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Paryž, 27 stycznia. 

W obecnej Izbie francuskiej jest 

około 270 posłów prawicowych 1 о- 

kołe 250 lewicowych. W środku za- 

Siada niecała setka  „centrowców*. 

Więcej niż połowa tych ostatnich wy 

brana została w maju 1928 roku prze- 

ciw socjalistom i radykałom, to . też 
głosowała zwykle z prawicą. Na tej 

większości opierał się p. Tardieu. Gdy 

by pojęcia „prawica”, „centrum* i „le 
_ wica'* odpowiadały w Parlamencie 
francuskim jakimś ściśle zorganizowa- 

nym formacjom partyjnym — p. Tar- 

dieu rządziłby spokojnie aż do przysz- 

łych wyborów. Ale tak nie jest. Każdy 
z tych trzech ogólnych podziałów dzie 

li się z kołei na cztery grupy, co czy- 

ni razem dwanaście, nie licząc 41 „nie 

zależnych* i 18 „niezapisanych do 

żadnej grupy”. Nawet grupa nie jest 

organizacją ścisłą, nawet w jej ramach 

nie obowiązuje solidarność przy gło- 

sowaniu. 

„Centropraw“ francuski jest pozo- 
stałością po „wielkiej koalicji", jaką 

w lipcu 1926 roku zbudował p Poin- 

carć dla ratowania Francji od kata- 
strofy finansowej. Koalicja ta skurczy 

ła się na lewicy w listopadzie 1928, 
kiedy radykałowie z niej wystąpili. 

Ale grupy środka i prawicy większość 
posiadały, więc się u władzy utrzyma- 

ły. Słabościa gabinetu p. Tardieu było 
przedewszystkiem to, że t.zw. „lewi- 

“a radykalna", główna grupa šrodko- 

wa (51 posłów) tem niechetniej 
| współpracuje z prawicą im bliżej już 

_ do nowych wyborów. Społecznie bio- 

rąc wszyscy ludzie środka są konserwa 

tystami, „reakcja“ nawet, ale boją się 

prawicowej etykiety jak djabeł święco 
nej wody. Jak im się tu dziwić, kie- 

dy urzędowe nazwy czterech grup pra 
wicy są kombinacjami takich  przy- 
miotników jak republikański, demokra 
tyczny, ludowy, socjałny i... lewicowy! 
Oczywiście, wszystkie te nazwy 
maczą się historycznie: sztaby wszy- 

stkich partyj Trzeciej Republiki prze- 
suwały się stale z lewa na prawo pod 

naporem partyj nowych: radykałów, 

socjalistów, a ostatnio komunistów. 
Ale dziś trudno jest w tytułach grup 
prawicowych widzieć co innego niż 
wyborczą przynętę dla naiwnych. 

Ponieważ „centrolew'' czyli kartel 
niema w Izbie obecnej większości, po- 

nieważ „centropraw” jest dla nich nie 
wygodny, łudzie środka wymyślili for 
mułę rządu „koncentracji*. W teorji 
oznaczałoby to większość środkową, 
pozostawiającą na lewicy tylko socja 
listów z komunistami, a na prawicy 
»inję republikańsko - demokratycz- 

ną" czyli grupę p. Marin'a. Ale w prak 
tyce formuła ta jest do zrealizowania 
niemożliwa, albowiem ewentualni part 
nerzy starają się przedewszystkiem 

brzy pomocy „koncentracji“  nawza- 

„em się oszukać. Z jednej strony cho- 
dzi o odosobnienie radykałów przez 
pokłócenie ich z socjalistami, którzy 

, *— na wypadek współpracy radykałów 
5 2 ludźmi nawet umiarkowanej prawi- 

/ ty — zabraliby radykałom część kli- 
enteli wyborczej. Radykałowie ze swei 
strony widzą w koncentracji tylko śro- 
dek do rozbicia prawicy. Strasząc cen 

irowców przyszłemi wyborami, udało 
SIę jm w grudniu r.z. spowodować U- 
dadek gabinetu Tardieu i dojście do 
Władzy gabinetu p. Steeg'a, gabinetu 
iewicówego z pewnemi pozorami „kon 
centracyjności*. Wiadome.* było, że 

 Fsebinet to krótkotrwały, bo i p. Steeg 

Rie ma wielkiego autorytetu, i jego 
Większość była czysto przypadkowa. 

‚ Чра też 22 bm., obalony 293 głosa- 
Mi przeciw 283 Po raz drugi dowie- 

3 dzieji się radykałowie, — pierwszym 

„ Sksnerymentem byt įednodniowy gabi 
s let Chautemps w lutym r. z. — że w 

tej (zbie rządzić nie mogą. 

: Prezydent Doumergue, po nieod- 
| ównych wstępnych naradach z przy- 
KA Śdcami grup i grupek, powierzył mi- 
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I Lava odbudova paini. Tarijų Proces 
się utworzenia gabinetu p. Briand'owi, 

a kiedy ten odmówił — otrzymał mi- 

sję p. Laval, senator, „niezależny”, D. 

socialista, jak Briand, jak Painlevė, jak 

Vivani, jak Millerand... P. Laval za- 

mierzał początkowo utworzyć „rząd 

pojednania" (podobnie jak w grudniu 

r.z.), to znaczy mieć w swym gabine- 

cie i radykałów, i choćby jednego 

przedstawiciela grupy p. Marin'a. Ale 
radykałowie. pamiętając o wyborach i 

bojąc się pozostawiać w opozycji sa- 

mych socjalistów, i tym razem odmó- 

wili; chyba, że p. Laval odrzuci p. 
Marin'a do opozycji... Na to znów p. 

Laval się nie zgodził. Różnica z po- 

łożeniem z przew miesiąca jest tylko ta 

że tym razem p. Laval postanowił się 

obejść bez radykałów i rząd utworzyć. 

To uczynił, ale wobec tego nie miał 

innego wyboru jak odbudować  gabi- 

net pana Tardien. Cała ekioa pana 

Tardieu (pp. Flandin, Maginot, Rollin, 

Reynaud i Francois-Poncet) zasiada w 

gabinecie p. Laval'a, a sam p. Tardieu 

zadowolił się portfelem rolnictwa. 
Szef nowego rządu będzie milej niż p. 
Tardieu widziany w Senacie; pozatem 

ma on wśród ministrów Senatorów Ch. 
Dumont'a i M. Roustan'a, członków se 
nacliej „lewicy demokratycznej“, to 

znaczy reprezentacji partji radykalnej. 

Rozdwoi to napewno senackich rady- 
kałów i w Izbie wyższej większość rzą 
dowi zapewni. W Izbie rząd : więk- 

szość mia, przynajmniej na parę mie- 

sięcy. (Gwarancją większości jest z 
jednej strony fakt, że na 18 ministrów 

i 12 podsekretarzy stanu grupy 

centrowe Izby  raają 13 przed 

stawicieli; z drugiej stresy, niefortun- 

пе doświadczenie z p. Steeg'iem na pe- 

wiern czas wypłoszy centrowcom „kon 

centrację“ z głowy. 

Kazimierz Smogorzewski. 
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zamach na Marszałka 

Piłsudskiego 

DUKSZTY — Bniet Koiejowy. 

HORODZIEĮ — Dworzec kolejowy — 
KLECK — Sklep „Jednošė“. 

CENY OGŁOSZEŃ: 
na 
Zagraniczne 50 proc. drożej. 

DRUGI DZIEŃ ROZPRAW 
ZEZNANIE WYWIADOWCY BU- | 

RAWSKIEGO 

WARSZAWA. (PAT)— W drugim dniu 
procesu o zamach na marszałka Piłsudskie- 

go zeznawał wywiadowca Burawski. Z ze-* 
znań Burawskiego wynika, że dnia 9 paź 
dziernika spotkał się on z Purzyckim, który 

mu zakomunikował o wyznaczonej na dzień 
10 października zbiórce, nie mówiąc  do- 
kładnie, jaki będzie miała ta zbiórka cel. 

Burawski umówił się wówczas z Purzyckim 
że będzie tę zbiórkę obserwował i w razie 

otrzymania od Purzyckiego specjalnego zna 
ku, oznaczającego zapowiedź przygotowa- 

nia ważnej rzeczy, dokona aresztowania. Bu 
rawski zeznaje, że nie doczekał się końca 

zbiórki. Tak samo nie doczekał się na ozna 

czonem miejscu umówionego spotkania z 
Purzyckim. Spotkanie doszło do skutku w 

następnym dniu. Purzycki zakomunikował 
Burawskiemu, że na zebraniu tem przygo- 
towywany był zamach na Marszałka Piłsu 
dskiego. Świadek skomunikował wówczas 
Purzyckiego z komisarzem Banke, któremu 

Purzycki opowiedział o wszystkich trzech 
zbiórkach piątki, nie wymieniając przytem 
nazwiska Jegodzinskiego, którego przez ca- 

ły czas nazywał nieznajomym. Dopiero gdy 

zakomunikowano  Purzyckiemu, że wszy- 
scy członkowie piatki mają być aresztowani 

wynzienił on nazwisko Jagodzinskiego. 

JAK MARSZAŁEK PIŁSUDSKI DO- 
WIEDZIAŁ SIĘ O ZAMACHU. 

Z kolei zeznaje minister Składkowski, że 
w dniu 12 października zgłosił się naczelnik 
wydziała bezpieczeństwa p. Kawecki i za- 
komunikowai mu 0 pianowanem zamachu 

na Marszałka Piłsudskiego. W dniu 13 paź- 
dziernika p. minister Składkowski zgłosił się 

do p. ministra Becka, komunikując mu 0 ca- 

tej sprawie. W tym czasie przybył do gra 

chu Prezydium Rady Ministrów p. marsza- 
łek Piłsudski. Pan minister Składkowski zło 
żvł p. marszałkowi sprawozdanie o projek- 
towanym zamachu. Pan: Marszałek Piłsu- 

dski, wysłuchawszy sprawozdania, — ргге- 

szedł do ogólnych roż:trząsań i wyraził się 

50 GÓRNIKÓW ZAGRZEBANYCH ŻYWCEM 

LONDYN. (PAT). — W kopalni węgłowej Whitehaven w Cumberland 
nastąpił wybuch gazów. Około 50 górników zagrzebanych w kopalni. Akcja 
ratunkowa doprowadziła do wydobycia na powierźchnię trzech górników, Z 
których dwóch jest zatrutych gazami. Do godziny 0.30 z kopalni wydobyto 
8 zabitych górników. Panuje przekonanie, że około 20 górników znajduje 
się jeszcze pod ziemią. 

TRAGICZNE SCENY U WEJŚCIA DO KOPALNI. 

LONDYN. (PAT). — Wedle dotychczasowych danych urzędowych, katastrofa w 
kopalni  Whitefaren S; 
byte. Z pośród 
nych, wejście do 

odowała śmierć 28 górników, Których zwłoki z: ostały wydo- 
'órników, ewiezionych do szpitala, dwóch tylko jest ciężko ran- 
opalni było. widownią tragicznych scen. Ratownicy okazywali wiele 

bohaterstwa, pracując wśród So: się trujących gazów. Wiełu górników, 
eksploz znajdujących się w pobliżu miejsca niezwłocznie po katastrofie rzuciło się na 

Pee swych kołegów i temu tylko należy zawdzięczać ocalenie znacznej liczby gór- 

  

Krwawy teror republ'kańskiej Turcji 
39 WYROKÓW ŚMIERCI. 

E WIEDEŃ. (PAT). — Dzienniki wiedeńskie donoszą ze Stambułu: Sad 

wojenny wydał wyrok w procesie derwiszów. Na 400 osk arżonych skaza- 
nych zostało na śmierć 39 osób. Wyroki śmierci mają być wykonane w przy 
szły wtorek po nadejściu ich zatwierdzenia. 

Niesamowita zemsta matki 
ZATRUTA UCZTA WESELNA 

RZYM. (PAT). — Donoszą z San Bartolomeo Ingaldo, iż pewna kobieta, nie mo: 
gac zapobiec małżeństwu swego syna, postanowiła zeraścić się i w tym celu dolała trucizny do wina, ktore było podane 
nych uległo zatruciu. Truciciełkę aresztowano. 

Straszna katastrofa samochodowa 
BERLIN. (PAT). — W dniu 30 bm. nad ranem na szosie między. Swidnicą 'a 

Wrocławiem wydarzyła się straszliwa katastrofa automobilowa. Jadący z niezwykia 
szybkością samochód osobowy wpadł do rowu. 2 kobiety i mężczyzna ponieśli śmierć 
na miejscu. Szofer i jeden z pasażerów, ciężko ranni, *odwiezieni zostali do szpitała w 
Świdnicy. Stwierdzono, że samochód miał numer rejestracyjny berliński, szofer zaś nie 
posiadał prawa jazdy. м 

dia gości ślubnych. 12 osób z pośród zaproszo- 

Niezwykle zuchwały rabunek 
BERLIN. (PAT) — Niezwykle zuchwałego napadu rabunkowego dokonali we śro- 

dę wieczorem trzej zamaskowani rabusie, którzy wpadli do filji kasy oszczędności na 
przedmieściu Berlina i z rewolwerami w rękach zmusiły obecnych urzędników do wyda- 
nia im gotówki, znajdującej sięw kasie. Sprawcy skrępowali powrozami dwóch urzędni 
ków, trzeciego zaś steroryzowali. Po zrabowaniu 5 tys. marek gotówki rabusie zbiegli. 

  

że jest to dowodem rozkładu wśród milicji 

partyśnej PPS CKW. 

Z kolei zeznaje naczelnik wydziału bez- 

pieczeństwa p. Kawecki,. który przedstawia 

uaład stosunków w partji PPS CKW, mię- 

dzy innemń opowiada, w jaki sposób była 

zorganizowana milicja partyjna. Następnie 

swiadek opisuje przebieg śledztwa po otrzy 

mania wiadomości o przygotowywanym za 

machu. Świadek zeznaje, że w czasie Śle- 

dztwa Jagodzińskie, przeczył wszystkim 

zadawanym pytaniom, a konrirontowany z 

innymi oskarżonymi, twierdził že ich 

nie zna. 

DALSZE ZEZNANIA — BOMBY W 

HOTELU SEJMOWYM. 

Świadek Chruściński, którego aresztowa- 

no wraz z oskarżonymi dnia 13 bm. ze- 

znaje, że na pierwszą zbiórkę, która odby 

ła się w ostatnich dniach września przy- 

był na wezwanie telefoniczne Purzyckiego, 

który telefonował do niego do Kasy Chorych 

Na zbiórce tej spotkał się z nieznajomymi 

mu łudźmi, którzy wypytywali go o sposób 
organizacji piątek za czasów akcji bojo- 
wej PPS. Świadek opisał im sposób tej or- 
ganizacji, lecz — jak zeznaje — nie wie- 
dzia! wówczas, jaki to miało cel. Na następ- 

rej zbiórce była mowa o organizowaniu ta 

kich piątek. Świadek wówczas — jak zezna- 
je — oświadczył, że w organizowaniu pią- 
tek udziału brać nie będzie i wycofał się ze 
wszystkiego. 

Komisarz Banke opowiada, na wstępie 
© przebiegu aresztowana oskarżonych oraz 
przytacza szczegóły śledztwa. Purzycki za 

«formowanie połcii pieniedzy nie brał. 

Następnie komisarz Banke przechodzi 
do charakterystyki działałności oskarżonych, 

m. in. zaznacza, iż wiadomo, że byly 

pos. Chodyński przechowywał w swem mie 

szkaniu w hotelu sejmowem bomby. Rów- 
nież jest wiadomo, iż w roku 1929 były zor 
ganizowane w jednym z lokali kursy instruk 

torskie dla członków milicji PPS CKW o cha 
rakterze konspiracyjno - bojowym. Na kur- 
sach wykładano taktykę walk ulicznych о- 

  

26 ZABITYCH 
LONDYN. (PAT) Według oiicjal- 

nych danch z pośród ofiar wybuchu w 
kopalni Whitehaven 19 górników z0- 
stało wydobytych-z kopalni przy życiu 
Zabitych jest 26 . 

LONDYN. (PAT). — Według obii 
czeń, dokonanych w piątek rano, na 
skutek wybuchu w kopalni Whiteha- 
ven w Cumberlandzie, 10 górników zo 
stało zabitych, 16 zaginęło bez wieści, 
a 13 w stanie ciężkim przewieziono do 
szpitala. Pozatem zgórą 20 wydoby- 
tych na powierzchnię wykazuje obja- 
wy zatrucia gazami. Wybuch nastąpił 
w galerji podmorskiej, znajdującej się 
o dwie mile od wejścia do kopalni. 
AAS OST A RKS 

ZŁOŻENIE APELACJI PRZEZ 
WILKICKISA 

Jak wiadomo, w swoim czasie za upra* 
wianie szpiegostwa na rzecz Polski, sąd wo- 

jenny w Kownie skazał kom. strz. litew- 
SmE EA na iai DRY. 
Zwr z apełacją do Najwyższego Try- 
bunału, który po z sprawy skiero- 

"wał ją w tych dniach do sądu wojennego. 
Sąd wojenny pod przewodnictwem pułk. 
Pudrawicziusa rozpatrzy tę sprawę pono- 

„PAN TADEUSZ" W.PONIEWIEŻU 
Z Kowna. donoszą, że w kinie w 

Poniewieżu wyświetlano z wielkiem 
powodzeniem polski film „Pan  Ta- 
deusz“. Nadpisy były litewskie. 

KRWAWY CZEKISTA NACZELNI- 
KIEM MILICJI W MIŃSKU. 

