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KRONIKI SEJMOWE 
DYPLOMACJA W SEJMIE 

(Telefonem z 

Najważniejszą sprawą dzisiejszego 

posiedzenia płenarnego było przedsta- 

wienie przez Rząd Sejmowi do ratyfi- 

kacji polsko-niemieckiej umowy  g0- 

spodarczej, podpisanej w Warszawie 

dnia 17 marca 1930 roku przez Ś. p. 

Ułryka Rauschera, posła Rzeszy Nie- 

mieckiej w Warszawie i p. Juljusza 

Twardowskiego. Nie uważam, aby 

można było znaczenie tego posunię- 

cia politycznego bagatelizować dla 

względów o charakterze wewnętrzno- 

krajowym, czy wyborczym. Jest to po- 

sunięcie ważne i posunięcie „słuszne. 
W-sprawie naszych stosunków z Niem 

cami nałeży rozumować w sposób na- 

stępujący: 
Niemcy nie są zadowoleni z obec- 

nego.stanu rzeczy, z obecnego układu 

terytorjałnego. Dążą więc do tego, 

ażeby stosunki pomiędzy Polską a 

Niemcami stały się możliwie nienor- 

miałne. Każda normalizacja tych sto- 

sunków jest dla nich z punktu widze- 

nia ogółnej linji politycznej niedo- 

godna. 
Polska przeciwnie, jest z obecne- 

go układu terytorjalnego na zachodzie 

zadowolona zupełnie. Wobec planów 

zaborczych Niemiec prowadzi jedynie 

politykę defenzywną. Nie my im, lecz 

oni nam chcą ziemię zabrać. Wobec 

tego każdy krok ku normalizacji sto- 

sunków sąsiedzkich z Niemcami jest 

dla nas bardzo korzystny, jest naszem 

szczerem zwycięstwem. 

Nie uważam, aby wyrazy „pokój 
i „pokojowość* w ustach dyplomaty, 

czy dziennikarza polskiego były tem 

samem, co „Sezamie, otwórz się* w 

bajce o dwunastu rozbójnikach. Łecz 
pamiętać należy, że większość państw 

europejskich nie chce wojny. Wobec 

tego prawdą jest, że nasze defenzyw- 

ne stanowisko i nasze dążenie do nor- 

malizacji stosunków z Niemcami stwa- 
rza dla nas w naszej grze dypioma- 

tycznej pozycję dogodną. Oczywiście, 
© tyle, o ile, bo w grach dyplomatycz- 

nych, jak i w strategji, wszystko jest 

względne. $ 

Uważamy więc wysunięcie na po- 
iządek dzienny Sejmu  maniiestacji 

Ghęci normalizowania naszych  sto- 
sunków z Niemcami za siuszne posu- 
nięcie ze strony naszego ministra 

spraw zagranicznych. Rząd swoje zro- 

bił. Teraz powinna była swoje robić 

opozycja. Powinna była układ z Niem- 

caimi zaatakować najostrzej i najmą- 
drzej. Dostarczyć jaknajwięcej argu- 
mentów przeciw temu układowi. By- 

łoby to na rękę naszemu ministrowi, 

któryby mógł oświadczyć: Patrzajcie, 

ile ofiar ponoszę dlatego, aby nasze 
stosunki z Niemcami unormowač w 

sposób sąsiedzki. Nie wątpimy, że p. 
Zaleski ten motyw by wykorzystał, 
dodając jeszcze: „w myśl wzniosłych 
zasad Ligi Narodów*. 

Opozycja zadanie swe spełniła za- 
ledwie w 50 proc. Zaatakowała układ 

halašliwie, lecz bardzo  niemądrze. 
Opozycja tylko skorzystała z tej oka- 
*h, aby nurzać się w demagogji wew- 

Tetrznej. Wywołała przedewszystkiem 

dyskusję na temat, który rząd w Pol- 
sce więcej tych Niemców  wywla- 
Szczał, co doprawdy było mało ge- 
newskie. Potem prof. Winiarski, bo on 

Przemąwiał w tej sprawie, mówił o 
Niemcach w Królestwie, chociaż wia- 
domo, że to element wobec Pań- 
stwa polskiego zupełnie lojalny i na- 
szym plusem jest, że tam, gdzie nie 

dociera podniecająca agitacja zew- 
wnętrzną Niemiec —- obywatel Pań- 
stwa Polskiego jest z tego państwa 

zupełnie zadowolony. Wreszcie proi. 
*Viniarski w sposób szkodliwy  prze- 

rentowych. 
Sprawa przedstawia się tak: Ko- 

misją kołonizacyjna, osadzając kolo- 
nistów na włościach rentowych w 
Wielkopolsce, zastrzegła sobie prawo 

  

Warszawy). 

pierwokupu, o ile dziedzic posiadacza 

uie wydawał się jej odpowiedni. Pra- 
wo to nie było przez komisję koloni- 

zacyjną wykorzystywane. Polska ko- 
rzystała z tego prawa, bo przejęła 

wszelkie uprawnienia dawnych komi- 

syj kolonizacyjnych. Teraz się zrzekła 

tego uprawnienia w stosunku do po- 

tomstwa spradkodawcy i to jeszcze z 

zastrzeżeniem, o iłe spadkobiercy nie 

bvli karani za przestępstwa poli- 

tyczne. 

jako obrońcy prawa własności i 

zwolennicy stałości i pewności w sto- 

sunkach gospodarczych, możemy tylko 

ten krok przywitać z całem uznaniem. 

Chodzi tu przecież nie o Niemców, 

lecz o naszych obywateli. Zadaniem 

każdego rozumnego rządu, jest dawać 

ochronę stosunkom  familijno-spadko- 

wymi, a nie zaburzać ich i stawiać pod 
znakiem niepewności. Możeby było 

nawet lepiej, aby tego rodzaju oświad 

czenie było powiedziane nie w kore- 

spondencji z p. Rauscherem, lecz na 

iorum wewnętrznem i nie przez usta 

ministra spraw zagranicznych, lecz 

przez ministra reform rolnych i nie- 

tylko w stosunku do Niemców wła- 

ścicieli włości rentowych, lecz w sto- 

sunku do wszystkich właścicieli wło- 

sci rentowych. Cat. 
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HARANYOWICŁU — ui. Szeptyckiego 
BIENIAKONI - Bufeż Kolejowy. 
BRASŁAW — garnia T-wa „Lot“, 

  

   

  

    
  

DĄBROWICA iesie) 
DYKSZTY -- Bafet Kołejowy. 
GLELOKIE — ul, Zasikowa 
GRODNO Księgarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEj -— Dworzec Kolejowy — 
IWIENIEC — Sklep Tytoniowy 5. Zwierzyński. 
KLECK -- Sklep „Jedność”. 
LIDA — uł. Suwałske 13 — b. Młateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*”. 

nadesłane milimew 
| Zagi    

    

Pismo profesorów Politechniki Lwowskiej 
do Pana Prezydenta Rzplitej 

WARSZAWA. 13-I (tel. wł. „Słowa*). Od kilku 
warszawska o szczegółach jakiegoś memorjału, wysłanego przez 

dmi donosi prasa 

proieso- 

rów Politechniki Lwowskiej do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, a traktu- 

jącego o sprawie interpelacji brzeskiej, złożonej przed kilku 

Sejmie. 

tygodniami w 

Na podstawie specjalnie zebranych informacyj możemy stwierdzić, że 

protesorowie Politechniki Lwowskiej rzeczywiście wysłali do Pana Prezy- 

denta Rzeczypospolitej pismo, w którem stwierdzają, że nie przyłączyli się 

do żadnych protestów przeciwko podanemu w interpelacji sposobowi trak- 

towania więźniów w twierdzy brzeskiej, gdyż protesty te wykorzystane są 

zagranicą na rzecz wrogiej Polsce propagandy. Pozatem protesty te mają 

na widoku osiągnięcie cełów politycznych. 

Profesorowie Politechniki Lwowskiej w tej akcji protestacyjnej żadne- 

go udziału nie brali, a oczekują wyjaśnienia. O to też wyjašnienie zwracają 

się obecnie do Prezydenta Rzeczypospolitej powodowani szczerą troską o 

dobre imię Polski i prąwdziwem przywiązaniem do Prezydenta Rzeczypo- 

spolitej. 

Pod pismem tem widnieje czterdzieści kilka podpisów profesorów 

Politechniki Lwowskiej, a między nimi podpis prof. Kazimierza Bartla. 

Kolej Druja—Woropajewo 
WARSZĄWA. 13-I. (tel. wł. „Słowa”). W sprawie kolei Druja—Woropajewo 

dowiadujemy się od p. pułk. Perkowicza, pó:ia na Sejm z Grodna, że do budżetu obec- 
nego została wstawiona suma 3ł mili. złotych na budowę tej kołei i że w roku 1931 
mają być ukończone roboty nad torówiskien od stacji Waropajewo do Szarkow- 
szczyzny, a w roku 1932 ma byč kolej całkowicie ukończona. 

Lotnicy polscy w więzieniu niemieckiem 
KATOWICE, Z Bytomia donoszą, że w Sprawie aresztowa- 

nych w Opolu lotników polskich nie nadeszło dotychczas z Ber- 
lina żadne nowe polecenie władz niemieckich. Lotnicy przebywa- 
ją w więzieniu. Poiski konsul generalny w Bytomiu p.Leon Mal- 
homme uzyskał od władz niemieckich zgodę na to, aby Iotnicy, 
którzy przebywają w poszczególnych celach, zostali pomieszcze- 
ni od poniedziałku razem. 

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
POSIEDZENIE IZBY POSELSKIEJ 

POSIEDZENIE KOMISJI PRAW- 
NICZEJ. 

WARSZAWA. PAT.- We wtorek przed 
południem pod przewodnictwem posła Po- 
doskiego odbyło się posiedzenie sejmowej 
komisji regulaminowej i nietykalności posel- 
skiej. Pos. Pużak (P.P.S.) referował wnio- 
sek o zawieszeniu postępowania sądowego 
i zwolnieniu z więzienia byłych posłów 
Ciolkosza, Dobrocha, Dubois, Mochnieja, 
Sawickiego, Smoły i Wrony. 

Referent wniósi o zawieszenie postępo- 
wania sądowego obec wszystkich posłów 
oraz o uwolnienie z więzienia posłów 3a- 
wickiego i Smołv. 

Z pisma ministra sprawiedliwości, od- 
tzytenego przez referenta, wynika, że po- 
słowie Sawicki, Ciołkosz i Dubois pociąg- 
nieci są do odpowiedzialnošci karnej z art. 
51 1 101 cz. I. K.K, a w związku z art. 160 
cz. III K.K. — za to, że w okresie od 1929 
roku do 9 września 1830 roku wspólnie z 
innemi osobami przygotowywali zamach, 
którego celem było usunięcie przemocą 
członków obecnego rządu i zastąpienie ich 
przez inne osoby, wszakże bez zmiany za- 
sadniczego ustroju państwa. Śledztwo nie 
zostało jeszcze ukończone. Akcja usunięcia 
ргхетоса sprawujących władzę członków 
rządu wyrażała się nietylko” w odpowied- 
niem urabianiu opinji szerokich mas za po- 
średnictwem prasy i przemówieniach na 
wiecach, zjazdach j kongresach, ale w przy- 
gotowywaniu tychże nias do czynnych: wy- 
stapień, jak również w organizowaniu bo- 
jówek, uzbrojonych w broń palną i ręczną, 
w wydawaniu instrukcyj, ćwiczenia tych 
bojówek i t. d., wreszcie w tworzeniu t. 
<w. piątek, których celem było stosowanie 
teroru do poszczególnych czionków rządu i 
przedstawicieli władzy. 

Z KOMISJI BUDŻETOWEJ. 

WARSZAWA. PAT. — Komisja budże- 
towa SejXmu przystąpiła na posiedzeniu w 

towa Sejmu przystąpiła na posiedzeniu w 
Ministerstwa spraw wewnętrznych. Wszyst 

kie poprawki odrzucono z wyjątkiem _po- 

prawki o skreślenie funduszu reprezentacyj- 
nego w wysokości 150 tys. zł.. 

Zkolei przystąpiono do głosowania nad 
poprawkami do budżetu Ministerstwa Ko- 

munikacji. W budżecie tym przyjęto wszyst 
kie poprawki referenta posła Rzóski (BB), 

odrzucono natomiast wszystkie inne po- 

prawki. 

SPRAWA N. I. K. 
Następnie komisja przystąpiła do rozpa- 

trywania budżetu Najwyższej Izby Kontroli. 
Sprawozdawca pos. Czuma (B.B.) wyraził 
nadzieję, że obecna kadencja Sejmu znaj- 
dzie sposobność załatwienia ustawy o pro- 
jekcię budżetowym, który przedstawi rząd, 

a wtedy ustawa o funkcjonowaniu Najwyż- 

szej Izby Kontroli zostanie ustabilizowana. 

Pos. Czapiński (PPS) podkreśla, że nie- 
zbędnym warunkiem dobrego funkcjonowa- 
nia N.I.K. jest jej niezależność, Mówca za- 
pytuje obecnego prezesa Najwyższej izby 

Kontroli, jak się przedstawia jego stosunex 
w hierarchji wojskowej i czy nie pozostała 

jakakołwiek zależność jego od władz woj- 

skowych. Drugie pytanie postawione. przez 

mówcę dotyczyło pogłosek o sprawie za- 
mierzonej nowelizacji ustawy o N.L.K. Wresz 
cie mówca porusza sprawę zamknięć rachun 

kowych, w szczególności terminów, w któ- 

rych mają być przedstawione Sejmowi i 

przez Sejm zatwierdzone. 

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krze- 

mieński w odpowiedzi na uwagę pos. Cza- 

p'ńskiego stwierdza, że od dnia 31 paž- 

dziernika 1930 r. przestał być oficerem w 

czynnej służbie i nominacja jego opiewa już 

na cziowieka cywilnego. W sprawie no- 
welizacji ustawy o N. l. K. czynione są 

studja, dotychczas jednak nie doszło do 

konkluzji. 

Co do sprawozdania z działalności N.l.K. 

za 1929 — 30, to niezwłocznie po ukon- 

stytuowaniu się Sejmu i Senatu sprawa ta 
została przedstawiona obu marszałkom, ter- 

min zaś przedstawienia Sejmowi i Senato- 

wi zamknięć rachunkowych za 1928 — 29, 
oraz wniosku co do absolutorjum upływa z 

dniem 9 lutego 1931 r. 

Pos Kornecki (Str. Nar.) porusza spra- 

wę zamknięć rachunkowych, oraz sprawe 

Ggraniczenia prawa prezesa Najwyższej 1z- 
by Kontroli do virement i w tem dopatruje 

sie tendencyj uzależnienia Najwyższej lzby 

Kontroli od rządu. Mówca kwestionuje za- 

rządzenie prezesa Najwyższej Izby Kontroli 

w sprawie uwag lzb okręgowych o niece- 

lowej gospodarce jakiegoś urzędu. 

Prezes Najwyższej Izby Kontroli, po- 

nownie zabierając głos, zaznacza, że dąż- 
ność do ograniczenia prawa do virement 
omawiana będzie przy ustawie skarbowej. 

Co się zaś tyczy kwestjonowanego zarza- 

dzenia, to wyjaśnia, że rzeczywiście wj- 

dane zostało podobne zarządzenie, aby 9 

każdym wypadku ujawienia przy rewizji 

niecelowości przedstawiano prezesowi od- 

rębne sprawozdanie, nie podejmując nazew- 

nątrz do czasu innej decyzji żadnych samo- 

dzielnych wystąpień Zarządzenie to miało 
na celu jedynie kcordynację prac kontroli. 

EMERYTURY 

Pos. Wagner (B.B.) zreferował następ- 

nie budżet emerytur i zaopatrzenia. W prze- 

mówieniu ogólnem podniósł on braki usta- 
wy emerytalnej, m, in. szczególne uprzywi- 

lejowanie dla służby, spędzonej w armjach 

zaborczych, z krzywdą tych, którzy w cza- 
Sie wojny służyli i w formacjach polskich. 
W najbliższym czasie rząd ma wystąpić z 

nowelą, znoszącą to curiosum. 
Następnie referent omówił budżet rent 

inwalidzkich i pensyj, podnosząc, że inwali- 
dzi mają niedostateczne zaopatrzenie, cho- 
ciaż budżet tej części jest duży. W końcn 
referent zgłasza szereg poprawek, m. in. o 
zmniejszenie pozycji na kapitalizację rent 
inwalidów wojennych o półtora miljona, a 
jednocześnie o zwiększenie zasiłków dla in- 

walidów ciężko poszkodowanych. 

POLSKO NIEMIECKIE PORO- 
ZUMIENIE. 

WARSZAWA.PAT, Na wstępie obrad Sejmu 

sekretarz odczytał! 48 rozporządzeń, Prezy- 

denta Rzeczypospolitej, wydanych w cza- 

sie, gdy lzba była rozwiązana. — Następ- 
nie marszałek zawiadomił Izbę, że wpłynęły 

zamknięcia rachunkowe za kilka lat ubieg- 
łych i odesłał je do komisji budżetowej. 

Z kolei ślubowanie złożyli posłowie Białecki 
Ciołkosz, Dobroch, Kiernik, Mochniej, Wi- 

tos, Wrona i Dubois. Marszałek zawiadomił 

dałej, że posłowie ks. Czaplewski i Fabier- 

kiewicz zrzekli się mandatów. 
Przystąpiono do porządku dziennego. W 

pierwszem czytaniu odesłano bez dyskusji 

do komisji spraw zagranicznych szereą pro- 

jektów ustaw o ratyfikacji umów z państwa 

mi zagranicznemi Dyskusję wywołała spra- 

wa ratyfikacji polsko- niemieckiego porozu- 

mienia, podpisanego w Warszawie 31 paż- 

dziernika 1929 r. wraz z protokułem koń- 
cowym. Pos. Winiarski (K. N.) zauważył, 
że zawarcie tej umowy wywołało niezado- ; 
wolenie i protesty w kraju. Granice Polski 

są przedmiotem ataków niemieckich, które 

czynią wrażenie wykonywania szczegółowe- 

go planu.. 

SPRAWY KREDYTÓW I 

BOCIA. 
Po krótkiem przemówieniu pos. Winiar- 

skiego, przystąpiono do trzeciego czytania 
projektu ustawy o dodatkowym kredycie 

na wpłaty skarbu, do funduszu bezrobocia, 
oraz na pomoc dła bezrobotnych. Przedło- 
żenie odesłano do komisji budżetowej. Na- 

stępnie przystąpiono do projektu ustawy o 

dodatkowym kredycie na koszty egzekucyj- 

ne. Sprawa ta wywołała dłuższą dyskusję. 

