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PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Laszuk, { 
BIENIAKONIE, -— Bufet Kolejowy. 

  

   

   

    

  

Ł Ratuszowa, Ksi a jażwińskiego. 
skiego. 

BRASŁAW — Ksi T-wa „Lot“, N. ŚWIĘCIA Y — Księgarnia T-wa „Rach*. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. OSZMIANA Księgarnia Spółdz. Naucz. 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. PIŃSK — Księgarnia Polska — St, Bednarski. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — sklep „Jednošė“, 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Mateski. 
MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 

POSTAWY ęgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM -— Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 12. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch. 
ST. ŚWIĘCIANY —- ui. Rynek 9. № Т. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickie 
WARSZAWA — T-we Ksieg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch“. , 

LLRA KT VON ZA 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na sronie 2-ej i 3 gr. 40. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa miimetr 60 gr. Wnumierach świątecznych orazj z, prowincji o 25 proc. drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenie cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej, Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 

    

siejski. 
4, F. juczewska. 

  

PRENUMERATA móięsięczna z odniesieniem 
ką pocztową 4 zł., zagranicę 7 zł. Konto czekowe P.K.O. 

do domu lub Z j 

po ! pala“ 
Nr. 80259. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego numeru 20 gr. į 

Oplata pocztowa uiszezona, ryczaltem. 
Redakcja rękopisów nie zamówionych nie zwraca. Administrą- 
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cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogloszeń. 

  

Kafolicyzm a 
Zasadniczym wymogiem uzdrowie- 

uia naszych stosunków jest lojalność 

parfyjnictwo 
że nie mówi w imieniu Bloku i 
mówi w imieniu konserwatystów, ale 
tylko jako katolik, miało całkiem in- W sfolicy Państwa 

miejsca. Terwiny druku mogą być przez Administrację zinieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

_ Kaczelnih Estonji dr. Strondman gościem Polski **o 
Powrotna droga Naczelnika Estonii 

NIKI SEJMOGE 
(Telefonem z Warszawy) 

O WYSOKI POZIOM MORALNY 

a ku ii ia ne znaczenie niż to, które dogodnie  W niedzielę stolica powitała w W Sejmie jest nastrój naprężony.. 
Wa ik6 cznik PEB.K jest insynuować p. B. K., jakoby KON- swych murach Naczelnika Państwa WARSZAWA, 10.II. PAT. O godz. 0.30 naczelnik państwa estońskie- Ą prasa brukowa kolportuje tenden- 

przeciwników politycznych. P. B. K. serwatyści nie mieli zgodzić się z mo- estońskiego dr. Otto 'Strandmana. 0 opuścił Warszawę żegnany uroczyście na Dworcu Głównym Eprzez p. cyjne pogłoski o braku zgod; mię- 
niewątpliwie należy do tych przeciwni wą Księcia albo jej nie aprobować. Przyjazd Dostojnego Gościa dał spo» Prezydenta Rzeczypospolitej, rząd, sejm i korpus dyplomatyczny oraz re- dzy pułkownikiem ać ' a 
'ków, którzy zasługują na szacunek za 

«szczerość i umiar w swoich wystąpie- 
niach publicznych, za tężyznę umysło- 

wą i kulturę, którą nacechowana jest 

cała jego działalność. 

Tembardziej ubolewać muszę, że 

w artykule poświęconym na naczel- 

nem miejscu Kurjera Warszawskiego 
mojej skromnej osobie, a ściśle mó- 

wiąc mojemu przemówieniu w Sejmie 

zeszedł na niegodne manowce zasadni 
czego przekręcania tego, co powiedzia 

Chodziło o to, że Książę zgodnie z 
prawdziwym katolicyziaem, chciał wy 
łączyć i oddzielić katolicyzm od wew 
nętrznej polityki i tarć ugrupowań mię 
dzy sobą. Spełniając obowiązek kato- 
lika, chce spełnić obowiązek a nie wy- 
ciągać z tego profit dla swego obozu. 
Wzywa więc wszystkich katolików da 
solidarności. Tego absolutnie nie zdol 
ni są zrozumieć endecy. 

1 tu jest ta wielka różnica między 
katolikami wierzącymi, a polityczno- 
partyjnymi. Jeśli zanalizujemy wszyst- 
kie metody stronnictwa Narodowego, 
to musimy dość da przekonania, że 

sobność do zamanifestowania ze stro+ 
ny całej ludności Warszawy serdecz- 
nych uczuć, łączących oba zaprzyjaź 
nione Państwa.  Tysiączne tłumy 
mieszkańców stolicy zalegały chodnis 
ki ulic, okalających plac przed dwor: 
cem, a na peronie ustawiona była 
kompanja honorowa 30 p. p. ze sztan 
darem i orkiestrą. 

Na pół godziny przez przybyciem 
pociągu, wiozącego Naczelnika Państ 
wa estońskiego zebrali się w salonie 
recepcyjnym na dworcu członkowie 
rządu z prezesem Rady Ministrów 
prof. dr. Bartlem na czele, marszałko= 

prezentacje stolicy. 

* 

„ Bawiący w Polsce prezydent Estonji, Strandman, dziś rano o godzi: 
nie 8 min. 30 przybywa do Wilna w drodze do Tallina. 

Na dworcu kolejowym Dostojnego Gościa spotkają przedstawiciele 
władz cywilnych i wojskowych z Wojewodą Raczkiewiczem i dowódcą O. 
K. gen. Litwinowiczem na czele. 

Po krótkim postoju w Wilnie specjalny pociąg, którym wraca Pan 
Prezydent Strandman odjedzie do Turmont. Z Wilna do pociągu wsiądą 
Pa. które z tytułu swych stanowisk towarzyszą p. Strandmanowi, aż do 
granicy. 

W Turmoncie nastąpi pożegnanie oćjeżdżającego gościa przez przed- 
stawiciela Pana Prezydenta Mościckiego i przedstawicieli władz  miejsco- 
wych. Na dworcu w Turmoncie będzie wystawioną kompanja honorowa 

Bartlem. W interesie prasy należy 

podnieść, że Premjer Bartel jest do 

Sejmu zniechęcony, bo musi być znie 

chęcony. Przecież przyjście jego połą- 

czone było z wyciągnięciem ręki po- 

jednawczej, tymczasem Sejm odrzucił 

kredyty dyspozycyjne trzem ministrom 

jego gabinetu, a teraz występuje z no- 

wą ofensywą w sprawie Czechowicza, 

w której to sprawie przedewszystkiem 

p. Bartel jest odpowiedsialny. 

Pogłoski, które dostały się do pra- 
: „. jak šwiat šwiatem nie było czegoś ja. Ga; Asi - у RA 

łem i z tak spr:eparowanego materja- bardziej sprzecznego z A Różni Ža wie: o DA are i zachowany ten sam ceremoniał, coi przy powitaniu. (a) sy opozycyjnej o sobotniem posiedze- 

z r R z ga: z. AE ci i jeśli zanalizujemy program Sdainitłraćyjiej.. wojskowej i miej niu Klubu BB każą nam sobie przy- 
i moich przyjaciół politycznych: katolickiej endecji, to oczywiśce ten <p;a; : omnieč genezę powstania samegoiBB 

P. B. K. nazywa moje przemówie- program we wszystkch swoich punk- Bak Konferencja prasowa u min. Laffika > Ё = й O godz. 9.45 przybył na dworzec i te dwa hasła, pod któremi obóz 
nie najbardziej melancholijną mową, tach sprzeciwia się temu, co można p, Prezydent Rzeczypospolitej prof. WARSZAWA, 10.II. PAT. W apartamentach estońskiego ministra bezpartyjny się zawiązał. Hasłami by- 
jaką kiedykolwiek w Sejmie wypowie- sa" szc A Mościcki w otoczeniu świty. : spraw zagranicznych, Lattika, w hotelu Europejskim odbyła się w ponie- fy: a saitai w GG 
WBK: BowWoGi WiEMoŻÓ0Ci (4ZEko- y. Ja Jwyższe u  Punktualnie, o godz. 10 zajechał działek konferencja prasowa, na której minister estoński oświadczył, że P sło obozu narodowego został  najofi y wzmocnienia wladzy Prezydenta i dru- | mej przemówienia w imieniu Bloku, cjalnie; przez Papieža Piusa XI potę. "3 PET Pociąg, W którym jechał Na- wizyta naczelnika Republiki estońskiej w Polsce, przyjęcie, jakie spotka!o AZ A я > cjalniej przez Papieża Piusa POtĘ- czelnik Państwa Strandman i osoby, gie hasło— niemniej ważne — odcięcie!się 
do którego mam zaszczyt należeć, ani 

nawet zachowawczego odłamu 

Bloku. I pisząc dalej: „jest w tej chwi 

li sam, przemawia tylko osobiście” do 
chodzi do stwierdzenia, że wystąpie- 
nie moje musiałem zwęzić do czysto 

personalnego oświadczenia. Otóż jest 
wprost odwrotnie. W rzeczywistości 

tego" 

piony. 
Nietylko, że dla katolicyzmu naj- 

większą krzywdą byłoby utożsamienie 
jego z interesami Stronnictwa Narodo- 
wego, ale wszelka akcja obrony kato- 
licyzmu, zainicjowana przez obóz na- 
rodowy, powinna każdego prawdziwie 
wierzącego i każdego księdza zgóry 
przejąć sceptycyzmem. Dotychczas bo 
wiem nie było jeszcze ani jednego wy 

towarzyszące mu.. W tej chwili usta- 
wiona w pobliżu dworca baterja odda 
ła salwę armatnią — 21 strzałów. Po 
powitaniu ruszył orszak do Zamku 
Królewskiego, gdzie zamieszkał Na- 
czelnik Państwa estońskiego na czas 
swego pobytu w Warszawie. 

O godz. 11 min. 15 p. Naczelnik 
państwa estońskiego udał się : do P. 

go w Warszawie, przybrały formę przekonywującej manifestacji, stwierdza- 
jącej trwałość i realność polsko:estońskiej przyjaźni. 

Minister podkreślił szczerość i serdeczność, jakich goście z Estonii 
doznają w Polsce. Następnie zauważył, że komentarze części prasy zagra- 
nicznej o zmianie orjentacji Estonji w polityce zagranicznej są niesłuszne, 
gdyż podstawą estońskiej polityki zagranicznej jest dążenie do zachowania 
pokoju i utrzymanie dobrych sąsiedzkich stosunków. 

Przyjaźń z Polską. mówił minister powstała w dalekiej przeszłości, a 
wzmocniła się w czasach, kiedy Estonja i Polska walczyły o wolność. 
Przyjaźń ta opiera się na naturalnych Sympatjach ludności bez różnicy 

od Sejmu przez inne zupełnie trakto- 

wanie godności poselskiej. !Utarłe się 

przedtem przekonanie, że poseł, f,to 
człowiek, przez którego można robić 
różne afery, popierać różne sprawy, że 
poseł, to swego rodzaju adwokat 

spraw prywatnych w rządowych instan- 

cjach i $to 5 bynajmniej niebezintere- 
bowiem a i w „aa Bo: padku, aby jakaś katolicka z tytułu two ZĘCZYBOSHOWIEJ. ktoseać stron. " ara A gs dał wyraz życzeniu dalszego wzmocnienia współ- sowny: Adwokkt Aon OBIE еа нн : ę. ь racy obu narodów. й Ь moge sie zaicm Dawolai ос akcja Stronnictwa Narodowego е ° () godz. 11 min. 45 P. Prezydent Pre Przeciwko temu idea Bloku Bez- A: _ślony mandat, jednak świadomość, że 
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w Polsce żyją miljony obywateli ka- 

tolików, którzy wierzą jak ja, czują i 
myślą, jak ja, daje mi daleko silniejszą 

podstawe do przemawiania. „Przema- 

wiałem zatem nie osobiście ale wyraź 

nie w imieniu miljonów katolików w 
myśl tak koniecznej solidarności kato- 
lików wszystkich obozów tam, gdzie 
chodzi o interesy wiary i kościoła. 

Panu B. K. doskonale jest wiado- 

mem, że poza katolicką grupą zacho- 

wawczą zasiadają w Bloku i księża i 

była rozpoczęta i wykonywana z po- 
wodu wyraźnie egoistycznego i grubo 
partyjnego interesu Stronnictwa Naro- 
dowego. Katolicyzm jest nietylko 
zbyt wielką i świętą, ale i zbyt mądrą 
instytucją, aby się stać  Strohmanem 
Stronnictwa Narodowego. 

Jeden z przykładów jest przed na- 
szemi oczyma: Książę Radziwiłł od- 
dziela pojęcie katolicyzmu od swego 
ugrupowania, p. p. Koskowski, Stroń- 
ski i inni zacieśniają pojęcie katolicyz 
mu wyłącznie do ram swej 
partji. Kto jest lepszym katolikiem, o 
tem może decydować każdy, kto choć 

Rzeczypospolitej udał się z rewizytą 

do p. Naczelnika państwa Strandmana 
O godz. 12 Pan Naczelnik. Państ- 

wa estońskiego złożył wieniec na Gro ‚ 
bie Nieznanego Żołnierza. 

O godz. 12.30 p. Naczelnik Państ- 
wa Strandman złożył wizytę marsz. 
Piłsudskiemu. 

O godz. 13.30 Marsz. Piłsudski re- 
wizytował na zamku p. Naczelnika 
Państwa estońskiego. 

O godz. 14 odbyło się śniadanie. 
O godz. 17 p. Naczelnik Państwa 

Strandman podejmował  podwieczor- 
kiem w poselstwie estońskiem przed- 

Na zapytanie skierowane przez dziennikarzy minister zatrzymał się 
dłużej przy stosunkach łotewsko:estońskich, kończąc temi słowy: „Tam 
= jest Łotwa, tam jest Estonja, gdzie jest Estonja tam jest również 
otwa'. : 

Dodał że w drodze powrotnej do ТаШпа naczelnik państwa dr. 
Strandman zamierza zatrzymać się przez 5 godzin w Rydze. 

Wybryk umysłowo chorego 
ZATRZYMANIE AUTA NACZELNIKA ESTONII. 

WARSZAWA, dnia 10 lutego (tel wł. „Słowa”*). Dziś, o godz. 12 w południe 
w związku z wizytą Naczelnika Państwa Estońskiego dr. Strandmana w Warszawie, 
zdarzył się przykry incyndent: W chwili gdy samochód dr. Strandmana udają się do 
uniwersytetu na uroczystość wręczenia mu dyplomu doktora praw. honoris Causa, prze 
jeżdżał przez Krakowskie Przedmieście, z tłumu zjawią się nagle jakiś czł owiek i usił a 

partyjnego zakładała swój protest. 
Posłowie, którzy wyszli z jedynki już 
przez uprzednio przyjętą zasadę nie 

interwencji mieli stworzyć pomiędzy 

sobą a resztą posłów pr epaść, któ- 
raby dzieliła dwa. różne pojmowania 

godności i obowiązków poselskich. 

Oczywiście każdy rozumie, 2že do 

obozu narodowego nałażą różne fi» 

gury, z których się później trzeba 

otrząsnąć. Podobnie jak śrubę płyną- 
cego okrętu oblepiają mięczaki i sko- 

chłopi i liczni demokraci, którzy są trochę zna katechizm. Cat. stawicieli kolonji estońskiej w Warsza wał wskoczyć na stopień samochodu. Człowiek ten został j przez t. zw. zderzaki jaki obrzydli dy się ;oblepi: 
S . й „As = wie, oraz grono zaproszonych gości z  odepchnięty w bok i nntychmiast zaaresztowany, Po wylegitymowaniu okazało się, ;ż rup/aki Obrzydiwe a gdy się 10) SE a 

praktykującymi katolikami i że oni ® Na S p JB jest to Józef Sieciński, liczący lat '42, zamieszkały w Pruszkowie pod Warszawą z zawód w większej ilości mogą utrudnić jej 
również należą ido tych miljonów, 

które się powoływałem i jednak pisze 

już w tytule: „Tylko we  wlasnem 

na W imieniu konserwatystów na posiedze 
niu Izby poselskiej z dnia 7 lutego poseł Ta 
deusz Morawski tał oświadczenie na- 
stępujące: |Książę Radziwiłł  przemawiając 

kół towarzyskich Warszawy. 
O godz. 19.30 odbyło się w aparta 

mentach p. Naczelnika Państwa estoń 
skiego przedstawienie Korpusu Dyplo 

technik, chory umysłowo. Aresztowany zeznaje, iż nie chodziło mu o ;zatrzymanie dr. 
Strandmara, lecz chciał zatrzymać samochód Prezydenta Mościckiego, ażeby zakomtę 
nikować mu bardzo ważną widomość, co do której miał objawienie we śniej Oprócz 
papierów osobistych znaleziono przy Siecińskim tylko dewocjonalja, a mianowicie kilka 

ruchy. Szczury uciekają z okrętów 

tonących, szczury gromadzą się na 

fregatach zwycięskich. Ale takich Es kniaajėė $ r sad krzyżyków i medalików. Naczelnik Państwa estońskiego dr. a po incy.dencie 
imieniu", zaznaczył, że przemawia nie w imieniu Blo- matycznego. : ь ai z Я ilid; z 

Gdybym siał ektónność do' melar XW pok tego Bloku lub jakiejkolwiek o | O godz. 20 Pan Prezydent Rzeczy- "dał się natychmiast dalej na uroczystość uniwersytetu. historyj, jak Dcjlidy i inne piastowe 

cholii to mócł mnie tak nastroić chy SprizAcJi politycznej czy społecznej, lecz, że pospolitej wydai na czešč Pana | Na- | u022222-20x77-55559597755 szos £O rozmachu sprawy i sprawki BB 
ji, E T 0 a au aa czelnika państwa estońskiego dr. nie posiada i posiadać nie będzie, 

ba smutny fakt, że nawet wtedy, gdy 
katolicy zasiadający  bezmala we 

wszystkich stronvictwach polskich po- 

winniby się poczuwać do solidarności 
dla słusznej obrony swoich religijnych 

interesów, to i wtedy znajdują się lu- 

dzie, którzy Świadomie przekręcają 
słowa i zwroty, Starając się zrobić na 

„ em czysto partyjny interes. 
į 
» Przekręcanie, fałsz i kłamstwo są 

metodami, które będę zwalcząć zaw- 
sze i wszędzie i są metodami, które z 

solidarnością katolicką nigdy Się nie 
zbiegają, a niema większej krzywdy, 
którąby można idei katolicyzmu zrobić 
jak łączenie jej wyłącznie z obozem 
narodowego szowinizmu. 

