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Redakcja rękopisów niezamowionych nie 

cja nie uwzględnia zastrzežeii co do rozini 

BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“, 

DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 

HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — 

KLECK — Sklep „Jedność*. 

  

pocztowa niszczona ryczałtem. 

  

    

    

   
  

  

BEZ NIEG 

» 

Prawie każdy czyn ludzki wypły- 

wa z przyczyn skomplikowanych i 

skombinowanych. Wyjazd Marsz. Pił- 

sudskiego zagranicę wynika z potrze- 

by zdrowia, jak oficjalnie ogłoszono. 

Wiemy dobrze, że człowiek, który ty- 

le przeżył, tyle ofiar ze swego zdro- 

wia położył —: musi mieć to zdrowie 

nadszarpnięte i że odpoczynek nietyl- 

ko mu się należy, lecz może być i ko- 

nieczny. Z drugiej jednak strony właś 

nie dlatego, że to Marsz. Piłsudski, 

który tyle ofiar ze swego zdrowia po- 

łożył — wiemy, że gdyby sądził, iż 

obecność Jego w kraju jest konieczna, 

-— nie byłby wyjechał. 

Wiadomość o wyjeździe Marszał- 
ka Piłsudskiego na Maderę, czy 

gdzieś w tym rodzaju — niedzielne 

pisma polityczne wydrukowały bez 

komentarzy, a gdy pisma rządowe pi- 

szą coś о Marszałku bez komen- 

tarzy, to znaczy, .że piszą ze skry- 

wanem zdumieniem.. Naszem zdaniem 

z imponujących posunięć Marszałka to 
jest jedno z ńajbardziej imponujących. 
najbardziej historycznych.  Wpada- 

jąc umyślnie w styl kierownika na- 
szego działu teatralnego prof. Lima- 
nowskiego zawołamy: „Ta Madera, 
która byla wygnaniem dla Karola, 
ia Madera jak św. Helena, która by- 
ła przymusem, więzieniem  Napoleo- 
na, ta Madera dla tego  dyk- 
Aatora jest dobrowolna, własnowolna, 

obserwacyjna”. 

Dlatego jednak, aby zamyst. Pił- 
sudskiego co do tej podróży zagra- 
"ice, — jak się on nam przedsta 
wia -— odgadnąć, sięgnijmy do obra- 
/6w sytuacji ohecnej, jak ja widzą... 
"pisma opozycyjne. 

Pisma opozycyjne... 
Więc pisze „Robotnik*: 

Zwycięstwo wyborcze  Bezpartyjnego 
Bloku Współpracy z Rządem zakończyło — 
Ponad wszelką wątpliwość — pewien okres 
'w dziejach epoki „pomajowej”: okres zma- 
$ania się Sejmu, jako instytucji państwo- 
wej, z Rządem, jako instytucją państwową, 
reprezentującą bezpośrednio stan „faktycz- 
tej dyktatury"* p. marsz. Piłsudskiego. 

Dzisiaj cały aparat państwowy Rzeczy- 
pospolitej znajduje się w posiadaniu kierow- 
ników obozu  sanacyjnego , Odpowiedzial- 
"ność — bez reszty — spada na mózgi, 
Samienia i barki tych kierowników, spada 
w tym sensie, że żadna instytucja państwo- 
wą nie będzie już przeszkadzała  — ani 
Sejm, ani Senat, ani Najwyższa Izba Kon- 
trofi, ani sądownictwo... Obóz  sanacyjny“ 
zagarnąt — chwilowo — wszystko, osiąg- 
nął punkt szczytowy swojej formalnej po- 
tęgi, 

« .„Chwilowo* -— czy nie „chwilo- 
wo“ — to jeszcze zobaczymy, lecz 
naogół wyżej przytoczony cytat praw 

dziwie oddaje stan faktyczny. 

Obóz rządowy jest dziś wszech- 
mocny. 

Teraz „Kurjer Warszawski* jako 

najprzeciętniejszy wyraz tego, czem. 

Się karmi przeciętna prasa opozy- 
cyjna. у 

W obozie B.B. można rozróżniać: kon- 
Serwatystów (Radziwiłł i inni), grupę „Prze 
tony, grupę Bojki, B.B.S. (grupa Mora- 
<zewskiego), grupę pułkowników _ senstt 
tristo, „zespół stu" grupe „Nowej Kadro- 

wej", Ukraińców i Żydów. A jeszcze nie 
wiemy, czy dokładnie już  wydobyliśmy 
Wszystkie odrębne barwy tego obrazu. 

Barwy są rzeczywiście wywoła- 
le niedokładnie. Ale ten cytat uzupeł- 
ila nam obraz, jaki sobie maluje opo- 

zycja o obozie rządowym. Powia- 
da: „obóz tem jest wszechwładny, 

‚ №с7 różnolity, mozaikowy* i całe ta 
zdanie jest słuszne od a do zet. Nie- 
słuszne są tylko nadzieje, które opo- 
Zycja z tej swojej formuły wysnuwa. 
Bo niewątpliwie twierdząc „obóz mo- 
Zaikowy“ ma na myśli nadzieję, że ten 
Obóz się rozleci. Otóż ta nadzieja jest 
nonsensem. Dłaczego? — W  odpo- 
wiedzi pomijamy względy moralne, 
sėntymentalne, patrjotyczne  "wynika- 
lące z troski o dobro państwa — gdyż 
w polemice z „„partyjnikami“ nie uwa- 
żamy, aby te względy były przeko- 
nywujące dla strony przeciwnej. Ale 

/ 

oto względy bardziej dla horyzontu 

„partyjnictwa” bliskie. Każda z po- 

wyżej przez „Kurjer Warszawski'* 

wymienionych grup — nałeżąc do 

B.B. pracując wewnątrz obozu Marsz. 

Piłsudskiego — jest grupą 0 dużych 

wpływach, stanowi część wszechmoc- 

ności obozu Marsz. Piłsudskiego tak 

słusznie prze prasę opozycyjną stwier- 

dzonej. Natomiast występując z tego 

obozu, łamiąc solidarność — czem się 

staje? — Zerem lub czemš blisko 

zera! 

Oczywiście, może w tym ostatnim 

moim wykrzykniku jest trochę przesa- 

dv. Sfery gospodarcze, reprezentu- 

;ące w Polsce przemysł, rolnictwo, han 

del zawsze i dla życia politycznego 

będą miały swcje znaczenie. Lecz przy 

obecnych warunkach i stosunkach, po 

nwidocznionej wszechwładzy obozu 

Marsz. Piłsudskiego, upieram się, że 

mój wykrzyknik dobrze wykreśla kie- 

runek, w którymby szła każda sila 

polityczna, któraby chciała z pod so- 

lidarności B. B. wyłamać się. Wy- 
krzyknik ten stanowi prawdę absolut- 

ną, jeśli chodzi o organizacje ideowo- 

polityczne jak Związek Wsi i Miast, 

„zespół stu”, czy inne. Mimo całej dy- 

scypliny, w której obóz B.B. jest 

utrzymywany, każda taka organizacja 

ideowa posiąda udział we wpływach 

tego obozu. Gdyby się chciała odda- 

lić, lub gdyby była wydalona — na- 

zajutrz przestaje istnieć, staje się po- 

prostu zlepkiem osobistości, którą sie 

nie zainteresuje najbardziej szczegó- 

Jowo życie nasze budujący korespon- 
dent zagraniczny, staje się niczem. 

Rozbicie sie Blokowi  Bezpartyj- 
nemu nie grozi i zarówno Śmieszne, 

wyraźnie śmieszne są nadzieje po- 
kładane na nie wśród opozycji, jak 

niepotrzebne podkreślanie ze strony 
Bloku jednolitości obozu. Podchodzi- 
my tutaj do znaczenia wyjazdu Marsz. 
Piłsudskiego. Wyjeżdża w chwili. kie- 
dy rozpoczyna się praca nad kon- 

stytucją, wyjeżdża w chwili wszech- 
władzy swego obozu. Wie, że w tym 

obozie ma różnych ludzi о różnych 

ideologjach. Dlaczego wyjeżdża? Od- 

powiedzmy raz jeszcze symbolami. 
Bo lubi rzucać ludzi w wodę i pa- 
trzeć jak będą pływać i z drugiej stro- 
ny, bo nie lubi i nie może być gra- 
czem w szachy, który nie mając prze- 
ciwnika, gra sam przeciw *sobie. 

"Obóz jest wszechwładny i obóz się 
nie rozleci. Marszałek utrzymał jednak 

w tym obozie wszystkie kierunki do- 
tychczasowe, żadnego sztucznie nie 

wzmocnił, żadnego nie unicestwił. 
Przez wyjazd swój, powiada do 
swoich zwolenników: „Teraz postaraj- 

cie się pracować bezemnie. Pokażcie, 

co umiecie, — pokażcie, kto z was 
jest zdolniejszy, gdy się znajdziecie 
poza orbitą moich wskazówek*. Ileż 
razy słyszeliśmy z ust przeciwników 
idei Bloku „Wszystko to dobrze, ale 
cóż będzie, jak Piłsudskiego nie sta- 
nie. Nie można życia całej Polski wią- 
zać Z blaskiem dwóch źrenic tylko”. 

W wyjeździe Piłsudskiego widzę tro- 
ske historyczną o przyszłość Polski. 
jest to jego próba, co będzie z tą Pol- 
ską, którą stworzył 6 sierpnia 1914 r. 
i 13 maja 1926 r. kiedy jego nie sta- 
nie. Jest jakaś piękna nadludzkość w 
tej próbie, próbę tę dyktuje wspania- 
łe, eroiczne poczucie odpowiedzial- 
ności za przyszłość Polski. Po wyjeź- 
dzie Marszałka obóz Jego, ludzie Jego, 
a!bo wytrzymają tę próbę odpowie- 
dzialności, które Marszałek na nich 

składa, albo, po staremu, on będzie 

musiał raz jeszcze za nich naprawiać. 
Dwie są możliwości: albo stanie w 
Polsce stronnictwo wielkie, zgodne, 
solidarne, dające wszelkie gwarancje 
długowieczności, które przejmie wła- 
dzę nad Polską i wtedy system par- 
lamentarny będzie u nas konstytucyj- 
nie możliwy, albo nie pozostanie innej 
możliwości, jak stworzenie twładzy . 

Zakończenie prac nad formowaniem rządu 
PROKURATOR MICHAŁOWSKI NASTĘPCĄ MIN. CARA. 

WARSZAWA. 2-XII (tel. wł. „Słowa*). Wediug informacyj z najie- 
piej poiniormowanych źródeł płk. Sławek ma już na ukończeniu prace nad 
sfermowaniem rządu, tak, że już w bież. tygodniu przypuszczalnie nastąpi 
nominacja rządu. zag”, 

Jak słychać, min. sprawiedliwości p. Car nie wejdzie w skład rządu, 
gdyż poświęci się całkowicie pracom nad zmianą konstytucji i w tym celu 
wejdzie do Sejmu, gdzie desygnowany jest przez B.B. na stanowisko jed- 
nego z wice-marszałków Sejmu i przewodniczącego komisji konstytucyjnej. 

Jego miejsce, według przypuszczeń zajmie prokurator Sądu Okr. w 
Warszawie p. Michałowski. 

Stronnictwo Chłopskie zrywa z Centrolewem 
WARSZAWA, 2-XII (tel. wł. „Słowa*). Dziś odbyło się pierwsze po- 

siedzenie nowoobranych posłów Stronnictwa Chłopskiego. 
Postanowiono zachować w Sejmie całkowitą samodzielność organiza- 

cyjną, w przeciwieństwie do wysuwanych przez inne stronnictwa Centrole- 
wu idei zachowania nadal łączności. 

Uchwała stronnictwa chłopskiego zrywające z centrolewem  komen- 
iowana jest jako votum nieufności dla twórców centrolewu a w  szczegól- 
uości dla przywódców P.P.S. C.K.W. 

Zwolnienie b. pos. Barlickiego i Popiela 
WARSZAWA. 2-XII. (tel. wł. „Słowa*). Dziś wypuszczony został na 

wolność, po złożeniu 10.000 zł. kaucji, b. poseż Barlicki Norbert, a jutro ma 
być wypuszczony też za kaucjąę 1U.000 zł. b. poseł K. Popiel (N.P.R. pr.) 

ANTYPOLSKIE EKSCESY NIEMIECKIE 
Napad na szkołę polską 

KATOWICE.PAT. — W nocy z 30 listopada na 1 grudnia kilku Niemców na- 
padło na polską szkołę powszechną w Sogołowie, powiatu Rybnickiego. Napastnicy, 
wyłamawszy drzwi, wtargnęli do mieszkania kierownika szkoły Feliksa Galisza, oświad 
czając, że muszą go zabić „dła niemieckiej ojczyzny”. Galisz dał kilka strzałów rewol- 
werowych na postrach, w następstwie których napastaicy wycofali sie z gmachu szko- 
ły, odgrażając się jednak, że jeszcze powrócą i zrobią z Galiszem to, co z zamordo- 
wanym przodownikiem policji Sznapką. Za sprawcami napadu, Których nazwiska 
znane sąjużpolicji, zarządzono poszukiwania, 

ANTYPOLSKIE MANIFESTACJE W OPOLU 

e OPOLE. PAT. (tel. wł.) — Dnia 30 listopada odbyło się polskie przedstawie-. 

nie teatralne w Gosławicach, miejscowosci położonej w okolicy Opola. Podczas mani- 

estacyj antypolskich, które odbyły się tegoż dnia przed południem w Opolu, z tłumu 

padały groźby pod adresem artystów polskich z Katowic, którzy mieli odegrać „We- 

sele na Górnym Śląsku”. Przy głównem wejściu na dworcu w Opolu otoczył artystów 

polskich tłum, złożony z około 1000 osób. Wobec groźnej postawy tłumu, policja zmu- 
szona była wyprowadzić artystów torem kolejowyn: z dworca kolejowego. Z tłumu 
padaty' pod adresem artystów polskich obraźliwe okrzyki, przyczem wygrażano pię- 

ściami. Artyści znajdowali się pdd nadzwyczaj silną eskortą policji, umieszczoną na 
trzech samochodach ciężarowych. W Gosławicach przed gospodą, w której odbyło się 
przedstawienie, zebrał się tłum hitlerowców, którzy przyjęli groźnemi ckrzykami sa- 
mochód konsula generalnego Rzeczypospolitej p. Leona Malhomme, który przybył na 
przedstawienie do Opola. 

ODWOŁANIE ZAWODNIKÓW POLSKICH 

BERLIN. PAT. — Prasa niemiecka” ogłasza zawiadomienia o odwołaniu szere- 
gu imprez sportowych z udziałem zawodnikow polskich, ze względu na naprężenie 
stosunków politycznych między temi krajami. Między innemi odwołany został * przez 
brandenburski związek piłki nożnej mecz Berlin — Kraków, spotkanie bokserskie Wroc- 
iaw — Śląsk, oraz start pływaków niemieckich w Katowicach. Poczynania te nie wie- 
ie mają wspólnego z powszechnie uznaną zasadą apolityczności sportu. Przypomnieć 
należy, że dotychczas nigdy sportowcy niemieccy, walczący lojalnie o zwycięstwo, 
nie doznali w Polsce nieprzychylnego przyjęcia. 

Litewska propozycja rokowań z Polską 
KOWNO. PAT. — W dniu dzisiejszym poseł litewski w Berlinie Si- 

dzikauskas, za pośrednictwem posła polskiego w Berlinie, przesłał rządowi 
polskiemu propozycję rozpoczęcia pertraktacyj w sprawie incydentów ® па 
linji administracyjnej. Rząd litewski praponuje wszczęcie rokowań 15 grud- 
nia w Berlinie. : 

Litewsko-estonskie rokowania 
TALLIN. PAT. — Pisma donoszą, że w najbliższym czasie rozpoczną 

się rokowania pomiędzy Estonją a Litwą w sprawie zawarcia traktatu han- 
dlowego. Rokowania odbędą się w Kownie. Pertraktacje wstępne prowadzi 
już obecnie poseł Estonji w Kownie p. Laretej. 

