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LISTY Z 
22 stycznia. 

Są trzy strony, uczestniczące w 

sporze polsko - niemiecko - górno- 

śląskin w Genewie. Rząd polski, rząd 

niemiecki. mniejszość niemiecka na 

Górnym Śląsku, W naszem przeko- 

nania żadna z tych stron, żaden z tyci 

aktorów nie ma najmniejszego  in- 

teresu politycznego, aby ten spór 

iu wywlekać. Małe sprawy zasłaniają 

nam wszystkim jasny horyzont polity 

czny. Ale trudno. Przejdźmy do o- 

powiadania jak to wszystko tutaj w 

Genewie wygląda. 

We czwartek miała miejsce na Ra 
dzie Ligi debata w sprawie mniej- 

szošci górnośląskiej. Występował min. 

Curtius ze strony Niemiec, min. Załe- 
ski z naszej strony. Do Ligi wpłynęło 

kilka skarg mniejszości niemieckich, 
jak skarga Volksbundu, najpoważ- 
niejszej organizacji niemieckiej, skar- 

ga księcia von Pless, który twierdzi, 

że woj. Grażyński nakłada na niego 
niezraierne podatki, jednocześnie mu 
proponując, że te podatki zostaną ob- 
niżone o ile książę w swojej admini- 
stracji zgodzi się Niemców usunąć, a 

ich Polakami; Podobnie 
Curtius uskarżał się w swojej  mo- 
wie, że woj. Grażyński jakiemuś dy- 
rektorowi wielkich zakładów przemy- 
słowych uzależniał przedłużenie pra- 
wa pobytu w Polsce od wydalenia 
urzędników Niemców i zastąpienia ich 
Polakami. Te wszystkie i inne podo- 
bne rzeczy poruszał w swej mowie, 
Zresztą dość-słab ej p..Curtius, Odpo- 
wiedź min. Zaleskiego stanowiła zu- 
pełnie świetny artykuł polemiczny. 

Niektóre ustępy zarówno finezyjne 
jak błyskotliwe wzbudzały poprostu 
zachwyt. Nie przeszkadzał ich šwiet- 
ności i wrażeniu nawet ten ton tro- 
chę śpiący, którym min. Zaleski odczy 
tuje zawsze swoje przemówienia. Na 
zarzut Curtiusa, że woj. śląski jest 
prezesem organizacji byłych powstań- 
ców, odpowiedział min. Zaleski, że 
przecież nikt nie czyni zarzutu Niem- 
<om z tego, że organizację Stahlhel- 
mu zaszczycą swojem przewodnictwem 
honorowem sam prezydent Republiki 
Niemieckiej. 

Ta ostatnia riposta była bardzo 
dobrą. Curtfus nie miał właściwie co 
na nią odpowiedzieć, więc postąpił 
tak, jak czyni każdy człowiek — gdy 

— to znaczy 0- 
braził się. Zaczął mówić, że Zaleski 
zaatakował osobiście Hindenburga i 
td. — Oczywiście nie miało to żadne- 
go sensu, gdyż m. Zaleski nie miał 
ani merytorycznego, ani faktycznego 
powodu do atakowania osoby, tak po- 
wszęchnie szanowanej, jak marszałek 
Hindenburg. 

Min. Curtius zabierając głos po raz 
drugi mówił lepiej, niż poraz pierw- 
SZy, a znów min. Zaleski w swej dru- 
giej replice nie znalazł już miejsca 
dla tych świetnych akcentów polemicz 
nych, które cechowały jego przemó- 
wienie pierwsze. Ale i druga mowa 
Zaleskiego powszechnie podobała się 
cudzoziemcom. Chodzi o to, że było to 
przemówienie bardzo krótkie, a publi- 
Czność zmęczona była bardzo już tą 
hieznośnie długą debatą o jakichś zaj- 
*elach wyborczych w nikomu niezna- 
Aych miasteczkach górnośląskich. Już 
to sama debata na temat, kto pierwiej 
dał komu po gębie podczas wiecu w 
„Mikołajkach, czy p. Szulc p. Majero- 
Wi, czy p. Majer p. Szulcowi, sama 
Przez się nie podnosi międzynarodo- 
= autorytetu ani Niemiec, ani Pol- 
ski, 

Połączenie pocztowe pomiędzy Ge- 
iewą a Wilnem jest tak utrudnione, że 
szytelnicy „Słowa” będą znali zapew- 
dE już tekst raportu w sprawie górno- 
śląskiej w chwili, gdy ten artykuł bę- 
dzie drukowany. Tekst raportu ukła- 
dany będzie juiro w piątek 23 stycz- 
"la, a odczytany zostanie prawdo- 

w sobotę 24 stycznia, 

    

  

GENEWY 
Referente jest Japończyk p. Sato. 

Oczywiście Polska naserjo nie mo- 

że przegrać żadnej sprawy mniejszo - 

ściowej w Genewie. Mocarstwa utrzy- 

mują wigor traktatów, narzucających 

nam śmieszną kontrolę Ligi Narodów 

nad naszemi mniejszościami. Jest to 
jedna z przeszkód nie pozwalających 

Polsce czuć się pomiędzy mocarstwa- 

mi jako równy z równymi. Natomiast 
jakaś poważna przegrana Polski na tle 
którejś ze spraw mniejszościowych 
wywołałaby odrazu taki pęd do uniwer 

salizacji systemu zinternacjonalizowa- 

nia opieki nad mniejszościami ze stro- 

ny wszystkich Hindusów i Alzatczyków 

Katalończyków i Syryjczyków, Niem- 

ców włoskich i Bóg wie jeszcze kogo, 

że mocarstwa w interesie własnej peł- 

ni praw suwerennych nie mogą do 

przegranej Polski na tym terenie do- 

puścić. 

W danej chwili sprawa się kompli 

kuje przez to, że zbyt wyraźna prze- 

grana Curtiusa (a tak trudno jest mu 

nie przegrać, wobec nastrojów rozbu- 

ianych prasy niemieckiej) przesądza: 

jego dymisję. Francji zaś i Anglji cho 
dzi o utrzymanie Curtiusa przy władzy. 

Należy jednak na końcu tego listu 

o górnośląskich Mikołajkach dodać, że 
właśnie teraz w Genewie dzieją się 

rzeczy o wiele dla Polski ważniejsze 

niż wszystkie zajścia górnośląskie, ich 

przegrane i wygrane razem wzięte. Są 

to narady w sprawie Paneuropy i na- 

rady w sprawie rozbrojenia. Tu napra- 

wdę rzeźbi się, kuje się w metału twar 

dym przyszłość historyczna Polski. Nie 

można zamało podkreślać, że te kwe- 

stje mają dla Polski zupełnie zasadni- 

cze znaczenie. Cat. 

  

DUKSZTY — Baiet Koiejowy. 

HORODZIE] — Dworzec kolejowy — 

KLECK — Sklep „Jednošė“. 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Msiegarnia T-wa „Ruch“. 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jažwinskiego. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”. - 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
FIŃSK — Księgarni: Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 —- N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczėwska 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch”. NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
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JPODZIEWANA ODPOWIEDŹ RZĄDOWA SPRA BRZECIA 
Sprawa pacyfikacji M ałopolski 

POSIEDZENIE SEJMU TRWA DO RANA 
WARSZAWA, 26-1 (tel. wł. „Słowa*). — O godz. 11.30 marsz. Świ- 

talski ogłosił jednokwadransową przerwę. Istotnie, dzisiejsze posiedzenie 
Sejmu trwało od godz. 5 po poł. i to w ciągłem naprężeniu. 

Na wysoki poziom wzniosła się dyskusja w sprawie ukraińskiej. Pos. 
Zdzisław Stroński okazał się doskonałym mówcą generalnym. I on, i później 
świetnie, spokojnie, poważnie mówiący min. Składkowski wykazali, że akcja 
pacyfikacyjna w Galicji Wschodniej była koniecznością, wywołaną akcją 
sabotażową i setkami podpaleń. Min. Składkowski zapowiedział, że wszel- 
kie wykroczenia, których czy policja, czy wojsko dopuściły się . podczas 
akcji pacyfikacyjnej, a zwłaszcza obraza uczuć narodowych ukraińskich, 
będą ścigane i surowo karane. 

Ukraińcy mówili ze zrozumiałą namiętnością. Socjalista Dubois wy- 
stąpił, jako podżegacz Ukraińców przeciw rządowi polskiemu. Mówił da- 
leko zajadlej, niż ukraińcy. Wyjątkowo obrzydliwe stanowisko zajęli ende- 
cy. Jeżeli były jakieś odruchy organów: wojskowych, czy policyjnych, skie- 
sowane przeciwko uczuciu narodowemiu ukraińskiemu, to niewątpliwie jest 
to wina endeków, tej propagandy, którą prowadzą i tych przekonań, które 
wszczepiają. Tymczasem endecy zajęli stanowisko zbliżone do opozycji 
i Ukraińców, wstrzymując się od głosowania. 

Głosami B.B. przeciw mwiejszościom lewicy i Chadecji przy wstrzy- 
mujących się endekach, wnioski ukraińskie zostały odrzucone. 

O północy zaczyna się dalsze posiedzenie. Oczekiwane jest przemówie- 
nie premjera Sławka w sprawie brzeskiej, które położy kres histerji brze- 
skiej. Wszyscy członkuwie klubu B.B. są obecni, prócz kilku, którzy nieobec 
ność swą wytłumaczyli telegraficznie. 

SPODZIEWANE OŠWIADCZNIE PREMJERA SŁAWKA 
WARSZAWA, (tel. wtasny „Siowa“) 27 Stycznia godzina 2, 

m. 40 rano. Dotychczas trwa dyskusja w sprawie brzeskiej. Prze- 
mawiali posłowie Stroński i Niedziałkowski. Przemówienia ich 
nic nowego do sprawy nie wniosły, a były raczej powtórzeniem 
znanych już wynurzeń na prawniczej komisji sejmowej. 

Obecnie przemawia poseł Zahajkiewicz, ukrainiec, poczem 
przemawiać będą posłowie z grupy włościańskiej. Następne prze- 
mówienie posła Jana Piłsudskiego, które trwać ma dokładnie 20 
minut. — Dopiero po tem przemówieniu zabierze głos premjer 
Sławek i wygłosi deklarację, w której, o ile mi wiadomo, przyj- 
mie na siebie odpowiedzialność za Brześć i oświadczy, że ma 
nadzieję, iż nie będzie poraz drugi kongresu w Krakowie i przy- 
gotowań antypaństwowych, więc i drugi Brześć potrzebny nie będzie 

Po premjerze pos. Półjan przeczyta krótką dekiarację i na- 
stąpi przerwanie dyskusji, która prawdopodobnie trwać będzie 
do godz. 5 rano. Na dalszej liście mówców znajdują się 
pos. Różek (komunista) Madejczyk (Piast) i inni. 

  

(DRZOCENIE NNTERPELACJI GRZZYNIEJ w ЗЕНДОЕ 
Na wczorajszem posiedzeniu Se- 

nat przystąpił do sprawozdania komi- 
aj price o wniosku Klubu Naro- 

ego w sprawie uwięzionych by- 
łych posłów |; postępowania wobec 
nich w twierdzy w Brześciu. Sprawo- 
zdawca sen. Poczętowski (B.B.) pod- 
kreśla _ bezpodstawność wywodów 
prawnych, zawartych w pierwszych 
trzech punktach wniosku Klubu Naro- 
dowego, zaś co do czwartego punktu 
to Senat nie może przeprowadzić do- 
chodzenia dla ustalenia stanu faktycz- 
nego, proponuje więc Senatowi w imie 
niu komisji odrzucenie wniosku Klu- 
bu Narodowego, jako nieuzasadnione- 
go i niedopuszczalnego. W. dyskusji 
sen Godlewski (KI. Nar.) w dłuższych 
wywodach broni stanowiska, zajętego 
przez klub we wniosku i występuje 
przeciwko temu, aby osoby cywilne, 
pociągniętedo odpowiedzialności kar- 
nej przez władze cywilne, umieszcza- 

Proces 0 przygotowa- 
nie zamachu na Marsz. 

Piłsudskiego 
We czwartek, dnia 29 b. m. w 

warszawskim Sądzie Okręgowym roz- 
pocznie się rozprawa karna przeciwko 
5-ciu członkom milicji partyjnej P.P.S. 
C.K.W. oskarżonym o udział w zrze- 
szeniu przestępnem i O przygotowania 
do zamachu na życie Marsz. Piłsud- 
skiego. Nazwiska oskarżonych brzmią: 
Piotr Jagodziński, b. poseł Józef Dzię- 
gielewski, Dominik Trochimowicz. 

Na rozprawę wezwani są w cha- 
rakterze świadków p.p.: Witold Pó- 
rzycki, Kazimierz Burawski (wywia- 
dowca służby śledczej), Ewaryst 
Chrościński, podkomisarz Tadeusz 
Banko, Ryszard Źróbik, Tomasz Wa- 
wer (wywiadowca służby śledczej), 
Bogusław Pawłowski (właściciel skła 
du broni), Jan Bogusławski, naczelnik 
Henryk Kawecki, minister Józef Beck, 
minister gen. dr. Felicjan Sławoj- 
Składkowski, por. Emil Vacqueret, ]ó- 
zet jędrzejowski, minister Tadeusz 
Schaetzel.. Józefa Gorgojewska i w 
charakterze biegłego, rusznikarz An- 
toni Mackiewicz. 

Streszczenie aktu oskarżenia za- 
mieściliśmy w ubiegłym tygodniu. 

WARSZAWA. PAT. — Plenarne 
posiedzenie Sejmu. — Izba przystąpi- 
ła de sprawozdania komisji prawni- 
czej o projekcie ustawy,  uchyłającej 
przepisy wyjątkowe, związane z po- 
chodzeniem, narodowością, językiem, 
rasą, lub religią obywateli Rzeczypo- 
spolitej. Sprawozdawca pos. Jeszke 
4B. B.) podkreśla, że chodzi tu o ma- 
terję, którą regulują już niektóre prze- 
pisy konstytucji. Sąd Najwyższy uwa- 
żał, że sam fakt niepodległości prze- 
kreślił już wszystkie ograniczenia, 
wynikające z przepisów państw zabor 
czych. , a jednak, wobec wątpliwości 
podniesionych przez Najwyższy Try- 
bunał Administracyjny, że konstytucja 
zapowiada dopiero zniesienie tych 
ograniczeń, okazała sie potrzeba wy- 
dania tej ustawy. Ustawa znosi ogra- 
niczenia, dotyczące nietylko jednej ra- 
sy lub wyznania, lecz stosuje się do 
wszystkich. Po dyskusji Izba przyjęła 
projekt ustawy w drugiem i trzeciem 
czytaniu. 

Z kolei przystąpiono do sprawo- 
zdania komisji administracyjnej o 
wniosku Klubu Ukraińskiego w spra- 
wie t. zw. pacyfikacji. Sprawozdawca 
pos. Zdzisław Stroński (B.B.) uważa, 
iż wniosek posłów ukraińskich, któ- 
ry mówi tylko o skutkach, a pomija 
milczeniem przyczyny, które skłoni- 
ły rząd do wydania zarządzeń ochron- 
nych, jest aktem o charakterze wyłącz 
nie politycznej demonstracji. Referent 
w zakończeniu obszernego referatu, w 
którym przedstawił stosunki polsko- 
ukraińskie i akcję rządu, - mają- 
cą na celu uspokojenie umysłów ludno 
ści wzburzonej sabotażem, wnosi o 
odrzucenie wniosku ukraińskiego, a 
przyjęcie natomiast wniosku komisji, 
którz brzmi: „Sejm uznaje za uzasad- 
nione i konieczne zarządzenia władz 
państwowych na terenie trzech woje- 
wództw: Iwowskiego, stanisławow- 
skiego i tarnopolskiego, wydane dla 
zapewnienia całej ludności, zamieszku 
jącej te województwa, ochrony przed 
aktami teroru, niszczeniem przeważnej 

szew, 

        

Proces 0 zniesławienie 
sędziego Demanta 

„ROBOTNIK* PRZED SĄDEM 

W dniu wczorajszym rozpoczął 5% w 
warszawskim Sądzie Okręgowym proces 0 
zniesławienie sędziego  Demanta. Źródłem 
sprawy jest artykuł, „Robotnika* p. t. „kli- 
storja p. Demanta“, w którym  zarzueano 
sędziemu Demantowi, iż w r. 1918 był ь 
zastępcą komisarza sowieckiego a powrot 
jego do Polski finansował znany przywód- 
ca Komunistycznej Partji Polski, Leszczyti- 
ski. Sędzia Demant dotknięty tem, złożył 
„skargę, w. której twierdzi, iż artykuł „Ro- 
botnika" w całej rozciągłości jest kłamliwy | 
i ma na celu skompromitowanie jego w 
związku z prowadzonem przez niego śledz- 
twen: w sprawie b. posłów „Centrołewu”. 

W świetle dochodzenia prokuratorskiego 
sprawa przedstawia się następująco: Z ży- 
ciorysu, który przytoczył sędzia  Demant 
wynika, że w r. 1910 D. wyjechał na studja 
do Kazania, że w życiu akademickiem brał 
żywy udział, piastując początkowo godność 
skarbnika Związku Polaków Studentów w 
Kazaniu, później zaś bibljotekarza. | 

W roku 1914 brał udział w sprawach 
związanych z opieką nad uchodźcami. W 
roku 1916 został powołany do szeregów 
armji rosyjskiej, odkomenderowano go do 
szkoły oficerskiej, którą ukończył w marcu 
1917 r. 

Rewolucję Kiereńskiego odbył na stano- 
wisku referenta kancelarji osobistej główno- 
dowodzącego kazanskim okręgiem wojen- 
nym. 

