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gr. Komunikaty oraz 

Sprawa Brześcia zlikwidowana 
Chciałbym mieć wielkie pióro, aby 

móc opisać, móc oddać całe napręże- 

nie, patos i dramat, które przeżyli - 

śmy w nocy z 26 na 27 stycznia. Tyl- 

ko głuptak, lub jakiś beznerwowiec 

anormalny mógł przeżyć tę noc bez 

wzruszeń. Zwykle w Sejmie jest nud- 

no, nawet podczas przemówień posel- 

skich najbardziej wyszukanych pod 

względem demagogicznym. W nocy 

z 26 na 27 stycznia nie warto było 

słówka opuścić z tego, co się mówiło 

z trybuny sejmowej. Rozwinęła się 
przed nami w kolorach jaskrawych ca- 

ła tragedja problemu władzy, całe 

cierpienie, które tkwi w dobrze speł- 

nianym, a tak straszliwie ciężkim obo- 

wiązku bronienia państwa. 

Zaczęło się od przemówień ukra- 

ińskich o pacyfikacji w południowo- 
wschodnich województwach Polski. 

Jest taki teatrzyk makabryczny Grand 

Guignol, gdzie każdego wieczora, 

przez kilka godzin szarpie nerwami 
widza, takiemi środkami dramatycz- 

nemi, jak cierpienie, krew, strach z 

iście gotycką jakąś perwersją. Przez 

kilka godzin przeżyliśmy taki Grand 

Guignol. Posłowie ukraińscy pomału 

szarpali nam nerwy opowiadaniem o 
biciach włościan 'w - Małopolsce 

Wschodniej, znęcaniach się nad god- 

nością ludzką, o tem, iż kazano pa- 

trjotom ukraińskim Iżyć portrety Szew 
czenki, że zburzono pomnik narodowy 
ukraiński. Przytaczali, że kilka. osób 
zmarło skutkiem pobicia podczas akcji 
pacyfikacyjnej.  Sugestjonowało to 

przekonanie, że istotnie akcja prote- 

stów brzeskich jest polską insceniza- 

cją partyjną, skoro uczucia humani- 

tarne inteligencji polskiej zajmują się 
sprawą Brześcia, zamiast o wiele pod 

każdym względem poważniejszą spra- 

wą pacyfikacji. W Brześciu obrażono 
kilka indywiduów ludzkich. Akcja pa- 

cyfikacyjna, to kwestja stosunku Pol- 
ski do całej narodowości. Toż to. ty- 

Siąc, dziesięć tysięcy razy  kwestja 

ważniejsza. 

Przychodzi minister Składkowski. 

Oby zawsze tak mówił każdy żołnierz 
połski. Przedewszystkiem prostuje to, 

co w powyżej powtórzonych maka- 

brycznych obrazach było kłamstwem, 
fantazją, lub przesadą. Po drugie wy- 

jaśnia, że pacyfikacja była konieczno- 
ścią. Nastąpiła po długim okresie 5а- 
botażu w Małopolsce Wschodniej, po 
akcji podpałań. Spłonął dobytek pań- 
stwowy i mienie prywatne, czasami 

nawet biednego włościanina. Był sa- 

botaż kolejowy, powodowanie kata- 
strof kolejowych, akcja tajnej organi- 
zacji wojskowej ukraińskiej, kierowa- 
na z centrali Berlina, teroryzowała 
miejscową ludność tak polską, jak 
ukraińską. Mógł przyjść moment prze- 
łomu psychicznego i ludność ukraiń- 
Ska dałaby się wciągnąć do podpalań 

mordów, do otwartego powstania, 
któreby stłumić można było tylko woj 
14. Wojna wymagałaby wiele trupów 
i nieszczęść. Akcja pacyfikacyjna od- 
wróciła straszna katastrofę. Akcja pa- 
cyfikacyjna poiegała na bezwzględ- 
nych rewizjach całych wsi, podczas 
których znaleziono dlże ilości karabi- 
nów, szabel, rewolwerów, bagnetów, 
bomb i amunicji. 

Minister Składkowski powiada, że 

wszelkie nadużycia podwładnych so- 

bie organów będzie ścigał z całą su- 
rowością, a specjalnie surowo karać 

będzie obrażanie uczuć narodowych 

ukraińskich podczas akcji pacyfika- 
cyinej. 

Mimo to, że uważam, że akcja pa- 
cyfikacyjna była nietylko konieczno- 
Ścią, lecz była zdaniem egzaminu 

<nergicznego zapobieżenia rzeczom 
hieobliczalnym — nie potrafiłem i nie 
Chciałem wzbudzić w sobie żadnych 
Uczuć nienawistnych, podczas  naj- 

« ostrzejszych przemówień posłów ukra 

ińskich. Zupełnie rozumiem ich  sta- 

nowisko. Natomiast obrzydzenie wzbu 
dzali Polacy z opozycji, występujący 

w tej debacie.Poseł Dubois, socjali- 

sta, mówiący dyskantem płaczliwym 

rzeczy możliwie .aroganckie. Jakaś re- 

miniscencja Smierdziakowa z Dosto- 

jewskiego, człowiek poniżony, złośli- 

wy i niebezpieczny jednocześnie, Jak- 

że rozżegał poseł Dubois skargi ukra- 
ińskie, jakże podżegał ich przeciw 

Polsce, jakże cieszył się, że może w 

swem przemówieniu chwytać te argu- 
menty, ociekające krwią i ciskać nie- 
mi w rząd polski. Był to triumf złej 

gadziny. Potem poseł endecki Rymar 
wlazł na trybunę. Każdy przecież przy 

zna, że jeśli który z policjantów, żan- 

darmów, czy żołnierzy polskich obra- 

ził podczas akcji pacyfikacyjnej uczu- 

cia narodowe ukraińskie, to był to 

plon z ziaren złych, zasianych przez 

propagandę endecką, która w Mało- 

polsce Wschodniej z walki z Ukraiń- 

cami uczyniła sobie nietylko środek 

propagandy i popularności, lecz jedy- 
ną rację istnienia. Otóż w chwili, kie- 

dy nacjonaliści ukraińscy idą do ata- 

ku z oskarżeniami rządu polskiego na 

forum wewnętrznem i zagranicznemi, 

poseł Rymar -— endek — wlazł па 

trybunę, aby skargi te popierać. Gdy- 

bym był karykaturzystą, to wyryso- 

wałbym posta Rymara, człowieka 
starszego z bródką i wąskiemi ocza- 

mi, jako ni to lisa, ni to szakala, ni 

to hienę, która rozgląda się na pobo- 

jowisku, gdzieby to sobie kawałek 
tłustej padliny wywąchać. 

Potem dopiero przyszła sprawa 

Brześcia.0 godzinie 120 północy, pod 

czas, gdy posiedzenie plenarne trwa- 

ło już od pół do piątej, czyli od 7 

godzin, wysłuchiwaliśmy rzeczy szar- 

piących niemożliwie nerwami. Od 7 

godzin szarpały nami makabryczne 

obrazy, uczucia tak często sprzeczne 

ze sobą. Kiedy posłowi Hołówce czy- 

iano jego broszurę o polsko-ukraiń- 

skiem zbliżeniu, przeżywaliśmywielką 

tragedję rzeczywistości i realizmu. 

Wykuwał się w nas ten mus państwo- 

wy, w którego obronie, ciężarze, w 

którego żelazie i stali spoczywa wiel- 

kość idei państwowej. 

O godzinie pół do pierwszej w 

nocy zaczął przemawiać poseł Stani- 

sław Stroński. Mówił o nowoczesnych 

kibitkach, które pędzą do Brześcia. 

Przemówienie świetnego mówcy było 

tym razem raczej nieudane, chociaż 

modelował je na nutę chorału „Z dy- 

mem pożarów, z kurzem krwi brat- 

niej". Zrozumiałem, że rodzaj prot. 

Strońskiego polega na przemówie- 

niach lekkich, gdzie może  tryskać 

dowcipem, na przemówieniach zatem- 

perowanych w sposób felietonowy. W 

patosie i nastroju jest o wiele słab- 

szy. Lepszy już był poseł  Niedział- 

kowski, mówca argumentu prawnicze- 

go, ożywionego tendencją polityczną. 

Z przemówień tych posłów dowiedzie- 

iiśmy się w iormie ostatecznej, na 

czem polegają zarzuty, stawiane po- 

licji, oficerom i podoficerom, pilnują- 

cym więźniów brzeskich. Oto przede- 

wszystkiem, że poseł Lieberman w 
drodze do Brześcia został dotkliwie 

pobity, że posłowie Dębski i Popiel 

w samym Brześciu dostali w skórę, 

że uderzono cztery razy w twarz 

posła Koriantego w klozecie więzien- 

nym i że uderzono również w twarz 

posła Bagińskiego. Jak wynikło z po- 

lemiki pomiędzy posłami, Strońskim 

a Kleszczyńskim, poseł Bagiński, sam 

tego zajścia był przyczyną, gdyż rzu- 

cił danym mu do wypełnienia kwestjo- 

narjuszem w kierunku twarzy oficera, 

pełniącego służbę. Tu musimy zazna- 

czyć, że poseł Bagiński, niebezpiecz- 

ny radykał ludowy o kierunku skraj- 

nym, był żołnierzem dzielnym i jak 

się zdaje, ze wszystkich więźniów 

brzeskich zniósł więzienie z najwięk- 

szą godnością osobistą. Mniej wyraż- 

nie opowiedział poseł Stroński o nocy 

z 11 listopada, podczas której wybit- 

nie wszystkich aresztowanych  prze- 

straszono. Strzelano w jakimś innym 

pokoju, a więźniowie odnieśli wraże- 

nie zbliżającej się egzekucji. 

To są wszystkie już zarzuty opo- 

zycji co do Brześcia. Tematy te cyze- 

lowane były przez innych mówców 

ze stronnictwa chłopskiego i ukraiń- 

skiego przez kilka godzin. Doskona- 

łe przemówienie prawnicze wygłosił 

poseł Piłsudski, którego słuchano z 

największą uwagą. Dopiero o 4-ej nad 

ranem, głos zabrał płk. Sławek. 

Nawet w przetrzymaniu tej nocy 

o dyskusji tak wyjątkowei widzę coś 

z żołnierskiej taktyki Sławka. Czło- 
wiek ten wytrzymał sześciotygodnio- 

  

DEKLARACJA PREMJERA SŁAWKA 
Poniedziałkowe posiedzenie Izby 

Poselskiej przeciągnęło się do godzi- 
ny-5 m. -40-nad. ranem we wtorek:'Po 
przyjęciu wszystkich wniosków komi- 
sji w sprawie zawieszenia postępowa- 
nia sądowego w stosunku „do posłów 
Ciołkosza, Dobrocha, Duboisa, Moch- 
nieja, Sawickiego, Smoły i Wrony, 
marszałek Sejmu zarządził przerwę, 
po której już po północy przystąpiono 
do dyskusji brzeskiej. Jako referent 
komisji prawniczej przemawiał pos. 
Paschalski, proponując przyjęcie wnio 
sku większości komisji w kierunku 
odrzucenia wspomnianych na' wstę- 
pie wniosków. - : 

Rozwinęła się dłuższa dyskusja, w 
której zabierali głos posłowie: Stani- 
sław Stroński (Kl. Nar.), Niedział- 
kowski (P.P.S.), Zahajkiewicz (Kl. 
Ukr.), Czerwiński (Kl. Chłop.), Pa- 
wlak (N.P.R.), Jan Piłsudski (B.B.W. 
R.), poczem zabrał głos prezes Rady 
Ministrów Walery Sławek (przemó- 
wienie podajemy osobno). 

Wysoka Izbo! Mam zaszczyt oświadczyć 
co następuje: T.zw. sprawę Brześcia wszczę 
ly i rozreklamowały partyjne czynniki ze 
wz w l dla celów wyłącznie polityczno- 
agitacyjnych. Takie jest tło tej kwestji. Wy- 
jaśnienia rzeczowe zostały już podane do 
wiadomości Wysokiej Izby na komisji R” 
wniczej przez p. ministra sprawiedliwości, 
natomiast charakter polityczno - agitacyjny 
tej sprawy zmusza mnie do wyjaśnień uzu- 
pełniających, które proszę uważać równo- 
cześnie za na interpelację, zło- 
żorą przez pp. posłów Stapińskiego, Szczer 
o. go i innych w dniu 16 grudnia 1930 
roku. 

Pozwolę sobie przypomnieć Wysokiej 
Izbie co się działo w okresie, zedzają- 
cym aresztowania pewnej liczby b. posłów. 
Prasa opozycyjną nawoływała przez cały 
czas społeczeństwo do zaostrzenia — walki 
przeciw rządowi. Kongres krakowski Cen- 
frolewu, t.j, PPS, NPR i Stronnictwa Ch.D. 
(mających swoje organizacje robotnicze) 
oraz Wyzwolenia, Stronnictwą Chłopskiego 
i Piasta (rozporządzających wpływami na 
wsi) wzywał szerokie rzesze ludności miej 
skiej i wiejskiej do walki. Partje te — w 
formie wyktętno - spryciarskiej co prawda, 
ale niemniej zupełnie wyraźnie, groziły w 
swych rezolucjach, że nie będą uznawały 
zobowiązań, zaciągniętych w stosunku do 
zagranicy przez rząd polski, pragnęły przez 
fo osłabić zauianie zagranicy do wszelkich 
dotychczasowych zobowiązań rządowych, 
starały się odwieść ją od nowych umów z 
Polską, a równocześnie anarchizować spo- 
łeczeństwo, ażeby ono samowolnie te zo- 
bowiązania usiłowało jakąś warcholską ak- 
cją unicestwić, 
‚ Partje te szerzyły poza granicami kra- 
ju propagandę tak szkodliwą, że każdy z 
najzacniejszych wrogów naszego  Państ- 
wa mógłby się czuć wyręczonym przez sa- 
mych Polaków, w zupełności i z naddatkiem. 
Partje te zdążały do wywoływania jakiejś 
interwencji obcych czynników w nasze sto- 
Stmki wewnętrzne, a wiedziały doskonale, 
że rząd w takim wypadku musiał by w Spo- 
sób jak najbardziei kategoryczny i stanow- 
czy odrzucić wszelkie tego rodzaju próby, 
nie kalkūlowaly więc nie na skuteczność po 
dobnej akcji, a na to ażeby rząd polski u- 
wikłać w trudności z tymi czynnikami,. któ 
re mają i w innych państwach Europy po- 
lityczne wpływy. narazie decydujące. 

„Trudno wyobrazić sobie gorsze i bar- 
dziej zdeprawowane intencje szkodzenia wła 
snemi państwu w dziedzinie polityki za- 
granicznej. Usiłowania te dokonywane by- 

ły przy równoczesnem dekłamowaniu o cięż 
kości naszego położenia międzynarodowego: 
Intencje te były wreszcie nawskroś obraża- 
jące poczucie godności wolnego narodu. 

Nic bowiem innego nie robiono — jak skat 
jano u obcych czynników o ochronę rzeko- 
mo zagrożonych swobód, idąc w śłady Tar 
gowiczan. 

Stronnictwa te miały wreszcie postawić 
jawnie, jako cel swej wałki, zmuszenie Pa- 
na Prezydenta Rzeczypospolitej do ustąpie- 

  

  

nia ze swego stanowiska. Nie spodziewały 
się chyba tego osiągnąć przez uchwalanie 
na kongresach partyjnych Śmiesznych re- 
zołucyj, a więc M podburzyć masy do 
iawnego buntu przeciw Najwyższemu Re- 
prezentantowi władzy Państwa. Kiedy jako 
szef ówczesnego rządu dowiedziałem się do 
jakiej niepoczytalności opozycja na zjeź- 
dzie w Krakowie w swej s doszia, 0- 
świadczyłem wyraźnie, że wyciągnie 
z tego konsekwencje. Powiedziałem to pu- 
blicznie, ażeby pobudzić do opamiętania się. 
Zrobiłem więcej. Poleciłem prowadzić do- 
chodzenia przeciwko uczestnikom kongresu. 
Chciałem pokazać, że Rząd nie puści tej 
sprawy płazem. Lecz uczestnicy kongresu, 
co zresztą wykazała większość dochodzeń, 
byli biernymi słuchaczami, nie rozumieli do- 
brze do czego prowadzą pp. posłowie, kie- 
rujący partjami, ci zaś znajdowali się 
ochroną nietykalności poselskiej i musieli 
być odłożeni na później. | 

Bieg rzeczy tak się ułożył. że musiałem 
dła innych prac ustąpić ze stanowiska pre- 
zesa Rady Ministrów i nie mnie przypadło 
wykonanie rzuconej przeze mnie  zapowie- 
dzi. Zapewniam Panów, że staram się za- 
wsze danych przezemnie obietnic dotrzy- 
mać. Ostrzeżenie nie pomogły. Przypomnij- 
cie sobie Panowie co wypisywała prasa 0- 
pozycyjna, jak drwiła z moich ostrzeżeń, 
jak co gorsza w dalszym ciągu judziła do 
walki z rządem, jak organizowała szereg 
kongresów prowincjonalnych, jak przygoto- 
wywała się do t.zw. marszu na Warszawę 
w dniu 14 września zeszłego roku. A oprócz 
izeczy, które były w prasie, a więc były 
wszystkim wiadome, czynione były konspi- 
racyjne przygotowania do uruchomienia Or- 
ganizacyj bojówkowych, nie w liczbie kil- 

ku, lecz kilkunastu osób. Urządzano składy 
RAR 01 je z iR na Baa: 

ząd by: nie: У, yby. wszystkic) 
przygotowań nie chciał czy nie umiał wi- 
dzi 
2 a tolerowanie ak ke 0d 
urzania, rywania w nį spoieczeń- 

stwa wiary w siłę własnego pażówa za- 
chęcało elementy jawnie wrogie do wyko- 
rzystania wygodnych dla nich chwil, w któ 
rych mogło im się zdawać, że Państwo jest 
osłabione. 

Czy Panowie z opozycji wierzyli w skute 
czność swej destrukcyjnej roboty — tego 
nie wiem, lecz jestem przekonany, że spraw 
cy podpalań w Małopolsce Wschodniej ba- 
zowali m. in. swe nadzieje na ogólnej апаг- 
chji, którą wyście szerzyli, spokojna zas 
ludność ukraińska w Małopolsce Wschod- 
niej poddawać się zaczęła terorowi szanta- 
EZ bo przestawała wierzyć w siłę Pań 

stwa 
część winy za konieczność zastosowania 
tam ostrych środków represyjnych. Czy te 
harce Wasze nie zadrogo kosztowały? Czy 
moralną było ażeby rachunek za 
Was płacił spokojny, w gruncie rzeczy, 0- 
bywatel, którego = sis tylko to, že W 
Wasze słowa uwierzył? Nie, proszę Panów. 
Obowiązkiem Rządu było zanamować Wa- 
szą robotę środkami, jakiemi Rząd rozpo- 
rządzał. 

