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„Przyczynek do problenaiu - kancdsko-niemieckiega 
„Deutsche Vołkswirt* z 25 grudnia 

zawiera artykuł wybitnego polityka 
francuskiego, ukrywającego się pod 

pseudonimem „Gallus“ „zum Problem 

Deutschland Frankreich“. Autor za- 

znacza, że upowszechniło się twierdze 
nie, że w końcu 1930 r. nastąpiło po- 

gorszenie stosunków niemiecko - fran 
cuskich; nie pizeczy, że zostały roz- 
wiane pewne sentymentalne iluzje co 

| do usunięcia ważnych nieporozumień, 

lecz polityka jest jednocześnie wiedzą 

(_ : sztuką która wymaga dokładnego 
| przedstawienia prawdy, jako punktu 

wyjścia dła akcji. 
Zbyt lekkomyślne sentymentalne 

traktowanie kwestji o zbliżeniu i bra- 
terstwie jest szkodliwe. Przeszło za- 
ledwie 10 lat od zakończenia wojny, 
która była kryzysem tysiącletnich dzie- 
jów. Tu trzeba ścisłego, beznamiętne- 
go gospodarczego i politycznego my- 
slenia, jake jedynej możliwej metody. 

W teraźniejszem położeniu świata 
można i należy stosunek niemiecko - 
trancuski rozpatrywać mie jako Ścisłe 

/_ t6te 4 tete, lecz w ramach losów 
swiata. 

Rok 1930 wysunął dia obu narodów 

E niespodziewane akty. Przed Francu- 

PE
RE
ZĘ
E"
TA
ZE
CZ
R 

zami stanęło oblicze „innych Niemiec*, 
Niemcom wydało się, że francuska po- 

—° Ка uległa Zmianie. 
j Echo Zwiesienia okupacji Nadreuji 

wywołało we Francji pewne rozdraž- 
aienie. W Slęawie wypełnienia trakta- 
tu Wersalskityo wykształconego Fran- 
cuza prześlaiuje nieświadomie i stale 

ь онр і щіі'і'%›Ъ]‹о]ет Frankiurtskim w 

  

   
    

/jemcy zwyciężonej i opu- 

4 4 Francji dyktował.y swoje wa 
ki i wydaje się mu, że w Wersalu 

-ymiędzynarodowy. sąd który 
wydał wyrok na Niemcy. Nawet wśród 
lewicy francuskiej występuje niezado- 

> wolenie i zdziwienie , że po przedtermi 
|. rowem zwolnieniu zachodnich  krań- 

° ców Niemiec od okupacji, występują 
| ich nowe żądania. Następnie wybory, 

dające miliony głosów  hitlerowcom 
wywołały rozczarowanie i strach. Echo 
tego rozczarowania daje się słyszeć w 
mowach przedstawicieli lewicy, Pain- 
leve, Herriot, Paul Boncour i inni. Rok 
jeszcze temu cały parlament francuski 
z wyjątkiem małych grup oświadczył 
się za polityką porozumienia z Niem- 
cami. 

Autor przypomina, że francuski 
Boulangisme przed 40 laty, przed 20- 
lu nacjonalizm francuski były francu- 
skim bitleryzmem. Były jednak epizo- 
dami politycznego życia Francji, jak e- 
pizodem będzie kierunek Hitlera w 

_ Niemczech. 
Następnie autor rozpatruje wszyst- 

kie kwestje wysuwane przez Niemców 
. będące przedmiotem sporu między 

"Francją i Niemcami. jest tam przede- 
._ wszystkiem „anschluss' który zdaniem 
/ antora dałby Niemcom kierownictwo 
° — środkowej Europy i otworzyłby im 

drogę na Bałkany, czyli zrealizowałby 
to, przeciwko czemu walczono podczas 
wojny światowej. 

Jeszcze bardziej autor występuje 
przeciwko rewizji planu Younga, gdyż 
io byłoby krzywdą finansową dla 
Francji. Tu przypomina, że Francja 
bez wszelkiego protestu zapłaciła kon 
trybucję w ciągu dwóch lat. Zapomina 
jąc jednak, że dzisiejsze odszkodowa- 
nie nawet podług planu Younga prze- 
wyższa wielokrotnie kontrybucje 1871 
r. i wpływa nąjiatalniej na stosunki 

, gospodarcze Europy zwłaszcza Środko 
wej. Konjunktura gospodarcza Polski, 

Austrji, Czechosłowacji i Węgier po- 
zostaje w zależności od konjunktury 
gospodarczej w Niemczech i depresja 
gospodarcza Niemiec, spotęgowana ol- 
brzymiemi opłatami reperacyjnemi cią 
ży na stosunkach gospodarczych wszy 
stkich tych państw. 

Autor w końcu mówi o sprawie tak 
zwanego „Korytarza”. Sprawa przed- 
stawia się w następujący sposób: „u- 
przednio narodowy ucisk polskiej więk 
szości, obecnie przerwany związek i 
utrudnienie niemieckiej komunikacji, a 
więc wielkości i pierwiastki niewspół- 
mierne. Trudności komunikacyjne łat- 
wo przezwyciężyć przez internacjona- 
lizację, któraby nienaruszała polskie- 
go prawa ZWierzchniczego na tem te- 
rytorjum. Główne linje komunikacyjne 
winny pozostać pod stałą i skuteczną 
kontrolą Ligi Narodów. Jest to całkiem. 
«o innego niż oddanie setki tysięcy pol 
skiej ludności pod panowanie Niemiec, 
jakby inwentarz kolei i traktów”, 

Dodamy od siebie. że Polska bę- 
dzie mogła w pewnych warunkach u- 
miknąć powyższego rozwiązania, cho- 

    

ciaż najmniej dotkliwego od wysuwa- 
nej w prasie zagranicznej, gdy unik- 
nie wszelkich skarg jakie pochodzą 
że sprawy wiz i rewizji celnej przy 
orzejeździe przez Korytarz. Polska win 
na uczynić Korytarz  nieodczuwalny. 
"Wiemy jednak, że skargi na Korytarz 
są formą dążeń restytucyjnych Niemiec 
i obecnie wysuwanie się innych form 
jest dla nas w gruncie rzeczy obja- 
wem pożądanym. Wracając do artyku- 
łu Gallusa przytaczamy charaktery- 
styczny ustęp odnośny do porozumie- 
nia: 

„Nigdy przed wojną nie grali artyś 
ci muzyczni we Francji w takiej liczbie 
* z takiem uznaniem. Nigdy jeszcze nie 
było takiego ubiegania się wykształco 
uej młodzieży o nieliczne, niestety, je- 
szcze i skąpe stypendja do Niemiec 
Po głębokiem odpływie w latach wo- 
jennych i powojenych podnosi się zno 
wu w gimnazjach i uniwersytetach licz 
ba studiujących niemczyznę. Organiza- 
cia nauki. o Niemczech rozwija się sy- 
stematycznie i obficie. Wszystko to 
dowodzi, że dane do tego porozumie- 
ша potrzebne, w znacznej mie 
są już urzeczywistnione. Niepotrzeba 
tu się rozwodzić © nastroju ster gospo 
darczych. Wspominamy tylko, że 
skłonność do współpracy z Niemcami 
przyjęła już w wielu wypadkach for- 
iny praktyczne. Nasi politycy przeja- 
wiają olbrzymi pęd do rozwoju sto- 
sunków z Niemcami i występują z ini- 
cjatywą parlamentarną o zwiększenie 

  

     

    

kredytów dla rozbudowy stosunków z £ 
Niemcami. : 

Artykuł Gallusa umieściła redakcja 
„Der Deutsche Volkswirt* zaopatrzy- 
wszy swym przypiskiem w którym pole ©. 
mizuje w zasadniczych spornych kwe- 
stjach wykazując ołbrzymie różnice, 
jakie zachodzą -w tych sprawach w o- 
pinji obu narodów. W końcu dodaje 
„nie jest to bynajmniej beznadziejne. 
Albowiem młodzież o której mówi Gal- 
lus, że się tłoczy o stypendja do Nie- 
miec jasno swym umysłem galickim 
uczy się nauki o Niemczech. Ludzi 
tych nie będą się tyczyły miażdżące 
słowa Gallusa, że wyobrazić sobie nie 
może, by kiedykolwiek udało się Niem 
com przekonać Fra ncję i Małą Enten- 
tę o uprawnieniu swego żądania co cio 
samostanowienia Austrji, żądania, o 
którym znowu Niemcy nie moga wyo- 
brazić sobie, że go samo przez się nie 
potwierdza każdy wolny duch i czy- 
ste serce. Odważni ci młodzi ludzie nie 
będą mogli pomyśleć sobie, dlaczego 
z powodu przestarzałego starego trak- 
tatu upierać się trzeba przy tem, by 
zachować chybione i bezsensowne 
rozwiązanie danego problematu  za- 
miast spróbować nowego sformułowa- 
nia, jak tego wcześniej czy później 
aieuniknienie wymagać będzie sprawa 
Korytarza. ; 

Młoda ta generacja zrozumie może 
zupełnie proste ludzkie uzasadnienie 
dłaczego jednostronne rozbrojenie Nie- 
miec, wywołujące zbyteczną kompensa 
tę przez militarne wykształcenie mło- 
dzieży jest sprawą daleko niebezpiecz- 
niejszą, niż równouprawnienie i spokoj 
ue przyjęcie Niemiec do zbrojnego kon 
cernu mocarstw. Można spodziewać 
sie, że ci rozsądni młodzi ludzie zrozu- 
mieją, dlaczego Niemcy tak długo mó- 
wią o niemożności płacenia rat Younga 
tak długo, aż im Świat we własnym 
interesie uwierzy. Wł. St. 

Dakai] 

POSIEDZENIE KOMISJI PRAWNI- 
CZEJ SENATU. 

WARSZAWA. PAT. — W dniu 3 
b. m. odbyło się posiedzenie komisji 
prawniczej Senatu pod przewodni- 
ctwem wicemarszałka Senatu p. Bo- 
guckiego. 

Na porządku dziennym znajdowa- 
ła się sprawa ukonstytuowania komi- 
sji, Oraz przydziału referatów. Posie- 
dzenie zagaił marszałek Raczkiewicz, 
proponując wybór prezydjum komisji, 
oraz wyłonienie specjalnego komitetu 
w myśl $ 57 regulaminu obrad Senatu, 
złożonego z trzech senatorów, a powo- 
ianego do wydawania opinji co do 
poprawności techniki ustawodawczej i 
języka wszelkich rozważanych w Se- 
nacie ustaw. 

Na przewodniczącego komisji praw 
riczej wybrano sen. Perzyńskiego, na 
wiceprzewodniczącego —  wicemar- 
szałka Boguckiego, na sekretarza 
sen. Antoniego Staniewicza. Referat 
wniosku Klubu Narodowego, dotycza- 
cego kwestji uwięzienia byłych po- 
słów i postępowania, wobec * nich w 
twierdzy brzeskiej. przydzielono + 
Poczętowskienu. 1 (1 d 09 
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PARYŻ. PAT. W DNIU 3 STYCZ- 

e NIA © GODZINIE 8 MIN. 23 RANO 

ZMARŁ MARSZAŁEK JOFFRE. 

KONDOLENCJA POLSKI 
WARSZAW. 
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e pozostanie na ża 
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A. PAT. — Z powdu zgonu 
Pan Prezydent Rzeczy- 

i ssłał na ręce prezy- 
j  Doumergue a 

Doumer- 

  

jednego ze swych 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZI -— ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
BIENIAKONIE --- Bufet Kołejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot*. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia 
DUKSZTY — Bufet KGiejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — 
IWIENIEC — Sklep Tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — Skiep „jedność: 
LIDA — ul. Suwalska 13 — Ss. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

NEATLOWEORAOA": | 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem 1» gr. Komunikaty 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecz: 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. dreżej. 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwiń: 
NOWOGRODEK — Kiosk St. Michaiskiego. 

  

N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
K. Malinowskiego. 

PIŃSKA 

K. Smarzyński. 

  

OSZMIANA — Księgatnia Społdz. Naucz. 
—- Księgarnia Poiska — St. Bednarski, ; 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Ntacierzy Szkoinej. 
" SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, uł. Mickiewicza 14 

STOŁPCE — Ksiegamni 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 8 — N. Tarasiejski 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. jots-: 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Riuch”. 
WOŁKOWYSK — Kaigysrais T-wa „Ruch“. 

ia T-wa „Ruch“. 

orai 

oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 
nistracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 

<h 

do miejsca. Terminy druku mogą być przez” Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 

Zgon marsz. Joffre' a 
związane z wielkim, bohaterskim wysiłkiem 
narodu Francuskiego (—) Ignacy Mościcki. 

Minister spraw zagranicznych August 
Zaleski przesłał na ręce ministra spraw za- 
granicznych Brianda depeszę następującą: 

Jego Ekscelencja Pan Aristide Briand, 
Minister Spraw Zagranicznych. Paryż. 
Proszę Waszą Ekscelencję o przyjęcie mo- 
ich najgłębszych kondolencyj z powodu bo- 
lesnej straty, jakiej doznaje Francja z powo- 
du śmierci jednego z najznakomitszych 
swych synów marszałka Joffre'a, którego 
chwała i zasługi należycie oceniane w Pol- 
ste, pozostaną wyryte w pamięci obu sprzy- 
mierzonych narodów (—) Zaleski. 

W związku ze zgonem Šš. p. marszałka 
Francji Jofire"a, wiele osób zgłasza się do 
ambasady francuskiej w Warszawie, celem 
złożenia podpisów w specjalnie w tym ce- 
lu wyłożonej księdze kondolencyjnej. 

PRZYGOTOWANIA DO POGRZEBU. 

PARYŻ. PAT. — Na wiadomość o śmier 
€i marszałka Jofire'a na wszystkich gma- 
chach urzędowych, na wieży ratuszowej i 
na gmachach zarządów 20 okręgów Paryża 
Cpuszczono chorągwie do połowy masztu. 
P'zez cały ranek przed kliniką, w której 
zmarł marszałek jolire, gromadziły się ol- 
brzymie tłumy. Rada gabinetowa postano- 
wiła że pogrzeb narodowy marszałka Joi- 
fre'a odbedzie sie we środę z tym samym 
teremoniałem, co i pogrzeb marszałka Fo- 
cha. Zwłoki marszałka Įofire'a wystawione 
będą na widok publiczny w poniedziałek i 
wtorek w kaplicy szkoły wojskowej. Zgod- 
mie z życzeniem zmarłego, zwłoki spoczną 
w Louvecienne. Prowizorycznie marszaiek 
jofire zostanie pochowany w Pałacu Inwa- 
lidów. / 

GEN. ORLICZ-DRESZER REPREZEN- 
TUJE POLSKĘ. 

WARSZAWA. 3-I (tel. wł. „Słowa”). 
Na pogrzebie marszalka  Jofirea 'a, repre- 

zentować będzie Armię Polska gen. Dywi- 

zji Gustaw Orlicz-Dreszer, który w tym ce- 

lu wyjechał dziś wieczorem do Paryża. 

DEPESZA KRÓLA JERZEGO. 

ŁONDYN. PAT. Król jerzy przesłał na 
ręce prezydenta Doumergue 'a depeszę, w 
utórej oświadcza, że wraz z całym narodem 
angielskim podziela żałobę narodu francu- 

     

    

  

sze skiego z powadu śmierci marszałka Joftre 'a. 

Śledztwo w sprawie zamachu na Marszałka 
Piłsudskiego zostało ukończone 

WARSZAWA, 3-1 (tel. wł. „Słowa*). Śledztwo w sprawie zamachu 
na Marszałka Piłsudskiego prowadzone przez sędziego do spraw szczegól - 
nej wagi p. Skórzyńskiego, zostało już ukończone, a akta sprawy przesłane 
do urzędu prokuratorskiego w celu przygotowania aktu oskarżenia. 

Akt oskarżenia zredagowany będzie przez wice-prokuratora p. Witol-- 
da Grocholskiego. Oskarżeni są jak wiadomo członek P.P.S. C.K.W. Jago- 
Gziński i jego dwaj koledzy. 

Rozprawa sądowa, która wzbudzi z*ozumiałe zainteresowanie, spodzie- 
wana jest w drugiej połowie lutego r 

Według przypuszczeń opartych na materjale 
każ 

śledztwa oskarżonemu 
Jagodzińskiemu grozi kara około 4 lat ciężkiego więzienia. 

EKSPOSE MIN. ZALESKIEGO NA KOMISJI 
SPRAW ZAGRANICZNYCH 

WARSZAWA. 3-I (tel. wł. „Słowa*). Na 10-go stycznia, godzinę 11-tą 
rano zwołane zostanie posiedzenie sejmowej komisji spraw zagranicznych 
w celu ukonstytuowania się komisji. W dniu iZ£ stycznia odbędzie się drugie 
posiedzenie komisji, na którem minister Zaleski wygłosi obszerne eksposć 
o polskiej polityce zagranicznej w przededniu rozpoczynającej się 18 stycz- 
uia sesjii Rady Ligi Narodów w Genewie. 

Traktat handlowy polsko-amerykański 
WARSZAWA. 3-I (tel. wł. „Słowa”). Ministerstwo spraw zagranicz- 

nych otrzymało zawiadomienie z Waszyngtonu, że sprawa traktatu handlo- 
wego polsko-amerykańskiego, załatwiona została pomyślnie. Traktat zawie- 
ra klauzułę największego uprzywilejowania. Sfinaliżowanie traktatu nastąpić 
ma w dniach najbliższych. 