Po przewrocie bolszewickim nie wstąpił — 
do armji czerwonej, ani na żadne stanowi- 
sko do bolszewików. 

Przez pewien czas służył w komisji opie | 
ki nad zabytkami 
ewakuowanych w okresie wojny z 
do Rosji. Komisja ta w SA czasie była 
opanowana przez żywioły P.P.S. z inżynie- 

i majątkiem Polaków, 
Polski | 

rem Łutowiczem na czele. Komisja ta byla | 
zajęta opisywaniem i pakowaniem aktów, 
odnoszących się de sądu okręgowego w 
Piotrkowie i aktów odnoszących się do kil- 
ku przedsiębiorstw prywatnych z 
między in. fabryki „Kona”. 

Robota ta nie miała nic 
komunistami. W komisji tej pracował mie- 
dzy innymi Rutkowski. 

olski, a 

wspóliego z 

    

ziałalność komisji została zawieszona z 
uwagi na to, iż komuniści nie mieli do jej 
kierowników zaufania, tak, iż na miejsce 
Łutowicza, komuniści mianowali kierowni- | 
kiem tej komisji komunistę |Pzyisocze a 
zaś NE zastępcą był Basiński. Ё 

ienawiść bolszewików do  Demanija 
wzrosła dzieki temu, iž w r. 1918 Luto: 
łącznie z Demantem dokonał rozłamu 
partji P.P.S.. powodując wykreślenie ży 
łów komunizujących z szeregu P.P.S. : 

Wykreślenie to spowodowało wzrost 
nienawiści przeciwko niemu do tego stop- 
nia, iż komuniści polscy wydali zarówno 
na niego, jar i na Łutowicza wyrok šmier- 
ci, tak, iż przez szereg dni musieli się ukry- 
wać przed zaaresztowaniem. = 

Łutowicz został nawet przez _ bolszewi- 
ków aresztowany, ale egzekucji uniknął 
dzięki temu, iż А został zajęty przez | 
Czecnosłowaków. EG 

ъ 

  

    

   
    

    

    

Po zajęciu Kazania przez Czechoslowa- | 

no w więzieniach wojskowych. Mó- 
wiąc 0 postępowaniu z więźniami, 
twierdzi, że strony mają prawo wno- 
szenia zażaleń, ale nie mają obowiąz- 
ku i mogą z prawa nie korzystać. Na- 
tomiast prokurator miał obowiązek 
wystąpić. W zakończeniu przemówie- 
nia oświadcza, że w interesie Polski 
leży przeprowadzenie śledztwa i uka- 
ranie winnych. 

Sen. Kopciūski (PPS) dopatruje 
się w postępowaniu władz w stosunku 
do sprawy brzeskiej nuty nieszczero- 
ści. oraz usiłowania, aby tę sprawę 
zdjąć z terenu moralnego i przesunąć 
na platformę polityczną.Sen. Marchlew 
ski (KI. Chł.) zwraca uwagę na wra- 
żenie, jakie zrobiło wśród społeczeń- 
stwa postępowanie w stosunku do 
więźniów brzeskich, Sen. Kobyliński 
(Ch. D.) oświadcza, że klub jego 
głosować będzie za wnioskiem Klubu 
Narodowego. Sen. Seyda (Ki. Nar.), 
nawiązując de oświadczenia referen-_ 
ta, który oparł swą konstrukcję na 
zarzucie, że wniosek Klubu Narodo- 
wego przesądza winę i dlatego wkra- 
cza w kompetercje władz sądowych, 
podkreśla, że Kl. Narodowemu chodzi 
tylko o danie impulsu do wytoczenia 

sprawy. Tymczasem pewnym czynni- 
kom zależy na tem, aby 'tego się trzy- 
mać. 

Po krótkiem przemówieniu sen. Po 
pławskiego zabrał głos sen. Roman 
(BB) zastrzegając się na wstępie prze 
ciwko pomawianiu Bezpartyjnego Blo 
ku o chowanie się za formułki prawni- 
cze. Najprostszą drogę wskazuje, zda- 
niem mówcy ustawa, aby poszkodo- 
wani zwracali się do niezawisłych są- 
dów Rzeczypospolitej. 

Ostatni zabrał głos sprawozdawca 
Poczętkowski, który mówiąc o uwię- 
zieniu byłych posłów, podkreśla, że 
oskarżeni oni zostali z artykułów po- 
ważnych, że rząd zdawał sobie spra- 
wę z wagi tego posunięcia i z pew- 
nością miał powody i dowody, a ob- 
jektywny sąd dowody potwierdzi. 

Na wniosek sen. Głąbińskiego od- 
byłosię głosowanie imienne. Głosowa- 
ło 99 senatorów. Za wnioskiem komi- 
sji, to jest przeciwko wnioskowi Kiu- 
bu Narodowego oświadczyło się 68, 
przeciwko 29. Dwie kartki oddano bia 
łe. Na tem obrady zakończono. Na- 
stępne posiedzenie 3 lutego o godz. 4 
po południu. 

Rządy komunistów w Mińsku 
MOSKWA. PAT. — W Mińsku zakończyły się obrady centralnego komitetu bia- 

toruskiej partji komunistycznej. O ile sądzić można ze szczupłych wiadomości, jakie 
się przedostały nazewnątrz, obrady toczyły się w mocio naprężonej atmosierze. Kil- 
ku członków miało podobno wystąpić z ostrą krytyką rządowego planu gospodarczego, 
domagając się zwolnienia tempa rozbudowy wielkiego przemysłu i zaprzestania tor- 
sownej socjalizacji wsi. Niewiadomo, czy w Konsekwencji tych właśnie wystąpień, 
czy z innych powodów, centralny komitet usunął ze swego grona trzech członków: 
Sienkiewicza, Sławińskiego i Samojłowa, powołując na ich miejsce Kowalczuka, Czer: 
nuszewicza, Goruniewicza i Polakowa. Plenum centralnego Komitetu uchwaliło poza- 
tem ostrzeżenie, że na przyszłość wszelkie rozriowy o nierealności planów rządowych, 
oraz wzmaganie się ograniczenia tych planów traktow. będą jako przejaw prawicowego 
oportunizmu i pociągnie za sobą odpowiednie skutki. 

Represje wobec obrońców robotników SSSR 
„ MOSKWA, PAT. W rejonie Piatichatkińskim na Ukrainie usunięty został ze sta- 

nowiska redaktora miejscowej gazety komunista Gontarenko. Powodem usunięcia Gon- 
tarenki był fakt, że w odczycie, wygłoszonym na zebraniu członków komórki partyj- 
nej dowodzii, iż w krajach kapitalistycznych robotnicy i chłopi żyją o wiele lepiej, 
niż w Związku Sowieckini. Gontarenko ma być również usunięty z i komuni- 
stycznej. W Połtawie usunięty został z partji członek miejscowego instytutu hodowla, 
nego Bożor, którytwierdził, że w przedsiębiorstwach sowieckich odbywa się eksploata 
cja robotników. 

  

części mienia osobistego i częściowo 
państwowego i zagrażaniem życiu 
ludności, a nie widzi potrzeby wyło- 
nienia specjalnej komisji sejmowej 
dla zbadania tych spraw, ponieważ 
sprawa została w dostateczny sposób 
wyjaśniona przez oświadczenie rządu 
i prace komisji administracyjnej". 

W dyskusji na plenum Sejmu prze- 
mawiał p. minister spraw wewnętrz- 
nych. Minister stwierdza w imieniu 
rządu, że cała pacyfikacja miała swo- 
je przyczyny, swój przebieg i swoje 
skutki. Przyczyną jej był przeszło dwu 
miesięczny sabotaż. — Stwierdzam, 
— oświadcza minister, — że zarządze 
nia rządu dążyły do tego, żeby zapo- 
mocą rzucenia oddziałów policji, a po 
części i wojska ściągnąć teror z lud- 
ności, która nie śmiała donieść wła- 
dzom o jakiejkolwiek akcji sabotażo- 
wej, dlatego, że teroryści byłi tak 
mocni, że przeż kilka tygodni oni rzą- 
dzili, a nie rząd. Ci teroryści byli moc 
ni i zasobni w pieniądze zagraniczne 
i trzeba było mocnych środków.Stwier 
dzam kategorycznie, że rząd stoi na 
stanowisku równości wszystkich oby- 
wateli bez różnicy wyznań i narodo- 
wości. Stojąc na zasadzie równości, 
również stoimy na zasadzie równej 
odpowiedzialności. Dłatego, że robili 
to Ukraińcy, to jesezcze nie powód, 
żeby to można było puścić płazem. 
Gdyby to robili Polacy, rząd użyłby 
takich samych środków materjalnych. 

PRZYJĘCIE WSZYSTKICH WNIO- 
SKÓW KOMISJI WIĘKSZOŚCIĄ 

POSŁÓW _ B.B. 

Po przemówieniu pos. Rymara (Kl. 
Nar.), oraz pos. Strońskiego, Izba w 
głosowaniu przyjęła wniosek komisji 
większością głosów. Następnie przy- 
stąpiono do sprawozdania komisji re- 
gulaminowej o wnioskach o zawiesze- 
nie postępowania sądowego, względ-. 
nie uwolnienie z więzienia posłów: 
Ciołkosza, Dobrocha, Dubois, Moch- 
nieja, Sawickiego, Smoły, oraz Wrony, 
tudzież wniosku Klubu Ukraińskiego 
o zawieszenie postępowania karno- 
sądowego przeciwko posłom Kohano- 
wi, Lewickiemu *i Makaruszce. Spra- 
wozdawca pos. Ekiert (B.B.) po zre- 
zreferowaniu wszystkich spraw przed- 
łożył imieniem większości komisji na- 
stępujący wniosek: „Sejm odrzuca 
wniosek zawieszenia postępowania są 
dowego i uwolnienia z więzienia wy- 

ków, Demant dostał się do sacz „skąd 
przez front bolezewicki jesienią 19 Ś r. po- 
wrócił. do ktaju. 
Ministerjum Sprawiedliwości, któ! 
nym czasie mianowało go zastępcą sędałe- 
go śledczego w fdiałymstoku. KĘ 

W r. 1 tym zgłosił się jako ochotnik 

Leg. służył do wiosny 1921. Po powr: 
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Tu zgłosił się do służby KE 

re po pew-- 

do wojska polskiego, w którem w 4tym. s 

z wojska wstąpił do służby w sądownietwie A 
w którem pozostaje do dzisiejszego dnia. | 

Dane powyższe potwierdzają świadko- 
RS A ia śośiieć stykał się = 

osji: z Inošcią ie Denis 1 
Rutkowski, dr. Krikowskaj aš. Grott, 
Kulesza i radca M. S. W. 

Pa oskarżonego na i 
nie zarzutów powołują się na adw. 
Konica, mającego stwierdzić, jakoby 
Demant był w „dobrych* stosunki @ 
Leszczyńskim. Dwaj inni świadkowie podse- 
K z PENN + prokurator Są- 

и lacyjnego p. icki mają potwier- 
dzić, że atramai IM < 

  

Jana 

o tem, že sędzia Demant byl w 
stosunkach z Leszczyńskim y zajmow 
administracji sowieci 
Trzecim świadkiem ` 
członek połskiej komisji likwidacyjnej, 
ry ma stwierdzić jakie stanowisko 
wał sędzia Demant. 

WYROK 

Po przerwie, po przemówieniu prokura- 
tora, który domagał się kary jednego roku 
więzienia dła oska:żonego, oraz przemówie- 
niach obrońców adwokata Śmiarowskiego 
Wenkla, sąd udał się na naradę, po której 
9 godz: 21-15 ogłosił wyrok, na mocy któ- 
rego oskarżony redaktor odpowiedzialny 
„Robotnika* Ostoja-Stefanowski został ska- 
zany na podstawie art. 533 K.K. na 6 mie 
sięcy więzienia, 520 zł. grzywny, oraz opła- 
tę kosztów sądowych.. Obrona zgłosiła” ape 
lację. 

ch 
w 

zajmo-- 

mienionych posłów w sprawach prze: 
ciw nim wdrożonych przed uzyska: 
niem przez nich mandatów  posel- | 
skich“. Po dyskusji i powtórnem prze- 
mówieniu referenta przyjęto wszystki 
wnioski komisji, zmierzające do odrz 
cenia wniosku o zawieszenie postępo- — 
wania i zwolnienia wszystkich wymie- - 
nionych posłów, poczem  przewodni- 
czący zarządził przerwę A 

Po. północy posiedzenie Sejm 
trwa. — Dowiadujemy się, w ostat- 
niej chwilli, że obrady Sejmu pr 
ciągnęły się do rana. Wobec spėžn 
nej pory nie jesteśmy w stanie 
sprawozdania. : 

  

   

  

  

  

Kowalczewski. — 

rmacje od p. Konica, A 

iej „jakieś stanowisko. | 
obrony jest p. Pużak, 

któ- | 
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ECHA KRAJOWE 
  

PRZEŹ MAŁĄ SZYBKĘ 
W dzisiejszej szybce wypada mi 

imówić o „tutejszości*, gdyż pojęcie 
„tułejszości' dotychczas nie zostało 
dostatecznie wyjaśnione i sprecyzowa- 
ne. Nietyłko każdy z przyjeżdżających 
tflomaczy na swój sposób, ale wielu 
nawet aborygenów naszego kraju nie 
zdaje sobie sprawy na czem ta „tu- 
iejszość” polega. Dla wyjaśnienia nie 
będę uciekał się do filozoficznych wy 
wodów, lecz wspomnieniami własnego 
życia, wskażę jak idea polska w na- 
szym kraju, splatając się w codzien- 
nem życiu z ludem białoruskim, two- 
rzyła harmonijną „tutejszą* całość. 

Urodziłem się w 1853 roku w pow. 
Borysowskim, w starem  rodzinnem 
gnieżdzie mojej matki, która zmarła 
przy przyjściu mojem na świat. Karm 
cielką, a potem piastunką moją była 
miejscowa białorusinka poddana nasza 
Małanka. Wychowaniem zajęła się naj 
starsza siostra matki, a ciotka moja 
Syruciówna, starościanka Czuchłowska 
stara panna, licząca wówczas 52 łata. 
O ile pamięć sięga w moje lata dziecin 
nie, stale obok siebie widzę opiekuń- 
cze skrzydło zacnej Małanki i drogiej 
ciotki. Smętne i rzewne słowa koły- 
sanki mojej piastunki z dziecinnego po 
koju: 

„Ia kaczana kinu rynu 
Kaczan mianie u piarynu. 
Ja kaczana u kaduszku 
Kaczan mianie u paduszku“. 

lączą się w macierzyńskim splocie z 
pieśnią spiewaną mi przez ciotkę w 
wielkiej bawialri: 

„Leci liście z drzewa, co porosło 
wolne... 

Na mogile śpiewa jakieś ptaszę 
polne". 

„1520й baj po ścianie u czarwonym ka- 
itanie“, lub bajka +niebylica, — „Moj 
bačka nie radziusia, a ja żaniusia” 
-— Małanni, spiata się w mojej za- 
mierzchłej pamięci z opowiadaniami 
ciotki Syruciówny o królach polskich, 
księdzu . Marku i konfederacji  Bar- 
skiej. Jak wielkiem poszanowaniem 
cieszyła się Małanka w naszej rodzi- 
nie swiadczy fakt, że już będąc doro- 
słym mężczyzną, a potem żonatym, 
zawsze całowałem  Małankę w rękę, 
Gna zaś mówiła mi ty, będąc przez ca- 
ie swe życie najbliższą  powiernicą 
naszych spraw iamilijnych i majątko- 
wych. Rozmawialiśmy zawsze po 
„chłopsku*, chociaż Małanka we dwo 
rze nauczyła się mówić po „pansku“. 

Ojciec mój, emigrant 31 roku, w 
powstaniu listopadowem utracił swój 
snajątek w Kowieńszczyźnie. Mało prze 
oywając w domu, stale w sprawach 

ywatelskich przesiadywał w powie- 
e lub gubernji, będąc delegowany 
o komitetu gubernjalnego w sprawach 

uwłaszczenia włościan. Sprawy wło- 
ściańskie zbliżyły go z Emilem Oskier 
xą, wybitnym obywatelem z pow. Rze 
czyckiego, też delegatem komitetu gu- 
Bernjalnego. Pozostały mi w pamięci 
święta Wielkanocne z 1860 roku, w 
czasie których przez czas dłuższy w 
domu naszym przebywał Oskierka. To 
czyły się wtedy ożywione dysputy o 
konieczności nadania ziemi  włościa- 
nom przy uwolnieniu, gdyż byli zwo- 
lennicy uwolnienia bez ziemi. Ojciec 
mój, Oskierka i ciotka Syruciówna by- 
li za ziemią, zaś dawny paroch unic- 
ki, ojciec Michał, jak go nazywali, a 
"wówczas przepisany na prawostawje 
pop z cerkwi, znajdującej się w obrę- 
bie dworu, i świeżo przybyły do nas, 
mój guwerner p. Melchior, stary ka- 
waler, wojskowy emigrant 31 roku -— 

„byli za oczynszowaniein. 
Ja już wtedy potrochu emancypo- 

wałem się z pod wpływów Małanki, 
nawiązując bliższe stosunki z Hrysz- 
ką służącym, zawołanym myśliwym i 
posiadaczem strzelby. Hryszko mówił 

po „chlopsku“ i swojemi opowiadania 
mi myśliwskiemi zaczynał — КопКиго- 
wać z bajkami Małanki. Byłem dum- 
my, gdy mię ryszko zaczął brać ze 
sobą na wyprawy przy  żastawianiu 
pułapek na tchórze, które w zastrasza- 
jący sposób poczęły niszczyć gołębie 
na strychu. Pan Melchior był zwo- 
lennikiem niekrępowania samodzielno- 
ści mojej, to też poza lekcjami, które 
nosiły więcej charakter pogadanki 
i trwały od 8 — 12-ej — cały czas 
miałem wółny. Od siedmiu lat zaczą- 
iem jeździć konno i codzień z rana od 
1 — 8-ej odbywałem harce na dzie- 
dzińcu. Hartował mię p. Melchior po 
wojskowemu: zimą i latem latałem po 
podwórku bez czapki, bez chustki na 
szyi. Codziennie biłem się w pałcaty z 
Pietrukiem, synem  Hryszki, moim 
szczerym i oddanym przyjacie- 
žem, z którym po wspólnie otrzymanej 
od ciotki chłoście, zawarliśmy przy- 
jaźń na śmierć i życie. 

