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Styczniową sesję Rady Ligi Naro- 

dów poprzedziły obrady t.zw. komisji 

studjów Unji europejskiej, utworzonej 

w rezultacie inicjatywy Brianda na 

wrześniowym w r. ub. Zgromadzeniu 

Ligi 
Zainteresowanie społeczeństwa pol- 

skiego sprawami polityki zagranicznej 

jest minimalne, a już zupełnie obojęt- 

nie odnosimy się do wydarzeń między 

narodowych. Z tego względu poza la- 

konicznemi depeszami agencyj telegra- 
ficznych o przebiegu narad pa ieuropej 

skiej komisji studjów w prasie polskiej 

- nie wiełe zajmowano się tą sprawą, 

jakby nie miała ona żadnego wpływu 

i związku na bieg i załatwienie ob- 

chodzących nas zagadnień. Z obojęt- 
nością również potraktowane zostało 

niesłychane wystąpienie Sowietów w 

Sprawie przyszłej konferencji rozbro- 

ieniowej, aczkolwiek problem rozbroje 

niowy staje się obecnie po ukończeniu 
prac konferencji przygotowawczej 

szczególnie aktualny. 

Nasz konflixt z Niemcami z powo- 

du zajść na Górnym Śląsku, które pro 

: paganda niemiecka celowo i tendencyj 
nie rozdmuchała i wyolbrzymiła, ła- 
czy się, ściśle, jak wszystko co się 

dzieje w Genewie zarówno z kwestją 

Unji europejskiej, jak i sprawą rozbro- 
jenia i tylko na tle tych zagadnień mo- 
żna atak niemiecki na Polskę rozpa- 

trywać. 

łakże więc przedstawia się kwestja 

unji europejskiej? 
Powołanie w r. ub. na wrześnio- 

wem zgromadzeniu Ligi komisji stu- 
djów nazwano powszechnie pogrze- 

bem 1-szej klasy, jaki Liga Narodów 
wyprawiła inicjatywie p. Brianda. Po- 

czątkowo Unja europejska projektowa 
na była jako organizacja odrębna, w 

której inicjator p. Briand, miałby, о- 

czywista, najwięcej do powiedzenia. 
Siłą rzeczy Unja Europejska «stałaby 

się konkurentką Ligi Narodów i to z 

góry instytucję genewską  usposobilo 

do idei paneuropejskiej niechętnie. Sta 

nowisko Anglii, Niemiec i Włoch, któ- 
re nie bez racji w projekcie francuskim 
upatrywały dążenie do umocnienia 
wpływów na kontynencie europejskim 
uniemożliwiło organizację Komitetu 

Unji Europejskiej jako instytucji odręb 

nej i p. Briand zmuszony był zgodzić 
się z kompromisową formułą powoła- 

ia komisji studjów przy Lidze Naro- 
“ W ten sposób idea Paneuropy 

została wtłoczona w ramy Ligi i o ile 
chodzi o jej praktyczne znaczenie, utrą 

- oną na długo, ponieważ jak sama na- 
zwą komisji wskazuje, kwestja ta pod 
legać będzie studjom. 

Przebieg ostatnich obrad komisji 
jest najlepszym dowodem, jak duże są 
Tozbieżności i jak powoli to „studjs- 

Wanie“ będzie sie posuwać naprzód. 
Komisja zdołała zaledwie załatwić 

kwestję zaproszenia państw nienależą 
cych do Ligi. Chodziło tu przede- 
*szystkiem o Sowiety i Turcję. Adwo 
*atami tej sprawy były Niemcy i Wło- 
chy, W grudniu ub. roku rząd niemiec- 

ki wystosował odpowiedni memocjał, 
Podnosząc konieczność zaproszenia 
Sowietów i Turcji do komisji studjów. 
Trudno przypuszczać, aby memorjai 
hiemiecki nie był rezultatem uprzednie 

$0 porozumienia Berlina z Moskwą, 
którą bojkotując z jednej strony insty- 

tucję genewską, z drugiej pragnie na- 
leżeć do zebrań _ międzynarodowych, 

wykorzystując je dla celów swej pro- 
bagandy. 

Ł Zabiegi Niemiec w sprawie zapro- 
szenia Sowietów i Turcji wskazują, że 
pomiędzy Berlinem a Moskwą uzgod- 
niona jest taktyka postępowania na te 
renie genewskim. Jaskrawych przykła 

dów tego sojuszu - dyplomatycznego 
dostarczyły obrady przygotowawczej 

: ferencji rozbrojeniowej w grudniu 
ub. roku. Podczas obecnych narad ko 
'nisji studjów, dość nieoczekiwanie 
przyszedł adwokatowi niemieckiemu w 
sprawie sowieckiej z pomocą p. Gran- 
di, włoski delegat, który przemawia- 

   

  

jąc po włosku po raz pierwszy na ze- 

braniu międzynarodowem, kategorycz 

nie zażądał zaproszenia Sowietów. Wy 

stąpienie p. Grandiego jest zdaje się 
rezultatem wycieczek rzymskich p. li- 

twinowa w końcu ubiegłego roku 

Wystąpienie delegata włoskiego i 

przedstawiciela faszyzmu, agitujacego 

za udziałem Sowietów stało się sensa- 

cją i przyczyniło się do wyraźnego za- 

rysowania się obozów w komisji: z 
jednej strony Francja i szereg mniej- 

szych państw europejskich z drugiej 

Niemcy, Włochy i wreszcie skłaniają- 

ca się w stronę Francji Anglja. Za- 

proszenie Sowietów i Turcji zostało i:- 

chwalone. Mało na tem komisja stu- 

djów wygra, ponieważ współpraca 
sowiecka ma to do siebie że wszelką 

pracę utrudnia, stawiając demagogicz 

ne dla celów agitacyjnych wnioski. 

Zachowanie się delegata Wiech, 
komentowane jest w Genewie jako 
presja na Francję w celu uzyskania #- 
stępstw w sprawach Morza Śródziem 

nego o co szczególnie polityce wło- 

skiej chodzi. Czy zaproszenie Sowie- 

tów wywoła ten efekt, trudno powie- 

dzieć, w każdym bądź razie wszystko 

te mało ma wspólnego z ideją pan- 

europejską, która będzie nadal spo- 
czywała pod suknem biu genewskich. 

Problem rozbrojeniowy, po zakoń 

czeniu komisji przygotowawczej, któ- 
ra opracowała projekt konwencji, sp:o 

wadza się narazie do ustalenia terni- 

nu i miejsca światowej konferencji roz 

broieniowej. Sowiety domagają się 

aby odbyła się ona jaknajprędzej i nie 

w Genewie, gdzie rzekomo atmosiera 

nie sprzyja obiadom. Sprawozdawca 

p. Quinones de Leon w raporcie swymi 
nie wysunął żadnego wniosku co do 

terminu, i kwestja ta pozostaje otwar- 

tą, aczkolwiek większość członków Ra 

dy Ligi, wypowiada się za koniecznoś 
cią przygotowania dyplomatycznego 

przyszłej konierencji. 

Najbardziej charakterystyeexą ce- 
chą obecnych narad w Genewie jest 

harmonja pomiędzy polityką Anglji i 

Francji i tej harmonji należy za- 

wdzięczać pewne otrzeźwienie Nie- 

miec i rezygnację z podniesienia spra która 

wy rewizji granic. Podstawą porozu- 

mienia francusko - angielskiego na 0- 

Lecnej sesji są narady finansowe, któ- 

re niedawno toczyły się w Paryżu. 

Zwrot ten dla polityki Labour Party 

est dość znamienny, bowiem polityka 

Mac - Donalda i Hendersona powra- 
va do tego sainego punktu, gdzie ją 

zostawił przed dwoma łaty konserwa 

tywny minister p. Chamberlain t.j. 

współpracy z Francją w sprawach et- 

ropejskich. 

Na tle takiego ustosunkowania się 

sił politycznych dopiero można rozpa- 
Arywač nasz konflikt z Niemcami, pa- 

miętając, że nie jest on celem, lecz tyl 

ko środkiem taktycznym ze strony Rze 
szy Niemieckiej. W jej dążeniu do o- 
balenia istniejącego po Trakcie Wer- 

sałskim układu politycznego w Euro- 
pie. Sz. 

— 

SPRAWA PACYFIKACJI MAŁO- 
POLSKI 

WARSZAWA,PAT. Na posiedzeniu 
komisji administracyjnej w dniu 21 
b. m. odbyło się w obecności p. min, 
Składkowskiego i naczelnika wydziału 
Kaweckiego dokonanie przydziału 
referatów. M. in. wniosek posłów 
ukraińskich w sprawie pacyfikacji Ma- 
łopolski Wschodniej przydzielono pos. 
Zdzisławowi Strońskiemu (BB), który 
zaraz wygłosił referat. W dwugodzin- 
nem przemówieniu zobrazował mów- 
ca całokształt wypadków, związanych 
z ostatniemi wydarzeniami w Malopol- 
sce Wschodniej. 

W zakończeniu mówca przedkłada 
wniosek, że nie widzi potrzeby wyła- 
niania się specjalnej komisji sejmo- 
wej dla zbadania tych spraw, ponie- 
waż kwestja została w dostateczny 
sposób wyjaśniona przez oświadcze- 
nia rządu. Po dyskusji komisja przy- 
jęła wniosek referenta 18 głosami 
przeciw 6. Posłowie Klubu  Narodo- 
wego wstrzymali się od głosowania. 

Opłsta pocztowa uiszczona ryczałtem. 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozinieszczenia ogłoszeń. 

Administra- 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — uł. Szeptyckiego — A. Łaszuk. į 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgamia T-wa „Lot”. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet Коерому. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRODNO -—— Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — 
IWIENIEC — Sklep у 5. # 
KLECK — Sklep „Jednošė“, z 
LIDA — ul, Suwaiska 13 — 5. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”, 

Przebieg posiedzenia Rady Ligi Narodów 
GENEWA. (PAT). — Punktualnte o godznie 11.30 przy niebywałym 

napływie publiczności, rozpoczęło się posiedzenie Rady Ligi Narodów. Wszy 
stkie delegacje na Radę i Komitet Europejski zjawił: się w komplecie, jak 
również cały wyższy personel sekretarjatu generalnego. — Już rano rozeszła 
się wiadomość, że minister Curtius w mowie swej nie podniesie żądania po- 
wołania komisji ankietowej dla Górnego śląska. 

Minister Curtius odczytał długą, bo 140 stron pisma maszyn! owego li- 
<zącą mowę, która zawiera znane lub podobne do podanych w notach nie- 
mieckich przesadne opisy, incydentów na Górnym Śląsku z okresu wyborcze- 
g0. Mowa odczytana po niemiecku, w-g tutejszych kół zawiodła oczekiwa- 
uia zebranych, aczkolwiek wiadomo było, że konferencje odbyte w ciągu 
ostatnich dni przez niemieckiego ministra spraw zagraniczńych z głównymi 
członkami Rady wykazały, że nie może on liczyć na poparcie w ataku, zapo- 
wiadanym przeciwko Polsce. 

PRZEMÓWIENIE MIN. CURTIUSA. 
Na wstępie swej mowy Curtius usprawiedliwia, dlaczego występuje w 

obronie mniejszości na Górnym Śląsku jako członek Rady. Twierdzi on, że 
szczególna waga wypadków z okresu przedwyborczego spowodowała to wy 
stąpienie. Większą częć swego przemówienia poświęca opisowi wydarzeń, 
pizyczem powołuje się na prasę. Dałej minister atakuje szczególnie ostro 
Związek b. Powstańców. Przypomina proklamacje z okresu przedwyborcze- 
go i twierdzi, że Związek ten jest głównym czynnikiem incydentów, które 
się wydarzyły. 

Pod koniec swego przemówienia Curtius nawiązuje do ustępu ostatniej 
noty polskiej, w którem przypisywane są w dużym stopniu incydenty na 
Górnym Śląsku ogólnej polityce Niemiec i wystąpieniom niemieckich mężów 
stanu. Mówca twierdzi, że argument 
całego narodu, wszystkich rządów i 

ten zmusza do odpowiedzi. Stanowiska 
wszystkich polityków niemieckich 

mówi Curtius — w sprawie, do której rządu polski czyni aluzję jest ciągie i 
niezmienne. On sam nie pragnąłby, by sądzono, iż jest odmiennego zdania 
co do zasadniczych postułatów Niemiec, jednakże podkreśla, że ta ogólna po- 
iityka niemiecka osiągnięta ma być drogą, na którą pozwałają traktaty i w 
sposób pokojowy. 

Następnie minister Curtius wyjaśnia, że Polacy na niemieckim Górnym 
śląsku korzystają z pełni praw obywatelskich, i chociaż nie wysłali ani je- 
dnego posła do parlamentu niemieckiego, to tłumaczyć należy tem, że z wła- 
snej woli głosowali na listy niemieckie. 

CZEGO DOMAGAJĄ SIĘ NIEMCY? 

W zakończeniu przemówienia Curtius przypormiał, że rząd polski w 
swej ostatniej nocie zawiadomił Radę o podjętych przez siebie zarządzeniach 
w związku z wypadkami górnośląskiemi. Curtins odwołał się do Rady, aby 
ta orzekła, czy środki zastosowane przez rząd polski wystarczają i czy są 
gwarancją wykonania przyrzeczeń. Curtius odwołuje się do Rady, aby ta da- 
ła mniejszościom gwarancje w tej mierze. Pozatem, zdaniem Curtiusa, Rada 
winna się zająć wyszukaniem sposobów, któreby przeszkodziły powtórzeniu 
się podobnych wypadków. Dalej Curtius domaga się od Rady, aby zajęła się 
ora zbadaniem zbliska działalności byłych powstańców, twierząc, że jeżeli 
działalność tych związków nie ustanie, to mniejszość niemiecka na Górnym 
Śląsku będzie w dalszym ciągu bez praw i bez obrony. 

Po przetłumaczeniu przemówienia 
gielski zabrał głos minister Zaleski, 
stało z wielką uwagą. 

Mowa min. 
Panie Przewodniczący, panowie! Zanim 

przystąpię do zbadania sprawy konkretnej, 
! nam przedłożono, pozwolą panowie, 

że rozwine kilka myśli o charakterze ogół- 
nym. 

Debata dziś rozpoczęta nie stanowi bo- 
wiem wypadku rólnego, nie mo- 
żnaby zrozumieć jej znaczenia bez przypo- 

mnienia = poprzedniej wymiany zdań, 
a zwłaszcza dekłaracji zasadniczej naszych 
szanownych kolegów, przedstawicieli Fran- 
cji i Wielkiej Brytanji oraz państw zaintere 
sowanych, to jest państw, związanych trak 
iatami mniejszościowemi. Będę się możliwie 
streszczał, sięgając do szczegółowych cy 
tat. Ograniczę się do wypowiedzenia myśli 
ogólrych z tego co nazwać możnaby właś 
ciwie doktryną Ligi Narodów w dziedzinie 
obrosy mniejszości. Kwintesencją tej dok- 
tryny jest to, że wszystkie środki, zastosc- 
wane w tej dziedzinie, dażą do zapewnienia 
achrony słusznych interesów _ mniejszości, 
starając się jednocześnie osiągnąć ideał po- 
kojowej CZ. i siopniowego pojednania mię 
dzy większością u mniejszością. Innemi sło 
wy, celem zasadniczym, celem. najwyższym 
ochreny mniejszości jest harmonijny rozwój 

tstwa w spokoju i w zgodnem współdzia- 
„pomiędzy wszystkiemi czynnikami ш- 

dności. Wprowadzenie do systęmu trakta- 
tów idei obcych wyłącza dobro mniejszości 
i państw, w których się znajduje i jest prze 
ciwne intencjom sutorów traktatów i syste 
mu, który stworzyli. jest to robienie polity- 
ki tam, gdzie naieżałoby myśleć jedynie 0 
sprawiedliwości. 

jeżeli uczyniłem tych kilka wstępnych 
nwag, to jedynie dlatego, ażeby panowie mo 
gii zrozumieć, dłaczego, mając przed sobą 
noty rządu niemieckiego oraz memoriał skie 
towany do Rady przez organizację miniej- kt 
szości Volksbund — wolę przyjąć jakó pod 
stawę do dyskusji ten ostatni tekst. 

Memorjał Volksbundu jest obszerny i po 
daje dużą ilość wypadków konkretnych cał- 
kowicie do dyspozycji Rady, aby odpowie- 
działa na nie szczegółowo, gdyby zaszła 
potrzeba, Ograniczę się jednak dla zaoszczę 
dzenia czasu do omówienia wypadków, że 
tak powiem charakterystycznych, lecz prze 
dewszystkiem chciałbym zwrócić uwagę pa- 
tów na fakt bardzo znamienny. W miemor- 
jałe Volksbundu czytamy, że w okresie od września 1928 roku do października 1930 
roku a poprawa sytuacji mniejszości niemieckiej na Śląsku. Nagle po upływie te 
go okresu sytuacja się znowu _ naprężyła. 
Czy was, panowie, nagła zmiana? 
Dlaczego _ tym okresie uspokojenie sto sunki między mniejszością polską a mniej- 
szością niemiecku uległy pogorszeniu do te 
go stopnia, że wywołały dziś debatę? Ażeby 
odpo e ć na to pytanie, pozwol: pa- 
nowie, oz się na tekst Volksbundu. 

Dowiadujemy się, że reakcję w Polsce 
spowodowała osławione przemówienie wy- 
borcze ministra Rzeszy Treviranusa Z czer- 
wca 1930 roku. Oczywiście, jest to sedno 
sŁrawy. Górny Sląsk który mimo kilkuset. 
letniego odłączenia od Macierzy, zachował 

Curtiusa na język francuski i an- 
którego przemówienie wysłuchane zo- 

Zaleskiego 
wiernie swój charakter etniczny, jest krajem 
nerwowym i niezwykle czułym na najmniej 
sze grożby, skierowane przeciwko integral 
ności terytorjalnej Polski. Tyłe razy, kiedy 
e tamtej stronie granicy zarysowuje się 
kampanja, zmierzająca do wykazania, że > 
wrót Śląska do macierzy mógłby byc tylko 
ciawiiowy, ludność śląska poruszona, nie 

po( ki się i denerwuje. Wynikając incydenty 
nad któremi rząd pierwszy ubolewa 
i które stara się załagodzić z własnej inicja 
-tywy. jest to pierwsze o cha 
1akterze psychologicznym, które muszę tu 
taj zrobić. Wobec tego, jeśli chcemy bronić 
skutecznie interesów mnie i, м- 
Szyni naszym jest podejšci 
do sprawy wyłącznie z punktu wi ia 
mniejszości, Musimy uchronić przed naduży 
waniem wsz! (© mieszania się czynni - 
hów zewnętrznych, musimy wytworzyć at- 
inosferę powagi i trwałości stosunków mię- 
dzynarodowych, które przyczyniają się do 
współpracy mniejszości, a państwem, do 
którego one należą. Nałeży bronić miniejszoś 
ci przed wszelkiemi | niebezpieczeństwami, 
a zwłaszcza temi, które grożą pogorszeniu 
się dobrych stosunków z większością  ró- 
wnież przed kampanjami politycznemi, w 
St interes mniejszości nie stanowi mo- 
mety najważniejszego i które wreszcie 
ine mogą dać innych wyników, jak giebo- 
kie zamącenie ogólnej sytuacji. Jednem sło 
wem należy często bronić mniejszości przed 
ich obrońcami. 