„Mówiłem dotąd o burzyciełskiej działał- 
ności lewicy. Sprawiedli wymaga, aże- 
bym parę nes pa temu co robiła 
prawica. Pamiętamy jej rolę uzodową i 
pokorną w stosunku do potęg ych, któ- 
re Polską rządziły. Rewolucyjnych metod 
Narodowa Den cja wówczas się nie 
imała. Dopiero w Polsce inaczej 80- 
bie poczynać. Pamiętamy wynpci e na 

ZE gdy śp. Prezydent Narutowicz 
ladač przysięgę, pamiętam, 

dzanie do zbrodui morderstwa och 
a później gloryiikowanie mordercy. 

Czy nie dzięki Waszej destrukcyjnej ro- 
bocie omal, że Połska w 1920 roku wolno- 
S€i nie postradała, W czyim interesie Wyście 
równocześnie podrywali w narodzie wiarę 
we własne siły, a czy Obóz Wiełkiej Połski 
nie szykował się stale do zamachu stanu. 
Jeżeli umieliście być lojalni w stosunku do 
obcych zaborców, to byście musieli się na- 
uczyć tego i w stosunku do własnego Pań- 
stwa. Nie myślcie, że ani Waszych inten. SKry 

cyj nie rozumieliśmy, ani Waszej organi- 
zacji nie widzieliśmy. Łecz i tutaj pragnąłem 
uniknąć ofiar wśród tych, którymi Wy 
chcieliście się wyręczyć. I Panowie z lewej, 
i Panowie z prawej strony opozycji, usiłt- 
jacy wywołać zamieszki byli po kilkakroć 
ostrzegani, że mogą nastąpić skutki dla nich 
Osobiście nieprzyjemne. Myśleliście, że to 
były grożby rzucane na wiatr. Polska chce 
żyć innerm powietrzem, niż to, które jak 
ciężkie opary około Was się unosi. 

Czynicie teraz wielki harmider o Brześć. 
Dlaczego aresztowani wasi ludzie zostali 
osadzeni 2 pominięciem jakoby: niektórych 
przepisów proceduralnych w Brześcia? Dla- 

LSL SL L S LS i a a 

Nowy rząd we Francji 
PARYŻ. PAT. — Premjerem i ministrem spraw wewnętrznych  ufor- 

iiowanego rządu został Laval, ministrem sprawiediiwości — Leon Berard miinistrem spraw zagranicznych — Briand, ministrem wojny — Maginot, ministrem marynarki — Dumont, ministrem lotnictwa — Dumesnil, mini- strem oświecenia publicznego — Mario Reustan, ministrem finansów -— Fian dzin, ministrem budżetu — Pietri, 
ministrem pracy — Landty, ministrem 

ministrem robót publicznych — Deligne, 
handlu — Rollin, rolnictwa — Tar- 

diet, marynarki handiowej — de Chappedelaine, emerytur — Champetiers, poczt i telegratów — Guernier, kolonij-— Daynaud. Teka ministra zdrowia publicznego nie została obsadzena. Prócz tego obsadzono szereg sekre- tarjatów stanu. W skład nowego gabinetu wchodzi 4 skai a licz- bie jeden niezależny, 
den z unji republikańskiej | | : 

2 z lewicy demokratycznej społeczno-ra dykalnej, je- 
Antinis 

kiego. Spada na Was niemała bał. 

tego, ażebyście nie mieli pokusy wysyłania 
waszej bojówki na odbijanie więźniów. Po- 
co oiiary z ludzi, którzy może o inne, więk- 
sze cele kiedyś giowy Swoje nastawiali? 
Podtrzymywane przez was podniecenie po- 
chłonęło później jagodzińskiego, gdy szedł z 
bombą w ręku na Wskrzesicieła Państwa 
Połskiego, popchnęła Kostrzewskiego co za 
mordowania 3 iudzi w częstochowskiej Ka- 
sie Chor. Mieliście organizację bojową, mo- 
glibyście ją namówić na jakąś zbędną awan- 
turę, Tego nie chcieliśmy, nie pragnęliśmy 
przelewu krwi. 2 GE 

w Brześciu był regulamin więzienny cięż 
ki, lecz ci co o Polskę walczyli, a nie prze- 
ciw niej, przechodzili przez więzienia znacz 
nie cięższe. Tyiką tamci, nawet w obliczu 
śmierci, mie przejawiali taki strachu, ja- 
kiego wielu więżniów brzeskich dało i mo- 
ralie i fizyczne dowody. Tylko wówczas 
nikt nie podpisywał protestów, bo się sam 

Pragnę pod jednym względem opinię u- 
spokoić, badałem sprawę i Si m, że 
sadyzmu i znęcania się nie było. Lecz i tam 
jak w każdem więziemu posłuch musiał być 
wrazie Oporu wymituszony Silą. Innych wię- 
zień na świecie niema. Próbujecie oczerniać 
oficerów, którzy chwałebniejszą niż Wy ma- 
ją przeszłość. Regulaminu i przepisów oni 
nie przekroczył. Dla cełów politycznych spe 
kułujecie na tem, że dzia- 
ła. Metodę tę znani i wiem, że znajdzie się 
część łatwowiernych, którzy jeszcze raz 
Wam uwierzą, tak jak uwierzyłii w istnienie 
telefonu podziemnego między Belwederem, 
a najbliższem dowództwem wojsk bolsze- 
wickich. Trudno, niech Wam 

Wreszcie pragnę dodać, że wytoczone 
różnym sprawy nie zostały umorzo- 
ne i znajdują rozwiązanie w sądzie. Panowie 
chcielibyście, ażeby to wszystko coście robi- 
li było uważane za legalną walkę tyczną. 
Mówi się „walka ityczna“. ak różnie 
można ją roz: i do różnych iorm się 
uciec. Według pojęć Panów charakter walki 
powinien być taki: х 
na zebraniach ог yinych, na h 
i kongresach wszechopozycyjnych podnie- 
cać będzie tłum do walki, druga strona win- 
na chyba odpowiedzieć temsamem — rzii- 
cić tłam na tłum, niech się wzajemnie wy '- 
rzyna ażeby przywódcy obu stron mogli się 
poza płecami walczących mas bezpiecznie 

A 
Nie, proszę Panow my innej hołdujemy 

moralności. Szukamy przytem innych, mniej 
kosztownych dla Państwa środków, niż wy- 
ciąganie karabinów maszynowych na ulicę 
w cełu tłumienia wywołanych przez p.p. 
posłów rozruchów, podnieconych mas. Tej 
metodzie był i pozostanie Rząd wierny. Po- 
zwolę sobie w zakończeniu dać wyraz na- 
dziei że w przyszłości Rząd nie będzie sta 
wiany wobec konieczności używania środ- 
ków surowych i bezwzględnych dła osadze- 
nfa na miejscu zuchwałej anarchji. (Okłaski 
na ławach BBWR.) ‚ 

Po przemówieniu premjera Sławka 
złożył krótkie oświadczenie poseł Puł- 
jan (Ch. D.). Wreszcie po krótkiem 
przemówieniu referenta Izba przystą- 
piła do głosowania. 

W imiennem głosowaniu za wnio- 
skiem komisji (odrzucającyjn wniosek 
KI. Nar. i Ukraińskiego) padło głosów 
232, przeciw 150. ` 

Następnie izba w drugiem i trze- 
cien. czytaniu przyjęła projekt ustawy 
w sprawie prowizorycznego budżetu 
za czas od 1-Г 40 31-Ш 1927 г., а па- 
stępnie po dłuższej dyskusji, w której 

uczestniczyli poseł Rymar (Kl. Nar.), 
kierownik Ministerstwa Skarbu Matu- 

szewski i poseł Rybarski (Kl. Nar). 
Sejm w drugiem i trzeciem czytaniu 
uchwalił projekt ustawy o dodatko- 
wych kredytach na rok 1927 — 28. 

wą ciężką ofenzywę moralną zewsząd. 

Potem skupił wypowiedzenie wszysi- 
kich zarzutów ukraińskich i brzeskich 

na jedną noc. Coś jakby przeczeka- 

nie huraganowego ognia. Każdy, kio 

przeczekał w naprężeniu noc z dale- 

kiemi i bliskiemi strzałami armatnie- 
mi, wie, z jaką ochotą i podniecenien 

idzie się nad ranem do ataku. 

Była zresztą 4-ia rano w stycz- 

niu, było ciemno na dworze, a w sali 

płonęła elektryczność. Wszedł na try- 

bunę człowiek z rękami i twarzą po- 

ranioną wybuchem bomby, człowiek, 

który przez dziesiątki lat stał tuż obok 

niejednonocnej maskarady ze strzała- 

mi rewolwerowemi, lecz realnych szu- 

bienic, człowiek, który nie przez jed- 

ną noc i przez 80 dni w życiu, lecz 

przez dziesiątki lat żył w reałriej oba- 

wie śmierci. Rząd cesarsko-rosyjski, 

z którym walczył, chciał go nie obić, 
czy ośmieszyć, lecz rozstrzelać. We- 

teran więzienny. Człowiek o nieskała- 

nej uczciwości i białopiórym  patrjo- 

tyzmie. 

Sławek był poważny i spokojny 

w tej sali rozhisteryzowanej, Przecież 
chwilę później, a poseł Rybarski 

wrzaśnie coś ze swego miejsca, zro- 

bi się czerwony literalnie, jak ugoto- 

wany rak,wybiegnie z sali, trzaśnie 3 

drzwiami, aby zrobić kółko na kory- | 
tarzu, momentalnie powróci już biały | 

na twarzy znowuż, literalnie jak trup, 

potem zażądać głosu. Następnie pos. | 

Dubois zacznie śpiewać „Czerwony 

sztandar“, a gdy mu się tego wzbra- 

nia, wychodzi ze wszystkimi towarzy- ; 

szami wyśpiewać się do ogrodu. Na 

tie całej tej histerji, Sławek był właś- 
nie jak żołnierz, idący na bój o šwi- 

cie. Kiedy na człowieka tchórzliwego 
napadną apasze — ucieka on. Kiedy 

10 spotka człowieka średnio mężnego, 
maca się on po kieszeniach, aby udać, | 

że ma rewolwer. Człowiek naprawdę 

odważny podchodzi jaknajbliżej do 

głównego apasza i spogląda mu w 

same białka. Sławek tak właśnie uczy- 

nił. Nie cofał się, nie wykręcał, nie 

przepraszał, nie proponował kompro- 

misu, nie obiecywał słodyczy na przy- 

szłość. Z oskarżonego stał się oskar- 

żającym, z atakowanego atakującym. 

Grożba anarchji była przyczyną Brze- 
ścia. Bez Brześcia nie dałoby się Poi- 
sce zapewnić pracy normalnej. W skró | 

cie żołnierza-szeregowca słowa Sław- | 
ka brzmiałyby: 3 

Milczeć. Jesteście niebezpieczeń- 
stwem dla Polski i anarchją. Rząd da 
sobie z wami radę. 

1 kiedy Sławek czytał swą deklarację 

bez jednego słowa nieszczerości, swą | 

deklarację uczciwą i bojową, zrozumia | 

łem ja, zrozumiała sala sejmowa i zro- | 
zumie Polska, że tak, jak pacyfikacja, 

tak Brześć były koniecznością, od- | 
wróceniem niehezpieczeństwa, uderze 

niem młota, który kuje silne państwo. | 

O, jakże się solidaryzowałem ze 
Sławkiem, gdy ten z bólem oskarżał 
opozycję, że winna jest także w tem, 
że represje stosowane wobec chłopów | 

ukraińskich, musiały być tak surowe. 

i w mojem sercu ważyły się przez 

te sześć tygodni szale Brześcia. Na. 

jedną szalę padały protesty, humani- 
taryzm, makabryczne obrazy, god- 
ność ludzka. Padały nazwiska osób | 
szanownych. Na szałę drugą padły 
słowa uczciwego patrjoty, padły z ta- 
ka mocą i siłą, gdyż za niemi stoi 
człowiek, z którego uczciwością i pa- 
trjotyzmem prawie że się nic dziś w | 
Polsce równać nie może. 3 

Wychodzilišmy > Sejmu o 6-ej ra- 

no. Na sali była ciężka atmosfera, po- | 
została po 14-godzinnem posiedzeniu. | 

W smrodliwym  bufecie sejmowym 
wznosiły się tumany dymu tytoniowe-- 

go, było ciężko i duszno. Na dworze | 
był mokry śnieg i było ciemno. 3 

Uważam sprawę Brześcia za wy” 

graną przez przemówienie Sław. 
także w płaszczyźnie moralnej. 

        

   

     

  

    

              

    
    

     

    

    

   

  

    

    

            

   
   

  

    

    

     

   
   

  
 



   
   

    

ECHA KRAJOWE 
  

OBRAZKI WIEJSKIE 
Kto przed paru laty znał tę lichą mie 

ścinę, Wilejkę, dziś z łatwością może zau- 
_ ważyć dobroczynny wpływ kultury zachod- 

niej Polski. Ubogie, obdarte i brudne szmaj 
_ gełesy, dziś wyelegantowane, z brzuszka- 

mi przed nosem. roznamiętnione handlem, 
przynoszącym im kokosy — traktują naiw- 
nych kundmanów - pobiażliwie, protekcjonał 
nie, a nawet z pewną dozą wyższości i 
nienawiści, czerpanej z ich odwiecznej ener 

  

   

  

    

gji życiowej — Talmudu. : 
° В;ебпу апбузет!а, obracający się ze 

— зтибпе) Котесгпо$с! w  uściskach synów 
Judy... Ale bo takie miasto powiatowe, cent 

" rum prowincjonalnej myśli państwowej, nie 
_ może się zdobyć na jakąś ko—0—pe—ra- 

ty—wę?! 

  

_  $wfdrowaty  żydek, handlarz kaloszami i 
_ obuwiem, uporczywie wtyka mi kalosze 
   ar bolszewickiej. ; : 

stój w przemyśle, a tu ci przed oczy- 
ma znaki „C.C.C.P.*, legalnie pokazują, ku 

' sząc propozycją kupna w cenie niższej od 
_ krajowych! |uż to — trzeba przyznać —że 

taki kalosz, godzący w byt rodzimego prze 
mysłu, to najidealniejsza propaganda komu 

- nizmu, i to jeszcze w ręku takich świdrują- 
cych współobywateli! 

e: : * * & 

Urząd pocztowy. Nad okienkiem napis: 
' ..przyjmowanie listów wartościowych *... 
— а dałej: — ...listow połeconych w niedzie- 

łe i święta”. 
Trzeba trafu, że akurat dzień nieświą- 

__ teczny Przy tem okienku kupuję | marki, 
' amalepiam na listy i szukam lokaty. Wresz- 

cie w innem miejscu znajduję to, o co ini 
chodzi. „Przyjmowanie listów poleconych” 

" Ponieważ termin przyjmowania tych listów 
_ jest późniejszy, mam więc parę godzin cza 

SU, — 
Е Punktualnie staję i wręczam listy — do- 
' staję oupowłediż, że to na lewo. Idę na le- 

wo, tam znów — dalej na lewo, i wkoń- 
cu znajduję się przy tem samem okienku, 

_ gdzie rano kupowałem marki, Chcąc upew- 
„nė się. zapytuje, czy tu przyjmują listy 
_ polecone, Odpowiedź twierdząca, a na in- 
_ dagacje z mej strony, dlaczego niema napi- 

SU, Wi ik niedhałym ruchem poleca mi 
spojrzeć „wyżej”, t. j. nad to okienko. O- 
czywiście, napis.: „bez zmian”, 

Wychodząc z poczty, myślę, że ta kultu 
ra z zachodu trochę za szybkie tempo przy 
„brała w Wilejce, a rezułtat ten, że taki so- 
bie inteligent, co tyłko umie czytać, ani 
rusz. zrozumieć nie może treści napisów 
0 torie filozoficznym, umieszczonych nad o- 
kienkiem pocztowem. 

* * * 
Idziemy do szpitala. Na drzwiach kart- 

ka z wyjaśnieniem ręcznie drukowanem о- 
 jówkiem niebieskim, że lekarz przyjmuje 

prywatnie (czerwone litery) od godz. 13 do 
14. W tym terminie zjawiam się, jednak... 
E Bac Urzędujaca panna wyjaśnia, że 
doktór poszedł, będzie dopiero wieczorem, a 
uwagę mą o kartce na drzwiach zbywa ni- 
czem, mówiąc, że to, co tam napisane — 
nie obowiązuje. Czy w instytucji państwo- 
wej dopuszczalne Są kpiny z interesantów 
i to wzbudzających litość, bo chorych!? 

> * * * 
Juž pėžną nocą, wracając, mkniemy о- 

bok jasno oświetlonych okien urzędu gminy 
iżańskiej i widok ów, mimówali, przypomi- 
na mi słowa Hamleta: „...Ktoś nie śpi, żeby 
spać mógł ktoś — to są zwyczajne dzie- 

je". 
po Co za wzruszająca pilność, rzadko spoty 

kana! Dwóch ludzi przy jasnem świetle 
lampy, skulonych nad ciężką pracą, wyrę- 

— ста setki niewdzięcznych podatników, w 
_ ich kardynalnych obowiązkach społecznych, 
polegających dotychczas na groźnym przy- 
musie płacenia danin na tajemnicze i nie- 

_ widoczne operacje samorządów! 
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Tak, to $5а — zwyczajne dzieje..... nie- 
stety. Stary legun. 

TURMONT 
— zgromadzenie członków. 

„Ogniska* kołejowego. Dnia 20 Il. odbyło 
ię roczne zgromadzenie członków „Og- 

miska“ kolejowego, na którem  sprawozda 
nie z rocznej działalności zdał przewodni- 
ER dotychczasowego zarządu p. Kobus. 

gzystując załedwie od roku, Ognisko 
ozwija się bardzo szybko: zorganizowano 
bibljotekę, która liczy 250 dzieł wartości 
996 zł, urządzono czytelnię, dla której na- 

 byto 4-lampowy radjoodbiornik, or az pre 
— питегще się stale dwa dzienniki 1 jeden 

ygodnik.. 
_ Pomimo braku w Turmoncie odpowied 

niej Sałi i sceny zorganizowano 7 odczy- 
tów, 3 zabawy taneczne i 3 przedstawienia 

Garnizonowego 

_ ANTE PORTAS! — BIM - BOM i 

  

   
Ę 
Е. Kilka dni temu w „Słowie* (nr. 