Zabierał również głos kierownik Minister 
stwa skarbu p. Matuszewski, polemizując z 

zarzutami mówców opozycyjnych. Poseł 
Rozek (kom.) wypowiadał się przeciw usta- 
wie, przyczem marszałek trzykrotnie przy- 

woływał go do porządku, odbierając mu 

wreszcie głos. Projekt odesłano do komisji 

budżetowej. 

Na propozycję marszałka, sprawę wybo- 

ru ośmiu członków trybunału stanu. odesła- 

no do komisji konstytucyjnej. Co się tyczy 

4-ch członków i 2-ch zastępców komisji 
kontroli długów państwowych, to marszałek 
oświadcza, że choć klubowi B.B. według 
zasady d'Hondta przysługuje 3-ch  człon- 

ków, jednak klub ten pretenduje tylko do 
2-ch Do komisji kontroli długów weszli: 
pos. Byrka i Hołyński (BB), Trampezyn- 
ski (Kl. Nar.) i Kiernik (Kl. Str. Chł.), oraz 

na zastępców, pos. Czernikowski i poseł 

Langer jako jedyni kandydaci. Sprawę wy- 
borów 4-ch członków i 4-ch zastępców do 
Głównej Komisji Ziemskiej odesłano do ko- 

misji rolnej. > 
Następne posiedzenie w piątek 16 b. m. 

c godz. 15. 

BEZRO- 

— A. Łaszuk. 

— Księgarnia K. Malinowskiego. 

w. Wiłodzimierow. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszy r ' 
50 gr. Kronika rekiamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznyc 
oc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Adzninietra: 
y druku mogą być przez Adm. 

RBOWOGR 
W. ŚWIĘCIEA. 

    

SLONIM — 
K. Smarzyński. 

   

trację zmieniane dowolnie. 

    

WIŁEJKA POWIATOWA — ut. Michiewicze 24, 5. juz 
WARSZAWA —- 1-ws Księg. Kat. „Ruch”. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

szpałtowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komurstaty 

ża dos 

  

NIEŚWIEŻ — wł. Ratuszowa — Księgarnia jażwiasziegu 
— Kiosk St. Michaskiego. 

Y — Księgarcin t-wa „Buch. 
GSZMIANA — Księgarnia Spolės, Naucz, 
PiIŃSK — Księgarnia Poiska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarsie Polskiej Macierzy Szepisej 

Księgarnia 

   

  
D. Lubowskiego, ul. Miekiewi=* 

  

STOŁPCE — Księgarnia i-wa „śłach”, 
SY. ŚWIĘCIANY — mi. Rynek 5 -— № Žarasiejsti. 
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Graz z prowincji o 25 proc. drożej. 
ja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
numeru dowodowego MI pr 

   
   

  

Bądźmy dobrej myśli 
Struktura gospodarcza poszczegól- 

nych krajów jest tak odmienna i tak 

różną wartość przedstawiają ich za- 

soby materjalne i duchowe, -— że nie 

może być mowy o jakiemś jednolitem 

oddziaływaniu obecnego kryzysu gos- 

podarczego na układ stosunków w 

tych krajach. 

Jedno nie ulega wątpliwości: że 

kryzys ma charakter zjawiska šwiato- 

wego. Ale napięcie jego i przejawy w 

poszczególnych państwach siłą rzeczy 

nie są jednakowe. Stąd dwa wnioski: 

że zażegnanie kryzysu nie leży w га> 

inach możliwości jednego państwa, w 

zabiegach swych występującego  sa- 

modzielnie bez oparcia się o uzgod- 

niony z innemi zainteresowanemi pań-. 

stwami program dzialania i że w róż- 

nych państwach różne i odmienne są 

możliwości i drogi złagodzenia skut- 

ków kryzysu i przetrwania sytuacji. 

Co do pierwszego -— zdania są 

zgodne, znajdując swój wyraz w sze- 

iegu odbytych już i zamierzonych kon 

zerencyj międzynarodowych. Dojrze- 

wa powoli opinja, że w naradach nac 

znalezieniem wyjścia z groźnej sy- 

tuacji winny przyjąć udział wszystkie 

zainteresowane państwa -— nietylko o 

przeważającej wytwórczości rolniczej, 

sie i przemysłowe. 

Nie nasywa jakichkolwiek wątpli- 

wości i druga ogólna przesłanka. Za 

chodzi jednak u nas znaczna rozbież- 

ność zdań, co do samej oceny sytuacji 

w odniesieniu do Polski, oceny skut- 

ków kryzysu i oceny możliwości ich 

złagodzenia. Społeczeństwo _ polskie 

bezsprzecznie uległo nietylko depresji 

materjalnej, ale —— w załeżności od 

niej -— i moralnej, i dlatego, w szero- 

kich warstwach swoich, nie zdaje so- 

bie sprawy z tego, w jak lepszych 

warunkach co do przetrwania sytuacji 

znajduje się w porównaniu do innycl: 

krajów. W tych szerokich warstwach 

przewaža zdanie, że skoro Polska jest 

organizmem gospodarczo bardzo  sła- 

bym, — w największym stopniu prze 

10 odczuć musi skutki kryzysu. Stąd 

ta depresja moralna, zniechęcenie. 

brak wiary we własne siły j obawy 

przed dniem jutrzejszym, podsycane 

umiejętnie przez koła opozycyjne. 

Był już wielki czas, by prze- 

ciwstawić się tym nurtującym społe- 

czeństwo niepokojom i przedstawić sy 
tuację we właściwem świetle. Z tego 
co pisano na ten temat w prasie, 
przedewszystkiem zwrócić powinien 
powszechną uwagę artykuł p. Kazi- 

ierza A. Zdziechowskiego w krakow 

skich „Czasie* („Widoki na przy- 

szłość*). Autor stawia pytanie: czy 

nie znajdujemy się automatycznie w 

lepszem relatywnie położeniu w wy- 

padku, gdyby świat miał wejść w ta- 

zę długoletniej depresji? —- i daje na- 
stępującą odpowiedź: 

— Produkujemy, konsumujemy i 
oszczędzamy mało. Nasze ubóstwo 
jednak w obecnem położeniu jest przy 

słowiowem szczęściem w nieszczęściu 

Ze strukturalnych rysów organizmu 

gospodarczego Polski wynika, że pań- 

stwo nasze nietylko stosunkowo  łat- 
wo może znieść _ obecne przesilenie 
gospodarcze, ale przy trwającej dłużej 
depresji — może stosunkowo zacząć 
szybciej rozwijać się ekonomicznie od 
ianych kapitalistycznych krajów. Pol- 
ska jest krajem rolniczym i to samo- 
wystarczalnym i nie nastawionym 
specjalnie eksportowo. Nie jest w po- 
łóżeniu np. Brazylji, dla której wywóz 
kawy jest kwestją życia i śmierci. 
Wielka masa warsztatów rolnyck jest 

cparta na mało intensywnej gospodar 

ce , większość ludności rolnej utrzy- 

muje się z tych warsztatów. W prze- 

myśle naszym tak samo, waga kosz- 

tów stałych jest nieduża stosunkowo. 
Nie przeszedł u nas przemysł kosztow 

nego procesu racjonalizacyjnego, tak, 

iak w Niemczech, gdzie obecnie: jest 

dotkliwym ciężarem. Jesteśmy orga- 

nizmem mało naogół skomplikowa- 

  

w nym. Wszystko u nas obraca się 

mniejszych granicach, wyraża sie 

mniejszemi cyframi. Możemy łatwiej 

od innych krajów zastosować polity- 

kę ściągnięcia pasa w razie konieczne- 

ści. Tak samo, malemi środkaryi mo- 

żemy dokonać u nas stosunkowo du- 

žo. — Np. w razie nagłej potrzeby 

można ratować .się zaciągnięciem pū- 

życzki, której wysokość nie będzie ni- 

gdy zbyt wygórowana i dlatego zaw- 
sze możliwa do zrealizowania na lep- 

szych lub gorszych warunkach. Moż- 

na powiedzieć, iż Polska, aczkolwiek 

jest niezaprzeczalnie zależna od rytmu 

gospodarczego świata, zależność jej w 

gruncie rzeczy jest dosyć ograniczona 

i może się stać jeszcze bardziej ogra- 

niczona na przeciąg pewnego czasu. 

Polska, będąc organizmem o bardzo 

słabej rozbudowie kapitałowej — 

kryje w sobie olbrzymie możliwości 

inwestycyjne. Otóż, o ile w innych 

państwach wszystkie podobne możli- 

wości inwestycyjne są już wyczerpa- 

ne, w czasie depresji istnienie gdzieś 

takich możliwości może się stać spec 

jalnie silnym magnesemi, ściągającym 

obce kapitały. Polska jest w pewnym 

stopniu terenem dziewiczym dla ped- 

boju przez kapitał. > 

Dadzą się przeprowadzić liczne 
anałogje z niektóremi krajami kolon- 

įamemi w ubiegłem stuleciu — w cza- 

sie ich kolonizowania. Między inne- 

mi także, jeżeli chodzi o wrażi'wość 
na wysokość stopy procentowej, Pol- 
ska jest w stanie znieść wyższą stopę 

procentową, dzięki niższemu poziomo 

wi życia, niższym płacom oraz wy- 

mienionej powyżej stosunkowo mniej- 
szej wadze kosztów stałych w proce- 

sie produkcyjnym. A wobec dzisiejsze 
go układu w świecie pod tym wzgle- 
dem, są-to momenty, przemawiające 

raczej na naszą korzyść. Jest więc 

chyba rzeczą zupełnie możliwą, żeby 

życie gospodarcze ) 

goretszem tetnem w wypadku, gdyby * 

reszta Świała miała być pogrążona 

czas dłuższy w depresji. Kto wis -— — 
kończy autor — czy  międzynarodo- 

we przesilenie ekonomiczne nie okaże 

się. dła Polski w swym ostatecznym 

wyniku zjawiskiem, zawierającem wię 

cej róż, niż kolców.. 
Również p. Czesław Peche na ia- 

mach „Polski Gospodarczej*  przy-- 

chodzi do wniosku, że rozpatrując kry 

zys gospodarczy pod kątem widzenia 

posiadanych elementów przetrwania, 

mimo wszystko, możemy spokojnie pa 

trzeć w przyszłość. 

Można zarzucić p. K.A. Zdziechow 

skiemu, że zbyt optymistycznie ujmuje 

nasze własne możliwości — bo te moż 

liwości są bardzo elastyczne w zależ- 
ności od struktury ustawodawstwa 
gospodarczego i kierunku i nastawie 

nia państwowej polityki gospodarczej. 

Temniemnieį nie można obalić zasad- 

niczej tezy, że nasza struktura gospo- 

w Polsce zabiło: 

darcza właśnie stwarza warunki, po- | 

zwalające na łatwiejsze przetrwanie | 

kryzysu i że niesłuszne jest twierdze 

nie, że kryzys odczuć musimy dotkli- 

wiej, miż inne państwa, ponieważ 

nasz organizm gospodarczy jest słaby. 

H-ski. | 

„POSIEDZENIE SENATU. # 

WARSZAWA. PAT. Posiedzenie Senatu 
Rzeczypospolitej z dnia 13 stycznia. Prze- 
wodniczący wicemarszałek Bogucki. Na 
wstępie posiedzenia złożył ślubowanie sen. 
Wojciech Koriantv. 

Z kolei przystąpiono do jedynego po- 
rządku dziennego, mianowicie wyboru 
dwóch członków i jednego zastępcy komi- 
sji kontroli długów państwowych. 1 

Wicemarszałek oświadcza, że zgłoszone 
zostały kandydatury senatorów Szarskiezo 
i Laurysiewicza, jako członków i Karłow- 
skiego, jako zastępcy. 

Sen. Woźnicki zwraca uwagę, że jest to 
nowy precedens w zgłaszaniu kandydatów 
w prezydjum Senatu. Wicemarszałek Bo- 
gucki wyjaśnia, że kandydatury nie są zgło- 
Szone przez prezydjum, a zgłaszanie kan- 
dydatur wogóle przy wyborze, iest zgodne 
z precedensem w poprzednim Senacie. 

W głosowaniu kartkami wybrani zostań | 
jako członkowie senatorowie Szarski i Lau- 
rysewicz i jako zastępca, sen. Karlowski. 
Wszyscy otrzymali po 62 głosy każdy. | 
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ECHA KRAJOWE Sprawa przymierza polsko-rumuńskiego 
  

Poświąteczne tętno akademickie 
Z rozpoczęciem roku uniwersyteckiego 

w artykule „O akademickie tętno** zapra- 
szaliśmy młodzież, powcatającą 2 wywcza- 
sów letnich, na szpalty „Ech Krajowych”. 
Chodziło nam 0 ożywieme 1 odsw'eżenie 

' zatęchłej atmosiery uuasta i zarikającego 
stylu młodą imą krwią. Chodziło nam, 
by rmnłodzież, ktora owe najpiękniejsze lata 

_ szkolne spędziła w Drui, Dziśnie, Nałedecz- 
nie, Nowogródku i 'nnycit miast:czkach, zda 
la od kosmopolitycznego gwaru dużego 
miasta, w otoczeniu  swojskiej przyrody, 
swojskiego otoczenia dworu swojskiego, 
dworku lub chaty wiejsiej , wnosła do 
Wilna te wartości, które dały Mickiewiczo 

"wi Zaosie, a Zanowi -— Zapouki. 
Dzisiejsze cztery urywki wyszły z 

pod pióra akademików, powracających ze 
świąt, Wszystkie pochodzą od maturzysttw 
prowincjonalnych — częściowa z dworków, 
częściowo z Chat.. jez.ii niektóre z nich ra 
zić będą czytelników zbytnin: temperar'en 
tem, lub wybuchowością, to pamiętajmy, @ 

_ młoda krew nie woda, 2 lepiej w pwrę о- 
tworzyć wentyl w kotle, niżby potem para 
miała rozerwać kocioł _ (Przyp. Red). 

Bezdomni maturzyści 
„Od kilku lat istnieją polskie gimnazja w 

Drui i Dziśnie. Pierwsze z nich, położone 
nań rzeką Dzisienką, dopływem Dźwiny, na 
granicy polsko -- sowiec<': į. : 

Ša to najdalej wysunięte na północno - 
' wschód płacówki kuftury polskiej, na tvch 

odwitcznych rubieżach Rzeczypospolitej. Z 
tego też względu mają one doniosłe znacze 
nie, znaczenie przedewszystkiem kulturalne, 
gdyż są rozsadnikami kultury zachedmio - 

_ europejskiej tam, gdzie ścierają sie od wie- 
'kuw dwa Światopogiady: zachodnio - tu- 
rcpejski, wyrosły na uruncie > chrześcijań- 
skim, i wschodnio - euzopeisvi, dzisia: kol- 
szewicki. Istnienie tych  bascjonów kultiry 
nie pczbawione jest rówmeż znaczenia po- 
litycznego, gdyż są one dla Polski jednym 
atutem więeej w walce duchowej э * zie- 
„mie. Dla tych właśnie powodów połska ra- 
cja stanu wymaga poświecenia więcej uwa 
'gi tym zakładom, jak równeż ich wycho- 
wankom i w większej mierze, niż to się 
czyniło dotychczas. Pady S 

" "Uczniowie gimnazjum dziśnieńskiego i 
drujskiego rekrutują się przeważnie ze wsi 
z pośród ziemiaństwa, wreszcie z drc bnego 

4 średniego mieszczanstwa, zarówno chrześ- 
cijan, jak i Żydów. Przzważnie to jest 1:0- 
dzież niezamożna, która niż ma srodków na 
dalsze studja na uniwerz,t "ie. Skutkiem te 
go. Iwia część abiturjeatów po ukoń-ztriu 
gimnazjum pozostaje na wsi, ni* posiadając 
"żadnego fachu, blub we! ne do biLr po- 
wiatowych czy aptek, gdzie obok nich. ma 
turzystów, pracuje z rówa:n pt wedzteniem 
abselwent szkoły powsz:ciuiej. Jako tlustra 

; ап tego stanu rzeczy niecu postizy fukt. 

sza matura była w roku 1028) opurciło gim 
nazjum drujskie 30 ma: czystow. Z tvch 4 
tylko znajduje się na umA€':/tecie wileń- 

skim, nie licząc 3-ch Żydów, którym do- 
_" poniagają ich związki narodowo - rehgij- 

ne i nie biorąc pod uwnye 4-ch maturzy- 
stw również drujskieg> grnnazjum, wysła- 
nych przez klasztor 1). ). Marjanów na stud 
ja teologiczne do Rzymu. 

- Tymczasem daje się dotkliwie odczuwać 
brak inteligencji miejscow 'i, zarowies w 
życiu społecznem, jak w szkolnictwie ' ad- 

- ministracji. Zaś młodzież micjsiewa, która 
opuściła gimnazjum i n'e tna środków ra 
dalsze studja, jest zadowolena ze swego 
losu, bo nie ma przygotowania fachowceo 
d» jakiejkołwiek pracy. , odpowiadającej 

| wyžszemu cenzusowi naukowemu, niż w 
_ karcelarji w gminie, czy starostwie. Ci, co 

- na uniwersytecie, muszą również bo 
rykać się z ogromnemi trudnościami mater|- 

_ jelnemi, bo nie mają mozności otr.ym: 
Po a na poparcie ze sicony starszego spo 

> stwa nie mogą słę spodzi: 

   

  

  

   
     

   

  

    

ewać. | 
й: Podaję dane, tylko dotyczące gininazjum 

drujskiego. ilu wykoejzńtców doje gin 
 nazjum dziśnieńskie i inne? 

Wileńska Alma Mater — just matką - 
zywicwi”ą dla wielu. Dia synów jednak włó 
ścian, ktorzy przez ironję zdobyli maturę 

|/- jest rajem nie do OSIĄ:7 ęCia. 
# Akademik. 

_ Ztrzech północno-wschodnich 
powiatów 

Dzisna, Głębokie, Święciany, Druja... Rok 
rocznie gromada maturzystów opuszcza mu- 
ry gimnazjum, rok - rocznie udaje się po 
skarbiec wiedzy w różne strony Polski. Rok 
rocznie Wszechnica wileńska wita w pro- 
ach swoich kresowych synów Ojczyzny. 

Rok rocznie... Także rok - rocznie srezyty 
słowa, konwencjonalne słowa życzeń... Ży- 
czeń w imieniu gimnazjum, w imieniu p. Sta 
rosty, w imieniu Społeczeństwa... Bądźcie 
szczęśliwe, zdobywajcie wiedzę, powróć- 
cie." Nasz pokarm duchowy, to nadzieja 

й %г:уаиіе] pracy dla Kresów, a nasz pokarm 
fizyczny... mniejsza o to!... Cóż znaczy, cóż 
kehódzi życie, doła, studentów ze skromne 

    

  

ciągu ostatnich trzeca la: (gdyż pirsw- S. 

mi tłomkami opuszczających strzechy powia 
tów  rodzinnych?... Wobec doniosłości 
„Spraw aktualnych* przez myśl nie przenik- 
nie nawet sprawa tak niskiej wagi. A stu- 
dent przymierając z nędzy, kurzy sobie 
śmierdzącego papierosa i marzy o przysz- 
lej _ pracy... 