Minister Curtlus powiedział nam, że nie 
są obce przemówienia, skierowane przeciw- 
10 całości granic Polski. Nie mam potrzeby tu- 
taj powtarzać , jak dalece sprawa integralnoś 
c: granic terytorjałnych Polski ieży poza oma 
wianą kwestją. Fodobne deklaracje jak ita 

my tu przeć chwiłą usłyszeli, mogą 
tyiko zaognić stosunki i wyświadczyć zią 
przysłagę mniejszości. 

Chciałbym jeszcze: wskazać mimochodem 
na inną okoliczność. Niema lepszego środka 
nia a jet rozwiązania sprawy mniej 
szości, jak w: worzenie stanu równości, mo 
gącego dać ludności pograniczuej wrażenie, 
że czynione są wysiłki dla ustalenia sprawie 
dliwości, równej dia wszystkich. — - 

statecznie Paroc słuchacz, obecny 
przy dzisiejszej naszej dyskusji, mó, od 
nieść wrażenie, 
po stronie polskiej i że po tamtej stronie 
granicy niemieckiej niema ludności polskiej, 
lub też, że łudność ta znajduje się w warun 
kach, nie pozostawiających nic do życzenia. 
Tymczasem lud polski ze Śląska doskonale 
wie, jak się ta gie przedstawia. Wie on, 
że na 542.0%0) Polaków na Śląsku — те- 
mieckim zarejestrowanych jako jedno lub 
dwujęzycznych, istnieje 28 szkół polskich, 
zaś na 280 tysięcy Niemców na Śląsku poł 
skim 84 szkoły niemieckie, że w Niemczech 
nie istnieje żadna średnia szkoła polska, 
wówczas gdy 13 tego rodzeju szkėi  nie- 
mieckich znajduęe się na Śtąsku Polskini; 
wie on również, że mniejszość polska w 
Nientczech, 7 wyjątkiem mniejszości na Gór 
nym Śląsku, pozhawiona jest wszelkiej obro 

że mniejszość istnieje tylko. 

NIEŚWIEŻ — uł. Ratuszowa — Księgarnia Jużwiiskicgo. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michatskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*: 

PIŃSK — Księg 

K. Smarzyński. 

OSZMIANA — kKsięga:nia Społdz. Naucz. 
arnia Polska — St. dps ŚĆ 

POSTAWY — Księgarnia Połskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — Ksiegaraia D. Lubowskiego, sl. Mickiewicza 18 
STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Rach“. 
ST. ŚWIĘCIANY — uł. Rynek © - N. Tarasieiaki. sej 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczow=>L 
WARSZAWA — Two Księg Km. „kKncn”. 
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ny międzynarodowej, wówczas gdy nad 
sieks nacių niemiecką w Polsce czuwa Ra 
da ligi Narodów, która nie pozwołi na na- 
ruszenie jej interesów. 

Poczucie tej nierówności nie przyczynia 
się do uspokojenia namiętności. — Jeżeli 
mrówię o tem, to nie dłatego, abym chciał 
spowodować dyskusję nad traktowaniem 
mniejszości — polskiej w Niemczech. Robię 
to jedynie dłatego, ażeby przedstawić pa- 
nom pełny obraz Sytuacji, ażeby pokazać 
wam poszczególnemi faktami całość 
sytuacji moralnej i psychologicznej, która 
odegrywa ogromną rolę w genezie wypad 
ków, nad któremi należy się zastanowić. 
lest to konieczne, jeżeli chcemy ująć wszyst 
4ie y Zza ienia i pracować w kie- 
"umku zapobieżenia nazawsze wtórzeniu 
się godnych ubołewania wy ów. 

Wybaczcie panowie, że poświęciłem ty- 
le czasu tej części mojego expose, lecz je- 
siem głęboko przekonany, że nie podobna 
mieć słusznego pogladu na sprawę, jeżeli 
pozostawi się w cieniu podłoże psychologi- 
czne i moralne. 

Przejdę obecnie, jeżeli panowie pozwołją 

————— 

do zbadania konkretnych wypadków, po- 
danych w memorjale Voiksi UA w, skar- 
dze, sformułowanej przez tę organizację, 
znajduję dwojakiego rodzaju wypadki. jJe- 
dne szą się do przestępstw, || 4 
których miały rzekomo dopuszczać się wła- 
dze administracyjne przy wykonywaniu 
praw wyborczych przez mniejszość niemiec 
ką. W wyniku tego mniejszość ta, miała zo 
stać pozbawioną wielkiej liczby głosów. - 
ae wypadki odnoszą się do t.zw. aktow ter 
roru, dokonywanych przez organizacje pol- 
skie na członkach mniejszości niemieckiej. 
Tanin poddam ie dane praktycznemiu bada 
niu, chciałbym złożyć na wstępie oświad- 
czenie: 
Rząd ki nie zaprzecza, że pewna ilość 
wade godnych wypadków miała miej 

все i nie czekając na dyskusję na Radzie- 
przeńsięwziął należyte kroki. W ten зрозбо 
we wszystkich wypadkach, ź wyjątkiem 6 
— a jest cytowanych tych wypadków 255— 
wdrożone zostały dochodzenia, które czę- 
ściowo są już ukończone, częściowo jeszcze 
trwaja. W 125 wypadkach sprawcy incydea 
tów zostali wykryci, oddani lub wskazani, 
"*rganoni sprawiedliwości. Pozatem w 83 wy 
padkach, przeważnie mniejszego znaczenia, 
śledztwo nie zostało jeszcze ukończone. W 
41 wypadkach władze musiały zaniechać 
sprawy, czy to ponieważ nadużycia, o któ- 
re chodzi, nie mogą być uznane jako czyny 
występne, czy też ponieważ zainteresowani 
wyrażnie oświadczył, że rezygnują z da- 
chodzenia przeciwko sprawcom, Prokurator 
Raerzypospolitej Folskiej wystąpił w 28 wy 
padkach, z których 10 znalazło już swój epi 
log w wyrokach kompetentnych sądów, a 
w innych wypadkach prokurator wystąpi 
aatychmiast, gdy zgłoszone zostaną, zgodnie 
z obowiązującą procedurą, skargi prywatne. 
Charakterystyczne jest jednak, że osoby za- 
interzsowanc złożyli skargę jedynie w 6 wy 
padkach, Niemniej surowe sankcje zastoso- 
wano w stosunku do urzędników, którym 
ae, być uczyniony choć najmniejszy za- 
rzut, 17 z nich :'nusiało stanąć przed konii 
Sjami dyscyplinarnemi, a 9 otrzymało suro- 
wą naganę. Oto jakie środki zastosowane 
zostały samorzutnie przez rząd polski, 

Lecz w tem miejscu muszę zwrócić je- 
szcze uwagę panów na okoiiczności charak 
teru og: , w których te wypadki ro 
zegrały się. Górny Śląsk, zarówno jak ca- 
ła -Polska, przyżywał okres wyborczy wy 
jatkowo ważny. Często, zwłaszcza w pew- 
nych krajach, sąsiadujących z Polską, Okres 
wyborczy obiituje w incydenty, a nawet 
walki. Kampanja wyborcza, która odbywała 
się w Polsce, nie była w tej mierze wyjąt- 
kier. To odwołanie się do ludności, ze 
wzgjędu na specjalnie „ważny, a nawet decy 
dujący dla przyszłości politycznej kraju 
przedmiot — myślę tu o rewizji konstytucji 
— przybrało charakter bardziej namiętny, 
niż w poprzednich okresach wyborczych. 
Walka pomiędzy partjami była gorąca. Czy 
można w tem dupatrzeć się jednolitego fron 
tu przeciwko mniejszości miemieckiej? Wal- 
ki wyłącznie połskości przeciwko  germa- 
niźniowi? Bynajamiej. Moment  poiityczny 
przeważał w tej walce nad momentem naro 
dowym. Wybory te nie były wyłącznie te- 
senem walki pomiędzy większością a mniej 
szością, były głównie pojedynkiem pomię- 
dzy zwołennikami i przeciwnikami reformy 
Konstytucyjnej... Istotnie wydarzyły się bój 
ki. Nie zaprzeczari i rozumiem wreszcie, że 
wywołały one pewne wzburzenie. Lecz stron 
nictwa i przesadne iniormacje prasowe nie 
poostały tu bez wpływu. — Odwołuję się 
jednak do poczucia sprawiediiwości i prze 
nikliwošci mych kolegów, teraz gdy mają oni 
w SR wszystkie elementy i wszystkie inior 
macie. Czy mogą oni istotnie uważać tych kilka bojek za wojnę przeciwko mniejszoś 
ci niemieckiej w Połsce? Przeszło 300 ze- 
brań, zwołanych przez tę mniejszość _nie- 
miecką odbyło się w okresie wyborczym w 
całkowitym spokoju. Czyż tak wygląda sy- 
stem teroru? Czyż sytuacja w pewnych LE 
nych brająch jest pod tym względem o wie 
le łepsza? 

A wobec tego, że mowa jest o mniej- 
Szości niemieckiej, weżmy naprzykład wybo 
ty w Niemc-zech. Czy wybory te miały prze 
bieg spokojny i łagodny? Czy tam iw 
nicy wymiien-iali tylko wyrazy paska. i 
sjowa kurtnazji? |eśli moje iniormac są 
ścisłe, to wi ilość Е wy 
hory niemieckie, Czyż dysproporcja 
pomiędzy wypadkami, które istotnie miały 
miejsce na Śląsku z interpretacją, jaką u- 
silowano im nadać, nie wydaje się panom 
pa o: a> Ra mas OE 
MZ ch Radzie ga enc - 
dów Pokoj Poważniejsze wypadki ks 
nież , miejsce. Byli i zabici, lecz zabity 
mi byli nie członkowie mniejszości, lecz 
członkowie większości. Osoby winne pobi- 
cia zostały skazane na 6 miesięcy więzienia, 
natomiast zabójcy urzędnika polskiej policji 
Sznapki skazani zostali na 18 miesięcy wię- 
zienia. Widzą panowie, że atmostera wybo- 
rów nie jest obca uwadze sędziów Rzeczy 
pospolitej Polskiej. Powiedziano tutaj, że za 
AT Sznapki są inni akis 6 п&‹›о 
gę, że wszyscy winni z a. należą 
mniejszości na Górnym Sląsku, jak to wy- 
nika z deklaracyj szkolnych, Dopiero w cza 

IRL TAAAS IS 

ENY UGLOSZEN: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie Z-cj 1 ej gs. 50. 2a icasiem i - 

nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia c 
do miejsca. Terminy druku mogą być przez 

„W numerach świątecznych Oraz z prowincji o 25 proc. droźe|. 
yfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Adininistracja nie przyjmuje zsstrzeżeś Gu 
Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 g+. 

  

          
    Komunikaty oraz gr. 

Prezydjum R.Min.iPAT 
OBRADY KOMISJI BUDŻETOWEJ 
WARSZAWA. (PAT). — Sejmowa ko- 

miisja budżetowa przystąpiła na dzisiejszem 
posiedzeniu do rozpatrywania — рга eń 
rządowych w sprawie kredytów dodatko- 
wych, a mianowicie projektu ustawy o u- 
zupełnieniu prowizorjum budżetowego za 
czas od 1 stycznia do dn 31 marca 1927 r. 
projektu ustawy o dodatkowych kredytach 
za rok 1927 — 28, wreszcie projektu ustawy 
c dodatkowych kredytach za rok 1927 —- 
28, wreszcie projektu ustawy o dądatko - 
wych kredytach na rok 1928 — 29, 

Pos. Rybarski (KI. Nar.) ponawia wnio- 
ski, które proponowała komisja w poprzed 
nim Sejmie, mianowicie odmówienie  za- 
twierdzenia tych kredytów, które są zbyt ja 
skrawe i dotyczą wydatków bądź to nie- 
potrzebnych, bądz nieuzasadnionych. Zara- 
zem projektuje rezolucję, stwierdzającą, że 
rząd w okresie budżetowym roku 1927 — 
28 dokonał przekroczeń budżetowych bez 
podstaw ustawowych,  nieusprawiedliwio- 
wionych, łącznie ra kwotę 230  miljonów 
złotych. Sejm, stojąc wobec faktów doko- 
nanych — głosi dalej rezolucja — nie od 
mawia alizacji tych przekroczeń, stwier- 
dza jednak, że rząd postąpił nielegalnie, przy 
czem dopuścił się nadmiernego p) ze- 
nia hudżetu państwowego. Co do kredy- 
tów dodatkowych na rok 1928 — 29 mów 
ca projektuje odroczenie rozpatrywania 
tych kredytów do czasu rozpatrywania u- 
wag Najwyższej Izoy Kontroli. 

w głosowaniu komisja odrzuciła wnio 
ski posła Rybarskiego oraz rezolucję jego, 
przyjęto natomiast projekty ustaw o kredy 
tach dodatkowych w przedłożeniu  rządo- 
wem. 

Zkolei i A przystąpila do rozpatry- | 
wania budžetu Prezydjum Rady Ministrow. 
Referent pos. hr. Hutten - Czapski omawia 
najpierw zamierzenia w kierunku usprawnie 
nia administracji, poczem przechodzi do dzia 
łalności Polskiej Agencji Telegraficznej, pod 
nosząc, iż dopłaty ze skarbu państwa w ro- 
ku ostatnim zmmejszyły się o 41 tysiąc, 
w roku zaś przyszłym — przeszło o 75 ty- 
sięcy. Mimo to, powiększenie liczby placó- 
wek * rozszerzenie sieci korespondentów po 
zwoliło RE prawie dwukrotnie obję 
tość służby PAT. Wprowadzono pracę 24- 
godzinną zamiast 18-godzinnej — i wszyst 
ko to bez zwiększenia personelu redakcyjne- 
go, jedynie droga wzmożenia wydajności 
pracy poszczególnych _ współpracowników. 
Dział filmowv PAT rozwinął się i stanął na 
wysokim _ artystycznym poziomie. 

Pos. Czapiński (PPS) czyni ogólną uwa- 
ge, že rząd obecny odpowiedzialny jest za 
wszystkie wstrząsy natury prawnej i gospo- 
carczej. Mówca skarży się na niedosiatecz- 
ną sprawność Trybunału Administracyjnego. 
Przechodząc do spraw prasowych, zaznacza 

cenzura gnębi prasę niezależną, a jedno- 
cześnie powstaje aparat prasowy prorządo- 
wy. Poruszając sprawę PAT mówca uważa 
iż serwis jej jest drogi i zarzuca mu ten- 
dencyjność polityczną. Jako wyraz nieufnoś 
ci wnosi o skreślenie całego funduszu dyspo 
zycyinego Prezydjum Rady Ministrów i o 
skreślenie 500 tys. z budżetu PAT, 

BEOTI ENEE  CETSZOD SOO | 

sie procesu niektórzy z nich podali się za 
Polaków, przypuszczając, że w ten 
przyczynią się do złagodzenia wyroku, lecz 
> ich spóźniona deklaracja nie przekonała 
tkogo, ż 

Czy w tych warunkach nie w: k 
panom, že | jw e Body S 
na Górnym Śląsku nieco przesadzone 
i czy nie należałoby, chociaż przez szacu- 
nek dla mowy, używać określeń mniej 0- 
strych i mniej zabarwionych? 

Wdalszym ciagu przemówienia min. Ża- 
leski omówił zarzut, że rzekomo mni 
niemiecka skutkiem terroru pozbawiona Z0- | 

możności wyrażenia swej woli w wy 
borach, wykazując na podstawie cyir iż za 
rzat ten nie odpowiada istotnemu stanowi 
izeczy. Dalej p. minister przeszedł do omó 
wienia sprawy zarzutów w stosunku do Zw. 
Pawstańców Śląskich. 
-_ „Organizacja ta, utworzona przez - 
zaków, którzy walczyłi © niepodtegłosć Pia. 
tegralność Polski, jest przyrównana do o: 
ganizacji -byłych kombatantów, przeto jako 
związek rice NY +4 stanowi 
grupv politycznej.  Nie-przeczę, że patrjo- tyzm ich jest specjalnie wrażliwy aż s 
tak powiem — wybuchowy. Ich prezes hono 
rowy kilkakrotnie wzywał ich do umiarko- 
wania. Związek ten, złożony. z ludzi, którz: 
przelewali krew za Ojczyznę, jest z pewnoś | 
cą bardzo gorliwy, b$Ć może nawet cza- 
sem zbyt gorliwy. Czy jest on w tyn: wzglę 
dzie wyjątkiem wśród związków byłych | 
kombatantów, nie £ - tego tw. 
Mój kolega niemiecki 

dzieć e sh aaa EW cnciał oprzeć sie 
na w ch swoic! wiadczeniach 2e | 
Stahihelmem. AE Е 

2 wny dr. Curtius wyrazil tu je 
že wojewoda šlaski jest, jako pac 
hrowy Związku Powstańców, odpowiedział- 
ny za akcję tego związku. Muszę podkreś 
tić, że wojewoda sląski jest prezesem róż- | 
nych stowarzyszeń, tak samo jak z am e 3 

niczącyra aż: s kiej jest przew ę 
ме 3 a między inne 

mi Stahlhelmu, przyczem i nie wpad ы 
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nie na myśl czynić odpowiedzialn; SERY 
zz Stahlhelmnu. w "każdym razie A 

sądzę, o nadarzy sposobność " —— 
poncz wyświef roli, е powstańcy ||| 
odegfli w incydentach na Zostałem: 
wlaśnie zawia jony, że Z: 'ek Powstań 
ców, poruszony oskarż: 
przeciwko niemu przez wicieli mniej | 
szości postanowił skargę o oszczer — 
stwo i już złożył odnośne oskarżenie, W pro | 

miejsce na sio . cesie, e miał SE, Saksas 
ność trzasadnić swoj 

k rząd ф p у "ka _ lu przej chęcią popie 
rania _wszelkiemi Rami p cy pokojo 
weį pomiedzy | wszystkiemi mieszkańcami 
kraju, niezależnie od rasy łub wyznania, do 
bie na! > 

zad żyje wszystkich środków, aby na Bisym Us wre spokój. 

    

   

  

$ 

 



"ECHA KRAJOW 

a 

   

  

2 

DUKSZTY, K/TURMONTU 
Odpowiedź na wynurzenia pana 

„Miejscowego”. W numerze 8 „Słowa* z 
dn. l stycznia r. b. Pan „Miejscowy" za- 
mieścił artykuł pod tytułem „Saiiorządowe 
sumienie i sprawiedliwość", w którym to 
artykule między innemi miejscoweniu — 5а- 
morządowi poczynił niektóre zarzuty. W 
związku więc z powyższem Śmiem  zapy- 
tać: 

Panie „Miejscowy* — jak“ mam tana 
zrozumieć? czy to jest niesmaczny żart, czy 
łęboka naiwność, lub bezgraniczna *:upo- 
a? Czy też to, co wogóle niema nazwy? 
Albo... może to jest rywalizacja z „Panaw- 
ką'? Zamiast pozostawiać turuian<ę i konia 
w pobliskiej wsi i nieść pod połą  burki 
swoją walizę na dworzec, zdaniem mojem 
byłoby lepiej daleko, gdyby Pan przyjechał 
wprost na stację i w wypadku nieporoz1- 
mienia z „Panawką” interwenjował u xon- 
trolera gminnego, lub u  poste”unkowego, 
którzy zawsze są na rynku, lub osiatecznie 
bezpośrednio u Urzędzie Gminnym — który 
znajduje się od stacji zaledwie o parę u- 
nut drogi. A może, Panie „Mi: cowy“, 
była inna przyczyna noszenia pod poią bur- 
ki swojej walizy? Może to były rodzynki, 
sacharyna, czy tytoń pochodzenia zagra- 
nicznego, ponieważ granicy łotewska i li- 
tewska od Dukszt, są bardzo blisko a 
szmugiel jednak rozwija się. 