W długie zimowe wieczory stałym 
naszym gościem był ojciec Michał, któ 
ry przychodził na pogawędkę lub kar- 
ty z ciotką i p. Melchiorem. Pan Mel- 
chior opowiadał o zdarzeniach swoich 
z wyprawy gen. Chłapowskiego na Li- 
twę, będąc zawsze z wielką atencją 
dla ojca mego, w którego oddziale słu 
żył. Stąd postać mego ojca, którego 
rzadko widywałem i który mało po- 
święcał mi czasu, na całe życie po- 
została otoczoną w pamięci mojej 
aureolą żołnierza. Opowiadaniom woj- 
skowym p. Meichiora  przysłuchiwa- 
łem się razem z Pietrukiem, którego 
zawsze na tę chwilę do pokoju jadal- 
nego sprowadzałem. Potem zdarzenia 
wojenne p. Melchiora z powstania li- 
stopadowego były tematem naszych 
dziecinnych zabaw, do których za 
poradą Piefruka wciągnęliśmy jego 
siostrę Aksinkę, która była Emilją Pla- 
ter, gdy ja p. Melchiorem, a Pietruk 
gen. Chłapowskim. : 

Nieraz rozmowa starszych zwracała 
się do stosunków panujących zagrani 
cą. Ciotka Syruciówna opowiadała o 
Paryżu, gdzie przebywając blisko 
przez dwa lata z matką swoją, a moją 
babką siarościną Czuchłowską, w sa- 
lonach pani Rócamier zetknęła się z 
wybitnemi w one czasy postaciami na 
polu literacko - filozoficznem i polity- 
cznem. Coprawda sprawy te wówczas 
mniej minie interesowałv i zaledwie 
później w starszym wieku dały mi mo 
żność zorjentowania się, skąd pocho- 
dziły wpływy, które urobiły charakter 
ciotki Syruciówny. 

Na całe życie pozostał mi w pamię 
ci dzień, w którym mnie zawieziono 
do cerkwi, gdzie z ambony jeszcze 
wówczas nierozbranej, ojciec Michał 
odczytał licznie zebranemu ludowi u- 
kaz cesarza Alcksandra Il o uwłaszcze 
niu włościan. Ojciec mój i p. Melchior 
pomimo marcowego chłodu, stali we 
irakach, a ciotka Syruciówna w tu- 
rakowej najparadniejszej mantyli. Po 
skończonym ceremoniale, ojciec mój 
wygłosił orację do ludu po „chlopšku“ 
— a potem wobec wszystkich ucało- 
wał ojca Michała. 

Tegoż dnia łos zadecydował o mo- 
ie jstrzelecko - myśliwskiej przyszłoś- 
jej strzelecka - myśliwskiej przyszłoś 
kuchennego ganku parę srok, uwija- 
iących się koło kurnika, przytykające- 
go do lodowni, a znajdującej się o kil 
ka sążni od ganku. Chdąc zrobić nie 
spodziankę Hryszce, który oddawna 
czatował na te szkodnice, pobbiegłem 
do alkowy koło kredensu, gdzie nad 
łóżkiem wisiała strzelba  Hryszki i 
chwyciwszy ją podkradłem się pod lo 
downię, wymierzyłem, wypaliłem... 
Skutki przeszły wszelkie oczekiwania, 
gdyż sroki poleciały, natomiast lodo- 
wnia kryta słomą po chwili stanęła w 

SŁOWO 

Walki włoskie w pustyni Libijskiej 
RZYM. PAT. — Po 24-dniowych operacjach na przestrzeni 

włoskie wojska koloujalne zakończyły całkowita okapację terytorjum libijskiego. 
800 kilometrów, 

w 
czasie wałk zabitych zostało około 100 partyzantów nieprzyjacielskich., kilkunastu zaś 
wzięto do niewoli. Po stronie włoskiej padło 2 oficerów, 
zostało zabitych, a 16 odniosło rany. 

2 żołnierzy — krajowców 

Areszty anarchistów hiszpańskich 
BARCELONA. PAT. — W siedzibie centrum republikańskiego policja zaskoczy- 

ia, na tajnem zebraniu 25 anarchistów, z których 19 pochodzi z rozmaitych okolic Kata 
łonji. Wszystkich uczestników zebraniaaresztowane. Aresztowano również za zew 
zwołenie na urządzenie ;tego zebrania 8 członków zarządu centrum republikańskiego. 

Powstanie na Kaukazie 
GENEWA. PAT. —Gruzińskie biuro prasowe donosi o wzroście akcji antypań- 

siwowej na północnym Kaukazie. W ostatnich czasach zabito 13 wybitnych działaczy 

sowieckich. W całym kraju szerzy się epidemia tytusu. W samem tylko Rostowie no- 

-sowanych jest dzienne około 150 wypadków tej choroby. W Armenji 5 wybitnych 

komunistów, podejrzanych e sympatje nacjonalistyczne, odwoiano z zajmowanych sta- 
nowisk. 

Alkohol za 100 tys. dolarów 
WALKI Z PRZEMYTEM W AMERYCE 

NOWY-YORK. PAT. — Kanadyjski statek „Josephina”, którego kapitan został 
zabity w czasie ostrzeliwania statku przez statek ochrony wybrzeża, został zatrzymi any 
w tutejszym porcie. Wiózł on ładunek trunków wartości 100 tys. doł. Dwa inne statki 
zostały również zatrzymane, a 15 osób załogi aresztowaano. 

ogniu. Ciotka zaalarmowana pożarem 
przybyła z plebanii, gdzie ojciec Mi- 
chał przyjmował gości. Skończyło się 
na moim sepecie, który po zdjęciu cio- 
tczvnej mantyli i przebraiu się w sza- 
ty codzienne, mocno ucierpiał. Wie- 
czorem iednak zostałem wezwany do 
ojca, który oświadczył, że otrzymam 
strzelbę na własność, a pan Melchior 
będzie mnie uczył sztuki strzelania. I 
rzeczywąście na wiosnę przybyła ' z 
Mińska lekka fuzyjka, i w ten sposób 
iako ośmiołetni chłopiec zostałem ze- 
spolony z naturą naszych borysow- 
skich puszcz i tutejszych ludzi leśnych 

Rok 1863 smutkiem napełnił nasz 
doni. Ojciec mój wraz z p. Melchiorem 
wpadli do niewoi w bitwie nad rzeką 
Łoszą. Aresztowano ciotkę, którą osa- 
dzono w więzieniu 'w - Mińsku. 
Nie pomogły odezwy „da mužykoi 
ziamli polskoj“ z powołaniem się na 
skasowanie „naszej uńjackoj wiery i 
adarwannia nas od prawdziwaho Bo- 
ha“ i wezwaniem do brania się „za 
kosy, kab na wieki rozstaćsia z ma- 
skalom pahanym“. 

Przez całą zimę z 1863 na 64 r. 
pozostawałem sam pod opieką Małan 
ki i starego klucznika Soroki, —- któ- 
rzy się zaopiekowali mną i majątkiem 
z największem rodzicielskiem poświę- 
seniem. W marcu wróciła z więzienia 
ciotka, a we wrześniu razem z nią że- 
gnałem w Borysowie ojca pędzonego 
na katorgę Pan Melchior nie doczekał 
Sądu i umarł w więzieniu w Kownie. 
©Qjca już więcej nie widziałem, gdyż 
zmarł w katordze w 1865 r. Miałem 
wtedy lat 12-cie. Majatek, wskutek te- 
go. że był własnością mojej matki, 0- 
całał od konfiskaty. Interesy i zarząd 
objęła ciotka przyjąwszy do mnie gu- 
wernera, który mnie do 18-tego roku 
uczył w domu, gdyż ciotka moja, bo- 
jąc się, jak djabeł święconej wody, 
wszelkiego farmazoństwa, do miasta 
mnie z pod swojej opieki oddać nie 
chciała. W tym samym mniej więcej 
czasie zabrano od nas zacnego ojca 
Michała, przysyłając na jego miejsce 
nowego popa, który nigdy w domu na- 
szym nie bywał. Jest rzeczą na te cza 
sy bardzo ciekawą, że do pierwszej 
spowiedzi, którą odbyłem w 9 roku 
życia w naszym parafjalnym  košcie- 
le, odległym ox nas'o wiorst 30, przy 
gotował mnie ojciec Michał. Małanka 
zaś i Hryszka chociaż byli prawosła- 
wnymi, pacierze odmawiali po polsku, 
regularnie asystując na wszystkich 
domowych nabożeństwach majowych. 

W nowym guwernerze p. Józefie 
człowieku 55 letnim znalazłem  pra- 
wdziwego pedagoga. Posiadając świa 
dectwo ze szkół w Winnicy „plus 
quam maturitatis“ i studja na uniwer 

sytecie warszawskim, pozatem języki 
irancuski i niemiecki, * * będąc ulubio 
nym uczniem Brodzińskiego, p. Józef 
wnosił do lekcji tyle umiłowania oj- 
czystego języka i historji, że mnie od 
ciętemu od kolegów i świata stwarzał 
atmosferę rzeczywistości polskiej. Za- 
jadły myśliwy, — doskonały przyrod- 
nik, był moim mistrzem i kierownikiem 
w rozrywkach łowieckich, które już 
wówczas całkowicie  opanowywać 
mnie zaczęły. 

Ogromne lasy rządowe, graniczą- 
ce z naszemi, a dalej z lasami Bere- 
zyńskiemi, stanowiły wspaniały teren 
myśliwski na niedźwiedzie, dziki, ło- 
sie, —- jednocześnie i dla współżycia 
z ludem białoruskim i szlachtą  za- 
mieszkującą licznie wśród borów roz- 
siane zašcianki. Jeden z nich Soroki, 
zamieszkały przez licznych Soroków, 
sławnych z bartnictwa i myliwstwa 
na całą okolicę, był szczególnie przez 
nas lubiany i często po tygodniu spę- 
dzaliśmy tam czas na połowaniu w 
domu p. lldefonsa Soroki. Zbierała się 
tam liczna szlachta i tacy, co mając 
w porządku papiery szlacheckie, mia- 
nując siebie „„dworzanami*, mówili po 
polsku, a byli i tacy, co tylko mówili 
po białorusku. Po całodziennem polo- 
waniu i kolacji, na której zjadano nie- 
zliczoną ilość kiełbas — przyrządzo- 
nych z wieprza zakłutego na czas po- 
łowania, w obszernej izbie p. Ildefon- 
sa zaczynały się opowiadania o daw- 
nych czasach, łudziach i zdarzeniach 
myśliwskich. Zjawiał się stary Ignacy 
Kopotka, milczący starzec, który o ile 
tył w humorze, bez świadków, tylko 
mnie i p. Józefowi opowiadał swe 
dzieje z okresu, gdy był zamieniony 
w wiłką. W Sorokach p. Ignacego ra- 
zywano wilkołakiem. 

Do 18-go roku t.j. do chwili wstą 
pienia do szkoły rolniczej w Hory - 
Borkach raz jeden byłem w Mińsku 
i raz w Wilnie. Królestwo i Warszawę 
poznałem mając 45 lat i nigdy noga 
moja na wschód poza granice rozbio- 
tów nie stąpiła. Nigdy też żaden u- 
rzędnik rosyjski jako gość nie przestą- 
pił progu naszego domu. 

W taki sposób tutaj na ziemi Wie! 
kiego Księstwa Litewskiego, bez ża- 
dneį obcej potnocy, we wspólnej pana 
i chłopa pracy na roli i zależności od 
natury, idea polska czerpała plemienną 
noc tutejszą dla przetrwania wražych 
prześladowań. 
„Bo ziamla ni pa ich, a pa mnie, 
Znacz ziamli treba mieć ażny z domu.. 
Bo * jej na czużoj staranie 
Tak nia choczyśsia być jak i nam, 
Dyk taskuje, jak my, jana tam*. 

Strukczaszy. 
  

NOWE WALKI POLITYCZNE W ROSJI 
Równocześnie w tym czasie, kie- 

dy czerwony dyktator Rosji przygoto- 
wuje się do zwołania VI Zjazdu i prze 
miany apardtu sowieckiego w narzę- 
dzie ściśle związane z organami partji 
komunistycznej w kołach opozycji pra 
wicowej, której znaczna część zgru- 
powałą się przy boku byłego radcy 
poselstwa sowieckiego w Paryżu, Bie- 
siedowskiego, wzrasta coraz bardziej 
aktywność skierowana przeciw Stali- 
nowi i obecnemu kursowi partji ko- 
inunistycznej. 

Organ Biesiedowskiego „Borba“ za- 
mieścił proklamację dwu grup opozy- 
cyjnych, prawicowych. które przystą- 
piły do szeregów t.zw. trzeciej emigra- 
cji (t.j. emigracji, która powstała z 
tych pracowników sowieckich, którzy 
odmówili powrotu do Moskwy), co 
świadczy o zamiarze skoncentrowania 
antystallinowskiej akcji grup komuni- 
stycznych. W proklamacji tej powie- 
dziano między innemi, że „trzecia e- 
migracja” rozdzieliła się na dwie gru- 
py, a te na partję pod nazwą „Wo- 
la ludu“ i grupę polityczną „Walka”. 
Wscólnym celem wymienionych jest: 
obalić drogą rewolucji  samowladzt- 
wo. Obie grupy utworzyły sobie plat- 
lormę polityczną, różniącą się w nie- 
których punktach, ale zgodną w dąże 
niach zaprowadzenia w Rosji demokra 
tyzmu. ` 

Ostatnio Komitety  Wykonaweze * 
obu ugrupowań wydały manifest, w 
którym oświadczają: „Chcemy poka- 
zać ludowi pracującemu w Zjednocze- 
niu sowieckiem, że w interesie usku- 
iecznienia ideałów nowej demokracji, 
potrafimy się zjednoczyć, pomimo 
skrajnych różnic poglądów. Wydaw- 
szy manifest, obie partje prawicowej 
opozycji zespoliły się w jeden orga- 
nizm, który z nowemi siłami konty- 
nuować będzie walkę przeciwko nad- 
władcy Kremlu. 

Kampanja więc skierowana  prze- 
ciwko czerwonemu dyktatorowi, pro- 
wadzona jest nie tylko wewnątrz kraju, 
ale i z zewnątrz, a główn y jej trakt 
biegnie z Paryża, gdzie koncentruje 
się obecnie rosyjska emigracja - anty- 
stallinowska. Charakter tej walki jest 
w pierwszym rzędzie propagandowy. 
Organizacja wydaje specialne broszu- 
ry, które różnemi drogami wysyłane 
zostają do ZSSR. Ani Biesiedowski, 
ani jego grupa nie ukrywają swych 
żamiarów, zmierzających do zorga- 
nizowania i uskutecznienia walki re- 
wolucyjnej wprost na terenie Rosji 
sowieckiej. Paryska „Borba* wzywa 
rewolucyjne skrzydło prawicowej opo- 
zycji, by przygotowało się do ofiar. 
Zdaniem Biesiedowskiego, Stallin mu- 
si zostać obalony rewolucyjnym czy- 
nem jednej zdrowej części chorobliwie 
rozkładającej się partji komunistycz- 
nej. 

Metody propagandowe opozycji 
zagranicznej nie różnią się od metod 
komunistycznej propagandy w ZSSR. 
Stylizacja ich haseł, jest kategoryczna 
1 zdecydowana. Pismo „Borba', któ- 
ra ma być przetransportowane do Ro- 
sii, pisze np: ..W Paryżu dostarczają 
nam ryb sowieckich, w formie konserw 
po 20 kopiejek za puszkę. Robotniku, 
— woła odezwa, pod adresem prołe- 
tarjatu sowieckiego — zapewniają cię 
że jesteś gospodarzem we własnem 

Wszystkim, którzy okazali tyle 
wzięli udział w odprowadzeniu na miejsce 
mnie zwłok 

swojem państwie, więc rozkaż Stalli- 
nowi, aby dostarczył ci tych konserw 
po tej samej cenie". 

Cały szereg inych haseł bojowych 
świadczy wymownie, że opozycja ko 
munistyczna zamierza zdecydowanie 
obalić dyktaturę Stallina. Nie ulega 
wątpliwości, że hasła te znajdą podat- 
ny grunt między niezadowolonym lu- 
Jam rosyjskim. 

MŁOCARNIE, KIERATY, 
WIALNIE i SIECZKARNIE 

różnej wielkości i systemów, 
z pierwszorzędnych fabryk, 

poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna 11-a 
ceny niskiė 

Nowe książki 
Srokowski Stanisław. Jeziora i moczary 

Prus Wschodnich. Warszawa. 1930, str. 137 
Wojsk. Inst, Nauk. - Wydawn.. 