` 

  

Nowe przesuniecia dygnitarzy sowieckich 
MOSKWA. PAT. — Na wniosek prezydjum centralnego komitetu S.S.S.R. 0d- 

wołano z zajmowanego stanowiska zastępcę prezesa rady komisarzy ludowych $.S.S.R, 
„Schmidta. i 

MOSKWA. PAT. Zastępcami ludowego komisarza romictwa mianowani 
Wasilij Schmidt i Johann Birna. 

Straszliwy pożar w Narwie 
TALLIN. PAT. W dniu 2 b. m. w Narwie wybuchł póżar w. dwupiętrowym 

domu, który spłonął doszczętnie, 4 osoby, w tem dwoje dzieci, jeden mężczyzna i jed- 
na kobieta, ratując dobytek poniosły śmierć w plomieniach. 

Katastrofa samolotowa w Toruniu 
ŚMIERĆ POR. SUZANOWICZA 

TORUŃ. PAT. — Dnia 2 b. m. wydarzyła Się na lotnisku w Toruniu katastro- ia samolotowa. W czasie lądowania samolot, prowadzony przez por. Suzanowicza, stra- 
ci szybkość i runął na ziemię, i rozbił się doszczętnie. Pilot poniósł śmierć na miejscit. 

+ 
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stałej od stronnictw wszelkich całko- 

wicie niezależnej. I jedna i druga kon- 

cepcia wypływa z warunków stworzo- 

nych przez Marszałka i jedną i dru- 

gą koncepcję będzie on mógł po po- 
wrocie sankcjonować. ы 

Historja czasami 

ruch wskazówek na zegarze — niepo- 
strzeżenie. Czasami uwidocznia swo- 
je kryzysy i przełomy. Ta turystyczna 

wycieczka na jakąś wyspę Antlantyku 
jest jednym z najbardziej głębokich 
i ciekawych kryzysów w polskiej hi- 
storji współczesnej. Cat. się pisze jak 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 

DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. 

GŁĘBOKIE — ui. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

IWIENIEC — Sklep Tytoniowy 5. Zwierzyński. 

LIDA — ul. Suwalska 13 — 5. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIEŚWIEŻ — uł. Ratuszowa — Księgarnia Jazwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Alichaiskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — księgarnia T-wa „łłuch”. 

Malinowskiego. 

K. Smarzyński. 

WOŁKOWYSK — 

ETB | ASAKZJY <- "LAN 

- CENY UGLOSZEN: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. 
świątecznych 

  

OSZMIANA — Księgarma Społdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej, 
SŁONIM — Księgarnia U. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 12. 
STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „łKach”. > 
ST. ŚWIĘCIANY — uł. Rynek 9 — N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — wt, Mickiewicza 24, F. Juczewska, 

| WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch”, 
Księgarnia U-wa „Ruch“. 

SBA as. 

Maż 
KAA BTADAJO С 

Komunikaty 
uraz z prowincji o 25 próc. drożej. SSE nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach - a z pr io Z 3 

__ Adiminisrra- Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżen tv 
zczenia ogłoszeń. do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowegu 2U vr 
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APEL О WSPOLPRACĘ 
Reprezentując p. Ministra Wyznań 

Religijnych i Oświecenia Publicznego 
na uroczystości ingresu J. E. Ks. Bi- 
skupa Śląskiego, wygłosił Dyrektor De 
partamentu Wyznań hr. Franciszek 
Potocki przemówienie, które dzięki po- 
ruszonym w niem momentom nie po- 
winno ujść uwagi myślącego społeczeń 
stwa polskiego. 

Wielkie zagadnienie, jakiem jest 
wszędzie, a więc i w Polsce, stosu- 
nek Kościoła i Państwa, było w latach 
ostatnich nietyle polem spokojnych 
rozważań, ile raczej tere nem  nieza- 
wsze sumiennej i niezawsze tylko do- 
bro sprawy na celu mającej agitacji. 

Wiele czynników i to bardzo ró- 
żnorodnych zainteresowanych było w 
tem, by do harmonijnej konsolidacji 
tego stosunku nie dopuścić, wytwarza 
jąc dla siebie tą droga pewne cenne 
„w walce politycznej atuty, Straszono 
jednych widmem „zwycięskiego _po- 
chodu rea kcji i klerykalizmu w Pol- 
sce“, wmawiano drugim, liczniejszym, 
bardziej jeszcze od pierwszych łatwo- 
wiernym, że rządy w Państwie dostały 
się w ręce ludzi, którzy za pierwsze 
swoje i najważniejsze zadanie uważają 
podstępna walkę z Kościołem. Przy- 
gotowywano umysły do jakiegoś uro- 
ionego „kulturkampiu”, który miał z 
dnia na dzień rozgorzeć w Polsce i wy 
magał dla wyjścia z niego zwycięsko 
stanięcia w szeregach jednego, tylko 
zdolnego stawić mu opór stronnictwa. 

Byliśmy, niestety, w ostatniej kam 
panji wyborczej świadkami tej nie 
przebierającej w środkach demagogji 
: nie spełnilibyśmy naszego obowiąz- 
ku publicystycznego, który wymaga 
uczciwości i prawdy, gdybyśmy usiło- 
wali zataić, że tej czysto politycznej, 
czysto partyjnej, ale ubranej w hasła 
katolickie agitacji, nie wszędzie oprzeć 
się potrafili przedstawiciele naszego 
duchowieństwa Karmieni niewybred- 
ną, jednostronną prasą pewnego obo- 

BEST ALERT "RAE RAPERA AEAECE 

MARSZAŁEK SZYMAŃSKI U PANA 
PREZYDENTA 

WARSZAWA. PAT. — We wtorek 
rano powrócił ze Spały do stolicy Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej i przyjał 
w dniu 2 b. m. o godz. 11.30 marszał- 
ka Senatu prof. Szymańskiego, który 
przybył do Zansku celem złożenia Pa- 
nu Prezydentowi wizyty pożegnalnej. 

Ż9 is ini ja a, 4 
* FAŁSZYWE POGŁOSKI 

WARSZAWA. PAT. — Wobec  ukazy- 
wania się w prasie notatek o tem, że nie- 
które zakłady pracy zredukowały dni pra- 
cy do 5 w ciągu tygodnia, zwiększając jed- 
nocześnie czas pracy pracowników na do- 
bę Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej 
komunikuje, że nikomu podobnego zezwole- 
nia na stałe przedłużanie czasu pracy w 
zwiazku z redukcją dni pracy nie udzielało 
i adzielić nie mogło, gdyż ustawa z dnia 
18 grudnia 1019 roku o czasie pracy prze- 
mysłu i handlu, nie pozwała na przedłuża- 
nie czasu pracy w szczególne dni wza- 
mian za skracanie lub pozostawianie wol- 
nemi od pracy innych dni tygodnia. 

PIERWSZA HUTA SZKLANA 

LAMP RADJOWYCH. 

WARSZAWA. PAT. W dniu 2 b. m. od- 
była się na terenach fabrycznych Polskich 
Zakładów Philipsa w Warszawie przy ul. 
Karolkowej, uroczystość poświęcenia pierw- 
szej w Polsce huty szklanej dla produkcji 
baloników do lamp oświetleniowych i ra- 
djowych. Na uroczystość tę przybyli p. p. 
ministrowie Kwiatkowski, Kuehn i Boerner, 
J Em. ks. kardynał  Kakowski, prezydent 
m. Warszawy Słomiński, pozatem inni przed 
stawiciele władz rządowych i komunalnych 
oraz zaproszeni ueście. 0 godz. 12 przybył 
Pan Prezydent Kzeczypospolitej w Boze 
niu domu wojskowego i cywilnego. Wcho- 
dzącego na salę Pana Prezydenta powitał 
Prezes zakładów p. Philips w  otoczeńia 
dyrektorów zakładów. Aktu poświęcenia hu 
ty dokona! ks. biskup polowy Gali, wygła- 
szając przytem okolicznościowe przemówie- 
nie Po przemówieniach dyrektorów zakł. 
Philipsa w imienin rządu polskiege prze- 
mawiał p. minister przemysłu i handlu 
Kwiatkowski, podkreślając  doniosłość dzi- 
siejszej uroczystości dla, rozwoju przemysł 
i nauki oraz składając dyrekcji zakładów 
życzenie pomyślnej i owocnej pracy. Z kolei 
obecni zaznajomili się z techniczną organi-. 
zacją. poczem Pan Prezydent wraz z człon- 
kami rządn i żaproszonymi goścmi zwie- 
dzał zabudowania gospodarcze. zaznajamia- 
jąc się z działaniem całego szeregu maszyn, 
służących do produkcji żarówek i lamp 
radjowych 

   

DO 

  

„POŚCIG ZA KRWAWYMI BANDY- 
TAMI 

BIAŁYSTOK. PAT. — W. uzupełnieniu 
wiadomości o krwawym napadzie bandyc- 
kim na szosie Kolno— Grajewo dowiaduje- 
my się, że pościg za bandytami, prowadzo- 
ny przy współudziałe niemieckiej policji kry 
minatnej na terenie Prus Wschodnich dopro- 
wadził do odszukania zwłok jednego z ban- 
dytów, rannego przez straż graniczną przy 
przekraczaniu granicy, a którego dobił jego 
towarzysz, chcąc mieć swobodę dalszej 
ucieczki. Ślady za drugim bandytą prowa- 
dzą do okolicznych lasów. Pościg trwa. 

zu wzięli za prawdę to, cobyło jedynie 
mamidłem wyborczem i w ogniu wal- 
ki, od której winni byli trzymać się 
zdaleka, wzięli w poszczególnych wy- 
padkach zbyt bezpośredni; zbyt dałe- 

"ko idący udział. 

W chwili obecnej roznamiętnienie 
wyborcze zaczyna już powoli wyga- 
sać; czas więc najwyższy, by efekt 
ustąpił miejsca spokojnemu rozumowa 
niu, a rzeczywistość odzyskała kształ- 
ty, które demagogiczna agitacja usiło- 
wała wykrzywić lub przesłonić. 

Wybory zostały przez Marszałka 
Piłsudskiego wygrane. Gdyby więc 
prawdą było, co głosili rzekomi opozy- 
cyjni zalanci, winnoby teraz właśnie 
stanąć przed Kościołem — jako zupeł- 
nie realne— to niebezpieczeństwo, któ 
iem tak głośno, tak szeroko straszono 
sumienia katolickie w Polsce. 

Autorytatywne, zarówno kategory= 
czne w treści, jak wymowne w formie 
przemówienia ks. wice - ministra Żon 
gołłowicza albo przemilczano, albo u- 
siłowano bagatelizować, jako zwykły 
manewr wyborczy, — i do końca je- 
szcze, do samego końca, wygrywano i 
szargano hasła katolickie na targowi- 
sku partyjnen,. g 

* 

Jakże się w istocie po zwycięstwie. 
Rządu zarysowuje jego stosunek do: 
Kościoła? 

Hr. Franciszek Potocki w zastęp. 
stwie i w imieniu. Ministra WR i OP 
bierze udział w ingresie ks. Bisku- 
pa Śląskiego. ! zabiera przy tej sposo- 
bności głos nietylko, by złożyć nowe- 
mu dostojnikowi Kościoła życzenia ,,0- 7 
wacnej pracy ku chwale Bożej i pożyt- 
kowi Państwa", ale na to, by w cha — 
rakterze urzędowym, w obliczu całej 
Polski podkreślić, jaką wagę  przy- 
wiązuje Rząd Rzeczypospolitej do 
współpracy Kościoła i Państwa: : 

„Dla sprostania olbrzymim zada- 
niom, które przed nami powstają, 
współpraca wszystkich aktywnych sił 
twórczych jest nietylko pożądana, lecz 
wprost nieodzowna. W pierwszej linji 
współpraca Koscioła— rzecznika praw 
moralnych i najwyższych potrzeb du- 
chowych —i Państwa — rzecznika 
postulatów zorganizowanego życia 
społeczności". 

A ponieważ dla-zgodnej współpra- 
cy w-wielkiem dziele, które te dwa 
suwerenne czynniki mają do spełnie- 
nia, niezbędne  iest zaufanie wzajem 

; ne, — o nie, jako przedstawiciel Pań- 
stwa, apeluje. 

Zaznaczywszy w ten nie pozosta- 
wiający żadnych wątpliwości sposób 
zasadnicze stanowisko Rządu, nie co- 
fa się hr. Potocki przed wyrażeniem 
ubolewania, że: 

„Niestety niezawsze i nie wszędzie 
odpowiadano władzom państwowym — 
wzajeninością za zaufanie, które one 
okazywały. Są smutne przykłady, że 
nie wszyscy chcieli nawet zrozumieć, 
że za zaufanie odpłąca się conajmniej 
lojalnościa postepowania. 

Następstwem takiego stanu rze- 
czy nie może być nic innego jak tylko 
Szkoda, szkoda obopólna dla obu za- 
interesowanych stron. Historja zaś po- 
ucza, że taka właśnie szkoda zawsze 
powstawała, ilekroć próbowano zapo- 
znawać jedną wspaniałą tradycję Ko- 
ścioła, a mianowicie jego zrozumienie 
dla rzeczywistych potrzeb Państwa”. 

Jedna z pierwszych potrzeb, jedno 
z głównych zadań Państwa polega na 
tem, co jest zarazem najwznioślejszą, 
najistotniejszą misją Kościoła: na 
tworzeniu pokoju przez  rozbrajanie 
nienawiści”. Państwo stoi przed ogro- 
mem problemów, „sięgających głębo- 
ko w sam rdzeń naszego życia”, przed 
splotem zawiłych zagadnień narodo- 
wościowych, socjalnych, wychowaw= 
czych i apeluje do tego czynnika, któ- 
ry jest odwiecznym wyrazicielem praw 
dy i miłości Chrystusowej, 0. pomoc 
i współpracę. 

_ Przemówienie hr. Potockiego win- 
no być w kraju usłyszane i zrozumia- 
ne, wykreśla ono bowiem stanowczo i 
tasno linję programową Rządu. 
„Linji tej nie zwi chnie ani demago- 

sja partyjnna, ani nieodpowiedzialne 
wybryki jednostek, ani nienawiść na- 
rodowościowa, która dotknęła, nie- 
stety, w tak jaskrawy sposób pewną 
część duchowieństwa grecko - kato- 
iickiego. Ale pragnąć trzeba, by żaden 
z tych czynników nie był w stanie wy- 
wrzeć swego destrukcyjnego wpływu 
na. to, co jest pragnieniem każdego 
prawdziwie katolickiego - sumienia i 
każdego myślącego kategorjami dobra 
„publicznego obywatela — na współ-' 
pracę Kościoła i Państwa. 

Woiciech Rostworowski.



ECHA KRAJOW 
PROZOROKI 

(p. Dziśnieński) 

Nareszcie dzięki Bogu jesteśmy w okre- 
się powyborczym. Ani człowiek się  obej- 
rzał, a tu już przeszły wybory i do Sejmu i 
do Senatu, a tak cicho, spokojnie, że aż się 
wierzyć nie chce. 

Widocznie nadojadły każdemu te kłót- 
nie i zjadania partyjne, bo znacznie większa 
część obywateli w całym kraju głosowała 
za Blok Bezpartyjny. Jeśli zaś chodzi o Dzi 
sieńszczyznę, a zwłaszcza o okolicę prozo- 
rocką, o której mam zamiar niżej w dalszym 
ciągu opisać, to prawie wszyscy bez wyjąt 
ku, czy to wieśniak, czy rzemieślnik, ziemia- 
nin, czy „urzędnik oddali swe głosy na listę 
BE; oddając swe losy kraju w 
ręce Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

Mój uroczy, choć zapadły i zarzucony 
kącik Dzisieńszczyzny, słabo się interesuje 
polityką, nawet jej nie lubi, ałe gdy chodzi 
о rzeczy ważne, to potrafi poprostu instyn- 
ktownie wyczuć i wybrać najlepsze i w re- 
zultacie wychodzi to, jakgdyby każdy z 
mieszkańców tego zakątka był najmadrzej- 
szym politykiem. Nieraz prosta chłopska lo- 
gika jest lepszą od rozmaitych wykrętów 
dyplomatycznych, cd bezsensownych agita- 
cyjnych afiszów w rodzaju: „a Połak szcze 
ty da głos na 4" i t. p. Lekkie słowa nie są 
argumentem przekonywującym i moja oko- 
iica wolała pójść na stronę, mającą za so- 
bą czyny. R. 