W dalszym ciągu oświadczam, że giaina 
Duksztańska nie pobiera zadnych opłat za 
wjazd na terytorjum gminy lub do siacji. 
Ww dnig targowe ta sama amina, jak zreszią 
każda gmina Rzeczypospolitej, pobiera opła 
ty za wjazd na rynek i za wpęd ua targo- 
wicę zwierzęcą, które są lexalne, po iieważ 

-$а uchwalone przez Radę Gminną, u 
której zalegałizowane są  vrzez 
władze. Opłaty te są mniejwięcej ju 
„we jak i we wszystkich 4<minach 
"nich. Przy tem wyjaśniam Panu „Miejsco- 
wemu“, że gmina pobiera >płaty po”yższe 
nie od wagi zboża, lub inwentarza żywezo, 

"a od furmanki. I jak widac  informatorzy 
Pana „Miejscowego”, chcąc zrobić sov.e 
oszczędność, złożyli swoje zboże u znaio- 
mych, przyjechali do Dukszt na tej j. dnej 
furniance i opłacili tylko n'ewielką 
tego, co rzeczywiście od 'uch się naieżało, 
a Pan „Miejscowy* w naciąganiu Uminy 
był im pomocny. Przytem stwierdzam, że 
„odpowiadać na dalsze wynurzenia Pana 
„Miejscowego” szkoda czasu i miejsca. 
Wszystkie te brednie można było 
świetlić, powtarzam, gdyby Pan „A 
wy” raczył pofatygować się do 
Gminnego. i 

Nie przeczę, możliwe, że tak r'zgłoszu- 
ny „Panawka” (zwyczajny poborca dzienny 
na rynku, a nie urzędnik do zleceń) nie 
jest ideałem. Możliwe również, že w poje- 
dvńczych wypadkach były nadużycia i wy- 
kroczenia, ale poco wówczas ukrywać s 
pod anonimem, kiedy można było to w-zyst 
ho wyświetlić na miejscu i położyć kres 
podonnym występom, za co gmina dulsztań 
ska byłaby tylko Panu  „Mieįscowemu“ 

"wdzięczna. Radny. 

*" Z prac Zjednoczonych ie- 
miańek pow. Moładeczań» 

seiego 
Koło Zjednoczonych Ziemianek pow. Mo 

łodeczańskiego powstało 20-Ill 27 r. Człon 
kiń liczy 28. Fundusze czerpane są ze skła 
dek członkowskich, subsydjów sejmiku, oraz 
2 ofiar ziemianek. K.Z.Z. należy bezpośred- 
nio do Stowarzyszenia Zjednoczonych Zie 
mianek w Warszawie, zarówno jak i do 
Wiłeńsk. K. Z.; tamże odsyłana bywa część 
składek. Pierwsza prezeską K. Ž. Z. byla 
p Zofja Świętorzecka z AE pz 4 
 Sprowadzono wówczas  higjenistkę, która 

z trzy miesiące pracowała na terenie 
powiatu, przeprowadzając pogadanki z prze 
zrocza mi, udzielając porad kobietom i dzie 
ciom przy jednoczesnem odwiedzaniu miesz 
kań. Dwie instruktorki, opłacane przez Pol 
ską Macierz Szkolną, prowadziły kursy kro- 
ju i szycia. W związku z akcją przemysłu 
ludowego, staraniem p. Swobodowej, za- 
kupiono na sumę 3.000 zł. tkanin, które zo 
ae w celu sprzedaży do Bazaru 
w Wilnie, ułatwiając w ten sposób zbyt 
miejscowej ludności. 

r. 1928 p. Z. Świętorzecka ustąpiła, a 
stanowisko prezeski objęła p. Wanda Eyna- 
rowiczowa, która dotychczas nieprzerwanie 
pracę tę prowadzi. 

P. Wanda Eynarowiczowa prowadziła w 

  

    

  

    

  

. ciągu 2 łat, w majatku swoim w Oborku, 
. własnym kosztem szkołę 2-oddziałową, do 

której uczęszczało 30-ro dzieci, w której 
uczono dzieci także tkactwa i kilimkarstwa, 
a nanczyciełka prowadziła jednocześnie kurs 
dla dorosłych i bibłjotekę. Warsztaty były 
wypożyczone od P. M. S. Szkoła ta, przez 
ję ie 2 łata, prowadzona była przez P. 
M. Szk., później z powodu braku „fundu- 
szów — przestała istnieć. 

Także „w Oborku, w. lokalu, ofiarowanym 
przez właścicielkę, przez 4 lata istniał „Dom 
Ludowy“. Duszą tego „Domu Ludowego" 
byt ówczesny proboszcz parafji tanitejszej, 

ks. Florjan Markowski. jego staraniem ou 
bywały się liczne obchody narodowe, od- 

- czyty oświatowo-rolnicze, czynnie pomagał 

   

w usządzaniu przedstawień _ amatorskich, 
które odbywały się kilkanaście razy do ro- 
ku, odgrywane przez dziatwę szkolną i mło 
dzież wiejską. Po wyjeździe ks. Markow= 
skiego, praca choć w zfhniejszonem tempie 
szła dałej. Obecnie „Dom  Ludowy* jest 
nieczynny, gdyż łokał wymaga remontu, a 
tiema na ten cel odpowiednich subsydjów. 
Przedstawienia obecnie odbywają się w sa- 
'nyfs dworze, co połączone jest z trudno- 
ściami. 

W r. 1928 przeprowadzono 3 kursy kro 
ju i szycia, zakończone wystawami prac. 
ledną z takich wystaw w Oborku, na kur- 
sie, prowadzonym przez p. instruktorkę p. 
Janinę Hajnoszównę odwiedził w czasie wi- 
zytacji J. E. arcybiskup Jałbrzykowski. Za- 
iożono Ż Kola Gospodyń Wiejskich i cztery 
stowarzyszenia Młodzieży Polskiej, którym 
patronowała p. Zofja Świętorzecka i ks. 
Borowski. Na kursach szycia, w Stow. Mi. 
Pol. i w K. G. W. były urządzane teatry 
amatorskie Instruktorki były całkowicie 
utrzymywane przez poszczególne panie zie 
mianki, które wspołpracowały na kursach 
Szyca, w S. M. F. 1 K. G. W. prowadząc 
dzia: oświatowy w formie pogadanek i czy 
tania. 

W r. 1929 dzięki staraniom prezeski p. 
%andy Eynarowiczowej zostało uzyskane 
dla powiatu 8 lotnych bibljoteczek z zapi- 
su na Wileńszczyznę ś$. p. Konrada Olcho- 
wicza. Kursów robót ręcznych i szycia od- 
było się — 4. W czasie trwania każdego 
kursu , przygotowano jedno / amatorskie 
przedstawienie. W m. jachimowszczyźnie 
p. Zofja Świętorzecka przez dwa miesiące 
letnie utrzymywała własnym kosztem przed 
szkołe. Na powszechną Wystawę Krajowa 
do Poznania wydełegowano cztery osoby z 
Q©borka: 2 gospodynie i 2 nauczycielki. 

W r. 1930 została przeprowadzona do 

  

    

   

  

- piero formalna rejestracja i K Z. Z. może 
występować jako jednostka prawna. Jako 
takie, Koło brało czynny udział w przyję- 
ciu P. Prezydenta, szczególniej w zbiera- 
niu eksponatów na wystawę  regjonainą, 
oganizowaną w tym czasie przy Wystawie 
Rolniczej O T. O i K. R. do komitetu or- 
ganizacyjnego, której Koło należało. Poma- 
gano Pani starościnie de Tramecowrt i p. 
Sylwestrowiczowej w dekorowaniu pawiło- 
nu regjonałnego. Koło ofiarowało p. Prezy- 
dentowi parę kilimów i koronek. 

Ostatnie walne zebranie odbyło się 12-X 
1930 r. Na zebranie przybyły 24 członkinie 
z terenu powiatu. Zebranie zaszczycił swą 
vl ecuošcią p. starosta z żoną, oraz prezes 
O. T.-- Ot K. R...p.. Puciata: 

Były również cbecne: inspektorka woje- 
wódzka i instruktorka powiatowa Kół Go 
spodyń Wiejskich, oraz specjalnie zaproszo- 
na w celu wygłoszenia referatu o pracy 
społeczno-oświatowej Ziemianek w pow. 
Sokótskim, wieloletnia, niestrudzona instruk 
1orka ziemmianek, obecnie referentka oświa- 
towa przy sejmiku p. Zofja Taurie. P. Taur 
le w referacie swym szczegółowo zobra- 
zowała świetny stan prac oświatowo-gospo 
darczych wśród kobiet, który osiągnięto 
wspólnym wysiłkiem wszystkich  organiza- 
cyj. Praca K. Z.Z. trwa tam od r. 1926, a 
że traktowano ją poważnie, władze pracę 
te uznały i szanuja ją, a ludność broni bud 
żetów na sejmiku i rokrocznie uchwala na 
ię pracę potrzebne sumy, a od kwietnia r. 
1920 delegat województwa zażądał, by 
instruktorkę przyjąć na etat sejmikowy w 
VII stopniu służbowym. Członkinie K. Z. 
weszły do komisji rołnej, oświatowej i prze- 
myski ludowego przy sejmiku, prowadząc 
swoje działy łącznie z sejmikiem. Koło Zie- 
ranek realizuje swoje prace, bo ma pomoc 
z samorządu, a samorząd ma moralne po- 
parcie społeczeństwa. Prace  dotychczaso- 
we w formie kursów gotowania, szycia, 
trykotarstwa, popierania przemysłu ludowe- 
g0, Iniarstwa, drobiarstwa, prowadzenia 
przedszkoła stałego i sezonowego, trakto- 
wane jako propagandowe, rozbudziły po- 
wiat, tak, że można go już teraz kształcić. 
Kształcenie to odbywać się będzie przede- 
wszystkiem w Kołach Gospodyń Wiejskich 
i w Ogniskach oświatowych, gdzie połą- 
czy się starszych i młodszych w jedną 
myśl 

Pod wpływem powyższego referatų 
wszystkie obecne członkinie chętnie przy- 
chyliły się do projektu oddawna już pow- 
stałego w łonie zarządu, by dła wzmożenia 
pracy współpracować z okr. Tow. Org. i 
K. Roln. i na ręce obecnego prezesa p. Pu- 
ciaty złożono na pismie akces do współpra 
cy z O. T. O. K. R. Sprawa powyższa zosta 
ła już przez zarząd O.T.O.K.k. zapronow by 
przez swe delegatki weszło do nowo-orga- 
nizującej się sekcji Kół Gospodyń Wiejskich 
przy O. T. O. i X. R. co w najbliższym 
czasie nastąpi. 

Do zarządu mołodeczańskiego K. Z. Z. 
w chwili obecnej należa: 

Prezeska — p. Wanda Eynarowiczowa, 
| wiceprezeska --- p. Marta Osiecimska, Il 
wice-prezes — p. Stanisława Chełchowska, 
sekretarka — p. Temira Woiczaska, skarb- 
niczka p. Ewelina  Šwietorzecka , oraz 2 
czionkinie zarządu : p. Zofja Swielowa, i p. 
Fwe'ina Swielowa. Z. 

  

Trzeba wreszcie zaprotestować! 
Występująca od dłuższego  czasu 

w wileńskiem Radjo Ciotka Albinowa 
miała 17 . b. r. reprezentacyjny wy- 
stęp, wygłaszając _ przemówienie, tak 
transmitowane na całą Polskę 

© czem mówiła niezmordowana 
- Ciotka Albinowa? 

O Wilnie O „tutejszych*. 

Stwierdziła lojalnie, iż my jesteśmy 
„Ciemne, nieuczone, jak azijaty,“, że 
większość czytać - pisać nie umie, że 
wcale nie znamy wszystkich naszych 
ziem, bo nigdyśmy nie bywali „w Pol 
szczie“ i że należałoby się zapoznać 
wzajemnie. Syn Ciotki, który był na 
Pomorzu, (rzadki wypadekl) był 
wprost zdumiony, jak tam wszystko 
nie jest podobne do wileńskiego: do- 
my są czyste, wszędzie porządek i du 
žo jest... kościołów! 

Przejęta misją zacierania różnie 
dzieinicowych, zapraszała Ciotka do 
"Wilna wszystkich ciekawych. 

Wskazywała — zachęcająco 
na wileńskie osobłiwości: naokoło 
miasta są góry, bruki —jak krajobraz, 
mają góry i doły; jadący autobusem 
czują się tak, jakgdyby odbywali kar- 
kołomną podróż w Luna - parku; do- 
my mają rynny, z których woda przy 
deszczu leje się wprost na głowy; bal 

_ kony służą do trzepania dywanów; pa 
nie wileńskie mają po kilku mężów, 

_ gdyż biorą rozwody w kościele kalwiń 

skim (głos Ciotki brzmiał w tem miej 
scu mniej pewnie, zdradzając wątpli 
wość prelegentki co do  stosowności 

szczegółowych  informacyj) i 
dziewczęta w Wilnie chodzą nawpół 
nago, ale są poczciwe, bo każda chce 
się stać synową Ciotki. Wreszcie, u- 
wzgłędniając grożny stan polityczny 
chwiłi obecnej, stwierdziła Ciotka, iż 
Niemcy (!) chca zabrać Wilno (??) i 
że będziemy się bronić do ostatniej 
„kapli* krwi, wierząc, że cała „Pol- 
a poprze nasz bohaterski. wysi- 
ek!. 

Przemówienie Ciotki Albinowej za 
sługuje na ogłoszenie drukiem, jako 
wzór tworczości ' „regjonalnej*, jako 
źródło informacyj o „tutejszych*, ja- 
ko wreszcie wykwit naszej kultury da 
by ostatniej. 

Nawet z podanego wyżej, nieudol 
nego. lecz ścisłego streszczenia prze- 
mówienia, łatwo jest sądzić o głęboko 
ści ujęcia tematu i o wytwornym: dow 
cipie autorki. 

Pan Bohdziewicz po przemówie- 
niu Ciotki ogłosił urbi et orbi: „Ciot- 
ka Albinowa wygłosiła... jakby to na- 
zwać?... teljeton regijonalny.. tak: fel- 
įeton regjonałny* . ы 

Wdzięczni jesteśmy  wileńskiemu 
speakerowi za to jego wahanie, co do 
okreslenia osobliwego elaboratu Ciot- 
ki Afbinowej i nie dziwimy się, że nie 
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E Dzień niemiecko - polski w Genewie 
POSIEDZENIE POPOŁUDNIOWE 

GENEWA. (PAT) — Na popołudniowem posiedzeniu Rady przystą- 
iiono przedewszystkiem do tłumaczenia na język angielski mowy min. Zaie- 
skiego. Tłumaczenia wysłuchała wielka ilcść obecnych. 

REPLIKA CURTIUSA. 
Następnie zabrał głos ponownie min. Ciurtius, który w dalszym ciągu 

przytaczał rzekome objawy terroru : ucisku mniejszości niemieckiej na Gór- 
„nym Śląsku. M. in. odczytywał listy aaonimowe, które otrzymywali Niemcy 
na Górnym Śląsku przed wyborami. Opisywał on również szczegółowo aii-- 
sze przedwyborcze, zwłaszcza Związku b. Powstańców. Wreszcie Curtius 
żądał od Rady, ażeby dokładnie zbadała to, co zaszło na Górnym Śląsku. 
Zdaniem Curtiusa, Liga powinna przystąpić do poiitycznego rozpatrzenia 
systemu, który spowodował wypadki górnosląskie. Wówczas — powiedział 
min. Curtius — dojdzie ona do potępienia terroru wyborczego. 

ODPOWIEDZ MIN. ZALESKIEGO. 
Następnie min. Zaleski w odpowiedzi na wywody min. Curtiusa oświad- 

czył: Dzisiaj rano przyjąłem postawę najzupełniej wyraźną. Nie przeczyłeni, 
że miały miejsce walki wyborcze na u, nym Śląsku. Powiedziałem również 
ze winni są, albo zostaną ukarani i że szkody zostaną wynagiodzone. Pod 
tym względem przyjmuję w zasadzie propozycje, poczynione przez Volksbund 

Odnośnie do sprawy przedwyhorczego terroru na Górnym Śląsku, oś- 
wiadczyłem dzisiaj rano, że mniejszości mają prawo zwracania się do sądu 
najwyższego w Poisce, że pewna iłość zwróciła się już do tego sądu i że nie- 
ma żadnej wątpliwości, że o ile niesprawiedliwości miały miejsce, to odpo- 
wiednie sentencje będą przez sąd powzięte. Nie uważam za potrzebne 
'wszczynanie dyskusji co do szczegółów agitacji przedwyborczej 

Nie myślę również odpowiadać p. Curtiusowi w kwestii listów anoni- 
mowych, które miały być rozesłane do wyborców niemieckich. Ja sam — 
mówi min. Zaleski — otrzymuję dość wielką ilość listow anonimowych, które 
zwłaszcza przychodzą z Niemiec i mógłbym pokazać ich tu bardzo znaczną 
ilość. Nie przywiązuję jednak do nich żadnej wagi i przeważnie wrzucam do 
kosza. 

Wreszcie min. Zaleski oświadczył, że dzis właśnie dostał wiadomość 
prasową z Królewca, według której w okręgu Piła zostało zamkniętych !9 
szkół polskich. Cytuję ze źródła —- jest niem „Informacja Prasowa“. Przed- 
stawiciel Niemiec cytował wielką ilość 
zacytować tutaj wiadomość prasową. 

dzienników, przeto ja pozwalam sobie 

Na tem zakończyło się popołudniowe posiedzenie Rady. 

