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  Symholiczne 
Zakaz wyświetlania w Niemczech 

filmu, opartego o książkę Remarque'a 

„Na Zachodzie bez zmian”, nastąpił 

pod presją zjednoczonej akcji kół nie- 

miecko-narodowych i hitlerowców. 

Hitler zwyciężył Remarque'a. Zwycię- 

'_ stwo bardzo symboliczne dla dzisiej- 

'_ szego stanu umysłów w Niemczech. 
Podczas pierwszych dni wyświet- 

ilania filmu na ulicach Berlina nieu- 

__stannie demonstrowały bojówki hitle- 
_ rowskie, do których  przyłączały się 

_ liczne tłumy ludzi ulicy. Sytuacja do- 
* szła do takiego napięcia, iż rząd cały 

in corpore zdecydował się wejść w 

rolę cenzora i w tym celu przejrzał 

film na specjalnym seansie. 

W motywach zakazu podkreślono, 

że film może obrażać honor armji nie- 

mieckiej, która walczyła na froncie, 

ponieważ niektórzy bohaterowie #- 

mu przedstawieni są jako zbrodniarze 

(m. in. Kaczyński). Oczywista jest 

to szczegół, który istotnego znaczenia 

dla sprawy filmu mieć nie mógł i uży- 

ty tylko został, aby zamaskować fakt, 

że rząd kanclerza Brueninga zakazu- 

jąc wyświetlania filmu, potępiającego 

wojnę, zsolidaryzował się z akcją Hit- 

Тета. 
Wpływ Hitlera na politykę niemiec 

ką jest coraz silniejszy. Nie posiada- 

jac dostatecznej większości w Reich- 

$tagu narodowi socjaliści presją zew- 

nętrzną na rząd, osiągają . realizację 

swoich postulatów politycznych nie 

ponosząc za to odpowiedzialnošci. Je- 

dynym głosem protestu przeciwko za- 

kazowi wyświetlania filmu, który stał 

się symbolem nastrojów doby dzisiej- 

szej. był głos socjal-demokratycznego 
premjera pruskiego Brauna. Wypo- 

wiedzenie się publiczne Brauna, po- 
tępiające zakaz, pociągnęło złożenie 

wniosku o votum nieufności przez na- 

rodowych socjalistów w sejmie pru- 

skim. Wniosek ten ma charakter de- 

monstracyjny i praktycznego znacze- 

nia mieć nie będzie, ale to uparte de- 
monstrowanie jest również szczegó- 

łem charakteryzującym sytuację poli- 

tyczną i nastroje w Niemczech. 
„ Na tle tych ostatnich wydarzeń fil- 

mowych, jaskrawo zarysowują się 

przygotowania do generalnego ataku 

dyplomatycznego Niemiec na Polske. 

Jako powód wykorzystano zajścia na 

Śląsku, widocznie odcinek Polski poli- 
tyka niemiecka uważa za najsłabszy 
i za najwygodniejszy do zaatakowa- 

nia. 

W ubiegły piątek, rząd niemiecki 

złożył dodatkową notę w  sekretarja- 
cie Ligi Narodów z wyliczeniem fak- 

tów rzekomego naruszenia konwencji 

| £ genewskiej. Nota przytacza opisy 

_ gwałtów, które rzekomo miały miej- 
sce i których sprawcami byli głównie 
członkowie związku powstańców ślą- 
skich. Faktów tego rodzaju nota po - 
daje około 200. 

Niezależnie od złożenia not, któ- 

re rząd niemiecki prosi, aby sekreta- 

PREZYDENT MOŚCICKI WYJE- 
CHAŁ DO SPAŁY, 

WARSZAWA, 20-XII (tel. wł. „Sło- 
wa). Dziś o 5-tej popołudniu wyje- 
chał do Spały Prezydent Rzeczy. 

_ pospolitej Ignacy Mościcki. Prezy- 
__ dent Mościcki spędzi w Spale Swięta 

Bożego Narodzenia.  Prawdopodob- 
nie, że uda się tam również premjer 
Sławek. Е 

“LIST GEN. DĄB-BIERNĄCKIEGO 
| _. DO PŁK. KOSTKA-BIERNACKIEGO. 
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" WARSZAWA, 20-XII (tel. wł. „Sło- 
wa). W dniu dzisiejszym inspektor 
armji gen. Dąb-Biernacki wystosował 
do płk. Kostka-Biernackiego list w 
którem stwierdza, że płk. Kostka- 
Biernacki pełnił swoją służbę w 
Brześciu tak jak mu nakazywał jego 
„Obowiązek i tak jakby on sam ją 
pełnił. 

W dalszym ciągu gen. Dąb-Bier- 
Macki potępia wystąpienia rodziny 
iernackich skierowane przeciwko płk. 
ostka-Biernackiemu. 
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zwycięstwo 
rjat Ligi rozesłał czionkom Rady, od 

kilku tygodni w prasie niemieckiej 

rozpoczęła się z natchnienia czynni- 

ków rządowych, jak należy przypu- 

szczać, antypolska kampanja, oparta 

na kłamstwach i oszczerstwach. Propa 

ganda niemiecka zagranicą również 

nie próżnuje, starając się urobić opi- 

nję dla nas nieprzychylną. Dyploma- 

tyczna ofenzywa niemiecka, której te- 

renem będzie styczniowa sesja Rady 

ligi Narodów, jak widzimy przygoto- 

wywana jest z całą systematycznością 

i dokładnością. 

Zarówno nastroje ogólne w Niem- 

czech, których wyrazem jest zwycię- 

stwo Hitlera nad Remarque'iem, jak i 

zapowiadający sie atak ki na 

Polskę nie wróżą spokoju 
roku. R. 

       
nie 

w nowym 

  

Choroba Poincare'go 
Przed rokiem Poincarć był zmuszo 

ny poddać się dwukrotnej operacji 
prostaty i wtedy wycofał się z czyn- 
nego udziału w rządzie. Wyzdrowiał 
stosunkowo prędko a parumiesięczny 
pobyt na Rivierze przyniósł mu znacz- 
ną ogólną poprawę. Powróciwszy do 
Paryża spełniał dalej swoje funkcje 
adwokackie (jest on bardzo wziętym 

  

cywilistą) i napisał szereg artykułów 
w dzienniku „„Excelsior*, w których о- 
mawiał sprawę reparacji i stosunki fran 
cusko - niemieckie. 

Kampanja radykałów przeciwko 
Tardieu, którego uważał za swego bez 
pośredniego następcę i z którym przy 
iaźnił się od wielu lat, sprawiła mu du 
żo troski i nadwyrężyła jego ustrój ner 
wowy. Usiłował ocalić gabinet zadając 
sobie wiele trudu przy tej sposobnoś, 
ci, a mały rezultat jego interwencji 
dotkną go nieprzyjemnie. Czuł się 
zmęczony i osłabiony. 

Po upadku Tardieu, pozostał Poin- 
care za poradą swego domowego le- 
karza dr. Boidin, kilka dni w domu i 
przygotował mowę, którą miał wygło- 
sić sam w Sorbonie przy otwarciu — 
rzecz charakterystyczna — instytutu 
germanistycznego. 

W ubiegłą sobotę rano, przyszło 
omdlenie połączone z atakiem uremji. 
Dr. Boidin puścił krew choremu, z po- 
wodu objawów paraliżu. Wezwane 
konsyljum profesorów nakazało bez- 
względny spokój i przepisało środki 
dla wzmocnienia akcji serca. Po upły- 
wie dwóch dni," stan chorego polep- 
szył się cokolwiek i Poincarć odzy- 
skał mowę. Ostatnie biuletyny rokują 
pewną nadzieję. 

* + * 

PARYŻ. Pat. Stan zdrowia Poin- 
carego w dalszym ciągu polepsza się. 

  

WYJAZD MARSZ. ŚWITALSKIEGO. 

WARSZAWA. Pat. Wczoraj wie- 
czorom wijechał de Krynicy na o- 
kres święteczny marszałek Sejmu dr, 
Kazimierz Switalski. W czasie nie- 
obecności zastępować go będzie 
wicemarszałek Sejmu dr. Karol Po- 
lakiewicz. 

WYSOKIE ODZNACZENIA 

WARSZAWA. Pat, Minister wy- 
znań religijnych i oświecenia publicz- 
nego dnia 19 grudnia, w obecności 
dr. Michała Polaka, naczelnika wy- 
działu prezydjalnego, wręczył złote . 
krzyże zasługi ks. pastorowi Karolo- 
wi Micheidzie, prof. uniwersytetu 
warszawskiego i Stanisławie Szyma- 
nowskiej - Bartoszewiczowej, artystce 
śpiewaczce. 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
Redakcja rękopisów niezamów 

cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

Dzisiejszy numer zawiera 6 stron 
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Zwolnienie posła Korfantego 
WARSZAWA 20.XII (tel. wł. „Słowa'). Wczeraj w południe zostai 

zwolniony z więzienia mokotowskiego poseł Korianty. Pos. Kortanty udał 
się do swego prywatnego mieszkania w Warszawie. 

Skazanie b. senatora ukraińskiego 
SAMBOR. Pat. W toczącym się tu procesie przeciwko byłemu senatorowi 

z Unda proboszczowi grecko-katolickiemu Tatomirowi, oskarżonemu o zbro- 
dnię zdrady głównej i inne przestępstwa, zapadł wczoraj o godzinie 11-ej w 
nocy wyrok, w którym proboszcz Fatomir uznany został winnym. Sąd wydał 
wyrok, skazujący księdza Tatomira na 6 miesięcy więzienia z zawieszeniem 
wykonania kary na przeciąg iat 5. W motywach wyroku trybunał zaznacza, 
że przyjął tak niski wymiar kary ze wzgiędu na nienaganny dotychczas tryb 
życia oskarżonego oraz ze względu na jego stanowisko duchowne. 

Major Kubala zwolniony z aresztu 
. . WARSZAWA. 20-XII (tel. wł. „Siowa*). Dziś o 3 po południu zwolniono z 

aresztu śledczego mjr. -pilota Kubalę. Kubała oskarżony jest o rozsyłanie Ho pism opo- 
zycyjnych nieprawdziwych wiadomości a stanie prac w naszem lotnictwie wojskowem. 

Marsz. Piłsudski w Lizbonie 
LIZBONA. PAT. — Marszałek Piłsudski przybył tu wczoraj © godz. 

18 min. 37 w towarzystwie posła polskiego w Lizbonie p. Perłowskiego. 
ickarza przybocznego Woyczyńskiego, oraz przedsiawicieła prezydenta re- 
publiki portugalskiej i ministerstwa wojny, ktorzy witali Marszałka na gra- 
nicy państwa. Na dworcu w Lizbonie powitali p. Marszałka ministrowie 
spraw zagraniczaych i wojny, przedstawiciel prezydenta republiki, przed- 
stawicieie władz, przedstawiciel poselstwa polskiego i kosulatu, gubernator 
wojskowy Lizbony, liczni oficerowie, konsuł polski i prezes Izby Handlowej 
polskiej. Po wyjściu z pociągu Marszałek rozmawiał chwilę z ministrem, 
spraw zagranicznych. Zebrani na dworcu przedstawiciele kolonji polskiej 
z inż. Schwarzem na czele, urządziłiowację na cześć Marszałka. Marszałek 
Piłsudski zmęczony długą podróżą, odmówił udzielenia wywiadu i udał się 
niezwłocznie do hotelu. Po spożyciu śniadania u pana Prezydenta Republiki, 
Marszałek Piłsudski odjeżdża dziś na Maderę. 

Venizelos przybywa do Warszawy 
PRAGA. Pat. Premjer grecki Venizeios przybędzie do Pragi 

w poniedziałek 22 b. m. po południu. Premjer Venizelos podej- 
mowany będzie obiadem przez ministra Benesza, poczem wie- 
czorem odjedzie do Warszawy. 

OŚWIADCZENIE VENIZELOSA 
WIEDEŃ. PAT. —— Grecki premier Venizelos wyraził zadowolenie w rozmowie 

ź korespondentem „Neue Freie Presse, że wkrótce odwiedzi stolicę Austrf. Przy tej 
sposobności Venizelos zaznaczył z naciskieni, że podróż jego do Wiednia, a następnie 
do Warszawy nie ma ukrytych tendencyj politycznych. Posiadamy w Grecji zbyt jasno 
świecące słońce — powiedział premjer — ażetyśmy potrzebowali polityke naszą po- 
<iywać jakąś tajemniczością. Jestem szczęśliwy — oświadczył Venizelos -— że będę 
mógł odwiedzić naród polski, z którym łączą nas wspomnienia historyczne i religijne. 
Z państwem tem pragniemy rozbudować stosunki kulturalne i gospodarcze. 

Pogrzeb posła Rauschera 
BERLIN. PAT. — Pogrzeb zmarłego niemieckiego posła w Warszawie 

Ulricha Rauschera odbył się w sobotę po południu w St. Blazien. Zwłoki 
zmarłego spoczęły na tamtejszym cmentarzu. Trumna pokryta była flagą o 
barwach Rzeszy. W kondukcie żałobnym, poza małżonką zmarłego i rodzi- 
ną, wzięli udział liczni przedstawicielc dyplomacji nimieckiej i polskiej, 
oraz jako przedstawiciele rządu Rzeszy, sekretarz stanu w urzędzie spraw 
zagranicznych von Biilow i jako przedstawiciel polskiego ministra spraw 
zagranicznych dyrektor Szumłlakowski. Po przemówieniach, głoszonych 
frzy grobie dyr. Szumlakowski złożył 4 wieńce: w imieniu rządu polskiego, 
polskiego ministerstwa spraw zagranicznych, w imieniu wydziału  zachod- 
niego polskiego M.S.Z., oraz w imieniu posła polskiego w Berlinie. 

* 

Śmierć posła Rauschera jest stratą dla stosunków polsko niemieckich. Był on bo 
wiem zwolennikiem wyrównania tych stosunków, pracował rad zawarciem traktatu 
aandiowego polsko-niemieckiego. 

Przed wojnę poseł Rauscher był przedstawicielem Frankfurter Zeitung w Ber 
dnie. „W okresie wojny w sprawie polskiej zajmował stanowisko przychylne. W cią 
gu ośmioletniego pobytu w Polsce, stanowisko jego w sprawie stosunków polsko-nie- 
mieckich było zawsze poprawne. 

Po zamknięciu parlamentu we Francji 
PARYŻ. PAT. — Chociaż zamknięcie sesji parlamentarnej było poniekąd rzeczą 

normalną wobec zbliżających się feryj świątecznych, to prasa dzisiejsza jest oddżwię- 
kiem tych protestów, które się wyłoniły na ostatniem posiedzeniu Izby. Dzienniki pra- 
wicowe i umiarkowane nie mogą ukryć zdziwienia, że premier Steeg zamknął sesję 
parlamentarną nazajutrz po otrzymaniu votum zauiania. Pośpiech ten nie zwiastuje 
nic dobrego — mówi dziennik „La Journśe industrielle"*. Prasa lewicowa chwali prem- 
jera Steega za skorzystanie z chwili dla przeprowadzenia dekretu o zamknięciu parla- 
mentu, którą uznał za stosowną. Da to możność uspokoić się umysłom — pisze dzien 
nik „L“Oeuvre“. 