Może tu brała górę poprostu logika 
chłopska, jeśli chodzi o wieśniaków, to ci 
„rawet i podczas kłótni ze sobą nie lubią mio 
tać obelzywemi słowy, lecz rwą się do czy 
nu, do bardziej „ważkich* argumentów, jak 
drąg lub jakieś inne, bardziej przekonywują 
ce narzędzie. Zawsze oni wolą „czyny”, 
w tym kierunku. Ot, zdali wszystko na 
laske bożą. ' : 

Z wieikim trudem udało się przy czyn- 
nym i energicznym udziale dwóch —trzech 
ziemian założyć „Spółdzielnię mleczarska* 
w maj. Sanniki, tuż niedaleko od Prozorok. 
Ziemiaństwo jednak, szłachta folwarczna i 
zaściankowa nie chcą zapisywać się na 
członków tej spółdzielni, bojąc się wydat- 
ków. I nadal w sposób domowy wyrabia- 
ja masło i sery i sprzedają za bezcen na ryn 
ku prozorockim przekupkom, które przyjeż- 
dżają aż z Wilna. Podróż im świetnie się 
cpłaca. Nie pamiętam, by one płaciły kiedy 
więcej niz trzy złote za kilo niasła, siedem- 
dziesiąt lub osiemdziesiąt groszy za dzic- 
siątek jaj 1 jeden złoty za duży, duży ser. 
Naprawdę nieraz aż litość bierze, gdy patrzy 
człowiek na taki obrazek. 

W życiu codziennem panuje tu wielki 
zastój i monotonja, a zwłaszcza teraz, pod- 
czas nudnej, brzydkiej jesieni. Wieśniak ani 
gazet, ani książek nie czyta, wałęsa się ca- 
ły dzień z braku zajęć od sąsiada do sąsia-. 
da, paląc machorkę, plując i poziewając co 
chwila. Teraz na niego nastaje błogi czas 
wypoczynku po znojnej i mozolnej pracy w 
polu. Teiaz zostało mu jeszcze wymłócić 
tylko zboże i drzewa przywieźć, ale na to 
ma dużo czasu, bo całą, zimę. 

Młodzież, jak zawsze energiczniejsza od 
starszych, woli wykorzystać ten swobodny 
czas po swojemu. Zgromadza się w każdą 
sobotę do obszernej izby i urządza tak zwa 
ry „wieczorynkę” (zabawę taneczną). 

Każda niemal taka „wieczorynka“ kon- 
czy się kłótnią, bijatyką, strzelaniem z tak 
"zwanych „odrezanek“ (odrezanka jest to 
broń palna zrobiona z karabinu, na którą 
nie trzeba mieć pozwolenia i można strzelać 
bezkarnie, bo to faktycznie nie jest ani 
karabin, ani fuzja, ani nawet pistolet — i 
posiadaczy tego rodzaju broni u nas nikt 
nie ściga). 

Gdy chodzi o ziemiaństwo, to cóż o 
mem powiedzieć? $pią cicho, spokojnie, na- 
izekając na ciężkie czasy, żałąc się jeden 
przed drugim na swą biedę i z żalu popi- 
jaiac „wyborowa“ po wyborach. 

Zapclują wreszcie trochę na szaraków, 
pomówią o wilkach i znów rozejdą się każ- 
dy do swego dworu, gdzie go napewno cze 
kają nakazy płatnicze, a to — co nie daj 
Panie Boże! — i sam sekwestrator. 

Czy są jakieś organizacje, kółka, czy 
myślą ziemianie o jakiejś samopomocy, by 
wvbrnąć z tych ciężkich warunków? 

Nie! Żadnej organizacji, żadnej dyskusji 
na ten teinat, słowem —- żadnego wysiłku 
niż próżne „frazesy'! Ale o tem dosyć. Mi- 
nęły czasy najbardziej ożywionej polityki, 
więc wróćmy znów do spokojnego, codzien- 
nego trybu życia. ; 

Na rynku, zapchanym podwodami i lu- 
dźmi, w oryczce  zaprzężonej w parę ład 
nych kasztanów, lub gniadych koni, siedzi 
ziemianka z młodziutką  adjutantką i fur- 
manem i sprzedaje masło i sery. Podcho- 
dzą do nich kolejno przekupkikażda uszczyp 
nie kawałek masła, biorąc palcami, przed 
tei wytartemi o zaszmalcowany fartuch, i 
niesie swą zdobycz do ust... probując, sma- 
kuje, kręci głową, wreszcie pluje i we włas 
nym interesie poczyna ganić: — kwaśne, 
rieświeże, paniusia, dalibóg więcej nie dam 
jak dwa złoty za kito. I ta „paniusia po 
całodziennem niemal siedzeniu ra, wozie od- 
daje wreszcie swe „wyroby domowe”, 
masło — kiło za dwa i pół złotych, sery — 

  

po złotówce sztuka, liczy pieniądze, chowa 
uwraca do domu. Stąd      

  

SWŁ I każe odsyłać, jesłi mozna 

   
    

  

spytač....l? Tam, nieodrz 
mój panie, pi a codziennie pt 
mleko wypła yny, —- koszta czło: 
kowskie 1 t d. sztą mleczarnia tn jest 
„spółka, a spółka to wiadomo do czego 
doprowadzi. Dopóty dobrze, dopó! 
sie nie zbierze się sporo pienięd 
dy.. szkoda gadać, każdy wie э 

Westchnies 

         

    

    

    
      

  

t což na takie dictum! z tyl- 
ko razem z iniusią* na te ciężkie ze- 
wszech stron sy, zerkniesz ukradkiem na 
posiniały od ina nos hożej : młodej ad- 
futantki, któ 7 zaczyna się „zaprawiač“ 
do tego ci obowiązku „gospodyni 
domu" i odef pełen smutku i myslisź 
pocichu dalej. 

A na rynku pełno zboza wszelkiego ga 
tunku, masła, scrów, jaj, mięsa, krów, cie- 
ląt, świń i ki szystko tak tanio, że 
aż człowiek się , czemu to nikt nic nie 
kupuje, łapie się własną kieszeń, jakgdy- 
by sam wszystko to chciał odkupić i rap- 

iem się przekona sam, że nie ma pieniędzy. 

I to się nazyw gospodarczy, czy 
li połozenie bez 
lecz © Prozorokach jeszcze nie s 

Szach-Matt. 

KOBYLNIK 
— Dożynki na Wiłenszczyźnie. Pielęgnu- 

jąc tradycje. staropolskich zwyczajów, Ko- 
ło Gospodyń Wiejskich w Kobylniku urzą- 
dziło w dniu 28 listopada „Dożynki*. Uro- 
czystość udała się wspaniale. Pogoda w 
tym dniu (wyjątkowa) i ciekawość ściąg- 
nęły ludność okoliczną. Już od rana groma- 
dziły się tłumy koło lokalu gminnego, w 
którym gospodynie przygotowały  biesiadę 
dożynkową. Około godziny ll-ej  przybylė 
goście z wil. T-wa Org. i Kółek Rolniczych 
i z Postaw z p. starostą ANiedžwieckim na 
czele. Po nabożeństwie, odprawionem przez 
miejscowego proboszcza w kościele, uformo 
wał się pochód, Gospodynie w strojach lu 
dowych, śpiewając miejscowe piosenki ludo 
we, niosły piękny wianek, upleciony z róż- 
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norakich zbóż, uprawianych na Wileńszczyź * 
nie, by złożyć go gospodarzowi powiatu. 
Po odbytej ceremonji wręczania  wianka, 
p. starosta zaprosił gości na obiąd, wydany 
przez Koło Gospodyń. Przeszło 100 osób 
zasiadło do suto przygotowanego stołu, 
gdzie wśród serdecznego nastroju przemó- 
wił prezes miejscowego Kółka Rolniczego, 
p Robaszewski Wacław, witając pana sta- 
rostę i przedstawicieli Wil. i Urk. Tow. Org. 
i. Kółek Rolniczych i zgromadzonych goś- 
ci: 

Pan starosta w swem przemówieniu za- 
pewniał jaknajdalej idące poparcie samorzą 
du dla tak pożytecznej organizacji, jak Ko- 
ło Gospodyń Wiejskich w Kobylniku i wzno 
sząc toast, życzył,  jaknajpomyślniejszego 
rozwoju Koła. Następnie prezes Okr. T-wa 
Org. i Kółek Rolniczych i p. dr. Kurkowski, 
w treściwych a mocnych słowach przedsta 
wił obrazowo znaczenie dobrej gospodyni 
dla dobrobytu rodziny, i doniosłość pracy, 
zmierzającej do uświadomienia obywatel- 
skiego kobiety wiejskiej, wznosząc toast za 
zdrowie p. ”Robaszewskiej Józefy, prezeski 
Koła Gospodyń, które jest benjaminkiem w 
powiecie  Postawskim. Wiceprezes = Wil. 
T-wa Org. Kółek Rolniczych p. Trzeciak Jó 
zef senator, wyraził radość z intensywnej 
pracy gospodyń wiejskich, nadmieniając, że 
nawet kryzys gospodarczy nie może być 
skutecznie zwalczany, gdyby płody rolne 
były spieniężane w stanie przerobionym i 
zdatnym do użytku szły na rynek. Prezes- 
ka Koła, dziękując za przybycie na uroczy- 
stość gości i zainteresowanie Kołem, władz 
samorządowych, złożyła życzenia w imieniu 
Koła prezesowi miejscowego Kołka  Rolni- 
czego, jako solenizantowi przypadających 
imienin w tym dniu — życząc „owocnej 
współpracy Kółka Rolniczego z Kołem Gos- 
podyń Wiejskich. Po obiedzie udano się do 
wspólnej fotografji przed gankiem, upiększo 
nym zielenią i godłem rolnictwa — kosą i 
grabiami. Poczem odbyło się przedstawienie 
Żespół Koła pod reżyserją organisty p. Bro 
nisława Korowackiego — patrona  Stowa- 
rzyszenia Młodzieży Polskiej w Kobylniku 
odegrał sztuczkę: „Żytnie żniwa na Wileń- 
szczyžnie“. Ten istny obrazek z życia gospo 
darza wiejskiego wypadł wspaniale ku zado 
woleniu wszystkich gości. Na tem miejscu 
p. crganiście za bezinteresowną pomoc w 
zorganizowaniu przedstawienia ze strony Ko 
ła Gospodyń należy się najgłębsza wdzięcz 
ność! 

  

    

Ponad wszystko należy wyróżnić  wie- 
czornicę. W pięknie udekorowanej šali, 
gdzie gospodynie nie zapomniały nawet 
lampy przystroić w abażury z kłosów, hucz 
na zabawa, przeciągnęła się do rana. Na- 
leży nadmienić, że takich wieczornic Kobyl- 
nik nigdy przedtem nie oglądał, a i niepręd 
ko oglądać będzie. Tu jakby z zalecenia 
obecnego kierunku demokratycznego władz 
rządowych, razem wszystkie klasy społecz 
ne przesuwały się w jednym łańcuchu ma- 
zurka polskiego, było widać i ziemianina, i 

/ 

   

  

SOK OW 

Od dłuższego czasu prowadzono w .prasie sowieckiej w Mińsku zaciekłą kam- 

panję przeciwko ruchowi narodowemu pewnego odłamu Białorusinów. Ta akcja pra- 

sowa była niewątpliwie przygotowaniem: gruntu do ostatecznego zadania ciosu wszeł- 

kim narodowo-niepodległościowym aspiracjom białoruskim. Grunt ten był potrzebny gotowawczej do 0 : 
w obawie na wrażenie jakie wywołałotv aresztowanie najwybitniejszych działaczy rozbrojeniowej przyniósł kilka 
białoruskich bez uprzedzenia, w całym kraju, — Obecnie nadeszły sensacyjne wiado. nych  decyzyj, 

ROZBROJENIOWEJ 
Trzeci tydzień prac komisji przy- 

ogólnej konferencji 
waż- 

tyczących się spraw 
mości o aresztowaniu czołowych działaczy białoruskich, jak: Ćwikiewicz, Łastowski, morskich. Jak wiadomo, wielkie mo- 

Smolicz, Kraskowski, Lesik i cały szereg innych. 

Areszty te są niezwykle doniostym wypadkiem politycznym, przekreślają bo. sobą najważniejsze trudności w spra- 
wiem definitywnie i narzupełniej wyraźnie fikcje, już nietylko „niepodległości”, w któ. wie metod rozbrojenia morskiego dzię 

rą i tak nikt nie wierzył, Białorusi, ale samą „białoruskość'* tej Białorusi oznaczoną, ki porozumieniu anglo - francuskiemu, 
urzędowemi cyirami B.S.S.R., pozostajacą pod autokratycznemi rządami Moskwy. — 

carstwa morskie usunęły pomiędzy 

anglo - amerykańskiemu oraz zawar- 
Narazie nie mamy szczegółowych inforniacyj co do charakieru całej afery. Być może, temu ostatnio paktowi londyńskiemu. 
iż rząd sowiecki zechce inscenizować jakiś kolejny, kontrrewolucyjny proces białoru. Dlatego też główny problem morski 
ski w Mińsku, być też może, iż w rzeczywistości istniał jakiś tajny związek białoru- podczas obecnych narad komisji przy 

ski,. skupiający największych działaczy białoruskich, którego celem było 
rewolucji i zrzuceńia jarzma sowiecko-moskiewskiego. Przypuszczać 

mamy do czynienia z jakąś skoordynowaną akcją 

wywołanie 
też można, iż 

antyrzadową w  Sowietach i że 

gotowawczej polegał na rozciągnięciu 
zasad układu waszyngtońskiego i lon- 
dyńskiego na mniejsze państwa mor- 

ostatnie areszty posiadają jakiś związek z poprzedniemi aresztami w głębi Rosji, jak- Skie, które przedewszystkiem stanęły 
kolwiek ta ostatnia hipoteza wydaje się być maniej prawdopodobną. 

Wczoraj otrzymaliśmy z Mińska wiadomość, 

przez G.P.U. przedstawicieli inteligencji białoruskiej, „Zwiezda” inscenizuje „oburzenie tonażem morskim, który zostanie 
że w związku z aresztowaniem 

w obronie t. zw. zasady transferu, czy- 
li prawa swobodnego dysponowania 

im 
i gniew ludu". „Wybuch gniewu i oburzenia proletarjatu B.S.S.R. przeciwko wykrytej przyznany na ogólnej konferencji roz- 
przez organy G.P.U. kontrrewolucyjnej narodowo-demokratycznej 

ukarać czarną zgraję byłych białych ministrów, 

grupy”, „Surowo 

oficerów. urzędników i burżuazyj- 
uych inteligentów*, „W odpowiedzi na akcję narodowó-demokratycznej agentury in- 

terwencji, będziemy wałczyć ze zdwojoną energją o pieciolatkę“... oto główne tytuły sadniczą deklarację, stwierdzającą, że 
kilkuszpaltowych artykułów, uchwał i rezolucyj, rzekomo jednomyślnie uchwalonych Polska, po przywróceniu jej wolnego 

przez wiece robotnicze. - 

brojeniowej. ь 

Delegat Polski generał Kasprzycki 
na wstępie obrad morskich złożył za- 

dostępu do morza, będącym istotnym 
Na szczególną uwagę zasługuje rezolucja białoruskiej — proletarjackiej asocjacji elementem jej niepodległości, uczyni 

pisarzy, podpisana przez (dwudziestu kilku mało znanych pisarzy-i poetów. Rezolucja wszystko, by dostęp ten zabezpieczyć 

domaga się jaknajsurowszej kary dla tych, którzy dostawszy się do instytacyj sowiec- nrzez budowę obronnej floty wojennej, 

kich, starali się wpływać na ideowe kształtowanie się mas młodzieży. Na zakończenie i | 

rezolucja gratuluje G.P.U. sukcesu i wzywa do odznaczenia funkcjotarjuszy czrezwy- morskich Polska niczego nie odziedzi- 

czajki orderem Lenina. 