  

Kuźnia antypolska pod opieką 
Czechosłowacji 

Traktat w Trianon wykroił z pół- 
nocnych Węgier korytarz czeski, 
wbrew zasadzie etnograficznej, gdyż 
kraj ów składał się z Rusi Zakarpac- 
kiej i Słowatczyzny, liczył 400 kilka- 
dziesiąt tysięcy Rusinów, 1.000.000 
Węgrów i około dwóch miljonów Sło- 
waąków. Szeregiem łańcuchu gór jest 
oddzielony od Czech; rzeki spływają- 
ce z tych gór łączyły go z doliną wę- 
„ierską. Na podkładzie tego ustroju 

geograficznego, wyrosła tysiącletnia 
historja. Lecz Czesi pragnęli grani- 
czyć z Rosją, twierdząc, że nie mając 
dostępu do morza, potrzebują rynku 
rosyjskiego, który jest przez obszary 
Rosji dła nich odszkodowaniem bra- 
ku morza. Galicia Wschodnia miała 
być oddana Rosji i czeskie państwo 
otrzymałoby bezpośrednio z nią kon- 
takt. Dlatego to Czesi w 1920 reku 
usiłowali nie dopuścić amunicji * do 
Polski, pragnąc jej terytorjalnego 
uszczupłenia, lub nawet zaniku. Na- 
stępnie opiekowali się ukraińską emi- 
gracją po powstaniu w Galicji wschod 
niej, Ruś zaś Zakarpacką usiłowali 
preparować dla Rosji, szerząc tam 
prawosławie i język rosyjski. Ruś Za- 
karpacka, oddana została państwu 
czeskiemu w tymczasowe posiadanie, 
jako mandat Ligi Narodów, przyczem 
kraj ów miał otrzymać autonomię. W 
ciągu lai dziesięciu 0 autonomii nie 
było mowy. Obecnie, wobec podno- 
szonej kwestji rewizji granic czeskich, 
rewizji traktatu w Trianon na korzyść 

HAKI    

Węgrów, Czesi przygotowują w po- 
śpiechu autonomję Rusi Zakarpackiej. 
Nie chcą już jei opierać na pierwiast- 
ku rosyjskim, lecz pragną wytworzyć 
tam ośrodek krystalizacyjny dła Ukrai- 
ny. W Ushorodzie została założona 
„proświta* działająca w porozumieniu 
z Ukraińcami galicyjskimi i posiada- 
jąca znaczne poparcie rządu czeskie- 
go, okolo 1.000.000 koron rocznie. 
Profesor Bidło w oficjalnej „Czecho- 
słowiańskiej Republice'* pisał w 1928 
iokt, że Karpacka Ruš „nie jest ni- 
czem innem, jak prowizorycznym 
aneksem do Republiki Czechosłowac- 
kiej, który z czasem odstąpiony ma 
być Ukrainie". W książce francuskie- 
go publicysty F. de Gerardo „Le Com- 
plot rouge en Ruthėnie. Un reportage 
en Russie Subcarpatique'. Podane są 
rewelacyjne materjały, stwierdzając, 
że poza oficjalną, oświatową  „pro- 
świtą stoi organizacja tajna „miecz 
i krew*, rozciągająca swą akcję za- 
równo na Ruś, jak na Małopolskę 
wschodnią, a mająca na celu stwo- 
rzenie Ukrainy, sięgającej od Krako- 
wa po Cisę. Organizacja ta zwraca się 
w pierwszym rzędzie przeciwko cało- 
ści granic Polski i Rumunji. Niedawno 
odbył się proces 6 członków organi- 
zacji ukrainskiej U. W. O. w Koszy- 
cach. Wobec tego, że akcja zwracała 
się wyłącznie przeciwko Połsce, sąd 
czeski w Koszycach uniewinnił oskar- 
żonych. 

A 6 i MU AS 
  

ZARZĄD CUKIERNI 
Ul. Wielka 2, tel. 467, 

Mickiewicza 22, tel. 468 

włedniam odreustańrowaniu lokalu 

  

  

K.SZTRAL 
niniejszem ra zaszczyt podać do wiadomości, że po 

przy u/. Ad. Mickiewicza 22 

codziennie od godz. 6 wiecz. odbywzją się 
koncerty kwartetu prof. 

W niedzielę i dnie świąteczne 
porsnki muzyczne od g. 12—2. 

rozszerzeniu i odpo- 

(ob 'k Hotelu Bristol) 

Tchorza 

  

    
  

  

znajdując wyjścia, użył terminu, po- 
siadającego mgiistą treść. 

Co znaczy ieljeton regionalny?.. 
Czego się będziemy spodziewać, 

czytając w programach, iż Gdynia, Ka 
towice lub Kraków nadają „feljeton 
.egjonalny*'? 

Przypuszczau:, że każdy inteligent 
ny człowiek pomyśli wówczas o dwu 
„regjonalizmach“:  iezykowym i treš- 
šciowym 

Feljeton regjonalny musi byč poda 
ny w dialekcie ludowym i zawierać 
treść, charakteryzującą lud, który się 
posługuje tyin diałektem. 

Jakie może być ujęcie takiego fel- 
jetonu? 

Zawsze literackie, ale: artystycz- 
ne, filozoficzne, lub humorystyczne. 

W pierwszym wypadku autorowi 
będzie chodziło o wydobycie wartości 
artvstycznych z mowy, wierzeń i z ie- 
gend ludu; nie będzie ściśle odtwarzał 
wszystkich torm diałektu, zwróci uwa 
"ge raczej na poszczególne wyrazy i du 
cha mowy; poda dialekt zapomocą ar- 
tystycznej syntezy. 

W wypadku drugim będzie ch2- 
dziło © _ dokładność odtworzenia 
wszystkich głównych cech dialektu, 
treść literacka Łędzie tylko kanwą, na 
której autor wyszyje wzorzysty kwiat: 
mowy ludowej. ‚ 

Wreszcie w wypadku trzecim, bę- 
dzie chodziło 0 humorystyczne pod 
kreślenie jaskrawszych cech  dialek- 
tycznych, o pewną karykaturę, w któ- 
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rej będzie jednak tkwiła wielka praw- 
da. 

We wszystkich trzech wypadkach 
autorem musi być tęgi literat, w wy- 
padku drugim —- do tego człowiek o 
gruntownych  studjach  językoznaw- 
czych. ' * 

Czy posiada takie kwalifikacje 
Ciotka Albinowa, osądzi każdy, kto 
będzie miał cierpliwość wysłuchania 
jakiejkolwiek bądź jej gawędy. 

Ale przedewszystkiem: czy istnie- 
je polski dialekt wiłeński?.. : 

Dialektologja polska zrobiła w 
ostatnich latach olbrzymie „postępy i 

stała się jednym z przedmiotów uni- 
wersyteckiej nauki, a nawet w ogól- 
nych zarysach jest wykładana w se- 

„ 

minarjach nauczycielskich i gimna- 
zjach. : 

Zostały ustalone i zanalizowane 
wszystkie główne cechy dialektów 
polskich; istnieją szczegółowe mapy 
dialektów, na żadnej jednak mapie 
nie znajdziemy ziem, na których się 
znajdujemy. 

jakie są granice dialektu  „tutej- 
szego”, gdzie i jakie następuje jego 
krzyżowanie się z innemi diałektami, 
na to pytanie obecnie nikt nie da od- 
powiedzi, gdyż badania językoznaw- 
cze, dotyczące naszego terenu, dopie- 
10 się rozpoczęły. 

Że o takim dialekcie jednak mó- 
wić można poważnie, dowodzi cho- 
ciażby piękna i głęboka rozprawka dr. 
Turskiej w księdze „Wilno i Ziemia 
Wileńska". 

NIEDOMAGANIA PRODUKCJI ROSYJSKIEJ 
Jednym z największych zakładów 

mechanicznego przemysłu w Rosji, 
jest fabryka maszyn rolniczych lubo- 
recka. Pracuje tam siedem i pół ty- 
siąca robotników, produkcja w roku 
gospodarczym 1929 — 1930 wynosi- 
ła 18.6 miljona rubli. W 1931 roku 
produkcja miała być zwiększona o 40 
miljonów rubli. Miało być wyprodu- 
kowane 80.000 żniwiarek, 35.000 wią- 
zarek, 10.000 turbin lnianych i t. d. 
Tytnczasem w 1929 — 1930 roku ia- 
bryka uskuteczniła 94 proc. prelimi- 
nowanej produkcji. W ostatnim kwar- 
tale 47 proc., jakkolwiek liczba ro- 
Łotników zwiększona ponad uprzedni 
plan o 27,7 proc. W grudniu 1930 ro- 
ku zwiększono o tysiąc robotników. 
W rezultacie fabryka przewyższyła 
preliminarz o dwa miljony rubli. Wo- 
bec zupełnego braku faktycznego obli- 

      

czenią niedokończonej produkcji od- 
krywają się olbrzymie sumy nieistnie- 
jącei produkcji, co się zapisuje na 
koszty produkcji. Takich sum było w 
1929 — 1930 przeszło na miljon rubli. 
Produkcyjność pracy zamiast płano- 
wanego zwiększenia o 12 proc. fak- 
tycznie spadła © 47 proc. Koszty pro- 
dukcji zamiast zmiejszyć się, stale 
się zwiększają. 

Roboty inwestycyjne w 1929 — 
1930 roku zostały wypełnione zaled- 
wie na 59,4 proc. 

Podając powyższe fakty, sowiecka 
gazeta „Prawda* z dn. 18-1 przypisuje 

e to niepov 
cwemt o charakterze oportunistycz 

  

  

zdzenie odchyleniu pra 

nym i wzywa uchtomski, partyjny ko- - 
iiitet związku maszyn rolniczych mo- 
skiewskiego okręgu do wałki z tą de- 
zorganizacją. $ 

  

Jak żyje obecnie b. cesarz Chin? 
Włoski dziennikarz Arnaldo Civolla 

który miał sposobność zetknąć się w 
Tientsinie z ostatnim cesarzem Chin, 
ciekawie opisuje życie „Syna Nie- 
bios*. Ostatni cesarz Siuen Tung po 
swej detronizacji został uwięziony ja- 
ko zakładnik w jednym ze swych 
pałaców. Żył w nędzy, głodował. 
Udało mu się uciec z Pekinu i schro- 
nić się do Tiensinu, gdzie zakupił 
sobie willę. Nazywa się obecnie po- 
prostu panem Puy i nie pozwala się 
tytułować „Jego Cesarską Mością*. 

Arnaldo Civolła zapoznał się z 
ostatnim cesarzem Chin w kabarecie 
w Tientsinie, za pośrednictwem pew- 
nej Rosjanki, która prowadziła w 
Tiensinie salon mód, a jedną z jej 
klijentek była ostatnia cesarzowa 
chińska. 

Nazajutrz odbył Civolla z całem 
towarzystwem wycieczkę do grobów 
dynastji Ming. Do wycieczki przy- 
łączył się też i pan Puy. Droga szła 
z początku dobrym _gościncem do 
Pekinu, aż wreszcie automobile za- 
trzymały się przed „pai lu*. Jest to 
wysoka budowla w stylu rzymskiego 
łuku triumfalnego, opierającego się 
na czterech słupach, u których stóp 
trzymają straż smoki chińskie, Do 
grobowców jest jeszcze dosyć daleko 
i trzeba przejść inne łuki już zna 
cznie mniejszych rozmiarów.  Towa- 
rzystwo stanęło wreszcie przed 
olbrzymią płaszczyzną zalesioną dę- 
bami. Wzdłuż drogi stoją potężne po- 
sągi z granitu, przedstawiające  sto- 
nie, wielbłądy, konie i inne twory z 
bajek. Nikt nie czuwa nad g:050wca- 
mi, chyba tylko dęby, które w Chi- 
nach, tym kraju tak ubogim w drze- 
wa, należą do rzadkości. 

Przez cały czas drogi pan  Puy 
nie powiedział ani jednego słówka, 

KIETASIS CZE > ET IN 
# r 

DO NABYCIA 
WE WSZYSTKICH KSIĘGARNIACH 

i ADMINISTRACJI „SŁOWA* 

KSIĄŻKA 
„DALEKI WSCHÓD 

w POLITYCE ŚWIATOWEJ" 

    

    

WŁADYSŁAWA STUDNICKIEGO 

Cena5zł. 

Е a 
JĘZYK 0 DWUDZIESTU WYRAZACH. 

Mało znany południowo-afrykański szczep 
marzyński Hoangów, żyjący na najniższym 
poziomie cywilizacji, posiada język, złożo- 
ny zaledwie z dwudziestu wyrazów, które 
-— jak się okazuje — wystarczają zupełnie 
Hoangom do porozumiewania się między 
sobą. Pomimo jednak tak ogromnej zwięz- 
łości, język Hoangów jest niezmiernie trud- 
ny do nauczenia się dla obcych, każdy bo- 
wien: z dwudziestu wyrazów, używanych 
przez ten szczep, przybiera inne znaczenie 
zależnie od sposobu wymowy i od akcentu, 
cznaczając niekiedy po sto kiłkadziesiąt róż 
nych pojęć. Nie dziw zatem, że potrzeba 
wprost medycbano wprawy, aby każdora- 
z0wc zrozumieć właściwe znaczenie danego 
wyrazu. 

Czy Ciotka Albinowa odtwarza 
dłalekt wileński? — Nie! : 

Zapraszając dó Wiłna Połaków z 
całej Polski w celu oglądania „kocich 
łnów* i kalwińskich rozwódek, po- 
wiedziała Ciotka Albinowa dosłownie 
w ten sposób: 

— „Z noczłegiem 
vstroičcia“. 

Proszę obejść nasze ziemie wzdłuż 
i wszerz, chodzić od wsi do wsi, od 
miasteczka do miasteczka: konia z 
rzędem, jeżeli ktoś z autentycznyca 
„tutejszych * użyje. takiego  zdania!.... 

Ciotka Albinowa posługuje się żar- 
gonem miejskiego proletarjatu. 

Niezawodnie, to może bawić nie- 
wybrednych słuchaczy: tłum zawsze 
będzie wolał produkcje muzyczne 
Biia-Boma, niż sonaty Bethovena, i 
dopóki Ciotka Albinowa bawiła wi- 
leńskich mieszczuchów, można było 
milczeć, obecnie jednak trzeba zapro- 
testować. Wiemy doskonale, jak ma- 
jo i źle się orjeniuje cała Polska w 
naszych stosunkach: bezmyślna naz- 
wa „Kresy“ tego dowodem. Transmi- 
towanie teljetonu w żargonie straga- 
niarek i „žulikow“, każdego może 
zdezorjentować doreszty. 

Wielu słuchaczy niezawodnie Бе- 
dzie myślało, iz w ten sposób mówi 
lud na Wileńszczyźnie!.. 

I ładnego o nas nabiorą pojęcia!... 

Kiedy przed paru laty pewien mło- 
dzieniec, który nagle słę poczuł saty- 
iykiem, dał karykaturalny wizerunek 

fajnie możno 

tyłko na twarzy jego błąkał się ów 
znany, tajemniczy uśmiech chiński. 
„Gdyśmy stanęli przed grobami— 
kończy p. Civolla swój artykuł — 
„musiałeni mimowoli przemówić do 
niego jako do cesarza. Pan Puy, któ- 
ry zwykle się gniewał, gdy go tytu- 
łowano „Jego Cesarską Mością*, 
tym razem przyjął to bez protestu. 
W powrotnej drodze siedziałem zno- 
wu obok niego i mimowoli pomyśla- 
łem sobie o proklamacji, którą pan 

  

Puy wydał przed dziesięciu laty. W 
prokłamacji tej prosił ostatni cesarz 
chiński, by mu lud przebaczył grze- 
chy, które popełnił jako 5-letni chło- 
pak. A proklamacja kończy się na- 
dzieją, że lud chiński uratuje państwo 
przed zagładą. 

WOJNA NARODÓW 
w roku 1932 

KSIĄŻKA GEN. LUDENDORFFA 

W tych dniach opuściła prasę w Berii 
nie książka, która ze względu na swą treść, 
jak i na osobę autora, jest obecnie przed 
miotem powszechnych rozważań i dysku- 
syj. Autorem dzieła, które nosi tytuł „Woj 
na europejska w roku 1932* jest slynay 
pa: carskiej armji niemieckiej  Luden- 
dorff. а 

„“Мофпа jest już obecnie rzeczą nieu- 
nikn'oną — pisze Ludendorff. — Nieunik- 
n'ora do tego stopnia, że człowiek, który 
uważnie Śledzi zdarzenia w Europie może 
nawet określić pia | dokładnie chwi 
lę jej wybuchu. kluzyįnym terminem 
będz'e rok 1932. 

Państwa europejskie podzielą się w tej 
wojme na trzy zasadnicze grupy, któremi 
kierować będą Paryż, Rzym i Moskwa. 
Fierwsza grupa składać się będzie z Fran- 
cii, Bełgji, Polski, Czechosłowacji, Rumunji 
i Jugosławii. Ta grupa na jw będzie 
miała do swojej dyspozycji 12 miljonów 

żołnierzy. оя 
Druga grupa składać —się będzie z 

Włoch, Węgier, Austrji, Niemiec, išulgarji 
Grecji i Anglji, rozporządzając potęga zbroj 
ną 6 miljonów żołnierzy. 

Trzecią wreszcie grupę utworzy zwią- 
zek sowiecki i Turcja, posiadająca do swej 
dyspozycji 8 milionów żołnierzy. 

Operacje wojenne rozpoczną się przez 
potężny atak grupy pierwszej na Nienicy, 
których północna połać kraju w krótkim 
czasie będzie całkowicie okupowana. Wło— 
si w międzyczasie odniosą zwycięstwo nad 
Jugosławią i pchiną swoje wojska do Nie- 
miec na pomoc drugiej grupie. Decydujące 
spotkanie nastąpi — zdaniem Ludendorita—- 
gdzieś na północy od Alp pomiędzy Ulmem 

a Linzem. Tam odbędzie się najpotężniej- 
sza, jaką kiedykolwiek notowała  historja 
walka narodów, w której weźmie udział 
sześciomiljonowa armja drugiej grupy. 
Zdaniem ludendorffa bitwa ta da zwycię- 
stwo Francji i jej sojusznikom. Następne 
wypadki potoczą się w szybkiem tempie. 
nastąpi zupełne zgniecenie Włoch, które 
wycofają się z wojny. Na tem zakończy się 
połowa wielkich działań wojennych. 

W międzyczasie groźne zdarzenia odby- 
wać się bęcy na Wschodzie. Na całym ol- 
brzymim froncie od morza ckiego do 
Adriatyku przez Polskę, Czechosłowację. 
Węgry i Jugosławię, nastąpi spotkanie 2-ch- 
potęg: Wschodu i Zachodu. Rozpocznie . 4- 
wiełka wojna oblężnicza, pod wpływem któ 
tei nastąpi niszczenie wszystkich  zdo- 

" .byczy cywilizacji. Miasta będą zniszczo 
ne bombami powietrznemi, ludność będzie 
ginąc od trujących gazów. 

Konsekwencji tei wojny generał Luden- 
dorff nie przewiduje. 

Wilna w Krakowskim Kurjerku, pow- 
stało oburzenie. Jak śmiał! Co za 
nędzny dowcip: Co za złościwa i nie- 
mądra tendencja! 

Ale ten paszkwil był pisany przez 
obcego człowieka w dałekiem Krako- 
wie. 

Jakże nazwać czyn Ciotki, dającej 
ponurą karykaturę Wilna, szkalu- 
jącej biedne miasto w żargonie, przy- 
pominajacym gwarę Ś. p. okołodocz- 
nago Polusztannikowa? 

Cobyśmy powiedzieli, my wszyscy, 
nie wyłączając nawet samej Ciotki 
Albinowej, gdyby Warszawa nadała 
nagle transmisję gawędy w żargonie 
andrusów nadwiślańskich? : 

Ale przecież czemś podobnem ura- 
czyła Ciotka Albinowa całą Polskę!.. 

jedno jednak trzeba policzyć Ciot- 
ce Ałbinowej za zasługę: że odtwa- 
rzajsc (w śposób karykaturalny) żar- 
ton  „miastowy*, do tego žargo- 
miu zastosowała treść gawędy. Treść 
iest psychologicznie prawdziwa: tak 
inyśleć naprawdę może jakaś wiłeńska 
straganiarka, czerpiąca swą mądrość 
z plotek bab pod kościołem i szpalt 
brukowych szmat, mająca zaś trady- 
cje najdalej z czasów swej „przedwo- 
įenneį“ młodości... 

Lud nasz ma tradycje, ma swe le- 
gendy!... ' : 

Dziękować Ciotce Albinowej, że 
nie tknęła ich!... Zresztą, kto dziś zna 
wzruszające legendy, związane z cu- 
downemi obrazami w Żyrowicach, Bo- 

” 
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AKADEMICKA WOLNA TRYBUNA 
DOROCZNE WALNE ZEBRANIE 
KOŁA PRAWNIKÓW STUD. 

