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Rok 1930 był rokiem kryzysu go- 

spodarczego, który się rozpoczął w 

końcu 1929 roku, od kryzysu Stanów 

Zjednoczonych, i oddziałał bardzo sil 

nie na Europę. 

Znaczne napięcie tego kryzysu prze 

jawia sie w niebywałej dotąd liczbie 

bezrobotnych. W końcu roku 1930 by 

ło zarejestrowanych 15 miljonów bez- 

1obotnych. 

Liczba bezrobotnych w poszczególnych 
kiajach : w tysiącach: 

` Paždziernik-Listopad 

1830 r. 

Stany Zjednoczone 5000 
Niemcy 3750 
Anglija 1700 

Rosja 1150 
Włochy 400 

Polska 240 
Austrja 156 
Australia 85 
Belgja 64 
Czechosłowacja 37 
Szwecja 26 

Hołandja 25 
Danja 25 
Rumunja 23 
Węgry 20 
Palestyna 5 
Finlandja 4 
Francja ł 

Jeżeli weżiniemy w stosunku do ty 

siąca mieszkańców to pierwsze miej- 

sce zajmą Niemcy 58:1000, następnie 
Stany Zjednoczone 41:000, Anglja 

38:1000, Włochy 10:1000, Australja 
15:1000, Węgry 25:1000, Polska, Ro- 

sja i Belgja po 8:1000, Kanada 2:1000 

a Uderza nieznaczna liczba bezrobot- 

,  <aych we Francji. Pochodzi to stąd, że 
kryzys gąspodarczy dotknął Francję w 

' słabszym stopniu niż kontynentalną 
Europę, bardziej zależną od przypły- 
wu amerykańskiego kapitału, mniej 

niż Anglję, której zbyt jest bardziej u- 

zależniony od krajów produkujących 

surowce, które znalazły się w wyjątko 

wo ciężkiej pozycji materjalnej z po- 

wodu spadku cen na surowce. Francja 
przy znacznej liczbie cudzoziemskich 

robotników, nie pobierających  zasił- 
ków podczas bezrobocia i przy prawo 
dawstwie francuskiem ograniczającem 
kategorje robotników, otrzymujących 

owe składki, zarejestrowanych do 

wsparcia bezrobotnych musi mieć na- 
wet w okresie kryzysu nieznaczną ich 

liczbę. Bezrobociem wzgiędnie słabem 

jest dotknięta Belgja, na 100 robotni- 

ków należących do związków zawodo 
wych Belgja ma zaledwo 2,8 bezro- 
botnych, gdzie Anglja 18,3, Austraija 
20,5. Niemcy 23,6. Widzimy, że bez- 
1obocie nie ominęło „krajów młodszych 
pod względem ekonomicznym jak 
Australja. Upadek cen surowców wpły 

wa deprymująco na przemysł krajów 
surowcowych, do których należy Au- 
stralja. 

Okresy depresji gospodarczej cha- 
rakteryzują się spadkiem cen, gdy o- 
Kresy ożywienia gospodarczego są 
ZWiązane ze wzrostem cen 

Według obliczeń angielskiego „Eko 
nomist* przy przyjęciu zą sto Cen, 
hurtowych 1913 roku, to ceny końca 
1925 roku przyjąć należy za 153,0, ce- 
ny zaś końca 1930 roku za 115,8 czyli 
»mniejszenie nastąpiło o 32,1 proc. 
Ruch cen do końca 1928 roku odbywał 
się wolno i wskaźnik cen w końcu 
1928 r. wynosił 156,2. Najszybszy zaś 
spadek cen mieliśmy w ciągu pierw- 

Szych pięciu miesięcy roku 1930, ceny 
spadły o 9,6 proc. Temu spadkowi cen 
hurtowych nie odpowiada ruch cen de 
talicznych, W 1927 roku wynosił on 
147,6, następnie w 1928 roku podniósł 

„się do 154,4, w kwietniu 1930 roku 
obniżył się do 147,4. 

Wszędzie daje się zauważyć naj- 
znaczniejszy spadek cen na ziemiopło 

dy i surowce, znacznie mniejszy na 
wyroby gotowe; wskażnik kosztów u- 
trzymania zmniejszył się w daleko 
mniejszym stopniu niż wyroby goto- 
we. Według drugiego zeszytu Statysty 

ki Cen, wydawnictwa Głównego Urzę 
du Statystycznego ceny ziemiopłodów 

wynoszą 54,2 proc. cen 1927 r., zwie 
izęcych produktów spożywczych 74,4 
proc. surowców włókniczych 69,7 

p 
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proc materjałów  włókniczych goto- 

wych 96,2 proc. Ceny zaś detaliczne 

<zynoszą na artykuły rolne 89,6 proc.. 

na przemysłowe 111,0 proc., wskaźnik 

kosztów utrzymania 98,2 proc., wzro- 

sła bowiem cena materjałów odzieżo- 

"wych, opału, i mieszkanie. Analogicz- 

ne ustosunkowanie cen spotykamy nie 

mal wszędzie. Mamy obecnie wskutek 

dysproporcji cen nieopłacalność rolni-- 

ctwa zwłaszcza zbożowego, nieopła- 

calność produkcji surowców, a stąd 

skurczenie się rynków zbytu w krajach 

rolniczych : produkujących surowce. 

Wpływa to nietylko na przemysł tych 

krajów, lecz na przemysł krajów za- 

opatrujących kraje rolniczo - surowco 

we w wyroby przemysłowe. 

Nieopłacalność rolnictwa i kurcze- 

nie się rynku zbytu na wyroby prze- 

mysłowe wpływa na znaczną liczbę 

nrotestowanych weksli, nadzorów są- 

dowych i bankructw. W ciągu całego 
okresu powojennego obroty  handiu 

zewnętrznego wzrastały, i chociaż u- 

dział Europy zmniejszył się procento- 

wo w handlu światowym w porówna- 
niu z czasami powojennemi, jednak 

przejawił tendencję wzrostu,  jakkol- 

wiek w dwunastoletnim okresie oddzie 

lajacym nas od zakończenia wojny wa 

żniejsze państwa europejskie przeży- 

wały niejednokrotnie depresje gospo- 
darcze. W 1930 roku obroty handlu 
światowego zmniejszyły sie około 20 

proc. 
Handel zewnętrzny Polski za trzy 

kwartały 1930 roku jest mniejszy, niż 

7a odpowiednie trzy kwartały 1929 r. 

Trzy kwartały 
1.721 mili. z!. Przywóz 1 milį 
1.846 milj. zł. Wywóz 

  

Saldo — 354 milj. zł.  — 125 milj. zł. 

Widzimy więc, że obroty 2,4 milja: 

da spadły do 3,5 miljarda. Saldo zas 

bierne 1929 roku — 354 miljony zł. 

przeobraziło się w saldo czynne -- 125 

miljonów zł. Przy dobrej światowej 

konjunkturze gospodarczej otrzymuje- 

my kredyty, które umożliwiają dokony 

wanie znacznych inwestycyj; przy złej 
dopływ kredytów jest słabszy, inwe- 

stycje są powstrzymywane, przywóz 

produkcyjny się zmniejsza. Osłabione 

siły nabywcze zmniejszają też konsum 
cję, a więc i też przywóz konsumcyj- 

ny. 
W innych państwach Europy widzi 

my skurczenie się bilansów handlo- 
wych w cenach w znaczniejszym sto- 

pniu niż w wadze. W wywozie z Pol- 
ski produkty spożywcze, surowce oraz 

półfabrykaty zajmują główną rolę. W 
przywozie produkty gotowe. Otóż u- 

kształtowanie się cen niekorzystnie dla 

półfabrykatów, surowców i produktów 

spożywczych musi ujemnie wpływać 
na nasz handel zewnętrzny i na nasz 

rynek zewnętrzny. 

W Niemczech natomiast 75 proc. 
wywozu stanowią produkty gotowe, a 

główną pozycją przywozu dochodza- 

cą do 80 proc. stanowią artykuły spo- 
żywcze i wyroby przemysłowe. Obec- 
ny stosunek więc cen artykułów prze- 

mysłowych i rolniczych, surowców i 

produktów gotowych winien być ko- 

rzystny dla Niemiec. Lecz cierpią one 
wprawdzie w mniejszym stopniu niż 

Ang!ja na zwężenie się rynków zbytu 
w krajach produkujących surowce, a 
w większym stopniu niż Anglja na nie- 
rorzystną sytuację rolnictwa. Posia- 

dając około 30 proc. rolniczej ludnoś- 

ci, gdy Anglja posiada 8 proc. 
Kryzys gospodarczy Niemiec i kryzys 
gospodarczy środkowej Europy zależ- 
nej od konjunktury gospodarczej Nie- 
miec jest w znacznej mierze uwarun- 

kowany brakiem przypływu kapitału 
ze Stanów Zjednoczonych, które od 
krachu giełdowego 1929 roku przeja- 

wiają restykcję kredytową, udzielając 
przeszło czterokrotnie mniej kredytów 
zagranicznych niż przed tym krachem. 

Współczesny kryzys gospodarczy 

jest wysoce skomplikowany i nie mo- 

Opista pocztowa uiszczona ryczałtem. 
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ARANOWICZE, -- 
ЧАКОМ!Е -- Bulet Kotejowy. 

BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“. 

    

WĄBROWICA (Poiesie! — Księgarała K. Malinowskiego. 
DURSZTY -- Buiet Kulejowy. 
GŁĘBOKIE 

KLECK — Sklep „Jednośc”. 
LIDA — ul. Suwaiska 13 — 5. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

BELOPDEDSKICZ = TI | 

CENY OGŁOSZEN: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40 га tekstem i 
vadeslane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych ‹ z io; 
Žagraniczne 50 proc. drožej. Ogłoszenia cyirowe i tabełaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 

Marszalka Joffre'a 
ŻAŁOBNY. 

PARYŻ. (PAT). — O godzinie 20.15, wśród ogólnego wzruszenia, cia- 
ło marszałka Joffre'a złożono do trumny, poczem umieszczono ją na karawa- 
nie. który otoczony przez gwardję republikańską, wśród olbrzymich tłumów 
publiczności udał się pod Łuk Triumialny. Kondukt zatrzymał się przy grobie 
Nieznanego Żołnierza. Baterja artylerji oddała salwę, a na szczycie łuku tri- 
umtalnego zabłysło światło. Pochyliły się sztandary, żołnierze sprezentowa- 
li broń, zagrzmiała marsyljanka. Następnie orszak żałobny udał się do kate- 
dry Notre Dame, gdzie na trumnę oczekiwało liczne duchowieństwo. 

POCHÓD PRZEZ MIASTO. 

PARYŻ. (PAT). Po imponującej ceremonji żałobnej w katedrze Notre 
Dame olbrzymi pochód towarzyszył zwłokom marszałka Joffre'a, które prze- 
wiezione zostały do Pałacu Inwalidów na lawecie armatniej. W pochodzie 
brały udział wojska wydelegowane przez arm je sprzymierzone, prezydent 
Loumergue, książę Leopold belgijski, ambasadorowie i ministrowie, repre- 
zentujące obce rządy, korpus dyplomatyczny w komplecie, przedstawiciele 
armij cudzoziemskich, rząd, przedstawiciele obcych rządów i parlamentów 
zagranicznych. 

Pochód przeszedł ulicami Paryża wśród olbrzymich rzesz publicznoś- 
ci. Pochód ten ilością uczestników przypominał pochód z okazji zwycięstwa 

‘ pogrzeb marszałka Focha. Sklepy były pozamykane, a okną wystawowe 
udekorowane sztandarami pokrytemi krepą. Ldtarnie na ulicach zapalone i 
owinięte krepą. 

Szczególnie wzruszającym momentem dzisiejszych uroczystości pogrze 
bowych była chwila, kiedy na Espłanadę Inwalidów wtoczyła się laweta z 
trumną marszałka Jofire'a. W chwili tej rozległy się salwy armatnie. 

Na trumnie złożone zostały woreczki, zawierające ziemię z pola bitwy 
nad Marną. Kiedy pochód zatrzymał się na Esplanadzie Inwalidów, miejsce 
na trybunach zajęli przedstawiciele władz i 
wysłuchawszy przemówienia ministra 

zgromadzone tłumy w skupieniu 
Barthou, który w imieniu rządu i aka- 

demji francuskiej złożył. hołd pamięci marszałka |ofire'a. 
Następnie przed trumną „marszałka przedefilowaiy delegacje sojusznicze 

i oddziały wojsk francuskich, oddając zmarłemu ostatnie honory. Trumneę 
wniesiono do kaplicy. Pochyleniem sztandarów wojsko żegnało zwłoki mar 
szałka Joffre'a. 

DELEGACJA WOJSKA POLSKIEGO. 

PARYŻ. (PAT). — Wśród licznych delegacyj, które wzięły udział w 
pogrzebie marszałka Jotfre'a powszechną uwagę zwracali przedstawiciele 
wojska polskiego w osobach gen. Orlicz - Dreszera, płk. Błeszyńskiego, at- 
tache wojskowego, jego zastępcy mjr. 
go, przedstawiciela polskiej marynarki wojennej 

Lubieńskiego, komandora  Czernickie 
i około 20 oficerów pol- 

skich, będących a studjach we Francji. 
Między byłymi kombantami znajdowała sie delegacja Polskiego Związ- 

su b. Obrońców Ojczyzny w Paryżu ze sztandarem z prezydentem p. Deli- 
nikajiisem na czele. Gen. Orlicz - Dreszer złożył w dniu 6bm. wizyty oficjal 
ne szefowi sztabu generalnego gen. Weygandowi i gubernatorowi Paryża p. 
Gouraud. 

* * * 

! WARSZAWA. (PAT). — W odpowiedzi na depeszę kondolencyjną, wysłaną w 
imieniu Senatu Rzeczypospolitej z powodu śmierci marszałka Jofire-a, marszałek Senatu 
Raczkiewicz ptrzymał w dniu 7 bm. od prezesa Senatu francuskiego następujący tele- 
gram: 

Dziękuję z całego serca za Pański telegram i wyrazy współczucia ze strony Se- 
natu polskiego w cięzkiej chwili, która dotknęła Senat i cały naród francuski. (-) Doumer 

  

Represje wobec 
KOWNO. (PAT). 

księży na Litwie 
—Wałka rządu z kłerem katolickim nabiera coraz; 

ostrzejszych form. W stosunku do wielu księży zostało wdrożone dochodze: 
nie i kilkanaście z nich zostało już przesłuchanych przez sędziego śledczego. 
Ks. Krupawiczius, który obecnie zajmuje stanowisko wikarego w Gorlewie 
(w odległości trzech klm. od Kowna), otrzymał zakaz wjazdu do Kowna. 

ZANIECHANIE TRANSMISJI 
„Liet. Žin.“ donoszą, iž z powodu agi- 

tacyjnych i przeciwrządowych ań księży, 
radjofon kowieński zaniechał ich transmisji. 
Władze duchowne niezadowolone z tego 0- 
brotu rzeczy wzbroniły również transmisji 
nabożeństw. W ten b od Nowego Ro- 
ku RW NE z bazyliki kowieńskiej 
już nie było. к 

„Rytas“ pisząc w tej sprawie, wyjašnia 
oliczności, towarzyszące tym zarządze- 

NABOŻEŃSTW z BAZYLIKI 
niom. Otóż. zdaniem pisma, już od 2 listo- 
pa gdy mój „ra pieme = R ii- 
stu w sprawie „Ateitinikow“, on za- 
czął się „psuć* 1 odtad psuł się już stale, 
gdy dochodziło do kazań. Wobec tego du- 
chowieństwo wzbroniło . transmisji wogóle, 
wz iż nabożeństw katolickich bez ka 
zań, jako odbywających się w języku ta- 
cińskim, z równyia powodzeniem można słu 
chać z Warszawy lub Wilna. 

EZEKOSZWTTT TORZE RJ DSS PETN TS TTT TK STS 

KONFERENCJA KOLEJOWA POLSKO-LOTEWSKO-ESTONSKA 

  

W dniu 5-go bm. w Dyrekcji PKP odbyła się konferencja polsko - łotewsko - 
estońska, pod przewodnictwem dyr. K. Fałkowskiego, poświęcona sprawie ru- 

chu bezprzeładunkowego. 
fot. L. Siemaszko 

  

że być sprowadzony do jednego 
czynników gospodarczych. 

Stany Zjednoczone, Wielka Bry- 

tanja i Niemcy są głównemi ogniskami 
w gospodarce światowej i kryzys go- 
spodarczy każdego z tych trzech 
państw jest wypadkową nietylko jed- 
nych i tych samych czynników lecz 
szeregiem specyficznych warunków. 

z 

    

Kryzys gospodarczy Polski jaka 
słabego organizmu. gospodarczego 
jest bardziej uwarunkowany czynnika- 
mi zewnętrzneati, niż wewnętrznemi, 

chociaż i te istnieją i błędy naszej po- 

lityki gospodarczej za ubiegłe dwuna- 

stolecie mszczą się dziś na naszem ży- 
ciu gospodarczem. 

Władysław Studnicki. 
\ 

AN 

- ui. Szeptyckiego — A. Laszuk. 

— ul. Zamkowa — w. Włoczimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
WIENIEC — Sklep Tytoniowy S. Zavierzynski. 

  

PISARZE i LITERACI 
0 BRZEŚCIU 

Notujemy z obowiązku dziennika:- 
skiego przebieg sprawy brzeskiej w 
kołach literackich. Pan Słonimski z 
początku napisał dwa artykuły w 
„Wiadomościach Literackich'* wyśmie 
wając hałas z powodu aresztowań b. 
posłów, potem jednak ogłosił list ot- 
warty do Wacława Sieroszewskiego i 
Kadena  Bandrowskiego, wzywając 
ich do spowodowania zbiorowego wy- 
stąpienia z protestem. W międzyczasie 
Sieroszewski w jednej z gazet amery- 
kańskich krótko wyjaśnił, że wystąpie 
nia Andrzeja Struga mają swe źródło 
vw jego nienawiści do Piłsudskiego przy 
czem Sieroszewski nazwał otwarcie 
Struga masonen:. Na to Strug w „Ro- 
botniku* nazwał Sieroszewskiego 
„chuliganem*. Kaden - Bandrowski 
odpowiedział na wezwanie Słonimskie 
go długim listem „ad personam*, któ- 
ry merytorycznie co do sprawy zajął 
takie stanowisko: 

„Na zebraniu. wyraziłem całkiem jasno 
inój pogląd, a mianowicie, iż w sprawie 
tych wypadków należy czekać odpowie- 
dzi rządu na interpelację sejmową, posło- 
wie bowiem rzekorio poszkodowani, sami 
wcale się nie skarżą, a wiadomości o zaj- 
ściach są wiadomościami z drugiej ręki i 
nie mami najmniejszego powodu wątpić 
w lojalną i rzeczową odpowiedź czynników 
miarodajnych“. 