ALARMUJĄCE WIEŚCI Z NAD GRANICY SOW. 
„RYGA. PAT. — Jak opowiadają kolejarze przybyli z nad granicy sowieckiej ni 

stacji granicznej Bigosowo, panuje wielkie zaniepokojenie i podniecenie. Przybyli stam- 
tąd widzieć mieli wielu rannych żołnierzy armji czerwonej. — W dniu 2 b. m. do Rygi 
nie przybył ani jeden wagon towarowy z Rosji sowieckiej. 
  

Po dokonanej 
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Ambulatorjum Kliniki ?'z 

UWAGA!!! 

przebudowie sal operacyjnych 

KLINIKA CHIRURGICZNA 
UNIWERSYTETU STEFANA BATOREGO 

wznawia przyjęcia chorych w dn. 4 grudnia b. r. 
yjmować będ: 
w dnie powszednie od godz. 10-12. 

Porady ambulatoryjne w Klinice udzielane są bezpłatnie. 
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 Mynrzefać przetówiąteczna 
RESZTFK JEDWABI, WEŁEN, POŃCZOCH, 

BIELIZNY DAMSKIEJ i MĘSKIEJ 

JózeF KŁODECKi 
. ZAMKOWA 17 (obok Kościoła Św. Jana) Tel. 928. 
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nauczyciela, i urzędnika 
gospodarza wiejskiego, i posterunkowego 
policji. pomimo to, takiej harmonji i weso- 
łego nastroju nigdy przedtem nie było na 
kobylnickich wieczornicach. 

Zasługuje jeszcze na uwagę  „bufet“, 
zorganizowany: Siłami gospodyń, gdzie moż- 
na było wyborne a tanio nabywać зтаКо- 
łyki różnego rodzaju, przygotowane mrów- 
czym wysiłkiem gospodyń. Przeto z praw- 
dziwą przyjemnością należy stwierdzić, że 
ta placówka kulturalno - oświatowa, jaką 
jest Koło Gospodyń Wiejskich w Kobylni- 
ku, spełnia swoje zadania znakomicie, pod- 
nosząc zapał do pożytecznej pracy swych 
członkiń, a umiejętnem współżyciem z inne- 
mi organizacjami, istniejącemi na terenie, 
jedna sobie sympatję i uznanie w swojej 
okolicy, jak i u odnośnych władz. 

Z; 

DUBROWO 
(pow. Mołodeczański) 

— Święto niepodległości. We wsi koś- 
cieliej Dubrewo, połeżonej nad samą grani- 
cą Z. S. S. R., święto niepodległości Pań- 
stwa Polskiego w dniu 11 listopada r. b. 
zostało uświęcone przez miejscowe  spole- 
czeństwo nadzwyczaj uroczyście. < 

Po uroczystem nabożeństwie w miejsco 
wym kościele  parafjalnym,  odprawionem 
przez rob. ks. Wł. Woronowicza sformował 
się przed kościołem okazaiy pochód, na cze 
je którego stanęia młodzież szkolna, dalej 
organizacje społeczne, kompanja honorowa 

państwowego, i 

* prelegent streścił 

KOP-u i liczne rzesze ludności. Pochód po- 
dążył do grobu Nieznanego Żołnierza, gdzie 
zostały wygłoszone płomienne, nacechowa- 
ne patrjotyzmem przemówienia przez kierow 
nika szkoły powszechnej w Dubrowie p. St. 
Włodarczyka i wójta gminy Rakowskiej —, 
p. Witolda Ejsmonta. 

Po entuzjastycznych okrzykach na cześć 
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej, Pa 
na Prezydenta Ignacego Mościckiego oraz 
Marszałka Józefa Piłsudskiego, zostały zło- 
żone na grobie Nieznanego Żołnierza liczne 
wieńce w dowód hołdu wskrzesicielom Pol- 
ski Niepodległej. 

Wieczorem 0 godz. 19-tej w gościnnym 
domu p. WI. Skorobohatego odbyła się aka 
demja pod protektoratem miejscowego Ko- 
ła Rady Opiekuńczej Kresowej. 

Akademię poprzedził odczyt, wygło- 
szony przez p. Witolda Ejsmonta, w którem 

przeżycia narodu polskie 
go aż do wskrzeszenia państwa, kończąc 
okrzykieni: „Pierwszy Marszałek Polski Jó- 
zef Piłsudski niech żyje!!!*, który to okrzyk 
licznie zebrani entuzjastycznie trzykrotni> 
powtórzyli, poczem odśpiewano: „leszcz: 
Poiska nie zginęła”*. 

Po odczycie nastąpiły popisy sekcyj te- 
atralnych Rady Opiekuńczej Kresowej i S. 
М. P., które odegrały obrazek dramatyczny 
w jednym akcie p. t. „Szaleńcy” i komedję 
w jednym akcie p .t., „Albo niebo, albo piek 
ło'*, zaś na zakończenie odbyła się zabawa 
taneczna, która w miłym nastroju i zgodnej 
narmonii przeciągnęła się aż do białego 

dnia. z, 5. 

  

tembardziej, że w dziedzinie zbrojeń 

czyła po wojnie światowej. 

Po dłuższych dyskusjach teza 
mniejszych państw morskich (Szwe- 
cji, Norwegji, Hiszpanii, Polski, Ho- 
landii, Rumunji, lugosławji, Grecji), 
żądająca swobodnego dysponowania 
przyznanym im tonażem, zwycięży- 

  

  

STO LAT TEMU 
Rada Administracyjna — jak podaje pra- 

sa warszawska z dnia $ grudnia — czyniąc 

zadość życzeniu plkiego księcia, wyslaia 

do Wierzbua delegację i o tem poinformo- 

wała społeczeństwo drogą ogłoszeń na mu- 

rach. Wielki Książę przyjął delegację rządu 

polskiego w swej kwaterze, mieszczącej się 

w Wierzbnie w lichej karczmie. Bogata w 
dramatyczne niomenty rozmowa na temat 

wytuchu powstania, możność jego zażegna 

nia oraz załagodzenia następstw, toczyła się 

iniędzy wielkim księciem i jego żoną księż 

uą Łowicką z jednej, a giównie Łubeckim 

1 Lelewelėm z drugiej strony. W wyniku u- 
jożono szereg deklaracyj, stwierdzających, 

że w. książę nie  zamierzai rozprawiać 

się orężnie z Warszawą 

że wyjedna amnestję u cesarza, że znane 

mu są życzenia narodu polskiego pod wzgłę 
dem zjednoczenia wszystkich ziem peiskich, 

pozostających pod zaboren! rosyjskim 2е 

korpus litewski nie przekroczy granic Kró- 

iestwa Polskiego i t.d. 

Kiedy delegacja z Wierzbna wróciia „de 

Warszawy i przedstawiła Radzie Adniinistra 

  

* cyjneį ustalone z w. księciem deklaracje, to 

równocześnie zjawiła się tan. delegacja klu 
bu patrjotycznegu, który na dopiero co dd- 
bytem w salach redutowycn zebraniu uchwa 
ił szereg rezolucyvj pozostających w zupei- 

nej sprzeczności z deklaracjami wierzbniań- 

skiem. Rezolucje te domagają się zaniecha- 

nia jakichkolwiek układów z w. księciem 
podjęcia organizacji powstania na prowinej- 

potępienia tych dowódców polskich  puł- 

ków którzy dotąd nie przystąpili do powsta 

nia 1 t.p. 

Rząd znalazł się tedy w. połozeniu, któ- 

ie go zniewoliło do wyboru jednej lub dru- _ 
giej drog. A to tem bardziej, ponieważ 
zwłaszcza pod wpływem agitacji Klubu Pa- 

trjotycznego pojawiało się coraz więcej о- 
dezw, z których jedną domagała się „odda- 

lenia wszystkich ministrów jako tych, któ- 

rzy zdradzili 1 znieważyli naród 1 konsty- 

tucję“. #' į 

Samo powstanie nie postępowało jednak 
naprzód i trwało nadal w zupełnej bezczyn- 
ności. 

  

ła: Przyjęto mianowicie trzy reguły t. 
zw. transferu, z którego najważniej- 
sza głosi, że transfer jest odwrotnie 
proporcjonalny do tonażu, czyli, im 
mniejsza flota, tem większa swoboda 
dysponowania tenażem, stosownie do 
interesów obronnych danego pań- 
stwa. Ponadte wyodrębnienie dia 
Szwecji t. zw. garde-cotes (czyli ma 
łych okrętów, zaopatrzonych w dzia- 
ła wszelkiego kalibru) i kategorji okrę 
tów linjowych, które mogą ulec re- 
dukcji, stanowi okolicznóść, którą z 
punktu widzenia Polski pznać należy 
za pomyślną gdyż Polska będzie musia 
ła z czasem przy rozbudowie swej 
floty przystąpić do budowy mniej- 
szych okrętów, zaopatrzonych dla 
celów obrony wybrzeża w działa wiel 
kiego kalibru. 

Druga uchwała, zasługująca na 
omówienie, dotyczy jawności zbro- 
jeń. Komisja przyjęła w tej kwestji 
ważny wniosek polski, żądający, aże 
by sposób publikowania stanów liczeb 
nych uniemożliwiał jakiekolwiek nie- 
ścisłości. Konwencja opiera się bo- 
wiem na { żw. zasadzie przeciętnych 
dziennych danych liczbowych, mają- 
cych ilustrować zarówno efektywne 
siły zbrojne jak i wydatki na zbroje- 
nia. W państwach takich, jak Rosja, 
która posiada specjalne systemy służ- 
by wojskowej (np. formacje  terytor- 
jalne etc.), przeciętne dzienne dane 
liczbowe mogłyby nie odźwierciad- 
lać istotnego stanu rzeczy. Przyjęcie 
wniosku polskiego uniemożliwi jakie- 
kolwiek zatajenie efektywnych sił 
zbrojnych, gdyż publikowane dzienne 
dane liczbowe będą odžwierciadlač 
jednakowo wiernie rzeczywiste siły 
zbrojne zarówno w państwach o sy- 
stemie normalnym, jak i w państwach 
o różnych systemach specjalnych. 
Oczywiście delegat Rosji p. Litwinow 
za wnioskiem polskim nie głosował. 

WYPADEK 
w DOMOSŁAWICACH 

„ Domosławice i okolica były tym wypad- 
kiem wstrząśnięte. Nietylko okolica — echo 
tego strasznego wypadku poszło po całym 
kraju. Gospodarz, szanowany i porządny czto 
wiek zabił kupca z małego miasteczka w są 
siedztwie. Zabił przez zemstę, w szale rozpa 
szy, za str acony dorobek całego życia. 

„A bylo tak. Wiedziano w okolicy, że miał 
pieniądze i to grube. Kiedyś przyszedł do 
niego ten kupiec i zaproponował duży pro 
cent za pożyczenie mu pieniędzy na rok. 
Weksle chciał podpisać. Nadzieja dużego zy 
sku skusiła gospodarza. Pieniądze dał, pro- 
cent za pół roku zgóry dostał, weksle 
schował do kuferka. Do roku było dobrze. 
Procenta kupiec płacił uczciwie. Ale prosił 
o pozostawienie mu gotówki jeszcze na rok. 
Tymczasem do rnasteczka przyjechał emi- 
grant z Ameryki Otworzył podobny sklep, 
towar miał lepszy, taniej sprzedawał i 
zarznął materjalnie starego kupca 

Ogłosili mu upadłość. Okazało się, że 
długów miał wiele, wszyscy wyciągnęli rę 

"ce po spłatę, a płacić nie było z czego. 

Nasz gospodarz biegał, prosił, groził -— 
nic nie pomagało. Aż raz po rozmowie z 
kupcem zabił go z dubeltówki. 

Stracone życie dawniejsze szanowanego 
gospodarza i stracony majątek dla rodziny. 

Jest to nauka dla wszystkich, żeby nie 
'akomić się na niepewne a duże zyski. 

Okienko PKO jest na poczcie w każdem 
rajmniejszem iniasteczku i daje wszystkim 
swoim  klienton: pełną gwarancję  bezpie- 
czeństwa wkładów. płaci solidny procent, 
zwalnia wkłady od podatków i ochrania je 
tajemnicą. 
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z SENSACYJNE ARESZTY na BIAŁORUSI SOW. Udział Polski w przygotowawczej komisji | 
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TWOJE DZIECI UCZĄ › 
W OJCZYSTYM JĘZYKU. CZ 
POMYŚLAŁ O TRAGEDJI MA- 
TEK, KTÓRYM OBCA SZKOŁA 
WYKRADA DUSZĘ DZIECKAM 

Złóż grosz na „Fundusz Polskiegę 
Szkolnictwa zagranicą”, na konte 
P. K. O. 21895, Komitetu Obcho- 
du 25-lecia Walki o Szkołę Polską. 
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Powstanie listopadowe w Warszawiance 
Istotną cechą starości nie jest me- 

tryka, ale niewiara. Warszawianka 
Wyspiańskiego jest jej tragedją. W 
małej staroświeckiej bawialni, w któ- 
rej nic jeszcze nie zmieniło się od cza- 
sów |епу dwie miłe panienki bawią 
kilku b. grzecznych oficerów Tylko su 
kienki panienek są modne i przypomi- 
naja Święte Przymierze. Reszta małe- 
go światka żyje jeszcze całkowicie 
Epoką Napoleońską. W starannie 
ukrywanym niepokoju przedbitewnym 
sto: przed nami zaklęta w popiersiu 
Napoleona umarta legenda, 
wyższych oficerów człowiek skończo- 
ny, cały wepchnięty w przeszłość, 
człowiek symboi własnej młodości. 

Epopeja Napoleońska tak żywa, tak 
aktualna tutaj, jest bezpowrotnie skoń- 
czona na szerokim świecie. Popiersie 
vzuipatora i tyrana, czczone tylko w 
polskich bawialniach, jest poza niemi 
skazanym na powszechne wygnanie— 
symboiem Rewolucji. Pod nawierzch- 
nią z dymków rewolucyjnych, z poetyc 
kich protestów i romantycznych spis- 
sków Europa rozpoczyna swoją pieśń 
żelaza i węgla. Rewolucja techniki, 
kolej żelazna okupuje świat Neyów i 
Muratów. Nawet Ojczyzną Szopena, 
Mickiewicza, Mochnackiego, Łukasiń- 
sziego i Szkoły Podchorążych rządzi 
człowiek nowej Europy Książę Drucki- 
Lubecki. ! 

„Až oto na malym romantycznym 
skrawku ziemi, na którym wznosi się 

a wśród, 

gmech szkoły wojskowej — wybucha 
protest przeciwko realiom i próba 
wskrzeszenia epoki'umarłej. Polska Na 
połeońska pówraca ze swojej wyspy 
Elby. I mały staroświecki salonik roz 

  

  

   
pada się na starość i mlod 
Młodość chce się bić — Мюдо: 
wierzy ,w zwycięstwo, czy też 
udaje, że wierzy. Wiara w zwycięstwo 
jest jej zawodem od tylu tysięcy lar 
ile wiosen liczy sobie pani wojenka. 
1 niesłusznie Chłopicki zarzuca im 
„umiłowanie zgonu”. Oni chcą zwy- 
ciężyć, a jeszcze więcej chcą żyć, ale 
w salonie są młode panny i taka 
igraszka słowna ze śmiercią należy do 
obowiązku ich męskości. jedynym 
człowiekiem który nosi w sobie śmierć 
jest właśnie ten, który wypowiada sło- 
wa: 

rucznikiem artylerji i dochował ją aż 
do zgonu. A jednak czuje paniczny 
strach przed łyczkiem i wynajętymi 
przez niego prusakami i kozakami. 

Porucznik artylerji podbija swo- 
ja właściwą ojczyznę, na czele ober- 
wanych i bosych cudzoziemców 
spragnionych iftalskiegąo wina i dziew- 
cząt — londyński łyczek mówi „to 
nic“! 

Porucznik artylerji robi zamach 
stanu, zdobywa Egipt, przebywa Ren, 
zabiera Wiedeń koronuje się, kupczyk 
mówi: „to nic*! Porucznik artylerji w 
roli cesarza podbija resztki niedojarz- 
mionvch przez Rzym plemion teutoń- 

i Moskwę, 
łyczek mówi swoje: to nic! Porucznik 
artylerji wraca z Moskwy i wtedy do- 
piero kupczyk pozwala*sobie na dwa 
słowa więcej: „mówiłem że tak bę- 

skich, zdobywa Madiyt 

dzie”! 
Dyktatór jest człowiekiem Europy 

„Otóż to, otóż to: zgon! 
wtedy, gdy trzeba, 
żeby Mars w pełnej 
zbroi gnał przez pola. 