Straszliwe skutki eksplozji w łaźni 
LWÓW. PAT. — Dalsze szczegóły o eksplozji kotła w łaźni rytualnej 

w Horodence są następujące: Wskutek eksplozji wszystkie obecne tam 0so- 
hy zostały w okropny sposób poparzone, oraz zabity został palacz Mikoruk. 
Do wieczora liczba zmarłych powiększyła się, gdyż w szpitalu, z pośród 
przewiezionych tam 9 osób ciężko rannych, 4 wskutek silnego poparzenia) 
wkrótce zmarły. W ciągu nocy zmarły w szpitalu jeszcze dwie kobiety, tak, 
iż po upiywie 24 godzin od chwili katastrofy, liczba zabitych wynosi 8 osób. 
Stan pozostażych 17 ofiar jest bardzo groźny. Na miejsce katastrofy przy- 
była wkrótce komisja sądowo-lekarska, która podjęła dochodzenie. Dokosa- 
no zdjęć fotograficznych, oraz przesłuchano szereg osób, które stwierdziły 
miiędzy innemi zaniedbanie dozoru łaźni, oraz fakt złego utrzymania kotła. 
który znajdował się w łaźni od lat 30. 

DALSZE SZCZEGÓŁY. 

LWÓW. PAT. — „ilustrowany Ekspress Wieczorny* przynosi dalsze szczegóły 
katastrofy wybuchu kotła parowego w łaźni w Horodence o czem donosiliśmy. W sob 
ste nad ranem ilość zabitych powiększyła się do 11 osób, ponieważ w szpitalu zmar- 
ły jeszcze 3 osoby, które zostały ciężko poranione. Ogółem znajduje się w szpitala 
jeszcze 14 rannych, z 
zjechała do Horodenki 
nej katastrofy. 

pośród których 6 osób walczy ze śmiercią. 
komisja wojewódzsa, która rozpoczęła badanie przyczyn okrop- 

dniu 3 b. m.b. 

  

Rykow ambasadorem w Rzymie 

> 

  

RZYM. PAT. — Według pogłosek, jakie krążą w tutejszych sferach dziennikar- 
sko-politycznych, nowym ambasadorem sewieckim w Rzymie ma być mianowany Rykow 

PROTEST CZĘŚCI ADWOKATU- 
RY WILEŃSKIEJ w SPRAWIE 

BRZESKIEJ 
Wczoraj redakcję naszą odwiedził p. 

mec. M. Engiel, prosząc nas o zamieszcze- 

nie poniższego listu, skierowanego do p.p. 

mec. Witolda Abramowicza i Zygmunta 

Jundziłła. 

J. Wieimożni Panowie 

Witold Abramowicz i Zygmunt jundziłł 

W Wilnie. 

WIELCE SZANOWNI KOLEDZY! 
Opinja publiczna w Polsce wstrzaśnięta 

jest do głębi straszliwemi faktami, dotyczą- 

ceini traktowania więźniów  brzeskich, a 

ujawnionemi we wniosku nagłym Stronni- 

ctwa Narodowego, interpelacji _ Posłów 

Związku Parlamertarnego Polskich Socjali- 

stów, Klubu Parlamentarnego Posłów Chłop 

skich, oraz Klubu Narodowej Partji Robot- 

niczej i Klubu Chrz.-Demokracji, jak rów- 

nież w liście proiesorów Uniwersytetu |a- 

giellońskiego do posła na Sejm — prof. 

Adama Krzyżanowskiego. 
Podkreślamy, że „sprawa brzeska* od 

początku swego budziła wielki niepokój 

wśród palestry poiskiej i wywołała protesty 

ze strony jej reprezentacyj urzędowych, 

Graz organizacyj adwokackich. Jak się oka- 

  

zuje z powyższych enunciacyi do najbar- 

dziej katowanych i maltretowanych  więż- 

niów brzeskich należał jeden z wybitnych 

przedstawicieli Palestry Polskiej — poseł i 

prokurator Trybunału Stanu,  sześćdziesię- 

cioletni dr. Herman Liberman, pozatem w 

liczbie więźniów  brzeskich było kilku in- 
nych prawników. Ale oczywiście nie o nich 
tylko, naszych kolegów, i nie tylko specjał- 

nie © wybitnych byłych posłów i działaczów 

politycznych nam idzie. Idzie o obywatela i 

człowieka wogóle. Zrozumiałe jest w tych 

warunkach, że tego rodzaju  podeptanie 

godności ludzkiej, w stosunku do „więźniów 

bizeskich: — okropne zarówno ze wzgię- 

dów humanitarnych, jak i ze stanowiska 

państwowości polskiej, urągające honorowi 

Rzeczypospolitej — nie może przejść bez 

ccha protestu wśród tych, którzy z mocy 
zarówno ustawy, jak i szczytnych tradycyj 

Palestry Polskiej powołani są być „rzeczni- 

kami prawa i słuszności”. 
Dotknięci w najglębszych naszych zasa- 

dach i uczuciach, zwracamy się do Szanow- 

nych Kolegów, jako tych, którzy będąc 

zawsze darzeni naszem zaufaniem i piastu- 

jąc godność członków Rady Adwokackiej 

w Wilnie, piastują jednocześnie mandaty 

senatorów Rzeczypospolitej z ramienia Bez- 
partyjnego Bloku Współpracy z Rządem, 

posiadającego większość w Sejmie i Se- 

nacie, a więc ponoszą odpowiedzialność za 

załatwienie „sprawy brzeskiej”. Zwracamy 

się z usilną prośbą o przyczynienie się do 

jaknajprędszego, całkowitego wyjaśnienia 

sprawy i ukarania winnych, moralnego za- 

doščuczynienia pokrzywdzonym i zapobie- 

żenia na przyszłość podobnym faktom. 

Prosimy jednocześnie 0 poinformowanie 

nas, co i jak Szanowni Koledzy  przedsię- 

wezmą w tej palącej sprawie, gdyż Ich w 

tvm wzgiędzie działania, skoro Koledzy są 

członkami naszej korporacji, w najwyższym 

stopniu nas wszystkich obchodzą. 

Ponieważ wystąpienie nasze dotyczy 

sprawy publicznej, treść listu tego podaje- 
my do publicznej wiadomości, jednocześnie 

z doręczeniem go Szanownym Kolegom. 

Zbigniew Jasiński, Stanisław Bagiński, 
Mieczysław Engiel, Bronisław  Krzyżanow- 
ski, W. Rodziewicz, Witold Jankowski, Ma 
rja Sienkiewiczówna, Stanisław  Węsław- 
ski, A. Achmatowicz, Jaromir Matyasz, Ka- 
zimierz Florczak, Kazimierz  Petrusewicz, 
Marjan Kosiński, jan Kamieński, Ignacy Za- 
górski, Jan Łuczywek, Al. Marcinowski, A. 
Burhardt, Paweł Andrejew, N. Sejier, Józef 
Czernichow, józef Rutkiewicz, B. Olechno- 
wicz, J. Uciechowski, Walenty Parczewski, 
Konstanty Bajraszewski, Z. Turski, Włodzi- 
mierz Muchanow, |. Mincerowa, Leon Gradz 
ki, T. Kiersnowski, A. Hajkowicz, E. Zaks, 
J. Zmitrowicz, W. Łuczyński, |. Įochwed, 
St. Kiaksztowa, ]. Sopoćko, Władysław Li- 
tyński, B. Krasowski, B. Piekarski, A. Kre- 
stjanow, A. Prejss, Smilg, M. Wygodzki, 
Stanisław Mitkiewicz, jerzy Prejss, M. Ja- 
monit, ]. Rubinow-Rubinowicz, E. Rubinow- 
Rabinowicz, Leon Słonimski, ]. Kapłan, St. 
Krajowski, B. Achmatowicz, M. Riza Terna- 
wiot, Eug. Kozlowski, Į. Gordon, B. Molo- 
żawy, Bolesław Szyszkowski, Franciszek 
Wismont, Antoni Łapin, Edward Makowiec- 
ki, M. Bajraszewski, Roman Zan, Izaak Mil- 
chikier, J. Długacz. 
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WAŁNE ZGROMADZENIE AKCjO- 
NARJUSZY BANKU POLSKIEGO. 

WARSZAWA. 3-1 (tel. wł. „Sło- 
wa“). W pierwszej połowie lutego r. 
b. odbędzie się doroczne walne zgro- 
madzenie i bilans Banku wraz z ra- 
chunkiem strat i zysków za rok opera- 
cyjny 1930. 

Sfery giełdowe przypuszczają, iż 
Bank Polski wypłaci dywidendę w 
wysokości 16 proc. od każdej akcji 
100-złotowej. Pogłoska 0 dywiden- 
dzie wpłynęła dodatnio na kurs akcji 
Banku Polskiego, które podniosły się 
prawie o 4 złoie na sztuce. Akcje Ban- 
ku Polskiego były w ubiegłym roku 
jednym z najbardziej nabywanych wa 
lorów i obroty temi akcjami osiągały 
pokaźnych sum. 

  

(o się dzieje w Mińsku 
Tak czy inaczej, musimy się liczyć 

z tem, co się dzieje w Mińsku i jak 

się tam od czasu traktatu ryskiego 

ułożyły stosunki. Stosunki te ułożyły 

się w sposób następujący. Pozwolimy 

sobie chociażby przytoczyć kilka ustę- 

pów z zamieszczonego już w „Słowie 

wyjątku korespondencji p. Zyngera z 

„Naszego Przeglądu. 

Rząd organizuje kadry urzędników bis- 
toruskich, uniwersytet miński jest białoruski, 

istnieje teatr bialoruski w Mińsku. Po usta- 
leniu zasady, że dzieci chłopów i robotni- 
ków mają pierwszeństwo przy wstąpieniu 
do wyższych zakładów naukowych,  p:o- 

cent Białorusinów w wyższych i Średnich 
zakładach naukowych podniósł się znacznie. 

Bez względu w jaki sposób usto- 

sunkowujemy się do kwestji białoru- 

skiej w jej całej rozciągłości, przecio- 

dzić nad tem wszystkiem do porządku 

dziennego nie możemy. Nie chcemy w 

tem miejscu rozstrząsać celowości po- 

lityki narodowościowej S.S.S.R. Istnie- 

je jednak szereg poważnych zdań. 

że polityka ta jest dla wewnętrznej 

spoistości Sowietów niebezpieczna. 

Ostatnie fakty zdają się na to wska- 

zywać. | 

W Mińsku dokonano szereg aresz- 
tów wśród działaczy  białoruskich.... 

Sprawa białoruska wygląda dziś 

w ten sposób, jakby się swem! 

ostrzem zwróciła przeciwko  długolet- 

nim inicjatorom i gorącym  popiera- 

czom. Wymazać jej niepodobna. Aresz 

towano w Mińsku wszystkich, ale io 

prawie wszystkich najwybitniejszych | 
i najstarszych działaczy białoruskich, 

kompletowanych, zbieranych i zwoły- 

wanych tam pieczołowicie przez dłu- 

gie lata. Nie będziemy wymieniać na- | 

zwisk już znanych z poprzednich wia- 

domości. Ludzie gloryfikowani przez | 

dziesięć lat na łamach sowieckiej pra- 

sy mińskiej, podnoszeni do aureoli 

bohaterów, czegoż się teraz doczekałi? 

Weźmy do ręki jeden z ostatnich nu- 

merów  „Zwiazdy*. Przeczytamy tam 

szereg epitetów pod adresem tych sa- 

mych ludzi, którzy jeszcze kilka mie- 

sięcy temu stanowić mieli dowód „nie- 

podiegłości* B. S. $. R., największy 
atut antypolski w polityce. białoruskiej 

sloskwy. Ci wszyscy wczorajsi bo- | 

haterowie nazwani są: zdradniki, fa- | 

: 
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szystouskija szczeniata, palitycznyja 
prastytutki, priszczemlianyja sabaki... 

wystarczy! ludowy poeta, Janka Ku- | 

pała, podnoszony do godności о]са 

duchowego narodu _ białoruskiego, 
otrzymał w prasie mińskiej publiczne 

wezwanie do oświadczenia po czyjej 

stoi stronie: tych zamkniętych w G. 

P.U.. czy tych urzędników tem G.P.U. 

zarządzających. Janka Kupala miał 

na tyle odwagi, że dotychczas na to 

wezwanie nie odpowiedział!... Na sto- 

sunki sowieckie — heroizm! Jeden z 

oskarżonych, mianowicie stary dzia- 

łacz białoruski Lesik oświadczył na 

śledztwie: „mnie zdawałasia, szto hra- | 
mić Polszczu, heta znaczyć padrubić | 
toi suk, na jakim wisieu nasz ideał sa- | 
mastojnaį Bielarusi“. Jakže charakte- | 

rystyczne oświadczenie po tylu latach | 
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antypolskiej akcji komunistycznej! 
HK = 

BENETTON S VES 

OBRADY. KOMISJI BUDŻETOWEJ. | 
WARSZAWA. 3-1 (tel. wł. „Sło- | 

wa'). Zwołane na dzień .9 stycznia 
posiedzenie sejmowej komisji budże- 
iowej poświęcone będzie dyskusji nad 
budżetem ministerstwa spraw wew 
wnętrznych.Referat o budżecie tego mi 
nisterstwa wygłosi pos. dr. Polakie 
wicz (B.B.). 

PERTRAKTACJE Z КОМСЕВМЕМ Ę! 
SCHNEJDER-CREUSOT. | Ža 

WARSZAWA. 3-1 (tel. wł. „Sło- 
wa"). W dniu dzisiejszym odbyła się | 
w Ministerstwie konferencja z przed- | 
stawicielami koncernu Schneuder-Creu | 
sot i Banku du Pays du Nord. Jest 
dalszy ciag pertraktacyj w sprawie 
udzielenia pożyczki na wykończenie | 
magistrali węglowej Śląsk — Gdynia. 

  

   
   

NAJLEPSZE PERFUMY 
iWODY KOLOŃSKIE
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Szkoła rolnicza w Bukiszkach 
W dniu 14 XM 1930 r. w szkołe rolni- 

czej w Bukiszkach odbyła się uroczystość 
zakończenia kursu szkolnego przez grupę ab 
sołwentów z roku 1930. 

Z ramienia p. wojewody na uroczystość 
przybył p. Szaniawski Wacław, naczelnik 
Wydziału Rolnictwa i Weterynarji Wileńskie 
go Urzędu Wojewódzkiego, Szkolnictwo by 
łe reprezentowane przez n. Houwalda Witol- 
da, prezesa komisji szkoinej, oraz Wydział 
Powiatowy Sejmiku Wileńsko - Trockiego 
1 sfery ziemiańskie w osobie czcigodnego 
pana Faiewicza Jana - Marjana, oraz pana 
Macutkiewicza |ana, wojsko — w osobie 
pana kapitana Pakuly Michała, komendanta 
Kadry Instruktorskiej na powiat Wileńsko - 

   

totstowano na rzecz kolegów kołejowców 
łotewskich, i ich obecnego przedstawiciela 
p. Kalnejaisa. Cała uroczystość wywarła na 
wszystkich obecnych bardzo sympatyczne 
wrażenie i niewątpliwie przyczyni się do 
nawiązania bliższych stosunków towarzy- 
skich tak z kolejowcami łotewskimi, jak rów 
nież i z pracownikami innych  dykasteryj 
państwowych. 

Ofiary gruźlicy 
W jednym z ostatnich numerów „Głosu 

Nauczycielskiego" czytamy: 
„Z żałobnej karty*. Nauczycielka jedno- 

klasowej szkoły powszechnej w Egidach 
pow. wołożyńskicgo zmarła na gruźlicę: w 
sanatorjuim nauczycielskiem w Zakopanem w 

  

    

   

  

Trocki. Związek Młodzieży Polskiej w oso- da B к oby bt Ra 
Н ieg a оа R ^ + ' z Cd bie p. Dyakowskiego Leonarda, komendanta M Bania UC W Ra S 

SMP na województwo wileńskie, Związek 
Młodzieży Wiejskiej — w osobie p. Święc- 
kiewicza Antoniego, kierownika tego Związ 

ku. Ponadto zaszczyciła swą obecnością м- 

roczysty moment w Bukiszkach panna Gie 

niuszėwna Marja. dyrektorka szkoły rolni- 

czej żeńskiej w Różance (powiat szczuczyń 
ski) z grupa absolwentek. 

Dzięki niestrudzonej pracy personelu nau 

czyrielskiego szkoły w osobach: p. Somo- 

rowskiego Kazimierza, pani Somorowskiej 

Heleny i pana  lurewicza Stanisława pod 

sprężysten i fachówem kierownictwem „dy 

rektora szkoły p. inżyniera  Garszyńskiego 

Adolfa ukończyło kurs 30 absolwentów. 
° iekorowanej sali pan пасхе! 

i Wacław — po krótkiem, 

lecz serdecznem przemówieniu do młodych 

rolników, wychodzących w Świat ze zdoby 
tym zasobem wiedzy fachowej — rozdał 

świadectwa o ukończeniu szkoły, a iwślad 

za tem, kapitan Pakuła rozdał świadectwa 

3 ukończeniu przez absolwentów II stopnia 

przysposobienia wojskowego, co daje każ- 

demu duże przyw przy  odbywaniu 
służby w wojsku. 

Z ogólnej licz 

    
      
   

      

   bsołwentów, którzy u- 
t mianowicie.: 
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odpowiedniej izbie szkolnej 110 dz 
takich warunkach nabawiła się gruźlicy i 
mimo troskliwej opieki w sanatorjum ode- 
Szia w kwiecie wieku. Cześć jej pamięci! 

