybito szyby i skradziono wody ko- 
lońskiej, mydła, pasty do zębów, grzebieni i 
innych artykułów aptecznych na sumę 1.500 
złotych. 

— Grodziewicz Józef (Ostrobramska 8) za 
meldował o kradzieży biżuterji z jego miesz- 
kamia na sumę 1000 zł. 

— Kwiecińska Marja (Krakowska 25) za- 
meldowała. o kradzieży 20 zł. przez Tarasie- 
wiczową Konstancję zam. tamże, którą zatrzy 
mano.* 

— Szudynisówna Stanisława (Antokolska 
38) zameldowała o kradzieży 45 zł. przez 
Preckajło Władysława (Antokolska 33), któ- 
rego zatrzymamo. 

— Michałowski Józef (Kijowska4) zamel 
dował o kradzieży kostjumu męskiego przez 
Litwinowicza Rafała zam. tamże. 

— Nowicka Jadwiga (Niedzwiecka 4) 
zameldowała o kradzieży gotówki w sumie 

     

   

    

  

    

    
    

   

   

  

27 złotych. Ųstalono, že. oo tej doko- 
mali Fiikier Fryderyk i Miszkaniec Edward 
zam. tamże. 

WYPADKI ZA OSTATNIĄ DOBĘ. 

Od 14 do 15 b. m. zanotowano wypadków 
51. W tem kradzieży 8, opilstwa 8, przekro- 
czeń administracyjnych 20. 
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„BIBLIOTEKA NOWOŚCI” 
PLAC ORZESZKOWEJ Nr. 3. 

Kompletna beletrystyka do ostatnich 
nowości w jęz. polskim oraz w obcych. 
Lektura szkolna. — Dział naukowy. 

Każdy abonent otrzyma premjum. 

-: Czynna od godz. Il-ej do IB-ej. :- 

KAUCJA 5 ZŁ ABONAMENT 2 Z:   
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Do domu na Boże Narodzenie! 
ROS 

  

Pierwszy ładunek angielskich wojsk kolonjal- 
nych przybył na wojennym okręcie do ojczyz- 
ny, aby święcić Boże Narodzenie na łonie 
rodziny. Oczywiście, w wielu rodzinach ra- 
dość z powrotu męża i ojca — jest wielką 
i przyjęcie możliwie najserdeczniejsze, jak 

widać z naszego obrazka, 

Osebliwy higjenista. 

Ogromna większość higjenistów radzi się 
myć i kąpać często i starannie i — naogół — 
w nowoczesnych społeczeństwach ocenia się 
należycie działanie wody na organizm ludzki 
Zupełnie odmiennego zdania jest dr. Thur- 
mann B. Rice, profesor uniwersytetu Indiana. 
Amerykański uczony twierdzi, że zbyt częste 
i staranne mycie się zagraża poważnie na- 
szemu zdrowiu, a na poparcie swej tezy przy- 
tacza następujące argumenty: częste mycie się 
usuwa i niszczy cienką warstewkę tłuszczu, 
pokrywającego powierzchnię skóry ludzkiej, 
a daną człowiekowi przez naturę celem niedo- 
puszczania do naskórka niebezpiecznych mik- 
robów, unoszących się w powietrzu. Jeśli 
myjemy się codzień, te mikroby mogą dostać 
się przez pory do wnętrza naszego organizmu. 
Profesor (Rice twierdzi, że ludzie, którzy mało 
się myją żyją dłużej i zdrowiej, niż ci, którzy | 
postępują przeciwnie. Ałe o jednej rzeczy za- 
pomniał profesor Rice; jakby... pachniał 
Świat, gdyby wszyscy ludzie wypowiedzieli 
wojnę wodzie? Al. Br. 

    

Popierajcie Ligę Morską 

i Rzeczną!! ==   
  

    

NOWOŚCI WYDAWNICZE 
—- Jómt Weyssenhof(. — W puszczy. 

Wyd. ilustr. przez K. Mackiewicza. Nakł. Ge- 
| pethnera i Wołffa. Po Sobołu i Pannie słusz- 
nie tak lubionej książce myśliwsko-obyczajo- 
wej, napisał J. Weyssenhoff drugą podobną, 
jakby następny tom. Znów mieliśmy na tle 
puszczy miłości i miłostki, znów, jak zawsze 
u Weyssenhoffa, zużyty światowiec ratuje się 
małżeństwem ze świeżym wiejskim kwiatecz- 
kiem. Główną postacią przykuwającą pamięć 
była w tej książce postać starego leśnika Mo- 
roża. Jego śmierć wraz z głuszcem jest bar- 
dzo poetycznym rozdziałem powieści. Wybor- 
ne rysunki i wytworna szata wydawnicza, 
czyni z tej książki wyborny podarunek świą- 
teczny, dla amatorów kniei. 

— Mała Encyklopedja Wojskowa.  To- 

warzystwo Wiedzy Wojskowe wraz z Woj- 

wiem sprawę, że każdy oficer uczuwa potrze 
bę posiadania encyklopedji wojskowej, w któ 
rejby mógł odnaleźć obraz dzisiejszego sta- 
nu wojskowości polskiej, krótkie i wyczer- 
pujące wyjaśnienia zarówno terminologii, jak 
i całych zagadnień wojskowych. 