17) pan W. Ch. napisał długi feljeton 
p. t. „Trzeba wreszcie  zaprotesto- 
wač!“, zawierający atak na popularną 
radjową „Ciotkę Albinową*. Powie- 
działem sobie: „Trzeba Ciotkę obro- 

nie“; zresztą i radju wileńskiemu po- 
ke średnio przymówiono tu szpetnie.... 

Pozwoli więc szanowny kolega W. 
Ch., że mu na jego (mocne niekiedy) 
wyrazy odpowiem kiłka słów. 

Nasamprzód pewne personalja. Na 
sza ceniona współpracowniczka, p. 
Kazimiera Aleksandrowiczowa — u- 
rodziła się w Wilnie. Wychowała się 

"na wsi, w obecnej Litwie kowieńskiej, 
w miejscowości, która dawniej nale- 

 żała do powiatu wileńskiego. W la- 
— tach dziecięcych i młodzieńczych na 
codzień obcowała z ludem w chatach. 
Zresztą obcuje z nim do dziś dnia, ko 
chana przez. ten lud i rozumiana. Ga- 

"da z nim jego językiem. Nie uczyła 
| się dialektologji, ale też wchodząc do 

_ chaty, nie zatyka nosa, uperfumowaną 
chusteczką. Języka tutdjszego nie stud 
jowała; jest to od 60 lat jej włas- 
ny język. ‚ 

“а уКерШ‹щ'{: punkt po punkcie, mając 
przed sobą feljeton kolegi W. Ch. Au- 
tor zarzuca Ciotce Ałbinawej, że w 

  

     

   

    

   

   
     

   

    
   
    

  

w salonach Kasyna 

 PROTESTUJĄ. — SŁUCHACZE KRZYCZĄ: 
CIOTKI ZAPEWNIONY. 

teatralne. Sałdo gotówką na dzień 1. I 
1931 r. wynosi 3213 zł. 29 gr., za- 

wdzięczającą czemu, z nadejściem wiosny 
Ognisko przystąpi do budowy własnego do 
mu, o ile dyrekcja kolejowa udzieli placu, 
o którego przydzielenie zarząd ubiega się 
już od kiłku miesięcy. Po udzieleniu abso-“ 
lutorjum, wybrano do zarządu: na preze sa 
--- p. Kobusa, na członków — p. p.: Grzy 
bowskiego, Sawickiego, Janiszewskiego, 
Rutkowskiego i Cybulskiego. W zakończe- 
niu zebrani uchwalili wysłać do p. prezesa 
dyrekcji Falkowskiego depeszę z wyraza- 
mi wdzięczności za pomoc i opiekę, jakie- 
mi otacza p. prezes Falkowski pracę tak 
potrzebną piacówkę, jaką jest Ognisko. 
Należy przypuszczać, iż ze.względu na cel 
dyrekcja kolejowa proszony płac pod budo 
wę domu udzieli, zaś nowoobrany zarząd 
nie poszczędzi trudów, aby уу гоКи 1931 
stanął gmach „Ogniska”*, który w znacznej 
mierze ułatwi prowadzenie pracy kultural- 
no - oświatowej w szerszym zakresie. 

KRZYWICZE 
(Pow. Wilejski) 

Pogrążone w śpiączkę 

    

  

— się! 
Krzwicze budzą się. 

W czasie feryj świątecznych w miejsco 
wej szkole SZ urządzone choinki: dla 
dzieci szkolnych i Strzelca.. Choinki ściąg 
nęły do szkoły liczne grono rodziców dzie- 
ci i miejscową inteligencję. 

Piękne zabawy z dziećmi i pracę nad 
urządzeniem choinek , które byty prześlicz- 
ne, poniosła nauczycielka pani 
Oganowska. Do strzelców wygłosił dłuż- 
sze a rzeczowe przemówienie kierownik 
szkoły p. Dadej. Między obecnymi nie by- 
ło widać miejscowego ks. Kropiwnickiego, 
który — zdaje się — czuje niesmak e 
strzeicowi. 

Widzowie opuścili salę z uznaniem dla 
pracy wskazanych nauczycieli i życzenem, 
aby ich dalsza owocna praca rozwijała się 
pomyślne nadał. Tutejszy. 

У, RYMSZANY 
(Pow. Brastawski) 

— Koło Młodzieży Wiejskiej. Bardzo 
żywotną jest placowka kulturalno - oświa- 
towa młodzieży rymszańskiej. Zawdzięcza- 
jąc umiejętaemu i niestrudzenemu kierow- 
nictwu dzielnego ich prezesa, kierownika 
poczty, p. Zygmunta Machowieckiego, a 
także prezesa Zrzeszenia Kół Młodzieży 
Wiejskiej gm.  rymszańskiej, p. Szemiela, 
Koło to przynosi ogromną korzyść  miej- 
scowemu społeczeństwu; urządza odczy- 
tv, pogadanki, interesujące przeważnie 
miejscowych rolników, obchody państwowe 

"przedstawienia w celach kultural- 
no - światowych, prowadzi dom ludowy, 
świetlicę, czytelnię i t. p. 

Lecz to, + 
czytelnikami „Ech Krajowych“, jest godne 
podziwu i naśladowania. Mianowicie, w 
dn. 26 grudnia, drugiego dnia świąt — Во- 
žego Narodzenia. wzmiankowane Koło 
Młodzieży z bardzo wielkim nakładem pra- 
cy i starannością, przy poparciu  materjal- 
nem społeczeństwa,  urządziło tradycyjną 
choinkę z przedstawieniem  „Jasełek* — @а 
szkolnych i przedszkolnych dzieci wszy— 
stkich (ośmiu) szkół (w gminie, zupełnie 
bezpłatnie. Dzieci zebrało się około 500. 
Było — prawda -— ciasno, ale bardzo mi- 
ło i przyjemnie, a już kółkowicze nie szczę 
dzili swotch trudów i pracy, by uprzyjem- 
n'č tradycję i małym i starym 

W przepięknie  udekorowanych dwóch 
salach, na program złożyło się: „ Jasełka" 
w 2 aktach. Jedno Bobi z oddz. I wypowie- 
działo: „Ładnie Chrystusiowi mówią i śpie 
waja” ; zabawy koło choinki, dekłamacje i 
kolendy bardzo ładnie wykonane _ przez 
trzy-głosowy chór szkolny, a gwoździem 
programu, który spowodował wielką radość 
milusińskich, to upominki dla każdego ucz- 
nia, złożone z worka łakoci, pocztówki z 
podobizną Marsz. Piłsudskiego i podarunki w 
pasa zabawki, ciekawej dla I i H oddzia 
ów, zaś dla starszych uczniów w postaci 
książki z działu literatucy pięknej. Co by- 
ło radości, śmiechu, wesela! 

Naprawdę, w wielu oczach rodziciel- 
skich przeczytać można było rzewność. Har 
monijna całość i wzorowy — рогга - 
dek utrzymywany był przez miejscowe nau- 
czycielstwo. Jeden z naszych nauczycieli w 
imieniu dzieci gorąco podziękował kółko- 
wiczom za tak ofiarną pracę i w dostarcze- 
niu dzieciakom tak wielkich przyjemności, 
zaś i rodzice nie pozostali w długu. 

„Na tem miejscu pragnę jeszcze raz zło- 
żyć wszystkim kółkowiczom gorące podzię 
kowanie, oraz życzenie, aby“ jak-- 
najdłużej swoją pożyteczną pracę  konty- 
nuowali dla dobra społeczeństwa! 

Szczęść wam, Boże! z 
, Młodzieży, przykład, godny naśladowa- 

nia. Jeden z rodziców. 

— TREVIRANUS 
BEETHOVEN — STRAGANIARKI 

MAŁO MAŁO! — BYT 

wygłoszonym na całą Polskę 17 b. m. 
ieljetonie radjowym przedstawiła Wil 
no i lud tutejszy w świetle fałszywem 
i krzywdzącem. Kolega W. Ch. opie- 
ra swe cytaty na słyszanym feljetonie, 
ja będę cytował i gdy trzeba prosto- 
wał, mając przed sobą rękopis Ciotki 
Albinowej. 

„Stwierdziła lojalnie, iż my jeste- 
śmy ciemne, nieuczone, jak azjaty, że 
większość czytać i pisać nie umie, że 
wcale nie znamy wszystkich naszych 
ziem... i że należałoby się zapoznać 
wzajemnie”. Dalej: „Syn Ciotki, który 
był na Pomorzu, był wprost zdumiony 
jak tam wszystko nie jest podobne 
do wileńskiego... * Pan W. Ch. nie mó 
wi, że Ciotka Albinowa wyjaśniła, 
dłaczego tak jest, że mamy je- 
szcze wiełe analfabetyzmu, bośmy dłu 
gie lata byli w niewoli, której to są 
skutki. Czy kolega W. Ch., wytykając 
te zdania, uważa naprawdę, że jest w 
nich wiele przesady? Że wsie i mia- 
steczka pomorskie są podobne do wi- 
ieńskich? I czy byłby zwolennikiem 
przedstawienia fałszywego, koloryzo- 
wanego obrazu higieny i komunikacji 
tej ziemi? Czy znamy wzajemnie na 
sze ziemie dostatecznie? Czy Polska 
poza Wileńszczyzną, to jakaś zagrani- 

czem chcę podzielić się z - 

-1  Zapisało się do  Szkoł 

SŁOW © 

DALSZE OBRADY SEJMU 
RATYFIKACJA UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH — PARCELACJA 

W ROKU 1932. 
WARSZAWA. PAT. — Stódme posiedzenie Sejmu z dnia 27 stycznia. 

Q godz. 11.35 marszałek wznowił posiedzenie, przerwane o godz. 5.45 rano. 
izba przystąpiła do sprawozdania komisji o projekcie ustawy w sprawie 
ratyfikacji połsko-niemieckiego układu waloryzacyjnego, podpisanego wraz 
z dwoma protokułami końcowemi w Berlinie 5 lipca 1928 r. Sprawozdawca 
pos. jeszke wskazał, że umowa ta ma wielkie znaczenie, bowiem wprowa- 
dza jasność w szaregu zawiłych stosunków. Postanowienia jej są korzystne 
dła Polski, niemniej liczyć się należy z pewnym odpływem kapitałów pol- 
skich do Niemiec. Projekt ustawy przyjęto w drugiem i trzeciem czytaniu. 

Następnie po referacie pos. FHołówki przyjęto w drugiem i trzeciem 
czytaniu projekt ustawy w sprawie ratyfikacji traktatu handlowego i nawi- 
gacyjnego między Polską a Łotwą. 

Następnie, w imieniu komisji spraw zagranicznych 
zreferował projekt ustawy w sprawie 
datkowego do traktatu handlowego i 

pos.. Hołówko, 
ratyfikacji, dotyczącej protokułu do- 
nawigacyjnego między Polską a Esto 

nją. Projekt ustawy przyjęto w obu czytaniach. 
Prof. Krzyżanowski w imieniu tej samej komisji zreferował projekt 

ustawy w sprawie ratyfikacji układu między Polską i Francją o uregulowa- 
niu długu wojennego Połski wobec Francji. Projekt ustawy w drugiem i trze- 
ciem czytaniu przyjęto. 

Po załatwieniu spraw, dotyczących ratyfikacii, Izba przystąpiła do 
sprawozdania komisji robót publicznych o projekcie ustawy o państwowym 
tunduszu drogowym. Następnie projekt ustawy w sprawie obszaru gruntów, 
podlegających parcelacji w roku 1932 proponowano odesłać do komisji w 
pierwszem czytaniu bez dyskusji. Sprzeciwił się jednak temu pos. Piotrow- 
ski (P.P.S.), po krótkiem przemówieniu którego projekt ustawy odesłano do 
komisji rolnej. Pos. Roger (P.P.S.) zwraca się do marszałka z prośbą o 
zwołanie komisji ochrony pracy dla załatwienia wniosku P.P,S. w sprawie 
zlikwidowania martwego sezonu. , 

Na tem posiedzenie zamknięto, wyznaczając następne na piątek dnia 30 
b. m. na godz. 16. 

Napad na patrol 
LWÓW. PAT. — W dniu 26 b. m. około 

Dobrowolanach o 3 klm. od Zaleszczyk, napadło 
łami. Żołnierze K.O.P. odpowiedzieli saiwą 

K. 0. P. 
23 w nocy, na patrol KOP. w 

8 parobków, zasypując patroł strza- 
karabinowa, przyczem ujęto 8 sprawców. 

Reszta zbiegła. Przy zatrzymanych znaleziono 2 rewołwery i naboje. Śledztwo w tej 
sprawie w toku. 

Owacje na cześć Gandhiego 
BOMBAY. PAT. Podczas przyjazdu do Bombay' u Gandhi powitany był przez 

fiumy Hindusów okrzykami na jego cześć. Musiał się on wraz z towarzyszącym mu 
o:szakiem kilkakrotnie O by odbierac składane mu w hołdzie kwiaty. Gan- 

lo dhi zwrócił się z wezwaniem 
Wysłuchano jego wezwania, lecz 
mieszkania u pewnego dostojnika 
zwiększały się z każdą chwi 

osób, nałeżących do orszaku, aby powrócili do domu. 
gdy Gandhi przybyt do prz. dła 

idyjskiego, znowu 
„ Gandhi zwrócił się ponownie do tłumów z uśmiechem 

obiegany był przez tłumy, które 

na ustach, wzywając je do rozejścia się i do pracy. Gandh! przyjął następnie przywód- 
ców kongresu panindyjskiego. 

Rozruchy komunistyczne w Hamburou 
BERLIN. PAT. — Znajdująca się na terytorjum w. mm. Hamburga miejscowość 

Goesthacht była wczoraj wieczorem widownią krwawych starć między policją i ko- 
munistami, Na zwołane przez partję hitlerowców do Goesthacht zgromadzenie przy- 
było około 100 komunistów z Hamburga, którz: 
Doszło do bójki, przyczem komuniśc. 

gwałtem usiiowałi wedrzeć się na salę. 
zdemolowali rządzenie iokału. Zaalarmowana 

połicja wysłała na miejsce pogotowie. Na widok policji komuniści zaczęli strzelać z re- 
wołwerów. Wywiązała się wałka, w czasie której dwaj komuniści zostali zabici, kilku 
zaś innych odniosło ciężkie rany. Policja aresztowała 19 osób. 
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F. WOQROKOMSZCZYZNA 
(Pow. Oszmiański) 

— Uroczystość. Dnia 11 stycznia w 
niedzielę odbyło sie w Worokomszczyźnie 
podniosła uroczystość. 

w am dniu zakończony został kurs na- 
uk w Państwowej Ruchomej Żeńskiej Szko 
łe Rolniczej, który 
był od pierwszych dni października. 

Należy cofnąć się nieco wstecz, aby do- 
kładnie zobrazować cały ruch _oświatowo- 
rolniczy, jaki rozwijał się w Worokomszczy 
źnie i okolicznych wsiach. 

Zawdzięczając wytężonej pracy oświa- 
towo = społecznej D. J. Świstka, nauczycie- 
Ja ze wsi Kowale, oraz jego owarzy- 
szy, już od kilku lat daje się zauważyć po 
zytywne wyniki tej pracy. Mianowicie, prze 
prowadzone były kursy rolnicze w tamtej- 
szym rejonie, zorganizowane były odczyty 
i pogadanki, założone Kółko Rolnicze. 
Działacze tamtejski poszłi dalej — spowo- 
dowali, że na teren ich pracy zjechała Ru-* 
choma Żeńska Szkoła Rołnicza, aby tą dro 
ga oświecić tamtejszą ludność. 

zę caly dwie nauczyciełki, które przy- 
wioziy ze sobą cały szereg pomocy nauko-, 
wych, a ponadto niezliczoną ilość naczyń, 
które przydały się przy nauczaniu  goto- 
wania. 

18 dziewcząt z 
okolicznych wsi i folwarkow. 

Lekcje gotowania, szycia, kroju, haftu, 
gospodarstwa domowego, higieny i hodow 
li ptactwa dawały. stałe nauczycielki, zaś 
przedmioty rolnicze były wykładane przez 
perscnel agronomiczny Wileńskiego Towa- 
tzystwa rganizacyj i Kółek R olniczych. 

Na wykłady rolnicze, poza stałemi u- 

ca, aby przed nią ukrywać bruki, au- 
tobusy i rynny rodzime? Pisze się o 
nich codzień w gazetach, klną je naj- 
spokojniejsi obywatele, mówi o nich 
-co tydzień w temże radjo p. Mik — 
a gdy Ciotka Albinowa dobrotliwie po 
kpiwa sobie z tych niewygód, to to 
jest „szkalowaniem* Wilna? 

W dalszym ciągu feljetonu swego 
Ciotka serdecznie zapraszała słucha- 
czy całej Polski do Wilna „jako naj- 
piękniejszego miasta na świecie”, po- 
wołując się na opinię „zagranicznych 
gości”. Mówiła to takim tonem, jak 
matka mówi do gości o swojem dziec 
ku: „Ach, jaki to urwis, urwipołeć, 
znowu rozdarł sukienkę'* — a w gło- 
sie i w oczach jej maluje się cała ży- 
wiołowa miłość do tego dziecka. Ko- 
lega W. Ch. dosłuchał się w tych sło 
wach „ponurej karykatury Wilna”... 

Nie było w feljetonie mowy o tem, 
że „dziewczęta w Wilnie chodzą na- 
wpół nago“, była tylko złośliwa kry- 
tyka małpowania mody przez proste 
dziewczęta. W tym też związku mówi 
ła Ciotka o rozwodach, że „od  pa- 
nów to się-udziela i prostemu narodo- 
wi*.. Wspomniała o epidemji rozwo 
dowej. (w  rewjach warszawskich, 
transmitowanych przez radjo, słyszy- 
my: „Chcesz mieć rozwód, jedź do 
Wiłaa!*), odpowiednie gromy na nią 
rzucając. Kołega W. Ch. i tu wolał- 
by wstydliwe przemilczanie — Ciot- 
ka Albinowa woli krzyczeć i zawsty- 
dzać, kogo trzeba. 

Ciotka  Albinowa powiedziała: 

to kurs prowadzony .. 

czenicami 
rze 

— zbierali się tłumnie gospoda- 
sąsiednich wsi . 

Dnia 11 odbyło się zakończenie tego kur- 
su, na godzinę 14-tą zebrali się rodzice u- 
czenic, zaproszeni goście i oraz personel 
agronomiczny powiatu Pana starostę repre- 
zentował p. Kuczyński — kierownik Biura 
Wydziału Powiatowego. L 

Uroczystość rozpoczęto przemówieniem 
kierowniczki szkoły, skierowanem do ucze- 
nic z podkreśleniem, że idą teraz do włas- 
nych chat, aby nabytą wiedzę promienio- 
wać nazewnątrz, aby wiedzę nabytą na 
kursie zastosowali w życiu. 