Tu jest ukryty miazm rozstroju i roz 
kładu w malowniczości „zgonu. 

Młodzież widziała tylko świetną 
gospodarkę Lubeckiego i jeszcze do- 
skonalszą organizację małej armji Kró 
iestwa Polskiego. Dyktator Chłopicki 
widział w ich latach pojedynek cudne- 
go Włocha o twarzy półboga z pła- 

w najpiękniejsze tego słowa znacze- 
niu. Na wzór małomównego angielskie 
go łyczka, pragnie „powiązać języki, 
dopiero rekrutować". I nie spostrzega 
nawet jak małoważną rzeczą jest 
wszystko wobec wiary. On sam prze- 
cież „jest źródłem klęski, on sam w 
swojem rozdwojeniu duchowem! Sam 
przecież jest złożony z 2-ch połów: 
z teraźniejszości w którą nie wierzy i 
z przeszłości, która jest klęską. 

Dyktator Powstania Listopadowe- 
skim, wstr ętnym  łyczkiem angiel- go jest jednym z najlepszych uczniów 
skim, siedzącym na beczce złota. porucznika artylerji. Pił dzięki niemu 
Chłopicki poprzysiągł miłość  pėtbo- za młodu miłość cielesną, wino i słoń 
gom, jeszcze wówczas kiedy był po- ce w krajach winogron i róż, troche 

1 

pokrwawionych, ałe zawsze jeszcze 
boskich. Upijał się też zapewne jego 
bajeczną karjerą — najmocniejszem z 
win Południa! Dyktator zna technike 
zwycięstw , czuje w swoich żyłach e- 
nergję „tamtych wielkich czasów”. 
Ale Chłopicki jest przecież jednocześ 
nie człowiekiem1 klęski, sprzymierzeń- 

cem przegranej. W duszy jego żyje 
nie tylko Jena, Smoleńsk i Saragossa, 
ale i Berezyna, Lipsk, Waterloo. A to 
wszystko działo się w czasach, kiedy 
na Świat rusko - germański szła cała 
furja Romanów, a dziś?... 

„dziś Francja piosnkę nam przysy- 
ła, harmonją dźwięków wyrazy kra- 
szone% idźcie sami w drogę! 

* = * 

W czasach swojej burzliwej mło- 
dości kandydat na polskiego Napoleo- 
na nie napotka: swojej Józefiny. Może 
właśnie dla tego jego żywot księżyca 
Napoleonjady nie stał się nigdy słoń- 
cem. Aż oto na schyłku zwycięstwa 
klęsk i sławy, kiedy już srebrzyste e- 
polety siwych włosów opadły mu na 
Skronie, kiedy iuż myśli tylko o jed- 
"em, jakby ukryć swoje jasnowidzenie 
k'eski przed otoczeniem — jak na 
ironję spotyka to, o czem marzy każdy 
artysta i, sztuki i wojny... spotyka 

Beafryczć swoją! „W oczach twych 
widzę ócz moich odbicie... 

Na rzęsach długich chwieje się łzy 
perła. 

Nim spadnie płaczem na stracone 
życie za zmarnowane  genjuszowe 
skrzydła*! Gdyby ją był spotkał w 
wieku młodzieńczym, w salonach pa- 

ryškich, w kwawych zwaliskach Sa- 
ragossy, jak Krzysztof Cędro swoją 
Doncellę, lub chociażby na początku 
powstania, możeby wyrósł w nim zwy 
cięzca.... ale dziś jest już zanadto po 
czasie. Męka bezużytecznego wysyła- 
nia na śmierć ludzi, pragnących żyć i 
kochać, łączy się w duszy starego wo- 
dza z męką niewykorzystanej miłości... 
w chaosie, w którym ma zginąć wszyst 
ko, ginie jeszcze i to. 

* о* + 

A kobiety Warszawianki? 
Dopóty, dopóki nie powstaną pui- 

ki ułanek, czy szwoleżerek, kobiety bę 
dą zawsze ukrytemi przeciwniczkami 
wojny. Człowiek, który nie bierze w 
czemś bezpośredniego udziału nie mo- 
że duszy tego .czegoś* zrozumieć. 
Cała gieńjalna definicja stosunku ko- 
biet do wojny, zawiera jeden frazes 
patrjotycznej panny: „Ja: widzę cały 
kraj we krwi, cały kraj w męce, w tej 
waszej wojnie”. 

Nie naszej wojnie, ale waszej ob- 
cei, cudzej, męskiej wojnie. Ani dzie- 
cinna radość Anny z estetyki mundu- 
rów żywych trupów i przyszłych wy* 
gnańców płynąca, ani patos — ofiara 
Marji rzymianki nie jest tak tragiczna 
jak tragedja bezużytecznej ofiary mę- 
skiej. Tragedja dla nich zacznie się 
dopiero później. Przyjdą dnie próżne- 
go oczekiwania na powrót wygnań- 
ców, ich listy pełne nostałgji.... i przed 
wczesny uwiąd ich życia. 

Artystki, któreby potrafiły zagrać 
kobiece role w Warszawiance, musia- 

łyby być genjalne. Na znacznie łat- 
wiejsze role męskie wystarczą utalen- 
towani aktorzy. Trzebaby jednak za- 
grać teraz Warszawiankę. Najgenjal- 
niejsze dzieło Wyspiańskiego i naj- 
bardziej ogólnoludzkie. 

* 

Jakże wygląda na tle Powstania 
Europa Zachodnia? Zwycięska wysta- 
wia korpusy obserwacyjne. Zwyciężo- 
na przysyła piękną piosenkę p. Dela- 
vigne. 

Jest to broń w każdym razie uży- 
teczniejsza, niż gen. Weygand w 1920. 
Spiewano ją później w 1914 , 18, 19- 
stym i t.d. aż do zwycięstwa. Ale jest 
w tej piosence zwrotka, w której u- 
wieczniony jest cały stosunek zacho- 
du do nas. 

„Czy polężym — my gotowi 
Z trupów naszych tamę wznieść, 
By krok spóźnić olbrzymowi 

‚ Со chce światu pęta nieść!” 

* 

Nie w intencjach, ale w skutkach <ć. 
wojna polsko - rosyjska 1831 roku 
stała się istotnie tamą z trupów, która 
ocaliła Belgję i Francję. | 

W wojnie światowej, nie myśleliś- 
my już o tamie z trupów osłaniają- 
cych zachodnio - europejskich łyczków 
przed czerwoną inwazją, ale o zdoby- 
ciu jaknajwiększego kawałka ziemi, 
na którym możnaby żyć, pracować i 
tworzyć. Wojna 1830 — 31 jest pró-* 
bą uratowania ostatniej karty Epopei 
Napoleońskiej. Rezurekcja Polski 1919 
-— 1920 wstępem do niewiadomej 
księgi. 

Kazimierz Leczycki.
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Jak świat długi i szeroki, rozlega 
się jeden wielki lament, spowodowa- 
ny spadkiem cen na produkty rolne, 
na zmniejszenie kónsum cji produk- 
tów fabrycznych przy ich zbyt wyso- 
kiei cenie i rażącej rozpiętości jej w 
porównaniu do płodów rolnych, na 
zwiększające się bezrobocie, na brak 
środków obrotowych i kredytu, na 
zbyt wysokie budżety i opodatkowa- 
nie, na brak mieszkań w miastach i t. 
WEGA: ‚ 

Wszystko to jest absolutną praw- 
idą i oczywistości kryzysu nikt zaprze 
Sczać nie będzie. : 

Naturalnie, że wszędzie starają się 
szukać środków ratunku i wynaleźć re 
cepty na uleczenie  gnębiącej świat 
choroby. AS 

Słyszymy różne zdania: jedni 
twierdzą, że jest to skutek wojny, u- 
<ieczki złota do Ameryki, inni, że nis- 
kie płace robotnicze pozbawiają  гу- 
nek konsumentów, inni znowu widzą 
przyczynę w wysokich cłach protek- 
cyjnych, w systemie premij wywozo- 
wych, konkurencji dzikiej na rynkach 
zbytu, w nadprodukcji oraz w zmniej 
szaniu się konsumcji i t.d. 

Zwołuje się konferencję między- 
państwowe, jak warszawska i buka- 

dia unormowania zbytu 
zbóż, londyńska w sprawie zbytu węg 
la. ostatnio rolna w Rzymie. Radzą w 
slawetnem parlatorjum genewskiem, a 
„wóz ugrzązł i po dziś dzień". 

Na tle kryzysu wybuchają powsta 
nia w Argentynie, Chili, Peru i Brazy- 
Hi, rodzą się co chwila wybuchy nie- 
zadowolenia robotników 0 podłożu 
socjalistyczno -„komunistycznem, skar 
by państw płacą olbrzymie renty bez- 
robotnym na koszt tych, co pracują 
a dochody skarbowe zmniejszają się 
jednocześnie, gdyż ludność już nie ma, 
czem płacić, będąc wyczerpana pompą 
podatkową. [m który kraj jest bied- 
niejszy, tem ma kredyt trudniejszy i 
„droższy, co obciąża zarówno produk- 
cję, jak konsumcję. 

Ale i kraje tak bogate, jak Stany 
Zjednoczone P. A., pomimo niezmier- 
ne. zasoby pieniężne, mają do 
6.000.000 bezrobotnych, nadmiar psze 
nicy, nafty, automobili i różnych pro- 
duktów fabrycznych. 

<_ Multimiljarder Ford zmniejszył wy 
Tajność swych fabryk w Detroit i dziś 
zakłada swoje montownie w Anglji, 
Włoszech i bodaj nawet w Gdyni, a 
to, by mieć tańszego robotnika i uzy 
skać, ulgi cłowe, gdyż koszt maszyny 
w Ameryce jest już zbyt wysoki, by 
Europa mogła jego auta kupować. 

Nikt inny jak tenże Ford nie głosił 
teorję, że tylko znaczne podniesienie 
płac robotniczych 'wzmoże konsum - 
cję, a przez nią i produkcję. Dobrze 
to było mówić temu, kto. miał olbrzy- 
mie fory w tej jedynej w swoim rodza 
ju fabryce, wówczas, gdy zamożność 
powojenna St. Zjedn. pozwalała na za- 
opatrzenie się co piątego mieszkańca 
w „Forda*, a Europa kupowała ma- 
sowo „tanie'* maszyny. 

Jeszcze przed kilku dniami p. Ford 
„przepowiadał*, że w 1950 roku ro- 
botnik będzie zarabiać 27 dolarów 
dziennie, pracując 5 dni w tygodniu po 
5 godz. dziennie. 

Trudno sprawdzić obecnie, czy p, 
Ford prawdę mówi, czy też majaczy, 
można, trawestując d'Annunzia, powie 

dzieć: : 
„Ford che si, — Ford che no.“, 

zresztą może braknąć pracy na więcej 
dni i godzin, a dolar za lat 20 może 
mieć bardzo nikłą wartość. 

Sądzić należy, że obecne wysiłki 
' mężów stanu i wszelkich biegłych na 
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uiezłiczonych konferencjach, mają ja- 
ś zasądniczą wadę, gdyż miast po- 

lepszenia, sytuacja się pogarsza, przy 
czem wciąż wskazywane terminy po-. 
epszenia zawodzą stale, tracąc wiarę 
W nie ludności, znękanej biedą i nie- 
inogącej już dawać fiskowi żądanych 
kwot. 

, Społeczeństwa różnych krajów są 
zisiaj silnie zdemokratyzowane i — 

©0 zą tem idzie — same ustawiają pra 
Wa, wyznaczają lub wyłaniają rządy, 
które muszą trzymać się kier unku, za 
równo politycznego, jak i ekonomicz- 
RO - finansowego, przez parlamenty 
ustalonego. i 

Nasuwa się wobec tego pytanie, 
czy powodem kryzysu nie jest ów 
ustrój, jeżeli nie w całości, to w 50, 
lub w 80 proc.? Proste zestawienie te 
80, co było, przed wojną światową, a 
ustrojem doby obecnej, wykazuje, że 
stosunki powojenne synchronizują z 
pogorszeniem sytuacji ji że w miarę, 
jak rozbudowuje się system demokra- 

3 fyczny z jego wszelkiemi teorjami, w 
życie wprowadzanemi, rośnie chaos 
światowy we wszelkich dziedzinach, 
wywołując rozgoryczenie ogólne, a 
szczególnie tych warstw, które teore- 
*yvcznie przynajmniej, — owe zbawien 
ne demokratyczne reformy dla siebie ustanawiają. ; 

Staje przed nami pytanie: było 
brze, a teraz jest źle. Dlaczego? Od 

Bėwiedž brzmieć winna: należy po- rownać ustrój, w którym społeczeń- 
stwu powodziło się dobrze, a ustrój 
обеспу ji w zestawieniu tych dwóch ustrojów szukać przyczyn, które nie- 
pomyślne dają rezultaty. 

NOMICZNY 0 
Niema możebności w krótkim arty 

kule dziennikarskim zanalizować  ca- 
łokształtu różnic tych, na co całe chy 
ba tomy poświęcićby należało. Idzie 
© zwrócenie uwagi na system porów- 
nawczy, by z kilku przykładów wyciąg 
ńąć wytyczne dla orjentacji w tej tak 
palącej sprawie, jaką jest naprawa ży- 
cia narodów, — bo przecie o nic in- 
nego nie chodzi. 

Zacznijmy od różnic politycznych, 
bo w nich tkwi primordjalna przyczy- 
na wszelkich niedomagań. 

Przed wojną przeważał wszędzie 
w Europie ustrój monarchiczny, t. ]. 
ustrój, w którym parlamenty były ha- 
mowane,w swych zapędach przez ve- 
to monarchy, rządy przed nim też by- 
ły odpowiedzialne, albo też monarcha 
wywierał wpływ pośredni na bieg 
spraw. 

Ówczesne izby niższe składały się 
przeważnie z elementów  burżuazyj- 
nych, spokojnych, zrównoważonych, 
to też. ustawodawstwa, acz mające 
skłonność do postępowania w kierun- 
«u pragnień socjalnych swobód i przy 
wilejów klasy robotniczej, jednak nie 
szły zbyt daleko w naruszeniu równe- 
wagi społecznej, 

Tacy „catheder socjalisten“, w 
Niemczech, lub radykali francuscy. 
wcale nie szli w kierunku bezwzględ- 
nego panowania robotnika i oddania 
w jego, a raczej w partyjnego dykta- 
tora, ręce steru nawy państwowej. 

Jeżeli szło o słuszne dążenie do po 
prawy bytu robotnika, to wiedzieli ci 
orędownicy, že od dobrego stanu inte 
resów pracodawcy zależny jest dobro- 
byt pracownika i że niezbędna jest 
nierównowaga stanu posiadania obu 
stron, by równowaga społeczna była 
zachowana. Im wyższy stan wzbogace 
nia pracodawców, tem wyższy jest 
poziom dobrobytu robotnika, czego 
przykładem była Anglja, a szczególnie 
do ostatnich czasów Stany Zjednoczo 
ne A. P. Т 

„, "Ustawodawstwo socjalne szło po 
linji zmniejszenia godzin pracy i za- 
pewnienia pomocy w chorobie lub 
niemożności pracy przez ubezpiecze- 
nia i różne kasy; przyczem jednak 
zabezpieczenia, jak np. we Francji 
wcale jako przymus nie egzystowa- 
ły. Rządy zdawały sobie sprawę z te- 
go, że składki ubezpieczeniowe po- 
drażają produkcję, odejmują część za- 
robków od robotników, a więc utrud 
niają im życie dla perspektyw mgli- 
stych w przyszłości, albo też wywo- 
łują żądania przerzucenia całego cię- 
żaru na pracodawców, pośrednio zaś 
na konsumentów, któremi są również 
robotnicy. To też nawet - radykalna 
Francja nie wprowadzała ubezpieczeń 
pozostawiając troskę o własny. los 
warstwom zarabiającym. Że ta droga 
była słuszna, dowodzi szeroko rozwi- 
nięty zmysł oszczędnościowy we Fran 
cji, gdzie każdy pracownik chce być 
rentjerem. Narzucone przymusowe u- 
hezpieczenia robotników wywołało na- 
wet w tym roku duży strajk. | 

Socjalistyczny system ingerencji 
państwa do życia prywatnego ludzi i 
narzucanie opieki przymusowej, daje 
rezultaty ujemne: robotnik traci pracę, 
zmniejsza zarobki, wkońcu staje się 
ciężarem społeczeństwa a wielostron- 
ne ubezpieczenia okazują się fikcją, 
gdyż pieniądze składane idą na rozra- 
stające sie potrzeby państwowe i oka- 
zuje się, że ubezpieczony nie może 
nic otrzymać, bo państwo nie ma środ- 
ków. Taki obraz mamy obecnie w 
Niemczech i w Anglji, gdzie fundusze 
asekuracyjne od bezrobocia wyczerpa- 
ne, a budżet państwowy nie może 
znaleźć pokrycia na opłate zapomóg 
bezrobotnym. Zresztą i w Polsce jest t 
to samo. 