Na list Kadena - Bandrowskiego 
we wtorkowym „Robotniku“, odpowie 
dział Słonimski artykułem p.t. „Dostoj 
nemu Kadenowi po nosie”, 

Wczoraj zaś dowiedziano się w 
Warszawie, že w „Wiad. Lit.“ ukażą 
sie listy trzech innych pisarzy: Boja, 
Tuwima i Wierzyńskiego, które przy- 
iaczamy, sądząc iż ogłoszenie ich nie 
będzie nie korzystne dla naszych czy- 
telników. jak wiadomo mniej więcej, 
każdy obywatel polski zajmuje się dziś 
swoim osobistym stosunkiem do spra 
wy Brześcią Litewskiego. Ogłaszając 
listy trzech literatów, pierwszych w 
Polsce stylistów, dajemy publiczności 
gotowe wzory trzech odcieni stano- 
wisk w tej sprawie. 

„Wobec braku wspólnej akcji pisarzy w 
sprawie okropności Brześcia, pr. po- 
za wszelką polityka, stojąc na stanowisku 
czysto ludskiem -— przyłączyć się do gło- 
sów tych, którzy protestują przeciw znęca 
niu się nad więżniami i poniewieraniu god- 
ności człowieka”, 

1—) Boy - żeleński. 

„Od chwili ujawnienia się w inierpela- 
erai sejmowych okropnych szczegółów 

thaktowania więźniów brzeskich, odbywały 
Się nieustannie narady literatów nad Zreda- 
gowaniem oświadczenia w tej bolesnej spra- 
wie, Narady te mają charakter rozmów pry- 
watnych, gdyż zarządy związków — literac- 
kich nie uznały dotychczas za stosowne lub 
možliwe, aby stanowisko pisarzy sprecyzo- 
wane zostało na grancie wystąpienia kor- 
poracyjnego. Każdy nieomal projekt prote 
stu zaczynał się od słuszny ch zastrzeżeń, 
aby go nie kładziono na szałę walk partyj- 
nych, lecz ujmowano wyłącznie jako odruch 
uczuć ludzkich. Gdy jednak o protest fite- 
1atów dopominać się zaczęły czynnie aktyw 

ne Anos, którym odmawiam prawa 
wglądania w me sumienie obywatela i poe- 
ty, gdyż aż nazbyt wyraźnym atutem walki 
właśnie politycznej stać się może ów protest 
w rękach tych zdziwionych i oczekujących, 

którzy zazwyczaj niczemu się nie dziwili i 
niczego nie oczekiwali, gdy w sprawie mil- 
czenia literatów najdonośniej odzyw: się 
zaczął głos tego odłamu myśli politycznej, 
który wszelkie inne odruchy mego sumie- 
nia obywatelskiego traktowa! zawsze jako 
szerzenie zarazy moralnej lub wręcz zbrod 
nię, — postanowiłem samodzielnie oświad- 
czyć, co następuje: znęcanie się nad bez- 
bionnymi uważam za hańbę i twierdzę, że 
niema tak wzniosłego celu, gdyby nawet o 
jskieś potworne cele tej ohydy mowa być 
iu mogła, któryby środki takie usprawiedli- 
wiał, Rzecz jest elementarna i nie podiega 
żadnej dyskusji”. 

(-) Juljan Tuwim. 

„W związku z przygotowywanym — 0$- 
wiadczeniem literatów w sprawie zajść brze 
skich, pod którem nie mogę położyć mego 
nazwiska, proszę uprzejmie o zamieszczenie 
następującego listu: : 
Ujawnione akty okrucieństwa w stosun- 

ku do więźniów, osadzonych w Brześciu, są 
zdarzenieru, które musi wywołać odrazę i 
dojmujący wstrząs morainy. Nie. wchodząc 
w rozpoznawanie wałki politycznej między 
obozem, w którego pracy widzę pomysłność 
Polski, a jego przeciwni ami, czuję się wo- 
bec mego sumienia zmuszony potępić znę- 
сате się nad więźniami jak najbardziej sta- 
nowczo. W oświadczeniu tem nie mogę je- 
dynie przemilczeć zjawiska, że wszelkie gło 
sy publiczne, występujące z pobudek mio- 
ralnych przeciw zajściom brzeskim, wyzy- 
Skiwane są w miarę czasu coraz jaskrawiej, 
jako atuty niedwuznacznej i doraznej agita- 
cii politycznej. Usiłuje ona w kraju, a na- 
wet zagranicą wywi sugestję, jakoby w 
Polsce sens bytu Pe streszcza się 
do sprawy brzeskiej i jakoby wielki dorobek 
narodowy, uzyskany pod przewodnictwem 
najwspanialszej postaci naszych czasów na 
drodze chwały i poświęcenia, imógi po je- 
dnyn: wstrząsie aa w turą ciemnicę 
więziennego lochu. Akcja ta, która z pre- 
medytacją i systemem używa odruchu cu- 
dzego (ami do I sd wia- 
snej obłudy i prze przybrała w 
stosunku do literatów cechy wprost ubliża- 
jące i niedalekie od dełatorstwa przed o- 
pinją publiczną. Jesten: ponad to wszystko 
przekonany, że w świadomości pisarzy pol- 
skich zajścia brzeskie zapadły o wiele glę- 
biej, niż przyznała je moralność polityczna 
pewnych partyj, lecz jednocześnie nie opu- 
szcza mnie, ety,pewność. że z protestu 
literatów odniesie więcej korzyści ciemna si- 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia jaźwińskiego. 
NOWOGRODEK — Kiosk St. Michaiskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — 
OSZMIANA — Księgatnia Społdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Poiską — St. Bednarski, 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SLONIM — Ksiegarnia D. Lubowskiego, ui. Mickiewicza 
STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ш. Rynek $ — N. Tarasiejaki, 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. juczewsk: | 
WARSZAWA — T-wo Ksieg. Kol. „Ruch“. 
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POSIEDZENIE KOMISJI SKARBO- 

WEJ SEJMU. 
WARSZAWA. 7. I. (tel. wł. „Sło- - 

wa) W sobotę dnia 10 bm. o godz. 
10.30 rano rozpocznie się posiedzenie 
sejmowej komisji skarbowej pod prze * 
wodnictwem pos. dr. Krzyżanowskie- 
go. Na porządku dziennym znajdu 
je się referat pos. Glińskiego (BB) o 
rządowym projekcie ustawy o mono- 
polu zapał czanym oraz o projekcie u- 
stawy o zaciągnięciu 6 i pół proc. po 
życzki zagranicznej. Wobec nagłości 
sprawy przewiduje się, iż posiedze- 
nie komisji skarbowej trwać będzie ró 
wnież w godzinach popołudniowych i 
wieczornych. 

WZNOWIENIE PRACY W FABRY- 
KACH ŁÓDZKICH. 

WARSZAWA. 7. I. (tel. wł. „Sło- 
wa”). W dniu dzisiejszym po upływie | 
okresu świątecznego wszystkie łódz- 
kie fabryki włókiennicze, które przed 
dwoma tygodniami zwolniły robotni- 
ków i zatrzymały swe warsztaty, wzno 
wiły pracę. Kilka fabryk większych i 
Iwia część średnich i mniejszych zakia 
dów włókienniczych wznowiły pracę | 
już w ubiegły poniedziałek, dziś zaś 
ruszyły zakłady Scheiblera, Grohman | 
na, Gayera, Bidermanna i kilka fabryk 
mniejszych. W ten sposób wszyscy ro- 
botnicy, którzy w łódzkim okręgu prze 
mysłowym utracili pracę przed świę- 
tami, odzyskali ją obecnie. @ 

POWODZENIE PAPIEROSOW POL- 
SKICH WE FRANCJI. 