P. B. K. wreszcie się pyta, jakby 

się to działo dwa lata temu i wreszcie 

chem j nauką Kościoła katolickiego. Wobec 
tego przedstawiciel stronnictwa narodowe- 
go, stronnictwa nie umiejącego czasem od- 
różnić Kościoła katolickiego od swoichj ce- 
łów partyjnych, usiłował obniżyć to stano- 
wisko Księcia Radziwiłła. Stwierdzam w 
imienia sier zachowawczych, że wszyscy 
zaniepokojeni jesteśmy duchem, który  za- 
korzemiłi się w Min. Wyznań i  Oświe- 
tenią a. prawie od zarania naszej 
niepodległości. Stoimy twardo i wyraźnie na 
stanowisku khtolickiem, na stanowisku, że 
Kościołowi katolickiemu, który jest Kościo- 
łem przeważającej większości narodu, musi 
być istotnie zapewnione przodujące i naczel 
ne stanowisko w państwie polskiem, nie 
mając 'w niczem zamiaru obniżania powagi 
innych wyznań. Dla ras wszystkich jest 
wybitne współdziałanie /Kości na _ polu 
wychowawczem, jasną koniecznością i do- 

broczynny wpływ ducha religijnego na ży- 
cie stwowe, jest jednym z warunków 
wyjścia z trudności doby obecnej i zapew- 
nienia niezbędnych podstaw moralnych dla 

dalszego sou marodu. Dziś, gdy utrwa- 
lenie przywiązania «a własnego państwa, 
gdy rozwój i potęga tego państwa, stano- 
wić musi najwyższy cel usiłowań każdego 

Strandmana obiad na Zamku. 
W obiedzie wzięli udział: Naczel- 

kik Państwa estońskiego Strandmann, 
p. Prezydent Rzplitej, marsz. Piłsudski 
marszałkowie Sejmu i Senatu, człon- 
kowie rządu z prot. Bartlem na czele., 
cały korpus dyplomatyczny. 

P. Prezydent Mościcki wygłosił 
przemówienie, w którem m. in. wspom 

niał o kulturalnej twórczości narodu 
estońskiego, opartej na zasadach 
„szczerej demokracji, jedności wew- 

nętrznej, niezłomnej miłości ojczyzny” 
i zakończył toastem na cześć Gościa i 
Estonii. 

W odpowiedzi Prezydent  Strand- 
mann oświadczył, że: „czuje się szczę 
śliwy, mogąc w tym uroczystym mo- 
mencie być rzecznikiem uczuć całego 
swojego kraju, aby wyrazić głęboki 
szacunek i szczerą przyjaźń, odczuwa 
ne przezeń dla Polski.. Analogja histo 
rjł naszych losów jest dla nas rękoj- 

Zjednoczona opozycja afakuje Marszałka 
Piłsudskiego 

WARSZAWA, 10 Il. (tel. wł. „Słowa”*) Komisja wojskowa Sejmu ze- 
brała się dziś pod przewodnictwem posła Kościałkowskiego dla dokonania 
wyboru wice-prezesa komisji i załatwienia projektu ustawy o poborze re- 
kruta w 1930 r. Ten niewinny porządek dzienny został jednakże zakłóco- 
ny przez niespodziewane wystąpienie posła Trąmpczyńskiego, mające tym 
razem wszelkie cechy bezpośredniego ataku Sejmu na Marszałka Piłsud- 
skiego jako Ministra Spraw Wojskowych. Poseł Trąmpczyński oznajmił 
mianowicie, iż zorganizowana większość komisji sejmowej dąży zdecydo- 
wanie do wyłonienia sejmowej komisji šladczej dla zbadania metod posię- 
powania władz wojskowych przy przenoszeniu oficerów w stan spoczynku. 
Ażeby tea zamiar doprowadzić do skutku, zblokowana pod wodzą posła 
Trąmpczyńskiego opozycja złożona z Klubu Narodowego, Lewicy i mniej- 
szości sejmowych postanowiła zwołać posiedzenie komisji na najbliższy 
piątek. ażeby na tem posiedzeniu wyłonić już wspomnianą komisję Śled- 
czą. Tym razem atak jest bezpośredni na resort Marszałka Piłsudskiego 
i na najbardziej wewnętrzne sprawy organizacji armji. Przenoszenie ofice- 
rów w stan spoczynku jest chyba tak bardzo Oczywiście wyłączną prero- 
gatywą władzy wykonawczej, a więc Ministra Spraw Wojskowych, że wglą- 
danie w tę dziedzinę przez komisję sejmową nie może być niczem uspra- 

Nie będzie — bo ma na czele 

pułkownika Siawka. Za mało może 
zwraca się uwagi na konieczność wy- 
noszenia jego osoby. Wywyższanie 

jego osoby ma coś wspólnego z tem, 

co się mówi: „żołnierz nieznany”. 

Pułkownik Sławek jest to ta Ofiara, 
która nie żąda nagrody, uznania, za- 
szczytu, która ofiarowuje tylko, nic 

nie bierze, nie żąda żadnej zapłaty, 
jest to człowiek, który mając w sobie 
wyjątkową moralność osobistą i czy- 

stość charakteru  predystynowany 

jest do tego, aby obóz, którym kie: 
ruje również na wysokim poziomie 
moralnym utrzymać. 

Taką jest geneza zrzeczenia się 
przywileju nietykalności poselskiej 
przez członków Bloku Bezpartyjnego, patetycznie: „gdzież wasza wiara i i aa Się oprzeć silniej niż kiedy. mia, że oba nasze narody, ożywione й 

2 " : wiek na zasadach nauki i moralności 2, > 3 UŁ : wiedliwione, jak tylko chęcią ataku politycznego na kierownika Ministerstwa która dotarła do prasy. Cat 
wasze obietnice!" Odpowiadam:  je- ścijańskiej i ni i iei katolickiej te" samemi wzniosłemi ideałami, bę- * ND DO ы Р l a i 2 la tysiącietniej katolickiej dą mogły również i w przyszłości jed Spraw Wojskowych, a więc na Marszałka Piłsudskiego. Godnem zazna- 
steśmy od dwuch lat w Bloku i mamy 

dziś więcej niż kiedykolwiek świado- 
mość, żeśmy wtedy nie zblądzik i że 
współpracując zgodnie z szeregiem 
czciwych ludzi, innych często przeko- 

nań społecznych a nawet innej wiary, 
dobrze i skutecznie służymy naszemu 
Państwu i naszemu Kościołowi. 

Od naszych przeciwników politycz- 
nych nie potrzeba nam uznania, Wiel- 

_kiby już był postęp gdybyśmy się do- 

|» Gkekali uczciwych metod walki i'na to 

   

  

Widocznie słaba narazie nadzieja. 

  

KARAI YORK PT EARN SESI | 

Nowaczyński skazary na więzienie 

WARSZAWA, 10 Il. (tel. wł. „Sło- 
wa“) Sąd Najwyższy Odrzucił dziś 
skarge kasacyjną redaktora „Gazety 
Warszawskiej” p. Olszewskiego i zna- 
nego publicysty endeckiego p. Ąlowa- 
czyńskiego przeciwko wyrokowi ska- 
zującemu: pierwszego z nich na jeden 
miesiąc aresztu z zamianą па 750 zł. 
grzywny, a drugiego na 4 miesiące 
więzienia bez zamiany na grzywnę. 

noczyć swe wysiłki dla obrony zasad 
pokoju i sprawiedliwości, do których 
są mocno przywiązane”. 

Wieczorem odbył się na. Zamku 
raut przy udziale okało 1.500 osób. 

ж з ® 

Tegož dnia o godz. 14 odbylo się 
w hotelu „Polonia” śniadanie, wydane 
przez komitet porozumienia prasowe- 
go polsko-estońskiego na cześć dzien- 
nikarzy estońskich, oraz koresponden 
tów specjalnych pism łotewskich i fiń 
skich, którzy przybyli do Warszawy 
w związku z wizytą dr. Strandmanna. 
W śniadaniu tem oprócz członków ko- 

czenia jest, iż tego rodzaju atak bezpośredni w działalność Marszałka Pił- 
sudskiego godzący, zdarza się mimo wszystko po raz pierwszy a rozwój 
tej zapoczątkowanej przez posła Trąmpczyńskiego walki z Marszałkiem 
Piłsudskim, będzie Śledzony przez wszystkich z najwyższem napięciem. 

Z Międzynarodowego Biura Pracy 
Nowy projekt do ankiety Rady Administracyjnej 

GENEWA. 10.11. Pat. Rada administracyjna Międzynarodowego Biura 
Pracy zajmowała się w dniu przedwczor. sprawozdaniem komisji do spraw 
włókienniczych co do ustalenia programu ankiety, dotyczącej stosunków 
pracy w przemyśle włókienniczym różnych krajów. 

W myśl tego sprawozdania ankieta M ędzynarodowego Biura Pracy 

  

Minisfer Mafaszewski 
w obronie budżetu przedłożone- 

go Sejmowi przez Rząd 

WARSZAWA. !0,ll (tel. wł. „Słowa* 
Na dzisiejszem posiedzeniu sejmowej ka: | 
misji budżetowej kierownik ministerstwa | 
skarbu pułk. Matuszewski wygłosił dłuższą 
mowę, ustalającą różnice poglądów po- 

między Rządem a Sejmem na budżet pań: 
stwa. W doskonale skonstruowanych wy- | 
wodach, opartych na ścisłych cyfrowych | 

a „Dzisiejsza „Polska* organ „bez- Wyroki powyższe Sąd wydał w rezul- mitetu P. E. wzięli udzi «. dotyczy przedewszystkiem przemysłu wełnianego i bawełnianego, a dopie- danych—min. Matuszewski zbijał poprawki 
partyjny* w przeglądzie prasy z uzna tacie Fo ejżówia at iska wniósł dele M. S. is nikas ro później obejrzuje przemysł sziucznego jedwabiu. Ankieta ma się zająć do budżetu narzucone przez większość 

niem powtarza tendencyjne kłamstwa redaktor naczelny „Dziennika Lwow- warszawskich. jedynie fabrykami, posiadającemi elektryczne maszyny. W celu uzyskania aa cyjną, sk es ! e 
p. B. K. į „Robotnika“. Bez komenta: Skiego“ dr. Ollierg Górka, który uczuł siais potrzebnych danych  Międsynarodowe Blur Pracy prześle odpowiednie sc pre Ats na ci w odnoś- 

JO Janusz Radziwiłł.  3ie obrażony jednym z artykułów p. Z okazji pobytu Głowy Państwa kwestjonarjusze poszczególnym rządom. | i оОНО 
ё Nowaczyńskiego opublikowanym W estońskiego w stolicy polskiej, war- 9 Ta Asian ne wrażenie na 

® A Powyžszy artykui Ksiecia aa o W ten spo- szawskie b A T „Nieoczekiwana porażka mistrza świata W hokeju ai Red. Mowy tej ze względu na 
V sta raw: je ostojnego OśĆia z PI zaj » 

pr Radziwiłła ieżecj Komitetu Zacho- i należy oczskiwać OWA 9. Ng sęk 2 S Austrja wygrywa z Kanadą 1:0 jej obszerność w ujęciu Pata, a głównie ze 

wawczego i leadera „konserwatystów 
w Sejmie jest odpowiedzią na artykuł 
P. B. K. w Kurjerze Warskawskim. 
Książę bardzo słusznie piętnuje prze- 

/ kręcanie sensu jego mowy. To, że do 
tykając spraw katolickich powiedział, 

Nowaczyńskiego dla odsiedzenia kary. 

  

PAMIĘTAJCIE O SIEROTACH Z DO- | 
MU DZIECIĄTKA JEZUS!       
  

O godz. 19.30 Naczelnik państwa 
estońskiego wydał na cześć Pana Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej obiad w po- 
selstwie estońskiem. Po obiedzie obaj 
Panowie Prezydenci udali się do ope- 
ry na galowe przedstawienie.     

WIEDEŃ, 10.II.PAT: Przedwczoraj wieczorem rozegrany mecz kockejowy Kanada 
Austrja zakończono wysoce nieoczekiwaną porażką Kanady w stosunku 1:0. Po uzy- 
skaniu punktu drużyna austrjacka zamknęła bramkę, uniemożliwiając wyrównanie. 
Jest to pierwsza przegrana zwycięskiej drużyny kanadyjskiej po 25 wysoko cyfrowych 
zwycięstwach, odniesionych przez nią w walce :z Niemcami, Szwecją, Szwajcarją, 
Anglją, Włochami, Polską i innemi reprezentacjami europejskiemi. 

względu na b. pózną porę — niestety za- 
mieścić nie możemy. .



Tajemnica generała Kutiepowa 
Inscznizacja porwania? — Nowe zeznania hotelarza z Chateau 

Renard — Kutiepow wiedział o knowanym spisku 

Od chwili porwania gen. Kutiepo- 
wa minęło już dwa tygodnie. Śledz- 
two policyjne mimo że prowadzone z 
całą iatensywnością Znie natrafiło do- 
tąd na Ślad, który doprowadziłby do 
rozwiązania ponurej zagadki, 

Wśród licznych głosów prasy 
francuskiej warto zanotować artykuł 
„Quotłdien* pod tytułem „Kiedy zni- 
kają rosjanie" wysuwający sugestję 
inscenizacji porwania generała Kutie- 
powa. W artykule tym dziennik fran- 
cuski zwraca uwagę ze względu na 
wyjaśnienie bardzo tajemniczych oko- 
liczności, które towarzyszyły rzeko: 
memu samobójstwu gen. byłej car- 
skiej armji Monksjewicza, popełnio- 
nemu w 1926 roku pod Paryżem. 
Pismo przypomina, iż w lasku pod 
Fontainebleau 18 listopada 1926 roku 
znaleziono zwłoki jakiegoś nieznajo- 
mego wraz z dokumentami, opiewa- 
jącemi na nazwisko generała Monk- 
sjewicza. 

Sprawa ta nie nabrała szczegól- 
niejszego rozgłosu w swoim czasie, 
tłomaczono sobie bowiem šamob6j- 
stwo, jako wynik bardzo ciężkiego 
materjalnego położenia, „w którem 
znalazł się były generał ' rosyjski. 
Jednak po upływie kilku miesięcy je- 
den z oiicerów rosyjskich, Fktóremu 
udało się przedostać się do Rosji 
Sowieckiej, a później powrócić do 
Francji, stwierdził z całą niezbitością, 
iż generał Monksjewicz pracował w 
jednym z oddziałów wywiadu wojsko- 
wego w komisarjacie wojennym w 
Moskwie. 

Inscenizacja samobójstwa była 
więc najwidoczniej zorganizowana 
przez tych, którym zależało na zatar- 
ciu śladów powrotu gen. ĮMonksjewi- 
czą do Sowietów. Wyjaśniło się ró- 
wnież, iż w czasie dawniejszej swej 
służby wojskowej gen. Monksjewicz 
był jednym z wybitnych agentów ro- 
syjskiego wywiadu zagranicą 'i utrzy- 
mywał blizkie stosunki ze słynnym 
szpiegiem austrjackim- pułk. Redlem, 
który w ,1914 roku popełnił samo- 
bójstwo w Wiedniu. Redl pozostawił 
wówczas list, adresowany do Monk- 
sjewicza, który zdążył zbiec do Pe- 
tersburga, następującej treści: 

„Odchodzę na zawsze. Bądź pr.e- 
klety!“ 

Artyku! w „Ouotidien“ kofczy się 
następującym sensacyjnym zwrotem: 
„Nie jest to wypadek odosobniony. 
Były jeszcze inne tajemice, które kie: 
dyś wyjaśni historja emigracji rosyj- 
skiej”. 

Dalsze poszukiwania 
Pisaliśmy o rewizji przeprowadzo- 

nej w lasku Meudon spowodowanej 
tajemniczem pismem anonimowem 
który otrzymał jeden z wyższych 
urzędników policji. Do anonimu do- 
łączony był plan wskazujący doklad- 
nie raiejsce w którem miały być rze- 
komo zakopane zwłoki porwanego 
generała. Poszukiwania policji jak i 
amatorów dziennikarzy którzy udali 
się do lasku wyjaśniły że anonim ów 
miał na celu zmylenie Śledztwa i od- 
wrócenia uwagi władz £ policyjnych. 
W lasku Meudon, który skrzętnie 
przeszukano nie znaleziono "nic po- 
dejrzanego coby mogło wskazywać, 
że zostały tam zakopane zwłoki. 

Zeznanie hotelarza z Chateu Re- 
nard. 

O wiele cenniejsze informacje do 
starczył policji właściciel hotelu pan 
Simon z Chateau Renard. 

W dniu 21-go stycznia (nazajutrz 
po porwaniu)—oświadczył p. Simon— 
w południe zjawił się u mnie jakiś 
nieznajomy i poprosił o kieliszek ru- 

  

Van Kempen I Glrartiengo 
Super-asy kolarstwa 

Trzeba gmieć naprawdę końskie startuje, gdyby nie nadmierna 

mu. Wygląd zewnętrzny przybysza 
wskazywał na duże zmęczenie. Był to 
młody człowiek 25 — 30 lat, dobrze 
zbudowany o różowych policzkach bez 
wąsów i brody. Mówił z wyraźnym 
akcentem cudzoziemskim przypomina- 
jącym rosyjski lub polski. Na gło- 
wie miał szarą czapkę a na Szyi 
szal. 

Po wypiciu rumu poprosił mnie 
ów nieznajomy o wskazanie mu dro: 
gi do Mellerois. Wyszedłem wówczas 
na ulicę i przed swoim hotelem zau- 
ważyłem szarą limuzynę zdaje się cu- 
dzoziemskiej marki. Numeru rejestra- 
cyjnego nie zauważyłem. Otrzymałem 
wrażenie, że limuzyna odbyła długą 
drogę, ponieważ pókryta była obficie 
błotem i kurzem. Firanki były opusz: 
czone, mimo to udało mi się przez 
szparę dojrzeć siedzących w samocho: 
dzie trzech osobników. 