U. S. B. 
Tegoroczne walne zebranie „Koła Praw- 

ników” cechowała posunieta do najdalszych 

granic zgodność ze starym, wypróbowanym 

zwyczajem, cechował kult tradycji, tradycji 

niebyłejakiej, bo nierozrewlanie zrośniętej 

ae wszystkiemi walnemi zebraniami naszej 

drogiej, kochanej Almae Matris, Powołując 

się na tę piękną tradycję; opierając Się na 

czci Braci Akademickiej, dla wzniosłego 

zwyczaju, nikt czasu nie tracił Wszyscy — 

wszystko  wiedzicli. Wiedział zarząd Koła, 

że nikt nie przyjdzie punktuzlnie na drugi 

termin (oprócz biednych, niedoświadczo- 

nvch żółtodzióbków) a cóż dopiero mówić 

e pierwszym terminie — jednak zgodnie ze 

zwyczajem ogłosił, „że z braku quorum ze- 

branie bez względu na fość uczestników 

odbędzie się w drugim terminie". 

Wiedział również student, że zarząd 

wszystko wie, że więc swojem przyjściem 

na godz. 9 nie sprawi mu „przykrości. 

Wszystko było zgóry przewidziane i uło- 

żone. 

Zyodnie więc ze wrośniętem w naszą 

krew przyzwyczajeniem, zebranie rozpoczę- 

ło się o godz. 9 wiecz. w obecności na- 

szych szanownych gości Pana Dziekana Ste 

fana Ehrenkreutza i Pana Profesora Iwona 

iawerskiego, rozpoczęło się rozgrywką mię 

dzy organizacjami ubiegającemi się o wpływ 

Kol. Prawników. : 

Przewodniczącym został koł. Chmielew- 

«ki 31 głosami przeciwko 2% głosom Мю- 

dzieży Demokratycznej i Młodzieży Wszech 
płskiej. 

Obok kol. Chmielewskiego za stołem 
prezydjalnym zasiadł kol. Sergjalis, jako 
wiceprzewodniczący, kol. Elert jako assesor, 

Zieleńczykówna i kol.  Kaduszkiewicz. 

o sekretarze. < 

Następnym punktem porządku dzienne- 

go były sprawozdania. Przesuwały się 

przed naszemi oczyma długie szeregi ofiar 

nych, bezinteresownych pracowników idei 

kd naukowych. Nierzadko oglądaliśmy na 
mównicy wśród tej wstrętnej, obrzydli- 

wej połowy rodzaju ludzkiego, zalegającej 
prezydjalny, Scenę, salę,  korytarz.... 

a połowę, połowę piękną, (autor wy- 
że nie ironizuje« w tem miejscu). 
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Przeleciały przez nasze uszy szeregi 
cyfr, nazw, danvch, omawiających wszech- 
stronnie wszystkie dziedziny pracy Koła. 
7 zadowołenien: musieliśmy stwierdzić, że 
Koło pod energiczną prezesurą kol. Wisz- 
niewskiego, a przy ofiarnej współpracy 
wszystkich członków zarządu, zrobiło przez 
ten 16k sprawozdawczy bardzo wiele, że 
idzie dalej tą dregą, jaką musi kroczyć każ 
da organizacja naukowa, jeżeli chce speł-- 
nić swe zadania droga zbliżenia na platfor 

- mie naukowej jaknajwiększej liczby praw- 
ników. Dla rozbudowy pracy w tym kierun- 
ku, wiełe pomogło zarządowi założenie czy- 
ielni czasopism, spotęgowanie akcji wydaw 
niczei, uporządkowanie biblioteki i prowa- 
dzenie sekcji. Duże wysitki Koło wiožylo 
* rozbudowe tych swych agend, pozwoliły 
dziś łokalowi Koła stać się pewnego rodza 
ju centrum życia Wydz. Praw. i er. Sp. 
USB. Ałe tych pięknych dowodów pracy 
ustępującego zarządu mało kto słuchał, bo 
wszyscy prawie przenieśli się do kuluarów. 
Wszyscy — bo prawie wszyscy dzisiaj są 
albo co częściej udają, że są  iakiemiś 
szyszkami _ niedosiągalnemi, na swych 
wysokich szczeblach hierarchii organiza- 
cyjne. 

Tymczasem na sali koł, Babicki, odczy- 
tywa” projekt statutu, opracowany przez 
komisję. Ciekawszemi punktami przedkłada 
nego projektu było zwiększenie liczby człon 
ków zarządu do 9-ciu przez wprowadzenie 
drugiego wiceprezesa i dwóch członków, 
wprowadzenie nowego organu — Rady Nad 
zarczej. 

%a wniosek koł. Antoniewicza przyjęto 
projekt statutu z poprawką kol. Wiszniew- 
skiego en błoc. 

Wybory się zbliżały! Teraperatura rosła! 
(nie przeszkadzało to nam siedzieć w pal- 
tach). Atmosfera gęstniała! Namiętności roz 
grzewały się! op 

Przystąpiono do właściwych wyborów! 
Ułożono listę kompromisową na czele z 
koł. Dembińskin: jako prezesem i z kol. 
koi. Jedrychowskin i M. Zgorzełskim wi- 
ceprezesami. Kandydatury przeszły prawie 
jedncgłośnie, W Radzie Nadzorczej zasiał 
'n cerpore ustępujący zarząd z kol. kol. 
Wiszniewskim, Antoniewiczem ‚ Wołskim, 
Chmiełewska na czełe. Zebranie skończyło 
się c godz l-ej w nocy. Waiap. 

"BA RNIKi 
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NOWEJ KONSTRUKCJI, 

PARUJĄCE KARTOFLE 
PRĘDKO i OSZCZĘDNIE, 
POLECA : 

ZYGMUNT_NAGRODZKI 
WILNO, ZAWALNA 11-a 

CENY NISKIE   

    

runach, Ladach, Białyniczach, kto roz 
koszował się naiwną — pożał się Bo- 
ze! — poezją kantyczek, kto przysłu- 
chiwał się bajkom ludowym, kto wre- 
szcie zgłębiał spoczywające w aktach 
archiwalnych sprawy czarownic i psot 
czartowskich?.... * 

Mieliśmy dotychczas trzy bardziej 
jaskrawe gatunki „tutejszości* w lite- 
taturze. 

Pani H. Romer - Ochenkowska 
stworzyła Józetuoweczkę. 

Jest to typ karykaturalny, ale co 
za typ! Znająca nawylot ludzi „tutej- 
szych”, utaientowana  literatka, mi- 
strzowsko władająca piórem, kreśliła 
sceny pełne serdecznego humoru i ar- 
vstycznego umiaru nawet w momen- 
iach jaskrawych. 

„ózefonweczka Romer - Ochenkow 
siej żyje, porusza się, reaguje na zja- 
wiska społeczne i polityczne w $ро- 
*6b niebanalny i zawsze oryginalny. 

‚ ]бгейюмесхКа jest tworem literac- 
sim, jest syntezą pewnych typów, - stąd jej wielka prawdziwość przy je- 
dnoczesnym braku cech fotografji. 

Pan Wołłejko stwerzył "Oszmiań- 
czuką, wiecznie zakłopotanego. 

Pod względem artystycznym i li- terackim Oszmiańczuk jest niezawod- 
nie słabszy. Jako fotogratją — niezły. 

Natomiast przepyszny jest fonetycznie, 
a€ tylko —. w interpretacji samego 
autora. я . 

Komizin „ktopotėw Oszmiaiczuka“ 
polega na sposobie opowiadania, Jako 
doskonały aktor. mający czujne ucho 

  

| cementowego w Polsce. 

0 balu prawników 
słów kilka 

DO PROSTEGO STUDENTA. 

Udy zziełeniały i znużony : 
z seminaryjnej wracasz męki, 
dźwiyając skryptów grube tomy, 
ich treści wcale nie łakomy, 
7 rozpaczy zaciskając szczęki. 

Gdy w brzuchu burczy wikt mensowy, 
a w głowie cięży rzymskie prawo, 
gdy gdzieś przed siebie patrzysz 
i wpoł z rozkoszą, wpół z obawą, 
papieros ssiesz monopolowy. 

Źle ci, ach, źle na Bożym świecie, 
mój przyjaciełu zatroskany, | 
zamkniety w nagie cztery Ściany, 
usychający w wieku kwiecie. 

Lecz, jeśli mej posłuchasz rady, 
" udasz się na bal prawników, 
nie pożałujesz, wterzaj, tego 
1 ze wzruszenia, z szczęścia błady, 
swą wdzięczność streścisz w tym okrzyku: 

„Dzięki na dobrą myśl, kolego!” 

T. Bujnicki. 

izawo, 

Z P8D TLOCZNI LRUKARSKIEJ 
W ubiegły czwartek ukazał się po kilku- 

miesięcznej przerwie pierwszy numer „Ży- 
cia Akademickiego" tygodn. dodatka do 
„Dziennika Wileńskiego". Jest to pierwszy 
zwiastun zbliżających się wyborów do 
Bratniaka. iš + 

W artykule wstępnym redakcja „Życia 
Ak." obecnie poruszać sprawy nietylko wileń 
skict akademików, ani nawet ogė!no-aka- 
demickie, ale równicż z „terenów innych, 
na których jednakże pracuje w pierwszym 
rzędzie akademik polski". Szeroki program! 
Szkoda, że nie zachodziła potrzeba omawia 
nia tych spraw w pierwszym trymestrze b. 
roktt. 

M in. znajduje się tu wiadomość 0 
wniosku Młodzieży Wszechpolskiej w zło- 
żonym w W.K.A. w sprawie nasłania wiecu 
vudlno-akademickiego, protestującego prze- 
ciwko Brześciowi. wałap. 

Wyszedł numer pierwszy — Biuletynu 
Związku Kół Historyków Studentów Uniwer 
sytetów Rzeczypospolitej Polskiej. Biuletyn 
tw zawiera między innemi: Odpowiedź 
profesorów: Bujaka, Chylińsziego, Handd- 
smana, Kochanowskiego i Manteufila na 
ankietę w sprawie reformy egzaminow nia- 
gisterskich, sprawozdanie z działałności zw. 
K. H. S. U. R. P., sprawozdanie z działal- 
ności poszczególnych kół historyków stud. 
UFR=P. 

" Cena egzemplarza wynosi 60 gr. 
Biuletyny są do nabycia w Kołe Histo- 

ryków Zamkowa 11. 

AT TUTIS SN TY SE STS DIETA NSI TK KO NIN E S STS 

Co ciekawego znajdzie- 
my w czasopismach? 

Nasza przyszłość, styczeń 1831. Wy- 
starczy podać tresś numeru, aby się prze- 
konać o powadze i szerokich granicach za- 
interesowania czasopisma. Treść: Jan Bo'- 
brzynski — O reformę ustroju. Józef Wiło- 
wiejski — Chrześcijańscy rolnicy. Stanisław 
Arct — Polskość na emigracji Antoni Sta- 
rodworski —- Watykan a Sowiety. józef hr. 
Tyszkiewicz —- Rozmyślania o demokracji. 
Stanisław Meyer — Kryzys i handeł. Adam 
Вг Romer — Pacyfizm masonerii. „Stań- 
czyk* — Patrjotyzm chłopski 
telnikow. Kronika. 

Fidac nr. 1 — Organ międzynarodowego 
związku byłych kombatantów, wydawany: 
w Paryżu w dwu językach: francuskim i 
angielskim. Numer styczniowy otwiera ar- 
tykuł Kozimierza Smogorzewskiego „O Poł 

Głosy czy- 

sce po wyborach". Pozatem — przegiąd zda | 
rzeń na całym świecie. Portrety wszystkich 
członków centralnego zarządu  „Fidac'u". 
(Polskę reprezentuje mjr. Jan Ludyga - La- 
skowski). 

L'Europe Nouvelle nr. 674 wiele miej- 
sta udzieła wspornieniom, związanym z 
marszałkiem Joffrem. Pozatem, jak zwykle, 
bogaty dział kroniki. я 

Polonia - Italia —- organ lzby Handlowej 
Polsko - Italskiej. nr. 7 — 9. Dr. L. Pą- 
czewski daje obszerny artykuł o handlu pol 
sko - italskim w latach 1929 — 30. Inne 
artykuły oświetłają sprawy przemysłu lotni 
czego w Polsce, włoskiego przemysłu sztu 
cznego jedwabiu, przemysłu mineralnego i 
szklarskiego 'we Włoszech oraz przemysłu 

Kronika polska. 
Kronika wioska. Wkoncu: zapotrzebowania 
i oferty. 

„250.066 POLAKÓW EMIGRUJE 
COROCZNIE I WYNARADAWIA 

SIĘ! 

Złóż grosz na „Fundusz Polskiego 
Szkolnictwa zagranicą”, na konto 

P. K. O. 21895, Komitetu Obcho- 

du 25-lecia Walki o Szkołę Polsi - 

  

i przebogatą modulacje głosu, p. Woł- 
łejko bawił słuchaczy raczej dżwię- 
kiem głosu,niż treścią swych opowia- 
dań. 

Jėzeiuoweczka jest nieśmiertelna. 
*)szmiańczuk będzie żył tak długo, jak 
jego autor (Sto lat! Sto lat!) i to pod 
warunkiem, że autor wciąż będzie chu 
chał na swoje dziecko i wygrzewał je 
przy swojej piersi. A 

Teraz zjawiła się Ciotka Albinowa, 
7 domu Połusztannikowa. 

Ponoć ma powodzenie u radjosłu- 
chaczy... 

Stąd jej wzmożona energja w wy- 
głaszaniu coraz to nowych  „feljeto- 
nów regjonalnych* i stąd wielka od- 
waga, która. pozwoliła jej wystąpić 
wobec całei Polski z -— nito paskwi- 
iem, nito wyznaniem wiary, — Wystą- 

pić w czasie, kiedy na półkach księ- 
garskich ukazała się estetycznie wy- 
dana książka p.t. „Tutejsi“. 

Gdyby pani Ciotka Ałbinowa ze- 
chciała uważnie przeczytać tę książ- 
kę i zastanowić się nad każdym ty- 
pem i każdą sceną, zrozumiałaby jak 
trzeba podchodzić do „tutejszošci“, 
jak się po literacku odtwarza nasza 
zeczywistość i drgnienia „ tutejszej” 
duszy... 

Wówczas napewno zrezrygnowała- 
by z takich laurow i nie zmuszałaby 
nas do protestu z powodu lekkomy-- 
«lnych a doprawdy szkodliwych popi- 
sów na zbyt szerokiej arenie. 

W. Ch. 

- kładowej 

SŁOWO 

| 
Sensacvjna afera, wykryta ostatnio 

w łonie Bratniaku wileńskiego zataczać 
poczyna coraz szersze kręgi, i obudzi- 
a zrozumiałe poruszenie nie tylko w 
sierach akademickich, ale również 
wśród starszego społeczeństwa. Nie- 
wątpliwie w najbliższym czasie cała 
Sprawa zostanie należycie oświetlona 
przez czynniki do tego powołane. 

WYJAŚNIENIE ZARZĄDU BRATNIEJ 
POMOCY JAKIE NADUŻYCIA 

ZOSTAŁY POPEŁNIONE? 

Zarząd Bratniej Pomocy przesyła 
nam pismo następujące: 

@ Stowarzyszenia Bratnia Pomoc 
Polskiej Młodzieży Akademickiej Uniwersy 
tetu Stefana Batorego w Wilnie, wyjaśniając 
przebieg nadużyć popełnionych w Bratniej 
Pomucy, przedewszystkiem kategorycznie 
zastrzega się przed zarzutem „tuszowania i 

Z KÓŁ NAUKOWYCH 
Z KOŁA HISTORYKÓW SŁUCHACZY 

U. S. B. 

W niedzielę, dnia 25 b. m. 1931 r. o 
godz. 11.15 w pierwszym terminie, a o 
godz. 11.30 w druyim terminie w sali wy- 

seminarjum historycznego. Zam- 
kow2 11, odbędzie się nadzwyczajne wal- 
ne zgromadzenie Koła Historyków z nastę- 
pującym porządkiem dziennym:( : 

1) Wybór prezydjun, 2) odczytanie 
protokułu z popizedniego walnego zgroma 
dzen'a, 3) sprawa zjazdu Kół Historyków 
Stud. U.R.P. w Warszawie w dniach I —3 
lutego 1931 r. a) wybór delegatów, b) in- 
sirukcje, 4) sprawa przyszłego zjazdu КЫ 
Histrryków w Wilnie i wyłonienie komitetu 
wykcnawczego, 5) wołne wnioski. 

uwanse i długi p. Michała Czerewki zostaną 
w najkrótszym czasie przez p. Puchalskie- 
50 uregulowane. 

6. Reasumując powyższe stwierdzamy, 
iż należności wobec Stowarzyszenia Brat- 
niej Pomocy wynoszą łącznie 3,173 zł. 66 gr 
(słownie: trzy tysiące sto siedemdziesiąt 
trzy zł. 66 gr.) 

Wobec powyższego Zarząd Stowarzysze 
nia Bratnia Pomocy Polskiej Młodzieży Aka 
demickiej USB w Wilnie na posiedzeniu od- 
bytem dnia 16 stycznia rb. jednomyśliną #- 
chwałą postanowił zwrócić do jego Ma- 
zniticencji Rektora o wydełegowanie spe - 

IE eksperta celem zbadania ksiąg ka- 
sowych. Na tymże zebraniu Zarządu Pau 
Kurator nie przyjai do wiadomości dymisji 
całego Zarządu, złożonej przez kol. wice - 
prezesa Jerzego Dietricha. 

Dnia-zaś 17 stycznia rb. przez jego Ma- 
gnificencję Rektora Zarząd Stowarzyszenia 
został zawieszony w czynnościach, przyczetn 
Pan Kurator mianował komisarzem Tymcza 

  

Z ORGANIZACYJ IDEOWYCH 
Sodalicja Mariańska. W niedzielę, dnia 

25-1 1031 r. o godz. 16 odbędzie się w lo- 
kalu własnym przy ul. Wielka 64, zebranie 
sekcj: akcji katolickiej (w). EM 

żyna Harcerska im ks. Menkiewicza, 
w piątek o godz. 20 w swej lzbie, przy ul. 
Zygriuntowskiej 16, zbiórka drużyny (w). a о > suwego Zarządu Stowarzyszenia Bratnia Po 

Chór Akademicki urządza w niedzielę Przemilczenia całej sprawy“, gdyż jeszcze „oc”Poi. Młodz. Akademi USB kol о 
dnia 25 b. m. w lokalu Ośka zabawę przed pojawieniem się wzmianek w prasie jg cna. krzeg: 

Zarząd Stowarzyszenia Bratnia Pomoc za- 
wiadomił o powyższem odpowiednie władze 
t.j. jego Magnificencję Rektora i Pana Ku- 
ratora Bratniej Pomocy. Nadużycia zostały 
popełnione przez b. prezesa Bratniej Po- 
tnocy R. Puchałskiego i jednego z człon 
ków du p. Michała Czerewkę. Wiado- 
mem jest, że: 

1. Pan Czerewko Michal niewyłiczył się 
z awansów Bratniej Pomocy na sumę zł. 
1,172 gr. 66. 

2. Że p. Czerewko Michał z Ban 
ku Towarzystw Spółdzielczych na weksle 
sume 2,500 zł. oraz z Kasy Komunalnej St- 
mę 2,500 zł., które to weksie bez wiedzy Za 
rządu b. prezes pan R. Puchalski Žž 
jako prezes Bratniej Pomocy i kwota ta zo- 
stała przez tych dwóch zużyta na cele pry 
watne. Obecnie według oświadczenia pp. Pu 
chałskiego Ryszarda i Czerewki Michała 
weksle zostały wykup:ione. 