W imieniu p. starosty przemawiał p. Ku 
czyński, dziękując tut. nauczycielstwu za 
inicjatywę, personelowi szkoły — za pra- 
cę, a od absołwentek $ро- 
dziewa się pracy poa własną strzechą. Po 
nadto wygłoszono cały szereg innych oko- 
licznościowych przemówień. 

Dziewczynki w prostych słowach dzięko 
wały kierownictwu szkoły, oraz poprosiły 
wysłać podziękowanie nieobecnym p. na- 
czełnikowi W. Szaniawskiemu, i wizytator-. 
ce p. M. Mrozowiczowej za sprowadzenie 
szkoły. 

Po odśpiewaniu kilku piosenek i dekla- 
macjach goście zwiedzili wystawę robót ko 
biecych —- haft, szycie i inne robótki ręcz 
ne — Należy podkreślić gustowny dobór 
deseni i ładne wykończenie. Wreszcie 
wszyscy zasiedłi do współnego obiadu, u- 
gotowanego przez sanie uczenice. Wspania 
łe smakołyki na trzecie dowodziły, że sztu 
WAR e: absolwentki posiadły w zupeł- 
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Skonstatowaliśmy, że tego rodzaju nau- 
czanie jest bardzo dostępne i mamy nadzie 
ję. że na teren powiatu sżkoła zjedzie nie- 
jednckrotnie. LA 

„Tylko co po wojnie naród począł 
odchwycać się, a tu słysza, Niemiec 
począł buntować się i chce dzie- 
liė Polszcza.“ Kolega W. Ch. 
w tvch słowach słyszał twierdzenie 
Ciotki, „iż Niemcy (!) chcą zabrać 
Wilno (??)...* — Widzimy, że 
pamięć tu i ówdzie zawiodła i że to 
nie jest to, jak mówi autor artykułu, 
„Ścisłe streszczenie” monologu. | 

Dowodzi kolega W. Ch., że Ciotka 
Albinowa nie odtwarza dialektu wi- 
leūskiego, — i jako przykład cytuje 
įedno zdanie:  „Z noczlegiem iajnie 
možno ustroičsia“. i wota: „Proszę 0- 

bejšč nasze ziemie wzdluž i wsSzerz.... 
konia z rzędem, jeżeli ktoś z autentycz 
nych „tutejszych użyje takiego zda- 
iat...* Trzymam kochanego kolegę 

za słowo i proszę o przysłanie mi jut- 
ro na radjostację konia, (rząd mu da- 
ruję), ałbowiem sam słyszałem z ust 
autentycznych tutejszych i podobne 
zdania, jak powyższe, i słowo  „faj- 
nie“ w szczególności. (Naleciałość naj 
widoczniej warszawska). Słyszałem, 
mimo,że nie urodziłem się w Wilnie i 
nie jestem doktorem  dialektologji. 

Co do gwary Ciotki Albinowej — 
owszem, zdarzają się w niej liczne ru- 
sycyzmy, ale te, które są w oryginal- 
nej gwarze. Gdyby ktoś chciał mówić 
w radjo po góralsku lub po śląsku. e- 
liminując wszelkie wpływy czeskie lub 
niemieckie — fałszowałby te dialek- 
ty. Inna rzecz, iż kultywując jakieś na- 
rzecze, powinno się słabszy kłaść na- 
cisk na obce nałeciałości, a siłniejszy 

W WIRZE STOLICY. 

Handel żywym towarem?.. 
Czy blaga?.. 

Naprzód janka Regulska, 18-letnia słu- 
żąca u dentysty, hoża i zgrabna dziewczy- 

  

na zaginęła gdzieś na dwa dni, po upływie | 

których zjawiwszy się do domu  opowie- 

działa rodzicom, że jakaś pani w popieli- 

cach machnęła jej chusteczką przed nosem 

-- a potem obudziła się aż w lesie... 
Ucżenica szkoły powszechnej, 11-letnia 

Rózia, po dwudniowej nieobecności zaczęła 

swą opowieść identycznie: dama w popie- 

ricach, chusteczka — ale nie skończyło się 
na lesie. Odzyskawszy przytomność stwier- 

dziła, że jest w jakimś nieznanym pokoju, 

ze obok niej siedzi dość miła staruszka. 

Wszedł duży pan, rzekł: „Ech, jeszcze za 

młoda" i —. ocknęła się w rowie przy ko- 
lei. 

Handlarze żywym towarem? Doktorzy 

zaręczają, że panienkom nie  wyrządzono 

żadnej krzywdy. o defloracji niema mowy, 
ślady zachloroformowania są mętne, zresz- 

ta wogėle jest wątpliwe, czy jednem mach- 
nieciem chustki na ulicy można kogoś po- 

zbawić przytomności. 

Więc cóż to było? Przypomniano sobie, 

że przed paru łaty w Berlinie banda szan- 
tażystów porywała dziewczęta, odurzała je, 

iotografowała w nieprzyzwoitych pozach, 

a potem, pod grozą skandalu, wymuszała 

od rodzin znaczny okup za drastyczne kli- 

sze. Ale tam porywano córki bogatych iu- 
dzi. Tutaj wręcz odwrotnie. Rodzice Janki 
i Rózi nic nie mogliby dać mimo najwięk- 
szych gróźb. 

Policja gubi się w domysłach. Może te 
panienki poprostu zblagowały,  zbujały... 
Tymczasem sporo starszych dziewic —- ta- 
kie powyżej sześćdziesiątki — boją się wy- 
chodzić same na ulicę, bo anuż zostaną 

porwane... 

Cóż to za Osiół uczył Pana? 

Na rogu Nowego Świata i Alei Jerozo- 
lmskich zatrzymały się dwa auta. Przy p 
kierownicy jednegn siedział dyrektor szko- 
ly samochodowej Froma, drugie prowadził 
grubszy jegomość. 

W pewnym imomencie samochód pro- 
wadzony przez grubasa wyprzedził auto 
dyrektora i bez uprzedzenia i widocznej ra- 

cji zaczął się cotać. Dyrektorowi groziła 
utrata szyb w latarniach. 

Oburzony wychylił się więc z maszyny 
: zawołał: Cóż to za osioł uczył pana jeź- 
dzić? 

Szanowny pan osobiście — odrzekł gri- 
bas 2 ukłonem — skończyłem przecie pań- 
ską szkołę przed tygodniem. 

Pod znakiem militaryzacji 

Na Starem Mieście dwie sąsiadki p.p. 

Janina i Wiktorja maszerowały wojskowym 
krokiem z obozową pieśnią na ustach, zaj- 

mując swemi osóbkami cały rynek — od 
Fukiera aż po wylot Krzywego Koła. 

Nie podobało się to _posterunkowemu, 
który pragnąc utorować drogę dla autobu-. 
su wezwał niewiasty do rozejścia się. Ale 

panie spojrzały marsowo i zawołały. 

Odgliń no się pan jak wojsko idzie. 
Autobusy, dryndy i wszystko ma stoić i 
czekeć. Baczność! Marrrrsz! 

Lecz dzielny policjant nie ułąkł się i na- 
tarł energicznie. Tego już było zanadto; p. 

Janina objęła dowodztwo i krzyknęła: 

Wikta, nie daj się. Bagnet na broń i iu 
go! # 

Ciężką miał przeprawę posterunkowy. 
Postradał naramienniki, odleciał numerek, 

twarz podrapana — dopiero przy pomocy 
kolegi udało mu się wziąć armię nieprzy- 
iacieiską do niewoli. 

Przed sądem obie panie oświadczyły, że 
nie rozumieją jak się to stało, że w wojsku 

nigdy nie służyły, że nic nie pamiętają, 

jednak mają wrażenie, że wszystkiemu win- 

na ta czysta wyborowa. 

Sędzia podzielił to domniemanie i skazał 

obie damy na dwa tygodnie aresztu. K. 

Pod protektoratem J. W. P. Marszałka Senatu Władysława Raczkiewicza i Jego Magnificencji Rektora U. S. B. prof. dr. Aleksandra Januszkiewicza odbędzie się 2 iutego 1931 r. 

e" XII-ty Doroczny Bal Akademicki 
- OBRONA CIOTKI ALBINOWEJ 
" METRYKA CIOTKI — „PONURA KARYKATURA", 

na rdzenne, z własnych zabytków ję- 
zykowych zrodzone pierwiastki gwa- 

rowe. 
Przechodzimy do sedna sprawy. Pi 

sze kolega W. Ch.: „Jakie może być 
ujęcie takiego teljetonu? Zawsze lite- 
rackie..." — Przeczę! — „We wszy- 
stkich wypadkach autorem musi być 
tęgi literat...“ —- Przeczę! — „,,...zro- 
zumialaby ‚ jak trzeba podchodzič do 
„tutejszości*, jak się po literacku od- 
twarza naszą rzeczywistość..." 
Przeczę po raz trzeci! > 

Tu jest najbardziej zasadnicze nie- 
porozumienie. Ani Ciotce  Albinowej, 
ani mnie, jako kierownikowi progra-- 
mów wileńskich nigdy nie chodziło i 
chodzić nie będzie 0  literac- 
kość tych feljetonów! Przeciwnie. 
Będziemy w nich zawsze unikać lite- 
rackości, Mają to być (i są) bezpreten 
sjonalne, wesołe, proste, zwyczajne, 
nie stylizowane, autentyczne, domoro- 
słe, naiwne, zacne odbitki gwary i 
psychiki tutejszej kobiety z łudu. Ko- 
lega ironizuję na temat „„wytwornego 
dowcipu autorki". Ależ ten dowcip nie 
ma być „wytworny*, tylko „prosto 
od krowy“. Kolega szydzi : „Nieza- 
wodnie, to może bawić niewybred- 
nvch słuchaczy...* No, to doskonałe! 
O to właśnie chodzi.! Czy kolega W. 
ch. uważa, że radjo ma sie bawić tył 

Ko i zawsze w „wytworność* i że ra- 

djo jest tylko dla „wybrednych słu- 

chaczy? Kolega robi gest Petronju- 

Sza: „Tłum zawsze będzie wolał pro- 
dukcję Bim - Boma, niż sonaty Bee- 

  

PARNIKI kosa, 
parujące kartofle prędko i oszczędnie, 

poleca Zygmunt NAGRODZKI 
Wilno, Zawalna 11-a 

ceny niskie 

Nowoczesny alchemik 
przed kratkami 

SENSACYJNY PROCES 
W MONACHIUM 

W Monachium — jak donosiliśmy — 
rozpoczął się przed sądem proces, który 
ma wszelkie dane na to, aby go nazwać.... 
sensacyjnym. Naturalnie,  „sensacyjność”, 
jego polega nie na tem, że szeregi alche- 
mikow, wciąż mimo postępów cywilizacji, 
zajmujące opinję publiczną, zbogaciły się je 
szcze o jedno nazwisko, — Tauzend, ale 
na tem, że wśród trzeźwych, słynących z 
rozwagi Niemców, zdołał ów Tauzend zna- 
leźć tyłu lekkomyślnych ludzi, którzy tak 
chętnie 1 szczodzrze otwierali przed nim 
kieszenie, dając mu środki na jego doświad 
czenia. 

Tauzend już w dzieciństwie miał skłon 
nošc do różnych „doświadczeń,"* i w pew 
nym stopniu jest żyjącym przykładem teo- 
rji dziedziczności, gdyż ojciec jego, zwyk- 
ły rzemieślnik wiejski również cierpiał na 
„manję wynalazków*.. Tauzend, zanim za- 
tzął „wyrabiać złoto”, ao się rozmai 
temi rzeczami i odznaczał sie zawsze wiel- 
kim... tupetem i bezczelnością. Postanowił 
nawet kiedyś, rozwiązać kwadraturę koła, 
aczkolwiek miał bardzo słabe pojęcie o 
matematyce. Sąd posiada liczne jego „pra- 
ce naukowe”, o których jednak z lekcewa- 
żeniem odzywają się uczeni, wezwani w 
charakterze rzeczoznawców. Wszystko jed- 
nak nie zadowalłało  Tauzenda i dopiero, 
wpadiszy na pomysł „robienia złota", ро- 
czuł się, na swojem miejscu". naturalnie, 
dzięki pomocy ludzi postronnych.  Najbliż- 
szym jego pomocnikiem i ZE 
kiem był niejaki Rinhardt, który zaznajo- 
mił go z panią Schilbach, i dał mu możność 
„pożyczenia* od niej 100.000 mk. Schilba- 
chowa miała... szczęśliwą rękę, gdyż od 
tej chwili pieniądz zaczął płynąć ku Tauzen 
dowi szerokim potokiem. żył on towa 
szystwo, które jednak wkrótce zlikwido- 
wał, aby założyć inne, w miarę tego, jak 
lapływały nowe środki. lm dalej, tem rza- 

dziej spotykał się mistrz Tauzend z odmo- 
wą wysokich pożyczek. 

Trzeba zaznaczyć, że pieniądze dawano 
mu nie dla jego „pięknych oczu”, lecz do- 
piero po zademonstrowaniu wynalazku, któ- 
ry zamieniał zwykłe proszki rudy i chemika 
lij w... czyste złoto. Na niejednej z tych 
„demonstracyj' Tauzend pokazywał drobne 
ilości wytopionego przezeń złota. Natural- 
nie, uczeni eksperci tłumaczą owe zjawienie 
się złota wyłącznie  prestidigitatorskiemi 
zdołnościami p. Tauzenda. 

Specjalnie  nałeży podkreślić wypadek, 
z panią Meinholdowa i jej synem, Od któ- 
= Tauzend wyłudził przeszło 300.000 mk. 
Wogóle zdołał on pożyczyć ad różnych lu- 
dzi przeszło 1,000.000 mk., których nie pu- 
ścił na wiatr. Rzucał on coprawda pienię- 
tizmi dość szeroko na prawo i lewo, lecz 
zdążył również zakupić 2 piękne majątki. 

Ostatecznie Tauzend znałazł się w wię- 
zieniu, gdzie przesiedział około dwóch lat, 
co — rzecz naturalna — odbiło się nieco 
na jego wygłądzie zewnętrznym, nie pozba 
aRE go jednak pewności siebie i tupe- 
u. 

  

Rzecz naturalna, iż centralnym punktem 
procesu jest wyświetlenie tajemnicy, czy 
Tauzendowi udało się kiedykolwiek  wy- 

produkować choćby tylko ziarnko złota. O- 
RE twierdzi. że tak. Jeżeli doświad- 
czenia, które czynił on w więzieniu , nie uda 
wały się, to winę tego nałeży przypisać 
nie iemu, lecz ekspertom, w których obec- 
ności mustał on te A zc aa 
dzać. Tak np. jeden z profesorów po 
pół godzinie nie chciał dałej prowadzić do- 
świadczenia, które wymaga wielu godzin, a 
nieraz i dni. Inny znów twierdzi, że w o- 
becnym stanie nauch chemicznych, zgóry 
już odrzuca on możność wyrabiania złota 
choćby nawet to ujrzał na własne oczy. 
Trzeci nie chciał dać Tauzendowi obieśni- 
cy, Że utrzyma wszystko w tajemnicy, wo 
bec czego Tauzend sam przerwał wiad- 
czenie. Pomimo to jednak, Tauzend twier- 
dzi, że w jednym wypadku po trzech dniach 
pracy al on wyprodukować osiem gra- 
mów złota, pomimo, iż podczas pobytu w 
więzieniu cierpiał bardzo na oczy. 

Na one przewodniczącego, czy Tau- 
zand trzymuje w dalszym ciągu poprzed 
nie swoje twierdzenie, iż i on w 
bankach depozyty wyprodukowanego prze- 
zeń złota, ośkarżony oświadcza, że obec- 
nie depozytów takich nie da, a co do 
przeszłości daje odpo wymijające. 
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ihovena....' A ja Koledze powiem, że 
radjo nie może bawić się w zasadę : 

„Od: proianum vulgus“. Tak: dla wy- 
brednych słuchaczy dajemy w swoim 
czasie sonaty Beethovena, dla niewy- 
brednych (a jakże!) Bim - Boma. Bo 
i to jest bardzo, bardzo potrzebne. A 
od Bim - Boma do Ciotki Albinowej 
jest jeszcze daleko. Skąd ten arysto- 
kratyzm, który kołedze W. Ch. kazał 
nazwać gwarę Ciotki Albinowej „żar- 
gonem straganiarek i żułików*? Tak, 
jednym tchem?  „Straganiarek“ tak, 
0 to Ciotce przeciež chodzi. Ale prote- 
stuję w imieniu wszystkich stragania 
rek wileńskich przeciw mieszaniu 
ich z żulikami i przeciw odmawianiu 
im prawa do słuchawek! Dla nich też 
ma być coś w programach. A oprócz 
straganiarek słucha „fajetonów* Ciot- 
ki — przepraszam Kolegę — każdy, 
każdy: kupiec i ksiądz, chłop i nau- 
czyciel, robotnik i urzędnik. Słucha i 
zaśmiewa się i prosi o jeszcze. No 
więc....? 

Czytamy: „Treść jest psychołogicz 
nie prawdziwa: tak myśleć naprawdę 
może jakaś wileńska straganiarka...“ 
No to świetnie! ! Ciotka Albinowa i 
radjo dziękują panu W. Ch. za stwier 
dzenie psychologicznej prawdy i au- 
tentyczności omawianych monołagów. 

Pogaduszek Ciotki wcale zesta- 
wiać nie można z gwarowemi utwora- 
mi pani Romer - Ochenkowskiej, któ 
ra autentyki folkloru przetwarza w tyg 
lu literackim i stwarza znakomite do- 
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kumenty, utrwałane drukiem dla po-



Vi. ZDOBYCIE DWORCA. 

Nadszedł decydujący moment... 

"7" Oficer rozejrzał się w sytuacji. Na 
dworcu było cicho i pusto, na torach 

__stał pociąg, któryby się bardzo przydał 
piechocie połskiej, zostawionej przez 
ułanów daleko w tyle; koło ułanów, 
na moście już się zaczął zbierać tłum: 
młodzież, kobiety, mężczyźni, prawie 
wyłącznie kolejarze... Jak oni się do- 

_ wiedzieli o przyjściu wojsk połskich?.. 
Kto ich zbudził, porwał z łóżka? 

ło im zapalił oczy takim ogniem, że 
"až się skry sypały, gdy pełnem  za- 
"chwytu spojrzeniem obejmowali Zmi- 
zerowane postacie ułanów? 