Svtuacia w Hiszpanii 
MADRYT. PAT. — Wczoraj odbyło się tu pod przewodnictwem Be- 

renguera, posiedzenie rady ministrów. Opuszczając posiedzenie, Berenguer 
oświadczy: przedstawicielom prasy, że.w całym: kraju panuje spokój. Za- 
przeczył on też pogłoskom o rzekomym kryzysie gabinetowym. Rząd ze- 
zwolił lotnikowi hiszpańskiemu Franco i jego przyjaciołom wyjechać za- 
granicę. 

MADRYT. PAT. — Aresztowano tu 
Largo Caballero de Los Rios. 

Rozłam austriackiej Heimwehry 
WIEDEŃ. PAT. Chrześcijańsko-społeczna organizacja chłopów Dolnej  Austrji 

uchwaliła wczoraj jednomyślnie wystąpić z Heimwehry faszystowskiej, _ pozostającej 
pod komendą księcia Stahremberga : przystąpić do nowoutworzonej organizacji Heim+ 
wehry, pozostającej pod kierownictwem inż. Raaba. Uchwałę swą uzasadnia organiza- 
cja tem, że chłopi austrjaccy przeciwni są radykalizmowi, zarówno z prawej, jak i z ie- 
wej strony. Grupa księcia Stahremberga toczyła i toczy walkę ze stronnictwem chrze- 

ijańsko społecznem. Radykalizm tej grupy może przynieść uszczerbek działalności go- 
larczej, zmierzającej do załatwienia szeregu zagadnień rolniczo-politycznych. 

Straszliwy wybuch wulkanu na Jawie 
BATAVIA. Pat. Wulkan Merapi, który od dwóch dni wznowił gwał- 

townie swą działałność, przedstawił w sobotę rano widok straszliwy. Z 
krateru wydobywa się wielki słep ognia i olbrzymie kłęby dymu, unoszą- 
ce się ponad płonącemi wioskami i lasami, leżącemi na stokach wulkanu. 
Na znacznych obszarach przeciągają gwałtowne burze, przyczem deszcz 
zmieszany z popiołem i kamieniami spada na: wsie, znajdujące się nawet 
w wielkiej odległości. Mieszkańcy ogarnięci paniką zbiegli do miast. Mia- 
ste okoliczne pokryte są grubą powłoką popiołu. : 

  

    

  

przywódców socjalistycznych 

TWIENIEC — Sklep Tytoniowy $. Zwierzyński. 

LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO -- Księgarnia T-wa „Ruch*. 

ROZEOBKEEK AC CARA 
| CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-6; 

nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr GU gr. W nur 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 5 
do miejsca. Terminy druku mogą być przez Adniinistrację zrnieniane dowolni 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 

   
   K. Smarzyński. 
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BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. NIEŚWIEŻ -— ul. Ra dwa — ata Jażwińskie go, 
BIENIAKONIE -— Bufet Koiejowy. | NOWOGRGDEK —- Кю iego 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“. N. ŚWIĘCIANY — Ksitgarnia T-wa „Ruch“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Atalinowskiego. | OSZMIANA -- Księgarnia Spółdz. Naucz. 
DUKSZTY — Bniet Kolejowy. PINSK — Księżarnia BU 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. POSTAWY Księg. olnei 

. Mickiewicza Th 
arnia T-wa „Ruch” 

tt. Rynek 8 — N. Tarasiejski. 
i, Michiewicza 44, F. 

Г. sioj. Kol. „Pach 
Ksiegaraia Tama „Ruch“, 
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KISS OT AN I EI NE K SANRIO ЗЕМО KITT DALIS 

Odpowiedž profesora 
- Krzyżanowskiego 
W odpowiedzi na zbiorowy list 

profesorów Uniwersytetu  Jagielloń- 
skiego do prof. Adama  Krzyżanow- 
skiego w sprawie Brześcia, który jak 
się obecnie wyjaśnia przedostał się 
na łamy prasy wskutek niedyskrecji 
jednego z podpisanych — prof. Krzy- 
żanowski wystosował list następujący: 

„Wielce Szanowni Panowie Koledzy! 

Na list Panów z dnia JO b. m. wystoso- 
waiy do mnie w sprawie Brześcia, odpo- 
wiadam dopiero dziś, ponieważ chciałem 
dać odpowiedź po rozpoczęciu obrad w 
Sejmie nad tą sprawą. 

Już na kilka dni przed otrzymaniem 
listu, dowiedziałem się z prasy. o wysoce 
niepokojących oskarżeniach, 0 których w 
nim mowa, oraz podjąłem natychmiast w 
charakterze posła na Sejm kroki, które mi 
moje sumienie podyktowało. 

Akcji tej wszakże nie zaniechałem i na 
przyszłość nie mam zamiaru poniechać, wy- 
chodząc zgodnie z Panami z założenia, że z 
chwiłą wytoczenia konkretnych oskarżeń, 
bezwarunkowo jest wskazane rychłe pod- 
jęcie śledztwa przez właściwe władze, oraz 
ukaranie winnych, jeżeli śledztwo oskarże 
nia potwierdzi. 

List Panów wprawdzie nie zmienił me 
go już uprzednie ustalonego stanowiska, 
atoli jest dla minie cennem stwierdzeniem 
zgodności naszych zapatrywań na zasadni- 
ста istotę sprawy w rozumowaniu, _ оКте- 
ślonem w tej mojej odpowiedzi. Proszę 
przyjąć wyrazy wysokiego poważania. 

METROPOLITA KONSTANTYNOPO- 
LIT AŃSKI U PREZ. MOŚCICKIEGO. 

WARSZAWA. PAT. Dnia 20 b. m. 
o godz. 13 Pan Prezydent Rzeczypo- 

spolitej przyjął na uroczystej audjen- 
cji metropolitę Germanosa, przedsta- 
wiciela partjarchatu ekumenicznego w 
Konstantynopolu, któremu  towarzy- 
szyli: biskup Zotos oraz Constantini- 
des, pierwszy dragoman / partjarcha”- 
tu. = RZA 

Metropolita Germanos wręczył Pa- 
nu Prezydentowi dary patrjarchy, skła 
dające się z krzyża złotego, zawiera- 
jącego relikwje drzewa krzyża święte- 
go, pochodzące ze starożytnej katedry 
św. Sofji w Konstantynopolu, oraz 
ikonę grecką z wizerunkiem św. Igna- 
cego, biskupa, patrona Pana Prezyden 
ta. Metropolita Germanos, składając 
Panu Prezydentowi dary, oświadczył, 
iż czuje się specjalnie zaszczycony 
misją, która go spotkała. Zamiarem 
patriarchatu było wyrażenie swej ży 
wej wdzięczności dla Pana Prezyden 
ta i Rządu Rzeczypospolitej za troskli- 
wą opiekę, jaką jest otoczony Kościół 
prawosławny w Polsce, oraz wzno- 
wienie tradycyjnych stosunków, jakie 
przed wiekami istniały między patrjar 
chatem a Rzecząpospolitą Polską. Pa- 
trjarcha ekumeniczny, za pośredni- 
ctwem specjalnego wysłannika, zasy- 
ła Panu Prezydentowi i Rządowi Rze- 
czypospolitej błogosławieństwo, oraz 
życzenia pomyślności i chwały dla 
szlachetnego narodu polskiego i odro- 
dzonego państwa. Na powyższe Pan 
Prezydent odpowiedział przemówie- 
nieri, w którem prosił o wyrażenie po- 
dziękowania patrjarsze ekumeniczne- 
mu za dary. 

Po wygłoszonych przemówieniach 
metropolita Germanos podszedł do 
Pana Prezydenta i zawiesił mu na szyi 
krzyż z relikwjami, który Pan Pre- 
zydent zatrzymał przez cały czas prze 
biegu ceremonji i podczas śniadania. 
Po rozmowach w salonie prywatnym 
Pan Prezydent zaprosił _ przybyłych 
dostojników na śniadanie. W śniada- 
niu wzięli udział poza przedstawiciela 
mi patrjarchatu ekumenicznego p. mi- 
nister spraw zagranicznych August 
Zaleski, dyrektor protokółu dyploma- 
tycznego Romer, zastępca dyrektora 
protokółu Przeżdziecki, radca M.S.Z. 
Strzembosz, oraz członkowie domu 
cywilnego i wojskowego Pana Prezy- 
denta Rezczypospolitej. ` 

* * * 

WARSZAWA. PAT. — W dniu 
20 grudnia o godzinie 17 metropolita 
Germanos przyjął przedstawicieli pra- 
sy polskiej i zagranicznej, którym scha 
rakteryzował swą misję w Polsce, pod 
kreślając jej znaczenie, oraz których 
prosił o podanie do wiadomości pu- 
blicznej o jego najlepszych wrażeniach 
odniesionych w czasie pobytu w War- 
szawie. 

  

CZECHOSŁOWACKI DEFRAU- 
DANT WE LWOWIE. 

LWÓW. Pat. Dwie fabryki żelaza w 
Czechosłowacji zwróciły się do wydziału 
Śledczego policji państwowej we Lwowie z 
doniesieni*m, że lwowski przedstawiciel tych 
fabryk, niejaki Breitfeld, od dłuższego czasu 
nie opłaca gotówki, żainkasowanej za sprze- 
dane towary tych fabryk. Ogólna ilość 
sprzeniewierzonych pieniędzy wynosi około 
100 tysięcy złotych. Breitfeli ukrywa się w 
niewiadomem miejscu. Aresztowano ojca 
Breitfelda, ponieważ uczestniczył on w tych 
nadużyci ach. , 

LONDYN — KANADA 
PRZEZ KRAJ PODBIEGUNOWY 

Z dotychczasowych prób przelotu 
pomiędzy Europą a kontynentem ame 
rykańskim wynika jasno, że o podję- 
ciu regularnej komunikacji powietrz- 
nej ponad Oceanem Atlantyckim na ra 
zie nie można jeszcze marzyć i że mo- 
że jeszcze długo potrwać zanim te- 
chnika w ten czy inny sposób pozwo- 
li znaleźć praktyczne rozwiązanie tego 
zagadnienia. 

Anglicy, dla których skrócenie od- 
ległości pomiędzy Londynem a Kana- 
dą posiada olbrzymie znaczenie, zdecy 
dowali się ostatnio podjąć oszukiwa- 
nie innej drogi, na której komunikacja 
powietrzna byłaby możliwą bez wiel- 
kiego ryzyka i w sposób gospodarczo 
korzystny. Uwagę zwrócono na sžlak 
podbiegunowy. .Z Londynu do Win- 
nipeg, stolicy kanadyjskiej, można do 
stać się także przez Grenlandję. Ten 
szlak, prowadzący z wysp wielkobry- 
tyjskich, przez lslandję i południowa 
Urenlandję, do kontynentu północnej 
Kanady, nie jest wcale dłuższy niż bez 
pośrednia powietrzna linja nad Oce- 
anem Atlantyckim z Londynu do Ka- 
nady, a ma przytem tę wielką zaletę, 
że w większości prowadzi nad lądem 
stałym, a przestrzenie nad otwartem 
morzem są stosunkowo niewielkie i nie 
nastręczają dla współczesnych maszyn 
lotniczych żadnych trudności. Gdyby 
udało się na tym szlaku urządzić kilka 

„stacyj lotniczych, zaopatrzonych nale- 
życie w materjały pędne. narzędzia, 
części zapasowe i t.p. możnaby zapro 
wadzić na nim regularną komunikację 
lotniczą pasażersko - pocztową. 

Dla zbadania całego szlaku i wy- 
szukania odpowiednich na lotniska te 
renów w głębi Grenlandji, wyruszyła 
niedawno z Anglji ekspedycja, zorgani 
zowana przez królewskie towarzystwo 
geograficzne. Ekspedycja znajduje się 
już na miejscu i już ukończyła przygo 
towania do dłuższego pobytu w tym 
tajemniczym i niezbadanym kraju pod- 
biegunowym, niewiele mniejszym od - 
kontynentu europejskiego. Ч 

Część ekspedycji na statku „Quest* 
na którym ongiś Shakleton odbył swo- 
ją wielką wyprawę, zbadała kilka fior- 
dów na południawem wybrzeżu Gren- 
landji, docierając do miejsc, w których 
nigdy jeszcze nie postała noga czło- 
wieka. Nawet Eskimosi nigdy w tych 
okolicach nie koczowali. W czasie tej 
wyprawy napotkano na olbrzymie sta 
da fok i psów morskich i na gromady 
niedźwiedzi polarnych. Zwierzęta te, 
które nie widziały jeszcze człowieka, 
zachowywały się tak, jak zachowywa- 
ły się zwierzęta wobec Adama i Ewy 
w raju. Ani śladu bojaźni, ani śladu 
złośliwości wobec człowieka nie za- 
obserwowano. 

Inna część ekspedycji udała się 
wgłąb lądu, aby urządzić w centrum 
południowego cypla Grenlandji  sta- 
cję meteorologiczną, w której zimo- 
wać będzie dwóch meteorologów dla 
dokładnego zbadania warunków atmo 
sferycznych. Materjały, potrzebne do 
budowy stacji, zapasy żywności i in- 
strumenty naukowe oraz radjotelegra- 
ficzne przewieziono na miejsce prze- 
znaczenia motorówkami, sankami za- 
przężonemi w psy i samolotami. 

W lecie 1931 r. ekspedycja prawdo 
podobnie ukończy swoje prace przy- 
gotowawcze i studja, wytyczając w o- 
gólnych zarysach trasę linji lotniczej 
nad lądem Greniandji oraz miejsca lą- 
dowania i stacje materjałowe, poczem 
niezwłocznie udadzą się na miejsce od 
działy robotnicze, aby przystąpić do 

budowy lotnisk i połączeń komunika- 
cyjnych z wybrzeżem. Optymiści przy 
puszczają, że w roku 1932 linja bę- 
dzie mogła być otwarta. : 

Jednocześnie rząd kanadyjski, w 
równym stopniu zainteresowany w 
tym projekcie podjał studja nad od- 
cinkiem trasy pomiędzy Winnineg a 
zatoką Iłudsona i krajem Baffina, w 
okolicach do których nawet bohatero- 
wie Jacka Londona nie docierali w 
swych wyprawach po szlachetne futra 

feżeli projekt ten zostanie urzeczy 
wistniony, uczyniony zostanie olbrzy- 
mi krok w kierunku podbicia niezna- 
nych a olbrzymich obszarów lądów 
podbiegunowych. W głębi ziemi, pod | 
niebotycznemi lodowcami drzemia | 
podobno niewyczerpane bogactwa na- | 
turalne w postaci pokładów najszla- 
chetniejszych gatunków węgla kamien 
nego i szlachetnych metali, jak złota, 
platyny i t.p. 

RODZICE PAMIĘTAJCIE, ŻE 1% 
MŁODZIEŻY SZKOLNEJ CIERPI NA 
GRUŹLICĘ PŁUC ROZWINIĘTĄ! 
POPIERAJCIE WALKĘ Z TĄ STRA- 
SZLIWĄ CHOROBĄ!  CHROŃCIE 
SWE DZIECI PRZED ZAKAŻENIEM! 
POPIERAJCIE „DNI PRZECIWGRU- | 
ŽLICZE“. KUPUJCIE NALEPKI PRZE | 

CIWGRUŽLICZE! | 

  

    

   

  

   
   

  

  

 



  

ECHA KRAJOWE 
  

BARANOWICZE 
-— Organizacyjne zebranie Polskiego 

Czerwonego Krzyża. Odbyło się organiza- 
cyjne walne zebranie Polskiego Czerwonego 
Krzyża Oddziału w Baranowiczach. 