Zarówno nauka, jak i oświecony ogół 
Polski z dużą obojętnością odnoszą się do 
Prus Wschodnich, ongiś tak ludnie przez 
Polaków zamieszkałych. Ten stan rzeczy 
wydał już — jak wiadomo — na przestrze- 
ni ostatniego wieku skutki wręcz opłaka- 
ne, przyczyniające się niemało do kurcze- 
nia się żywiołu polskiego w tej krainie. Li- 
teratura nasza, tycząca się tego  przedmio 
tu, ogranicza się do nielicznych prac, dziś 
„już przestarzałych, jak np. studja ojca geo- 
grafji polskiej, Wincentego Pola, i artyku- 
ły zamieszczone w słowniku geograficznym 
A przecież Prusy Wschodnie, jako  przed- 
miot poznania geograficznego, stanowią za- 
gadnienie nadzwyczaj doniosłe i pociągają- 
ce, zwłaszcza zaś hydrografja tego kraju 
której nieznajomość niejednego już wodza 
przyprawiła o klęskę. Z prawdziwem więc 
uznaniem należy powitać wydaną przez 
Wojskowy Instytut Naukowo - Wydawniczy 
pracę p. S. Srokowskiego, poświęconą 
jeziorom i moczarom  wschodnio - prus- 
kim, praca ta bowiem, przełamując obo- 
jętność świata naukowego w tej dziedzinie 
stanowi  pierwszorzędny nabytek polskiej 
wiedzy geograficznej. jest to właściwie w 
literaturze naszej pierwsze dzieło tego ro- 
dzaju, czyniące zadość wymaganiom nau- 
kowyvm. Autor nie zadowolił się wyzyska- 
niem całokształtu dostępnej literatury nauko 
wej, zwłaszcza niemieckiej, lecz poszedł da 
lej: w okresie swego pobytu w Prusach 
Wschodnich, jako konsul generalny w Kró- 
lewcu, przeprowadził samodzielnie nałeżyte 
pracę badawcze na miejscu.  Doniosłość 
gruntownej i źródłowej pracy p. Srokow- 
skiego nie ogranicza się bynajmniej do jej 
znaczenia ściśle naukowego. Jak słusznie 
stwierdza sam autor, w przedmowie, odnio 
Są z niej korzyść „ci wszyscy, którzy zda 
ią sobie sprawę, czem dła Ojczyzny naszej 
jest zawieszona nad Polską, a stanowiąca 
integralną część Rzeszy Niemieckiej, niedo- 
stępna dla nas prowincja wschodnio - pru- 
ska. Poznanie tego rozległego obszaru mo- 
że być bardzo pożyteczne, jak znowu jego 
nieznajomość sprowadzić następstwa wręcz 
fatalne". Należałoby sobie życzyć, aby waż- 
kie te słowa znawcy Prus Wschodnich do- 
tarły gdzie należy i aby książka jego spot 
kała się z takiem przyjęciem, na jakie ze 
względu na jej przedmiot i sposób — орга- 
cowania — zasługuje. Praktyczna wartość 
książki podnosi obszerny słownik nazw geo 
graficznych oraz liczne szkice i mapy. 

  

    

  

CIEKAWY PROCES. 
Tego lata z aeropłanu dążącego z 

Warszawy do Lwowa wyrzucona zo- 
stała przez nieuwagę przez okno pacz 
ka, która spadając ze znacznej wyso- 
kości uderzyła cielaka, kładąc go na 
miejscu. Właściciel cielaka, jak wi- 
dać uparty, dowiedział się, kto aero- 
p'anem przejeżdżał i wystąpił obec- 
nie na drogę sądową o odszkodowa- 
nie za zabite cielę. Będzie to pierw- 
wszy tego rodzaju proces, może nie- 
tylkow Polsce, ale nacałym świecie. 

dowodów współczucia i-serca, oraz 
wiecznego spoczynku drogich 

sf» 

JÓZEFA RYCHTERA 
a w szczególności p. Dyrektorowi Iljiniczowi, współpracowniczkom, współ- 
pracownikom, znajomym i życzliwym — składa serdeczne „Bóg zapłać”! 

ŻONA 

kona się wkrótce, że chociaż nie po- i porządek, za te łaty i za tę cerę, za 

Doktorki domoznawstwa 
Z Oscarem Wildem zdarzył się raz 

taki kazus, że musiał — mając zupeł- 
de pustki w kieszeni — redagować 
przez rok cały Woman's World, pi- 
smoe kobiece, poświęcone modom. 
Starał się wówczas nadrabiać miną 
i poruszał tak niezwykłe tematy, jak: 
maszyny do pisania i stenografja — 
a kobiety; „o służbie domowej“; 
„jak piękna pani zmieniła kucharkę* 
— it.p. Napisał nawet całe studjum 

`о koronkach i haftach przy koszu- 
lach i... jak to się nazywa? — albo 
wiem były to te dawne dobre czasy, 
kiedy nie znano jeszcze żadnych 
kombinacyj. Podobno pisał o tem 
wszystkiemi w sposób fascynujący, 
wywołuje entuzjazm śród swoich 
pięknych -(oczywiście) czytelniczek. 

Mnie wypadło — toutes proportions 
gardćes — zabrać również głos w 
kwestjach kobiecych, na szczęście, 
nie jako rzeczoznawca, lecz tylko jako 
sprawozdawca. 

Trzeba mianowicie opisać Pierw- 
sze Zebranie Zapoznawcze Wileńskie- 
go Oddziału Związku Pań Domu, ze- 
branie zorganizowane przez p. Irenę 
Łubiakowską i p . Janinę Rostkowską. 
Opis więc winien być ścisły i rzeczo- 
wy. Uwagi i dygresje nie są dopu= 
szczalne. Najwyżej można opis rozcie- 
plić lekkiem wzruszeniem i liryzmem. 

Zebranie odbyło się dn. 18 sty- 
cznia w niedzielę o godz. 17 w Związ- 
ku Titeratów z niezawodną punktual- 
nością, albowiem, po pierwsze, było 

_kowska. Naturalnie, że 

transmitowane przez radjo, po dru- 
gie : zademonstrowało piękne poka- 
zy mód; po trzecie, wstęp był dla 
pań bezpłatny, dla panów 50 gr. Wstęp 
„darmowy* nie zawiódł organizato- 
rek. Narzekamy nieraz, że Wilno jest 
trudno poruszyć: należy brać tylko 
przykład ze Związku Pań Domu i ot- 
wierać szeroko bezpłatne podwoje. 
Każda z pań pożatem przyprowadzi 
przynajmniej jednego pana, a co jest 
charakterystyczne — przeważnie woj- 
skowego. Na zebraniu  niedzielnem 

Pań Domu widzieliśmy reprezentowa- 
ne wszystkie szarże, od jednorocznia- 
ków do generałów . Widocznie pomię 
dzy niewiastą a wojskiem zachodzi 
niewielka różnica płci: i jedna i dru- 
gie lubią stroje i „pokazy mód na 
żywych modelach". Ta uwaga  psy- 
chologiczna narzucała się nieprzepar- 
cie. Z cywilów natomiast był tylko 
Bazyli i ja. 

Zaczem rozpoczęło się zebranie. 
Tu trzeba się już nastroić poważnie. 

- Rozpoczęła je pani Janina Rost- 
ze stanowi- 

ska kobiecego miała absolutną rację. 
Mówiła mianowicie o tem, że w paź- 
dzierniku r. ub. odbył się w Warsza- 
wie imponujący zjazd kobiet z całej 
Polski w ilości 750 przedstawicielek, 
witanych przez reprezentantów władz 
państwowych i samorządowych. Zjazd 
ten powołał do życia pewną organi- 
zację pn. „Związek Pań Domu", któ- 
ra też powzięła szereg uchwał. Naj-. 

ważniejsze z nich są następujące: 
1) gospodarstwo domowe uznać 

za pracę zawodową; 
2) dla kobiety, która prowadzi 

własne gospodarstwo domowe, usta- 
ć nazwę Pani Domu; 

3) przeprowadzić: zmiany w pro- 
gramach szkół żeńskich przez pogię- 
Dienie wiadomości z dziedziny domo- 
znawstwa; 

4 ) zająć się stworzeniem instytu 
cji „Sióstr Gospodarskich* na wzór 
takich organizacyj norweskich z u- 
względnieniem warunków polskich; 

5) utrudniać sprowadzanie wyro- 
bów luksusowych do kraju; 

6) propagować w gospodarstwie 
domowem używanie gazu zamiast 
węgla; (więcej gazu!) 

i tp. 
Jasną jest rzeczą, że żadnemu z 

tych żądań nie można odmówić słusz- 
ności. Wszystkie one owiane są szcze 
rą troską o poprawę i reformę na- 
szego życia rodzinnego, które,  nie- 
watpliwie, po wielkiej wojnie, w dzi- 
siejszych czasach rozłuźnienia oby- 
czajów , uległo silnym wstrząsom i 
zachwianińt. Zwróciła właśnie na to u- 
wagę w swoimi referacie p. Broniewi- 
czowa. 

Mówiła ona między innemi tak: 
„Rodzina zanika z powodu mat- 

ki, która nie zna swoich obowiązków. 
jeżeli chcemy inieć zdrowe społeczeń- 
stwo, musimy wychować dobre go- 
spodynie. Mówimy, że jakikolwiek bę- 
dzie ustrój społeczny -— nie zaginie 
jednostka zwana domem , a domem 
tym rządzi kobieta. Kiedy rzucimy о- 
kiem kilkadziesiąt lat wstecz, konsta- 

tujemy, że układ ogniska domowego i 
wymogi życiowe nie komplikowaty 
zadania kobiety w społeczeństwie jako 
matki i gospodyni domu, jak to jest 
dzisiaj. Życie powołało kobietę do pra 
cy zawodowej, zarobkowej, jednocześ 
iie pozostawiając na jej barkach ca- 
ly ciężar ekonomiki domowej, całą 
odpowiedzialność za urządzenie, ład, 
porządek i nastrój jej domu. Czyli 
inaczej: kobieta w swojem ognisku 
domowem musi być ministrem fi- 
nansów, ministrem spraw wewnętrz- 
nych, ministrem oświaty, sanitarjausz- 
ką, doktorem, a często gęsto i służą- 
cą do wszystkiego . Te komplikacje 
warunków życiowych przy coraz trud 
niejszych warunkach bytu, kiedy 

walka ekonomiczna coraz ostrzejsze 

przybiera formy, aż nadto wymownie 
świadczą , że, aby dom stworzyć i ra- 
cjonalnie go prowadzić, trzeba być 
kobietą nietylko wykształconą, ale i 
praktycznie do życia przygotowaną”. 

Trzeba się z temi uwagami zgo- 
dzić , bez zastrzeżeń. Nic tu ująć, nic 
dodać. Chyba tylko ten portrecik pa- 
ni domu, tak żywo namalowany 
przez Ciotkę Albinową: 

„Gdy młode dziewczę, nie mając 
ani zamiłowania ani chęci do  wni- 
kniecia w tajniki tej machiny, jaką 
jest gospodarstwo domowe, wycho- 
dzi zamąż i przez to samo staje się 
już panią domu — spostrzega z prze- 
rażeniem, że -rola kończy się tyl- 
ko na tym tytule i staje bezradna 
wobec tego, co tak bagatelizowała. 
Nawet, jeżeli znajdzie się w tem szczę- 
śliwem położeniu, że będzie mogła 
wyręczać się służbą, to jednak prze- 

trzebuje sama pracować jednak musi 
sama umieć wszystko , żeby móc rzą- 
dzić domem. Jeżeli zaś, jak to bywa 
w większości wypadków, taka pani 
domu znajdzie się w warunkach wręcz 
odmiennych, tak, że cały ciężar go- 
Spodarki spada na jej wyłącznie ra- 
imiona, oczywiście nie da sobie rady 
— i ach! Jakże się wszystko wtedy 
na niej mści! Jakże ta praca wyda się 
jej żmudną i mozolną. jakiem  brze- 
nieniem legnie na jej barki! Umiejęt- 
na zaś gospodyni za te paręset złotych 
które mąż co miesiąc daje do jej roz- 
porządzenia, potrafi cudów dokonać. 
W domu ład i porządek, chociaż skro 
mnie. Każda łata lub cera, byle po- 
rządnie i dokładnie zrobiona, staje się 
niemał piękna, bo świadczy o dbałoś- 
ci i umiejętności oszczędzania. Mie- 
szkanko jej, choć szczupłe, robi wra- 
żenie przytulnego gniazdka, gdzie peł- 
no słońca i radości życia. Bo pani do- 
mu każdą pracę wykonywa umiejęt- 
nie, nie marnując napróżno czasu. 

Wszędzie jej pełno: i w kuchni, i 
przy dzieciach, i przy maszynie, a 
świadomość tego, że jest pożyteczną 
jednostką w społeczeństwie, cieszy ją 
1 napawa dumą i radością. 

Tak mówiła Ciotka Albinowa w 
swych „Kilku ciepłych słowach ‹ @0 
kobiet*. I choćby się było nie wiem 
1ak oschłym cziowiekiem a nawet cy- 
nikiem (co tkwi w mojei naprzykład 
naturze). — niepodobna nie ulec pe- 
wnemu wzruszeniu, nie oddać się słod 
kiemu marzeniu... Taką mieć żonę! Z 
jaką rozkoszą ustaliłby dla niej czło- 
wiek nazwę Pani Domu! Za ten tad 

to, że wszędzie jej pełno, za to gniazd 
ko, ; radość, i słońce... 

A tymczasem... Wszędzie jej peł- 
no, ale po dancingach, po balach, po 
cukierniach i restauracjach, a w domu 
nieład j nieporządek, smutek i mrok; 
ciężkie jarzmo wżera się w kark Pana 
Domu, który ma już tylko jedną tę- 
sknotę i jedno pragnienie: znależć kres 
tej wspólnej wędrówki na Zawalnej 
ulicy. 

I jeśli Związek Pań Domu dotrzy- 
ma przyrzeczeń, (w co nikt z nas nie 
wątpi), jeżeli zreformuje wychowanie 
inłodych dziewcząt; jeżeli stworzy * 
ideał kobiety gospodyni i „kapłanki 
ogniska domowego'' , która je nanowo 
rozdumcha i rozżarzy — to, mój Bo- 
że drogi, czegoż więcej chcieć! Tyl- 
ko tego, żeby wszystkie _ Wiłeńskie 
Panie Domu do tej instytucji należały; 
żeby już w najbliższych tygodniach 
powstały jej oddziały we wszystkich 
naszych miastach i miasteczkach; że- 
by wszyscy mężowie  namawiali, 
ewent. zmuszałi swe żony do”zapisy- 
wania się do niej; żeby na następne ze | 
branie zjawili się też wszyscy cywile; 
żeby wszyscy agitowali i agitowali. 

Ale, jeżeli Panie Domu zechcą być 
tylko ministrami finansów, spraw we- 
wnętrznych , oświaty, sprawiedliwoś- 
ci i wojny, słowem-- jeżeli cały ga- 
binet w domu zechcą obsadzić, wów- 
czas, nie wątpię, wszyscy mężowie 
przystąpią jaknajszybciej do zorgani- 
zowania Związku Panów Domu, a ra- 
czej Panów i Władców. Wysz. 
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Handel wytworami 
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roinemi z Litwą, 
Łotwą i Rosją 

W poprzediim artykule (p. „Sło- w sztukach (zwierząt—10 w 1925 — 
wo“ nr. 19 z dn. 24 stycznia) przyto- 
czyliśmy cyfry obrazujące wartość w 
złotych handlu wytworami rolnemi mię 
dzy Połską a Litwą. Jeżeli teraz cho- 
dzi o tonnaż, to handel pod tym wzglę 
dem przedstawiał się następująco: 
Rok Przywóz Wywóz 

w tonnach w tonnach 

1224/25 37 5247 
1825, 213 8493 
1226/27 360 8390 
1827/28 855 10109 
1828/20 19 5461 

Oprócz tego miał miejsc przywóz 

26 r. i 2 w 1928 — 29 r., oraz wy- 
wóz 20 sztuk w 1925 — 26 r. Z ze- 
stawienia przy wozu — wywozu za 
E-ciolecie 1924 - 25 — 1928-29, tak 
w złotych jak tonnach, wynika, że naj- 
większe ożywienie w stosunkach wy 
mienionych wytworami rolnemi było 
w roku 1927 -— 28. Rok 1928 — 29 
zaznacza się poważnym spadkiem na 
blisko 50 proc. 

Według poszczególnych grup wy- 
tworów rolnych obrót handlowy w ton 
nach przedstawiał się następująco: 

  

3. PRZYWÓZ: 

i Wytwory roślinne 
Н Zwierzęta i wytwory 

b. WYWÓZ 

3 i Wytwory rošlinnė и 
I! Zwierzęta i wytwory zwierzęce 
ИГ Wytwory przemysłu rolnego 
IV Drzewo surowe i nawpół 

obrobione CZE 

zwierzęce 

1924/25 1925/26 1926/27 1927/28 1028/29 

15 199 327 831 1 
22 14 33 24 „18 

166 126 881 71 503 
5 @ 3 3 3 

3806 8044 7481 9685 4423 

1270 316 25 350 532 
  

Na zmniejszeniu się przywozu za- 
ważyły wytwory roślinne, których przy 
wóz wynosił w r. 1927 — 28 — 831 
ionn, w roku zaś następnym tylko — 

I tonna, natomiast na zmniejszenie się 
wywozu zaważyły wytwory przemysłu 
rolnego, które Litwa importowała w 
roku 1928 — 29 tylko w ilości 4423 
ionn, zamiast 9685 tonn w r. 1927 - 
28. W odniesieniu do wytworów ro- 
ślinnych oraz drzewa notowana byla 
zwyżka eksportu z Polski do Litwy. 
Przechodzimy teraz do rozpatrzenia ja- 
kie mianowicie produkty były przed- 
miotem obrotu handlowego w przy- 
wozie i wywozie poszczególnych grup : 
wytworów rolnych. 