Tym potrzebom będzie odpowiadać „Ma- 
ła Encyklopedja Wojskowa” jako pierwsze 
tego rodzaju dzieło zbiorowe opracowane 
przez zespół najwybitniejszych sił fachowych 

„Mała Encyklopedja Wojskowa” zawierać 
będzie: historję wojskowości polskiej od cza- 
sów majdawniejszych z uwzględnieniem woj 
skowości powszechnej, życiorysów, bi ij 
oraz geografji wojskowej; taktykę ogólną, ta 
ktykę piechoty, artylerji, kawalerji, lotmi- 
ctwa, balonów, broni pancernej; - 
stwo, kolejnictwo, łączność, mis (a saper- 
skie, służbę polową, umocnienia polowe; słu- 
żbę sztabów, organizację, mobilizację, admi- 
nistrac ję, prawodastwo wojskowe, medycynę, 
żandarmerję, tabory, zaopatrzenie, transpor - 
ty, służbę wewnętrzną, przemysł wojenny it.d. 
artylerję, lotnictwo, balony, czołgi, broń pan 
cerną, saperów, łączność pod względem tech- 
micznym, marynarkę, materjały wybuchowe, 
balistykę, teorję strzału i t. d. 

Redakcję naczelną „Małej Encyklopedji 
Wojskowej” objął z ramienia Towarzystwa 
Wiedzy Wojskowej mjr. Otton Laskowski, 
ogólne kierownictwo wydawnicze: kpt. Tade- 
usz Teslar. 

Komitet redakcyjny „Małej Encyklopedji 
Wojskowej” stanowią: mjr. dypl. Albrecht, 
mjr. dypl. Biegański, płk. dr. Buszyński, mjr. 
dypl. IDekański, ppłk. dypł. Emglicht, mjr. 
dr. Felsztyn, kmdr. dypl. Frankowski, mjr.. 
dr. Grabowski, ppłk. dypl. Kuźmiński, kpt. 
dypl. Kozolubski, mjr. dypl. Levittoux, płk. 
dypl. Vorbrodt, płk. dypl. Miller, mjr. dypl. 
Moniuszko, mjr. dypl. Quirini, mjr. Sypnie- 
wski, kpt. Zarychta. 

iPozatem „Mała Encyklopedja Wojskowa” 
liczy kilkuset współpracowników, specjakłi- 
stów od każdego z poszczególnych działów. 

„Mała Encyklopedja Wojskowa*  obli- 
czona jest conajmniej na 2.000 stron druku. 
Każdy zeszyt 80 stron druku. 

Słowem przybywa polskiej łiteraturze na 
ukowej cenny wkład mietyłko dla oficerów 
i podoficerów, lecz dła wszystkich, interesu- 
jących się zagadnieniem obrony państwa. 
A któż w dzisiejszej epoce ukrytych zbro- 
jeń i pomruków odwetu ma prawo tem za- 
gadmieniem się mie interesować? 

SIĘ: 

WŚRÓD PISM 
— Nowy zeszyt „Tygodnika Iiustrowa- 

nego* (Nr. 2) przynosi piękne zdjęcie z ży- 
cia marsz. Joffre'a oraz artykuł omawiający 
rolę zwycięzcy z nad Marny w czasie wojny 
światowej, Wysoce zajmujące szczegóły zawie- 
ra feljeton kpt. Nema o „Morzu w okowach". 

Wśród wydarzeń aktualnych znajdujemy 
feljeton o „Pannie z obolkėw“, lotniczce an- 

gielskiej, miss Johnson oraz omówienie Wy- 
stawy Polskiej w Paryżu J. E. Skiwski czyni 
przegląd wydawnictw gwiazdkowych. Wacław 
Husarski analizuje wystawę Zachęty i w Ka- 
mienicy Baryczków. Zeszyt uzupełnia prze- 
gląd parsy („ldee i zdarzenia”), recenzja z 
przedstawienia Offenbacha w operze, z rewji 
(„W rytm współczesności*), odpowiedzi re- 
dakcji etc. W dziale beletrystycznym mamy 
odcinek powieści Nowakowskiego „Przyłądek 
CE nadziei", oraz mowelę Jima Pokera 
„Snieg“. 

| 

         



Z OSTATNIEJ CHWILI 
Silny spadek kursów na giełdzie berlińskiej. 

BERŁIN 15.1. Pat, — Giełda berlińska 
w dalszym ciągu wykazuje dziś silny spa- 
wek kursów. Ostatnia zniżka powstała wska- 
lek spekulacji. Przyczyny obeenej, SE 
dopatrają się w kołach giełdowych, m. 
we wrażeniu, jakie wywołała ostatnia "= 

ministra finansów o niepewności eo do wy- 
inikėw obrid genewskieh, w złym stanie 
finansów m. Berlina oraz w ogłoszeniu przez 
ogólno-niemiecki związek przemysłu stalo- 
wego wykazu, w którym jest mowa o sil- 
nym spadku konsumcji żelaza w Niemezech. 

fRuch powstańczy na Kaukazie. 
GENEWA 15.1. Pat. — Tutejsze gruziń- 

skie biaro prasowe otrzymało wiadomość z 
rare Kaukazu o zorganizowaniu ata- 
ków powstańczych na instytucje sowieckie. 