Z Mińska donoszą: Sownarkoni BSSR 
mianował na stanowisko kon'endanta milicji 
BSSR, głośnego czekistę Karawina. Karawin 
mia bogata przeszłość. W roku 1917 organi- 
zował bandy bolszewickie, które grabiły 
dwory polskie na Białorusi następnie od 
roku 1919 był prezesem Cz-ka a następnie 
po jej zreorganizowaniu kierownikiem GPU. 

minacja Karawina na stanowisko ko- 
wmendanta milicji związana jest z ostatniemi 
wydarzeniami na terenie Białorusi Sowiec- 
kieł. Stały wzrost nastrojów antysowieckich, 
mordy komunistów, podpałania kołchozów, 
plaga włóczęgostwa, spekulacja artykułami 
PORN wymagają aby na stanowi- 
sku komendanta milicji był człowiek ener- 
giczny, o stuprocentowej loiałności wobec 
panującego kursu Stalina. Za takiego właś- 
nie uważany jest Karawin, który ma we- 
dług określenia sowieckiego „rozpalonem że 
lazem* wypalić raka kontrrewolucii, który 
toczy organizm Białorusi Sowieckiej. 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzinierow. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 

NIESWIEZ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 

Jane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa 
Ogłoszenia cyfro 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”. - : ‚ 

OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 

K. Smarzyński. 

ST. ŚWIĘCIANY 
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raz uczono obchodzenia się z bronią. Na te 
renie Prezydjum Rady Ministrów przepro- 
wadzono dochodzenia do wyszukania in- 
formatora oskarżonych, lecz śledztwo to 

nie dało pozytywnych wyników. 

Jak wygląda pacyfizm 
sowiecki? 

„MŁODZIEŻ KOMUNISTYCZNA — 
REZERWĄ CZERWONEJ _ARMIJI* 
OŚWIADCZENIE WOROSZYŁOWA 

Kierownicze osobistości komunisty 
czne z wielkiem zainteresowaniem się 
śledzą rozwój organizacyj młodzieży, 
czego najlepszym dowodem iest fabi, 
że w zjeździe młodzieży , który edby 
wał się w tych dniach w Moskwie, — 
wziął czynny udział sam Stalin. 

Zjazd ten zagaiła przemówieniem 
wdowa po Leninie, Krupskaja, ktora 
przypomniała zebranym, że zmarły jej 
mąż przypisywał młodzieży wielkie 
znaczenie w ruchu komunistycznym i 
budownictwie sowieckiem. 

Dłuższą mowę wygłosił również * 
komisarz wojny Woroszyłow, Tak, jak 
zawsze, mówił o zbliżającej się nowej 
wojnie w Europie. „Przyszła giganty- 
czna wojna przygotowywana jest 
przedewszystkiem przeciwko  Zjedno- 
czeniu sowieckiemu. Atakowi państw 
kapitalistycznych musimy przeciwsta 
wić naszą żelazną, doskonale wyćwi - 
czoną armię. Młodzież komunistyczna 
— podkreślił wojowniczy komisarz 
-— jest naturalną rezerwą tej armii. W 
przyszłej wojnie musimy wa!czyć tak, 
aby osiągnąć zwycięstwo pzy mały 
rozlewie krwi. i aby walka, stoczona 
została w tem państwie, które pierw- 
sze przeciwko nam miecz podniesie. 

Mówiąc o0 technicznych  proble- 
mach wojny, Woroszyłow . wskazał na 
to, że przyszła walka będzie w pierw 
szym rzędzie wojną mechaniczną. 

„Naszem więc zadaniem jest zme- 
chanizować .czerwoną armię. Wojsko- 
wych kadr 'technicznych dostarczyć 
musi młodzież, która czynnie uczestni 
czy w budownictwie komunistycznem 
i kolektywistycznem.* „Przy rozsze 
rzeniu armji czerwonej , odegra mło- 
dzież bardzo wielką rolę, jednak już 
teraz należy czynić przygotowania. 
Komsomoicy powinni zapełnic szkoły 
wojskowe. a zwłaszcza kadry marynar 
ki wojennej i lotnictwa woiskowego, 
iako też techniczne szkoły wojskowe 

Zdaniem Woroszyłowa, przyszła 
wojna światową wymagać będzie wiel 
kiego napięcia wszystkich gospodar- 
czych sił kraju. Dlatego koniecznem 
jest jaknajwcześniejsze przęprowadze- 
nie industrjalizacji państwa i podwyż- 
w jakości produkcyjnej w. Z. S. 

S. : 
„Przyszła „wojna — jak już wspom 

niałem poprzednio — będzie wojną 
„maszyn. Tak, jak w każdej wojnie, 

tak i w tej, podstawowemi czynnika- 
mi będą: człowiek i maszyna. Pewien 
obraz o roli środków wojennych dała 
nam ostatnia wojna światowa, imper 
jalistyczna, która była walką maszyn, 
zwłaszcza pod koniec roku 1917 i 
1918. Przypatrzmy się cyfrom: 

W czasie ostatniej walki państwa 
wojujące użyły 1 miljard 200 miijo- 
nów dział najrozmaitszego kalibru, 40 
miljardów naboi do karabinów. Sanie 
tylko koszta fabrykacji tych dział wy 
niosły przeszło 40. miljąrdów dolarów, 
a stali do ich wyrobu zużyto około 
50 miljonów tonn. Z końcem wojny 
było na wszystkich frontach i odzin- 
kach bojowych 60.000 armat, 15.000 
samolotów i 5.000. tanków,, nie licząc 
materjału rezerwowego. Wojna przy- 
szłości spotrzebuje znacznie więcej 
tych narzędzi wojennych, bardziej je- 
szcze udoskonalonych. 

Charakter przygotowań wojennych 
i współczesna organizacja armji czer- 
wonej najlepiej tego dowodzą. Wojna 
wymaga kolosalnego napięcia wszy- 
stkich gałęzi życia gospodarczego. 
Zmobilizowany zostanie ciężki, średni 
i lekki przemysł, metalurgja, chemia, 
radjo i elektrotechnika,  laboratorja 
państwowe i instytucje naukowe, 
wszvstko ta służyć będzie przyszłej 
wojnie. Wówczas walczyć będziemy 
nietylko armią, ale przemysłem, ma- 
szynami i chemią”. 

Kończąc swą -wojowniczą mowę, 
zwrócił się Woroszyłów do komsomol 
ców z następującemi słowy: „Obowią 
zkiem moim jest przypomnieć wam, je 
szcze jedno. Sprawa obrony państwa, 
w, naszej wielkiej, historycznej pracy, 

| FIKŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 

| POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkołnej. 

SŁONIM — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
| STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

! 

— ul. Rynek 9 — № Parasiejski. 

WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. iczewska 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
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Udział Cerkwi Prawo”. 
sławnej w Polsce | 

W „THE WORLD ALLANCE“ 

Od szeregu lat w Europie i w Ame 
łycs czynną jest międzynarodowa or- 
ganizacja kościelna, znana pod nazwą 
Związku Wszechświatowego dla pra- 
cy przyjaznej pośród Kościołów” 
(„The World Alliance for Promotinz 
Internationa! Friendship thorough the 
Churches''). W skład organizacji wcho - 
dzi szereg Kościołów protestańskich i 
prawosławnych, których przedstawi- | 
ciele tworzą Komitet Wykonawczy | 
Związku, zbierający się corocznie na | 
zjazdy celem rozpatrywania spraw bie 
żących Związku. 

Taki komitet istnieje od r. 1989 w 
Polsce, jednakże do ostatnich czasów | 
uczestniczyli w nim tylko przedstawi- 
ciele rozmaitych Kościołów protestanc- 
"kich. Na kongresach Związku już @а- 
wno zwrócono uwagę na to, że Cer- | 
kiew prawosławna w Polsce, posiada- | 
jaca tak znaczną liczbę wyznawców, © 
dotychczas nie uczestaiczy w działał- * 
ności Związku; wypowiadano przy- 
tem życzenie, aby ta Cerkiew przystą- 
piła do Związku. ; 

W wyniku rokowań, prowadzonyci 
w tej sprawie w październiku 1930 ro 
ku osiągnięto porozumienie, przy uU-- 
dziale ks. Jezequnel'a, specjalnie przy- 
byłego w tym celu z Paryża do War- - 
szawy przedstawiciela Komitetu Wy-- 
konawczego Związku. Na zasadzie te 
go porozumienia Cerkiew Prawosław- | 
na w Polsce przystępuje do Związku, 
uzyskując odpowiednią reprezentację, 
jak w krajowym Komitecie Związku, 
tak į w jego międzynarodowych orga- | 
nach wykonawczych i na kongresach. 
Powyższe porozumienie zostało  uro- 
czyście zadokumentowane na specjal- 
nem posiedzeniu krajowego Oddziału | 
Związku Wszechświatowego dla Pra- | 
cy Przyjaznej pośród Kościołów Pol- 
ski*, odbytem 9-go i 10-go paždzier- | 
nika 1930 r. w sali sesjonalnej Kole- | 
gjum Zboru Ewangelicko - Augsbur- 
skiego w Warszawie, z udziałem Wła | 
dvki Metropolity Dyonizego, jako re- 
prezentanta Cerkwi Prawosławnej w 
Polsce. Na rzeczonem posiedzeniu po- 
wzięto uchwały formalnie stwierdzają | 
ce osiągnięte porozumienie i przystą- | 
pienie Cerkwi Prawosławnej w Pol- 
sce do Związku. (PIP). 
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WŁOSKA AKCJA KATOLICKA © 
O OSTATNIEJ ENCYKLICE 
Oficjalny biuletyn Akcji katolickiej,. 

komentując encyklikę 0 małżeństwie, 
skierowuje apel Ojca św. do człon- | 
ków Akcji katolickiej, nawołując ich | 
do współpracy z nowoczesnym episko 
patem i duchowieństwem w apostola- | 
cie hierarchicznym, .przeciwko nowo- | 
czesnym burzycielom instytucji małżeń | 
stwa. Apel zwraca uwagę na propa | 
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gandę przeciw malžeūstwu i chrzešci- | 
jańskiej czystości moralnej, czynioną | 

х przy pomocy złej literatury, prasy per 
jodycznej, teatru, kinematografu, i ra- 
dja.. Stąd wyprowadza się wniosek, iż 
otwiera się szerokie pole. do. pracy. | 
Komitet centralny Akcji katolickiej w 
myśl słów Ojca św. wskaże drogi i | 
środki konkretne do rozwinięcia dzia- 
łalności, nie wątpiąc że wielka rodzi 
na Akcji katolickiej zadość uczyni ży 
czeniom Najwyższego Pasterza przy 
budowie chrześcijaństwa, co oznacza 
budowę społeczeństwa. (Kap.) 
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PROTESTANCKI PROFESOR 
TEOLOGJI KATOLIKIEM 

Dr. Erik Peterson, profesor teologji 
protestanckiej na uniwersytecie w. 
Bonn, został przyjęty na łono Kościo- 
ła katolickiego. Nawrócenie się tak | 
wybitnego uczonego w kołach: prote- 
stanckich i liberalnych wywołało wiel 
kie wrażenie. ° (Кар.) 

jest sprawą najważniejszą. i chociaż 2 
uginać się będziemy pod troskami co- 
dziennemi, nie widząc wojny rzeczywi | 
stemi oczyma, o której mówimy już — 
dziesięć łat, — mówmy zawsze tylko | 
o wojnie obronnej i to wszędzie, 
na każdym kroku w -stowarzyszeniach 
i organizacjach, w klubach i związ 
kach, na obchodach , akademjach i 
uroczystościach okolicznościowych.-— 
Pragnę, aby od tej chwili, kiedy za- 
kończę swe przemówienie i od chwili 

Ž 

zamknięcia obrad IX zjazdu, nastał i 

  

     
  

szeregach komsomolców przełom ku 
lepszemu i aby Związek Młodzieży 
Komunistycznej zajął się szczerze 
gorąco kwestją obrony państwa, 
prawdę po „leninowsku““. 
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_Dojna polsko-rosyjska 
pod względem politycznym 

Instytucie Badań Europy 
Wschodniej prot. Władysław Studnic- 
ki wygłosił dwa dalsze wykłady z cy- 
klu „Rosja sowiecka w polityce świa- 
towej“. 

Znaczna część pierwszego wykła- 
du była poświęcona politycznej Stro- 
nie wojny polsko-rosyjskiej z 1918— 
ot 

Wojna ta była dla nas, według 
prelegenta, zbawczą, bo uchroniła nas 
od bolszewizmu, mającego wówczas 
naturalne podłoże w upadku produk- 

zbu 
"zonych i ieszcze nieodbudowanych 
warsztatach przemysłowych, w nędzy 
i braku pracy. Wojna wywołuje niena- 
wiść do przeciwnika, niechęć do je- 
go psychologji i ideołogji. Powodze- 
nia w 1919 i pierwszych miesiącach 
1920 r. dodatnie też wpływały na 
psychologję narodową. 

Ententa stawiała głównie nie na nas 
ule na generałów rosyjskich, walczą- 
cych na czele armij ochotniczych z 
bolszewikami. Oni otrzymywali dałe- 
ko więcej amunicji i sprzętu wojen- 
nego, niż my. Ententa była lojalna dla 
swego sprzymierzeńca w wojnie świa 
towej, a wobec Rosji pomagała do od- 
budowy „jedynej, wielkiej i niepo- 
dzielnej Rosji”. Przejawiało się to 
jaskrawo w stosunku do powstających 
iepublik Kaukazu. Kilka miesięcy w 
1919 r. armja Denikina broczy we 
krwi mieszkańców Kaukazu dla ich 
njarzmienia, dla. zgniecenia republik 
Kaukazu, idąc śladami Rosji carskiej. 
Ententa im w tem dopomaga, głosząc 
„ednocześnie hasło stanowienia naro- 

* dów o sobie i.wyzwolenia ujarzimio- 
пусЁ narodów. "English Trade is en- 
glish policy* — powiedział w swoim 
czasie Pitte, ujmując trafnie istotę po- 
lityki angielskiej. Handel z Rosją mo- 
że być bardziej intratny, gdyż Rosja 
posiada kraje kresowe, oraz Kaukaz, 
gdy cała Zakaukaska kraina stanowi 
jedną całość polityczną, gdy więc na- 
ia z Baku bez przeszkody przez riu- 
-ociągi może płynąć do portu Batumu. 
Kaukaz należący do Rosji jest bezpie- 
czniejszym terenem lokaty kapitału 
niż Kaukaz oderwany, wiecznie przez 
Rosję zagrożony. 

Stosunek do Polski był nieco in- 
„ny. Historja wyrobila prawo obywatel 
stwa państwa polskiego. Deklara- 
cja Rządu Tymczasowego o niepodleg 
łości Polski zwalniała ententę od о4- 
powiedzialności przed przyszłą  Ro- 
sją Za uznanie Połski. Traktat Wer- 
salski powołuje się na odezwę Rządu 

- Tymczasowego. Traktat też mówi 0 
późniejszem ustanowieniu granic Pol- 
ski na wschodzie,, czekając na rosyj- 
ską konstytuantę. Państwa koalicji 
nie mogły oddać Polski państwu ro- 
syjskiemu, bo w Rosji był bolszewizm, 
który naruszał umowy sprzymierzeń- 
cze, który negował długi Rosji i de- 
zorganizował Rosję gospodarczo. Pol- 
ska narazie była potrzebna państwom 
sprzymierzonym, jako bariera, oddzie- 
lająca Rosję bolszewicką od Niemiec, 
miała narazie spełniać — jak wyraził 
się Clemenceau -— „rolę drutu kołcza- 

s ./stego". 
Odebrać od Niemiec wszystkie 

wschodnie prowincje, ukształtować za 
- chodnie granice Polski w ten sposób, 
aby stworzyć podłoże dla trwałego an 

 lagonizmu _ polsko - niemieckiego, 
mieć Polskę bez prowincyj, będących 
przedmiotem . dziejowego sporu pol- 
sko - rosyjskiego, Polskę; któraby by 
ła. mierzona z Rosją i Francją — 
było zadaniem polityki trancuskiej. 

-Uważając Polskę za przyszłą ste- 
rę wpływów Francji i nie chcąc domi- 
nującego wpływu Francji w Europie, 
Anglja pragnęła terytorjalnego uszczu 
plenia przyszłej Polski. Niech Łotwa 
ma Inflanty polskie, niech je sobie 
przeobraża w Latgalję, niech Liśwa 
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ma Wilno wraz z Ziemią Wileńską 
byleby tylko Polska nie stała się wła- 
cicielką tych terytorjów. Litwa, Łot- 
wa, Estonja, — to wszystko słabe, nic 
nieznaczące organizmy polityczne mo- 
gą być zlikwidowane bezboleśnie. 

Orężem, otrzymanym od koalicji 
dla czynienia dywersji na korzyść ge- 
nerałów białych armij dla odbudowy 
„jedynej, wielkiej, i nierozdzielnej'* Ro 
sji, wykuwaliśmy wschodnie granice 
Połski.. Szliśmy na wschód szlakiem 
Batorego, mając w swych dziejach 15 
wojen z Rosją i trzy powstania o na- 
sze ziemie wschodnie. Wiódł nas ja- 
kiś instynkt narodu, coś, co się znaj- 
dowało pod progiem świadomości 0- 
becnego pokołenia wbrew jego polity 
cznej dezorjentacji. 

Po załamaniu się państw central * 
nych w Polsce przyszli do władzy z 
wyjatkiem Naczelnika Państwa, będą 
cego jednocześnie wodzem naczelnym 
przedstawiciele rosyjskiej orjentacji, 
pragnący modus vivendi z Rosją za ja 
kąkolwiek bądź cenę, jeszcze niedaw- 
no za cenę niepodległości narodowej 
a jednak prowadziliśmy wojnę z Ro- 
sją, przymiotnik „bołszewicka” był tu 
rzeczą nieistotną. Byliśmy ogołoceni i 
ogłodzeni okupacją Niemiec i Austrji, 
które blokadą angielską były ogłodza 
ne. Na podłożu nędzy, zburzonych 
warsztatów, braku pracy, mógłby się 
u nas z łatwością rozwinąć bolsze- 
wizm, lecz wojna z bołszewikami od 
tego nas uchroniła. Wojna wytwarza 
niechęć, nienawisć do przeciwnika, — 
więc i do jego psychologii, do jego 
ideologji. 