Coś jednak boli w piersiach, na myśl o 
tej obojętności, jaka wita nas, kadry praco- 
wników @а dobra naszych zapomnianych 
Kresów, na myśl o tej niczemu nie dorów- 
nanej obojętności. Coś jednak boli... Kiedy 
w zimnej dziurze zbierze się garstka i „ba- 
torówki* obnażą płowe i czarne czupryny 
kiedy serdeczna pogwarka ogarnie druhów, 
słychać w ni kurgi, słychać zniechęcenie, 
słychać tłumiony ból... Ba! Złorzeczenia nie- 
raz rzuca drtth któryś o bladej twarzy i stu- 
chotniczej piersi... Konspiracie nawet, roz- 
łam, obojętność. 

Czemu tak jest? Czemu sejmiki przypuść- 
my brasławski, dziśnieński tak lekce sobic 
ważą naszą sprawę? Czemu tyłko te су- 
niczne jakby słowa „bądźcie szczęśliwi” ...? 
Ach zapewne —: że nie zabraknie  praco- 
wników, że „Galilea“, že „Warszawa“ do- 
starczy?.. Może wtedy błogosławać trze- 
ba ię filczofję senatorów naszych powia- 
tów.. Błogo sławić... 

No ale nic! Cóż znaczy! To drobnostka. 
Mniejsza powiedzmy o to. Poco zaprzątać 
sobie głowę takiemi drobnostkami wobec 
spraw aktualnych?.. już - mamy słowa: 
„Bądźcie szczęśliwi, zdobywajcie wiedzę, 
powróćcie *"... 

Student Kresowy Józet Bujnowska. 

„Spiritus movens" 
Bystra obserwacja życia, zwyczajny po- 

gląd instynktu saimozachowawczego, każe 
czynić sekundowe spostrzeżenia, uogólnie- 
nia, dedtkcje i indukcje, chwytać fakty na 
gorącym uczynku i-—- — — od niechcenia 
rzucać parę szkiców na szpałty gazet... zwy 
czajne sobie prawo człowieka gadać... 

Ale, ad rem. Mam oto parę zakrzepłych 
w wyobraźni i do pojęć uogólnionych wy- 
obrażeńż — dotyczących natury | techniki 
współczesnego życia. Proste to sobie i zwy- 
czajne „jak Świat” ale zasługujące na uwa- 
zę. Powiadam — na skierowanie poszczegól 
niejszej uwagi w tym kierunku. Nic bowiem 
niema gorszego niż obojętne przeszkadzanie 
się na marginesie życia, pozwalając deptać 
sobie nogach a i fizjognomię czasami w 
niewybredny sposób rozwałać  obcasikami. 
Dziękuję... Jeśli ktoś woli być cieniem ge- 
stów „silnych*, jeśli w pokorze ducha cze- 
kać chce na „błogosławieństwo zaziemskie.. 
życzę powodzenia W tym wypadku chcę 
rzec słów parę do ludzi, którzy mają jaki 
taki „kark jeszcze. 

Oto kiedy powodowany po ludzku  in- 
й osobistym,  duriekłem — тапиКему, 

ta tajemnicza ręku ‚ rządząca lo- 
na ziemi, gdzie tkwi ta potencja 

„SŁCZĘŃ — roztoczyły sie przeć moim 
ciukawionym wzrokieni - hu nty nowe. 

Eureka! Znalazłem sprężynę, która hosko i 
wieuchwytnie działa, jest — ale ri. uchwyt- 
na, wszechobecna, ws ta, słcwem, 
„spiritus movens* wsz: g0. jtszcze te- 

   

    

   

  

    

       
       

   

   
niem na twarzach — 

wymawiane słowo: protekcja, Tak! Pro- 
tekcja, protekcja, protekcja, protekcja i t. d. 
ciągłe, zawsze, i wszędzie!  Rzec 'zadzi- 
wiająca: Czy to jest prawo, już takie spo- 
łeczne, czy —- przypadek? jeśli przypadek— 
io zdaje się być zbyt częstym... jeżeli pra 
WO --- to wprowadza poważny zamęt -— i 
nakłania do solidnego zastanowienia się nad 

kiem, zmusza przyjąć odpowiednia 
С ę. Tak! Niebiernie! 

Wszystko na słońce, głośno i śmiało! 
Bo trzeba jasno zdać sobie sprawę z teg- 
0, ze wytworzył się u nas nowy system 

„nowa jego budowa: protegujacy i 
rotegowani. TO coś a la ieudafizm šred- 

mowieczny. Stawiam przeto pytanie: słusz- 
ne to jest, czy niesłuszne?  Wołno odpo- 
wiedzieć każdemu, jak mu się żywnie spo- 
doba, ja zaś wyraźnie i głośno mówię: nie, 
nie, nie! jest to gangrena społeczna. Jest 
tv krzywda!, Tak, krzywda. 5 

Frymarczy się wartością świadectw mia- 
rodajnych, wymija się ludzi uczciwych i 
zdolnych, żywi sie i zbytkiem karmi ludzi 
bez intelektualnej głębszej wartości. To jest 
podłość, proszę państwa. Takiemu stano- 
wi rzeczy trzeba stanowczo przeciwstawić 
stan inny. Trzeba zdemaskować protegują- 
cych sprzedawczyków i protegowanych la: 
lusiów i wypowiedzieć im wałkę. To sposób 
pierwszy. Jeżeli zaś już tak nizko upadła 
nasza ludzka wartość, nasza maska odświęt 
na humanitatis, to jest wyjście inne: zwią- 
zać się w siłę, zdobyć miejsce per fas et ne- 
Tas, miejsce, możności  protegowania, a 
zwyciężonych stratować. jak tratuje się dzi- 
siaj nieprotegowanych. To wyjście drugie i 
ostatnie. Pośrednie stanowisko wobec tej 
„wałki stanów” zajmą ci, którzy są —- jak 
powiedziałem wyżej — „bez karku”, to 
jest już ludźmi nie są. Warto więc, bardzo 
warto, zastanowić się nad opisanym sta- 

  

    

  

      
  

    

   

Kilimy, Lieder und Tdnze 

  

__ Ukazała się właśnie niemiecka 
' książka o Połsce. Autorką jej jest li- 
_ teratka i dziennikarka z Heldelburgu 
“p. Eiga Kern. Bawila ona dwukrotnie 
"w Połsce. Była i w Wilnie: Teraz opi 

suje swoje wrażenia p. t. „Vom alten 
und neuen Polen“ (Rascher. A. G. 
Verlag 1931). 

Ksiąžka przedewszystkiem pociąga 
swoim wyglądem zewnętrznym. Zna- 
komity papier, śliczne czyste czcionki, 
mocna płócienna oprawa ze złocone- 
mi wyciskami. 

Ozdobiona jest 16. reprodukcjami 
prac wyłącznie polskich artystów. Wi 

 dzimy reprodukcje drzeworytów Sko- 
— ёгу!аза i Wiktotji Goryńskiej; rysun- 
_ ki tańców polskich Zofji Stryjeńskiej, 
_ a z pośród artystów wileńskich—ry- 

sunek prof. Ferdynanda Ruszczyca i 
akwafortę Jerzego Hoppena, przedsta- 
wiającą kościół: św. Anny. już te 

_ szczegóły usposabiają mile czytelnika 
_ polskiego. 

' - Drugą charakterystyczną cechą 
książki, godną specjalnej uwagi, jest 
staranna i wyjątkowo poprawna pi- 

 sowmia nazw i nazwisk polskich. W 
książkach 0.Połsce cudzoziemców, 
zczególnie Francuzów, nieraz irytuje 

_ nas straszliwe pod tym względem nie- 
-chlujstwo. Tu stwierdzić należy pie- 

m: nawet Warszawa pisana jest w 
zmieniu polskiem, nie Warschau. 

Gdynia brzmi również czysto po pol- 
sku; tak samo Kraków, a nie — Kra-     

    

      

   
  

kau; Poznań i Łódź, a nie — Posen i 
Lodz. ь 

Książka jest dość obszerna (168 
stronic) i składa się z kilkunastu roz- 
działów, w których autorka kolejno da 
je rzut oka na przeszłość naszego kra- 
ju, omawia polskie szkołnictwo, za- 
gadnienie mniejszości narodowych, 
rozwój Gdyni i problem polskiego 
morza (rozdział ten nosi poetyczny 
tytuł: „Der weisse Adler zur See"); 
cały rozdział poświęca Żydom, którzy 
ją z różnych względów interesują 
(„Ghetto*). jeden z rozdziałów jest 
zatytułowany „Kilimy, Lieder und 
Tanze“ — „Kilimy, pieśni i tańce"; 
zajmuje się w nim autorka sztuką lu- 
dową i obyczajowością; wreszcie znaj ny: Kalinka i Sienkiewicz; Libelt, As- 
dujemy charakterystyczny, a tak dla 
nas przykry zwrot „Połnische 
Wirtschaft“. Kilkanašcie stron o tej 
przysłowiowej gospodarce polskiej — 
i doznajemy najprzyjemniejszego roz- 
czarowania. Oto, co tam między 
innemi czytamy: 

„Znałam Polskę — pisze Elga 
Kern — między 1915 a 1917 r. Widzia 
łam wówczas Wilno, Kraków i kilka- 
naście mniejszych miejscowości, Ale 
gdy .przybyłam tu latem 1929 r. —- 
znalazłam zupełnie nowy kraj. Do ro- 
ku 1921 prawie trwała tu' jeszcze 
wojna: z Rosją, z Rusinami o Łwów, 
z Czechami 0 Cieszyn, i Niemcami 
o Poznań. I zaledwie od r. 1921 da- 
tuje się istotna i planowa rozbudowa 
Polski. Zniszczone drogi żelazne zo- 

Prasa sowiecka z natury rzeczy in- 
teresuje się sprawa wznowienia przy- 
mierza polsko - rumuńskiego, przy- 
czem jest fabryką fałszywych wiado- 
mości w danej dziedzinie. Twierdzi na 
przykład, że Polska dąży do rozszerze 
nia przymierza polsko - rumuńskiego 
na przymierze nietylko z frontem rosyj 
skiem, lecz i niemieckim. Wszelkie trak 
taty opierają się na realnych warun- 
kach i realnych interesach. Otóż współ 
ne niebezpieczeństwo rosyjskie jest re 
alną podstawą przymierza polsko - ru- 
muńskiego. O ile ta realna podstawa 
zostaje przekroczona przymierze po- 
siada fikcyjne pierwiastki, których fik 
cja przejawia się wówczas, gdy trzeba 
realizować postanowienia traktatowe. 
Rzeczą jest naruralną, że przymierze 

polsko - rumuńskie nie może obejmo- 
wać zobowiązań Rumunji w razie kon- 
fłkitu zbrojnego z Niemcami, ani zo- 
bowąizanie Polski w razie wojny  ru- 
inuńsko - węgierskiej, stąd po- 
głoski podawane przez prasę sowiecką 
o dążności Polski co do rozszerzenia 
przymierza rumuńsko - polskiego na 
inne fronty jest produktem sowieckiej 
tantazji. 

Pismo rumuńskie „Adweruł* po- 
daje, że jednocześnie z pertraktacjami 
o przymierze polsko - rumuńskie, po- 
pierane przez Francję, Rumunja ma 
otrzymać pożyczkę na rynku  francu- 
kim. Francji chodzi o wzmocnienie 
swych wpływów na Bałkanach dła wy 
tworzenia przeciwwagi wzrastającym 
wpływom włoskim. 

Prowincja wrocławska domaga 
sięwznowieniatraktatuzPolską 

W czasie oficjalnego przyjęcia kan 
cierza Brueninga we Wrocławiu nad- 
burmistrz dr. Wagner wygłosił przemó 
wienie, które m. in. z naciskiem wska- 
zywało, że żadne z miast Rzeszy Nie- 
mieckiej nie ugina się obecnie tak da- 
lece pod ciężarem kryzysu, jak Wro- 
cław. Chodzi tu już nie o zwykły kry= 
zys, lecz o katastrofę gospodarczą. 
Handel miasta dotkliwie cierpi z po- 
wodu braku normalnych stosunków 
handlowych z Polską, oraz z powodu 
groźnego kryzysu w rolnictwie. Prze- 
'mysł wrocławski dziś jest zrujnowany 
iub też dogorywa. W przeszłości Wro- 
cław dobrowolnie ofiarował znaczne 
sumy na pomoc dla innych miast, dzi 

siaj zmuszony jest sam wzywać ponio- 
cy innych. 

Prezydent Izby Handlowo - Przemy 
słowej dr. Grund podkreślił w swem 
przemówieniu, że Śląsk opolski nie roz 
porządza żadnemi jaskrawemi środka- 
ni dla zamaniiestowania swego upad- 
ku gospodarczego. Nie istnieje żaden 
korytarz, a prowincja nie została po- 
dzielona na dwie części, jak to ma miej 
sce z Górnym Śląskiem. Nie było oku 
pacji, ani plebiscytu, a powołując się 
dą oświadczenie nadburmistrza — @-га 
Wagnera, mówca ponownie stwierdził 
że winą katastrofy jest brak normal- 
nych stosunków handlowych z Pol- 
ską. 

  

Brak budulca w Rosji 
THE TIMES. 7. I. Koresp. z Rygi 

donosi, że wg. wiadomości otrzyma- 
nych z Moskwy, w Rosji daje się od- 
czuwać dotkliwy brak budulca. Np. w 
Zagłębiu Donieckiem brak jest słupów, 
potrzebnych na podpory w szybach. 
Słupów tych od października otrzyma- 
10 zaledwie 40 proc. tego co potrze- 
ba W październiku, listopadzie i gru- 
dniu r. ub. przemysł sowiecki otrzy- 
mał tylko 64 proc. potrzebnego mu bu- 
dulca. W związku z tem zostały wysła 
ne oddziały złożone z komunistów i 
komsomolców do okręgów leśnych ce- 

    

NIECH WRACA ŻYWA ZDROWA KREW W ŻYŁY OJ- 

iem wynalezienia winnych i przyśpie- 
szenia robót. 

Wiadomość ta znajduje potwierdze- 
nie w prasie sowiec. W „Izwiestjach'* z 
8-go stycznia 1931 roku prezes zarzą- 
du związku przemysłu leśnego Smir- 
now komunmikuje, że przemysł leśny 
SSSR wypełnił plan 1-go kwartału co 
do przygotowania drzewa w 58,1 proc. 
co do wywozu 41,3 proc. Zachodziła 
trudność w dostarczaniu rąk robo- 
czych. W grudniu pracowało 50 proc. 
niezbędnej liczby rębaczy lasów i 37 
proc. wožnic. 

CZYZNY. NIE DAJMY SIĘ WYNARADAWIAĆ NASZEJ 

Złóż grosz na „Fundusz Polskiego Szkolnictwa zagranicą”, 
na konto P, K. O. 21895, Komitetu Obchodu 25-lecia Walki 

0 Szkołę Polską. | Ё 
EFRON ZJZIEBOOEOC ROCA CORE TTWEOB ZO ZOWEWIEZBIECEH 
rem rzeczy i stawiać przeciwstawne kroki 
złemu. To jest obowiązek. ludzki. 

Józet Bujnowski. 

Z gminy jodzkiej 
—. Wszystko w, porządku?... : 
—- Takicm to niby sprawozdanieni o sta 

nie naszej gminy informował p. wójt władzę 
przełożone. Głosy wiosek naszych mało są 
wartościowe... Cóż za wartość mogą mieć 
ciche i głośne skargi naszych „analiabetów* 
miejscowych? Poco zwracać ięgwagę na za 
noszone prośby? Opowie swoją krzywdę są 
siądowi, skreśli mu ktoś parę słów skargi, 
która Bóg wie, gdzie zawieruszy się i za- 

ginie i 
— Wszystko w porządku. 
Ale — niech no ktoś raczy zagłądnąć do 

duszy naszego rolnika, niechno ktoś zechce 
zagladnąć do jego gospodarstwa chłopskie- 
go, niechno pójdzie i posłucha, o czem mó- 
wią ci czarni, niechlujni, zapomniani ludzie... 
Zatka może sobie uszy pałcami i jeśli ma 
choć odrobinę serca, ucieknie, by nie sły 
szeć tych słów przekleństwa i bólu, pod- 
sycanego horeni, biedą, głodem i niewyna- 
grodzoną krzywdą. 

Toć widziałem, jak sąsiad z sąsiadem się 
zeszedł, słyszałem, jak - ci opowiadał i py 
ta! jeden drugiego: Co będzie? —] Kto 

stały wszędzie 
lone mosty —- odnowione; zburzone 
dworce, szkoły i szpitałe — wznie- 
siono na nowo; szosy i drogi dopro- 
wadzono do porządku.* — Pęd do 
nowego życia, rozmach twórczy, pręż 
ność sił młodego państwa zdumiewa 
autorkę i szczerze jej imponuje. 

I to jest, można powiedzieć, leit- 
motyw całej książki:  nieukrywana, 
bezisiteresowna sympatja i prawdzi- 
wie przyjazne uczucia. A nie jest 10 
sympatja bezkrytycznego widza i za- 
chwyt naiwny. Całkiem przeciwnie. 
Wszystko mamy tu poparte faktami, 
dokumentami, nawet statystyką. Dość 
stwierdzić, że bibljograija o Polsce, 
dodana przy końcu, zawiera prze- 
szło 80 pozycyj, w tem wiele dzieł 
polskich autorów. Jest tutaj wymienia 

kenazy, Smogorzewski i Briickner; 
Fiłsudski, Dmowski i Studnicki, obok 

niemieckich i francuskich pisarzy. Wi- 
dać z tego, że autorka odbyła grun- 
towne studja nad Polską, że jest bez- 
stronną badaczką naszego życia, a 
jednocześnie szczerą naszą przyjaciół- 
ką i że ta książka — to szlachetny 
ekstrakt jej studjów, badań i bezpo- 
średnich obserwacyj. 

Czem da się ta przyjażń i życzli- 
wość wytłumaczyć?  Przywykliśmy 
przecie w Niemcach widzieć tylko 
wrogów. 