Biuro gruzińskie podaje liczbę 24 zabitych 
urzędników sowieckich, w tem 8 przewodni- 
<cząeych sowietów gminnych. 

BS 

Sensacyjny proces 
przeciwko falszerzom banknotėw. 

BERLIN 15.1. Pat. — Przed sądem la- 
wniczym w Berlinie rozpoczął się sensacyjny 
proces przeciwko bandzie fałszerzy bankno- 
tów, która od dłuższego czasu trudniła się 

pusrczaniem w obieg faisyfikatów stuzłoto- 
wych banknotów. Dwaj główni oskarżeni są 
bez przynależności państwowej. Pozostali po- 

siadają obywatelstwo polskie. Niektórzy ka- 
rani byli w Polsce. Bamda puszczała fal- 
szywe banknoty w obieg w ten sposób, że wy- 
mieniała je na dworcach kolejowych. Roz- 
prawa ze względu na interes państwa na ca- 
ły przeciąg jej trwania uznana została za 

tajną. 

Trzesienie ziemi w Meksyku. 
MEKSYK. 15-1. Pat, — Według dotychcza 

sowyeh danych, wskutek ostatniego trzęsie- 
nia ziemi jedna osoba została zabita, a 4 od- 
niosły rany. W dwóch dziełnicach miasta 
wyhuchły pożary. Mieszkańców ogarnęła 
panika. Komunikacja telefoniezna została 

przerwana. Brak pozatem Światła. Linje tram 
wajowe zostały uszkodzone. W miejscowości 
Verx Cruz i szeregu miast, odezuto również 
silne trzęsienie ziemi. 

MEKSYK. 15-1. Pat. — Ognisko trzęsienia 
ziemi znajdowało się wpobliżu miasta Mata- 

varus w stanie Quebla. Instrumenty sejsme- 
łagiczne rejestrowały trzęsienie ziemi w ciąga 
czterech minut, poczem przestały działać. 
Silne wstrząsy edezuto również w Tampico. 
Skutki trzęsienia ziemi dały się zauważyć 
na przestrzeni kilkuset mil. W mieście Mek- 
syk rannych jest 25 osób. 50 domów uległo 
zburzeniu. Mieszkańcy klęczą na ulicach, za- 
nosząe biagalne modły do Boga. Wułkan Po- 
pocatepel wznowił swą działalność. Lawa pły 
nie na przestrzeni 60 mil. 

—0— 

Fabryka jednozłotówek. 
LWÓW. 15-1. Pat. — Prasa donosi, że 

pokicja wykryła wczoraj pod Lwowem w do- 
mu jednego z miejscowych gospodarzy taj- 
ną fabrykę jednozłotówek. Znaleziono ty- 
giel, formę i inne przyrządy. Skonfiskowa- 
no 5 tys. gotowych talsyfikatów. Ogółem are 
sztowano 5 osób. 

   

Nr. 12 (4954) 

Przyznanie Petkiewiczowi 
wiełkiej honorowej nagrody sportowej 

WARSZAWA. Pat — W ezwartek odby- 
ło się w Państwowym Urzędzie Wychowa- 
nia Fizycznego posiedzenie komisji nadaw- 
czej wielkiej honorowej nagrody sportowej 
za łata 1928 i 1936. Wielką honorową na- 

grodę sportową za rok 1929 postanowione 
przyznać Stanisławowi Petkiewiezowi za zwy 
cięstwo nad wiełokrotnym rekordzistą świa- 
ta Nurmim oraz za wiełe zwycięstw adnie- 
sionych w kraju i zagranieą. 

Nagrodę za rok 1930 przyznano osadzie 
dwójki bez sternika klubu wioślarskiego Po- 
zmań 04 w składzie Henryk Budzyński i Jam 
Mikołajezyk za zdobyte w 1938 r. mistrzo- 
stwo wioślarskie Europy na regatach w Le- 
odjum i za wieemistrzostwo Europy w to- 
ku 1929. 

Rejosti MANÓIOWY. 
Do Rejestru Handlowego, Dział A, 
Sądu Okr. w Wilnie, wciągnięto na- 

stępujące wpisy dodatkowe: 

W dniu 15.XII 1930 r. 
1494. IV. Firma: „Meszel Józef". Siedziba przed- 

siębiorstwa została przeniesióna na ul. Kwaszelną 19 
w Wilnie. 2869/V1—2939 

W dniu 18.XII. 1930 r. 
1925. Il. Firma: „lcikson Cypa“. Siedziba przed- 

siębiorstwa została przeniesiona pod Nr. 8 przy uł. 
Straszuna w Wilnie. 2870/V1—2940 

    

2607. IL. Firma: „Urbanowicz Antoni“. Przed- 
miot: Sklep spożywczy i tytoniowy. Siedziba przed- 
sicbiorstwa została przeniesiona na ul. Lipówka 7 w 
Wilnie. Właściciel zam. w Wilnie, uł. Lipówka 7. 

2871/V1—2941 

  

3436. 1. Firma: „Ossje Sonia". Przedsiębiorstwo 
zastało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 

2872/V1—2942 

Do Rejestru Handlowego Sądu Okr. 
w Wilnie, wciągnięto następujące 

wpisy pierwotne: 

W dniu 4.XII. 1930 r. 