W listopadzie 1918 r. Rosja bol- 
szewicka oświadczyła, że chce pozo- 
stawać z Polską w stosunkach poko- 
jowych, zaznaczając przytem, że nie 
graniczy nawet z Polską, tylko z Ukrai 
ną, Białorusią i Litwą. Była to nega- 
cja naszych praw do ziem wschod- 
nich. Pod tym względem Rosja sowie- 
cka nie różniła się od carskiej i od 
Rosii Kiereńskiego, który uważał Wil- 
no i Kowno za rosyjskie miasta. 

Skąd ustępowały wojska niemieckie 
—. tam. przychodziły wojska bolsze- 
wickie, a z niemi komisarze bolsze- 
wiccy. Nie weszli do b. Królestwa, bo. 
pomimo wszelkie przeszkody zewnętrz 
ne i wewnętrzne wytworzyli - 
śmy polską siłę  zbrojna, składającą 
się wprawdzie z kilku pułków, ale 
doskonale wyćwiczonych przez nie- 
'mieckich instruktorów, tak. zw. „Polni 
sche Wehrmacht Z 11 na 12 listopad 
1918 r., gdy wojska niemieckie opu- 
ściły Warszawę, dzielnice żydowska i 
robotnicza zaczęły się burzyć. Przy- 
szły dwa pułki połskiej siły zbrojnej i 
wszystko się uspokoiło. Prowadzili- 
śmy jednocześnie trzy wojny: z Ukra- 
ińcami o Lwów, z Czechami o Cieszyń 
skie, z bołszewikami o ziemie wschod- 
nie W ogniu wałki wytwarzałiśmy ar- 
mję dwustotysięczną, korzystając z 
iachowych i rezerwowych oficerów i 
żołnierzy arvmij zaborczych, legjonów 
POW it.d.: , 

Wojna polsko - rosyjska 1918 — 
1920 r. była charakterystycznym obja 
wem stosunków polsko - rosyjskich. i 
stosunków międzynarodowych. 

Ententa nie stawiała głównie na 
Poiskę, ale na generałów białych ar- 
mij rosyjskich, udzielając im więcej 
sprzętu wojennego, niż Polsce. 

Gdy rozpoczęła się nasza ofensy- 
wa na wschodzie, poseł francuski żą- 
dał, abyśmy pod godłami państwowe 
mi rosyjskiemi okupowali miasta na- 
szych dzielnic wschodnich. Żądanie to 
zostało bezwzględnie odrzucone przez 
Piłsudskiego. : 

Gdy dowództwo. polskie wysłało 
delegację do gen. Denikina, została 
przyjęta przez niego  nieprzyjaźnie. 
Denikin w mowie swej na przyjęcie 
połskiej delegacji oświadczył, że 

7 muzeum Wil. T-wa Przyjaciół Nauk 
(0 DAWNIEJSZYCH PRACACH 
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" Aczkolwiek wypadło mi zwrócić 
bliższą uwagę czytelników „Słowa' na 
skromne  pomiątki po Janie Matejce 
i wielkim uczniu jego Stanisławie Wy- 
spiańskim, przechowywane w zbiorach 
aaszego T. Prz. N., to jednak uważam 
za rzecz potrzebną zwrócić się pamię 
cią ku tym ubiegłym czasom, kiedy to 
inteligentniejsi wilnianie mieli sposob- 
ność zaznajomić się i z rodzajem po- 
ważniejszych prac mistrzów owych, 
jakowe przygodnie eksponowane były 
na gruncie wileńskim. 

Oczywiście samo Wilno nie moglo- 
by nigdy, zwtaszcza co do Matejki, 
zapoznać się dostatecznie z mocarne- 
"ai kreacjami twórczości autorów 
„Hołdu  pruskiego* i krakowskiego 
„Tryptyku“ wiirażowego, to jednak 
starsi lubownicy sztuki polskiej nie- 
wątpliwie przypomnieć mogą Sobie i 
autoportret mistrza Matejki i świetne- 

go jego „Stańczyka”, jakowe to arcy- 
dzieła dostępne były dla oglądania w 

wiłeńskiej, rozproszonej dziś, nieste- 

ty, galerji obrazów mec. Ignacego Kor 
win Milewskiego. 

Tak samo co do Wyspiańskiego, 
nie zatarło się w pamięci Wilnian to 
potężne wrażenie, jakie wywarły — о- 

  

MATEJKI I WYSPIAŃSKIEGO) 

giomne kartony Wyspiańskiego, wy- 
obrażające Kazimierza Wielkiego, św. 
Stanisława i Fienryka Pobożnego, a 
wystawione w t. 1903-cim przez prof. 
F.Ruszczyca łącznie z innemi znakomi 
temi dziełami „Sztuki* krakowskiej, a 
nadto, i to wrażenie głębokie, jakie 
po dziś dzień wywołują iście wizyjne 
dramaty historyczne, częstokroć insce 
nizowane i dekoracyjnie uplastycznia- 
ne w teatrach wileńskich przez prof. 
Ruszczyca. Te dramaty Wyspiańskie- 
go z jakowych „Wesele* ogłądało Wil 
no najpierw, dzięki niezapomnianemu 
zespołowi aktorskiemu Nuny Młodzie- 
iowskiej. 

Jakże imponująco przedstawiało się 
przed 27-miu laty ono wnętrze secesyj 
nego pawilonu w naszym ogrodzie Ber 
nardyńskim z goszczącą w nim nie- 
zrównaną „Ars' krakowską. Naprze- 
ciwko wysoko rozpiętych „kartonów 
Wyspiańskiego umieszczony był duży 
portret Henryka Sienkiewicza pendzia 
Kazimierza Pochwalskiego i zdawało 
się wówczas, ze zagłębiony w swym 
fotelu autor tryłogji historycznej roz- 
myśła w skupieniu nad genjalną fan- 
tazją Wyspiańskiego, utrwaloną w 
sposób tak majestatyczny w przeciw- 
ległym tryptyku. 

Przypominam tu sobie z jakim pie- 
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OBRADY SEJMU 
WARSZAWA. (PAT). — 8-me posiedzenie Sejmu z dnia 30 bm. — Śłubowanie 

poselskie złożył poseł jan Smoła. Posł Rzoska reterował projekt ustawy o dodatkowych 
kredytach na rok 1928 — 29, proponując przyjęcie tego projektu w brzmieniu komisyj- 

nem. Pos. Rymar (Kl. Nar.) wniósł rezolucję, stwierdzającą, że przekroczenia budżetu 
w roku 1928 — 29 były wyraźnem naruszeniem ustawy skarbowej, że nie miały cha- 
rakteru nagłości i konieczności państwowej, że dałsze powiększenie budżetu o 200 miljo 

nów było błędem finansowo - gospodarczem i przyczyniło sie do zaostrzenia kryzysu. 
W głosowaniu wszystkie poprawki mniejszości wraz z rezolucją pos. Rymara upadły, 

natomiast Izba przyjeła projekt ustawy w drugiem i trzeciem czytaniu w brzmieniu ko- 

nisyjnem. 

Następnie pos. Rzóska referowat projekt 
rek 1029 — 30. Pos. Kornecki (Ki. Nar.) 

"domagający się skreślenia dwóch pozycyj: 

ustawy o kredytacii dodatkowych na 

w imieniu mniejszości uzasadniał wniosek, 
zł. 866.800 na kupno dywanu t.zw. wila- 

nowskiego i 10 miljonów złotych na fabrykę w: Mościcach. W głosowaniu odrzucono 

wniosek mniejszo: 
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ści, sam zaś projekt ustawy przyjęto w drugiem i trzeciem czytaniu. 
yięto projekt ustawy o uzupełnieniu fundusuzu dyspozycyjnego mini- 

miljony. Dalej pos. Rzóska przedłożył sprawozdanie о 

rządowych projektach ustaw o dodatxowych kredytach na okres budżetowy od 1 kwiet 

1а 1930 г. do 31 marca 1931 roku. 

Następnie załatwiono projekty ratyfikacji umowy handlowej między Polską a Gre- 

cją oraz dwóch -protokółów dodatkowych do konwencji handłowej z Czechosłowacją. 

Minister Matuszewskio luzach budżetowych 
WARSZAWA. PAT). — W toku dyskusji nad ustawą skarbową na komisji budże 

iowej Sejmu w dniu 29 bm. zabrał głos kierownik Ministerstwa Skarbu -p. Matuszewski 
wskazując między innemi, że sprawa luzów jest mylnie interpretowana i mylnie w opinji 
publicznej zaszczepiana. Budżet nieelastyczny jest budżetem złym, budżet dobry musi 
być w pewnym stopniu klar 
nadała zeszłoroczna ustawa skarbo 

Co do redakcji art. 6 to w tem brzmieniu, jakie mu 
wa, zmierza on — zdaniem ministra — do perm: 

nencji obrad sejmowych i to było jego właściwym celem. W roku 1927 na 1928 budżet 

а- 

—zdaniem p. ministra—był pieliminowany za nisko, bo gdy się budżet Polski preliminu 
je na dwa miljardy, to muszą być przekroczenia, gdyż z takim budżetem nie można go- 
spodaro wać. Za to złe obliczenie budżetu ponosi odpowiedziałność i rząd i Sejm. Prze- 
kroczenia były wysokie, gdyż budżet był za niski. 

Obniżenie płac w przedsięb. państwowych 
WARSZAWA. PAT). — Sejmowa komisja budżetowa na posiedzeniu 

w dniu 30 bm. przystąpiła do dalszej dyskusji nad ustawą skarbową. Po 
przemówieniach posłów Rozmaryna, Hołyńskiego, Czumy, Wyrzykowskie- 
go, Rymara, Minkowskiego, Sanojcy i Czapińskiego poseł Polakiewicz (BB) 
złożył rezolucję uzgodnioną z rządem następującej treści: Sejm wzywa rząd, 
by w dzisiejszej sytuacji płatniczej społeczeństwa znacznie obniżył płace w 
instytucjach nadzorowanych przez państwc, jak np. Bank Gospodarstwa Kra 
jowego, Bank Rolny i PKO, przedsiębiorstwach państwowych, ubezpieczal- 
niach i t.p., rozpiętość bowiem dotychczasawa między płacami w wymie- 
nionych instytucjach a w instytucjach i urzędach państwowych, sięgająca w 
wielu wypadkach do kilkuset procent, nie jest usprawiedliwiona ani rodzajem 
pracy, ani specjalnemi kwalifikacjami. 

Po krótkiej przerwie przemawiał kierownik M-stwa Skarbu Matuszew- 
ski. — Na tem obrady przerwano. Dalszy ciąg w sobotę o godzinie 10 m. 30. 

„najnieszczęśliwszym dniem jego ży- 
cia będzie dzień, w którym byłby zmu 
szony walczyć z Polską”. Nazajutrz de 
legacja polska, dowiedziała się o tele- 
gramie, wysłanym przez Denikina do 
organizacji Rusi Przykarpackiej: „Naj 
szczęśliwszym dniem mego życia bę- 
dzie dzień, w którym sztandary rosyj 
skie zatknę na Karpatach“. Co do 
przyszłych granic polsko - rosyjskich, 
Denikin, jak i inni dowódcy: białych 
armijj, oświadczył, że granice te usta- 
nowi przyszła iosyjska konstytuanta a 
on nie może w tej sprawie dawać ja- 
kichkolwiek zobowiązań. Gdy wal- 
czyliśmy z bolszewikami, otrzymywali 
śmy od Francji pewną ilość broni, a- 
municji, sprzętu wojennego, gdyby 
przeciwnikami naszymi były armje De 
nikinów, Kołczaków, i t, p., nie otrzy- 
malibyśmy żadnej pomocy. Zbawczem 
więc dla nas posunięciem było w Cią- 
gu paru miesięcy 1919 r. faktyczne za 
wieszenie broni z bolszewikami. 'Był 
to nakaz rozumu politycznego, było 
to uratowanie naszej niepodległości 
przez Piłsudskiego. 

1919 r. i pierwsze miesiące 1020 r. 
były okresem triumfu polskiego — оге- 
ża. W kwietniu 1919 r. zdobywamy 
Wilno, wkrótce potem Mińsk, sięgamy 
do Berezyny, Dźwiny, Uły, a na połu- 
dniu mamy powiaty Płoskirowski i Ka 
mieniecki. W styczniu 1920 r. wyzwo- 
liliśmy Inflanty i oddaliśmy je Łotwie, 
pozostawiając sobie most na Dźwinie 
i fortecę  dyneburską. 

Rosja bołszewicka pragnęła poko- 
iu i mogliśmy go zawrzeć na zasadzie 
ówczesnego naszego stanq posiadania, 
dającego nam względnie niezłe grani- 
ce. Stosunki europejskie musiałyby 
nas ku temu skłaniać. 

-29 stycznia 1920 r. Zwierzchnia Ra 
da. Państw Koalicyjnych uchwalita 
znieść blokadę Rosji, co ułatwiło jej 
zaopatrywanie się w środki spożyw- 
cze, a więc zwiększało jej siły w sto- 
sunku do Polski. 

  

Pomimo .wyczerpania gospodarcze 
go Polski į jej ruiny ekonomicznej, sto 
sunek sił polsko - rosyjskich wyda- 
wał się jeszcze pomyślny. Można о- 
siągnąć pożądane granice, a co po - 
tem? Gdzie oparcie przeciwko odro- 
dzonej Rosji? Oto myśl, która zaprzą 
tała Piłsudskiego. Oderwana od Ro- 
sji Ukraina w samodzielne państwo 
przeobrażona. Rosja przepołowiona, 
bardziej dążąca do zagarnięcia Ukrai 
ny, niż wschodnich ziem Polski. Ro- 
sja bez Ukrainy, bez wywozu zbożo- 
wego, bez głównego swego źródła 
węgla, bez Rudy Kriworoskiej — to 
Rosja już nie niebezpieczna dla nas w 
przyszłości. — Była to myśl wielka, 
zabiegająca w przyszłość, nęcąca, zro 
dziła wielkie zamiary, przewyższające 
nasze siły. Znowu klęski, znowu byli- 
śmy na krańcach przepaści, niewoli. 

Następnie prelegent  zanalizowal 
stosunek Europy do tego okresu woj- 
ny. Nietylko trzeci Internacjonał, będą 
cy organem polityki sowieckiej, ale i 
drugi Internacjonał — jednem słowem 
niemal wszystkie partje socjalistyczne 
były przeciwko nam. Tyle czasu 
mówili marksiści o dyktaturze proletar 
iatu, która ma wprowadzić ustrój so- 
cjalistyczny, Sowiety wydawały się 
wówczas formą tej dyktatury. Stąd 
wałka z niemi uważana była za wal- 
kę reakcji z rewolucją. - Zaliczono nas 
do obozu owej reakcji. Zwyciężyliśmy 
dzięki własnym WYsnkofn, przy mini- 
malneį pomocy Francji. Nie wyzyskali 
śmy zwycięstwa. Traktat Ryski, za- 
warty przez delegatów stronnictw sej 
mowych, jest karykaturą, dał nam fa- 
talne granice. | 

Następnie prelegent przedstawił 
traktaty z Finlandją, Estonją, Łotwą i 
Litwą, analizując stosunki Sowietów z 
temi państwami. W końcu. przedsta- 
wił początek traktatów porozumienia 
politycznego i handlowego Sowietów 
z Anglją i Niemcami. 

  

STANISŁAW WYSPIAŃSKI 
pastelowy portret kobiecy z r. 1893 (własność T-wa P. N.) 

„ietu, że wreszcie ciało moje nie 

ECHA KRAJOWE 
WRAŻENIA Z PODRÓŻY 
  

Mówią, że podróże kształcą i dają moc 
wrażeń. Istotnie, wyczułem to na  wiasnej 
skórze, bo proszę tylko posłuchać: wyru- 
szyłem za przeproszeniem ze Skorbucian 
w stronę Wilna. już o kiłometr od domu 
spostrzegliśmy na Świeżutenkim pniu pła- 
czącego gajowego, któremu „Świsnął* ktoś 
tej nocy wiekową sosnę. Była najgrubszą 
i najwyższą w lesie, w dodatku ze znakiem 
wojskowym dla celów topograficznych. 
Oczywiście, sprawca zostanie wykryty 1 
ukarany. 

Śniegu na polach bez miary, tu i ów- 
dzie imitacja conajmniej gór karpackich. 
Szkapina ledwo kroczy, woźnica smaga ią 
od czasu do czasu kijem po chudych bo- 
kach. Wreszcie Biała Waka. Mijamy — р 
wiarnię, kuźnię, szkołę, młyn, iabrykę słom- 
ki (zapałczanej) i zachodzę do agencji pt 
cztowej. Tu wręczają mi kupę listów i po- 
cztówek, wszystkie prawie — z życzeniami 
noworocznenu. Ha, taką lekturę czyta się 
mile nawet około zapustów. Źresztą coż 
winni w tem autorowie listów i pocztó- 
wek?! Wysłali je w grudniu, a że na kre- 
sach niema listonoszów, to już nie ich wi- 
na. (Czas więc wysyłać już do nas na wieś 
życzenia z akazji Świąt Wielkanocnych, 
proszę o tem pamiętać). 