Stosunek Eigi Kern do nas — to 
nie jest świeże uczucie przyjaźni, wy- 
rosłe na gruncie jakiegoś interesu po 
litycznego. Autorka obracała się w 

. nasz, bo. 

pójdzie za nas i powie, że porządek ten na 
szej gminy, to chyba jeno porządek, w pa- 
pierach p. wójta 1 p. p. gminnych, a nie 

u nas kto o porządku mówi, grze 
szy mocno?- 

Państwo chyba nie wiecie, co to jest 
„kryzys gospodarczy”, jeśli nie widzieliście, 
jak sekwestrator wyciąga ostatnia krowę za 
rogi za podatki gminne i wszelkie, jak wy- 
rzuca poduszkę z chałupy chłopa, żeby ją 
sprzedać z licytacji Żydowi za 5 zł, jak sa 
tnowary, w których rodzina sobie wodę go- 
towaną na strawę czyni, sprzedaje się za- 
bezcen w gminie?... Państwo chyba nie ma- 
cie pojęcia, jaki wielki jest u nas porządek. 
skoro sekwestrator opisuje Bóg wie za co -— 
i dopiero, jeśli się człowiek dobrze piłnuje, 
może jako - tako dowieść, że już podatek 
wypłacił — i że sekwestrator opisał go nie- 
słusznie... Państwo chyba nie wiecie o tem, 
że u nas grunta jaż gmina będzie sprzeda- 
wać, rolnikom odebrane — i może ten kawa 
lek ziemi, ustrzeżony od bolszewików, któ- 
ty jeszcze jaki taki kawał chleba z miękiną 
daje — zostanie sprzedany Żydowi.... Pań- 
stwo chyba nie wiecie... 

Ałe cóż znaczą głosy „analfabetów, 
znaczą skargi wiosek? Papiery gminne 
re Chłop ze skargą daleko nie pójdzie... 

— Wszystko w porządku... 
St. — Śl. miejscowy, 

du, cóż 

jas 

atmosterze sympatyj polskich—wśród 
Niemców. Żapamiętajmy to sobie. 
Oto, co sama 0 tem powiada we 
wstępie. 

„W dzieciństwie mojem dwaj sta 
rzy ludzie byli mymi wychowawca- 
mi i kierownikami. Jeden — wielki 
oryginał i esteta, o jasnym i ścisłym 
umyśle: to mój dziadek. Drugi był 
poetą, filozofem i redaktorem pewne- 
go czasopisma. Z dzieciństwa mego 
pamiętam wspaniałe, wielkie drzewo 
orzechowe, pod którem często siady- 
waliśmy we troje. Tam się toczyły 
rozmowy, którym się przysłuchiwa- 
łam. Tam usłyszałam, od tych starych 
iudzi, po raz pierwszy o wielkich wy- 
darzeniach roku 1848, o włośnie lu- 
dów i o młodych bohaterach owych 
czasów, którzy pod wodzą Mierosław 
skiego walczyli o szczytne ideały de- 
mokratyczne. Tam słyszałam o wal- 
kach jana Sobieskiego z Turkami, o 
Wiednia obronie; o Fryderyku Wieł- 
kim, Katarzynie Rosyjskiej, o Macji - 
Teresie i o Stanisławie Auguście. Po 
wałona Polska, zagadnienie jej prze- 
szłości i przyszłości — były zawsze i 
stale przedmiotem tamtych rozważań. 
Uczyłam się poznawać z rozmów 
mych wychowawców, że istnieją ścis- 
łe związki i zależność między naro- 
dami i ludźmi, i że brutalna przewaga 
iednego narodu nad innym  — musi 
się kiedyś na nim samym zemścić. 

Z tego wynurzenia widać, że w 
duszy autorki tkwi dawny sentyment 
do natodu polskiego, wpojony w nią 
przez ludzi, żyjących odgłosami  ro- 

(uda w Żyrowicach 
Narazie się nie dzieją. Lecz działy 

się niegdyś: tak przynajmniej głosi 
wadycja, tak twierdzili bazyljanie: Bo 
rowik, Dubieniecki i Jętkiewicz, któ- 
rzy w swych dziełach przytoczyli 384 
wypadków cudownego uzdrowienia 
chorych, — tak wreszcie pozwałali 
myśleć rosyjscy historycy, wspomina- 
ący nieraz o istnieniu kilku tomów rę 
kopisów, zawierających opisy i stwier 
dzenia przez świadków wszystkich do 
konanych w Żyrowicach cudów. 

Właśnie te tajemnicze rekopisy by- 
ły przez dłuższy czas poszukiwane 
przez kilku wileńskich szperaczy, któ- 
czy ustalili, że rękopisy rzeczywiście 
się znajdowały niegdyś w bazyljań- 
skiej bibljotece klasztornej, później, 
po kasacie klasztoru, przeszły do bib- 
lioteki seminarjum unickiego w Żyro- 
wicach, dalej stały się własnością se- 
minarjum prawosławnego tamże (po 
kasacie Unji!), wreszcie — razem z 
seminarjum przywędrowały do Wilna, 
i tu, w ostatnich latach — zaginę- 
y. 

Dopiero teraz mamy sposobność 
upewnić się, iż rękopisy nie zginęły i 
znajdują się w posadaniu o. o. Bazyi 
janów we Lwowie. 

O tem pisze x. j. Skruteń, redak- 
tor bazyljańskiego organu p. t.: „Ana 
lecta O. S. B. M.“, t. III. 2esz. 3 — 4, 
str. 734. 

Przechowaly się trzy tomy. Tom I 
ma stron 1122 i zawiera opisy 1976 
cudów, od r. 1558 do 1650. 

Rękopis sporządzony jedną ręką i 
czyją? — o tem mówi przypisek kro- 
nikarza. 

„Ja niegodny Josaphat Dubieniecki 
zak 5. В. М, Archimandryta Potocki 
tę pracę moją, którąm na cześć Panny 
Prze. Żyrowickiej, będąc tu przy iey 
Cudownym Obrazie Kaznodzieią ofia- 
iowal, na cześć iey większą za star- 
szeństwa  Przewiel: O. Konstantego 
Witpołskiego oddaię.“. Е 

Tom II niepelny, posiada karty, za 
czynając od 32 do 223 i opowiada o 
cudach w okresie 1618 — 1634 r. 

Ten rękopis jest szczególnie cieka 
wy I cenny —— gdyż zawiera oryginal- 
ne relacje różnych osób, składających 
zeznania w języku polskim, łacińskim, 
i ruskim. 

Wreszcie tom Ill zawiera na 367 
str. opisy 1236 cudów , od r. 1658 
do 1753, 

Podajemy tę ciekawą wiadomość , 
która powinna zainteresować wszy- 
stkich miłośników naszej: przeszłości, 
i wyrażamy nadzieję, iż historycy kul 
tury zechcą zwrócić uwagę na tak nie 
A dokumenty naszej przeszło- 

ści. 

Cudowny obraz Matki 
Boskiej latyczowskiej 

Słynny obraz cudowny Najśw. Ma 
rji Panny z Łatyczowa na Podolu pod 
czas inwazji bolszewickiej został pftze 
wieziony do Warszawy. gdzie z wiel 
ką czcią przechowywany był w kap- 
licy przy gimnazjum im. C. Zyberk - 
Platerówny. JE. ks. biskup A. Szelążek 
pasterz diecezji łuckiej, mając sobie 
zlecony przez Stolicę Apostolską za- 
rząd osobami i mieniem diecezji kamie 
nieckiej, znajdującemi się na terytor- 
jum Rzeczypospolitej Polskiej, skorzy 
stał ze swych uprawnień, i polecił cu 
downy obraz przewieźć na Kresy i u- 
mieścić go w odnowionej ostatnio ka 
tedrze.. ы 

Przyświecała w tem pasterzowi bez 
wątpienia myśl, iżby pod, niejednym 
względem zagrożony Wełyń pozyskał 
mocną obronę w postaci cudownego 
obrazu, historycznie związanego z 
Kresami, oraz, by pod wpływem po- 
bożnych _ pielgrzymek do obrazu 
wzmogła się gorliwość ludu naszego 
zewsząd narażońego na zgubne wpły 
Wwy. 

* Obraz cudowny w dniu 19 grud- 
nia r. ub. został zabrany z Warszawy 

  

mantycznego roku 1848, kiedy to wo- 
góle w Niemczech żywe były sympa- 
tje polskie.. } 

I temi sympatjami kieruje się Elga 
Kern. 

Dostrzega ona oczywiście pewne 
braki i niedomagania współczesnego 
życia polskiego; nie podoba się jej 
naprzykład Łódź, którą nazywa po- 
nurem, pozbawionem radości, mia- 
stem; widzi tu i ówdzie jeszcze nędzę 
i zaniedbanie kulturalne; podkreśla 
ciężką sytuację nauczycielstwa, budu- 
iącego własnemi środkami sanator- 
jum dla  gruźlików w Zakopanem — 
i woła ostrzegawczo: caveant consu- 
les! Ale umie te bolączki usprawiedli 
wić niewołą, wcjną, czasem warunka- 
mi ekonomicznemi. Zato tam, gdzie 
widzi rozpęd, twórczość i siłę — da- 
je chętnie wyraz entuzjazmowi. 

Oto niektóre jej spostrzeżenia: 
Zwiedza naprzykład jakieś gimnaz 

jum żeńskie w Warszawie. Z przyjem 
nością idzie na lekcję niemieckiego 
Trudna — powiada — jest metoda 
nauczania: na lekcji mówi się tylko 
po niemiecku, ani słowa po polsku. 
Uczenice --- to małe Polki, które w 
domu nie słyszą nigdy niemieckiego. 
Opracowanie sceniczne jakiejś bajki 
„Frau Holle* jest przedmiotem lekcji. 
Nauczycielka dokłada wszelkich  sta- 
sań, aby jej wychowanki mówiły po 
niemiecku. Jeśli brak wyrazu niemiec 
kiego, pomaga sobie gestem. W kla- 
sie nie jest całkiem cicho. Jakże mo- 
że być zresztą całkiem cicho, kiedy ty 
le dziewczynek urządza próbę scenicz- 

W WIRZE STOLICY 
Okno w okno oko w oko 
Na całej Krochmalnej — co tam, ca- 

łych nałewkach, niema tak przystojnego męż 
czyzny jak Abuś Gosman. Poprostu fascy- 
nująca uroda. Kręcące się rude włoski, wspa 
niały ostry nos, hrzywe oczęta, nieco pie- 

gowata, ałe naogół gładka twarz no i te roz 

chylone, namiętne wargi dla pocałunków 

stworzone. Nic dziwnego, że porywający A- 
buś miał coraz to nowe przygody miłośne 

— ku rozpaczy pani Abusiowej, która bo- 
łała nad takiem trwonieniem sił mężowskicii. 

Widząc, że wszełkie perswazje i prośby 

nie skutkują pani Abusiowa poszła do Salci 

Drops, znanej w kraju i zagranicą wróżki, 

czarodziejki, zamawiaczki — po radę, po 

1atunek. 

— To będzie kosztować 5 złotych — 
vrzekta znakomita Salceła Drops. 

Czegóź nie da kochająca kobieta, by 
odzyskać całkowicie męża. Nawet ofiara 5 
złotych nie wydała się pani Abusiowej nad- 
mierną. Bez protestu, jęknąwszy tyłko zci- 

cha, wręczyła piękny pieniądz. 

Zaczęły się czary. Z przyniesionego im- 
bryka wydobywała się para. Gruby czarny 
kot miauczał przeraźliwie, czarodziejska Sal- 

cia szczypała go w ogon i mruczała niezro- 

-ztmiałe wyrazy. Przerażona pani Gosnian 
poczuła się źle, nerwy odmawiały posłuszeń 
Stwa, dla dodania sobie sił spojrzała w ok- 
no... i — o zgrozo! Tam w mieszkaniu na- 
przeciwko — jak na dłoni ujrzała swego mał 
żonka niecnego, cudnego Abusia w pozie 
niesłychanie dwuznacznej z jakąś podłą bri 
netką. 

Zbiec, wbiec po schodach było dziełem 
chwilki. Konsternacja Abusia na widok swej 
połowicy nie trwała długo — parę silnych 
policzków doprowadziło go do przytomnoś- 
ci, Uciekł jak gazella. Zato brunetka.. Musia 
no dla niej wezwać Pogotowie; a pani Abu- 
siowa powędrowała do kozy na 10 dni. Naj- 
więcej skorzystała wróżka — jej sława u- 
rosła jeszcze. jeśli to wogóle możliwe. 

im ludziom gorzej — tem 
mnie lepiej 

Ośwradczył pan Kiełbasa, znany właści- 
ciel zakładu wypożyczającego fraki, smokin 
gi I inne luksusowe części garderoby. 

— Dobrze się panu powodzi? 
— Jużci. Ludziska nie mają na sprawie- 

nie sobie ubrań, cóż dopiero strojów wie- 
czorowych, a jednak chcą się bawić. Cóż 
mają robić? Na bal nie wpuszczą w kałeso- 
nach, więc jazda do mnie. Pożyczam wszy- 
stko — od skarpetek do krawata poprzez 
spodnie, marynarki, kołnierzyki i td. Nie 
pamiętam tak dobrego roku. Na Syiwestra 
'o dyrektorzy banków przychodzili  poży- 
czać: o 12 w południe nie było ani jedne- 
ge smoka, o 5 pp. poszedł ostatni frak-- 
wziął ci go facet długi jak tyka —o 15 cen- 
tymetrów. za krótkie były nań spodnie. ja 
nie namawiałem, uparł się, wiedział, że już 
nigdzie nie dostanie — a ten frak był nie- 
najgorszy —- pozatem, że za krótki tytko 
dwie miał łatki na łokciach,.no is przepałona 
klapa, a że sosem poła oblana — ktoby na 
to zważał. 

— lleż pan bierze za wieczór? 
— Panie, trzeba być psychołogiem. je- 

den — widzę — może 15 zł. zapłacić -— 
niech buli 15, a od drugiego za to samo na- 
zajutrz wezmę jeno 5, albo i 3 zł. No i są 
ónie W soboty, niedziełe, drożej, w tygod 
riu taniej. A jakość! Tyž gra rolę. 

— To też nie okradają pana? 
— Ho, ho! nie brak im ochoty. Ale ja- 

kem Kiełbasa —- nie daję się. Bez zastawu 
ani rusz. 

— Nie dokumenty — to pieniądze, nie 
to — taszcz co masz: szaję, maszynę do szy 
cia, kwity lombardowe, futro — był raz sto 
larz co trumnę piękną dębową wzamian za 
smok zostawił. 

— Spryciarz z pana. 
— Trzeba żyć. Ostatnio wprowadziłem 

dział lakierów. Świetnie idzie. Są pary co 
Gd miesiąca ani razu nie prėžnowaly. A 
niema żadnej takiej, któraby jeszcze swej 
wartości w dwójnasób nie zwróciła. | 

Kar. 
L akiniainuliaiio aki A 
przez specjałnie wysłaną, z trzech kap 
lanów złożoną delegację. Po drodze 
do Łucka obraz witany był przez 0- 
gromne "tłumy wiernych. 
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odbudowane; rozwa- ną. Ale, gdy lekcja się kończy — lek- 
ki ruch ręki nauczycielki — i abso- 
lutna ciszą zapanowuje w kłasie. I 
to bez żadnej surowości, bez ostrego | 
słowa. Dyscyplina i karność, oparte 
na serdeczności, wzajemnem posza- 
nowaniu i zrozumieniu. 

Ta uwaga jest dla Niemki znamien 
na. Imponuje jej karność spontanicz- 
na, własnowolna, nie poparta siłą i 
gwałtem, do czego ją (może) pruski 
Drill przyzwyczaił. To zdumienie Niem 
ki na widok polskiej klasy jest dła nas 
chyba najwyższą pochwałą. 

A jakież wrażenie wywiera War- 
szawa ? 

To miasto —- pisze autorka — po- 
siada swoją fizjognomię, swoje cha- 
rakterystyczne oblicze, czyste, szła- 
chetne i radosne, mimo tylu lat walk 
i cierpienia. Duch, który je ożywia, 
jest zawsze młodzieńczy. A co przede- 
wszystkiem uderza —— to doszczętne, 
całkowite zatarcie wszelkich śladów 
panowania Rosjan. Nawet sobór kopu 
lasty na Placu Saskim, zbudowany 
przez zaborców, jako symbol ich wła- 
dzy — został zniesiony. Kulturalnie 
biorąc, może to gwałt i barbarzyństwo 
jakże jednak  psychologicznie zrozu- 
miałe i usprawiedliwione. Teraz wzno. 
si się na tym placu konny posąg Po- 
niatowskiego, a dalej pod portalem 
parku, spoczywa Żołnierz Nieznany, 
najmłodszy legjenista, poległy w wal- 
Fach o Lwów. Leżą tu wieńce i pło- 
nie wieczny ogień — a tam w parku 
dźwięczą jasne głosy dziecięce i roz-     
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Nieznany 
Jesteśmy obywatelami wolnego 

niepodległego państwa. Każdy z nas 
jest małą -— maleńką śrubką,  któ- 
Ta coś trzyma, coś łączy, aż wszystkię 
koła ; tryby olbrzymiej machiny pań 
stwowęj zaczynają poruszać się spraw 

nie aDBe, wytwarzając coraz to 
nową siłę..'. 

Pochłonięci troską o kawałek chie 
a, znużeni ciężką wałką o byt, nie 
lajemy sobie sprawy z roli, którą 

odgrywa każdy z nas, jako obywatel 
państwa, a tem mniej uświadamiamy 
Sobie, w jaki sposób staliśmy 81е ©- 
bywatelami państwa polskiego, my, 
jeszcze tak niedawno obywatele ob- 
cych mocarstw, my  —później 

k tułacze bezdomni, mający Połskę tyl 
ko w sercach stęsknionych zaklętą... 

Byliśmy świadkami cudownego od 
rodzenia Polski, zachwyconemi, a czę 
sto przelęknionemi oczyma patrzyli- 
Śmy na rozwijające się, jak w kalejdo 
skopie, dziejowe zdarzenia, nie zdając 
sobie sprawy z ich wagi i znaczenia; 
dawaliśmy się nieraz porwać różnym 
wiioin; coś jak w gorączce robiliśmy 
jakieś, często _ nieświadome ofiary 
składaliśmy, aż pewnego dnia przeko- 
nališmy się, że już się stała wielka 
tajemnicza w swej potędze rzecz: ao 
nowego życia narodziła się Polska!:.. 

' oto teraz, z odłegłości kilkunastu 
lat spoglądając wstecz, szukamy tych 
którym należy się wdzięczność, jako 
najbardziej zasłużonym w dziele wy- 
zwołenia Ojczyzny. 

Zatrzymujemy się na postaci Wo- 
dza, którego wola tak wytrwale kiero 
wała wypadkami, wspominamy okry 
tych chwałą, waiecznych generałów, 
Uprzytomniamy sobie długi szereg na- 
zwisk wybitnych dyplomatów, działa- 
Czy politycznych, uczonych, artystów, 
setki i tysiące różnych osńb, które 
pracą swą i oliarnością wybiły się 
ponad tłum; ale te, nawet najbardziej 
czczone i rozgłośne imiona, jeszcze 
nie wystarczają... 

k Kogoś wciąż brak, 
<chv'ytnego, kogoś nieznanego, 
tak dziwnie błiskiego.... 