Cdeszła... Nie, 
telnicį, 
Ją do 

tragiczne, mówmy brit 
otworne warunki pracy wpędziły 

grobu, zabrały jeszcze jedno młode 
jeszcze jedną ofiarę naszych stosun- 
ujących w szkolnictwie. 

,po latach kilkunastu niepodlegio- 
ści, kiedy we wszystkich niemal dziedzinach 
warunki pracy zostały jako - tako unormo- 
wane — szkolnictwo, podstawa naszego kul 
turelnego bytu, tarza się w nędzy, pozba- 
wiając zycia cichych, ofiarnych, najczęściej 
młodych i chętnych do,pracy, lecz nie od- 
pornych na ciasnotę, duszność, stęchliznę, 
zgnilznę, zimnó, wilgoć i t. p. pracowników 
na niwie oświaty. ` 

W. powiecie wołożyńskim nauczycielka, 
ucząc w małej, nieodpowiedniej izbie szkol 
nej 110 dzieci, nabawia się gruźlicy — e- 
lementarz wypad! z jej młodych rąk, wy- 
jeżdża dc sanatorium w Zakopanem i stanr- 
tad już nie powraca do szkoły, do potwor- 
nej izby szkolnej. Odeszła w zaświaty. 

W powiecie wołożyńskim, w Nowogród- 

  

  

   
    

      

kończyli kurs ha W. ie vns W | 0 

i) Kudžma tó: ikiewicz Arkadjusz, czyźnie — dziś, w Wileńszczyźnie — jutro, 

59 Zańkowicz Mikolaj i 1) Baturo Stefan— na Połesiu, czy Wołyniu — pojutrze, i tak 

w postaci kompletów niemal codzień padają ludzie — ofiary na- 
otrzymało nagrody 
książek rolniczych. ` : 

Po wydaniu świadectw odbył się wspól 

ny obiad, urozmaicony szeregiem przemó- 

wiefń p. dyrektora Garszyńskiego. p. Somo- 
i 1wicieli organizacyj, 

Związków wych jak również 
śpiew em chóralnyn: całego towarzystwa, 
obecnego przy stole biesiadnym. 

Dzięki wytworzonej przez dyrektora szko 
ły p. Garszytskiego atmosfery wzajemnego 
zaufania w okresie pracy oraz wzięcia U- 

ystości całej rodziny perso- 
nelu szkolnego -- całość czyniła nadzwy- 

miłe wrażenie, nacechowane miłem 
óżyciem rodzinnem. у S 
Ma to glęhokic znaczenie, gdy się wež- 

mie pod uwagę cele i zadania szkół rolni- 
czych w kraju wogóle, a tutaj, na Kresach, 
ww szczególności: gdzie — z jednej strony— 
kultura roln i bardzo nizko, z drugiej 
zaś strony wiadomość ogólna o koniecz 
ności kształcenia się w kierunku rolniczym 
— stoi w stosunku odwrotnie proporcjonał 
nym do potrzeby . 

Qby więcej szkół rolniczych w Polsce 
mieło tak zharmonizowany personel nauczy 
cielski, dzieki urrieiętnemu kierownictwu ca 
jeścia w szkole ohecnego jej dvrektora pana 
inżvniera Garszyńskiego, a można mieć new 
ność, że ławy szkolne, rok rocznie. bedab 
wyowszczać zasteny młodzieży, przygotowa- 
nej do pracv fachowei i do umiłowania roli 
ra swoim własnym zagonie, 

      

  

   

    

— Choinka i opłatek w kolejowem przy- 
sposobieniem woiskowem. Tradycyjnym zwy 
czajem w niedzielę dnia 28 XII o godzinie 
15 staraniem „Ogniska* kolejowego przy 
współudziale komitetu pań, na czele z p. 
naczelnikową Górną, zorganizowano — @а 
dzieci pracowników państwowych „gwia- 
zdke”. Uroczystość zagaił przy rzęsiście 0- 
świetlonej i ślicznie ubranej choince serdecz 
nem przemówieniem do dzieci zawiadowca 

| stacji, p. Kobus, po przemówieniu którego 
nastąpiła zabawa dzieci: gry, deklamacje, 
śpiewy 1 tańce. Trzykrotnie  odtańczony 
przez dziatwę „krakowiak* bvł za każd m 
razem nagradzany burzą okłasków zebra- 

_ mef publiczności. W czasie przerw chór ko- 
_ lejowego przysposobienia wojskowego od- 

śpiewał kilka kolend, zaś orkiestra tegoż 
przysposobienia przygrywała cały czas pod- 
cząs zabawy dzieci. Pod koniec uroczysto- 

ci św. Mikołaj . w towarzystwie Aniołka, 
rozdał 120 dzieciom słodycze. W . prawdzi 
wie miłym nastroju spędziła dziatwa czas 
do godziny 18. 

Tegoż dnia o godzinie 20 we wspaniale 
. udekorowanej sali dworca odbyła się uroczy 
stość dzielenia sie opłatkiem 60 członków 
kolejowego przysposobienia wojskowego. U- 
roczystość zagaił krótkiem, lecz serdecznem 
przemówieniem prezes tut. zarządu p. Ko- 

| bus, witając jednocześnie miłych gości w 
| osobach: zawiadowcy stacji Zemgale kolei 
| lotewskiej p. Kalnejaisa, naczelnika urzędu 

celnego, sędziego. przedstawicieli policji i 
innych, poczem nastąpiło dzielenie się op- 
latkiem z każdym z obecnych, wśród nader 

_ miłego koleżeńskiego nastroju. Uroczystość 
przeciągnęła się do godziny 24. Należy pod- 
Iręšlič, 12 w czasie biesiady kilkakrotnie 
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  Teatr Lutnia 
„EGZOTYCZNA KOCHANKA" 

VERNEUILL'A 

'.. Nudzą nas już ci kochankowie ko- 
Žž medji francuskiej, którzy nigdy nie mo 
gą być czem innem, jak ona tą czyjąś 
żoną, a on do sypialni małżeńskiej 
wkradającym się szminkowanym Apol- 

_ linem. Nudzą nas, już choćby dlatego, 
że farby są wyświechtane, wyjedzone. 
z wytartem już czołem, bez błysku 

_ bezpośredniości, która powinna być w 
przechu. | . 

Nie pisałbym o tej sztuce, gdyby 
nie jej zakończenie. Po jakiejś bowien: 
cukierkowej mdłości trzech aktów, pod 
sam koniuszek, można podnieść oczy 
na scenę i zaciekawić się tym szrapn<- 
em, który wypada. Oczywiście, dlate- 
o jeszcze, że szrapnelem tym jest 

_" Eichlerówna, kuzynka egzotyczna z 
Moskwy czyli Zonia, która jak japoń 
czyk jakiś w swych kolorowych drze-. 

_worytach doskonałą linją wszystko ob 
wodzi. Kuzynka ta wpadła znienacka 

        

   

    
   

  

   

  

s stycznia Pod protektoratem 

szych potwornych stosunków 24-letnia nau 
czycielka, 30-letni nauczyciel (patrz nekro- 
iogi w „Głosie Naucz.*) Zmarli na gruźlicę, 
padli na froncie bojowym elenientarza 
szkolnego”. Na ich miejsca przyjdą inni z 
dzie w kwiecie wieku, sporo warunki pra- 
dzie w kwiecie wieku, spora warunki pra- 
cy zmuszą być kalekami - gruźlikami... Cóż 
jednak szkodzi, przecież to tvlko zwykła 
nauczycielka, nieznany nauczyciel 

Ktoś jednak ponosi odpowiedzialność za 
życia wychowawców =-Narodu; obywateli 

wolnej Polski, ponosi odpowiedzialność, 
jeśli nie przed prawem, to przed Bogiem i 
włesnem sumieniem... $ 

Józef Terlecki. 

ŚWIĘCIANY 
— Grypa w powiecie święciańskim. 
atu donoszą © rozszerzeniu się epide 

która — na szczęście — pomi- 
krótko, zaled- 

y: silny ból gło- 
w stawach, cierpie 

a, sięgająca często 40 st 
ertelne nie są zanotowane. 

(i. 1. &) 
—- Sroga zima. W dwiach Świąt Bożego 

Narodzenia i w ostatnia niedzielę przed No 
Roki w pów. święciańskim mróz 

stopni poniżej zera. O- 
4 notowane w ostatnich 

przed świętami śnieg spadl, 
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TURMONT — Budżety gminne. Ostatnio na terenie 

powiatu odbywały się się posiedzenia Rad 
gminnych, które rozpatrywały i uchwałały 
budzety na rok 1931 —- 32. Zgodnie z za- 
rządzeniem władz zwierzchnich, w dziale 
wydatków budżety nie zostały zwiększone 
czemu należy niemało zawdzięczać stanowi- 
sku p. Jankowskiego insp. samorządowego 
na pow. święciański. P. Inspektor będąc nie 
mal w każdej gminie na posiedzeniach Rad, 
mocno sprzectiwał się przeciwko wyśrubo- 
wywaniu skali podatkowej, czem w kilku: 
gminach wpłynął na zmniejszenie jej. W 
gminie np. kołtyniańskiej, w ub. r. (-1930) 
płacono podatku na rzecz gminy 2 zł. 5 
gr. (za 1 ha gruntu ornego), zaś według 
prowizorycznych obliczeń, dokonanych — па 
podstawie liczb, zaczerpniętych z uchwalo 
nego budżetu w roku budżetowym obec- 
nym (1931 — 32) podatek ten będzie ob- 
niżony o całe 40 gr. na ha, czyli będzie wy 
nosił tylko 2 zł. '10 gr. Zaznaczyć należy, 
że jest to pierwszy od lat dziesięciu wypa- 
dek obniżenia skali podatkowej w gminie 
kołtyniańskiej, który ludność powita ze 
zdziwieniem i niedowierzaniem. Tak już 
przyzwyczaliśmy się do coraz wyższej skali 
podatkowej. (i. I. t.) 

— Chwalebne. Wydział Powiatowy Šej- 
miku Święciańskiego rozesłał bezpłatnie do 
bibljotek urzędów gminnych i stowarzyszeń, 
instriejącwych na terenie powiatu książkę 

   

  

K. Bielińskego o powstaniu listopadowem w 
pow. Zawilejskim ( Święciańskm.) 

(i. f. t.) 

KOŁTYNIANY 
(Pow. Święciański) 

„— Koło Młodzieży Wiejskiej. Koło Mło 
dzieży chce rozpocząć nowe życie organiza- 

do domu, w którym pani romansuje, 
a głupkowaty bankier makulaturę poe 
tycką płodzi: Zonia odrazu jednem 
iupnięciem oka,  demaskuje intyniną 
treść domu. Romans bowiem pam! do- 
mu, to wzajemne szprynce Balcerzaka 
do Lewickiej i Lewickiej do Balcerza- 
ka, czyli malarza Huberta, gościa do- 
mu do pani domu Lucyny. Archibałd 
— mąż (Wyrwicz) już był zwietrzył 
nosem, że nie wszystko w domu jest 
w porządku. Niechże się kuzynka zaj- 
me malarzem, niech opęta malarza. 
Inaczej żona, owa Lucyna: ta nakłania 
REI aby w sobie męża rozkoche- 
ła. 

W ten sposób zadzierzga się węzeł 
którego finałem jest nieoczekiwany re- 
zultat: Zonia zadurzyła się w mala- 
rzu na dobre. Bo ten malarz (zresztą 
jak i pan domu), mając przed sobą 
temperament i zmysły, runął ku niej. 
Oprzytomnieje za chwilę w zetknięciu 
z dawną kochanką i powróci do cu- 
dzej żony. Zonia jednak zakochała się 
w malarzu i tragicznie widząc, co się 
święci, wypada z domu jak petarda. 

s t owo 

Venizelos przybył do Wiednia 
WIEDEŃ. PAT. — W dniu 3 b. m. o godz. 11.25 przybył do Wiednia 

grecki prezes rady ministrów Venizelos z małżonką. Na dworcu północnynt 
zjawili się wicekancierz Schober, poseł austrjacki w Atenach Guenter, pre- 
zydent parlamentu greckiego, Alavamos, jako też delegacja kolonji greckiej 
w Wiedniu. Gdy Venizelos wysiadt z 
przez wicekanclerza Schobera, poczem 
go apartamentów. W czasie swego pobytu w Wiedniu, 
gościem rządu austrjackiego. 

pociągu został serdecznie powitany 
udał się do przeznaczonych dla nie- 

Venizelos będzie 

Krwawe zaburzenia robotnicze 
| w Zagłębiu Ruhry 
BERLIN. PAT. Ruch strajkowy w zagłębiu Ruhry w dalszym ciągu stopniowo 

się wzmaga. Wejścia do szybów nadal są obsadzone przez strajkujących i bezrobot 
nych. Policja wielokrotnie musiała interwenjować, przyczem dochodziło do starć z ro- 
botnikami. W Linidforcie urządzone zostało wieikie zgromadzenie strajkujących, przy 
rozpędzaniu którego policja musiała użyć pałek gumowych. i dać salwę na postrach. 
W jednej z kopalń zamiast 7 tysięcy górników stawiło się du pracy tylko 2 tysiące. 
Podczas starcia między robotnikami a policją kilku górników odniosło rany. Policja roz- 
pędzała robotników, wjeżdżając w tłum na ciężarowych automobilach. W miejscowo- 
ści Botropt, tłum strajkujących zaatakował policję obrzucając ja kamieniami. Policjanci 
w obronie własnej oddali kilka ostrych strzałów rewolwerowych raniąc 
górników. 

ciężko 2-ch 

BERLIN. PAT. — Donoszą z Moer» (Nadrenja) że wczoraj wieczorem w szybie 
5-tym, w kopalni Rheinpreussen doszło w czasie zmiany nocnej do krwawego starcia 
między tłumem strajkującpch górników, a policją. Strajkujący usiłowali przemocą we- 
drzeć się do budynku kopalnianego, celem uniemożliwienia zjazdu do szybu. Z tłumu 
padły nagle strzały, na które policja odpowiedziała sałwa. Wywiązała się długa strze-: 
1anina, w czasie której przechodzący obok ki 
ku kulami i zmarł wkrótce po przewiezieniu 
strzelaniny odniosło rany. 

Walutapaństwa 

opalni dróżnik kolejowy traliony został kil 
go do szpitala Kilnakaście osób w czasie 

watykańskiego 
CITTA DEL WATICANO. — PAT. Ukazał się dekret papieski w sprawie usta- 

nowienia waluty państwa watykańskiego. Dekret ten w 7 artykułach określa charakie- 
rystyczne cechy znaków obiegowych, których podstawa jest list złoty. zawierający 
700.919 gr. czystego złota. W roku bieżącym ilość emitowanych monet osiągnie wartość 
i miljona firów. Dekret ustala 100-lirówki złote, 10 i 5 lirówki srebrne, oraz bilon nikło 
wy i miedziany. 

Wykolejenie ekspressu 
LONDYN. PAT. W pobliżu dworca, Carlisie wykoleił się ekspress Edynburg -— 

Londyn. Kifka wagonów wypadło z szyn. Jest 4 zabitych i 12 osób rannych. 

+0GUUUU POLAKOW MIESZKA POZA GRANICAMI 
KRAJU. NIE MAJĄ SZKÓŁ._! 

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

o Szkołę 

nato P. K, O. 21895, Komitetu Obchodu 25-lecia Walki 
Polską, 

  

Burze śnieżne na Białorusi Sowieckiej 
WSTRZYMUJĄ POCIĄGI I ZRYWAJĄ POŁĄCZENIA TELEFONICZNE. 

Z terenu Białorusi Sowieckiej nadeszły wiadomości o silnych burzach 
śnicźznych, które nawiedziły wiele miej 
13-cie pociągów ugrzęzło w drodze i cze 

scowości. Wskutek zawiei śnieżnych 
a na oczyszczenie torów.   