Gdy ludzie pracowali więcej i nie- 
wyznawali dogmatu 8 godz. dnia pra- 
cy, gdy efekt pracy nie był obciążo- 
ny różnemi świadczeniami, urlopami i 
t p. „zdobyczami*, towar był tańszy, 
robotnik zarabiał tyle samo, a często 
znacznie więcej, więc i on był nabyw- 
cą i mocnym konsumentem. Ludzie 
liczyli na siebie samych, a nie na rząd, 
który nie może zastępować człowieka 
w kierowaniu własnem życiem. 

Powszechne głosowanie, ten ab- 
surd największy, jaki został wymyślo- 
ny na zgubę społeczeństwa, oddał par- 
lamenty i od nich zależne rządy w rę- 
ce różnych partyj, które za pomocą 
haseł demagogicznych władzę usta- 
wodawczą i wykonawczą starają się 
zagarnąć, przyczem przelicytowują się 
w obietnicach, łechtających mile zwie- 
rzęce instynkty ciemnych mas. Mię- 
dzy partjami toczy się nieustająca 
wałka o władzę, a co za tem idzie, par- 
Jamenty nie o dobro kraju, lecz o zrzu- 
cenie urzędującego rządu stale wo- 
jują. : 

Tym stanem rzeczy powodowana 
niepewność sytuacji wytwarza obawę 
kapitału przed każda lokata, zarówno 
w przedsiębiorstwach jak i w opera- 
cjach kredytowych. Tenże kapitał u- 
zieka natychmiast gdy warunki niepew 
nego jutra zaistnieją. Świeży przy- 
kład ucieczki złota i kapitałów z Nie- 
miec, dzięki ostatnim wyborom do 
Reichstagu, ilustruje i potwierdza ten 
aksjomat. 2 

Ameryka i Francja, również jak i 
parę pomniejszych krajów duszą się 
od nadmiaru pieniądza, który szuka 
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Komuniści nawołują do udziału 
w kongresie berlińskim 

Po klęsce w okresie wyborów, komuniści przekonali sie, że zarówno ich własna 
ima, jak i różnego rodzaju legalne ekspozytury (Zmahanje, lewica P.P.S. i t. d.) 
nie znajdują warunków do rozwoju, jak w mieście tak i na wsi. Obecnie zasadniczo 
zastanawiają się oni nad koniecznością zruiany za jade > 
taktyki. W związku z tem ostatnio stwierdzono, iż komuniści obawi 

zachowywanej od dłuższego czasu 
jac się odpowie- 

  

dzialności za propagandę ustną, zastosowali mowy sposób działania. Mianowicie ostat- 
nio do posterunków policji na terenie prawie całego wojew. wileńskiego, ludność. 
przynosi i oddaje do dyspozycji władz listy nadesłane przez nieznanych adresatów, 
a nadane w Gdyni, Gdańsku i Poznaniu, 
munistyczna (odezwy, broszury oraz Okólniki), nawołująca do 

wewnątrz których znajduje się literatura ko- 
tworzenia chłopskich 

komitetów akcyji, tworzonych w związku z kongresem chłopskim w Berlinie. 

Aresztowanie tajemniczego szantażysty 
Policja za! trzymała prz. 

zdołano dotychczas ustalić, lejrzane: 
wo pewnego osobnika, tożsamości 

e próby szantażu na osobie właścicieła Domu 
którego  nie- 

Bankowego Trockiego. Przed tygodniem Trocki otrzymał list anonimowy z żądaniem 
ziożenia okupu w wysokości 9 tysięcy złotych. Autor listu groził Trockiemu jaknajda- 
tej idącemi konsekwencjami w razie gdyby ten uchylił się od złożenia pieniędzy lub 
powiadomił policję. Mimo to Trocki złożył meldunek w policji śledczej i w oznaczo- 
nym dniu nad biurem bankowem roztoczono nadzór. 

Przed zamknięciem biura, zgłosił się jakiś chłopak, który wyjaśnił Trockiemu, 
że został przysłany w celu odebrania keperty z ieniędzmi. Otrzymawszy pakiet, w| 
którym były skrawki gazet, mieznajomy szybko się oddalił i agenci policji nie zdołali 
go ująć. 

Śledztwo jednak toczyło się wadał 
wyższe przestępstwo. 

\ 
i obecnie zatrzymano podeįrzanego © ро- 

KATASTROFA AUTOBUSOWA NA SZOSIE 
WILNO—GRODNO 

Wczoraj rano na drodze Wiłno-Grodno autobus pasażerski będący własnością, 
P. Jurkowskiego, jadąc do Wilna z nieznanych przyczyn wywrócił się do rowu. Z ja- 
dących trzy osoby, w tej liczbie żona Jurkowskiego, zostały: ranne. 

  
  

KRONIKA 
ŚRODA 

3 Dziś W. słońca o g. 7 m. 22. 

Franciszka 

jutro 
Barbary 

£. słońca o godz. 3 m. 27 

  

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEORO- 
LOGII U. $. B. W WILNIE. 

Z dnia 2-XII 1930'r.. 

Ciśnienie średnie w-mm. 777 

Temperatura średnia — 1 

Temperatura najwyższa -|- ? 

Temperatura najniższa — 2 

Opad w mm. 0,4 

Wiatr: północny 

Tendeucja: wzrost 

Uwagi: p chimurno 
  

KOŚCIELNA 
—Roraty pracowników miej- 

skich. W dniu 5 bm. o godz. 7 m. 15; rano 
odbędą się w kościele św. Ducha (po D. omi 
nikańskim) roraty dła pracowników miej- 
skich. 

Na chórach śpiewać będzie p. Hęndii- 
chówna oraz prof. A. Ludwig. 

\ URZĘDOWA 
— Konierencja w sprawie. ulg podatko- 

wych dła rolników. W dniu 28 listopada rb. 
pod przewodnictwem p wojewody Wł. Ra- 
czkiewicza i przy udziale prezesa Izby 5Каг 
bowej E. Ratyńskiego, oraz przedstawicieli 
zrzeszeń i organizacyj rolniczych odbyła się 
w Urzędzie Wojewódzkim konferencja po- 
święcona omówieniu sprawy ulg podatko- 
wych dla rolników wojew. wileńskiego w 
związku z obecną sytuacją w rolnictwie. Po 
stulaty w tej mierze sformułował w imieniu 
rolników wileńskich prezes Z. Bortkiewicz. 

Prezes Izby Skarbowej E. Ratyński udzie 
lit następnie wyjaśnień jakie ulgi mógłby 
poczynić we własnym zakresie, a jakie u- 
zależnione są od decyzji Ministerstwa Skar- 
bu. P. wojewoda Wł. Raczkiewicz przyo- 
biecał przychylne potraktowanie postułatów 
rolnictwa 1 poparcie ich w Rządzie. 

— Celowe zarządzenie. Izba Skarbowa 
wydała podległym sobie Urzędom Skarbo- 
wym rozporządzenie, aby przy wymiarze 
podatku przemysłowego udzielano płatni- 
kom informacyj dotyczących podstaw, na 
zasadzie których dokonano wymiaru podat- 

u 

— Urlopy wypoczynkowe dla pracowni- 
ków państwowych. Instytucje urzędowe z 
ciągłością pracy jak: koleje żelażne, pocz- 
ta i t.p. otrzymały zawiadomienie, że w ce- 
lu dania możności wypoczynku wszystkim 
pracownikom, uriopy wypoczynkowe w 1931 
roku będą udzielane w ciągu całego roku 
tj. od stycznia do końca grudnia, z warun 
iem, aby praca w tych urzędach odbywa- 

ła się bez uciekania się do sił zastępczych, 
ażeby Skarb Państwa nie ponosił żadnych 
kosztów na opłacanie personelu zastępczego. 

MIEJSKA 
— Posiedzenie miejskiej komisji finan- 

sowej. Dziś w ЮКа!и Magistratu odbędzie 
się posiedzenie miejskiej komisji rewizyjnej 
na której złożone zostaną sprawozdania z 
rewizji gospodarki w poszczególnych agen- 
dach miejskich jak: straż ogniowa, apteka 
miejska i t.p. + 

— Kasa miejska została napełnioną. Ma- 
gistrat powiadomiony został przez Bank 
Gospodarstwa  Krajowego,„że w najbliż- 
szych dniach wpłacona zostanie suma 60 
tys. zł. tytułem wpłaty na „rachunek pożycz- 
ki inwestycyjnej. 

SZKOLNA 

— Towarzystwo Kursów Technicznych 
w ie otwiera uzupełniające wieczorowe 
Kursy Elektroteckniczne (poziom mistrzow 
ski) dla monterów mających odpowiednia 
praktykę i pragnących otrzymać w; skróco=, 

  

OEKTEENECZEEZZNONYWA 07 77%. UPIVZIDĄ RE 

lokaty na 14 proc. roczny, podczas 
gdy np. w Polsce płaci 11 proc. z 
kosztami ponad 12 proc. a kapitał za- 
graniczny wzdraga się iść do nas. Dla 
czego? Rzecz prosta i jasna: najmo- 
cniejszą ewikcją była dotąd ziemia i 
jej zastaw gwarantował pewność dla 
pieniądza w ziemi ulokowanego. Dziś 
gdy zabójcza 't. z. reforma rolno - 
tecte - wywłaszczeniowa została przez 
demagogję  chlopsko -socjalistyczną 
uchwalona i w życiu gospodarczem 
stała się czerwiem je toczącym, kapi- 
tał uciekł od lokaty w ziemi, która 
przestała być objektem zastawu — ре- 
wnym, o którem mówiono, że się nie 
pali, nie tonie i nie ulatnia się. 

St. Wańkowicz. 
(D. C. N.) 

  

nym terininie uprawnienia, ewentualnie dla 
osób pracujących w dziedzinie przemysłu e- 
iektrotechniczego chcących uzupełnić swą 
wiedzę. 

Informacyj udziela i zapisy przyjmuje 
koncelarja Kursów w gmachu Państwowej 
Szkoły Technicznej w Wilnie przy ul. Ho- 
lendernia 12 w godzinach 17 — 19, 

— Kursy Gimnazjalne im. ]. Kochanow 
skiego w Wilnie, ulica Mickiewicza 4 II p. 
wgłaszają wpisy do 4 kl. gimn. z progra- 
mem rocznym; lekcje odbywać się będą w 
godz. porannych. Zapisy codziennie od godz 
32 do 13 i od 17 do 10. 

WOJSKOWA 
— Zw. Podchorążych rezerwy. W dniu 

28 listopada odbyło się zebranie konstytu- 
cyjne Związku Fodchorążych Rezerwy przy. 
koie wileńskiem Związku Oficerów Rezerwy. 
Udział w tem zebraniu wzięło około 100 pod 
cherążych. Na zebraniu tem przyjęto statut 
i wybrano władze związku, prezesem które= 
go został ppor. rez. Tyszkiewicz Jan, wice- 
prezesem podchorąży rez. Klukowski Stani- 
sław, przewodniczącym komisji rewizyjnej 
Wolski Tadeusz. Zebranie wysłało depeszę 
do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, Mar- 
szałka Józefa Piłsudskiego, gen. Żeligowskie- 
go i prezesa zarządu głównego Związku O- 
licerów Rezerwy ministra Kwiatkowskiego. 

.— Dodatkowa komisja poborowa. W 
ūniu 10 bm. odhedzie sie dodatkowe posie- 
dzenie komisji poborowej. 

AKADEMICKA 
— Z Koła Prawników Stud. USB. Za- 

rząd Koła podaje do wiadomości, że w so- 
botę 6 bm. o godz. 18-ej wi sali Śniadeckich 
USB odbędzie się Turniej Krasomówczy. W 
Turnieju wogą wziąć udział wszyscy sta- 
denci Wydziału Prawa i Nauk Społecznych 
bez względu na przynależność do Koła. Za- 
pisy zawodników i vadjum w kwocie 5 zł. 
przyjmuje Sekretarjat Koła codziennie od 13 

14-tej w lokalu koła. Lista uczestników 
zamyka się we czwartek 4 bm. Wstęp 1 —- 
2 zł. dla akądeiników 50 gr. dla członków 
Koła — wolny. 4 

SADOWA 
_ „— Nowy wiceprezes Sądu Okręgowego. 
Wiceprezes Sądu Okr. w Nowogródku. p. 
Parafianowicz przeniesiony został do Wil- 
na na równorzędne stanowisko w Sądzie 
Okręgowym. | 3 2 

ZEBRANIA I! ODCZYTY 

„— Odczyt prof. A. Wejdemana. Dzi- 
siaj, 3 grudnia w sali „Domu Rosyj- 
skiego", ul. Mickiewicza 22, odbędzie 
się odczyt publiczny prof. A. W. Wej- 
demana, b. prezesa Tow. Filozoficz- 
nego w Petersburgu — na temat: 
„Bóg — człowiek — historja*. Po- 
czątek o godz. 20-ej. Prof. Wejdeman 
jest autorem poważnych dzieł, w 
których czyni próby dania oryginalnej 
syntezy krytycyzmu Kaufa z metafizy- 
ką Hegla. Filozofja prof. Wejdemana 
ma wybitnie słowiański charakter. 

— Dzisiejszą Środę Liter acką wypełni 
młody, znany literat z Cieszyńskiego, Gu- 
staw Morcinek, którego powieść „Byli dwaj 
bracia" otrzymała | nagrodę na konkursie 
„Tęczy. Miły gość wygłosi pogadankę o 
„Dzisiejszym Śląsku” i jego kulturze, ро- 
czem odczytane zostaną tegoż qutora po- 
rywające i prawdziwe sceny z życia  pol- 
skich górników, których p. Morcinek jest 
świetnym znawcą ordz humoreska „Pierniko 
we serce* w gwarze śląskiej. 

Początek o 8 wiecz. siedzibie Związ- 
ku Literatów, Ostrobramska 9. Wstęp mają 
członkowie, sympatycy i wprowadzeni goś 
<1е. 

— Zarząd Związku Absolwentów Gimna 
zjum Jezuitów w Wilnie podaje do wiado- 
mości, że dnia 7 bm. o godzinie 11 odbę 
dzie się Ogólne Zebranie Związku w loka- 
lu przy ulicy Wielkiej nr. 64. 

Informacyj dotyczących Związku udzie- 
la sie tamże w piątki od 19 do 20 godziny. 

— Staraniem koła Chemików przedstawi 
ciel wojewódzkiego Komitetu LOPP p.l. Ko 
iowajczyk wygłosi trzy referaty: 

we czwartek 4. 12. 30 „Wojna che- 
miczna W świetle prawa międzynarodowego* 

Il — we wtorek 9. 12. 30 „Gazy bojowe 
w przyszłości”, 2 

Ш — we czwartek 11. 12. 30. „Organi- 
zacja obrony przeciwgazowej w państwach 
europejskich. 

Referaty zostaną wygłoszone w sali wy- 
kładowej Instytutu Jędrzeja Śniadeckiego 
(Nowogródzka 22). 

Początek o godz. 19-ej. Wstęp wolny. 