Na jednym z listów było napisane: pil- 
ne. Otwieram i czytam: „Zaproszenie, Že- 
spół Stow. Rodziny Policyjnej w Rudom- 
nie najuprzejmiej prosi o łaskawe przyby- 
uje W. P. na doroczne przedstawienie i za- 
bawę karnawałową, mającą się odbyc w 
sali Domu Lud. w Rudominie w dn. 18 stycz 
wia 31 r. o godz.  wiecz. Odegrana zosta- 
nie wielka farsa z fragmentów „Raju bol- 
szewickiego* przez rutynowanych  milošni- 
ków amatorskich tegoż zespułu. Sala zao- 
patrzona w światło elektryczne i dobrze 
ogrzana. Do tańcow będzie przygrywać or- 

kiestra dęta. Buiet na miejscu. Wieł: in- 
nych niespodzianek złoży się na tę dorocz- 
rą a M aso oral: įeis przezna- 
czono na sieroty po ległyc icjantach. 
Bilety od 2 do 4 zł. Komitet", ее 

Proszę mi uwierzyć, że omał nie zwa- 
rjuwałem. Przegapić podobną okazję. Kiną- 
łem nasze warunki pocztowe i wzdychałem. 
Kochane Rudomino! — przepraszam cię, że 
oczy moje nie ogłądały — rutynowanych 
miłośników amatorskich w świetle elektrycz 
nem, że uszy moje nie doznały pieszczot 

„dźwięków muzyki dętej, że gardziolko 
moje nie połknęło nic z twege obfitego bu- 

° zostalo 
ogrzane w ciepłej sałi — przez co nie przy* 
czynitem się do tak szłacietnego celu" 

Jesteśmy już w lesie ponarskim. jacyś 
panowie czynią pomiary, widać Świeżo 
"wbite pale. Mój furman udzieła mi cennych 
informacyj: „robią działki, pan Łęski ma 
buvdówać tu „dacze”, takie letniska, będzie 
tu pięknie, bedą alejki, drogi i pójdą tędy 
aftanabuzy (autobusy), choć i do półstanku 
bliskc. A półstanek zamiast Ponary, będzie 
się nazywać —- Łęsk, na | amiątkę działal- 
ności p. Włodzimierza Łęskiego". —- Dziw- 
ne! Skąd mój furman wie 10 Wszystko? 
Czyżby jedynie dłatego, że iest moim oso- 
bistym furmanem? (przepraszam za zaro- 
zumiałość). 

Ot i Ponary! Słynna miejscowość, zna- 
na nawet zagranicą ze swych urządzen sta- 

  

DROHICZYN 

-— Społeczne zadanie Wileńskiego Ra- 
dja. W odcinku Nr. 19 „Słowa”* z dn. 24 
stycznia r. b., zwraca pan W. Ch. uwagę 
na to, że stacja radja wileńskiego nie 
pojmuje głębiej swego obowiązku społecz- 
nego i zapomina, że „Trzeba opracować 
płan kampanii, rowna przeciw radjo- 
stacjom ościennych państw”. O ile to „i*ze 
ba“ jest słuszne, zaświadczą może  najle- 
piej miasteczka i małe osiedła. 

w Drohiczynie nad Bugiem nie można 
nieraz znaleźć rzeczy koniecznych, ałe ra- 
djotów mamy poczet pokaźny. Tu najchęt 
niej są poszukiwane i słuchane rzeczy ud- 
dawane w Moskwie. 

W tych dniach opowiadano mnie, z 
wielkiem uznaniem i zachwytem, o mowie 
p. Łunaczarskiego dn. 16 b. m. Komi- 
sarz oświaty sowieckiej, powróciwszy z 
podróży po Europie, opowiadał, bacdzo 
dowcipnie i cynicznie zarazem, 0 swoich 
wrażeniach. Według słów p. Łunączarskie- 

o, Europa cała tonie w rozterkach  poli- 
cznych i biedzie ekonomicznej. Wszvscy 

   

zaś uczeni, ekonomiści i d; maci Zacho- 
du podzielają . przekonania | bolszewickie 
lecz tymczasem nie mogą się zgodzić ze 
sposobami co do wprowadzenia w życ:e 
społeczno-państwowe zasad bolszewickicn... 

obec takiego stanu rzeczy, sprawa *ze- 
rzenia bolszewizmu zostaje w Europie w 
warunkach bardzo pomyślnych i niezawod- 
nie Sowiety staną na czele odrodzenia eu- 
ropejskiego. Szczekanie zaś dwóch szcze- 
niąt, jakiemi są Połska i Rumunja, znacze- 
nia nie ma — „Aj Moška, znat“ ona Silna, 
czto łajet na słona"... 

Powtarzam wiernie opowiadanie, bo sam 
radjotyzmem nie zajmuję się. Widać jed- 
nak, że Moskwa pracuje nieustannie nad 
znieprawieniem naszych wierzeń Społecz- 

   

tyzmem odnosił się prof. Ruszczyc do 
tych, powierzonych sobie przez wiel- 
kiego artystę, kartonów, jakowe prze- 
woził sam w wagonie w Starannem о- 
pakowaniu. Trudne mu również by- 
ło uporanie się ze stroną techniczną 
z odpowiedniem wystawieniem onych 
kartonów w Wilnie. = 

Nadmieńmy tu okolicznościowo, że 
owe wizje makabryczne ujrzało Wilno 
w tym akurat roku, gdy autor ich wy- 
stawiał swój wspaniały dramat „We- 
sele'* na scenie krakowskiej. 

Wracając do dzieł sztuki retrospek 
tywnej, znajdującej się w muzeum wil. 

T-wa Nauk, napotykamy obchodzące 
nas najżywiej obecnie 2 niebezwartoś- 

* ciowe dzieła Stanisława Wyspiańskie- 
go, z których starannie narysowany 
portret kobiecy pastelowy podajemy 
przy niniejszem w reprodukcji. 

Po ukończeniu studjów malarskich 
pod kierunkiem Matejki w Krakowie, 
jak wiadomo, udał się nasz dwudzie- 
stu paru letni artysta dla pogłębienia 
swei wiedzy fachowej do Paryża, 
gdzie mianowicie, pomiędzy licznemi 
rysunkami pastelowemi wykonał i ów 
wyżej wspomniany portret. 

Portrer ów pochodzi z r. 1893, z tej 
pamiętnej w życiu Wyspiańskiego da- 
ty, kiedy to sztuka polska poniosła 
niepowetowaną stratę przez zgon gen 
jalnego autora „Kazania Skargi“ ‹ 

W onych to mniej wię- 
cej latach Wyspiański wystąpił z 

  

    

już to w charakterze darów, już to ja- 

łym właścicielem salonu wystawowe 

cyjnych: peronu z piasku, ustępu w łasku 
it d Obecnie coprawda piasku nie widać, 
natomiast śniegu na peronie po brzuch i 
wartałoby  siilmować  brnięcie pasażerów 
do wagonów. 

Do pociągu wgramoliłem się na czwe- 
rakach. Jakaś pani zgubiła w Śniegu to- 
rebkę, inna znów kalosz, a pociąg zatrzy- 
muje się . pół md — więc mie czas 
myśleć o tych — „drobiazgach*. Wdmy- 
kam drzwi do wagonu. „Tu nie można, tu 
wycieczka” — oznajmiła młoda panienka. 
A ia nato, jak na Boże lato — dawag rtz- 
mawiać. Oczywiście, zamknięto mi drzwi z | 
przed nosa. Być może dlatego, że iuneł i 
mrok był powodem owego przykrego faktu. 
Stałem więc nołens volens w przedsionku 
wagonu, samotny jak kruk na sosnie. Za 
tunelem drzwi się otwarły, lecz tej panienki 
już nie było — była, lecz inna. Okazało 
się, jechały dwa ostatnie kursy (IV i V) 
seminarzystek z Nowych Trok na „Noc Li- 
stopadową"; z dyrektorką zakładu p. Rut- 
kowską. Miłe dziewczątka! A ile w nica ży- 
cia, ile temperamentu, zapału, ile tantazji 
dowcipu! Czemu, pomyślałem sobie — gi- 
nie to prawie wszystko po maturze, w za- 
wodzie? — wszak to najbliższe kandydatki — 
na stanowiska nauczycielskie? Gdym tak 
rozmyślał — nie obejrzałem się nawet, — 
že jestem już na stacji — Wilno. Wrażen 
+ Wilna nie snuje, gdyż to nie moja kompe 
tencja. Właściwie, mógłbym coś 
rzeknąć 0 „budowie“ stacji autobusowej 
na_Piekiełku( ładna nazwa i dobra wróżba, 
co?) dla autobusów zamiejskich, a to już 
moja za przeproszeniem kon petencja. Te- 
mat ten odkładam jednak do specjalnej ka- 
respondencji. 

Wracam z Wilna, jestem już na 
— w wagonie uczniowskim. Pisałem  jaż 
niejednokrotnie: dlaczego znajdują się w 
nim pasażerowie vbcy, — wszak to wagon 
specjałnie dla młodzieży! Wydziałem w nim 
pałącego nawet —. kolejarza! Ćmił raz po 
raz jakąś machorę; nawet podczas  kon- 
troli biletów. To się nazywa skandal. Mie- 
dzież chce się uczyć i młodzież starsi de- 
moralizują swą rozmową i zachowaniem 
się! ()dpowiedzialność za to ponoszą całko- 
wicie konduktorzy. którym polecono, któ- 
1vm kazańo nie wpuszczać cocych do wa- 
gonu dla młodzieży szkolnej. Wyjątek sta- 
nowic mogą oczywiście (a nawet jest po- 
żądane) nauczyciele, którzy mogą i powin- 
jechać razem z młodzieżą. Wreszcie inna 
uwaga: jeden ze sprzedających gazety w 
pociagach pobiera stale wvższą cenę, np. 
7a „Słowo” żądał ode mnie 25 gr., za inne 
to samo. W niedziele np. : święta żąda 30 
gr. Powoduje to zamęt, targi, sprzeczki, 
słowem zakłóca spokój i czyni się nadu- 
życia Czas wglądnąć w tę, aczkolwiek drob 
ną — aferę. 

, „Pociąg. ruszył i znów Ponary, znów 
śnieg po brzuch na peronie, znów jazda 
sankami. — Widzicie państwo, ile to wra- 
żeń odniosłem na przestrzeni tylko 13 kłm. 
od Wilna. 

A gdyby tak człek ruszył nieco dałej— 
wówczas na wołowej skórze mie skreśliłby 
wszystkiego. J. Hopko. 

  
stacji 

nych i naszych umiłowań, 1 — niestety, — 
nie napróżno! Na początku r. 1927 mówił ? 
mi to samo ówczesny wojewoda białostac- 
ki, skarżono się podobnie w czasie świąt 
minionych. 

GR zł Rb kielinių robi się coś kon- 
nego?“, „Ježeii nie, LRS W- 

chal Rutkowski й Ь dziwą zbrodnie!“:. X. 

SMORGONIE. 
— Tor saneczkowy. W niedzielę dnia 25 

stycznia r. b. nastąpiło otwarcie toru sa- 
neczkowego i ślizgawki, urządzonej stara- 
niem uczniów średniej Szkoły Handlowej 
w Smorgoniach. W uroczystości otwarcia 
wzięli udział: dyrektor Szkoły p. Malicki z 
żoną, p. inż. Kubok, p. inż. Leśkiewicz, p. 
sędzia Komarnicki z żoną, cała  dziatwa 
Średniej Szkoły Handlowej i tłumy pubłicz 
ności naszego miasta. 

Oprócz toru saneczkowego i Šlizgawki, 
została urządzona karuzeła na łodzie, cie- 
sząca się dużem powodzeniem. Miłośnicy 
sportów zimowych znajdują jedyną rozryw- 
kę w Smorgoniach na ślizgawce, z której 
dochód jest przeznaczony na Bratnią  Po- 

  

    
moc uczni Średniej Szkoły Handłowej. 

MŁOCARNIE, KIERATY, 
WIALNIE i SIECZKARNIE 

różnej wielkości i systemów, 
z pierwszorzędnych fabryk, 

polecą 

Zygmunt Nagrodzki . 
Wilno, Zawalna 11-a 
cenv niskie *   
   

pierwszemi swemi pisarskiemi utwora 
mi, mianowicie „Legendami“ (Paryż | 
1892) į „Meleager“em“ (Paryž 1894). 

Jak się dostał ów ciekawy portret 
kobiecy ołówka Wyspiańskiego do 
Wilna, o tem poniżej. Kiedy w r. 1907 
pozostało w Wilnie Muzeum Nauki i 
Sztuki, to prezes odnośnego  T-wA, 
gromadzącego przeróżne cenne pamiąt |. 
ki artystyczne, Władysław hr. Tyszkie 
wicz oraz niżej podpisany zdobywałi 

  

   

  

    

    

     

   

    

     

   
    

   
    

  

    
    

    

  
ko nabytki, objekty sztuki połskiej ? 

ohcej również poza Wilnem. Jak w 
danvm wypadku,  krzątając się 
Warszawie, Wł. hr. Tyszkiewicz na: 
potkał przypadkowo w magazynie 
terjałów  piśmiennych i rysunkowych 
Wadowskiego owo dzieło Wyspiań 
skiego, za którego autentyczność wła 
ciciel ręczył. Pastel ten wówczas ku 
piony został przez komitet założyci 
ski Wil. Muzeum Nauki i Szt. za sue | 
mę 100 rub. 

Pan Wadowski utrzymywał, że 6' 
portret figurował niegdyś na wysta” 
wie warszawskiego salonu T-wa Za“ 
chety sztuk pięknych. Jakoż istotnie: 
gdy kreśłący te słowa bawił podów 
czas niejednokrotnie w Warszawie! 
miał sposobność porozumienia się 
kwestji pochodzenia portretu i aute 
tyczności jego ze śp. Krywultem, bY 

go w Warszawie, nastepnie zaś adi 
nistratorem Pałacu Sztuki



Kūris Gospodarczy Ziem Wschodn 
GEHENNA PODATKOWA 

Komisje szacunkowe i odwoław- 
cze winny dła każdej branży, jak rol- 
nietwo, przemysł i handeł, posiadać 
oddzielne składy, gdzie  zasiadałiby 
łudzie fachowi. Cóż może określać ta- 
ka komisja szacunkowa w rolnictwie, 
w której zasiada szewc kramnik z 
małego miasteczka i t. p. jak to było 
w komisji, w której miałem zaszczyt 

. pracować? 
Co może sądzić o handlu bławat- 

nym, lub przemyśle cukierniczym rol- 
nik, nawet z wyższem. wykształce- 
niem? 

Q iłe jeszcze czasami sprawdzają, 
na żądanie komisji, na miejscu dany 
handeł, czy fabrykę, by się z obrota- 
ini ich bliżej zapoznać, — nie znam 
wypadku, by gdzieś na miejscu w fol- 
warku zbadali stan gospodarstwa. 
Przecie powinnoby się dbać, by pol- 
ski skarb, polski urząd, były wzorem 
doskonałości i sprawiedliwości, bo 

 każcy obywatel szuka opieki i pomo- 
cy Państwa, i w miarę tej sprawiedli- 
wości i opieki do Państwa się przy- 
wiązuje i w obronie jego chętnie 
staje. (**) й 

Niesprawiedliwość "w wymiarze 
uciążliwych i bez tego podatków, źle 
sie przysługuje Państwu, które winno 
nie dopuścić do krzywdy obywateli 
przez swych urzędników, dła rzeko- 
mego przysparzania skarbowi docho- 
dów. 

Z reguły każdy podatnik jest uwa- 
żany za oszukującego Skarb Państwa 
i įako taki traktowany, gdyż powszech 
ne zaznaczane „wątpliwości* 
to do składanych deklaracyj, na to 
wskazuje a b. często urzędnicy przy- 
bierają ton oskarżycieli publicznych. 

A oto ilustracja de czego prowadzi 
system stosowary przy wymiarze po- 
datku dochodowego: mam przed so- 
bą kwity na opłacenie blisko tysiąca 

\   

  

zł. w tem około 300zł. kar. Historia - 
iest taka: właściciele folwarku około 
70 h., w tem połowa fatalnych pia- 
sków, mieli 2 krowy, 5 koni zdatnych 

„ha skórę, oraz 3 -kurv. Zebrałi prze- 
ważnie z części (1/3 z urodzaju, na h 
1/2 kopy) naogół niecałe 430 pud. 
oziminy i jarzyny, oraz kartofli z pół 
r Zboża nie stało ani na siew, ani na 
przeżycie trzech parobków. Folwark 
był kompletnie wyjałowiony podczas 
wojny przez dzierżawcę i porzucony. 

Dziecko zrozumie, że ani na opła- 
cenie podatków, ani na życie właści-- 
ciele nie mieli. Zeznanie, złożone wy- 
kazało ten stan rzeczy, właściciele zaś 
porzucili fołwark (bo by z głodu po- 
inar?i) i poszli na posadę, dającą 230 
zł. miesięcznie, co na rodzinę z 4 osób 
złożoną nie jest chyba dużo. Tymcza- 
sem urząd wyniierzył podatku ponad 
600 zł. ustalając dochód na zgórą 
16.900 zł. (!) Nie pomogły odwołania 
do komisji i nawet do p. ministra. Sta- 
nęli na gruncie formalnym, że nie by- 
16 rachunkowości. Jaka w danych wa- 
sankach mogła być rachunkowość? 
Co pisać , gdy absolutnie nic do pi- 
sania nie było, a nawet nie było zaco 
kupić ksiąg (komplet kosztuje 70 zł.) 

Czy w takich warunkach nie na- 
leżałoby na miejscu się przekonać o 
stracie podatnika, zamiast popełniać 
krzyczącą niesprawiedliwość? Wszak 
taki stosunek do obywateli polskich, 
byłby okrzyczany, gdyby miał miejsce 
„ip. w Niemczech. 

