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PRZEDSTAWICIELSTWA: © 
NIEŚWIEŻ — uł. Ratuszowa — Księgarmią Jażwińskiego. 
NOWOGROUEK — Kiosk St. Michatskiego. 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. ! 

| N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia , K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — bniet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep Tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jedność. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — 5. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

OSZMIANA -- «sięgasnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkołnej. = 
SLONIM -— Ksiegarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 12. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*. ч 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 3 — N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Księg, Kol. „Ruch*. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
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„opinia katolicha czyli 
  

    

polskość na indeksie 
W ostatnich dwóch numerach 

„Przeglądu Wileńskiego** (ar. nr. 19 
— 20) niejaki p. Janowski iniormuje 
swych czytelników o polemice na te- 
mat obrządku wschodniego, która się 
toczyła w lipcu br. na łamach „Sło- 
wa'*. Z powodów bliżej nieznanych p. 
J. artykuły swe zatytułował „Za i prze- 
ciw Unji*, choć w ciągu polemiki nikt 
przeciw Unji nie przemówił. Wśród 
tych wyimaginowanych  przeciwni- 
ków Unji znalazła się jeszcze i moja 
skromna osoba, która z tej racji ©- 
trzymała rzetelne cięgi. 

Oto co pisał p. Janowski (pod- 
kreślenia moje) : 

„Drugim przeciwnikiem Unji okazał siż 
p. W. Ciarkiewicz, którego stanowisko 
względem jej jest wprost dziwne Od p. 

Ch., jako badacza przeszłości Unji, można 
było się spodziewać bardziej rzeczowego u- 

stosunkowania sre do obecnie zapoczątko- 

wanej akcji unjomstycznej. Tymczasem  o0- 

prócz powtórzenia argumentów p. Cata, 
popartych dla powagi tytułem „fachowego 
referenta" , p. Ch. całą prawie krytykę 
sprowadza do tego, że obecna akcja jest 

„odpolszczająca łud* (jakby ten lud był 
polskim!)“ 

Sprostujmy więc napozór pewne... 
(jakby to się delikatnie wyrazić, aby 
nie użyć słowa — kłamstwo?) aha... 
pewne nieścisłości. 

1) Nigdy nie wypowiadałem się 
przeciw Unji. Krytyka pewnych  nie- 
tod, stosowanych w akcji obrządku * 
wschodniego, nie jest 
Unji. 2) Do akcji współpracy zasto- 
sowywałem miarę historyczno - psy 
chologiczna, p. Cat rozpatrywał |: 
z punktu widzenia interesów państwo 

mi 
powtarzać argumenty p. Cata, zresztą 
-— 3) ani p. Cat, ani ja, ani żaden 
przy zdrowych zmysłach człowiek nie 
mógł mówić o „odpolszczaniu ludu“ 
Słowa te wziął p. ]. w cudzysłów, po- 
dając za moje własne. Czy wolno wie 
dzieć, kiedy i gdzie ja się wyraziłem 
w ten sposób?... 4) Nikt nie nadawał 
mi tytułu „fachowego referenta", —- 
nic o tem przynajmniej: nie wiem, 
skądże się wziął ten tytuł? 

A więc w trzech zdaniach p. |. 
tkwią „tylko cztery... _ nieścisłości! 
Tegoby jednak wązupełności wystar- 
czyło, aby na artykuł p |. wzruszyć 
ramionami; zrobiłbym tak, gdyby nie 
to, że p. |. wystapił w charakterze rze- 
cznika „opinji katolickiej", która się 
zawiodła na mnie. 

Czego się spodziewała po mnie 
nieszczęśliwa  „Opinja katolicka" z 
„Przeglądu  Wileńskiego'? — Dro- 
biazgu: stwierdzenia, że Unja upadła 

wskutek jej polskości! 
— „Tak — woła p. J. — trzeba raz 

nareszcie spojrzec prawdzie w oczy i po- 

wiedzieć szczerze, że szerzenie polskości w 
Unii, ignorowane / przez hierarchję unicka 

jezyka ludowego ułatwiły późnićj wychowan 
w Wilnie do- 

strasznego dzieła 

  

prowadzenie do skutku 

apostazji,..“ 

Odpowiedzialność za tę apostazję 
w znacznym stopniu ponoszą bazy|- 
janie, demonstracyjnie zaznaczający 
swoją polskość. 

Nie wszyscy zapewne wiedzą, że— 
„Wielka była działalność _ wydawnicza 

zakonu, mnóstwo wydawnictw wyszło stam- 

tąd w świat, lecz wszystko to było przezna 

czone dla odpustowej szlachty (łacińskiej 
i polskiej), a dia ludu w jego mowie nic 
się nie drukowało” ... Bazyljanie wogóle by- 
li osobnikami z pod ciemnej gwiazdy (po- 
myślcie tylko: byli Polakami!...); dlatego 
ież wstępowali do klasztoru wyłącznie w 
celu robienia kariery i nawet do swych mo 
nasterów i miejsc cudownych, nic oprócz 
pogardy nie mieli"... 

Potworne to jest, ale prawdziwe: 
posłuchajmy. 

„l kiedy Siersaszko rozpoczął swą nik- 
czemną robotę, kto mu się przeciwstawił? 
Folacy - bazyljanie, reprezentujący  pol- 
skość? Nie. Ci, gdy poczuli niebezpieczeń- 
stwo, uciekii do Galicji ub sekularyzowali 

się, pozostawiając na pastwę schizmy mo- 
nastery'i miejsca cudowne, duchowieństwo 
świeckie i lud, dła których oprócz pogar- 
dy nic nie mieli" .. 

Pomyśleć tylko: gdyby zakon św. 
Bazylego Wielkiego nie składał się w 
przeważającej iiości z Polaków, Unia 
kwitłaby po dziś dzień... Jaka tkwiła 
moc w tem, co jest niepolskie, dowód 
najlepszy dali chłopi z diec. połockiej: 

„l jest ciekawe, że tam, gdzie lud miał 
więcej kazań w jez. ojczystym  (archidec. 
Połocka), nawracanie traliało na opór” -. 

Takie to proste: gdyby bazyljanie 
nie byli Polakami i gdyby parocho- 

zwalczaniem 

  

wie wygłaszali kazania po białorusku, 
Unja nie zostałaby zlikwidowana! 

„Opinja katolicka mogła się spodziewać, 

że te fakty p. Ch. uwzględni w swej pole- 

mice... 

Moja kochana Opinja, przepraszam 
cię, ale doprawdy próżno się spodzie- 
wałaś, abym uwzględnił te „fakty”, bo 
o nich dowiedziałem się dopiero z ar- 
tykułu p. J., a že twoje poglądy są 
może podzielane przez niektórych lu- 
dzi (niekoniecznie katolików), przeto 
daję odrobinkę wyjaśnień. Niema nic 
bardziej bałamutnego, jak przenosze- 
nie stosunków współczesnych wstecz 
o parę set lat. eszcze przed kilku- 
nastu laty, cóż dopiero przed  wie- 
kiem, żadnej kwestji białoruskiej lub 
litewskiej na naszych terenach nie by- 
ło. Wszyscy tu byli „Litwinami* i pod 
tem imieniem jednakowo dobrze się 
czuli: Polak, Żmudzin czy Rusin. Ko- 
ściół unicki pospolicie był nazywany 
Kościołem ruskim, wiara gr.-kat. - ru- 
ską. 

Polonizacja Unii największe postę- 
py zaczęła czynić dopiero po rozbio- 
rze, — jest to fakt ogólnie znany i 
dowodzący, że była zjawiskiem natu- 
ralnem, bo i któż mógł kogoś gwałtem 
polonizować, jeżeli w kraju rządzili 
Rosjanie, korona zaś znajdowała się 
poza granicą?... Bazyljanie ponoć nic 
nie drukowali w jęz. ludowym. Chęt- 
nie uwierzę, ale tylko dodam, że je- 
żeli tak było, istniała jakaś tajemnicza 
banda fałszerzy, bo nawet w swych 
skromnych zbiorach mam druki ruskie 
z firmą drukarń bazyljanskich!... 

Zgódźmy się lepiej, że takie druki 
istniały, że było ich mniej, niż łaciń- 
skich i polskich, rzecz całkiem naturai 
na, gdyż chłop piśmienny należał do 
wyjatków, któż miał czytać te książ- 
ki?! 

Ignorowanie mowy ludu?... Służę 
przykładem. 

Był niegdyś metropolitą  unickim 
Leon Kiszka, bazyljanin, Polak, szlach 
cic, słowem, bezwiedny likwidator 
Unji. Pisał po łacinie i po polsku, — 
riech mu Pan Bóg dobrotliwy wyba- 
czy tę zbrodnię! M. in. rapisał Kisz- 
ka książkę o. dziejach cudownego 0- 
brazu w Borunach, — rzewne dziełko. 
Podług legendy Najświętsza Panna u- 
kazała się Pieślakowi w nocy, popro- 
wadziła go do puszczy i tam kazhła 
zbudować świątynię. Legenda powsta- 
ła wśród ludu, była podawana z ust 
do ust „po prostemu'... 

Cóż zrobił Kiszka, „mający  po- 
gardę dla ludu“, jako bazyljanin?.... 
Oto wszystko pięknie i dokładnie o- 
powiedział po polsku, lecz rozmowę 
N. Panny z Pieślakiem oddał w ten 
sposób, że Pieśiak przesawia po pol- 
sku. N. Panna zaś — rasku!... 

Nieprawdaż: jaki to krzyczący 
przykład bazyljańskiej pogardy dia lu- 
du, jego "tradycji i mowy! | 

Wyobraźmy jednak, że naprawdę 
Unja była „nie dla ludu, któremu to 
wszystko, jako niezrozymiałe, bo pol- 
skie i pożyczone z Zachodu, było ob- 
ce* (słowa p. |.) Wówczas po likwi- 
dacji Unji powinna była nastąpić zło-- 
ia era: nikt przecież nie posądzi Sie- 
maszkę i jego pomocników w poioni- 
zowaniu kraju! 

A jednak, zaraz po likwidacji Unji, 
na polecenie Siemaszki, biskup Hołu- 
bowicz tłumaczy prawosławny kate- 
chizm z rosyjskiego na jęz. polski z 
aa o jak najszerszych masach lu- 
U... 

Widocznie, jednak nie wszystko 
polskie było dia ludu niezrozumiałe i 
obce! 

Przypomnienie dziejów unickiej 
diececzji białoruskiej (nie połockiej!) 
jest tego dowodem. Tam prądy pol- 
skie były znacznie silniejsze, niż w 
diec. litewskiej, nawet o bp. Łu- 
żyńskim wszyscy rosyjscy historycy 
zgodnie mówią, iż był on „opolaczen- 
nyj“. 

Chłopi tej diecezji rzeczywiście 
energiczniej bronili się przed aposta- 
zją, ale bynajmniej nie wskutek kazań 
piałoruskich, jak' nie wskutek poloni- 
zacji, — lecz tylko dlatego, że „na- 
wracali" ich sami prawosławni. Dzia- 
łalność prawosławnego bp. połockiego 
Smaragda, z pochodzenia Żyda, była 
najlepszym środkiem propagandy ka- 
tolickiej. 

Na oszczerstwa pod adresem  le- 
żących w grobach bazyljanów, nic 
nie można odpowiedzieć  Twierdzič, 
że Siemaszko „.nie znalazł oporu ze 
strony bazyljanów*, może kompletny 

  

  

  

Opłata pocztowa uiszczona „ryczałtem. 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 
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PREMIER SŁAWEK OBJĄŁ URZĘDOWANIE 
WARSZAWA 5-XII (tel. wł. „„Słowa”). W ciągu 

pan premjer Sławek rozpoczął sprawowanie funkcji. 
Po złożeniu przysięgi, o godzinie 1-ej min. Michałowski w Minister- 

stwie Sprawiedliwości i min. dr. Hubicki w Ministerstwie Pracy i Opieki 
Społecznej, objęli urzędowanie. 

Pożegnanie długoletniego ministra reform rolnych 
odbędzie się w sobotę z jednoczesnem objęciem funkcyj 
Kozłowskiego. 

Wieczorem odbyło się pod przewodnictwem premjera Sławka posie- 
dzenie Rady Ministrów w nowym składzie, na którem przyjęto projekt 
ustawy budże towej na rok 1931 — 32 

Kto będzie przewodniczył w Senacie? 
WARSZAWA. 5-XII (tel. wł. „Słowa''). Dowiadujemy się, że na pierw 

szen; posiedzeniu Senatu przewodniczyć będzie prof. dr. Thulie z Bezp. Bl. 
iiczący lat 77. Starszym od niego w Senacie jest tylko sen. dr. Limanowski 
iiczący lat 95, który jednak z powodu złego stanu zdrowia nie może prze- 
wodniczyć. \ 

PRZESILENIE. GABINETOWE we FRANCJI 
NARADY U PREZYDENTA DOUMERGUE 

PARYŻ. PAT. — Prezydent republiki Doumergue po przyjęciu dymi- 
sji gabinetu Tardieu rozpoczął w piątek narady z przedstawicielami stron- 
nictw, poczem przyjął przewodniczących Senatu i Izby. 

PARYŻ. PAT. — Wy/dzisiejszej prasie porannej przeważa opinja, że otwarty 
wczoraj wieczorem kryzys gabinetowy utelatwC da się rozwiązać. W każdym razie 
można być przekonanym, że większość parlamentu będzie inna, niż ta którą  rozpo- 
rządzał Tardieu. Pertraktacje, które się dziś rozpoczynają, będą miały za przedmiot 
utworzenie gabinetu koncentracyjnego, w skład którego niezawodnie wejdą elementy 
radykalne. 

KTO BĘDZIE NASTĘPCĄ FARDIEU 
PARYŻ. PAT. Od piątku rozpoczyna się niezwykła gra parlamentarna, oparta 

na zgałdywaniu ewentualnego następcy Tardieu. Po południn, po wstęnych naradach 
z przewodniczącymi Senatu i Izby, prezydent republiki powołać powinien senatorów 
Bienvenu Martina oraz Heryego“ którzy faktycznie spowodowali obalenie gabinetu. 
Senator Bienvenu Martin zajmował już stanowisko zastępcy premjera w sierpniu 1914 
scku, w chwili wypowiedzenia wojny. Ma on więc za sobą pewne doświadczenie w 
sprawach rządzenia krajem. Jednak większość wypowiada się za gabinetem Poinca- 
rego. Wszystko więc zależy od tego, czy były prezydent republiki przyjmie propozy-: 
cję, którą niezawodnie prezydent Doumergue poprze. 

OBRADY REICHSTAGU 
BERLIN. PAT. —- Popołudniowa dyskusja budżetowa”w Reichstagu 

toczyła się dziś pod znakiem polityki zagranicznej Rzeszy. Przedstawiciel 
hitlerowców Rosenberg zarzucił Połsce prowadzenie polityki systematycz- 
nego polszczenia żywiołu niemieckiego. Mówca przypomniał memorjał, zło- 
żony przez delegację polską rządowi angielskiemu w roku 1917, w którym 
mowa jest o tem, że Królewiec wraz z okolicą powinien należeć do Polski. 
Od tego czasu Polska kontynuuje swa politykę w tym duchu. Rosenberg 
uważa, że w obecnych warunkach Polska nie zaryzykuje zamachu. Prowa- 
dzi ona świadomie obok propagandy politycznej, przygotowania strategicz- 
ле па przyszłość. Rząd polski buduje nowe linje kolejowe, znajdujące się 
w posiadaniu francuskich fabrykantów broni Schneider-Creuzot. Przemó- 
wienie swe przedstawiciel hitlerowców zakończył wyrażeniem syimpatji dla 
niniejszości ukraińskiej w Polsce. Poseł niemiecko-narodowy Freytag-Lo- 
ringhofen uważa za rzecz możliwa prowadzenie polityki, porozumienia na 
Zachodzie, przy jednoczesnem zachowaniu polityki rewizjonistycznej na 
Wschodzie. Mówca przypomina w związku z tem oświadczenie Franklin- 
Bouillona we francuskiej Izbie Deputowanych, że granice wschodnie Fran- 
cji leżą nad Wisłą. Kto tego nie bierze pod uwagę, ten albo iudzi naród 
memiecki, albo sam jest zupełnie zdezorierttowany. Niemiecka polityka re- 
wizjonistyczna, ograniczając się tylko da Wschodu, nie znalazlaby przytem 
nigdzie poparcia Niemiec. Freytag-Loringhofen, uboiewa, że szef Reichswe 
iry gen. von Hammerstein, żegnając francuskiego attachć wojskowego wy- 
iaził życzenie porozumienia  niemiecko-francuskiego. Konstelacja, dzieki 
której Francja odniosła kiedyś zwycięstwo, dziś już minęła. Mówca wska- 
zuje na powstanie nowych ugrupowań państw, jak rp., bloku południowo 
wschodniego „Rzym — Moskwa -- Angora" pod kierownictwem Włoch. 
Anglia zaś zajęta jest własnemi sprawami, Francja zupełnie izolowana. 
Ameryka wyrażnie oświadcza, że traktat wersalski nie jest nie naruszalny. 