Również wichura zerwała połączenia telefoniczne, kolejowe i między- 
miastowe. 
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cyjne, życie ruchliwe i wartkie. 14 z . in, 
we własnej świetlicy odbyło się doroczne 
walne zebranie członków koła, którzy wy- 
brali nowy zarząd i komisję rewizyjną. I 
tak do zarządu zostali wybrani p. p.: 
Piotr Szczeniski, Edward Frikke, Aleksan 
der Bukowski, Józei Terlecki i Aleksander 
Milewski, zaś do komisji p. p.: Jan Marcin- 
kiewicz, Józef Czvżewski i józet Baranow= 
ski. Jednocześnie dokonano wyborów dele- 
gatów na zjazdy powiatowy i wojewódzki 
Związku Młodzieży Wiejskiej, a mianowicie 
na zjazd - powiatowy w Święcianach (wy- 
bruno Józeia Baranowskiego) i wojewódzki 
w Wilnie (wybrano Józefa Terleckiego) 

Wieczorem tegoż dnia nowowybrany za- 
rząd podzielił pomiędzy siebie funkcje w spo 

  

sób następujący: prezes — Piotr Szczeni- 
ski, wiceprezes — Al. Bukowski, sekretarz 
— Józef Terlecki, skarbnik — Ed. Frikke i 

  

  

bibljotekarz 
Ma 

— Al. Milewski. 
ly r 12; eję, że nowowybrany zarząd 

go zaufania, jakiem go 
e obdarzyliśmy w dniu 
wierzymy, że nie bacząc 
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niemal jed 
wyborów. Ró 
na nieporozumienia, 
między pewnemi jednostkami —- nasze koto 
nie pozostanie „imaruderem** — przeciwnie, 
będzie się starało prześcignąć w pracy spo 
łecznej i kulturalno - oświatowej inne pódob 
ne jednostki organizacyjne w powiecie. 
Zorganizowanie zespołu muzycznego (dętej 
orkiestry) jest jednym z wyczynów nasze- 
go kołtyniańskiego koła i b. zarządu. ©- 
tworzenie przy kole zespołów: chóralnego i 

ROCZNY A ARARAT TACY 

Pana Marszałka Senatu 

Władysława Raczkiewicza 

i Pana Wojewody Wileńskiego 

Reece : Stefana Kirtiklisa 

To „zakochanie sie" Fjchlerówna 
prezentuje, ujawniając mistrzowsko du 
szę tej Rosjanki, pełnej szukania wiel 
kiej miłości na świecie. fuż zdawało 
sie, že znalazia to swoje i że duet, 
który rozpoczął się miłosny, trwać bę 
dzie jak głos, wciąż od nowa trącany 
na strunie. Niestety, beznadziejne są 
sny w ramionach malarza jeszcze jeden 
jest nowy zawód na tej drodze szuka- 
nia bez końca. Kobieta piękna, pełna 
krwi i zmysłów, urodziwa, leci przed 
się, szukając miłości , i wnaszych ©- 
czach jest rozdarta przez to Fatum, 
jeszcze raz drwiące i jeszcze raz do 
szpiku kości raniące. Zonia musuje 
jak wino. perląc się w kielichu, odci- 
na się od tej Lucyny, która jest mlecz 
kiem i mdł 4słodyczą. Już malarz 
zdawał się być tym wybranym, kiedy 
nagle Zonia odskoczy i zraniona z 
tego domu wyleci z tym krzykiem: 
„nikt mnie nie kocha", zasadniczą tre- 
ścią istoty jej  niespokojnej, tajoną 
sprężyną wszystkich jej esów i flore- 
sów. 

Zawsze i wszędzie zdrowa natura, 

    

  

ST. KRAUZE 
UL. WILENSKA Nr. 32 m. 2, 

Nr. TEL. 
NA SEZON KARNAWAŁOWY POLECA OSTATNIE NOWOŚCI. 
PRZYJMUJE WSZFLKIE OBSTALUNKI PO CENACH DOSTĘPNYCH. 

wynikłe o błahostki po « » 

BA 

AKŁAD  KRAWIECKI i 

   
I PIĘTRO 

15-51. 
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teatralnego, w których pracy biorą udział 
p. p. nauczycielki i nauczyciele z Kołtynian 

okalicznych pobliskich szkół, a mianowi 
cie: Genowefa Szczeniska, Aldona Janusz- 
kiewiczówna, Piotr _ Szczeniski, Aleksander 
Milewski, Edward Frikke i Wiktor Mnicho 
wicz, urzędnicy gminni na czele z wójtem 
gminy p. Adamem Łukaszewiczem, porucz 
nika żona p. Marja Szymańska, kierownik 
poczty p. Jan Marcinkiewicz, szefa żona p. 
Zośja Bednarska, i inni członkowie koła 
świadczy o odrodzeniu się tutejszego „Świat 
ka”. Równocześnie poczyniono starania O 
zorganizowanie biblioteki koła, której Urząd 
gminy zaofiarował przeszło 400 tomów z 
wdłasnej zlikwidowanej przed rokiem biblio 
teki. Własna Świeilica, czynna przez cztery 
dni w tygodniu, przeważnie w godzinach 
wieczorowych, skupia członków koła w 
grono, dając rozrywki w postaci gier (зха- 
chy. warcaby), oraz strawę duchową w po- 
staci czytelnictwa tygodników („Żołnierz 
Polski* i „Reduta*), Śwego czasu otrzymy 
waliśmy „Siew*” —- organ Zsviązku Młodzię 
ży Wiejskiej — niestety, kilkakrotne zmiany 

kładzie zarządu naszego koła wytworzy 
iv. sytuację bezczynności, w okresie której 
nie została wpłacona należność za tygodnik, 
no i rzecz zrozumiała, „Siew” nie nadchodzi 

Spodziewamy się, że z Nowym Rokiem 
nowy zarząd zapresimeruje swe własne pis 
umo. Od czasu do czasu w świetlicy można 
spostrzec dziennik „Słuwo”, lub „Kurjer Wi 
leński" — zaś dość często „Gospodarza 
Kresowego". (į. I. t) 

L MO 

    

   

iudzka, żywiołowa, jak burza, lub or- 
ian, pędząca, iascynować nas będzie. 
Jeszcze więcej, skoro się pokaże, że 
cały pęd był jednym krzykiem do słoń 
ca. Taką jest Eichlerówna, dzięki któ- 
iej sztuka Verneuilla przestaje być ma 
kulaturą, wyświechtaną nudą. Zonia 
na początku jest cała na zewnątrz i ma 
bezpośredniość reagowania, jaka mają 
Fosjanki. Na dnie wszystkiego jest du 
sza - enigmat. Nie wiemy, zrazu, co 
oznacza to kołowanie, zatracanie się, 

ienie w iracjonalnych podskokach 
Życie głębokie zostaje nagle ujawnio- 
ne, tajemnica na dnie wszystkiego. Te-- 
raz już wiemy, dlaczego Zonia jest li- 
stkiem, dlaczego listek ten wiatr po 
rywa, dlaczego nie pozwala mu leżeć 
spokojnie na ziemi. 

Maska spada, widzimy człowieka, 
kobietę tragiczną, jakby przez rozdar- 
cie chmur, które znowu się zasuwają. 

Cieszę się, że panna Eichlerówna 
poślubiona poważnemu i dostojnemu 
Teatrowi w tej tak nikłej sztuce u- 
miała swoim talentem wydobyć ową 
konstrukcję, dzięki której postać Zo- 

  

   

ŚWIĘTA BEZBOŹNI 
STOS OBRAZÓW ŚWIĘTYCH 

KÓW w MOSKWIE 
SPALONY NA LODZIE RZEKI 

PRZEZ POCISKI MIOTACZY OGNIA 
Święta Bożego Narodzenia w So- 

wietach odbyły się pod hasłami wal- 
ki z religją i klerem. 

Zapowiedziane przez rządowe so- 
wieckie organizacje  ateistyczne po- 
chody i demonstracje rozpoczęły się 
w nocy z 24 na 25 grudnia. 

Olbrzymi pochód  bezbożników 
wraz ze zmobiłizowanymi w tym celu 
robotnikami fabryk moskiewskich ru- 
szył głównemi artecjami komumkacyj- 
nemi Moskwy. Na czele tysiącznych 
tłumów jechały obite czerwonym 
perkalem auta ciężarowe, na których 
znajdowały się  karykaturystyczne 
kukły duchowieństwa chrześcijańskie- 
go oraz papieża, Poincarego,  fran- 
cuskich generałów i t. p. 

Pochody z dzielnic robotniczych 
skierowały się w stronę pryncypalnej 
ulicy Twerskiej,j gdzie odbyło się 
połączenie bazbożników. Po utwo- 
rzeniu jednego pechodu, wszystko 
ruszyło .w kierunku placu Czerwo- 
nego. 

W pochodzie uczestniczyły dele- 
gacje bezbożników armji czerwonej z 
najeżonemi bagnetami i raz po raz 
wykrzykiwały: „smierć religji!* 

Gdy pochód przyszedł na Plac 
Czerwony, powitał go chór  komu- 
nistycznych dzieci w liczbie kilkuset 
osób. Chór cdśpiewał  kantatę na 
cześć Lenina, a następnie na mówni- 
cy ukazał się jeden z najbliższych 
współpracowników Stalina _ prezes 
związku hezbożników sowieckich Je- 
meljan Jarosławski, który zakończył 
swe przemówienie żądaniem przysięgi 
od demonstrantów na wierność „tra- 
dycjom wolnościowym państwa pro- 
letarjackiego oraz rządowi  sowiec- 
kiemu*. 

Po przemówieniu naczelnego bez- 
bożnika sowieckiego  demonstranci 
przeszli marszem koło mauzoleum 
Lenina, nad rzeką Moskwą,gdzie na 
lodzie został wybudowany olbrzymi 
stos z obrazów świętych, chorągwi 
cerkiewnych i innych relikwij kościo- 
łów chrześcijańskich. 

5 WYPRZEDAŻ POŚWIĄTECZNĄ 
OBUWIA WYSORTOWANEGO Z RABATEM 

POLSKA WYTWÓRNIA OBUWIA ogłasza 

  

ZGLISZCZA I RUI 
ZNISZCZONYCH 

Bilans smutnego 1930 roku zam- 
knięto tragiczną pozycją. 

Obliczono w przybliżeniu ilość о- 
tiar wulkanu Merapi, w przybliżeniu, 
gdyż nie da się dziś w scisłości okreś- 
lić ile nieszczęśliwych ofiar do dzi$ 
dnia nie wydobyto z pod gruzów, wie- 
ile zwęgilła ciał lawa — i ile do- 
mów startych zostało z powierzchni 
ziemi. 

Od czasów katastrofy mesyńskiej 
nie sotowano podobnych cyfr. 

Oto one —- 1300 tubylców  zabi- 
tych, 2300 osób ciężko i lżej rannych, 
550 domów spalonych, 530 domów 
startychi z powierzchni ziemi, 2500 
sztuk inwentarza zabitych, spalonych, 
lub zaginionych. : 

Całe okoliczne pola, lasy palmowe, 
przedstawiają dziś smulny obraz po- 
piołem przykrytej pustyni, nad którym 
unosi się pył węgłowy i chmury po- 
piołów. 

Drogi komunikacyjne przestały ist- 
nieć, tam, zaś, gdzie przejść względnie 
przejechać można, stały się arterjami, 
po których tam i z powrotem posuwają 
się kolumny ratownicze, zdążające na 
pomoc pozostałym przy życiu mie- 
szkańcom, znajdującym się w obozowi 
skach po bokach szosy. 

Zarząd guhernjalny prowincji za- 
rządził aeroplanową inspekcję zdewa- 
stowanych terenów, które przedstawia 

RSKI 
n' objawia sens, tajemne sprężyny 
działania. Porównam tę jej konstruk- 
cję do obrączki, którą to obrączkę na 
wszystkie strony niesamowicie się po- 
rusza, ale tak, aby kamień dopiero w 
ostatniej chwili był widzialnym. Olśnie 
wający pęk światła pod sam koniec 
wypadnie, rażąc nasze oczy. To jest 
właśnie majstersztykiem tak tą obrą- 
czką kręcić przez 3 akty, że nikt do- 
myśleć się nie może, że brylant prze- 
żywania tragicznego jest wprawiony w 
tę obrączkę. Czy wiedzieliśmy, że na- 
gle zejdziemy na dno odwiecznego 
tajemniczego, okropnego Fatum mają- 
cego swój grymas, swoją maskę tra- 
giczną? Ten koniec sztuki niesamowi- 
ty jako uzupełnienie ma grotesk nie- 
zrównany, kiedy Wyrwicz z okna że- 
gna tę Zonię urwanemi wyrazami, któ 
re dobywa w jakichś  paroksyżmach 
przypominania. 

Jakież mogą być te najczulsze sło- 
wa, zew serca zakochanego Archibal- 
da, słowa żegnającego, zakochanego po 
uszy męża Lucyny. To muszą być sło- 
wa rosyjskie. Skąd takie słowa wziąć? 

W. Nowickiego 
Przy zakupach żądać od cen stałych powyższego rabatu 

W salonach Oficerskiego 

Kasyna 

ul. Mickiewicza 13 

  

Przy dźwiękach „Międzynarodów- 
ki* stos został zapalony przez po- 
ciski miotaczy: ognia. 

Wówczas wokół płonącego sto- 
su rozpoczął się skomponowany przez 
sowieckich: choreografów „Taniec nie- 
wierzących*, wykonany przez czerwo- 
nych harcerzy. 

Widowisko zakończono o godz. 5 
nad ranem. 

PIĘCIOLETNI PLAN 
Zwalczania religji. 

Główna rada związku wojujących 
bezbożników opracowała t. zw. pięcio- 
letni plan zwałczania religii w Sowie- 
tech 

a
s
.
 

Według tego planu wszystkie Świąć 
tyme w ZSSR powinny bvć zamknię- 
te najpóźniej do 1 stycznia 1934 r. 

We wszystkich większych mia- 
stach sowieckich mają być założone 
specjalne akademje ateistyczne celem 
wykształcenia agitatorów 1 instrukto- 
rów propagandy przeciwreligijnej. Do- 
tychczas założono 18 takich akademij. 

Plan zwalczania religii zwraca 
szczególną uwagę na szerzenie ateiz- 
mu i zwalczanie uczucia religijnego 
wśród żołnierzy i marynarzy sowiec- 
kich. W roku 1981 ma być delegowa- 
nych 10000 instruktorów celem założe- 
nia w armji ' flocie jaczejek wojują- 
cych bezbożników. 

W przeciągu trzech ostatnich lat 
na całem terytorjum sowieckiem zam- 
knięto około 16000 świątyń. W ostat- 
nim czasie akcja bezbożników zwróci- 
ła swoje ostrze przeciwko religji ka- 
tolickiej, żydowskiej i mahometańskiej. 

Rząd sowiecki opracowuje obecnie 
projekt dekretu zakazi jącego budowę 
nowych świątyń, oraz zbieranie ofiar 
na ten cel. Ma być również wydana 
nowela do sowieckiego kodeksu kar- 
nego przewidująca karę dwuletniego 
więzienia, oraz zesłanie za udzielanie 
nauki relieji. 

WILNO, 
ul. Wielka 3) 

k
w
a
 

NY NA TERENAUH, 
PRZEZ MERAPI / 
ią zgrozą przejmujący widok. 

Tłumy mieszkańców tułają się bezce 
iowo po pustynnym obszarze, zdezor- 
jentowane i oszołomione grozą kata- 
strofy, skazane na głód i szerzące - się 
choroby. ‚ 

Kolumny ratownicze zaopatrują 
iudność w żywność, której jest zawsze 
mało i która dzięki chaosowi pa- 
nującemu na terenach rozdawana jest 
tylko tym którzy mają dostęp do centra 
li ratowniczych. 

Okazało się jednak, że i tu na tym 
popielisku nędzy i grozy żerują ludzie 
szakale. 

Oto bataljony żandarmerji połowej 
sprowadzone w celu pilnowania ładu 
1 zapobieżenia ewent. gwałtom, wyłapa 
ły świetnie zorganizowaną szajkę rabu 
siów, którzy korzystając z zamętu 0- 
kradali resztki domóstw, trupy i obo- 
zujących nędzarzy. 

Długo jeszcze panować będzie dzie 
ło zniszczenia i nieprędko śliczną, zie- 
lenią i radością kwitnącą, okolicą bę- 
dzie popieliskowa pustynia Merapi. 

Nałeży zasypać szczeliny ziemne, 
pobudować domy, odczyścić z gruzów 
pola. 

Akcja ratownicza jednak trwa dalej 
Do pobliskich portów przybywają po- 
siłkowe okręty, pracują zastępy sape- 
rów. Rok 1936 — zapisał się u schyłku 
swego groźną pozycją. Del. 

ГЕ 

* 

(ES 
Najczulsze wyrazy rosyjskie niech bę- 
dą jak kwiaty rzucone na pożegnanie. 
Stoi Archibald i wymachuje czapką sło 
dycze te jakieś z ust wyrzucając. Widz 

kładzie się ze śmiechu formalnie na 
ziemię, ryczy i ma łzy w oczach takie 
to bowiem groteskowe, aż niemal tra- 
giczne, ale równocześnie do końca ko 
miczne, kiedy ten Archibald wykrzy- 
kuje niczewo, potem zachłysnawszy się 
w głębi i nic innego nie znalazłszy; 
Szalapin, wreszcie jeszcze raz nurku- 
jąc w siebie, aby znaleźć jeszcze jed- 
ną słodycz: Boże caria chrani. Myślę, 
że w żadnym z teatrów paryskich tak 
bardzo nie ryczano ze śmiechu, jak tu 
w Wilnie, gdzie dobrze znamy te wy- 
razy i gdzie po przez te wyrazy naj- 
idjotyczniej dobierane, Wyrwicz tę 
swoją duszę pokazał, ogrom łezki, sen- 
tymentalnej, jak ta kropla na szybie, 
«tóra raz powstawszy. beznadziejnie 
'csnąc zygzakiem jakimś dziwacznym 
stacza się i stacza. 

Mieczysław Limanowski. 

  

Garnizonowego 

я po 

 



| Zebranie wileńskich posłów i senatorów 
B. B. W. R. 

W sobotę 3 stycznia przy ul. Zawal- 
nej 1 miało miejsce posiedzenie grupy 
Wileńsko - Nowogródzkiej BBWR, a 

| raczej tych posłów i senatorów, któ- 
rzy należą do województwa wileńskie- 
go. Przewodniczył sen. Witold Abra- 
mowicz. Na grupie tej przyjęto opra- 
sowany przez komisję, złożoną z mec. 
Abramowicza, dr. Brokowskiego i p. 
Mackiewicza regulamin grupy. Regula- 
mir: ten został przyjęty w charakterze 

° propozycji, jaką posłowie i senatoro- 
wie wileńscy wniosą na pienum gru- 

pv. Regulamin przewiduje podział gru- 
py na dwa koła — wileńskie i nowo- 
gródzkie, pozatem powołuje do życia 
5 komisyj: 1) samorządową, 2) go- 
spodarcz4, 3) oświaty, wyznań i spraw 
narodowościowych, 4) pracy i opieki 
społecznej, 5) prawniczą. 