Nieznajomy, który wypił u mnie 
kieliszek rumu usiadł przy kierowni- 
cy. Zauważyłem, że obok jego sie- 
dzenia leżał duży worek, mogący po: 
mieścić człowieka. Motor limuzyny 
przez cały czas był w ruchu. Z chwi: 
lą, gdy Szary samochód ruszył, za: 
uważyłem niebawem  podążającą za 
nim czerwoną taksówkę. Taksówka 
podobnie jak i limuzyna była ochla- 
pana błotem. W taksówce siedziało 
dwóch ludzi", 

Chateau Renard położone jest od 
Paryża © 134 klm. Policja, która po- 
twierdziła prawdziwość zeznań Simona 
otrzymała w ten sposób nową nić dla 
wykrycia sprawców porwania. 

Na przejechanie dystansu 134 kim. 
potrzebne jest od 3 do 4 godzin. Po: 
nieważ Simon widział szarą limuzynę 
nazajutrz po porwaniu, minęła więc 
doba, którą prawdopodobnie użyli 
sprawcy dla zmylenia Śladów jeżdżąc 
w różnych kierunkach. Wskazuje na 
to również w pewnym stopniu wygląd 
samochodów, które wyglądały jakby 
zrobiły o wiele większą, niż 134 klm. 
przestrzeń, 

* 

Specjalnej brygadzie, dokonywują- 
cej poszukiwań w garażach podmiej- 
skich i prowincjonalnych, udało się 
odnaleźć wielką *szaro-zieloną limuzy- 
nę, podobną z opisu do tej, którą wi- 
dzieli poszczególni świadkowie. Przy 
dokładnem zbadaniu okazało się, iż 
wewnątrz pojazdu widnieją Ślady ja- 
kiejś stoczonej walki, o której gwał- 
townem przebiegu Świadczą Świeże 
rozdarcia obicia oraz silnie porysowa- 
ne kopnięciami nóg ściany  samocho- 
du. Uderzające jest również, iż litery, 
które dostrzegł jeden ze Świadków па 
owym samochodzie, są te same, któ: 
re pod grubą warstwą błota widnieją 
na odnalezionej maszynie. Policja za- 
jęta jest wyjaśnieniem osoby  właści- 
ciela „samochodu Oraz określeniem 
czasu, kiedy auto znalazło się w ga* 
rażu. 

* 

Žona gen. Kutiepowa, przesłuchi- 
wana przez sędziego Śledczego, złoży- 
ła sensacyjne zeznanie, że, według jej 
podejrzeń, sprawców porwania męża 
szukać należy nie w obozie obcokra: 
jowców rosjan, lecz złoczyńcy musieli 
być francuzami, działającymi z polece- 
nia Moskwy. Francuzici działali prze” 
brani za policjantów paryskich. Dalej 
zaznaczyła pani Kutiepow, że męża 
jej żadną miarą nie możnaby było 
wepchnąć do samochodu, gdyż był 
on człowiekiem wielkiej siły, zdolnym 
oprzeć się czterem mężczyznom. 

* 

Interesujące szczegóły w związku z 
tragedją gen. Kutiepowa ; otrzymuje- 

cięstw, pozatem nikt nie zdołał osiąg- 
nąć nawet siedmiu sukcesów. 
__ Van Kempen, przezwany „latający 
Holender", wygrywałby z pewnością 
wszystkie szešciodniowki, w Z 

chci- 
zdrowie, by móc uczestniczyć w tzw. wość. Normalnie cały zysk dzieli osa- 
sześciodniówkach. Przez 144 godziny dą na dwie połowy: obaj pracowali — 
osada złożona z dwóch Indzi musi obaj równie zarabiają, ale Van Kem- 
się kręcić w kółko po welodromie — pen uważa, że jemu, jako znacznie 

gdy jeden pedałuje, drugi odpoczywa, lepszemu od swego partnera, należy 
1 tak przez sześć dni, bez chwiliprzer- się znacznie większa część zdobyczy— 
wy, trwa kolosalny wyścig. żaden szanujący się zawodnik nie 

". Wszyscy jadą kupą—każdy stara zgadza Się na takie załatwienie spra- 
się wyrwać „znienacka i „nawalić* ca: wy i w rezultacie za partnera „latają- 
łe towarzystwo o jedno okrążenie, cy Holender" ma bardzo często ja- 
te ucieczki i pościgi powtarzają się kiegoś zupełnego matołka, który przyj- 
często i są największym urozmaice- muje każdy podział, wiedząc, że sam 
niem zawodów. Pozatem są premje: nie zdobyłby nic. Publiczność właśnie 
co pewien czas ogłaszają, że ten, co na takich kombinacjach najwięcej ma 
pierwszy objedzie, dajmy na to, dwa emocji. 
koła, otrzyma taką a taką sumkę, wte- Razu pewnego, w Dreźnie, Van 
dy następuje Sprint, nikt nie myśli o Kempen sklecił parę z grubym i nie- 
zdobyciu okrążenia przewagi, byłoby zdarnym Niemcem Biihlowem. Istne 
to w tej chwili niemożliwością, byle dziwy działy się wtedy: co Van Kem- 
wyprzedzić inaych o gumę, o centy: pen dosiądz roweru—zarwie tempo, 
metr. ucieknie całej grupie, zyska okrąże- 

Sześciodniówki cieszą się wielką nie; ledwo zastąpi go Biihlow, wszys- 
irekwencją publiczności, ttumy stale cy pochylają się nad kierownicami, 
okrążają tor, organizatorzy robią ka- naciskają mocniej pedałyi—po jednej, 
sę, zawodnicy również nie wychodzą dwu próbach odrabiają stracone ko- 
z pustemi rękomta. Ostatnio odbyły ło. W ten sposób Van Kempen wal- 
się takie zawody w Brukseli, zwycię- czył sam przeciwko wszystkim, go- 
żyła para Van Kempen—Buschangen, dzinami całemi nie zsiadał z maszy- 
zdystansowali oni wszystkich o trzy ny, uważając, że odrabianie terenu 
okrążenia i zagarnęli niemal wszyst: zmęczy go jeszcze bardziej. Niemiec 
kie premie. leżał sobie w namiocie i spał a Ho- 

Van Kempen jest specjalistą od lender ora! za dwóch. Ostatecznie 
sześciodniówok, wygrał on ich w piątego dnia Biihlow, podczas krótkiej 
swem życiu, łącznie z ostatnią, czter- opozycji, stracił odrazu trzy koła— 
naście; tylko zamerykanizowany au- wyścig był przegrany. 
stralijczyk Mac Namara może się Van Kempen nie daruje żadnej 
poszczycić identyczną ilością  zwy- premji—jak tylko ogłaszają jakąś na 
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Uroczyste wystąpienie Dita Więteg 
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przeciwko zbrodniom Sowietów 
DZIEŃ ŚW. JÓZEFA DNIEM POWSZECHNYCH MODŁÓW O ODWRÓCE 

NIE KLĘSKI KOMUNIZMU OD ŚWIATA. 

RZYM. 9.I1. — Po całym szeregu wystąpień, które odbyły się ostatnio 
w Londynie pod przewodnictwem najwyższych dostojników Kościoła przeciw 
ko prześladowaniom religji, jakie w ostatnich czasach dosięgły ostatecznychi 
granic w Sowietach, dziś ogłoszony został tu oddawna oczekiwany list Ojca. 
św. do kardynała Pompolo, generalnego wikarego Rzymu, w którym w nie 
zmiernie ostrych wyrazach zaznaczone jest stanowisko papieża i Kościoła ka 
tolickiego przeciwko bluźnierczej polityce Sowietów. 

List rozpoczyna się następującemi słowami: „Przerażające i bluźniercze 
zbrodnie, dokonywane co dnia przeciw Bogu i przeciw duszom ludności rosyj 
skiej powtarzają się nadal, wzmagając 
oburzenie". 

na sile wzbudzają. w nas najgłębsze 

W dalszym ciągu swego listu Ojciec święty przypomina, iż już na po 
czątku swego pontyfikatu czynił usiłowania obronienia narodu 
przed ciężkiemi prześladowaniami religijnemi doznawanemi 
Szczegółem, który był dotąd mało znany, o którym wspomina list, 

rosyjskiego 
od Sowietów. 

jest, iż 
Ojciec święty podczas konierencji genueńskiej zwracał się do przedstawicieli 
obecnych tam państw, czyniąc propozycję uzależnienia uznania Sowietów od 
przyznania przez nich wolności religijnej i poszanowania wszystkich wyznań. 
„Wsze tkie interwencje nasze były jednak odrzucone, aczkolwiek udało się 
stolicy apostolskiej uchronić patrjarchę Tichona od kary śmierci oraz dzięki 
zebranym przez świat cały sumom pieniężnym ocalić 15 tysięcy dzieci 
Sowietach od śmierci głodowej”. 

w 

! W liście swym Ojciec święty zwraca uwagę na to, iż uprawiana przez 
bolszewików agitacja antyreligijna wyrządza największą krzywdę dorastające! 
mu pokoleniu w Rosji, znieprawiając je całkowicie i pchając do czynów 
sprzecznych z naturą ludzką. W liście Ojciec święty zawiadamia, iż postaną 
wił w dniu 19 marca, w dzień świętego Józefa, odprawić w kościele św. Pio 
tra i Pawła mszę na intencję odwrócenia klęski bolszewizmu od całego świata 
Tego samego dnia mają być we wszystkich kościołach katolickich na całej 
kuli ziemskiej odprawione identyczne nabożeństwa. ! 

Wystąpienie Ojca świętego przeciwko polityce antyreligijnej Sowietów 
uważane jest za zdecydowany objaw |odmowy podjęcia: jakichkolwiek stosuni 
ków między Watykanem a Sowietami, i jest bardzo poważnie komentowane 
w sferach politycznych, jako akt niezmiernie doniosły w swojem znaczeniu i 
konsekwencjach. 

Wyrok w berlińskim procesie fałszerzy czerwońców 
Wstrzymanie postępowania karnego przeciwko głównym 
oskarżonym i uniewinnienie całkowite pozostałych pod- 

sądnych 
BERLIN, 10—II. PAT. W słynnym procesie politycznym przeciwko fałszerzom 

czerwońców, na który od szeregu tygodni skierowana była powszechna uwagą kół 
politycznych Niemiec i zagranicy, ogłoszono dziś wyrok. Na podstawie tego wyroku 
postępowanie karne przeciwko dwum emigrantom gruzińskim Karumidzemu i Sadaci- 
ruszwiliemu oraz dwum współoskarźonym Niemcom zostało wstrzymane. Pozosta- 
łych trzech oskarżonych sąd uwolnił od winy i kary. Koszt postępowania pokryć ma 
skarb państwa. Ogłoszony wyrok przyjęli obecni na sali oklaskami. Wiele osób gra- 
tulowało oskarżonym. Przy wejściu do sądu i wewnątrz wzmocniony oddział policji 
czuwał nad porządkiem, który zresztą nigdzie nie został zakłócony. Prokuratorja zą- 
mierza wnieść odwołanie. 

my ze strony emigrantów rosyjskich, 
stojących blisko redakcji wychodzą- 
cego w Paryżu rosyjskiego dziennika 

Ścić w najbliższym numerze „Czaso- 
woju”: Wiadomo mi z dobrze poin- 
formowanego źródła, iż w  najbliż- 

wojskowego p. t. „Czasowoj“ („War- szym czasie projektowany jest zamach 
townik“). Oto w przeddzień swego 
tajemniczego zniknięcia, gen. Kutie- 
pow przyjął redaktorów .pisma „Cza- 
sowoj“: kpt, Orechowa i ks. Euge- 
njusza Trubeckiego. Generał Kutie- 
pow był w tym dniu w doskonałym 
humorze i rzekł do redaktorów: 

— Niezwykle pomyślny jest stan 
darów i składek na fundusz dla rato- 
wania naszej ojczyzny. Siła nasza 
wzrasta z godziny ;na godzinę, nic 
dziwnego zatem, że niepokoją się tem 
nasi przeciwnicy, W ostatnich czasach 
daje się zauważyć na granicach ro- 
syjskich masowe przechodzenie zbie- 
gów z Rosji. Większa część tych ucie- 
kinierów przychodzi do nas praco- 
wać. Często z nimi rozmawiam... 

-- Jak może pan, panie generale, 
wpuszczać do swego mieszkania zu- 
pełnie nieznanych sobie ludzi? —zapy- 
tał redaktor dziennika „Czasowoj'. 

— Oni wszyscy i tak mnie dobrze 
pamiętają... W tych dniach otrzyma- 
łem od kogoś flaszkę starego  likie: 
ru. Mam zamiar zawartość tej flaszki 
przed użyciem jej oddać do 'zbadania 
do łaboratorjum chemicznego... 

Przy wypowiadaniu tych słów, 
twarz gen. Kutiepowa stała się nagle 
bardzo poważną. Głosem zmienionym 
rzekł on do swych gości: 

— Moi panowie musicie to umie- 

grodę, wnet zrywa się i leci na tor, a 
że jest sprinterem pierwszej klasy 
więc przeważnie wygrywa. Toteż ziarn- 
ko do ziarnka całkiem poważną go- 
tówkę uzbiera on z tych dorywczych 
zdobyczy; teraz np. w Brukseli same 
premje przyniosły mu jedenaście ty- 
sięcy franków.  Buschangen jeździł 
świetnie przez długie okresy, gdy nic 
się nie miało ciekawego, a Van Kem- 
pen pojawiał się ilekroć megafon za- 
powiadał coś powyżej 100 franków. 
Wszyscy kolarze podziwiają Van 
Kempena i nienawidzą go Szczerze: 
taki chciwiec, skąpiec—dla samej 
przyzwoitości powinienby jaką premię 
młodszym, biedniejszym odstąpić! 

* 

Inną zupełnie kastę wśród kolarzy 
tworzą szosowcy. Nie uznają oni krę- 
cenia się w kółko po asfaltowym to- 
rze—ich żywiołem jest gościniec pe- 
łen kurzu, kamyków, zdradliwych wy- 
boi. Dystans 200 —400 kilometrów nie 
przeraża ich wcale, byle żaden po- 
ważny defekt nie nastąpił —wszystko 
dobrze. 

Girardengo, Włoch, jest bodaj, że 
najsławniejszym szosowcem. Od 12 
lat nic nie robi poza startowaniem w 
najprzeróżniejszych wyścigach, niema 
szosy we Włoszech i wogóle zachod- 
niej Europie, którejby nie przemierzył 
pedałami. Główna jego zaleta, to za- 
jadłość, szalona, niespotykana wprost 
chęć zwycięstwa. "Pierwszy raz zwró« 
cono nań uwagę w biegu Rzym—Tu- 
ryn; w połowie drogi, nocą, stoczył 
się z rowerem do głębokiego, przy- 
drożnego rowu, zwichnął lewą dłoń 
i zdarł zupełnie skórę z prawego 
łokcia. Każdy inny odstąpiłby od wy: 

na Związek wszystkich rosyjskich 
wojskowych emigrantów, a w  szcze- 
gólności na jego prezesa, to :jest na 
mnie. Zamach przygotowywany jest 
pizez zagraniczną sekcję G. P. U., 
które, jak wiadomo, wystąpiło na 
miejsce Czeki. Wprawione mają być 
w ruch wszystkie możliwe Środki, 
prowadzące do unieszkodliwienia mo- 
jej osoby. Jak panom wiadomo, bol- 
szewicy nie lękają się użycia gwałtu. 
Prowokacja odkrywa zazwyczaj głów- 
ną rolę. Musimy być w /każdej chwili 
na wszystko przygotowani. Musimy 
przestrzec wszystkich naszych  oflce- 
rów, wszystkich członków  wszechro- 
syjskiego wojskowego Związku. Ogło- 
ście tę wiadomość panowie w swoim 
piśmie. Ostrzeżcie wszystkich woj- 
skowych rosyjskich, którzy żyją za- 
granicą. W takich, jak obecna, osobli- 
wych chwilach należy zachować spo- 
kój i przedewszystkiem utrzymać dy- 
scyplinę oraz kontakt pomiędzy kie- 
rowniczemi osobami Związku b. woj: 
skowych rosyjskich. 

Okazało się, że przeczucia i infor- 
macje gen. Kutiepowa były prawdzi- 
we. Nazajutrz po tych  przestrogach, 
dawanych redaktorom „Czasowoju“, 
pen zniknął bez Śladu z Pary- 

a. 

ścigu. Girardengo poddał się oban- 
dażowaniu poczem ruszył w dalszą 
drogę. Kierownik trzymał tylko pra- 
wą ręką, glewa zwisała bezwładnie, 
mimo szalonego bólu przebył pozo: 
stałe 300 klm. zajmując ostatecznie 
zaszczytne 3:cie miejsce. 

Ta żelazna wytrzymałość przydała 
mu się wielokrotnie: kolarze szosowi 
ustawicznie podlegają wypadkom 
zmuszającym ich do wycofania się. 
„— Girardengo nie uważa na nic, 
złamanie nogi tylko złamałoby jego 
energję. Pozatem ma jeszcze iście 
południowy temperament — rozpala 
sią w wirze walki, podnieca, odnaj- 
duje jakieś siły, których nikt nie po- 
dejrzewał. Kiedyś Girardengo brał 
udział w klasycznym biegu Rzym — 
Neapol; dystans niewielki — około 
150 klm. — ale żar był tak straszny, 
start nastąpił. o 10 rano, że Girar- 
dengo poczuł się niedobrze — głowa 
mu się kręciła, oczy bolały od bia- 
łości szosy, serce biło nieprawidłowo, 
nogi miękko naciskały pedały. A in- 
ni — jakby nigdy nic — upał nie 
inkomodował ich wcale; to też po 
kilkudziesięciu już kilometrach super- 
as znajdował się w końcowej grupie 
w towarzystwie skończonych gamoni. 
Im dalej — tem gorzej, czołowa gru- 
pa wciąż zyskiwała na awansie, Gi- 
rardengo wydawał się zupełnie nie- 
zdolnym do walki. Na jakie 40 klm. 
przed metą ludność wiosek i miaste- 
czek, gęstym szpalerem stojąca nad 
drogą, zaczęła dopingować ulubieńca 
Włoch: 

„Wstyd Girardengo, wołano, dasz 
się tak nabić w butelkę! Ehej — mo- 
cniej, mocniej. 