" 

  

Krótka komenda. Trzasnęły zamki 
karabinów. Wyprężyły się, zesztywnia 
ły na sekundę, jakby się do skoku przy 

* gotowywały sprężyste ciała młodych 
| wojaków. 
' Nagle rozgleły się strzały bezład- 

nie nadbiegających bolszewików, któ- 
"zy się starali opanować most kolejo- 
wy. 

Na te strzały odpowiedziano sał- 
'wą w kierunku bolszewików, krzyknię 
io wściekłe: „hurra”!... i jak lawina 
Tzucił się oddziałek po schodach wia- 
duktu na peron. 

Któżby mógł wówczas ustać na 
miejscu?... Wrzeszczano: hurra! —wy 
machiwano rękami, pchano się razem 
z ułanami wprost ną wagony, gdzie 
się znajdowali dobrze uzbrojeni bol- 
szewicy. 

jakgdyby kto ziemią wstrząsnął 
lub pod każdy dom minę podłożył — 
lak nagłe zaczęły z hałasem otwierać 
się drzwi i okna domów i brać kole- 
jarska, gęsto zamieszkująca tereny ko- 
ło dworca, wysypała na ulice, biegła 
na wiadukt, na tory... 

Koło pociągów bolszewickich aż 
Się kotłowało: ułani, pomieszani z ko- 
łejarzami, otaczali wagony. Strzały, 
krzyki, przekleństwa — wytwarzały 
straszliwy chaos. 

Wewnątrz wagonów słychać było 
gorączkowy ruch, urywane głosy... 

Gdyby tak wszyscy bolszewicy, 
znajdujący się w pociągu nagle wysko 

?czyli i z gółemi pięściami rzucili się 
na garstkę ułanów i nieuzbrojonych 
kolejarzy, zmieniliby ich w ciągu kilku 
ininut: było bolszewików w pociągu 
kilkaset osób. Ale strach zrobił swoje: 
wśród bolszewików powstała panika 
nie do opisania: nie mieii odwagi i si- 
ły zrobić kroku. 

— Wychodź! — krzyknął któryś 
z ułanów. 

‚ ‚ Na sekundę zapanowała denerwu- 
> jąca cisza. 

‚ — Wychodź! — wrzasnął ułan 
1 dodał tak wymyślne i tak zawiłe prze 
kleństwo rosyjskie, że gdyby w tej 
chwili na peronie znajdowały się ko- 
nie ułańskie, napewnoby się zarumie- 
niły i oputściły aczy. 

Skutek był nadzwyczajny. Uchyli- 
ły się drzwi najbliższego wagonu i u- 
kazała” się szeroka moskiewska twarz. 
Właściwie nie była to "twarz, lecz ja- 
kaś brudna plama ziemistego koloru, 
na której świeciły szeroko wybałuszo- 

"ie oczy, pełne nietyle przerażenia, ile 
szczerego zdumienia i zachwytu, z po- 
wodu ułańskiej elokwencji. 

— „Zdajus“ — („Poddaję się“), 
"wybełkotał bołszewik. 

— No. to wyłaź, taki synu!... 
_ Bołszewik zeskoczył z wagonu, za 

mim drugi, trzeci, dziesiąty, setny... 
Z pół tysiąca ich było.  Wychodzili 
zlęknieni, oszołomieni; pokornie od- 
"dawali broń, którą rozchwytywali ko- 
lejarze, uzbrajając się od stóp do gło- 
"wy. 

4. lefców odprowadzono na dziedzi- 
« lec, a stamtąd na Lipówkę, przedmie- 
ście miasta. 

2 
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| Z sałonek wyciągnięto przerażonych 
_ komisarzy z dowódcą frontu na czele. 
_ Inną grupę koinisarzy i czekistów, któ- 

"zy się zebrali w dyżurce rewidentów 
'Pociagėw, 12 osób, wzięli do niewoli 

wcale nieuzbrojeńi kolejarze pod prze- 
wodem jednego ułana. 

Dworzec był opanowany. 
Trzeba było teraz pomyśleć o nie- 

zwłocznem wysłaniu pociągu po pie- 
chotę. Zdobyty na bolszewikach po- 
ciąg niezupełnie się nadawał do tego, 
gdyż skład jego był za szczupły; nale- 
żało więc dodać jeszcze kilka przy- 
najmniej wagonów i uruchomić paro- 
wóz. 

Bolszewicka obsługa pociągu i jej 
konwojenci w zamieszaniu uciekli, 
więc zwycięscy ułani bezradnie się 

      = 
a. 

   

SŁ © 

Pierwsze trady i walki Kolejarzy Wileńskich 
i znowu ostrożnie i powoli zaczęto po- 
suwać się napizód. 

Na szóstym kilometrze przed Bie- 
niakoniami rzeczywiście zauważono 
zerwany tor, pociąg więc zatrzymano 
i przystąpiono do naprawy: przydali 
się © zabrani do niewoli bolszewicy, 
którym kazano układać szyny. Po na- 
prawie toru kontynuowano podróż, aż 
trafiono pod gęsty ogień naszej pie- 
choty, która przypuszczała, że ma do 
czynienia z bolszewickim pociągiem. 
Pociąg natychmiast zatrzymano, ułani 
wywiesili biało - niebieską chorągiew - 
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Z OKRESU WALK 
Most na 

krzątali około parowozu, nie wiedząc, 
co począć. Wówczas podbiegł do nich 
maszynista p. Karaczewski, który o wal 
kach na dworcu dowiedział się od swe 
go syna, świadka pierwszego ataku, i 
pośpieszył na dworzec, nie zapomina- 
jąc włożyć na czapkę orzełką polskie- 
30. Pan Karaczewski zaproponował 
swe usługi ułanom, zaprosił do 
pomocy kilku kołegów, których zau- 
ważył w tłumie, i oto zaimprowizo- 
wana obsługa parowozu i pociągu roz 
poczęła gorączkową pracę nad usta- 
wianiem pociągu; później zaś uzbroiła 
się w karabiny, zdobyte na bolszewi- 
kach, zajęła razem z ułanami swe 
miejsca i — pociąg powoli ruszył. 

Tymczasem bolszewickie oddzia- 
ły, zaalarmowane strzałami na dwor- 
cu. biegły, aby zająć most Raduński, 
pod którym już przechodził pociąg. 
iidyby bolszewicy zrobili to o kilka 
minut wcześniej, pociągby nie prze- 
szedł pod mostem, gdyż obsługa paro 
wozu byłaby wystrzełana, na szczęście 
jednak maszynista nie stracił zimnej 
krwi, zwiększył bieg pociągu i w ten 
sposób w porę dał nurka pod most. 
Bolszewicy rozpoczęli bezładną strze- 
laninę za uciekającym „ pociągiem i 
wówczas zabili dwóch kolejarzy, sto- 
jacych na posterunku: kułę w same 
czoło otrzymał starszy zwrotniczy Ro- 
kicki, który zrobił drogę dla tego po- 
ciągu; z kulą w sercu na dałszych to- 
:ach padł zwrotniczy Górski... 

Bolszewicy nie utrzymali się na 
Raduńskim moście: musieli odejść, 
prażeni ogniem polskich kulłomiotów, 
ustawionych w miejscach, wskazanych 
przez kolejarzy, doskonale znających 
teren. Pociąg więc wyszedł szczęśli- 
wie poza obręb miasta i doszedł do 
mijanki Wołczuny, gdzie go spotkali 
trzej konni komisarze. Kolejarze zatrzy 
malł pociąg, wyskoczyli razem z uła- 
aami i zabrali do niewoli zgłupiałych k 
od niespodzianki bolszewików. Razem 
z końmi wpakowano ich do wagonu, 
postawiono straż i ruszono dalej. 

W Jaszunach dowiedziano się od 
dozorcy drogowego, że przed Bienia- 
koniami ułani polscy rozebrali tor. Do- 
zorca sam zaproponował swe usługi w 
charakterze przewodnika, razem z kil 
koma robotnikami wsiadł do pociągu 

Niemnie za Lidą ks 

kę czwartaków zaniemeńskich, niepo- 
rozumienie się więc wyjaśniło ku nie- 
słychanej radości naszych piechurów, 
którzy nie przypuszczali, że tak pręd- 
ko i z takiemi wygodami trafią do 
Wilna. 

Ta podróż pociągu zabrała jednak 
wiele, wiele godzin. 

W Wilnie w tym czasie niemało 
zdarzyło się wypadków. Po odejściu 
pociągu i odparciu bolszewików z mo 
stu Raduńskiego kolejarze zajęli się 
sprowadzeniem 
bolszewickiego pociągu z amunicją, 
który stał na stacji towarowej. Ofice- į 
rowie ułańscy kazali otworzyć drzwi 
i rozdać broń kolejarzom. Rozchwyta- 
no karabiny, bagnety, naboje — i oto 
kilkadziesiąt osób uzbroiło się w oka 
mgnieniu. 

Ułatwiło to znakomicie sytuację, 
która była niezwykle ciężka, gdyż u- 
iani po kilku bezsennych nocach led- 
wie stali na nogach i już nie mieli w 
szwadronie rezerw, gdyż ściągnęli 
wszystkich wolnych żołnierzy 'tak, że 
wkońcu przy koniach została 
garstka, mając ńa jednego człowieka 
po dziesięć koni. 

Uzbrojone zastępy chętnych do 
walki i świeżych fizycznie kolejarzy 
oraz posiadanie pociągu z amunicją— 
pozwalało 
inaniu się na terenie dworca. Rozsta- 
wiono więc posterunki w celu zabez- 
pieczenia óbjektów kolejowych, stwo- 
rzono z kolejarzy szereg małych od- 
działów pod komendą ułanów i zorga- 
nizowano z ułanów 4 szwadronu i ko- 
lejarzy załogę dworca kolejowego. 

Prowadzący jednocześnie oskrzy- 
dlający atak na dworzec ze strony 0- 
becnej ul. Beliny, 2 szwadron 4 pułku 
ułanów zaniem eńskich, po otrzymaniu 
meldunków o zdobyciu dworca,  ru- 
szył naprzód ul. Ostrobramską i na - 
tknął się na kilkunastu konnych koza- 
Ów. 

Kozacy, widząc Polaków, odrazu 
zawrócili konie i zaczęli uciekać w kie 
iunku Ostrej Bramy. Jedzący na przo 
dzie kozak już przeskakiwał próg ka- 
plicy Najświętszej Panny Ostrobram- 
skiej, gdy koń się spłoszył, szarpnął się 
wbok,podskoczył i runął na ziemię ra- 
zem z jeźdzceni. 

Upadek był tak gwałtowny a ude- 

na dworzec główny + 

tylko. 

myśleć o dłuższem utrzy- K 

wo 

Nowe ksiąžki 
Suski Juljan. Podział 

Rzeczypospolitej Polskiej: 
Z mapą Rzplitej 1 : 1,000.000, 20 

mapami i szkicami oraz 18 tabelami staty- 
stycznemi. Warszawa, 1930, str. 76, Woj- 
skowy Inst. Nauk. - Wydawn. 

Sprawne działanie aparatu administra- 
cyjnego oraz prawidłowy rozwój 'organiz- 
mu państwowego w znacznej mierze uwa- 
runkowane są racjonalnym podziałem ad- 
ministracyjnym państwa. Zagadnienie to, w 
odniesieniu do Państwa Polskiego, stanowi 
jedno z najgłówniejszych zadał Komisji 
dla Usprawnienia Administracji  Public$- 
nej, działającej przy  Prezydjum Rady 
Ministrów. Interesująca i wartościowa 
książka p. ]. Suskiego powstała z inicja- 
tywy i na zlecenie wspomnianej komisji. 
Praca ta dzieli się na dwie części. W 
pierwszej autor starał się  jaknajwszech- 
stronniej i jak najszczegółowiej zobrazować 
opisowo, statystycznie. i graficznie po- 
działy terytorjalne Państwa Polskiego, ist- 
niejące obecnie dla celów poszczególnych 
gałęzi administracji publicznej, rozważając 
strukturę tych podziałów 1 porównywu- 
jąc je z zasadniczym podziałem  admini- 
stracyjnym na województwa i powiaty. 
W części drugiej autor przedstawił grun- 
townie umotywowany własny projekt no- 
wego podziału na województwa. Podział 
ten, oparty na analizie istniejących wa- 
runków możliwosci, został opracowany dla 

administracyjny 

э 

SALOS RT НАНар аН 0О 
s. t P. 

z SARYUSZ BIELSKICH 
TERESA ERAZMOwA PIĘTKA 

Obywatsika ziemi Kijowskiej, wdowa po Inžynierze technologu, 
opat z na S+ Sakramentami 
Bogu dma 24 stycznia 1931 r. w wieku 78 lat. 

po długich i ciężkich cierpieniach asnęła w 
Pogrzeb odbył się w pon e- 

d.iałek dn. 26 b. m. na cmentarzu Kossa, 

o czem zawiadam'ają krewnych, przyjaciół 

Córka, Syn, Synowa, Zięć, Wnuki i Prawnuki w głębokim smutku 

i zuajomych pogrąženi 

% 

$. 

Wszysthiin ym, ktorzy оКа ай 1у1е зегса, №ЗроЁ 2и 1а 1 реншосу, ub przesłali 
słowa pociechy w ciężkiej dla nas chwili przy oddaniu ostatniej posługi 

P. 

Władysławowi Hermanowi_ 
skłodają serdeczne „Bóg zapłać* 

celów realnych t,zn. nie chodzi w nim 
o _gruntown ą przebudowę istniejącego po 
działu, lecz o cełowe dostosowanie go do 
potrzeb. Liczne i przejrzyste mapy,  Szki- 
ce, oraz tabele statystyczne podnoszą war- 
tość wywodów autora. 

  

Gorzelnia wyleciała w powietrze 
Z niewiadomych prz, nastąpił 

w TATE. Baranów, koc. Bogdan 3 
zej chłopi obecni podczas 

szpitału pod ochroną policyjną. 
wypad! 

h w potajemnej gorzelni, urządzom 
iczu ko-litewskiem. 

m aa а "a jaaa de w 

Sprawa zuchwałych włamywaczy 
SPRAWCY WŁAMANIA DO SKLEPU „PERKOWSKI I MALINOWSKI“ 

PRZED SĄDEM OKRĘGOWYM. 

W. dniu a w Sądzie Okręgo 
wym w sali Nr. 2, rozpocznie się 
głośn w Wilnie włam: y, У 
w ej połowie 1930 r. dokonali tu 

szeregu zuchwałych włamań, m. in. przez 

  

KRON 
ŠRODA 

28 Dziš й W sten: 

Obj. š. A. į 
jutro 

Franc. Sal. 

SPUD I RZEZENIA ZAKŁADU  METEORO- 
LGGII U. 8. B. W WILNIE. 

2 dnia 27 1, 31 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 760 

Temperatura Średnia — 2 

Temperatura najwyžsza O 

Temperatura najniższa — 3 

Opad w mm. — 0.4 
Wiatr: poludn, @ 

Teadencja: wzrost 

Uwagi: pochmurno, 

     

      

  

   

  

NABOŻEŃSTWA 

— 2 okazji uroczystości św. Franciszka 
Salezego, odbędzie się w kościele Sióstr Wi- 
zytek nabożeństwo w następującym porząd- 

u: 

W środę t.j. ?8-go, o godz. 5.30 wiecz. 
nieszpory wstępne; go, prymarja o godz. 
6 — wotywa o godz. 8, suma uroczysta z 
kazaniem o 10, niesz pory o 5+ej z 
kazaniem. Całodzienne wysta Najśw. 
Sakramentu. 

URZĘDOWA 

— Wyjazd wojewody. Wojewoda Kirti- 
klis wyjechał wczoraj do Warszawy na 
zjazd wojewodów. 

—Posiedzenie Wydziału Wojewódzkiego 
W. dniu 26 stycznia rb..pod przewodnictwem 
wojewody wileńskiego p. Stefana = 

  

rzenie o bruk tak mocne, że koń i ko- 
zak odrazu padli trupem! 

Przerażeni kozacy, widząc, że sta- 
lo się coś niezwykłego, ściągnęlii cu- 
gle, aż konie się zaryły w ziemię, za- 
wrócili i, jak szaleni, pomknęli przez 
ulicę Bazyljańską. | 

Ułani spokojnie przeszli przez 
Ostrą Bramę i wkraczali wgłąb mia- 
sta. 

W. Ch. 

kościół św. Jana do ' skłepu jubilerskiego 
panewki na rogu ul. wiejańskiej | 
Zamkowej. Sprawa budzi wielkie zaintere- 

IKA 
złe: się z kołei posiedzenie Wydziału Wo 

  

je iego, na którem: 
1. Rozpatrzono 40 odwołań od decyzyj, 

powziętych przez Magistrat m. Wilna i po- 
szczegółne wydziały powiatowe, w sprawie 
podatków. 

2. Rozpatrzono uchwały Rady Miejskiej 
m. Wilna, dotyczace: a) uzupełnienia tary- 
fy opłat za czynności wydziału przemysłowe 
go m. Wiłna, b) przepisów o eksploatacji 
dorożek samochodowych na terenie m. Wil- 
na, c) wprowadzenie na rok 1931 — 32 
podatku inwestycyjnego na budowę dróg 
oraz podatku od nieruchomości. 

3. Rozpatrzono uchwały Rady Miejskiej 
m. Dokszyc oraz Rady Gminy Porpliskiej, 
pow. dziśnieńskiego w sprawie zmiany sta 
tutu etatów stanowisk służbowych. 

4. Rozpatrzono uchwały Sejmiku Wiłeń- 
sko — Trockiego, powzięte na posiedzeniu 
w dniach 15 i 1% grudnia 1930 r. Wśród 
tych uchwał, zasługuje na wspomnienie u- 
chwała Sejmiku mocą której dla upamiętnie- 
nia t0-lecia istnienia samorządu _ powiato- 
wego zostało ufundowane stypendjum w wy sokości 1800 zł. rocznie dła studenta wy- 
ims ogó wa Stętana Ba- 
orego w nie, pochodzącego z terenu 
pow. O - trockiego. и 

— sta Grodzki ukarai Sorę Wotison 
właściciełkę domu nr. 30 przy ul. Ponar- 
skiej za nieposypywanie chodnika piaskiem, 
pomimo kiłkakrotnych upomnień, aresztem 
bezwzględnym przez dni trzy. 

— Konfiskata „Dziennika Wileńskiego". 
Wczoraj „Dziennik Wileński" został przez 
Starostwo „Grodzkie przyaresztowany za 
umieszczenie artykułu, treść którego pod- 
rywała autorytet władz uniwersyteckich. 