Kryzys i rozłam komunistyczne partji 
w GDAŃSKU 

Ostatnio otrzymaliśmy ciekawe dane, dotyczące tego, iż delegat partji komu- 
nistycznej w Gdańsku Oppitz, który niedawno porzucił szeregi komunistów, ogłosił 
seusacyjne informacje o rozłamie wśród gdańskich komunistów. Według jego słów w 

dnia dzisiejszego 

dr. Staniewicza, 
przez min. dr. 

     

    

ciągu ostatnich miesięcy porzuciło szeregi partji około 50 proc. członków, pozostali 
zaś są zupełnie zdezorjentowani. Nawet członkowie zajmujący kierownicze  stanowi-- ską w partji, nie mogą dotychczas dokładnie zrozumieć na czem polega „generalna 
linja“ tak usilnie zalecana przez komintern. Ogólna suma członkowskich opłat sięga 
700 guldenów, nie wystarczających oczywiście na pokrycie nawet samych nieodzow- nych potrzeb. Wśród komunistów można zaobserwować bardzo częste swary i kłótnie o byle drobnostkę. Oppitz zwraca się do lidera gdańskich komunistów -Plenikowskiego: z całym 52 m przykrych pytań. M. in. zapytuje go, dlaczego Plenikowski utrzy- muje mieszkanie nietylko w Gdańsku ale i w tach i z jakich środków pokrywa swe ciągłe przegrane w ruletkę. Wobec reweiacyjnych posunięć O, itza, gdańscy komuniści ze strachem oczekują agentów kominternu, którzy Sa a dzień przyje- chać i dokonać „czystki* w szeregach partji. 

DATA TTT SEN Z TYT PRE ZO WR OE 

nieuk, lub człowiek umiejący opero- („tutejszego*) echa jego zapomnia- 

  
| CENY GGŁOSZEN: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-2 

nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. « 
do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za 

wać tylko.... nieścisłościami!. 
Dlaczego ,„„Npinja katolicka” z ta- 

ką nienawiścią mówi o bazyljanach. 
jedynych właściwych reprezentantach 
dawnej Unji?.. Dlatego, że byli Po- 
lakami!.. Nienawiść do wszystkiego, 
co polskie, każe „Opinii” uważać Po- 
laków i polskość za źródło wszelkich 
klesk i zbrodni: 

Patriotyzm polski podobno pchał 
greko - katolików w objęcia prawo- 
sławnych, lecz jednocześnie hartował 
na stal dusze rzymskich katolików! 
Nonsens? Mniejsza: przecież chodzi o“ 
zaznaczenie, że wszystko, co było w 
Unji polskiego, było trucizną i miało 
w sobie zarazki dżumy!... 

_ Ze współczesnego obrządku wscho 
dniego „Opinja** jest całkowicie za- 
dowolona... Czyżby miała po temu 
słuszne powody?... ; 

Nie chcę poruszać już wyczerpa- 
nych tematów, powiem tylko, że je- 
żeli w dzisiejszej akcji unijnej ktoś ze- 
chce wydobyć z duszy prawosławnego 

nycn przeżyć katolickich, zabrzmią 
one polskim pacierzem. polska pieśnią 
kościelna... 

I z tem trzeba się liczyć.. Zaszcze-! 
pianie nienawiści do polskości lub u- 
mieszczanie jej na indeksie, wyrzeka- 
jąc się nie tak znowu złych tradycyj, 
nie na wiele się zda, chyba ktoś po- 
trafi stworzyć coś, czego jeszcze nig- 
dy nie było. Mamy czas: poczekamy, 
-— może się uda! 

Ale w każdym bądź razie czyn- 
nik nienawiści, który tak wyraźnie za- 
znacza się w słowach „Opinji* i w 
działalności niektórych jednostek, nie 
jest dobrym cementem,  spajającym 

Wybacz mi, o świara Opinjo, te 
uwagi i przyjm zapewnienia, iż mo- 
ge wątpić co do twej katolickości, są- 
dząc z twej nienawiści do katolickiej 
pracy niemiłych ci Polaków, —- lecz, 
że reprezentujcsz złośliwą tendencję. 
bądź całkiem spokojna: nie watpię! 

W. Ch. 

DONIOSŁE UCHWAŁY 
KOM. ROZBROJENIOWEJ 
KONTROLA ZBROJEŃ NIEMIECKICH 

Czwarty tydzień obrad przygoio- 
wawczej komisji rozbrojeniowej posu 
nai dość poważnie naprzód prace nad 
projcktem  konwencii o ograniczeniu 
zbrojeń. Przedewszystkiem przyjęto 
zasadę, iż sygnatarjusze konwencji 
zabowiązani 'będą publikować dane. 
dotyczące lotnictwa cywilnego.. Prze- 
ciw temt postanowieniu przemawia! 
energicznie delegat Niemiec hr. Berns 
torf, dowodząc, że lotnictwo cywilne 
nie ma nic wspólnego z lotnictwem 
wojskowem. Wywody te nikogo jed- 
nak nie przekonały. Delegat Francji 
Massigli powołał się na fachową opi- 
nję o pewnym cywilnym samolocie nie , 
mieckim, który może być w każdej 
chwili zamieniony na groźny aparat 
bojowy, przeznaczony do bombardo- 
wania, a delegat polski — generał 
Kasprzycki, przytaczał opinię pewne- 
go niemieckiego uczonego z Królew- 
ca (dr. Hansa Offikofera), który twier 
dzi w jednej ze swych prac, że wła 
dze państwowe, popierając lotnictwo, 
cywilne, czynią to przedewszystkiem 
ze względów politycznych, a nie gos- 
podarczych. 

Hr. Bernstorit stanowiskiem swo- 
jem, zajętem w sprawie lotnictwa cy- 
wilnego, raz jeszcze udowodnił, że 
Niemcy, żądając rozbrojenia inych, 
sami prągną uniknąć wszelkiej kontro 
Ч, któraby utrudniła ich przygotowa- 
nia odwetowe. 

Zupełnem niepowodzeniem  skoń- 
czyły się również ataki niemieckie na 
ten artykuł konwencji (w rozdziale 
V), który stwierdza, że konwencja w 
niczem nie zmniejsza obowiązków roz 
brojeniowych, jakie wzięły na siebie 
niektóre państwa w traktatach, obo- 
wiązujących obecnie. Chodzi tu prze- 
dewszystkiem o' klauzule rozbrojenio- 
we, znajdujące się w Traktacie Wer- 
salskim, odnośnie do Rzeszy, które po 
zostać muszą w mocy. Jak wiadomo, 
cała polityka niemiecka na terenie ko- 
misji rozbrojeniowej zmierzała do te- 
20, aby nowa konwencja bądź zredu- 
kowała zbrojenia innych państw da 
teoretycznego poziomu zbrojeń w 
Niemczech, aibo też uwolniła Rzeszę 
od rozbrojeniowych klauzul Traktatu 
Wersalskiego. Żadanie Niemcy wysu- 
wali stale na komisji rozbrojeniowej, 
lecz zawsze bezskutecznie. Na wiosnę 
roku 1929 delegat angielski, lord 
Cushedun, przypomniał  'delegatowi 
Niemiec, iż postanowienia rozbroje- 
niowe, zawarte w Traktacie Wersał- 
skim, posiadają specjalny charakter i 
nie mogą być traktowane jako wzór 
do generalizacji. Stanowisko Anglii 
w tej sprawie, mimo iż u steru rządu 
w Londynie stoją obecnie labourzyści 
niewiele uległo zmianie. Obecny de- 
legat Anglji, lord Robert Cecil, któ- 
ry był jednym z twórców artykułu kon 
wencji, postanawiaiącego utrzymanie 
przy życiu  kiauzul tozbrojeniowych 
Traktatu Wersalskiego, w toku dysku 
sji nad tym artykułem dał bardzo silna 
odprawę Bernstorffowi, zarzucając 
mu, iż nic nie pomaga w pracach ko- 
misji i że, atakując dorobek prac tej 
komisji, zachowuje sie, jak ktoś zu- 
pełnie nieodpowiedzialny. Stanowisko 
Niemiec było szczególnie słabe (mi- 
mo poparcia Bułgarji i Turcji), ponie 
waż Traktat Wersalski nie jest jedy- 
nym, traktatem. zawierającym klauzu- 
lę rozbrojeniowe. W rachubę wcho- 
cził mianowicie również morski trak- 
tat waszvngtoński, który m. in. pod- 
pisała Ameryka. Otóż delegat Ame- 
lyki Gibson oświadczył, iż godzi się 
zupełnie na utrzymanie . rozbrojenio- 
wych postanowień traktatu waszyng- 
tońskiego, który powinien pozostać w 
riocy niezależnie od nowej konwencji 
rozbiojeniowej Bernstorff wpadł w 
pasje; zapowiadał, że Niemcy konwen 
cji iatyfikować nie będą, gdyż byłoby 
to powtórnem położeniem podpisu 
pod rozbrojeniowe  klazule Traktatu 
Wersaiskiego, twierdził wreszcie, że 
dorobek komisji nie ma żadnej war- 
tości, oraz że ituzją byłoDv mniemiać, 
że taką konwencję Niemcy podpisza. 
Na nikiin iednak furja p. Bernstorffa 
nie wywarła większego wrażenia, a 
przemówienie delegata _ polskiego, 
stwierdzające, iż utrzymanie roz- 
brojenia pewnych państw, dokonane- 
go przez traktaty pokojowe, stanowi 
zasadniczy warunek wszelkich postę- 
pów rozbrojenia ogólnego, było wy- 
razem opinji olbrzymiej wiekszości, 
komisji przygotowawczej. 

Ubiegłv tydzień przyniósł ponadto 
ważną uchwałę w sprawie obowiązku 
publikowania danych 0 wojennych 
materjałach lądowych. Niemcy, po- 
pierani przez niektóre państwa  pół- 
necno - europeiskie, żądali, aby dane 
te ilustrowały ilość sztuk, a zatem, 
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dostarczenie nameru dowodawego 20 gr. 
  

gr. Komunikaty oraz 
wincji o 25 proc. drożej. 

tracja nie przyjnuje zastrzeżeń co į 
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Że Ziazdu Zw. Ziemian 

:    

Zygmunt Bortkiewicz I 

Prezes święciańskiego Związku Ziemian 

  

PRZEMÓWIENIE P. DEVEY'A | 
VM PARYŻU. 

PARYŻ. PAT. — Klub amerykań- 
ski wydał śniadanie na cześć p. De- 
vey'a, który w wygłoszonem przemó- 
wieniu przypomniał doniosłość roli 
nistorycznej, cdegranej przez Polskę, 
oraz jej trudności w okresie doby po- 
wojennej. Mówca omówił dzieło Mar- 
szałka Piłsudskiego, który nie był zaw 
sze oceniany według swojej osobistej 
wartości. P. Devey oświadczył, iż 
Marszałek Piłsudski wierzy w demo- 
krację i parlaimentaryzm, lecz uważa, 
że w państwach młodych instytucje 
tego rodzaju winny istnieć z  bez- 
wzęlędnie surową dyscypliną. Dalej 
p. Devey wyraził opinję, iż w nowej 
Luropie wojna jest obecnie niemożli- 
wa. Wspominając następnie o nadpro- 
aukcji, p. Devey stwierdził, iż nie 
|rzywiązuje się dostatecznego znacze- 
nia do możliwości zwiększenia zdoi- 
ności zakupów ludności polskiej i jej 
środków. Moglibyśmy temu dopomóc 
przez operacje kredytowe o szerokim 
iozmachu, co mogłoby być znamien- 
nym środkiem @а zlikwidowania ist- 
niejącego dziś kryzysu Światowego. 

  

POMNIK MARSZAŁKA PIŁSUDSKIE- 

GQ W GDYNI 

GDYNIA. PAT. Na ostatniem po- 
sicdzeniu Kola Związku Legjonistów 
pod przewodnictwem prezesa inż. Szo 
'norta jednomyślnie uchwalono wy- 
hudować w Gdyni pomnik Marszałka 
Piłsudskiego. Zarząd Związku został 
upoważniony do wystąpienia z inicja- 
tywą powołania specjalnego komite- 
tu obywatelskiego, który zajmie się 
ealizacją tego dzieła. 

ALEGRO JEYYGCZBORYROZRT OO OPADA TIRE 

aby przedstawiały cyfrowo ilość kara 
binów, armat, mitraljez etc. Francja i 
Japonja natomiast, wychodząc z za- 
iożenia, iż kontrola ilości materjałów 
jest b. trudna, broniły t. zw. tezy jaw- 
ności pośredniei, polegającej na pub- 
likowaniu wydatków na materjały wo- 
jenne. Przypomnieć wypada tu, że 
Niemcy teoretycznie mają bardzo ma- 
io materiałów wojennych, gdyż teore- 
tycznie materjały te są dostosowane 
do ich 100 tys. armji, natomiast bud 
żet wojskowy posiadają wprost  gi- 
gantyczny. Komisja przyjęła tezę 
irancusko - iapoūska © obowiązku 
publikowania wydatków, co oczywi- 
ście na p. Bernstorffie wywarło przy- 
gnębiające wrażenie. ; 

Pod względem organizacyjnym 
szczególnie ważna jest wreszcie 
uchwała powołahia do życia specjal- 
nej stałej komisji rozbrojeniowej. Ko- 
misja ta ma czuwać nad wykonaniem 
konwencji, a każdy sygnatarjusz bę- 
dzie miał prawo zwrócić się do niej 
z apelem, jeśli inny sygnatarjusz gro- 
zić będzie pogwałceniem konwencji, 
lub też ją pogwałci. Komisja, której 
skład ustali przyszła ogólna konferen | 
cja rozbrojeniowa, publikować będzie 
corocznie raport, oparty na informa- 
cjach, dostarczonych jej przez sygna- 
iarjuszy konwencji, oraz ogłaszać bę- . 
dzie specjane raporty, jeśli zajdzie te- 
go potrzeba w związku z niebezpie- 
czeństwem pogwałcenia, lub pogwał- 
ceniem konwencji. przez którąś ze 
stron.
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ECHA KRAJOWE 
Rocznica 10-cico iecia odparcia nawały bolszewickiej 

i i2-lecia odzyskania niepodległości w Daugieliszkach 

Dzień ten w naszym miasteczku był ob- 
chodzony b. uroczyście i pozostawił po 
sobie niezatarte wspomnienie wśród iniej- 
scowej ludności. 

Już w wigilję całe miasteczko rozbłysło 
jasnościami w jesienne wieczory, gdyż 
wszystkie okna ošwietlond czem kto mógł i 
miał. Setki ogników błyszcząc przez zasmo- 
lone szybki nędznych domków miasteczka 
oznajmiały że najuboższy nawet odczuwa 
radość iž 10 lat temu bolszewik, pobity sro 
motrie opuścił granice Rzeczypospolitej, 
a 12 lat już istnieje wolna i niepodległa 
Ojczyzna. 

W dniu samego obchodu o godz. 11 ra- 
ло miejscowy ks. proboszcz odprawił uro- 
czyste nabożeństwo na ktore zebrało się 
tfumy ludu wiejskiego, słuchając ze skupie- 
niem mszy Św. oraz pięknego Śpiewu p. W. 
Nowickiej, która wykonała „Ave - Maria". 
Pa mszy o godz. 13.30 odbyło się poświę- 

    
Nie mogę e tó wszystko pominąć mil- 
zeniem poszczególnych wykonawców, bo 

przecież oni te swą grą dali jedne z najmil- 
szych wrażeń dla tych ludzi, którzy od płu- 
ga i ciężkiej pracy oderwali się aby uczęstni 
czyć w uroczystości wiełkiej rocznicy, a 
więc zaczynam: niezrównaną była w roli 
Janki p. Nina Paciiowewa - Nawahowa, wy 
wołując swą grą okrzyki zachwytu i długo 
niemilknące brawa. 

Jakże pięknie dobrodusznym był p. Że 

  

   
  

    

     
     

  

łobowski w roli Lubińskiego, przeniiiy ty: 
trzpiota i roz onej córeczki dała p. 
Ulińska grając / . Dzielnie sekundowali 
im. pp. Matej rucznik Strzała) Budre- 

  

i 
wicz (stróż), Błazys (żandarm), Sobołewski 
koraendani, Zakrzewska (mieszczanka). 

Nie można pominąć p. Matejkowej w 
roli sąsiadki która diowala Z prawdzi- 

a. No któ: szcze pozostał, ach 
ż takiego Frosimowa, jakiego po- 

  

    
     

  

Qbchód w Daugieliszkach. 

cenie pomnika na placu gminnym, wznie- 
sionego ku czci poległych bohaterów w 
latach 1918 — 1920 u stóp którego wygłosił 
wzmiosłe przeniówienie w języku litewskim 
ks. proboszcz j. Kuźmicki, zaś w języku pol 
skim wójt gminy A. Adamowicz. Po od. 
słonięciui poświęceniu pomnika wszyscy ze 
bran: przeszli do 
tiicy Koła Młodzie ży, gdzie został odegrany 
bezpłatnie siłami miejscowej sekcji teatral- 
nej przy Kole Młodzieży, obraz scenicz- 
ny p.t. „Porucznik I brygady”, poprzedzony 
treściwą i pełna ognia przemową 
szoną przez kierownika tut. 
Żełobowskiego. 