Okrzyki te podziałały jak uderze: 

-cego udział w pracy społecznej, jest 

Związki nauczycielskie w о$а 
cie przaszkolnej 

Istniejące dwa zrzeszenia zawodowe na 
uczycielstwa szkół powszechnych — Żw. 
Pol. Nauczycielstwa Szkół Pow. i Stowarzy 

i N Naucz. Szk. Pow. winny 
o zawodowe, które ma 

za zadanie po ienie poziomu intelektu- 
alnego nauczycielstwa do wysokości wymo 
gów społecznej pedagogiki, jak również in- 
teresów zawodowych. Oprócz tego zrzesze 
nia te, stanęły na gruncie szerzenia oŚwia- 
ty pozaszkolnej, a przez to samo utrwalenia 
państwowoścj polskiej na terenie Ziem 
Wschodnich. 

Te trzy zasadnicze idee zdawałoby się 
winny charakteryzować oba wspomniane 
Związki — niestety, wygląda to tak w sta 
tutach i regulaminach, zaś w praktyce 
R SW zupełnie inaczej, a przez to sa- 
mo wysitek i energja wyładowane w imię 
oświaty dla ludu obu tych Zw. rozbiją się. 

Bo, że te dwa Zw. tak bratnia związa- 
ne ze sobą wspólnemi interesami zawodo- 
wemi kłócą się ze sobą, jest prawdą, — 
zamiast iść społem r,.ka w rękę i _współ- 
pracować dla dobra Państwowości Polskiej 
i dla dobra ogółu Nauczycielstwa starają 
się podrywać jeden drugiemu autorytet w 
oczach społeczeństwa, у 

Do czego to zacietrzewienie prowadzi i 
co jest powodemlitego? 

Odpowiedź łatwa, choć bardzo smutna. 
Niestety, jak jeden tak i drugi Zw. uprawia 
partyjnictwo, tą największą i najstraszniej. 
szą bolączkę naszego narodu w dobie obec 
nej, która doprowadza do rozproszkowania 
i upadku naszej energji i zdolności twór- 
czych w kierunku „pracy nad podniesieniem 
kultury oświaty i dobrobytu wśród mas 
włościańskich. Każda z tych organizacyj wi 
dzi zło w drugiej j jak słusznie zaznaczył p. 
M. Obiezierski pisząc w swym artykule za- 
mieszczonym w „Słowie* z dnia 29 stycznia 
rb.: „Zasklepienie się w sprawach zawodo, 
wych, wyodrębnia nauczycielstwo od otacza 
jacego społeczeństwa, co ujemnie odbija się 
na pracy oświatowej, jak również na warun 
kach społecznych, Ja ze swej strony muszę 
dodać, że takie zasklepienie się w spra” 
wach zawodowych jeszcze nie jest tak wiel- 
kiem złem dla społeczeństwa, gdyż są to 
rzeczy wewnętrzne danych organizacyj. Naj 
gorszą rzeczą, jak zaznaczyłem, jest partyj 
nictwo, które naprawdę i to w całej rozcią 
głości rozpanoszyło się w tych  organiza- 
cjach. 1e rzeczy są wprost skandaliczne, 
gdyż godzą one w autorytet instytucji pań 
stwowej jaką jest szkolnictwo. 

Każda z tych organizacyj ma swych sym 
patyków a nawet członków, którzy zajmują 
wybitne stanowiska w szkolnictwie, i cóż 
z tego wynika? IPrzypuśćmy, że ińspektor 
szkolny jest związkowcem, a część nauczy 
cieli mu podwładnych należy do Stow. Chrz. 
Nar. i tu właśnie zaczyna się tragedja. — 
Nauczyciele ci, którzy, nie chcą hołdować 
zasadom serwilistycznym, a przez to samo 
chcą zachować godność osobistą i godność 
nauczyciela, są przez swe władze szykowa= 
ni. I niech to będzie element najbardziej war 
tościowy, jak pod względem ogólnoludzkim, 
spoleczn'.ym, tak i pedagogiczno-dydaktycz 
nym, jednak mieć będzie najgorsze noty co 
do swej pracy. A co najgorzej traktowani 
są jako ludzi „niebłahonadiożni*, jedynie 
dlatego, jak wspomniałem, że nie są serwi- 
listami, innemi słowy mówiąc nie chcą hoł 
dować przysłowiowemu powiedzeniu niektó- 
rych inspektorów szkolnych: „pokorne ciele 
dwie matki ssie'. — Tak smutne to jest, 
lecz prawdziwe, że nie możemy zapomnieć 
tego systemu „niebłahonadiożności* uprawia 
nego przez rosyjskie władze zaborcze. 

2 powyższych motywów wyraźnie widać 
że partyjnictwo z organizacyj zawodowych 
natczycielskich siłą rzeczy przenika i do 
szkolnictwa, co jest anomalją wprost niewy 
baczalną, gdyż godzi to w sprawiedliwość 
i powagę takiej instytucji jak szkolnictwo. 

Że tak u nas się dzieje przytoczę powie 
dzenie instruktora oświaty pozaszkolnej p. 
Dracza, z artykułu jego zamieszczonego w 
„Kurjerze Wileńskiem* z dnia 3. 1. br., za- 
znaczając jednakże, że powiedzenie to p. 
Dracz ujął w formę bardziej oględną niż ja 
powyżej: Pan D racz pisze: „zarzut trzeci, 
że szczególnie angażuje się w pracy Zwią 
zku Polskiego Nauczycielstwa Szkół  Po- 
wszechnych, Jeżeli tak jest, powodu poda- 
wać nie potrzebuję, gdyż wynika on jasno 
z tego, co dotąd powiedziałem, a jest nim 
fakt, że na 100 proc. nauczycielstwa, biorą 

80 
proc. członków i sympatyków Związku, 15 
proc. nie związanych z*żadną organizacją 
zawodową, a najwyżej. 5 proc. członków 
Stowarzyszenia, czyż więc mój stosunek mo 
że do Źwiązku być inny? — Obowiązkiem 
moim jest wyeksploatowanie Związku dla ce 
lów oświaty pozaszkolnej*. — Tak, wycho- 
dząc z as jest większość i si- 
ła pan Dracz miał rację. Lecz gdzież tu 
sprawiedliwość? Przecież nauczyciele którzy 
nie należa do żadnej organizacji zawodowej, 
również są obywatelami Polski, również 
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nie bata — mistrz zebrał się w sobie. 
pochylił jeszcze bardziej nad kiero- 
wnicą — poczuł żywszy pęd powie- 
trza na twarzy. A migający tylko 
tłum, widząc jego wysiłek ;zachęcał 
go gromko: „prędzej Gira — masz 
8 kilometrów do odrobienia. | zaczął 
się pościg dziki, fantastyczny. Za ka: 
żdym obrotem koła Girardendze przy- 
bywało sił, czuł się coraz lepiej — 
pierzchły bóle i niedomagania, serce, 
mięsnie — wszystko Kpracowało re. 
gularnie, Świetnie. Słupy przydrożńe 
wyłaniały się z za kurzu i nikły co- 
raz prędzej — Girardengo zresztą 
nic nie widział poza białą taśmą 
SŁOSY. % 

Czołowa grupa dowiedziała się o 
zrywie — tam z tyłu — Iwa. Byli już 
pewni zwycięstwa, aż oto trzeba było 
się bronić przed wściekłym atakiem 
niedysponowanego początkowo _mi- 
strza. Wnet zawiązała się koalicja: 
na zmianę prowadzili się liderzy, 
zmieniając co kilometr — tempo 
wzmogło się potężnie nabrali otu- 
chy — nie zmoże przecie on sam ich 
sześciu, najlepszych kolarzy Włoch, 

Girardengo gnał co siły w  pier- 
siach. Jakiś szał go ogarnął, jakaś 
moc go rozpierała — wzlatywał na 
pagórki, staczał się z nich na łeb na 
szyję, nie omijał, ale przesadzał wy- 
boje, kamyki wypryskiwały z pod 
gum niczem kule karabinowe. 

„Czy daleko są jeszcze? — wołał 
chrapliwie do spotykanych ludzi — 
a oni machali kapeluszami, wiwato- 
wali, odpowiedź ginęła gdzieś w prze- 
strzeni. 

Godzinę trwała ta szalona pogoń. 
Już widać było Neapol, już droga 

  

    

mają chęć, energję i zdolności do pracy dla 
społeczeństwa, a jednak oni są wyjęci z pod 
łaski instruktora oświaty pozaszkolnej, któ 
ry zasadniczo winien stać na gruncie neu 
tralnym i nie dzielić nauczycieli na kasty 
partyjne. 

Wystarczy, że ten nauczyci 
kiem i ma chęć i zdolność do p: 
cznej, A czy 6n należy do tego iu 
związku, ewentualnie nie należy do żadnego 
winiea zawsze znaleźć opiekę i pomoc u in- 
spektora oświaty pozaszkolnej. 

Dlaczego zaznaczyłem, że powiedzenie 
pana Dracza jest ujęte w formę oględną? 
Ponieważ z powiedzenia tego wni 
można, że pan Daracz popiera Związe! 
nie dlatego, że on liczbowo jest siln а 
jednakże po głębszem wniknięciu w to powi 
dzenie dochodzimy do przekonania, że j 
to formalne oświadczenie Pana Dracza, 

    

   

    

    

   

  

że 

tylko popiera i będzie popierał pracę Zwią- 
zku i związkowców. 

A dalej, czy wiadomem jest p. inspektoro 
wi oświaty pozaszkolnej, jak przedstawia się 
praca pozaszkolna w powiatach? 

   Otóż przy każdym prawie. powiecie pra- 
cuje instruktor oświaty pozaszkolnej powia- 

— Są to przeważnie związkowcy. 
znaję, że jeżeli instruktor powiatowy 

jest związkowcem — 
to jest jego rzecz o sobista, Jednakże, niech 
że on nie narzuca swoich: poglądów nauczy 
cielstwu i traktuje pracę oświatową jednako 
wo jak związkowca, tak i stowarzyszeniow- 
ca, jak również tego nauczyciela, który nie 
należy do żadnego związku zawodowego. 

Dalej rozmawiając z-nauczycielstwem, do 
wiaduje się rzeczy następujących, że o ile 
nauczyciel nie należy do Związku PNSP, a 
chce prowadzić oświatę pozaszkolną, to mi 
mo bardzo częstego kołatania o pomoc do 
inspektora powiatowego, takowej nie otrzy 
muje. Jeżeli zaś p. instruktor powiatowy i 
przyjedzie do jego szkoły, to na wstępie py- 
ta się „Czy Pan(i) należy do Związku* — 
o ile nie, na tem czynność pana inspektora 
się kończy. Następnie kilku z nauczycieli, 
którzy byli na czterodniowym kursie OŚwi 
ty pozaszkolnej przy powiatach wyraź 
oświadczyli, iż kursy te przedewszy: 
na względzie miały wyrobienie dobry 
związkowców. Możebym w to nie uwierzył, 
lecz mówili to sami związkowcy. Jeden z 
nich nawet przez to wystąpił ze Związku. 

Następną, że tak powiem anomalją, jest 
sposob kooptowania członków do związku. 
Otóż sprawa przedstawia się w ten sposób 
że Oddziały powiatowe związku mają spis na 
uczycieli całego powiatu, sporządzali у 
potrąceń na rzecz związku i czy nauczyciel 
chciał, czy też nie, składkę musiał płacić, 
ponieważ już w Inspektoracie, ewentualnie 
płatnik rejonowy zgóry dokonywał potrące- 
nia. — A teraz, gdy niektóre inspektoraty 
wprost zaządały oświadczeń od poszczegól 
nych nauczycieli, czy zgadzają się na potrą- 
cenia, wielu z nich na to S ie zgodziło. 

Reasumując powyższe spostrzeżenia i u 
wagi moje, czytelnik powie, że podobne rze 
czy może, ć tylko człowiek zie usposo- 
biony do Związku, który specjalnie wyszu- 
kuje najsłabsze jego strony, aby potem pod 
dać to krytyce społecznej. 

Otóż chcę zaznaczyć, że właściwie nie 
jestem wrogiem Związku, a nawet powie- 
działbym, że jestem jego sympatykiem ze 
względu na jego doniosłe a zarazem owocne 
prace dla rzeszy nauczycielskiej. O ile jed- 
dnak Związek zajął naczelne 
wśród orgańizacyj zawodowych, pod wzglę 
dem liczbowym i organizacyjnym, _ winien 
godnie piastować to stanowisko. Powinien 
pamiętać, iż właśnie wśród nauczycielstwa 
pozostałego poza związkami — znajdują się 
ludzie, bajdzo ideowi 'i -dła sprawy pożytecz 
mi. Wszełkie zaś traktowanie masowe, dobre 
dla zbierania głosów wyb rczych,—w oświa 
cie pozaszkolnej nie powinno mieć SE 
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WĘGIEL 
górnośląski koncernu „Progress“ 
oraz KOKS wagonowo i od jednef 
tonny szczelnie zamkniętych i za- 

- płombowanych woząch dostarczą 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Prze- 

mysłowe 

M. DEUL egzystuie od 
roku 1890 

Biuro: Wilno, Jagiellońska 3, tel. 81. 
, Skłądy węglowe: Słowackiego 

tel. 14-46 

  

KTO MA WŁAŚNIE DZIECI, TEN 
NIE MOŻE BYĆ NIECZUŁYM NA PO- 

TRZEBY SIEROT. 
ZŁÓŻ OFIARĘ NA DOM 

DZIECIĄTKA JEZUS! 

  

zi ią między domki  przedmie- 
cia. : 

Liderzy obejrzeli ;się — tam da-Ń 
leko, na końcu ulicy, sunie isię jakiś 
kłębek — to Girardengo! „Meta $jest 
na placu w samem centrum miasta, 
jeszcze jakie półtora, dwa kilometry 
— jazda — czas myśleć io sobie — 
zerwano szyk i każdy począł finiszo- 
wać na własną rękę, 

Nic inie pomogło — pędzącemu 
jak lawina Girardendze nie oparła 
się ani koalicja, ani żaden as zosob: 
na; z każdym metrem zmniejszała się 
odległość — w oczach nieprzebra- 
nych tłumów mistrz nad mistrze zró- 
wnał się z ostatnim... 

Minął go jak burza, w chwilę po- 
tem drugiego, trzeciego,  czwar- 
tego. 

Ostatni zakręt — dwustometrow. 
ulica wielki, kwadratowy plac; GI 
rardengo nie zwolnił ani na sekundę, 
Bóg jeden wie jakim cudem nie roz- 
ciągnął się na bruku, i *w połowie 
ulicy dopadł przedostatniego. Meta 
tuż, tuż — widać wyraźnie białą linję 
i sędziów z chorągiewkami po bo- 
kach, przednie koło Girardengi R 
gło tylnego Bindy, ostatniego z ucię- 
kinierów. r 

Jeszcze jeden wściekły, decydują: 
cy zryw — Girardengo niesamowitym 
wysiłkiem poderwał całą maszynę i 
zziajany, cały mokry, oblepiony gru- 
bą warstwą pyłu. nawpół nieprzytom- 
ny, z oczyma wyłażącemi na wierzch 
ustami wykrzywionemi w jakiś kon- 
wulsyjny grymas — przeleciał pierw= | 
szy nad białą smugą. Щ 

Dwie chorągiewki furkocząc opa- 
dły po raz niewiadomy który 
Girardengo zwyciężył. Karol. 

stanowisko - 

—
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„OKIEN G0SPODKACZY ZIEŃ WSCHODNICH 
Polsko - niemieckie stosunki gospodarcze na fle wojny celnej 1929 roku 

Książka inż. Ringmana nosząca po 
wyższy tytuł jest bojowym paužletem 
skierowanym przeciwko traktatowi pol 
sko - niemieckiemu. Autor jest zwolen 
nikiem doprowadzenia do minimum sto 
sunków handlowych między temi dwo 
ma sąsiadującemi państwami, których 

| obroty handlowe wzrastały w ciągu о- 
statnich kilku lat pomimo wojny cel 
nej. Namiętny subjektywizm autora wy 

“* wpluje stały konflikt z logiką, statysty- 
ką i historją. Autor jest rozgniewany, 
że Niemcy pragną rewizji granic, uzy 

skania Pomoiza zwanego korytarzem. 
Tą zmusza go do negowania potrzeby 
kooperacji gospodarczej polsko  nie- 
mieckiej. Tymczasem kooperacja go-- 

spodarcza) polsko - niemiecka jest waż 

nym czynnikiem mogącym  zneutrali“ 

zować a nawet unicestwić dążności 

Niemiec do zmian granic z Polską na 
naszą niekorzyść. Znany francuski pi- 

sarz polityczny Alfred Fabre Luce w 

książce „Locarno sans reve* pisze: 

„Jeżeli Polska będzie dostatecznie mą: 

drą i zręczną do stworzenia politycz 

nego i gospodarczego zbliżenia się Z 

Niemcami przed baćaniem kwestyj te- 
rytorjalnych mogą one być odłożone 
w nieskończoność... (str. 150). Pań 
stwo, które utraciło prowincje,  cho- 
ciażby anektowane, do których histo- 
ryczne i etnograficzne prawa posiada, 

państwo na rzecz którego odbyła się 

owa utrata, ma odruch niechęci wzglę 

dem nowego, właściwie wznowionego 
» abywcy tych prowincyj. W interesach 
*tego ostatniego leży rozproszenie о- 
wej niechęci przez odpowiednią poli 
tykę, przyczem polityka gospodarcza 
odgrywa tu wybitną rolę. Polska ra- 

cja stanu nie stawia veta, lecz przeci” 

wnie popycha Polskę do traktatu z 

Niemcami. 
Inż. Ringman usiłuje udowodnić, 

że właściwie stosunki handlowe z Nie- 
mcami są dla nas raczej szkodliwe, niż 
korzystne. 

Usiłuje on najpierw obalić tezę, że 
traktat handlowy z Niemcami leży w 
interesie rolnictwa polskiego. Przy roz 
ważaniu tej sprawy! wpada częstokroć 
w sprzeczności i podaje fakty, potwier 
dzające obalaną przez niego tezę. 
Przyznaje sam, że cła bojowe niemiec- 
kie na żyto i pszenicę... wywarły 
wpływ ujemny na ceny zboża (w Pol 
sce) i zyski polskiego rolnictwa i ku- 

"pca (str. 34). 
*Otóż wzmożenie produkcji rolnej 

przez zwiększanie intensywności rol 
nictwa jest zależnem od cen na produ- 
kty rolne. Jeżeli więc inż. Ringman u- 
znaje, że wojna celna z Niemcami 

; wpływa na obniżenie cen-na zboże w 
Polsce, tem samem stwierdza, że ujem 
nie wpływa na rozwój jej rolnictwa. 