W przywozie wytworów  roślin- 
nych główna rolę a raczej wyłączną o- 
degrywały nasiona oleiste (siemię Inia 
ne i nasiona maku), których import wy 
nosif w r. 1925-26 — 199 tonn, w na- 
stępnych zaś kolejnie latach: 327, 683 
! 1 tonn. Oprócz tego miał miejsce tyl 
ko przywóz 148 tonn żyta w r. 1927- 
58 i 15 tonn roślin przemysłowych w 
r 1924 - 25, W wywozie wytworów 
soślinnych główną pozycję stanowi zbo 
że (kolejnie w ciągu 5 lat: 120, 115, 
$44, 62 i 484 tonn), mianowicie psze- 
fica, żyto, jęczmień i owies. Pozatem 
eksportowaliśmy strączkowe (groch i 
iasofa), nas iona pastewne, nasiona 
oleiste (siemię gorczycy), rośliny prze 
imysłowe (chmiel, len) oraz sadzonki 
омосоме — wszystko to w ilościach 
nieznacznych i nieregularnie. 

Obrót zwierzętami i wytworami 
zwierzęcemi, jax można było już wnio 
skowač na podstawie poprzednio po- 
danych liczb, był nikły i nieregularny. 
W przywozie figurują konie, bydło, 

  

trzoda chlewna, drób, ryby słodkowod 
ne, masto, jaja i skėry;<w wywozie—ko 
nie, mięso, tłuszcze zwierzęce, skóry. 
Nasz bilans w obrocie zwierzętami i 
wytworami zwierzęcemi kształtował 
się ujemnie. 

Wytworów przemysłu rolnego oraz 
drzewa nie importujemy z Litwy. 

Główną pozycją w wywozie do Lit 
wy wytworów przemysłu rolnego zaj- 
muje cukier (kolejnie w ciągu 5 lat 
1924-25 — 1928-29: 3766, 7952, 7474, 
9639 i 4395 tonn). Ponadto eksporto- 
waliśmy spirytus oczyszczony (2 ton 
ny w r. 1924-25, 3 — w r. 1925-26 

1 tonna w r. 1926 - 27), wytwory 
przemysłu ziemniaczanego (mąka i 
krochmal ziemniaczany, syrop, glukoza 
w nast. ilościach w latach 1924-25— 
1927-28: 38, 89, 6 i 46 tonn) i od- 
padki przem. (28 tonn melasy w 1928- 
29 roku). 

W grupie wywozowej drzewa suro 
wego i nawpół obrobionego mają miej 
sce: papierówka (36 tonn w r. 1924- 
25), kłody, kloce i dłużyce (8 tonn w 
r. 1927 - 28), podkłady kolejowe (12 
tonn w r. 1925 - 26), kopalniaki i o- 
krąglaki (225 tonn w r. 1924 - 25, 
290 w następnym i 17 tonn w 1927- 
28), bale deski i łaty (poczynając od 
r. 1924 - 25 kolejnie 1009, 14, 15 i 1 
tonn). Z pozostałych materjałów drze 
wnych wywieźliśmy w roku 1926 - 27 
— 10 tonn, w następnych 2-ch latach 
— 324 i 532 tonn. 

Jak można sądzić na podstawie 
przytoczonych informacyj, handel z 
Litwą, z przyczyn zresztą ogólnie zna 
nych, nie wykazuje ustabilizowanego 
kierunku i ciągłości w obrocie poszcze 
gólnemi produktami. H—ski. 

„. Wojewódzki Zjazd Ziemianek 

к 

p 

Z sekretarjdtu ziemianek w Bara- 
nowiczach dowiadujemy się, że woje- 
wódzki zjazd ziemianek z wszystkich 
powiatów województwa nowogródz- 

b. w Nieświeżu. Przewodniczyć mu 
będzie znana działaczka społeczna, 
prezeska Zrzeszenia wojewódzkiego 
p. Róża Czetwertyńska z Żołudka. 

kiego odbędzie się dn. 3 i 4 lutego r. Zjazd zapowiada się licznie. 

  

Strzały w warszawskim sądzie 
wojskowym 

EPILOG ZAJŚĆ NA PORUBANKU 
W wojskowym sądzie okręgowym w 

Warsza pod przewodnictwem mjr. K. S. 
Stowikowskiego, _ odbywała się rzy 
drzwiach zamkniętych sprawa jeciwko 

Ile przeciwioti (Port я nod przeciwlotnicze 'orubanek, 
Wilnem), pozostającemu pod zarzutem do- 
Piszczenią się niewłaściwego czynu w sto- 
sunku do żony towarzysza broni, porucz- 
Sikowej Stanisławy Męcikowej (lat 26). 

Sprawa kpt. ki ciągnie się ю2 ой 
1928 r. Była już dwukrotnie rozpatrywana 
Brzez wojskowy sąd okręgowy w Grodnie 
ZE zsnienną koleją losu. uchyleniu osta- 
łecznię przez najwyższy sąd wojskowy wy- 

— do rozpatrzenia tej sprawy dełego-" 
wany został wojskowy sąd Okr. w War- 
szawie, który wczoraj przystąpił do jej roz- 
Poznania, 

Po zbadaniu szeregu świadków, Oraz 
wysłuchaniu głosu stron: „ mir. K. 
S. Bogdziewicza i obroūcy adw. W. Sobot- 
kowskiego — sąd udał się na naradę. Była 
iuż godz, 18 m. 30 wiecz., gdy ogłoszony 

wyrok, którego mocą kpt. S. z braku 
dostatecznych dowodów winy został unie- 

wili, gdy sąd opuszczał już salę 
"ozpraw, rozległ się m rewolwerowy. 

Sledząca na pierwszej ławce p. Męcikowa, 
a S małego kalibru rewolwer 2 

Się, że broń skierowała we własne serce. 
Kula trafiła w jego okolice. Wezwano leka- 
rza z komendy garnizonu, a następnie pogo- 
towie, które w stanie ciężkim, prawie że 
beznadziejnym, odwiozło samobójczynię do 
szpitala św. Rocha. Jest słaba nadzieja 
utrzymania jej przy Życiu. 

W momencie, gdy niedająca oznak ży- 
cia p. Męcikową wynoszono z sali — z ław 
dla publiczności zerwał się jej mąż, por. 
Męcik, który z rewolwerem w ręku kiero- 
wał swe kroki pośpiesznie w oskar- 
žonego i obrońcy. Obecni na Sali oficero- 
wie udaremnili jego prawdopodobnie zbrod- 
nicze zamiary, obezwładnili go i broń ode- 
brali. Wzburzony por. M. sięgnął tedy po 
szablę, lecz również została muona odebra. 
na. 

Zawiadomiony © powyższem prokurator, 
ppłk. dr. K, Zieliński, S i niezwłocz- 
nie na miejsce, wydając odpowiednie za- 
rządzenia. 

P:zedewszystkiem lekarz wojskowy zba- 
dał stan wzburzenia por. M., który następ- 
nie przesłuchany przez podprokuratora kpt. 
K.S. Koreywo — pozostał na wolnej stopie. 

Ucieczka zakochanej pary 
po; Onegdąj, licząca lat 23 Sawicka młodszej siostry. Powodem _ ucieczki 

ż6, uciekła z domu z Konstantym był zakaz rodziców obcowania z Bog 
Šito iem, lat 24, mieszkańcem dańczukiem jako z osobą. innego wy- 
onima, zabierając ze sobą 450 do- znania. Na Skutek skargi Sawickiego, 

larów amerykańskich, 
oica Sawickiej, oraz ubranie swoje i 

należących do policja wszczęła poszukiwania. 

ręki — runęła na podłogę. Okazało  "" 

Zaproszenia i karty wstępu otrzymać można w lokalu T-wa przy ulic 

  

Uroczyste przedsta- 
wienie Betlejek 

p. H. ROMER-OCHENKOWSKIEJ 

na Pohulance 

Niezmiernie starannie wystawiła Dyr. Tea- 
trów Miejskich prosty, poetyczny utwór p. 
H. Romer, publiczność zapełniła widownię, 
a górne piętra zajęła młodzież szkolna, 
dia której Magistrat zakupił połowę wi- 
downi. 

Przedstawienie zaszczycił swą obecno- 
ścią ]. E. biskup Kandurski i wyraził autor- 
ce swe głębokie uznanie, za oryginalne uję- 
cie tematu. 

Po trzeciej odsłonie został wręczony p. 
H. Romer-Ochenkowskiej adres od spole- 
czeństwa, opatrzony  licznemi  podpisanu, 
przeczytany przez p. L. Chomińskiego, na- 
wraz ze ślicznym koszem kwiatów z szar- 
Фа 1 napisem, następnie przemówił od mia- 
sta Wil. p. w. prezes Czyż, dziękując ju- 
biłatce za pracę nad kulturą Wilna i wrę- 
czając wspaniały bukiet, poczem w mowie 
dowcipnej, żywej i niezmiernie trafnie uj- 
mując charakter Jubilatki, jej odwagę w 
wałce o dobro, o przekonania, przemówił 
p. dyr. Zełwerowicz, wręczając od zespołu 
piękne kwiaty, rymem wesołym winszował 
prof, Ludwig, kosz ofiarowała p. Falewicz- 
Niewodniczańska.  Wzruszona _ Jubilatka, 
dziękowała serdecznie wszystkim w  krėt- 
kich słowach, zapewniając o swej wiernej 
«!а Wilna miłości. 

  

Akademickiego Towarzystwa Farmaceutycznego „LECHJĄ* 
y Bakszta 12 m. 4, codziennie od 19 — 20 
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Pod Protektoratem Jego Magnificencji Rektora prof.d-ra Aleksandra Januszkiewicza w sobotę, dnia 7-go lutego 1931 roku w saionach hotelu Georges'a odbędzie się = * 
= eż > 

Pierwszy Reprezentacyjny Bal © 
V AKADEMICKIE 4 ZŁ. ё о« 

  

  

jerwsze trudy i walki Kolejarzy Wileński 
У. ŚWIT WYZWOLENIA. 

Tymczasem pułk. Belina maszero 
wał na północ od Lidy na czele swo- 
jej grupy, liczącej we wszystkich 
oddziałach 53 linjowych oficerów, 
789 szabel, 9 karabinów maszyno- 
wych i 2 działa z odpowiednią ob- 
sługą. Zapas amunicji był minimal- 
ny, tabory nikłe: prowjant i furaż 
miano nadesłać pociągiem do Woro- 
nowa. Posuwano się stępa, aby nie 
męczyć koni, które miały zrobić wy- 
siłek nielada. 

Drogi tylko na terenie wzniesionym 
były suche i względnie dobre, nato- 
miast w kotlinach i dolinach roztopy 
wiosenne potworzyły błota, trudne 
do przebycia, więc artylerja z nad- 
zwyczajnym wysiłkiem  dotrzymywa- 
1а kroku wolno się posuwającym od- 
działom. 

Og. 8-ej zatrzymano się na dłuż- 
szy wypoczynek w Krupie; w cza- 
sie tego spoczynku posłyszano od 
strony Lidy okropny wybuch i po 

1 NM AM pevynym czasie zauważono | posuwa- 

Zawiadomienie 
Spółdzielnia  Właścicieli Autobusów w 

Wilnie niniejszem zawiadamia, iż w dniu 

28 stycznia 1931 roku o godz. 19 w lokalu 
przy ul. Zawalnej Nr. 1 odbędzie się 

Nadzwyczajne Walne Zgro- 
madzenie 

Vj k i ii Н! 
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DO NABYCIA 

WE WSZYSTKICH KSIĘGARNIACH 
i ADMINISTRACJI „SŁOWA* 

KSIĄŻKA 

„DALEKI WSCHÓD 
w POLITYCE ŚWIATOWEJ” 

WŁADYSŁAWA STUDNICKIEGO 

Cena5-zł 
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jącą się w kierunku Wilna bolszewi- 
cką pancerkę. 

Natychmiast wysłano 3 szwadron 1 
pułku szwoleżerów, aby przerwał tor, 
lecz ułani się spóźnili, zostali ostrze- 
lani przez pancerkę i uszkodziłi tor 
dopiero po jej przejściu. 

Pancerka przyjechała do Wilna.... 

jej rozpaczliwy stan wywołał 
wielkie wrażenie. Bolszewicy z prze- 
rażeniem przyglądali się znieksztn 
conym ludzkim  trupom, wynoszonym 
z wagonów; serca Polaków - kole- 
iarzy biły mocniej na widok wymow- 
nego świadectwa dzielności polskiej 
artylerji. jeden z naocznych świadków 
ś. p. Aleksander Malinowski tak 0- 
pisuje przybycie pancerki do  Wil- 

| na: 

„W czasie ataku  na' Lidę wysła- 
ny z Wilna pancerny pociąg bolsze- 
wicki został na szlaku do Lidy zde- 
mołowany celnemi pociskami artylerji i 
kiedy powrócił do Wilna, wyglądał 

  

na Województwa: _Wiłeńskie, 
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Niniejszem podajemy do łaskawej wiadomości naszych Szan. Odbiorców, 

iż z dniem 1 stycznia r. b. powierzyliśmy wyłączną sprzedaż 

Nowogródzkie, 

WĘGLA 
z naszych kopalń na Górnym Śląsku: 

Cieophas — Frankenberg, Richthofen, Wiiheim i Carmer 

imis „Kresowe Towarzystwo Węglowe" 
w Wilnie, ul. Niemiecka 22, tel. 2-93 

„GIESCHE“ S. A. Katowice 

Poleskie i Białostockie 

„GE - TE - WE" 
Biuro sprzedaży koncernu   O 

C
O
O
N
 

    

Pożar w szpitalu święciańskim 
Przedwczoraj nad ranem w szpitału państwowym w Święcianach wybuchł nie- 

spodziewanie pożar. 
Wieść o pożarze zaałarmowała wszystkich chorych, którzy usiłowali wydostać 

się z zagrożonego budynku. 
Panikę opanowała służba szpitalna, 

wej ewakuacji ciężej chi 
przygotowując się jednocześnie do płano- 

Dzięki szybkiej akcji ratowniczej, pożar w prędkim czasie ugaszono, tak, że nie 
wyrządził on większych strat, 

Spowodowany on był wadłiwością komina. 

Obławy na wilki w Święcianach 
W miesiącu styczniu r. b. na terenie pow. Święciańskiego urządzono szereg 

obław na wilki, które prasując po powiecie wyrządzają dość znaczne szkody ludności 
wiejskiej. W rezultacie obław do dnia 24 b. m. zabito 9 wilków. Powiatowe Towarzy- 
stwo Łowieckie w Święcianach zamierza nadal prowadzić na terenie powiatu 
akcję walki ze szkodnikami. żywą 

B. agenta Czeka ujęto pod Stołpcami 
W gminie Torowickiej pod Stołpcami podczas obławy aresztowano grożnego 

przestępcę, przywódcę bandy dywersyjnej z roku 1924 Michała Jachmielewa, który po 
„rozgromieniu stworzonej przez niego bandy, uciekł do Bolszewji, gdzie przebywał do 
ostatnich czasów. 

vy do oddziału zagranicznego. 

Po przedostaniu się do Mińska Jachmielew wstąpił do GPU i został przydzielo 
= : 

Za nadużycia został ze służby wydalony i miał być aresztowany, 
Chcąc się zrehabilitować, zgodził się wyjechać do Polski w celu prowadzenia 

akcji antypaństwowej na terenie województw wschodnich. Przedostawszy się przez 
kordon począł poszukiwać swych b. towarzyszy, lecz wpadł na patrol policyjny i zo- 
stał aresztowany. 

Jachmielew grasował w swoim czasie również na terytorjum Łotwy, szczególnie 
w powiatach nądgranicznych. 

ŻEBRAK, KTÓRY CHCIAŁ KUPIĆ DOM 
W domu przy ul. Piłsudskiego, róg Ki- 

jowskiej, mieszkał od lat biedny Żyd nazwi 
skiem ak, znany w okolicy, jako prze- 
wodnik ślepego żebraka. 

Żebrząc, wspólnicy dzielili się zarobka- 
mi i Primak miał się względnie dobrze. 

Ostatnio jednak zauważywszy, że docho- 
dy się zmniejszyły, Primak namówił towa- 
rzyszy na „tournee* po prowincji. 

Wędrując tak z miasteczka do miastecz- 
ba imak poznał  45-letnią Žydowkę — 
wdowę, w której z miejsca się zakochał. 
Wdowa wykorzystała sytuację i tak usidliła 
żebraka, że ten chcąc zaspokoić jej żądania 
musiał wyjawić iajemnicę, że ma uciułane 
5 tysięcy dolarów, które zapewnią im spo- 
kojny żywot. Potym wstępie Primak oświad 
czył się wdowie i... został przyjęty pod 
warimkiem, że zmieni „zawód* żebraka na 
coś bardziej odpowiedniego. Po _ naradzie 
oboje postanowili kupić ję w Wilnie 
w dzielnicy, gdzie Primak był nieznany i 
miógł uchodzić zasolidnego kttpca. 

Odpowiedni objekt naturalnie się zna- 
lazł, lecz wartość jego była wyższa od po- 
sladanej przez Primaka sumy. Eks-żebrak 
niewiele myśląc pożyczył zebrane  pienią- 
dze kilku handlarzom na wysoki procent, 
licząc, że w ten sposób zaokrągli kapitał 
do „potrzebnej wysokości”. 

Zasłabi jednak w tym czasie i musiał 
położyć się do łóżka. 

Pałając żądzą R zwiększenia 
iadanej sumy poskąpił kilku złotych na 

karza i po niewczasie przekonał Się, że 
jest bardzo ciężko chory. 