12523. |. Firma: „Mleczarnia — Kościuk Julja* w 
Wilnie, ul. Sawicz 3. Mleczarnia. Firma istnieje od 
1930 r. Właściciel — Kościuk Julja zam. w Wilnie 
przy ul. Sawiez 9 — 2. 2873/V1-—2943 

W dniu 10.XII. 1930 r. 
12524. |. Firma: „Esbrock Motor, Albert Etingin 

i Spółka*. Handel na własny i cudzy rachunek woza- 
mi samochodowemi i innemi artykułami branży samo- 
chodowej, jak również montowanie i reperacja wo- 
zów samochodowych. Siedziba w Wilnie, ul. Mickie- 
wicza 23. Wspólnicy zam. w Wilnie: Albert Abram   

Etingin — przy ul. Żeligowskiego 10, Szmuel Glaj- 
chenganz — przy ul, Szopena 6, Genia Botwinik — 
przy ul. Szopena 6 i Borys Etingin — przy ul. Że- 
ligowskiego 10. Spółka firmowa przekształcona ze 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: 
„Esbrock - Motor — Spółka z ograniczoną odpowie- 
dzialióścią * „ istnieje na mocy aktu zeznanego przed 
Notarjuszem Janem Buyko w Wilnie w dniu 28.XII 
1929 r. za Nr. 5007 oraz aktu uzupełniającego zazna- 
nego przed tymże Notarjuszem Buyko w dniu 25 listo- 
pada 1930 r. za Nr. 4568 — zawarta na czas nieokre- 
ślony. Zarząd należy do wspólnika Alberta vel Abra- 
ma Etingina, który reprezentuje spółkę nazewnątrz 
oraz podpisuje w imieniu spółki plenipotencje, proku- 
ry, czeki, weksle i inne zobowiązania pieniężne, za- 
wiera i podpisuje wszelkie tranzakcje, umowy i inne 
akty oraz zastępuje spółkę we wszystkich sądowych, 
administracyjnych i innych instytucjach oraz wobec 
osób prywatnych podpisując zawsze pod stemplem 
firmowym. 2874/V1—2944 

W dniu 3.XII. 1930 r. 
12525. |. Firma: „Herbaciarnia — Szymon Os 

  

w Wilnie, ul. Nowogródzka 6 Herbaciarnia. Firma 
istnieje od 1927 r. Właścicieł Oesija Szymon zam. 
tamże. 2875/V1--2945 

W dniu 15.XII. 1930 r. 
12526. |. Firma: „Szyfmanowicz Maks“+w Dziem- 

browie, gm. Kamionkowskiej, pow. Szczuczyńskiego. 
Sklep spożywczy i tytoniowy. Firma istnieje od 1930 r. 

  

Właściciel — Szyfmanowicz Maks (Morduch) zam. 
tamże. 2876! V1—2946 

W dniu 16.XII. 1930 r. 
12527. 1. Firma: „Chowtin Cyla* w Wilnie, ul. 

Kalwaryjska 2. Sklep zegarmistrzowski. Firma istnieje 
od 1929 r. Właścicieł — Chowtin Cyla zam. tamże.    

2877/V1-—2947 

W dniu 16.XII. 1930 r. 
12528. I. Firma: „Jankiel Gerszuni* w Wilnie, 

ul. Szawelska 6. Sklep bławatny. Firma istnieje od 
1930 r. Właściciel — Jankiel Gerszuni zam tamże. 

2878/V1-—2948 

12529. I. Firma: „Karolewicz Feliks“ we wei 
Nasiłowce, gm. Lebiedziewskiej, pow. Mołodeckiego. 
Sklep spożywczy i bakalejno galanteryjny. Firma 
istnieje od 1929 r. Właściciel — Karolewicz Feliks 
zam. we wsi Nasiłowo, gm. Lebiedziewskiej, pow. 

Mołodeckiego. 2879/V1—2949 

  

12530. I. Firma: „Lion — Krumhalz Samuel“ w 
Wilnie, ul. Wilenska 15. Splep obuwia. Firma istnieje 
od 1930 r. Wlašciciel — Krumhalz Samuel zam. w 
Wilnie, ul. Kijowska 14 m. 2, 2880/V1—2950 

    

12531. |. Firma: „Menachem Majeter“ w Wilnie, 
ul. Gaona 16. Drobny handel skór. Firma istnieje od 
1927 r. Właściciel — Menachen Majster zam w Wil- 
nie, ul. Piłsudskiego 5. 2881/V1—2951 

12532. I. Firma: „Magun Calel* w Wilnie, zauł. 
Dominikański 21. Sprzedaż cholewek. Firma istnieje 
od 1929 r. Właściciel Magun Calel zam. w Wilnie, 
ul. Subocz 8 m. 13. 2882/\/1—2952 

12533. I. Firma: „Stankiewiczowa Helena“ w Wil- 
nie, ul. Antokolska 34. Sprzedaż nabiału i artykułów 
spożywczych. Firma istnieje od 1930 r. Właścicielka 
Stankiewiczowa Helena zam. tamże. 2883/V1--2953 

12534. I. Firma: „Chaja Suchowska* w Wilnie. 
ul. W. Pohulanka 14. Sklep spożywczo - bakałejny. 
Firma istnieje od 1928 r. Właścicielka — Suchowska 
Chaja zam. tamże. 2884/V1—2954 

W dniu 16.XII. 1930 r. 
12535. |. Firma: „Szadur Rachela" w Wilnie, uł. 