, W dalszym ciągu autor przyznaje, 
że wskutek wojny celnej zmniejszył 
się wywóz do Niemiec kartoili i płat 
ków kartoflanych; dzięki temu, że cła 

bojowe nie dotknęły strączkowych, 
wywóz ich odbywa się zależnie od u- 

rodzaju w obu państwach w mniej” 

szym lub większym rozmiarze. 

Zbyt produktów rolnych z Polski 
do Niemiec w normalnych warunkach 
wymiany między temi dwoma państwa 
mi zależeć będzie od pojemności ryn- 

ku niemieckiego i od zdolności ekspor 
towej Polski. To elementarne twierdze 
nie wypowiada sam autor. Wbrew о- 
czywistemu dziś szybkiemu rozwojowi 
gospodarczemu: Niemiec powojennych, 
a więc ich dobrobytowi i konsumcji, 
nie przypuszcza autor żeby spożycie 
iemiec doszło do norm przedwojen- 

nych. Czy Polska będzie eksporterem 
zbożowym, właściwie d wóch zbóż, 
które eksportuje w latach urodzaju: 
jęczmienia i żyta, to zależeć będzie od 
rozwoju produkcji rolniczej w Polsce 
Tu inż. Ringman, opierając się na 

*znacznem zwiększeniu się trzody chle 
wnej w Niemczech od 1925 roku 
do 1927 roku o 41 procent 
` przychodzi do wniosku, iž sta- 
ną się one pod względem trzody chle- 

wnej samowystarczalne, a nawet jej 

eksporterem, a więc jako rynek zbytu 
nie będą miały dla nas znaczenia. 
Tymczasem rzecz się przedstawia jak 

następuje: „Spis trzody chlewnej, spo” 
rządzony w 1927 r. wykazał znaczny 
przyróst świń: osiągnięta była maksy- 
malna ich liczba, przechodząca © 
2,32 proc. ilość przedwojenna lecz 

już w roku 1928 liczba świń zmniej 
szyła się © 1555.100 sztuk to jest 
przeszło o 6 proc. Stosunek cen wie- 
przowiny do zboża i kartofli, ilość rąk 
roboczych z jakich korzysta rolnictwo 

„ niemieckie i to rąk pracujących w cią- 
gu roku, ogranicza akcję hodowlaną w 

Niemczech i uniemożliwia jch samowy 
starczalność w tej dziedzinie. Lata 
1915, 1916, a szczególniej 1917 i 1918 
były dla Niemiec latami minimalnej ilo 

śCi urodzeń, maksymalnej Śmiertelnoś- 
di, co zaważy na siłach roboczych w 
rolnictwie od 1930 do r. 1933. 

"a Dzisiejszy kryzys rolniczy w Niem- 
zech pochodzi przedewszystkiem z 
tego, że intensywność rolnictwa nie 
mieckiego przewyższa już. opłacal- 
uość obecnego jego natężenia, znaną 
bowiem jest rzeczą, że w rolnictwie do 
datkowy kapitał i praca nie dają od- 

powiedniej ilości dodatkowego  pro- 
duktu i bardziej intensywna kultura o 

„płaca się tylko przy cenach zwiększo” 
ych. Niemcy do samowystarczalności 

"dojść nie mogą w okresie dostępnym 
dla przywidywań, rolnictwo zaś Polski 
ma wzgędnie znaczne możliwości in 
tensyfikacji. Korzystanie z rynku nie- 

  

    

   

  

mieckiego- jest jednym z warunków, 
zwiększających te możliwości. 

Rolmctwa polskie, zwłaszcza wiel- 
kie warsztaty rolne zniszczone przez 
wojnę, potrzebowały dla swej odbudo” 
wy kapitałów. Przyczyniło się to do 
wycinania lasów. Oprócz tego danina 
lasowa i parcelacje były czynnikiem 
niweczącym nasze lasy. Mieliśmy la- 
sy powyżej naturalnego przyrostu drze 
wostanu. Nasza polityka leśna winna 
ulec rewizji. 

Lecz nie możemy obwiniać Niem- 
ców za to, że są głównymi odbiorca- 
mi naszego drzewa. „Ujemna rola Nie- 
miec jeko odbiorcy naszego drzewa wy 
raża się przedewszystkiem w tem, że 
w 1922 r. odebrali oni 80 proc., w r. 
1923 75,5 proc., w 1924 r. 55,2 proc., 
w 1925 82,6 proc., w 1926 r. 72 proc. 
całości wywiezionega drzewa  suro- 
wego. 

Nie ulega wątpliwości, że winniś- 
my przechodzić coraz bardziej do wy- 
syłania obrobionego drzewa i produk- 
tów drzewnych. Osiągnąć to możemy 
przez odpowiednie popieranie naszych 
tartaków i odpowiednią politykę podat 
kową i komunikacyjną. Produkty pol 
skich tartaków jako tańsze leżą w in- 
teresach szeregu gałęzi przemysłu nie 
mieckiego, potrzebującego tartego drze 
wa jako jednego z surowców. 

W wywozie polskim wogóle, do 
Niemiec w szczególności surowce i pół 
fabrykaty odegrywają znacznie wybit- 
niejszą rolę niż gotowe produkty. 

Inż. Ringman przytacza, że war- 
tość wywozu Polski w pierwszych 9 
miesiącach 1928 r. wynosiła 1,8 milj. 
zł. polsk. i składały się na niego prze- 
dewszystkiem następujące grupy towa 
rów: 

paliwo, asfalt, ropa i 
pochodne 19,5% całego wywozu 

produkty spożywcze i ży< 
we zwierzęta ca 30,6% całego wywozu 

materjały j wyroby 
drzewne 25% całego wywozu 

metale i wyroby z me- 
tali 10,6% całego wywozu 

materjały i wyroby włó- 
kniste 6,4% całego wywozu 

Wobec tego, że grupy te składają 
się przeważnie z surowców i półfa- 
brykatów, a Polska z konieczności na 
swą liczebność i przyróst naturalny 
musi dążyć do uprzemysłowienia, wy 
wóz takich produktów czy w przyszło 
ści będzie możliwy, czy pożyteczny 
zwłaszcza do Niemiec (str. 74). 

Zakaz, ograniczenie lub nawet nie 
uzyskanie odpowiednich warunków 
dla wywozu półfabrykatów i surow- 
ców nie jest czynnikiem spotęgowania 
produkcji przemysłowej, nie wytwarza 
przerabiania tych surowców na miej- 
scu, rozmiar bowiem produkcji zależny 
jest od rozmiaru kapitału, a tego šrod- 
ki przeciwdziałające wywozowi surow 
ców i półfabrykatów nie stworzą, nie. 
Im korzystniejsze warunki zbytu posia 
dają surowce i półiabrykaty, tem b. 
nagromadza się kapitał w danym kra 
ju, tem łatwiej przejść mu do zwiększa 
nej produkcji gotowych wyrobów. 
Przy organicznej zmianie konstrukcji 
gospodarczej kraju następuje zmiana 
struktury jego wywozu. Śmiało można 
twierdzić, że za lat 50 z innych pozy- 
cyj będzie składał się nasz handel ze- 
wnętrzny wogóle, z Niemcami w szcze 
gólności. Z tego że wywóz danego ob- 
jektu w przyszłości nie będzie miał 
znaczenia lub miejsca, nie należy go 
ignorować w teraźniejszości. Inż. R. 
jest. też przeciwnikiem przywozu nie- 
mieckiego do Polski, nie wykluczając 
przywozu produkcyjnego. Pisze on: 
Maszyn w pierwszem półroczu 1927 r. 
przywieźliśmy za 26,3 milj. f. zł.tj( 2 
i pół razy więcej niż w tym okresie r. 
1926 i 80 proc. przywozu pierwszego 
półrocza 1925 r.* (str. 87). Z tego 
produkcyjnego przywozu jest inż. R. 
niezadowolony, „Przemysł bowiem bu- 
dowy maszyn obok przemysłu chemi 
cznego jest podstawą przemysłu wo- 
jennego“. (str. 87). 

Rzecz dziwna, že p. inž. Ringman 
nie uwzględnia tego, że przemysł ma 
szynowy jest oparty na dużej specjali- 
zacji i na patentach. Nawet W. Bry- 
tanja, posiadająca zakorzeniony, opar- 
ty na rynku Światowym przemysł ma- 
szynowy sprowadza znaczną ilość ma 
szyn. z Niemiec. Niemcy zaś, mając 
aktywny bilans w wywozie maszyn, o- 
trzymują też maszyny z zagranicy. 

P. inż. Ringman wspomina o nad- 
miernym przywozie maszyn do Polski 
Tymczasem rzecz się ma całkiem od- 
wrotnie. Nasz przemysł i nasze górni- 
ctwo wprowadziło do; produkcji wsku 
tek braku kapitałów, kredytów i in- 
nych okoliczności zbyt mało maszyn 
oraz innych pierwiastków  inwestycyj” 
nych. jeżeli obliczyć bilans maszyn w 
Polsce wytworzonych, ewakuowanych 
i przywiezionych z zagranicy, to się o- 
każe, że pod względem zaopatrzenia 
przemysłu w maszyny i ich moderniza 
cji stoimy dziś jeszcze znacznie gorzej 
niż przed wojną. 

Inż. Ringman biada, że sprowadzi 
liśmy z Niemiec za 20 milj. artykułów 
elektrotechnicznych i że przy dotych- 
czasowem sprowadzaniu z Niemiec 
przedmiotów instalacyjnych nie pow 
stanie u nas nigdy odnośny przemysł 
tymczasem przemysł nasz i górnictwo 
nie mogą wytrzymać w międzynaro 
dowej walce ekonomicznej wskutek 
niedostatecznego zaopatrzenia w nowo 
czesne maszyny. S 

Jednym z ujemnych skutków wojny 

celnej było zmniejszenie tempa inwe 
stycyj przemysłowych. " Wprawdzie 
MP i H. dawało zezwolenia na przy- 
wóz maszyn, ale samo staranie O ze- 
zwolenie, oraz opinje naszych inžynie- 
rów biurokratów, nie rozróżniających 
techniczną możliwość wytwarzania ja- 
kiejś maszyny lub narzędzia w kraju 
od ekonomicznej możliwości  ciążyło 
na naszym rozwoju gospodarczym. 

Inż. R. usiłuje zaprzeczyć słuszne 

mu poglądowi, że wojna celna w 1925 
r. wywołała upadek złotego polskiego 
wprowadzonego z tak nadzwyczajnemi 
ofiarami przez reformę Wł. Grabskie- 
go“. Sad taki przypisujący upadek wa 
luty wojnie celnej z tego powodu, że 
istniała przypadkowa (czyż)  zbież- 
ność momentu wybuchu wojny celnej 
i załamania się złotego* — pisze inż. 
R. (str. 101). Zachwianie się waluty 
według p. R. nastąpiło wskutek bierne 
go salda bilansu handlowego. Ach ten 
bierny biłans handlowy. Klasyków eko 
nomicznych zapomniano, nowych eko- 
nomistów nie nauczono się. 80 proc. 
państw europejskich ma bierny bilans 
handlowy a jednak waluty 
ich nie załamują się w 1927 r. Oprócz 
Polski, Niemcy, Austrja, Węgry, Dan- 
ja, Jugosławja i wiele innych miały 
bierne bilansy handlowe, a jednak wa 
luty ich nie załamały się. 

Polska tylko dwa razy miała czyn 
ny bilans handlowy 1923r. i w 1926 
r. w obu latach wyjątkowej konjuktu- 

„ry dla węgla górnosląskiego. Struktu 
ralnie wrazie pomyślnego rozwoju go- 
spodarczego Polska będzie miała przez 
długi czas bierne bilansy handlowe, a 
jednak waluta będzie się trzymać mo 
cno. W pierwszej połowie 1925 r. znaj 
dowala sie w stanie równowagi niesta- 
łej. 

Niezrównany budżet, brak potrze- 
bnych rezerw w Banku Polskim zała 
manie się waluty nastąpiło ze wzglę 
dów kredytowych. Bardzo trainie przy 
czyny tega zjawiska określił w Sejmie 
ówczesny premjer Wł. Grabski: „Niem 
cy finansują polski eksport do Nie 
miec i zaliczkują import, stąd wojna 
celna z Niemcami musiała wywołać 
spadek złotego”. Do tego dodać należy 
że główne depot waluty polskiej zagra 
nicą znajduje się w Niemczech. Gdy 
Londyn, New York i t.d. potrzebują 
waluty polskiej, zwracają się do Ber- 
lina. Na początku wojny celnej Niem- 
cy walutę zmagazynowaną dla handlu 
z Polską rzucili odrazu na rynek. Z 
drugiej sttony w Polsce, gdżie szuka- 
no nowych źródeł zaopatrzenia potrze 
bowano intensywniej dolara i funta, co 
podniosło u nach ich stosunek cen do 
złotego. Dziś dzięki pożyczce stabiłi 
zacyjnej, dzięki gwarancji jaką posiada 
Bank Polski od Banków Emisyjnych 
waluta nasza stoi mocno. 

Nie ulega watpliwości, że wojna 
celna z Niemcami obniża naszą kredy 
towość z zagranicą. Polski organizm 
gospodarczy okazał się bardziej żywot 
nym i wytrzymałym, zniósł i znosi oko 
liczności nieprzyjazne, wypływające z 
dzisiejszych traktatowo nieuregulowa” 
nych stosunków, noszących pierwiast- 
ki wojny celnej, chociaż względnie ła 
godnej. W ostatnich pięciu latach mo- 
żemy zanotować szereg pozycyj dodat 
nich w naszym rozwoju gospodarczym 
Błędnie je przypisywać wojnie celnej. 
Zaznaczyć tylko należy odmowę Nie- 
miec w braniu kontyngentu węgla i że 
laza po wygaśnięciu konwencji genew 
skiej odmowa Niemiec przyczynia się 
do zespalania gospodarczego Śląska z 
innemi prowincjami Polski. 

Nie zaostrzenie wojny celnej pol- 
sko - niemieckiej jak tego pragnie inż. 
Ringman, lecz jej zakończenie jest dziś 
zadaniem dobrze uświadamianem u 
nas przez przedstawicieli rządu. 

„Najtrudniejszy problem przedsta” 
wiają negocjacjė niemiecko - polskie, 
mimo natualnych  wlašciwošci | obu 
rynków, które poprostu domagają się 
harmonijnej współpracy”. 

Charakterystycznym wyrazem tego 
jest intensywny rozwój współpracy © 
bu rynków mimo trwania tak zw. „woj 
ny celnej“. 

Min. Kwiatkowski przyrównuje 
hande! za pierwsze półrocze 1926 roku 
za 100, wówczas pierwsze półrocze 
1927 r. wyrazi się 143, 1928 r. 154, 
trzeci kwartał 1928 r. 173. 

Książka inž. Ringmana to nie stu“ 
djum ekonomiczne, namiętność autora 
przeinacza mu świat stosunków gospo 
darczych. 

WŁ. Studnicki. 

INFORMACJE 
WOLNY WYWÓZ MAKUCH 

W tej sprawie pisze „Tygodnik 
Handlowy*: Wielokrotnie omawiana 
sprawa konieczności zniesienia ceł wy 
wozowych na makuchy została wresz- 
cie przez czynniki miarodajne  załat- 
wiona. Mianowicie Komitet Ekonomicz 
ny Ministrów uchwalł znieść cło wywo 
zowe na makuchy od 1 czerwca br. 

Jak wiemy cło powyższe, w wysa 
kości 10 zł od 100 kg. makuch, w 
zupełności uniemożliwiało wywóz ma- 
kuch zagranicę i rujnowało nasz prze” 
mysł olejarski, który wreszcie w gru- 
dniu zr. zmuszony był zawiesić swoją 
produkcję, stwarzając tem poważne 
trudności również dla przemysłu eko- 

w o > 

CHODZĘ PO MIEŚCIE,, 

SŁUSZNE UWAGI 
Znowu nie wychodząc na miasto, jestem 

w stanie zapełnić mą rubryczkę, bo pomaga 
mj w tem przygodny korespondent p. K. P. 

Jesteśmy Świadkami, pisze on, marnowa 
nia się poważnych sum pieniężnych. Powsta 
ja one wprawdzie z drobnych, groszowych 
kwot, niemniej łącznie stanowić muszą ty- 
siące, dziesiątki, a może nawet setki tysięcy”. 

„Mam na myśli walające się na każdym 
kroku, wypróżnione butełki po wyrobach 

  

   

monopolu spirytusowego. Nikt o nie dba, 
nikt się z ich wartością nie liczy”. 

Utario się, że skonsumowawszy Za-- 
ść butelki monopolowej, rzuca się ją 

  

h, w kąt spiżarni, lub; zgoła na śmiet 
nik, co jednak jest lepszem od wyrzucenia 
na dziedziniec, do ogrodu, czy też na pole, 
nie naraża bowiem nikogo na  okaleczenie 
nóg”. 

„Przed wojną butelki po spirytusie były 
szanowane. Monopol rosyjski płacił za nie, 
zgodnie z taksą widniejącą na etykietach, 
która była dość wysoka'. 

Nie ulega dwuch zdań, że stopniowo 
powstające, udoskonalenia w hutnictwie 
szklanem, obniżyły ceny jego wyrobów. 
Spadła też niewątpliwie cena butelek, które 
nasz, polski monopol płaci za nie. 

„Niemniej jasnem jest, że mają one, ja- 
jaś określoną, efektywną wartość, otóż wy- 
dawałoby się słuszńem zarządzenie władz 
monopolu spirytusowego, wprowadzających 
odpowiednią taksę za próżne butelki po wy 
robach monopolowych i polecające poszcze- 
gólnym fabrykom (porozrzucane są one po 
całej Polsce) skupowanie ich*. 