Nocy ubiegłej Primak począł tracić przy- 
tomnošč i dopiero czując nadc са 
Śmierć, wyjawił żonie całą prawdę i prosił, 
byzajęła się ściąynięciem należnych pienię- 
dzy w razie jego śmierci. ‚ 

Komplikacje sprawiły to, że Priniak jest 
już w takim stanie, że nie przypomina so- 
bie dokładnie adresów i nazwisk swych 
wierzycieli. 

    
18 kwietnia 

ppułk. 
z ostatniego miej- 

sca postoju, aby ze świtem być już 
w Wilnie. Decyzja dowódcy była 
' mądra i zuchwała. Trzeba było ko- 
izystać z dezorjentacji bolszewików, 
nie zdających sobie sprawy ze sta- 
nu rzeczy, z drugiej zaś strony sytua- 
cja się komplikowała wskutek znacz 
dego wyprzedzenia przez kawalerję 
oddziałów piechoty, bez której nie 
nożna było myśleć o całkowitem о- 
panowaniu Wilna. Plan Beliny u- 
względniał zaskoczenie wroga, któ- 
ry w popłochu opuści dworzec kołe- 

okropnie: armaty na platformach by- 
ły  poprzewracane, wagony podziura- 
wione jak sito, a z pod zapadłych 
pudeł wynoszono  rozciśniętych  bol- 
wików.  jedvną zdobyczą bolsze- 
wików, którą się chlubili, byt polski 
orzełek z tarczą z czapki zabitego leg- 
jonisty. Orzełek ten, budząc podziw, 
przechodził z rąk do rąk". 

W Wielką Sobotę, 
1919 r., o g. 9 wiecz. grupa 
Beliny wyruszała 

Ten skromny orzełek z czapki nie- 
znanego żołnierza był pierwszym 

  

iejarzy, którzyby dali pociąg dla 
przywiezienia piechoty. 

Gdy w nocy z 18 na 49 kwiet- 
nia, zachowując jak największą ci- 
szę i ostrożność, posuwali się polscy 
ułani w kierunku Wilna, nie wiedzie 
li wileńscy kolejarze, jak na nich li- 
czą odważni żołnierze. nie przypu- 
szczali nawet, że za parę godzin po 
raz pierwszy w życiu zobaczą na 
własne oczy regularnych 
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. 

Na dworcu wileńskim było cicho. 
Bolszewicy nie spodziewali się ataku 
wojsk polskich, więc nie czuwali. W 
sałonkach na torze spali komisarze, 
wśród których był dowódca frontu 

„4  Miedwiediew. 3 
Pod parą stał pasażerski pociąg 

pełen komisarzy, krasnoarmiejców i 
żydów. Pociąg ten, skierowany do 
Mińska, wrócił z drogi wskutek prze 
rwania linji koło Kieny. З 

W biurze przez calą noc pracewali 
irzędnicy. Nadchodziła przecież Wiel- 
kanoc — smutna i głodna, trzeba by 
ło pomyśleć chociażby 'tyłko o wyrwa 
niu od bolszewików ciężko zapraco- 
wanej pensji, więc urzędnicy przez 
całą noc sporządzali listy płacy . 

Nad fanem, o g. 3-ej jeden z u- 
rzędników, wracając już do domu, po 
nieprzespanej nocy, spotkał się ze zde 
nerwowanym kierownikiem ruchu. 

— Coś nadzwyczajnego dzieje się 
na linji -— powiedział ten: — ani Ba- 
stuny, ani Jaszuny, 
Porubanek nie odpowiadają na tel 

    
į 

Mapka ofenzywy na Wilno. 
Koła 1 kreski — linja wojsk niemiecko- 

litewskich. 
Linje przerywane —pozycje bołszewickie 
Poła kreskowane — linje wojsk połskich. 

zwiastunem  zóliżającej się radosnej 
wileńskiej rezurekcji!.. 

17 kwietnia oddziały Beliny, owa 
cyjnie witane przez ludność, zajęły 
Bieniakonie, przerwały tor kolejowy i 
postinęły do "Wielkich  Solecznik, 
gdzie ku ogólnej radości znaleziono bol 
szewicki skład owsa i jęczmienia, 
„zawierający przeszło 100 pudów, i 
skonstanowano, że w majątku jest 
około 4000 pudów owsa. 

Mając zapewniony  iuraż, łatwiej 
było działać; io też pułk. Belina je- 
szczę tego samego dnia wyodrębnił 
2 szwadron I pułku szwoleżerów i niczne zapytania... Coś tam się st. 
dał mu samodzielne zadanie posu- Czyżby?.... 
nięcia się na północ w okolice st. C02 
Kiena, na linji Wilno — Motodecz- 
no, cełem przerwania połączenia ko- 
iejowego i telegraficzifėgo. Linja ta 
posiadała szczególne znaczenie dla 
bolszewików, gdyż droga w kierunku 
Dźwińska była nieczynna wskutek 
zniszczonego mostu w Santokach, 
drogę na Grodno uniemożliwił niezre 
parowany most na Wace. 

W przecinaniu drogi bolszewikom 
obok ułanów detaszowanego szwadro 
nu wzięli udział i kolejarze, którzy 
-18 kwietnia zrobili aż trzy wykole- 
jenia pociągów. Bolszewicy szaleli 
ze złości i rozpaczy, lecz nie mogli 
dać rady: nim się zlikwidowało pierw 
sze wykolejenie i 'tor, zdawało się, był 
wolny, następowało drugie i znów 
zamykało drogę. Nie udało się 
więc bolszewikom skorzystać z tak 
im potrzebnej drogi na Mińsk, nie 
inogli nawet wywieźć parowozów z 
Wilna, gdyż jeden z maszynistów rzu- 
cit kożuch między  iglice zwrotnicy, 
puścił całą parą pierwszy parowóz, 
wykoleił go i zatarasował drogę. 

Zbliżała się decydująca chwila... 

RONIKA 
niu urlopu wypoczynkowego objął urzędo- 
wanie. 

MIEJSKA 
— Posiedzenie Rady Miejskiej. Na 

dzień 29-I 1930 roku na godz. 20 wy- 
znaczone zostało 
miejskiej. 

Na porządku obrad Rady t 
będą sprawy 0 udzielenie' magistra- 
towi pełnomocnictwa w sprawie wy- 
stawienia weksli na sumę 120.000 zł. 
na cele inwestycyjne, oraz debaty 
w sprawach budżetowych i emerytal- 
nych byłych pracowników  Magistra- 
tu; następnie zaś wybór delegatów 
na mający się odbyć Zjazd Przedsta- 
wicieli miast Polskich w Warszawie. 

— Czy ja wiem.. Trudno nawet 
wyobrazić.... 

No bo i któż mógł wyobrazić, że 
już na przedmieściach Wilna byli poł 
scy ułani?.. 

Do zdobycia dworca zostały prze 
znaczone dwa szwadrony 4 pułku u- 
łanów zaniemeńskich: szwadron 4-14 
miał zaatakować dworzec, szwadron 
2-i współdziałać z nim i przeprovs- 
dzić marsz do miasta przez Osi-z 
Bramę. ° 

Ułani zostawili zmęczone konie i 
pieszo zaczęli otaczać dworzec. 

  

    

dziestu (!) ułanów, bo reszta pozo 
stała przy koniach) posuwała się 
przez śpiące uliczki Nowego Świata. 
Ułani nie znali Wilna wcałe, więc ko 
rzystali z usług przygodnie spotkane- 
go chłopaka lat 13 — 14 (nazwisko 
jego nie zostało ustalone) i szli za 
młodym przewodnikiem. . 

Była już g. 4 rano, gdy ułani wy- 
szli ze Śniegowego zaułka i wkroczys 
na wiadukt..... W. Ch. 

  

WTOREK 

27 Das W.siofca Oo g. 7 m. 22, 

Jaaa Złot. 
jutro 

Obj. š. A. 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU  METEORO- 
LOGI U. 5. B. W WANIE. 

z dnia 26 1. 31 r. 

Ciśnienie średnie w mun, 755 
Temperatura Średnia — 5 

Temperatura najwyższa — 4 
Temperatura najniższa — 9 
Opzó w mm, — 3 
Wiat: połudn.-wschodni 

Tendencja: stan stały, potem wzrost 

Uwagi: pochmurno, śnieg 

Z. słońca © godr 4 m. 30 

  

  

> SZKOLNA 

— Liczba dzieci w szkołach powszech- 
URZĘDOWA nych. A NE wykazów, sporądzonych 

i й 0 . P. woje- Przez miejski referat szkolny do 38 szkoły Rodz UZ Przył ni 28.0. m. B powsz. w Wilnie, uczęszcza 13545 dzieci 
w wieku szkolnym (1917 — 23 r.) W pry-- 
watnych zaś szkcłach 5.678 dzieci, w domu 
Się uczy 245, zaś 146 dzieci odroczono nau- 

czełnika wydziału w Ministerstwie Przemy- 
słu i Handlu Miłosława A ba- 
wiącego w Wilnie w sprawie badania cen ю 
рг‹?‹:\цёюш przemysłowych i odbył z nim Cžanie ze względu na chorobę. Е 
dłuższą konferencję. Następnie przyjęte by- _ Od obowiązku szkolnego uchyla się 724 
ły przez p. wojewodę następujące osobi- dzieci, rodzice których będą pociągnięci do 
stości: p. prezes Dyrekcji Poczt i Telegra- odpowiedzialności. 
fów Żuchowicz w sprawach służbowych, 
delegacja pod przewodnictwem pip. Czer- 
nichowa i Łazarza Spiro w sprawach szkol- 
nictwa żydowskiego. 

— Prezes Okręgowego Urzędu Zieru- 
skiego p. Stanisław Łączyński po ukończe- 

wulskiego 12. podaje do wiadomości zainte 

fdałsy ciąg kroniki na str. 4-ej) | 

łowy, i liczył na wyraźną pomoc ko- - 

żołnierzy 

a teraz nawet i, 

Szwadron czwarty (Ściśle: trzy- . 

posiedzenie Rady 

U 
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— Dyrekcja Koedukacyjnego sama с 
im Tadeusza Czackiego w Wilnie ul. E 

resawanych, že w dniu 30 stveznia 1931 r. | 3        



o 12 i rozpoczną się egzaminy 
selene na = półrocze roku szk. 1930- 

3 wszystkich klas z wo kl. 8-0. 
Zgłoszenia przyjmuje kancelarja gimnazjum 
coskaiewnie od gedz. 9 do 13, 

PUCZTOWA 

-— Uszkodzenia na sieci telefonicznej. 
_" Wiesną każdego roku powstaje na' miej 

skłej sieci telefonicznej w Wilnie znaczna 
liczba uszkodzeń ( .. ‚ zwarcia przewo- 
dów) wskutek zrzucania z dachów lodu i 
śniegu, Kilka  talych uszkodzeń zostało 
stwierdzono w roku bieżącym. Z powodu 
nieostrośnege zrzucania śniegu z dachów, 
cierpią abonenci, których linje telefoniczne 

uszkodzeniu, oraz zarząd Poczt i Te 
legr: , który przy usuwaniu uszkodzeń 
n. czasem znaczne trudności. Dyrek 
dja P. i T. zwraca się do p. p. właścicieli 
domów, aby we własnym interesie wyma- 

gali ad czyścicieli dachów zachowania 
jej ostrożności przy zrzucaniu iodu 1 

śniegu z dachów, gdyż w wypadku stwier 
dzemia umyślnego, względnie przez  niec- 
streżneść spowodowanego uszkodzenia hnji 
telefonicznej, odpowiedzialność  materjalna 
obciąże właściciela domu, z którego Za- 
rząd Poczt i Telegrafów ściągać będzie 
koszty naprawy linji telefonicznej, łącznie z 
keszłami admiaistracyjnemi. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— i18 środa Literacka odbędzie się ju- 
tre 28 bm. e godz. 8 wiecz. pod tytułem 
„Aajmtodsze Wilno literackie". Wieczór wy- 
pełmą uzdolnieni przedstawiciele muzy aka- 
dcmickicį: Teodor Bujnicki, Kazimierz Hala 
burda, Czesiaw Mitosz i Jerzy Zagórski, któ 
rzy edczytają swoje niedrukowane utwory 
prazę i wierszem. Część drugą wypełnią ci 
awtęrzy utworami wesołemi, satyrą i paro- 
dią kteracką, : : 

Wstęp mają członkowie, sympatycy i 
‘Фбоже. 

2 — Wileńskie es rec 
IH-eic posiedzenie naukowe zie się ja- 
ko posiedzenie wspólne z Oddziałem Wileń 
skim Polskiego 1-wa NEU dnia: 
28-go stycznia rb. © godz. 20 w sałi własnej 

8 ul. Zamkowej 24. ' 
ek dzienny: i ni 

kułu z ostatniego posiedzenia. 2. dr. Szymon 
Starkiewicz: (Busk): O leczeniu przewlekle 

a dzieci w kolonii leczniczej dziecię- 
cej im, rekt. Brudzińskiego przy zdroju w 
Busku. 3. dr. jam Zienkiewicz: Sprawozdanie 
2 działalności kolonji sezonowej w Busku 
w 2930 r. 

— Niezmieraie ciekawy wykład Stefana 
Jaresza p. t. „Przez prerje i góry Ameryki 
zostanie na ogólne żądanie powtórzony po 
raz estatni we środę, dnia 28 b. m. o godz. 
6-ej wieczorem w sali Śniadeckich U.S.B. 
Pan jarosz, który odbył szereg wypraw w 
<jórach Skalistych, nad Morzem Lodowa- 

tem ocnem, Cieśniną Beringa i Ocea- 
nem Spokojnym, opowie nam z wrodzoną u 
miego werwą i humorem o swych przygo- 
dach z 3-letniej wędrówki po najpiękniej- 
szych zakątkach Ameryki, urozmaicając wy 
klad ficznemi i pierwszorzędnemi przezro- 
czawi. 

— Zarząd Towarzystwa Kursów Techni- 
czayca w Wilnie podaje do wiadomości, że 
zwycaajne Walae Zebranie członków Towa- 
rzystwa Kursów Technicznych w Wilnie od- 

tą sg się w łokalu Stowarzyszenia Techni- 
k (ui. Wileńska 33) w dniu 28 stycznia 
br. e godz. 19. 

Porządek dzienny: - 
I) wybėr przewodniczącego i sekretarza 
2) sprawozdanie z działalności TKT za 

rok J920, 2 
3) wybory delegatów do Rady Ogólnej, 
4) Zmiana statutu, 

Wolne waioski. к 
prosi także o przybycie osób, 

"_ które nie są członkami, lecz interesują się 
działałnością Towarzystwa. 

BALE I ZABAWY 

— Bal Kowieński organizowany przez 
'_ Akademickie Koło Kownian odbędzie się w 

_ sobotę da 31 b. m. w salonach hotelu Ge- 
orgesa. Protektorat nad balem łaskawie ra- 
czyłi objąć: p. minister Aleksander Mey- 
sztewice, i p. profesor Stanisław Władycz- 
ko 

Całkowity dochód z balu przeznacza 
się ma Stypeadja dla niezamożnej polskiej: 

"_ młodzieży z Litwy. Lista p. p. gospodyń i 
gospodarzy honorowych bału będzie ogło- 
szoma we wwartek. 

RÓŻNE 
Ofiarowanie godności filistrów ]. Е. 

ks. bisk. Wł. Bandurskiemu i mjr. J. Dą- 
browskiemu, W niedzielę, w południe, w 
"sali Kasyna Garnizonowego w Wilnie о4- 
by! się w obecności p. wojewody  wiłeń- 
skiego Stefaaa Kirtiklisa |.M. rektora U.S.B. 
prof jJanuszkiewicza, protesorów Uniwersy- 
ietu, przedstawicieli władz wojskowych i 
cywilnych, młodzieży uniwersyteckiej, licz- 
nej pubłiczności konwent solenny  "kade- 
mickiej i z ia“, lai 
to konwencie korporacja ta w b wiel- 

| ce uroczysty ofiarowała godność | filistrūw 
- honoris causa wielkiemu patrjocie J.E. ks. 

biskupowi dr. Wł. Bandurskiemu, oraz nieu- 
straszoneniu dowódcy mjr. jerzemu  Dą- 
browskiemu w uznaniu RPO 
przy odzyskaniu Wilna i Kresów. 