Zebranie zgromadziło obok reprezentan- 
ta zarządu okręgowego PCK. w Wilnie w 
osobie prezesa Uniechowskiego przedstawi- 
cieli władz wojsowych w osobach dowód- 
ców stacjonowanych oddziałów *w Barano- 
wiczach, całego grona miejscowych lekarzy 
cywiinych i wojskowych, przedstawicieli u- 
rzędów państwowych, samorządowych, spo- 
łecznych i kulturalno - oświatowych, oraz 
szerszego grona osób ze społeczeństwa 
miasta i powiatu. 

Przewodniczył zebraniu jeden z pierw- 
szych inicjatorów i założycieli oddziału 
PCK. pan starosta Zygmunt Przepałkow- 
ski. 

Referat o organizacji PCK. jako instytu- 
cji społeczno - państwowej, oraz o celach i 
zadaniach Czerwonego Krzyża w chwili o- 
becnej, jako jedynej organizacji, opartej na 
osobnej ustawie i statucie, której protekt: 
rem jest Pan Prezydent  Rzeczypospoli 
proiesor Ignacy Mościcki i Pierwszy, Ma 
łek Polski Józef Piłsudski — wygłosił pre- 
zes Uniechowski. 

W swojem wyczerpującem przemówi: 
niu prelegent zaznaczył, iak ma wielkie 
dania PCK. w tworzeniu i szkoleniu dru 
ratowniczych i kadr sióstr pogotowia s 
nitarnego, oraz w tworzeniu kół młodzie 
Czerwonego Krzyża. Po dyskusji, jaka wy- 
wiązała się po referacie, postanowiono stwo 
rzyć oddział PCK. w Baranowiczah, 12 kė! 
gminnych i | koło miejskie. Powołać do 
cia ; pracy, zarząd oddziału, komisję rewi- 
zyjną i 3 sekcje: propagandowe - finanso- 
wą, pogotowia Sanitarnego i kulturalno - 
oświatową. 

Do zarządu zostali wybrani: Romuald 
Zarzycki — zast. starosty, jako prezes, dr. 
Wężyk i dr. Malkiewicz — jako wicepreze- 
si, na skarbnika został wybrany komisarz 
Kasy Chorych Rzepecki, a na sekretarza - 
dr. Sobieniecki. 

Prezesem sekcji propagandowo - finan- 
sowej została wybrana doktorowa Wężyko- 
wa, a na zastępcę p. Pietkiewiczowa. Pre- 
zesem sekcji pogotowia sanitarnego — pre- 
zes dr. Szat, zastępca — dr. Prass. Preze- 
sem sekcji kulturalno - oświatowej obrano 
p. Terajewiczową i na zastępcę doktorowa 
Czyżową. 

Na temże posiedzeniu oddziału PCK. 
walne zebranie i zarząd, uznając zasługi, 
jakie pan starosta Zygmunt Przepałkowski 
położył w dziedzinie pracy społecznej na 
terenie powiatu  baranowikiego, i biorąc 
pod uwagę, że pan starosta był jednym z 
pierwszych inicjatorów i założycieli tut. od- 
terenie powiatu  baranowickiego i biorąc 
zainteresowanie się sprawa Czerwonego 
Krzyża, podczas przewodnictwa na pierw- | 
szem walnem zebraniu postanawia.: prosić 
pana starostę Zygmunta Przepałkowskiego 
© łaskawe przvięcie honorowego prezesa о4- 
działa Polskiego / Czerwonego Krzyża w 
Baranowiczach i nadal opiekować się przy- 
szłym rozwojem działalności PCK. na tere- 

     

   

  

   

  

   

   

nie powiatu. $. С. 
NOWY DWOR koto LIDY 

(Pow. Szczuczyński) 
— Obchód. Setną rocznicę powstania li- 

stopadowego obchodziliśmy tu bardzo uro- 
czyście. O godz. 11 rozpoczęła się solenna 
msza św. w miejscowym kościele z udzia- 
łem dziatwy szkolrej całej gminy. Po mszy 

  

Doktór Medycyny 

Czesław Skarbek 
przeniósł się 

na ul. Wileńską 34, m. 2 

Ordynuje w chorobach wewnętrz- 

nych w godzinach 4—6 codziennie 
MS TTT ATA 

Ksiegarnia K. Rutskiego 
Wilno, Wileńska 38. Tel. 941. 

Książki na Gwiazdkę 
poleca w dużym wyborze. 

     

      

  

  

Reperujemy 

aparaty 

słuchawki 
akumulatory, 

maszyny do pisania, 
arytmometry 

Ładowanie AKUMULATORÓW 

NAJWIĘKSZE WARSZTATY 
RADJOWE. 

Ceny bezkonkurencyjne. 

Inż. Kiersnowski i Krużołek 
i Wi ilno, ul. Mickiewicza 23, tel. 5 60. 
  

  

Z walk 1831 r. 
Juž giną powoli echa obchodu „stu- 

letniej“ rocznicy Powstania listopado- 
wego, przebrziniały (chwała Bogu!) 
patetyczno - jałowe przemówienia oko 
licznościowe, skończyły się akademie, 
poranki i wieczory jubileuszowe... By- 
łoby jednak źle, gdyby jednocześnie z 
wyczerpaniem beznadziejno - szablo- 
nowych f orm  „uroczystościowych'* 
zaczęła się zacierać w naszej świado 
mości pamięć o tragicznych  zdarze- 
niach z przed stu lat. ° 

Dla naszych ziem — „litewskich“ 
właściwa rocznica nawet jeszcze nie 
nadeszła. 

Pamiętnej nocy listopadowej zer- 
wała się do wałki Korona. Rozpoczy- 
aała się wojna polsko - rosyjska, nie 
— powstanie, gdyż w pozycji wrogiej 
stanęły wobec siebie dwa odrębne 
państwa, coprawda złączone unją per- 
sonalną, trwającej formalnie do dn. 

25 I. 31 r., gdy po detronizacji cara- 
króla Mikołaja została zerwana i ia 

więź. ‚ 
Natomiast na Wołyniu i Litwie by- 

ło powstanie ze wszystkiemi jego do- 
datniemi i ujemnemi cechami. 

Do przejawów dodatnich należała 
. przedewszystkiem żywiołowa demon- 
stracja uczuć patriotycznych przedsta- 
wicieli wszystkich warstw społeczeń- 

  

zy tłum mieszczan i ludnośći wsi oko- 
licznych zebrał się na rynku. 

Orkiestra straży ogniowej odegrała mar- 
sza. Gdy umilkły ostatnie dźwięki, na mów- 
nicę wszedł nauczyciel ze wsi Ziemiaki p. 
Chyliński i bardzo źwiężle objaśnił zebra- 
nym znaczenie dzisiejszej uroczystości. 

Po tem przemówieniu orkiestra odegra- 
ia hymn „Jeszcze Polska nie zginęła”, i na 
'nównicę wstąpił. p. Dracz — naczelnik о- 
światy szkolnej województwa. W pięknych, 
dostępnych dla szerszego ogółu słuchaczy 
słowach zobrazował on zmaganie się t 
walkę narodu polskiego, pragnącego przed 
100 laty odzyskać niepodległość Polski. 

Ta walka, te oliary nie poszły na marne: 
zbudziły i zahartowały one ducha w znęka- 
nym, pozbawionym wolności narodzie. i 
oto pod wodzą |ózefa Piłsudskiego naród 

   

    
     

  

polski ucił z siebie jarzmo, odzyskał wol- 

ność i stał się samodzielnem  Panstwem. 
Ale na tem nie kc Kosztem własnej 
krwi i mestwa odzy my Polskę i teraz 
musimy ją odbudować, bowiem będzie ona 
taką, jaką my ją uczynimy. Dlatego każ- 
da wieś, każde miasteczko winny organizo- 
wać się, iączyć w stowarzyszenia, koła mło- 
dzieży, straży ognicwej i t.p., aby w ten spo 
sób każdy Polak mógł dołożyć swą cegieł- 
ke do budującego się gmachu Polski Odro- 

dzonej. Do was, dziatwo szkolna, zwracam 
się — konczył swe śliczne przemówienie p. 
D. Może niejedno z was nie rozumie jeszcze 
poco zgromadziliśmy się tu tak licznie. Ucz- 
cie się, dzi pilnie, byście w przyszłości 
mogłi zastąpić nas starsych, pracując z po- 
żytkiem dla Państwa.  Wreszie mówca 
wzniósł okrzyk na cześć Wielkiego Budow- 

ego Polski Józefa Piłsudskiego. na cześć 
В Prezydenta i Najjaśniejszej Rzeczypos 

politej. Niech żyje! Niech żve! Niech żye! 
— powtarzał wzruszony tłum zebranyc! 

Przy dźwiękach marsza rozpoczęła się de- 

filada szkół, straży ogniowej i oddziału by- 
łych wojskowych gminy Nowy Dwór. Na- 

stepnie przeszliśmy do świetlicy Koła Mło- 

dzieży Wiejskiej, której otwarcie zeszło się 
z dzisiejsza uroczystością. 

Tu znowu przemawiał naczelnik oświa- 
ty pozaszkolnej p Dracz. Przedstawił on 

zebranemu Kołu Młodzieży plan jego przy- 

szłej pracy. Potem przemówił prezes Koła 

Młodzieży Wiejskiej p. Jan Gil ze wsi Ma- 
lukowce. Słusznie podnosił on zasługi miej- 

scowego kierownika przysposobienia rolne- 

go p. Studzińskiego, którego owocna praca 

na terenie 3-ch gmin nauczyła młodzi 

wiejską uprawy roli, dała jej możność wz 

udział w konkursach i chlubnie zdać egza- 
min przed komisją z Województwa. Szcze- 

gólniej egzaminatorzy bvli zdziwieni i zado- 

woleni z odpowiedzi celujących uczni we 
wsiach Malukowce i Kobrowce. „Gdy rozpo 
czynaliśmy pracę na roli, — zaznacza Gil 
— starsi, oicowie nasi, patrzyli niedowie- 
rzająco. A dziś pozwalają nam „pracować! 
To zaufanie starszych jest największą na 
szą nagrodą i będzie bodźcem do dalsze 
pracy”. к ь 

Po tem przemówieniu chór Koła Młodzie 
žy odšpiewal „Rote“ i kilka jeszcze pieśni. 
Kierownictwo chóru spoczywa w rękach 

nauczyciela nowodworskiego Mariana  Pa- 
jora, który w kilka zaledwie miesięcv istnie 
nia Koła Młodzieży zdołał utworzyć i do 
pewnego stopnia wyszkolić czterogłosow” 
chór. Chór ten wvkonał między innemi trud 
ną i rzewną piosenkę: „Czemu ty, kalino, 
w iesie stoisz?" i inne. 

Ze świetlicy Koła Młodzieży przeszli- 
śmy do gmachu szkoły na przekąskę. 

Zebranie nasze uświetnił swem przyby- 
ciem nasz zacny i sympatyczny starosta 

czynski p. Sielawa, przyjeżdżając «lo 
nas (z powodu złej drogi) okrężną drogą 
przez Grodno. W swem przemówieniu pan 
starosta szczerze życzył Kołu Młodzieży 
w Nowym Dworze jaknajlepszych rezulta- 
tów pracy. Przy wspólnym stole wzniesio- 
no szereg toastów: na cześć Ojczyzny, oraz 
obecnych na zebraniu: p. starosty, naczel- 
nika oświaty  pozaszkolnej — p. Szkopa, 
prezesa straży ogniowej, p. komendanta po- 
licji w Nowym Dworze i t. d. : 

o godz. 6-tej rozpoczęło się przedstawie- 

nie. W komedji atka“ z werwą odegra 

la rolę ciotki nauczycielka p. Wałerja Woż- 
niczkówna; tytułową rolę swatki świetnie 

cdtworzyla żona kierownika szkoły w No- 
wym Dworze p. Wójtowiczowa, wykazując 
wiele talentu 1 nerwu scenicznego. 

W następnej komedvice „Miecz Dzmo- 
klesa“ — рап Snacki był nieporównany w 
roli majstra introligatorskiego. Dzielnie mu 
sekundowała w roli żonv maistra p. Wój- 
towiczowa. oraz w roli czeladnika Walka -- 
p. Gi! z Małukowców. 

Nastepnie odezrano ostatni akt „Nocy 
Listopadowej* Wyspiańskiego. Role wież- 
nia bardzo dobrze odegrał p. Pawlukiewicz, 
Tvle byłe męki w jego głosie, a zarazem 
tyle niezłomnej wol i bohaterstwa w bied- 
пут, idacym na stracenie wieźniu, że bu- 
dziła się w duszy radosna mvśl: ile to jest 
na naszej głuchej wsi zagrzebanych talen- 
tów z Bożej Łaski, ile wrażliwych serc i 
dnsz, z których -- jakby z przecudnej har- 

ty — wydobyć może. umiejetna reka pięk- 
ne, przejniujaco głębokie tony! 

A takim mistrzem w rzeczach sztuki te- 
atralnej i wyławiania dla sceny talentów 
jest właśnie żona kierownika szkoły nowo- 
dworskiej Wójtowiczowa, której winni- 
śmv wdzięczność za te wesołe, a potem 
podniosłe chwile, jakie przeżyliśmy na przed 
stawieniu. E. Grobicka. 

    

  
   

  

     
        

    

   

    

    

    

   

   

    

stwa. W szeregach powstańczych w 
r. 1831 znajdujemy reprezentantów 
arystokracji, szlachtę zamożną i sza- 
raczkową, mieszczan, chłopów,  nie- 
wiasty, młodzież akademicką, księży 
świeckich i zakonników... 

Co do tej ostatniej kategorji, na 
specjalną uwagę zasługują zakonnicy 
„ruscy““, czyli bazyljanie, którzy wyraź 
nie (aż za wyraźnie!) zaznaczyli swo- 
je sympatje po stronie walczącego o 
wolność narodu polskiego. Tak np. z 
Wilna, z klasztoru św. Trójcy, uciekli 
dwaj bazyljanie — Juchniewicz i Ku- 
czyński — i przyłączyli się do oszmiań 
skiego oddziału Ważyńskiego... 

Kiedy rozpoczęło się (powstanie 
na Litwie?.... 

Daty niesposób określić, gdyż о- 
kres przygotowawczy 'trwał dość 
długo. 

Pierwsze wiadomości o zdarze- 
niach warszawskich — wiadomości 
bałamutne — otrzymało Wilno od... 
Nowosilcęewa, który w porę umknął 
rzed rzetelnie zasłużoną  szubienicą. 

Mówiło się o buncie wśród akademi- 
ków, o rozruchach tłumu, o próbie re- 
woluicji „jakobińskiej*.... Później, od 
wycofujących się z Korony wojsk ro- 
syjskich, od  przedzierających się z 
Warszawy na Litwę  wiarogodnych 
świadków poznawano prawdę... 