WARSZAWA. 7. I. (tel. wł. „Sło- 
wa“). Sprzedaż pierwszego próbnego | 
transportu papierosów w ilości około 
miljona sztuk, wysłanego przez mono- 
pol tytoniowy do Francji, w grudniu, | 
powiodła się znakomicie. Papierosy zo | 
stały wprost rozchwytane w ciągu kii- - 
ku dni zaledwie. Wobec naglących za- | 
mówień, jakie napłynęły wślad a 

  

pierwszym, monopol tytoniowy wysłał 
niebawem do Francji dwa dalsze tran- 
sporty( które również zostały natych- | 
miast rozsprzedane. W ciągu miesią- | 
ca takim sposobem zbyt naszych wy- | 
robów tytoniowych we Francji wy- | 
niósł około 3 miljonów sztuk. у 

Powodzenie to wróży naszym pa- | 
pierosom dalszy trwały popyt we Fran | 
cji, która staje się wobec tego trzecim 
już po Belgji i Anglji zagranicznym 
synkiem zbytu dla polskich wyrobów | 
tytoniowych. : М 

   
  

Vandervelde przeciw- 
nik Polski 

Przywódca belgijskich socjalistów 
Vaendervelde w r. 1920 zwalczał wy- | 
syłanie broni do Polski, gdy bolszewi — 
cy zbliżali się do Warszawy dla nasze Я 
go ujarzmienia. Dziś jest zdecydowa | 
nym przeciwmkiem przymierza bel- | 
gijsko - francuskiego. Niechęć jego do | 
tego przymierza usprawiedliwia „Qeuv | 
re“, organ socjałisty francuskiego Leo 
za Bluma: 

„Co tkwi u podłoża idei Vander- 
velda oraz szeregu dziennikarzy an- 
giejskich?“ —- zapytuje „Oeuvre'. 

„Naszem zdaniem -— pisze „Oeuv- 
re" — nie sojusz belgijsko - francuski 
jest sprawą. powodującą akcję Vander 
veida. Powoduje tę akcję przedewszy. 
stkiem obawa, że Belgja wskutek tego | 
Sojuszu może być zmuszona do zaję- ę 
cia wyraźnego stanowiska za niena- | 
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ruszalnościa traktatu w wypadku kom | 
plikacji na wschodzie Europy. jeżeli | 
zważymy, że mimo oficjalnych zapize 
czeń niektórzy, belgijscy mężowie „> 
nu rozważali ewentualność odstąpie- | 
nia Niemcom okręgów Eupen | Mal- | 
medy, to łatwo zrozumieć że w Bruk-_ 2 
seli nie wszyscy  moga maniiestowal | 
odnośnie do wschodnich granic Rze- 
szy tę formalistyczną nieustępliwość , - 
przy jakiej obstaje wiekszość polity-- 
ków naszych. ы 

    

    

   

  

ła wszelkiej małości polskiej, niż zaznają po 
nim ulgi łudzie sziachetni i uczciwi. Pew- | 
ność ta sprawia, że zabieram głos odzielnie kų 
i zniewala mnie do wyraženia pogardy me- | 
todom, które najistotniejszy głos odczu- — 
wania i rozumowania ludzkiego yjmują | 
ze sprytem i swadą szalbierstwa "2 SF 
st. () K Wierzyński. 

*- :    
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Ponadto we wtorkowym „Czasie“ | 
zamieścił prof. Zdziechowski swoje | 
dłuższe umotywowania swego stosun 
ku do Brześcia Litewskiego. Żałujemy — 
bardzo, że znakomity wiłnianin posłał 
swój artykuł do „Czasu*, omijając na- 
sze pismo. Bylibyśmy go zamieścił! 
nie zrażając się tem, że zawiera on 
polemikę z redakcyjnym. artykułem 
„Słowa w tej sprawie, “ 

Pozwolimy sobie zamieścić go ju- 
tro razem z naszą odpowiedzią. ; 

sy r. RY 

 



  

  
stwa 
przed nadprodukcją zbóż, na które 

  

| serwatyzmu czynnego 

| ników nieobliczalnych, przed któremi 

nei, lub absolut y į 5 
| hiorendalnvch? do czego brak mi porėwnaw 

| tylko ogólnie znany 
| ności tego systemu dła płatnika. 

chociażby cudu wprowadza się gdzieś 

  

| niesieniu jej na blankiet 
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ECHA KRAJOWE 
Niefachowe uwagi o naszem 

rolnictwie 
Trudno spotkać człowieka, jako tako 

społecznie uświadomionego, któryby powie- 
a, że go kryzys rolnictwa nie obcho- 

i. 
Musi obchodzi.: wszystkica i wolno każ- 

demu szukać jego przyczyn i wyjścia z 
błędnego koła, którego nieuchwytnie po- 
wolne ruchy zahaczają o wszystkie bez wy 
jatku zawady. 

Mi nęły te czasy, kiedy chłop - analia- 
beta mawiał z niewzruszonym uporem: 

— Gospodarzę i będę gospodarzyć tak, 
jak mię ojcowie i dziadowie nauczyli. 

A jednak bierny konserwatyzm wyróż- 
mai zawsze i do dziś dnia rolnika z po- 
środ innych zawedów wyróżnia. 

Dzieje się tak zapewne diatego, że mię- 
dzy czynaym a biernym  konserwatyzmem 
granicę przeprowadzić trudno, a konserwa- 
iyzm czynny istotę pracy rolnika stanowił. 

Rozlęgła, zawiłą i trudną dziedzinę kon 
stanowi nieustanna 

zroska o ochronę lasów, pól, łąk, inwentarzy 
zysrych 1 martwych, wreszcie planów przed 
miezłiczonemi klęskami atmosterycznemi i 
szkodnikami ludzkimi, zwierzęcemi,, roślin- 
nemi. 

Od tego konserwatyzmu czynnego, ko- 
niecznego, dodatniego, wracam do biernego 
ujemnego, który jest przeciwieństwem doj 
rzałego postępu. 

Każdy postęp wymaga zmiany, pewnego 
nowego nakładu energji i środków mater- 
jalnych. 

Tu, rozyrzeszając do pewnego stopnia 
raszego rolnika z braku postępu, czy z je- 
go powolności, zaznaczę mimochodem, że 
do odwiecznych wyż. wymienionych   

mu- 

Si on ochraniać swój warsztat i jego plany 
Ё pizybył jeszcze jeden. 

Czynnikiem tym jest nasz. powojenny 
system podatkow     

  

sokości jego stawek 

fachowych, — podkreślam czych danych dkreś 
i uznany takt nieobliczal 

  

czy 
do 

prawdziwe złote 

Wyobraźmy sobie, że drogą selekcji, 

hodowli kury, znoszące 
aja: r 

Rolnik zdobywa się na wysiłek nabycia 
| po wysokiej cenie paru kur tej rasy i jed- 

| nego koguta. Z właściwą swemu zawodo- 
wi zoztropnością, przewidywaniem i wstrze 
mieżliwością w pierwszych latach jaj, ani 
kurcząt nie ssrzedaje, chyba po zwykłej ce 
me pozbywa się zbędnych kogutów,  da- 
żąc do rozmnożenia stada. 

W tych pierwszych latach dochodu mu 
to nie przysporzy. Czyż przeciętny urzęd- 
nik Izby Skarbowej tak nieostrożnie, jak 

‚ remunerowany zależnie od wysoko 
ści wyznaczanych przez siebie podatków 
temu uwierzy? Czyż w cyfrze najrzetel- 

_ niejszej deklaracji dochodowej rolnika, jak 
to się zresztą u nas zdarza, w takichże de- 
klaracjach ludzi innych zawodów, po prze- 

nakazu płatnicze- 
go nie wyrosną zera z prawej strony, a 
zbrojny w ten nakaz nieodpowiedzialny za 
jego treść sekwestrator czy nie doprowadzi 
do rzezi tych rasowych kur lub sprzedaży 
ich zabezcen? 

" Któż za to zaręczy? 
"l ja nie reczę. Kupna takich kur, o ileby 

się na rynku światowym zjawiły, naszemu 
rolnikowi narazie odradzam. O biernym kon 

_ serwatyzmie jego i możliwościach postępu 
w tych i innych zawodach, wcalebym nie 
mówił, gdybym nie wierzył, że nowy Rząd 
i Sejm zechce i potrafi nasz system podat- 
rowy uprościć samowolę urzędnika podatko 
«wego okiełznąć, a podatek mniej więcej 
zgóry obliczałny mi znośnym dla podatnika 

_ uczynić. 
tem zastrzeżeniem przytaczam parę 

starych i nowych przykładów nadmiernego 
biernego konserwatyzmu w rolnictwie. 

Rzymianie znali i wykorzystywali, jako 
nawóz zielony, łubin, który u nich rósł dzi- 
so — przed dwoma tysiącami lat. Nasi rol 
‘су, ježeli się nie mylę, zaczęli go stoso- 

wać — przed laty kilkudziesięciu. 
__ Qkres sceptycyzmu i ostrożnych prób w 
tosunku do ziemniaków, jako nowalji ame 
rykańskiej, trwał w Europie conajmniej lat 

* "’ю 

Nasze kapitalne 
pastewnego 

podręczniki gospodar- 
ostrzegały rolników 

cena 
urożnie spadała, już przed laty pięćdziesię- 
«iu. Już wtedy, w 
dycyjnej trzypolówki, przytacząc przykła- 
«ly racjonalniejszych płodozmianów, uważa- 
ły te, w których choć raz zboże następuje 
po zbożu, za wadłiwe, za wyczerpujące 

  

у Grypę, kaszel i bronchit ule- 
czysz piciem Szczawnickiej wody 

Kruszcowej „Józefiny*. Do nabycia 
w aptekach i składach aptecznych 

e —3 

  

    

    

   

      
   

  

    

   

    

    

   

     

    

  

    

   
   

   
  

  

_Historja domu Dzieci 
Do instytucyj staropołskich, które 

odżyły w całej pełni w obecnych cza- 
sach połskich, należy bezwątpienia 
Dom Dzieciątka jezus przy uł. Su- 
bocz w Wilnie. Instytucja ta spełnia 
znakomicie, a może nawet lepiej, niż 

_ dawniej, swoje cele i zadania. 