"ieczorem odbył się na kwaterze „Cre- 
soyłi" komers, który równie zaszczycili swą 
ovecnością wojewoda Kirtiklis i filistrzy ho- 

__ morowi ks. biskup Bandurski i mir. Dąbrow- 
ski. 

| — Posiedzenie Stow. Kobiet z wyższem 
= 23 b. m. odbyło się posie- 

dzenie Polskiego EE ai z 
Wyższem wykształceniem z licznym udzia- 

tek „członkiń dawnych i nowych. Na po- 
rządku dzieanym było sprawozdanie ze zj'z 
du delegatek poszczególnych oddziałów 
stowarzyszenia, który się odbył 'w Krako- 
wie, wygłoszone przez dr. Rostkowską. 
Przy końcu sprawozdania podniosła prele- 
gentka gorący apel główn. zarządu w War- 

_ szawie do pomocy w pracach organiz 4- 
ry.. przy tworzeniu  bibłjoteki, któraby 
chbejmowała przystkie prace kobiece polskie. 
Wezwanie to nawołuje przedewszystkiem 
do zbierania książek dawnych, wyczerpa- 
nych i do składania ich u przewodniczącej 

- twtejszego eddziału. ać 
oczem odczytano bardzo obszerny i in- 

$ teresujący referat p. St. Adamowiczowej o 
urganizacjaca kobiecychna terenie między- 
narodowym. i 

' Z pomiędzy wielkiej ilości ciekawych za 
zadnień, poruszanych w referacie, wybrano 

: Ёо dyskusji jako temat stowarzyszenie ko- 
biece pod nazwą „drzwi otwarte". Dysku- 
51а rozpoczęła się bardzo żywo, lecz z po- 
woda spóźnionej pory odłożono omawianie 
tak ważnego tematu do następnego posie- 

'_ dzenia, które odbędzie się 20 lutego r. b. 
_ w zakładzie etnołogji U.S.B. przy ul. Zam- 

- kowej 1.11. 4 ‚ 2. М. 
_ — Likwidacja towarzystw okrętowych. 
Zamknięcie imigracji z Polski, jakie nastą- 
piło wskutek rozporządzenia o wyłączno- 
ści Gdyni dla ruchu pasażerskiego, większe 
towarzystwa okrętowe, które w ostatnich 
latach najwięcej zysku czerpały z emigracji 
zamykają swe biura. : 

Z życia spółdzielczego. Dnia 23 bm. 
odbyło się posiedzenie Rady Wileńskiego 

- Oddziału Spółdzielni Polskich. ё 
Po zaznajomieniu się ze stanem organi- 

zacyjnym Spółdzielni i ich rozwojem w Il-gim 
półroczu ub. r., Rada postanowiła zwołać 
na dzień 15 Marca 1931 r. Doroczny Sejmik 

- Spółdzielni w Wilnie. т ®е 
_ Dla zapewnienia możliwości przyjścia z 
pomocą rolnictwu kresowemu przez Spół- 

          

   

     

     
     

   
% ydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedziałny Witold Woydyłło 

dziełczość rołniczo - handlową, Rada posta- 
nowiła zwrócić się do Ministerstwa Komu- 
nikacji z prośbą o wprowadzenie na okres 
przejściowy taryfy ulgowej dla zboża kreso 
wego, skierowanego do centr konsumpcyj- 
nych (Warszaw, Wilno, Brześć Białystok, 
Grodno i Lublin), w celu zapewnienia Kre 
som bodaj takich warunków ZDytu z jakich 
korzystają inne dzielnice, a zwłaszcza tere- 
ny przyległe tym ośrodkom. bez tych ulg 26-1 
niema „kalkulacji* wysyłania, zaś przyzna- 
nie takowych wzmóc może ruch kolejowy 
i b. słaby dotychczas zbyt płodów na Kre- 
sach. 

Pozatem Rada Oddziału uchwaliła bardzo 
energiczny protest przeciwko jednostronne- 
mu angażowaniu się zunifikowanej Organi- 
zacji Rolniczej ze współpracą na rzecz je- 
dnego tyiko ugrupowania Spółdzielczego. 
rakt korzystania z funduszów państwowych 
czyni tę nową zunifikowaną Organizację Rol 
niczą, placówkę na pół państwową, która 
jako jedyna obecnie istniejąca — zobowiąza 
na jest w interesie ogółu rolnictwa a przez 
to i państwa traktować równomiernie wszy- 
stkich rolników bez względu na przynalež- 
ność organizacyjno - spółdzielczą. Rada po- 
stanowiła zwrócić się do Prezydjum Związ- 
ku i „Unji*, oraz do sier miarodajnych z 
apelem przeciwdziałania możliwości pono- 
wnego zarysowania się jednolitości nowo- 
wskrzeszonej, z takim mozołem, Organizacji 
Rolniczej. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr miejski na Pohulance. Dziś o 
odz. 8 w. ukaże się czarowna  komedja 
rpentera „Papa - kawaler", w reżyserji 

Karola Wyrwicz - Wichrowskiego, który 
jednocześnie kreuje z własciwym sobie sen- 
tymentem i huraorem rolę tytułową. Partne- 
rami jego są: Niwińska, Szurszewska, Ja- 
sińska - Detkowska, Milecki, Wyrzykowski, 
Dejunowicz, Pichelski, oraz Łaciński. Oprócz 
tego w widowisku występuje gościnnie p. 
Zofja Wyleżyńska, która z prawdziwym 
kunsztem śpiewaczym wykonuje przepięk- 
ne pieśni włoskie. Rownież piosenki, śpie- 
wane przez pp. Niwińską i Szurszewską, ja- 
ko też oryginalne kompozycje fortepianowe 
p. E. Dziewulskiego przyczyniają się nie- 
mało do dodania uroku temu barwnemu wi 
dowisku. Ogólny poklask zdobyły sobie e- 
fektowne dekoracje ]. Hawryłkiewicza, u- 
kazujące kolejno pałac wiejski w Anglji, 
mieszkanie młodego muzyka, czarowną We- 
necję lub tętniące życiem ulice New - Jorku 

— Teatr miejski w Lutni. Dziś o godz. 
8.30 ujrzymy po raz drugi wielką artystkę 
scen stołecznych p. Lucy Messal, w arcy- 
wesołym programie, dającym możność podzi 
„wiania pięknego głosu, efektownych tańców, 
artystycznego wykonania i uroku osobistego 
wielkiej artystki, Partnerami p. Lucy Messal 
będą* Stefanja  Dzięciołowska, Kazimierz 
Szerszyński, Adam 'Tartakowicz, oraz para 
tancerzy Elżbieta i Henryk Wierzynscy. 
ZOO CUE p. Aleksander Piotrowski. 

W celu udostępnienia widowiska tego 
ZA masom, ceny miejsc zostały obni- 
one. 
—„Czuperek* Benedykta Hertza. W celu 

uczczenia trzydziestołecia pracy _ pisarskiej 
Benedykta Hertza. teatr na Pohulance wy- 
stawia w niedzielę dnia 1-go lutego prze- 
ck bajkę dla dzieci i dorosłych p.t. „„Czu 

purek“. 
Obsadę stanowić będą najwybitniejsi ar- 

tyści zespołu: specjalnie dla Wiina napisany 
prolog wypowie dyr. Zelwerowicz. 

Kostjumy i dekoracje projektowała p. H. 
Schrammówno. Reżyseruje H. Zelwerowi- 
PO Ak 

- styczna“. | Zwyczajem 
dorocznym zespół artystów = BE 
skich w Wilnie urządza w czwartek 12-go 
lutego — w salonach Kasyua Garnizono- 
wego (Mickiewicza 13) pod protektoratem 
Marszałka Senatu p Władysława Raczkie- dzą. 
wicza wielką „Redutę Artystyczną”, która 
będzie niewątpliwie największą atrakcją 
bieżącego karnawału. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Casino — Upadły Awiof. 
Kino Miejskie — Robert i Bertrand 
Holiywood — Pat i Patachon jaka 

strzelcy. 

Heljos — Gdy miłość się zbudzi. 
Światowid — Gra o kobietę. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
-— Wypadki w cyfrach. Od 24 do 26 bm 
zanotowano w Wilnie wypadków 48, w tem 
kradzieży 9, opilstwa 9, przekroczeń admini 
stracyjnych 20. 

—Znowu włamanie do sklepu. Szu 
zepowiczowi Wincentemu (Wileńska 
nr. 12) ze sklepu tytoniowego, miesz- 
czącego się w tymże domu nieznani 
sprawcy skradli błankiety weksłowe, 
zapalniczki i w gotówce 1012 zł. na 
ogółną sumę 2312 żł. 

— Bodo Michałowi, W. Pohulanka 34 
skradziono 5 beczek żelaznych ocynkowa- 
nych wartości 520 zł. z podwórza u nr. 
11, przy ul. Jagiełońskiej. 

Bartoszewiczowi Kazimierzowi,  Ostro- 
bramska 19 skradziono wędlin na 65 zł. 
łwanowska Marja zam. tamże ma być win- 
ną tej kradzieży. 

Michańczyk Teodor ze wsi Bołtupie za- 
mełdował o kradzieży drzewa należącego do 
Kurji 4 nej przez Marję i Justynę 
Sawickie, Kalwaryjska 135. 

Cymblerowi Abramowi (Mickiewicza nr. 
12) skradziono łańcuszek złoty wartości 400 
IE 

dniu 25 bm. Gajdalisowej Annie (Kró 
lewska 7) skradziono zegarek srebrny. 

— Fałszywy bilon. W dn.25 bm. 
p Aleksander, Katwaryjska 74, ku 
pu artykuły spożywcze na rynku ac wrę- 
czył fałszywą 'wkę, 

—Podrzutek w Nafiśtiaćfi: 
W dn. 25 bm. w lokalu m. Wil 
na znaleziono podrzutka żeńskiej w 
wieku około 6 dni, którego m w 
przytułku Dzieciątka ь 
— Nieszczęśliwy wypadek 

kolejarza. Nadkonduktor Skolimowski 
Kai „ tmies , w Baranowiczach 
przy ul. Kolejowej Nr. 7, remontując włas- 
ny dom, spadł z rusztowania, przyczem zła 
mał prawą nogę powyżej kostki. 
Powie ZaoÓĆ Po ieleniu pierwszej 

jeziono szpi! jowe- go W Wikia. pitała kolejowe. 

— Zamach samobójczy. Służąca Kałma- 
na Dubczańskiego zam. w idzie przy ul. 
Czlanej 17, niejaka Szapelówna Anna, po- 
chodząca ze wsi Powiaże, powiatu Oszmiań 
skiego, targnęta się na swe życie, zżywa- 
jąc większą dozę esencji „octowej. Szape- 
lównę w bardzo ciężkim stanie przewiezio- 
no do szpitala żydowskiego w Lidzie, gdzie 
walczy ze śmiercną. Powodem samobójstwa 
Szapełówny było tło erotyczne. 

— Podrzutek. Nowosławska Józefa, Nie- 
świeska Nr. 3, znalazła podrzutka płci żeń- 
skiej w wieku około 2 tygodni. Dziecko 
umieszczono rw przytułku Dzieciątka Jezus. 

— Kradzież biżuterji. Dzidziulowej Marji 
(Kasztanowa Nr. 4. skradziono biżuierję z 
mieszkania wa 420. zł. 

Rudeńskiej Lei, Stefańska Nr. 38 skra- 
dziono 5 rb, z złocie. 

Iwanterowi Szmułowi, Dzielna Nr. 18 
skradziono drzewa opałowe, 

OFIARY 
Bezimiennie bielizna dla biednej inteligen- 

tnej rodziny. : 

  

SŁ O у G 

Z SĄDÓW 
CZŁONEK M.0.P.R. SKAZANY NA 4 LA- 

TA CIĘŻKIEGO WIĘZIENIA. 

Sąd Okręgowy rozpatrywał w dniu 
b. r. sprawę z art. 102 cz. I. przeciw- 

ko ł0-letniemu Lejzerowi Kapłanowi. 
Akt oskarżenia zarzucał Kapłanowi, iż w 

dniach 1-V 1930 r., oraz 1-VI 1930 r. brał 
czynny udział w manitestacjach  antypań- 
stwowych, że świadomie współdziałał z za- 
sądzonym b. posłem komunistycznym  Kry- 
siczykiem, oraz że zajmował się rozprze- 
dażą znaczków na cele Mopru. - 

Żaś w dniu 1-VI 1930 r. w czasie przed- 
stawienia w jednej ze szkół żydowskich 
wspomniane znaczki, stojąc przy kasie, roz- 
przedawał między publicznością. 

Lejzor Kapłan do zarzucanych mu prze- 
stępstw nie przyznał się, twierdząc, že blo- 
czek ze znaczkami, które rozprzedawał zna- 
lazł na ulicy, zas udziału w manifestacji 
nie umiał wytłumaczyć. 

Sąd opierając się na obfitym materjale 
dowodowym, oraz nazeznaniu świadków, 
skazał oskarżonego Кар!апапа па karę 
ciężkiego więzienia na przeciąg lat 4-ch, 
oraz ponoszenie kosztów sądowych. 

Wniosek obrony co do zmiany środka 
zapobiegawczego (zmiana więzienia — na 
dozór policyjny) został przez Sąd odrzu- 
cony. 

MISZKA GREK VEL MICHAŁ ZYGNOL 
NA WOLNOŚCI. 

W dniu wczorajszym rozpatrywana by- 
ła sprawa, znanego w świecie  przestęp- 
czym Wiłna, Michała Zygnoła veł. „Miszki 
Greka". Oskarżony On jest z art. 470 o 
rm 

po rozpatrzeniu spra' postanowił 
ją odroczyć z pewodu śiestawieńmietwa 
jednego ze świadków, odsiadującego ciężkie 
więzienie Św. Krzyża. 

Obrona wniosła prośbę o zmianę środ- 

ka zapobiegawczego, gdyż Zygnoł dotych- 
czas przebywał w więzieniu. Sąd po nara- 
dzie postanewił przychylić się do żądania 
obrony i zamienił więzienie na dozór poli- 
cyjny. Zygnoł wobec tego opuścił dnia 26-1 

wi „ Na gti oraz Są- 
dam zgromadzili się i przyjaciele Zyg- 
nola, c! AAS A, $ Ь zamanifestowač 

swą sympatję oskarżonego. 
Przypominamy naszych czytelnikom, ko- 

rzystając zokazji, że Zygnoi jest asem no- 
żowców wileńsi a w szeregu sprawach 
! przestępstwach mu inkryminowanych, = 

sprawa morderstwa, popełnionego na ś.p. 
Świetlikowskim, dokonanem przed Ratu- 
szetuna ul. Wielkiej. 

„KRADZIONE NIE TUCZY* 
Gdyby nie było nędzy — nie byłoby 

przestępców i kradzieży . 
Znana jest ta maksyma policji całego 

swiata, niejednokrotnie była objektem stud- 
jów kryminologicznych. 

A właśnie małżonkowie Zelman i Ry- 
wa Radniccy z Wilna zamieszkał przy ul. 
Wiłkomierskiej, stanęli d obuchem 0- 
skarżenia z art. 616 cz. Il o paserstwo. 

Działo się to w dniu 3 — VII — 30 r. 
gdy do mieszkania małżonków R. wkro- 
czyła policja cełem dokonania rewizji, któ- 
rej skutkiem były znalezione przedmioty i 
gardesoba, pochodzące z kradzieży © 
wartości 1400 zł. 

Oboje małżonkowie zasiedli 
24 I. na ławie oskarżonych. 

„Do winy nie przyznają się, skąd się 
wzięły skradzione przedmioty — nie wie- 

w dniu 

Sąd zainteresował się przeszłością 
Skarżonych, która — jak się okazało 
nie była świetlana. Utrzymywali dom pub 
liczny, Rywa R. karana była za paserstwo, 
a oboje zanotowani są w Urzędzie Śled- 
czym. 

Sąd po wysłuchaniu stron skazał R. уе 
Rudnicką na półtora roku więzienia, Zelmać 
na R na rok. 

Małżonkowie wnieśli apelację. 

о- 

ZA PSIE FIGLE—6 MIESIĘCY WIĘZIENIA. 

IW dniu 23. 5. 1930 roku wracając do do- 
niu z pracy 16-to letni Wiktor Matusewicz 
przechodził przez most kolejowy przy No- 
wo - Wilejce. 

Zauważył on, że łódka płynąca przez rze 
kę płynęło towarzystwo dziewcząt, w któ- 
iych gronie znajdowła się lza Kłas, 

_ Figlarny Wiktorek postanowił zabawić 
się i oto korzystając z kamieni, któremi о- 
błożono szyny kołejowe zac bombardo- 
wać dziewczęta jadące łodzią. Wrócił do 
domu i jakież jego było zdumienie gdy za 
chwilę odwiedził go policjant, oskarżając o 
Radzę, ciężkiego uszkodzenia ciała  łzie 

as. 
Po nitce do kłębka okazało się, że jeden 

z kamiemi ugodził Kłasówn dee 
wodował wstrząs mózgu a w następstwie 
paraliż lewej części ciała. 

„ Dnia 20. I. 31 roku zasiadł on na ła- 
wie oskarżonych. Nie pomogły łzy m tłoma 
czenia. Sąd uznał go winnym i za psie fi- 
gle zasądził na 6-ciomiesięczny pobyt w 
więzieniu. 

Wiktorek będzie apelował. 

  

Kącik Grafologiczny 

  

Žinijka. List Pani z datą 21 bm. leży 
przede mną. 

Pseudonim Pani jest dobry i zły. 
Pisze Pani, że lubi słońce i kwiaty, jak 

žmijka. W skwarze południa wi gąszczu 
margeritek grzeje się i kąpie w powodzi 

słońca. Ale analiza nie okazała się wcale 
žmijkowa. Raczej kołiber, któremu, o ironjo 
w udziale przypadła rola kokoszy wodzącej 
cudne _ pisklęta. o praca pedagogiczna, 

o której Pani wspomina. Ciężka bardzo cięż 
va praca i niewdzięczna Tęskni Pani do 
słońca i kwiatów — mój Boże, daleko na 
Wschodzie jest państwo, gdzie słońce 
jest bogiem. a kwiaty są uświęcone. U nas 
natomiast słońca niema, a kwiaty u Mo- 
czulaka takie drogie. Ale do rzeczy. 

Pisze mi pani. że „nie potrafi myśleć" i 
uprzedza moją odpowiedź. Nie żmijko, je- 
stem innego zdania. Umiejętności myśienia 
tczy Życie i przyżycia — a gdy człowiek 
na starość zdobedzie zasób wiadomości z 
dziedziny myślenia, myśleć przestaje... i 
uśmiecha się tylke na wszystko z pobłaża- 
niem. W piśmie pani znajduję jednak sty- 
gmat przeżyć, już dawno minionych i zmę- 
czenie pracą obecną. Jednak posiada Pani 
umiejętność uciekania przed tym nužą- 
cym światem do swoich myśli (jest Pani 
bow:em optymistką) 1 to daje Pani wytchnie 
nie. Dużo posiada Pani stanowczości. Lubi 
pani ład i kocha porządek. Główka pełna 
wiadomości, a gdzieś tam głęboko ukryte 
serduszko — dobre i czegoś z życia chwi- 
lowo niezadowolone. 