Litwa drgnęła... Rozpoczęły się go- 
iączkowe i chaotyczne przygotowania 

Nowy wic 

3 

ekról indyi 
LONDYN. PAT. — Na stanowisko wicekróla Indyj mianowano iorda 

wiilingdona. Nominacja ta spotkała się z gorącem uznaniem prasy i czoła- 
wych mężów stanu wszystkich partyj 
zentowana na konierencji Okrągłego 
niem tę nominację. Wiilingdon, ze w: 

politycznych. Opinja indyjska, repre- 
Stołu, również powitała z zaduwole- 
zględu na swą kilkuletnią działalność 

w Indjach, uważany jest za specjalnie przygotowanego do objęcia tego sia- 
nowiska. Nowy wicekról Indyj liczy lat 64. Był on generalnym gubernato- 
tem Kanady do roku 1926. Poprzedni lo był przez 5 lat gubernatorem Bom- 
baju i przez 6 lat gubernatorem.Madrasu. Do roku 1900 był członkiem par- 
famentu ze stronnictwa liberalnego. 

Ponowne aresztowanie syna Gandhiego 
SURAT. PAT. — Syn Gandhiego Ramsas Gandhi, który po odbyciu kary 6-cio 

miesięcznego więzienia, został wypuszczony na wolność, w dniu wczorajszym zosiał 
ponownie aresztowany za wygłoszenie przemówienia 
cywilnego 

  

na rzecz nieposłuszeństwa 

Echa mowy Mussoliniego 
RZYM. PAT. — Cała prasa szeroko omawia mowę, wygłoszoną w 'dniu 18 b. m. 

Jizez Mussoliniego. „Giornale d'Italia" określa tę mowę, jako doskonałą ilustrację 
sytuacji oraz zadań wioskiego gospodarstwa narodowego na tle kryzysu Światowego. 
„,Tribuna” podkreśla głęboką wiarę Mussol iniego w swoiste cechy włoskiego narodu, 
<tóry przeżył w swej przeszłości chwile bardzo ciężkie. 
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ta czeskiego — 
powodem dymisji 

bez zajęcia, ponieważ poprzednia  runtcja 
nie przynosiła mu zbyt wietkich dochodów, 
zinuszony był objąć posadę w jednym z to 
warzystw transportowych, gdzie otecnie bę 
dzie nadal pracował. 

Krąży pogłoska, że Broumarski jest bar 
dzo przygnębiony dymisją Był bowiem ka- 
tem z powołania. już we wczesnej młodoś- 
ci żył w przyjaźnych stosunkach ze słyn- 
nyn katem praskim Wolszlegerem, któ 
był pomocnikiem, a w końcu następcą. 

Na wakujące stanowisko ogłoszony zo 
stanie prawdopodobnie konkurs,  kandyda- 
tów zapewne brakować nie będzie. Cdy ty 
ły kat Wolszleger opuszczał swój ur. Mi 
nisterstwo sprawiedliwości zasypyw 
ło mnóstwem podań osób ubiegającvcji s 
o tę posadę, wśród nich wiele kobiet. Oczy 
wiście stanowisko kata w Pradze zostanie 
obsadzone, jeśli petent wykaże pełne kwali- 
tikacje w należytem spełnianiu swych obo- 
wiązków. 

Ponieważ kara Śmierci w Czechosłowa- 
cji jest nadal obowiązującą, przyjęty 
nie na czas „bezkrólewia”* w charakte 
sysenta kata dymisjonowany Broun' 
Okazuje się, że fachowców w tym zawó- 
dzie Czechosłowacja nie posiada, zaś 
portowanie ich z zagranicy jest niepożada- 
ne. 

Jak już wyżej zaznaczyłiśmy, kat czeski 
me ma wiele zajęcia: Świadczy o tem fa! 
że w ciągu 12 lat istnienia państwa czest 

    

        

   

  

    

  

słowackiego, skazanych na karę Śmierci, i 
straconych było 8 osób. 

Czechosłowacja nie posiada obecnie ka- 
ta. Dotychczasowy fachowiec w tej dzie- 
dzinie Broumarski został na polecenie mini- 
stra sprwiedliwości usunięty z zajmowane- 
go stanowiska. Wiadomość ta jest żywo 
komentowana, tembardziej, że dymisja ka- 
ta Broumarskiego spowodowana jest zbyt- 
nią jego gadatliwością. Oficjalny komuni- 
kat o tej dymisji brzemi: Kat Broumarski 
został usunięty ze swego Stanowiska za 
nieprzestrzeganie przepisów służbowych, u- 
dzielił mianowicie dziennikom  szczegóło- 
wych informacyj dotyczących dwóch ostat- 
nich straceń, przyczem w niedopuszczalny 
sposob wyraził się 0 swej funkcji kata*. 

Jak więc wynika z powyższego, kat Brou 
marski stał się ofiara sympatji, żywionej 
dla prasy. W ciągu krótkiego stosunkowo 
cząsu udzielił szeregu wywiadów, w któ- 
rych wyrażał swe zapatrywania na karę 
śmierci. W Znojnie, gdzie dokonał ostatnie- 
go stracenia, był przedmiotem owacyj tam- 
tejszego społeczeństwa, i jak twierdzi, zmu- 
szony był udzielić swego autografu k'Ikuset 
osobom, w tem przeważnie kobietom, od 
których również otrzymał kilkadziesiąt о- 
fert małżeńskich. Talent reklam arski p. 
Boumarskiego zwrócił uwagę władz. które 
zmusżone go były zawiesić w czynnościach. 
Dymisjonowany kat nie pozostanie jednak 
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Wówczas z polecenia Nowosilco- 
wa, jako kuratora Uniwersytetu, a 
właściwie z rozkazu generał - guber- 
ratora, została przeprowadzona maso- 
wa rewizja w mieszkaniach akademi- 
ków wileńskich. Podstępnie zaproszeni 
przez Nowosilcowa, niby na zebranie 
towarzys kie w jego mieszkaniu, pro 
fesorowie Uniwersytetu byli zmuszeni” 
do wzięcia udziału w tej mało szla- 
chetnej lecz bardzo żmudnej pracy 
„opiekuńczej *. 

Miasto zostało podzielone na kilka- 
dziesiąt rejonów (odpowiednio do iloś 
ci profesorów) i w każdym rejonie 
wszystkie akademickie mieszkania z0- 
stały przetrząsnięte przez panów pro- 
fesorów w asyście urzędników policji... 

Zbożna ta praca trwała aż do rana... 
A później na jakiś czs zapanowała 

ponura cisza... W lutym zawiązano 
tajny związek w Wilnie, do którego 
weszli Pol, Staniewicz i in. Lecz do- 
do walk... Czekano na hasło.... Pierw- 
szą datą, która dotyczy ruchu na Lit- 
wie, jest 17. 12. 30 r. 
piero w marcu rozpoczęły się działania 
wojenne, najpierw na terenie Żmudzi, 
w pow. rosieńskim i szawelskim, póź 
niej w innych powiatach. 

W marcu aż do końca lipca bodaj 
każdy dzień przynosi coś nowego na 
terenie Litwy: jak w kalejdoskopie 
przesuwają się barwne, niezwykłe, 
tak wzniosłe i tak tragiczne wypadki...   

O nich pamiętać musimy; poznać 
je — dokładnie, wyczerpująco -— je- 
steśmy obowiązani. 

A że przeszłość ziem naszych w 
znacznym stopniu wciąż jest ukryta 
w pożółkłych aktach archiwalnych, 
przeto ze szczerą wdzięcznością musi 
my witać każdą rzetelną próbę odsło- 
nięcia rąbka mało znanych naszych 
dziejów. 

Dlatego tez cieszymy się, widząc 
przed sobą ładnie wydaną książecz- 
ke p.t. „Rok 1831 w powiecie zawilej- 
skim (święciańskim)*. której auto- 
rem jest p. Kazimierz Bieliński, młody 
wychowaniec naszego Uniwersytetu i 
uczeń prof. T. Modelskiego*). 

Działania wojenne na terenie po- 
wiatu zawilejskiego nie należą ani do 
bardziej intensywnych, ani do bardziej 
skomplikowanych w porównaniu z 
tem, co się działo w innych powiatach. 

Powiat ten przyłączył się do fo- 
wstania jeden z ostatnich, gdyż wy- 
stąpił zbrojnie dopiero w pierwszych 
dniach kwietnia 1931 r.. 

Perwszym zbrojnym czynem było 
zdobycie Święcian w dniu 12 kwiet- 
nia 1931. Wówczas w ataku na sta- 
cjonowany w mieście oddział gwardji 

*) Praca ta była drukowana w VIII Ro- 
czniku Wil. Tow. Prz. Nauk i została wy- 
dana w formie odbitki kosztem Oddziału 
Święciańskiego Polskiego Tow. Krajoznaw- 
czego. Wilno — Święciany, 1930. 

Emigracja rosyjska wobec 
procesu moskiewskiego 

W związku :z zakończonym przedskowych, np: 
kilku dniami w Moskwie t. zw. proce- 
sem „Partji przemysłowej'* zwrócili- 
$ту się do bawiącego w Wilnie p. 
Michała Jakowlewa, znanego rosyjskie 
go działacza emigracyjnego z proś- 
bą o wypowiedzenie się w tej mate- 
rji. 

— Polityczna tendencyjność i brak 
uzasadnienia aktu oskarżenia, zredago 
wanego przez „prokuratora“ Krylenkę 
są o tyle widoczne, że wprost szkoda 
słów, aby o tem mówić. 

Dlaczego oskarżeni przyznają się 
do winy, podsuwanej im przeż akt о- 
skarżenia, nb. inspirowany przez Okr. 
GPU., doprawdy trudno powiedzieć. 

Prowokacja jest tu widoczna i ja, 
będąc zagranicą miałem możność u- 
twierdzić się wtem przekonaniu. 

Pisałem zresztą o tem w liście do 
„IL Kurj. Codziennego', omawiając 
sprawę sprzedaży ialszywych doku- 
mentów GPU w Berlinie. Sprzedawała 

je grupa fałszerzy. 
Jaką rolę mogły odegrać w „,pro- 

cesie* te dokumenty, — trudno mi 
jest powiedziec, lecz to mogę stwier- 
dzieć, że proces ma na celu udowod- 
nienie światu, że cała emigracja rosyj- 
ska tworzy zwartą grupę, gotową wy- 
stąpić przeciwko Moskwie. 

Nie odpowiada to prawdzie. 
Rosyjska emigracja nie jest zwar- 

tą, zgodną masą od Milukowa do gen. 
Łukomskiego, a raczej podzielona jest 
na szereg partyj, grup i grupek, wo- 
jujacych i podrywających 'w oczach 
Europy swój autorytet i znaczenie. 

Jednolitości niema nietylko pośród 
poszczególnych grup, ale nawet we- 
wnątrz każdej z nich. 

Oto np. w obozie monarchistów - 
legitymistów, uznających Wielkiego 
Księcia Cyryla 1mperatorem Rosji; to- 
czy się w tem ugrupowaniu walka mię 
dzy monarchistami - legitymistami z 
prof. Baszmakowem na czele i „Głów 
ną Radą Monarch.*. Markowym il i 
Krupieńskim. 

Jeszcze ostrzej występują przeciw 
ko „Radzie“ „Mtodorosy“ z Kazem - 
Bekiem na czele. 

Ostrze aktu oskarženia skierowane 
przeciwko „Handlowo - Przemysłowe 
mu Związkowi” i jego przywódcom, 
zamieszkującyia w Paryżu. 

Tu właśnie uwidoczniło się, że 
w procesie figurują „martwe dusze 

„Zw. Handl. -- Przemysłowy”, ja- 
ko organizacja polityczna o wyraźnym 
kierunku prowadzi walkę z Sowietami 
jednak nie w takich rozmiarach, jak 
to usiłowano udowodnić na „proce- 
sie“. 

Na czele organizacji stoi b. energi- 
czny człowiek p. Denisow. Zasługa je 
go polega na tem, że przy Handlowo- 
Przem. iKomitecie stworzył on t. zw. 
„Radę Ekonomiczną”. 

Rada ta powstała po odbyciu się 
w Paryżu Ekonomicznej Konferencji, 
w której wzięli udział wybitni rosyj. 
scy profesorowie, ekonomiści i poli. 
tycy. 

Zadaniem tego komitetu jest zba- 
danie obecnego stanu ekonomicznego 
w ZSSR i wałka z „dumpingiem” 
drogą dekonspirowania wywozu towa 
rów z Rosji sow. 

Informacje, uzyskane przez GPU., 
dla aktu oskarżenia, z których wynika 
że emigracja 1ozporządza  miljonami, 
wydawanemi na subsydjowanie tej to 
boty, dla każdego, choć trochę zazna- 
jomionego z materjalną sytuacją emig 
tantów, wydadzą się blagą wierutną. 

Na walkę z bolszewizmem i na pro 
pagandę wśród emigrantów zbierane 
są pieniądze. Specjalna komisja t. zw. 
„Fundusz Zbawienia Ojczyzny* оре- 
ruje sumami stosunkowo  niewielkie- 
mi. 

Wzinianki o tem, że gen. Łukom- 
ski ma być dowódcą „korpusu  eks- 
pedycyjnego“ są zgoła  niedorzecz- 
ne. 

— Czyżby wśród emigracji nie by 
ło organizacyj wojskowych? 

— Owszem. Są organizacje b. woj 

rosyiskiej zginął młody ksiądz Onui- 
ry Łabuć, uczeń Uniwersytetu Wileń- 
skiego. я 

Po zdobyciu Święcian zorganizo- 
wano Komitet Tymczasowy i wyzna 
czono naczelnego wodza, którym się 
stał wice-marszałek szlachty Wincen- 
ty Bortkiewicz, ex-porucznik kościusz- 
kowski. 

, loto rozpoczęły się krótkie, lecz 
ciekawe rządy i walki wolnych zawi- 
lejczan. 5 maja trzeba już było opu- 
Ścić Święciany pod naciskiem wojsk 
iosyjskich, rozpoczynających kontr - 
ofensywną akcję w celu zebezpiecze- 
nia sobie otwartej drogi na północ, ku 
stolicy, 

Strategiczne znaczenie terenu 
święciańskiego było bardzo wielkie 

to też działania Rosjan, którzy po- 
czątkowo stracili głowę, odznaczały 
sę uporem, a jednocześnie lękiem 0 
dalsze losy wałki, a wskutek tego 
pewnem dążeniem do kompromisu. 

Autor dał w swojej pracy bardzo 
sumienny i dokładny obraz  cało- 
kształtu zdarzeń w pow. zawilejskim. 

Praca rozpada się na pięć rozdzia- 
łów: 1. Wybuch powstania w Świę- 
cianach j organizacja władz powstań- 
czych, 2. Rozwój akcji bojowej na te- 
renie powiatu, 3. Powstańcy zawilej- 
scy poza powiatem ojczystym, 4. 
Wkroczenie wojsk polskich na Litwe 
5. Po upadku powstania (Losy wybit- 

  

b. „korniłowcy** mają 
swój związek pod nazwą „Korpus O- 
iicerów Cesarskich Armji i Floty", о- 
bóz nacjonalistów ma też swój zwią- 
zek wojenny. Na czele jego stał gen. 
Kutiepow, porwany w 1929 roku, о- 
becnie, jak wiadomo, objął to stano- 
wisko gen. Miller. 
Organizacja ta uważa siebie za część 
b. armji, której dowódcą gen. 
Miller po przewrocie w ZSSR przy- 
stąpi do restauracji armii. 