Kalwaryjska 62 b. Sklep resztek wyrobów bawełnia- 
nych i drobnej galanterji. Firma istnieje od 1930 r 
Właścicielka — Szadur Rachela zam. tamże. 

2885/V1---2955 

W dniu 19.XII. 1930 r. 
12536. 1. Firma: „J. Brunsztejn i N. Kugiel — 

Spółka w Ilji*. Skup materjałów leśnych w celu od- 
sprzedaży wewnątrz Państwa oraz na wywóz zagrani- 
cę. Siedziba w Ilji, pow. Wilejskiego. Firma istnieje 

od 2 stycznia 1929 r. Wspólnicy zam. w Ilji, pow. 
Wilejskiego — Jankiel Brunsztejn i Nosel Kugiel. 
Spółka firmowa zawarta na mocy umowy z dn. 19.1X 
1929 r. na czas nieokreślony. Reprezentowanie spółki 
wewnątrz i nazewnątrz należy do jednego wspólnika 
Jankiela Brunsztejna. Wszelkiego rodzaju umowy, 
weksle i inne zobowiązania czeki, pełnomocnictwa i 
wogóle wszystkie akty i dokumenty podpisuje w 
imieniu spółki jeden wspólnik Jankiel Brunsztejn. 
Każdy ze wspólników samodzielnie ma prawo odbie- 
rać dla firmy z poczty i telegrafów wszelkiego rodza- 
ju korespondencję zwyczajną, poleconą, pieniężną 

i wartościową, a zarówno otrzymywać z kolei wszel- 
kie ładunki, przesyłki i towary i wykonywać wszelkie   formalności. 2886/V1-—2956 

12537. |. Firma: „Sprzedaż włoszczyzny — Basia 
Dubin* w Wilnie, ul. Szklana 1. Sprzedaż włoszczyz- 
ny. Firma istnieje od 1920 r. Właścicielka — Dubin 
Basia zam. tamże. 2887/V1—2957 

12538. L. Firma: „Mozes Goland* w Wilnie, uł. 
Bazyljańska 1i. Sklep ubrań ludowych. Firma istnieje 
od 1930 r. Właściciel — Goland Mozee zam. w Wil- 
nie, ul. Niemiecka 5. 2888/V|-—2958 

12539. |. Firma* „Blecher Mendel" w Wilnie, ul. 
Subocz 43. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1920 r. 

  

Właściciel — Błecher Mendel zam. tamże. 
2889/V1-—2959 

12540. I. Firma: „Mulkiewiczowa Stefanja* w 
Różance, pow. Szczuczyńskiego. Restauracja. Właści- 
cielka Mulkiewiczowa Stefanja zam. tamże. 

2890/\/1—2960 

W dniu 19.XII. 19830 r. 
12541. I. Firma: „Olszuk Józef” w lbji, pow. Wi» 

lejskiego. Sklep wędlin oraz piwiarnia. Firma istn. 
od 1929 r. Właścicieł Olszuk Józef zam. tamże. 

2891/V1—2961 

12542. |. Firma: EE. Alperowicz --Lejba Frejdin“ 

  

w Wilnie, ul. Wiel Cukiernia. Firma istnieje od 
1926 r. Właściciel—Frejdin Lejba zam. tamże. 

2892/\у1—; 962 
    

12543. | Firma: „Cukiernia pod f. Prima- Rywy 
Dołgowinowej* w Wilnie, ul. Wielka 39. Cukiernia. 
Firma istnieje od 1930 r. Właściciel — Dołgowinowa 
Rywa zam. w Wilnie, ul. Jasna 17. 2893/V1—2963 

Ogłoszenie. 
Magistrat m. Wilna poszukuje KINO- 

MECHANIKA do kinematografu miejskiego. 
O waruńkach pracy. można się dowiedzieć 
w Wydziale Szkolnym Magistratu m. Wilna 
w godzinach urzędowych, dokąd również 
należy składać podania z życiorysem i świa- 
dectwami o poprzedniej pracy. 

: J. Eokuciewski 
Ławnik Magistratu m. Wilna. 
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KAŻDY PRZEMYSŁOWIEC, 
KUPIEC, FINANSISTA, ROLNIK t.p.. 

posłada na biurku 

„Przewodnik Przemysłu 
i Handlu Polskiego” 

ROCZNIK IV-ty 
do którego z prawdziwą przyjemnością zagląda 

w celach informacyjnych. 

REDAKCJA: 
Warszawa, Św. Krzyska 15, tel. 637-98.    

MABEBENE 
KAWIARNIA 

| | | | Е 
ul. Krółewska 5. 

Wydaje Śniadania, obiady 
i kolacje — zdrowe, tanio 
1 obficie. Zimne 1 gorące 
zakąski, Piwo. Gabinety. 
Dla stołujących się mie- 

sięcznie zniżka. 