Pieniądze, które Skarb niesłusznie 
pobrał, zostały zapłacone z pożyczki, 
A suma stanowi więcej, niż czteromie- 
sięczne dochodv biednej rodziny. Dług 
spłacić trzeba — a z czego w dzisiej- 
szych warunkach? Gdybv nie pomoc 
obca jużby folwark zginął, a tak się 
szeroko prawi o pomocy dla rolni- 
<twa! Możeby lepiej nie doprowadzać 
do ruiny lewą ręką tego. co się pra- 
wą od niej ma ratować. — System i 

  

hezduszność w jego zastosowaniu, to 
jedna z głównych przyczyn naszych 
niedomagaó gospodarczych. Takich 
przykładów mamy tysiące, niestety! 

Przypominają mi się słowa znako- 
mitego Szczepanowskiego, wypowie- 
dziane w sejmie we Lwowie (marszał- 
kował Badeni), z racji nadużywania 
władzy przez funkcjonarjuszy galicyj- 
skich: „nie wolny obywatel jest słu- 
gą urzędnika, -lecz urzędnik winien 
służyć obywatelowi". 

Są tylko dwa rodzaje podatków, 
gdzie płatnik zależy od widzimisię 
urzędnika, — podatek dochodowy i 
obrotowy. Tu zbyt gorliwy urzędnik 
'na pole do popisu, bo sam rodzaj po- 
datku i jego tendencja nadają się do 
nadużyć. Inne podatki, oparte na sta- 
łych podstawach, jak gruntowy i do 
niego podobne, nie wzbudzają żad- 
nych „wątpliwości* i na nie skarg 
się nie słyszy. 

Urzędnik nie jest odpowiedzialny 
za niesłuszny wymiar, komisje zaś, 
jak się wyżej wyjaśniło, operują na 
ślepo, na podstawie obliczeń buchal- 
tera i inspektora. Cóż więc szkodzi 
niesumiennemu buchalterowi machnąč 
olbrzymi dochód, z którego fikcją po-. 
datnik nie umie i nie może walczyć. 
Nie widząc ratunku dla” sie - 
bie i a widząc grozę pójścia z 
torbami, podatnik w słusznej obro 
nie własnej, nic nie wskóraw- 
szy na drodze legalnej , wpaść mu- 
si w zastawione nań sieci pająka i 
płaci haracz wymagany. 

Express Wileński w Nr. z dn. 18 
b. m. piętnuje p. inż. Gumowskiego za 
sposób, do którego się uciekł, by p. 
Witka zdemaskować. Czyż Express 
jest natyle naiwny, by skarga, bez 
rzeczowych dowodów złożona na pod- 
stawie „solidności firmy** odniosła 
skutek? Jeszczeby skarżący  odpo- 
wiadał sądownie za fałszywe oskarże- 
nie, gdyż rozmowy o bakszysz nie to- 
сга się przy świadkach, a i pokwi- 
towań się na nie nie wydaje. 

Władze przełożone niechętnie dają 
wiarę oskarżeniom gołosłownym, cze- 
mu się dziwić trudno, mając na wzglę- 
dzie trwanie nadużyć w wymiarze 
podatku, pomimo tysiącznych skarg, 
próśb i narzekań. Nie jest rzadkością 
kilkakrotne ściąganie tej samej raty 
podatku a przecie nie słychać by był 
zwolniony, lub ukarany urzędnik za 
niewpisanie do ksiąg opłaconego po - 
datku. 

W roku zeszłym zjawił się do p. E. 
sekwestrator z żądaniem zapłacenia 
6000 zł. „zaległości* z przed kilku 
łat Przerażony p. E. po jego odjeź- 
dzie zaczął szukać i odnałazł na szczę 
scie, kwit na opłacony ów podatek. 
Natychmiast udał się do urzędu i pro- 
sił urzędnika, by przeszukał zawiado- 
mienia kasy o wpłaceniu tej sumy. 
Urzędnik spotkał tę prośbę z ironją; 
odpowiedział niegrzecznie — propo- 
nuiac zapłacenie natychmiast, bo bę- 
dzie p. E. zlicytowany. Wówczas p. 
E. udał się do p. prezesa, któremu 
pokazał kwit i sprawę przedstawił, a 
żawezwany urzędnik musiał kapitulo- 
wać. 

Podobnych wtórnych uzyskiwań 
iest dużo — zbyt dużo, jeżeli się we- 
zmie pod uwagę, że sama instytucja 
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RESZTEK TTT NO TODOS IIS TISITUIS VOR 

zbiorów T-wa Zach. Szt. Pięknych. 
Otóż p. Krywult zapewniał mię, że 

portret. ten. Wyspiańskiego nadesłany 
był przed laty z Paryża na wystawę 
„Zachęty”, gdzie po pewnym czasie 
wybrano ów, niewątpliwie oyrginalny 
iysunek W. do rozlosowania pośród 
członków T-wa Z. Szt. P., oczywiście, 
Pomiędzy dziełami sztuki innych arty 
stów, zakwalifikowanych w celu po- 
wyższym przez Komitet. 

Następnie to dzieło Wyspiańskiego 
nabyte zostało przez Wadowskiego od 
osoby, która ten portret na loterji człon 

„ kowskiej w Zachęcie wygrała. Portret 
© harmonijnie rozłożonych barwach i 
nader sumiennie traktowany w rysun 
u. świadczy pomimo wszystko, że au 
tor wówczas jeszcze się nie wyzwolił 
z więzów akademizmu i nic bodaj, tak 
ze strony samej koncepcji w portre-, 
towem ujęciu modela, jak i artystycz- 
nego temperanientu nie zdradza póź- 
niejszego |wiego pazura mistrza Wy- 

„ Spianskiego, Młoda,  sportretowana 
przez W., kobieta ma suknię koloru 
lila z koronkową czarną zarzutką, czar 
e dlugie rekawiczki i maly kapelu- 
sik. Karnacja twarzy cokolwiek mo- 
hotonna , nic nie posiada  szczegól- 
niejszego pod względem ekspresji, Z 
brawego brzegu portretu widnieje O 
Charakterystycznem piśmie Wyspiań- 
skiego napis: Stanislas Paris 1893. 
Kogoby mógł przedstawiać ów kon 

„kt kobiecy, 
ien 

t jak dotychczas wykry- 
nie zostało. Rozmiar pasteluewy- 

  

nosi 70x42 cm. Stan 
bardzo dobry. 

Dla zorjentowania się osób, zwie 
dzających ów dział retrospektywy ma- 
larskiej w zbiorach T-wa P.N., zazna- 
czyć muszę, że umieszczony jest ten 
pastel w grupie starszych malarzy pol 
skich, w której trzymają prym pod 
względem starannego wykonania prze 
dewszystkiem obraz' St. Bohusz - Sie 
strzencewicza i kartony wykonane spo- 
sobem en guisaille przez znanego ilu- 
stratora, Konstantego Gorskiego. 

Pod portretem pastelowym St. Wys. 
umieszczony jest doskonały szkic ry- 
sunkowy głowy dziewczynki, wyko- 
nany przez tegoż artystę i noszący cał 
kowity podpis autora (imię i nazwi- 
sko). Praca ta, wykonana czarną kred 
ką, lekko zabarwiona jest miejscami 
na żółto; odznacza się śmiałością i 
szerszem traktowaniem rysunku, stąd 
można przypuszczać, że należy ona do 
nieco późniejszych rzeczy kartono- 
wych Wyspiańskiego. 

Jak dotychczas ani Muzeum T-wa Prz. 
N. ni też zbiory prywatne w Wilnie, 
o ile wiem, nie posiadają żadnej z po- 
ważniejszych prac zarówno . Matejki 
jak i Wyspiańskiego. Ponieważ jednak 
udało mi się skonstatować , że u je- 
dnego ze znanych artystów wileńskich, 
znajdują się dość liczne pamiątki ro- 
dzinne pozostałe po Matejce, stąd więc 
będe miał jeszcze sposobność pomó- 
wienia na tem miejscu o dawniejszych. 
jego pracach. L. Uziębło. 

zachowania 

SŁ © 

ich 
winna akuratnością wzbudzać pew- 
ność, Że żadne nadużycia nie niogą 
mieć miejsca. Faktów podobnych ma- 
my zanotowanych sporo. 

Smutno jest, že gdy do polskiej 
instvtucji podatkowej zmuszony iść 
obywatel, wydaje mu się, że czyta 
napis: Lasciate ogni speranza”. 

Przeciąganie takiego stanu! rzeczy, 
w którym podatnik zmuszony jest pła- 
cić grube piemaądze od deficytów, w 
które urząd podatkowy z zasady nie 
wierzy, albo od dochodów  powięk- 
szonych czasem _ kilkadziesiąt razy, 
jest aktem niezmiernie dla Państwa i 
danego rządu szkodliwy, wzbudzając 
usprawiedliwioną niechęć a czasem i 
nienawiść ludności. 

Nasi posłowie do Sejmu i Senatu 
winni tą.pilną sprawą się zająć; mo- 
że zaradzenie tej bolączce ma więk- 
sze polityczne znaczenie, niż wiele 
spraw innych, któremi są zajęci. 

Dziś, przy ogólnem wielkiem zbied 
nieniu i wyczerpaniu wszelkich zaso- 
bów, wrażliwość krzywdzonych  je- 
szcze się potęguje a dużą odpowie- 
dzialność niesie ten, kto sieje wiatr. 

St. Wańkowicz. 

ii L LS 

ECHA JUBILEUSZU 
50-LETNIEGO 

p. ZOFJI KOŠCIALKOWSKIEJ 
Przytułek, dla starych, samotnych  ko- 

biet, długołetnią pracą zasłużonych; Służą- 
cych, wiejskich gospodyń i pracowniczek 
miejskich, na terenie Kałwaryjskiej parafji, 
będący pod opieką XVIII Konferencji Pań 
Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo, — 
jest chyba najbardziej jaskrawą ilustracją 
pożytecznej działainości P.Z.K. w ostatnich 
dwóch latach. 

Na tie malowniczego krajobrazu, na gó- 
rze, tuż obok kościoła murowany ładny 
domek, jeszcze niedawno będący siedzibą 
dła popasujących gospodarzy, miejsce kar- 
czemnych zebrań zwykłej piwiarni, dziś mie- 
ści w sobie 25 pensjonarjuszek w czystych, 
schiudnych, 'zdobnych w kwiatki salkach, 
gdzie przedewszystkiem panuje wszędzie — 
w kuchni, w spiżarni i pralni — wytworna 
czystość, a troskliwa obsługa zapewnia 
staruszkom zdrowie i zadowolenie. 

W ubiegłym roku (1930) Magistrat wi- 
leński oceniając potrzebę takiego przytułku, 
kosztem 3 tys. zł. zarządził kapitalny remont 
domu i znacznie „go rozszerzył. 

Energiczna prezeska, pani*Szystowska i 
jej najbliższa towarzyszka pani Zamojska, 
posti'wają obie swą troskliwą opiekę do po- 
szczególnych potrzeb każdej kobiety. Opie- 
ka lekarska zapewniona, a w duchowe i re- 
ligiine pociechy opływają staruszki w dro- 
dze wyjątkowej. 

Rzewnego wrażenia doznaje każdy wi- 
d»ąc te wymarzone warunki kresu wędrów 
ki samotnvch kobiet. Powietrze balsamicz- 
ue wśród lasu sosnowego, w lecie masa 
słońca, pożywienie zdrowe, okołica dostar- 
cza wiejskich produktów, a prawdopodob- 
nie Magistrat zapewni długoletnią egzysten- 
cię tej placówki. Błoga ta atmosfera zagrze 
wa do zbożnej pracy i opiekunki, bo ko- 
niec tego życia powinien być słoneczny, 
jeśli życie było wytrwałe i pracowite. 

Za Świetną inicjatywę pani Z. Kościał- 
kowskiej — zasiużyła ona ną promienny 
s.76i okres życia. Niech żyje! 

Zoija  Świątecka. 
XVIII kont. Św. Winc. 

BRB ZRT EITI ZOK BROK 

we 

I 
. ZAKOŃCZENIE. 

Na ulicach Wilna toczyły się wal- 
ki. 

Trzeba było zdobywać każdą uli- 
cę, każdy większy gmach. Zewsząd 
czyhała śmierć i: niebezpieczeństwo, 
na każdym kroku można było spot- 
kać się ze zdradą. 

Udział kolejarzy w tych wałkach 
był znaczny. Występowali oni w cha- 
rakterze przewodników, wskazując nie 
znającym miasta ułanom miejsca za- 
mieszkania bołszewickich komisarzy, 
lub dyzlokacje oddziałów, pełnili służ- 

  

vę wartowniczą, a nieraz obok uła- 
nów szli w tyraljerę, walcząc z więk- 
szenii grupami bolszewików. 

Bolszewicy, mający w Wilnie kil- 
kutysięczną załogę i wspomagani 
przez część ludności, prowadzili walki 
na bardzo szerokiej linji, zmuszając 
Polaków do rozpraszania i osłabiania 
swych oddziałów. 

Pułk. Belina rzucał do boju coraz 
nowe oddziały swej i tak bardzo nie- 
iiczrej grupy, aż wreszcie pozostał 
bez żadnych rezerw. 

Walki trwały nieustannie. Żołnie- 
rzę nie mieli chwili wypoczynku: je- 
Ali $piesznie to, co im pod ogniem 
przynosiła ludność polska, czasem da- 
łe się usiąść na parę minut i wypalić 
papierosa, a później — znów do ro- 
boty! R 

Siły się wyczerpały... 

Nadchodził wieczór, ale posiłków 
polskich nie było... Trzeba było my- 
śleć o odwrocie. bo noc mogła przy- 
nieść formalną klęskę. 5 

* Uczestnik walk, ówczesny szef 
sztabu grupy pułk. Beliny, generał Pi- 
skor tak opisuje krytyczne chwile wi- 
ieńskie: 

„Najprzykrzejszy dla dowództwa grupy 
był moment otrzymania o godz. 7 m. 43 
wiecz. rozkazu dowództwa 2 dywzżzji legjo- 
nowej, datowanego w Starych  Bieniako- 
niach o godz. 2 m. 30 rano, dn. 19-IV 1919 
r. Rozkaz ten w p. 2 podawał do wiadomo- 
ści, że oddziały 2 dywizji leg. pozostają w 
dniu dzisiejszym w miejscowościach dotycir- 
czasowych postojów, ubezpieczając się pła- 
cówkami, oraz wysyłając patrole oficerskie 
w promieniu 15 klm. Znaczyło to, że 2 dyw. 
leg. pozostaje nadal w rejonie Bieniako- 
nie — Woronów i prowadzi wywiady dla 
zbadania sytuacji w kierunku Olkienik i Ej- 
szyszek. Kawaleria zatem, o ile transporty 
kołeiowe zawiodą, pozostawiona zostaje 
same; sobie ra przeciąg dwóch dni, potrzeb- 
nvch na przemarsz do Wilna z Bieniakoń. 
Wytrzymanie w tych warunkach przez dwa 
dni w Wilnie, byłaby absołutnem niepodo- 
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SOBOTA 

3] Dzis w. słońca о & 7 m 17. 
Piotra + 

jutro $. słońca o goda, 3 m. 49 
Ignacego 

L L] 
SP4WTRZEZENIĄ ZAKŁADU METEORO- 

LGGJ U. S. B. W WILNIE, 

z dnia 30 I. 31 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 762 

Temgeratura średnia — 7 
Temperatura najwyższa — 6 
Temperatura najniższa — 17 

Opad w mm 01 

Wiatr: południowo-wschodni 
Tendencja: wzrost 

Uwagi: pochmurno, śnieg 

NABOŻEŃSTWA 
— (k) Nabożeństwo dnia 2 lutego w 

świeto Matki Boskiej Gromnicznej w Kate- 
drze. Godz. 10.15 — suma, celebrować be- 
dzie IE ks. biskup Kazimierz Michalkiewicz 
kszanie wygłosi ks. kanonik Leon Żebrow- 
ski. Reszta nabożeństwa bez zmiany. 

— (k) Nienstanna Adoracja  Przenaj- 
świętszego Sakramentu. Dnia 1 lutego w ko- 
ściele w Olanack: odbędzie się całosłzienna 
adoracja PE Sakramentu, dn. 
2 Intego w kościele w Nowej Wilejce, dn. 
3 hmtego w kościełe w Szyłanach, dnia 4 
lutego w kościele w Jeczmieniszkach, dnia 
5 lutego w kościele w Korwiach. 

URZĘDOWA 
— Powrót Pana Wojewody. W dniu 31 

bm. p. wojewoda wileński Stefan Kirtiklis 
powrócił z ROA objął urzędowanie. 

— Posiedzenie ojewódzkiej Komisji 
Odbudowy. Na ostatniem posiedzeniu wo- 
įewėdzkieį Komisji Odbudowy rozpatrzono 
196 podań o umorzenie pożyczek na ogól- 
па kwotę 171.636 zł. udzielonych z funduszu 
odbudowy kraju w myśl ustawy z dnia 6. 
V. 1924 r. (D. U. R.P. nr 49 poz. 492) na 
cdbudowę budynków mieszkalnych zniszczo 
nych wskutek działań wojennych dla  naj- 
uboższej ludności wsi i miasteczek pow. Wi- 
trockiego i dziśnieńskiego oraz na odbudo- 
z. u eż hc nasterze publicznym. Z 

ższej komisja i feyć RZA PNA RO 
MIEJSKA 

„— Restauracje potanieją. W związku ze 
zniżką cen na artykuły żywnościowe (suro 
we), związek gastronomów i właścicieli re- 
stauracyj, ma na jednym z najbliższych po- 
siedzeń wnieść projekt o zmianę (zniżkę) 
cen na potrawy gorące w restauracjach. 