Pod jakiem wrażeniem znajdowali się wi 
dzowie patrząc na akcję odbywającą się 
na scenie może świadczyć fakt, iż gdy bo- 
hate: sztuki Waciaw w końcowych słowacii 
swojej roli wzniósi ekrzyk na cześć wodza 
narodu „Niech żyje józef Piłsudski** — sa- 
la porwana entuzjazmem podjęła okrzyk 
niech żyje” wyręczając w tem aktorów Po 
przedstawieniu odbyła się zabawa ludowa. 

    

  

  

    

    
     

  

ali teatralnej, przy świe į 

razał nam .p. Sławiński to można tylko na 
scenach zawodowy oglądać! Byibymi je- 
dnakże zapomniał o jednym z najważniej- 
szych wykonawców i reżyserze całości 
T. Radwan - Nowaku, zresztą o nim p 
nie będę, gdyż całość, którą widziałem 

i jego zdolności, pracy położonej i zn 
ści sceny. Patrząc z boku jako obser- 

wator na pracę koła młodzieży, dochodzę 
do wniosku że ci cicho pracujący hidzie mi 
szą posiadać niespożyte zasoby energji, bo 
i poświęcenia się idei pracy społecznej bo 
wystawienie takiego „Porucznika I brygady“ 

  

   

      

. musiało kosztować ich tyle wvtężenia i ta- 
   kich wysiików o jakich wogóle pojęcia się 

niema. Przecież dali nam nowe dekoracje 
specjalnie do tej sztuki robione, oprócz nie- 
uagannej gry akiorów, wykazującej wprost 

    

    

  niesamowitą pracę reżysefa i do wolę 
aktorów. Niechże koło dramaty nie u- 
staje w pracy, a ręczę iż wkró stanie 
się jednym z lepszych zespołów torskich 
*_ prowincji. ROZ 

  

SKORBUCIANY 
Bt pow, Wiieńsko - Trocki. 

— świadek powstania 1830 r. na uro- 
czystości w szkołe. Nie wiem, czy znajdzie 

  

naoczny Świadek walk 
830 — 31 r. 

Józef aa. 
z 

się szkoła nawet w całej Polsce, która mo- 
głaby zaprosić na vroczystość setnej rocznicy 
powstania listopadowęgo naocznego świad- 

  

ha listopadowych walk o Niepodległość z 
roku 1830 — 31. 

W dniu 30 listopada rb. szkoła nasza ob- 
chodziła uroczyście setną rocznicę powsta- 
nia listopadowego. Młodzież odegrała kilka 
sztuczek, deklamowała i t.d. Obecnym na 
sali był starzec Józef Kalinowski, urodzo- 
ny wr. 1823, który, jako siedmioletni wów- 
czas chłopiec pasł w czasie wałk bydło w 
lesie. Podeszli do niego powstańcy 1 nała- 
dowawszy 'na krowy „jakieś woreczki" -- 
kas..5 „odwieżć” je hen pod Rudziszki. To 
najwiecej utkwio w jego pamięci. Starzec 
saa słuch przytępiony, wzrok słaby, pamięć 
już nieco dziecinną. Żyje ciagle pod wre 
niem wojny z Niemcami. których boi się 
jak ognia. Ma liczną w tejże wsi (Skorbu 
Ciany) rodzinę. Najmłodszy syn jego liczy 
sobie przeszło lat czterdzieści. 

Uroczystość powyższa, z naocznyni świad 
kiem krytycznych dni w walce o niepodle- 
słośc wywarła na obecnych, zwłaszcza na 
młodzieży duże i niezatarte wrażenie. Star- 
cowi życzono jeszcze —- sto lat. J. H. 

SOROK TATARY. 
—Bal Tatarów. W dniu 29 listopada rb. 

+dbyla się zabawa taneczna, zorganizowana 
przez kółko kulturalno - oświatowe, którego 
prezesem jest miejscowy obywatel p. Poi- 
torakiewicz. Na zabawę tę przybylo sporo 
gości z Niemieża, Wilejki, Trok, Wilna i 
t.d. W serdecznym i miłym nastroju bawio 
io się do rara. Na zakończenie odegrano 
polski hymni narodowv. 

  

  

SPROSTOWANIE. 
We wczorajszym numerze pod ar- 

tykułem „Światło niosę mojemu ludo- 
wi“ opuszczono podpis autora, któ- 
ry powinien być: M. Św. 

V Zjazd historyków w Warszawie 
Wielka, brudna, odrapana aula 

uniwersytetu przepełniona. Nauczy- 
ciele szkół średnich, archiwiści, bibljo 
tekarze, trochę studentów, no, i stu- 
dentki — zło konieczne i powszech- 

- ne. Na podjum szerokiem półkolem sie 

dzą uczeni profesorowie: mądre 
twarze, łyse czaszki, powaga i nama- 

szczenie. 
| Już pierwsze przemówienie prof. 
Handelsmana wskazuje, że tu nie bę- 
dzie ględzeń, jałowych  wałkowań. 

_" jakim powinien być nasz stosunek do 
historji porozbiorowej? . Prawda, czy- 

_ gta prawda; mamy wolną Polskę, 
_ nie potrzebujemy używać historji ja- 

ko: iortelu, jako stymulantu, pigułki 
podniecającej. Piękne były dzieła Li- 
manowskiego, Askenazego i innych, 
ale historia wychodziła z nich spaczo 
na. Ta demokracja, wynoszona pod 
niebiosa, ten niedołęga książę Józef 
kanonizowany. len poczciwy, szla- 

chetny i nicrozyarnięty Łukasiński — 
_ gloryfikowany..... Dzisiaj czas zmie- 

_ nić nasz tendencyjny stosunek, nasze 
bałwochwałcze metody. 

Zjazd podzielił się na cztery sek- 
cje — każda obraduje osobno, wszę- 
dzie ruch, ożywienie. Punktualność 

_ minimalna. Ale przecież w historji wie 
ki są momentami, czemże zatem są 
godziny dla historyków! 

            

Kogo się tu nie widzi. Stary, ma 
leńki, przygarbiony ciężarem  włas- 
nych i  przestudjowanych przeżyć 
Kraushar w mundurze powstańca z 
63 roku. Nie zabiera głosu, naco? 
Czyż dzieła jego nie liczą się na dzie- 
siątki, czyż nie wypełniają w bibljo- 
tevach osobnego katalogu? 

Siwa, piękna głowa -— Ю рго!. 
Dembiński z Poznania. Ta ujmująca 
grzeczność, ta wesołość, żart w dob- 
rym tonie, wszechstronność, |latwość 
mówienia o każdej kwestji, okrągłe 
gesty — skąd my to znamy? Ach, 
to tudzie z %eszłego stulecia, to czło 
wiek pokroju nieodżałowanego Ś. p. 
Czesława Jankowskiego. 

Kaczy chód, dobroduszna mina, 
wielkie kosniyki włosów, sterczących 
tu i ówdzie, profesor Kutrzeba, 
„Może pan chce wiedzieć, jakie były 
w dawnej Polsce atrybucje podskar 
biego koronnego, czem się zajmował 
wójt gminay, co wolno było podsęd-- 
kowi, ile zboża zbierano w każdem 
starostwie, owszem, czemu nie, moż- 
na się dowiedzieć — ale trzeba zaj- 
rzeć do dzieł prof. Kutrzeby. 

Wysoki, suchy, z imponującą  si- 
wą broda, oczyma, utkwionemi w 
dal — prof. Zieliński, którego tego- 
soczny pięćdziesięcioletni jubileusz na 
robił hałasu w całej Europie; okaza- 
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DŹWIĘKOWY 
KINO - TEATR „HELIOS“ Róg Wileńskiej i Ad. Mickiewicza. 

Telefon 9-26. 
  

TELE GRA M 
  

.JadWi 
OSOBIŚCIE 

wystąpi w godzinach 

  

kowca polskiego „N A SY 
ską oraz udzielać będzie swoich 

Dziś początki seansów o   

Dziś 6-go i jutro 7-go b. m. 
Królowa ekranów Polskich bohaterka obrazu „NA S Y BI R“ 

a Smosarska 
Helios" podczas demonstrowania 

wieczorowych w kinie gy się niebywałem powodzeniem, dżwię- 

Ceny zaiżone tylko na seansy o godz. 12-ej i 2-ej. 

cieszącego 

BIR" i przywita publiczność wileń- 
autografów (wlas:oręcznych podpisów). 
godz. 12, 2-ej, 4, pp. 6, 8, 10.15     

Krwawa tragedja na 
DO CZEGO DOPROWADZA PRZYMUSOWA 

  Białorusi Sowieckie 
KOŁEKTYWIZACJA 

Z za kordonu sowieckiego donoszą nam, iż na Białorusi, we wsi Smokownica, 

zdarzył się na tle kolektywizacji gospodarstw roluych tragiczny wypadek. Oświad- 

czonc mianowicie Aleksandrowi Gubarewowi, że całe jego gospodarstwo 
zostało do kolektywu, a on sam, jako zamożny chłop, 

włączone 

pozbawiony jest możności 

zostania członkiem tego kolektywu i bęczie hwysłany do Syberji na roboty przymuso- 

we. Gdyby Gubarew był człowiekiem samotnym, możeby nie nastąpiło tak tragiczne 

rozwiązanie, lecz strach o 

zmusił go do dokonania szalonego czynu. 

czono decyzję, wydobył z ukrycia karabin i wziąwszy ze sobą kilkadziesiąt 

byt i przyszłą niedolę żony i czworga małych dzieci, 

mu  oświad- 

zapa- 
Wróciwszy z sowietu, gdze 

sowych naboi - ruszył z powrotem do sowietu i tami celnenii strzałami położył trupem: 
prezesa selsowietu Iwana Pawłowa oraz komisarza dla kolektywizacji wsi Tichomi- 

rowa. Dokonawszy zabójstwa podpalił domy i zabudowania gospodarcze 

a sam stanąwszy przed płonącemi budynkami, bronił dostępu do nich 
zabitych, 

z. karabinem 

% ręku, grożąc śmiercią każdemu, ktoby chciał pożar ugasić. Gdy z budowli pozostaży 
dogorywające zgliszcza, rzucił się Gubarew do bardzo głębokiej 
śmierć. 

studni ponosząc 

Ponura zagadka prawnicza w Estonii 
SKAZANIEC POZOSTAŁ ŻYWYM PO WYKONANIU WYROKU ŚMIERCI 

W Rewlu wydarzył się bardzo interesujący wypadek nie notowany dotychczas 

w kronikacii sądownictwa estońskiego, a tem ciekawszy, Że rozwiązanie jego zmusiło 

do specjalnego uzasadnienia niektórych punktów prawa. Zosiał skazany tam na śmierć 
za zabójstwo niejaki Sergiusz Wasilenko. Estońskie prawo » karze Śmierci jest dość 

oryginalne, a polega na tem, że skazaniec może wybrać sobie rodzaj śmierci — być 
powieszonym, lub wypić czarę trucizny. Wasilenko wybrał truciznę. Do cełi skazańca 

przyniesiono kielich mocno działającego jadu, który Wasilenko 

właśnie zaszedł wypadek, którego estonskie prawodawstwc nie przewidziało. Wyjąt- 
kowo silny organizm Wasilenki przemógł działanie trucizny. Przez kilka dni był on 

stniertelnie chory, męczyły go bolesne skurcze, lecz ostatecznie pozostał przy 
Przed estońskiem sądownictwem wynikła kwestja ustosunkowania 

wypił. Lecz tutaj 

życiu. 

się do tak nie- 
zwykłego wypadku. Zasadniczo prawo głosi, iż skązaniec ne może być karany dwu- 

kiotnie za to samo przestępstwo. Formalnie wyrok Śmierci na osobie Wasilenki zo- 

stał wykonany, a że nie umarł on, to rie 
myśli prawa, człowiek, który poniósł karę 

jego wina. Lecz konsekwentnie, 

musi być zwolniony. 
idąc po 

Obecnie prawodawstwo estońskie przystupiło do rozpatrzenia i wydania decy- 

Zji w tej sprawie. Rozstrzygnęcia należy oczekiwać w czasie najbliższym. 

zo     

Tajemnica lasów bieniakońskich 
OSZPECONY TRUP KOBIETY POD WARSTWĄ MCHU. 

Przed paru tygodniami zaginęła wśród zagadkowych okoliczności 
fnieszkanka Bieniakoń Katarzyna Sawicka i wszelkie poszukiwania nie da- 
iy rezultatów. 

Sawicka, kobieta zamożna chciała ostatnio nabyc fołwark, a że otrzy- 
inała kilka propozycyj, więc udała się w podróż w celu obejrzenia propo- 
nowanych jej objektów. Więcej już do domu nie wsóciła i policja wyzna- 
czyła nagrodę w wysokości 500 zł. dla tego, kto udzieli iniormacyj o zagi- 
nionej. W parę dni potem do policii zgłosił się syn jednege z okolicznych 
właścicieli zaściankua nazwiskiem Dudai i zeznał, że jadąc po drzewo zna- 
iazł w lesie bieniakońskim trupa kobiety, 

Po rozpoznaniu w zmarłej zaginionej Sawickiej, władze śledcze zwró- 
uiły baczniejszą uwagę na swego informatora, co do którego ustalono, że 
we wskazanym przez niego dniu, wcale do lasu nie jeździł i bawił w Wilnie. 

Dudaj w czasie badania po dłuższem wypieraniu się, przyznał się 
do zbrodni. Wiedząc, że Sawicka ma przy sobie pieniądze na zadatkowa- 
nie, zwabił ją do lasu i tam zabił kilku! uderzeniami siekiery. 

Gdy zrabowane pieniądze w ilości kilku tysięcy złotych wydał, po- 
stanowił wyprowadzić w pole policję i za wskazanie miejsca morderstwa 
Sawickiej otrzymać jeszcze 500 zł. nagrody. 

Mordercę osadzono w więzieniu 

      

IX Polski 

na Łukiszkach. 

  

Pod protektoratem Pana Prezydenta R. P. 

Kongres 
Przeciwalkoholowy 
Uroczyste otwarcie w niedzielę dnia 7. XII. 1930 r. 

o godz. 12-ej w Sali Śniadeckich Uniwersytetu. 

luformacje w Biurze Kongresu 

telefon 3-48, od godz. 9-ej do 19-tej. 

ły, o wspaniałym głosie, prof. Za- 
krzewski; potężny, łysy zupełnie, 
czarnobrody prof. Bujak, nigdy — jak 
sam się przyznał — nie wykładający 
w szkole, co mu nie przeszkodziło wy 
głosić długiego referatu o najlepszym 
tego wykładania sposobie: młody pro! 
Manteutfel, który choć stracił prawą 
rękę na wojnie z bolszewikami, jed- 
на lewa przewraca całe archiwa, pi- 
sze rozprawy o feodalizmie; skrzy- 
wiony, zda sie zawsze znudzony Kę - 
trzyński, nasz poseł pełnomocny w 
Hadze, i znakomity  średniowiecznik: 
sardoniczny, czyhający na okazję pa!- 
nięcia dobrego dowcipu prof. Sobie- 
ski — i tvlu, tylu innych wybitnych 
uczonych. Niewiadomo, na kogo pa- 
trzeć, kogo słuchać. + 

„ A jest co słuchać. 
gadają, jak najęci; referat, po refe- 
sacie dyskusja — tutaj dopiero  leją 
się potoki wymowy. Prof. Kozłowski, 

Profesorowie 

kościsty, z długim, spiczastym  no- 
sem, prosi o głos. Chodzi o przyczy- 
nowość w historji -— zaczyna 0. 
Hoene - Wrońskiego, przeskakuje na 
socjologję, zawadza o wojnę stuletnią, 
zabiera się do mesjanizmu. „Pięć mi- 
nut upłynęło — przerywa mu przewod 
niczący — czas skończyć, panie pro- 
tesorze!*. " „Dobrze, dobrze — mó- 
wi profesor — ale muszę jeszcze wy- 
jaśnić, że mesjanizm Mickiewicza po- 
lega... właśnie jutro bedę miał o 
tem reierat, tam zwrócę uwagę na... 

Uniwersytecka 3, parter, 

jasno przedstawię, dlaczego... objaś- 
nię skąd..*. _ Gdyby nie burza okla- 
sków, mówiłby zapewne dotychczas. 

Prof. Schorr opowiadał obszernie 
o Elamitach, MHetach i Hyksosach, 
przyczem zdawało mu się, że całe au- 

dytorjum doskonale włada językami 
tyci: zajmujących ludów z przed czte- 
rech i pół tysięcy lat. „Jak państwo, 
oczywiście wiedzą...* —. powtarzał co 
chwila; a djabła tam kto wie na któ- 
rej sylabie od końca  Chaldejczycy 
kładli akcent! 