Różne sumy 
mamy do ulokowania 

na dobre hipoteki 
Wileńskie Biuro 

Komisowe- Handlowe 
Mickiewicza 21, tel. 152 

298% 

Dr. GINSBERG 
choroby skórne, were 
ryczne i moczopłoiew e 

Wileńska 3 

  

  

ad -gadz, 8-1 i 4—. 
MASZYNA tel. 567. 2576 
do pisania Remington 2 
malo užywana, okazyjnie gub. kwit lombardowy 

(Biskupia 12) Nz. 82117 
unieważnia się, 2994 

do sprzedania. 
Ul. Mickiewicza, 15 m. 20 

  

Od dnia 16 do 21 stycznia 

1931 roku włącznie będzie 

Wielki dram. mił. i pośw. 

Według scenarjusza 
W. Sieroszewskiego. 

Kino. Kolejowe 
Wielka sensacja! Nowośćł 
Film z życia apaszów 

londyńskichi Ulica grzechu (Tragedja przestępcy) 0GNIS KO wyświetlany najpotężniej- NA SYBIR 

  

  

  

  

  

  

    

  

' Realizacja H. Szaro. 8 aktowy dramat sensacyjno-życiowy o silnem napięciu. W rolach ggłównych: Genialny tragik Emił Jannings, 
. р ie szy film polski Aktów 10. pok a sę oraz pełna temperamentu Fay Wray i uwodzicielsko kusząca Olga Baktanowa. 

ą | У rolach głównych: JADWIGA SMOSARSKA, Adam Brodzisz, Bogusław Samborski, Frenkel, Bodo i in. G aa K re Pa ui Se Sina A ai pasa een eo A is 
W czasie wyšwietlania' filmu p. Z. Pie ewska wykona piešn Płomienne serca". 

Giiribranska 5 d bat. . MOŁODECKIEGO wykon: „Warszawiankę”, „O gwiaz- CHÓR męski DRUKARZY de ka A Kolendę“ Sk cie Kardo „Pieśni syberyjskie” KINO.-TEATR Ostatnie dni! Po raz pierwszy w Wilnie! 4 potęgi ŻA bohaterka „Siódmego Nieba", „Anioła Ulicy" leczko“, „Kolendę“, „Skruszcie kajdany“, „ POWY SACYI = i „4 djabtėw“ JANET GAYNOR, najpiękn. amant Charles Marton, największy tragik św. Rudolf Schiidkrawt, . ZWIĘKSZONY ZESPÓŁ ORKIESTRY. Kaca czynna od godz. min. 30. _ Początek scansów od godz. 4-ej. p A N | ataka knašuča:"pielila | czar. 4 Następny program: „Sokół prerji". Ceny zwykłe: Parter 80 gr., Balkon 40 gr. | 99 Lucy Doraine w arcydziele KRYSTYN A A rybaka) Początek o g. 3.. 
: najpiękniejszej miłości p. t. P PS 10 ak: Ceny od 40 gr. 

ow. Dziś! Największy sukces bieżącego sezonu! Najnowsze i najgłośniejsze arcydzieło, atrakcyjna śpiewna kreacja WIELKA 42 CTN RO Z G A 
KINO > ® ° r ® bożyszcza tłumów ‚ Śpiewno-dźwiękow: П Wkrótce R й 7 ЧЕ P ® 7 д Н | 4 w filmie „HBLIOS“ | kanono novano U DR. kom. UPEIA GAPDO ar mIioSci 

Wileńska 38, tel. 9-26 ! Nad program: Atrakcyjne dodatki dźwiękowe. Ceny na |-szy seans zniżone. Początek seans. o g. 4, 6,Bi 10.15 
ów to в KINOSERZ TE UNAM ai Sabos odis CUDZA NAR 2 7 FC; ŻONĄ 

ŽWIE| Dziś! Ulubie- 1 T я Ea I Buster Keaton STEŁOWE NE поиееонее : _ : 
№1[’“№ і uro- *- Anite Page w arcywesolej ko- m r e S a ri o ! Potężny dramat obyczajowo-erotyczny w 10 aktach. W rolach głównych: Eliza Tamara i Wiili Fzitsz.. 

medji dźwięk. p. t. uliea Wielka 36. NAD PROGRAM: Wielki erot я (9404 : «н ЙЬы 22. NAD PROGRAM: Rewelacyjne dodatki dźwiękowe. | у aa ощ MIŁOŚĆ MURZYŃSKA (Stora czaray bobater) 
Boost seansów o godz. 4, 6, Bi 10.15. — —  Ceny-zniżone tylko na |-szy seans. 
  

Dźwiękowe Kino 

i Wielka Nr. 47 

  

MARIJA MILKIEWICZOWA. 

Sensacja dla Wilna! 
Niezrównany król 

CGIING|: Rozkosze niebezpieczeństwa 
śmiechu 

3) 

ZGUBIONY KORAL. 
O świcie zbudziła się nagle i już 

nie mogła zasnąć. Rozejrzała się po po 
koju. Budzik tykał miarowo, leniwie. 

Tuż pod tym ściennym zegarkiem sta 
ło łóżko rodziców. Matka spała cicho, 
wjciec. lekko pochrapywał. Znów byli 
codzienni: tacy, jak z Różowa 
suknia matki wisiała na kołku. Pie- 
kne, odświętne umundurowanie ojca 

poprostu leżało na podłodze 
Drzwi od kuchni były otwarte. Po 

przez nie widniała balja pusta i a 
cha na te kilku dni świątecznych. Na- 
wet mniej 

śne mydliny. Przez czysto umyte ok- 
na zaczęły napływać strugi słoneczne. 
Lały się po białej podłodze, spływały 
po wykrochmalonej serwecie komody, 
pełzały po ścianach, rozjaśniały wszy- 
stkie kąty. 