Domem Dzieciątka Jezus w Wilnie 
opiekują się siostry miłosierdzia św. 
Wincentego a Paulo, zwane u nas po- 
spolicie szarytkami. Opieka nad bied 
memi dziećmi, a zwłaszcza porzucone 
mi niemowiętami, należy obok szpital 
nictwa do istotnych celów Zgromadze 

ia Szarytek; wzniosły ten cel wytknął 
im święty Wincenty a Paulo, ich zało 
życiel, a znany wielki organizator mi- 
osierdzia chrześcijańskiego. Siostry 
niłosierdzia przybyły do Polski już w 
roku 1652, za króla Jana Kazimierza, 

zwolna rozszerzyły się po całej Pol- 
sce. We wschodnich prowincjach kre- 
owych, tylko na Litwie, liczą w roku 
79i-ym 9 domów. — same szpitale, 
ierocińce i żłobki. Pierwowzorem do 
1ów dla porzuconych niemowląt w 
>olsce, czyli tak zwanych żłobków, 

był Zakład Dzieciątka jezus w War- 
zawie, założony w roku 1732 przez 

tobliwego misjonarza ks. Baudo- 
; zakład ten zapobiegł niestycha- 

j nędzy dzieci, a zwłaszcza niemow- 
ąt, które ginęły w straszny sposób 
wśród wiełkomiejskiej nędzy stolicy 
polskiej — Warszawy. Na wzór tego 

czyn- > 

ówię tu o względ 7 

okresie panowania tra * 

uezpowrotnie glebę. Już wtedy wskazywały 
na niektóre kraje, jak  Anglja i Hanower, 
gdzie przejście do stalszych sztucznych pa 
stwisk kosztem zbóż złagodziło skutecznie 
ten kryzys. 

Ogromnie wzmożony popyt na  wszel- 
kie płody rolne w czasie wojny i w pierw- 
szych latach powojennych tak zdezorjento- 
wał rolników, że te przestrogi dziś ledwo 
nabrały całej swoje groźnej aktualności: 

pola nadmierną uprawą zbóż wyczerpy- 
wane bezpowrotnie w ciągu stuleci dają się 
wprawdzie użyżnić, dzięki rozwiniętej pro 
dukcji i potanieniu nawozów sztucznych, 
ale wywołuje to taką tychże zbóż dodatko- 
wą nadprodukcję i spadek cen, że nadwyż 
ka ich płanu już się wyjątkowo i słabo 
opłaca. 

Tenże podręcznik z przed lat 50 mówi 
o niedocenianiu u nas motylkowej rośliny 
pastewneį (komonicy). nieograniczenie trwa 
łej, «tórej jedna odmiana udaje się na naj- 
lżejszych nawet piaskach, druga na wilgot- 
nych łąkach, gdzie koniczyna nie udaje się 
wcale, lub trwa zbyt krótko. 

Nadprodukcja nasion koniczyny i tymot 
ki obniża ich cenę do granic opłacalności, 
a ta jej godna rywalka jeszcze się wcale nie 
spopułaryzowała.: małą ilość jej nasienia, 
produkcji krajowej, na ostatnich targach 
wileńskich wykupują Niemcy po cenie 2 i 
pół razy wyższej od wysokich cen katało- 
gowych. 

To samo niniej więcej da się powiedzieć 
o nasionach innych traw pastewnych: kra 
jowa produkcja ich w zarodku wobec co- 
raz szerzej rozwijającej się meljoracji łąk. 
Meljoratorzy dawno się skarżą, że podsta- 

la meljoracja kosztuje nieraz 
jednorazowy obsiew.. Puławy 

zają, że na niektóre z tych nasion 
zagranica zgłasza znaczny popyt, na który 
podażą odpowiedzieć nie możemy. 

Przeciwnie — mani przed oczami 
gdzie przy kiikunastu n 
/ przymiotnik „, „dmiska 
ą od krajowej, kiedy do: 

no uczy, że nasiona za; 
i zawodzą, a koszta obsiewu i 

plantacji traw nasiennych są 
raniej więcej takie, jak przy innych trady- 
cyjnych okopowych. 

Jest to chyba najjaskrawszy, względnie 
nainowszy i najaktuałniejszy przykład kon- 
serwatyzmu, wstrętu do nowości, naszych 
rolników. 

7. nim wiąże 

      

    

  

   

  

      
    

   

  

     
   
   

  

  

  

   

   
iśłe zwężenie najpew 

niejszych dróg w ia z błędnego koła bez 
dachodowości gospodarstw, jak meljora- 
cja łąk i rozwój hodowli. 

Tej gaięzi przyświeca z jednej stronv 
nadzieja znaczniejszych zasłużonych — гу- 
sków — czytamy o zakupie nydła krajowej 
rasy czerwonej przez Rumunów na targach 
wileńskich i w Galicji. Z drugiej wisi wid- 
mo względnej nadprodukcji: czytamy, że 
przy dość szybkim liczebnym rozwoju młe 
czarni spółdzielczych staje się zbyt ich mas 
la zagranice coraz trudniejszy, jakość je- 
go nie zadowala tych wybrednych spożyw- 
ców, a podobno czasami i mniej wybred- 
nych krajowych zadowolić nie może. Ceny 
spadają do granic opłacalności. To samo 
bodaj stosuje się do serów typu holender- 
sko - litewskiego. 

Byłaby więc to nadprodukcja bardzo 
względna, a wyjście z niej w podniesieniu 
lakości i ujednostajnieniu produktu możli- 
We. 

Wileńskiego spożywcę trochę dziwi fakt 
że w sklepach niiciscowych znajduje kon- 
serwowaną śmietankę z Warszawy i Poz- 
nańskiego. Nie jest to wprawdzie zagrani- 
ca, ale czemu dzielnice bogatsze mają od- 
bierać zarobek biedniejszej, której sprzyja 
oliskość dostawy? Chyba znowuż dłatego, 
że bierność rolników miejscowych jest więk 
sza, niż zachodnich? 

Paczniejsze badanie i wypełnianie 
najbliższego rynku, a potem dalszych 
to chyba najmniej zawodna droga wyjścia 
z kryzysu, najwdzięczniejszy temat dla 
piór, bardziej fachowych. 

Narazie ośmiełe się poddać dyskusji, nie 
jako fachowiec, tylko jako doświadczony 
spożywca zagadnienie następujące, którego 
racjonałne rozwiązanie mogłoby może wid- 
mo nadprodukcji wytworów hodowli odsu- 
nač na stałe dalej: 

Tak i jak sery wyż, wymienione- 
go typu żą do produktów mniej trwa- 
łych. W maśle zbywa się tylko tłuszcz, w 
tych serach zbywa się i sernik, ale dzięki 
swej różnorodności i nietrwałości są one 
raczej produktem regjonalno - sezonowym, 
niż stałym Światowym. Jako produkt trwal 
szy i bardziej jednolity, jako posiłek szer- 
szych mas, spotykaliśmy we wszystkich 
prawie sklepach Ameryki Północnej i Rosji 
przedwojennej sery typu szwajcarskiego. 
Czy nie należałoby się u nas produkcję mas 
ła i serów holendersko - litewskich Świado- 
mie, organizacyjnie na korzyść tego typu 
cgraniczyć, dążac stale do jego podniesie- 
mia i ujednostajnienia? 

. Również do dyskusji, narzucającej się 
piefachowcowi, «możliwo: potrzebie od- 
rodzenia owczarstwa, u nas, które ma do 
wypełnienia oczywistą lukę na rynku kra- 
jowym, w nunierze następnym. 