Z tego wynika, że gen. Miller, a 
nie gen. Łukomski może być 'traktowa- 
ny jako ewentualny „gławkowierch'*? 

— A co pan zechce powiedzieć o 
porwaniu gen. Kutiepowa? 

— Sprawa ta nie przestaje być ta, 
jemnicza i trudno o niej mówić w spo 
sób stanowczy. jedno jest tylko pewne 
że jest to dzieło rąk GPU. 

Prowokacja, ten bicz, chłoszczący 
emigrację, odegrała tu poważną  ro- 
lę. 

GPU. usiłowało i usiłuje wprowa- 
dzić swoich ludzi do wszystkich orga 
nizacyj emigranckich. Na szczęście, 
nie wszędzie udaje to się im, jednak 
można przytoczyć szereg przykładów, 
kiedy było naodwrót, np. „Bractwo 
Ruskiej Prawdy*, w składzie której 
ujawniono prowokatorów, historja z 
gen. Monkiewiczem, osobą zaufana W. 
Ks. Mikołaja Mikołajewicza, znana: 
sprawę z „trustem'*, której ofiarą padł 
znany działacz społeczny Szulgin i t. 

P 
Usiłowania Burcewa wyjaśnienia 

mroków nie dały pozytywnych wyni- 
ków, a rewelacje jego okazały się -— 
żeby nie powiedzieć więcej — lekko- 
myślne. 

Biorąc pod uwagę wiek Burcewa, 
oraz spryt ajentów zagranicznychGPU 
nie można się dziwić, że został on 
wprowadzony w błąd; rewelacje jego 
© Fichtnerze są kawałem agentów ber 
lińskiego GPU. WSE. 

BANKIER ŚWIATA 
ILE I KOMU POŻYCZYŁY STANY 

ZJEDNOCZONE. 
Stany Zjednoczone są i do tej chwili na- 

wet, pomimo kryzysu, najwiekszym  ban- 
kierem świata. Sumy, które Stany pożyczy- 
ty różnym krajom sięgają cyfr astronomicz- 
nych, i świadczą naocznie o potędze finan- 
sowej ojczyzny dolara. 

Otóż ogólna suma pożyczek zagranicz- 
nych Stanów aoc nc wynosi 7 mil- 
jardów 478 milionów dolarów. Z tej sumy 
przypada na Europę 1.352.000.000 dolarów, 
na Kanade — 1.960.000.000 dclarėw, na Ku 
bę i Antyle —- 1.053.000.000 dolarów, na 
Meksyk 1 Ameryke Centralną — 917.000.000 
dolarów na Amerykę Poł. — 1.547.000.000 
dolarów, na Afrvkę — 102.000.000 dolarów, 
na Azję 394.000.000 dolarów, na Austratję 
-— 149.000.000 dolarów. 

Po Kanadzie drugie miejsce co do wyso- 
kośc: pożyczek amerykańskich zajmują re- 
publiki Południowej Ameryki, który to fakt 
tłumaczy w znacznym stopniu ciągłe  ru- 
chawki rewolucyjne w tych republikach, dą- 
żących do uwolnienia się z pod przeważa- 
jącego wpłvwu Stanów Zjednoczonych nie- 
tylko w dziedzinie gospodarczej, ałe i poli- 
tycznej. Tutaj rywalizują Stany Zjednoczone 
z Anglją, która jeszcze przed wojną w r. 
1912 zdążyła opanować w znacznyni step- 
niu rynki połudriowo - amerykańskie i in- 
westowała wielkie kapitaly, zwłaszcza w 
dziedzinie kolejnictwa np. w Ameryce. 

Jeśli chodzi n podział pożvczk według 
kategorji ich zużytkowania, należy stwier- 
dzić, iż największe sumy inwestowali kapi- 
taliści amerykańscy w przedsiębiorstwach u- 
żyteczności publicznej (gaz, elektryczność 
i td.) — I miliard 700 miljonów dolarów, 
drugie zaś miejsce zajmuie z kolei przemysł 
manufakturowy — 1 i pół miljarda dolarów, 
trzecie zaś przemysł naftowy 

  

      

1.200.000 000. dolarów. 

   
        

  

   
    

WIEK 

NA 

WSZYSTKIE 
GYSTA 

POLECA 
KSIĘGARNIA 
JÓZEFA 

ZAMKOWA 22 
Katalogi ilustrowane da mo! 

niejszych powstańców Zawilejszczyz- 
ny). Książkę uzupełnia wykaz  źró- 
deł archiwalnych, bibljograja przed- 
miotu, indeks osób, oraz imienny spis 
kilkuset powstańców, których udział 
w walkach dało się ustalić z pewno- 
ścią. 

Już z tego samego można wnio- 
skować, że praca została potraktowa- 
na b. poważnie, ramy zakreślono sze- 
rokie, nie pominięto żadnego szczegó- 
łu, któryby mogł się przyczynić do 
wyświetlenia ówczesnej sytuacji. 

Nie będę streszczał przebiegu walk 
i zdarzeń, odsyłając wszystkich miłoś 
ników naszej przeszłości do tej sympa 
tycznej książki, dobrze świadczącej o 
zdolnościach i sumienności autora. 
Niemało trudności miał przed sobą 
autor. Literatura przedmiotu jest ubo- 
ga 1 często niepewna.(różne wspom- 
nienia), akta archiwalne, coprawda, 
znajdują się w obfitości, lecz wyma- 
gają szczególnie krytycznego do nich 
stosunku. я 

Relacje rosyjskich dowódców są 
bardzo nieścisłe: strach, marny wy- 
wiad oraz pewna przezorność nakazy- 
wały zawsze widzieć przed sobą prze 
ciwnika 0 przeważających siłach: 
wówczas usprawiealiwione były  po- 
rażki, każde zaś powodzenie stawało 
się triumfem. 4 

Zeznania uczestników powstania 
również nie są dokumentami, do któ-   

 



  

POŽEGNANIE MARSZA 
W sobotę, w porannych godzinach 

przybył marszałek Raczkiewicz na 
obradujący właśnie zjazd starostów 
województwa wileńskiego i w dłuż- 

szej przemowie pożegnał się z najbliż 
szymi swymi  współpracownikami z 
powiatów. W przemówieniu swem 

przypomniał, jak powstawała admini- 

stracja państw. na Kresach Wschod- 

nich i wyraził pogląd na zadania tej 

administracji. 
W sobotę o godzinie 13 min. 30 

żegnali ustępującego wojewodę sze- 

iowie władz i urzędnicy państwowi 

akademją w wielkiej sali konterencyj- 
nej urzędu wojewódzkiego. 

Pan marszałek Raczkiewicz doko- 
nał następnie odsłonięcia wmurowanej 

w sali urzędu wojewódzkiego wielkiej 

"tablicy marmurowej, na której wyryte 

"są nazwiską długiego szeregu wojewo 
dów wileńskich, od XIV stulecia po- 

cząwszy. Poczet wojewodów otwiera 

Hanul, namiestnik wiieński 1385 r., a 

po długim szeregu nazwisk i dat, na- 

pis złocony, wyryty w marmurze, glo- 

si iž: 
„W grudniu 1930 roku, kiedy był 

wojewodą Władysław Raczkiewicz, 

umieszczono ten poczet wojewodów 
wileńskich*'. : 

O godz. 3 min. 30 po południu p. 

marszałek Senatu Raczkiewicz podej- 
mował obiadem w Pałacu przy placu 

_ Napoloena, najbliższych swoich współ 
pracowników na niwie państwowej i 

gospodarczo-społecznej. Jako goście 
uczestniczyli również w obiedzie ks. 

„wiceminister Żongołłowicz, ks. biskup 
 Bandurski, gen. broni Lucjan  Żeli- 

 gowski, były marszałek Senatu Szy- 
mański, wicemarszałek Sejmu Jan Pił- 

sudski, były minister. Meysztowicz i 
inne wybitne osobistości. 
Wieczorem o godz. 20 odbył się w sa- 
lach górnych Pałacu Reprezentacyjne 

go przy placu Napoleona raut, urzą- 
dzony przez Komitet Obywatelski 
pożegnania p. wojewody Raczkiewicza 

Na raut przybyli najwybitniejsi 
przedstawiciele wszystkich stanów i 

_ sfer naszego społeczeństwa. 

Do p. marszałka  Raczkiewicza 

przemówił rektor U.S.B. prof. Janusz- 
kiewicz, jako przewodniczący Komite- 
fu Obywatelskiego w następujące 
słowa: 

Dostojny Panie Marszałku, pozwól, że 
Spełnię teraz zadanie, jakie na mnie włożył 

PISMA PO 
DO PANÓW STAROSTÓW: > 

', Ustępując ze stanoiwska wojewody wi- 
kiego po sześciu latach urzędowania, 

pragnę wyrazić Panom, jako najbliższym 
/ współpracownikom moim, podziękowanie 

- za rzetelną, harmonijną współpracę. 
Proszę Panów o wyrażenie takiegoż po 

dziękowania wszystkim urzędnikom  Sta- 
rostw, których oliarną i sumienną pracę 
miałem sposobność przez lata swego urzę- 
dowania wielokrotnie stwierdzić. — Zwra- 
cam się również do Panów, jako dó prze- 
wodniczących wydziałów powiatowych, z 
prośbą o wyrażenie podziękowania człon- 

kom Sejmików, Wydziałów Powiatowych, 
Magistratów i Rad Gminnych, następnie 
burmistrzom, wójtom, pracownikom b 

Wydziałów Powiatowych i sekretarzom 
gminnym za współdziałanie na terenie sa 

morządu, będącego owocnem uzupełnieniem 
prac administracji w zakresie gospodarczym 

Praca w administracji państwowej i sa- 

morządowej dla każdego, kto rozumie, czein 

jest dzień dzisiejszy w tworzeniu jutra, — 

w tworzeniu państwowej ciągłości — da- 
wać musi osobiste zadowolenie, polegające 
na możności oddziaływania na bieg i kształ- 
towanie się życia na terenie. A dotyczy 
wszak ona terenu, którego charakter usiło 
wała w zasadniczych rysach, bo w istocie 

iego historycznej tradycji i indywidualnego 
cblicza, spaczyć ręka obca. Ręka ta syste- 
matycznie oddziaływała w przeciągu lat stu 

„, kilkudziesięciu i mimo bohaterskich tej zie 
" mi przeciwstawień, dążyła do rezultatów, 

“ których ujemne skutki odczuwały sie bo- 

leśnie przez czas dłuższy. 

Wysiedien 

    

  

    
    

    

  

     

  

         

  

   

  

ŁKA RACZKIEWICZA 
Komitet (Obywatelski. Mam w imieniu ze- 
branych tu przedstawicieli Społeczeństwa po 
żegnać Ciebie jako Wojewodę Wileńskiego 
i powitać jako Marszałka Senatu Rzeczypo- 
spolitej. Zadanie zaszczytne, chciłbym mu 
godnie odpowiedzieć, ale rozumiem, że jest 
trudne: 
Mam wyrazić nmtyśli i uczucia wszystkich 

tu zebranych. Mam powiedzieć, jak Ci jest 
wdzięczną Ziemia Wileńska za te sześć lat 
ciężkiej pracy organizacyjnej, poświęconej 
dźwiganiu jej z powojennych zgliszcz i ru- 
inowisk. A w swej trosce nie pominąłeś ni- 
czego i nikogo: byly Ci zarówno drogie in- 
teresy rolnictwa i przemysłu, zagadnienia o 
światowe i sanitarne, rozwój życia samorzą 
dowego, gospodarka miejska, Uniwersytet i 
młodzież akademicka, wojsko, sądownictwo, 
organizacje i stowarzyszenia, rozmaite po 
czynania kulturalne, interesy zawodowe, 
sztuka, dobroczynność publiczna i t. .d. i t.d. 

Praca Twoja, Dostojny panie, odbywa 
ła się na tylu polach, poruszała tyle zagad- 
nień i dała owoce tak wielorakie i obfite, 
że nie potrafię tego wszystkiego wyliczyć 

i zsumować, bo się powinna ta sprawa o 
ceniać jak np. profesorska, nietylko doraż 
nie wartością wydanych sł, wažnošcią 

dokonanych odkryć i wykształco- 
nych uczni, ale też ostatecznym wynikiem 
tyh prac w przyszłości. Tyś rzucał w cią- 
gu lat na tę ziemię siejhę zgody i miłości, 
usuwałeś zadrążnienia narodowościowe i re 
ligijne, naprawiałeś złe stosunki i zakładałeś 
item podwaliny lepszego jutra. : 

Jeżeli praca Twoja była tak wydajną, 
tłomaczymny to także tem, żeś Stanął tutaj. 
Dostojny Panie, nie jako świeżo pasowany 
rycerz, a jako ten, co od lat najmłodszych 
niezmiennie nosił w swem sercu obraz Pol- 
ski i na każdem: stanowisku, i na każdem 
miejscu: w Petersburgu, w Mińsku, a póź- 
niej w Odrodzonej Ojczyźnie wiernie i wy 
trwale Jej służył, a w tej pracy zawsze 
był zgodny z sobą. A żeś pomysły swoje 
wcielał w życie, kierowany nietylko talentem 
ale ież zawsze dobrą wolą i szlachetnością 
„nyśli, dlatego drogi Twoje były zawsze 
proste i jasne. : 

Społeczeństwo całe składa Ci wyrazy 
kołdu i wdzięczności za tę szlachetną i 9- 
wocną pracę i za dbałość o dobro każdego, 

mnie zaś jeszcze niech wolno będzie pod 
niieść wysoce życzliwy stosunek do Uni- 
wersytetu i do młodzieży naszej, która о- 
toczyłeś prawdziwie ojcowską opieką i któ- 

rej wdzięczne serca całkowicie pozyskałeś.. 
Z tem większym żalem żegnamy Cię, 

gdy nas opuszczasz, powołany na stanowi- 
sko Marszałka Senatu Rzeczypospolitej. 
Zmieniasz z ta chwilą rodzaj i zasięg pra 

cy, ale nie zmieniasz hasła, pod którem wal- 
czyłeś. Dewiza jaśniejąca w sali posiedzeń 
Senatu. „Salus Reipublicae suprema lex esto“ 
jest tą, którą kierowałeś się całe życie. 

Życzymy Ci, Dostojny Panie, z całego 
sercz, abyś na zaszczytnem i odpowiedzial 
nem stanowisku Marszałka Senatu osiągnął 
zupełne zadowolenie w  urzeczywistnieniu 
swych najlepszych zamierzeń. | 

Następnie sekretarz Komitetu Oby- 
watelskiego odczytał adres, zaopatrzo 
ny dziesiątkami tysięcy podpisów. 

ŻEGNALNE 
Pracą swą przyczyniliście się Panowie 

do usunięcia tych obcych tej ziemi nałecia- 
łości. W codziennej pozytywnej pracy na 
wszystkich odcinkach, wytworzone zostały 
warunki, w których kształtuje się nasza 
idea państwowa i krzepną poczynania w 
dziedzinie gospodarczej i kulturalnej. 

Opuszczając stanowisko Wojewody, ży- 
czę Panom, abyście w dalszej swej pracy 
jaknajwiększe osiągnęli rezultaty. 