Wszystko dokoła Iśniło czystością. 
'Tyłko po wieńcach papierowych kwia- 
tów tańczył pył. Margaryta nie zno- 
siła tych wieńców. O wiele piękniej- 
sze zdawały się jej, choćby połne a- 
stry, rosnące na rybackiej łące, lecz 
matka nie pozwalała nigdy przynosić 
żywych kwiatów. mówiła, że to za- 
śmieca pokój. 

Na łóżku rodzicielskiem ojciec poru- 
szył się i trącił matkę. Zbudzili się 0- 
po. Rybak rozejrzał się mętrym 
zrókiem i zobaczył swój mundur na 

    

  

   
  

   

  

  

oś pachniały te niezno” 

podłodze. ,/To się nazywa porządek 
— szturchnął żomę. 

— Tak późno wróciłeś. Nie słysza- 
łam — cicho tłumaczyła się praczka. 

Margaryta obserwowała rodziców 
z pod przymrużonych powiek — uda- 
wała, że-Śpi. I nagle zrobiło się jej dzi 
wnie smutno, jakby to nie zwykłe ub 
ranie, a trup „wczorajszego ojca 
grzęzn: ił na podłodze. Ale wrażenie to 

tylko musnęło jej wyobraźnie, gdyż 

zasnęła naprawdę. 
Kiedy obudziła się ojca już nie by 

ło w domu, a matka miała na sobie 
różową suknię. Mała zerwała się z 

Trzeba się było bardzo špie- 
Т żeby nie opuścić kościelnej uro- 

   

      
  

  

W rezultacie, przyszły jeszcze za 

wcześnie.  Mimó to, kościół był już 
tak natłoczony. że z trudem przedo- 
stały się do nawy bocznej. Wokół roz 
legały śmiechy i głośne rozmowy. 
Ldzie cieszyłi się ze Święta i okazywa 
łi to patronowi miasta otwarcie i nie- 
frasobliwie. Ażeby, tłum trochę uci- 
szyć — ksiądz zaintonował hymn, 
który wszyscy powtórzyli natych- 
nriast. Właściwie, to była nie pieśń, 

a chóramy wybuch radości. 
Porwała ona i Margarytę, ale do- 

bre to uczucie trwało krótko: do koś- 
cioła weszły bogatsze dziewczynki, 

  

   

Harold Lloyd: arcydziele dźwiękowem 

4 przygody ulub. publiczności. 
Ceny zniżone tylko na |-szy seans. 
Pocz. seans. o godz. 4, 6, 8 i 0.15. 

przebrane w kostjumy prowansalskie. 
Margaryta wiedziała, że matka nie mo 
gła jej sprawić takich wspaniałości. 
Wiedziała, och, aż nadto wiedziała, że, 
choć nie nędzni, są oni bardzo ubodzy 
ale nie bolało ją to dotąd nigdy, a nie 
dałej jak poprzedniego dnia — są- 
dziła, że niema nic piękniejszego od 
jej sztywmo krochmałonej sukienki. 

Tymczasem znajome, bogatsze 
dziewczynki, wysoko podnosiły głów- 
ki, strojne w stylowe, koronkowe cze 
peczki prowansałskiego ubioru i pa- 
trzyły przed siebie nieomal pogardłi- 
wie, 

Margaryta poczuła na sobie ten 
wzrok i zrozumiała, że niema na świe 
cie rzeczy, którejby nie poświęciła na 
tychmiąst za taką oto suknię strojna, 
długą do ziemi. 

  

  

   

IV 
Mijały lata i mic nie ulegało zmia- 

nie: zawsze tak samo, łodzie kołysa- 
ły się w bezbarwnej wodzie laguny 
portowej, zawsze tak samo, zgrzytli- 
wie pojękiwał gramofon w nadbrzeż- 
nej knajpce, zawsze jednako, roz- 
ciągano sieci rybackie, zawsze nie- 
zmiennie, omawiano przytem wyniki 
pokątnego handlu. Tak było w porcie. 

Na placu zaś, w centrum miastecz- 
ka, co wieczór, elektryczny dzwonek 
wrzaskliwie skrzykiwał na przedsta- 
wienie, którego treścią był nadul ra- 
bunek i mord. Przed kinem mężczyźni 
grali w kule. Wieczorem — grali jesz- 
cze, rano — grali już. Właściwie, poza 
naprawą sieci i tą grą bezmyślną. nie 

  

    

  

swojem pierwszem     Dziś! Słynny mistrz maski 
„Człowiek o stu twarzach*, 
największy tragik świata 

Polskie Kino 

WANDA 
al. Wielka 30, tel.14-81 

  

robili nic. jeśli nie trudnili się handlem 
kokainą. 

Kobiety zato, pracowały ponad si- 
ły. Zaczynały pracować bardzo mio- 
do, kończyły — razem z życiem, to 
znaczy: w wieku całkiem nieoznaczo- 
nym. Tak było zawsze w nadmorskiej 

  

   

tedy nie uległo zmianie. Chyba 
namnożyło się rąk do pracy. to, że 

- która taniała w miarę, jak życie dro- 
żało, więc ubogich było coraz więcej. 