r. N. Czarnocki, 

ątka Jezus w Wilnie 
warszawskiego zakładu Dzieciątka 
Jezus, z odwołaniem się do tych sa- 
mych zgromadzeń, t. j. Księży Misjo- 
narzy przy ul. Subocz 18 i Sióstr mi- 
łosierdzia w Wilnie przy szpitalach 
św. Wincentego, *św. Jakóba i Sawicz 
— zakłada księżna Jadwiga z Zału- 
skich Ogińiska w roku 1786 swoją 
sławną tundację Dom Dzieciątka je- 
zus w Wilnie przy ul. Subocz 16. Akt 
tej fundacji księżnej Ogińskiej, woje- 
wodziny trockiej, zawiera wprost de 
iez wzruszające pobudki do tego wiel 
kiego dzieła miłosierdzia chrześcijań- 
skiego. Oto kilka wyjątków z aktu 
iundacji, którego oryginał znajduje się 
w głównym domu Sióstr miłosierdzia 
na Tamce w Warszawie: 

luk 
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„la, Ogińska, wojewodzina: trocka, z 
miłosierdza Bożego niemały przepędzając 
wiek na świecie, nigdy suchem na to okiem 
ani spokojnem to znosić sercem nie mogę, 
iż w stołecznem W. Ks. Litewskiego mie- 
ście Wilnie, między obfitościa rozmaitych 
funduszów i nadań, tak na dzieci sieroty, 
bsz sposobu do życia tułające się i- po uli- 
cach wałęsające się, bez wyżywienia nie- 
mal z głodu umierające, jako na porzucone 
niemowięta od własnych rodziców  odbie- 
żane, — żadnego niemasz opatrzenia, ani 
przytuliska, którego ja od dawnego czasu 
postanowiwszy uczynić przynajmniej  po- 
czątek —- przemyślałam i doradzałam się 
rozmaicie wynaleźć zręczne i wygodne miej 
sce na szpital dla tychże dzieci osierocia- 
łych. Na co upatrzywszy płace na Subocz, 
bramą na przedmieściu leżące, tudzież dwor 
ki i pustą kamienicę tamże, na szpitał dzie- 
ci sierot i podrzuconych wiecznemi czasy 
daję i zapisuję........ ы 
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Venizelos 
RZYM. (PAT). Przybył tu premier 

w Rzymie 
Venizelos, powitany na dworcu 

przez ministra spraw zagranicznych Urandiego, podsekretarzy stanu oraz mi 
nistra pełnomocnego Italji w Atenach i ministra pełnomocnego Grecji w Rzy- 
mie. W godzinach porannych Venizelos został przyjęty przez króla, a następ- 
nie złożył wizytę Mussoliniemu. 

Faia strajków w Niemczech 
SYTUACJA W ZAGŁĘBIU RUHRY. 

BERLIN. (PAT). — Prowadzoae we śrude rokowania przed rozjemcą urzędowym 
w Zagłębiu Ruhry nie doprowadziły do żadnego 1ezultatu. Nie wydane też zostało żadne 
orzeczenie rozjemcze. Sędzia rozjemczy zaproponował stronom przygotowanie się do no- 
wych rokowań, które odbyłyby się w piątek po południu, wzgłednie w sobotę rano. Za- 
równo przedstawicieli pracodawców jak i górników propozycję przyjęli. 

BERLIN. (PAT) — Według komunikatu związku górniczego, w zagłębiu Ruhry 
strajkowało we środę rano ogółem 3,6 proc. górników Na ogólną cyfrę 126.400 robot- 
ników brakowało na rannej zmianie 4.500 
działka stanowi to znaczne zmniejszenie się 

W porównaniu do zmiany rannej z ponie- 
cyfry strajkujących 

STRAJK GÓRNIKÓW NA NIEMIECKIM GÓRNYM ŚLĄSKU. 

BERLIN. (PAT). — Według ogłoszonego o godz. 18.30 oficjalnego komunikatu, 
sytuacja strajkowa w zagłębiu wę, glowen: na Górnym Śląsku niemieckim przedstawia 
się następująco: na kopalniach Hedwigfunsch, Ludwik Gluck, Abwer Gwido, Oeringen, 
P:eussem, Gastellengo i „Królowa Ludwika" strajk uje 9.630 robotników, tj. 52,7 proc. 

załogi 
w Biskupicach komuniści postawili kierownictwu kopalń ultymatywne żądania 

prowadzenia 7-godz. szychty, podwyżki płac oraz przyjęcia z p wrotem  wydalonych 

górników. W razie odrzucenia tych żądań komuniści zagrozili strajkiem. Wobec nie- 
udzielenia natychmiastowej odpowiedzi do szybu zjechało tylko 360 górników na ogólną 
iłość 1300 osób załogi. W ciągu przedpołudnia odbyła się wielka maniiestacja, poczeni 

strajkujący prowadzeni przez komunistów udali się de Biskupic. 

Włoska eskadra lotnicza przy- 
była do Brazylii 

NATAL. (PAT). — 10 hydroplanów włoskich przybyło tu w dniu 6 bm. o godz 

19.10. Aparat Debeera zatonął, załogę jednak wyratował jeden z krążowników 

ENTUZJASTYCZNE POWITANIA. 

  

    

    

PORT NAT 
tu lotników włosi 

kali na silny des 
niebawem po Wi 

wielkiem uznan: 
wały szyk w 
aróż przed upły 

   

  

m trzech dni. 

  

L (BRAZYLJA) (PAT) — 
żywiołową owacją. Lotni 

cz i gęste chmury. jeden z 
artowaniu z Bolamy. Drugi ° 

pobliżu skał wyspy St. Paul z powodu uszkodzenia radjatora. Gen. Bałbo wyraził się z 

ni o wielkich zaletach załogi i o sprawności, z jaką samoloty utrzymy- 

e lotu. Lotnicy nie spodziewają się, by mogli wyruszyć w dalszą po- 

  

   
   
   

   

    

   

    

Ludność miejscowa p: 
w czasie lotu tran: 

molotów. zmuszo! 
nolot musiał op: 

a przybyłych 
tyckiego napot 
ł do lądowania 
ę na morze w 
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Aresztowania baxterjologów w Moskwie 
POGŁOSKI O WOJNIE. — ODEZWA 

Moskiewski korespondent berliń- 

skiego organu rosyjskich socjal - de- 

mokiatow „Socjalisticzeskiį Wiestnik“ 

podaje, že w ostatnich czasach aresz 

towano w Moskwie, jak również i w 

innych centrach Zjednoczenia Sowiec 

kiego wielu lekarzy - bakterjologów. 

Dokonano aresztowań również i na 

Kaukazie, w instytucie dła badania 

chorób tropikalnych Adżaristanu. 

(Suchum). Z początku sądzono, że 

a.esztowania te spowodowane zosta- 

ły pod wpływem manji tępienia, 

„szkodników, sprawa jednak zosta- 

ta oświetlona inaczej. Niektórzy ucze 

ni, dyrektorzy laboratorjów bakterjo- 
logicznych, oskarżeni Są o szpiego- 

stwo. Rzekoma działalność szpiegow - 
ska polega na tem, że niektórzy z 
nich, pisząc prace naukowe, sprowa- 

dzali z zagranicy, w szczególności z 

krajów zachodniej Europy, dzieła nau- 

kowe. Rząd sowiecki zawsze przy- 

chylnie się odnosił do pracy naukowej 

i mówił o konieczności „kulturalnych 

stosunków z zachodem*, w tym jed- 

CZERWONYCH PRZYWÓDCÓW 

nak wypadku oskarży li lekarzy i bak 
ierjołogów o kontrrewolucję. 

W ostatnich czasach kolportowane 
są w kołach komunistycznych i wśród 
publiczności najfantastyczniejsze po- 
głoski o przygotowującej się wojnie, 
wymieniane są nawet miasta pogra- 
niczne, z których wyjść mają pierw- 
sze ataki na jednoczenie Sowieckie. 
Zwolennicy Stalina uznają słabość 
techniczną sowieckiej armji i całą na- 
dzieję pokładają jedynie w wojnie ga- 
zowej i bakteriologiczno - chemicz- 
nej. Tem się tłumaczy oskarżenie bak 
terjologów. 

W przededniu rocznicy październi 
kowej rewolucji „czerwoni przywód- 
cy* rozlepili na murach moskiewskich 
koszar odezwy o treści antyrządowej. 
Sprawców tych antypaństwowych wy 
srapien nie zdołano dotychczas wy- 
śledzić. Wzwiązku z szerzeniem się 
iendencyj opozycyjnych wsród woj- 
ska poszczególne formacje transloko- 
kowane są z miejsca na miejsce. 

  

Proces o mord w Golasowicach 
KATOWICE. (PAT) — W dniu 7 bm. 

v godzinie 9.30 runo rozpoczęła S rzed 
wydziałem karnym zamiejscowego owic 
kiego sądu okręgawego w Rybniku rozpra- 
wa przeciwko sprawcom mordu, dokonane- 
go w przeddzień wyborów do Senatu i do 
Sejmu Śląskiego to jest dnia 22 listopada 
930 roku, na osobie komendanta posterun 
ku w Golasowicach przodownika Sznapki 

Rozprawie przewodniczył wiceprezes Są- 

uu Okręgowego sędzia Stodolak, przy udzia 

le sędziów  Nowińskiego i Podoleckiego. 

Oskarża wiceprokurator Daab. Bronią adwo 

kaci Bai i Stach. 
Na ławie oskarżonych zasiadło 8 osób, 

którym akt oskarżenia zarzuca d Zz wy 
mikiem śmiertelnym. Do dwóch oskarżonych 
zastosowano artykuł 227 cz. H, do 6 oskarżo 

nych o współdziałanie w napadzie z wyni- 
kiem śmiertelnym art 227 cz. I. Oskarżeni 
są: Jan Kubla, łózei Batut, Adoli Jerzy, 
Wilheim Brzežek, Jan Kochel, Jan Wacla- 
wik, Oskar Szymik i Kurt Szymik. Do roz- 
prawy powołano kilkunastu świadków. O 

W dalszych słowach fundacji księż 
na Ogińska poleca urządzenie tego do 
mu i żłobka ks. superjorowi Księży 
Misionarzy Andrzejowi Pohlowi i je- 
goż na superjorostwie sukcesorom i 
następcom na wieczne czasy; nadto 
księżna fundatorka spodziewa się, jak 
dalej akt głosi, że: 

> i ba w obywatelstwie do ie- 
go, tak chwalebnego i publiczności nader 
potrzebnego dzieła znajdzie przykładających 
się, że za dobrym początkiem będzie nale- 
żało udać się do ześwietnych _ Stanów 

Rzeczypospolitej po aprobatę, do Króla je- 

gomości Stanisława Augusta, aby i on ten 

dobry uczynek miłosierny, a ku dobru pos- 
spolitemu ściągający się, zatwierdził i do 

dalszego wydoskonalenia zaposiłkował”. 