RÓŻNE 
— Zbierajimy dokumenty. Wobec 

„obchodzonego 25-lecia walki о szko- 
łę polską w Warszawie wyszła już du- 
ża książka: Walka o szkołę polską, 
wydana przez Zw. Naucz. Śred. Wśród 
23 artykułów obejmujących wszystkie 
trzy zabory, niema ani słowa o walce 
z tej dziedziny na Litwie i Białej Rusi. 
Pominięto zupełnie i zignorowano na- 
sze tu wysiłki i pracę. W Wilnie po- 

   

/ wsiach, miarodajne czynniki wyjaśniły, 

KRYSIA 
+ : 
RYBICKA 

zmarła dn. 2 grudnia 1930 r. 
Pogrzeb odbędzie się dn. 4 gru dnia o godz. 9 rano z domu żałoby, ul. 

I Polowa 15—2 na cmentarz przy kościele ś,ś. Piotra i Pawła. RODZINA 

wstała myśl wydania naszych doku- 
mentów w tej sprawie. Wszyscy więc 
którzy są w posiadaniu jakichś da- 
nych: (programy, notatki, wycinki, 
protokuły i t.p.) lub unają w pamięci 
zdarzenia odnośne, proszeni są o do- 
starczenie takowych bądź do pism w 
tormie wspomnień, bądź. pod adresem 
p. L. Życkiej (Wileńska 29) gdzie się 
mieści chwilowo porządkowane przez 
nią archiwum tajnej oświaty polskiej, 
bądź też Pańska 25 m. 3 p. Hel. Ro- 
mer. Wszystkie odnośne dokumenty o 
szkołach, zespołach, kursach, czytel- 
niach, kolportażu książek, odczytach, 
zostaną zużyte w odpowiedniem wy- 
dawnictwie lub załączone do już ist- 
niejącego archiwum, które zostanie 
przekazane Tow. Przyj. Nauk w Wil- 
nie. 

— (Ciekawe posiedzenie naukowe. W 
poniedziałek odbyło się w Uoiwersytecie 
posiedzenie naukowe poświęcone  fenome- 
nalnym zdolnościom rachunkowym genjal- 
несо rachmistrza dr. Finkelsztajna, 

< Д.ч‚чал!_ posiedzenie prof. Czeżowski, cha- 
rakteryzując w krótkich słowach osobę dr. 
Finkelsztajna, oraz znaczenie jego genjal- 
nych zdolności dla nauki. 

. Po przeprowadzeniu szeregu niezwykle 
ciekawych eksperymentów, w trakcie  któ- 
rych ujawniły się niespotykane wprost zdol- 
ności dr. Finkelsztajna zabrał głos prof. 
Massonius dziękując mu za przybycie na 
posiedzenie. 

Zażnaczyć należy, że dr. Finkelsztajn ma 
obecnie 33 lata. 

— Policja otrzymała stalowe hełmy. 
Funkcjonarjusze policji m. Wilna otrzymali 
stalowe hełmy, które będą noszone podczas 
uroczystosci i detilad, jak również, gdy 
zajdą wypadki wystąpień ulicznych, podczas 
których hełmy znakomicie chronią głowy 
od pocisków rzucanych z tłumu. 

— Obowiązek noclegów. Na skutek licz- 
nych zapytań ze strony urzędów gminnych 
w sprawie noclegowania podróżnych na 

28 
obowiązek udzielania noclegów podróżnym 
ciąży na urzędach gminnych. Na podstawie 
bowiem ustawy o opiece społecznej, każdy 
obvwatel ma prawo do tymczasowej opie- 
ki gminy w której granicach się znajduje. 

Urzędy gminne nie są obowiązane je- 
dynie do udzielania noclegów zawodowym 
wióczęgom, co do których należy postępo- 
wać zgodnie zrozporządzeniem 0 zwalcza- 
niu żebractwa i włóczęgostwa. 

. — Na wpisy. Ubogi uczeń, syn 
ciężko pracującej wdowy prosi o po- 
noc w opłacie wpisu do szkoły tech- 
nicznej. Uczy się dobrze, nie ma na 
opłatę. Prosimy o składki do Redakcji 
„Stowa“ pod M. R. 

MASZYNY do SZYCIA 
kupujcie tylko u 

ZYGMUTA NAGRODZKIEGO 
Wilno, Zawalna 11-a. 

BALE I ZABAWY 
, — Bal Patronatu, Dowiadujemy 

się, że II Doroczny Bal Patronatu Wię 
ziennego odbędzie się dn. 10 stycznia 
1931 roku w salonach Georges'a, 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr miejski na Pohulańce. Dziś 

wspaniały dramat Stanisława Wyspiańskic- 
go „Noc listopadowa”, który zyskał sobie 
entuzjastyczne przyjęcie zarówno  publicz- 
ności, jak i krytyki. 

Inscenizacja prof. Ruszczyca, czarowna 
ilustracja muzyczna E. Dziewulskiego, oraz 
artystyczna gra całego zespołu nadają te- 
mu wstrząsającemu widowisku wielkość, 
godną ducha poety. у 

Ro wprowadzeniu licznych ulepszeń tech 
nicznych bieg przedstawienia został znacz- 
nie usprawniony, i widowisko kończy się 
punktualnie o dwunastej. Dla uprzystępnie- 
nia widowiska najszerszym masom — сепу 
miejsc zwykłe przy ważności zniżek. й 

« —Teatr miejski w Lutni. „Cierpki owoc” 
czarowna komedja Roberta Bracco, ukaże 
się dziś wieczorem. Świetna gra całego ze- 
społu z dyrektorem Zekwerowiczem na cze 
le, oraz pogodny humor sytuacji i djalogu 
wywołują sałwy śmiechu na widowni. 

„Efektowne dekpracje ]. Hawryłkiewicza. 
Zniżki ważne. 

— Niedzielne przedstawienia popołudnio- 
we. W nadchodzącą niedzielę w obu teat- 
rsch Miejskich odbęda się przedstawienia 
popołudniowe po cenach zniżonych. 

W teatrze na Pohulance ukaże się arcy 
ciekawa nastrojowa sztuka Surguczewa 
„Skrzypce jesięnne* w reżyserji R. 
skiego. 

W Lutni przedstawienie popołudniowe 
wypełni „Nie rzucaj mnie Madame" S. Kie- 
drzyńskiego, w obsadzie premjerowej, — - 

asilew 

rozmaicona piosenkami i tańcami solistów . 
! oraz zespolu girls. у 

‚ — Копс Orłowa. Światowej sławy 
pianista Mikołaj Orłow wystąpi raz jeden w 
sali teatru na Ponhulance dnia 9-g0 bm. Kon- 
cert tego fenontenalnego artysty organizu- 
ie Wilenskie Towarzystwo Filharmoniczne. 

„ W programie zapowiedziane są utwory 
Chopina, Liszta, Debussy*ego, Prokofiewa i 
wielu innych, Zainteresowanie koncertem 
Glbrzymie. s 

— Poranek - koncert Z. Protasewicza. 
W niedzielę dnia 7 bm. o godz. 22.30 od- 
będzie się w sali teatru Lutnia koncert mło- 
dego śpiewaka Zygmunta Protasewicza. 

Niezwykle sympatyczna indywidualność 
artysty „oraz bogaty program, obejmujący 
utwory najwybitniejszych kompozytorów pol 
skich i obcych, staną się niewątpliwie atrak 
cją dla muzykalnych sfer Wilna. ь 

W programie zapowiedziany jest również 
udział artystów teatrów miejskich Zofji Ma- 
łyniczówny i Aleksandra Zelwerowicza. 

— Przedstawienie operowe na 
Biały Krzyż. W piątek dnia 12-go bm. od- 
będzie się w Teatrze na Pohulance przed- 
stawienie operowe na Polski Biały Krzyż. 
'Wyestawione zostaną w ujęciu scenicznem: 
II akt „Aidy” Verdiego, I akt „Strasznego 

dworu““ Moniuszki, oraz II akt „Halki““ Mo- 
niuszki. Fragmenty powyższe ukażą się w 
wykonaniu zespołu uczenic Jadwigi Krużan- 
ki przy współudziale baletu Lidji = Wino- 
gradzkiej. Ceny miejsc zwykłe teatralne. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Hoilywood — Tancerka  Cilli. 
Heljos — Na Sybir. ` ) 
Kino Miejskie — Na pokładzie łodzi pod- 

wodnej. 

światowid — Erotikon. 
Lux — Mascote. * 
Stylowy — Paragrafy życia czyli higje- 

na seksualna, 1 
Wanda —- Dzika miłość. 
Pan -- Czerwona szabla. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— Wypadki w ciągu doby. Od 1 do 2 

bm. zanotowano wypadków 33, w tem kra- 
dzieży 5, opilstwa 8, przekroczeń administra- 
cyjnych 7. 

— Przejechany przez samochód. 
Muraszko Wincenty, zam. w Werkach 
w czasie gdy przechodził przez ulicę 
Wielką został uderzony błotnikiem ta- 
ksówki 38200, prowadzonej przez szo- 
iera Alek sandra . Zielanko, Kazimie- 
*zowski 11. Muraszko doznał potłucze- 
nia głowy i piersi. Pogotowie odwioz- 
ło go w stanie ciężkim do szpitala ży- 
dowskiego. 

— Szpieg czy włóczęga? Po- 
licja zatrzymała w Wilnie niejakiego Mendla 
Segala, "A dla nieznanych powodów 
przybył dó Wilna nielegalnie i ukrywał się 
w jednym z domów w dzielnicy żydowskiej. 
Jest on podejrzany o akcję szpiegowską 
i wywrotową. 
„ — Zatrzymanie przemytników. W' pobli- 
żu Kołtynian K.O.P. zatrzymał dwóch prze- 
mytników, wiozących z Litwy kilkadziesiąt 
kilegramów sacharyny i tytoniu. 

— Ciężko pobity. Stabrowski Bo- 
lesław, Piesza nr. 11 ciężko pobił Bacewicza 
Michała (Krzywa 33) wracającego do domu. 
Pogotowie Ratunkowe odwiozło Bacewicza 
w stanie ciężkim do szpitała św. Jakóba. 

— Podrzutki. Przy ul. Zawalnej nr. 15 
znaieziono podrzutka płci męskiej w wie- 
ku 1 miesiąca. 

Również przy ulż. Stefańskiej nr. 16 zna- 
leziono podrzutka płci żeńskiej w wieku:3 
tygodni, umieszczono je w przytułku Dzie- 
ciątka Jezus. 

— Kradzież w tartaku. Szapiro Mowszo- 
wi (Wysoka nr. 1) skradziono z niezamknię 
tego tarataku pas skórzany długości 10 me- 
trów, wartości 500 zł. s 

— Zabrali gotówkę i biżuterię. Sliżew- 
ski jan, Subocz nr. 79 zameldował policji, 
że nieznani złodzieje skradli z jego mieszka 
nia 135 zł. gotówka, obrączkę i pierścionek 

złoty oraz inne drobne rzeczy na ogólną su- 
mę 385 zł. . 

— Gotner Szejnie Lwowska 10  skra- 

dzieno różną bieliznę męską i damską war- 

tości 300 zł. 

Nowości Wydawnicze 
— Listopadowy zeszyt _„Świata”. „Po- 

wstanie listopadowe na łamach „Świata 

znalazło odpowiednie i godne odźwier:iad- 

lenie w licznych artykułach i znakomitóch, 

Inieznanych ogółowi litografjach, sztychach i 

obrazach. 2 
„Noc listopadowa w žyciu trzech poko- 

leń' jest tematem Świetnego artykułu Win- 
centego Rzymowskiego, „Tradycja listopa- 
dowa“ jest treścią ciekawego feljetonu p. 
Stanisława Szpotańskiego. O dyplomacji po- 
wstania dał ważkie uwagi p. Ernest Łuniń- 
ski. Pozatem zeszyt ten ozdobili swojemi 
pracami: prof. Wł. Dzwonkowski, prof. J. 
Siemieński, Juljusz  Kozolubski — wybitni : 
specjališci tego okresu naszych dziejów. 

Bieżący materjał tygodniowy przedsta- 
wia się również bogato. Uwzględniono wszy 
stkie rubryki, dano wiele zdjęć aktualnych 
z wystaw. z otwarcia Bibljotek Narodowej 
i Krasińskich. <= 

Zeszyt ten może się poszczycić pomys- 
lową a wdzięczną okładką, ozdobioną sztan 
darem wojsk narodowych 1830 r. Będzie. on 
miłą pamiątką setnej rocznicy tej ważnej w 
naszej historji insurekcji. 

RADJO WILEŃSKIE 
ŚRODA DNIA 3 GRUDNIA 1930 R. 
11,58: Czas. 
12,05 — 12,50: Koncert solistów 
13,10: Kom. meteor. 

  

Un 

"15.50 — 16.10: Radjokronika z War- 
szawy. ` 

+ 1610 — 16.15: Progr. dzienny. 
16.15 — 16.45: Audycja dla dzieci z 

Warsz. 3 
1645 — 17.15: Koncert dla mlodziežy 
17,15 17:40 „Konno przez. Patagonję* 

— odczyt z Warszawy wygł. kpt. A. Le- 
pecki. 

17.45 — 18.45: Koncert z Warszawy. 
18.45 — 19.00: Chwilka strzelecka. 
19.00 — 19.15: Kwadrans akad. 
19.15 — 19.25: Program na czwartek i 

rozm. 
19,2 5 —19.35: Muzyka z płyt. 
19,35 — 19.55:-Pras. dziennik radj. 

Warsz. 8 
26.00 — 20.15: Ciotka Albinowa mówi! 
20.15 —- 20.30: Feljeton muzyczńy z 

Warsz. 
20.30: Koncert wieczorny z Warsz. 

22,00: „Koszula człowieka szczęśliwego 
— felj. z Warsz. wygł. W. Grabińska. 

22.15: Koncert popularny (płyty) 0 
22,50 — 24.00: Komu. i muzyka tan. z 

Warsz. 

z 

OFIARY | 
Bezimiennie — Komitet Chleb Dzieciom 

zł 5, na Żłobek im. Marji zł. 5, na Dom 
Dzieciątka ]ezus zł. 5, na najbiedniejszych 
złotych 5. 

  

POLSKI SPÓŁDZIELCZY 
BANK RZEMIEŚLNICZY W WILNIE 

Spółdzielnia z ograniczoną odpowiedzialnością niniejszem zawia- 
damia, że z dniem 2 grudnia 1 
przeniesiony z ul. Wileńskiej Nr.27 naul. Ś-to Jańską Nr.11, 

m. 3, wejście w bramie 
Bank czynny jest codzień 

930 r. lokal Banku został 

od 5-ej do 7eej wieczoreni, 
`



  

  

KINO Od dnia 2 grudnia vo 7 grudnia 1930 roku włącznie będą wyświetlane filiny: 

miejski: |„NA POĘŁADZIE ŁODZI PODWODAEJ" 
"SALA MIEJSKA Wzruszająca, owiana niezwykłem bohaterstwem opowieść film wa z czasów wojny. Aktów 81 

al. Osicobramsk1+ 3 W rolach głównych: Carl de Vogt, Angelo Ferrari I Fritz Kampers. : 
Nad program: „Małpie Awantury'* komedja w 2 aktach. - #5а ступпа о0 g. m du ucz.tek seansów od g. 4-ej. 

___ Następny program: „Błały Orzeł" 

i J M JM M 
L WAN 

Nie robimy wyprzedaży 
lecz uwzględniając zniżke cen na rynk 

sprzedajemy wszystkie towary o 20'b taniej 

Nowości na kostiumy, fraki, smokingi. 

    

  

DZIŚ! MONUMENTALNY D WIĘSOWIEC POLSKI! — POLSKA MOWA! — POLSKI ŚPIEW! 

Dźwiękowy 

sa. | NAA $YBBE CEO 
KINO-TEAT* Wielki dramat miłości i poświęcenia. Według scemnar. 