W domu praczki i rybaka, pokąt- 
nego handlarza kokainą, panowała 
prawić nędza. Spracowane ręce kobie- 
ty traciły zręczność, a moda miała co 
raz perfidniejsze pomysły. Tedy turys- 
ci zaczynali skąpić napiwków, zało 
nie skąpili uwag, coraz częstszych: a 
tu jakaś, ledwo dostrzegali, fałdecz- 
ka zaprasowana nierówno, a tam ja- 
kaś koroneczka pęknięta, (choć Bóg 
świadkiem, lak samo była pęknięta 
przed praniem). 

iechby już sobie sprzedawał tę 
swoją kokainę przeklętą* — 
praczka o mężu. Lecz mąż stawał się 
coraz starszy. coraz mniej obrolny. 
Inni: młodsi, zuchwałsi, spychali go 

i na tem polu. 
„Dorobił się, wąchając, a tak prze- 

strzegałam — biadała cichutko —- do- 
robił się, że ręce mu drżą, łedwo może 
naprawiać sieci, a onegdaj rozsypał po 
podłodze resztkę bezcennego, białego 
proszku. I zestarzał okropnie, choć 
nie ma łat czterdziestu. Ot, taka to już 
widocznie jej nędza. babska dola, że 

    

  

    

, po rybacki 

trafiła na tego człowieka. O nią już 
mniejsza, ałe dziecko”. 

Myśląc o Margarycie, matkę zde 
mowała poprostu śmiertelna trwog 
„Co będzie z córką? Czy i ją czeka 
mąż chory od narkozy, pokątny hand- 
larz trucizną? Czy i ona będzie całe 
życie maczała ręce w cuchnących, bru- 
dnych mydłinach? Czy i jej będą wy- 
myślały cudzoziemki za źle zapraso 
waną fałdeczkę? Czy i ją czeka ta sa- 
ma „uczciwa dola?" 

Zajrzała do skarbonki, gdzie skła- 
dała pieniądze, z trudem odkładane 
przez szereg miesięcy. Było kilka cen- 
tów, za parę dni miało się odbyč uko- 
chane święto, a Margaryta nie miała 

ani przyzwoitych trzewiczków, ani 

możliwej sukienki. Kobiecie opadły 
wzdłuż ciała zmęczone. spracowane 
ręce. 

Tymczasem —- Margaryta uganiała 
„łące, w towarzystwie por- 

towych dziewcząt. Były to dziewczęla 
lat od czternastu do dwudziestu. (o 
wieczór przytułały się do rosłych ma- 
rynarzy, do grubych, starych cudzo- 

   

    

  

  

  

   

    

    

  

ziemców, do wytwornych, młodych 
dżentelmenów —i tak ce schodził 
aż do rana, bądź — w jakimś odłud- 
nym zakątku moło, bądź -— w zadu- 
chu pokoju hotelowego. 

Rano, wsławały z oczyma podry- 
sowanemi sinawą obwódką, były tro- 
chę blade, ale nie traciły pogody du- 
cha. Nie myślały o minionej nocy, ani 
o następnej, cieszyły się poprostu no- 
wyn, słonecznym dniem i leciały gro- 

LON CHANEY === 

BICZ BOŻY 
Sensacyjny dramat w 10 aktach. 

W rolach głównych: Lon Chaney i Anita Page. 

  

madnie na rybacką łąkę, gdzie z calą 
swobodą można się było wykąpać w 
morzu. Już długo przed południem — 
zieleń trawy barwiły kolorowe sukien- 
ki, a dziewczęta. bielały w modre wo- 
dzie. 

Margaryta lubiła kąpać się z niemi. 
Były grzeczne, usłużne, miłe, nie wy- 
drwi / bynajmniej jej samotności 
dziewic ej słowem: były przy jacieł- 
skie; zwłaszcza Renće. Z nią to Mar- 

garyta wybiegła z wody. Zmęczona 
długiem pływaniem —- z rozkoszą wy- 
ciągnęła się na trawie. prężąc ku słoń- 
cu swe okrągłe piersiątka piętnasto- 
latki. 

Renće, śniada brunetka, patrzała 7 
zachwyłem na niebieskawą  białość 
przyjaciółki. „Ładna jesteś.” -- szep- 
nęła cicho, nieśmiało prawie. 

Margaryta uśmiechnęła się 

    

ale ra- 

  

„czej — do dobrej pieszczoty stonecz- 
nej, niż do tych słów. Nie miała jesz- 
cze dla kogo być ładną. więc obchodzi 
ło ją to lak niewiele. 

„I ty — odpowiedziała leniwie — 
i ty ładna jesteś, i co ci z tego” Czy 
twój marynarz widzi to przynaj 
mniej? 

Wilgotne, czarne oczy Renće za- 
szły mgłą zadumy. Nie, marynarz nie 
widział je urody, ale i ona niebardzo * 
patrzała na marynarza. To był handeł. 
to nie była miłość. Miłość. Słowo, któ- 
rego brzmieniem ludzie szafują tak 
często, słowo, którego istotną treścią 
ludzie upajają się tak rzadko. Miłość.. 

(D. e. n.) 
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