Rzeczywiście, superjor Misjonarzy 
ks. Pohl tak energicznie zabrał się do 
dzieła, że już w roku 1792 wystawił 
obecny piętrowy gmach Domu Dzie- 
ciątka Jezus; urządził go na wzór pa- 
ryski i warszawski, 't. j. ze znanym ko 
łowrotkiem z  kołyseczkami na koń- 
cach, w które wkładano porzucone nie 
mowlęta. 

Całej pracy i opieki nad niemow- 
letami, naplywaiącemi odtąd do zakła 
du wśród najrozmaitszych warunków 
i z różnych środowisk — podjęły się 
szarytki. 

Do fundacji księżnej Ogińskiej 
przybyły zwolna i inne fundacje i za- 
pisy, które stanowiły zaopatrzenie za- 
kładu, a mianowicie: 

1) ogród „Kaj”, położony w mie- 
ście Wilnie, przy ul. Rossa, obejmu- 
1acy 5 morgów 1243 sążni, darowany 

przez ks. Ignacego Hrebickiego — 5- 

i ai GA     

wielkiem zainteresowaniu rozprawą świad- 
czy między innemi przybycie wielu dzienni 
karzy polskich oraz niemieckich Po otwar- 
ciu rozprawy przewodniczący odebrał od 
oskarżonych generalja. 

Wszyscy oskarżeni są ewangelikami 
pochodzą prezważnie z Gołasowic i okoli 
cy, z zawodu drobni rolnicy lub wyrobnicy. 
Pierwszy przemówił adwokat Bai, który 
"niósł 0 odroczenie rozprawy, motywując 
to tem, że akt oskarżenia nie został mu ja- 
Koby doręczony ra czas. Prokurator sprzeci- 
wia się temu. Sąd udaje się na naradę, po 
której przewodniczący oświadcza, że sąd 
postanowił nie przychyłić się do wniosku 

vbrony ze względu na to, iż w dniu 30 gru 
dnia 1930 roku, Sad Okręgowy na zgodny 
wniosek obu stron sprawę przekazał wy- 
działowi tego samego Sądu Okręgowego. 
Upłynął zatem 7-dniowy termin i oskar- 
zenia stał się prawomocny. Następnie o- 
brońcy zgłaszają dalsze wnioski o odrocze. 
wie rozprawy ze względów formalnych. Sąd 
udał się na naradę. 

strom Miłosierdzia w Domu Dzieciąt- 
ka Jezus w roku 1791. 

2) starostwo  Żosielskie w pow. 

"rockim, które dziś znajduje się poza 
granicami Rzeczypospolitej Polskiej 
na Litwie. 

3) sumy pieniężne, które rząd ro- 
syjski, kasując Siostry Miłosierdzia, 
w roku 1864, skonfiskował. 

Obecnie fundacja rozporządza: 1) 
domem zakładowym w Wilnie przy ul. 
Subocz Nr. 16, wraz z przyległym 
ogrodem, obejmującym półtorej mor- 
gi; 2) ogrodem „Raj', obejmującym 
5 morgów 1243 sążnie. | 

mkta Domu Dzieciątka Jezus pro- 
wadzili księża misjonarze wiernie, aż 

do ich gwałtownej kasaty w. roku 1842 

przez rząd rosyjski. Do zakładu przyj 

imowano tak, jak i dzisiaj: dzieci po- 

rzucone i dzieci sekretne. Pod nazwą 

dzieci „sekretnych'* rozumie się dzie- 

ci tych matek, którym zależy na utrzy 

maniu tajemnicy pochodzenia dziecka 

dla szczęścia swojej rodziny, lub rato 

wania honoru i nazwiska domu. Obok 

tego przyjmuje się i tak zwane dzieci 

— niemowlęta czasowe, których mat- 

ki znajdują się np. w szpitalu, w wię- 

zieniu i 't. d., a których dzieci musia- 
łyby zostać bez opieki. 

Po straszliwych  spustoszeniach, 
dokonanych przez  moskali w domu 

Księży Misjonarzy w roku 1844 i po 

zamknięciu ich kościoła aż do 1856 

soku — zaginęła większa część ksiąg 
; rejestrów Domu Dzieciątka Jezus. 
Przy powrocie Księży Misjonarzy do 

znaleziono Wilna w roku 1920 na 

        

   

    

Miss Johnson o swej podróży 
wizyta dziennikarzy u „panienki z obłoków” 

Przyjazd bohaterskiej pilotki angielskiej 
do Warszawy wywołał istną sensację. Po- 
selstwo angielskie w którem gości. słynna 
lotniczka oblężone jest przez dziennika- 
rzy i fotografów i kinooperatorów. 

rozmowie z przedstawicielami pra- 
swego mocarstwa urocza Amy Johnson 
oświadczyła, że uszkodzenia aparatu nie są 
grożne. Wskutek fatalnego terenu Śmigło 
podczas lądowania  zaryło się w ziemię i 
zmuszona byłam usiąść na nosku aparatu, 
skutkiem czego podwozie zostało nadwyre 
żone. Maszyna będzie lada chwila w War- 
szawie i naprawa nie przedstawi większych 
trudności! 

Jak długo już pani fruwa? — pada 
następne pytanie. 

— latam samodzielnie od lat trzech. U- 
czyłam się kierowania samołotem w londyń 
skim kłubie iotniczym „The London Airpia- 
ne Ciub“. Zawsze przepadałam za podró- 
żami i przygodami, ale przekonałam się, że 
odpowiednich wrażeń może mi dostarczyć 
tylko samolot! 

— A jak się pani podoba Warszawa? 
— jest tu naprawdę bardzo ładnie i mi- 

ło — mówi Amy Johnson bez cienia prze- 
sady ani też formalnej grzeczności. Zwłasz- 
cza jest dla mnie bardzo miłe serdeczne za- 
interesowanie się inoją osobą. Cieszę się rze 
czywiście że skoro sądzene mi było mieć 
ten mały wypadek, zdarzył się on na tery- 
torjum polskie, dzięki czemu main sposob 
ność dokłudniejszego poznania Warszawy. 

  

— jak się przedstawia sprawa dalszego 
lotu? 

— Wszyscy w ojczyźnie — odpowiatla 
miss Johnson — odradzają mi kontynuowa- 

warunki nia łotu ze względu na ciężkie 
atmosferyczne. Zdawałani st 
wę odrazu, jednakże nie meg 
się wiosny! 

ycie bez wielkiej przygody jest 
nudne i denerwujące: Od chwili przybycia z 
Australji łatałam tylko na prowincję, 
tournee propagandowe i krótkie wycieczki 
tego rodzaju. Ostatnio czułam się bardzo 
Źle i byłam często zdenerwowana — wiem, 

powoliem tego jest bezczynność, dlatego 
owiłam wyruszyć do Chin już teraz. 

było tajemnicą do 9- 
ili; nawet potrzebne mi mapy ku 

ele w oddzielnych skiepach, 

   

          

   

    
    

co do moich plarów! 
— A.cóż na to rodzice? 
— Zgodzili się, bo wiedzieli, że będę nie 

szczęśliwa, kiedy z mojego życia wykreślo- 
na zostanie „wielka przygoda”. Odbiłoby sie 
to gorzej na mojem zdrowiu i systemie ner- 
wowym, niż najtrudniejszy raid łotniczy. 

— Co do daiszych planów — ciągnie 
Miss Amy — zamierzam lot kontynuować, 
nie jestem jednak co do tego zupełnie zde- 
cydowana. Wszyscy znawcy terenów sybe- 
ryjskich odradzają mi dalszą drogę, a nawet 
nazywają ią wręcz szaleństwem. W każdym 

  

bądź razie zamierzam lecieć do Moskwy bez 
względu na pogodę. Jeżeli tam dowiem się 
od miejscowych lotnikow, że przelot mad 
Syberją jest w obecnej porze roku niepo- 
dobieństwem lub istotnie wielkiem ryzykiem, 
będę chyba dość rozsądna, żeby odłożyć 
tot do wiosny. Poza mrozem bardzo niebez 
pieczna jest mgła — właśnie wskutek mgły 
zbłądziłam w niedzielę, gdyż zasła 
miejscami Wisłę, której biegier 
łam się kierować. Zgóry jednak 
rzeka przedstawizia Się raczej jako szereg 
ww lub jezior i to mnie zdezorjentowa- 

lo. 
— A przed rozpoczęcier: karjery lotni- 

czej? -—— wyrywa się niedyskretrie pytanie. 
— Byłam sekretarką biurową. Ale nie 

nie lubiłam tego nigdy. О йе kocham mego 
„Gipsy Motha“, nie znosiiam nigdy maszyny 
do pisania. Nie cierpię także stenograiji, i 
cieszę się, że ta nudna praca już się skOd- 
czyła. 