„Nie operuję cyframi, ale pozwolę sobie 
zwrócić uwagę, że tylko przy dziesięciogro- 
szowej stawce za butelkę półlitrową, 10 ty- 
sięcy zwróconych Monopolowi butelek, daje 
kwotę 1000 zł. zwracającym. Teraz pomyśl 
my: ile miljonów butelek wyrobów spirytu- 
sowych konsumuje Polska w ciągu roku!“ 

„Wynika z tego, iż zarządzenie Polskie- 
go Monopolu Spirytusowego odnośnie bute- 
lek, dałoby poważną rubrykę w oszczędności 
społecznej, a myślę, że odpowiednio skalku 
lowana cena wykupu dałaby też i Monopolo 
wi pewne zyski”, 

„Oczywiście, tam, gdzie jeden korzysta, 
drugi tracić musi. Zdaję sobie sprawę z te= 
go, że poruszając niniejszą sprawę, biję w 
interesy hut szklanych, dostarczających bu- 
telki. Na to jednak niema rady. Jeśli się zwa 
ży, że wykupowanie butelek przez Monopol 
dałoby w efekcie znaczne oczyszczenie ze 
szkliwa, ulic, dziedzińców i ogrodów naszych 
miast, że zmniejszyłoby ilość  okaleczenia 
nóg, która u dziatwy latem jest zastraszająca 
i często wywołuje powstawanie ran i wrzo- 
dów, że, wreszcie byłoby tym praktycznym 
przejawem oszczędności, tak bardzo ostatnio 
propagowanej w społeczeństwie, daje to mo- 
ralne prawo do zapomnienia o interesach kil 
ku czy też kilkunastu fabryk". 

Słusznie? Mik. 

   

  

— Grypę, kaszel bronchit uleczysz sy- 
stematycznem ' piciem szczawnickich w 
kruszcowych „Stefana“ i „Jozefiny“. Choro- 
by żołądka i przemiany materji usunie Ci 
szczawnicka „Magdalena“ i „Wanda“. Do 
nabycia w aptekach ; składach aptecznych.. 

Z SĄDÓW 

Jak tam było? 

Leopold Chromy był administratorem 
folwarków Lipniszki Sapieżyń pow. lidzkie- 
go należących do pań L. Houwaldowej i A. 
Romaszkowej. Chromy posiadał generalną 
plenipotencję, na mocy której” miał prawo 
dokonywania wszelkich tranzakcyj, podpisy= 
wania umów i t. p. 

W końcu roku, kiedy plenipotent zło- 

  

żył swoim mocodawczyniom sprawozdanie - 
kasowe ujawniło się, jak twierdziły pp. 
Houwaldowa i Romaszkowa, pewne niedo- 
kładności. Zabrakło sumy 9000 zł. pobra* 
nej na opłacenie podatków, a nie wpłaco- 
nej, dzierżawca młyna zobowiązany umową 
do przeprowadzenia remontu został zwol- 
niony od tego obowiązku za pewną opłatą, 

Z na korzyść właścicielek młyna 
p. 
Sprawa skierowana została do proku- 

ratora, który zakwalifikował ją do Sądu. 
Sąd Okręgowy po zaznajomieniu się z 

materjałem sprawy, uznał Chromego win- 
nym popełnienia inkryminowanych mu na* 
dużyć i skazał za nie na karę więzienia 
zamieniającego dom poprawy narok i sześć 
miesięcy. Kara ta złagodzona została na 
mocy amnestji do roku. 

Skazany odniósł się do Sądu Apelacyj- 
nego, który nie znalazł podstaw do skaza- 
nia Chromego i zwolnił go całkowicie od 
winy i kary. 

Zaznaczyć należy, że rehabilitowany 
zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego miał 
zapłacić paniom Honwaldowej i Romaszko: 
wej sumę 10.000 zł. (y) 

Sesja wyjazdowa Sądu Apelacyj- 
nego. 

„ Sesja wyjaz4owa Sądu Apelacyjnego w 
Wilnie odbędzie się w Brześciu n|B. Sąd w 
składzie sędziów: wiceprezesa Sądu Apela- 
cyjnego Dmochowskiego, Jundziłła oraz 
jednego z miejscowych sędziów obradować 
będzie w okresie od 13—19 bm. Na wo- 
kandzie znajduje się 54 sprawy karne. 
Oskarżać będzie podprokurator Komar. (y) 

OFIARY. 
W rocznicę Aż š, p. dr. Ptaszynskie | 

go na remont sal Domu Dzieciątka Jezus 
składa w. P., zł. 5. 

TE WERE ORKA ODZROĄ T 

nomicznego (wytwórnie lakierów i po- 
kostów . : 

Dotychczasowe nawoływania sfer 
gospodarczych nie odnosiły skutku. 

Dopiero ciężkie przesilenie, jakie 
dotknęło przemysł olejarski na Wileń 
szczyžnie otworzyło oczy czynników 
miarodajnych na konieczność spełnie- 
nia postulatów tej gałęzi przemysłu i 
handlu. 

W obecnej chwili — dla wprowa- 
dzenia w życie uchwały Komitetu E- 
konomicznego Ministrów, potrzebne 
jest rozporządzenie wykonawcze  mi- 
nistrów IPrzemysłu i Handlu, Rolnictwa 
oraz Skarbu. 

Wyłoniona na zebraniu W dniu 27 
bm. w Ministerstwie Przemysłu i Han 
dlu specjalna komisja, złożona z przed 
stawicieli rolnictwa i przemysłu olejar 
skiego pod przewodnictwem prof. Trep 
ki, dyrektora związku Przemysłu Che 
micznego — ma opracować całość 
wniosku regulujących spraw, unormo- 
wania produkcji i zbyt u makuch. 

Sfery gospodarcze oczekują z nie- 
cierpliwością wyników pracy komisji 
oraz rozporządzeń wykonawczych Mi- 
nisterstwi o zniesienie cła wywozowe 

E ias rai as 

      

właściciel majątku Nowy Dwór ziemi Wileńskiej, po krótkich i ciężkich 
cierpieniach opatrzony Św. Sakramentami zasnął w Panu dnia 5 lutego 

1930 r. w Poznaniu. 
Pogrzeb odbędzie się 11 lutego w Warszawie na Powązkach. 

O czem-zawiadamiają pogrążeni w głębokim żalu 

Górka, siosfry, hracla, brafowa i siostrzenica. 

  

* A dy 

Władysław Konarzewski 
ziemianin powiatu Mołodeczańskiego zmarł nagle dnia 7 lutego 1930 r. 
w wieku lat 51. Pogrzeb odbył się dnia 10 lutego r. b. na cmentarzu 

parafjalnym w Gródku. н 

O czem zawiadamiają pogrąženi w głębokim smutku 

ona, córka, zięć I wnuk. 

|
 

$ P. 

Władysław Konarzewski 
Ziemianin, Członek Zarządu Związku Ziemian pew. Mołodeczańskiego, 
zmerł 7 lutego 1930 roku w majątku Anulin. Pogrzeb odbył się dnia 10 

lutego na cmentarzu parafjalnym w Gródku koło Mołodeczna. 
O tej bolesnej stracie zawiadamia 

Związek Ziemian Powiatu Mołodeczańskiego. 

- ъ 

s Te. 3 

Michał Buttowt Andrzeykowicz 
Obywatel ziemski z Grodzieńskiego, opatrzony Św. Sakramentami po 
długich cierpieniach zmarł w Warszawie dnia 31 stycznia 1930 r. w wieku 
lat 82. W dniu 4 lutego nastąpiło zlożenie zwłok tymczasowo w kata- 

kumbach na cmentarzu Powązkowskim. 

O czem zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku 

ona, córka, zięć, wnuki i rodzina. 

|
 

Rozprucie kasy ogniotrwałej w biurze Sejmiku 
powiafowego 

W nocy z seboty na niedzielę nieznani narazie sprawcy dokonali zama- 
chu na kasę sejmiku powiatu wileńsko - trockiego, 
przy ulicy Wileńskiej 12. 

biura którego mieszczą się 

Łupem włamywaczy padła stosunkowo nieduża kwota w gotówce i pa- 
pierach wartościowych bowiem jak to już zostało oddawna przyjęte większe 
wpływy nie są trzymane we własnej kasie iecz natychmiast 
do banku. 

są przekazywane 

Taksamo i tym razem gdy sejmik otrzymał przed kilku dniami około 20 
tysięcy złotych ulokował je 
złotych na bieżące wydatki. 

w banku pozostawiając u siebie jedynie 5 tysięcy 

W ubiegłą sobotę przed zakończeniem urzędowania z zatrzymanych w ka- 
sie 5 tysięcy złotych wpłacono do banku dalsze 3 tysi 
poniedziałek wypłaty zostało w kasie zaledwie 1900 7 

tak že na potrzebne na 
łotych. Ponadto w ka- 

sie znajdowało się na przechowaniu 75 sztuk akcyj Banku Polskiego wartości 
około 12 tysięcy złotych. 

Po zakończeniu urzędowania biura sejmiku ' zamknięto i klucze oddano 
woźnemu zamieszkującemu w tym samym domu, 

Dopiero w niedzielę rano gdy woźny wszedł do biura zauważył nieład w 
pokoju gdzie mieści się kancelarja i kupę gruzu z wybitej w suficie dziury z 
którego w dodatku zwisał ciężki sznur. Na wszczęty alarm ną miejsce przyby: 
ły władze śledcze które widząc że gospodarowali tu włąmywacze z zachowa 
niem jakmajdalej idących środków ostrożności przystąpili do oględzin całego 
lokalu. 

W pokoju sąsiednim znaleziono otwartą rakiem k: otrwał: 
ałosowej tai gotżuki i papierów. is o РРя НОа sa 

brak 
Włamywacze dostawszy się do pokoju gdzie stała kasa rozpruli ją od tyłu 

w miejscu gdzie ściany nie były zbyt grube, łatwiej poddawały się „operacji“. 
© dokonaniu rabunku kasiarze przeczekali do otwarcia bramy i przez 

kuchnię dostali się na podwórku i przez nikogo niezauważeni najspokojziej 
wyszli na ulicę, 

Z ogólnych oględzin lokalu wynika, że kasiarze po ułożeniu planu ra- 
bunku już z wieczora dostali się na Strych nad biurem sejmiku i dopiero około 
północy przystąpili do wybijania dziury posługując się utartym zwyczajem 
rasolem który padający gruz zatrzymuje i pozwala na wykonanie „roboty* 
szelestu* 

bez 
Władze śledcze prowadzące w tej sprawie dochodzenie poczyniły po- 

trzebne zabezpieczenia daktyloskopijne. 
Poczyniono również kroki u władz policyjnych stolicy dla uzyskania 

informacyj czy który z tamtejszych kasiarzy nie wyjeżdzał na występy na pro- 
wincję, (c) 

Duży pożar w majątku Zameczek 
W niedzielę w południe, w pobliskim majątku Zameczek nal m do rodzin 

Pimonowych wybuchł pożar, który mimo -energicznej akcji ratowniczej zniszczył a 
szczętnie część zabudowań wraz z tegorocznemi zbiorami. 

Ogólne straty są bardzo znaczne, 
złotych, bowiem w stodole znajdowało 
na zbyt. 

Poszkodowany oblicza, że sięgają 300 tysięcy 
się zboże w większej ilości przeznaczone 

„Stodoła i inne budynki były ubezpieczone, natomiast zboża nie były objęte ase- 
kuracją. W chwili, gdy pożar wybuchł zaalarmowano wileńską straż ogniową, która 
natychmiast udała się na miejsce wraz z całym taborem. 

W chwili rozpoczęcia akcji ratowniczej o uratowaniu stodoły nie mogło być mo j 
wy tak, że strąż ogniowa cały swój wysiłek skierowała na zabezpieczenie budówii są- $ 
siadujących z płonącym budynkiem i na niedopuszczenie rozszerzania się ognia. 

Ogień udało się ostatecznie ugasić dopiero wieczorem. Co było powodem poża- 
ru, narazie niewiadomo, bowiem przybyłe na miejsce pożaru władze policyjne prowa- 

jejsce pod- dzą śledztwo, które jak dowiadujemy się, nie wyklucza, że miało tu 
palenie: c) 4 

„Marsz glodnych na Wilno“ nie može dojšė do skufku 
Po kompietnem skompromitowaniu się na tut. gruncie komunizujących 

Greckiego i Dworczanina, którzy w dniach 22i 23 stycznia rb. usiłując wywołać za- 
mieszania w mieście, musieli salwować się ucieczką przed wzburzonym tłumem. Ostat- 
nio na widownię wysunął towarzysz partyjny obitych posłów „znawca* tutejszych 
stosunków poseł Gawryluk, którego pierwsze kroki już wskazują, że spotka go los 
poprzedników. 

Gawryluk zgodnie z pewziętemi uchwałami Kominternu usiłuje zorganizować 
* mz wśród bezrobotnych jako 

Ostatnio Gawryluk spowodował, żę w kilku punktach miasta szczególnie na 

„marsz głodnych na Wilno" i w tym celu wszczął 
najbardziej podataych do wszelkiego rodzaju wysti 

przedmieściach gromadzili się jego zausznicy nawołując do demonstracyj.ż 
„ Naturalnie wszystkie te wysiłki spełzły na niczem, bowiem chętnych do manife- 

stacyj nie znalazło się, zaś agitatorzy na widok pierwszego policjanta uciekali ile sił w 

Wobec niemożności zorganizowania zebrań pod gołem niebem Gawryluk zwołał 
w ub. sobotę wiec bezrobotnych robotników budowlanych do sali przy ulicy Nowo” 
grodzkiej 8. 

  

ów 

    

Do zebranych przemawiał Gawryluk, lecz dokończyć mu nie dano, bowiem po- 4 
wstała nieopisana wrzawa i omal nie doszło do bójki. 

Kres temu 
usunęła. 

porta policja, która przybyła w sam czas i zebranych z lokalu 
c   *
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Nadużycia w firmie „Tektura” 
Aresztowano niesumiennego buchaltera 

Niemałą sensację wywołała wczoraj w Wilnie wiadomość o ujawnieniu poważ- 
nych, bo sięgających wysokości 45 tys. złotych nadużyć w firmie „Tektura* mieszczą- 
cej się w Wilnie przy ul Wileńskiej róg Poznańskiej., Sprawcą tych nadużyć okazał 
się buchalter tej firmy, pracujący w niej od dłuższego czasu Aleksy Focht. 

Od dłuższego czasu popełniał on pewne „nieformalności*, a ostatnio korzysta” 
jąc z tego, że dyrektorzy firmy zmuszeni byli wyjechać na zjazd do Warszawy, sumę 
objętą temi „nieformalnościami* powiększył o kilkanaście tysięcy. 

Szczegóły sprawy trzymane są w tajemnicy i dochodzenie prowadzi 
ręcznie prokurator jednego z rewirów. 

Po wyjaśnieniu sytuacji Focht został 
towany. 

własno= 

naskutek polecenia prokuratora, aresz= 

Niewątpliwie w jutrzejszym numerze będziemy mogli podać szczegóły tej, nie- 
wątpliwie żywo ogół wileński pra 

     

w Wilnie głośną. (G 

PAK NIO KASZA JAZ 

WTOREK 
1] Dziś Wschód sł. g.7 m 1 
NMP. z L. Zachód sł. g. 16 m. 40 

Jutro * 
Eulalji 

trzeżenia Zakładu Meteorológji 
w U. S. B. w Wilnie 

z dnia 10 —1l 1930 r. 

Ciśnienie 
ZI 212 

Temperatura 
średnia ) > 

- Temperatura najwyższa: — 4°С. 

Temperatura najnižsza: —159C. 

Opad w milimetrach: 1 - 

Wiatr 
Staw) Północny 

Tendencja barómetryczna: wzrost następnie 

spadek i 

Uwagi: rano pogodnie po południu po- 
chmurno 
— 

KOšCIELNA 

— (k) Nabożeństwo pontyfikalne. Dnia 

12 lutego przypada rocznica koronacji о 

са świętego Piusa XI, z tej racji w Bazylice 

metropolitalnej odprawione będzie  uroczy- 

ste nabożeństwo 0 godz. 9.30, przez JE 

arcybiskupa, metropolitę wileńskiego. Po na 

bożeństwie we wszystkich kościołach  od- 

śpiewane będzie dziękczynne , „Te Deum“. 

MIEJSKA 

— (0) Posiedzenie Rady miejskiej. Jak 
się dowiadujemy, najbliższe posiedzenie Ra- 
dy miejskiej odbędzie się w poniedziałek 
dnia 17 lutego. > 

— (a) Miejsca postoju wozów ciężaro- 
wycĄ. Do wiadomości osób wynajmujących 
wozy ciężarowe podajemy, że władze admi- 
nistracyjne ustaliły punkty, gdzie wozy te 
winny mieć stały postój. Postoje zostały 
wyznaczone: na placyku na ul. Wingry, na 
rynku Stefańskim i na ulicy Słowackiego 
koło składów Polskiego Lloydu. 

Zatrzy mywanie się wozów w 
miejscach jest qiedozwolone. 

(a) Handel okrężny. Wobec coraz 
bardziej rozwijającego się handlu domokręż 
nego i drobnych usług, jak$drutowanie na- 
czyń, ostrzenie noży i t. d. policja otrzy- 
mała z Magistratu powiadomienie, że osoby 
trudniące się tym handlem i wyżej wymie- 
nionemi usługami, winne posiadać zezwole- 
nie odnośne władzy przemysłowej Magistra 
tu W razie stwierdzenia nieposiadania po- 
trzebnego zezwolenia na winnych należy 
sporządzać protokuły. 

— (a) Godziny hendiu uwidocznione w 
koncesji W roku bieżącym wszystkie zakia 
dy gospodarskie i szynkarskie otrzymały za- 
świadczenia koncesyjne uprawniające do 
prowadzenia tych zakładów z jednoczesnem 
zaznaczeniem godzin handlu. W ten sposób 
została uregulowana sprawa kiedy i w ja- 

kich A handel w szynkarniach może 
się odbywać. 

SĄDOWA 
— (a) Rewiry śledcze i podprokurator- 

skie. Władze sądowe zmniejszyły liczbę sę 
dziów śledczych na teren Wilna do liczby 
3 i teren ich działania pokryły z rewirami 
podprokuratorskiemi, których również jest 3 

W ten sposób 1 rewir (podprok. i sę- 
dziów śledcz.), obejmuje teren 1 į 5 komisa- 
rjatów p. p. 2 rewir — 2 i 3 komis. p. p., 3 
rewir — 4 i 6 kom p. p. Ponad to ustano- 
wiony 4 rewir dla spraw rekwizycji. 

(a) Zmiana okręgów Sądów Grodz- 
kich. Dowiadujemy się że utworzoną w ro- 
ku 1929 gminę wiejską Hołubowicze zdecy- 
dowano włączyć do okręgu Sądu Grodzkie- 
go w Głębokiem, 

Natomiast gminę Prozorocką wyłączo- 
no z pod kompetencji Sądu Grodzkiego w 
Dokszycach i włączono do okręgu Sądu 

innych 

- Grodzkiego w Głębokiem, 

г WOJSKOWA. 
(o) Dodatkowa komisja poborowa. 