Przypominamy... 
, Tak: (On się rzetelnie przysłużył 
_ Ojczyźnie, sumiennie zapracował na 

Spoczynek we wspaniałym grobie, 
przed którym na baczność stają boha- 
terowie o imionach, złotemi zgłoskami 
wpisanemi do ksiąg dziejów narodu, 
— przed którym nizko się chylą sztan 
dary bojowe, wstęgami virtuti mili- 
tari przepasane... 

„On — Nieznany Żołnierz — szczę 
Śliwy i triumiujący po zgonie pepre- 
zentant «iorzymich mas szarych, bez- 
imiennych, bohaterskich jednostek. 

Niema potężniejszego i Paengo 
wyrazu 2 dla ŽAS wysńiku 
bieznanych bohaterów, jak ten, którv 
stanowi istotę kultu Nieznanego Żoł- 
nierzą, i trudno o bardziej zasłużoną 
wobec Ojczyzny ofiarność, niż szare 
masy żołnierskie... 

A jednak nietylko żołnierz zasłużył 
na hołd i szczerą podziękę: obok rie 
$C, lub tuż za nim, staną szereżi in- 
nych nieznanych  ofiarników, którzy 
niejedną cegiełkę dorzucili do wspa- 
niałego gmachu Rzeczypospolitej, naj 
bliższym atoli Żołnierzowi Niezna- 
nut będzie chyba tylko Nieznany Kaje 
jarz 

     

     

      

  

  

kogoś nieu- 
lecz 

  
. Żołnierska to służba, służba kok - 
jowa! Ta sama dyscyplina, wymaga- 
ląca bezwzględnego podporządkowa- 
nia się rozkazom przełożonego, a icd- 

gjocześnie żądająca od każdego Śmia- 
| Nei inicjatywy; ten sam sposób pra- 

cy. dziś w ścisłych granicach cza- 
su — od godziny takiej do takiej, -— 
jutro może wszystkie zegary pój lą w 
kąt i jeden nakaz będzie górował nad 

| wszystkiem: „musi 

Kolejarz 
być zrobione i 

już. 
Wreszcie taka sama odpowiedzial 

ność najmniejszej nawet jednostki wo 
bac setek ludzi: od zachowania się 
wartownika w polu nieraz zależy los 
całych pułków; jeden  nierozważny 
ruch ręki zwrotniczego — i życi dzie 
siątków osób zostanie przektešolne. 

Koleje są arterjami i nerwami or- 
garizmu państwowego: ich całkowi- 
te unieruchomienie wywołuje katastro 
falne następstwa w życiu ekonomicz- 
nem kraju, częściowe zatamowanic 
ruchu na najważniejszym odcinku 
kraju głośnem echem odbija się na ca 
iej sieci. Dlatego też sprawność kolei 
w czasie pokojowym przyczynia się 
do rozwoju państwa i wzbogacenia 
narodu; w czasie zaś wojny — nieraz 
decyduje o losach wielkich połaci 
ziemi. 

W obecnych czasach węzły kole- 
icjowe pod wzgłędem strategicznym 
są nie mniej ważnemi punktami, niż 
najmocniejsze i wspaniale uzbrojone 
twierdze. Wskutek tego granica mię- 
dzy kołejarzem a żołnierzem często 
się zaciera, gdyż obaj są czynnikami 
siły państwa, stojąc na straży jego 
spokoju i powagi przykuwając do sie- 
bie jednakową uwagę złośliwych wro- 
gów. W okresie walk tej granicy wła- 
ściwie niema, gdyż koleje przechodzą 
pod zarząd władz wojskowych i wów- 
czas każdy kolejarz, mniejsza, jaki ma 
na sobie mundur, staje się żołnierzem, 
mającym niezwykle odpowiedzialny 
posterunek i pełniącym wyjątkowo 
ciężką służbę. 

Dzieje młodego koleinictwa pol- 
skiego bogate są w przykłady twardej 
i ofiarnej, żołnierskiej służby  koleja- 
rza. Olbrzymim wysiłkiem dziesiątków 
tysięcy kołejarzy zostały  džwigniete 
z ruiny i dobrze zorganizowane współ- 
czesne koleje polskie i, kto wie, czy 
nie największy ciężar spadł na koleja- 
rzy węzła wileńskiego, którzy musieli 
stanąć do pracy w warunkach naj- 
okropniejszych. podczas walk wojen- 
nych, na linjach, ogołocenych przez 
Niemców z majątku kolejowego, w 
kraju, przez który przewałiła burza 
wojny światowej, zostawiając po so- 
bie zgliszcza, ruiny i przerytą okopa- 
„mi, omotaną siecią drutu kolczastego 
— męczeńską naszą ziemię. To też 
dzieje kolei wileńskich zawieraja wia- 
le niezwykłych epizodów i dzielą się 
na szereg okresów o nieco odrębnych, 
lecz zawsze intensywnych  przeży- 
ciach. 

Można uistujić pięć okresów w hi- 
storji wileńskicn kolei. 

Pierwszy opejmuje czas walk o 
posiadanie kciei, jest okresem samo- 
rzutnych czynów -jednostek. lub grup 
kolejarzy, nie ujętych w ramy prawi- 
dłowej organizacji i kierujących się 
przedewszystkiem silnem, patrjotycz- 
nem uczuciem, oraz  instynktownem 
dążeniem do zachowania ładu i po- 
rządku podczas powszechnego  chao- 
su. Okres ten trwa od dn. ł stycznia 
1910, r., t. į. od chwili opuszczenia 
Wilna przez Niemców, — do dn. 21 
kwietnia 1919 r., kiedy z ramienia Na- 
czelnego Dowództwa Wojsk Polskich 
kołeje wileńskie objął szef kołejnictwa 
wojskowego pułk. inż. Brzozowski. 

Drugim okresem są dzieje Woj- 
skowych Kolei Litewskich, oraz Woj- 
skowych Kołei Białoruskich. Okres 
ten trwał do połowy grudnia 1919 r. 
gdy została zorganizowana Dyrekcja 
Wileńska Kolei Państwowych, obej- 
mująca olbrzymie tereny, obsługiwa- 
ne przedtem przez dwa wojskowe do- 
wództwa kolejowe. 

Trzeci okres, sięgający początków 
ofenzywy bolszewickiej w r. 1920, 
ogarnia działalność kolei wileńskich 

SRITIS TT USS EPSON SRITIS ENTERT EBS 
legą się szczęśliwy Śmiech młodych 
matek. 

Flga Kern, jak widać, umie być 
poetką. Równie poetycko opowiada 
swe wrażenia z Wilna. 
„Wilno — czytamy — nie jest 

miastem w potocznem znaczeniu tego 
słowa. Raczej jest to olbrzymi ogród, 
w którego cieniu rozłożyły się grupy 
zabudowań i domów. Na wzgórzu 
wznoszą się zwaliska starego zamku. 
Stamtąd spoglądałam z góry na cu- 
downą zielonością otoczoną panora- 
MĘ miasta, pogrążonego w tajemni- 
<zym spokoju. Wczesnym rankiem do 

znałam niezwykłego wrażenia, dla 
Mnie osobliwie dziwnego i obcego. 

vysoko nad łukiem bramy, w staro- 
*ytnych murach miejskich, migoce ob- 
'az Matki Boskiej. To Ostra Brama -— 
gg wysłowionej piękności. W głębo- 
wj niszy, osłoniętej odw niepogody i 
arów — miniaturowa kapliczka z 

ym obrazem. A na ulicy — w 
45 u ulicznym, na zimnych płytach 
J dw zlików, w deszcz, i w słońce, dzień 

zą dzień — tłumy wiernych. Oczy ich 
drży 314 na cudownym obrazie, a w 
16 4cych palcach kołyszą się paciorki 

ski Dałej znajdujemy opisy ulic wileń- 
% ch (na bruki auforka narzeka), uni 

ski ytetu, kościołów, ghetta żydow- 
С …‹еЗО- O košciele šw. Piotra i Pawla 

in naprzykład pisze: „Zewnętrznie 
ic arokowy kościół nie przedstawia 
led Szczególnie interesującego. Kto 

_ ldnak wstapi do wnetrza i rzuci о- 
em na ściany i sklepienie —- staje 
!wiony, zdumiony ten:, co jego 0- 

     

czy oglądają. Z pewnością nigdy nic 
podobnego przedtem nikt widział. 

W podobnym tonie utrzymane są 
opisy Krakowa. 

A oto zakończenie: 

„ Elga Kern opowiada o swojej wy- 
cieczce samochodem w słoneczną nie- 
dzielę. Jakiś „defekt motoru — i auto 
zatrzymuje się w pewnej wsi. Stary, 
mały kościołek jest bardzo ładny. El- 
ga Kern wędruje między opłotkami. 
Wchodzi do jakiejś chaty. Pięcioro 
drobnych i nędznych dzieci. Matka, je- 
szcze bardzo młoda, najwyżej dwudzie 
stopięcioletnia, zdumiewająco piękna, 
wysoka i wysmukła. Z trudem idzie 
rozmowa. Ale uwagę autorki przyku- 
wa wspaniały kilim, rozpostarty na 
stole. Podziwia jego kolory, jego gen 
jalny prymitywizm. Snuje na ten te- 
mat refleksje. Co to za rytm, który 
tak kierował rękami prządki? Jakaż 
tajemnica ukryta w tem pięknie? 

Trzeba odjeżdżać. Auto naprawio- 
ne. W chwili wsiadania widzi bieg- 
nącą wieśniaczkę, która z wołaniem: 
Siostro! Siostro! (Słowo to przytoczo 
ne po połsku) wręcza jej na pamiątkę 
maleńki błękitny kilimek, na którym 
kwitną świetliste, pstre kwiaty. 

Takiem wrażeniem i słowem sio- 
stro kończy się ta książka. To, co przy 
toczyłem, to tylko parę małych wycin- 
ków z pięknej całości. Wysz. 

е 
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Dięrwsze trady i walki Kolejarzy Wileński 
pod zarządem cywilnym w czasie 
pseudo-pokojowym. 

Czwarty przypada na czas wałk z 
bolszewikami i w szczytowym wysił- 
ku kolejarzy ma doskonale przeprowa- 
dzoną ewakuację i sprawnie zorgani- 
zowany powrót. 

Wreszcie piątym okresem jest ten, 
który się rozpoczął po zdobyciu Wil- 
na przez gen. Żeligowskiego i który 
trwa do dziś dnia . Do ostatnich 
trzech okresów dziejów wileńskiego 
kołejnictwa już jest sporo rzeczowego 
materjału sprawozdawczego, który po- 
zwoli w przyszłości na wszechstron- 
ne i ścisłe oświetlenie całokształtu 
zdarzeń i na prawidłowy zarys roz- 
woju. 

Gorzej jest z początkiem tych dzie- 
jów: poza tradycją ustną, często dość 
bałamutną i poza relacjami świad- 
ków, naogół bardzo nielicznemi i dość 
nieścisłemi, nie mamy prawie wcale 
materjału, któryby pozwolił na do- 
kładne odtworzenie ówczesnych wy- 
padków. A jednak musimy przypom- 
nieć tę przeszłość i utrwalić ją w for- 
mie syntetycznej pracy, aby nie po- 
szły w zapomnienie tak ciekawe zda- 
rzenia i nie zniarnowały się piękne 
przeżycia. 

Obecny szkic jest pierwszą próba 
ujęcia całokształtu wypadków, two- 
rzących pierwszy etap dziejów wileń- 
skich kolei. Okres ten jest najkrótszy, 
ale i najmniej uchwytny; to też praca 
obecna nie może być uważana za 
ostatnie słowo historji i, trzeba przy- 
puszczać, że z czasem, w.miarę usta- 
lania nowych szczegółów, da się znacz 
nie rozszerzyć ku większej chwale 
Nieznanego Kołejarza . W. Ch. 

wo 

CHODZĘ PO MIEŚCIE. 

OSZCZĘDNE WILNO 
Jak to wiele mówi się w Polsce od kil- 

ku łat o oszczędności. Czytujemv po gaze- 
tach zachęcające do oszczędności artykuliki, 
ogłądamy wspaniałe plakaty, w oczy nam 
wpadają tu i ówdzie rozumne słowa ludzi 
rozutenych o tem, jak to dobrze jest oszczę 

  

Cc. 

. Słowem, wmawiają i wmawiają, żeby о- 
szczędzać. (| słusznie. jakież to bowiem 
wspaniałe horoskopy widzą przed subą lu- 
dzie oszczędni. Mówił mi np. ktoś, że gdy- 
bym przez 30 lat składał co miesiąc po 
20 złotych, to po upływie tez okresu pe- 
wien bank, np. na Antokołu się znajdujący, 
zapłaciłby mi zgórą 50 tysięcy złotych. 

50 tysięcy złotych.. — pomyślcie  tyl- 
ko Państwo. I jakże tu nie oszczędzać? 

Więc ludzie oszczędzają, oszczędzaja na 
wszystkiem i wszyscy. Może aż zanadto 
-Weźmy np. taki przejaw oszczędności: 
Mamy mrozy, mamy śniegi, mamy zimę, 

i mamy ślizgawicę 1a ulicaca. Dawniej, ke 
dy nie było i słychać .0 propagandzie о- 
szczędności, właścicieiowi domu w Wiłare 

do głowy nawet nie przychodziło, żchy о- 
szczędzać na piasku. Teraz „kiedy wóz tej 

substancji kosztuje, dajmy sobie, 5 złotych, 
a wystarzca, przypuśćmy, na tydzień, zainte 
resowany bierze do ręki ołówek 1 zaczyna 
rachować. 

— 5 złotych na rydzień, 20 złotych na 
miesiąc.. . równa się 50 tysięcy złotych 
po trzydziestu łatach. hasta. || 

I już nie zważa, żż wóz piasku pewne 
nie kosztuje pięciu złotych, ani, że mw trze 
ba nim posypywać chodników iatem, ale 

poprostu oszczędza i piaskieni trotuarów po 

sypywać nie każe. лвн 

Konsekwencje tego maja to do sichie, 
że są nieubłagane, a wyrazają się w cyfrach 
na dobę, mniej więcej, tak: 3 nogi Ludzkie 

złamane, 8 ogólnych potłuczeń, i 13 guzów 
sabitych. у 3 

- - A władze, pilnujące porządku? - go 
tów ktoś jeszcze zapytać. 

— Cóż władze, one także są pod wply 
wem powszechnej oszczędności. Mik. 

|ENARCHIEBLEU ” 
NAJLEPSZE PERFUMY = 
iWODY KOLOŃSKIE | 
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SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEORO- 
LGGJI U. S. B. W WILNIE. 

z dnia 13 I. 31 r. 
Ciśnienie średnie w min. 758 
Tempera'ura Średnia — 5 
Temperatura najwyższa —2 
Temperatura najniższa — 9 
Opad w mm. — ślad 
Wiatr: południowy 
Tendencja: spadek 
Uwagi: pochmurno, 

— Od Redakcji Ze względu na 
opuszczenie przez p. Wiktora Piotro- 
wicza stanowiska kierownika literac- 
kiego w naszem pismie, dział krytyki 
literackiej objął dr. Walerjan Charkie- 
wicz. 

URZĘDOWA 
— Walka z jaglicą. Województwo о- 

trzymało pismo w sprawie zapobiegania 
szerzenia jaglicy przez zakład: zjerskie i 
gołarskie Władze centralne załecają zwrócić 
uwagę by cierpiący na jaglicę nie byli do- 
puszczan!: do pracy w tych zakładach i by 
każdy odwiedzający fryzjera dla osuszenia 
twarzy otrzymywał bezwzględnie czystą ser 
wetkę lub ręcznik. 

— Odznaczenie posterunkowych w Sta- 
rostwie  Grodzkiem. W gmachu Staro- 
stwa Grodzkiego przy ul. Żeligowskie- 
go „Starosta Grodzki p. Wacław łszora, w 
imieniu p. ministra spraw wewnętrznych, w 
obecności komendanta PP m. Wilna insp. 
lzydorczyka, oficerów policji i SSE UH 
następujących funkcjonrjuszy P.P. m. Wil- 
na: star. przeodownika, komendanta poste- 
runku rzecznego, Leona Ziemca (za urato- 
wanie w dniu 22-VI 1929 r. tonącej po- 
sterunkowego Bolesława Menicha za wyrato 
wanie tonącego w dn. 27. 6. 29 r., tonącej 
kobiety, posterunkowego Piotra Rynkiewi- 
cza za wyratowanie tonącego w dn. 27. 6. 
29 r., posterunkowego Antoniego Daleckie- 
go za wyratowanie tonącego w dniu 14, I. 
1929 r. 

Wręczając odznaczonym medale wraz z 
dyplomami p. ministra spraw wewnętrznych 
p. starosta łszora przemówił w krótkich sło- 
wach, dając wyraz przekonaniu; że bohater 
ska pomoc użyczona ginącym przez poli- 
cjantów, podyktowana była nie tylko naka 
zem przepisów i obowiązku, lecz ideą mi- 
łości bliźniego. Otrzymane medale będą dła 
odznaczonych posterunkowych _ widomym 
znakiem ich bohaterskiego czynu, dokona- 
nego z narażeniem własnego życia, a zara- 
zem bodźcem do dałszej pełnej poświęcenia 

pracy @а współobywateli, dla innych zaś po 
łicjantów zachętą do naśladownictwa. 

—-kKaikułacja cen pieczywa. Organizacje 
piekarskie złożyły władzom memorjał w 
sprawie ustalenia zasad kalkułacji cen pie- 
czywa co spowodowało że będą przeprowa- 
dzone wypieki próbne dokonane przez woje- 
wódzką komisję do badania mąki przy t- 

dziale nuci organizacyj  piekar- 
skich. Wyniki wypieków posłużą do opraco 
wania bardziej racjonalnych zasad kalkula- 
cii cen pieczywa na przyszłość. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Na dzisiejszej Środzie literackiej, wy- 

bitny gość z Warszawy, świetny krytyk mu gi 
zyczny p. Karol Stromenger wygłosi dysku 
syjny referat n.t. „Antoni ks. Radziwiłł, pier 
wszy kompozytor Fausta." Przy tej okazji 
poruszy znakomity prelegent zagadnienie sty 
czności muzyki i literatury i mówić będzie 
o typowych w tej dziedzinie nieporozumie- 

niach. Tėmat niezwykle ciekawy wzbudził 
żywe zainteresowanie bywalców Śród, 

Początek o 8 wiecz. Wstęp dla członków 
sympatyków i gości. 

— Z Towarzystwa nowoczestego wy- 
chowania. We czwartek dn. 15-1 b. r. © 
odz. 7 wiecz. w sali Kuratorjum (Wołana 
0) odbędzie się zebranie sekcji psychoło- 

gicznej z następującym porządkiem  dzien- 
nym: 

1. Odczyt na temat „Egocentryzm w my- 
śleniu lu dorosłych" wygłosi p. Korni- 
szewski. 2. Dyskusja. Wstęp wołny dla 
członków i gości. 