W. Sieroszewskiego. Reż. Henryka Szaro. 

UL Wileńska 38 W rol. główn. Jadwiga SMOSARSKA, Adam BRODISZ, Bog. SAMBORSKI, Frenkiel, Bodo i inni. J. Smo- 
Tel. 926. sarska Śpiewa pieśń „Płomienne Serca". Ch6ry wykonają: „Warszawiankę“, „O gwiardeczko“, „Kolędę*, „Skruszcie 

kajdany *, „Pieśni syberyjskie". Dla młodzieży dozwolone. 
Ceny zniżone tylko na pierwszy seans. Balkon 80 gr. Parter ! zł. 

  

Dźwiękowe kino Dziś! Promienny, pełen uroków wiosny i miłości drarnat śpiewno-dźwiękowy w naturalnych kolorach 

„oLLywooo: | TANCERKA CILE7 zona ania FE 
Mickiewicza 22. „Florenz Ziegfeld Revue“. Nad program: Dodatek dźwiękowo-śpiewny. 

Na pierwszy seans ceny zniżone Balkon 80 gr. Parter ! zł. Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.30 

   

  

    

  

  

Dziś! Po ras pierwszy w Wilnie! Emocjonujący dram. w 12 wielk, akt. na tle rozwydrz. żołdactwa rosyjskiego za 

4 « ю L = 

Wełny i jedwabie na suknie 

PAN | asem CZERWONA SZABLA nas "1. ris 
dawno oczekiwany! W rolach "głównych: Marion Nixon, Carmel Myers, Allan Roscoe i Viliam Coilier. prima 12zł. 

a a : 

5 ! 
Wielka 42. Ni lita treść! t t Si ięciel I! i is 7 A я ® R 

iepospolita treść! Koncertowa gra! Silne napięcie! liustracja muzyczua pod batutą prof. Zajmsztejgmana z udziałem extra 16 zł. 
f. Jodlowkera. Począt . 8-ej, w sobotę i niedziel z. |-ej. а - = 2 owkera. Początek o g. 3-ej, w sobotę i niedzielę o godz. |-ej ia: Ból WILNO, UL. WIELKA 7. po: Tel. 11-55 

Dziś! Rewelacyjne arcydzieło o wszechświatowym rozgłosie. Niekoronowana „Królowa ekranu, „wielka tragiczka I : ' 5 

| r i 
ploniewa DOLORES DEL RIO + B ZII A ĄIROŠSC iii 

Potężny dramat rozpętanych namiętuošci w 10 akt. Nad program: Najpopularniejszy komik konkurent BUSTER 
KEATOH p. t W spadku po dziadku komedja w 4 aktach. ) BEZWARUNKOW 

Kino-Teatr słychanie doniosłe zagadnienia „o których wszyscy wiedzieć powinni" p. t. | 

| 

Crepe meteor   
  

  

  

  

Polskie Kino 

„WANDA* 
Wielka 30. Tel. 14-81 

  
  
  

  

     

   

    

najwygodniej załatwiać wszelkie ogło- 

szenia i reklamy do „SŁOWA i do 

innych pism za pośrednictwem 
Biura Reklamowego Stefana Gra- 
bowskłego w Wilnie, Garbarska 1, 

tel. 82. 

Dziś! Nigdy niewyświetlany w Wilnie tilm, będący największą zdobyczą kinematografji, poruszający nie- 

„STYLOWY“ : і ы 4 
wnika. | PPARAGRAFY ZYSEA czyli MIAGHENA $EKSUALNA 

Wielki film, ilustrujący dzieje stadeł małżeńskich, w których mąż albo żona, dotknięc. przed ślubem chorobami 
nie wyleczyli ich natežycie, skutki zobac7ycie w kinie „Stylowym“ Z rozporządzenia wtadz, filmu dla pań i panów 

razem wyświetlać nie wolno, wobec dziś i jutro dla pań, piątek 5-go grudnia dia panów. 

  

   
KINO-TEATR . + SKLAD MEBLI , 

„MIMOZA” | pęd sou +. NA FRONCIE NIC NOWEGO NSM 
i tapicerskich 

B.Łokuciewski 
Wilno, uł. Wi- 
leńska Nr. 23. 

° 7 Poleca jadalnie, sypialnie, gabinety oraz 

: ‚‚ SA wielki wybór mebli  wyściełanych 
i giętych. — Ceny umiarkowane. 

j : Dogodne warunki spłaty. * 

D ( T MM 

! , ° OBWIESZCZENIE ‚ 

A е Komornik Sądu Powiatowego w Wilnie, 

+ ul. Niemiecka 26. * *° * 
(„M A | R 

BI 4 % rewiru 8-go z siedzibą w Wilnie przy ul. 

WIELKA 

Jakóba Jasińskiego 1 m. 3 zgodnie z art. 

m 

DOROCZNA WYPRZEDAZ 
+ 4 

W rolach głównych: Lois Moran I George O'Brien. 14 
ul. Wielka 25 PE ь 

Rzecz dzieje się w 1918 roku przed zakończeniem wojny światowej.   

  

COLUABIA 
GRAPHOPHONE Co, Ltd., Londyn. 

ogtasza niniejįszem 

Konliursoe Zadanie matyti 
Niepowszednie napięcie przeżywać będą muzycy i melomani dzięki kon- 

kursowi, który organizuje znana wszechświatowa firma płyt i aparatów 

gramofonowych „COLUMBIA* GRAPHOPHONE COMPANY. Ltd. ŁON- 

DYN. W fabrykach „COLUMBIA* nagrane zostały specjalnie dla tego 

konkursu dwie płyty: 

1) „Ballada o nocy“ ) 
„Melodja'* ) Antoniego Rubinszteina 

2) „Pieśń miłosna Poganina* z filmu dźwiękowego „Poganin* 

„Wymarzony kochanek" z filmu dźwiękowego „Parada miłości. 

Utwory powyższe wykonane zostały przy akoiapanjamencie fortepianu 

przez jedną i tę samą osobe, na jednym i tym samym instrumencie. Zada- 

nie konkursowe polega na tem, ażeby nabywca jednej z dwóch wyżej wy- 

mienionych płyt, określił na jakim instrumencie utwory te zostały nagrane. 

    

  

  

że w dniu 10 grudnia 1930 r. o godzinie 10 
rane w Wilnie przy ul. Tatarskiej nr. 3 od- 
będzie się sprzedaż z licytącji należącego do 

Racheli Kłupt i Pimchusa Okuniewa mająt- 

ku ruchomego składającego się z autobusu 
i. Chevrolet, oszacowanego na sumę zło- 
tych 5.000 

; Komornik Legiecki. 

4 (CM MM 

KOMUNIKAT 
Podajemy “do ogólnej wiadomości, że 

LOSY 2KLASY 
obęcnej 22 Lot. Państw. są już u nas do nabycia 

1 ' dla posiadacza losu klasy poprzedniej 10 zł. 

k LOSU dla nowenabywcy 20 zł. 

   

1030 UPC podaje do wiadomości publicznej, 

Ceny niezwykle niskie % $ U 

0000500066 @ 

    Ф 

  

  
  

NOWOPOWSTAŁA SPÓŁDZIELNIA 
PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA 

„SIŁA 
z ograniczoną odpowiedzialnością 

Nagrody konkursowe są następujące: 

1. Oryginalny, luksusowy szafkowy aparat mahoniowy 
marki „CÓLUMBIA* nr. 120. 

2. Oryginalny aparat walizkowy luksusowy marki 

„COLUMBIA nr. 201. Е 
3. „Cyganerja“ opera G. Pucciniego, nagrana wyłącz- "

'
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APARAT WALIZKOWY 

COLUMBIA N:50 

  

WAGA 4%KILO 
    

WILNO, ul. Ad. Mickiewicza Nr. 11 
Telefon 15-74. 

Godziny urzędowania: g 9—14 i g. 17—19. 

Udziela informacyj w sprawach kupna, sprzedaży, dzierżaw 
i parcelacji ziemi. 

Dokonywa sprzedaży komisowej majątków ziemskich, 
miejskich i przemysłowych. . 

Administruje majątkami rolaemi i hodowlanemi. 

Przeprowadza pomiary i taksacje. 

Przyjmuje reprezentacje firm przemysłowych i handlowych. 

Załatwia import i eksport towarów i przyjmuje zlecenia 
komisowe. я / 

. Przeprowadza i udziela informacyj handlowych. 

Szczęście stale sprzyja naszym Graczom! 

W ostatniej 5 klasie za wygrane u uas losy wypłaciliśmy 

KILKA MILIONÓW ZŁOTYCH: 
ponadto PREMJA ZŁ. 300.000 
Największa, najstarsza i najszczęśliwsza 

również padła w 
naszej kolekturze 

kolektura w Polsce 

E. LiCHTENSTEIN;S-ka 
Wilno, Wielka 44. 

Centrala kolektury: Warszawa, Marszałkowska 146. 

P. K. O. 81051 Firma egzystuje od 1835 roku. 

„Zlecenia zamiejscowe załatwiamy odwrotną pocztą. 
7 

nie na plytach „COLUMBIA“ w albumie ozdobnym 

w wykonaniu solistów, chórów i orkiestry opery 

„La Scala" w. Mediolanie. Ogółem ponad 200 wyko- 
nawców (13 płyt). 

OR aparat 'walizkowy model nr. 50 marki 

„COLUMBIA“. 

Szeherezada. Poemat symioniczny, Rymskija-Korsa- 
kowa, nagrany wyłącznie na płytach „COLUMBIA*, 
przez Paryską Orkiestrę Koncertowa pod dyrekcją 
Filipa Gauberta w ozdobnym albumie (6 płyt). 

.Nokturny Chopina. nagrane wyłącznie na płytach 
„COLUMBIA* przez znakomitego pianistę Leopolda 
Godowskiego w ozdobnym albumie (5 płyt). 

Serja przebojów tanecznych (4 płyty). 
Powyższe nagrody zostaną rozlosowane w obecności notarjusza w dniu 30 

  

stycznia 1931 r. pomiędzy osobami, które nadešią do tej daty trafne roz- 

wiązania. А 

Siedzibą Komisji Konkursowej, do której należy wysyłać ed owiedzi jest 

Peakcja miesiecźnij „Dźwięk”*, Warszawa, Marszałkowska 62. Płyty kon- 

kursowe są do nabycia we wszystkich bez wyjątku składach muzycznych 

Rzeczypospolitej Polskiej 

"w cenie Zł. 7.50 
za dwustronnie nagraną płytę. Każda płyta sprzedawana będzie w zapie- 

czętowanej: kopercie, zawierającej kupon konkursowy upoważniający do 

udziału w konkursie. 

Szybko i solidnie załatwia taryfowe reklamacje kolejowe. 

o 
8 
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Н 

WYJĄTKOWO CZYSTY Lokuje kapitały na dogodnych warunkach. iR 
RR Prowadzi biuro przepisywań i tłumaczeń. | LR bąk KELĘLEAKE SPRZEDAJE S! 

й I DONOŚNY DŹWIĘK Skrupulatnie windykuje należności z weksli, do- ao „U + 00D“ PIES WiLK p 

| MAKOLED AUTOKATYCZNY = 

m 
a 

   

  

   

  

    

      

  wodów, rachunków i wyroków. dwóch lat dobrze utrzy- We ‚ sę MADE, Tomasza AR 

DLAJZDROWYCH i CIERPIĄCYCH! 
+) 
27 

  

  

  

OKAZJA 
Niedekretową 

kamienicę ze wszel- 
kiemi wygodami z 
dochodem 32.000 zł. 
rocznie sprzedamy 
okazyjnie z długiem 
bankowym za 3.000 

    

   

    MARKA COLUMBIA” 
e 

Prawidłowe rozwiązanie zadania . oraz lista nagrodzo- 

ych zostaną podane do wiadoniości publicznej dn. 7 lutego 

931 r. w pismach codziennych oraz w nuinerze lutowym mie- 

igcznika „Džwiek“. + 

Od 26 lat znane nacieranie 

> uśmierza szybko i pewnie 

wszelkie dolegliwości natury          
        

  

     
    

  

kosztuje połowę normalnego. Gest 
lekki mocny, daje odpisy. Doskonale 

DAJE GWARANCJE     reumatycznej, gośćcowej, dolarów. służy tak w biurze jak w domu.,   
     

  

  

  

  

            
        

  

       
     

     

  

  

    
         

  

    
  

’ - : „K. „Za- Z Я ? } DOBROCI nerwobóle, bėl głowy, zębów Przedstawiciel? out ciau: PŁYTY „COLUMBIA* NIE SZUMIĄ. 

ы itp. IECZYSŁAW z cza 1, tel. 9-05. Płyty konkursowe otrzymać można w sklepie muzycznym: : 

# ; Wszędzie do nabycia MIECZYSŁAW l E J M 0 6“6 
BR ES po 3 zł. za flakoń. Wilno, uł. Mickiewicza 24. Tel. 161. e Ls E W | L N 0, 

: odległy „stacji я V 
Skład wysyłkowy kolejowej 3i pół ' 

: ь klm., obszaru 36 ha. a CHIIOME 0) A ais ši Das Ję | Ziemia pszenno-bu- 9° ю ? i ., Ie d ą 

© Laboratorjum chem. aptekarza M-ra Szymona Edelmana LEK ARZE | KOSMETYKAI rainė dako ваг : : l 

j we LWOWIE Teatyńska 16. ! "E | zabudowaniem | — (TTT NETIKS TI ISBN SZ Kaa 
я No ` 5рг:еа;п;у 6иа 3.500 в ia E 
: г olarėw. Tylko z kwadratową marką fabryczną 
у sa Dr. Kenigsber GABINET -K. i UWA х dłu Wza i 

i 3 | 1930 r. choroby 12 a Racjonalnej Kosme- o 2 ekiawie GA! NO NA em P r. : 
й WYRÓB i SPRZEDAŻ KOŁDER LĄ ryczne i moczopłciowe „, tykt Leczniczej. cza 1, tel. 9-05, Ę ) 

> * Mickiewicza 4 Wilno, MIEKIEWICZE GE OTO TR i 

ы CIA T į M = s m 4. wiatło, dzwonki, a 

en ы a SĄ Urodę kobiecą ©) motory . urządza, = 
: Fact к ' konserwų- reperuje, elektryk — 

Е 20 Kaan a a AT Е okazji 40 lat istnienia firmy й Edta, usuwa jej skazy Р t 

Prosimy o odwiedzenie FH] od dnia 30 listopada do dnia 5 grudnia włącznie odbędzie się f lAkusze pij, br = Mase Wilno, Portowa Nr. 8. Е 
naszego składu ы : twarzy t ciała (panie) = 

JUBILEUSZOWA Sztuczne opalenie ce 8 

“ ' а AKUSZERKA ry. Wypadanie wiosėv U B Y ь at 

; i |VYPRZEDAŻ KOŁDERI Sa SE is ILE ауе иа ra a 
` Ho oi Jubinet  osmė- 1 = A 

Wilno, Wielka 21, tel. 12-83 $ 3 tyczny, a dw $ i $ da w E ee 60 @ po cenach bardzo niskich z ustępstwem20 © E Aaa, vagys Nipiės, Codziennie odg.10—8. Zgubioną KALO ZIE 1 M RE CK 
| 000 06608 brodawki, kurzajki, wy- W. £. P. 48 legitymację U. S. B. 66 

padanie włosów. Mu- Nr. 4012 na imię So- Qa U A D R A T (KWADRAT) 

kiewicza 46. 0 Ž N E lomona Wolkowyskiego 55 = 

i > E iami unieważnia się, Ostatnie nowości sezonu 1930--31 = 
Pianina i Fortepiany Pianina |2,, pic ROZNE ы : AMINA Ć W szę dažna 
o światowej stawie Pieyel, Bechśleln etć., najsłynniejszej У аОННЕ "Koguty = A. Przedstawiciel E. TUWIM, Warszawa, Loa Arma NOGA era si wszechšwiatowej tir |. oramia, pielęgnuje koguty LO KA L E : ‹ 

: r rzeczywiicje za najiepsze zi e" Ча ад иеой wady skóry. Rhode - Islande ua 8 _ | 
7 w kraju przez najwybiiniejszych t4chowa , i 'iabinet 5-miesięczne 4 7 Zł oi ' KT] Р 

ców nz Pow. Wystawie Kraj, w Bona. HK.iA. FIBIGER“ mei edi6 Zius A auleiaiė Wydłie : Pokój 2 pokoje NA GWIAZDKĘ F 
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