MIEJSKA 
— Bibljoteka miejska ma być przeniesio. 

na. Magistrat chcąc udostępnić  przedmie- 
ściom korzystanie z taniej bibljoteki, posta- 
nowił przenieść na uł. Szeptyckiego bibljo- 
tekę miejską, mieszczącą się dotychczas 
przy ul. Bonifraterskiej. 

Kierowniczka tej bibljoteki p. Makowska 
przeciwstawiając się temu zbiera podpisy 
wśród abonentów by w ten sposób wpły- 
nąć na zmianę decyzji Magistratu. 

2 WOJSKOWA 
—- enie mundurow pržėž emetytow wojskowych. W celu uniknięcia dee 

mień, władze wojskowe jeszcze raz przy- 
pominają, że oficerowie w stanie spoczyn- 
ku „(emeryci) nosić „mundurów nie mogą: 
jeśli są skazani przez sąd karny lub oficer- 

„Ski z utratą stopnia, występują na zgroma- 

Żona, dzieci | rodzina 

dzeniach politycznych (wiece, 
przy wykonywaniu zawodów cywilnych, 
podczas wykonywania i, związa- 
nych z handlem lub przemysłem, są urzęd- 
nikami państw. lub sai ymi, wresz 
cie w lokalach, gdzie wstęp oficerom jest 
wzbroniony. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Dzisiejsza (119) Środa Literacka po- 

święcona 2 „Najmłodszemu Wiluu lite- 
rackiemu“. autorecytacjami wystąpią pel 
ni talentu studenci UŚB pp. T. Bajniczt K. 
Hałaburda, Cz. Miłosz i j. Zag. . Część 
pierwszą wypełnią utwory pow prozą i 
wierszem część drugą literacki humoi i sa- 
tyra. 

Początek o godz. 8 wiecz. w siedzibie 
Zw. Literatów, Ostrobramska 9. Wstęp dla 
członków, sympatyków i wprowadzonych 
gości. Młodzież akademicka mile widziana. 

'osłedz: Wi 
Polskiego Towarzystwa  Pašehjatr o Towarz: a С cznego 
odbędzie się w czwartek dn. 29 08a) о 
godz. 12 w południe w klinice Neurologicz- 
nej USB z porządkiem obrad: 

1. Pokaz chorych z Kliniki Neurologicz- 
nej USB. 2. Prof. St. Władyczko: Sclerosis 
multiplex dolorosa. 3. dr. A. Kulikowska: 
Sprawa pozaszpitalnej opieki psychjatrycz- 
nej w Wilnie. 

Jaroza p. t „Przez prerje i góry Ameryk" p. rzez prerj 
zostanie na ogólne żądanie powtórzony po 
raz ostatni we środę, dnia 28 b. m. o godz. 
6-ej wieczorem w SaŃ Śniadeckich USB: 
Pan Jarosz, odbył szereg wypraw w 
Górach Skalistych. nad Morzem lowa- 
tem, Północnem, Cieśnią Beringa i Ocea- 
nem Spokojnym, opowie nam z wrodzoną u 
niego werwą i humorem o swych przygo- 
dach z 3-letniej wędrówki po najpiekniej- 
szych zakątkach Ameryki, urozmaicając wy 
kład licznemi i pierwszorzędnemi pizezro- 
czami. 

M. i Rz. Wobec przeniesienia 

pochody), 

—ZLi 
Kuratora Okręgu szkolnego Pogorzelskiego 
do Brześcia i w związku z tem rezygnacji 
takowego ze stanowiska Prezesa Ligi Mor- 
skiej i Kolonialnej Oddz. Wileńskiego, od- 
było się w dniu 21. |. br. czajne po- 
siedzenie Zarządu LM i K na którem doko- 
nano wyboru prezesa i wice - prezesa, przy 
czem na prezesa wybrano: admirała M. Bo- 
rowskiego i wiceprezesa: p. Władysława 
Szumańskiego. 

— Wilenskie 'Го: Lekarskie. 
Iłł-cie posiedzenie naukowe odbędzie się ia- 
ko posiedzenie wspólne z Oddziałem Wileń 
skim Polskiego T-wa Pedjatrycznego dnia | 

28-go stycznia rb. © godz. 20 w sali własaej 

ei daiiay: „dzienny: I. Odczytanie 
kuła z ostatniego posiedzenia. 2 dr. Szymon 
Starkiewicz: (Busk): O leczeniu przewiekie 
chorych dzieci w sapah leczniczej dziecię- | 
cej im. rekt. Brudzińskiego zdroju w Busku 3 dr. Jan Ziemkiewicz. Sprawozdanie | 
z działalności kołonji sezonowej w Busku 

  

w 18930 r. 

BALE I ZABAWY ; 

i ania A ba iue zapowiada| r Si $ 
Akademicki, który d k de [raj : 
wem protektoratem [WP Senatu 
Władysława Raczkiewicza i jego Magnifi- 
cencji Rektora USB -prof. dr. Aleksandra | 
Januszkiewicza w dniu 2 łutego rb. w sało- | 
nach Kasyna Garnizonowego, wywołał o- 
gromne zainteresowanie w szerokich  sfe- 

(dalsy ciąg kroniki na str. 4-ej) 

—-—-—-----———0PrPPA r 
DO NABYCIA 

WE WSZYSTKICH KSIĘGARNIACH 
i ADMINISTRACJI „SŁOWA* 

KSIĄŻKA 

į „DALEKI WSCHÓD 

w POLITYCE ŚWIATOWEJ" 
WŁADYSŁAWA STUDNICKIEGO 

Cena5Szł, 

    

   

  

E a     

lomności. P. Aleksandrowiczowa na- 
wet o tem nie myśli. Niemniej jednak 
inonologi jej są pożyteczne i chciwie 
słuchane. 

O sluchaczu jeszcze nakoniec 
słówko. Traf zrządził, że razem z ar- 
tykułem kolegi W. Ch. znalazł się na 
mojem biurku stos, dosłownie stos li- 
stów od słuchaczy ze wszystkich za- 
kątków wielkiej naszej Ojczyzny. Li- 

, Cze. gubię się, test ich do dnia wczo- 
>lajszego ponad 50. Wciąż poczta przy 

Nosi nowe. Wszystkie rozpływają się 
W ząchwytach na temat Ciotki Albino 
Wej. Więc domysł pana W. Ch., wy- 
Powiedzfany z mgiełką smętku: „Po- 
9 mą powodzenie u radjosłuchaczy” 
R: stokrotnie, ogromnie, szalenie 
"Uszny, Wściekłe powodzenie! Teraz 
IEdnak proszę mi nie wyjechać z ar- 
Sumentem o „iłumie”*. W radjo tłum 
a swoje prawa. A zresztą — cóż to 

a. tłum? „Naród, wszystkie stany!”. 
Przytoczymy kilka zdań. Może choć 

Hno brzmi na nutę opinji pana W. 

в Prostoduszny słuchacz z Nowego 
Ódna pod Warszawę pisze tak: 

ni iociu! Za to wasze serdeczne gada- 
wi Bóg Wielki zapłać i bądźcie łaska 
па w przyszłości częściej opowiadać 
słu bez to radyjo. Tak ładnie i miła 

° Mchąć g Waszej ziemi Wileńskiej..." 
te. Ksiądz F. Krasuski z Lublina: „W 

kwadransowem przemówieniu by- 
na ySZystko: przepiękny folklor, ślicz 

Cia, szczery humor, no i głebo- k 

  

yśli. Bytem zachwycony.“ 

   

Nauczyciel seminarjum naucz. p. L. 
Kopyciński z Krakowa: „To są w pro- 
stych słowach cudowne lekcje miłości 
Ojczyzny”. Państwo Z. Kruczyńscy z 
Sosnowca: „Wileńska stacja powinna 
być dumna w pozyskaniu tak cennej 
współpracowniczki — j prosimy tak 
serdecznie, niech Sz. Pani nie zanie- 
cha dalszych swych prelegencyi" 

Tak wygląda w świetle kilku cha- 
rakterystycznych listów słuchaczy 
„szkalowanie“, „paszkwil* i „ponura 
karykatura Wilna” z ust p. Aleksan- 
drowiczowej... я 

Ale — powie može nasz szanowny 
oponent —. to są głosy zoddali, a 
wilnianie? Proszę, jest i wiele gło- 
sów wilnian. Prosimy przyjść na sta- 
cję i obejrzeć oryginały. Cytujemy z 
braku miejsca tyłko trzy opinie. Zbio 
rowy list państwa D. z Tatarskiej i 
p.p . Ch. z Borowej: „Uważamy, że 
audycje Pani są wygłaszane rzeczywi 
ście po tutejszemu* — Panna Zofja 
T. z Jagiellońskiej pisze: Wszystkie 
te opowiadania cechuje głęboka znajo 
mość naszego ludu, a oddane z praw 
dziwym talentem odcienie mowy tu- 
tejszej zdumiewają poprostu. Strona 
pedagogiczna, ujęta w lekką formę, 
przynosi większą korzyść, niż morali- 
zatorstwo pisemek ludowych, podają- 
cych nauczanie w języku inteligen- 
ckim. Młodzież wiejska , słyszałam sa 
ma, podchwytuje i zaśmiewa się z 
dowcipów Ciotki i tak powoli przeni- 
ka do nich świadomość wad, prze- 
sądów...* I pocztówka p. Į. Podorskie 

go ze Szloumiszek, poczta Podbrze- 
zie: „Jestem upoważniony od moich 
sąsiadów, którzy pilnie schodzą się 
do mnie, wyrazić Sz. Pani podzięko- 
wanie za wygłaszane monologi, które 
tak rozweselają słuchających, że je- 
den wyraził się w ten sposób: iż słu- 
chając Ciotki Albinowej, przypomina 
podobne swojskie zdarzenia, które są 
bliższe serca”. 

Czy dość? 
A może kolega W. Ch. pytać be- 

dzie tych korespondentów o metryki, 
o testy uniwersyteckie, o dyplomy z 
odbycia studjów dialektologicznych? 

Żart na bok. Monologi p. Wołłej- 
ki, a obecnie p. Aleksandrowiczowej 
— to są nasze radjowe rekordy powo 

dzenia u słuchaczy, bez różnicy wie- 
ku, wykształcenia, zawodu i piecząt- 
ki społecznej. A to coś znaczy! Listów 
jest _ mnóstwo, napływają stale 
wśród nich ani jeden głos nie 
znałazł się podobny do głosu pana 
W. Ch., Czy możemy wyobrazić sobie 
"e tutejsi słuchacze pozwolili- 
by na mydlenie sobie oczu, na mamie 
nie siebie farbowanemi lisami? Że nie 

poznaliby Się w mig na „nieswoim“ 
akcencie i stylu? Czy pan W. Ch. nie 
widział jeszcze robotnika i służącej, 
pokładających się ze śmiechu, gdy w 
iadjo mówi Albinowa? „Wytworność 

wych próśh zewsząd, „„fajetony* Ciot- 
ki w programach radjowych  umie- 
szczam tylko dwa razy w miesiącu, tc 
dlatego, iż wiem z doświadczenia, że 
zbyt częste musiałyby zszarzeć i spo- 
wszednieć. Ale mimo protestów kocha 
nego Kolegi, ważąc jeden jego głos 
przeciw choćby tylko dwunastu tysią- 
com wiłnian, pogadanek zacnej Ciotki 
nie tsunę, choćby dlatego, że nie chcę 
aby na mnie zgłoszono interpelację w 
Sejmie i skargę do Ligi Narodów, za- 
truwając mi resztę życia. Nietylko nie 
usunę, ałe przyrzekam, że je w miarę 
możności będę od czasu do Czasu 
„puszczał* na wszystkie anteny, jak 
Polska długa i szeroka. Amen. 

Słuchacze mogą spać spokojnie i 
uziemić anteny... až do najbliższego 
„fajetonu”. 

Witołd Hulewicz. 

Kol. Hulewicz w rycerskim zapale chwy 
Gł za szpadę, stając w obronie radjowej 
Ciotki.  Błysnęła  stal!.... Struchłałem.... 
Drżącą ręką wyciągnąłem zardzewiałe szpa 
dzisko i... i.. oto chowam je z powrotem 
do pochwy, słodko się uśmiechając!.. Nie- 
porozumienie, niepcrozumienie! | tak, jak 
kol. Hulewicz, przybierając pozę matejkow- 
skiego Skargi, wołał tragicznie: „przeczę! ”*, 
tak ja z wiełkim patosem wykrzykuję kil- 
kakrotnie: „zgodal“ 

A> więc: 
Tematy z dziedziny nieporządków miej 

skich nie są nowe. „Piszę > nich codzień 

dowcipu”  wytwornością,  „wybred aan m A 2 
nošė“ wybrednością, a jednak tu jak | Ime iemakę są zapożyczone z kabare- 
nigdzie indziej: Vox populi — vox *ów nna ich. 

Dei... - Ё 8 W „tajetonach“ Ciotki Albinowej niema Jeżeli mimo stałych i natarczy- ani krzty Hteratury. — Zgoda! „Nietitlera- 

turnyja proizwied'enija“, 
Ciotki. 8 

Ciotka Albinowa nietylko  mowę, ale i 
poziomem treści iudząco naśladuje auten- 
tyczną straganiarkę. 

— Zgoda! 
Dowcipy Ciotki są — „prosto od kro- 

wy”. — Zgo.. Nie ośmieliłbym się tak do- 
bitnie lić charakteru dowcipów, ałe i 
nie zaprzeczę:... Racja, racja. Nawet nieco 
czuć „, krówką!.. 

A teraz pytanie: czy takie „fajetony" 
należy, wypada, czy wolno wreszcie rekla- 
rrować, jako „feljetony regjonałne"? Przy- 
puszczam, že zgodnie powiemy: nie! 

1 będzie to wyjaśnieniem pierwszego nie 
porozumienia.. 

Drugie dotyczy pomieszania pojęć: „żar- 
gon“ a „dialekt“. Ciotka posługuje się żar- 

ze pewnych warstw hidacśc) wiejskiej, 
ęzykiem w znacznym stopniu sztucznyin, 

jak każdy żargon. jak wygłąda dialekt 
wileński, gdzie są jego wzory, a nawet 
czy instmeje — na ten temat można się 
sprzeczač. Ale takie kwiatki, jak „fajnie”, to 
są typowe okazy żargonu, w rodzaju war- 
szawskich: „klawo“, „bujdy na resorach“ 
« t. p. Dlatego też nie przyśle kol. Hulewi- 
czowi konia, lecz mogę „zafundować dryn- 
dę“ — od Radja aż do Zamkowej, N 11, 
bo tam tylko mogą udzielić nam  kompe- 
tentnych wskazówek i wyjaśnień. 

Transmitowanie żargonu straganiarek wi 
ieńskich na całą Polskę (do tego pod pła- 
szczykiem „regjonałizmu') uważam za szko 
dliwe ze wzgłędu na brak ustalonego poję 
cia o dialekcie wileńskim. Słuchając „ka- 
wałów" andrusów warszawskich, nikt nie 
pomyśli, że tak mówi chlop na Mazowsz 
sluchając Ciotki, ludzie się dezorjentują. 
Ksiądz z Lublina pisze: „piękny folklor"! 
Oto — policzek dia naszej kultury. Poczci 
wy ksiądz uwierzył, że obrzydliwy żargon 
jest mową ludową, a więc produktem kul- 

mówiąc językiem 

  

„tury łudowej długich pokoleń naszego ludu! 
Nie uratuje sytuacji, że ten żargon ko- 

goś bawi łub komuś się nawet podoba! 
° 

  

Uprawiajmy więc błazenadę kową w | 
ściśłejszem gronie! Nie sanis iei po- 
za Wilno: zaszczytu nam napewno nie 
przyniesie! 

Wreszcie zlikwidowanie trzeciego i 5- 
statniego nieporozumienia. 

. „Wściekłe powodzenie", „prawo straga- 
au do słuchania", „naród, wszystkie 

Racja, racja! Ale, wybaczy Kochany Ko | 
lega, — wytknę mu brak konsekwencji. | 
Sam kiedyś słyszałem cierpką je; н 
wiedž w „Skrzynce“, daną kom kto się 

domagał się w radio orkiestry balalaikowej. 
Wówczas kol. Hulewicz mocno zaakcento- 
wał, że podobne produkcje muzyczne „nie 
mają wartości artystycznej". Ale proszące- 
mu o bałałajki napewno nie chodziło o żad- 
ne „wartości" —- to się mu podobało i już! 

, Więc gdyby zamiast koncertów symfo- 
nicznych wprowadzić  bałałajki, mandoliny, | 
cygańskie piosnki i t. p. — wywolaloby to | 
ogólny zachwyt. w 

W dziedzinie literackiej — znana rzecz | 
-— niema popułarniejszej autorki od Mnisz- | 
kówny; czemu brak w Radjo audycyj z | 
„Trędowatej”, „Ordynata Mich: Z 
etc.? W dziedzinie naukowej... Proszę mi | 
wskazać dzieło navkowe, któreby doczeka- | 
ło się kilku wydań? Jest jednak książka, 
drukowana w Wilnie, — naukowa, jak za; | 
pewnia anonimowy autor, książka mająca | 
już dwa wydama po kiłka tysięcy. Tytul 
irapujący: „Grzechy młodości”... Czemuż 
nie zrobić kilku prelekcyj na podoba NE" 
mat? Wreszcie —- dziedzina humoru. к 
by Radjo zorganizowało wieczorami — га- | 
miast komunikatów meteorolegicznych „Ъ 
soły kącik dla... niepalących“. Powodzenic | 
„Wwšciekte“ — zapewnione.! Nie trzeba się | 
gorszyć, przecież w kabaretach, na które się 
powołuje obrońca Ciotki ładne słyszymy | 
„sawały*. RAJ 

Stwierdzam: w dziedzinie muzyki, litera- | 
tury, nauki — przestrzega Е. 
odpowiedniego poziomu. Wyjątek zaś 
а  „regjonalizmu” wileńskiego. 
wcale niezaszczytny!... w. Ch. 
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rach społeczeństwa wileńskiego. 
Dzięki licznym niespodziankom, pomy- 

słowym i pięknym dekoracjom, doborowym 
orkiestrom, różnokołorowym efektom świetl- 
nym, oryginalnym, PEM i obficie za- 

ym bufetem. Bal ten niewątpliwie 
będzie największą atrakcją sezonu. 

Pozostałe zaproszenia otrzymać można w 
lokalu Bratniej Pomocy, Wielka 24 tel. 770, 
codziennie do soboty od godziny 13 do 
15 i od 19 do 21. 