Dowiadujemy się przy okazji że przeką- 

ski i potrawy zimne sprzedawane będą 
cenach dawniejszych, natomiast i «y ady 
1 Aania a la carte mają znacznie potaniec. 
tanieć. Ė 

UNIWERSYTECKA 
— Wykład znakomitego etnologa  nie- 

mieckiego, dr. W. Pesslera, dyrektora Mu- 
zeuni w Hannowerze, odbędzie się w Auli 
Kołumnowej Uniwersytetu SB w sobotę 34 
bm. o godz. 19. Wykład wygłoszony będzie 
w języku niemieckim. Ze wzgłędu na życzli 
wy stosunek prelegenta do Polski pożąda-- 
ne jest liczne przybycie publiczności na wy 
kład. Wstęp wolny. 

AKADEMICKA 
— Msza św. Misyjna. W niedzielę, dnia 

1 lutego, o godz. 10 w kościele św. Kazi- 
mierza odprawi Mszę św. wyjeżdżający na 
misje do Rodezji w Afryce południowej mi- 
sjonarz, ks. prof. Kazimierz Konopka T.J. 
Okolicznościowe kazanie wygłosi ks. Józef 
Gołębiowski T. J. 

— Staraniem Akademickiego Koła Misyj 
nego USB w Wilnie w niedzielę, dnia: 1 lute- 
o godz. 18.30 w Auli Śniedeckich USB od- 
będzie się Akademja misyjna, mająca na ce- 
lu pożegnanie eo na misje do 
Rodezji w Afryce potudnioweį ks. prof. Ka- 
zimierza Konopkę. “ j. Cz ideową pro- 
gramu wypełnią dekłamacje oraz referat ks. 
dr. K. Kucharskiego T.J. „O powołaniu mi- 
syjnem';w części zaś koncertowej wystąpią 
prof. Witold jodko (cytra), p. L leb - 
Koszańska (Szymanowskiego i Methopes — 
Maski) oraz p. Liyja :Bandurska. 

— Zarząd Akademickiego Koła Misyjne- 
go USB w Wilnie prosi byłych ało 
Koła, obecnie absolwentów UŚB o przybycie 
na zebranie OPAC Koła Senjorów 
przy AKM do lokalu Koła (Wielka 64) dn. 
31 bm. o godz. 18. 

— Akademja Marjańska. Sodalicje Mar- 
jańskie Akademiczek ! Akademików USB u- 
rządzają w dniu.2 lutego o godz. 13 w sali 
Śniadeckich Akademję Marjańską, na którą 
się zioży odczyt p. prof. dr. Glixellego, de- 
klamacje oraz część koncertowa w wykona- 
ch chóru „Echo” i solistów. Wstęp 20 gr. 

i 50. 

— Z Koła Połonistów. W niedziełę dn. | 
lutego br. w lokalu Seminarjum Połonistycz- - 
nego odbędzie się zebranie Sekcji historv- 
czno - literackiej z następującym porząd- 
kiem dziennym: 1. Referat kol. W. Arcimo- 
wicza p.t. „Religijność jako jedna z przy- 
czyn konfliktu Norwida z krytyką. 2. Dy- 
Skusja; teza dyskusyjna: czy religijność 
(nie religja) może być przyczyną konfliktu 
jednostki ze społeczeństwem, tam gdzie re- 
ligja bynajmniej nie jest prześladowana. 3. 
Sprawozdanie ze Śród Literackich. 

Początek zebrania o godz. 11. 

Goście miłe widziani. 

bieństwem, zwłaszcza wobec oczekiwanych 
lada godzina posiłków dla bołszewików za- 
chodniego frontu"... 

Ważyły się losy Wilna... 
Świetne zdobycie dworca i zajęcie 

większej części miasta mogło być 
zmarnowane... Zuchwały plan pułk. 
Beliny w zbyt wielkim stopniu 
uwzględnił współudział kolejarzy, któ- 
rych sprawność, zdawało się, była 
marna... Zresztą, może wysłany po- 
ciąg natknął się na bolszewików i zo 
stał zatrzymany, a jego załoga zamor- 
dowana?.,, 

I znowu gen. Piskor: 
„Dowództwo grupy kawaleryjskiej, po- 

grażone było całkowicie w czarnych rozwa- 
żaniach, gdy w kilkanaście minut po 65- 
mej rozległy się sygnały kolejowe, a wkrót 
ce potem, wyciągniętym galopem wpadł 
ułan z wiadomością, że piechota nasza przy 
jechała na dworzec”. 

Wilno zostało uratowane... ь 
W ciągu dwóch dni toczyły się 

wałki na ulicach miasta, ale sytuacja 
już nie była tak groźna: żołnierz mógł 
mieć choć mały odpoczynek, posiada- 
nie zaś kolei pozwalało na utrzymanie 
łączności z Naczelnem  Dowództwem 
i z głównemi siłami polskiemi | 

fjlbrzymim wysiłkiem kolejarzy w 
Lidzie, pod kierownictwem energiczne 
go dozorcy drogowego p. Jana Czap- 
kawskiego został naprawiony tor ko- 
iejowy, zniszczony przez artylerję, 0- 
raz w ciągu trzech dni wybudowany 
most na linji Lida — Wołkowysk. 

To ułatwiło dowództwu przerzuca- 
nie oddziałów i otworzyło drogę z 
Warszawy do Wilna. 

21 kwietnia 1919 r. przybył do Wil 
na Szef Kolejnictwa Wojskowego przy 
Naczelnem Dowództwie Wojsk Pol- 

  

    

    
a pamiątkę wyzći olenia Hilna 

od bolszewików wdniv 19.19 ;, 

V 1949, A 
CRY: SE. cMolgarze Węzła ile skiego,   

  

skich pułk. inż. Brzozowski i. objął 
koleje wileńskie. Wydany przez niego 
w tym dniu rozkaz Nr. 4 w punkcie 
pierwszym mówił: 

„Z dniem dzisiejszym przechodzą 
litewskie koleje węzła wileńskiego pod 

zarząd wojskowy. Podaje się do wia- 
domości pracowników tegoż węzła, że 
Kołeje Wojskowe Litewskie znajdują się 
w stanie wojennym, a pracowników 
kolejowych obowiązuje rygor i dyscyp- 
lina wojskowa”... 

l oto zamknęła się pierwsza karta 
dziejów polskich wileńskich kolei. 

29. XII 1918 r. kolejarze wileńscy, 
uświadamiając sobie doniosłość chwi- 
H, oddawali się pod rozkazy polskich 
władz wojskowych, 21. IV 1919, na 
drugi dzień świąt Wiełkiejnocy sta- 
ło się to faktem dokonanym. 

Od tego dnia rozpoczyna się żoł- 
nierska służba kolejowa wileńskiego 
pracownika Litewskich Kolei Wojsko- 
wych. 

  

Na tem właściwie trzebaby było 
skończyć ten szkic. Dzieje Kolei Woj 
skowych Kolei Litewskich wymagają, 
i miejmy nadzieję, doczekają się 
specjalnego opracowania. Zasługują 

  

Tragiczny wypadek w lesie 
Onegdaj w czasie wyrębu lasu YA 

w czasie którego zginął włościanin Józef 
go jan. Spiłowana do 

sze trudy i walki Kolejarzy Wileństo 
na to chociażby tylko dłatego, że 
służba kolejarza była wówczas wyjąt 
kowo ciężka. Zamiast dworców kole- 
jowych sterczały tylko rozwalone ścia 
ny i kominy; za mieszkanie służyły ko 
lejarzom towarowe wagony, brak 
był _ najniezbędniejszych urządzeń, 
brak był i ludzi fachowych.  - 

Dziwne to były czasy, kiedy po- 
mocnik maszynisty zajmował stanowi- 
sko zawiadowcy stacji, majster tech : 
niczny zastępówał inżyniera mechanika 
dozorca drogowy był inżynierem ko- 
munikacji... Dziwne czasy, które wy- 
magały olbrzymiej pracy, poświęce- 
nia, no i pomysłowości, bo trzeba by- 
ło z niczego stworzyć kolejnictwo. 
połskie!... 

I robiło się!... W jaki sposób? — 
Któż wytłumaczy dokładnie? 

I jeździło się... Jak? — Pożał się 
Boże!... 

Ale koleje pracowały — nad siłę, 
zdumiewająco.!... Nikt nie miał chwili 
odpoczynku — ani ludzie, ani maszy- 
ny... Nikt nie mógł próżnować: czło- 
wiek pracował w ciągu całej doby; 
parowozy łaziły nieraz z panewkami 
karbowemi, zrobionemi z pudełek bla- 
szanych, i z drewnianemi suwakami.. 

Tyle niespodziewanych trudności 
było na każdym kroku — i tyle nieo- 
czekiwanych radości z pokonanych 
"trudności. 

Jeden z kolejarzy taką zarysowuje 
scenkę z owych czasów: 

„6 sierpnia 199 r. przybył Naczelnik 

Państwa swoim pociągiem z Warsza- 

wy. Dostałem rozkaz przeprowadzenia 
Naszego Naczelnika wąskotorową — Ко- 
leją z N. do S$. Podrapałem się w gło- 
wę. Miałem trzy wagony 3-€j kłasy, ob- 

darte, i 3 towarowe, kryte, jeszcze 

bardziej obdarte. A więc z 3-ej klasy 

zrobiłem saloniki, do których dałem swój 
marny stolik (mam go dotychczas), 
przykryłem go serwetą białą, postawi- 

łem na nim doniczki i dwa lichtarze 

ze świecami. Dałem cztery skromne 
krzesła, tym razem niepolamane, šcia- 

ny ubrałem zielenią, a Godło Państwa 

umieściłem nad stolikiem. Wyglądało to 
nieżle, sam komendant dworca pochwa- 

lit, z czego się bardzo ucieszyłem. Po- 

ciąg prowadziłem tam i z powrotem. 

To była największa chwiła radości dła 
mnie — wiozłem Naczelnika Rzeczy- 
pospolitej Polskiej. 

To proste i bezpretensjonalne opo 
wiadanie, zawiera ujęcie istoty wysił- 
ku kolejarza, jako obywatela państwa; 
przygodna scenka, wzięta 2 życia, sta- 
je się symbolem. 

Oto Nieznany Kolejarz-spotyka się 
oko w oko z Majestatem Najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej, uosobionym w  po- 
staci Naczelnika Państwa. Chce god- 
nie zaprezentować się sam i jak naj- 
bardziej uprzyjemnić . drogę. Oddaje 
się cały na usługi Rzeczypospołłtej. i 
żadnej nie wymaga nagrody, bo już tę 
nagrodę ma w poczuciu społecznego 
obowiązku obywatelskiego. 

'Toż to — istota zadania kolejarza. 
puszczać na tory kolejowe coraz to no 
we pociągi, aby Najjaśniejsza Rzecz- 
pospolita Polska z dumą i radością 
spoglądała na srebrzyste szyny, po 
których płynie dobrobyt i siła państwa 
i żeby mogła być spokojna, iż kołe- 
iarz-polski będzie zawsze stał na stra- 
ży jej siły i piękna, że zawsze Ją 
przywita znakiem Orła Białego i rzu- 
ceniem pod stopy wonnych kwiatów. 

W. Ch. 

    

      

    

   

  

    
się pod Wołożynem tragiczny wypadek, 
jedziula, oraz został ciężko ranny syn je- 

муу Sosna, Za podmuchem silnego wiatru załamała się i pa- 

dia na sążnie z których wyjmował siekierę j. Dziedziuł a gdzie niedaleko od niego stał 
jego syn Jan. 

Drzewo padajac z trzaskiem uderzyło Dziedziuła w głowę miażdżąc mu oki ie 
czaszkę, zaś znaidującego się w pobliżu jego svna Jana uderzyło w bok, łamiąc 2 żebra 

Zabity Dziedziul i ranny jego syn pochodzili ze wsi Ojcieniewo, gminy iwieniec- | 
kiej, pow. wołożyńskiego. 

AST EINIKIS TTT TI IRSN TREE OAZA | 

RÓŻNE 

--Z Kuratorjum Wiłeńskiego Okrę- 

gu Szkolnego otrzymujemy następu- 
'ący komunikat: W związku z organi- 

zowanemi przez Koło Studentów Me- 

dyków odczytami na temat „Życie i 
choroby płciowe, które mają być wy- 

głoszone 1 i 2 lutego rb. w sali Śnia- 
deckich USB—Kuratorium Okręgu Szk 

oświadcza że zarząd rozesłał komuni- 

katy do szkół nie zasięgnąwszy za- 

wczasu opinii i zgody  Kuratorjum. 

Uznając w całej pełni znaczenie wy- 

chowawcze, jakie posiada poważne, u- 

mieiętne i we właściwym czasie za- 

znajomienie młodzieży z dziedziną za- 

wadnień seksualnych, Kuratorjum nie 

może uznać za szczęśliwy pomysł po- 

ruszanie tych zagadnień w odczytach 

publicznych wobec młodzieży obu płci 

i różnego wieku i ustosunkowuje się 
negatywnie do projektowanych odczy 

*ów o czem -podaje do wiadomości Dy 

ickcyj Szkół. 

—- Podziękowanie. Zakładom Przem 
wym A. Mozer i S-wie w Nowej - Wilejce 
składam gorące podziękowanie za hojny 
dar w postaci 5 stolików szpitalnych, ofia- 

  

   
    

rowanych Il Klinice Wewnętrznej USB. & 
Prof. dr. A. Įanuszkiewicz dyrektor kliniki. 

— Columbia. Na skutek prėšb wieki || 
:melomanėw ;, SLOWA do redakcji mie. 
sięcznika „Dźwięk* omisja konkursowa | | 
przedłużyła termin zgłoszeń odpowiedzi na | 
konkursowe zadanie muzyczne „Columbia“ 
do końca lutego i komunikuje, że rozloso- 
wanie nagród będzie miało miejsce 10 mar- 
ca rb. w siedzibie miesięcznika muzycznego 
„Dźwięk* w asystencji notarjusza, 

ZEBRANIA I ODCZYTY | 
— Z Instytutu N.B. Europy Wschodniej. | 

Dziś od g. 5 do 7 w lokalu Instvtutu znany | 
uczony niemiecki prof. Pessler wygłosi w ję- | 
zyku niemieckim dwa odczyty z zakresu et-- | 
nologji: „Muzeum krajowe, jako ośrodek | 
wiedzy i oświaty i „Geograficzne metody | 
w ludoznawstwie“. + e 

— Ze związku Emerytów. Doroczne Wał | 
ne Zebranie członków Oddziału Wileńskie- | 
go Powszechnego Związku Emerytów Pań- | 
stwowych odbedzie się w dniu 8-go rid 3 
rb. (niedziela) o godz. 11 rano w Wilnie 
przy ul. Zawalnej pod nr. 1. 

BALE ! ZABAWY. 
— Wileńskie Towarzystwo _ Wioślarskie 

w dniu 31 bm. tj. dzisiaj urzadza tradycyj- | 
ną sobótkę w lokalu klubu Stowarz: ; 
Techników Połskich. przy ul. Wileūskiej nr. | 
33. Uprasza się o najliczniejsze przybycie 
członków. Goście będa mile widziani. Poc7a- 
tek o godz. 22. : 

   

  

  

(dalszy ciąg kroniki na str. 4-82) 
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Tabu Ska R Ž KINO ‘ @ dnia 30 stycznia do dnia 4 lutego 1931 r. włącznie bęuzie wyswiellany film: 

= mA ; > p 6 
gazy "cią Świt Koja, Čao MIEJSKIE | „„ĄŻRQUI$S D'EQOM"* Rycerz Madame D'amour 
awa „artów аса treść, doskonałe Ro SALA MIEJSKA P tężny superfilm z życia dworów króla Ludwika XV i cara Piotra III. 
namie | malowniczą wystawę odniosła wieł Ostrobramska 3. W rolach głównych: Liane Haid, Agnes Esterhazy, Aifred Goraseh i Fritz Kortner 
ki sukces artystyczny i cieszy się niesłab- Kasa 29 us e rEZ4 | Semiso Od v 4- . Następu: proer:w: „Arka Noego* 
ącem powodzeniem. 

Akcja tego niepospolitego utworu  to- * Dźwiękowy 58 Ceny miejsc w obu kinach jednakowet Dźwiękowe 66 
czy się w Angiji, Włoszch i Ameryce. 0 t t s i d ś i h k 3 a Kino Teatr „HELIOS | y i u kinach jednakowe L_ as „CASINO 

Przepiękne piosenki włoskie, oraz arje ©- statnie wiadomości © nockey owyć Wileńska 38. DZIŚ ŚWIĘLO FILMOWE! Wielka 47. 
perowe wykona Z. Wyleżyńska. : i Triumf dźwiękowego Filmu Polskiego. Wielka Dźwiękowa Epoj A » ję| popea Morska 
5 Da zza śe mi pak lk AS mistrzostwach świata na tle genjalnego dzicła STEFANA ŻEROMSKIEGO 

scemicznych. Ś Kancelarja Cywilna P. Prezydenta Rzpłi- wyłącznie dla drużyn, które już w 
Režyserja K. Wyrwicz - Wichrowskiego. tej ustaliła w porozumieniu z organizatora- grupach). 

— Teatr miesjki w „Lutni*. Dziś ukaże 
się po raz 7-my tętniąca życiem, humorem 

i werwą a komedja Francka i Hirsz 
fałda „Interes z. Ameryką". - 

Sztuka ta, niegrana dotąd w Polsce, wy- 

wołała ogólne uznanie. Artyści, biorący u- 

dział w widowisku, tworzą świetnie zegra- 

ny zespół. 
2 Režyserja R. Wasilewskiego. 
— „Cz ек“. Nadwyraz efektowna 

< афа dla dzieci, i dorosłych, „Czupurek“ 

Benedykta Hertza ukaże się jutro o godz. 
3 m. 30 p. p. i w poniedziałek o godz. 12 
w peł. 