Wnet po. nim mówił uśmiechnięty, 
rozradowany, roześmiany zawsze nie- 
wiadomo czego prof. Wałek - Czar- 
necki. Nie wierzę tej jego promienie- 
jące twarzy, miał taką samią gdy mnie 
ściął na egzaminie. Żapytał mnie o 
ustrój Assyrji za Assarhadona, 0 
Egipt za Amenemhotepów i stwier- 
dziwszy, że mieszam Kambyzesa z 
Sennaherybem, kazał się wynosić 

l ani na chwilę nie przestał się 
uśmiechać, serdecznie na mnie spo- 
glądač. 

Teraz świetnie mówił o demokra- 
cji ateńskiej, o tem, jak bardzo róż- 
niła się od demokracji w dzisiejszem 
ujęciu. Pan Schorr słuchał tego lek- 
ceważąco, jako, że Grecja wydawała 
mu się zbyt nowoczesnym tematem — 
niegodnym historyka. Zato prof. Zie- 
iiński, wyprężony, sztywny, bez ru- 
chu, zważał pilnie na każde słowo. 
Pewnie tłumaczył sobie w myśli co 

mnie bili i katowali niemiłosiernie. 

Tajemnicze zabójstwo bankiera ' 
Centnerszwera 

OBCIĄŻAJĄCE ZEZNANIE KOŁTUNA 

Niezwykie ciekawa i sensacyjna sprawa 
karta jest obecnie tematem rozpraw Sądu 
Okręgowego w Warszawie. 

Mowa tu o morderstwie, dokonanem na 
osobie właściciela kantoru wymiany, Izraeia 
Moszka Centnerszwera. Zbrodnia została do 
konana w biały dzień w Warszawie, na Kra 
kowskiem Przedmieściu 73. 

Pierwszą osobą, która zobaczyła trupa 
wewnątrz kantoru wymiany, była jakaś ko 
biecina. Przyszła ona zmienić bankrot do- 
larowy, i w najwyższem przerażeniu wszczę 
ła alarm. Bankier nie żył. Z kantoru zrabo- 
wano 30.000 zł. w banknotach złotowych i 
obcej wałucie, oraz 32 losy Łoterji Pań- 
stwowej. 

Działo się to w kwitniu r. b. 
Dochodzenie śledcze, utrudnione niezwyk 

lė, doprowadziio wkońcu do aresztowania 
czterech osób, które przyznały się do winy, 
obecnie jednak, podczas rozprawy sądowej, 
wypierają się wszystkiego, składając sensa 
cyjne oświadczenia, jakoby zeznania obcią 
żające złożyli pod wpływem tortur, jakim 
ica poddano w policji śledczej. 

Sprawców ujawniono dzięki pomocy nie- 
jakiego Czesława Kołtuna, Wskazał un na 
dozorcę Pawła Stańczuka, który propono- 
wął mu wziąć udział w t. zw. „mokrej ro- 
bocie". 

Na zapytanie, Kołtuna, jaka to będzie ro 
bota. i kto w niej węźmie udział, —- Stań- 
czyk odrzekł wowczas, że „jest do zrobie- 
nia jakiś zyd na mokro". W robocie tej 
prócz Stańczyka mieli wziąć udział  „Mie- 
tek“ i „Tomek“. 

SPRAWCY OSADZENI POD KLUCZEM 

Policja aresztowała Stańczyka oraz Kon 
stantego i Mieczysława Pystków, z których 
pierwszy miał go namówić do zbrodni. 

źrabowane pieniądze podziełone zostały 
ponuędzy uczestników,  przyczem Mieczy- 
sław Pystek oddał swój „zarobek* na prze 
chowanie Agacie Peciak vel Pietrzak. 

Tak zeznali badani, a Stańczyk w nastę 
pujacv sposób opisuje przebieg napada: 

Po wypiciu wódki w barze „Amery- 
kanka* (Marszatk. 31) udali się na Krakow 
skie Przedmieście. 

Na uł. Nowomiodowej, Konst. Pystka po 
lecił szoferowi zaczekać — poczetn zapro- 
wadzi kompanów do kantoru, upominając 
ich po drodze, aby byli odważni. 

Po wejściu do kantoru, Stańczyk  sta- 
nai we drzwiach. Konstanty Pystka pod- 
szedł do okienka kasowego i zażądał od sie 
dzącego meżczyzny sprzedania mu losu I 
ki. loterji państw. 

kiedy ów mężczyzna  (Centnerszwer) 
wycizgnął szutładkę od kasy — Konst. Py- 
stka dobył rewo!weru i strzelił. Mężczyzna 
ów zwalił się na ziemię. Wówczas Pystko- 
wie weszli za kontuar, zabierajac z Szulła- 
dy pieniądze. Następnie pośpiesznie wsiedli 
do oczekującej taksówki. Konst. Pystka po- 
lecił szoferowi jechać na Marszałkowską 27 
gdyż nie chciał, by taksówka zatrzymała się 
przed domem. gdzie mieszkał Stańczyk. 

Po dokonania zabójstwa Centnerszwera 
Stańczyk zańważył, iż Mieczysław i Kon 

stanty Pystkowie śledzą go.  Sądził, že 
mają zamiar pozbawić go życia. 

ODWOŁANIE ZEZNAŃ 

Wyżej domniemani sprawcy zabójstwa 
— nagle, ni stąd ni zowąd odwołali swoje 
zeznania, oświadczając. iz żadnego udziału 
w zbrodui nie przyjnowali. Agata Peciak 
vel Pietrzak oświadczyła, że wogóle nie 
otrzymywała żadnej gotówki do przechowa- 
nia. 

KOŁTUN STOI „MUREM* 

Przesłuchany przez sędziego śledczego 
Kołtun potwierdził podane okoliczności, 
wyjaśniając różne szczegóły. 

PRZED SĄDEM 

Podczas  rozpra sądowej wszyscy 
współoskarżeni zeznali, że przyznali się do 
ew pod wpływem tortu:. į 

onstanty Pystka powiada sądowi: | 
do winy przyznałem się dlatego t o 

ozebra- 
li mnie, položvli na tawo ywiązali ręce 
i nogi, na tyle położył a mokry worek 
zaczęli bić gumą. Jedni wywiadowcy bili, 

drudzy left mnie wodę do nosa. Gdy pod- 
niosłem się nieprzytomny, komisarz policji 
kopnął mrie dwa razy, uderzył w twarz, a 
potem poczęstował papierosem, mówiąc, że- 
bym się przyznał. 

Te samo mówi i Stańczyk, a zapytany, 
jaki stosunek łączył go z kiżnenyzk 
Agata Peciak, oświadczył, że chciał oż 
się z nią. A jednak w śledztwie do pokoju, 
w którym znajdował się Stańczyk, przypro 
wadzono Agatę Peciak, rozebrano i kazano 
Siańczykowi bić ja gumą po gołem ciele. 
Gdy obrońca zapytał, dlaczego kazano to 
uczynić, Stańczyk odrzekł, że nie wie, przy- 

puszcza jednak, że wywiadowcy chcieli w 
ten sposób wymusić na Peciakównie przy- 
znanie się. . 

Podczas zeznań Agaty Peciak obrońca 
pyta, czy może wskazać, kto ją bił? , 

Na to pytanie oskarżona odpowiada, że 
hodzac korytarzem, widziała  wszy- 

stkich tych ludzi ś wskaże ich odrazu, gdy 
tylko wejdą na salę. 

lepsze ustępy na grecki. Gdy jednak 
prof. Wałek zaczął się rozwodzić o 
ewolucji francuskiej i prawach czło- 
wieka, Schorr aż się odwrócił z obu- 
rzenia, a Zieliński z powagą wyszedł. 
Nie przyszli tu, by się zajmować tak 
świeżemi, prawie współczesnemi wy- 
padkami. 

Brak jest w Polsce archiwistów. 
„Niema młodych, którzyby chcieli się 
zająć mozolnem dobywaniem, objaš- 
nianiem i wydawaniem źródeł” 
grzmiał prof. Zakrzewski, — „wpraw- 
dzie jest profesor Halecki, ale jeden 
przedstawiciel młodzieży — to za ma- 
to!“ A prof. Halecki, obecnie dzie- 
kan wydziału filozoficznego, porząd- 
nie łysy, liczący równo czterdziestkę. 
skłonił się uprzejmie. 

„Panowie, -- wołał Kutrzeba, 
jest was tu tylu na sali, może choć 
paru, choć jeden wyrośnie na drugie- 
go Bielowskiego“. Mądry człowiek 
ten Kutrzeba. Panowie! — powie- 
dział — Pełno panien na sali, a on 
jakby ich nie widział”. O, bo prof. 
Kutrzeba wie, że z takiej dziewczyny 
w archiwum to tyle pożytku, co z 
hipopotama w składzie porcelany. 

Profesor Ludomski. osiemdziesię- 
cioletni uczony, wytknął parę zasad- 
niczych błędów dr. Więckowskiej: 
„Mvii sie kolega“ — odparta dr. Wiec 
kowska. No, no, kolega! Mogłaby z 
powodzeniem być jego prawnuczką. 

Zrozumiałe jest, że zeznania te wywoła- 
ły żywe poruszenie wśród publiczności. 

w przerwach tematem rozmów są te ze- 
znania. 

Wszyscy oburzają się, omawiając stosun 
ki, panujące w policji śledczej, oraz inkwizy 
torskie systemy „badania”. 

WNIOSEK OBRONY 

W związku z rewclacyjnemi oświadcze- 
niami oskarżonych, obrońca ich, adw. 
Hoimoki - Ostrowski wnosi 0 wszczęcie 
dochodzenia przeciwko kierownikowi  śle- 
dztwą komisarzowi Sztabholcowi i o aresz 
towanie go, celem uniemożliwienia  poro- 
zumienia się jego z podwładnymi wywia- 
dowcami. Sąd jednak, choć postanowił 
przyjąć oświadczenie Obrońcy, nie zgodził 
się aa aresztowanie komisarza Sztabholca, 
zaznaczając, że imogtoby Ono nastąpić je- 
dynie podczas prowadzenia przeciwko nie- 
miu rozprawy odiębnej. 

Następnie sąd przesłuchał jeszcze 17-let- 
niego chłopca, Dąhrowskiego, który przecha 
dzajac się przed kantorem, Centnerszwera, 
widział, jak do kantoru wszedł mężczyzna 
w bronzowym palcie i karakułowym kołnie- 
rzu. 

Fo mówiąc, świadek wskazał па — Коп- 
stantego Pystkę. — Po chwili padł strzał, 
z kantoru wybiegło dwóch mężczyzn, Któ- 
rzy wsiedii do taksówki i pojechali w kierun 
ku Nowego Świata. Drugi męźczyzna 
zeznaje świadek — ubrany był w płaszcz 
wojskowy i czapkę strzelecka bez orzełka. 

To powiedziawszy, świadek wskazał na 
Mieczysława Pystkę, 

Zeznania sprzedawczyni gazet, komisu- 
rza Sztabholca, Oraz kilku wywiadowców 
nie wniosły do sprawy nic nowego, ani spe- 
cjałnie ciekawego. 

„ Wszyscy podsądni odpowiadają z wię- 
zienia, w którem osadzeni są od siedmiu 
miesięcy zgórą. Dwaj z nich, — Mieczy- 
sław Pystka i Konstanty, mają przeszłość 
kryminalną. Pierwszy z nich był skazany za 
na kradzież na trzy tuiesiace więzienia, a 
drugi za rozbój, kradzież i dezercję na 4 
i pół lat. 
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Obronę wnoszą adwokaci bracia  Hof- 
mokł - Ostrowscy. 

ORGANIZACJA DRAPACZA 
NIEBA 

ILE WIND? — OBSŁUGA. — TUNELE 
POD DRAPACZAMI. — DWA PIĘTRA 

NA DOBĘ. 
Gdyby nie drapacze chmur — Nowv 

York nię byłby tem, czem jest: największem 
dziwowiskiem świata. Dziś drapacze te ma- 
a już po 85 pięter, a architekt nowojorski, 

jtany o wyso. : przyszłych drapaczy, 
odrzeki: „Nie wiem, prawodopodobnie doj- 
tziėmy do 150 pięter, bo właściwie co mo- 
żę nas zatrzymać?" 
W Nowym Yorku jeżdzi dziś windami wię 

cej osób (t. zn. korzysta z lokomocji pio- 
nowej w ciągu dnia) niż wszystkiemi środ- 
kami lokomocji iomemi, kursującemi na 
ulicach, pod ziemią i nad ziemią. 

Przeciętny drapacz ma 20 — 25 wind, 
zwykłych i t.zw. ekspresowych, podnoszą- 
cych się z szybkością 200 metrów na minu- 
tę. Wszystkie te windy z trudem dają sobie 
radę z tłumem, złożonym z 20.000 osób. © 
chodzeniu po schodach niema mowy, gdyż 
upłynęłoby kilka godzin, zanimby się taki 
drapacz opróżnił, co i tak przy pomocy 
wind zajmuje około jednej godziny. Średnio 
silny mężczyzna pc zejściu z 6-go piętra 
jest niezdolny narazie do pracy. 

Drapacz jest właściwie przez pewną 
część dnia miasteczkiem, które swemi pod- 
walinami obejniuje cały blok uliczny a pro- 
iektowane są już drapacze, obejmujące kil 
ka bloków z arkadami ponad ulicami. 

Porządek w tem miasteczku utrzymuje 
przeszło 50 osób, a do lokomcji windowej 
potrzeba około 60 ludzi. 

W zimie trzeba w nim utrzymać odpowie 
dnią temperaturę, ce wymagałoby ciągłego 
dowoženia węgla do pieca centralnego o- 
grzewania zatarasowałoby to i tak już za- 
pchane ulice, więc system centralny ogrze- 
wania drapacza znajduje się w znacznej od 
niego odległości. 

Po skończonej pracy niemożliwem jest 
by 20.000 ludzi wyszło odrazu na ulicę, prze 
*o większość zjeżdża odrazu do tunelu, któ- 
rych ogromna sieć znajduje się pod drapa- 
czem. 

Tu mają pracownicy dziesiątki sklepów, 
gdzie załatwiają swe sprawunki, by zaraz 
jo tem i tunelami udać się na stację różnych 
lij komunikacyjnych, rozwożących ich do 
domów. 

Wiekszość tych pracowników nie widzi 
wprost Nowego Yorku, chyba, że zostaje w 
nim do wieczora. ‚ 

Drapacze rosną w Nowym Yorku, jak 
grzyby po deszczu, o placach pod budowę 
ich niema mowy, j'rzeto rozbija sie „stare“ 
10 — 20- piętrowe kamienice i na ich miej- 
sce staje drapacz. 

Ponieważ rozbiórka takiej kamienicy 
kosztuje drożej, niż materjał, otrzymany 
przy rozbiórce, przeto kamienicę rozbija się 
na drobne kawałki w najszybszem możliwie 
tempie; materjał z rozbiórki wsypuje się 
wprost do morza, by zyskać nowe tereny 
pod budowę. : 
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Prof. Kozłowski nie zmarnował 
okazji solidnego wypowiedzenia się. 
„Czemu nazwała pani Aleksandra I 
sfinksem? Nie rozumie go pani? Wi- 
dzi w nim pani coś tajemniczego? To 
dziwne. Ja i wszyscy znakomici histo 
rycy obecni rozumiemy go doskonałe. 
Zaraz to pani wytłumaczę....* Można 
sobie wyobrazić, jak to ,.zaraz* wy- 
glądało. Kwadransiki płynęły ciur- 
kiem. [ gdy wszystko już było skoń- 

. czone gdy inny mówca roztwierał swe 
notatki, prof. Kozłowski 
jeszcze ze swego krzesła i tykając 
polcem w stronę dr. Więkowskiej, 
zawołał: „Nic niema niezrozumiatego 
w Aleksandrze!" Jak zwycięzca, 
strzelający Ostani raz z działa na 
odzierżonej pozycji. 

Jak miło było słuchać prof. Bidlo 
-— Czecha, i kiesića — Serba. Mówią 
śmiesznie po polsku, ale mówia. 
Więc są jednak cudzoziemcy, Co nie- 
przymuszeni, dia własnej przyjemno- 
ści, dla studjów, nauczyli się po pol- 
sku. Choć dwóch! Dłaczego nasi pro- 
iesorowie władają francuskim,  nie- 

mieckim, angielskim, rosyjskim i Bóg 

wie, jakim jeszcze, a cudzoziemcy nie 
raczą się nigdy uczyć po naszemu. Bi- 
to Bidlowi brawo podwójne. 

Zaś Hesić, rozłożywszy przed so- 
bą foljał ze 200 stron arkuszowych, 
powtarzając ciągle, że się streszcza, 
že nie może powiedzieć tego a tego, 
choć ma wielką ochotę — przewra- 

porwał się 
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Kurjer Gospodarczy Ziem Wschodni 
Dalsza realizacja postanowień konferencji 

rolniczej w 
— W wykonaniu p. 5 rezolucyj 

Międzynarodowej Konferencji Rolni- 
czej w Warszawie w sierpniu r. b. 
oraz 3 protokółu Konierencji Buka- 
reszteńskiej z dn. 20 października 
1930 r. w dn. 10 — 13 b. m. odbyła 

*się w Warszawie sesja Technicznej 
Komisji dla spraw kredytu rolniczego. 