Wł. Raczkiewicz, Wojewoda 

DO PANA PREZYDENTA MIASTA 
Pan wojewoda wileński Władysław 

Raczkiewicz, ustępując ze stanowiska wo- 
jewody wileńskiego, wystosował następują- 
ce pano do p. prezydenta miasta Wilna: 

anie Prezydencie. | 
Opuszczając stanowisko wojewody wi- 

leńskiego, na którem tak bliskie zawiązałem 
więzy sympatji i współżycia ze stolicą kra- 
ju Wilnem, poczuwam się do miłego obo- 
wiązku złożenia na ręce Pana, jako przed- 
stawiciela Wilna i jego społeczeństwa, wy- 
razów serdecznej wdzięczności za życzii- 
wość i zaufanie, jakiemi darzyło mnie spo- 
łeczeństwo Wilna w mojej pracy państwo- 
wej 

Przy tej sposobności proszę Pana, Panie 
Prezydencie, być wvrazicielem moich uczuć, 
wdzięczności dła Wilna i proszę przyjąć za 
pewnienie, że w swojej dalszej pracy 
państwowej, niezależnie od stanowiska, zaw 
sze będę związany z Wilnem  wspólnemi 
nam dla tego miasta uczuciami umiłowania 
i oddania. 

  

     
   

  

   

    

Wi. Raczkiewicz, Wojewoda. 

i z Litwy 
Na odcinku Troki Litwini wysiedlili na nasze terytorjum 5 osób, człon 

p Straszliwa 
Xów polskiego tow. „Pochodnia” w Litwie. 

zbrodnia 
ZABIŁ NARZECZONYCH I SAM POPEŁNIŁ SAMOBÓJSTWO 
Wieś Matułowo, gm. Jaźnieńskiej była terenem strasznej zbrodni. 
Wczoraj nad ranem do mieszkania 18-letniej Antoniny  Szatłówny 

- wdarłsię parobek Adrzej Chełmiński z zamiarem zgwałcenia dziewczyny. 
Gdy napadnięta poczęła się bronić, Chełmiński udusił ją, dopuszczając się 
przytem defloracji, a gdy już ta wydała ostatnie tcanienie, począł uciekać. 

Przy wyjściu z obejścia zabojca natknął się ta idącego do pracy 
uarzeczonego Szatłówny, Michała Paszkiewicza, który zauważywszy nie- 
samowite zachowanie się parobka i przeczuwając jakieś nieszczęście, chciał 
go zatrzymać. 

W czasie szamotania się Chełmiński wyciągnął przeciwnikowi z za 
pasa siekierę i zadał mu kilka ciosów w głowę zabijając go na miejscu. 

Po dokonaniu podwójnego morderstwa Chełmiński uciekł do lasu, 
gdzie go znaleziono wiszącego na drze 

Wiedząc co go czeka, sam sobie 

, 

ce 

Bacznošči!! 
Nekrologi i wszelkie ogłoszenia 

į „SLOWA“ oraz do wszystkich 

innych pism BEZWARUNKOWO 

najtaniej załatwia Biuro Reklamowe 

Świra Grabowskiego 
w Wilnie GARBARSKA 1 tel. 82 | 

000000099008© 

„ANK. Nailatwiejsza 
* MiuD к i najprędsza metoda 

I GRZYBY kėw obcych „Lingua- 

   

  

do 

nauczania się języ- 

  

pajak ps RE i" , m. 6. 

ti lę b ow š [ I ortepian krótki, zł, 
Trocka 3, tel. 757 F 60v, sprzedam. Ki- 

jowska 4 m. 10.—0 

    

wie już martwego. 
wymiierzył sprawiedliwość. 

koncernu Oza 
najwyższej ka- sprzedaje 
loryjności oraz KOKS konsumen- 

tom po cenach konkurencyjnych 
z dostawą w plombowanych wozach. 

Wyłączne przedstawicielstwo 

sp. Ake. „PĄCIFIC” wwo. 
ul. Jagiellońska 10, telefon 7-56. ! 

(TOKIA T TT T O RA 

Pianina 
najsłynniejszej 

wszechświatowej fir 
my „ERARD* oraz 
„BETTING'i 
„K.iA. FIBIGER" 

uznane za najlepsze w kraju 
(na Targach Półiocnych nagrodzone 

Wielkim Złotym Medalem) 
sprzedaje na dogodnych warunkach 

Kijowska 4 Abelow.   

   

  

    

    

P. WACŁAW ISZORA 
Starosta Grodzki 

ARTANIJAMĘ USTNĄ, 
i WAJL EPSZY SRODEK 
PRZECIW GRYPII 

  

Przy otyłości, artretyzmie i chorobie cu- 
krowej, naturalna woda gorzka „Franciszka- 
Józefa” wzmacnia czynności żołądka 1 К- 
szek oraz ułatwia trawienie. 

  

  
  

KRONIKA 
    

  

NIEDZIELA 

         

     

21 Dziś W. dońce © p. 7 m 41. 

Tomasza jutro sunia © go 3 m 25 

Zenona 
RAZY PI 

  

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

z dnia 20. XII. 30 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 778 

Temperatura średnia — 6 

Temperatura najwyższa — 4 

Temperatura najniższa — il 

Opad w mm. 1.8 

Wiatr: południowy 
Tendencja: wzrost, potem spadek 

Uwagi: puchmurno, rano Śnieg 
  

URZĘDOWA 
— Wykup świadectw  przemysto- 

wych. Termin wykupienia świadectw 
przemysłowych na rok 1931 upływa 
z dniem 31 grudnia 1930 r. i w żad- 
nym razie nie będzie przedłużony. 
Począwszy od dnia 2 stycznia, wła- 
dze skarbowe przystąpią do lustracji 
przedsiębiorstw i winnych niewyku- 
pienia świadectw przemysłowych po- 
ciągną do odpowiedzialności karnej, 
przewidzianej w ustawie o państwo- 
wym podatku przemysłowym. Do świa 
dectw przemysłowych termin ulgowy 
nie stosu je się i od niewpłaconych 
do dnia 2 stycznia kwot za świadectwa 
będą pobierane kary za zwłokę. 

MIEJSKA 
— Urzędnicy miejscy otrzymają dodat- 

tek świąteczny. Magistrat ostatecznie zde- 
cydował się wypłacić urzędnikom miejskim 
dudatek w wysokości 25 proc poborów. 

Dodatek ten otrzymają urzędnicy je- 
szcze przed Świętami. 

AKADEMICKA 
—Zarząd stowarzyszenia Bratnia Pomoc 

Pol. Młodz. Akadem. Uniwersytetu Stefana 
Batorego w Wilnie niniejszem podaje do 
wiadomości ogółu młodzieży akademickiej, 
iż w okresie świątecznym od dnia 20 grud- 
nia 1930 r. do dnia 8 stycznia 1931 r. Biu- 
ra Bratniej Pomocy urzędować będą w na- 
stępujących dniach i godzinach: 

Dnia 20 grudnia, 23, 29, 31, 2 stycznia, 
5 w godz. od 13 — 15. 

Mensa Akademica nie czynna będzie w 
okresie od 24 do 28 grudnia włącznie. 

KOLEJOWA 
— Pociągi dodatkowe na linji N. Świę- 

ciany — Kobylnik. Dyrekcja Okręgowa Ko- 
lei Państwowych w Wilnie podaje do wia- 
d>mości, iż wobec wzmożenia ruch przed- 
świątecznego na kolei wąskotorowej — №- 
wo—Święciany -— Kobylniki w dniach od 
21 do 24 grudnia włącznie i odd 2 @ 4 
stycznia włącznie. będą uruchomione do 
codziennego kursowania dodatkowe pocią- 
gi dla przewozu podróżnych według na- 
stępującego rozkładu jazdy: 

Na odcinku Nowo-Święciany — Święcia 
ny: Pociag Nr. 3373 Odjazd z Nowo-Świę- 
cian godz. 9 min. 56, przyjazd Święciany 
godz. 10.29 Pociąg Nr. 3374 odjazd ze Świe 
cian godz. 9, przyjazd  Nowo-Święciany 
9.33. Pociąg Nr 3372 odjazd ze Święcian 
godz. 19.02, przyjazd Nowo-Święciany 19.35 
Na odcinku Święciany -— Łyntupy: Pociąg 
Nr. 3375, odjazd ze Święcian godz. 10.39, 
przyjazd Łyntupy godz. 11.18, pociąg Nr. 
3378, odjazd z Łyntup godz. 18.13, przyjazd 
Święciany godz. 18.52. 

Na odcinku Łvntupy — Kobylniki: Po- 
ciag Nr. 3377, odjazd z Łyntup o godz. 
15.02, przyjazd Kobylniki. godz. 17.20, po- 
ciag Nr. 3376, odjazd z Kobylnik o godz. 
12, przyjazd Łyntupy, godz. 14.16. 

It NARtIE В1 
Ва ® WSZĘDZIE vo NABYCIA 

  

   

Choroby skórne, we- 
neryczne i moczopłcio- 

mamci 
LEKARZE 

we. Wileńska 3 od Dr. Bolesław: Pęk ra 
Hanusowiez = 
Zamkowa 7—1 
Choroby skórne 

! weneryczne „zime kakuszerki 
Dr. medycyny AKUSZERKA 

A. Cymbler ŚMIAŁOWSKA 
Choroby weneryczne, 9787 Qsbinet Kosme- 
skórne i narządu mo- tyCZNy, usuwa zmarszcz 

ki, piegi, wągry. łupież, 

  

czowego. Mickiewicza › 
12, róg Tatarskiej przyj- PFOč2wki, kurzajki, wv- 
muje 9—2 i 5—7 i półPadanie wlosów, Mic- 
wiecz. Tel. 15-64. xewicza 46, 

DOKTOR 

Szyrwindt Fortepian 
cheroby weneryczne, okazyjnie do sprzeda- 
skórne i moczopłciowe nia. W. Stefańska 33, 

e 9. od 9 do 1 i m. 19. 
Ё 

  

КОМЕ 
— Z Konsulatu Lotewskiego. Konsulat 

komunikuje, że od dnia 25 do dnia 28 grud 
nia włącznie Konsulat będzie nie czynny. 

— Wojewódzki Komitet  Gwiazdkowy 
prosi wszystkie Panie, które były łaskawe 
wziąć udział w zbiórce ofiar o zwrot list 
ofiar do dnia 23-XII 30 r. na ręce p. mar- 
szałkowej jadwigi Raczkiewiczowej do Pa- 
łacu Reprezentacyinego. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 
— O pomoc bezrobotnym. Wczoraj 

przeć gmachem urzędu wojewódzkiego ze- 
brała się większa liczba bezrobotnych, któ- 
rzy domagali się dorywczej pracy, wzgled- 
nie zasiłków, by móc przetrwać wraz z ro- 
dzinami obecny t. zw. martwy sezon. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
—- Alkoholizm wśród dzieci. Ile tragedji 

i grozy mieszczą w sobie te 3 słowa tytułu 
odczytu, jaki w dniu dzisiejszym p. dr. 
Brokowski wygłosi w sali kina „Światowid 
przy ul. Mickiewicza 9. 

lie smutnych refleksyj budzi fakt, że te- 
go rodzaju temat poruszać należy, do któ- 
rego kanwę stanowią wymowne wypadki 
dnia powszedniegc. 

Odczyt urządzony pest staraniem Czer- 
'wonego Krzyża. ażeby nietylko zapoznać 
ogó! z grożacą nam klęska wzmożonego 
pijaństwa, ale — aby jednocześnie pobu- 
dzić społeczeństwo do podjęcia walki prze- 
ciwko temu największemu złu, które już i 
po dzieci nasze sięga. 

Wejście bezpłatne. Początek o godz. 12. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr miejski na Pohulance. Dziś w 

teatrze na Pohulance odbędą się dwa przed- 
stawienia po południu, wyjątkowo o godz. 
3 ukaże się po cenach zniżonych „Noc listo 
padowa* Stanisława Wyspiańskiego. 

Wieczorem o godz. 8 ukaże się po raz 
trzeci głośny utwór Haseka „Dzielny wojak 
Szwejk” w opracowaniu reżyserskiem i in- 
scenizacyjnem dyr. Zelwerowicza, który za- 
razem odtwarza z niezrównanym humorem 
koiniczną postać lekarza wojskowego d-ra 
Gruenstejna. Arcyzabawne perypetje gaduty 
Szwejka przenoszą widza kolejno do róż- 
nych stron Austrji, do „Szynków* i „Aresz- 

  

Grypę, kaszel i bronchit ule- 
czysz piciem Szczawnickiej wody 
Kruszcowej „Józefiny*. Do nabycia 
w aptekach i składach aptecznych. 

zg 

  

  

Wszystkim tym, którzy dali dowody prawdziwego współczucia, dopo- 
mogli i wzięli udział w odprowadzeniu na miejsce wiecznego spoczynkuę 

$. + Р. 
drogich nam zwłok 

aw 
Krzyža, p. 
Markiewiczowi, 
nie i Siostrom, Prezesowi Półskiego 
mu, p. dr. mjr. Marynowskiemu, -p.. 
p. dr. Jaźwińskiemu, p. dr Łuczyńsi 
prob. kościoła św. Ignacego, Aleksan. 

       i: Przewodniczącej 

I KILCZEWSKIEJ 
Sekcji S5. Wileńskiego Czerwonego 

ykowej, Komendantowi Szpitala Wojskowego, dr. 
sau io Ca Wojskowego, p. ]. Dutcewiczów: 

Czerwonego Krzyża p. Uni, chowskie- 
dr. Zalewskiemu, p. dr. Kiełbińskiemu, 

WW. ks. ks. kap. Żywickiemu, 
dr. owi, ks. dr. Lewoszowi, p. por. 

Gałeckiemu, pp. Oficerom, Lekarzom i pono zPitala Wojskowego i 
о! Kiinik  Chirurgiczn: į „Otaloryngologiczneį US 

oleżankem i kolegom zmarł wszystkim przyjaciolomą, 
z głębi serca 

pp. podoficerom i 

drogą dziękują 

MATKA I siGŠTRY 

  

  

WINCENTY ŻYLIŃSKI 
LEKARZ WETERYNARYJNY 

po krótkich cierpieniach zasnął w Bogu dnia 18. XII. 1930 roku w wieku 1. 55. 
Eksportacja z domu żałoby pizy ul. Piłsudskiego 16 odbędzie się dn. 21. XII 
o godz. 3-ej po poł. do kośicioła Wszystkich Świętych. Msza żałobna od- 
prawiona zostanie dn. 22 bm. o godz. 9-ej rano, poczem nastąpi odprowa- 
dzenie zwiok na cmentarz św. Piotra i Pawła 

O czem zawiadamia 
WILEŃSKI ODDZIAŁ ZRZESZENIA 

LEKARZY WETERYNARYJNYCH RZPLITEJ POLSKIEJ. 

  

     
tow“, do „Wago ini kol 
wych“ do „salonów pułkownikowstwa* 
wreszcie „na pole chwały”. 

— Teatr miejski w Lutni. Dziś teatr Lu- 
tnia czynny dwukrotnie: po południu o go- 
dzinie 3.30 ukaże się „Cierpki owoc”, arcy- 
wesoła komedja Roberta Bracco. 