W wykonaniu tego utworu biorą udział 
najwybitniejsze siły zespołu pod reżyserią 

" H. Zelwerowiczówny. Kostjumy i dekoracje 
wediug projektów H. Schramówny. 

Ilustracja muzyczna E. Dziewulskiego. 

Prolog wiłeński do „Czupurka" wypowie 
dyr. Zelwerowicz. 

Na premierę przybywa autor, który ob- 

chodzi w roku bieżącym jubileusz „30-łetniej 
swej pracy literacko - dziennikarskiej. 

IE wienia popołudniowe. Jutro, 
w niedzielę w teatrach miejskich odbędą się 
przedstawienia popołudniowe po cenach zni 

żonych. 
W teatrze na Pohulance 0 godz. 3 m. 

20 p p. „Czupurek* B. Hertza, w teatrze 
„Lutni* o godz. 3 m. 30 p. p. „Egzotyczna 
kuzynka”. ak) 

W poniedziałek z powodu dnia świątecz- 

nego odbędą się przedstawienia poranne i 

popołudniowe. . 
W teatrze na Pohułance o godz. 12-tej 

w poł. „Czupurek* B. Hertza, o godz. > 

m. 30 „Dzielny wojak Szwejk”, zaś w teat 
trze „Lutnia” wyjątkowo o godz. 4 m. 30 
p. p „Rewja karnawałowa". 

— Hanka Ordonówna w Wilnie. Świetne 
Sukcesy znanej pieśniarki H. Ordonówny w 
kraju i zagranicą, są wynikiem istotnej wieł- 

kiej pracy i wielkiego tałentu. * 
Hanka Ordonówna potrafi porwać i o- 

czarować, W jej ustach piosenka gra wszy 

stkiemi kolorami tęczy, przenika do głębi 
serca i duszy. : 

Hanka Ordonówna wystąpi w naszem 
mieście w teatrze Lutnia w środę 4-go i 
czwartek 5-go lutego z najnowszym progra 

mem, we wspaniałych swych  kostjumach. 
Prócz znakomitej artystki udział biorą naj- 
lepsze siły artystyczne stolicy: Iga Korczyń 
Ska, A. Śnieżyński, L. Boruński i inni. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Kino miejskie — Marquis D"Eon. 
НеЦов — Wiatr od morza. 
Casino — Wiatr od morza. 
Hoiywood — Pat i Patachon jako 

strzelcy. 
Stylowy — Sprzedawczyni miłości 

; Wanda — Przekleństwo krwi. 
Światowid — Gra o kobietę. 

SPORTOWA 

| — Zawody sportowe dła uczczenia ro- 
cznicy powstania styczniowego. Dla uczcze 
ma roczuicy powstania styczniowego 1863 
roku, Wojskowy Klub Sportowy 6 pułku pie 
choty Legjonów urządził zawody w marszu 
w maskach ze strzelaniem, w których wzięło 
udział 14 zespołów 6-go pp.leg i dwa zespo 
ly z ll-ej Wileńskiej Drużyny Harcerskiej 
im. Tadeusza Kosciuszki, którą tą drużyną 
a opiekuje się 6-ty pułk piechoty Le 
jonów. й 
: P:erwsze miejsce zdożył zespół harcerzy 
dowodzony przez druha Pawłowicza Edwar 
da, drugie miejsce — zespół 7-ej kompanji 
6 pp.leg., dowodzony przez kapr. Bednar- 
ka Walentego, trzecie miejsce — zespół 3-ej 
komp. 6 pp. Leg. dowodzony przez kapr. 
Nikodona Jana. 

Zawodnicy otrzymali żetony, zaś druży- 
" ua karcerska i kompanje dypłomy. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Wypadki w ci = 29 do 
bm. zanotowano że YW tem J 
dzieży 3, opiłstwa 4, przekroczeń administra 

` — — Samobójstwo muzyka“ rest. 
“| „Bristol“. Leon Albam, lat 30 zamiz- 
'_  szkający przy uł. Kalwaryjskiej 24, mu 

zyk rest. „Bristol* przyjął w nocy kil- 
ka proszków weronalu z zamiarem po- 
zbawienia się życia. 

Rano właścicielka mieszkania u któ 
tej Albam był sublokatorem, zauważy- 
wszy list, wszczęła alarm i gdy dosta- 
no się do pokoju samobójcy, znalezio- 
no.go już w stanie bardzo ciężkim. 
Albama odwieziono do szpitala. 
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| męski na sumę 600 zł. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
z dniu 30. I. 1930 

WALUTY I DEWIZY: 

Dolary 8,91 — 8,93 — 889. Gdańsk 
17320 — 17363 — 172,17.  Hołandja 
35880 — 35970 — 357,30. Londyn 43,32 
1 ćwierć — 43,43 — 43,21 i pół — Nowy 
York 8,914 — 3,034 — 8,894, Nowy York 
kahel 8,923 — 3.943 — 8,903. Paryż 34,96 
i pór — 35,05 — 34,88 Praga 26,40 
— 26,46 — 26.34.. Szwajcarja 172,50 — 
Y72,03 -- 172,07. Wiedeń 127,38 — 125,60 
— 125,07. Berlin w obr. prywatnych 211,98. 

PAPIERY PROCENTOWE: 

  

. 3 prac. pożyczka budowlana 50,75 — 
" 50,50. Inwestvcyjna 97 — 96,50. Premjowa 
dolarowa 42,50 — 54. 5 proc. konwersyjna 

"'4$, € proc. dolarowa 68,50 — 68. 8 proc. 
ŁZBGK i BR obligacje BGK 94. Te same 7 
proc. 83,25. Obligacje budowlane BGK 43. 
4 prac. I.Z ziemskie 40,25. 4,5 proc. ziemskie 
52 8 proc ziemskie dołarowe 90. 4,5 proc. 
warszawskie 53,25. R proc. warszawskie 72 
— 71,50. 8 proc. ł.odzi 58. 3 proc. Piotrko- 
wa 62. 10 proc. Radomia 75,50. 10 proc Sie 
dlec 74,25. 6 proc. obligacje poż. konw. m. 
Warszawy 50,25 —- 49,90. 

AKCJE: ; 

B. Handlawy105. B. Polski 152. B. Za- 
| chodni 70. Cukier 30. Wegicl 33. Modrze- 

jów. eż — 8,25 — 8,50. Starachowice 11,25 
— 11, 

>. Jak przypuszczają powodem tar- 
'_ gnięcia się na życie były ciężkie wa- 
__ runki materjałne. 
| — Kradzież z ju. 29 bm. Ru- : 
|. demu Nisonowi (Gimnazjalna 6) skradzio- 

_ mo z przedpokoju 2 płaszcze damskie i 1 
; 

wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło 

*ni mistrzostw hockeyowych świata w Kryni 
cy (1-8 lutego( że p. Prezydent przyje- 
azie na zawody w dniu 6 bm. i będzie obec 
ny na jednym meczu finałowym oraz na 
międzynarodowym pokazie łyżwiarskim. W 
związku z przyjazdem Głowy Państwa na 
zawody , międzynarodowe pokazy łyżwiar 
skie zostały przełożone z 31 stycznia i 1 lu- 
tego na 6 i 7-go lutego. 

Program rozgrywek o mistrzostwo hoc- 
keyowe świata i Europy przewiduje mecze 
grupowe w dn. 1, 2, 3 i 4-go lutego, a spot- 
kania finałowe w dniach 6, 7 i 8-go. We 
czwartek 5 lutego projektowany jest odpo- 
czynek przed decydującemi spotkaniami w 
finale. Dnia tego crganizatorzy mistrzostw 
urządzają dla gości zagranicznych,  krajo- 
wych i prasy kulig, który zostanie sfilmowa 
av przez dzwiękowiec Foxa. W godzinach 
wieczorowych odbędzie się w sali teatralnej 
specjalne przedstawienić o charakterze pro- 
pagandowym z udziałem wybitnych sił arty 
stycznych z Warszawy. 

Poza turniejem oficjalnym o mistrzo- 
stwo świata i Europy, PZHL organizuje kon 
kurericję dodatkową o nagrody p. Ministra 
Spraw Zagranicznych Augusta Zaleskiego i 
m. Krynicy. Turniej ten przeznaczony będzie 

RI rundzie mistrzostw (w 
onkurencja ta będzie się odbywała równo- 

legle z finałami mistrzostw w dniach 6 — 
8 lutego. 

Podział drużyn na grupy (dwie, trzy?) 
oraz desygnowanie zespołów  zaoceanicz- 
nych bez gry do finału nastąpi na posiedze 
piu Kongresu LIHG w dniu 31 stycznia wie 
czorem. Najprawdopodobniejszem wyjściem 
wydaje się wysunięcie Kanady Walkoverem 
(iako dotychczasowego mistrza Świata) do 
finału i jednocześnie zakwalifikowanie USA 
do jednej z grup. 

„Polskie Radjo"* opracowało już szczegó 
łowy wykaz godzin transmisyj z mistrzostw 
hockeyowych świata, który poniżej zamie- 
szczamy. 

' Od dnia 31 stycznia do 8-go lutego co- 
dziernie o godz. 23.45 wygłaszane będą 15- 
stominutowe sprawozdania z rozgrywek w 
cztetech językach: polskim, niemieckim, fran 
cuskim i angielskim. 

Dnia 5 lutego o godz. 20 i dnia 7-go lu- 
tego o godz. 21.45 wygłoszone zostaną barw 
ne feljetonv z Krynicy. Transmisje meczów 
przeprowadzone zostaną w następujących 
terminach: dnia 6 lutego o godz. 14.30, dn. 
7 lutego o godz. 22.05 i dnia 8 lutego o go- 
dzinie 22.05. 

  

ZSĄDÓW 
№2 JAKO NARZĘDZIE ZEMSTY. 

Oto kartka z życia nizin społecznych. 
Tiem będzie ulica Tyzenhauzowska i 

dom nr. 12, areną zbrodni ulica Kolejowa o 
zmroku wiosennym. 

Dramatis perscnle: młody bo zaledwie I. 
18 S już wiele obiecujący nożo- 
wiec Aleksander Suszczyński, oraz kupiec 
2 uł. Tyzenhauzowskiej 12 Włodzimierz Pan 
telejew — ofiarą zaś swobodnych obycza- 
jów kobieta Kalinowska. 

Działo się to o zmroku dnia 8 maja 1930 
roku; na "rzechodzącą ul. Kolejową Kali- 
uowską napadło trzech wyrostków, z któ- 
rych jeden A. Suszczyński zadał jej głębo- 
kie cięcie nożem w twarz. 

Kalinowska padła na bruk, obficie bro- 
cząc krwia, uciekającego zaś opryszka do- 
gonili przechodnie, oddając w ręce policji. 

W czasie śledztwa, okazało się, że Kali- 
nowska i Suszczyński ssą dla siebie zupełnie 

  

Sędzia przewodniczący p. Miłaszewicz 

abcymi ludźmi nie widują ssię i przeto niezro 
zumiałym stał się postępek Suszczyńskiego. 

Wzięty w krzyżowy ogień pytań wyznał 
jednak, że do ohydnej napaści został wyna- 
jętym przez niejakiego W. Pantalejewa, 
ca z Tyzenhauzowskiej, który pałał do 
nowskiej zemstą za nieokazywanie 
swych wzgłędów. 

Honorarjum za pokrajanie K nożem nie 
było zbyt wygórowane — 5 zł. gotówką i 
dwie butelki wodki. 

Kali 
mu 

Przewód sądowy na rozprawie z dnia 30' 
1 br. wykazał cały szereg faktów, któ- 
re niejednokrotnie wzbudzały ohydę. 

Oto dowiadujemy się, że Suszczyński, nie 
tylko był mistrzem noża, uprawiał on z po- 
wodzeniem zwód kupłera i był sutenerem 
niektórych dam z okolic uł. Kolejowej. 

Zaprawdę. bogatą przeszłość jak na lat 
18-cie. 

Rozprawie przewodniczył s.s.o. Miłasze- 
wicz, oskarżał prok. janowicz. 

Sąd Okr. po krotkiej naradzie skazał obu 
oskarżonych na rok więzienia oraz pokrycie 
kosztów sądowych. 

Prokurator zglosił apełację od wyroku. 

ZE ŚWIATA 
ASEKURACJA NA WYPADEK STRYCZKA.. 

W jednym z londyńskich sądów  od- 
bywa się obecnie ciekawa sprawa. Oto wdo 
wa po niejakim Keynce żąda w imieniu swo 
jem i swoich dwojga dziec. wypłacenia 
przez jedno z najpoważniejszych w Anglji 
towarzystw asekuracyjnych premji w wyso- 
kości 20.000 fruntów (870.000 złotych) na 
tak wysoką bowiem sumę był zaasekuro- 
wany jej nieboszczyk mąż. х 

Adwokat towarzystwa asekuracyjnego 0- 
świadczył na rozprawie sądowej, że póstę- 
pcwanie Kevnace*a przy zawieraniu umowy 
asekuracyjnej było sprzeczne z dcbryemi о- 
byczajami (contra bonos mores). 

. Przed paru miesiącami Keynce zgłosił 
się do ajenta towarzystwa i oświadczył, że 
chciałby zaasekurować swoje życie na sumę 
20.000 funtów, Ajent wypisał odpowiednią 
polisę. Przed „podpisaniem jej Keynce — о- 
świadczył: 

‚ ‚ — Podpiszę! Ale przedtem chcę  wie- 
Gzief, czy premja będzie wypłacona w tym 
wypadku, jeżeli zostanę skazany na karę 
smierci i strącony? e 

„Ajent myśląc, że jest to żart odpowie- 
dział w tonie żartobliwym. Jednak orygi- 
nalny klient stwierdził. w sposób kategorycz 
ry. że nie podpisze polisv, jeżeli towarzyst- 
wo nie zagwarantuje wypłacenia spadkobier 
com premji i wtym wypadku jeżeli zostanie 
stracony. Po przeprowadzeniu pertraktacyj 

z zarządem towarzystwa, do polisy stosow- 
ne do życzenia klienta, wpisana została od- 
nośna klauzula. 

W pare tygodni potem w Londynie zo- 
stał zamordowany i obrabowany pewien le- 
karz. Zbrodni dokonał Keynce. Skazano go 
na karę Śmierci i powieszono. 

Kiedy na parę godzin przed e zekucj 
ktoś z personelu więzienia zapytał Keynec"a 
dlaczego nie skorzystał on z prawa złożenia 
prošoy o ułaskawienie, skazany odpowie- 

dział: - 
— Byloby to z mojej strony nonsensem. 

Miałem dwie szanse stworzenia dobrobytu 
moje; rodzinie i dzieciom: pieniądze bankie- 
*a, lub premja asekuracyjna. Perwsze się 
nie udało. Musi pozostać drugie. 

Syndykat towarzystwa  asekuracyjnego 
domagał się ażebv umowę z Keynce 'em u- 
znano za nieważną, gdyż w chwili jej za- 
wierania asekurujący się wiedział że popełni 
zbrodnię i zostanie skazany na karę śmierci. 

Natomiast adwokat wdowy twierdzi, że 
Keyrce mógł wiedzieć tylko o swym zamia 
rze popełnienia zbrodni, Możliwość przyła- 
pania i skazania mogła być tylko hipotetycz | 
na nigdy zaś pewna. Gdyby Keynce nie 
został przyłapany, musiałby on uiszczać 
*wpłaty asekuracyjne przez szereg lat. | 

Sprawa jest tak niezwykła, że sąd nie 
wydał wyroku, ale zapowiedział ogłosić go 
w drodze pisemnej, chcąc widocznie zasięg 
nąć opinji autorytetów prawniczych. 

„ZWIĄZEK MILCZĄCYCH* W ANGLJI. 

Anglicy, słynni z małomówności, uważają 
za wielki grzech wygłaszanie przemówień, 
a mówców za ludzi, którzy nie są zdołni do 
żadnego owocnego czynu i jedynie pustemi 
słowami usiłują ratować brak życiowej ener 
gii i siły. 

Wtych dniach powstało w Londynie no- 
we stowarzyszenie pod nazwą „Związku mil 
czących”, które w statucie swoim zazna- 
cza, że „obywatela, który wypowie więcej 
nrż pięć słów dziennie, nie uważa się Za 
Anglika. Członkami tego dziwacznego związ 
kat, moga być tylko tacy, któzy hołdują kul- 
towi milczenia. Nowostępujący składa uro- 
czyste słowo honoru, że nie otworzy więcej 
ust swoich, jak: tylko pięć razy dziennie. Ž 
końcem roku, otrzymują najbardziej m.lczą 
cv pochwały i dypłomy uznania. 

„ŚMIERĆ PSOM*, CZYLI NOWE STRA- 
PIENIE AMERYKI. 

Pod tem hasiem rozpoczęła Ameryka 
walkę z czworonożnemi zwierzętami, któ- 
rych niebywała ilość zagraża przedewszyst 
kiem Stanom Zjednoczonym. Jeśli się zwa- 
ży, że np. Chicago posiada w swych grani- 
cach ni mniej ni więcej tylko.. 73 tysiące 
psów, a Nowy jork przeszło 113,000, nie 
zdwiwi nikogo, że walka prowadzona jest 
intensywnie na wszystkich frontach Ame- p 
ryki północnej. Specjalne kadry oprawców 
pracują od świtu do późnej nocy nad dzie- 
łem zniszczenia psiego rodu. Codziennie pa- 
da ofiarą kilkadziesiąt tych stworzeń, które 
po zabiciu spała się, by uzyskać w ten 
i sztuczny, tak w Ameryce pożądany na- 
wóz. 