Zadaniem komisji jest ;stworzenie 
podstaw kredytu rolniczego  średnio- 

/ terminowego przy uwzględnieniu obec 
| mych możliwości i warunków między- 

narodowego kredytu roiniczego. Ela- 
rat Komisji ma więc zawierać pro- 

« jekt jednolitych zasad, tyczących wa- 
runków, formy, gwarancyj i t. p. kre- 
dytu średnioterminowego. : 

W sesji wzięli udział eksperci 
wszystkich państw, reprezentowanych 
w bloku państw rolniczych, stworzo- 
nych w sierpniu na Międzynarodowej 
Konferencji Rolniczej w Warszawie. 

Ponadto w pracach Komisji wziął 
udział p. Ch. Dewey, doradca finan- 
sowy Rządu polskiego, oraz p. dr. 
Bordes, członek Sekretarjatu General- 
nego Ligi Narodów. 

Zadania oraz prace Kornisji zostały 
w znacznej mierze ułatwione przez 
opracowanie przez Rząd polski kwe- 
stjonarjusza i memorandum, tyczących 
ikwestji rolniczego kredytu  średnio- 

2% terminowego i rozesłanych poszczegól 
nym państwom, mającym wziąć udział 
w sesji. Kwestjonarjusz i memoran- 
dum zawieraly wyczerpujące elemen- 
ty do badań i przyszłych rezolucyj w 
kwestji omawianego kredytu. 

Posiedzenie sesji rozpoczęło się 
zebraniem plenarnem w poniedziałek, 
dn. 10-XI r. b. Obrady zagaił p. mi- 
nister rolnictwa Janta-Połczyński prze 
mówieniem, w którem podkreślił zna- 
czenie dopływu kapitałów dla rolni- 
ctwa, albo zasadniczego środka zła- 
godzenia kryzysu w rolnictwie. W 
dziedzinie kredytu rolniczego już kon- 
ferencje w Warszawie i Bukareszcie 
postawiły na pierwszem miejscu za- 
gadnienie kredytu średnioterminowe- 

' go. Rozwiązanie tego zagadnienia jest 
równoznaczne dostosowaniem — по- 
wych form kredytowych do specjal- 
nych wymagań produkcji rolniczej. 

W dalszym ciągu, po przemówie- 
niach ekspertów: rumuńskiego i buł- 
garskiego, powołano jednogłośnie prze 
podniczącego delegacji polskiej. P. 
Augusta Popławskiego, na przewodni- 
czącego sesji, na wiceprzewodniczące- 
go zaś p. Lugosana, b. ministra prze- 
mysłu i handlu w Rumunii. 

P. Popławski w dłuższem przemó- 
wieniu scharakteryzowai cele konfe- 
rencji. M. in. zaznaczył, że uzgodnie- 
nie zasad kredytu średnioterminowe- 
go w rołnictwie równa się rozpatrze- 
niu z nowego punktu widzenia możli- 
wości i warunków międzynarodowego 
kredytu rolniczego. 

Międzynarodowy charakter obec- 
nego kryzysu wymaga też między- 
narodowych środków / zaradczych. 
Wprawdzie konieczność znalezienia 
międzynarodowego kredytu dla rolni- 
ctwa była uznawana i odpowiednio 
oceniana na szeregu międzynarodo- 
wych konferencyi ale ustalenie termi- 
nów, gwarancyj i warunków tego kre- 
dytu napotykało na znaczne trudności, 
które zwiększają się jeszcze przy roz- 

> 
z 

| ważaniu możliwości jego zrealizowa- 
nia. Prace w tym kierunku zostały za- 
początkowane przez Ligę Narodów. 
Wzmagający się kryzys rolniczy wy- 
maga ich przyśpieszenia. Zadaniem. 
więc konferencji jest wspomagać w 
tym zakresie usiłowania Ligi Naro- 
dów. 

Z powodu inałej wydajności kapi- 
tałów, wkładanych w rolnictwo, zain- 
teresowanie kanitałów tą gałęzią pro- 
dukcji jest słabe. Temu stanowi mieli 
zaradzić sami rolnicy, zakładając przy 
pomocy Państwa instytucje wzajeni- 

cał od czasu do czasu dziesięć, dwa- 
dzieścia stronic, rzucał okiem na chy- 

"bił - trafil, chwytał jakąś kwestję i 
rozwodził się c niej szeroko. Przery- 
wa nagle, parę kartek, zaczyna 0 
czemś zupełnie innem. Tak się špie- 
szył, tak widać było, że chciał jaknaj- 
więcej swvch wiadomości udzielić 
obecnym, tak sympatycznie koszla- 
wił język, że z przyjemnością się go 

, » słuchało. Uroczy człowiek. 

й Podczas dyskusji, prowadzonej 
francusku (po referacie prof. Lheri- 
fier z Paryża) prof. Sobieski tak roz- 
począł: „Widzę, że większość zebra- 
nych nie rozumie po francusku, ja 
więc będę mówił po polsku* i w pa- 
ru słowach wytłumaczył to Lhćri- 
tier'owi. 

„4 _Nallepszy dowcip profesora, choć 
mimowolny. Wszyscy rozumieli dosko 
nale po francuzku, ale z tych kilku 
słów okazało się dowodnie, że sza- 
nowny profesor ma fatalny akcent i 
gramatyki nie uznaje. | 

Obmyślona przezeń _ 3-godzinna 
dyskusja z okazji 700- iecia Prus 
Wschodnich udała się całkowicie. Kil 
kunastu prelegentów mówiło treściwie 
=- potem właściwa dyskusja. Prof. 
Zakrzewski zaopinjował, że ostatecz- 
"ie dzięki Krzyżakom tylko doszło da 
skutku połączenie Polski z Litwą, że 
tak krytykowany hołd pruski z 1525 
r. sprawił, że bez dobvcia oręża zdo- 

Warszawie 
nego kredytu rolniczego i kooperaty- 
wy kredytowe. instytucje te nie mogą 
obecnie dostarczyć rolnictwu dosta- 
tecznych ilości potrzebnego kapitału. 
Organizacja kredytu międzynarodowe- 
go ma ułatwić dopływ kapitału dla 
rolnictwa t. zn. umożliwić dopływ ka- 
pitału z państw, gdzie jest on w nad- 
miarze, do państw, które odczuwają 
silnie jego brak. Brak kredytów dłu- 
goterminowych, konieczność uciekania 
się do kredytów  krótkoterminowych 
przy wielkiej zwyżce stopy procento- 
wej jest obecnie klęską dla rolnika. 

Mówca podkreślił, że kredyt dłu- 
goterminowy jest zawsze podstawą 
produkcji rolniczej, celem jednak przy 
ciągnięcia kapitałów do rolnictwa na- 
leży im dać nowe podstawy lokaty. 
Podstawą taką będzie zorganizowanie 
zasad kredytu średnioterminowego w 
rolnictwie na terenie międzynarodo- 
wym przez stworzenie dla niego pod- 
staw technicznych i rozwiązanie pro- 
blemu gwarancyj, które, zabezpiecza- 
jąc z jednej strony interes wierzyciela, 
zabezpieczałyby równocześnie intere 
sy dłużnika. 

Wkońcu mówca scharakteryzował 
obecny stan międzynarodowego rynku 
kredytowego, podkreślając pomyślny 
zwrot, kóry zdaniem jego, daje się 
tam zaobserwować w kierunku chęci 
zadośćuczynienia w pewnym stopniu 
wymaganiom kredytowym Europy rol- 
niczej. 

Obrady sesji toczyły się w jednej 
komisji, przytem jako porządek obrad 
przyjęto materjał objęty kwestjonarju- 
ski ć a Aa przez Rząd pol- 
ski. (— 

  

Z IZBY PRZEM. - HANDLOWEJ 
w Wilnie 

Izba Przemysłowo - Handlowa w Wil- 
nie podaje do wiadomości osób zaintereso- 
wanych tresć okćlnika Ministerstwa Skarbu 
Z dn. 28 X 1930 r. Nr. 296 L. D. V. III$3 
(41 30 w sprawie ulg przy nabywaniu świa 
dectw przemysłowych na r. 1931:. 
„I. na mocy art. 94 ustawy z dnia 15 
lipca 1925 r. o państwowym podatku prze- 
mysłowym (Dz. U. R. P. Nr. 79 poz. 550) 
upoważnia się Izby Skarbowe (Śląski 
Urząd Wojewódzki) do udzielania we włas 
nvm zakresie działania na podania płatników 
wnoszone do dnia 15 grudnia 1930 r. włącz- 
ne _ następujących ulg przy nabywaniu 
świadectw przemysłowych na rok 1931: 

1) Przedsiębiorstwa, prowadzące sprze- 
daż towarów, posiadających cechy produk- 
cji wytworniejszej, mogą być prowadzone 
na podstawie świadectwa przemysłowego IJ 
kategorji handlowej, zamiast II kat. hand- 
lowej, o ile obrót przedsiębiorstwa ustalony 
na rok 1929 nie przekraczal kwoty 30.000 
złotych, a wartość towarów, posiadających 
cechy produkcji wytworriejszej stanowi nie 
więcej, niż 5 proc. ogólrej wartości towa- 
rów, znajdujących się w przedsiębiorstwie. 

‚ 4 powyższej ulgi mogą korzystać przed- 
siębiorstwa, sprzedające wyłącznie towary 
pocnodzenia krajowego. Ь 

2) Księgarnie wraz z uboczną sprzeda- 
%а materjałów piśmiennych mogą być pre- 
wadzone na podstawie jednego Świadectwa 
przemysłowego III kategorji handłowej, o 
ile przedsiębiorstwa te łącznie w księgarni 
przy sprzedaży  materjłów piśmiennych, 
zatrudniają, oprócz wtaściciela lub zastępu- 
jącego go dorosłego пКа rodziny, naj- 
wyżej jednego doros najemnego  sub- 
jekta i o ile łączny obrót z księgarni i ze 
sprzedaży materjałów piśmienavch nie prze 
kraczał w roku [924 kwoty 20.000 zł. 

3) Właściciele składów apre"znych +dro- 
gervj) mogą nabywać świadeerwa przemy- 
słowe III kategorji handlowej. o ile obrót 
tych składów w r. 1929 nia przewyższał 
kwoty zł. 30.000, — a sprzedaż towarów 
pochodzenia niekrajowego 94:44 zona jest 
do środków leczniczych, viewyrebianych w 
kraju. 

Równocześnie przedłuża się na rok' 1931 
ważność okólnika z dnia 15 stycznia 197 
L. D. V. 12507 (4) 27 'w sprawi 
nia agentur bankowych o 
ślonej w okólniku z. dn. HOOD Ч 
L. DPO. 1920, Ii. na podstawie świadectw 
przemysłowych II kateg vii handlowej. 

Il Równocześnie zezwala się bez skła- 
dania podań przez odnośnych płatników na 
zaklasowanie _ poszczegón:.h _ przedsię- 
biorstw do niższych katex » vi świadectw w 
następujacych wypadkach 

) właściciele t. zw. 
piwa”, w których dok 

       

  

      

      

    

  

iurtowni składów 
ua jest jedvnie 
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byliśmy wkrótce potem Inflanty. Huk- 
nął na to prof. Wojciechowski. Krzy- 
żacy to zmora Polski, nic im nie za- 
wdzięczamy! Zygmunt Stary był ma- 
tołem — trzeba było aneksować Pru- 
sy, wytępić Niemców. Stanowiska pro 
iesorėw są zrozumialsze. jeśli doda- 
my że Zakrzewski jest ze Lwowa, a 
Wojciechowski z Poznania. Gdyby 
tak poruszono kwestje Rusi Czerwo- 
nej, role zmieniłyby się napewno. 

Zamknięcie Zjazdu. I'rof. Halecki 
mówi o Witoldzie. Toć przecie też 
jego rocznica — mówi pięknie, płyn- 
nie. przekonywująco. Sam się unosi, 
porywa. A szerokiem póikolem siedzą 
kapłani nauki: Kochanowski o wyglą 
zie senatora, Zieliński wyprostowany, 
daleki, Bujak, jakby zdjęty z obrazu 
Matejki, Handelsman o twarzy — епег- 
gicznej, stanowczej, Tymieniecki nie- 
pozorny, drobny, Wałek - Carnecki, 
jaśniejący, promieniejący, Bidlo  wą- 
saty, Kutrzeba z nieodłączną fajką. 
Dembiński, Kętrzyński, miński, So- 
bieski... 

Siedzą niepornszeni, zwróceni w 
stronę Haleckiego, zda się zastygli, ca 
li w słuch zamienieni. Jak oni słu- 
chać umieia! 

Do zobaczenia za pięć lat. . Na 
przyszłym Zjeżdzie w Wilnie, 

Karol. 
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i wyłącznie sprzedaż pl vu, mogą nabywać 
na rok 1931 świadectwa przemysłowe III 
kategorji handlowej, o ile przedsiębiorstwa 
te zatruuniają oprócz właś. ciela lub z 
pującego go członka rodziny, najwyżej jed 
nego dorcsłego najemnego subjekta, względ 
nie członka rodziny, nszyczem nadmienia 

   

    się, żz rie mogą być newadzone na pod- 
stawię świadectw prze:: ;slowych ill kate- 
gorji handlowej te z hurtow składów pi- 
wa, które utrzymują więcej niż dwa cddziel 
ne składy przy zakładzie handlowym, lub 
chociażby jeden skład poza obrębem cbej- 
ścia, w którym położony jest zakiad hand- 
lowy, a wreszcie prowadzące sprzedaż w 
«ilku pokojach. 

2) Właściciele dorożek samochodowych 
mogą nabyć na rok 193: świadectwa prze- 
mysłowe: 

a)lV kat. handlowej dla przeds: 
posiadających jedną najwyżej 6-050bową do 
rożkę samochodową, 

b) III kat. handlowej dla przedsiębiorstw 
posiadających nie więcej, niż trzy dorożki 
samochodowe (najwyżej €-0sobvwe) względ 
nie tylko jeden autobus najwyżej 20-0sc- 
bowy. 

3) Sprzedaż wyrobów tytoniowych, pro- 
wadzona ubocznie w księgarmach, Oraz 
przedsiębiorstwach handlu towarowegu, . jak 
również sprzedaż domo va tycuże  wyro- 
bów w restauracjach, może być -lokonywa 
na bez oddzielnego świacectwa  przemys- 
łowego, o ile sprzedaż odbywa się w jed- 
nym i tym samym lokalu. 

4) Zakłady gastrononiiczne: restavracje, 
cukiernie, kawiarnie, młezzarnie, oraz piwiar 
nie mogą być  prowad e.na podstawie 
Świadectwa przemysłowego III kategorji 
handlowej, o ile w tych przedsiębiorstwach 
sprzedaje się wyłącznie następujące trunki 
pochodzenia krajowego: piwo, zawieraja :e 
do 2 i pół proc. alkoholu, vsiód, oraz wina 
owocowe, a ilość zatrudnionych pracowni- 
kow nie prze kracza 10 0555, licząc w tem 
właściciela i członków jego rodziny, w tych 
zakładach pracujących. 

Równocześnie przedłuża się na rok 1931 
ważność okólnika z dnia 12 grudnia 1927 r. 
L. D. V. 11388/4, zezwalającego spółdziel- 
czym instytucjom drobnego kredytu na pro- 
wadzenie komisowej sprzedaży nawozów 
sztucznych na rachunek Państwowego Ban 
ku Rolnego bez obowiązku nabywania od- 
dzielnego świadectwa przemysłowego. 

Zarazem przypomina się wskazówki 
okólnika z dnia 13 stycznia 1928 r. L. D. V. 
Ss(4) 28 w sprawie ulg dła właścicieli bib- 
ljotek i czytelni (wypożyczalni książek). 
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W sprawia funduszów 
dia izb Rzemieślnicz. 

się w. Ministerstwie 

Przemysłu i Handlu konferencja wspólna 

przedstawicieli izn  przemyslowo-handlo- 

wych i rzemieślniczych. Przewodniczył obra 

dom p. Dabrowski, dyrektor departamentu 

przemysłowego. ('mawiano sprawę podzia- 

łu pomiędzy samorządy przemysłowo-han- 

dlowe i rzemieślnicze dodatku do świadectw 

przemysłowych, którego suma ogólna wy- 

raża się cyfrą około 4 miljonów zł. rocz- 

nie. Z ramienia izb rzemieślniczych sprawę 

tę referował p. Piekarski, dyrektor łódzkiej 

izby rzemieślniczej. Postulaty te sprowa- 

dzały się do żądania zwyżki odsetka wspom 

nianego dodatku do świadectw  przekazy- 
wanego przez izby przemysłowo-handlowe 

izbom rzemieślniczym, do 25 proc. Obecnie 

odsetek ten wynosi 10 proc., gdy 90 proc. 

obracane jest na korzyść izb przemysłowo- 

handlowych. Przedstawiciele izb przemysło- 
wo-handlowych jednak uważają proponowa 

ny podział za niesprawiediiwy, gdyż na do- 

datek do świadectw przemysłowych skła- 

dają się w olbrzymiej większości świadcze- 

nia zakładów przemysłowych i handlowych, 

a rzemiosło uczestniczy w nich tylko w 

bardzo nieznacznym stosunku. W sprawie 

tej prezydjum Izby przemysłowo-handlowej 

warszawskiej ma w dniach najbliższych 

złożyć specjalny inemorjał p. ministrowi 

Przemysłu i handlu. 