— Konnitet Organizacyjny Wileńskiego 
Oddziału Związku Pań doń urządza 
niedzielę 18 bm. o godz. 17 w łokalu Związ 
ka Literatów (Mury po-Bazyljańskie, Ostro- 
bramska 9) specjalnie na ten cel udekoro- 
wanym przez Szkołę Ogrod.aiczą w Wilnie 
według pjrojektu Dyr. Krausego, pierwsze 
zebranie zapoznawcze dla szerszej publicz- 
ności, po którem nastąpi posiedzenie orga- 
nizacyjne wszystkich pań i młodzieży żeń- 
skiej pragnących przystąpić do Związku. 

Zagai zebranie w imieniu Komitetu Or- 
ganizacyjnego dr. Janina Rostkowska, po- 
czem prof. Ferdynand Ruszczyc będzie mó- 
wił o „Pięknie Wiłna i Ziemi Wileńskiej”. 
Następnie p. Aleksandrowiczowa (ciotka Al- 
binowa) wypowie „Kiłka ciepłych słów do 
kobiet", a p. Irena Łubiakowska wygłosi 
pogadankę p.t. „Cele i korzyści płynące ze 
Związku Pań Domu". ‚ 

Na atrakcję zebrania złożą się: 1. po- 
kazy mód firmy p. Dutkiewiczowej (suknie 
wizytowe i robocze na żywych modełach 
człorkiń organizacji), 2. pokazy sukien fu- 
dywych wileńskich z Bazaru Ludowego. 3. 
pokazy uczesań pań wykonane przez firmę 
Mural oraz 4. „Uwagi karnawałowe”, któ-- 
re wypowie p. Antoni Bohdziewicz. 

Na zakończenie wybory zarządu i spra- 
wy organizacyjne. Wstęp dla pań bezpłatny, 
dla panów 50 groszy. 

Wobec tego, że przemówienia transmito- 
wane będą przez radjo, zebranie rozpocz- 
nie się zY punktualnością niezawodną. 

Ostatni dzień procesu b. posłów komunist. 
Przewodniczący zamyka przewód. 

Na audytorjum poruszenie i szmery. 
Mowa aa Zdanowicza wzbudza 

zrozumiałe zainteresowanie. 

Giną, sprzątane, zwały dowodów rzeczo 
wych, maszyny i stosy bibuły. Oskarżeni 
przegiądają nerwowo brułjony, które zawie- 
raią notaki dla obrony. 

©О godz. 9.45 przemawiać zaczyna pro- 
kurator. Dowiadujemy się o obliczu Kom- 
partji która stosownie do etnogralicznych 
CE Rzpiitej zmienia swe Sm a 
na ziemiach północno - wschodnich między 
innemi pod postacią BWRKP występuje. 

., Następuje wyliczenie płacówek i subsy- 
ujów z za granic kraju otrzymywanych. 

Mistrzowskim zwrotem swej przemowy 
zdziera prokurator maskę obłudy i hipokry- 
zji z oblicza oskarżonych kończąc zaś swe 
ak żąda najsurowszego wymia- 

га . 
„ Przemówienie prokuratora wywiera wiel 

kie wrażenie. Następuje przerwa. Po przer- 
wie przemawiają kolejno obrońcy. 

Adw. Duracz stara się swą przemo - 
chylić zakwalifikowanie RAI Gaba: 
żonych pod par. 102, dowodząc, iż mowy 
być nie może w danym wypadku o spiskit 
i nkowaniu przeciw Państwu Polskiemu, 

Adw. Honigwili w ładnej formie literackiej 
m:wi o głęboki inpatrjotyzmie oskarżonych 
twłerdząc, że chęć zerwania pęt niewolni- 

czych z ojczyzny jest 
nością łagodząca. 

Z kolei zabiera głos p. mecenas Neumann. 
Pod względem formy i retorycznego układu 
"est ono świetne, nie brak w nim momentów 
wybitnie dowcipnych, które budzą wesołość 
audytorjum. Adw. Zasztowt-Sukiennicka mó- 
wi 0 ruchu politycznym i niepodległościo- 
wym białoruskim na ziemiach naszych. Na- 
wiązując do działalności klubu biał. -włość. 
robotniczego charakteryzuje go jako legalny 
na ziemiach półn. - wschodnich. 

Po przerwie obiadowej przewodniczący 
udzieła gtos oskarżonym. Przemawiają ko- 
łejno b. posłowie. || 

Ma się wrażenie, iż jest się na mityn- 
gu...w Mińsku Przemawiają butnie wychwa- 
lając byt włościan i robotników w Sowie- 
tach. głoryfikują komunę obalając tem — за- 
imem misterny giach zbudowany przez о- 
bronę. 

Z powodu bezczelnych przemówień pod 
a, Państwa. przewodniczacy odbiera 
im głos. 

Następuje odczytanie wyroku 
już z wczorajszej notatki. 
„ Oskarżeni wznoszą okrzyki „Precz z bur 
żuazyjną Polską", „Precz z faszyzmem* — 
na widowni uszenie. Policja zaprowadza 
tad wadzając oskarżonych; oskarżony 
W'ołyniec prowokacyjnie woła: „nie bij- 
cie, nie bijciet”. 

© godz. 12-cj w nocy rozprawę zakoń- 
67080. 

poniekąd  okolicz- 

znanego 

MIKOŁAJ DEMBICKI 
SĘDZIA SĄDU OKRĘGOWEGO w WILNIE 

zmarł dnia i?stycznia 1931 r. 
Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Brzó ka 7, 

Bernardyńskiego odbyła się dnia 13 
do Kościoła 

wiecz., a stycznia r. b. o godz. 6 
nabożeństwo żałobne odprawione zostanie dnia 14 stycznia o godz. 8 m. 30 
zrana, poczem nastąpi pogrzeb na cmentarz Bernardyński, 

o czem zaw;adamia 
ZRZESZENIE SĘDZIÓW I PROKURATORÓW 

SĄDU OKPEGOWFGO w WILNIE | 

Zamach na komendanta policji w Turgielach 
Wczoraj w dzień na posterunek połicji w Turgielach zgłosił się, jak 

się potem okazało, jan Krzemień z Rudomina, który zażądał widzenia się z 
zyżykowskimi. : 

W chwili, gdy przod. Czyżykowski wszedł do poczekałni, Krzemiefį 
wydobył rewolwer i 
palu, zamachowca momentalnie 
stwa nie są dostatecznie wyświetlone. 

) y 
rozbrojono. Przyczyny usiłowania zabój- 

Wymordowanie całej rodzin 
pod Stołpcami = owi 

Nocy wczorajszej koło Stołpców we wsi Zajanów zamordowano hardłarza Izaaka 
Mitiera, jego "ię, córkę 1. 23 i syna I, 12. Miller miał sklep spożywczy we wsi, jak 
rownież handłował bydłem. 

Mordu dokonano siekierą w mieszkaniu podczas, gdy rodzina była. pogrążona 
we snie. Ślady, ujawnione na miejscu przestępstwa, doprowadziły do ujęcia sprawcy,. 
ktorym okazał się dezerter 15 p. piechoty w Dęblinie, Leon Makarewicz. 

Morderca zgodnie z obowiązującą procedurą będzie stawiony przed Sąd Do- 
rażny i grozi mu kara śmierci. 

Narady komunistów 
PRZERWANE PRZEZ POŁICJĘ 

W pobliżu Wilejki zlikwidowano masówkę komunistyczną, zwołaną do konspi- 
racyjnego lokału. 

W chwilł wkraczania policji przemawiał przybyły z Mińska instruktor |. Goldman, 
ktory widząc, że wpadł w matnię, usiłował otruć się. 

  

Odezwa Komitetu Zjazdu 
bibłjofilów w Wilnie w spra- 

wie wydawnictw 
W maju (w dniach 25 — 26) r. b. od- 

Łędzie się w Wilnie ogólnopolski III Zjazd 
Bibliotekarzy i V Zjazd Bibljofilów. Zjazdy 
dotychczasowe odbyły się T GW, 
Krakowie, w Warszawie, Lwowie 1 Poznaniu 
i a każdym razem około 500 uczest- 
ników. 

Organizacje  bibljotekarzy i bibljofilów 
obejmują dzisiaj całe szeregi pracowników 
i miłośników książki i docierają do najod- 
ległejszych zakątków Połski. Doroczne zjaz- 

y w wyżej wymienionych miastach były 
wspaniałym pokazem intensywnej pracy 
naukowej 1 wydawniczej. Ruch zaś bibljo- 
filski, skupiający w szeregach swych wy- 
dawców, księgarzy i drukarzy niemałe poło- 
żył zasługi około podniesienia poziomu książ 
ki oi 

omitet organizacyjny nie wątpi ani 
chwili, że Wilno mające dostają tobdycję 
w dziedzinie książki, wystąpi na  zjezdzie 
Noe s я 

o też, aby uwydatnić w sposób jaknaj- 
lepszy walory naszego ogniska kultury pol- 
skiej na  północno-wschodnich rubieżach 
Rzeczypospolitej, potrzeba aby P. T. wy- 
dawcy, księgarze i drukarze przyczynili się 
do uświetnienia zjazdu przez obdarzenie 
uczestników darami, złożonemi z pięknych 
wydawnictw wileńskich. 

Doskonale zdajemy sobie sprawę z cięż- 
kich warunków gospodarczych, w jakich 
znajduję się Wiłno wraz z całą Polską, nie- 

w mniei uważamy za niezbędne prosić o uczy- 
nienie maksymalnego wysiłku w tym kie- 
runku. Chodzi tu bowiem o sprawy wyż- 
szego porządku, gdzie ofiarność najdalej 
idąca jest wprost wskazaną. Trzeba bowiem 
mocno zadokumentować, iż dziełnica nasza 
w dorobku ogólnopolskim jest jednostką 
żywą, a więc czynną, że nietylko połitycz- 
nie, lecz i umysłowo stanowimy integralną 
cząstkę naszej Wielkiej Ojczyzny. 

Łaskawe zgłoszenia gotowości, bądź 
Cciiarowania uczestnikom ziazdu  publikacyj, 
bądź też podjęcia wydania niektórych prac 
naukowych, będących w posiadaniu Komi- 
tetu, przyjmuje przewodniczący Sekcji Wy- 
dawniczej Komitetu Organizacyjnego Stani- 
sław Lisowski codziennie (z wyjątkiem so- 
bót) od godz. 11 do 2 w Uniwersvteckiej 
Bibliotece Publicznej w Wiłnie (ul. Uniwer- 
sytecka 5, tel. 5—69). 

— 7 Instytutu Europy Wschcidniej. We 
czwartek, dn. 15 b. m. o godz. 6 — 8 po 
pał w lokału Wyższej Szkoły Instytutu, zna 
komity publicysta i uczony p Władysław 
Studnicki wygłosi pierwszą część swego 
wykładu p. t. „Rosja Sowiecka w polityce 
światowej". 

SĄDOWA 
— Zwinięcie Sądu w N.-Święcianach Z 

dniem 15 b. m. zostanie zniesiony Sąd Po- 
wia! w Nowo-Święcianach obejmujący 
Miasto-Nowo-Święciany, oraz gminy: Dau- 
gieliszki, Dukszty, Kołtyniany i Podbrodzie, 
które włącza się do okręgu sądu powiato- 
wego w Święcianach. 

POCZTOWA 
— Nowy zbiór przepisów ztowo-te- 

tegraficznych. Dowiadujemy Zz p. mi- 
nister Poczt i Telegrafów zarządził wydać 
„Zbiór urzędowych przepisów służbowych 
pocztowo-telegraficznych. Jest to wydawni- 
ctwo podjęte przez Komitet Kodyfikacyjny 
pod przewodnictwem p. ministra P. i T. ma- 
jące na celu zebranie w jednolitą całość 
przepisów pocztowo-telegraficznych. 

Wydawnictwo Komitetu podzielone na 
10 udziałów obejmuje całokształt przepisów 
z dziedziny pocztowej i jest wyczerpującem 
źródiem informacji dla tych wszystkich, któ- 
rych sprawy codzienne wchodzą w zakres 
prac pocztowych. Książka ta będzie nieba- 
wem rozpowszechnioną i w czasie najbliż- 
szym znajdzie się na rynku księgarskim. 

SPORTOWA 
— Nowy zarząd sekcji Narciarskiej W. 

K. S, „Pogon“. W dniu 18. 12. 1930 r. zo- 
stały dokonane wybory nowego zarządu Szk 
cji Narciarskiej WKS „Pogon“ w następują- 
cym składzie: A 

Prezes — p. mjr. Wawrouch Rudolf, wi- 
ceprezes — p. mjr. dypł. Drotłew Józef, skar 
bnik — p. Łukaszyński Feliks, sekretarz — 
p. st. sierżant L'renowski Bolesław, gospo- 
darz — p. kpt. Gorecki Tadeusz. 

Sekcja czynną jest w siedzibie DO War. 
Wiłno — Plac jezuicki nr. 3. 

nd 

DO NABYCIA 
WE WSZYSTKICH KSIĘGARNIACH 

KSIĄŻKA 

„DALEKI WSCHÓD 
w POLITYCE ŚWIATOWEJ” 

WŁADYSŁAWA STUDNICKIEGO 

Cena 5 zł. 

-——————>4 
BALE I ZABAWY 

— Doroczny tradycyjny bal związku о- 
Ticerow i horąžych odbędzie si 
e Z GZ "Oza gł zyj 

RÓŻNE 

Tadeusz wski uzyskał na USB dypic 
Sa filozofjj w zakresie filologii  poł- 
skiej. 

— Pancerze i pałki gumowe dła po 
Neji. Komenda policji w Wilnie otrzy- 
mała już nadesłane z Warszawy pan- 
cerze ochronne dla funkcjonarjuszów 
służby zewnętrznej jak również pałki 
gumowe służące dla rozpędzenia tłu- 
mu. 

Ponadto tabor sa 
cji powiększony został przez autopan- 
cerne znakomite zabezpieczenie przed 
kułami napastników podczas e 

jąte- 

  

— Z działalności Związku Pracy 
wateiskiej Kobiet w Wilnie. Czas świ 
czny Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet 
w Wiłnie poświęcił urządzeniu choinek i za- 
baw dla dzieci na wszystkich swych płaców 
kach opiekuńczych. 

Gwarno i wesoło było we wszystkich O- 
chronkach ZPOK na Zwierzyńcu, Subocz 
i N Zabudowauiach. i się 
prześliczną choinką, obdarzone torebkami ze 
slodyczami i pończochami — dzieci zostały 
jeszcze na przedstawieniu, w którem brały 
udział maleństwa w wieku do lat 7, zaś po | 
Paa wiecie wszystkie dostały kakao i 
uiki 
W Žiubku na Kalwaryjskiej dla dzieci do 

lat 3 — atrakcję świąteczną miały jedna- 
kowo niemowięta i ich matki. Dzieci dosta- 
ty torebki ze słodyczami i mydełka, zaś mat- 
ki przy współnej choince śpiewały kolędę i 
organizowały O, dia swych pociech. 

W Domu Wychowawczym dla chłop- 

  

   

        

ców przy ul. Trwałej nr. 3 — uroczystości | 
świąteczne rozpoczeły się w dzień wipilij 
ny. Po spožyciu suteį kolacji, podezas ki 
rei chłopcy w serdecznym nastroju dzielili | 
sie opłatkiem ze swym szkoły 
— przy zapałonej choince zostały odśpiewa 

ne kolędy i rozpoczęły się zabawy. Do póź 
nej nocy trwała zabawa w czasie której 
wszyscy wychowankowie zostałi obdarzeni 
słodyczami, -szelkami, a niektórzy szalikami 
rękawiczkami. * 

Na wszystkich Stacjach Opieki nad Mat- 
ką i Dzieckiem była zorganizowana rów- 
nież choinka podczas której małeństwa w 
iiości 300 dostały torebki ze słodyczami. 
  

Reumatyzm, bółe nerwowe 
wa Togal. Tabletki Togal są 
ne przez wiełu łekarzy jako niezwykle sku- 
ieczny środek przeciwko cierpieniom reuma 
CU bólom nerwowym i głowy. Nie- 
zwykłe pomyślne rezultaty nawet w chro- 
nicznych wypadkach! Spróbóżcie dziś jesz- 
cze! Lecz żądajcie zawsze tviko Togal. Do 
nabycia we wszystkich aptekach.  (Togal 
jest preparatem szwajcarskim zarejestrowa- 
nym w Polsce pod nr. 1364). 

TEATR I MUZYKA 
„— Teatr Miejski na Pohułance. Dziś 

dzielny wojak Szwejk”. - 
— Teatr Miejski w „Łutni*. Dziś 

nach zniżonych „Rewja karnawałowa”, 
ce- 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Hollywood — Listy nieznajomej. 
Kino Miejskie — Złoto w pustyni. 
Heljos — Porucznik Armand. 
Lux — Statek komedjantów. 
Casino — Rozkosze 

— > 

niebezpieczeństwa. 
Światowid — Pat i Patachon i Zaczaro- | 

wany dywan. 

(dalszy ciąg kroniki na stronie 4-ej) 
    

leczy i usu- = 
załeca- | 

     

    
 



PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 

— Praca dla pracowników umysłowych. 
jak nas informują, z powodu przewidywa- 
nych prac statystycznych jak i zasięgania 
opinii o płatnikach podatków komunalnych, 
wydział opieki społecznej ma w formie do- 
raźnego zastku zaangażować 
zarejestrowanych bezrobotnych z grona pra- 
gowników umysłowych. 

Praca ta ma być jednak przewidziana na 
©kres parotygodnicwy i traktowana będzie 
jek inż wspomniano w formie zasiłku. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Wypadki w ciągu doby. Od 12 do 
13 bm. zanotowano” wypadków — 31, w 
tem kradzieży 6, opilstwa 1, przekroczeń 
administracyjnych 12. 

—Niepowołany inkasent 
Panes lsła, Kalwaryjska 11, zameido- 
wał policii, że Kahan Rubin, bez stałe- 
go miejsca zamieszkania dopuścił się 
na jego szkodę oszustwa w sumie o- 
koło 2000 zł. polegającego na niepraw 
siem inkasowaniu pieniędzy z weksli. 
Kabaną zatrzymano. 

— Kradzieże. Ozik Sorze Sniegowa nr. 2 
skradziono deski wartości 480 zł. z niezam- 
kniętego składu przy ui. Piłsudskiego nr. 
44-а. 

— Sznajderowej Sorze, Kijowska nr. 2 
Skradziono z jej mieszkania garderobę dam 
ską wartości 300 zł. 

Wróbłewska Marja, Trwała 25 skrądła 
па szkodę Kodratowicza Ignacego, Trwała 
25 garderobę męską oraz gotówkę. Poszko 
dowany oblicza straty na 500 zł. Wroblew- 
ska zbiegła w nicwiadomym kierunku. 