Po załatwieniu sprawy regulaminu 
przystąpiono do samych spraw  po- 
rządku dziennego. Dr. Brokowski rete- 
iował sprawę bezrobocia w Wilnie, 

„które się zwiększyło. 

(). W sprawie funduszu bezrobocia 
zabrał głos pułk. Br. Wędziagolski, 

> dzieląc się swojemi, nader ciekawemi 
uwagami. Fundusz bezrobocia i biuro 
dła bezrobotnych, działające po mia- 
stach, są ciągłym środkiem demorali- 
zacji wsi. Ludzie uciekają ze wsi, za- 
pisuja się do bezrobotnych w mieście 
: pobierają swój zasiłek wynoszący 3 
zł. 85 gr. dziennie. Na wsi ciągle słyszy 
się oświadczenia: „Poco mam praco- 
wać, kiedy w mieście jako bezrobot- 
nemu zapłacą mi blisko 4 zł.*. 

Uwagi posła Wędziagolskiego po- 
piera swemi spostrzeżeniami poseł 
Stankiewicz, który powołuje się na 
swój charakter rzemieślnika z miaste- 
czka Głębokie. Stwierdza on również, 
że mnóstwo wieśniaków porzuca 
wprost swoje gospodarki, aby się wpi- 
sać na bezrobotnych i korzystać z za- 
sitków 3 zł. 85 gr., które w stosunku 
do poziomu życia naszych włościan, 
wcałe nie wydają się małe Wypowia- 
da przekonanie, że w dużych cyfrach 
bezrobotnych w okresie zimowym 
zaajduje się mnóstwo takich symulan- 

p bezrobocia. 

Mecenas Abramowicz zwraca uwa- 
ge na szkodę społeczna, tkwiącą w 
tem, że fundusz bezrobocia jest bądź- 

-eobzdź zapłatą za nic nierobienie. By- 
160v lepiej, żeby za te pieniądze dawa 
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SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEORO- 
LOGI U. 5. B. W WILNIE. 

z dnia3. L 31 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 751 
Temperatura Średnia — 2 
Temperatura najwyższa -l- 1 
Temperatura najniższa -— 9 
Opad w mm. 4,7 
Wiatr: południowy 
Tendencja: spadek 
Uwagi: „pochmurno, śnieg 

  

| NABOŻEŃSTWA 
| — (k) Rozkład nabożeństw niedzielnych 

w katedrze. Godz. 6 — msza św. pryma- 
tia, godz. 8.30 — msza św. suplikacyjna, 
godz. 9.30 — msza św. wotywa, godz. 
10.15 — suma, celebruje ks. kan. Macieje- 

„- micz, kazanie wygłosi ks. prałat Uszyłło, 
„ 16 nieszpory. 

W święto Trzech Króli: godz. 6 — msza 
św. prymarja, godz. 8.30 — msza św. su- 
plikacyjna, godz. 9.30 -—— msza św. wotywa, 
godz 10.15 — suma, celebruje J. E. ks. 
«arcybiskup Romuald Jatbrzykowski, metro- 
połita wileński, godz. 16 nieszpory. 

— (k) Nieustanna adoracja Przenajświęt 
szego Sakramentu. Dnia 4 stycznia w ko- 
ściele św. Teresy przypada całodzienna ado 
racja Przenajświętszego Sakramentu, dnia 5 
stycznia w kościele św. Rafała, dnia 6 stycz- 
nia w kościele po-Bernardyńskim, dnia 7 
stycznia w kościele św. Piotra i Pawła, dn. 

Jj 8 stycznia w kościele Bonifratrów. 

MIEJSKA 
— Nowe przepisy  meldunkowe, Z dn. 

_1 stycznia 1951 r. wchodzi w życie nowa u- 
sława obowiązująca wszystkich męż- 
czyzn, podłegających rejestracji i obowiąz 
kom W kat. že (oficerów i sze- 
regowych) 

W. myśl ustawy urzędy meldunkowe win- 
ny są meldować odnośnemu PKU o przyby 
iu i zmianie miejsca zamiesz. wyżej wspo- 

mnianych, mających zamiar przebywać w 
dane; miejscowości ponad 2 miesiące. 

PKO musi być również powiadomiona o 
zmianie domu lub ulicy w obrębie tych sa- 
mych miejscowości. 

W wypadku stwierdzenia braku lub zni 
| szczenia dowodów wojskowych przez mel- 

dującego się osobnika, władza meldunkowa 
winna jest sporządzić odnośny protokuł i 
przesłać do PKU z wnioskiem o ukarani 
wianego. Dla osób zmieniających mie 
zamieszkania ż tytułui Swego  za- 
wodu bądź wykonywania pracy, jest prowa- 
1 ny rejestr specjalny. 

a. KLINIKA WEWNĘTRZNA | 
U. S. B. NA [ANTOKOLU 
Po gruntownym remoncie z 
wprowadzeniem separatek wzno- 

wiła przyjęcie stałych chorych. 
"Poradnia kliniczna dla przycho- 
jdzących chorych jest czynną od 

8 40 12 godz. za wyjątkiem 

niedziel i świąt. 
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no ludziom jakąś pracę. Jeśli nie pracę 
w całym tygodniu, bo na to fundusze * 
nie wystarczają, to przynajmniej aby 
beziobotny pracował kilka dni lub na- 
wet jeden dzień w tygodniu, lecz nie 
brał pieniędzy za nic, co jest źródłem 
demoralizacji. 

W końcu końców postanowiono 
wysłać delegację do ministra dla po- 
parcia wniosków, opracowanych  ce- 
lem ulżenia doli bezrobotnych przez u- 
rząd wojewódzki wileński. 

Potem dr. Brokowski  referował 
sprawę nadchodzących wyborów do 
Rady Miejskiej wileńskiej. Podkreślił, 
że wobec braku wielkich  przedsię- 
biorstw i warsztatów gospodarczych 
w naszym kraju, municypalność wi- 
leńska, mająca roczny budżet w wy- 
sokości 15 milj. złotych posiada ogrom 
ne znaczenie. Dalej mówi dr. Bro- 
kowski o znaczeniu nadchodzących 
wyborów z punktu widzenia społecz- 
nego i politycznego. 

Nad tą sprawą wywiązała się krót- 
ka dyskusja, w Której głos zabierają 
p. p. Abramowicz i Mackiewicz, po- 
czem przechodzi się do następnego 
punktu porządku dziennego, którym 
jest sprawa biur meldunkowych, miesz 
kań dla oficerów i mieszkań dła nau- 
czycielstwa. 

Posłowie, którzy są samorządow- 
cami, jak pułk. Wędziagolski, p. Kra- 
sicki, p. Polkowski b. ostro występu- 
ją przeciw tym ciężarom. P. Krasicki 
jest referentem tej sprawy, a p. Pol- 
kowski twierdzi, że przerzucenie tych 
ciężarów na gminy jest wprost nie- 
wykonalne. 

Pos. Dobosz reieruje punkt widze- 
nia sfer nauczycielskich w tej sprawie. 
Zasadniczo dobrze jest, że dekret Pre- 
zydenta przypomniał, że według na- 
szego ustawodawstwa, ciężary szkol- 
ne ma ponosić państwo i gmina. Do 
państwa należy pokrywanie etatów 
nauczycielskich i pomoc szkolna, do 
gmin pomieszczenie szkół i nauczy- 
cieli. Ale pos. Dobosz zgadza się, że 
w obecnych warunkach ekonomicz- 
nych ziem wschodnich przerzucenie 
tego ciężaru na gminy jest trudne i 
nie leży w interesie nauczycieli. 

W tej sprawie postanowiono po- 
przeć już opracowane wnioski wileń- 
skiego komitetu wojewódzkiego. 

KA 
SAMORZĄDOWA 

— Uchwała wydziału powiatowego w 
sprawie dni targowych. Wydział Powiato- 
wy w Wilnie przedłożył wydziałowi woje- 
wódzkiemu uchwałę rady gminnej m. Bie- 
licy w sprawie powiększenia liczby dni tar- 
gowych w Bielicy. 

Uchwała prawdopodobnie 
twierdzona przez p. wojewodę, gdyż 
dział powiatowy potraktował ją przyc! 
nie. W ten sposób miałaby Bielica dwa dni 
tergowe w tygodniu — w środę i piątek. 

UNIWERSYTECKA 
— Nominacje w U.S.B. Pan Prezydent 

Rzplitej zamianował: inż. Wł. Łastowskiego 
profesorem nadzwyczajnym szczegółowej 
uprawy roli i roślin na studjum  rolniczem 
przy wydz. Matemat.-Przyrodniczym, dr. K. 
Pelczara, docenta Uniwersytetu _ Jagielloń- 
skiego — profesorem nadzwyczajnym ра- 
talogji ogólnej na wydziale lekarskim U.S.B. 
ks. dr. B. i. Wilanowskiego, profesorem 
zwyczajnym teologji dogmatycznej, funda- 
:nentalnej U.S.B., profesorem zwyczajnym 
prawa kościelnego na Wydz. Prawa i Nauk 
Społecznych w tymże Uniwersytecie. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— środa literacka po przerwie świątecz- 

nej odbędzie się 7 stycznia o godz. 8 wiecz. 
Poświęcona będzi uczczeniu tragicznie 
zmarłego poety śp. juljana Ejsmonda, któ- 
rego wileński Związek Literatów kilkakrot- 
nie gościł u siebie czegóły podamy w nu- 
merze wtorkowym: program składać się bę- 
dzie z krótkiego referatu i z licznych recy- 
tacyj bajek, prozy, satyr i przekladėw Ej- 
smonda. 

-- Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. 
Dnia 10 grudnia 1930 r . odhyło się Walne 
Doroczne Zgromadzenie członków Wileńskie 
go Towarzystwa Lekarskiego, na którem u- 
stępujący Zarząd złożył sprawozdanie z 
działalności za rok 1930 i uzyskał absolutor 
jum.. Na rok 1931 wybrani zostali: na pre- 
zesa prof. dr. K. Michejda, na wiceprezesów: 
dr l.. Łukowski i dr. G. Giecow, na sekre- 
tarzy: dr M. Mienicki i dr. A. Zalewski, na 
skarbnika dr. W. Badzyński, na bibljoteka- 
rza doc. dr. E. Czarnecki i na sekretarza 
stałego doc. dr. A. Safarewicz. 

— Wiieńskie Koło związku bibljotekarzy 
Polskich. Dnia 15 stycznia 1931 r. we czwar 
tek o godz. 7-ej a w razie braku quorum 
o 8-ej wiecz, odbędzie się w gmachu Uni- 
wersyteckiej Bibljoteki Publicznej zwyczaj- 
ne walne zebranie członków Koła z porząd- 
kiem dziennym: 

1. Regulamin zebrań Koła. 2. Sprawoz- 
danie ustępującego zarządu i wybór nowe- 
go. zarządu. 

SZKOLNA - 
— Seminarjum nauczycielskie w Słoni- 

mie uzyskało pełne prawa. W ostatnim nu- 
merze „Dziennika Urzędowego”* Min. W. 
R. i O. P. ogłoszone zostało, że prywatne 
seminarjum nauczycielskie, żeńskie, im. Mat 
ki Marceliny Darowskiej S.S. Niepokalanek 
w Słonimie uzyskało na rok 1930 — 31 peł- 
ne prawa przysługujące zakładom państwo- 
wym. 

Ró Ż NE 
— Z T-wa Przyjaciół Nauk. Po ierjach 

świątecznych biblioteka i czytelnia T-wa at- 
warta codziennie — prócz niedziel i świąt 
-— od godz. 9 do 13, muzeum zaś T-wa we 
wtorki i piątki od godz. 10 do 13 oraz w 
niedziele od godz. 12 do 14. 

— Konterencja właść. spółdz. autobusów 
z szoferami. Dn. 3 bm. w lokalu Inspektoratu 
Pracy 62 Okręgu odbyła się konferencja 
właścicieli spółdz. autobusów z szoferami 
w sprawie wznowienia kontraktu współpra- 
cy na rok 31. 

Jak nas informują w czasie pertraktacji 
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nie doszło do skutku porozumienie i podpi- 
sanie nowych kontraktów z powodu zbyt 
wygórowanych żądań i warunków obu 
stror.. 

Następne posiedzenie odbedzie się dnia 
17 bm. po uprzedniem walnem zebraniu pra- 
cowników linij autobusowych. 

— Zawieje śnieżne na torach kolejowych 
Z powodu panujących w ostatnich dniach 
zedymach śnieżnych, Dyrekcja PKP w Wil- 
nie poleciia podwładnym urzędom ruchu pil- 
ne obserwowanie i odczyszczanie linij kole- 
jowych. 

W tym celu uruchomiono pługi śnieżne, 
które mają za zadanie odśnieżanie torów na 
pewien czas przed przybyciem pociągu na 
danym dystansie. 

Na trakcie Małodeczno — Królewszczyz 
na, zarządzono bv na godzinę przed przejś- 
ciem pociągu pług dyżurny pracował przez 
całą dobe. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 
— Tartaki wstrzymują pracę. Z powodu 

stagnacji gospodarczej wstrzymały pracę 
tartaki Parnesa, Gierszatera i Szapiry. W 
a z tem straciło pracę przeszło 100 
osób. 

— Bezrobocie zwiększa się. W ubiegłym 
tygodniu liczba bezrobotnych zwiększyła się 
o dalsze 227 osób i wynosi obecnie 3550 
osób, w tem 739 kobiet. 

BALE I ZABAWY 
— Balu wojewódzkiego nie będzie w 

tym roku. Jak się dowiadujemy w roku bie 
żącym p. wojewoda Kirtiklis zaniechał za- 
miaru organizowania dorocznego balu woje 
wódzkiego z powodu złej sytuacji gospodar- 
czej w kraju. 

P. wojewoda zdecydował powstrzymać 
się również od cbejmowania protektoratów 
iub obowiązków gospodarza honorowego na 

ARIA innych balach w tegorocznym kar 
ue. 

— Karty wstępu na V Doroczny Bal Rol- 
niców, organizowany przez Koło Rolników- 
studentów USB, który odbędzie się dnia 17 
stycznia 1921 r. w salonach Kasyna Garni- 
zonowego (Mickiewicza 13) można już na- 
bywać u Pan Gospodyń, oraz codziennie w 
lokalu Koła Objazdowa 2 tel. 93 między go- 
dziną 4 — 5. 

— W zamieszczonej w n-rze z dnia 1 
stycznia br. Liście Gospodyń Balu Morskiego 
opuszczone zostały nazwiska pp. pułk. Lan- 
dauowej, Władysławowej Szumańskiej oraz 
doktorowej lanowiczowej. 

taraniem „Rodziny Wojskowej" od- 
będzie się dla dzieci oficerów i podofica 
rów w sali Oficerskiego Kasyna Garnizono- 
wego dnia 6 stycznia br. o godz. 16 wielka 
zabawa dziecinna „Król Migdałowy”. Na 
program zabawy złożą się popisy taneczne 
dzieci szkół, przedszkoli „Rodziny wojsko- 
wej”, obiór i koronacja Króla i Królowej Mi- 
gdałowej oraz szereg niespodzianek  dła 
dzieci. 

Wstęp dla dzieci 50 groszy, dla osób do- 
rosłych 1 złoty. 

— Zarząd Rodziny Wojskowej zawiada- 
nia, że w dniu i4 bm. odbędzie się herbat- 
ka „Rodziny Wojskowej” w kasynie garni- 
zonowym Mickiewicza 13 o godz. 19. 

Zapisy Pań zęłaszać 5, 6 i 7 bm. od godz. 
17 do 18 w sekretarjacie Rodziny Wojsko- 
wej Mickiewicza 13. : 

Osobne zawiadomienia 
będą. 

    

   

rozsyłane nie 

CZEKOLADA. 

PLUTOS       

z wschodniemi owocami 
tabliczka 75 groszy 

  

” POCZTOWA 
— Doięczarie tełegramów abonentom te 

lefonicznych stacyj za pomocą a tu tele- 
fonicznego. Dyrekcja Poczt i Telegrafów w 
Wilme kornunikuje, iż nadchodzące do do- 
ięczenia telegraniy mogą być wydawane pp. 
abonentom sieci telefonicznej, jako adresa- 
tom, za pomocą telefonu, a więc w sposób 
bez porównania prę dszy i dogodniejszy niż 
przy doręczaniu telegramów przez depeszo- 
wych. Za odtelefonowanie telegramu nie po- 
bicra się żadnej opłaty dodatkowej, a orygi- 
nału telegramów wydanych przez telefon 
doręcza się następnie adresatowi pocztą ró- 
wnież bezpłatnie, jako list zwykły, lub wkła 
da się de skrytki pocztowej o ile takową 
adresat posiada. Na wyraźne życzenie adre- 
sata odtelefonowany telegram może być mu 
doręczony przez depeszowego lecz za opla- 
tą taryfową w wysokości 50 gr. Telefono- 
gram odtelefonowany uważa sie za doręczo 
ny. P.p. abonenci życzący by nadchodzące 
pod ich adresem telegramy przekazywane 
byłv im przez telefon, zechcą zgłosić swe ży- 
czenia jak najrychlej w miejscowym urzę- 
dzie lub agencji p.t. Równocześnie Dyrekcja 
podaje do ogólnej wiadomości, iż przez tele- 
fon mogą być wydawane adresatom bez do 
datkowej opłaty również i takie telegramy w 
adresie których został podany przez nadaw- 
ce numer telefonu adresata. 