— Herbatka. Dnia 4-go br. o godz. 19 
« .. odbędzie się herbatka towarzyska dla 

członkiń „Rodziny Wojskowej”. Składka 

wynosi 1 zł. 50 gr. Zapisy przyjmuje Sekre 
tarjat (Mickiewicza 13) codziennie od dnia 
1-3 b. r. od godz. 16 — 18. 

ROŻNE 

— Połowanie pod Druskienikami. Pięć 
wilków i jednego lisa zabito onegdaj pod 

Druskienikami podczas polowania  zorgani- 

zowanego przez okoliczne ziemiaństwo i 

KOP, 
SPORTOWA 

WKS „Pogoń w Wilnie zaprasza tą dro- 

gą swoich sympatyków, członków oraz ży- 

czących dobrze się zabawić do przybycia 

w dniu 5 lutego br. na urządzoną przez 

klub tombołe - dancing - bridge w kasynie 
1 PAP Leg, ul. Mickiewicza nr. 13: Do wy- 
grania dużo cennych fantów. | : 

Do tańca przygrywać będzie orkiestra 
dancingowa. Buret i pap leg. obficie będzie 

zaopatrzony. Cena biletu wstępu minimal- 

na 1 zł. 50 gr, dla gości; 1 zł. dla człon- 

ków, kartki tombołowe po 50 gr. 
Początek o godz. 8 w. 

IEAIR i MUZYKA 

—. Teatr miejski na Pohuiance. Dziś po 
raz 7-my ostatnia nowość repertuaru, do- 

skonała komedja Carpentera „Papa - ka- 

waler'*, która na naszej scenie adniosła 

wielki sukces artystyczny. Zarówno wybor- 
na gra artystów pod reżyserją K. Wyrwicz- 

N drowadco, jak też i efektowna wysta- 

wa pod kierunkiem J. Hawryłkiewicza two 
rsą prawdziwie artystyczną całość. 

Prawdziwą atrakcją stanowi występ p. 

Zoip Wyłeżyńskiej, która czarować będzie 

słuchaczy wykonaniem aryj operowych i 

pieśni włoskich. 
— Teatr miejski w Latni. Dziś, w dal- 

szym ciągu ciesząca się wielkiem powodze- 

niem, peina humoru i werwy komedja Franc 

ka i Hirszefełda „Interes z Ameryką", któ- 

ra zdobyła sobie ogólne uznanie prasy i 

bhcznošci pu ŚCI. 
W rolach głównych: Eichlerówna, Se- 

verinówna. Ciecierski i Wasilewski— two 
rzą świetnie zgrany zespół. 

Malownicze dekoracje 
+9w J. Hawrytkiewicza. : 

— „Схиршек“. Efektowna bajka dia 

dzieci i dorosłych Benedykta Hertza „Czu- 

ek“ — ukaże się po raz pierwszy w 

nadchodzącą niedzielę l-go bm. w teatrze 

"na Pohulance o godz. 3 m. 30 po poł. Bar- 

wne to widowisko, które otrzymało całko 

wicie nową wystawę według projektów p. 

Szramówny, urozmaicają produkcje tanecz- 

ne zespołu bałetowego Reizer - Kapłan. 
Reżyseruje H. Zelwerowiczówna. 
Na stawieniu obecny będzie autor. 

Ceny miejsc specjałnie zniżone. 
— Przedstawienia popołudniowe. W nie- 

dziełę najbliższą w teatrze na Pohulance o 

godz. 3.30 ukaże się „Czupurek” B. Hert- 

7a, zaś w teatrze Lutnia o godz. 3.30 „Egzo 
tyczna kuzynka” Verneuila. z 

W poniedziałek 1ównież odbędą się przed 

stawienia popołudniowe, w teatrze na Pohu 

lance o godz. 12 w pot. „Czupurek“, o go- 
dzinie 3.30 pp. „Dzielny wojak Szwejk” 

Haseka, w teatrze Lutnia o godz. 3.30 pp. 
Rewja karnawałowa. 

— Hanka Ordonówna w Wilnie, W śro- 
dę 4-go i piatek 5-go lutego odbędą się w 
teatrze Lutnia dwa wieczory artystyczne z 

udziałem znakomitej artystki teatru „Qui 
pro quo" Hanki Orodonówny, w otoczeniu 
wybitnych artystow warszawskich. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Casino — Upadły Aniol. 
Kino Aliejskie -— Robert i Bertrand 

Holiywood — Pat i Patachon 

strzelcy. 
Heljos — Gdy miłość się zbudzi. 

Stylowy — Sprzedawczyni miłości 

Wanda — Przekieństwo krwi. 
Światowid — Gra o kobietę. 

WYPADKI i KRADZIEŻE 

— Wypedki w ciągu doby. Od 26 do 27 
bm. zanotowano wypadków 45, w tem kra- 
dzieży 6, opłlstwa 7, przekroczeń admini- 
stracyjnych 26. 

— Przesunięcie wiech granicznych. W 
iejonie Niemenczyna wdarło się na nasze 
 terytorjum  kiłku strażników  kowienskich, 
którzy przestawili o kilkanaście metrów 
wiechy graniczne. 

Sprawcy zbiegł! na terytorjum litewskie. 
— Aresztowanie _ niebezpiecznego 

przestępcy. Władze bezpieczeństwa 
ujęły znanego policji włamywacza о- 
seła Auszala, poszukiwanego za licz- 
ne przestępstwa. Auszel w roku 1920 
był skazany na 6 lat ciężkiego więzie- 
nią za rabunek, lecz po wyjściu z wię- 
zienia w dalszym ciągu uprawiał swój 
proceder. 

Ostatnio ukrywał się on w Barano- 
wiczach. 

pena nr. 3) S 
złotych. : 5 

— Oskaržają Oo kradzie.: Marcienkie- 
wiczowa Anna, Stalowa nr. 9 zameldowala 
policji o kradziežy 38 zł. przez Dajnow- 
skiego Józefa, Raduńska nr. 23. е 

6wniež Jastrzębskiej Marji, Kijowska 
16 skradziono 60 zł. w gotówce przez Sa- 
dowską Wandę, Olimpji 16. 

ZSĄDÓ! 
TRUJĄCE KIEŁBASY PANA OSIPOWICZA 

Przed Sądem Okręgowym stanął Ro- 
auałd Osipowicz, oskarżony z art. 28 Rozp. 
p. Prezydenta R. P. poz. 343, za to, iż w 
celu rozprzedaży magazynował wędliny, któ 
re jak się okazało były wyrobu z 
mięsa niestempłowanego. 

W dniu 30-V 1930 roku w mieszkani 
73-letniego R. Osipowicza przy ul. Kieno 
wej 10, dokonana została na podstawie do- 
nosu rewizja, której owocem było znale- 
zienie 12 Kklgr. kiełbas, Kiełbasy te zbada- 
ne w laboratorjum weterynaryjnem wyka- 
zały, iż mięsó do wyrobu ich użyte pocho- 
dzi od zwierzęcia chorego i nie nadaje się 
do spożycia... Zapytany Osipowicz twier- 
dził w Sądzie, że mięso i wyroby masar- 
skie magazynował nie celem  rozprzedažy, 
tylko na własny użytek. Ponieważ przewód 
sądowy nie mógł udowodnić Osipowiczowi 
chęci sprzedawania kiełbas, został on od 
winy i kary zwolniony. 

: KOLEM PRZEZ LEB. 
„We wsi Hołówicze tejże gminy pow. 

Wileńskiego znajduje się dom ludowy, zbu- 
dowany tam poto. by ludzie 
w godzinach wolnych od pracy, imogli spę- 

według projek- 

jako 

ali etc Wajman Leji (Szo- 
radziono bielizne na sumę 400 

  
Wydawca Stanisław Mackiewicz, Redaktor odpowiedzialny Wiłoki Woydytłe 
O 

"mniei znane i objeżdżone 

"Tola Latwisówna (przezwisko 

dobrej woli, e 

Wśród młodzieży wiejskiej 
Stojąc u progu pięcioletniego okre- 

su pracy organizacyjnej na wsi, czyn- 
niki zachowawcze zwrócić muszą 
szczególną uwagę w pierwszym  rzę- 
dzie na młodzież wiejską. Za lat kil- 
ka bowiem dorastająca młodzież mę- 
ska i żeństwa zacznie brać stopniowo 
coraz silniejszy udział w życiu spo- 
łeczno - samorządowem,  gospodar- 
czemi i politycznem wsi. 

Młodzież w wieku 18 do 20 lat nie 
zagarnęła dotychczas żadna fala dok- 
trynerstwa społecznego czy wpły- 
wów politycznych poza nielicznemi 
wyjątkami. Jest to jeszcze masa czeka 
iąca pod względem ideowym formy. 
Zawdzięczamy to w wysokim stopniu 
temu że stronnictwa ludowe za punkt 
wyjścia w pracy wśród młodzieży, bra £ 
ly momerta propagandy partyjnej 
szczególnie doraźnego zysku partyjne- 
go a nie wychowawczo - ideowe. Dla 
tego dzisiaj niema młodych Piastow- 
ców, Wyzwoleńców czy Brylowców. 
W generacji nadchodzącej w dzisiej- 
szy ruch ludowy którv wyrósł z po- 
siewu ideowego republiki lubelskiej 
nie znajduje soków odżywczych, nie 
zapuszcza swych korzeni. 

Ujawniający się w ten sposób 
krytycyzm młodzieży wiejskiej do star 
szej generacii ma różne źródła. Mło- 
dzież ta o wiele więcej umie i o wie- 
le więcej czyta od starszego pokolenia. 
Przez to samo jest żywszym odbiorni 
kiem nurtujących kraj prądów ideo- 
wych i myślowych. Górując intelek- 
tualnie czuje się z tego dumną i wyż- 
szą od otoczenia. Niema również 
wśród niej wspomnień dawnego upo- 
śledzenia politycznego włościaństwa. 
leżełi dla poprzedniej generacji prawa 
polityczne uzyskane w konsekwencji 
owałtownych przewrotów socjalnych, 
towarzyszących zakończeniu Wielkiej 
Wojny były czemś nieoczekiwanem, z 
czego nie umiała ona skorzystać, to 
obecne pokolenie będzie już mieć 
przeszło dziesięcioletnie doświadcze- 
nie polityczne swvch ojców. Zapewne, 
ten okres to jakiś nieznaczny etap 
na drodze podnoszenia się poziomu 
życia politycznego wsi, ale w każdym 
razie oznacza on postęp, chociaż z na- 
tury rzeczy powolny. 

Dodatnim objawem wśród młodzie 
ży wiejskiej jest przesunięcie się jej 
zainteresowań ku zagadnieniom gospo 
darczym wsi. I tu również występuje 
znaczna różnica stosunku do starszej 
generacji, która przez lata całe pod 
wpływem czynników politycznych szu 
kała rozwiązania gospodarczego tylko 
na drodze politycznej. To nastawienie 
«u pracy gospodarczej znajduje swój 
psychiczny podkład w żywiołowem 
pragnieniu młodych polepszenia wa- 
iunków materjalnych bytu. Bardzo. 
słusznie i cełowo przeto te naturalne 
tendencje wykorzystują organizacje 
inłodzieży wiejskiej dla  rózwiązania 
jednego z najważniejszych działów 
pracy t.zn. przysposobienia rolnicze- 
go. 

Wogóle jest to ten odcinek na któ 
*ym działalność tych organizacyj jest 
najintensywniejszą i najpożyteczniej- 
szą. Natomiast w pracach oświato- 
wo - kulturalnych brak im zarówno 
myśli przewodniej jak i dobrze sformu, 
łowanego programu. Praca ta nosi 
poza wyjątkami charakter dyletancki. 
Wychowanie  iizyczne 
przez te organizacje młodzieżowe chro 
ma, gdyż za szczupłe są siły fachowe, , 
których w pierwszym rzędzie używa 
PW i WF. 

Naogół zaś poza dzielnicami za- 
chodniemi wpływ organizacyj młodzie 
ży wiejskiej jest na tą młodzież niezna 
czny ponieważ są one za liczne, za sła 
be i zamiast zcalać się w coraz silniej 

sze jednostki, rozpadają się na coraz 
słabsze i mniejsze. 

Na specjalną jednak uwagę, sym- 
patję i pomoc z naszej strony zasługu- 
ią wśród nich urużyny ludowe Polski 
Mocarstwowej, działające na terenie 
województw: poznańskiego, pomor- 
skiego, warszawskiego, łódzkiego, lu- 
belskiego, tarnopolskiego, lwowskie- 
go i stanisławowskiego. Mimo stosun 
kowo krótkiego istnienia dzięki dużej 
dynamice organizacyjnej wysuwają 
się naprzód. Uznanie dla swej pracy 
zyskały na ostatnich dożynkach w 
Spale gdzie zostały szczególnie wy- 
różnione przez obecnego ministra rol- 
nictwa. 

  

Zawody narciarskie A. Z. S'u 
Odbyte ubiegiej niedzieli zewnętrzne 

klasyfikacyjne zawody narciarskie AZS"u w 

Nowej Wilejce były imprezą pod każdym 
względem udaną. : 

Najzupełniem trainym okazał się pomysł 

połączenia zawodów z wycieczką na nowe 

połączenia zawodów z wycieczką na nowe, 
tereny, co do 

spowszedniałej już nieco atrakcyjności wi- 
Guwisk narciarskich, wniosło urozmaicenie 

w postaci „reize fibru" autobusowego, po- 

stoju i popasu w przygodnej knajpie, czy 

cukierence nowo-wilejskiej, wreszcie  gro- 

maduego powrotu na nartach do Wilna. | 

Już od wczesnej godziny tej niedzieli 

schronisko narciarskie AZS"*u ożywiło się 

wesołą krzątaniną uczestników wyprawy, 

którzy poświęciwszy uciechy balu prawni- 

ków dla rozkoszy narciarskich, przygoto- 

wywali się do trudów dnia mozolnem sma- 

rowaniem nart. ` s 
Jedni z powagą i namaszczeniem wcie- 

tali w' deski wyszukane smary północy, 
drudzy z  patrjotyczną  lekkomyślnością 

wątpliwe wyroby krajowe, inni, uznający 

sztukę smarowania za wymysł burżuazyjny, 

groźnie spoglądając na przeciwników, po- 

cierali dłonią gołe deski. 
Po długich i wrzaskliwych  nawolywa- 

niach gromada narciarska w liczbie Około 
40 osób, dosiadła autobusów, rezygnując z 
oczekiwania na spóźniających się bałowi- 
czów, by po krótkiej podróży wyładować 
się gwarnie w Świątecznie  drzemiącej 
Wilejce i wypełnic ponad miarę tamtejsze= 
go Sztralla. 

O godz. 12.30 długim sznurem, w oto- 
czemu nielicznych entuzjastów sportowych 

Wilejki, ruszono na start biegu, do którego 

stanęło 22 zawodników i 9 pań, co stanowi 

blisko połowę zrzeszonych narciarzy AZS'u. 
Po współnej iotografji z gronem sę- 

dziowskiem w oscbach kol. Grabowieckiej, 
prof. Rudnickiego i kol.  Niemczewskiego, 
oraz kilku kibiców klubowych, barwny 
Szyk zawodników załamał się i po chwili 
poszczególne sylwetki narciarskie poczęły 
się odrywać od startu, ginąć pośród wzgórz. 

Trasa biegu,, położona sprawnemi nar- 
tami koł. Dąbrowskiego była poprowadzo- 
na po mistrzowsku. 

Prześliczne „szusy”, nieoczekiwane po- 
mysłowe serpentyny leśne wymagały du- 
żej sprawności narciarskiej i były prawdzi- 
wą próbą sił dla nowicjuszy. 

To też po biegu wiwatowano wesoło na 
cześć „trasera”. + 

W ogėlnym wyniku biegu na liście kla- 
Syfikacyjnej zawodników związku w kon- 
kurencji męskiej na pierwszych 3-ch miej- 
scach uplasowali się kol. kol. Wiktor Stan- 

wicz, Puchalski i Marjan Nieinczynowicz. 
Różnica czasów pozostałych świadczyły 
jednakże o znacznem wyrobieniu narciar- 
SKIem. 

Pośród pań pierwsze miejsce zajęła kol. 
nowowilej- 

skie: „Antoś”) drugie kol. fanka Dauksztan- 
ka, trzecie kol. Anna Dowborowa. Wszyst- 
PREZRZTTKIOEZDDECOAZO
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dzać czas na czytaniu gazet i zabawiać się 
rozmową. 

Inaczej rozumieli znaczenie tej instytu- 
cji Włodzimierz  Dubowik i Włodzimierz 
Nowak. Oto mając z sobą dawne porachun 
ki, spotkawszy się w domu ludowym, chwy 
cili jeden za drąg żelazny, drugi za polano 
i dalejże się młócić. Teren domu ludowego 
stał się za mały dla tych zapasów, bójka 
przeniosła sie na padwórze, gdzie roznamięt 

niony walką W. Dubowik, palnął Nowaka 
polanem w głowę na skutek czego N. padł 
na ziemię brocząc krwią. Rana jednak nie 
okazała sie zabójcza. Opatrunek i pielęgna- 

cja domowa przywróciły mu siły i zdrowie. 
‚ Pałając jednak zemstą zaskarżył W. Du- 
bowika do Sądu o ciężkie uszkodzenie cia- 
ła. Postępek Dubowika został _podporząd- 

kowany pod art. 468 i w dn. 271 1031 r. 
Dubowik skazany został przez Sąd Okrę- 

miesiące bezwzględnego więzie- 

   

  

  

kie pozostałe panie zajęłyby równie za- 
szczytnie miejsca, gdyby nie zostały wy- 
przedzone przez wyżej wymienione. 

Po zawodach Erótki, lecz wesoły posi- 
iek z ogrzewką pod dźwięki patefonu u te- 
goż „Sztralla” nowowilejskiego (ceny jed- 
nak 1 zł za 4 parówki z kapustą same za 
siebie mówią) i powrót na nartach do 
domu. 

Tej części wyprawy możnaby całe szpalł 
ty poświęcać, lecz napewnoby Pan Redak- 
tor odesłał z tem do pisma sportowego. 
Wystarczy jednakże powiedzieć, że nie wie” 
ie jest rzeczy przyjemniejszych w życiu 
ad rozkoszną włóczęgę po grubym śnież- 
nym kobiercu w gronie miłych i zacnych 
kompanów, pośród ciszy, kończącego się 
dnia pomiędzy łasów i gór, 

Narciarzom tego opowiadać nie trzeba, 
a laicy przy najlepszym opisie nie zrozu- 
mieją. atak. 

RADIG WILEŃSKIE 
ŚRODA, DNIA 28 STYCZNIA 1931 r. 