Nic dziwnego, że właściciele piesków, a 
w szczegolności w stanie -panieństwa pozo- 
staiące „miss. misski i misseczki* pilnują 
dniem i nocą swych pupiłków i truchleją na 
e szalejących po ulicach miasta opraw- 

ców. 

Kącik Grafologiczny 
  

Czytelnicy interesujący ssię grafologją, 
zechcą łaskawie nadesłać próbkę pisma swe- 
go bądź zainteresowanej: osoby, poczem 
otrzymają wyczerpującą analizę charakteru, 
umysłowości danej osoby i t.d. Na odpo- 

"wiedź należy załączyć znaczek pocztowy na 
1 złoty. 1 

Kasztelanka.. Miła. kasztelanko w błękit- 
nym kontusiku, obszytym gronostajem 
myli się pani, listu mnie nie doręczono, nie- 
mniej jednak spieszę z odpowiedzią. —- 

Duża pewność siebie i równie dużo sta 
nowczości. Przywiązuję pani wielką  wa- 
gę do zalet i cech duchowych. 

Przebyte choroby w wieku dziecięcym. 
Umysł analityczny, niekiedy cierpkość w 
wymyśleniu i ujmowaniu rzeczy. Dypłoma- 
cja. Umiejętność panowania nad uczuciami. 
Niekiedy krańcowość... 

„Esamber", List z załącznikami otrzyma 
łem, ekspertyze przeszię pod wskazany a- 
dres. 

Au - Kor. Oj niedowiarku, niedowiafku! 
O ile się tak kategorycznie w nic i nikogo 
nie wierzy, pocóż było się zwracać do gra- 
fologa w miłym liściku.  Żąda Pani ode 
mnie rzeczy niesłychanych i jak grafologja 
— grafologją nigdy za jej pomocą nie roz- 
wiązywano podobnych zagadnień. 

„Do jakiej klasy społeczeństwa należę? 
gdybym byi złośliwy,  odpowiedział- 

bym Śmiało i zgóry „do opozycjonistów” 
(tych jest u nas najwięcej) ponieważ nie 
leży w mej naturze złosłiwość, po dokład- 
nem zbadaniu pisma głoszę wszem wobec 
do chronicznych malkontenteów. Jest Pani 
zawsze z czegoś niezadowoloną, zmienną w 
swemi usposobieniu i niekiedy krańcowa w 
sądach. S 

Inteb igencja — tak — bezsprzeczyie du- 
ża, ałe wiadomości i wiedza nieuporządko- 

ane w kapryśnej główce. Przy tem serce 
obre, łatwo wybaczające. Nie jest Pani ma- 

МЕНЕ о» МОЛ 
W rol gł. asy polskiego ekranu i sceny: 

Marja MALICKA, Adam BRODZISZ, Kaz. JUNOSZĄ - STĘPOWSKI, Eugeniusz 80DO i inni 
Dramat miłości, grozy i bohaterstwa 

Zdjęć dokonano na Pomorzu i Bałtyku, w zainkach histor. na Helu, 

Największy sukces doby obecnej! 

Na 1-szy seans ceny zniżone. Początek o godz. 

w porcie Gdyńskim, 

2-je4, 6, 8 i 10.15. 

na pełnem 

Ze względu na wysoką wartość artystyczną Dła młodzieży dozwolone. ‹ 

morzu i na łodzi podwodnej. 

Honorowe bilety nieważne, 
  

  

„Coś dla wszystkich* Najwięksi 
ulubieńcy starych i młodych 

» STRZELCE 
Dźwiękowe kino Pat 

„AOLLYWOOD: 

Mickiewicza 22 

śpiewne. 

i Patachon rozśmieszą nawet głazy swoją ostatnią prze” 
bajeczną, najnowszą i najdowcipniejszą kreacją 

dowcipna parodja Wiihelma Tella. 
Ceny miejsc na 1-szy se-ns od 68 gr. 

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

Nad program: 2 dedstki džwigkowo- 

  

  

KINO-TEATR 

„PAN“ 
WIELKA 42 

Kino „PAN“ 

  
Dziśl Po raz pierwszy w Wilnie! Wie.ki przebój najnowszej produkcji 1931 r. 

GRZESZKICA 52 GRZECHU puj o i 
RALSTON i JAMES HALL. Wielki ten erot 'czny dramat współczesny jest najnowszym triumiem w kinemate. radji. 

Z taj-mnic domu poprawy uła niemoralnych dziewcząt. Tr-gedja niedoświadczonej wieśniaczki. 
Nad progr-m: Arcywesoła kome 'ja w 2 akt. 

Anonst PODWÓJNE ŻYCIE APASZA w se dn. 
  

   Н G. A r n d t Wielka 6 
rozpoczęła z dniem 31. I. r. b. 

sonoczy BJĄŁY TYDZIEŃ 
Płótna, kapy, ręczniki i bielizna pościelowa 

Wielki wybór. Ceny fabryczne. 

    
      

  

  

LICYTACJA 
Wileński Lombard „KRESOWJA" 

Wilno, Hetmańska 1, (róg Wielkiej 53) tel. 722 

podaje do ogólnej wiadomości, że 9 i IO lutego r. b. o godz. 
4-cj pp odbędzie się w lokalu lombardu 

licytacja niewykupionych . nieprolongowanych zastawów 
od Nr. I do Nr. 89542 

W dniu licytacji prolongat N-rów licytacyjnych 
łombard nie kędzie przyjmował. 

| w CJ 

Pianina i Fortepiany 
o światowej stawie Pleyel, Bechsicin etc., 
takoż Arnold Fibigier. Kerntopf « Syn, 
uznane rzeczywiście za naliepsze 
w kraju przez najwybitniejszych tachow= 
ców na Pow. Wystawie Kraj. w Pozna- 
uu w 1929 ,. i w Wilnie wr. 1930 
(Grand Prix i Wielkie Medale Złote). 

K. DĄBROWSKA | Nene 7 al, Niemiecka 3, ra. 6. 
BOA S S VNAIKCIR CFNY FARRYCZNF 

|coketej 
EEE 

GABINET Pokój 
Racjona!tnej Kosme- dla samotnej. Królew- 

tyki Łeczniczej. ska 9, m. 4. Dowie- 
Wiłuo, Mica cwicze 3) dzieć się od 2 do S-ej 

m 4, 

Urodę „5: Mieszkanie 
je, doskonali, odėwie- 5 pokojowe Z wszys!- 

Uwaga! 
  

        

LEKARZE 

Dr. 

Łukiewicz 
choroby skórne i we- 
neryczne ul. Mickie- 
wicza 9 wejście z ul. 
aniadeckich 1. Przyjm. 

  

12 15—1. ф4 usuwa jej skazy kiemi wyg dami do od 
sm 1 braki. Masażstąpienia.  Zakretosa 

Dr. medycyny warty i ciała (panie; 7—4 oglądać g. 2 —5 

  

Sz m:zne opalenie ce A. Cymbler : 
Choroby AUE p: Da a Mieszka nie 
skórne i narządu mO- sdobycze kosmetyki га do wynajęcia 4 poko- 
c'owego. Mickiewicza cjonainej. jowe & wvgodami. 
12, róg Tatarskiej przyj- 1 31. md 219 8 Cedziennie M Kalwaryjska 

  

mi S 

rzy: kilkupokojowy,  naj- 
-ęczne, wibracyjne i pla-chęt iej osobny dom 

. Skanalizowany nadają- 

dabine A cy się na zakład prze- 

  

et $ 
AKUSZERKA _ Kosmetyki mysłowy poszukujemy 

ŚMIAŁOWSKA Leczniczej Ćedió:: Spółdz. Pol. Mi- 
ckiewicza 18 — 1. 

эга Gabinet Kosme /, Hryniewiczowej. 
tyczny, asnwa zmarszcz «;, WIELKA JM 18 m. 

Ki BE TAS Pory. w g.10-114-- 2 pokoje 
„+danie włosów, Mic- W. Z. P. 3628. pojedyńcze do wyna- 
*-ewicza 46. jęcia. Boufałowa 19—1, 

    

  

  

cą" — feljeton z W: 
Targ. 

3015 — 20.30: 
RADJO WILEKSKIE 

SOBOTA; DNIA 31 STYCZNIA 1930 r * "3549 32 
11,58: Czas.. 

SZA 

.00: „O piątym 
1205 — 12.50: Koncert popularny (pły fełjeton z Warszawy 

ty) 1) „Kol Nidrei* 2) Tikanto szabbos* ski 
3) Schir haszirim“ Handel — Fragm. # . 22,15: Koncert 
orat. „Messiasz" 5) Saint - Saens — Prząd wy * 05.5 
ka Omfalii. — Poemat. 6) Bazzini — Taniec 

Warszawy. szkieletów. (skrz. — J. Heįfec.) 7) Mussorg 
ski — Arja Wartaama z op. „Borys Godu- 
now“ (F. Szalapin) 8) Kreisler — Kaprys 
wiedeński (autor) 9) Scarlatti — Sonata 
a-dur (fort. — M. Lewicki) 10) Liszt 
Polonez d-dur. 

NIEDZIELA, DN. 

11.58 — Czas. 

- 24,00: Kom. i muzyka tan. 

  

NATYCHMIAST 
do wynajęcia mie- 
szkaniaa w w elkim 
wą borze pos:ada 
Dom H. K. „Za- 
chęta“. Mickiewi- 

cza 1, tel. 9 05.       

  

w pobliżu 
dwarca ko- 

lej. w cenie około 4 
tys dolarów do sprze- 

Domy 

dania, szczegóły w 
skłepie Gołębiowskich 
ul. Trocka 8. 

Fortepian 
fir. Bekkera gabine- 
towy w b. dobrym sta- 
nie do sprzedania. Po- 
Średnictwo wykluczone 
Piłsudskiego 34 — 5. 

  

Ogłądać codzień о 
godz. 9 — 13. 

Zarybek 

KARPIA 
pochodzący od torla- 
ków pier »szorzędnych 
gatunków, wyhodowa- 
ny w nowo ałożony.h 
stawach, wolnych od 
wszelkich _ zara/ków, 
jest do sprzedania w 
naj Czerwiaki poczta 
Chocieńczyce Ignacy 
Borowski. 

Szkło 

Fajans 

Porcelana 

Serwisy 

Najtaniej 

T Odyniec 

i S-ka 
WILNO, 

ul. Wielka 

"Nr. 19. 

  

      
arszawy — wygł. | 

„Finansowe podstawy 
powstania listopadowego" — odcz. z Warsz. 

20,30 — 22,00: Muzyka lekka z War- 

grzechu głównym* — 
wygł. St. Czesnow- 

chopinowski z Warsza- 

ы 

1 LUTEGO 1931 r. 

10.15 — Tr. nabożeństwa z Poznania. 

13,10.: Kom. meteor. ; 
13,25 — 13.30: Progr. dzienny. 
15.35 —— 16.30: „Co nas'boli* — przecha 

dzki Mika po mieście. 
15.50 -- 16.10: Skrzynka techniczna 

Warszawy. 
16.15 — 16.45:Koncert życzeń (płyty) 

16.45 — 17,15: Koncert z Warsz. 
17,15 — 17,40* „Jak się widzi, mając 50 

tysięcy oczu” — odczyt z Warsz. wygł. 
prof A. Sumiński. a 

17,45 — 18.45: Aud. z Krakowa i kon- 
cert z Warsz. dla dzieci. 

18.45 — 19,00.: Kom. Wil. Tow. Org. i 
Kół. Roln. s 

19.00 — 
stępny. оЕ 

z 

1915: Program na tydzień na- 

19.40.: Rozmaitości. 
19.40 -— 19.55: Pras. dziennik radj. z 

Warszawy 
20.00 

uż! 

=—- 20.15: „jak zostałem dowód- 

  

łostkowa.. Dużo realizmu — i materjalizmu. 
Zmysł oszczędnościowy duży. Wrodzone za 
miłowanie piękna i estetyki. 

1215 — 13.20 Tr. poranku z Filharm. 
Warszawskiej (Berlicz, Delibe, Thomas i 
inni). 

13.20 — 14.00 Tr. « meczu bokserskiego 
z Warszawy (Polska — Brno). 

14.00 — 14.20 „Wychów jagniąt" — od 
czyt wygl. inž. Alfred Terlecki. 

14.20 — 15.40 Odczyty rolnicze i muzyka 
z Warszawy. 

715.40 — 16.10 Audycja dla dzieci z War- 
szawy. 

16.40 — 16.55 _ „Ptaki miejskie — od- 
czyt z Katowic, wygł. dr. K. Simm. 

17.15 — 17.30 „Wiadomości przyjemne 
i pożyteczne" z Warszawy. 

17.30 — 17.40 Rezerwa. 

17.40.— 19.00 Koncert popułarny z War. 
„1900 — 19.20 „Kukułka wileńska* — 

mówiony dwutygodnik humorystyczny. 
| 19.20 — 10.25 Progr. na poniedziałek 
1 rozm. 

19.25 — 19.40 „Panienka z nieba" -— 
felj. z Warszawy, wygłosi C. Jellenta: 

19.40 — 20.00 Pogadanka aktualna z o- 
kazji tygodnia WF i PW. 

20.00 — 20.30 Tr. z Krakowa (Leon 
Wyrwicz). 

  

        

- Drukarnia Wydawnictwa „Słowo* Zamkow 

Najnowsze przeboje z filmów 

dźwiękowych, rewji i muzyki 

tanecziiej na płytach 

Columbia 
BEE SCE 

Żądać wszędzie. 

  

OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wiłaie, re 

wiru 8-go z siedzibą w Wilnie, PRZEŁ ja 
kóba Jasinskiego nr. 1 m. 3, zgodnie z art. 
103% UPC podaje do wiadomošci publicz- 
nej, że w dniu 5 lntego 1931 roku, o godz. 
10 rano, w Wilnie przy ul. Zakretowej nr. 
3, odbędzie się sprzedaż z licytacji, należą 
cego do Juljusza Korek - Boreckiego mająt- 
ku ruchońiego, składającego się z wiertarki | 

dłuciarki i dynamo - maszyny, Oszacewasie- 
10 na sumę 1016 zł.    
  

M” do ulokowania 1040, 20 ', 4000 
i 5000 dol. na pierwszorzędne hi- 

poteki miejskie. 
Zgł. Ajencja „POLKRES* Wiino, 

ul Królewska 3, tel. 17-80.   
      

  

  

GOTÓWKĘ : 
lokujemy bezpłatnie Stelmach 
na oprocentowanie Stolarz 
u osób solidnych z | > ukończonym termi- 

zwrotu gwarancją — 2 nem i dobremi šwiz- 
«w terminie d'twami _pcszukuje 

Dom H.-K. „Za* | posady do majątku. 
cheta“ Mickiewi- Poczta i majątęk Gie- 

cza 1, tel. 9-85. ranony. Mickiewicz.   
  

  

Do sprzedania 
tanio różne materjały z G U B Y 
welniane i kamgarno- " 
we damskie i męskie, Zgubiony 
futra i skórki futrzane, jądeks U. S. B. Nr. 
swetry, trykotaże dy-42:4 na imię Czerioka 
A perska e: Lejby urieważnia sie. | 

rolux) BODO aa 
trwałe, uh angielski 4gubioną 
patefony, maszyny do legitymację za Nr. 4 
szycia i  stoperskie wydaną na imię Zyg- 
szewskie, masa różnych munta Greulicha, ucz- 
pozostałych z licytacji nia I-A kursu Szkoły 
tantów. LOMBARD Handlowej im. Staszy- | 

Biskupia 12. ca, unieważnia się 
ш
.
 

20.30 — 21.15 Recital z Warsz. St. Fren | 
kla (skrzypce). : 

21.15 — Kwadrans literacki z Warszawy 
+ 21.30 — 22.00 Koncert popularny z War. 

2200 — 22.15 „Wizje łańcucki” — feli. | 
z Warszawy wygł. H. Huszcza - Winnicka. 

22.15 — Koncert solistki z „Warszawy 
22.50 — 23.45 Kom. i muzyka ta. z War. 
23.45 — 24.00 Komunikat z międz. za- 

wodów hockey“owych z Krynicy. 

PONIEDZIAŁEK DN. 2 LUTEGO 

10.15 — Tr. nabożeństwa z Poznania. 
11.58 — Czas. 1 
12.15 — Poranek z Filharmonji Warsz. 

(utwory Chopina i Noskowskiego). 
14.00 — 15.45 Odczyty rolnicze i mi- 

zyka z Warszawy. 3 
- 1540 — 16.10 Audycja dla dzieci z W. 

16.40 — 16.55 „Zwiedzajcie pobojowiska | 
z r 1831“ — pogad. z Warsz. wygł. A. 
Englert Ž 

17.15 — 17.30 „Wiadomości przyjemne i 
pożyteczne” z Warszawy: 

17.40 — 19.00 Muzyka lekka z Warsz. 
19.00 — 19.20 „Sprawa kultury teatral- 

nej w Wilnie“ — pogad. wygl. Tadeusz 
Byrski. 

    4 

19.20 „— 19.40 Pogadanka aktuaina z 0- 
kazji tygodnia WF I PW. ) 

19.40 — 19.55 Wileński kom. sportowy: 
19.55 — 20.00 Progr. na wtorek Е 
29.00 — 20.30 Odczyt muzyczny 76 

Lwowa , 
20.30 — 22.20 Operetka z Warsz. („We 

soła wdówka" — Lehara). 
22.20 — 22.25 „Dusza starszych w © -     czach dziecka" — felj. z Warsz. wygł. H- 

Porebska., ч 
2250 — 23.45 Komunikaty tan. z WarsZ | 
2345 — 24,00 Komunikaty z międzyna _ 

zawodów hockeyowych w Krynicy. 

POPIERAJCIE L.0.P.P. 
& 24 
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