— Opłata za rozmowę telefoniczna mię- 
dzy Węgraini a Poiska. Od 1 stycznia 1931 
cplata za trzyminutową rozmowę telefonicz 
ną zwykłą między Polską i Węgrami we 
wszystkich wprowadzonych dotychczas re- 
Tacjach via Morawska Ostrawa, lub 
łwów — Stryj - - Mukacevo wynosi 5 ir. 
22 cent. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr miejski na Pohnlance. Dziś o 

vdz. 3.30 pp. „Betlejka Wileńska" Romer- 
chenkowskiej. 

©О godz. 8 w „Dzielny wojak Szwejk” 
— Teatr miejski w Łutni. Dzis o godz. 

3.30 pp. „Egzotyczna kuzynka” 

  

w o 

Kto wygrał dolarówkę? 
W piątek 2-go stycznia o godz. I0-ej ra- 

no w małej sali konferencyjnej ministerstwa 
skarbu odbyło się ostatnie, 30-te z kolei lo 
sowenie premji 5-procentowej pożyczki do 
larowej serji Il-ej 

Ogółem wylosowano 57 premij wartoś- 
ci 25.000 dolarów. 

G'ówna wygrana 8.000 dolarów padła 
na nr. 520525. 

3.000 dolarów wygrał nr. 797248. 
Po 1.000 dolarów wygrały numery 

936369 117710 505716 960277 264814. 
Po 500 dol. — 975813 917162 305858 

465570 694863 333501 120819 038950 570595 
829793, 

Po 100 dol. 
739509 215979 222422 314548 190546 756991 
611213 206254 388 383390 486091 182320 
900586 640234 898 426696 987374 302633 
965879 646195 111598 778858 519065 128638 
106573 114291 976693 765618 8388 53 469933 
515066 493178 042793 994248 936237 481747 
559245. 

iil-cia SERJA DOLARÓWKI 
WYPUSZCZONA ZOSTANIE 1 LUTEGO 

1931 ROKU. 
Z dniem 1 lutego 193! roku wypuszczo- 

na zostanie trzecia serja Premjowej Pożycz- 
ki Dolarowej na ogólną sumę 7 i pół miljo- 
na dolarów w obligacjach po 5 dolarów. No 
wa serja dolarówki oprocentowana będzie 
4 proc. rocznie w przeciwieństwie do po- 
przedniej serji, której oprocentowanie wyno- 
siło 5 proc. rocznie. Losowanie odbywać się 
będzie co dwa miesiące przyczem łączna 
kwota wygranych w ciągu roku wynosić 
będzie 300.000 dolarów podzielonych na 195 
wygranych po 40.000, 12.000, 8.000, 3.000, 
1000, 500 i 100 dolarów. Pierwsze ciągnie- 
nie tej nowej serji odbędzie się dnia 1 mar- 
ca 1931 roku. : 

Posiadacze li serji dolarówki, wygasają- 
cei z dniem 1 lutego 1931 roku mogą w 
czasie od 3 stycznia do 30 kwietnia 1931 
r. wymienić ją bez dopłaty na dolarówkę 
vi serji, Przy tem posiadaczom dolarėwki 
II serji będzie przysługiwało prawo doku- 
pienia przy dwóch dolarówkach jednej no- 
wej za cenę emisyjną 5 dolarów. Wymiany 
dolarówki dokonać: można we wszystkich 
filiach Banku Polskiego i PKO. 

Posiadacze dolarówki II serji, którzy nie 
z>chcą nabvć serji JI będą mogli od dnia 1 
lutego podjąć 5 dołarów jej nominalnej war- 
tości. Od 1 lutego od dolarówki II serji nie 
będą wypłacane procenty, ani też nie będą 
losowane wygrane. 

    

  

  

NADESŁANE. 

    

  

  

BARCIKOWSKI-S.A-POZNAŃ 
-0o nabycia w QofeKGCHi OTOGAJACH = 

   
  

O godz. 9 w. rewja o niezmienionym pro 
gramie. 

— Jasełka p.t. „Betlejem Polskie“ — хо- 
staną odegrane 4 stycznia rb. o godz. 12 
m. 30 pp. w Sali miejskiej przy ul Ostro- 
bramskiej nr. 5. Dochód przeznacza się na 
najbiedniejsze rodziny  parafji  Ostrobram- 
skiej. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Helios — Raj zakochanych. 
Hollywood — Janko muzykant. 
Pan — Aleksander Il-gi 
Casino — Śpiewak Montparnasu. 
Stylowy — Halka. 
Mimoza -— Orzeł z Texasu. 
Wanda — Pat i Patachon w Luna Parku 
Kino Miejskie --—- Brygada śmierci. 

  

Przy otyłości, pobudza naturalna woda 
gorzka „Franciszka - Józefa* przemianę ma 
terji w organiźmie i wpływa na wysmukłość 
kształtów. Żądać w aptekach  drogerjach. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Wypadki w ciągu doby. Od 2 do 3 
bm. zanotowano w Wilnie wypadków 29 w 
tem kradzieży 6, opilstwa 9, przekroczeń ad- 
ministracyjnych Z. 

— Pożary w lidzkiem. 1 sty 
cznia rb. z niewiadomych yczyn wybuchł 
pożar w posesji Jodko Józefa przy ul. 3 
Maja 65 w Lidzie. Pastwą pożaru padła sto- 
doła ze zbiorami i narzędziami gospodarcze 
mi wartości 3415 zł. W gaszeniu ognia bra 
i udział miejscowa straż ogniowa oraz woj 
sko. 

We wsi Kolpinskie gm. bielickieį 1 bm. 
wybuchł u Siwko Jana pożar, pastwą któ- 
sego padl dom mieszkalny oraz zabudowania 
gospodarcze. 

— Powiesił się w szopię. W 
dn. 1 bmi. powiesił się w szopie mieszkaniec 
wsi Bojary, gm. bielickiej, Poźniak Michał 
lat 53. Przyczyna samobójstwa nie ustalona. 

. — Kradzieże.  Zakrzewskiemu Józefowi 
(lerozolimska 14) nieznani sprawcy skra- 
dli garderobę męską na 280 zł. Ustalono, że 
kradzieży dokonał zawodowy złodziej Łun- 
kiewicz Bolesław, który zbiegł. 

Mokunasowej Annie (Konduktorska 20) 
skradziono ze stolika pod Hałą Miejska 
swetr damski. Kradzieży tej dokonali Michał 
: Stefan Kapakowie ze wsi Kreciniszki, gmi- 
ny sołecznickiej, których zatrzymano. 

— Trup noworodka. 2 bm. w bramie do- 
mu przy ul. Krakowskiej 3 znaleziono trupa 
noworodka płci męskiej w wieku około 2 
dni. Trupa przesłano do kostnicy. 

— Zamachy samobójcze. |u- 
denis Zofja (Szeptyckiego 16) wypiła esen- 
cji octowej. 

Rėwnicž Bielewiczowa Michalina (Ogor- 
kowa 20) wypiła esencji octowej. Pogotowie 
ratunkowe odwiczło desperatki do szpitala 
Sawicz w stanie niezagrażajacym życiu. Po- 
wód — nędza, 

— Zatrzymanie poszukiwanych. 2 bm. 
zosta! zairzymany Gierasimczuk Antoni po- 
szukiwany przez Sąd Powiatewy w Wilnie, 
oraz Natalja Pilis; poszukiwana również 
przez Sąd Powiatowy w Wilnie. Pozatem а- 
resztowano Zwierowa Dymitra, dezertera z 
85 p. strzelców wileńskich, którego przesła- 
ro do plutonu żandarmerji. 

— Wpadł do komina. Kominiarz 
Mojżesz Gurwicz pracując w domu 
Nr. 30 przy ul. Piłsudskiego stracił 
równowagę i wpadł do przewodu ko- 
minowego. 

Poszwankowanemu udzieliło po- 
mocy Pogotowie Ratunkowe. 

— Syn zranił matkę. We 
wsi Izwa Wielka, gminy  Kuszelew- 
skiej, 22-letni Gerasim Pikta rzucił 
się na swą matkę z widłami, raniąc 
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W oktawę śmierci 

str 

z Moszczyńskich 

Aliny Wilejszysowej 
odbędzie się nabożeństwo żałobne, dnia 5 b. m. o godz. 

Katedralnym w kaplicy św. Kazimierza; na które 

10 r., w kościele 

to zapraszają wszystkich 
krewnych, przyjaciół i życzliwych pamięci Zmarłej pogrążeni w smutku 

CÓRKI, SYNOWIE, SYNOWE, ZIĘCIOWIE i WNUKI 

  

я & Фр 

JAN MARKIEWICZ 
INSPEKTOR KONTRCLI SKARBOWEJ 

po krótkich lecz ciężkich cierpieniach zasnał w Bogu du. 3. 1. 1931 roku 
w wieku lat 58. 

Eksportacja zwłok z I Kliniki U. S. B. przy szpitalu Św. Jakóba, do 
kościoła św. Ducha (po-Dominikański) nestąpi w niedzielę dn. 4 
g. 6-tej wiecz. 

Nabożeństwo żałobne odbędzie 

stycznia o 

się w poniedziałek dn. 5. l. o g. 9-tej 
rano w tymże kościele, po.zem nastąpi pogrzeb na cmentarz Rossa, 

o, czem 
pogrążeni w głębokim smutku 

zawiadamiają krewnych, przyjaciół, kolegów i znajomych 

ŻONA, CÓRKA SYN I SIOSTRY 

ja ciężko w piersi. Piktę policja aresz- 
towała. 

— Zatarg na tle mieszkaniowem. Pomię- 
dzy Anną Gaj (Targowa 19) a jej sublo- 
katorem |ózefem Wołodkowiczem wynikła 
sprzeczka na tle regulowania należności za 
mieszkanie, w czasie której doszło do rę- 
koczynów. W rezultacie obie strony musiały 
szukać pąmocy u lekarza z powodu  licz- 
nych sińców, otrzymanych podczas wynik-. 
ej bójki. 

OFIARY 
— W rubryce fiar wkradła się omyłka: 

winno być następująco: zamiast wieńca 
na grób $. p. Czesława Bogackiego złożyli 
pracownicy Banku Polskiego 50 zł. 

Ku uczceniu imienin zmarłych śp. Ty 
tusa i Zygmunta Rymkiewiczów, na Sana- 
Sn Przeciwgrużlicze składają rodzice 
zi. 20. 

Zamiast wizyt Noworocznych składają 
ofiarę na rzecz Komitetu „Chleb dzieciom *: 

Urzędnicy Archiwum Państwowego: 
Wacław Uizbert Studnicki 5 zł., W. Wejt 

ko 2 zł, Mokrzecki 1 zł., Romanowski 1 zł, 
F Kowalewski I zł., Rojecki I zł. N.N. 1 21. 
NN 1 zł, NN 1 zł. razem 15 zł 

Urzędnicy Banku Polskiego — Białas Sta 
nisław 30 zł., Sobolewski Karol 5 zł. Paterek 
Antoni 2 zł., Nowicka 1 zł., Karolko 1 zł. 
Kanorowski 2 zł, Garniewicz jerzy 1 zł., Gre 
gor józef I zł, NN 1 zł NN 1 zł, NN.2 zł. 
razem 47 zł 

Urzędnicy Dvrekcjj Dróg Wodnych: 
inż. Bogusław Bosiacki 10 zł., inż. Witold 
Rutkowski 2 zł., inż. Konstanty Tołwiński 2 

  

zł, Jadwiga Olszańska 50 gr. inż. Stanisław 
Wistocki 1 zł., inż. Aleksander Cepuszyłów 
1 zł, Micnał Kodź i zł, Stanisław Witkowski 
50 gr. Jan Komokowski 50 gr. Amelja We- 
ysserhoffówna 50 gr. Czesław Zajączkow- 

50 gr. Władysław Derwinis 50 gr., Mi- 
Chylicka 

ski 
rosław Wvkowski 50 gr. Stefanja 
£0 gr., Edward Czupratowski 50 gr. Mieczy 
sław Stobiński Ł zł, Stanisław Adrjański £ 

zl., inž. jan i zł. Józef Chylicki 50 gr. 
Edward Sławi 50 gr. Leonard Szafrań- 
ski 50 gr. Alicja Andruszkiewiczówna 50 zr. 
Halina Zarzewska 1 zł., Marja Prokopowi- 
czówna | zł., Janina Szablowska 50 gr., Wa 
ierja Rawdówna 50 gr., Bronisław Rodzie- 
w.cz 50 gr., Józef Stankiewicz 50 gr., Wła- 
dysław Hryniewicz 50 gr. Pawła Gierkowi- 
czówna 50 gr., Ludwik Bajkowski I zł, NN 
1 zł. 60 gr., Ludwik Dutkiewicz 1 zł., Adolf 
IJnterberger | zł. razem 36 zł. 10 gr 

Urzędnicy Izby Skarbowej — Prezes oraz 
urzędnicy 26 zł. 80 gr. 

„„ Bezimiennic złożono: na Żłobek im. Ma- 
rji 5 zł, na Kom. Chłeb Dzieciom 5 zł., na 
Dom Dzicciatka lezus —- 5 zł. oraz dla in- 
teligentnej Rodziny 5 zł. 

mmmmmmmmmmmmmrmmms 
PR T SEN PK TESINIO 

Grypę, kaszel i bronchit ule- 
czysz piciem Szczawnickiej wody 
Kruszcowej „Józefiny*. Do nabycia 
w aptekach i składach aptecznych 

2 
STN TAKAS TASTE 

ZA 

  

  

= Vilenskie Biuro Komisowo-Handlowe © 
ul. Ad. Mickiewicza 21, tel. 152 

z dniem 5 b. m. zostaje przeniesione do nowego lokalu, 
w tymże domu, mieszkania Nr. 4. 

Biuro załatwia: kupno, sprzedaż majątków, folwarków, domów. dzierżawy, 
hipoteczną lokatę kapitałów. 

Biuro czynne codziennie, z wyjątkiem świąt, od godz. 10—12 i od 6—7,30 
Kierownictwo Biura objął właściciel. 

Angielski zbieg z Sowietów 
Po trzydniowej przerwie 

tym odnaleziono 
Sowietów. 

przybył wczoraj do Stofpców pociąg sowiecki, w któ- 
przybyłego nielegalnie inżyniera angielskiego Toręodkć An z 

Thomson przed trzema laty wyjechał do Moskwy, gdzie w r. ub. został areszto- 
wany za „sabotaž“. 

Onegdaj udało mu si 
ciągu, idącego na Zachód. 

Anglik po 

uciec z pod koawoju i dostać się niepostrzeżenie do po- 
rzebył on drogę ukryty w węgiarce. = ” 

odpoczynku odjedzie do Londynu. 

Otruł podstępnie ojca 
ZA ODMOWĘ ZEZWOLENIA NA ŚŁUB 

Przed dwoma miesiącami, we wsi Rudnia, gminy  Rudnickiej zmarł 
nagle zamożny chłop |]. Pawłowski syn którego podał, że ojciec ostatnio 
nadużywał alkoholu. Po śmierci Pawłowskiego, całą schedę objął syn, który 
w parę tygodni po pogrzebie ojca ożenił się z pewną wdową z oklicy. | 

Wprawdzie sąsiedzi komentowali śmierć starego Pawłowskiego, nie- 
dowierzając synowi, ponieważ zmarły do ostatka by! całkiem zdrów, jednak 
nie było żadnych danych, by syna oskarżyć o pzyczynienie się do zgonu. 

Dopiero przed kilku dniami, młody Pawłowski będąc pijanym wyga- 
dał się, że ojca otruł, co momentalnie stało się wiadome policji i zabójca 
znalazł się w areszcie. 

Widząc, że niema wyjścia, ojcobójca przyznał się do zbrodni, wy- 
jaśniając, że otruł ojca arszenikiem za odmowe udzielenia zezwolenia na 
zaślubienie upatrzonej przez niego wdowy. 

Celnik — defraudant przed Sądem 
W urzędzie celnym w Turmontach funkcje rachmistrza i kasjera Michał 

Kumoter, który u swej zwierzchności cieszył się dobrą opinją a nawet miał uzyskać 
awans. Tak się jednak złożyła, że zimą roku 1928 do Turmont YE komis; 
zyjna, która bez trudu ujawniła nadużycia, polegające na zręcznem aRzowiałi 

rewi- 
ksiąg 

bachalteryjnych i deiraudowaniu wpływów kasowych. 
Pomocny mu w tem był urzędnik urzędu Roman Janiszewski, który fabrykował 

niczhędne dla pokrycia wydatków kwity. 
Obaj fałszerze stanęli w rezultacie przed Sądem Okręgowym, który skazał Ku- 

rzot.ra na dwa lata więzienia, zaś Janiszewskiego na 6 miesięcy. Sąd Apelacyjny po 
nopownem rozpatrzeniu sprawy karę Kumotrowi zatwierdził, a |aniszewskiemu zmniej- 
szył o połowę, 

RADJO WILEŃSKIE 

NIEDZIELA, DNIA 4 STYCZNIA 1931 R. 

1015: Transm. nabożeństwa z Poznania. 
11.58: Sygnał czasu i hejnał krakowski. 
12.15: Poranek z Filharmonji warsz. 
13.20 — 14: Transm. meczu bokserskie- 

go „Czechosłowacja — Polska“ z Warsz. 
14 — 14.20: „Uprawa sałat zielonych 

zimą* — odczyt wygłosi Irena Łubiakow- 
ska, Transm. na całą Polskę. 