S$ Że p. Ryszard Puchalski otrzynrał od 
todziny p. Czedewski Michała 2,600 zł. na 
pokrycie zobowiązań tego ostatniego w Brat 
niej Pontocy, lecz sumy tej nie wpłacił do 
Kasy Bratniej Pomocy, używając ją na wy- 
kupienie weksla w Kasie Komunalnej. 

4. że p. Czerewko Michał pobrał z Kwe 
stury USB za upoważnieniem p. Ryszarda 

taneczną. Mówiąc stylem wszełkich organi- 
zacyj, urządzających zabawy i bale można- 
by powiedzieć, że będzie to zabawa najwe- 
stlsza, najlepsza. najmilsza, i t. d. 1 t. d. 
gdyż urządzają ją nie ryby i rybki bez 
ułosu, lecz ludzie o mniej, lub więcej uro- 
czym głosie. Nie chcemy jednak iść utar- 
tym szłakiem i dlatego żadnych  „rzeczy“ 
zgóry nie obiecujemy — lepiej przyjdźcie 
a zobaczycie. Początek o godz. 21, wstęp 3 
złote, akademicki 2 zł. 

Kiub Włóczęyów zawiadamia, że w so- 
bożę 24-1 o godz. 20 odbędzie się w loka- 
lu kiubu Bakszta 11, zwykłe zebranie człon 
ków. (w) 

SKŁĄD TYMCZASOWEGO ZARZĄDU 

Komisarz Tymczasowego Zarządu _kol. 
jerzy Dietrich. Członkowie: kol. kol. Fundo 
wicz Stefan, Kuncewicz Edmund, Kossa- 
kowska Wincenta,  Radziwon Władysław, 
janicki Stanisław, |urewicz Apolinary, Swie 
żyński Zdzisław, l.ewandowski Henryk. Po- 
dział funkcyj: kol. Fundowicz Stefan — 
wiceprezes gospodarczy i kierownik sekcji 
Pomocy Naukowych, 2) koł. Kuncewicz Ed 
niund — skarbnik 3) „koł. Kossakowska Win 
centa — sekretarjat i Sekcja Zdrowia, 4) 
kol Radziwon Władysław — reierat gospo 
darczy i referat Kasy Chorych, 5) kol. Ja- 
nicki Stanisław — referat Ogniska i kiero 
wnik sekcpji Kułturalno - Samokształcenio 
wej 6) koł. Jurewicz Apolinary — Sekcja 
Pośrednictwa Pracy i Dochodów Niestałych 
7) koł. Swieżyński Zdzisław — przewodni 
czący komisji kwalifikacyjnej i kartoteka 8) 
kol Lewandowski Henryk — Sekcja Praso- 
wa i Kwadrans Akadem. Skład komisji Kwa 
lifikacyjnej: koi. Swieżyński przewodniczą- 
cy, zzłonkowie: koł. Jurewicz i Lewandow- 
ski. Skład komitetu dyskontowego przewo- 
dniczący kol. Kuncewicz, członkowie kol. 

Kronika „Odrodzenia“ 
W sobotę 24 b. m. odbędzie się zebra- 

me sekcji zagadnień prawno-społecznych i 
narodowych z reieratem kol. H. Demhińskie- 
go p. t. „Geneza intelektualna faszyzmu”. 
Początek o godz. 20. 

W niedzielę, 25 b. m. o godz. i0 ze- 
branie sekcji liturgicznej z referatem ks. dr. 
W. Meysztowicza p. t. „Apostołstwo mo- 
dlitwy“. 

„O godz. 16 min. 30 w mieszkaniu p. Owen do „wwa Branko) Gaudo, = Swieżyński i - Janicki. Micczysławowej jełeńskiej zebranie Koła 5. Według oświadczenia p. Ryszarda Pu . Koleżanck. chalsiego ną nadzwyczajnem zebraniu Za: *VYJAŠNIENIA P. PIOTRA KOWNAC- 
Dyżury Redakcji Akademickiej Wolnej rządn odbytem dnia 16 stycznia rb. wszyst- KIEGO. Trybuny — we wtorki o godz. 13 — 14. kie zaległości: a) kwestura, b) długi, c) A 

P. Piotr Kownacki przesyła nam do 
redakcji pismo treści następującej: 

Szanowny Panie Redaktorze, 
W ur. 15 „Słowa” z dn. 20 bm. ukaza- 

ia się wzmianka p.t. „Nadużycia w. Bratniej 
Fuemocy Polskiej Młodzieży _ Akademickiej 
w której m. in. znajduje się ustęp treści 
następującej: 

„udzie ci nadużywali żyra Bratniej Po- 
inocy, korzystali jako Wszechpołacy z po- 
niocy przyjaciół politycznych ze starszego 
społeczeństwa Piotra Kownackiego Włady- 
slawa Babickiego, prezesa Komisji Rewizyj 
nej, jako drugich żyrantów". 

Ponieważ tak zredagowane zdanie może 
wvwołać mniemanie, iż dawałem swej 
podpis na weksiach, wystawianych — секет 
pokrycia nadużyć uprzejmie proszę Szano - 
wnego Pana Redaktora o zamieszczenie na- 
stępvjącego wyjaśnienia. 

Weksel na prośbę p. Puchalskiego żyro 
wałem w lecie 1330 r., gdy jeszcze żadnych 
radużyć nie'było. Czy był to weksel pry- 
watny p. Puchalskiego, czy też Bratniej Po- 
mocy, dokładnie nie przypominam sobie, 
Jecz stwierdzam że nie odmówiłbym podpisu 
ra wekslu dla Bratniej Pomocy tak, jak nie 
odmówiła go p. dr. Jadonowski oraz nie- 
którzy z pośród profesorów USB. 

W sierpniu 1930 r. ostatni raz dałein 
swój podpis celem sprołongowania uprzed- 
nio zaciągniętej pożyczki. Weksel ten  zo- 

RO 

ZAMACH REWOLWEROWY NA 
ZNANEGO PRZEMYSŁOWCA 

GRZEGORZ KUREC RANNY NA UŁ. WILEŃSKIEJ. 
Wczoraj w południe lotem błyskawicy obiegła miasto wiadomość o 

zamachu rewołwerowym na znanego w Wilnie przemysłowca Grzegorza Ku- 
reca, właściciela zakładów fabrycznych Grzegorzewo pod Wilnem. 

Tragiczny tea wypadek jak się okazało tniał miejsce w następujących 

okołicznościach: około godziny 1 pp. koło domu nr. 14 przy ul. Wileńskiej 

gdzie mieści się zarząd zakładów Grzegorzewo, do wysiadającego z sanek 

p. Kureca podszedł jakiś młody meżczyzna, który zamieniwszy z Kurecem 
kilka słów, wydobył błyskawicznym ruchem rewolwer i oddał kilka strzałów 
w kierunku cofającego się ku schodom Kureca. 

Jedna z kul trafiła ofiarę zamachu w szczękę i szyję w pobliżu ucha 

powodując niebezpieczne dla życia komplikacje. 
Widząc, że ranny Kurec osunął się na posadzkę, zabójca rzucił rewol- 

wer na chodnik i począł wzywać policję. Natychmiast go aresztowano i w 
asyście tłumu przechodniów, zwabionego strzałami, odprowadzono do pobii- 
skiego aresztu centralnego przy zaułku Św. Ignacego. 

Zarnachowcem okazał się 29-letni Michał Bejnarowicz (Betlejemska 7) 
iunkcjonarjusz inspektoratu Pracy, b. policjant straży granicznei. po zreduko 
waniu pracujący w tekturowni p. Kureca. 

Na wiosnę r. ub. Bejnarowicz został zwolniony z pracy i od tej chwili 
począł domagać się jakiegos odszkodowania, które Grzegorzewo nie uzna- 

« wało za słuszne. 

Pretensje te były nawet rozpatrywane przez Sąd, który również oddalił 
skargę Bejnarowicza. Nie zadowoliło toe jednak skarżącego, który od tego 
czasu nachodził swego byłego pracodawcę, żądając mimo wszystko wypła- 
cenia mu kilkuset złotych. В S 

Wczoraj od dłuższego czasu krążył w pobliżu biura oczekując przyby- 
cia p. Kureca, by wywrzeć na nim przyszykowaną z premedytacją zemstę. 

  

Ofiarę zamachu przewieziono do szpitała św. Jakóba i w dniu dzisiej- CZWARTE 
szym konsyłujm ustali czy dokonanie operacji wyjęcia kuli jest możliwe, przy 29 a . Mo 2E 
obecnym stanie rannego. # Wincentego R Gas 

5 
‹ 
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Niezwykła oszustka uciekła do Kowna Les 
‚ SENSACYJNE DZIEJE PIĘKNEJ PRZESTĘPCZYNI 

Przed kilkunastu dniami zbiegła do Kowna wśród bardzo tajemniczych 
1 niewyjaśnionych okoliczności, podobno w towarzystwie kupca leśnego, nie- jaka Aniela Kamieńska, podwójnie zamężna Partenkikowa. Podobno mleszkalia ostatnio w Kowiu, a przekroczyła granicę litewską w pobiiżu 
Grodna, czy też w rejonie Marcińkańc. Kamieńska poszukiwana jest przez 
prokuraturę aż w... Katowicach za szereg popełnionych oszustw I dwumęstwo. 
Dzieje jej ostatniego życia, to epopea godna kryminalnego filmu. 

Kobieta o uroczej powierzchowności, licząca obecnie lat 30 i kilka, graso- 
wała bezkarnie na terenie całej Polski, bo | w Warszawie i w Łodzi, w Kato- 
wicach, w Krakowie, Poznaniu, Bycgoszczy  itd., naciągając licznych swoich 
wielbicieli na poważne kwoty pieniężne lub wyłudzając podpisy na wysta- 
wione przez nią weksle. 

W,.elbiciell tej kobiety był legjon. Wśród jej adoratorów znajdziemy i dy- 
rektora banku I wyższego urzędnika sądowego i b. komisarza poilcji z 
Katowic, dwóch magnatów i przemysłowca z Poznania, którego  naciągnęła 
na około 100.000 zł. 

Z przemysłowcem tym (jak zresztą i z innymi wielbicielami) pewnego 
dnla miała Kamieńska wziąć ślub kościelny. Młoda para bawiła wówczas 
w Katowicach. Godzinę przed ślubem sprytna „Anetka* uciekła z pewnym 
Rosjaninem na Woiyń. я 

Córka biednego budnika kolejowego z Podwołoczysk, Rusinka wyszła 
zamąż za kaprala Kamieńskiego w Łodzi, a następnie jako rzekoma „wdowa: 
po kapitanie sztabu generalnego" na podstawie fałszywych dokumentów, 
otrzymała dzierżawę bufetu kolejowego w  Zebrzydowicach na „iąsku Cie- 
szyńskim. Nie mając wcale rozwodu, wyszła powtórnie zamąż za obywatela 
weto Parfeniuka, biorąc z nim šiub w cerkwi prawosławnej na 

yniu. 
Sprzedając swoją miłość stała się posiadaczką pokaźnego majątku, dobno dwóch Jan w Katowicach, jednej w Bydgoszczy T einas e skiego w okolicach Równego. 
Ostatnio wszystkie sprawki Kamieńskiej wyszły najaw, to też rozesłano 

za nią listy gończe, ala na azie bezskuteczne. 

Ujęcie międzynarodowego aferzysty 
W pobliżu dworca w Wilnie aresztowano podejrzanego osobnika, którym następ- 

nie okazał się międzynarodowy oszust i włamywacz J. Tabinowicz vel Kaufmann, któcy 
sstatnio przybył do Wiina drogą nielegałna z Litwy, gdzie operował bezkarnie w Kownie 
i na prowincji. : 

Również w jednej z melin złodziejskich ujęto Jana Barcikowskiego z Warszawy, 
stóry za różne sprawki, osadzony w więzieniu na Pawiaku zdołał następnie zbiec i 
cały rok ukrywał się u swych współników. 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU "METEORO- 
LGGIE U. 5. B. W WILNIE. 

2 dnia2! 1. 31 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 768 

Temperatura średnia — 9 

Temperatura najwyższa — 6 

Temperatura najniższa — II 

Opad w mm. 0,1 

Wiatr: północno-zachodni 
Tendencja: wzrost 

Uwagi: pochmurno 
  

URZĘDOWA 
— Egzamina dla mierniczych przysięg- 

łych. W e par. 26 rozporządzenia z dn. 
Z6 lutego 1 r. (Dz. URP nr. 33 poz. 203) 
zawiadamia, że egzaminy na  mierniczych 
przysięgłych w terminie wiosennym br. о4- 
będą się dla kandydatów przynależnych pod 
względem i zciznym do komisji egzami 
nacyjnej w Warszawie, w kwietniu rb. Bliż 
sze szczegóły, jak termin, lokal i godzina 
rozpoczęcia egzaniinów będą podane piseni- 
nie każdemu poszczególnemu zgłoszonemu i 
dopuszczonemu do egzaminu kandydatowi. 
Równocześnie przypomina się, że w myśl 
par. 7 na wstępie powołanego  rozporzą- 
dzenia kandydaci, którzy pragną być do- 
puszczeni do egzaminu w terminie wiosen- 
nym, winni złożyć w ciągu lutego rb. na rę 
ce sekretarza komisji niai w War 
szawie, ul. Foksal 11 (łokał Wydziału Pomia 
rowego Ministerstwa Robót Publicznych) na 
ležycie udekomuntowane podania (Dar. 
wspomnianego wyżej rozporządzenia). 
Tam też można nabyć wykaz ustaw, rozpo- 
rządzeń i przepisów wymaganych przy egza 
minach. 

MIEJSKA 
—- Cennik wyrobów masarskich ogłoszo 

ny przez Star. . Starosta Grodzki 
podaje do ogółnej wiadomości, iż z dniem 

matyjne nadużycia w łonie Bratniej 
Polskiej Młodzieży Akademickiej 

stał w terminie przez p. Puchałskiego wy- 
knp'ony. - 

Proszę przyjąc wyrazy szacunku i powa 
żania Piotr Kownacki. 
Wilno, dn. 20 stycznia 1931 r. 

JAKIE WEKSLE PODPISYWAŁ P. 

BABICKI? 

P. Piotr Kownacki przyznaje szcze 
128, że „dokładnie nie przypomina so- 
sie” czy żyrował weksle Bratniej Po 
„nocy, czy też prywatne p. Puchalskie- 
go. Zupełnie inna jest rzecz z p. Ba- 
hickim. P. Babicki. prezes komisji ce- 
wizyjnej Batniej Pomocy, nadsyła 
nam list treści następującej: 

Szanowny Panie Redaktorze! W związ 
ku ze wzmianką, która ukazała się na la- 
mach „Słowa” w nr. 15 (2523) z dnia 20 
stycznia 1931 roku pod tytułem „Nadużycia 
w Bratniej Pomocy Polskiej Młodzieży Aka- 
demickiej Uniwersytetu Stefana Batorego" 
uprzejmie prosze Pana Redaktora na pod- 
stawie dekretu o prawie prasowem wydane 
gc przez Naczelnika Państwa dnia 23 mar- 
са 1919 roku o umieszczeniu w najbliższem 
numerze poczytnego pisma Sz. Pana Redak 
tora następującego sprostowania: 

„Nieprawdą jest, jakobym miał być dru 
gim żyrantem obok Bratniej Pomacy, gdyż | 
żadnych weksli Bratniej Pomocy ani też z 
żyrem Bratniej Pomocy nie podpisywałem. 

Natomiast prawdą jest, iż w sierpniu na 
prośbę p. Puchalskiego podpisałem mu we- 
kseł. który miał być przez niego zdyskonto- 
wany, jako zupełnie prywatny i na którym 
iirma Pratniej Pomocy nie figurowała, co nie 
wątpliwie stwierdzić może p. i, 
przyczem weksel ten został przez p. Puchal 
skiego w terminie wykupiony. 

Raczy przyjąć Pan Redaktor wyrazy me- 
g0 wysokiego poważania 

Władysław Babicki. 

Jak widzimy w liście tym, w któ- 
1ym p. Rabicki powołuje się na dekret 
prasowy, pisze zupełnie wyraźnie: „W 
s-erpniu „na prośbę p. Puchalskiego 
podpisałem mu weksel czy jeden? — _ 
?rzyp. red)... na którym firma Bratniej 
Pomocy nie figurowała, co niewątpli- 
wie stwierdzić może p. Puchalski”... 
Czy aby tak w rzeczywistości było? -— 
Oto posiadamy pewność, że istotnie 
v' sierpniu, p. Babicki wystawił dwa 
(nie jeden) weksle, jeden na sumę 1000 
złotych, drugi na sumę 900 zł.. Weksle 
te wvstawione dokładnie dnia 29 sierp- 
nia, a płatne ohydwa 29 listopada ro- 
ku 1930, zdyskontowane zostały w 
Banku Towarzystw  Spółdziełczych, 
ksiezowane pod numerami: 5048 i 
5046, opiewają na zlecenie Piotra Ko- 
wiłackiego, posiadają zaś żyra nastę- 
nujące: ł) Piotr Kownacki, 2) Bratnia 
Pomoc Polskiej Młodzieży Akademic- 
kiej USB w Wilnie (pieczęć) podpisy: 
Puchalski, Hałaburda. Więc p. Ba- 
bicki w twierdzeniu swem, świadomie 
'nb nieświadomie mija się z prawdą. 
Mija się również w tym miejscu gdzie 
twierdzi, że „weksel ten został w ter 
minie wykupiony” ponieważ obydwa 
weksle zostały oprotestowane. Nam 
się wydaje, że p. Babicki jako prezes 
komisji rewizyirej o tych weksłach po | 
winien był być dokładnie poinformo- | 
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NAPDUŽYCIA FELIKSA JAGUCZAK- | 
SKIEGO. Ee 

Dowiadi i > 
liks p wska 5 = dejmując z „Sobótki* Akademickiej sumę zł 
519 w odpowiednim czasie z niej się nie 
wyliczył, wobec czego & “ 
wyżej wspomnianą uiścił 
wa jego dnia 13 stycznia 1931 r. została 
skierowaną do Sądu Rektorskiego“. 

  

NIKA 
ceny na wyroby masarskie za ; 

Słonina świeża 2 zł. słonina wędzona 
2 zł 80 gr., słonina Sołona I gat. 2 zł m 
gr., sionina solona II gat. 2 zł. słonina wę- 
gierska 3 zł 20 gr. sadło swieże 2 zł. 20 gr. 
sadło sołone 2 zł. 20 gr., sadło wędzone 2 
zł. 2L gr. boczek świeży I zł. 80 gr., schab 
świeży nierąbany 2 zł. schab świeży rąbany 
2 zł. 20 gr. schab smażony 5 zł. 40 gr. szyn 
ka Świeża 1 zł. 8Q gr. szynka gotowana wę 

2] stycznia 31 roku obowiązują następujące 
1 kilogram: 

. dzona 5 zł. 40 gr. szynka westłalska 5 zł. 
40 gr. szynka surowa 2 zł. 90 gr. polędwica 
E zł. 40 gr. karkowina wędzona gotowana 
5 zł. 40 gr. rozmaitości I gat. 5 zł. rozmaitoś 
ci Il gat: 3 zł. 80 gr. boczek wędzony goto- 
wany 3 zł 40 gr. łopatki 1 zł. 50 gr. głowa 
1 zł. nogi 70 gr. nerki i wątróbka I zł. iQ 
gr. kiełbasa świeża 2 zł. kiełbasa czosnkowa 
i zł. 50 gr. kiełbasa runszwicka 6 zł. 40 gr. 
kiełbasa sałami 6 zł. 50 gr. kiełbasa litewska 
5 zł. 40 gr. kiełbasa myśliwska 4 zł. 40 gr. 
kiełbasa lubelska 4 zł, kiełbasa sucha 4 zł. 
50 gr. kiełbasa martadela 4 zł., kiełbasa pa- 
sztetowa 3 zł. 50 gr. kiełbasa krakowska su 
cha 4 zł., kiełbasa krakowska Świeża 3 zł. 
40 gr. kielbasa herbatnia 3 zł. 40 gr. Serdeł 
ki_3zł. 8Q gr. Parówki 4 zł. Salceson włoski 
3 zł. 40 gr. Salceson szwabski 1 zł. 80 gr. 
salceson zwyczajny 1 zł 30 gr. obrzynki I 
gat 2 zł. 20 gr. obrzynki I Igat. 1 zt. 40 gr. 
szmalec biały 3 zł. 20 gr szmałec szary 1 zł. | 
40 gr. 