Wieczorem o godz. 8 ujrzymy efektow- 
ną nowość wprowadzoną na naszą scenę 

    

przez R. Wasilewskiego — „Egzotyczną 
kuzynkę” L. Verncuila. Lewicka, Balcerzak, 
Wyrwicz-Wichrowski, oraz odtwórczyni roli 
tytułowej — Irena Eichlerówna znajdująca 
szerokie pole do popisu w świetnie przez au- 
tora pomyślanvch rolach. 

— „Szwejk* na Patronat. jutro, dnia 22 
b. m. w teatrze na Pohulance będzie ode- 
grany „Dzielny wojak Szwejk* na rzecz 
Patronatu Więziennego. Bilety kredytowe 
i zniżkowe ważne. 

-— Przedstawienie na patronat więzien- 
av. W poniedziałek 22-go bm. o godz. 8 w. 
odbędzie sie przedstawienie „Dzielnego wo- 
jaka Szwejka” na rzecz patronatu więzie=- 
ego. Ceny miejsc specjalne. Bilety już 5> 
do nabvcia codziennie w kasie zamawiań od 
11 — 9 w. 

Książki na Gwiazdkę 
w Ogromnym wyborze 

poleca 
KSIĘGARNIA 

WACŁAWA MIKULSKIEGO 
Wileńska 25, tel. 664. 

W niedzielę otwarta od godz. 
1—5 po poł. 

CU GRAJĄ W KINACH? 
Hollywood — Generał Grack 
Mimoza — Ucieczka od miłości 
Heljos — Wesoły Madryt. 
Pan — Ulica potępionych dusz. 
Kino Miejskie Młoda generacja 

Światowid — Zahia, córka szeika 
Stylowy — Pod pręgierzem hańby 

anda — Słodycz grzechu. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
Usiłowanie nielegalnė- 

go przekroczenia granic.y, Przez 
posterunek P.P. w Okińczycach, pow. Stoł- 

  

Bestjalskie zamordowanie gajowego 
Przed kilku dniami dokonano morderstwa na osobie Jakóba Balglaja, gajowego: 

tasów firmy Hauzera, którego zwłoki znaleziono w lesie obok przystanku kolejowego 
Domaczewo. Przeprowadzone dochodzenie ustaliło, zwłoki zamordowanego  Bał- 
głaja znagdowały się w lesie państwowym, w odległości 200 mtr. na wschód od szosy 
Włodawskiej. Zamordowany miał przeciętą siekierą szyję, oraz rany postrzałowe pier- 
si i brzucha. W pobliżu zwłok znajdowały się pnie i gałęzie od świeżo ściętych drzew. 

W dniu krytycznym między godz. 6 a 7 rano, m-cy wsi Kobyłka, gm. Doma- 
czewo, pow. Brzeskiego, Antoni Jakimuk i jego synowie jan i Dymitr, wyjeżdżali do 
iasu państwowego, celem dokonania kradzieży drzewa. Dokonane pomiar) 
oraz kopyt konia, należących do Jakimuków w zupełności odpowiadały 
stawionym na miejscu zbrodni. Na skutek tych poszłak dokonano rewizji w zabudo- 
waniach Jakimuków, w czasie której odnaleziono siekierę ze śladami krwi na toporzy- 
sku, a przy szczegółowych oględzinach odzieży podejrzanych, ujawniono u 
ximuka ślady krwi na spodniach. Przy badaniu Jan i Antoni Jakimukowie, 

Jano Ja- 
nie umieli 

wyjaśnić pochodzenia krwi na siekierze i odzieży, wypierając się kategorycznie jakie- 
gokolwiek udziału w morderstwie, jednak alibi swego wykazać nie mogli. 

Badany Dymitr Jakimuk oświadczył, że czyimego udziału w morderstwie ga- 
jowego nie brał, a roła jego ograniczała si ję jadynie do trzymania konia i obserwacji, 
podczas, gdy brat jego jan kilkoma wystrzałami z rewolweru ciężkc zranił gajowego,, 
zaś ojciec Antoni zadał będącemu w agonii siekierą cios w szyję. odcinając ją od tuło- 
wia. © dokonaniu morderstwa Jan Jakimuk udał się w głab lasu i tam gdzieś w gą- 
szczu porzucił rewolwer, który mimo poszukiwań odnaleziony nie został. Siekierę po 
dokonaniu zbrodni obmyto. 

Zeznanie to potwierdził Jan Bałgłaj 
życie swego brata poszedł za nim, 
су.. 
zwłok Jakimuków, którzy zagrozili 
tego, szereg Świadków 

osadzono w więzieniuu. 

„Rozprawa o mord 

brat zamordowanego, który w obawie 0 
a i by w razie koniecznej potrzeby udzieliė mu pomo- 

Pomoc ta jednak była spóźniona, gdyż zastał brata a BW agonji, a koło 
g mu śŚraiercią, o ileby ich zdradził. Niezależnie od 

S potwierdziło, že łan Jakimuk posiadał rewolwer automatyczny, 
oraz, że kilkakrotnie odgrażał się zamordowanemu Bałgłajowi za to, 
duje go, jako złodzieja leśnego i kłusownika. 

że ten prześla- 
Jakimuków decyzją Sądu śledczego 

na ul. Popławskiej 
Badania sądowe w sprawie głośnego morderstwa na ul. Popławskiej, gdzie przed 

trzema miesiącami została uduszona 60-letnia żona portjera kinoteatru „Heljos* Anna 
Kołodanowa zostały już zakończone. 

з Sprawcy zbrodni, wnuk zamordowanej i jego dwaj wspólnicy Wiktorowicz i 
Michałowski staną przed Sądem w dniu 23 stycznia, by ponieść zasłużoną karę. 

  

Dr Ginsbero I kosmeTYKAN „„Z9Ubiony zagraniczny 
emigracyjny na wyjazd 

GABINET 
Racjonalnej Kosme- 

tyki Leczniczej. 

wydany przez Staro- 
stwo Powiatowe w Li- 

Wincentego 

je, doskonali, odświe- renowskiej, 
ża, usuwa jej skazy Lidzkiego 
i braki. Masa się. 
twarzy i ciała (panie) 
Szinczne opalenie ce- 
ry. Wypadanie włosów 
i łapież. Najnowsze rzy: 
dobycz: ra- i ; ŻW oby Brwi * ręczne, wibracyjne i pla- 

Gedziennie od g. 10-—8. a oko? Epliacje, 
w. Z. P. 43 + 

д Kosmetyki 
— — — — — — — Leczniczej ееаіб 
Gont sprzedaje J, Hryniewiczewej. 

y LLOYD 
Kijowska ul. 

  

POLSKI 41, WIELKA Aš 13 mą W bardzo dobrym sta- w b. dobrym stanie 0- 
", nie okazyjnie niedrogo kazyjnie do sprzedania 

sprzedam. Jakóba Ja- ul. Gimnazjalna 10—2. 
Przyj.wg. 10-71 4-7 

  

do Ameryki Północnej | 

dzie w dniu 28 listo-yjne , 
Wilno, Mick'ewicza 31 pada 1930 r. na imię Kierownictwem 

Mielko, prawnika i przys. bu- 

О kowe. Załatwiamy po- i 
aSAaZŻe””" iecenia również B Wydaje požyczki pod 

nie, 
kowskie Przedmieście 

W. £. P. A+ %. sińskiego 17 m. 2. -o 

Fortepian 
N E gabinetowy, siedem 

oktaw, głos śliczny za 
Prawno- 750 złot. okazyjnie do 

zamieszkałego we wsi chaltera. Prośby, skar- Edis złote i dolary zentujący się Panie ilizna. 
m 4. 

Urodę kobiecą szkał s; = > konserwn- Parubiszki, gminy We-8i, apelacje, odwołania, oprocentowanie. 

i й . brem i drogiemi kamie- qzjał „cja 

„halleryjne, analizy bi- niami. LOMBARD Plac ay S 
„Sprawy podat- Katedralny, Biskupia 12 ` 

  

   

  

   
H I SSB. 

elena Jasiewicz 
b. obywatelka z. Mińskiej 

po długich i ciężkich cierpieniach 
zmarła w Warszawie dnia 18 grudnia 
1930 r., przeżywszy lat 64. Nabo- 
żeństwo żałobne odbędzie się w 
koś iele św. Józafata przy cmentarzu 
wojskowym na Powązkach dnia 22 b. 
m. w poniedziałek o godz. 10 rano, 
poczem nastąpi wyprowadzenie zwłok 
na cmentarz miejscowy. O smutnym 
tym obrzędzie zawiadamiają krewnych, 
przyjaciół i życ/liwych pogrążeni w 
głębokim smutku 

Siostra I Rodzina. 

peckiego, zostali zatrzymani za usiłowanie 
nielegalnego przekroczenia granicy z Polski 
do Z.S.S.R. Stankiewicz Aleksy.  1mieszka- 
niec wsi Omniewicze — Rządowe, y 
Horodeczańskiej, pow. _ Nowogródzki 
Graz Satniec Aleksander, zamieszkały we 
wsi Horewicze, gm. Horodeczańskiej, pow. 
Nowogródzkiego. 

— Wypadki duru plamistego. We wsi 
Buraczki, gm. Hrycewickiej, pow. Nieświe- 
skiego, stwierdzono 12 zachorowań na dur 
plamisty, w czem 3 wypadki śmiertelne. 

— Podpalili własne zabudowania. 
Kilka dni: temu spłonęła stodoła, na- 

pełniona zbożem, sieczkarnia, narzę- 
dzie. stolarskie i stóg siana na szko- 
dę Jana Luda i Pawła Pulaka, m-ców 
wsi Cna, pow. Łuninieckiego. Przepro 
wadzone dochodzenie ustaliło, iż po- 
żar powstał wskutek podpalenia .o 
dokonanie którego podejrzeni są sam 
Lud i jego syn Maksym, a to w celu 
otrzymania wysokiej premji asekura- 
cyjnej. Sprawców przekazano odnoś- 
nym władzom sądowym. 

‚ — Afery b. strażaka. Kilka firm wileń- 
skich zostało poszkodowanych na przeszło 
tysiąc zł. przez pewnego osobnika, podają- 
cego Się za naczclnika jednej ze straży og- 
niowych na prowincji. 

,, Wśród poszkodowanych znajduje się 
sklep futer Złatkowicza i wytwórnia win 

ea: Oszustem ma być pewien stra- 
zak. 

Usiłowanie samobójstwa. 
W dniu 19 b. m. Pacewiczówna Janina, łat 
25, Szklana Nr. 8 w zamiarze pozbawienia 
się życia, wypiła esencji octowej. Pogoto- 
wie Ratunkowe przewiozło desperatkę w 
stanie niezagrażającym życiu do 

Sawicz. a: EE RORY 
— Zatrzymanie poszukiwanej. W dniu 

19 b. m. została zatrzymana Zatwardnicka 
Franciszka, „poszukiwana przez Sąd Powia- 
towy w Wilnie, jako oskarżona z art. 142 kół wozu, K. K 

ladom pozo- | 

  

OFIARY 
Dla inteligentnej rodziny: 
Bezimiennie — zł. 5 
Bezimiennie — zł. 1. 
Bezimiennie — zł. 1. 

„Zamiast wizyt świątecznych pracownicy 
Sejmiku wileńska-trockiego p. p.: W. Oflie 
ki, dr. St. Stankiewicz, J. Olichwier, M. 
Wojewódzki, P. Kozłow, K. jastrzębski, W. 
Sołowiej, ]. Łatwiunas, P. Krupiczojć, M. 
Rode, R. Piekarski, M. Krućko, Z. Ławiń- 
ski, O. Dowlasz, dr. St“. Fekecz, dr. 1. 
Mackiewicz, |. Macutkiewicz i B. Tatary- 
nawicz złożyli na gwiazdkę dla dzieci w 
ochronce w Czarnym Borze zł. 18 i dla sie- 
rot „Domu Serca Jezusowego” zł. 7.43. 
Razem zł. 25.43", ; 

  

    

  

   
Prosimy sie przekonač 

że wełny, jedwabie, flanele oraz mater- 
jały pościelowe, bieliźniane żyrardow- 
skie, kołdry watowe, koce pluszowe 

sprzedaje najtaniej — 
GŁOWIŃSKI — WILEŃSKA 27. 
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UWAGA Z aa ża- 
opielicowy, ża- Akwizytorów kiet kretowy, "aż 

do dobrze wprowadzo- syberyjskie koty, futro 
nego artykułu, któryna tchórzach męskie, Biuro Buchalte- Sprzedania. Zawalna 30 cięszy się najlepszem różne palta damskie i „Pomoc*, pod m. 5. —0 is Boa męskie, oraz garnitury, dypl. Qszczedności inteligentni, wy-swetry i trykotar: Oszczędności pownii dobrze repre- chustki welniaje! и 

Dywan perski, 
д “узоок'і)ерат“'"- Po próbnej serwis angielski 123 

owiatu tłomaczenia,  przepro- И " „„Pracy pensja stala. przedmioty, kilka pier- ania wadzenie spraw tówka i a zabe- Małopolski Zakład Kre- ścionków е Ьгу]а‘г›по- 
Urzędach, prace bu zPicZona ziolem, sre- dytowy, Lwów, Od-wych oraz pozostałe 

ul. W.fanty z licytacji do 
—0 sprzedania w Lombar- 

dzie Biskupia 12. 

  

  

zastaw: złota, srebra, 
Kra- prylaniów, futer, me“ 

bli, pianin, samocho- 
dów i wszelkich towa- 
rów. —4 

FORTE PIAŃ gabine- 
towy „MiiHLBACHA* 

Warszawa, 

10, m. 3, tel. 409-49. 

Pianino 

  

Za 1730 do- 
larów sprzedamy 
dom murowany O 
4 pokojowem mie- 
szkaniu z ogrodem 
owocowym. Dom 

ianino zagran. firmy 
P w najlepszym sta- 

nie okazyjnie do 
sprzedania. ul. M. Ste- 
fańska 23 m. 24. —0 

pono znanej ficmy 

    H. - K. „Zacheta“ okaz K. yjnie tanio do 
la a 1 o |sprzedania. Bakszta 8 . - T Im. 12. 28   

—0     

  

5
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MIEJSKIE 
Saltą MIEJSKA 

mi. Osurbramska 3, 

Od dnia 19 do 23 grudnia 1930 r. włącznie będą o: 
i "7 Komedja w 8 aktach. roiach głównych: 

„НЕ МЕИ AĄ T 506044 LARA LA PLANTE, Charles Delaney 
; A : i Helena Manning. › ъ 

Nad program: „Stužąca do wszystklego“ Komedja w 2 aktach. 
r. „Książę student". 

  

  
  

  

Kasa czyrnaod g. 5 m JU. Poczatek jw od g 4-eį Następny program: 

  

KINO-TEATR 
„Н ЕГО $“ 

uł. WILEŃSKA 38. 
Teł. 926. 

Dźwiękowe kiĘŚĆ| - 

„HOLLYW 
Mickiewicza 22. 