—- Mackiewiczówna Weronika Zawalna 
nr. 4 zameldowala policji o kradzieży 158 
zł. gotówką. Dochodzeniem ustałono, że kra 
dzieży dokonała Frolewicz Stanisława, bez 
stałego miejsca zamieszkania.  Frolewicz 
zbiegła. е 

—Рвв'ц'и? bilon. Dąbrowska Wiktor- 
„ja, Dominikańska 16 usiłowała puścić w 
obieg fałszywą monetę 20-groszową przy 
kupnie gazet w kiosku przy ul. Dominikań 

skiej. = е 

— Zamach samobójczy bezdomnej. Szy- 
dłowska Anna, hcz stałego miejsca zamie- 
szkania, na ul. Bernardyńskiej, koło domu 
m. 8 w cełu pozbawienia się życia wypiła 
esencji octowej. Pogotowie Ratunkowe prze 
wiozło desperatkę w stanie niezagrażającym 
życiu do Szpitala Sawicz. z 

— Kradzież konia. Borejko Janowi, zam. 
w zaść. Podubie, gm. kiemieliskiej, pow. 
święciańskiego skradziono na rynku Kalwa- 
ryjskim konia (klacz maści karej na łbie 
biała gwiazdka, tylna prawa  pęcina biała, 
dobrze odżywiany) wartości 250 zł. 

OFIARY 
Zamiast kwiatów na grób śp. Leona So- 

botkowskiego składa na biednych 10 zł. Hele 
na Łopuszańska. 

  

GIEŁDA WARSZAWSKA 
  

Z dnia 13 stycznia 1931 roku. 

WALUTY I DEWIZY: 

p 8.90,1/2 — 8.92,1/2 — 8,88,1/2. 
Bc'gja 124.42 — 124.73 — 124.11. Hołandja 
359.15 — 360,05 —-- 358.25. Londyn 43,32— 
43.21. Nawy York 8,915 — 8.935 — 8.895. 
Nowy York kabel 8.924 — 8.944 — 8.904, 
Oslu 238.55 — 239.15 —- 237.95. Paryż 35 
— 35,09 — 34.91. Praga 26.43 — 26.49 — 
26.37. Stokholm 238.88 — 239.40 — 238.20. 
Szwajcarja 172,83 — 173.26 — 172.40. Ber- 
in w obr. pryw. 212.16. 

PAPIERY PROCENTOWE: 

3 proc. pożyczka bud. 50. Premj. dol. 
46.3) —- 47 — 46.75. 5 proc. kol. 48 — 
47.50. 7 proc. stabiliz. 78.80, 8 proc. L. -Z. 
В. С. K. i В. R:, obligacje B.G.K. 94. Te 
same 7 proc. 83.25. Oblig. bud. B. G.K. 93, 
4 proc. ziemskie 41. 43 proc. ziemskie 51.75 
-— 51.50. 8 proc. ziemskie doł. 89. 5 proc. 
warsz. 72,25 — 71.50. 8 proc. Częstochowy 
©2.50. 8 . Kalisza 62. 8 proc. Łodzi 68. 
8 proc..Piotrkowa 62.50, 6 proc. oblig. m. 
Warszawy VIH i IX em. 50. У 

AKCJE: 

B. Połski 155.50 — 155. B. Zachodni 70. 
Sołe Pot BO. Norblin 30. 

  

  

W. WILLIAMS. 
37) е 

Mortimer 
W jednym z tych. domów mogła 

mieszkać M-me Malplaquet, ale tego 
rodzaju poszukiwania nie mogły dać 
pożądanych rezultatów. 

Ciemność ogarnęła już miasto. Des 
mond zawrócił w nadziei, że znajdzie 
taksis, którym pojedzie do klubu, by 
spędzić tam resztę wieczoru.. Żabłą- 
dził , w małej uliczce. ogrodzonej 
wysokim murem jakiejś cichej posesji. 
Nagle wzrok jego zatrzymał się na o- 
świetlonej bramie domu 2 przeciwleg- 
łej strony ulicy. Możeby spróbować 
tam szczęścia przed odejściem. Może 
tutaj powiedzą mu, coś o osobie, któ 
rej szukał? Wszak często szczęśliwy 
zbieg okoliczności jest najlepszym po 
mocnikiem. 

Desmond wszedł na schodki, i za- 
dzwonił. Drzwi otworzyła pokojówka 
w białym fartuszku? 

-- Ach, pan szuka pokoju? — za 
tała. 
OQcwood podniósł głowę i dopiero 

teraz przeczytał nad bramą: „Pokój 
do wynajęcia”. 

Pytanie pokojówki podało mu świet 
ny plan.  Wklubie nie czekano na 
niego, i być może, nie znałazłoby się 
wolnego łóżka na noc dzisiejszą. Dla 
czegożby nie miał przenocować wpo- 
bliżu wrogiego obozu i nie spędzić tu 
kilku dni, w poszukiwaniu tej damy? 

Powziąwszy szybką decyzję, Des- 
mond skinął głową. 

„ Pokojówka zaprowadziła go do po 
rządnie i elegancko umeblowanego sa- 
lonu i odeszła , by poprosić panią. 

Była to dobrze wychowana, star- 
sza osoba, która zmierzyła Desmonda 
badawczem spojrzeniem i uprzejmie 
zapytała: 

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłto 

pewną ilość | 

RADJG 

ŚRODA, DNIA 14 STYCZNIA, 1931 R. 

11,58.: Czas. 
12,05 —12,50: Koncert sołistów (płyty) 

1) Handel -— Passaglią (Anna Linda — 
klawec) 2) Bach — Arja na strunie. - G. 
(wiołoncz. G. Grepaux) 3) Mozart — War- 
jacje (Ada Bari) 4) Gluck — Melodja 

rz. Eli Davani) 5) Beethoven — Adagio 
enuto z sonaty cis - moli (Paderew- 

ski) 6) Mendelssohn — Pieśń bez słów (wi- 
cołoncz. G. Cassado) 7) Schubert  --Trio 
b-dur op. 29 cz. I, Il i Lil (Cortot, Thibaud 

   

i Casals). 
13,10: Kom. meteor. 
15.50 — 16.10: Radjokronika z War- 

szawy. 
16.10 — 16,15: Progr. dzienny. 

16.15 — 16.45: Audycja dia dzieci z 
Warszawy. 

16.45 -- 17.15: Koncert dla młodzieży 
(płyty) 1) Pieśni szkockie. 2) Pieśni irlan- 
dzkie. 3) Kroguiski — Hej Bracia, czy wy 
śpicie ($piew — Bregy) 4) Chopin — Walc 
es-dur op. 18. (fort. — W. Backhaus) 5) 
Niewiadomski — Otwórz, Janku, (śpiew -- 
Ada Sari) 6) Rożnowski — Haneczka (pol- 
ka) 7.) Kaczyński — Z pod Dobrzynią — 
Kujawiak. 

17,15 — 17.40. „Jak odżywiać niemow- 
lęta"* — odczyt ze Lwowa — wygł. profł 
dr. Fr. Groer. 

17,45 -— 18,45: Koncert z Warszawy. 

  

18,45 —- 19.00: Chwilka strzelecka. 
19,00 -- 19.15: Kwadrans akad. 
19,15 —- 19,30: Program na czwartek i 

1ozm. 
19,30 — 19.40: Rezerwa. 
19. 40 —- 10,55: Pras. dzien. radjowy z 

Warszawy. 
20.00 —20,15: Występ Wandy Siemasz. 

kowej. 
- 20,15 — 20.30: „Mieczysław Sołtys" — 

odczyt z Warsz. — wygłosi Seweryn Bar- 
bag. 

20.30 : Tr. ze Lwowa. Oratorjum „Ver 
Васгит“. 

22.00: „Walka o nowego cztowieka“ 
ieljeton z Warszawy — wyglosi Z. Debicki. 

22,15 — 22,35: Koncert solistow (plyty) 
1) Albeniz -- Navarra (fort. — A. Rubin- 
stein) 2) Arditi — „Mów* — walc (Ameli 
ta Galli —- Curci) 3) Massenet — Duet z 
op. „Don Kiszot“ (Szalapin i O. Klejn) 4) 
Puccini — Arja z op. „Cyganerja“ (J. Kie- 
pura). 

22,50 — 24.00: Kom. i muzyka taneczna 
z Warsz. 

CZWARTEK, DNiA 15 STYCZNIA 1931 R. 

11,58.: Czas. 
12.55 -- 14.00: Koncert szkołny z Filhar 

monji warsz. 
14.30 — 14.55: Kącik dla pań z Warsz. 
15,50 —- 16.16: „Kapliczka śląska” 

odczyt z Katowic, wyg. J. Langman, 

16.10. — 16.15: Progr dzienny . 
1545 — 17,00: „Z najulubieńszych plyt“ 

płyty) 1) Chopiu — Ballada — g-moll (R. 
Casadosus) 2) Czajkowski — Arja z op. 
„Eugenjusz Oniegin“ (D. Smirnow) 3) Puc- 
cini — Arja z op „M-me Rutterily“ (R. 
Pampanini) 4) Chopin — Etiuda E-dur (I. 
Paderewski) 5) Bizet — Arja'z:op. „Poła 
wiacze: perel“ + (M. Salecki) 6) Strauss — 
Nad modrym Dunajem —- wałc. 7) Wagner 
-— „Smierč -Izoldy“ 8) Rimskij - Korsakow 
— Arja z op. „Sadko* (D. Smirnow) 9) Mo 
niuszko — Prząśniczka (Ada Sari)) 10) Os 
mański —- Biały Mazur. 

17,00 — 17,15: Audycja dla młodzieży.: 
„Z legend dawnego Egiptu" — nowela Bo- 
lesława Prusa, zradjofontzowana i wyreżyse 
rowana przez Halinę Hohendlingerównę. Tr. 
ua całą Polskę. 

17,15. — 17,40: „Warszawa w latach 
1840 — 42, jako tło pierwszych wystąpień 
Norwida" — odczyt wygł. dr. Stanisław Cy 
wiński , doc. USB w Wilnie. Tr. na całą 
Polskę. 

17,45 —- 18.45: Koncert muzyki lekkiej. 
Wykonawcy: Maksymiljaa Orłowski (ksy- 
lof.), orkiestra salonowa pod dyr. Michała 
Szabsaja i Tadeusz Pastnikowski (akompan 
jament) Tr. na całą Polskę. Program: I) 
Sousa — King -— Cotton marsz. Lehar— 
wałc z op. „Wesoła wdówka” (c$”) 2) Tell 
—Krijger — Fantazja 2 -op. „Wilhelm Tell" 
(ksylof) 3) Grieg. — „Ja kocham cię* i 
„Taniec norweski* Rubinstein — Taniec z 
pochodniami z op. „Ferramors* 4) Dittrich 
— Galop „Jongleur“ . Dittrich — Mazurek 
„Konwalja“, Peters — Galop „Cyrk Renza“ 
tksylofon) 5) Rien — Gondoliera. Kalman 
„Wiązanka z op-ki „Marica“ (ork.) 

18.45 -— 19.00 Feljeton wesoły w wyk. 
Karoła Wyrwicza Wichrowskiego, art. 
dram. teatrów miej 

19,00 — 19.20 , 

     

   rzynka pocztowa nr. 

— Służąca powiedziała mi, że pan 
szuka pokoju? 

Ocwood odpowiedział twierdząco. 
— Proszę, niech pan odpocznie. 

Pierwszy to raz odnajmuję pokój, ale 
mąż mój jest na froncie i wobec tego 
mam dwa wolne pokoje: sypialny i ma 
ły gabinet. Sądziłam więc... 

Przerwała i przyjrzała się znów 
badawczo Desmondowi. 

-— Pan jest toficerem, jeśli się nie 
mylę? 

Desmond przedstawił się: 

— Major Ocwood. 
-— Mąż mój jest również oficerem 

— kapitan Smith. Może panowie się 
znają?... Nie?... Naturalnie, nie zna się 
wszystkich oficerów na froncie, ale.. 
ja: 

Desmond zapytał o cenę pokoju „i 
ku zdziwieniu p Smith, przyjął ją bez 
targu. 

— Ale pan nie widział jeszcze po 
koju! — zdziwiła się głośno. 

+— Ufam pani, -- odrzekł Ocwo- 
od. — Oto opłata za tydzień zgóry. 
Pójdę teraz sprowadzić swoje rzeczy. 
Cieszę się, że dostałem ten pokój, bo 
mam tu dużo znajomych. Tylko na nie 

szczęście pogubiłem ich adresy. Czy 
pani nie mogłaby mi powiedzieć, 
gdzie mieszka M-me Malplaquet? 

— Znam tu wszystkie poważniej- 
sze rodziny, ale to nazwisko słyszę 
po raz pierwszyj. Pan nie wie, czy 
ta pani mieszka we własnym domu, 
czy też wynajmuje mieszkanie? 

— Doprawdy nie mam pojęcia, — 
wzruszył ramionami Ocwood, — Zgu 
biłem jej adres. 

— To dziwne, że pierwszy raz sły 
szę to nazwisko, —- mruknęła do sie- 
bie pani Smith. S 

Zadzwoniła na służącą i zapytała 

$ 

WILENSKIE Kradzione nie tuczy „, 
Zdarzają się jeszcze, niestety! Hamieci 

radjowi, którzy trawestując słowa duńskie- 
go księcia: „Być, albo nie być?" głęboko 
1 najzupełniej zbytecznie -— zastanawiają 
się nad tem, czy „płacić, albo nie płacić?". 
Cudowna bezdrutowość radja doprowadza 
ich do fałszywych, a nawet niezupełnie mo- 
ralnych wniosków, że ponieważ dostępu do 
radja nie bronią, ani parkany, ani druty kol- 
czaste, ponieważ n-ie dochodzi ono do na- 
szych słuchawek i głośników za pośredni-. 
ctwem drutów, lub rur, wolno nam zatem 
ze spokojnem sumieniem korzystać z do- 
brodziejstw radjofonji, nie przyjmując żad- 
nego udziału w jej koniecznych  inwesty- 
cjach i wydatkach bieżących. 

Ponieważ, jak mówi przysłowie: „wszę- 
dzie dobrze, gdzie nas niema" — zobaczmy, 
jak przedstawia się ta sprawa w innych 
państwach. Więc przedewszystkiem słów 
kilka w sprawie radja bezpłatnego. Radjo 
takie rzeczywiście istnieje w Stanach Zjed- 
noczonych Ameryki Północnej, oraz — z 
krajow europejskich — w jednej Francji. 
Rzecz prosta, że i w tych krajach „z puste- 
go sam Salomon nie naleje“... Wydatki in- 
westycyjne, koszty urządzeń rozgłośni, oraz 
codzienne stałe wydatki techniczne, progra- 
mowe i biurowe, ktoś mutsi przecież pokry- 
wać Tym „ktosiem* są w Ameryce i we 
Francji wielkie koncerny przemysłowe, lub 
potężne biura reklamowe, które bądź za- 
kładaja własne stacje nadawcze, bądź też 
zakupują całe godziny programowe w już 
istniejących stacjach radjowych. Wyntkiem 
tego jest niemal zupełne odgrodzenie radja 
tych krajów od wszelkiej idei artystycznej 
lub społecznej i zdanie go na łaskę i nieła- 
skę merkantylizmu. Celem, ośrodkiem uwa+ 
gi i działalności radia, staje się w tym ww- 
padku — płatna reklama. Muzyka, odczyt, 
słuchowisko są w tym wypadku jed nie 
uzupełnieniem, tłem @а reklamv. która i tu- 
taj, podobnie jak w dziennikach, tem dro- 
żej się opłaca, im bardziej jest ona, jak się 
to mówi „w tekście”. Tutaj, też, a nie gdzie- 
'ndziej, bije źródło pravonobiniaces e 
su, który opanował radjofonję francuską, 
stojącą dziś jakościowo na ostatniem miej- 
scu wielkiej rodziny radjofonicznej. Obok 
tych względów wziąć należy również pod 
uwagę, że gdyby nawet radjofonja polska 
zechciała oprzeć swą egzystencję 'wiyłącz- 
nie na dochodach reklamowvch, to wobec 
niskiego stosunkowo uprzemysłowienia kra- 
ju, oraz wielokrotnie niższych stawek ogło- 
szeniowych, osiągnęłaby z nich sumy abso- 
lutnie niewspółmierne z koniecznościami na- 
wet najsłabszej radjostacji 0 najoszczęd- 
niejszym programie. Najlepszym dowodem, 
że system „bezpłatnego” radja nię daje 
właściwych wyników, jest fakt, że jedyna 
w Europie „bezpłatna' radjofonja  trancu- 
ska zmierza obecnie wiełkiemi krokami w 
kierunku zupełnej reorganizacji swych pod- 
staw finansowych, zamierzając oprzeć je, 
podobnie, jak reszta krajów w Europie, na 
stałych abonentach. 

rugiem zagadnieniem, które czesto za- 
prząta uwagę nowego abonenta, jest za- 
gadnienie wysokości opłat radjowych. Zo- 
baczmy jak zostało ono rozwiązane w in- 
nych krajach europejskich. 

W Niemczech miesięczny abonament ra- 
djowy wynosi 2 złote marki — 4 złote 25 gr. 

140“ — listy radjosłuchaczów omówi Wi- 
tołd Hulewicz, dyrektor progr. R. W. 

19,20 — 19.30 Kom. Akad. Koła Misyj- 
nego. 

19.30 — 19.40 Progr. na piątek i rozm. 
20.08 -— 20.15 Ciotka Afbinowa mówi. 
19.40 — 19.55 Progr. na piątek i rozm. 
20.15 —— 20.25 „Trzy lata radja wileń- 

skiego“ — felj. wygł. dyrektor progr. R.W. 
Witold Hulewicz. Tr. na całą Polskę. 

20.25 — 20.35 Przemówienie generała 
Lucjana Żeligowskiego. Tr. na całą Polskę. 

20.35 — 20.55 „Kawiarnia wileńska" z 
cyklu „Reportaże prowincjonalne" — *pro- 
PE Amtoni Bohdziewicz. Tr. na całą Pol- 
s 

020.55 — 21.15 Recital proi. Hermana So- 
łomonowa (skrzypce) przy fortenianie Euge- 
nja Sołomonówna. Tr. na całą Połskę. 

1. Mieczysław Karłowicz — Romanza 2) 
Henryk Wieniawski — Połonez. 

21.15 — 22.15 Aud. literacka: „Ballady- 
na“ tragedja Juljusza Słowackiego. Radjofo 
nizacja Grzegorza Kowarskiego. W roli ty- 
tułowej znakomita artystka dramatyczna 
Wanda Siemaszkowa. Muzyka Władysława 
Żełeńskiego w opr. prof. Michała. Józefowi- 
cza. Wykonawcy —: artvści dramatvczni i 
uczniowie wileńskiej szkoły dramatycznej. 
Transmisja na całą Polskę. 