WOJSKOWA 3 
— Przemianowanie na oficerów rezerwy. 

Posiadający odpowiedni cenzus naukowy о- 
chotnicy WP mogą czynić starania o przy | 
znanie im stopnia podporucznika rezerwy | 
przedkładając odpowiednie dokumenty i ga- | 
dania do Powiatowej Komendy Uzupełnień | 
nie później 30 bm. * 
„„— Przyjmowanie ochotników do WP. 
Wszyscy którzy chcą wstąpić do wojska 
w charakterze ochotników będą mogli zło- 

(dalsy ciąg kroniki na str. 4-ej) 

.. Uporczywe zaparcie stołca, katary c 
hej kiszki, zastój w kiszkach, wzdęcie, Bóle 
w bokach, przechodzą przy używaniu rano < 
!1 wieczór po szklaneczce naturalnej wody —. 
sorzkiej „Pranciszka - Józefa*. żądać w apf. 

E. 
    

  

   



  

  

$ 
SŁOWO 

| : - - s CO GRAJĄ W KINACH? : E Strzał rzeż nie orozumienie Mge — Taiščias KINO Od dnia 22 do dnia 25 stycznia lysl r. włącznie wędą wyswielkie z : 

УР NA ULICY $W. a ра ŚJ stwo przys. MIEJSKIE | „„SOKÓB PRERJIĆ mórć Ów taa gowa Bred Thomasa t 
Wczoraj, tuż przed północą, na ulicy św. Jańskiej miało miejsce zajście, które na 

szczęście nie pociągnęło za sobą poważnicjszych następstw. 
Kilku funkcjonarjuszów policji śledczej w cywilnych ubraniach, przechodząc wą- 

/ skami uliczkami położonemi między ul. Wi 
: nika, ktėry 
czął uciekać, 
dając kiika strzałów. 

Uciekając 

wydał się im podejrzanym. Na wezwanie 
a następnie gdy ajenci rzucili się za 

a. Dominikańską, spotkało jakiegoś osob- 
de zatrzymania się nieznajomy po- 

nim w pościg, wydobył rewolwer ad- 

ulicą Gaona nieznajemy co chwila wzywał pomocy, krzycząc, że został 

Na ul. ćw. Jańskiej widząc, że jeden ze ściga jących 
iował broń w o aż SZ strzelą. py aż ona 
a= padł na jezdnię i w ten sposób uniknął postrzału, który był zupełnie 

JUŻ 

tuż przy nim, skie- 
wobec 2 4 

liwy w 

przy drzwiach Komendy Policji ucieka ego zatezymano, Wyjaśniło że jest to dai jednego z banków p. N., który eS co sądzić o nica 
go osobach i nie 'WSzZ) w > 
czął uciekać, broniąc do siebie dostępu strzałami. 

że ci podają się za policjantów, po- 

Banda sowiecka na naszem terytorjum 
ŚMIAŁE UPROWADZENIE AZYLJANTA 

Nocy wczorajszaj dokonano porwania azyljanta zamieszku- 
jącego na naszem terytorjum po ucieczce z Rosji Sowieckiej. 

Wypadek ten zdarzył się we wsi Turkowszczyzna, położo- 
nej o pół kilometra od granicy w pow. Mołodeczańskim, na któ- 
rej to wsi wpadła banda, składająca się z słedmiu osób i upro- 
wadziła ze sobą za granicę chłopa Jana Szczepko. 

; Na wszczęty alarm sąsiedzi Szczepki rzucili się w pogoń za 
ucłekającymi napastnikami, lecz ci zdołali ujść przed pościgiem 
przekraczając w ostatniej chwiii linję graniczną. 

_ Starosta mołodeczański natychmiast zwrócił się do komen- 
danta straży sowieckiej w Zasławiu z wezwaniem wspólnego 

_ przeprowadzenia śledztwa i wyświetlenia zasztego wypadku. 
  

  

_ zyć do PKU odnośne podania od 1 kwiet- 
“ ma. 

— Rezerwišci „ Ci rezerwiści, któ 
izy w roku ubiegłym nie stawili się do ze- 
brań, kontrolnych mogą obowiązek ten wy- 

_ pełmi* zgłaszając się do PKU Wilno do dnia 
15 lutego. 

` Opieszałych czeka kara bezwzględnego 
aresztu. 

ZEBRANIA i ODCZYTY 
| — Posiedzenie PCO PY 
stwa Ginekołogicznego odbędzie się dzi 
dnia 22 bm. o godz. 20 w lokalu Kliniki 
Položn. - Ginekolog. USB (Bogusławska 3) 
w pierwszym terminie; w razie braku 
qu-orum ogodz. 20,30 w II terminie. 
_ Na porządku dziennym: 1) sprawozdanie 

_ zarządu i komisji rewizyjnej, 2) wybory za- 4 
tządnu, komisji rewizyjnej, komisji kwalifi- 
kacyjnej i komitetu redakcyjnego „Gineko- 

_ legji Połskiej*. O godz. 21 odbędzie się ko-- 
lejae 45 posierzenie naukowe Towarzystwa. 

` _ — Stowarzyszenie Kobiet. W piątek 23 
stycznia br. o godzinie 20 w seminarjum 
Muzeum Etnograficznego (Zamkowa 11) 
odbędzie się walne zebranie Stowarzyszenia 

_ Kobiet z wyższem wykształceniem (Oddział 
Wileński) z następującym porządkiem: : 

1) Sprawozdanie ze zjazdu dełegowanyci 
polskiego Stowarzyszenia Kobiet z wyż- 

_ szem wykształcen'enn w Krakowie. — Dr. 
— Rostkowska. 2) U'dczytanie referatu dr. Ada 

mowiczówny, wygłoszonego na zjeździe 
= o tytułem : A is S 

> na go ruchu kobiecego". yskusja 
_ 4) _ Wolne wnioski. 

Zarząd zwraca się z gorącem wezwaniem 
do wszystkich kobiet w Wilnie z akademic 
kiem wyłrształceniem o przybycie na zebra- 

‚ nie i zapisywanie się na członkinie Stowarzy 
sama. 

AKADEMICKA 3 ч ” 

— Akademicka Drużyna Harcerska zwo- 
je na. dzień 23 stycznia br. ogolne zebra 

nię człónków, na godzinę 20 wieczorem, w 
lokalu przy ui. Zygmuntowskiej 16. Na po- 
rządku sprawy wewnętrzne drużyny, Zjaz- 
du Walncgo Związku w Krakowie, aktualne 
sprawy z Życia akademickiego. Osobnych 
zawiadomień nie wysyła się, wobec czego 
wszyscy członkowie winni się zjawić na sku 

_ tek niniejszego ogłoszenia notatki w prasie. 

ROŻNE 
— Sprostowanie urzędowe. W związku 

z ukazaniem się w nr. 7 „Stowa* z dn. 10 
bm. notatki pod tytułem „Tajemnicza hi- 

_ storja na Antokolu", na podstawie art. 21 
Swe przepisów prasowych (Dz. 

"r. P.P. nr. 14 pcz. 186 z 1919 r.) proszę 
9 umieszczenie następującego sprostowania: 
— №ерте jest. aby w pierwszy dzień 
yn Narodzenia koło domu nr. 74 
przy ul. Antokolskiej, jakiś policjant wraz 

 ź% innym osobnikiem w ubraniu cywilnem u- 
' giłował uprowadzić. młodą dziewczynę. Nie 

jest, aby Rolicjant NAA się A ona 
wczynę, leżącą w bramie, porzucił i а- 
se do miasta. 

_. „Prawdą natomiast jest, że w dniu 25 gru 
dnia 1930 r. w godzinach wieczornych pro- 
stytutka Wasilewska Emilja, będąc 

   

    

  

  

W. WILLIAMS, w | 
-Mortimer 

‚° Krzyknąć? Rozbić okno? Były to 
projekty nieziszczalne: wołania Barlig 
dy napewno nie posłyszał, a dźwięk 
rozbitego okna przywołałby Strangwa 

  

   

   

    

(czy Desmonda padły nagle na 
, stojącą przy łóżku. Była to 

dka e z bronzu: jedwb. sznur 
 zwieszał stę ku oknu. Major uczuł, że 
Opatrzność przychodzi mu z pomocą. 
Dwoma, starannie obliczonemi rucha 
mi zbliżył się do sznura i kontaktu, 
Dziękował Bogu, że zachował w pa- 
saięci - alfabet  Morse'go.  Zapalit 
więc „.łampę i zgasił: zaczął 
posyłać ku przeciwiegłemu oknu fale 
świdtła — krótkie i długie. 
B—ą—r—1l—i—n—g 
ywał powoli, usiłując nie mylić się 

w sygnałach. 
| Manewrując tak przy kontakcie, 

nie spuszczał oczu z oświetlonego ok 
na pokoju, w którym Barling pochy- 
lony nad stolikiem, porządkował i 

czyścił coś. ' 
;_————.В—а——г-—!-—{—п———д…. 
В а — т — 1 — 1 — п— р 
+ światło zapalało się i gasło, iale NB 
były krótkie, to znów dlugie, ale or- 
_dynans pogwizdywał sobie dalej, za- 
jęty pracą. Desmond zmienił sygna- 
wd i zaczął: 

— с=- \ — о ——:0 — @ ... 

   
    

  

  

   

  

© 
sBona — rd лер 
| Powtarzał kilkakrotnie wezwania , 

nagle żołnierz przestał gwizdać i 
podniósł głowę: 

: — © — \ — 0 — 0 — @ 
-о — В — а — г — | — 1 — п- 

"g=="a.. wzywał rozpaczliwie Des 
mond 

  

   

że Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Waydylło | 
  

do utraty przytomności wszczęła na ulicy 
Antokolskiej awanturę wybijając w domu 
ur. 72 szybę, przyczem pokaleczyła sobie 
rękę. Wobec tego, że zajście to wywołało 
zbiegowisko, przechodzący wówczas w to- 
warzystwie innych osób, St. post. Błaszczak 
Józef z Komendy PP. m. st. Warszawy przy 
stąpił do usunięcia tlumu i odszedł w chwi 
li nadejścia będącego w służbie post. Mi- 
szuty Piotra z 5 Posterunku na Antokolu. 
Prawdą jest, że post. Miszuta przy pomo- 
cy piekarza — «ulinciszka sludeła, zamiesz- 
kałego przy ul. Antokolskiej nr. 74, wprowa 
dził pijaną Wasiiewską do autobusu i od- 
wiózi ją do lokalu 3 Posterunku PP, dokąd 
przybyło Pogotowie Ratunkowe, które po 
nałożeniu Wasiłewskiej opatrunku na skaie 
czoną rękę, pozostawiło ją na miejscu. Praw 

ą jest, że w dniu 26. 12. 1930 r. o godz. 
4 rano odesłano Wasilewską po wytrzeż- 
wieniu do IV komisarjatu, kt ry po ustaleniu 
jej tożsamości zwolnił ją do domu. 

Winnych świadomie fałszywego oskarże 
ma oraz rozsiewania fałszywych wiadomoś- 
ci niepokojących ludność, pociągnięto do od 
powiedzialności karnej. 

— Święta wyznania  mahometańskiego. 
W dniu ŻI stycznia rozpocznie się doroczne 
trzydziesto - dniowe uroczyste święto 
Razman - Bajram. Z okazji rozpoczęcia 
świąt, w okresie ich w wileńskiej swiątyni 
(meczeciey odbędą się trzy uroczyste na- 
bożenstwa cełebrowane przez imama Ibra- 
bima Smojkiewicza. Nabożeństwa odbywać 
się hędą w godzinach wieczornych między 
7a8. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr miejski na Pohulance. Dziś o 
gorz. 8 w. premjera komedji  Carpentiera 
„Papa - kawaler" w opracowaniu reżyser- 
skiem Wyrwicza - Wichrowskiego. Całość 
podzielona jest na trzy akty (7 obrazów), 
które przenoszą widza z wiejskiego pałacy- 
ku w Angfji do Florencji, New - Jorku i t.d. 
Dekcrator J. Hawryłkiewicz skomponował 
specjalny systeni dekoracji aby umożliwić 
iak różnorodne zmiany w jaknajkrótszym 
czasie. 

Komedja Carpentiera otrzymała w teatrze 
naszym obsadę, złożoną z czołowych arty- 
stów zespołu z Wyrwiczem - Wichrowskim 
Jasińską - Detkowską, Szurszewską,  Ni- 
wińską, Mileckim i Wyrzykowskim na czele. 

Niemałą atrakcją będzie niewątpliwie 
udział w tem widowisku p. Zofji Wyłeżyń- 
skiej, która odtworzy rolę sławnej divy о- 
perowej, Blanki Credaro. Usłyszymy ją śpie 
wającą pieśni włoskie. Również pp. Niwiń 
ska : Szurszewska wykonają piosenki. Kom 
pozycje fortepianowe oraz kierownictwo mu 
zyczne Eugenjusza Dziewulskiego. 

— Teatr miejski w Lutni. Dzis z powo 
du próby generalnej teatr nieczynny. 

— Piątkowa premjera w Lutni. W pią- 
tek dnia 23 bm. o godz. Św . ukaże się 
na scenie teatru Lutnia komedja Francka i 
lirszfelda „Interes z Ameryką” w reżyserji 
Kk. Wasilewskiego i w oprawie dekoraci "įnej 
J. Hawryłkiewiczaż Obsadę stanowią: Bicie 
lerówna, Kamińska, Soverinówna. Ciecierski 

pijana jaśkrewicz, Kreczmar i Wasilewski. 

ERORYKOWY VITA AST BAST IEEE ITS RA ORWIA 

Światło w przeciwległym oknie 
zgasło nagłe i po chwili znów zapali 
io się i zgasło. Desmond zrozumiał 
sygnał: Barling dawał znać, że gotów 
jest przyjąć telegram. 
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Desmond obawiał się, że sygnały 
świetlne z tamtej strony mogłyby 
zwrócić uwagę wrogów. Ale sam nada 
wał sygnały bardzo wolno j z błędami 
-— bał się więc. 
iniany. Ze drżeniem oczekiwał odpo- 
wiedzi Na szczęście przyszła ona szyb 
ko: Pokój Desmonda rozjaśnił się na 
kilka sekund i znów pogrążył w ciem 
ności, potem błysnęło światło na chwi 
'ę: była to „jedna długa i jedna krót 
ka"... Barlig zrozumiał 

Desmond westchnął z ulgą, odsta- 
wił lampę i zaczął odsuwać się na 
dawne miejsce, gdzie go zostawili je 
go wrogowie. 

Po upływie pół godziny dwaj 
szpiedzy znałeźli swego więźnia na 
miejscu, drzemiącego spokojnie. Obaj 
byli w wesołem usposobieniu po do- 
skonałym obiedzie, obficie polanym 
winem. Nie rozmawiając z więźniem 
Strangwayse i Belford podnieśli go i 
zanieśli do purpurowej komnaty. 

— No cóż, Desmondzie? — zapytał 

       

  

czy zostanie zrozu-- 

Światowid — W noc po zdradzie. 
Pan — Żar miłości. 
wanda — Bicz boży. 

Casyno — Czarna gwardja. 
Kino Miejskie — Sokół prerji. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Wypadki w ciągu doby. Od 20 do 21 
bm. Paiolówano wypadków 40, w tem kra 
dzieży 5, opiłstwa 5, przekroczeń administra 
cyjnych 15. 

— Do notatki „Pościg za dłu 
ŠAT koto dA KI w 
związku z wiadomością wyższym ty 
tuten: p. Marjan zdac i že žad- 
nych pieniędzy od napa: cej go p. 
kelnių (Legjonowa 27) nie yczał 

1 wohec oskarżenia go przed policją, pociąg- 
nie Kocównę do odpowiedziałności za 067- 
czerstwo. 

— Kradzież u adwokata.  Adwokatowi 
Makowieckiemu Fdwardowi, Mickiewicza nr 
42 skradziono z jego mieszkania zegar sa 
łonowy wartości 1100 zł. 

—. Oskarżeni o kradzież. Nauman Izaak, 
Teatralna 4 zameldował icji o systematy 
cznej kradzieży niaterjałów budowlanych, 
dokonywanej przez Kolanowskiego Włady- 
sława, Popławska nr. 22. 

—Rynberowi ł azarzowi, Szopena 4 skra 
dziono srebro stołowe i bieliznę na sumę. 500 
zł Kradzieży dokonały Piotrowska Julja i 
Miotła Olga, W. Pohulanka 12. Sprawczynie 
kradzieży zostały zatrzymane. > 

Sienickiemu Janowi, Krakowska 7, z je- 
go mieszkania skradziony został płaszcz dam 
ski przez Sz. nowicz Weronikę, Nowo - 
Popławska 12, którą zatrzymano. 

—- Fałszywy bilon.  Andrulanis Janina, 
Kalwaryjska 116 w czasie kupna luktów 
spożywczych na rynku Łukiskim wręczyia 
fałszywą monetę jednozłotową. 

— Podrzutki. dn. 20 bm. przy ul. Be 
liny nr. 9 znaleziono podrzutka płci żeńskiej 
w wieku około 7 miesięcy. W tymże dniu 
znaleziono podrzutka płci żeńskiej przy ul. 
Żydowskiej 1 oraz $w. Michalskim 1 pod- 
rzutka płci żeńskiej w wieku około 2 tygod 
ni. Podrzutków umieszczono w przytułku 
Dzieciątka Jezus. 

RADJO WILEŃSKIE 
CZWARTEK DNIA 22 STYCZNIA 

11,58: Czas. й 
1435 — 14.00: Koncert szkolny г ЕЙВаг 

monji Warsz. (muz. francuska). 
14.30 — 15.50: Kącik dla pań z War- 

szawy. 
1550 — 16.16: „Najszybsze iągi na 

świecie" — odcz. z Warsz. wygł. inż. Z. 
Kacperowski 

16.25 — 16.30: Progr. dzienny. 
1€30 — 17,15: encert symfoniczny 

  

17,15 — 17,40: „W styczniową ro cznicę” 
— odczyt z Warszawy, — wygł. prof. H. 
Mościcki. 

17.45 — 18.45 Koncert muz. popularnej 
18,45 — 19.00: Kom. akad. Koła Misyjt 

nego. 
14,00 — 19.20: „Skrzynka pocztowa Nr. 

141“ — Listy radjosłuchaczów omówi Wi- 
told Hulewicz, dyr. progr. R. W. 

19,20 — 19,306: Program na piątek i 
-rozm.. 

19,40 19,55: 
Warszawy. 

20.00 — 20.15: Telefonem od naszego ge 
newskiego korespondenta. 