KUPUJCIE APARATY 
RADJOWE iDETEKTORY 

serii 20, 

KUPUJEMY 
aparaty radjowe 

starych konstrukcji. 

Wczoraj odbyia 

zniżki od 10 
do 24 grudnia 

PŁACIMY 
najwyższe ceny. 

inż. KIERSNOWSKI || 
i KRUŻOŁE 

WILNO, ul. Mickiewicza 23. 

  
  

  

SOBOTA 
6 DZIŚ W. słońca 4 9. 7 m 28. 

R sionca © goń 3 m 25 i jutro #- 
Ambrožego 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEORO- 
ŁOGII U. S. B. W WILNIE. 

z dnia 5. XII. 80 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 770 

Temperatura średnia — 2 

„Temperatura najwyższa — 0 

Temperatura najniższa — 2 

Opad w mm. — 

Wiatr: południowo-zachodni 

Tendencja: stan stały 

Uwagi: p. chmurno 
  

*  KOSCIELNA 
Roraty sodalicyjne. W niedzielę, dnia 7 

grudnia, odbędą się roraty wileńskich soda- 
licyj marjańskich © godz. 7 rano w koś- 
ciele św. Michała. 

URZĘDOWA 
Sąd Okręgowy w Wilnie zatwierdził 

dokonane ostatnio przez  Wileńskie Staro- 
stwo Grodzkie areszty nakładów następują- 
cych czasopism: Nr. 4 „Głosu Wileńskiego” 
za umieszczenie artykułu p. t. „Co obiecy 
wała, a co dała sanacja“, Nr. 47 tegoż cza 
sopisma za artykuł p. t. „Wybory do Se- 
natu”, Nr. 266 czasopisma „Dziennik Wileń- 

kuły „Jeszcze o wyborach* i 
„Plebiscyt“, Nr. 248 „Dziennika Wileńskie- 
go“ za artykuł „Zaczyna się”, oraz areszt 
nałożony na odezwę Młodzieży Wszechpol 
skiej, oprócz tego na ulotki wyborcze, wy- 
dane w Wilnie przez Komitet Wyborczy Pra 
cowników Umysłowych, Obrony Prawa i 
Wolności Ludu. Ulotka ta zawiera w swej 
treśc, cechy przestępstwa, przewidzianego 
w art. 154 i 263. 

WOJSKOWA 

— Wojskowa rejestracja szoferów. Oii- 

cer do spraw ewidencji i klasyfikacji cy- 
wilnvch pojazdów mechanicznych przy Wi 
leńskim Urzędzie Wojewódzkim wzywa w 
terminie do dnia 10 stycznia 1931 roku 
wszystkicł. szoferów, posiadających — сгет- 
wone prawo jazdy, do zgłoszenia się w re 
feracie samochodowym, Wielka Nr. 68 
wraz z prawem jazdy i książeczką wojsko- 
wą, celem zapodania danych, dotyczących 
się stosunku do wojskowości.  Stawienni- 
ctwo nie obowiązuje tych szoferów, którzy 
już w powyższej sprawie zgłaszali sie do re 

RONIKA 
feratu wojskowego w ostatnich dwóch mie- 
siącach. 

AKADEMICKA 
— Z Koła Prawników Studentów USB 

Zarząd Koła Frawników Stud. USB podaje 
do wiadomości, że z przyczyn od zarządu 
niezaieżnych Turniej Krasomówczy, z apo 
wiedziany na č XII, nie odbędzie się. 

— Zarząd Akademickiego Kola Misyj- 
nego zawiadamia swych członków, że w 
dniu 7 grudnia (niedziela) o godz. 12 w 
lokalu przy ul. Wielkiej 64 odbędzie się 
zebranie z referatem kol. Leokadji Piecz- 
kówny p. t. „Misje a wiedza”. Goście mile 
widziani. 

SZKOLNA 
— Kursy Gimnazjalne im. ]. Kochanow 

skiego w Wilnie, ulica Michiewicza 4 II p. 
ogłaszają wpisy do 4 kl. gimn. z programem 
rocznym; lekcje odbywać się będa w godz. 
porannych. Zapisy codziennie od godz. 12 
do 13 i od 17 do 10. 

ZEBRANIA t ODCZYTY 
— Zjazd lekarzy woj. wileńskiego. Na 

skutek inicjatywy wydziału zdrowia Urzędu 
Wojewódzkiego w dniach 20 i 21 grudnia r. 
b. odbędzie sie w Wilnie pierwszy zjazd le 
karzy, członków sekcji wojewódzkiej  Wi- 
leńskiego Towarzystwa Lekarskiego, maja- 
cy na celu zespolenie na polu towarzysko- 
naukowem lekarzy, zamieszkujących na tere 
mie powiatów woj. wileńskiego. 

W pierwszym dniu zjazdu będzie wygło 
szony szereg wykładów przez p. p. pro- 
fesorów USB. w zakresie najbardziej żywot- 
nych zagadnień medycyny w warunkach 
wiejskich. 

Dzień następry będzie poświęcony „spra 
wom organizacyjnym sekcji i zwiedzaniu in 
stytucyj sanitarno - leczniczych w Wilnie. 

Szczegółowych informacyj udziela sekre- 
tariat Wileńskiego Towarzystwa l.ekarskie- 
go (Zamkowa Nr. 24), albo wydział zdro- 
wia Wileńskiego Urzędu Wojewódzkiego 
(ul. Wielka Nr. 51). 

RÓŻNE 

— Przyjazd Jadwigi Smosarskiej Dziś o 
r j. 6 b.m.) o godz. 8 rano, kurjerem war- 
szawskim, przybywa do Wilna na zapro 
szenie dyr. kina Heljos i Hollywood znana 
gwiazda filmowa p. ]. Smosarska, która 
przywita wileńską publiczność w kinie „He- 
Ijos“ podczas seansow wieczorowych  fil- 
mu „Na Svbir“, w którym odtwarza głów- 
ną rolę. 

— Pod protektoratem Pana Prezydenta 
R.P. IX Polski Kongres Przeciwalkoholowy 
w Wilnie, rozpoczyna się w niedzielę dn. 
1 b. m. uroczystem nabożeństwem w Ba- 
zylice, które odprawi ]. E. ks. arcybiskup 
lałbrzykowski, kazanie wygłosi |. E. ks. 
biskup Bandurski. Uroczyste otwarcie Kon- 
gresu nastąpi w sali Śniadeckich U.S.B. o 
godz. 12-ej. Kongres otworzą  przemówie- 

  

AR2RYGGONGORO0O%900008990630 
Przewodniczący Okręgowej Komisji 

Wyborczej Nr. 62 w Lidzie 
w myśl art. 103 ord. wybor. z dnia 28 lipca 1022 1., podaje do publicznej 
wiadomości, że został złożony protest przeciwko wyborom w okr. komisji 
wyborczej Nr. 62 w Lidzie, przez p. p. dr. Harniewicza Hipolita, Lida 17 
Kwietnia 5, Stasiewicza Zygmunta, Lida 3 Maja 100, Szunejko Julje, Mi- 
aojty, gm. i pow. Lida, Witkowską Ludwikę, Minojty, gm. i pow. Lida, i 
Szkopównę Jadwigę Lida, Suwalska 2. 

W myśl tegoż 103 art. każdemu wyborcy wolno przeglądać protest 
w lokalu komisji w Lidzie przy ul. 17 Kwietnia do dnia 20 grudnia 1930 
roku i wnosić przeciwko jego treści zarzuty. 

(—) Aleksander Achmatowicz 
Przewodniczący Okręgowej komisji Nr. 62 

  

Po dokonanej przebudowie sal operacyjnych 

KLINIKA CHIRURGICZNA 
UNIWERSYTETU STEFANA BATOREGO 

wznawia przyjęcia chorych w dn. 4 grudnia b. r. 
rzyjmować będzie chorych niezamożnych Ambulatorjum Kliniki ?rzyi be y ny 

w dnie powszednie od godz. 10- 

Porady ambulatoryjne w Klinice udzielane są bezpłatnie.   

Pożegnanie p. Wojewody Raczkiewicza na dworcu 
* 

    

Pożegnanie p. wojewody Raczkiewicza 
NA GRANICY WOJEWÓDZTWA 

W Oranach, na granicy województwa 
wilenskiego pociąg, którym  odjeźdżał p. 
wojewoda Raczkiewicz, zatrzymał się o 
godz. 12 w nocy. Odbyło się tu pożegnanie 
p. wojewody przez przedstawicieli K.O.P., 
gminy i ludnośći. Na dworzec przybył puł- 
kownik Perkowicz, dowódca K.O.P. w to- 

warzystwie oficerów K.O.P., sędzia Iszora, 

reprezentanci organizacyj społecznych. Przy 
dźwiękach marszu p. wojewoda przeszedł 
przed szeregami ochotniczej straży pożar- 
nej i Federacji P. Z. O. O. 
wręczyły p. wojewodzie kwiaty. Po krót- 
kiej rozmowie z pułk, Perkowiczem i inny- 
mi dziękując za wyrażone uczucia, p. woje- 
woda odjechał do Warszawy. 

Zuchwały napad na patrol K.0.P'u 
JEDEN Z ŻOŁNIERZY CIĘŻKO RANNY 

Wczoraj w nocy w rejonie Podwarańc na odcinku trockim na przechodzący 
patrol 22 baonu KOP. dokonano niezwykle zuchwałego napadu ze strony litewskiej. 

W czase, głły żołnierze patrolu przechodzili przez las zostali zasypani strzała- 
mi oddanemi przez nieznanych sprawców, z bardzo bliskiej cdległości, Kopiści wzięci 
w dwa ognie zajęli pozycję obronną i rownież odpowiedzieli strzałami. Jeden z żoł- 
nierzy został ugodzony kulą w obojczyk. Stan jego jest b. poważny . Napastnicy, 
którzy jak ustalono byli w ubraniach litewskiego kroju wojskowego, widząc alarm, 
wycotali się w stronę granicy : ukryli się na terytorium litewskiem. . 

Aresztowanie komunisty absolwenta U.S.B. 
W dniu wczorajszym w Wilnie aresztowany został na skutek 

nia władz sądowych absolwent wydziału lekarskiegc U.S.B. 
Przytrzymanie nastąpiło na podstawie zebranych materjałów, 
niezbicie o tem, że Kruh jest wybitnym działaczem K. P. Z. 

polece- 
Izydor Kruh. 
świadczących 

B., a poprzed- 
nio działał czynnie w K.P.Z.U. Kruh przekazany został władzom sądowym 
i osadzony w więzieniu. 

Dla majątku zamordował stryja 
Nocy onegdajszej, we wsi Luczyce gm. Mechniewickie Nowogródkiem, mordowano kilku uderzeniami siekiery Aleksandra Żarko. "4 A 

konał 
miała 
obawiał. 

Sprawcą mordu okazał się bratanek Żarko, Tymoteusz Żarko. Prz w celu zawładnięcia majętnością, nazajutrz 
zostać spadkobierczynią całego majątku, 

do- 
po zaręczynach stryja. Kobieta ta 

czego się Tymoteusz Żarko właśnie 

z AA ini iii 
WY WOOD I IIS 

niem prezes komitetu miejscowego prof. 
dr. St. Władyczko i redakror J. Szymański, 
prezes Komitetu Ogólnopolskiego Kongresu 
w Warszawie. Po wyborze prezydjum 1 
przemówieniach powitałnych wykłady wstęp 
ne wygłoszą prof P. Uiantkowski z Po- 
znania, dr. R. Hercod, dyrektor Międzynaro- 
dowego Biura dla walki z alkoholizmem w 
Lozannie i prof. dr L. Puusepp z Dorpat:. 
Z Kongresem połączone będzie otwarcie 
specialnej wystawy przec;walkohołowej w 
giiachu Uniwersytetu, ora: wyświetlenie 
tilmu p. t. „Dusza w niewoli". gdzie głów- 
ną rolę odtwarza w genialny sposób Lud- 
wik Solski. 

Intormacje w biurze Kengresu — Uni- 
wersytecka 3, parter, telefon 3 — 48. 

— Adres pamiątkowy dla p. wojewody 
Raczkiewicza, Komitet Obywatelski pożeg- 
nania p. wojewody Władysława Raczkie- 
wicza podaje do wiadomości, że zamierza 
wręczyć p. wojewodzie Raczkiewiczowi w 
czasie rautu, mającego się odbyć bież 
cvim miesiącu, adres pamiątkowy Mood 
sami. Adres ten będzie zawierał podpisy 
tych wszystkich, osób, które pragną dać wy 
raz swym uczuciom wobec wojewody, jak 
również tych Osób, które współpracowały 
z p. Raczkiewiczem w akcji społecznej i 
działalności administracyjnej. 

W związku z powyższem, komitet zwra- 
ca się do wszyszkich urzędów, instytucyj i organizacyj społecznych, oraz do poszcze= gólnych osób, które pragnęłyby złożyć pod- 
Pisy na adresie pamiątkowym, o zgłaszanie 
się w dniach 6, 9 i 10 grudnia do sekretar- 
jatu Komitetu (Urząd Wojewódzki I pięt- 
ro, pokój 36) w godzinach od 10 do 14, 
gdzie otrzymają arkusze, przeznaczone  dlą 
zbiorowych podpisów, lub też złożą swe 
podpisy poszczególne osoby. 

Znany wileński  artysta-fotograf p. 
Leonard Siemaszko ofiarował p. wojewo- 
dzie Raczkiewiczowi pamiątkowe album 
swych prac. P. wojewoda Raczkiewicz prze- 
słał n. Siemaszce list następującej treści: 

„Szanowny Panie, za złożone mi pięk- 
ne album pamiątkowe Pańskich prac foto- 
PONO przesyłam uprzejme  podzięko- 
wanie. poważaniem Władysław Raczkie- 
wicz wojewoda”. 

— „Tydzień emigranta Polaka”. „Ty- 
dzień Emigranta Polaka" — przeprowądzo- 
ay w miesiącu czerwcu prawie w całej Pol- sce, odbędzie się na Wileńszczyźnie w czasie od 14 do 21 grudnia r. b. — Program Tygodnia obejmuje: Niedzie la 14 b. m. godz. 10 nabożeństwo w Ka- tedrze z okolicznościowem kazaniem. Wie- czorem tegoż dnia o godz. 7 p. p. w sali Śniadeckich U.S.B odbędzie się akademja 
emigracyjna z wykładem prof. Linianow- 
skiego. W niedziele również odbędą 
zbiórki. 

— Jak sie dowiadujemy na odbytej dn. 
5 „grudnia r. b. w Wileńskim Banku Ziem- 
skim licytacji nieruchomości ziemskich, po- 
łożonych w rejonie hipoteki grodzieńskiej i 
Łuckiej, sprzedano 7 objektów, pazostalv do 
drugiej licytacji w dniu 29 grudnia r. b. 
3 obiekty. Jeden z majatków ziemskich 
przestrzeni 4870 ha hektarów sprzedany za 
sume 1.151.000 zł. 

— Z życia Towarzystwa Opieki nad 
zwierzetami w Wilnie. Zarząd T-wa Opieki 
rad zwierzetami w Wilnie podaje do wiado 
mości członków * sympatyków, że w celu 
spopularyzowania idei  ochronv zwierząt 
specjalnie przybywa do Wilna powszechnie 
znana działaczka społeczna * prelegentka p 
Jauna  Maszewska - Knappe (redaktorka 
„Świata Zwierzecego“ w Warszawie). ktėra 
wygłosi odczyt na temat: „Idea ochrony 
zwierzat w dziejach rozwoi1 ludzkości aż do 
doby obecnej” w dniu 8 b. m. t. j. w ponie 
działek w wielkiej sali Konferencyjnej 
(Mazdalenv 2) a godz. 5 po południu. 

Obecność p. p. profesorów przyrody i 
młodzieży szkół średnich i wvższych h. 
pożadaną. Po odczycie odbedzie sie dysku- 
sja Wejście bezpłatne. 

   
   

się 

  

— Odprawa drużynowych harcerskich i zjazd opieźnoćw (wek) drużyn. Odprawa 
drużynowych Wil. Chorągwi żeńskiej i 
męskiej, oraz zjazd opiekunów (nek)  dru- żyn harc. odbędzie się w Wilnie w dn. 7 i PRD b. r. ` 

rogram przewiduje następujące ol ae punkty: : KE 
: Niedziela dn. 7 b. m. godz. 9-ta-— msza św. w kościele św. Michała (ul. Wolana), godz. 10.30 — 12. — Referat, godz. 15.30 — 17.30 Obrady oddzielne, godz. 17.30 — R — pea na „Wieczorze Harcer- skur  urządzanym przez „Czarną Trz: kę" Wil. Druż. Harc. w Sali aj gi Mickiewicza, godz. 19.30 — Towarzyska PE dla uczestn. w lokalu Szk. Powsz Świt”. 