  

  

Dziś! Sensacyjny częBój; 
Bożyszcze kobiet, ulubierfie    

   

„RAMON NOVARRO 
we pioseńki w. swoiny: najnowszym sukcesie 

ww "upajający dramat miłosny w głównej roli kobiecej 
DOROTHY JORDAN. To iilm który każe Sercu bić 

й ma, to sześć melodyj, które śpiewać będzie cały kraj. Nad program: Rewel. dodatki 
zmiżóne tylko nip |-szy seans. Pocz. seansów o godz. 4, 6, 8i 10.15 Sala dobrze ogrzana 

T 

Dziśl Promieunj pa uroku wiosny i miłości dramat dźwiękowo špiewny 

śe AB BECK W roli głównej największy artysta śwata, uwo- 
ŠA dziciel kobiet JOHN BARRYMORE 

Sceny w naturalnych kolorach. Nad program: dodatek dźwiękowo-śpiewny. Mimo wielkich kosztów filmu ceny 
miejsc normalne. Na 1 seans ceny zniżone: Balkon 8) gr. Parter 1 zł. 

   
   

  

  

  

  

Dziś! sensacja doby obecnej! Bogini ekranów! Wszechświatowej sławy rodaczka nasza 

  

  

KINO- Gw pierwszym przebojowym Dzieje 
m 2 Pola Negri filmie on produkcji ULICA POTĘPIONYCH DUSZ Kobiety 

” Wybitnie sensac. współczesny dramat wielkomiejski z udziałem popularnego amanta Warwcka Warda. 
Niebywały sukces na całym świecie! 

Kino-Teatr ,< Dziś! Największy Superszlagier! Epizody „Bitwy pod Somą" p. t. POD PRĘEIERZEM HAŃBY Monumen- 
„STYLOWY“ tdliy epokowy dramat w 12 aktach. Grozą przejmujące sceny które wprost oszołamiają widza. W rol. gł. czarują- 

WIELKA 36. co piękna VWilma Banky i Georg Dawis bohater filmu „„Burza*., NAD PROGRAM: Najnowsza komedja farsa w   6 akt. p. t. „Rycerz bez trwogi". Huragany Śmiechu. Parodja Trzech Muszkieterów. 

  

Polskie Kino 

„WANDA 

Wieśka 50. Tei, 13-51   Dziś! Najuowsze i najwspa- nialsze arcydzieło 1931 roku RAMON NAWARRO jako Student pewien miody 
człowiek czyli SŁODYCZ GRZECHU Potężny dramat w 10 akt. Dzieje muowoczesnego 

uwodziciela, który uwodził każdą napotkaną kobietę. 
Akcja rozgrywa się na łle wytworn. lokali Londynu i najmodn. plaży w Aiaritz. W roli gł. najpiękniejsza para ko- 
chanków RAMON NOWARRO i RENE ADERE. Nad program: godzina Śmiechu! Najpopularn. komicy HIPEKi LO- 

PEK—Raid Pani Dawidson. Komedja w 8 aktach. 

  

KINO-TEATR 
„MIMOZA“ 

ul. Wielka 25 

   

        

   

        

Prawdziwą radość 
aprawia każdemu 
upominek gwiszd- 
kowy w postaci 
praktycznego i wy- 
kwintnego obuwia 

„PEPEGE* 

Dziś premjerał Po raz pierwszy w Wilnie!  Wzruszający film o miłości pierwszej i ostatniej p. L. 

„WCIECZĘKA OD Ą4IŁOŚCI 
W roli głównej JENNY J U G O, najpiękniejsza kobieta Świata, której czar, rasa, temperament podbijający cerca 

wszystkich mężczyzn. Nad program arcywesoła komedja p. t. „W zastępstwie męża”. 

D.-H. K. RYMKIEWICZ 
Ui. Mickiewicza 9, tel. 15-80 

Poleca w wielkim wyborze kalosze i śniegowce najnowszych 
fasonów z fabryk krajowychi zagranicznych pocensch najniż- 
szych. Cerata stołowa i Meblowa. Linoleum zagraniczne i kra- 
jowe. Chodniki i dywany z linoleum. Chodniki materjałowe i 
kokosowe. Rzeczy podróżne. Zabawki dziecinne w wielkim 

wyborze. 

Specjalny rabat gwiazdkowy 

     
       
    
        

    
    

  

  

Jeżeli nie Szylier - Szkolnik to któż 
inny potrafi szczegyłowo okreś- 

lić Twój charakter, zdolności i przeznaczenie. 
Napisz imię, nazwisko, miesiąc urodzenia, 
otrzymasz próbną analizę darmo. Poznasz 
kim jesteś, kim być możesz. Warszawa Psy- Ę 
ch -Grafolog Szyller-Szkolnik, Nowowiejska 
32 m. 6. Znaczkami pocztowemi 75 gr. na 
przesyłkę załączyć. Przyjęcia osobiste płatnz, 
cały dzień. Analiza szczegółowa, horoskop 
odpowiedzi słynnego medjum Evigny-Rara 
zł 3. 

patefon lub 
Nim kupisz gramofon 
odwiedź największy skład instrumentów 

muzycznych, gramofonów i płyt 

Ch. Dinces 
WILNO, ul. Wlelka 15. 

Egzyst. od r. 1885. Telef. 10-46. 

Duży wybór płyt ost. nowości. —Dogodne warunki spłaty 

NA NADCHODZĄCE ŚWIĘTA 

  

      

  

  

  ЕЫОЕ 
PRAWDZIWE TYLKO [fi 

1 PODKOWA RCW 
MARKA €ANR 

  

Hurtowy i detaliczny handel win 

Sz.AkselrodiR. Szwarc 
Wilno, Niemiecka 22. 

poleca NA NADCHODZĄCE ŚWIĘTA 

ORYGINALNE WINA FRANCUSKIE 
znanej firmy Schróder £ Schyler & Со. 

Bordeaux 
białe i czerwone za butelkę (0.7 litr.) od zł. 5.— 

PRAWDZIWY VERMUTH WŁOSKI 

WINA WĘGIERSKIE 
słodkie i półsłodkie za butelkę od zł. 5.— 

WINA i MIODY KRAJOWE 

      
         

  

POTECAM FT: 

WIELKI WYBÓR TOWARÓW 
KRAJOWYCH i ZAGRANICZNYCH 

PERFUMERYJNYCH 
KOSMETYCZNYCH 

GALANTERYJNYCH 
PRZEDMIOTY GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

* CENY UMIARKOWANE 

tw|.B.SEGALL 
UL. TROCKA 7, TEL. 542. 

  

   

                  

Sp. 
Akc.      

za butelkę 0.7 litr. od zt. 5.— 

wytrzymane, za butelkę od zł. 2.— 
  

  

Za pielęgnację win firma nasza została odzna- 
czona w r. 1928 wielkim medalem srebrnym, 
w roku 1930— wielkim medalem złotym. 

   
  

    

  

Przy jednorazowym 
udzielamy 10 proc. rabatu. 

Na składzie zawsze znajdują się w wielkim wy- 
borze napoje wyskokowe krajowe i zagraniczne 
po cenach konknrencyjnych. 

WSTĄP, A PRZEKONASZ SIĘ 
że najtańsze i najlepsze towary galanteryjne posiada sklep 

„JANUSZE 
Wielki wybór ciepłej bielizny oraz pończoch. skarpetek, rękawi- 

— Własna wytwórnia bielizny damskiej i męskiej. 

zakupie od 10 flaszek wina 

    

      

      

      
       

6 ul. Św. Jańska 6 
(były sklep Frliczki). 

czek, nici i t. p. 8 

eb 

EZINOTRUST 
Pianina i Fortepiany 
o światowej sławie Pleyel, Bechsteia etc., 
takoż Arnold Fibigier, Kerutopl i Syn, 
uznane rzeczywiście za najiepsze 
w kraju przez najwybiiniejszych łachow= 
    

% 

į 

  

  

MATKI! UWAGA; 
Dawajcie  DZIECIOM 

Czekoladę Zdrowia 
FABRYKI 

A. PIASECKI 
w KRAKOWIE. 

jest bardzo pożywna I niedroga. 

Żądajcie wszędziei 

  

Tylko z oryginalną etykietą i 
korkiem jest PRAWDZIWE 
WSZECH >WIATOWEJ SŁAWY 

ZDRÓJ 
ŻYWIECKI, 

MARCOWE,    
[z ARCYRSIĄŻĘCEGO BROWBRU 

ZAZU 
poNABYCIA WSZĘDZIE 

REPREZENTACJA; WILNO, » ZARZECZNA [9.ru.($ÓŻ 

  

  

  

Najświeższy transport 

OLIWY NICEJSKIEJ 
Extra Vierge garantie pure Nice. 

poleca A. Januszewicz 
Zamkowa 20-a. —0 

  

60860600666066066061066066606066666 . 
Nali Targach Pėtnocnych 

nagrodzone zostały najwyższą nagrodą 

GRAND PRIX 

niegowce 

  

STYLOWE 
Meble i nowoczesne 
w wielkim - ® 

оВ °° О poleca s 
Wilno, ul. Niemiecka 3, tel. 362, 

Nadeszło dużo nowości! 
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2 ® 
JAKOŚĆ ZAGRANICZNA CENY NISKIE @® 

Wielki wybór gatunków luksusowych. © 
Całkowita gwarancja co do jakości i zamknięcia. 3 

ŻĄDAJCIE WSZĘDZIE! ® 
Przedstawicielstwo i skład fabryczny 8 

PR; BE TROCC 9 EKO Ma 26 © 

4000000096000%0000600980080 

ed NJ 

Śpieszcie 

do firmy D.-H. St. Banel i S-Ka 
po zakupy świąteczne — towar najlepszy, 

ceny najniższe, wybór duży. 
Karmelki 

Pierniki 
Kompot suszony zł. 4,50. 

Słodycze, figi, marmeladki, 
daktyle, czekolady, owoce 
świeże i suszone. 

Wino oryginalne 

Wino rumuńskie półsłodkie 

Kawa „Brazylja”, zaakomite 
mieszanki świąteczne, 

codzień świeżo palone 
Mąka—wyborowe gatunki świąteczne 

Indyki tuczone — 

MIODU REKLAMOWEGO. 

francuskie białe i czerwone 
3]4 litra zł. 3.85. 

Miody prawdziwe znanej miodosytni 
K. Mieszkowski od zł, 3.50. 

Wina owocowe H. Makowskiego od zł. 2.— 
Koniak Francuski oryginalny zł. 20.— 

(but. 3]4 litr.) 

SAARARARARAARAA ARENA AA 
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CHERY) 
SĄ MDEŁKO Do ZĘBÓW 

   

      

х PASTA, ELIKSIR |_ 
GOA WR NAJSKUTECZNIEJ 
GG 5 KON$SERWUJA ZĘBY 

      

wszystkich aptekach 
składach aptecznych znanego 

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA 

W. JUREWICZ 
były majster firmy 

Paweł Bure 
wielki wybór zegarów i bi- 
oraz precyzyjna naprawa 

po cenach przystępnych 

Wiino, A. Mickiewicza 4. 

poleca 
żuterji 

  

NAJLEPSZY 

WĘGIEL 
górnośląski koncernu „Progress'* oraz 
KOKS wagonowo i od jednej tonny 
w szczelnie zamkniętych i zaplombowa- @ 

nych wozach dostarcza Ч 
Przedsieblorsiwo Handlowo- 

Przemysłowe 
egzystuje od roku 

M. DEULL 1800. Biuro: Wiłno, 
Jagiellońska 3, tel. 81i. Składy: Sło- 

wackiego 27, tel. 14-46. —0 

      
   

ców na Pow. Wystawie Kraj. w Pozna- Na gwiazdkę suche przewożone ko- i 
niu w 1929 1. iw Wilnie wr. 1930 ostatnie nowości wykwintnej Drzewo leją i węgiel górno- OSIE ZIO 

BROWSI Prix i Wielkie Medale Złote). galanterii damskiej i męskiej las nac SOWY po- polęćsiik. ic 

K WILNO, leca skła! P; 5 66 Piwna 3 ю Ś 
е KA ul. Niemiecka 3, m. 6. oleca drzewa omień 5. bieduą inteligentną ro- 

SPRZEDAŻ » WYNAJĘCIE. CENY FABRYCZNE. vi А. PODZELWER я dzinę, składającą się 
ul. Mickiewicza 7 

  

Sprzedaż również na R A T 14 

  

   z 6 osób, w tem 
czworga dzieci w wie- 

  

    
WÓDKI, LIKIERY I WINA 

ZNAKOMITE UZNANE ZA NAJLEPSZE ŻĄDAJCIE 

Е. ‘тегди du ik, Šš X R A & $-КА SP. AKC. w WARSZAWIE 

ku od 3-ch do 7-miu 
j lat. Ojciec rodziny 
chory. Giną z głodu. 
Ostatnio = wyeksmito- 
wani zostali z miesz- 
kania. Pomoc doraźna 
niezbędna. Datki na- 
wet  najskromniejsze, 
przyjmuje „Administra- 
cja „Slowa* dla „Inte- 
ligentnej rodziny” 

  

      

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydytto 

   

  

    
            

       

   

    

UWAGA! 

Żądać 

    

Tylko z kwadratową marką fabryczną 
z datą 1924 r. według poniższego wzoru 

    

  

  

SĄ ZNANE PRAWDZIWE RYSKIE 

MGALOSZE i 

„AUADRAT“ (kwaoRAn) 
Ostatnie nowości sezonu 1930—31 

$ŚNIEGOWCE 

wszędzie 
Przedstawiciei E. TUWIM, Warszawa, 

  

   
fPrawdziwi amatorzy piją tylko WINA i MIODY 

wyrobu D. L. NIECIECKIEj pod 
firmą „NAROCZ“. 

Główne składy znajdują się w następujących firmach: L. de Tiller'a, przy ul. 

A. Mickiewicza róg Jagiellońskiej, P. Kality przy ul. Wielkiej 19, b. Fechtela 

przy ul Wielkiej 8, 
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CUDOWNY 
DYSKRETNY 
TRWAŁY 
POŁY SK 
DAJE Z 

NPSILALIER 
| EMALJA DO 
PAZNOKCI 

O 

     

    

   

z ÓŃ 

PARE. DORIENT / VARSOV 7 

  

        

naprzeciw poczty. 

    
(Vi 

Właściciele 

Ratownictwa wysyła po cenach 
fab ycznych. 

FABRYKA CHEM. FARMAC. 

$ a na t or Pydgośreśi 

=
=
 

Hailo!! Radioamatorzy!! 

niki i sprzęt radjowy tylko w firmie 
MICHAŁ GIRDA, Zamkowa 20, tel. 
16-28. Fachowe, sumienne, wygodne 
i tanie ładowanie i naprawa akumula- 

torów, słuchawek etc     
Drukarnia wydawnictwa „Słowo* Zamkowa 2, 

ul. Mickiewicza 23 

Telefon Nr.;8-49 

3]4 litra zł. 3.60. 1 

DOSTAWA .DO DO- 
MÓW GRATIS. 

Ryby wędzone, bałyk, tioszka, łosoś, węgorze i ryby łotewskie 

Stosując się do lat ubiegłych, każdy, wpłacający do kasy 
jednorazowo gotówką Zł. 50.— otrzymuje gratis butelkę 

Autobusów 
Apteczki autobusowe, zawierające Ściśle 
wedle przepisu Ministerstwa oznaczone 
leki, opatrunki etc. wraz z Poradnikiem 

J bi o) 

  

      

        
    

We własnym interesie unikajcie strat, 
kupując AKUMULATORY, radjoodbior- 
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