20.15 -— 20.30: „Ze Świata radjowego" 
-— Pogad. wygł. Alfred Daun, 

20.30: Muzyka lekka z Warsz 
21.30: Słuchowisko z Warsz. („Młody 

'as“ — A. Hertza.) 
22,15: Koncer* z Warsz. 
22,30 — 24.00: Kom. i muzyka tan. z 

Warszawy. 

S ania ms ai dia 
NAJKORZYSTNIEJ. 

kupu e się towary gwarantowanej dob- 
roci u GŁOWIŃ=KIEGO. Polecamy na 
sezon zimowy materjały mundurkowe, 
tweedy na kostjumy i suknie, flanelety 
w pięknych deseniach | % 

WAGA — WILEŃSKA 27. 
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drwiąco Strangwayse, kładąc go na 
fotelu pod młecznem światłem lamp. 

— No, cóż, Maurycy? — odpowie- 
dział tym samym tonem Desmond. 

Strangwayse zauważył, że Des- 
mond naznał go po raz pierwszy po 
imieniu, rzekł więc łagodniejszym to- 
nem: = 

— Widzę, że rozsądek zaczyna ci 
powracać. Wierz mi, że innego wyj- 
šcia niema... Zgadzasz się oddać mi 
ten klejnot? 

— Nie, Maurycy, — odpowiedział 
spokojnie Ocwood. — Powiedziałem 
ci już, co zamierzam zrobić: oddam 
ciebie w ręce policji i spodziewam się, 
że zostaniesz powieszony, jako mor- 
derca. Nie będę protestował, jeżeli tak 
samo postąpią z twoim przyjacielem 
Belfordem. 8 

Strangwayse z gniewem podniósł 
rękę. 

— Popełniasz wielki biąd, odrzuca 
jac moją propozycję  Desmondzie, 
gdyż przy całej mojej sympatji do cie- 
bie, pozbawiasz mnie możności dopo- 
możenia ci. Od tej chwili przecho- 
dzisz pod rozkazy Belforda, a nie 
wiem, czy zdajesz sobie sprawę co 
to znaczy. Ponieważ pracowałeś w 
Departamencie Tajnym, nie będzie 
więc dla ciebie nieciekawe, gdy za- 
poznamy cię z naszemi metodami wy- 
dobywania niezbędnych dla nas in- 
formacyj od ludzi, którzy nie chcą mó- 
wić. Belfordzie, czy jesteś gotów? 

Belford odchrząknał i spojrzał na 
Ocwooda poprzez okrągłe okulary, 
potem zapytał: Ё 

— A gdzie jest Minna? 
— Z dziewczyną. 
-— Ona śpi? 
Strangwayse skinał twierdząco. 
— Cztery doby nie spała napraw- 

Gę ani chwili, trzeba mieć bardzo sil- 

s ryczne i moczopłciowe 

SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 3. 

Fe: €zynnaod g. . 8 m. 30 
Mary Carr. Nad program: „Mistrz koguciej wagi* komedja w 2 aktach. 

oczalek seanscw od g 4--. Następny program: „Rohert I Bertrand“ 

  

KINO-TEATR 
„4ELIOS“ 
ul, WILENSKA 38. 

Tei. 926. 

Sotskiego, i Zby: 

Na pierwszy seans ceny Zniżone o: 60 gr. 
wytw. amerykańskiej „Paramount* z udziałem najlepszych artystów scen warszawskich, Marji Gorczyńskiej, Kaz. 

TAJERRKICA LEKARZA 
Dramat miłosny z życia współczesnogo. Nad program: Szampańska komedja 

Przepych. Wystawa. Przep. kobiety. Rekord. sukc- s. Pocz. o godz. 4, 6, 8.i 10.15. 

junoszy - Stępowskiego, Ludwika 
szkc Sawana 

Pierwszy mówiony po polsku film, wszechśw, 

Kobieta na Marsie 

  

Dźsiękowe kino 

„KOLLYWODO“ 

Mickiewicza 22, 

W rolach gł.   Dziś! Nicbywały dźwiękowo - Śpitwiy przebój sezonu! 
Pau! Whiterman, John Murray Anderson 

i wiele innych gwiazd „Uniwersal - Hollywoodu". Filim który pobił rekord na całym świecie. 
wspaniałą ucztą wzrokową i słuciiow 
dodatki dźwiękowe. 

wanie na początek seansów. Pucz. seansów o godz. 4, 6, 8 i | „l5. Ceny miejsc pypularne. 

Dla młodzieży dozwolone. Dia uriknięcia 

лЕО 
Film, który jest 

4. Rekordowa wystawa w naturalnych koiorach. Nad program: Rewel. 
natł ku prosimy Sz. Publiczność o pezyby- 

Na perwszy seans ceny ztiżone od 68 gr. 

  

DŹWIĘKOWE KINO 

CGJING 
WIELKA 47. 

Dziś uroczysty program! Po raz pierwszy 

CZARNA GWARDIA 
ści Wiktor Mc Laglen i przepiękna Myrna Ley. Cudowne krajobrazy. Przepych wystawy. 
Krwawe walki z auglikami. Romans cudnej Maharami. Nad program: Atrakcyjne dodatki dźwię- 
kowe oraz tygodnik dźwiękowy „FOXA”. Pocz. seansów o godz. 4,6, 8 i 10.15. 

w Wilnie. Wieki Przeb'j dźwiękowy! 
Połężny dramat dźwiękowy 

W roli gł. ulubieniec publicano- 

  

Dziś podwójny progra: mt DZIECKO w PAZURACH MALPY “55 e 

  

  

KINO-TEATR 22 akt. w jednym seansie 1) 
PAN" ‚ W roli głównej ulubieniec kobiet HARRY PIEL ; : о 3 dramat tilmowy w I2 akt. B POÓLICĄAJSTER TAGIEJEW Na tle powieści Gzbryeli Za- 

polskiej. W rolach głównych: BOGUSŁAW SAMBORSKI, Zbyszko Sawan, Marja Bogda I Eugenjusz Bodo. Początek o godz. 3-ej w dni świąteczae o godz. 1-ej. Ceny od 40 gr. 

1 Dziś! Monumentainy epokowy arcyfilm po raz prerwszy w Wilnie! Wszyscy do kina „Stylowego* oglądać i Kino-Tea podziwiać co grozi każdemu z nas przyszła wojna, do którel szykują się nasi wrogowie. Jakie piekielne „STYLOWY“ wynalazki zastosują! Ujrzymy w najnowszem arcydziele p. t. 

WIELKA 36, NIEBEZPIECZEŃSTWO PRZYSZŁOŚCI (gazy trujące) 
arcypotężny dramat w 10 akt. W rol. gł. Hans Stuvel Any Ondra. 

  

Na bal, do teatru, 
czy na wieczorek, powinna Elegancka Pani 

Nad program: Humor! Satyrał Śmiechi 
Wsi spokojna, wsi wesoła, komedja w 2 akt. 

zaopatrzyć się w modną dzisiaj torebkę balową 

ze sklepu 

  

niu w 1929 1, 

K. DĄBROWSKA al. Ni 
S?PZEDAŻ : WYNA TECT, : 

  

LEKARZE 
ERZE TOOK 

DOKTÓR 

Zeldowicz 
chor. skórne, х z 
ryczne, narządów mo- Ze 
czowych, od 9—do I, EZ 

5—8 wiecz. 

DOKTÓR 

Dr. : 

Łukiewicz 

= 
ZELDOWICZO WA Choroby мепегусгиг, ; 

WENE- stórne i narządn 190 KOBIECE, 
RYCZNE NARZĄDÓW c7owego. Mickiewicza 

12, róg Tatarskiej przyj 
muje 9—2 i 5—8. 

Tel. 15-64, 

MOCZOWYCH 
nd 12—2i od 4—6 
ul. Mickiewicza 24, 

tel. 277, BATES NRP. cjonalnej, 

PA ONZ : Codsiennie od g; 10--8 

Dr. Kenigsberg Akuszerki W ŻP. łe 

cherovy skórne, wene- AKUSZERKA 

ŚMIAŁOWSKA 
ECA 4, orsz Gabinet Kozme 

el. 1.90. 

Od 9—12 i 4—8 ki, piegi, wągry, łapież 

DOKTOR 

Blumowicz k ewiczę 46. 
a a те 

choroby weneryczne 
skórne | moczopiciowe Angielskiego 

WIELKA 23 

  

  

nv organizm, aby to znieść. Teraz ar- 
matami byś jej nie rozbudził. 

Belford potarł ręce z zadowolo- 
nym, uśmiechem. 

— No, to zaczynamy. Nie warto 
zwlekać, gdyż mogliby nam przeszko- 
dzić. 

Podszedł do Desmonda, stanął na- 
pizeciw niego, zdjął okulary i zaczął 
się wpatrywać w jego oczy dziwnie 
Łłyszczącemi i nieruchomemi oczyma. 
Desmond uczuł dziwny dreszcz, wy- 
wołany przez te fale magnetyczne, 
które płynęły ku niemu. Odwrócił 
twarz, ale Beliord nachylił się i Des- 
mond uczuł jego gorący oddech na 
swym policzku. Rozpałony wzrok 
Niemca zdawał się przenikać poprzez 
cpuszczone powieki i z niezwyciężoną 
siłą przyciągać spojrzenie majora... 

Major odwrócił się, czując, że my- 
Śli zaczynają mu się mącić, a dziwny 
Łezwład ogarnia jego ciało. Beliord 
ujął jego twarz i trzymał zwróconą 
ku sobie. Ocwood zamknął oczy, ale 
czuł gwałtowne pragnienie otworze- 
aia ich i zobaczenia, co robi jego drę- 
czyciel. 

Wysiłkiem woli przezwyciężał to 
pragnienie, ale ono rosło z każdą 
chwiłą i panowanie nad niem wzbu- 
dzać zaczęło fizyczny ból. Wreszcie 
ustąpił: podniósł ciężkie powieki i 
zabaczył wprost przed sobą świecące, 
rozszerzone źrenice Belforda... Reszt- 
«i woli zniknęły. Chciał zamknąć oczy 
odwrócić głowe, ale nie mógł. 

Ściany pokoju zaczęły się. kołysać 
w jego oczach, oczy Niemca stały się 
czerwone i zaniglone.. Desmond chciał 
krzyknąć... ale nie mógł. Pocóż wal- 
czyć dłużej kiedy się jest zwyciężo- 
nym(.. Grobowa cisza panująca w po- 
koju, przygniatała go, zabijała wole. 
Wszystko jest niczem.. najważniej- 

FRANCISZKA FRLICZKI 
POLSKIEJ SKŁĄDNICY GALANTERYJNEJ 

Zamkowa 9. tel. 6-46. 

Pianina i Fortepiany 
o światowej słewie Pleyel, Bechstein etc, 
takož Arnold Fibigier, Kerntepł I Syn, 
uznane rzeczywiście za najiepsze 
w. kraju przez najwybitniejszych lachow= 
ców па Pow. Wystawie Kraj. w Pozna- 

i w Wilnie w r. 
(Grand Prix i Wielkie Medale Złote). 

w 

CPNY PAPRYCZNE, 

r. medycyny 

Cymbler « 

brodawki, kurzajki, wy- 
padanie włosów, Mie- 

udziela lektorka języ- 
tei, 921, od9-—-ii3--9ka angielskiego Uui- 

w Z.P. 26. wersytetu Stefana Ba- 
torego Teatralna 5 m. 3. 

Pokój lub dwa 
do wynajęcia ze wszel- 
kiemi wygodami i tele- 
fonem, Antokolska 6, 
m. 1. 

Sala 
do wynajęcia 

na zebrania, odczyty, 
zabawy i koncerty, do- 

| wiedzieć Się, Zawalna 

  

I, m. 2 w Zwią/ku Po- 
laków. Tel. 17-78. 1930 

ILNO, 
cmiecka 3, m. 6 

ETO Okazja 
czteropokojowy lokal 

REALS NS RES w Warszawie b. 

- . 8ABINET 
do sprzedania na wła- 
sność. O warunkach 

„Ul. Mickie- qycjonainej Kosme- dowiedzieć się w Wil- wene- WiCza 9 wejście z ul. 
Przyjm. 

7. 

tyki Leczniczej. nie ul. Witebska 1, od 
wisłmo, Złe ewłcza 3) godz. 9 do i2 pp. 

= & 

Urodę kobiecą _ Murowany 
KONSETTWP- niedekretowy dm z 

doskonaii, odćw)=- dochodem 4000 złotych 
Ssnwa jej skaz: rocznie, z długiem ban- 

s breki, | Maszżkowym tanio do sprze- 
twarzy i ciała (panie) gani: bez pośred nków 
Sz nczne opalenie ce Ag 7 Administracji 
ry. Wypadanie włosów Aa Ra 
i łapież. Najnowsze 

POSADY Į 

róobycze kosmetyki ra- 

Rządca 
ekonom, 

  

ža, 

  

  

ŚBPWI i 
tyczny, tsaw2 2wa(:7CZ sg przyciemnia hemne, wieioletnią praktyką. 

treguluje. Maquillage. W dobrach  Wielkie- 
sama (G, + £ So eczniki 0 panos 

Kosmetyki dió cnik gospodarczy. Ž0- 
Leczniczej е naty z ANS OGAŃĄ 
J. Hryniewiczewej. lat 33, poszukuje po- 

sad na ordynarję. 
ul, WIELKA wać Wielkie - Soleczniki 
RK as Krzywiec. 

  

  

szem jest spokój... trzeba zapomnieć... 
przestać.. myśieć... 

Głuchy trzask wyłamanych nagle 
drzwi, tupot nóg, obudziły Desmonda. 
W tejże chwili magnetyczny łańcuch, 
wiążący go z Belfordem pękł. Nie- 
miec drgnął i odwrócił się, a Strang- 
'wayse skoczył ku drzwiom. Ale już 
było zapóźno: do pokoju wpadło kil- 
kunastu uzbrojonych ludzi. Rozległy 
się wystrzały i Belford osunął się na 
podłogę, jęcząc głucho. Major siedział 
plecami odwrócony do drzwi i nie wi- 
dział, co się tam działo, ale słyszał, 
że rozpoczęła się tam walka: trzask 
łamanych mebli, tupot,  rozbijanie 
szkła, wszystko to świadczyło o tem, 
że Strangwayse nie chciał się poddać. 

Potem (0cwcoda otoczyli ludzie, 
odwiązali mu ręce i nogi. Major uj- 
szał nad sobą niespokojną twarz arty- 
lerzysty Barlinga. 

ROZDZIAŁ XXX 

Na pozycjach  Hohenlinden. 

Ktoś wysunął się z gripy ludzi, 
kręcących się po pokoju. Był to Fran- 
ciszek, za nim ukazał się dyrektor i 
inspektor Maryhold. 

-— Des, — zawołał Franciszek, — 
dzięki Bogu, nie jesteś ranny! ; 

Bezmyślnen: spojrzeniem  obrzucił 
major wszystkie ie znajome twarze. 
Qszołomiony hałasem, ruchem i wido- 
kiem nieruchomego Belforda u swych 
stóp, nie mógł odzyskać zupełnie przy 
tomności. 

— Barbara? — wyszeptał wresz- 
cie głucho. 

— Żyje, zdrowa! — odpowiedział 
brat. — Znaleźliśmy ją na górze w 
sypialni: śpi snem dziecka. Mme Ma!- 
piaquet znikła i obawiam się, że nasi 
agenci nie znajdą jej. A to kto? — 

Drukarnia Wydawnictwa „„   

tanio , 

  

z dyplomem średniej 
ROLNIK szkoły rolniczej 1 przk- 
tyką, z najlepszemi referencjami, kre- 
sowiec, 35 letni, kawaler, obznajmiony 
z buchalterją i biurowością, poszukuje 
od zaraz odpowiedniej pracy. Łaskawe 
zaofiarowania prosi kierować do Ad- 
ministracji „Słowa* dla „oficera jazdy”. 

Należy zapamię- SŁÓ WA“ 
tać że, do gy 

Nekrologi, komunikaty zabawowe, 
„ogłoszenia oraz wszelkie bez wyjątku 

reklamy 

najwygodniej umieszczać 
za pośrednictwem 

Biura Reklamowego 

St. Grabowskiego 
uł. Garbarska 1, tei. 82. 

Kosztorysy na każde żądanie 

      

% 

DOM murowany j 
  

2 piętrowy w cen= Ł 6 u 5 T 

trum 0 mieszka- | M AREA 
nasi 3 sklepach. 

o ! pos 4 da. | Zgubiono 
4 blaukiety weksłowe 

wystawione prez 
Władysława Baranow- 
skiego z żyrem Alek- 
sandra Jacunskiege: — 
1 blankiet na 24. 
ł na zł. 200 12 po zł. 

sm] 00 unieważnia się, 

Zcubiono 
4 blankiety weksiowe 
po zł, $0ukażdy. 2 wy- 
stawione pizez Jana 
Siemaszkę z żyrem p. 
“овгигу oraz W. Bara- 
nowskie o i 2— wy- 
stawione przez Jena 

giem bankowym — 
sprzedamy dogodnie 
Dom H.-K. „Za- 
chęta'* Mickiewl- 
cza 1, tei. 3-05. 
  

  

       = 

    

S'emaszkę z żyrem W. 
Baranowskiego — unie- 

E 2 aaa ЭИ 
Skradziony 

weksel Zgubiono 
in blanco na sumę 1000 weksel in blance na 
zł. wystawiony przez zł 5v wystawiony przez 
Stanisława Dmochow- Pawła Sągajło uniewa- 
skiego, żyrowany przez żnia się, zastrzega się 
Wiaiysiawa  Jundziłła prawnie przed puszcze- 
unieważnia się. niem go w obieg, 

  

wskazał Barlinga, wyciągniętego, jak 
struna, przy fotelu Desmonda. 

—- Kim pan jest? — zapytał z ko- 
lei Maryhold, podchodząc do żołnie- 
rza. 

— Niech on wam odpowie, — 
rzekł major, wskazując na Strangway- 
se'a, — on to wie. 

Przed nimi, przy ścianie stał 
Strangwayse, z kajdanami na rękach, 
poraniony, w postrzępionem ubraniw. 

Dwaj cywilni agenci trzymali go 
pod ręce. 

Szpieg wpatrzył się w znajome ry- 
sy artylerzysty. Barling spokojnie od- 
powiedział na to spojrzenie. Strang- 
wayse zmieszał się na chwilę, ale 
opanował się natychmiast i ze zwyk- 
łym spokojem, odpowiedział: 

— To jest artylerzysta Barling, 
wywiadowca z naszego pułku. 

Maryhold drgnął i podniósł brwi: 
'— Aha, to jest artylerzysta Bar- 

ling? Bardzo ciekawie... 
— Tak, — przerwał major, — to 

artylerzysta Barling. Przyjrzyj mu się 
dobrze, Strangwayse. To on sprowz- 
dził tutaj tych wszystkich ludzi i on 
opowie im, kim jesteś i czem się zaj- 
mowałeś na froncie. Pan pozwoli ar- 
tylerzyście złożyć zeznanie? zwrócił 
się do dyrektora. 

-— Naturalnie, — skinął twierdza- 
co zapytany. — Słucham, ale wpierw 
niech zabiorą jego. 

Pokazał martwe ciało Bełforda. 
— Nie żyje? — zapytał Desmond. 
— Nie, żyje. Wystrzelił do nas, 

gdy weszliśmy i w odpowiedzi dostał 
kulą w pierś. Ale my go wyleczymy 
z tej rany, aby mu zadać inną, bar- 
dziej skuteczną. 

Dyrektor zasmiał się zimno. 
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