14.20 — 15.40: Odczyty rolnicze i muzy- 
ka z Warszawy. 

15.40 — 16: Audycja dla młodzieży z 
Warszawy. 

16.40 — 16.55: „Czy car Aleksander 
I-szy był katolikiem" — odczyt z Warszawy 
wygłosi prof. ]. Iwaszkiewicz. 

17.15 — 17.30: Wiadomości przyjem- 
ne i pożyteczne” z Warszawy. 

17.30 -— 17.40: Rezerwa. 
17.40 — 19. Koncert z Warszawy. 
1903 — 19.25: „Co się dzieje w Wil- 

nie“ — pogadanka wygłosi M. Limanew- 
ski, prof. U.S.B. 

19.25 --- 19.40: „Maszyna rusza" — 
teljeton z Warszawy wygłosi ] 

19.40 — 20: Program na poniedziałek i 
rozmaitości. 

20— 20.30: Audycja literacka z War- 
szawy). „Ładna historja de-Flers"a i Сай- 
laveta). 

20.30 —- 21.10: Koncert z Warszawy. 

PONIEDZIAŁEK, DNIA 5 STYCZNIA, 

11,58: Czas. 
12,05 — 12.56.: Koncert popularny. (ply 

ty) i) Suppe — Uwert. z op. „Lekka kawa 
leria“ 2) Strauss — „Wino, kobieta i śpiew 
3) Schumann —. Wzloty (for. W. Back- 

(dalszy ciąg na stronie 4-ej). 
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hausy 4) Nostitz — Pozwól spocząć u twych 
stóp. (Gruszczyński) 5) Czajkowski — II 
cz. symi. patetycznej. 6) Puccini — Duet 
z op. „M-me Butterfly" (Scheridan i Pertile) 
4) Grieg — Taniec arabski. 8) Massenet -— 
Arja z op. „Werther* (M. Battistini) 9) 
Weber — Uwert. z op. „Wolny Strzelec". 

13,10.: Koni. meteor. 

  

    

  

O) 

"E 
we 

  

    

    

НОО | 

ABAJCIE p 

wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego 

środka od odcisków 

  

  

    

      

   

CUDOWNY 
DYSKRETNY 
TRWACY 
POŁYSK 
DAJE S 

LAKIER 

- rocińcu wileńskim 

1530 — 16.10: Lekcja francuskiego p 4 - 

Warszawy. row. A. PAKA 
16,10 — 16.15: Progr. dzienny. są л AA м {:МА‘…\.}А DO 
16.15 — 16.45: Audycja dla dzieci z ; MONETA! в 1 PAZNOKCI 

Warszawy. 
16.45 — 17,15: Koncert dla młodzieży, suche brzewdłóne koi AT | 

1715 — 1740: „Z dziedziny nauki o | DTZEWO Ria "weglel Beno \ / J 
dziedziczności* — vdczyt z Krakowa wygł. Śląski po cenach konkurencyjnych po- V / Ki RZEZ a 
prof. dr. E. Godlewski ke sika płomień Pr" | + ее 

17.45 — 18,20: Z cyklu: „Rzeczy zasta- drzewa gg 5. ) 

'nawiające““ — wędrowka mikrofonu po sie 
Tr. z domu podrzutków 

im. Dzieciątka Jezus w Wilnie. Reportaż i 

Sprzedaż również na RATY. 

  

  rozmowy z dziećmi prowadzą: Ciocia Ha- 
ia 4 A. Rordziewicz. Transmisja na całą Pol- 
skę. 

"18.20 — 18,45: Muzyka lekka z War- 
szawy. 

1845 — 19,00: Wileński kom. sporto- 
wy. 

х "1900 — 19.15: Pogadanka z okazji 10- 

Fabryka i skład mebli 

W. Wilenkin i $-Ka 
Spółka z ogr. odp 

Wilno, ul Tatarska 20, dem własny, 
Istnieje od 1843. 

  
tej rocznicy istnienia Akadem. Koła Wilnian Jadalnie. sypialnie, salony, gabinety, : 
w Warsz. х łóżka niklówane i angielskie, kreden- 

1915 -— 19.25: Program na wtorek i sy, stoły, szaty, biurka, krzesła dębo- NAJLEPSZY 
rozm. we i t. p. Dogodne warunki i na raty. 

10,35 — 19.55: Pras. dziennik radj. 1 " — — —< w E £; 8 E kB 
` i NY. 2030: spėkczesna muzyka NM rnoiass kokie „Progress“ oraz 
уежа оче 7 МУ НУ . 23 pak łanów sprzeda w drodze, „pa. |] KOKS gora, Sa I inny 
A. Simonówna. traktacyj osobistych lub piśmiennych więk- nych wozach dostarcza 

20.30: Operetka z Warsz. („Bajadera" szą iłość nawozu końskiego znajdującego Przedsiębiorstwo Handlowo- 
— Kalmana). ь się w Nowo - Święcianach i Podbrodziu po Przemysłowe 

22,30: „O zmiennych obrazach* — felj. cenach konkurencyjnych. 
z Warsz. wygł. W. Grabińska. 

22,45 — 24.00: Kom. i muzyka tan, z 
Warszawy. 

Bližszych 

  

  

Rejestr handlowy 
Do REJESTRU HANDLOWEGO SĄDU OKRĘGOWE 
GO w WILNIE WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJ. WPISY: 

w dniu 30. X. 1930 r. 
12469. 1. Firma: „Juljan Nagrabecki — Mołodeczno* w 

Mołodecznie Plac 3 Maja 2. Piwiarnia i piekarnia. Firma ist- 
nieje od 1925 r. Właściciel —. Nagrabecki julian zam. tamże. 

2676 — vl. 

12470. i. Firma: „Szylmanowicz Chaja“ w Dziembrowie, 
gm. Kamionkowskiei pow. S iego. Sklep spożywczy. 
Firma istnieje od 1926 r. Wiz vimanowicz Chaja zam. 
tamże. 2671 — VI. 

  

  

   
    

  

12471. I. Firma: „Feliks Subocz“ w Wilnie, ul. Olimpji 6. 
Sklep spożywczy i tytoniowy. Firma istnieje od 1930 r. Wla- 
ściciel — Subocz Feliks zam tamże. 2678—VI.    

12472. 1. 
wa Wołańskiego* w Opsie, pow. Brasławski. Apteka. Firma 
istnieje od 1929 r. Właściciel Wolański Władysław zam. tamże. 

2679 — VI. 

Firma: „Apteka Prowizora Farmacji Władysia- 

Do Rejestru Spółdzielni Sądu Okręgowego w Wilnie w 
aniu 30. X. 1930 r. pod nr. 8IQ wciągnięto następujący wpis: 

R.H. Sp 810. I Firma: „Spółdzielnia kolonizacyjno mieszka- 
miowa pracowników państwowych i samorządowych m. Wilna 
z odpowiedziainościa udziałami w Wilnie". Siedziba w Wilnie 
ul. Dominikańska 2. Odpowiedzialnaść członków za zobowią- 
zania spółdzielni zadeklarowanemi udziałami. Celem spółdziel- 
ni jest nabywanie gruntów i tworzenie osiedii dla swych człon- 
ków i dla osiągnięcia czego spółdzielnia zakupywa i parceluje 
odpowiednie tereny, buduje domy mieszkalne, nabywa na wła- 
sność i wydzierżawia lub wynajmuje nieruchomości, zakupywa 
materjały budowlane i sporzadza plany domów. — Udział wy- 
nosi 100 zł. płatnych w równych ratach miesięcznych w ciągu 
roku. Na członków zarządu powołano inż. Stanisława Szuber- 
ta, Józefa Zaleskiego. Tadeusza Wójcika, Marjana Waligóre 
i Marjana Nawrota. Czas trwania spółdzielni nieograniczony. 
Pismo przeznaczone do ogłoszeń „Słowo*. Rok obrachunkowy 
— kalendarzowy. Członków zarządu 5, zastępców 1, kores- 
pondencję, weksle, upoważnienia, umowy, akty kupna i sprze- 
daży wszełkiego rodzaju zobowiązania pieniężne oraz czeki 
i asygnaty podnoszone z instytucyj kredytowych podpisują 
dwaj członkowie zarządu pod stemplem firmowym. Przepisy o 
Mikwidicji są zgodne z odnośnemi przepisami ustawy © spół- 

  

    

inicrmacyj 
mistrz 23 pułku ułanów w Podbrodziu. 

1 M M M MMO 

egzystuje od roku M. DEULL 
Jagiellońska 3, tel. 811. Składy: Sło- 

wackiego 27, tel. 14-46. — 

«udziela Kwater- 1890. Biuro: Wilno, 

c©€0©000000666000600: 
Przetarg 

, Zarząd Związku Międzykomunalnego dla budowy i utrzy- 
mania Wojewódzkich Zakładów Opieki Śpołecziej ogłasza prze 
targ publiczny ofertowy na następujące roboty 
„Domu Dziecka im. Marszałka j. Piłsudskiego” 
ul. Antokolskiej nr. 143* 

1) Wodociągi i kanalizacja, 
2) Ogrzewanie centralne 
3) Oświetlenie e!ektryczne. : 

Na poszczególne rodzaje robót należy oierować oddziel 
nie, jakkolwiek nie wyklucza się powierzchnia dwóch  pierw- 

R kategoryj robót jednej firmie o odpowiednich kwalifika- 
cjach. 

Formularze ofertowe (ślepe kosztorysy w cenie 5 zł. za 
egzemplarz) i bliższe wyjaśnienia otrzymać można w godzi- 
nach od 10 do 2 po poł. w Magistracie, pokój nr. 14 (Referat 
szkolny). 

Wadjum w wysokości: 
ad 1) 4.0U0 zł. 
ad 2) 4.000 zł. 
ad 3) 500 z. 

w gotówce lub papierach wartościowych państwowych według 
kursu giełdy warszawskiej z dnia poprzedzającego przetarg 
należy składać w Komunalnej Kasie Miejskiej na rachunek Za- 
rządu Związku, w zapisach hipotecznych lub listach gwaran- 
cyjnych przy ofercie. 

Listy gwarancyjne dopuszcza się tylko z klauzulą upra- 
wnionego Banku stwierdzającą, że mogą być na każde żądanie 
Zarządu wymienione na gotówkę. 

Ostateczny termin wnoszenia ofert (Magistrat pokój nr. 14 
Referat Szkolny) w zarikniętych i zapieczętowanych kopertach 
z dowodem uiszczenia wadjum mija 19 stycznia 1931 roku 
godz. 12, poczem nastąpi ich otwarcie. 

ZARZĄD. 

-00e000000600000004 

instalacyjne w 
w Wilnie przy 

Ogłoszenie licytacji 
Z polecenia składnika Sp. Akc. „Baltrustra“ w Rydze odbędzie 
się w poniedziałek dn. 19 stycznia 1931 r. o godz. 11 przed poł. 

na składach Sp. Akc. „PACIFIC'* w Wilnie 
przy ul. Kurlandzkiej Nr. 6 

Licytacja kompletu maszyn 

  

  

dzielniach z dn. 29. X. 1920 r. 

Pianina i Fortepiany 
o światowej sławie Pleyel, Bechstein etc., 
takoż Arnold Fibigier, Kerniopi i Syn, 
uznane rzeczywiście za najlepsze 

(Fabryki Telschow, Berlin) do wyrobu KOPERT. 

w. kraju przez najwybitniejszych fachowa 
ców na Pow. Wystawie Kraj. w Pozna- 
niu w 1929 1. i w 
(Grand Prix i Wielkie Medałe Złote). 

w    K. DĄBROWSKA 
SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. 

  

W. WILLIAMS. 

" Mortimer 
-— Racja, — kiwał głową potaku- 

jąco Berent — Zebranie nasze zamie- 
niło się w jakiś bal maskowy z niespo- 
dziankami! Przed chwilą nasz szet 
zamiast wspaniałej gwiazdy brylanto- 
wej pokazał nam pudełko papierosów. 
I właśnie w chwili, kiedy był zmuszo- 
ny dać nam pewne wyjaśnienia, zja- 
wia się jego wspólnik... 

-- Mój wspólnik! — krzyknął Mor 
timer, — Co pan mówisz, łotrze! 

— Tak, pański wspólnik, — powtó 
rzył spokojnie Ocwood. — Maxie, Be 
*encie i M-me Malplaquet, spójrzcie na 
iego nieszczęśliwego (tu wskazał ręką 
Belforda) -— Widzicie, jak drży ze 
strachu, że zostanie zdemaskowany! 
Rola jego polega widocznie na tem, 
żeby dać przyjacie!lowi możność uciecz 
ki, zanim się zjawi policja, której za 
pewne wiadonio już o naszem zebra- 
niu! 

— Stój, łotrze! — krzyknął Morti- 
mer, podnosząc rewolwer. 

Berent chwycił go za rękę. 
— Nie, potem pana wysłuchamy, 

teraz niech on skończy. 
— Pozwólcie mu skończyć, 

wtrąciła M-me Malplaquet, a w głosie 
jej dźwięczała groźba tak wyraźna, że 

- "Qewood drgnął („Niech się pan strze 
że kobiet“ — mówił Crooks i miał ra- 

cję!) Prawdziwy Belford milczał, słu- 
chając uważnie, z rękami założonemi 
na piersi. 

— Nie dziwię się, — mówił iro- 
nicznie Ocwood, — jeśli w kieszeni te- 

"go jegomościa znajdziemy ową sławna 
gwiazdę brylantową, o której słyszeli- 
śmy przed chwilą 'tak fantastyczną hi- 

mae o 

Ma 

al. Niemiecka 3, m. 6. 
CENY FABRYCZNE. 

Wilnie w r. 1930 

ILNO, 

ы 

storyjkę. Historyjka ta miała coprawda 
na celu wyjaśnienie nam, dlaczego 
nasz szet spędza dnie i noce u nóg pew 
nej pięknej pani. Mój Boże! Czy ma- 
my pozwolić, by ten człowiek (wska- 
zał Mortimera pogardliwym gestem) 
by ten zdrajca i oszust wyprowadził 
nas tak haniebnie w pole? 

Przyjaciele: Jeśli chcecie uniknąć 
„łeszcze jednej niespodzianki, najmniej 
przyjemnej z tych, które nas mogą spot 
Fać, żądam natychmiastowego sądu 
nad zdrajcą, który nas chce wydać w 
:ęce policji... 

Wyzywająco podniósł głos i po- 
wiódł oczyma po obecnych, aby prze 
konać się, jakie wrażenie wywarły je- 
go słowa. 

Max i Berent byli po jego stronie. 
Numer Trzynasty wahał się jeszcze. 
Mortimer i Belford byli oczywiście 
przeciwnikami Ocwooda. M-me Mal- 
plaquet siedziała spokojnie, bez  ru- 
chu. 

— Dość tego, —: zaczął Mortimer 
z wściekłością, ale M-me Malplaquet 
pizerwała mu: 

— Przedewszystkiem 
musimy Belforda. 

— Nie wiem, co się działo tutaj, 
w czasie mojej nieobecności, — za- 
czął były więzień, —- wiem tylko, że 
cudem prawie udało mi się uciec od 
konwojujących mnie żandarmów, któ 
rzy prowadzili mnie z więzienia do 
Scotłand Yardu. Już i tak zbyt długo 
jestem tutaj, a zresztą i wy wszyscv 
z wyjątkiem tego zdrajcy (pokazał na 
Desmonda), jesteście narażeni na wiel 
kie niebezpieczeństwo, pozostając tu 
dłużej. Każda chwila jest droga. Wkrót 
ce zjawi się tutaj policja. Róbcie, co 
chcecie, ale ja uciekam. 

To mówiąc, nacisnął ukrytą 

  

wysłuchać 

Sprę- 

Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydylio |   

Lurdji 

Maszyny można oglądać tamże od 15 do 17 stycznia 1931 r. 
w godzinach urzędowych. 

  

IPB 
     

žynę, i šciana z półkami obróciła się 
na ukrytej osi. Ale Berent jednym sko 
kiem znalazł się przy nim. 

— Nie tak prędko, przyjacielu! 
Nie wypuścimy pana, dopóki nie do- 
wiemy się, kin: pan jest? 

Skierował ku niemu luię rewolwe- 
ru. 

-— Głupiec! — krzyknął z wściek- 
iością Belford. -— Chcecie, żeby nas 
wszystkich tu aresztowano? Niech pa 
ni im powie, km jestem, — zwrócił 
si ebtagalnie do M-me Malplaguet, --- 
i, na Boga, uciekajmy prędzej! 

M-me Malpłaquet wstała uroczy- 
Scię:: 

— To jest Bazyli Belford, — 0- 
znajmiła. —. Ma na palcu pierścień, 
który mu podarowałam.: złoty wąż z 
turkusowemi oczyma. A tego, — do- 
dała ostrym głosem, wskazując  pal- 
cem Desmonda — trzeba zabić. 

Beliord chwycił ją za rękę i po- 
ciągnął za sobą przez ukryte przejście. 
W tej chwili za oknami rozległ się prze 
raźliwy gwizd. Nie namyślając się dłu 
żej, Mortimer odwrócił sie i strzelił do 
Ocwooda, ale major w tej chwili właś 
nie schylił się, by skoczyć na wroga i 
kula przeleciała nad jego głową. Ogłu 
szony strzałem, dławiąc się od dymu, 
rzucił. się na Mortimera i schwycił go 
za gardło. 

Zabrzęczały robite szyby i nowy 
wystrzał ogłuszył obecnych w pokoju 
spiskowców. 