` Obrady będą się odb 
Uniw. St Saare, ye У оеалев 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś po raz 7-my „Noc listopadowa" $. Wys- piańskiego w pomiysłowej reżyserji R. Wa silewskiego, w cz owrej oprawie dekora- cyjn=; prof. Е. Ruszczyca, w opracowaniu muzycznem E Dziewulskiego у rawie cały zwspół  tcairów miejski oraz liczni statyści biorą vdział w (sg m numentalnem przedstawieniu, które wywiera na widzach niezatarte wrażenie. 

> Chcąc uprzysiępnić to pizepiękne wido- wiskko najszerszym masom, Dyrekcja pomi mo kolosalnych kosztów wyznaczyła ceny miejsc zwykłe przy ważności biletów zniż- kowych 1 kredytowanych. 
AE. z" w „Lutni**, Dziś w „lutnia” ukaże si na go humoru ae Robada Bea To. "l OWOC" w koncertowem wykonani а- minskiej, Lewickiej, Balcerzaka, Karpikekis. go i Zelwerowicza, który jednocześnie sztu sę e. zy IOWA В 8 €ktowne urządzenie wnętrz, pom j. Hawrylkiewicza. Ceny S bety zniżkowe i kredytowane ważne. 

„  — Przedstawienia popołudniowe, w niedzielę 7-g0 i w poniedzialek 8-go b. m. w obu teatrach miejskich odbędą się przed- AE popołuaniowe po cenach  zniżo- nyc 
‚ № teatrze na Pohułance ukaże się w niedzielę wytworna sztuka Surguczewa „Skrzypce jesienne", w świetnem wykona- nu Ceranki, Niwińskiej, Kreczmara, i Wa- silewskiego,. Reżyserja R. Wasilewskiego. 
W poniedziałek pełna życia i siły sztuka 3. A. Hertza „Młody 198“, która zdobyła sobie w Wilnie rekordowe powodzeni» pak u GRS, е eżyserja Wyrwicza - Wichrowskiego. W. „Lutni* niedzielne przedstawienie po południowe wypełni arcydowcipna komedja S. Kiedrzyńskiego „Nie rzucaj mnie, Mada- me“ w obsadzie premjerowej. „Efektowne piosenki w opracowaniu E. Dziewulskiego, oraz tańce dodają uroku *ej niefrasobliwej komedji. 
W poniedziak:k po raz ostatni „Mała grzesznica"  Birabeau, pogodna  komedja 

wykonaniu Lewic- 
francuska w šwietnem 

Balcerzaka i Wasilewskie- kiej, Jasinskiej, 
go. s 

— Jutrzejszy poranek - koncert Z. Pro- 
tasewicza. Jutro, 7-go b. m. o godz. 12 m. 
20 wystąpi w sali teatru „Lutnia* młody, 
utalentowany śpiewak Zygmunt Protase“ 
wicz. Koncert ten wzbudził w Wilnie zrozu 
miałe zainteresowanie. Sympatyczny  arty- 
sta wykona szereg pieśni i aryj kompozy- 
torów polskich i obcych. Udział w koncer- 
cie zapowiedzieli artyści teatrów miejskich: 
Zofja Małvniczówna i Aleksander Zelwero- 
wicz. Ceny miejsc zniżone. 

‚ — Recital fortepianowy M. Orłowa na 
Pohulance. Ožeau gė ago przez Wileńskie 
Towarzystwo Filharmoniczne we wtorek dn. 
9-30 b. m. recital fortepianowy Mikołaja Or 

(datszy ciąg kroniki na stronie 4-ej)



Mord na ul. Wielkiej 
OSOBNIK W MUNDURZE MARYNARZA ZASZiYLETOWANY PRZEZ 

NIEZNANEGO SPRAWCĘ 

Wczoraj wieczorem, na ul. Wielkiej koło Ratusza zamordowano Mieczysława 

Świętlińskiego, zamieszkałego przy ul. Ignacego 12. 

Około godziny 11 jeden z dorożkarzy stojący koło Faiusza zauważył młodego 

osobnika ubranego w mundur marynarki wojennej, który przystąpii do niego, 

padł tuż przy dorożce brocząc obiicie krwią. 

lecz 
# 

Rannego natychmiast przewieziono do Pogotowia Ratunkowego, gdzie w parę 

chwil zmarł. W załanem krwią ubraniu znaleziono - dokumenty na imie Antoniego 

Szałkowskiego marynarza bawiącego na urlopie i dopiero na skutek zeznań świad- 

ków, wyjaśniło się, że zabitym jest Świętliński Mieczysław, sublokator matki maryna 

iza $załkowskiego, u którego mundur wypożyczył. 

"jak stwierdziły oględziny lekarskie Świetliński otrzymał cios nożem w szyję 

* doznał przebicia tętnicy co i spowodowało szybką Śmierć. 

Ze słów przygodnych świadków wynika jedynie, że Świetliński będąc co- 

kolwiek podniecony alkoholem w towarzystwie dwóch jeszcze mężczyzn, spotkał koło 

Ratusza dwóch innych osobników, z których jeden, w chwili gdy Świetliński pożeg- 

nał się z kolegami, ządał mu znienacka cios nożem. Nim kioś zdołał zorjentować się 

w sytuacji, sprawca zbiegł. 

Co było powodem samosądu narazie nie wiadomo. 

ANTSTOLIS DIT KI AVI ROA AAA T R TAN 

łowa wzbudził w Wilnie olbrzymie zaintere 
sowanie. Wielki artysta wykona szereg 
utworów Chopina, Liszta, Schumanna, De- 
bussyego,  Prokośjewa i Szymanowskiego. 
Pozostałe bilety są do nabycia w kasie za- 
mawiań w teatrze „Lutnia od 11 — 9 co- 
Gziennie. 

— Przedstawienie operowe na Pohulan- 
te. W piatek, 12 b. m. odbędzie się w tea- 
trze na Pohulance przedstawienie operowe 
na Poiski Biały Krzyż. Wykonawcami będą: 
żespoł uczenie p. Jadwigi Krużanki, oraz ba 
let p Lidji Winogradzkiej. Na program zło 
żą Się: „Alda” Verdiego (akt II), „Straszny 
dwór* _ Moniuszki (akt i), „Halka““ Mo- 

niuszki (akt !I). 
Ceny zwykłe teatralne. 
— jJubilensz „Lutni* wileńskiej. W po- 

niedziałek 8 grudnia r. b. odbędzie się uro- 

czysty obchód jubileuszowy 25-letniej dzia- 

łalności Wileńskiego Towarzystwa Muzycz- 

nego „Lutnia“. Program następujący: 0 

godz. 10 rano w kościele Św. Franciszka 
(po-Bernardyńskin:) odbędzie się msza 

św., którą odprawi |. E. ks. biskup K. Mi- 

chalkiewicz. Pienia religijne wykonane Dę- 

dą przez chór „Lutni* pod dyrekcją J. Leś- 

niewskiego. O godz. 8 wiecz. w sali teatrał- 
neį „Lutti“ (ul. Mickiewicza Nr. 8) odbę- 
dzie się uroczysty weczór jubileuszowy 2 
działem koncertowym w wykonaniu chórn 
mieszanego „Lutni“ solistów zespołu Кате- 
ralnego im. St. Moniuszki i orkiestry. 

Bilety sa jeszcze do nabyca w kasie 
teatru „Lutnia“ od godz. 11 do 9 wieczór. 
Stroje na wieczór wizytowe, 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Hollywood — Tancerka Cilly 

Heljos — Na Sybir. 
Stylowy — Żelazna maska 
Kino Miejskie — Na pokładzie łodzi pod- 

wodnej. 
Światowid — Erotikon. 
Lux — Mascote. 
Wanda — Dzika miłość. ‚ 
Pan — Człowiek o błękitnej duszy. 
Mimoza — No froncie nic nowego 
— Ognisko Kolejowe — Niewolnica księ 

cia Borysa. 

     
   

HYDROFUGE „CASTOR“ — 

i przeciekaniu wody zaskórnej (używa się 

W. VILLIAMS. 

"Mortimer 
Nacisnął guzik w ścianie i z ukry- 

tego lustra opadła z szelestem ciężka 

portjera. Młody oficer cotnął się zdu- 

miony, nie mogąc uwierzyć własnym 
oczom: zamiast dobrze mu znanego od 

bicia ujrzał w lustrze mężczyznę 

w średnim wieku, ubranego bez gustil 

brodatego, i w złotych binoklach na 
nosie... Zmiana była wprost zdumiewa 
jąca: dziwny czarodziej w ciągu kil- 
ku minut zmienił wysokiego i szczupłe 

go młodzieńca w niskiego, na pozór, 

i tęższego starszego jegomościa. 
Poraz pierwszy od chwili przyjęcia 

propozycji dyrektora departamentu, 

Desmond westchnął z ulgą: „Skoro ta- 

kie cuda są możliwe, to i dalsze prze- 

szkody dadzą się również usunąć!" — 

pomyślał. 
—Crooks, pan jest czorodziejem i 

magikiem! -— zawołał rozweselony. — 
Nieprawdaż, Mathius? | 

— Dosyć często zdarza mi się ob- 
serwować p. Crooksa przy pracy, — 
zauważył Mathius, — ale nigdy jesz- 
cze nie zdarzyło mi się widzieć coś po 
dobnego To jest arcydzieło! Innego 
określenia nie mogę znaleźć. 

— I ja też jestem: zadowolony z 
rezultatów mej pracy, mruknął skrom 
nie Crooks. —- Muszę jednak przyznać 
że jest w tem niemała zasługa pana 
majora, który doskonale daje sobie ra- 
dy ze swa nową rolą... która godzina 
Mathius? 

— W pół do trzeciej O trzeciej ma 
my już być na Cannow - Street, jeżeli 
oczywiście, nasz pociag nie spóźni się. 

— A więc mamy dosyć czasu, aby 
zrobić małą repetycję, —oświadczył 
Zrooks. — Panie majorze, proszę mi 

JPRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE 

MaurycyKarstens 
w Warszawie, Koszykowa 7, tel. 827-95 

z tytułu otrzymania na Il-ch Targach Północnych w Wilnie 

w roku 1930 „ZŁOTEGO MEDALU* za posiadany na składzie 

środek przeciw wilgoci 

zaprawy cementowej i stosuje jako tynk) niniejszem zawiadamia, 

że HYDROFUGE „C ASTOR" jest do nabycia w Wilnie 

w BIURZE HANDLOWEM 

A> JANKOWSKI 
przy ul. Św. Jańskiej 9, 

gdzie można otrzymać wyczerpujące informacje 

P r 

! BALE I ZABAWY 
—- Kabaret — Zabawa T-wa Przyjaciół 

Szkoły Technicznej. Dnia 6 grudnia r. b. o 
godz. 2l-ej, w sali Klubu Stowarzyszenia 
Techników Polskich w Wilnie , przy ul. 
Wiieńskiej Nr. 33, odbędzie się kabaret— 
zabawa, urządzona staraniem Towarzystwa 
Przyjaciół, Szkoły Technicznej, na wpisy i 
por:oc materjalną dla niezamożnych  ucz- 
niów szkoły. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
-— Wypadki w ciągu doby. Od 4 do 5 

b. m. zanotowano wypadków 30, w tem: 
kradzieży 3, opilstwa 7, przekroczeń admi- 
nistracyjnych 8. 

-— Wypadek podczas pracy. Przy ul. 
Kalwaryjskiej 44 spadł z dachu robotnik 
Ksawery Mikołajun, który doznał ciężkich 
uszkodzeń rąk i nóg. 

Mikołajuna ulokowano w szpitalu św. Ja- 
kóba. 

— Zatrzymanie złodziei. Podrybie Pio- 
trowi, Stefańska 23, w dniu 3 b. m. z Du- 
dowy domu przy ul. Kijowskiej Nr. 2 skra- 
dziono 2 drzwiczek żelaznych niklowanych 
do pieca. Ustalono, że kradzieży tej doko- 
nał Ginsburg Dawid — Stef ańska 23, u 
którego drzwiczki w czasie rewizji znale- 
ziono. 

Jermołowskiej Rozalji, Skopówka ‚ 1, 
skradziono z niezamkniętego pokoju ze sto- 

lika od lustra wartości 25 zł. Kradzieży 

dokonał Kiewel Wacław, Połocka Nr. 4, 
którego podczas ucieczki zatrzymano. 

Śmierć od zaczadzenia. 
W mieszkaniu Jacewiczowej Marji, W. Po- 
hulanka 41 nagle zmarła służąca Jasiewi- 
czowa Adoliina tat 24. Przyczyna śmierci— 
zaczadzenie. 

— Podrzutki. W bramie domu Nr. 1 
przy ul. Żeligowskiego znaleziono podrzut- 
ka płci zeńskiej w wieku około 4 miesięcy. 
Przy podrzutku znaleziono kartkę: „Ochrzczo 
па z wody na imię Marja“. 

Również znaleziono podrzutka płci żeń- 
skiej w wieku około 1 miesiąca w bramie 
domu Nr. 6 przy ul. Gimnazjalnej. Przy 
podrzutku znaleziono kartkę: „Ochrzczona, 
na imię Gienia". Podrzutka ulokowano w 
przytułku Dzieciatka Jezus. 

— Pożar na Rudnickiej. W dn. 
4 b. m. w pracowni szewckiej przy ul. 

ŚNIADANIA 

RADJO WILEŃSKIE 
SOBOTA, DN. 6 GRUDNIA. 

11.58. — Czas. 
12.05 — 12.50 Koncert popularny (pły- 

ty) 1. „E mole rachim (kant. Alter i or- 
gany) 2) Zur Isroel (nadkant. Husewicki) 
3. Nabeim Jakir (chór i nadkant. Sirota) 4. 
Mendelssohn — Pieśń bez słów (wiol. — 
Cassado) 5. Halevy — Arja z op. „Ży- 
dówka* (Dygas) 6) Kreisler — Cierpienie 
miłości (Lorand) 7. Rubinsztejn — Kamien- 
ny ostrów. 8. Verdi — Arja z op. „Otel- 
ło" (Titta Ruffo) 9. Massenet — Muzyka 
baletowa z op. „Cyd 

12.10 — Kom. meteor. 
14.30 — 14.50 „Co nas boli?“ — prze- 

chadki Mika po mieście. 
16.30 — 16.35 Progr. dzienny. 
16.35 — 17.00 „Związek Polskiego Nau 

    

czycielstwa Szkói Powszech nych w służ 
bie idei państwowei* — odczyt z Warsz. 
wygł. |. Szumlikowski. 

17.00 — 18.00 Tr. nabożeństwa z Ostrej 
Bramby w Wilnie na całą Polskę. 

18.00 — 18.30 Audycja dla dzieci z War- 
szawy. 

18.30 — 19.00 Recital organowy prof. 
Wł. Kalinowskiego. Tr. z Bazyliki Wil. 

19.00 -— 19.15 Kom. Tow. i Org. Kół. 
Roln. 

19.15 — 19.35 Progr. na tydzień nast. 
10.40 — 20.00 Pras. dzien radj. z War. 
20.00 — 20.15 „Zalety i wady regjona- 

lizmu“ — tel. wygł. Władysław Arcimowicz 
Transm. na iwszystkie stacje. 

20.15 — 20.30 — „Piotr Wysocki o wy 
buchu powstania listopadowego" — odczyt 
z Warsz. wygł. pik. H. Eile. 

20.30 — 22.60 Muzyka lekka z Warsz 
22.00 — 22.15 „Murowane słowa” -— 

felj. z Warsz. wygł. W. Jurczyk. 
22.15 — Recital skrzypcowy S. 

na z Warszawy. 
22.50 — 24.00 Kom. 

Warszawy. 

Bakma- 

i muzyka tan. z 

  

OFIARY 
Dla ucznia Szkoły Technicznej zł. 

  
  

Rudnickiej Nr. 2, należącej do Szołoma Fi- 
jałkowa, w czasie nieobecności jego i pra- 
cowników powstał pożar, od pozostawione- 
go w piecyku żelaznym ognia. Straty po- 
szkodowany oblicza па sumę 20 tys. zł. 
Wypadku z fudźmi nie było. 

— Katastrofa autobuso- 
wa. Na drodze Oszmiana — Wilno, 
w dniu 5 b. m. przed zašc. Kamienny 
Łuk nastąpiła katastrofa autobusu Nr. 
38170, własność Słupskiego Szlomy 
w Oszmianie. Autobus prowadzony 
był przez szofera Lernara Wulfa. Przy 
czyna katastrofy — pęknięcie osi przy 
tylnem prawem kole. Wypadków z 
ludźmi nie było. 