22,15 Koncert z Warsz. 
22.50 — 2460 Kom. i muzyka tan. z 

Warszawy. 

ją, czy ona nie słyszała, gdzie miesz- 
ka M-me Malplaquet, ałe pokojówka 
nie słyszała również tego nazwiska. 
Desmondowi wytłumaczono, gdzie jest 
najbliższy przystanek autobusowy. 

Wyszedł z takiem uczuciem, jakby 
popełnił wielkie głupstwo i przedsię- 
wziął krok, który przyniesie tylko stra 
tę czasu. Na głównej ulicy zatrzymał 
się na chwilę pod latarnią, oglądając 
się za taksówką. Ale pusto było doke 
ła, tylko jakiś człowiek skradał się-nie 
pewnym krokiem, kryjąc się w cieniu. 
Ubrany był nędznie, nieogolony, a szy 
ję miał okręconą brudnym zniszczo- 
nym szalem. Ujrzawszy oficera, niezna 
jomy zatrzymał się najpierw, potem 
zbliżył się niepewnie.: 

— Przepraszam, Sir. 
Desmond odwrócił się i zapytał 

włóczęgę, gdzie można znależć  ta- 
ais. 

— Major Ocwood! — krzyknął 
włóczęga. — Pan major mnie nie po- 
znaje? 

Desmond przyjrzał się obdartuso- 
wi i zrobił gest przeczący. 

— Pan mnie zna? —-zapytał. -— 
le ją nie przypominam sobie pana. 
Obdartus poszukał w kieszeni i 

wyjął zmięty świstek papieru: 
-— Oto, sir, moje nazwisko ——- to 
o mnie chodzi, sir. Gdyby pan ma 

jor, przez pamięć mego brata zechciał 
mi dać dobrą radę, byłbym panu 
szczerze wdzięczny! : 

Desmond wziął papierek i przy 
świetle latarni odczytał jego treść: by 
ło to ogłoszenie, wycięte z gazety. 

— Ach, Boże! Więc to artylerzy- 
sta Barling? — zawołał , wyciągając 
rękę. — Nie poznałem was! Jak mogli 
scie dojść do tego stanu? 

Żołnierz zmieszał się/i spuścił gło 
wę. 

— Jestem dezerterem, sir. 
-— Fo niemożliwe! --- nie wierzył 

ŁO w o 

  

KINO 

EJSKIE 
SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 3. x» Zyūna 

Od dnia 13 do dnia 15 stycznia 1931 r włącznie będzie wyświetlany fikn: 

„KLŁOTO PUSTYNI 
W rolach głównych: Shirley Masson, Neil Hiamtiton | W iliam Powell. 

3 8. Ё 30 Początek seansów od + : = r. 

wedlug powiešci Zane Gray'a 

Dramat w 9 aktach. 

Na Sybir" Nastepay program: 33 

| 
  

Dźwiękowy 
KINO-TEATR 

„HEĖLIOS“ 
Uli. Wileūska 35 

Tel. 926. 

В 2153 

  

Ceny па 1-51у Seans Zniżone. 

Największy sukces bieżącego sezonu! Najnowsze i najgłośn. arcydzieło, Atrakcyjna Śpiewna kreacja bożyszcza tłuzsów 

RAMONA NOVARRO BOÓRUWCZZIK ARKĄAND 
Śpiewno dźwiękowy dramat miłosny. Nad program: atrakcyjne dodatki dźwiękowe. 

Początek seansów o go lz. 4, 6, 8 i 10.15.     

Dziś! 

  

iękowa kino 

„AOŁLYWODGO* 

Mickiewicza 22, 

Przebój   o pierwszo- 
rzędnej wartości artystycznej 

№:4 program: Rewelac. do atk 

LiSTY ATEZWAJOĄEJ 
Dramat erctyczny p-g. znanej powieści St, Zweiga 

W rołach czołowych uwodzicielka RENEE HERIGWS, ulubieniec publiczności JACK TREVGR i ALFRED ABEL. 
Fascynująca treść! Artystyczn: gra.    i dźwiękowe. _ Seans. o godz. 4, 6, 8 i AS | 
  

DŹWIĘKOWE KIND 

CGIIING | 
WIELKA 47. 

Sensacja dia Wilna! Niezrównany król Bumoru i śmiechu 
w swojeni pierwszem arcydziele dźwiękowem p. t. 

[ROZKOSZE NIE 

  

Szalone przygody ulubieńca publiczności, 
Poczętek seansów o 

EZBIECZEŃSTWA 
HAROLD LLOYD 

Ceny zniżone tylko na pierwszy seans. 
godz. 4, 6, 8 i 10,15 

  

Ostatnie 2 dni! 
KINO-TEATR 

ja 
„P AN w arcydziele najpięk- 
WIELKA 42 niejszej miłości p. t. 

tych dniach 
tylko u nas Anonsi * 

Po raz pierwszy 

+ D“ Janet Gaynor, 

pei$ 2 Y $ Žž 7 A Ą** a) 
Po.zątek o godz, 4-ej. — Ceny 

GRETA GARBO + ZAR ĄIŁOŚCE 

w Wilnie! 4 potęgi ekranu: bohaterka „Siódmego Nieba” 
Najpiękuiejszy amant Charles Marton, największy tragik świata Rudolf 

Schlłdkraut oraz kusząca pięknai czarująca Lucy Doraine + 

„Aniola 

  

Uncy* i 

Córka J Porywający poemat miłesny 
\ Ю astach. 

od 40 gr. 

  

  

Polskis Kino 

„WARDA* 
w nowem 

Wielka 30, Tel. 14-81 arcydziele p. t.   
Dziś! Słynny mistrz maski „człowiek o stu twarzach*. Największy tragik świtaa LON CHANEY 

BICZ BOŻ W rol. 

Sensacyjny dramat w I0 akt. 

gł LEON CHANEY | ANITA PAGE. 
  

co przy 3% miłjonach radjosiuchaczów za- 
rejestrowanych pr. a radjofonįi niemiec- 
kiej około 180.000. złotych rocznego do- 
chodu — wobec niespełna 8.000.000 złotych 
rocznego dochodu brutto radjofonji polskiej 
przyczem dodać ai że opłaty radjowe 
w Anglji wynoszą 10 szylingów, czyli 24 
złote rocznie, również warto nadmienić, że 
większość radjostacyj niemieckich została 
wzniesiona kosztem bogatego skarbu pań- 
stwa niemieckiego, podczas gdy radjofonja 
polska dźwiga się i dźwiga — cegiełka po 
cegiełce — własnym jedynie wysiłkiem. Ce- 
TĄ temi są opłaty radioabonentów. 
Dlatego też każdy słuchacz Połskiego Ra- 

dja, który pod jakimkołwiek bądź pretek- 
stem unika rejestracji i opłat abonentowych 
— podkopuje tem sameni podwaliny radjo- 
fonji połskiej, która jest własnością całego 
narodu. jest więc wrogiem oświaty i kułtu- 
ry połskiej, jest wrogiem ogółu słuchaczy 
radjowych. Pejo! 

we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego 

L) 
NAJKORZYSTNIEJ. 

sezon zimowy materjaly mundurkowe, 
tweedy na kostjumy i suknie, Hlanelety 

t 

26385 

BM NEM EEN B 

środze ad odcisków 

kupuje się towary gwarantowanej dob- 

w pięknych deseniach. | 

ŻĄDBAJCIE Ė 

: Ę 
Prow. A. PAKA 

roci u GŁOWIŃSKIEGO. Połecamy na 

UWAGA — WILEŃSKA 27. " 

  

    

    
   

  

        
      

  

  

Z ubion kartę wolnej jazdy 
g ą autobusami miejsco 

wemi Nr. 770 na imię montera Sieci 
elektrowni miejskiej wyd. pizez Spół- 
dzielnię Autob. w Wilnie unieważnia się.       

Fabryka i skład mebli 

W. Wilenkin i 5-ka 
Spółka z ogr. odp 

Wilno, ul Tatarska 20, dom wiasny, 
Istnieje od 1843. 

Jadalnie, sypialnie, salony, gabinety, 
łóżka niklowane i angielskie, kredeu- 
sy, stoły, szaty, biurka, krzesła dębo- 
we i t. p. Dogodne warunki i na raty, 

   
     

  

     

własnym uszom Desmond, — Ale co- 
prawda, ściśle mówiąc, ja również! 

ROZDZIAŁ XXV 

Ucieczka 

M - me Malplaquet siedziała 
obok Barbary i ściskała mocno jej rę- 
kę swemi silnemi palcami, Samochód 
pędził z ogromną szybkością po gład- 
kiej drodze. 

„Dom Młynarza* pozostał już da- 
jeko za nimi. Wzruszona i głęboko 
wstrząśnięta tem, co zaszło, dziewczy 

na straciła zupełnie poczucie czasu 1 

przestrzeni, ale nie minęła nawet go-- 

dzina, jak samochód wjechał na przed 
mieście Londynu. 

Miasto spato jeszcze. Leniwie po- 
ruszały się po pustych ulicach pierw- 
sze tramwaje. Tylko na stacjach podli 
ziemnych kolejek był ruch: gromady 
zobotników znikały w ciemnych cze- 
luściach schodów. : 

Barbara uczvnila ruch, by sie U- 
wolnić, ale towarzyszka jej zacisnęła 
jeszcze mocniej palce, obezwładniając 
14— 

— Dokąd minie wieziecie? — za- 
pytała młoda dziewczyna. 

Siwa dama rozkazującym tonem 
rzuciła jedno słowo: 

— Beliordzie! 
Zbiegły więzień siedział naprzeciw 

Barbary, na dźwięk swego nazwiska 
pochylił się ku niej. 

-- Niech pasi popatrzy na mnie, 
miss Macwayt. 

W słowach tych dźwięczała taka 
inoc, że mimowoli usłuchała rozkazu, 
mimo , że głos instynktu przestrzegał 
ją, przed tem. Niezrozumiała siła po- 
ciągała ją i zmuszała spojrzeć w u- 
tkwione w jej twarz oczy. W tejże 
chwili uczuła, że wola tego człowieka 
zniewala, skuwa jej wolę, przenika 
wgłąb duszy i mózgu, pozbawia moż- 
ności obrony, protestu... Chciała krzyk 

  

   

  

Ain nn 
Towarzystwo Kursów Technicznych w Wilnie 

otwiera uzupełniające wieczorowe 

Kursų Eiekirofechniczne 
(poziom mistrzowski) dla monterów mających odpowiednią prak- 

tykę i pragnących otrzymać w skróconym terminie uprawnienia, 

ewentualnie dla osób pracujących w dziedzi 

ktrycznego, chcących uzupełnić swą wiedzę. 

Informacji udziela 1 zapisy przyjmuje 

w gmachu Państwowej Szkoły Technicznej 

Holenderni 12 w godzinach 17—19. 

linkin 

| POSADY | 
Pemocnik 
rządcy 
felczer 

[Akusze rka] 

AKUSZERKA. 
ŚMIAŁOWSKA 

eraz Gabiūet -Kosme- Graz 

   
ki, piegi, wągry, łapież ny, kawaler z wielolet- 
brodawki, kurzajki, wy ują praktyką i dobremi 
padznie włosów. Mic referencjami poszukuje 
ksewicza 46. posady od zaraz. La- 

skawe propozycje pod 
adresem: Leon Sonciń- 
ski poczta Kurzeniec, 
maj. Lubań. 

  

  

wetery- 
tyczny, asnwa zmarszCZ narji, młody, energicz- 

  

Mieszkanie 
do wynajęcia 

2 pokoje duże, jeden 
mały, kuchnia, ogró- | 
dek z wszelkiemi wy- 
godami. Zaułek Mont- 
wiłłowski Nr. 11 od 
godz. 10—12 i 4—5 

Dowynajęcia 
pokój, 

ewent. dobrze umebla- | 
wany zosobn*m wej- 
Ściem — ul. Wileńska 
15 m. 2. 

RÓŻNEJ 
SANKI 

jednokonne, miejskie, 
eleganckie okazyjnie 
b. tanio do sprzedania 
za 120 zł Witoldowa 
ul. Nr. 2 m. 1. Koło 
Radiostacji. 

KAŻDĄ, | 
sumę gotówki uło- 
kujemy na solidne 

nie przemysłu ele- 

kancelarja . kursów 
w Wilnie przy ul. 

  

    Anglelskiego 
udziela łektorka jęży- 
ka angielskiego Uni- 
wersytetu Stefana Ba- 
torego Teatralna 5m. 3. 

Młodą służącą 
łat 17 polecam. 

Poszukuje służby. od 
zaraz, wymagania — 
skromne. Tylko dom 
kato icki. Dowiedzieč 
się Mickiewicza 9 m. 
7. Dr-owa  Lukiewicz 

  

| 
  

    

  

Rządca 
[KOSMETYKA z wyższem wykształ- 
EETETN TBT FEB, A. letnią prak- 

, dobry organiza- 
GABINET i EA bydła i 

Racjonalnej Kosme* trzody chlewnej-Joszu- 
tyki Leczniczej. kuję posady. Łaskawe 

Wilno, Mickiewicza 31 zgłoszenia p d Ada- 
m 4. muzko Wilno, Kaszta- 

Urode 
kobiecą nowa 4—i2. 
AA: ее 

je, doskonali, edźwie- ® twa 

ża, gsnwa jei SKAZY Masaże Ry: 
i braki. Masaż + zy: 

twarzy i ciała (panie) "fCzne, wibracyjne i pia- 
Sz uczne opalenie ce styczne. Epliacje. 
ty. Wypadanie włosów Gabinet 

i łapież.  Najnowsz: Kosmetyki Be dIG 
adobycze kosmetyki rs Leczniczej 

cjonalnej, J. Hryniewiczowej. 
Codziennie od, 19—8 m, WIELKA 36 18 m9. 

LEŚ Pray.wg. 10-11 4-7 
— № 2 Р. №%. 

    

nąč, wyskoczyč z auta, uciekać... Ale 
ciało jej stało się bezwładne, odmówi- 
10 jej posłuszeństwa. Westchnęła tylko 
1 zamknęła oczy. : 

-- No, —- mruknąi Beliord, dysząc 
ciežko, wyczerpany wysilkiem, ktėre- 
go dokonał. — Teraz pani się uspokoi 
i będzie mnie słuchać, 

Barbara nie odpowiedziała. Znieru 
chomiała w nienaturalnej pozie, įak- 

by była drewniana. Beliord uśmiech- 
nął się z zadowoleniem i powiedział 
do M-me Malplaquet: 

— Teraz nie będzie już nam prze 
szkadzač! 

— Ach, Beliordzie! We- 
stchnęła siwa dama, —- Pan jest nad- 
zwyczajnym człowiekiem! 

— Przez jedną noc dzisiejszą, 
rzekł Niemiec poważnie, —- postarza- 
iem o dwadzieścia lat! Ten Strang- 
wayse — to szalony człowiek! Nie 
rozumiem, jak mogliśmy pojechać do 
tej karczmy, gdzie każdej chwili mog 
ła się zjawić policja! I to tviko w tym 
celu, że Noor - el - Dine nie odzyska 
ła tego ich skarbu, chociaż sam prze- 
cież twierdził, że nie rozstawał się z 

klejnotem , ani na chwilę, od €zast, 

gdy go dostał w swe ręce. Liter: 

przewrócił do góry nogami calą 

pialnię tancerki. ° 
—- Tym razem został fatalnie po- 

bity, -— zauważyła zimno M-me Mal- 
plaquet -— klejnotu nie odebrał, a 
sam się naraził i całą robotę popsuł. 

— Nie odebrał, ale odbierze, 
zapewniał z głębokiem przekonaniem 
Beliord. 

Starucha roześmiała się złośliwie: 
Komu odbierze? Gdzież on znaj 

dzie ten klejnot? Może u pana? Prze- 
cież sam mówił, że ta brylantowa gwia 
zda zniknęła bez śladu i że mniema naj 
mniejszych poszlak, gdzie się ona no- 
że znajdować , : 

— Ale to człowiek uparty. Jeśli na 

   

  

   

  

  
od 9 do 4 po poł. hipoieki 

hęta"t Mickigmi= chęta* Mi 
Rolnik  |cza1, tel. 5-05. 

w  śrarszym wieki, RE   
  przyjmie posadę p'sa- 

rza _ magazynowego. Sprzedaje się 
Wilno — Wilenska 5 domdrewniany 
= 215 

5 z placem o 7 mieszka- 
BECIE niach.. Dowiedzieć się 

Е AMEE ) аотеПойсКа I m 4. 
2 8K A LE | Kozłowska od 3 do 5. 

Dwa pokoje 
wygodami z p'awem 

korzystania kuchni 
Portowa 19 m. 6. 

1 iub 2 pokoje 
umebłowane z wygo- 
ami z  oddzielnem 

wejściem do wynajęcia 
Pańska 4—2. 

    

  

  

z 

    

      

  
  

razie niema poszlak, to znajdzie je 
jutro, pojutrze... za tydzień. W każdym 
razie nie wyrzeknie się swego celu. 
Nie wierzył, że znajdzie klejnot w poa- 
koju tancerki, sam mi powiedział, że 
dokonał rewizji tylko dla spokoju su- 
mienia. A wie pani , jaki był prawdzi- 
wy cel naszej warjackiej jazdy „do 
„Karczmy nad Moczarami“? 

-— Nie. ! 
— Po nią, — Belford wskazai Bar 

barę. 
Starucha zrobiła znak ostrzegaw- 

czy. 
— 0! --— roześmiał się Belfocd. — 

Pani przecież nie rozumie © czem iy 
mówimy, prawda? — zwrócił się do 
Barbary. 
—Nie otwierając oczu, odpowiedzia 

ła wolno, bezdźwięcznie: 
— Nie rozumiem, o czem mówi- 

cie. 
Gwiazda brylantowa była pad jej 

opieką w momencie, gdy St.angwayse 
ją zdobył, — ciągnął dalej Bełford. 
Ona pracuje w Departamenci> Tajnym | 
Ministerstwa Wojny. Kapitan jest prze 
konany, že nikt nie podejrzewa, że 
to on ukradł srebrne pudełeczko u 
miss Macwayt. Noor - el - Dine przy 
służyła mu się bardzo, zatrzymując 
ją w karczmie. Dlaczego to zrobiła? 
Widocznie myślała, że ona coś wie 0 
klejnocie. Zdaniem kapitana, dwie 0- 
soby mogłyby tę tajemnicę wyjaśnić 
ta panienka i.. I ex-Belford! : 

I ex - Belford! -— wtrąciła i 
M-me Malplaguet. 

-— Tak jest, i ex- Beliord, czył 
major Ocwood. Tak czy inaczej, peź 
wien jestem, że Strangwayse odnajdzie 
zaginione pudełko. 

— Ale dziewczyna milczy, a Oc 
wooda nie złapaliście! — zadrwita st2 
rucha. 
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"Drukarnia Wydawnictwa Słowo” Zamkowa 2