Ktoś krzyknął: „Och!' i osunął 
się całem ciałem na Ocwooda, zmusza 
jac go do wypuszczenia Mortimera. 
Major potknął się, chciał się wyprosto 
wać, ale straszne uderzenie w głowę 
ogłuszyło go: tracąc przytomność, u- 
padł ciężko na leżące ra podłodze cia- 
ło. : 

SŁOW © 

  

4iNQ Od dnia 3 do dnia 6 stycznia 1931 r włącznie będzie wyświetłany łilm: 

  

  

MIEJSKIE BRYGADA ŚĄIERCI Arcypotężny sensacyjny dramai. Aktów 18. 
SAŁA MIEJSKA W roli głównej: Król sensacji — Harry Pie 

° sbramęto 2 Kasa czvena nd g. * m. 30. Początek seansów od e. 4-ej Następny program: „Żyd wieczny tułacz* 

Dźwiękow Rewelacyjny przebój dźwiękowo-śpiewny! 
KIN o” RAT R | Najwspanialszy film świata! Bajeczne widowisko, które kosztowało miljon RIO RITA 
„H ELIO ge Cudowna pieśń miłości i poświęcenia. W roli głównej przykuje oczy wszystkich cz rująca kochanka BEBE 
ul. Wileńska 38. DANIELS i słynny amant, za którym szaleją kobiety JOHN BOLES Udział biorą t:siące pierwszerzędnych artys- tel. 9-26. © tów i świewaków. Melodje z RIO RITY h dzieśsiewaiło całe Wilno. - RIO RITĘ musi zobaczyć każdy. Nad peogr. 

rewel. dodatki dźwiękowe. (eny zniżone tylko na pierwszy seans. Seansy o godz. 4, 6, 8 i 19 -15 
  

  

Dziś wszyscy śpieszą obejrzeć największy dźwiękowo-śpiewny przebój polski 

Dźwiękowe kino 

„HOLLYWOGCD“ 

Mickiewicza 22. 

DŹWIĘKOWE KINO 

CGJING 
WIELKA 47. 

ARKO AUZYKANT 
W rolach grównych, piękna 
gwiazda ekranu polskiego 

ski, Adolf Dym sza cyjne odatki dźwiękowe. 
Początek seansów o godz. 4, 6, ‚ !0 80 w dnie świąt. o godz. 2-ej 

Wspaniały wzruszający do ter dra- 
mat na ie Zaanej noweli Henryka 

Sienkiewicza 
Marja Malicka, Witołd Contti i królowie śmiechu Kazimierz Krukow- 

którzy odśpiewają cały szereg piosenek w języku polskim. Nad program: d a ceweła- 
C-ny zniżone tylko na t-szy sęans. kaz 

Dziśl Mouumientalny przebój dźwiękowo - śpiewny i mówiony w języku trańzuinieć, 
iew — Balet — Chóry opery paryskiej! 

ŚPIEWAK 4OKTPARKASU 
Wielka opera filmowa. W roli głównej znany śpiewak opery parys. ANDRE BAUGE. P.zepiękna 
muzyka. Wspaniała wystawa. Mełodyjne przebojowe piosenki. Nad program: Atrakcje džwigkowe. 
Cenv miejsc od 40 ег — Seansy o godz. 2-ei, 4. 6, 8 i 1.30. Ceny zniżone tylko na |-szy seans 

  

Dziś ostatni dzień! Wznowienie 

  

  

  

  

KINO-TEATR wszechświatowego filmu e „CAR A LEKSAR DER ER “ 

№ (z tajemnic Pietro-Pawłowskiej twierdzy). Wielki wzrus ający drarnat, osnuty na tle historycznych dokumentów » yczny! 
z czasów panowania Aleksandra II i hr. Murawjewa „Wieszatela“. W rol. gł. L. Dobrowolski, Е. Boresichin, 

WIELKA 42 H. Chmielewska i inni. — Początek o godz. 3-ej. — Ceny od 40 gr. 

Kino-Teatr Najnowsza kino BĘ A E BĘ 8 Dramat w 12 ak. na tle nieśmiertelnej opery St. Monłuszki 
STYLOWY" opera polska W rolach głównych: Zorika Szymańska, H. Zahorska i W. 

I WIELKA 36. Czerski. Pełna poezji treść. — Solowe i chóralne Śpiewy artystów opery. — Oryginalna muzyka Moniuszki. 

RODE: Powiększony zespół orkiestry. Początek seansów o godz. 4-ej. 

Dziś! Zupełnie nowe arcyzaba «ne awantury rowoczesnych czarowników z „Tysiąca jednej nocy* Pat i Patachen 
Poiskie Kino najpopularniejsi komicy Świata w najnowszej komedji p. t. 22109P. P. 

„WAWDA* PAT iPATACHON w LUNA PARKU 
Wielk x 30. Tei. 14-81 Bomba humoru i šmiechu — 12 akt.   Pat i Patacnon w roli swatów i jako lokaj i pokojówka 

  

KINO-TEATR 
„MIMOZA“ 

ul. Wielka 25 

Ls k ODA 
[Le ARZE ||axusze A 

Br. medycyny AKUSZERKA 

A. Cymbier ŚMIAŁOWSKA 
Choroby weneryczne, *'«: Orsbinei 

czowego. Mickiewicza *i, piegi, wągry, łapież 

12, róg Tatarskiej przyj- Orodawki, karzaiki, wy 

muje 9—2 i 5—7 i półpzdacie włosów. Mie 

wiecz. Tel. 15-64. Xiewj s iR 

DOKTÓR 

Zeldowicz 
chor. skórne, 
ryczne, narządów 

+—- | 

KOSMETYKA 

wene- 

mo- GABINET 
czowych, od 9—do 1, Raejonainej Kcsme- 

5--8 wiecz. tyki Lecznicze!. 

DOKTOR 
m 4. : 

ZELDOWICZOWA UTOGĘ oma: 
KOBIECE, 
RYCZNE NARZĄDÓW ża, 

MOCZOWYCH i 
od 12—2 i 
ul. Mickiewicza 24. 

tel. 277. 
DOKTOR 

konserw a- 

WENE- je, doskonali, odś-wie- 
skazy uszwa 

braki, 
jej 
Mass 

Sz aczne opalenie 

! łupież. 

choroby weneryczne, 
skórne i moczopłciowe 

WIELKA Zi 
tel. 921, od9—1i3—9 

W Z. P. 26. LOKALE 
Dr Ginsberg Mieszkanie 

neryczne i moczopłcio- 23 pokolowė 
we. Wileńska 8 odz R 
8—114— 8. 
567. 

DOKTOR 

Szyrwindt 

do redakcji dla Ł. 

Nauka 

Kosnze- 
skórne i narządu mo- *yCzNy, GSEWa «marszcz 

  

Wilno, Micz ewicza 3) 

od 4—6 twarzy i ciała (panie) 
ce- nauczania się języ- — 

ry. Wypadanie włosów ków obcych „Ling"a- Pianino i 
Najnowsze phone*. Wilno, ul. Nie- 

sdobycze kosmetyki t*- miecka 3, m 6. 
cjonaine!. 

Blumowicz AE od g. 10—8. 
w. 70 A 13 

kuchnią i wygo- Szkolna" Wajnera, 
Tel, dami potrzebne. Oferty pacc 

Dziś sensacyjny film amerykański! 

wś ód tysiąca niebezpieczeństw. 

„Po raz pierwszy w Wilnie! 

„DRZEŁ TEXASU U wodne" 
Wzruszające sceny z bohaterskiego życia W rolach głównych: oryginalni 

cowbóye. Nad program: arcywesoła komedja. 

Do 
posiadłoś 

. 2 Wilna— trzy domy 
dawkii kurzajki usuwa jrowniane-z A tod: 

Kosmetyki Be di6 
Leczniczej 

i rąk czer- 

woność, osa 

  

Informacje 
4. Hryniewiczewej. Mick'ewiczk 24, m. 6, 

nl. WIELKA AB 18 m$. W godzinach 5—7 po 

Przyj.wę.10-114-.7 południu (w dnie 
powszednie). —1 

Paryžanka 

w. Z. P. 8% 

  

  

rodzinie do 
jeden lub dwa 

pokoje umeblowane ze 
wszelkiemi wygodami 
dla solidnego-ej loka- 
tora. Adres: Św. Ig- 
nacego 8 — 11, 

kształceniem poszuku- 
je lekcyj francuskiego. 
Garbarska 1 m. 24 od 
5 do 6 pp. = 

Dobrze "ix wany 

pokój 
z używalnością salonu 
lub bez. Zakretowa 11. 

Najłatwiejsza "* * 
i najprędsza metoda 

  

  do wynajęcia na do- 
godnych warunkach. 
Biskupia 14. m. 2, N. 

  

Bez 
nauczyciela Kremer. 

uczcie się literatury s 

polskiej jęryków ob Qszczędności 
cych, historji, geOgra- swoje złote i dolary 
(ji, matematyki, muzy- ulokuj na _ wysokie 

ki etc. Szczegółowy oprocentowanie.  Go- 
katalog wysyła gratis tówka twoja jest zabe- 
widawnictwo „Pomoc zpjęczona złotem, sre» 

era, -—brem i drogiemi kamie- 
Bielańska niami. LOMBARD Plac 

Katedralny, Biskupia 12 
Wydaje pożyczki pod 
zastaw: złota, srebra, 
brylantów, futer, me- Zdrowe 

choroby weneryczne, pisania na maszy- domowe Obiady bii, pianin, samocho- 
skórne i moczopłciowe nach. ch. 
Wielka 19, od 9 do 1i Orzeszkowej 11, m. A Н 

—INr. 8-7 

  

Majorowi zdawalo sie, že gdzieš 
daleko krzyknęla kobieta, rozległ się 
rozpaczliwy krzyk kilku ludzi.... Gło- 
wa bolała go nieznośnie i wydawała 
się tak ciężką, że nie można było jej 
podnieść. W ciągu kilku minut sły- 
chać było histeryczne łkania, ale ner- 
wy jego były tak wyczerpane, żę nie 
reagował zupełnie na te odgłosy. 
Wreszcie z wiełkim trudem podniósł 
powieki i spojrzał dokoła. 

Oczy majora zatrzymały się bez- 
myślnie na dużej twarzy ludzkiej, po- 
chylonej nad nim, uczuł silny ból w 
oczach od rażącego światła latarki, 
ztórą trzymał ten obcy człowiek. 

Jakiś daleki głos, podobny do gło- 
sit w telefonie, zapytał: 

— No, jak się pan czuje? 
Desmond nie zareagował na pyta- 

nie i zdziwił się, gdy jakiś inny głos 
powiedział: „Bardzo dobrze', po chwi- 
li dopiero zorjentował się, że był to 
iego własny głos. 

Wydało mu się to tak dziwne, że 
znowu otworzył oczy, mimo, że mu- 
siał zrobić olbrzymi wysiłek, by tego 
dokonać. 

Stał nad nim człowiek z tlaszką w 
ięku: 

— No, to doskonale, — mówił ten 
człowiek. — Pan się czuje lepiej, praw 
da? Jest pan kontuzjowany. Proszę wy 
pić trochę whisky. 

Desmond posłusznie łyknął whisky 
z flaszki. 

Czuł się niezmiernie słabym. By-- 
ło mu zimno, po szyi i obnażonych ra 
mionach spływały krople wody; w u- 
szach dźwięczały jęki jakiejś kobiety, 
sprawiając mu fizyczny ból. 

OQcwood podniósł. głowę i obejrzał 
się. Leżał na kanapie w gabinecie. Wy 

  

Jarskie I mięsne dów i wszelkich towa- 
Św. Ignacego rów. —4 

sprzedania RA 
w centrum 

ogrodeli 
owocowym, wolny lo- 
kal o siedmiu pokojach 

Wilno, ul. 

wynajęcia Z uniwersyteckiem wy- 

umeblo- 

» górnośląski 

  

fortepian 

  

4 Tylko z oryginaln etykietąąl R 
* korkiem jest PRAWDZIWE © * 

WSZECIiŚWIATOWEJ SŁAWY 

ŻYW К 
   

     
   

         

    

ZDRÓJ | 
ŻYWIECKI, 

z ARCYKSIĄŻĘCEGO BRÓWARU ] 

wŽvwcu 
boNABYCIA WSZEDZIE 

WĘGIE 
opałow: 

i kowalski, 
KOKS, DRZEWO 

szczapowe i rąbane. 
Dostawa niezwłocz- 
na w zamykanych 

    

       

  

  

Okažyjnie 
Sprzedaję irak i spad- 
nie  (w'rost średni) | 

Y cena niska ul. Koń- 
ska 4—3, od 8 — 11 

  

d 3—6. 

ej, Aiiiopar LEO3ADY 
Wilno, Styczniowa Nr.3 Ochmistrzyni 
Telefon 1817. —€ wykwalifikowana pod 

każdym względem. — 
Uczciwa, pracowita. Po- 
siada dobre  świade- 

DOM murowany 
w śródmieściu o 6 
mieszkaniach z do- | Lai 

chodem rocznym |--W” Łokieć 3—1. 

około 5.000 zł, — 
sprzedamy niedrogo 
Dom H.-K. „Za- 

cheta“ Mickiewi- 
1, tel. 3-05. [ZGUBY 

Kupię 500_600 Zgubiono 
  
pudów słomy weksel 

żytniej. Propozycje na imię  Kazmierza 
składać: Piłsudskiego Śnieżko na sumę 59 
13—5, tel. 14-68. zł. unieważnia się. 
  4, m. 1. 2 

soki mężczyzna w kurtce khaki usiło- 
wał rozpalić ogień na kominku. Na sto 
le stała lampa, ale Światło jej bladło 
przy pierwszych promieniach zorzy 
porannej, które wdzierały się po przez 
rozbitą szybę. 

Na podłodze leżało ciało, pokryte 
dywanem, dokoła pełne było wywróco 
nych krzeseł i rozbitych wazonów. 

Płacz i krzyki za ścianą zamiłkły. 
Kapral wrócił do pokoju. 

— (Ona nie będzie już więcej pła- 
kać, sir, -— oznajmił. Kazałem jej przy 
gotować herbatę. 

Przeražliwie zadzwonił telefon i w 
teiże chwili otworzyły się drzwi do 
przedpokoju. Do aparatu podbiegł ma- 
1y staruszek, o twarzy pomarszczonej 
i'wykrzywionej. Zdjął špiesznie słu- 
chawkę. Major zdumiał sie tak bardzo 
że zabrakło mu tchu: w staruszku tym 
poznał głuchego ogrodnika. johna Hil- 
la x = 

— No?... Tak, to ja,.. Złapaliście? 
Dobrze..... Żadnych śladów?.. A' do 
djabła!..,,, 

Stary ogrodnik ze złością rzucił słu 
cnawkę i zwrócił się ku kanapie. 

— Franciszek! krzyknął 
miony Desmond. 

Potem stało się coś niezwykłego 
dla oficera angielskiego.: Desmond wci 
snął głowę w poduszkę i rozpłakał 
się jak dziecko. 

Rozdział XX. 

QGRODNIK. 

Desmond i Franciszek siedzieli 
iadalni „Domu 
doskonałe 
przez Martę. 

Franciszek był nadał w brudnem i 
podartem ubraniu ogrodnika Hilla, ale 
zdjął siwą perukę i bokobrody, cho- 

zdu- 

w 
Młynarza” i kończyli 

śniadanie, . przygotowane 

Drukarnia wydawnictwa „Słowo” Zamkowa 2. 

wł 

ciaż pozostały sztuczne zmarszczki, 
jednak był teraz więcej podobny do 
stebie, niż do ogrodnika. 

Desmond czuł się o wiele lepiej. 
Straszny cios, który zadał mu Strang- 
wayse swoini rewolwerem, został czę- 
ściowo osłabiony dzieki temu, že Ос- 
wood wyciągnał instynktownie rękę w 
górę 

Franciszek odmówił stanowczo: 
wszelkich wyjaśnień, aż dopóki nie bę - 
dą cbaj nasyceni. Dopiero wtedy, gdy. 
jajka i szynka znikły z talerzy, i głód * 
przestał dawać się we znaki obu bra- 
ciom, zapalili cygara i Franciszek zgo- 
dził się odpowiedzieć na pytania bra- 
ta. 

Wczoraj rano przybyłem do Łondy | 
nu, — zaczął opowiadać, —- Nie będę 
ci opowiadał, jaką droga doszedł do 
mnie list dyrektora i w jaki sposób 
przedostałem się tutaj po przez linię 
irontu tureckiego. 

Dosyć, że wczoraj stawiłem się na 
śniadanie do dyrektora, który przysłał 
no mnie własne auto do portu. Pod- 
czas śniadania wyjaśnił mnie syiua- 
cję i dał pełnomocnictwo działać wed 
ług moich własnych planów. 

Desmond uśmiechnął" się sucho: 
— Jak widze, nie ufał mi! 
— Nie, wiedział tylko z jakiego į 

dzaju ludźmi inasz do czynienia, 
?aprzeczył Franciszek. — Obawiał sie, 
że nie uda ci się doprowadzić szcze- 
sliwie sprawy do końca i że mogą wy 
niknąć jakieś komplikacje, które 
krzyżują twoje plany. Jest to człowiek 
bardzo mądry, mój drogi, sam się prze 
konałem o tem na własnej skórze, że 

tu postąpił słusznie. Ale, czy wiesz, 
że Strangwayse uciekł? 

-- Uciekł? — jęknął zrozpaczony 
maior. 

> 

— 
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