Na tem kończę życząc Pani dużo, dużo 
a. z powodu dłuższej choroby de- 
słońca. 

  

POPIERAJCIE L.0.P.P. 

lę w głowę, spo ( 

    

  

KINO 

MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 3. 

Od dnia 26 do dnia 29 stycznia 1931 r. włącznie będzie wyświetlany film: 

„„WOBERT i BERTRAND Komedja w 10 aktach 

podług słynnej sztuki Raedera, W rolach główn.: HARRY LIEDTKE, Е. Kampers, Doliy Grey i Eliza la Porta 
masa czynna od g. 3 m. 30. roczątek seansów od g. 4-ej. Następny program: „Markiz D'Eon" 

  

KINO TEATR 
„HELIOS“ 
al. WILENSKA 38. 

Tel 826. 

Królowa ekrenu 
Dziś! 

GBY ŃIŁOŚĆ $IĘ ZBUBZ 
Bebe Daniels Śpiewa tańczy i szaleje w upadającym filmie polskiego 

Dramat miłosny. Nad program: 
Atrakc. dodatki dźwiękowe. 

  

Dźwiękowe kino 

„AKOŁLYWOOD: 

Mickiewicza 77.   „Coś dla wszystkich * 
ulubieńcy starych i młodych 

w» $TĘZBLE 

Ceny znacznie zniżone. Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.25 

Najwięksi rozśmieszą nawet głazy swoją ostatnią prze- 
Pat i Patachon bajeczną, najnowszą i najdowcipnieiszą kreacją 

dowcipna parodja Wilheima Telia. Nad program: 2 dodatki dźwiękowo- 
śpiewne. Ceny miejsc na l-szy sesns od 60 gr. 

Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10. Dla młodzieży dozwolone 

  

DŹWIĘKUWE KIRO 

CGJING 
WIELRA 47. 

„WPADBRY ANIOŁ 
wrażeniem wspaniałej techniki dźwiękowej. Film ten pobił rekord powodzenia w W 
gdzie był wyświetlany w ciągu 10-ciu tygodni. Nad program: 

Dz:s! Niebywała sensacja, pierwszego dźwięk »wo-śpiewającego-mówiącego-filmu p. t. : 
Wspaniała rewja międzynarodowej 
muzyki. Film „Upadły Anióż* jest 

  

Rewelacyjne dodatki 
Ceny od 49 gr. 

  

Seansy od godz. 4, 6, 8 i 10.30. 

  

KiNO-TEATR 
lDziś! Posągowo piękna MARJA JACOBINI oraz uosobienie męskiej pigknošci HARRY LIEDTRE 

we wspaniałym dramacie 10 aktosym ilustrującym życie Arabów w ich eg otycznych pałacach oraz piękne pa 
  

žauki 
  

  

  

  

  

i 
у у а а Rzecz dzieje się na Wschodzie >> 

„PA N* 2 ZE BZIEWICE% Ai w Kairze, na Saharze oraz w 
WIELKA 42 nowoczesnyin Babilonie Paryskim. Nadzwyczaj cudowne widoki Orjentu. Obyczaje i zwyczaje arabskie, Nietywała 

fascynująca treść. Poczatek o godz. 3-ej. W dnie Świąt. o godz. 1-ej. Ceny od 40 gr. 

Dziś! Monumentalny epokowy arcyfilm po raz pierwszy w Wilnie! Wszyscy ;do kina „Stylowego* ogłądać i 
Kino-Teatr podziwiać co grozi każdemu z nas przyszła wojna, do której 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 Stuvei Any Ondra. Nad program: Humor! Satyra! Śmiech! 

wsispokojna, wsi wesoła, komedja w 2 akt. 

=—=—=—— 
Dziś! Don Aiwarado i Ben Baró 

KINO Królowa ekranu Dolores del Rio STAZ w wielkim filmie erotycznym p.t. 
z Dzieje miłości i pożądania. Romantyczue przygody zobiety 

„ŚWIATOWID GRA © KOBIETĘ : sprzedanej przez własnego nięża. 

ori Ceny miejsc zniżone. Dzienne od 40 gr., wieczorowe od 60 gr.     
RADJO WILEŃSKIE 

WTOREK, BNIA 27 STYCZNIA 
11,58: Czas. 
12,05 —- 12.50: Muzyka czeska (płyty) 

1) Smetana — Uwertura z op. „Sprzedana 
narzeczona” 2) Hak —- Menuet — z suity 
(fort. — I Frydman) 3) Drdla — Wspom 
nienie (skrz. — G. Dinicu) 4) Fucik — Le 
Rz naddunajskie — walc. 5) Dworak—- 
aniec słowiański. (skrz. — E. Morini) 6) 

Dworzak — Humoreska (skrz. — F. Kreis- 
ler) 7) Dworzak — Scherzo i Finał z sym- 
fonji b-moll „Z nowego świata”, 

13,10: Kom. meteor. 
15.50 — 16.10: „Siła i hart mieszkań- 

ców północy* — odcz. z Katowic wygł. 
St. Nitsch. 

16.25 —1 6.30: Program dzienny. 
16,30 — 17.15: Koncert popularny (pły 

ty) 1) Gounod — Fantazja z op. „Faust“ 
2) Granados — Tańce hiszpańskie (skrz.— 

. Thibaud) 3) Rubinstein — Romans 4) 
ost: — Już mnie więcej nie kochasz 5) Ка! 

man — yjdź, cyganie. 6) Strauss J. — 
Podniebne dźwięki — walc. 7) Handman 
-— Powrót do charlestona 8) Rogers 
Błękitny pokoik. 9)  Toselli — SŠerenada. 
10) Mangham — Amerykańsski patrol. 
(1715 — 1740: „Zapomniany Mickie- 

wicz w PC listopadowem'* d- 
czyt z Katowic, -— wygt. J. Pietrzycki. 

17,45 -— 18,45: Koncert z Warsz. 
18,45 — 19.00: Komunikat Zrzesz. Mło- 

dzieży Rzem. ž 

  

1900 — 19.10.:; Program na šrodę i 
102m. 

19,10 — 19,25: Komunikat rołniczy i 
rozm. 

19,25 — 19,35: Rezerwa. 
19,35 — 19.50: Pras. dziennik radį. z 

Warsz. 
19.50: Opera z Warsz. („Pajace* Leon- 

cavailo i „Rvcerskošė wiešniacza“ — Mas- 
cagniego) W przerwie „Tygodnik artystycz 
ny“ — prow. jerzy Wyszomirski) Po o- 
perze komunikaty. 

23,00 — 24.00: Kabaret (płyty) 1) Ray- 
mond —— W małej kawiarence — tango. 
2) Berte — Gdy zakwitną róże. (Paliszew 
ski) 3) Nichols — Malutka, nie bądź zła. 
4) May — Zabawki dla Warszawki. (fort.) 
5) Różycki — Hanka — boston. 6) Mel- 
Jen — Sen cygana. 7) Krukowski — Ja 
płacę i wymagam. 8) Hemar — Ja chcę do 
mamy. (Ż Pogorzełska) 9)  Strakocz— 
Pan ma profil, jak Teofil. (Macherski) 10) 
„Ody jesień się zaczyna” (H. Ordonówna) 
11) Wiehler — Już dziś nie płaczę ,(Pa- 
Iiszewski) 12) Collazo — Santa Madonna 
M. Modzelewska) 13) Gołd. — Pocałuj, 

mnie cheri (fox) 14) Aivaz — „Deja“ — 
boston. 15) Rapacki — „Samoa“ — trio 
„Rapackich. 

    

Zginą! pies „Dobermann“ 
wabi się „Dżek* czarny, podpaliny żółte, 
ogon, uszy nie obcięte. Ža wynagr. 

zwrócić Tararska 2, Frydman 

REREY SEE CZPCECZE POCOO ZAGZEREWZYEE, 
W. WILLIAMS. 

"Mortimer 
— Desmondzie, — szepnęła ser- 

aecznie, —- zapominamy 0 naszych 
obowiązkach! 

Desmond chciał zaprzeczyć, 
dała mu przyjść do słowa: 

— Czy mamy prawo myśleć o so- 

bie, gdy całej Anglji grozi tak wielkie 
niebezpieczeństwo? Jeśli pan chce od- 
dać swej ojczyźnie wszystkie siły, 
musi pan być wolny i nie myśleć o 
nikim i niczem, tylko o swych obo- 
wiązkach. Nie ma pan prawa wiązać 

ale 
nie 

się. Nigdy w życiu nie spotkałam czło 3 
wieka tak odważnego i oddanego 
swym ideałom, jak pan, ale... 

— Jednak proszę panią.. 
Desmond zmieszał się, wstał i 

podszedł do balustrady, otaczającej 
balkon. 

— Czas już na mnie, muszę je- 
chać do Londynu, — rzekł po długiem 
milczeniu. -— O czwartej mam się wi- 
dzieć z dyrektorem. Pani wie w jakiej 
sprawie. 

Barbara uś!niechnęła się i wyciąg- 
nęła rękę. Ocwood ucałował ja w mil- 
czeniu, włożył kapelusz i odszedł. Bar 
bara patrzała za nim, podczas gdy 
odchodził, a gdy zniknął z jej oczu, 
wyięła chusteczkę. 

—- Boże! Głuptas ze mnie, —- szep 
nęla, — czyż, będę teraz płakała? 

KONIEC 

Zimę bez przeziębień 
_. spędzi każdy, kto zaopatrzył się w sweter 

i ciepłą bieliznę 

w POLSKIEJ SKŁĄDNICY GALANTERYJNEJ 
FRANCISZKA FRLICZKI 

Zamkowa 9. tel. 6-46. 

    

      

    

     
     

      

        

Ostrzegam 
przed przyjmowaniem 
wszelkich wek dy- 
skontowanych — przez 
Stanisławę Pietkiewicz, 
a żŻyrowanych miojem 
imieniem i nazwiskiem 
jako z gruntu fałszy- 

    

pi 

Pianina i Fortepiany 

   

  

we, gdyż opłacać 
o światowej sławie Piaye!, Bechsteiu ete., tych weksli „nie bę- 
takoż Arnold Fibigier, Kerntopf i Syn, dę zeza “= 

uznane rzeczywišcie 2а sa Katylewicz. 
w krzju przez u ybitajejszych iachow= Proza ZE 
ców na Pow. Wystawie Kraj. w Ralis UWAGA 
miu w 1929 :. iw Wilnie w r. в 
(Grand Prix i Wielkie Medale Złote). Akwizytorów 

WILNO; 
al, Niemiecka 3, m, 6. 

CENY FABRYCZNE. 

  

K. DĄBROWSKA 
SPRZEDAŻ 4 WYNAJĘCIE. 

nego artykułu, Który 
cięszy się najlepszem 
powodzeniem, potrze- 
bni inteligentni, wy- 
mowni i dobrze repre- 
zentujący się Panie I 

080©©06006633 
Panowie. Po próbnej 

LICYTAC J A pracy pensja stała. 

Komisarz Zarządzający Kasy Chorych m, Małopolski Zakład Kre- 
Wilna podaje do wiadomości, że w dn. 29dytowy, Lwów, ze 

Dr. stycznia br. (czwartek) o godz. 10 rano wro w Wilnie, uż. W. 
° Р jokalu Kasy Chorych przy ul. Dominikań- Pohulauka 1. 

Łukiewicz skiej 15 odbędzie się sprzedaż z ficytacii 
publicznej różnych sprzętów domowych, u- Do sprzedania 

choroby skėrne I we- meblowania domowego i ZA mMa- tanio różne materjały 
neryczne ul. Mickie- szynki do pisania firmy „Szmidt Premier", wełniane i kamgarno- 
wicza 9 wejście z ul. rożnych części do instalacji elektrycznej, we damskie i męskie, 
aniadeckich 1. Przyjm. cholewek, pułbucików, mydła, oraz przyrza- futra i skórki futrzane, 

1-2 i 5—7. dy do golenia. swetry, trykotaże dy- 
Bliższe szczegóły dotyczące licytacji mo wan perski, mebie, ele- 

žna otrzymać w Wydz. Egzekucyjnym Ka-ktroluxy, kasy oguio- 
sy Chorych m. Wilna (pl. Magadaleny 4) trwałe, serwis angielski 
od godz. 8 do 3 po poł. paiefony, maszyny do 

szycia i _ stoperskie 

096658680650663 

   

ILEKARZE 

  

r. medycyny 

A. Cymbier 
Choroby weneryczne, 
skórne i narządu mo- 
czowego. Mickiewicza 
12, róg Tatarskiel przyj- 

szewskie, masa różnych 
pozostałych z ficytacji 
tantów. LOMBARD 

  

muje 9—2 i 5—8. Biskupia 12. 
Tel. 15-64, WILEŃSKIE TOWARZYSTWO HANDLO-————— 
Zaw WO-ZASTAWOWE LOMBARD Angieiskiego 

udziela lektorka języ- Zawiadamia, że w dniu 11, 12 i 13 lutego pa augielskiego Uui- 
w lokalu Lombardu przy ul. Biskupiej 12, wersytetu Stefana Ba- 
o godz. 5 po południu, odbędzie się licyta- torego Teatrałna 5 w. 3. 
cja zastawów od Nr. 47683 do 86289 włącz 
nie, opłaconych do października 1930 r. 

Zeldowicz 
chor. skórne,  wene- 
ryczne, narządów imo- 
czowych, od 9—do I, 

  

Okazyjnie tanio do 

  

        

               

        

    

  

sprz: ia 0 we | WRA RR UAE - Fortepian 
DOKTÓR Kalwaryjska 8, m. 7. 

ZELDOWICZOWA KOBIECE, VER. W. JUREWICZ 
MOCZOWYCH były majster firmy 

оь ееа ра noo [LOKALE uł. Mickiewicza 24. | poleca wielki wybór zegarów i bi- 
tel. 277, żuterjj oraz precyzyjna naprawa 

po przystępnych Pokój lub dwa 
DOKTOR Wilno, A. Mickiewicza 4. do wynajęcia ze wszel- 

Blumowicz ——— 110211 © choroby weneryczne, m. 1-a. aks neesi“ ių Sci 
RZ: 21 o 949712 Kto chce kupič wa 

solidny towar po najniższej cenie, niech o wynajęcia   

zobaczy u Głowińskiego. Polecamy 
wełny, jedwabie, popeliny, flanele (ni- 
pony), towary bieliźniane 

na zebrania, odczyty. 
zabawy i koncerty, do- 
wiedzieć się, Zawałna Dr Ginsberg 

Choroby skórne, we- WALEŃSKA 27. 1 zę 4 Po- 
eryi а! . я -18. Ge We gą ANKARA 7 

  

8104 — 8 NOE 
567. Į Pokój lub dwa 

najbardziej 2 o 
Ger 4 Z oddzielnem wejšciem 

ę zaniedbaną z wygodami,  trmeblo- 
poprawia, pielęgnuje wane do wynajęcia. 
oraz usuwa wady skóry, Pańska 1—2. 2 

котом@ее6 _ Lokal 

   

      

DOKTOR 

Szyrwindt Is 
choroby weneryczne, 
skórne | moczopłciowe 
BE 19, od 9 do 1 

  

GABINET 
PL IKosme. Leczniczej 

ki Leczniczej. J, Hryniewiczowej. ; ów . ą z urządzeniami ku- 
Wilno, Ea 381 mł. PIRLS B ienneni bez mebli 

н 4, wg. 10- =7lub z umeblowaniem Dr. Kenigsberg Urode „> Przyj, w.Z.P. M ,nadający się pod re- 
choroby skórne, Weiie- ę konserwa- staurację, biuro i t. p. 
tyczne i moczopłciowe je, doskonali, adźwie- —— Micki icza 4,ż wolny > 1 lutego 

Wwicz 4, usuwa jej skazy | Ё Bakszta 2, dowiedzieć 
я 1.90. PŁ braki, Masaž DATYTUY fa 8 ANIE się u właściciela domu 
Od 9—-12 i 4—8 twarzy i aa Apanlo) „KEVA“ (Paris) 

Sz:aczne opalenie <“ Micklewicza 37, tel. Pok6i z 
| łupież. Najnowsze Pok i 
idobycze kosmetyki ra- Rorgładzanie i odświe-dla samotnej. Królew- 

к Сэбмеви!е ой $. 10—$%, wągrów i pryszczy. dzieć się od 2 do 5-ej. 
W. Z. P. 43 Bleki ia WZ.P. 58 

        

ty. Wypadanie włosów 
орн 657, od 11—1. 

lAkuszerki| cjonalnej. żanie twarzy. Leczenie ska 9, m. 4.  Dowie- 

  

  

  

  

  

  

  

AKUSZERKA 

ŚMIAŁOWSKA — doś, Mieszkanie 
ьгат Oshinėt Kas: i 3 kojowe z wszyst- <rsz Oshinėt Kozme Miihibacha Moe az A aa 06 

fortepian gabinetowy apatėkė : miski stąpienia.  Zakreiowa 
1 „Wy-w b. dobrym stanie| pom HK e 7—4 oglądać @. 2 — 5. 

zsdanie włosów, Mic- okazyjnie do sprzeda- cheta“ "Miekte 1 — 

kiewicra 46. nia. Ul. Gimnazjalna | 60® ckiewi 5 
są 10, m. 2. —o| CZA 1, tel. 9-05.     

  

  

  

  

Drukarnia Wydawnictwa „Słewo' Zamkowa 2   

8 pokojowy z dużą sa- ° 

  
do dobrze wprowadzo- | 

u,     
|