11,58: Czas. 
12,05 — 12,50: „Wielcy wirtuozowie“ 

(płyty) 1) Chopin  — Sonata b-moll 
(Arthur de Greef) 2) Mendelssohn — Kon 
cert skrzypcowy (F. Kreisler) 3) Liszt — 
Rapsodja węgierska (M. Lewicki). 

13.10: Kom. meteor. ` 
15.50 — 16.10: „Polska w przededniu 

wielkiej wojny” — odcz. z Warsz. wygł. 
dr „Sokolnicki. 

    

16.10 —- 16.15: Program dzienny. 
16.15 — -16.45: Audycja dla dzieci z 

Warsz. 
16:45 — 17,00: Dialog Meliny z Fert- 

nerem z Warsz. 
17,00 — 17.15: Koncert dła młodzieży. 

(płyty) 1) Suppe — Uwert. „Chłop i poe- 
ta“ 2) Ambrosio — Canzonetta (skrz. — 
M. Elman) 3) Strauss J. — Opowieści la- 
sku wiedeńskiego. 

17,15 — 17.40: „Humor medycynie" 
— odczyt ze Lwowa — wygł. dr. H. Mie- 
rzecki. 

11,45 — 18,45: Koncert z Warsz. 
18,45 — 19.00: Chwilka strzelecka. 
19.00 — 19.15: Kwadrans akademicki. 
19.15 — 19.30: Program na czwartek i 

rozm. 
19.30 — 19.40: Rezerwa. 
19.40 — 19.55: Pras. dziennik radj. # 

Warsz. 
20.00 — 20.15: „W świetle rampy” — 

AA: teatralne omówi Tadeusz Łopalew 
Л. 

20.15 — 21.00: Słuchowisko z Krakowa 
(„Wiejskie podwórko” —- pióra Jana Wik- 
tora i Jerzego Bujańskiego) 

21,00 — 22,00: Koncert z Warsz. S 
(lekki wieczór hiszpański). 

22.00 — 22.15 „Z Wołeziuszem na Wa- 
welu“ — feljeton z Warsz. — wygł M. 
Smolarski. 

22,15 — 22.35: Krótki recital skrzypco- 
wy Aleksandra Kontorowicza, prof.  Kon- 
serw. Muzyczn. w Wilnie Przy fortepianie 
1. Szabsaj. Tr. na całą Polskę. Program : 
1) Paganini — Kreisler; Dzwoneczki. 2) 
Jamniski — Kontorowicz — Rapsodja he- 

brajska, 3) M. Józefowicz — Z moich szki 
ców 4) M. Józefowicz — Mazurek. 5) R. 
Statkowski — Krakowiak. 

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

CZWARTEK, DNIA 29 STYCZNIA 

11,58: Czas. - 
12,35 — 14.00: Poranek szkolny z Fil- 

harm. Warsz. (utwory 'E. Griega). 
14.30 — 14.55: Kącik dla pań z War- 

szawy. 
15.45 — 15.50: Program dzienny. 
15.50 — 16.10: „Moja technika fotogra 

iiczna” — odczyt wygł. Jan Bułhak. Tr. na 
całą Polskę. 

  

prowadzone. 

  

  

KINO 

MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 3 

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

.sWOBZET i BERTRAKD Komedja w 10 aktach 

podług słynnej sztuki Raedera. W rolach główn: HARRY LIEDTKE, F. Kampers, Dolly Grey I Eliza la Porta 

  

    
  

  

  

w zaa a £ now „CŁAŁEB scauso+ od g 4-=!. Następuy program: „Młarkłz D'Eon“ 

| Dziś = - E 
+ Krėlowa filmu dž owego Bebe Daniels śpiewa tańczy i szeleje w upadającym filmie 

ke e 
L . х Dramat miłosny. Nad program: |į 

uł. WILEŃSKA 36. GBY RIEGSĆ SBIĘ ZBWBDZE Atrakc. dodatki dźwiękowe. Ą 
Tel 826. Ceny znacznie zniżone. Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.25 J 

  

   
  

  

  

Dźwiękowe kino 

„HOLLYWOSE“ 

Mickiewicz: 77 

   
uluo 

„Cos dia wszystkich“ Najwigksi 
ńcy starych i młodych 

w» $TĘRELE 

rozśmieszą nawet głay swoją ostatnią prze- 
Pat į Patachon bajeczną, najnowszą i najdowcipniejszą kreacją 

dowcipna parodja Wiihelma Tella. Nad program: 2 dod-tki džwigkowo- | 
śpiewne. Ceny miejsc ra l-szy se.ns od 60 gr. R 

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

   

      

  

DŹWIĘKOWE KINO | 

CEJINO | 
WIELKA 47. 

UPAaDRY AŃSIOL*= # 
wrażeniem wspaniałej techniki dźwiękowej. Film ten pobii rekord 
gdzie był wyświetlany w ciągu i0-ciu tygodni. Nad prograni: 

Dz ś! Nebywała sensacja, pierwszego dźwięk wo-Śpiewającego mówiącego-iilmu p. t. 
W-paniala rewj+ międzynarodowej 
mużyki. Film „Upadły Aniół" jeżt 4 

powodzenia w Warszawie, 
Rewelacyjne dodatki dźwiękowe. 

Ceny od 40 gr. 

   

          

Seansv od gadz. 4, 6, 8 i 1031. 

  

        

    

  

  

      

      

Kino-Teair Dziś! Odwieczna pieśń niezaspokojonych "namiętności! Najnowszs film „białe Niewolnice* p. t. 

„sryrowy- | $PRZEBAWCZYMI AIŁOŚCE „| 
WIELKA 36. towarem”, „Handlarzy duszy i ciała*, W roli gł, uajwybitniejsza kreacja słynnej WORMY SHERER. Ricardo Cortez 

i urocza Marce'ina Day orez Georg Sinney. ' 

RINO-TEATR . 2 Dziś! ostatni dzień MARJA SACOBINI oraz HARRY LIEDTKE 
= we wspaniałym dramacie 10 akto*ym ilustrującym życie Arabów w ich eg otycznych pałacacii oraz piękne paryżanki 

„PAN“ w szumnych kabaretach w £ sę Rzecz dzieje się na Wschodzie | | 
* Montmartru BZIE Šš % BE RU w Kairze, на Saharze oraz w 

WIELKA 42 nowoczesnym Babilonie Paryskim, Nadzwyczaj cudowne widoki Orjentu. Obyczaje i zwyczaje arabskie. Niebywała |* 
` fascynująca treść. Początek o godz. 0-ej. W dnie świąt. o godz 1-е!. Ceny od 4" gr. 

Kino= „PAN“ Anons! Teatr GRZESZNICA BEZ GRZECHU w tych dniach 

  

  

  

  

Polskie Kino 

„WANDA: 
Wisika 20, Tel. 14-81 

Dziś! Najnowszy film. 
Nieporównane arcydzieło p. t. 

Tragedja dziedzicznie obciążonego w 10 akt. W rolach głównych. Kamlia Horn, Gustaw Frejlich, W'odzimierz | 
Sokołow. Nad prógram: Humor. satyra i śmiech: Krół złotej młodzieży. Komedja w 2 akt. 

PRZEKLEŃSTWO KRWE 
   

    
  

  

   
   

      
     

  

     

   

W CZAJIE OD 

ODBĘDĄ JIĘ W ROKU BIEŻĄCYM: 

na TERENE OLY MPJI, WHITE CITY 
:ALBERT KALL w LONDYNIE оаг 

CAJ/TLE BROMWICH w BIRMINGHAM 

А     
       

  

     

     

„ BRUSZERNA 
ŚMIAŁOÓWSKA | 

>res Qsbiaet Kenmej] 
tyczny, neawe zmasszcZ 
ki wiegi, wązcy, łapież 
brodawki, kurzajki, wy” 
padanie wiosów, Mie 
kiewicza 40. 

  

#@-со bo 2260 LUTEGO 1931». 
  

    

        

            
     
         
         

   

  

inieresuj 
im 

į wygławę 

na w 

16.15 — 17.15: Koncert symfoniczny. 
(płyty) Słowo wstępne Stanisława Węsław 
skiego. 1) Mozart — „Don Juan“ — uwer 
tura. 2) Haydn -— Symfonja D-dur (dyr. 
Toscanini) 3) Handel — Largo (wiol. G. 
Cassado) 4.) Mozart — uwertura z op. 
„Cosi fan tutti". 

17,15 — 17.40: „Zimowe piękno naszych 
gr — odczyt z Krakowa — wygł. prof. 

/. Goetel. 
17,45 — 18.45: Koncert muzyki ludowej. 

Wykonawcy: Dominika Oniszczenko (Ukra 
inka z pod Połtawy — śpiew), Bolesław 
Romanowski (cymbały) i orkiestra pod dy 
rekcją M. Szabsaja. Przy fortepianie: Arkad 
jusz Lipowik.. Program: 1) Czmański 
Kwiaty polskie (ork.), 2) a. Oj na hori taj 
żeńcy żnuć. b. Oj chodyła dziwczyna be- 
režkom. c. Stoičh ora wysokaja. _ (odśp. 
D. Oniszczenko i A. Lipowik), d. Dziwczy- 
no moja, perejasławko. (śpiew — solo) e. 
Dziwka w siniach stojała (odśp: — D. O- 
niszczenko i A. Lipowik) 3) Leopold 
Wiązanka ukraińska (ork.) 4) a. Krakowiak 
b.. Odbijany. c. Polka. d. Kadryl. (cymba- 
ły) 5) a. U susiad chata biła. b. Iszty 
woły iż dubrowy c. Nyczeńka — Нозроду. 
(śpiew — solo). 6. a. Nowowiejski — Kuja 
wiak. b. Namysłowski — mazur. 

18.45 — 19.00: Kom Akad Kola Mi- 
Syjnego. 

19.00 — 19.20 „Co się dzieje w Wilnie” 
5 pogadankę wygłosi prof. M. Limanow- 
ski. 

19,20 — 19.35: Program na' piątek i 
rozm. 

19,35 — 19,40: Rezerwa. 
19.40 — 19.55: Pras. dziennik 

Warsz. 
20.00 — 20.15: „Przemytnicy“ — ielį. 

z Warsz. wygł. Dehnełówna. 
20,15 — 22,55: „Walkirja* — opera w 

3-ch aktach Ryszarda Wagnera Orkiestrt 
pod. dyr. Leona Blecha. (płyty „His Ma- 
Sters Voici*). Objaśnienia pióra A. Lichten 
bergera. 

22,50 — 24.00. Kom.i 
Warsz. 

radis Z 

muzyka tan. z 

LUDZIE OLBRZYMY. 

Z Awizony wyruszyła niedawno do stanu 
Sonory w Meksyku wyprawa, zamierzają- 
ca odszukać resztki rasy ludzi — olbrzy- 
mów, których szczątki niejednokrotnie już 
odnajdywano. Mianowicie, robotnicy pew- 
nej kopalni, położonej o 150 kilometrów od 
miasta Tonichi, odkopałi trzy olbrzymie 
szkielety, które pomimo swych  nadludz- 
kich wymiarów należały bezwzględnie do 
ludzkich istot, mianowicie dwóch mężczyzn 
i kobiety. () kilka kilometrów od tego miej- 
sta, znaleziono jeszcze siedem takich szkie- 
letów. Wprawdzie nie były one w, całości 
zachowane, jednakowoż poszczególne ko- 
ści wskazywały, że chodzi tu bezwzględnie 
o ludzi i jeżeli wszystkie inne proporcje 
były zachowane, to wysokość ich dosięgaia 

etra. Ponadto stara legenda indyjska, 
związana z tem miejscem, opowiada wiele 
o ołbrzymach, niegdyś tu żyjących. Pierw- 
sze trzy szkieletv znaleziono w głębokości 
1 mir. 20 cmt. pod ziemią. Były one sta- 
rannie zagrzebane, a w. grobach znałeziono 

   

    

degeroczne SARI jskie b Eeroczne Gangi, Briujskie bada, 
Olympųji i sekoji 

obejma, specjalną, Wuj 
wyrobów z sztucznego 

‚ реси stać z ji 
kolejach w Onblji. 

„BuiżyzycH INFORMACJI UDZIELAJĄ „ORAZ WYDAJĄ KARTY WEJŚCIA: 

GAGIRET 
fiaelonalnej Kosme- 

tyki Leczniczej. | 

Ww fuo, Mice ewicza 31) 
mt 

Urad kobiecą 
ę konserw 

je, Śoskcnsii, aaświ 
ża, manwa jej ck 

breki, Masaž 
twarzy i dała (panie) 
$z mcząc cpalenie @ 
ty. Wypadaaie wi 

   

    

     
     

   

    

      

     

  

      
     

  

     

      

lej sola 32 nawięki 

W nie 
jedwabiu w Albert 

daw wyróbów 

a. WvDZiAŁ HANDLOWY AMBASADY ANGIELJKIEJ, WARSZAWA, PIĘKNA 6. I fepiez. Najnowsi 
b. KoNsuLATY BRYTYJSKIE W WARSZAWIE i GDAŃSKU. | Biobycze ka AJ 
©, WICE-KONSULATY BRYTYJSKIE w KATOWICACH, BYDGOJZCZY, ŁODZI, Lwowe į POzHAKIU, jach 19—84 Ii 

   W. Z. В. 8 

  

  

Brwi: 
m przyciemnia kenną 

freguluje. Maqutiiage. 

omen BEdiG У! 
Leczniczej 

J. Hryniewiczewej, 

ul. WIELKA 38 78 m3. 

Przyj. wg. 10-11 4-7 
Ww. Z. P. „4 6. 

IASTYTU” de B”AUTE 
„KEVA“ (Paris) 

Mickiewicza 37, tel. 
657, od 11—1. 

Ro”gładzanie i odświe- 
żanie twarzy. Leczenie 
wągrów i pryszczy 
Elektryzacja W.Z.P. 58 

Ogłoszenie licytacji 
Z polecenia składnika Sp. Akc. „Bałtrustra* w Rydze odbędzie 
się we wtorek dunia 8-go lutego 193! r. o godz. 11 przed poł. 

na składach Sp. Akc. „PACIFIC” w Wilnie 
przy ul. r urlandzkiej Nr. 6 

Ii Licytacja kompietu maszyn 
(Fabryki Telschow, Berlin) do wyrobu KOPERT. 

Maszyny można oglądać tamże od 29 do 31 stycznia 1931 r. włącznie 
w godzinach urzędowych.         

    
      
    

           

    

  

     

   
   

     
    
   

    

      

Sprzedaję d 
w Wilnie obox dworc: 
na dogodnych warun 
kach, 3 piętrowy, 
mieszkaniowy z wyg: 
dami i sutereny za 
płatą siedemnastu ty- 
sięcy dolarów. Pośred 
niciwo wykluczome. Ir: 

Fabryka i sktad mebli 

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

Wilno, ul Tatarska20, dom własny, 
Istnieje od 1843. 

Jadalnie, sypialnie, salony, gabinety, 

    

    
łóżka niklowane i angielskie, kreden- „ld z, 

En sy, stoły, szafy, biurka, krzesła dębo- owacje w Admini * 
' | we i t. p. Dogodne warunki i na raty. S „Slowa“ pod M 
ILOKALE| „W*. w 

LOKALE Do wynajęcia b 
° pokój mały, ciepły 2 SĘ : An 6 

wygodami umeblowany Okazyjnie tanio do r ® 
mioże być z obiadami, sprzedania S Pokój do nabycia 

     

      

    

dla samotnej. Królew- oddaje się tylko dla 

ska 9,,m. 4.  Dowie-Panów, ul. Portowa Fortepian kocięta po 15 zł. 
oglądać od Kalwaryjska 8, m. 7. Adres w redzkcji 

  

dzieć się od 2 do S-ej. 23 m. 24, 
—————2—6-6j. 6-ej „Słowa” 

     

   
     

      

    

     

    

    

artystycznie obrobioną ceramikę. 
Wyprawa do stanu Sonory nie jest bez- 

piecznem przedsięwzięciem. Okolice te 
zamieszkuje plemię Jaki, które nie uznaje 
do dziś władzy rządu meksykańskiego i do 
każdego cudzoziemca odnosi się wrogo. Za 
niezwykłą _profanację uważają  Jakowie 
otwieranie grobów i boją się zemsty zmar 
łych. Wyprawa więc zamierza postępować 
bardzo ostrożnie, nie rozgłaszać przed ni- 
kim w Meksyku celu podróży, a wykopa- 
lisk dokonywać imożliwie dyskretnie. Kie- 
rownik ekspedycji, prof. Cumings, który 
brał udział już w rozmaitych ekspedycjach 
egzotycznych, jest znakomitym znawcą 
Meksyku. Podczas poprzedniej swej wypra 
wy, odkrył on stożkowatą świątynię niezna 
nych plemion, której wiek oceniają uczeni 
na 8.500 lai. Po obecnej wyprawie spo- 
dziewa się prof. Cumings bardzo wiele. 
Przypuszcza On, 
"Tonichi dostarczą mu dowodów do.... 
ienia teorji Darwina. 

ЕС 

БОМЕОИИНТОВЕСОИОНТРНТИОТЩАИО ОСВ СОН Н ОВа я 

ANA KATY AAA, 
ВЕНЕ r
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ŽAB 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych zuanego 

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA 
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+ Należy zapamię- SŁOWA” 

tać że, do 35 

Nekrologi, komunikaty zabawowe, 

ogłoszenia oraz wszelkie bez wyjątku 

reklamy 

najwygodniej umieszczać 
za pośrednictwem 

Biura Reklamowego 

St. Grahowskiego 
ul. Garbarska 1, tel. 82. 

że szczątki nadludzi z 
oba- 

  

Radio amatorzy! 
Sprzedam za 238 zł. 

   
" Dwa domy -0 gr. anarat anodowy Kosztorysy na każde żądanie 

murowane w rejo- | uniwersalny  Philips'a % S ES ы kt 

ńie Pohulanki o 4 |'vp. _ 3008 na KE sz 

mieszkaniach. Placu | zmienny i 7a 40 zł. 

105 sąż. kw. sprze- akumulator NAJKORZYSTNIEJ. sy 
jj kupu e się towary gwarantowanej dob 

G| roci u GŁOWIŃSKIEGO. Polecamy u2 
sezon zimowy materjały mundurkowe, 
tweedy na kostjumy i suknie, flanelety 

A] w pięknych deseniach. | z 

UWAGA — WILENŃSKA 27. 

4 v. w dobrym starie 

75:cio Ampr — godzin. 

Jasna 21 m. 3 codzień 
od 5 do 7. 

damy niedrogo. 
Dom HK. „Za- 
cheta“ Micklewi- 
cza 1, tai 9-05 

  

    

Drukamia Wydawnictwa „Słowo* Zamkowa 2