Dnia 12 lutego, w lokalu przy ul. Bazyljań- 
skiej 2, odbędzie się dodatkowa komisja po- 
borowa dla mężczyzn, zamieszkałych na te- 
renie m. Wilna. Na komisję tę winni stawić 
się wszyscy ci poborowi, którzy dotychiczas 
z jakichkolwiek powodów nie stawili się do 
przeglądu. 1 

‚ ‘— (0) Wcielenie do szeregów rocznika 
1908. W tych dniach rozpoczęło się rozsy- 
łanie kart wcielenia poborowych . rocznika 
1908, którzy podczas ostatniego poboru 
uznani zostali za zdolnych do czynnej służ= 

- by wojskowej. 
‚° Narazie karty rozsyłane są osobom, 

zaliczonym do służby w artylerji i w woj- 
skach technicznych. Wcielenie tych osób 

pomiędzy 15 a 20 bież. miesiąca, 
najbliższym czasie zacznie się roz- 

syłanie kart powołania osobom, przydzielo- 
nym do piechoty. Wcielenie tych osób na- 
stąpi prawdopodobnie pomiędzy 2 a 7 
marca. 

SZKOLNA. 

R © Zjazd inspektorów szkolnych 
okręgu ńskiego. niedzielę rozpoczął 
się w gmachu Kuratorjum okręgu szkolnego 
trzydniowy zjazd inspektorów šzkolnych  Z 
okręgu szkolnego wileńskiego. Zjazd otwo- 
rzył kurator okręgu szkolnego p. Stefan Po- 
gorzelski, Tematem obrad zjazdu są aktual- 
ne zagadnienia pedagogiczne i administra- 
cyjne. 

— — — Kursy przygotowawcze. O.O. Jezuici 
(Wielka 58) otwierają 15 lutego b. r. pry- 
watne kursy przygotowawcze do egzaminu 
wstępnego do klasy I EAS dla ucz- 
niów uczących się prywatnie. Zgłoszenią 

' przyjmuje Zarząd Kolegium do dnia 13 lute- 
go od godz. 10—13. * 

gzaminy dla eksternów z kursu 
gimnazjalnych rozpoczną się w 

gimnazjum im. kr. Zygmunta w Wilnie w 
dniu 21 lutego 1930 r. Podania należy skła- 
dać w kancelarji gimnazjum (M. Pohulanka 

1) do dnia 19 lutego r. b. w goszinach urzę 
dowych. ‚ 

Do podania należy załączyć: 1) metry- 
kę urodzenia, 2) świadectwo szkolne, 3) 
Świadectwo moralności, 4) życiorys, 5) 2 

toto; ad, 6) taksę egzaminacyjną w kwo- 
cie 30 zł. 

   

| Wydawca St. Mackiewicz. Redaktor napuw 

sprawy, zwłaszcza, że sprawa jest już 

  

ONIKA 
AKADEMICKĄ 

— Szopka akademicka. Dziś, we wto- 
rek 11 lutego przedstawienia „Szopki Aka« 
demickiej“ z powodu walnego zebrania 
Bratniej Pomocy P, M. A. U. S. B. nie bę- 
dzie. Jutro i pojutrze przedstawienie normal 
nie o godz. 8 min. 15 wieczorem. Z powodu 
wielkiego powodzenia, jjakiem cieszy się 
„Szopka“ i zbyt wielkiej frekwencji na 
przedstawieniach niedzielnych, publiczność 
proszona jest o przychodzenie na przedsta- 
wienia w dnj powszednie. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Posiedzenie Wil. T-wa Lekarskiego. 

We środę dnia 12 b. m. w lokalu Wileńskie 
go Towarzystwa Lekarskiego, Zamkowa 24 
odbędzie się o godz. 20.15 po posiedzeniu 
administracyjnem Towarzystwa, posiedzenie 
naukowe z następującym porządkiem dzien= 
nym: 

‚ s- 1) odczytanie protokułu z poprzed- 
niego posiedzenia, 2) pokazy chorych, 3) 
doc. dr. Abramowicz: O uszkodzeniach oka 
niektóremi środkami kosmetycznemi używa« 
nemi do barwienia włosów. 

— 91 Środa Literacka odbędzie się w 
siedzibie Związku Literatów przy ul. Ostro- 
bramskiej 9, dnia 12 lutego o godz. 8 wiecz. 
Wypelni ją pogadanka dr. Stanisława  Lo- 
rentza, konserwatora zabytków sztuki, © 
stanie j konserwacji zamków w wojewódz- 
twach  wileńskiem i nowogródzkiem, ze 
szczególnem uwzględnieniem Trok.  Prele- 
gent uzupełni swoje wywody pokazem mam 

terjału ER. Po pogadance dysku- 
sja, w której dr. Lorentz odpowiadać  bę- 
dzie na zapytania. 

Wstęp dla członków, sympatyków oraz 
wprowadzonych gości. 

— (k) ŹŻebranie organizacyj katolickich. 
Konferencja Pań Miłosierdzia VI będzie mia 
ła zebranie 13 lutego o godz. 5 p.p, w sali 
Ligi Parafjalnej. 

RÓŻNE 
— (a) Przeniesienie posterunku pok 

nego. Stała wartownia policyjna w Kuprja- 
niszkach została przeniesiona do wsi Równe 
Pole do domu Nr. 11, 

— (a) Obchody policyjne па nartach. 
Władze policyjne wydały zarządzenie, by 
policja na powiatach podczas obchodów, 
powierzonych terenów, jaknajczęściej posłu- 
giwała się nartami, a to w celu jaknajbar- 
dziej szybkiego przenoszenia się z miejsca 
na miejsce, tak niezbędnego podczas wy- 
padków. 

[- (o) Ku uwadze płatników podatków 
bezpośrednich. Władze skarbowe przypomi 
nają płatnikom podatków bezpośrednich, że 
w lutym b. r. płatne są następujące po- 
dątki: 

1) w ciągu lutego — państwowy = 
datek cd nieruchomości miejskich i niektó 
rych wiejskich za kwartał IV 1929 r., tu- 
dzież podatek od lokali za I kwartał 1930 r. 

2) do 15 lutego — zaliczka miesięczna 
na poczet państwowego podatku przemysło 
wego od obrotu, osiągnictego w styczniu 
r. b. przez przedsiębiorstwa handlowe I i II 
«ategorji i przemysłowe | — V kategorįi, 
prowadzące prawidłowo księgi handlowe, 
oraz przedsiębiorstwa sprawozdawcze, 

3) podatek dochodowy о@й uposażeń 
służbowych, emerytuy i wynagrodzeń za па- 
jemną pracę — w ciągu 7 dni po dokonaniu 
potrącenia. 

Nadto płatne są zaległości odroczone i 
rozłożone na raty z terminem płatności w 
lutym, tudzież podatki, na które płatnicy 
otrzymali nakazy płatnicze również z termi- 
nem płatności w tym miesiącu. 

TEATR I MUZYKA. 
— Teatr Miejski na Pohulance. Od sze 

regu lat Wilno nie miało tak pięknego, ba- 
jecznie kolorowego o głębokiej nucie patrjo= 
tycznej a zarazem tryskającego iście pol- 
skim humorem widowiska, jakiem jest „Kra 
kowiacy i górale* w zupełnie nowem огу- 
ginalnem opracowaniu Zygmunta Nowakow 
skiego. To/też spodziewać się należy iż nie 
zabraknie nikogo, któryby nie był na tem 
znakomitem widowisku. Jutro „Krakowiacy 
i górale”, po cenach normalnych. 

Teatr Miejski w Lutni. Niezmiernie 
interesująca, traktująca najbardziej aktualne 
problemy życiowe w, sposób swoisty sztuka 
węgierska Lakatosa „Mężczyzna i kobieta 
grana będzie dziś i jutro z udziałem wybit= 
nej artystki Marji Makarczykówny w oto- 
czeniu wybitniejszych sił zespołu, Režysėrję 
sztuki prowadzi Ryszard Wasilewski. ы 

— „Krėlewicz Rak“. Efektowna baśń 
ludowa Wandy  Stanistawskiej „Królewicz 
Rak“ ukaže się po raz ostatni w sezonie W 
sobotę o godz. 3 m. 30 p. p. po cenach zni- 
żonych. Będzie to nieodwołalnie ostatnie 
przedstawienie tej malowniczej baśni. Bilety 
są do nabycia w kasie zamawiań. 

— Widowiska popołudniowe, W obu 
teatrach miejskich odbędą się w nadchodzą 
są niedzielę widowiska popołudniowe po ce- 
nach zniżonych. W teatrze na  Pohulance 
„Turandot* Gozziego, w teatrze Lutnia sa= 
tyryczna komedja Pagnola „Pan Topaz*. 

Poranek-koncert. Popis uczniów i 
uczenic klasy śpiewu prof. Jadwigi Krużan= 
ki odbędzie się w teatrze Lutnia w niedzielę 
nadchodzącą 16 b. m. o godz. 12 w polud- 
nie. W programie arje, peśni, duety i ze- 
społy, Ceny miejsc od 40 groszy. 

Dzisiejszy występ fenomenalnego 
skrzypka. Dziś, we wtorek 11 b. m. w tea- 
trze miejskim na Pohulance na koncercie 
Wil. Tow. Filharmonicznego wystąpi jedy- 
ny raz fenomenalny Ada węgierski 
Laszló Szentygyórgyj. Młodociany wirtuoz 
zyskał sobie wstępnym bojem na estradach 
europejskich opinję najświetniejszego skrzy 
pka współczesnego. Początek o godz. 8 
wiecz. Bilety zawczasu do nabycia w kasie 
zamawiań w teatrze Lutnia od 11 do 9 w. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Heljos — Ulica potępionych dusz. 
Holywood = Powiai młody człowiek 
Słońce — Niewolnica księcia Borysa. 
Lux — ij okręt. 
Światowid — Marynarz słodkich wód. 
Wanda — Nocna taksówka. 
Picadiliy — Miłość Beduina. 
Miejskie — Bohaterskie serce. 
Ognisko — Ojcze! 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— (c) Pas transmisyjny porwał robot- 

nicę. Wczoraj w dzień, w fabryce waty 
rzy ul. Legjonowej 170 jedna z robotnic 
tanisława omejko zbytnio zbliżyła się do 

iedzieny Wkałd Wcydyłto. 

8 « 

będącej w ruchu maszyny, co spowodowało 
że została porwana przez pas transmisyjny 
i po kilkakrotnem przekręceniu rzuconą na 
podłogę. Rom. uległa złamaniu przedramie- 
nia i uszkodzeniu głowy, W stanie ciężkim 
ulokowano ją w szpitalu św. Jakóba. 

— (c) Rozwiązany wiec. W ubiegłą so 
botę do sali przy ul. Nowogródzkiej 8, miej 
scowy związek robotników żydowskich 
„Bund“ zwolal wiec. Ze względu na chara- 
kter przemówień, obecny na wiecu przed- 
stawiciel starostwa grodzkiego zgromadze- 
nie rozwiązał zaś obecnych policja usunęła. 

— (c) Nagłe zgony. W łaźni Bunimowi 
cza przy ul. Zawalnej 21 zmarł nagle na 
anewryzm serca Wincenty Grydziuszko, za- 
mieszkały przy ul. Ponarskiej 43. 

Również zmarła nagle 24-letnia Helena 
Janowiczówna (Połocka 12) chora od dłuż- 
szego czasu na nerki. 

— (c) Zaginął chłopak, Przed dwoma 
dniami wyszedł z domu do szkoły 16-letni 
Erwin Szabowski, zamieszkały przy rodzi- 
cach (Jasna 22) który dotychczas niepowró 
cit. Ojciec zaginionego powiadomił o tem 
policję. z prośbą o poszukiwania, 

c) Fatalny upadek. Rachela Grunt- 
mejer zamieszkała przy ul. Kalwaryjskiei 49 
wychodząc na podwórko poślizgnęła się i 
upadła doznając złamania dwuch żeber. Po 
udzieleniu pierwszej pomocy Gruntmejer od 
wieziono do szpitala żydowskiego. 

— (c) ld-letnia dziewczynka spowodo 
wała pożar. We wsi Mizery, gminy Brasław 
skiej w zabudowaniach józefa Kaptura pow 
stał pożar, który zniszczył dom mieszkalny 
wartości 1100 zł. 

Wyjaśnionem zostało, że pożar powstał 
od pieca. Siostra Kaptura 14-letnia Aleksan 
dra, roznieciwszy ogień udała się do Sąsia- 
dów na pogawędkę. W tym czasie ogień 
wypadł na podłogę, co spowodowało zaję- 
cie się RE następnie całego domu. 

— (c) Wypadek podczas saneczkowa- 
nia. W ubiegłą niedzielę na torze saneczkow 
wym na Górze Trzech Krzyży miał miejsce 
nieszczęśliwy wypadek. 

Jeden z saneczkujących się 40-letni 
urzędnik Władysław Tomaszewski (Zyg- 
muntowska 20) podczas zjeżdżania z góry 
wypadł z sanek uderzając silnie głowa 0 
lód. Poszwankowanego musiano ulokować 
w szpitalu św, Jakóba. 

Przed trzema dniami pisaliśmy, że tor 
na Górze Trzech Krzyży posiada tak nie- 
bezpieczne zakręty, że o wypadek bardzo 
łatwo. Że uwagi te były słuszne dowodzi 
powyższy wypadek. Również podczas saa 
neczkowania na ul. Sołtaniskiej ulegli wy= 
padkom Anna Duko (Rysia 9) lat 22, któw 
rą ulokowano w szpitalu św. Jakóba i Janis 
na Zarembo (Wierzbowa 17) lat 16 której 
Pogotowie opatrzyło głowę. Ponad to na ul. 
Tyzenhauzowskiej podczas zjeżdżania z gó- 
ry wpadł pod wóz Makar Bukin Tyzenhau 
zowska 22). 
  

RADJO 
Wtorek, dnia 11 lutego 1930 r. 

11,55—12,05: Sygnał czasu z Warsza- 
wy. 12,05—13,10: Muzyka popularna w wyk. 
o:k. Polskiego Radja. 1) Waldteufel—walc 
„Łyźwiarze*. 2) Rossini—uwert. do op. „Cy- 
rulik Sewilski* 3) Rubinstein—„Noc". 4) 
Brahma—taniec węgierski. 5) Schiman— 
wiązanka melodyj rosyjskich. 6) Muzyka 
taneczna. 13,10—13,20: Przerwa. 16,10— 
16,15: Program dzienny. 16,15- 17,00: Mu- 
zyka z płyt gramofon. 1) Auber—uw. „Fra 
Diavole*. 2) Luigini—balet egipski. 3) De- 
libez—arja z op. „Lacme*: 4) Donizzatti — 
arja z op. „Lucja z Lamermoru*. 5) De 
Falla—Andalusa. p17,00—17,15: Komunikat 
Organizacyj Społecznych. 17,16—17,40: Au- 
dycja dla dzieci: „Mała skrzyneczka* odp. 
na listy dzieci wygł. Ciocia Hala. 17,45— 
1845: Koncert z Warszawy. 18,45—10,05: 
„Polska ną morzu*—odczyt wygł. Wiktor 
Piotrowicz. 19,05— 19,20: 27 lekcja jezyka 
niemieckiego wygł. dr. WŁ Jacobi. 19,20 — 
23,00: Transm. z Katowic „Luiza“ opera G 
Champentier, oraz komunikatów z Warsza- 
wy. 

GIEŁDA WILENSKA 
dnia 10 Intego 1930 r. 

Banknoty. 
Franki francuskie 35.00 

Czeki i wpłaty. 
Londyn 43,30 

Listy zastawne. 
4i pół proc. Wil. Banku Ziemsk. 

100 ZŁ. — 51,20 
8 proc. Tow. Kredyt.m. Wilna 100 zł. — 67 

Akcje. 
Wileński Bank Ziemski ZŁ. —160 

GIEŁDA WARSZAWSKĄ 
8 lutego 1930 r. 

Dewizy I waluty: 

3 Tranz, Sprz. Kupno 
Dolary 8,86, 8,88, 8,84, 
Belgja 124,28, 124,58, 123,93 
Kopenhaga 238,43, 239,03, 237,83 
Budapeszt 5,31 5.33 5,29 
Holandja 357,90 35880 857,00 
Londyn 43,38, 43,49, 43,215 
Nowy York 8,90, 8,92, 8,88 
Wypłaty telegr. 8,918, 8,938, 8,808, 
Oslo 238,08 238,68 237,48 
Paryż 34,97, 35,06, 34,88, 
Praga 26,38. 26,44, 26,32, 

Szwajcarja 192,17, 17261, 171,75 
Bukareszt 5,3125 5,3137 5,3119 
Stokholma 239,25, 239,85 238,65 
Wiedeń 12549 12580, 125,18 
Węgry 155,57 155,74 155,17 

46,69 46,81 46.57 
Talia 237,60 23810 237,00 
Gdańsk 173,78, 
Marka niemiecka 213,07, 

Pupiery procentowe 
Pożyczka inwestycyjna 123.75, Prem- 

jowa dolarowa 78.25 5 proc. konwersyjna 
51,— 6 proc.dolarowa 79,25 10 proc. kole- 
jos 102,50, 5 proc. kolejowa 45,00. 8 proc. 

Z. B. Gosp Kraj. i Banku Roln., obli- 
gacje B. Gosp Kraj. 94. Te same 7 proc. 

83, 4 i pół proc. L. Z. ziemskie 53,00 
8 proc. warszawskie 71,75.5 proc. warszaw- 
skie 54.— 8 proc. Łodzi 66:30. 10 proc. 
Siedlec 7250 8 proc. obligacje P. B 
Komunalnego 93, Pt 18.25 10proc. 
Radomia 75. 8 proc. zie le 71.00. 4,5 proc 
ziemskie 52.— 6 proc. poż._„konw. Warsz. 
52,15 4 i pół proc. warsz. 5! "0 Kalisz 64.00 
8 proc. T. K. Przem. Poiskiego 80,50 
8 proc. Piotrkowa 61.00 8 proc. Częstocho- 
wy 63.75, 8 proc. Lublina 6,25. 