— Spłonęły zabudowania go 
spodarskie. Na szkodę mieszkańców 
wsi Piestuny, gm. miorskiej Kociana Alek- 
sandra i Ziemca Piotra spłonęły domy 
mieszkalne chlew i Saunos Straty wynoszą 
8000 zł. 

— Z siekierą na brata. W dn. 
3 b. m. Berman Szymon, Nowogródzka 71, 
w czasie kłótni na tle osobistych porachun: 
ków z siostrą swa Berman Rochą, został 
uderzony przez nią siekierą w głowę. Pu 

KAWIARNIA i JADŁODAJNIA 

„$TAROPOLANKA 
przy ul. Garbarskiej Nr. 1. 

pod kierownictwem nowego gospodarza, po przeprowadzeniu 
całkowitego remontu od soboty dnia 6 grudnia r. b. 

wydaje codziennie gorące 

KOLACJE oraz 

smaczne OBIADY z 3-ch dań 
przy rozmaitem wyborze zup i mięsa 

Cena obiadów po zł.1.30. Abonament mies. po zł. 1.20. 
  

jako domieszka do 

  

|
 ZEDA 

się przyjrzeć: DRC woda panu zaraz, 
jak chodzi, jak się „rusza i jak mówi 
podągi sobowtór. W ciągu dwunastu 
dni przyglądałem się mu i, mogę po- 
wiedzieć, studjowałem tego człowieka 
W więzieniu Brixtońskim, moge więc 
twierdzić, że przyswoiłem sobie jego 
charakterystyczne cechy. Przedewszy- 
stkiem: chód, panie majorze, i sposób 

bycia. Przypuśćmy, że p. Belford spo 

tyka przyjaciela. Mathius, pan będzie 
udawał tego przyjaciela! 

Sscena która odegrała sie, po tych 
słowach wprawiła Desmonda w po- 
dziw Ekspert Crooks był, jak się okaza 
ło świetnym aktorem: w mgnieniu oka 
zmienił się i przeistoczył, zdawało się, 
że stał się niższy, tęższy a w głosie je 
go zadźwięczały zimne, metaliczne to- 
ny. Pozornie akcent miał poprawny, 
ale wprawne ucho Ocwooda, który 
przyzwyczajony był do mowy cudzo- 
ziemców, uchwyciło znajomy "odcień, 
właściwy Niemcom, mówiącym po an- 
gielsku: litery „r“ i „o“ są bowiem 
prawdziwą pułapką dla cudzoziem- 
ców, pragnących uchodzić za Angli- 
ków. Ocwood obserwował „ ciekawie 
Crooksa, spoglądając od czasu do cza 
su na rozłożone na stoliku fotograije. 
Czuł on, że tak właśnie musiał się za- 
chowywać i poruszać ów człowiek, 
którego sobowtórem miał stać obecnie 
on, major Ocwood! Crooks zapropo- 
nował mu odegranie tej sceny зато- 
dzielnie, ale zaledwie Ocwood zaczął, 
ekspert przerwał mu, wołaniem: 

— Ręce, majorze, ręce! Niech pan 
nie trzyma rąk tak sztywno wzdłuż cia 
ła, pan ma typową postawę wojskowe 
go. Niech pan gestykuluje niemi tro- 
chę, mówiąc... ot tak. ot tak... Pan 
mówi zbyt prędko, zbyt młodzieńczo! 

Proszę pamiętać, że pan obecnie ma 
zgóra czterdzieście lat... Jest pan czło 
wiekiem, który niemało przeżył i jest 

  

  

Pianina i Fortepiany 
o światowej stawie Pleyel, Kechstein etc., 
takoż Ainold Fibigier, Kerntopl i Syn, 
uznane rzeczywiście za najlepsze 
w kraju przez n2jwybitniejszych lachow= 
ców na Pow. Wystawie Kraj. w Pozna- 
niu w 1929. iw Wilnie w r. 1930 
(Grand Prix i Wielkie Medale Złote). 

   

ĄBROWSKA | s. Niemiecka 3) m. 6. 
WYNAJĘCIE. ZKNY PABRYCZNE. 

już zmęczony życiem. Ma pan już wy 
robione zdanie o wszystkiem i mówi 
głosem pewnym i stanowczym... No, 
niech pan spróbuje jeszcze raz.. 

Pociąg zwolnił bieg. Za oknami za 
częły przesuwać się domy. Koła pocią 
gu zadudniły głucho po żelaznym moś 
cie. Crooks szybko złożył swój „arse- 
nał* do blaszanego pudła i rzekł: 
— Odwiedzę pana wkrótce, aby u- 

dzielić kilka lekcyj. Chciałbym bar- 
dzo, żeby pan sam mógł przyjrzeć się 
żywemu Beliordowi. 
człowiek i pewien jestem, że odrazu 
potrafiłby pan naśladować go. Ale, nie 
stety, wątpię,.czy da się urządzić takie 
spotkanie. 

Zanim pociąg zatrzymał się przed 
dworcem, Mathius i Crooks wyskoczy- 
ii znikli w ciemnościach. Do drzwi- 
czek wagonu podszedł jegomość w 
meloniku i oznajmił Desmondowi: 

— Samochód czeka, panie Belford. 
Desmond wyskoczył na peron, ale 

przypomniał sobie, że pozostawił w 
wagonie swój mundur wojskowy. Wró 
cit więc i przejrzał wszystkie kąty, 
ale nigdzie nie znalazł śladów, świad- 
czących o ” przeistoczeniu, . którego 
tam przed kwadransem dokonano, 

— Mam list do pana, — rzekł 
pan w meloniku, podając Desmondowi 
kopertę. 

Przed dworcem czekał samochód. 
Trzask motoru odbijał się głośnem e- 
chem na uśpionym i i pustym placu. De 
smond zaczekał, aż szofer wywiózł go 
na gładka, asfaltowa jeźdnię i otwo- 
rzył kopertę, był w niej list i mały 
k!ucz. 

„Szofer zawiezie pana do domu, — 
czytał -- w którym zostanie pan aż 
do: nadejścia następnych  instrukcyj. 
Będzie pan spędzał czas na zapozna- 
waniu się z papierami, które znajdzie 
pan w nocnym stoliku przy łóżku. Do- 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło 

noz ASS, |||) 

Ždolny z pana' 

  

Kino 
MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 

ul. Osirobramska 3. 
Nad program: „Małpie 

Od dnia 2 grudnia do 7 grudnia 1930 roku włącznie będą wyświetlane filmy: 

„NA POKŁADZIE ŁODZI PODWODNEJ" 
Wzruszająca, owiana niezwykłem bohaterstwem opowieść film?wa z czasów wojny. 

W rolach głównych: €arł de Vogt, sa Ferrari I Fritz Kampers. 
“y naod g. 

Następny program: "Biały Orzeł" 
Awantury** komedja w 2 aktach. 

Aktów 8! 

„ m. 40  oczątek seansów od g. 4-ej. 

  

DZIŚ! MONUMENTALNY D WIĘ .OWIEĆ POLSKI! — POLSKA MOWA! — POLSKI ŚPIEW! 

    

  

  

„Dźsłękowy ° (PŁOMIENNE SERCA) 
czy e: A į Wielki dramat miłości i poświęcenia. Według scenar, 

„HELIOS ы W. Sieroszewskiego. Reż. Henryka Szaro. 
UL. Wileńska 38 W rol. główn. Jadwiga SMOSARSKA, Adam BRODISZ, Bog. SAMBORSKI, Frenkiel, Bodo i iuni. J. Smo- 

Tel. 326. sawska Śpiewa pieśń „Płomienne S=rca* Dziś początek seansów o dodz. 12-ej, 2, 4, 6, 8 i 10.15 
Ceny zniżone tylko na seansy o god. l2-ej i ?ej pp. Dia młodzieży dozwolone. 

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

„KGLLYWOGD: TANCERKA ОЙ " W ro si. Marilyn Miller, Aleksander Gray. Joe E. 
Mickiewicza 22. „Florenz Ziegield Revue“. 

Brown. Udział bierze wszec 
Nad program: [Dodatek dźwi 

Na pierwszy seans ceny zniżone Balkon 80 gr. Parter 1 zł. Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.30 

  

wiatowej sławy balet   

  

kowo-. Śpiew. r 

  

  

  

  

  

KINO Dziś! Po raz pierwszy w Wilnie! Najuowszy film polski o' wyjątkowo atrakcyjnem podłożu 
i sj 4 & В PAN GZŁOWIEW © BŁĘKITAEG; DUSZY | 

Wielka 42 Dramat współczcsny w 12 akt. W roli tytułowej ZBYSZKO SAWAN. W rolach gł. Alina Konopka, 
ielka 42. Orsini, Eugenjusz Bodoi inni. Nie patrząc na wielkie koszty — ceny nie podwyżsone. ilustracja muzyczna pod 

batutą prof. M. Zamsztejgmana z udziałem znaneg> skrzypka prof. Jadłowkera. Nad progr: Jak to w Ameryce ładnie 

Kino-Teatr Dziś! Najpiękniejszy super szlagier na tle słynnej trylogji A. Dumasa p. t. 

2 Potężny przebojowy dramat w 12 akt. osnuty na pawie- 
„STYLOWY” ŻE KAZŃA KAS. šci „Czterech Muszkieterėw“. 

WIELKA 36. 

    

W roli gł. fenomenalny Wielki Doug. BOUGLAS FAIRBANKS. 
UWAGA: Ze względu na wysoce artystyczną wartość filmu dła uczącej się młodzieży dozwolone. 

  

  

Kino Kol. 

„OGNISKO“ 
Ul. Kolejowa 19. 

(obok dworca kol.) 

Dziś i dni następnych. Arcydzieło teciiniki i reżyserji! 

NIEWOLKIECA KSIĘCIA BORYSA 
Wielki 10-cio aktowy dramat erotyczno salonowy. W rolach głównych: Billie Dove i ulubieniec kobiet Ben Lyon 

Bogata wystawa! Pałace, uczty, 
Uwaga: podczas seansów w dn. 6, 7 i 8 b. m. od g. 6 będzie przygrywała orkiestra symioniczna. 

Początek seansów o godz 5 — w niedzielę i święta o godz. 4=ej. 

knajpy.   
      

    

  

  

    

  

  

  

    

  

  

  
  

  

      

  

      

     
    

ь Poraz pierwsz Wilnie! 

CAE Najnowszy im sezon WEDŁUG LITERY PRAWA . 
„MIMOZA“ Wzruszający do głębi duszy dramat. Nad program: Rewja warszawskiego Teatru „Morskie Oko“ p. t. - 

ul. Wielka 25 Ušmiech Warszawy. Sceny: Siowik i Ua SE ua, Fontanny Wersalu, Na dńie morza, 
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póki pan będzie w domu, nie grozi pa- 
nu niebezpieczeństwo zdemaskowa- 
nia....“ 

Dalej następował szereg niezbęd- 
nych wskazówek i informacyj, które 
miały umożliwić Desmondowi odegry- 

wanie swej roli. 
„Służąca —Marta jest nawpół śle 

pa i głupia. Stróż John Hill prawie ni- 
gdy się nie pokazuje. Tych dwojga 
nie potrzebuje się pan obawiać. Pod 
pozorem przeziębienia niech pan nie 
wychodzi z sypialni. A przedewszyst- 
kiem, niech pan w żadnym wypadku 
nie wychodzi z domu, bez mojego po- 
zwolenia! 

Ostatnie zdanie było dwa razy pod 
krešlone. 

Noc była ciemna. Niebo pokryło się 
ciężkiemi chmurami i zaczął mżyć de- 
szczyk. 

Auto pędziło przed siebie, niosąc 
Ocwooda w niewiadomym "kierunku, 
poprzez nieznane mu dzielnice, które 
napróżno starał się poznać. Wreszcie 
ukołysany na miękkich, resorach za- 
snął. Śniło mu się, że płynął przez La 
Manche i zbudził go ostry wicher, któ 
ry uderzył go nagłe w twarz. 

To szofer stał przed otwartemi 
dtzwiczkami i budził go: 

— Jesteśmy na miejscu, sir. 
Desmond wysiadł, z trudnością po- 

ruszając zdrętwiałemi nogami. Dokoła 
panowały takie ciemności, że nie wi- 
dać było ani domu, ani bramy. Ale pod 
nogami zgrzytał żwir, a w pobliżu sły 
chać było wyrażnie plusk wody, spły 
wającej po rynnie. Kilka kroków wy- 
starczyło, by dojść do schodów. W 
teiże chwili za plecami majora btysnę- 
ła smuga Światła i znikła: samochód 
odjechai. Desmond nie mógł powstrzy- 
mać okrzyku: chciał zatrzymać szofe- 
ra ;na progu nowego życia pragnął 
instytnkłtownie zatrzymać przy sobie 
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ostatnie ogniwo, Ie go z poprzed 
nim życiem. Ale szofer słyszał, czy 
też słyszeć nie chciał: odgłos moto- 
ru zamilkł wkrótce w oddali. 

Desmond został zupełnie sam. 
Odwaga opuściła go na chwilę. Ja 

kaś siła ciągnęła go g gwałtownie ku и- 
citczce. Pragnął skryć się w mrokach 

nocy, byleby J od tego fatal 
nego domu! Lecz poczucie humoru, 
które nie opuszczało go nigdy, urato- 
wało go w tych ciężkich chwilach. 

„Wyobraźmy sobie, że wpadłem w 
pasje. tak długo nie otwierają mi 
drzwi! — zdecydował w duchu. —- 
Udzie podziała się Maita, do djabła! 
Do stu piorunów! Będę dzwonił, do- 
póki nie zerwię dzwonka”. 

Myśl ta rozweseliła go. Zaczął szar 
pač za dzwonek. Nagie do uszu jego 
doleciały odlegie kroki w domu. Przez 
szparę pod drzwiami prześlizgnęło się 
światło i starczy głos zapiszczał: 
a, Jestem tu, panie Belford, jestem 

sir! 3 

Klncz zgrzytnął w zamku, dźwi::k- 
ży żałośnie haki i łańcuchy i na progu 
ukazała się staruszka, okutana w chust 
kę wełnianą. Mrugając oczyma, starała 
się przeirzeć ciemności: 

-- Dzień dobry, Marto, 
nął. wchodząc Desmond. 

Przedpokój słabo oświetlała jedy- 
na lampa, którą starucha trzymała w 
ręku. Ale poprzez uchyione drzwi w 
kcńcu korytarza, widniała smuga świat 
ła. Podczas gdv Marta zasuwała haki 
i łańcuchy. Ocwood poszedł wprost 
R pokoju, w którem paliło się świat- 
b 

Był to gabinet, wzdłuż $cian które- 
go :tały półki z książkami. Na stoliku 
przed niedużą niską otomar' staia za- 
"ona lampa. 

Na otomanie leżała Naor - el - Di- 
na, pogrążona w głębokim śnie. 

-— mruk- 
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ROZDZIAŁ X. 

Barbara weszła do poczekalni swe 
go szefa, w której zastara pałno inte- 
resantów. Maryhold sozmawiał na u- 
boczu ze Strangwaysem, który już 
miał wychodzić Na fotelu siedział tęgf, 
Włoch z olbrzymim bsytan'*m w nie- 
gvstownym krawacie; nerwowem: k-0 
kami mierzył pokój wysoki, chudy 
mężczyzna z rozetką orderu Legii Ho- 
norowej... Drzwi otwcrzyły się i wy- 
szejł z nich Mathius, kt“ wy odrazu 
podszedł do Barbary. 

-— Miss Macwayt, pozwoli pani, 

że wyrażę szczery żal i współczucie... — | 
— Och, nie trzeba, --- przerw 

mu cicho, lecz 7 bezgranńicznysa bółlem | 
w głosie. — Nie mówmy o tem. Mu- 
szę natychmiast zobaczyć: się z sze- 
tem. Mam ważną i bardzo pilna spra- 
wę. ) 

Mathius pokazat ręką na obecnych: „| 
-— Pani widzi, ilu ich czeka! A ra „” 

ósmą ma być u kogoś na obiedzie. 

-— Ale mam bardzo piiną sprawę, 
zapewniam pana. Jeżeli pan nie zechce (| 
mnie zameldować, wejde sama, bez py | 
tania. | 

| 

  
   

„— Miss Macwayt, nie odważę się 
mu przeszkodzić teraz... Czy pani wie, 
kto tam jest? 

Strangwayse zbliżył się i uprzejiuiė | 
powitał Barbarę: ! 

;— Rozumiem, co panią iu przy- | 
wiodło, — rzekł, — pani pozwoli zło | 
żyć wyrazy współczucia. ’ 

Mimowoli miss Macwayt cofnęła | 
się, jak dotknięta prądem elektrycz- ! 
nym. Mimo, że opanowała się natyck- 
miast, nie uszło to uwagi kapitana: Г 
twarz jego zmieniłą się nagle i Barbąć 
ra ujrzała go przez chwilę takim, ja- 
kim był w istocie, a jakim widywano 
go bardzo rzadko: złym, okrutnyni, 
zimnym j bezwzględnym. 
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