Akcje. 
Bank Polski —-,— 184,25 Powszechr 

Kredyt 110. Związek Spółek Zarobkowy”! 
78.50 Puls 47.50. Elektrownia w Dąbrowie 
60. Cukier 29.00 Cegielski 42—. Mo* 
drzejów 13.50 Norblin 81, Ostrowiec  61.— 
Starachowice 21:75 Zieleniewski 60, 
—80, Parowozy 20. Węgiel 53,25  Paro- 
wozy 20, —. Borkowski 7.00 Spiesz 100. 
Lilpop 26,00 B. Zachodni 79.25 Kijewski 60, 
Klucze 8.50 IU em. 73,50. Siła i Światło 
98.Firley 38 00 BankDysk. 124,75Nobel 12,00 
Rudzki 28,50 Haberbusch 106,— Baak Hand- 
lowy—117, Wysoka 145 Majewski 60, Łazy 
4,25. Gdański Monopol Tyt. 277.60. 

0 M O 

  

Od dnia 8 do 12 lutego 1930 roku włącznie będzie wyświetlany kilm: 

Rino Miejskie 
SALA MIĘJSKA 

ui. Qstrobramska 5, francuskiego skautingu. Aaktów 10. Obraz uznany 

„Bohaferskie serca 
Wielki dramat ducha młodzieńczego wśród zmagań życiowych na tle wysiłków wychowawczych 

i zalecony przez 
Naczeine Władze Harcerstwa Polskiego. Kasa czynna od g. $ m. 30. Pocz. zeansów 

od g. 4-ej. Następny program: „OSTATNI SYN“. 

  

WiELKA PREMJERA! Niespodzianka! 
wszech= 

MISS POLONJA roku 51930 w „HELIOSIE“. Niespodzianka doby 

  

  

obecnej. Bogini ekranów. й w pierwszym przebojowym arcyfilmi 
KINO-TEATR swiatowej zwy rodaczka nasza P 0 I a R B g T i europejskiej dans ś + > : 

и į t h d б „HELos“ | „„UŪlica połępionyc usz 
Dzieje kobiety upadłej. Wybitnie sensacyjny współczesny dramat wielkomiejski z udziałem pópul. amanta 

Wileńska 38. WARWICKA WARDA. Niebywały sukces na całym świeciel Nad program: „MISS POLONJA“ roku 1930 
(p. ZOFJA BATYCKA) w otoczeniu 15 najpiękn. kobiet w Polsce. Całkowity przebieg konkursu. Honorowe 
biłety nie ważne, Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 4 

Dziś premjera! RAMON NOVARRO, RENEE ADOREE, i MARCELINA DAY w obrazie 
в m 

HOKLYWODI Pewien Młody Lzlowiek“ | „HOLbLYWOOD" 99 
Mickiewicza 22. IReżyserja Hobart Henley, Wielki dramat erotyczny. ilustrujący dzieje miłostek mężczyzny, 

każdą napotkaną kobletę NAJPIĘKNIEJSZA PLAŻA ŚWIATA BIARRITZ NA EKRANIE. Początek seansów 
lo godz. 4, 6, 8, i 10.25. Specjalna ilustracja muzyczna. CENY NORMALNE* 

  

Dziś król hnmoru BUSTER KEATON wywołuje nieustanne wybuchy smiechu w filmie 
Kino - Teatr 

„Światowić”* |Mickiewi : 

UE młodzieży dozwolone. 

„KARYNARZ SŁODKICH WÓD 
W pozostałych rolach niezrównany ERNEST TORRENCE i młoda gwiazda MARION BYRON. Dla 

  

Kino - Teatr | 

„Stońeć* | „Niewolnica Księcia Borysa 
ul. Dąbrowskiego 5 | | e% 

niana bohaterka obrazu 

DZIŚ Wielki erotyczny salonowy film z życia arystokracji rosyjskiej 
«« W rolach głównych przepiękna BILLIE DOVE (niezapom- 

„Księcia Sergjusza*) i ulubieniec 
czarujący BEN LYON. Bogata wystawa. Pałace, uczty, rewje. Swietna, trzymająca w napięciu treść. 
Akcja rozgrywa się w Paryżu i w willi księcia Borysa. Nad program: Pół godziny śmiechu. | 
  

Rejestr Handlowy 
DO REJESTRU HANDLOWEGO SĄDU OKRĘGOWEGO W 

WILNIE WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCE WPISY: 

w dniu 19. XI 1929 r. 

. , 11261. A. I. „Fejgielson Josiel“ w Hoduciszkach, pow. Swię 
ciańskiego, sklep tytoniowy. Firma istnieje od 1929 roku. Wław 
ściciel Fejgielson Josiel, zam. tamże. 3279 — VI. 

11262, A. I. „Feldrian Motel* w Radoszkowiczach, pow. 
Mołodeczańskiego, sklep spożywczy i żelaza. Firma istnieje od 
1928 roku. Właściciel Feldman Motel, żam. tamże. 3280—VI. 

11263. A. I. „Frydman Dwejra* w Głębokiem, pow. Dzi- 
śnieńskiego, herbaciarnia. Firma istnieje od 1923 roku. Właśce 
ciel Frydman Dwejra zam. tamże. 3281—VI. 

11264, A. I, „Frydman Sora Leja* w Dokszycach, pow. Dzi 
śnieńskiego, sklep, spożywczy i galanteryjny. Właściciel Frydman 
Sora Leja, zam. tamże, 3282 — VI. 

11265. A. I. „Młyn i tartak parowe Michała, Józefa i Hipolita 
Gaulów i Andrzeja Pietkiewicza w Wielkiej Olsi, spółka” Młyn 
i tartak parowe. Siedziba we wsi Wielka Olsia, gm. i pow. Po 
stawskiego. Przedsiębiorstwo istnieje od 1923 roku. Wspólnicy 
zam. we wsi Wielka Olsia gm i pow. Postawskiego: Michał i 
Hipolit Gaulowie i Andrzej Pietkiewicz oraz Józef Gaul, zam, w 
Waterville, Taconie Steet, nr. 44 (Stany Zjednoczone Północnej 
Ameryki), Spółka firmowa zawarta na mocy umowy z dn. 19 
maja 1928 roku. na czasokres do dn. 19 maja 1937 roku z auto- 
matycznem przedłużenie czasu trwania spółki na następne 9 lat 
itd. na dalsze dziewięciolecia, o ile na! trzy miesiące przed upły 
wem terminu nie nastąpi ze strony trzech wspólników rejentalne 
wypowiedzenie dalszego udziału w spółce. Zarząd, zawieranie 
wszelkiego rodzaju umów prowadzenie wszelkich spraw i wya 
dawanie plenipotencji, weksli j innych zobowiązań należy do 
wszystkich wspólników. 

kiego, sklep spożywczy i drobnych towarów, Firma istnieje od 
1928 roku. Właściciel Giecewicz Wiktor zam. tamże. 

3284 — VI. 

> "11267. A. I. „Giercowska Fejga“ st. kol. Skrzybowce, gm. 
Lebioda, pow. Szczuczyńskiego, sklep kolonjalny. Firma istnieje 
od 1928 roku, Właściciel Giercowska Fejga, zam. tamże. 

3285 — VI. 

"11268. . A. I. „Ginzburg Abel“ w Krolewszczyžnie, gm. Dos 
krzyckiej, pow. Dziśnieńskiego, sklęp spożywczy i resztek bła- 
watnych. Właściciel Ginzburg Abel zam. tamże. 3286 —VI. 

о 711269. A. I. „Gitlin Sima“ w Dokszycach, pow. Dzišnienskie 
go, herbaciarnia i sprzedaż drobnyhc towarów oraz domowa 
sprzedaż papierosów. Właściciel Gitlin Sima BC о 

‚ 11270. A. I. „Gołub Szymon* w Lebiedziewie, pow. 
Mołodeczańskiego, sklep zbożą i spożywczo-bakalejny. Firma 
istnieje od 1929 roku. Właściciel Szymon Gołub, zam, tamże. 

3288 — VI 

w dniu 20.XII 1929 r. 
+ 11271. A, I. „Gonczarowska Cyla“ we wsi Zaczepicze, 

gm. Orla, pow. Szczuczyńskiego, sklep spożywczo-galanteryfj 
ny i tytuniowy. Firmą istnieje od 1926 roku. Właściciel Gon 
czarowska Cyla, zam. tamże. 3289 — VI 

11272. A. I. „Gotkin Bejla* w Dokszycach, pow. Dziś 
nieńskiego, sklep spožywczo-galanteryjny. Firma istnieje od 
1920 roku. Właściciel Gotkin /Bejla, zam. tamże. 3290 — VI 

11273. A. I. „Grabowski Jan* we wsi Kapłany, gm. 
Bienickiej, pow. Mołodeczańskiego, sklep spožywczo-kolonjal 
ny. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel Grabowski Jan, 
zam. tamże, 3291 — VI 

11274. A. I. „Gruntowicz Aleksandra“ w Łużkach, pow. 
Dziśnieńskiego, piwiarnia. Firma istnieje od 1925 roku. Właści 
ciel Gruntowicz Aleksandra, zam. tamże. 3292 — VI 

7 7 1127. A. |. „Gurewicz Mala" w Wilejce, ul. Piłsudskie 
go 33, sprzedaż pieczywa. Właściciel Gurewicz Mala, zam. 
tamże, 3293. 

11276. A. I. „Haniewicz Siergiej" we wsi Minojty, gm. 
i pow. Lidzkiego, sklep spożywczy i piwa. Firma istnieje od 
1929 roku. Właściciel Haniewicz Siergiej, zam. tamże. 3294—VI 

Ble 11277. A. I „Harbina Jan“ we wsi Holdowo, gm. L: 
biodzkiej, pow. Szczvczyńskiego, sklep spożywczy. Firma ist 
mieje od 1928 roku, Właściciel Harbina Jan, zam. tamże. 

3295 — VI 

77 11278. A. L „Hindersztejn Lejzer* w Żołudku, pow. 
Szczuczyńskiego, sklep bakalejny. Właściciel BREE Lej 

zer, zam. tamże. 3296 — 

11279. A. I. „Hryckiewicz Mikołaj" we_ wsi Porzeczany, 

gm. Tarnowskiej, pow. Lidzkiego, sklep spożywczy 1 tytonia 

wy. Firma istnieje od 1928 roku, Właściciel Hryckiewicz Mi 

kołaj. zam, tamże, 3297 — VI 

11280. A. I. „Jewełewicz Lejba" w Szczuczynie, sklep 
spożywczo-galanteryjny. Firma istnieje od 1929 roku. Właści 

ciel Jewelewicz Lejba, zam. tamże. 32082 2Е 

11281. A. T. „Jukowiec Jan“ we wsi Kiby, gm, Wisz 
niewskiej, pow. Wołożyńskiego, sklep spożywczy. Firma istnie 

je od 1929 roku. Właściciel / Jukowiec oe S 

7 7 11282. A. L. „Jundzit Rajmund“ w Ejszyszkach, pow. 
Lidzkiego, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1929 roku. Wła 

ściciel Jundziłł Rajmund, zam. tamże, 3300 — Ne За 

A 11283. A. I. „Kalikies Berko“ w Szczuczynie, ul. Wileń 

ska 3, cukiernia i sprzedaż pieczywa. Firma istnieje od 1908 

roku. Właściciel Kalikies Berko, zam. tamże.  3301— VI 

- PIANINA | FORTEPIANY 
światowej sławy „ARNOLD FiBIGER* (nie ma 
nic wspólnego 2 firmą Brącia A. i K. Fibiger).g" 
PLEYEL, BECHSTEIN, BLūTHNER, DRYGAS,g 

SOMMERFELD etc. m 

K. Dąbrowska „. 
SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE 

  

Wilno, z 
Niemiecka 3, m. k 

EMAEUZSZERSEAZE 
Magistrat m: Wilna 
ogłosił konkurs na następujące 

stanowiska: 
1) Dyrektora Wodociągów i Ka- 

nalizacji 
2) Referenta Ruchu Samochodo- 

wego 
3) Majstra — betoniarza. 
O warunkach konkursu można 

się dowiedzieć w  Kancelarji Sekcji 
Technicznej (Dominikańska 2 pokój 
Nr. 52). 

Termin składania podań upływa 
dla 1 i 2 w dniu 15 b. m. o godz. 
12-ej, a dla 3 w dniu 14 b. m. o 
godz. 12 ej 

Obwieszczenie 
Komornik Sądu Grodzkiegoł w Wilnie 

rewiru 2-go z siedzibą w Wilnie przy ulicy 
Jakóba Jasińskiego Nr 1 m. 3 zgodnie z 
art. 1030 UPC. podaje do wiadomości pu- 
blicznej, że w dniu 14 lutego 1930 roku o 
godzinie 10 rano w Wilnie przy ul. Wileń: 
skiej 28 odbędzie się sprzedaż z licytacji 
należącego do Michała Kondratowicza ma- 
jątku ruchomego składającego się z umeblo- 
wania i urządzenia piekarni oszacowanego 
na sumę zł. 2249, 

Komornik Fr. Legiecki. 

BYCZEZZNBKNZASAE 

Dr. Kenigsherg Gp Bana gp 

caro sakas B KORALE @ 
przyjęcia BB ran am wzw wznowił 

chorych od 9—12i 
4—8. Mickiewicza 4, 
tel. 10.90. 

BEREK GR 
"UT В 
Eni ZBUS EAS ŠKL 

Do wynajęcia 

sklepie, Wileńska 

szkaniem 

аа.аа а 
Zamkowa "36 

—0 
Lekarz-Dentysta wynajęcia. 

MARYA mość: ul. 

Dżyńska-Smolska 2
0.2. 

je: od 9—12 в е 

Pad 4-6. Ofiarna 4 Mieszkanie 
— do wynajęcia, m_5. 

Lekarz-Dentystą 

    

ryczność, zlew. 

wznowiła 
chorych. _ Przyjmuje 

a. Proca, gr tar KUOPIO | SPRZEDAŻ 
W cy WAUAGAW 

DIR" 
ПОМЕ 
oraz Gabinet Kosme- 
tyczny usuwa zmar 

mieś: рО W. upie. wki, kur. omis 
d ło- | Mickiewicza 24 

gą prada tel. 152. | — 

S Szczenięta - Wilki 
£ Kosmetyka BE 0ziadz< ł 

można g. 5-6, 
Gimnazjalna 10 — 1. -1 

  

Wilnem, 
położony: — prze- 

strzeni ha, z 
ladnemi zabudowa- 
niami sprzeda za 

5.000 dolarów 
Wileńskie Biuro 
Komisowo - Handl. 

  

Gabinet 
Racjonalneį Kosme- 

tyki Leczniczej. 
no, 

Mickiewicza 31 m. 4. 
Urodę kobiecą kon- 

pieniądze lokuje- 
my z zupełnem Za- 
bezpieczeniem na 
oprocentowanie 

Dom H.-K. „Zachę- 

  

serwuje, dosko- | ta* Mickiewicza „, 
mali, odświeża, usuwa Į tel. 9-05, —0 

ki, skazy i braki 
uczne opalenie ce- 

ry» 

sów i łupieś. Naj g 
nowsze zdobycze ko- 
śmetyki racjonalnej. | 
Codziennie od p 10—8 

W. Z. P. 43 

—osklep i 2 pokoje prz, p 22, 

dowiedzieć się u do- dectwa, 
zorcy od g. 12—1. -Q medale złote, i list 

  

duży z mię- zapewnić 

a, dwą 
pokoje, kuchnia, elekt- 

Ge" 
R. Gordon dminowska 32—1. -o 

przyjęcia PIW 2 5 W IB 

EOLWARK pod podli osoby 
ładnie | 

    

  

zamawiać 
ul. 

Bezpłatnie | Ża 

— 
ypadanie wło- 8 Grand hotel ŚChmielne ©? 

przy N. Swiecie. Tel. 7-96, 406-33 i 
336-30. 75 pokoi z nowoczesnym kon- 
fortem urządzonych od zł,5,50 na dobę 
wraz z pościelą,bielizną,i oświetleniem 

  

  

por murowany 
blizko centrum 

© 4 mieszkaniach i 
2 sklepach, plącu 
200  sąż. kw. 
sprzedamy zą 3.500 

dolarów 
D.H.-K* „Zachęta. 
Mickiewicza 
tel. 9-05. 

mia 3.300 aolarów i 
sprzedamy willę 

w dobrym punkcie 
o 4 dużych mie- 
szkaniach z pięk= 
nym widokiem na 
rzekę, plącu prze* 
szło 700 sąż. kw. 
D. H.-K. „Zachęta* 

=
 

® 
—0 

  

    Mickiewicza | B, 
| tel. 9-05, —0 | 

Pianina 
pierwszorzędnych fab- - 
ryk sprzedaję na do- 
godnych warunkach. 
Kiowska 4/10. —t 

LL 
BAWAAWM 
mNA WOLNE MIE-© 
SZKANIA przyjmu= 
r zgłoszenia 
ezpłatnie od wła- 

ścicieli domów dla 
solidnych Ioka- 

torów 
Wileńskie Biuro 
Komisowo - Handl. 
Mickiewicza 29, 
tel. 152. —0 LL 

Doświadczgny 
hodowca karpi, posia= 
dający chlubae świa; 

oraz dwa 

mogący 
najwyższą 

produkcję ryb, poszu- 
kuje posady na więk- 
szych objektach ryb= 

h. Oferty do adm. 
„Słowa* pod Ichtjolog.. 

procentowanie 
kapitału i pewność 
zwrotu w terminie 
załatwia bez 

kosztów 
Wileńskie Biuro 
Komisowo = Handl. 
Mickiewicza 21. 

152. 82972 

ENTRALNE BIURO 
Zarządu i Budowy 

Domėw poszukuje 
inteligentnej, 

energicznej, dobrze 
obeznanej z zarządze- 
niem domów — na 
stanowisko kierowni- 
ka biura. Pisemne 
oferty są przyjmowa” 
ne w Biurze Z.wiązku 
Właścicieli  Nieruch. 
Żyd. (ul. Wielka 3 
w godz. 5—7 wiecz. 

pochwalny, 

  

  

NETTO TADA BB SIDE 

ZGUBY 
SET ŁEZ M ZAPORA 

gubioną książecz= 
kę wojskową, 
rocznik _ 18%, 

wyd. przez P. K. U. 
Wilno, na imię Frąn- 
ciszką Michałowskię- 
go, unieważnia się, 

Brukacnia „Wydawnictwo Wiłeńskie". iwaszelna 23. 
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który uwodził 
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