Miss johnson jest miłem dziewczęciem, 
szczupłem, 0 miłej, pociągłej twarzy. Tru- 
dno wierzyć, że przeszła z takim sukce- 
sem trudy samotnego raidu do A 

t- 

u 

   

  

jednego z najśinielszych przedsięwzięć 
niczych, nawet skoro nie bierzemy 
wagę „kobiecości* bohaterskiej piłotki 
gdyby odgadując moje myśli: dodaje: 

— jen: strasznie mało, zwłaszcza w aero 
planie. Kiłka sucharków i tabliczka czekola- 
dy wystarcza mi ma czas dłuższy. 

ж * * 

WARSZAWA. (PAT). — Samołot Jo!- 

niczki angielskiej Amy Johnson został do- 
starczony do Warszawy z miejsca przymu 
sowego lądowania w Amelinie. Samolot pi- 

Jak 

£ Iotowany był przez specjalnie wysłanego 

lotnika Polskiej Linji Lotniczej. Miss Amy 
lohnson stwierdziła, że aparat jest w do- 

brym stanie. Lotniczka pozostaje w Warsza 

wie jeszcze w ciągu czwartku, w piątek zas 

    

przypuszczalnie odleci w dałszą drogę. 

* * * 

WARSZAWA. (PAT) — Зато- 
łot lotniczki angielskieį  panny Amy 
johnson został w dniu 7 bm. sprowa- 
dzony z miejsca przźymusowego lądo- 
wania pannv fohnson, to jest z Ameli- 
na i znajduje się obecnie w hangaraci. 
na lotnisku warszawskiem. 

|E NARCIME BLEU 
NAJLEPSZE PERFUMY 
iWODY KOLOŃSKIE 
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DLA CIERPIĄCYCH NA REUMATYZM 
i CHORYCH NA GRYPĘ! 

NIEZWYKLE SKUTECZNY ŚRODEK O NIEOCENIONEJ WARTOŚCI. 
Pani T. Nowikowa, Wilno, ul. Dobrej Rady 
25. pisze nam m. in.: Od dłuższego czasu 
cierpiałam na reumatyzm i podagrę. Cier- 
pienia moje i bóle były częstokroć wprost 
nie do zniesienia. Wypróbowałam już wiele 
środków, łecz niestety, wszystkie okazały 
się bezskuteczne. Przez przypadek dowie- 
działam się o tabletkach Togal, które też 
zażywam od pewnego czasu i stwierdzić 
mogę. że skuteczność działania Togalu oka- 
zała się poprostu cudowną.  Odzyskałam 
bowiem dawną swobodę ruchów i pozby- 
łam się zupełnie tvch tak dokuczliwych : 
przykrych bólów. Ostatnia zaniemogłam na 

grypę. I w tym wypadku nie omieszkałam 

natychmiast zażyc kilka tabletek  Togal, 

dzięki którym już drugiego dnia czułam się 
zupełnie rzeżką i zdrową. Doprawdy To, al 
jest środkiem o nieocenionej wartości 
dobnie jak pani M. pisze wiele tysięcy A 

4 
rych. którzy przy reumatyżinie, podagrze, 
grypie, przeziębieniach, bólach xerwowych 
« głowy przyjmowali Togai z równie wspa- 
niałym skutkiem. Tabletki Togal są zupeł- 
nie nieszkodliwe i przynoszą ulgę różnież 
w chronicznych wypadkach. Togał w natu- 
ralny sposób usuwa pierwiastki chorobo- 
twórcze i w zarodku zwalcza wszelkie nie- 
domagania. Oryginalne tabletki Togal są do 
nabycia we wszystkich aptekach. Spróbuj- 
cie dziś jeszcze, lecz żądajcie stanowczo 
tylko Togal. Niema bowiem nic lepszego. 

W dniu 9 Stycznia r. b. odbędzie się w salonach „GEORGE'A** 

DOROCZNY BAL b. wychowanków An Korpusu 

Początek o g. 22-ej. — Wst p za zaproszeniami. — Czysty dochód na rzecz dobroczynną. 

ogłasza 

E WYPRZEDAŻ POŚWIĄTECZNĄ 
OBUWIA WYSORTOWANEGO Z RABATEM 

POLSKA WYTWÓRNIA OBUWIA 

w. Nowickiego 
Przy zakupach żądać od cen stałych powyższego rabatu 

а90 
ul. Wielka 30 

  

"7.000.000 POLAKOW MIESZKA POZA GRANICAMI 

* KRAJU. NIE MAJĄ SZKÓŁ..I 

Ztóż grosz na „Fundusz Polskiego Szkolnictwa zagranicą”, 

na konto P. K. O. 21895, Komitetu Obchodu 25-lecia Walki 
: o Szkołę Polską. 

strychu kościelnym tylko dwa „reje- 

stry““, czyli spis dzieci z Domu Dzie- 

ciątka jezus. jeden rejestr obejmuje 
spis sierot z roku 1826 i 1827, a dru- 

gi rejestr obejmuje spis dzieci, odda- 
nych „na mamki na wieś” z roku 1833 

Ciekawe wiadomości i smutne uwagi 
zawierają te trzy rejestry kuratorów 
Domu Dzieciątka Jezus — księży mi- pr 
sionarzy. b 

Niewiele się zmieniły warunki w 
ostatniem stuleciu; marnowanie życia 
ludzkiego i poniewierka niem niewie- 
le była mniejsza, niż w dniach dzisiej 

szych, a tem smutniejsza, że godziła 
w bezbronne niemowlęta. W roku 
1826 porzucono w Wilnie 145 niemow 
ląt, a w roku 1827-ym —- 208; wszy 
stkie one znalazły schronienie w Do 
mu Dzieciątka Jezus. Chrzczono je wo 

bec niepewności „pod kondycją” lub z 

„z olejów*. Głównego kontyngentu 

opuszczonych niemowląt dostarcza za 
kładowi policja, tak, jak i dzisiaj; re 
jestry wymieniają nawet imiona wię- 
cej litościwych „kapitanów* policyj- 
nych, jak: Poniewski,  Bernaszewski, 

Gurowicz, Krukowski, i de Perth. Oko 
liczności, wśród których  porzucano 
dzieci, podają również rejestry. Oto 
ciekawsze uwagi i tragiczne  dopiski 
znalezienia tych nieszczęśliwych isto- 
tek: 

„Znaleziony pod krzyżem na Zarzeczu , 
inny w krzakach za KS nog Że mg] 
* o z iem * 

Ee a PEZAGE było w mu- 

rach uniwersyteckich, na schi ‚ \ рой- 

cii, pod kościołami, w ciemnych kątach na 

konnym rynkiem; inne dzieci znaleziono w 

rowie, to znowu nad rzeką Wilejką; jeszcze 

  

inne przynoszą żydzi, jakieś „baby“, lub 
Pay Aamiieki bo- go. Eb 

ciła; małą Małgosi we przez par- 
kan po sznurach i du Boją Dzieciąt 
ka Jezus w nocy, to znowu mały Józio 
ma kartkę na piersiach z napisem: , ę 

o przyjęcie siebie“ | 
Bolesne 54 uwagi ogólne o zdro- 

wotności tych niemowląt, poczynione 
zez ks. kuratora, a świadczące o 

braku miłosierdzia i litości u matek 
nad temi nieszczęśliwemi istotami. A 
więc: jedno niemowię ma złamane 
krzyże, drugie ma połamane nóżki, in- 
ne chore na ospę, inne znowu ma wiel 

ką głowę, wreszcie mały Teodor jest 

cały opuchnięty, znaleziony przez po- 
licję przy nocnym obchodzie po mie- 

ście i t. p. I rejestr dzieci, oddanych 
„na mamki na wieś”, nie zawiera nic 
pocieszającego. W roku 1838 oddano 

na wieś 16-ro dzieci z opłatą dwóch 
rubli srebrnych na miesiąc za każde, 
co wypłacał zakład; lecz już wizyta 

z roku 1839 stwierdza smutny stan 

dzieci u tych opiekunów na wsi. Kura , 

tor stwierdza w 8 wypadkach, że dzie › 
ci odebrał, nie podając powodu; nad- 
to dwoje było chorych, jedno skale- 

czone, a pięć umarło. Wogóle za Cza- 
sów polskich i porozbiorowych do ro- 

ku 1831, t: j. do czasu powstania listo 
padowego, Dom Dzieciątka Jezus 
spełnia doskonale swoje zadanie, a 
heczba domów Sióstr Miłosierdzia pro 
wincji litewskiej dochodzi do liczby 
4 rezydencyj, szpitali, sierocińców i 
żłobków. 

Ks. Jan Rymełka C. M. 
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J wi, 
Ma jego przedstawia się następu- 

+ 

  

jesteśmy obecnie w okresie t. zw. 
„Dni Przeciwyruźliczych”, w okresie 
walki z tą straszną chorobą, porywają 
cą rok rocznie około 80 tys. obywate- 
li połskich, w okresie wzmożonej ak- 
cji iastytucyj, walczących z tą wiel- 
ką plagą. 

Udaliśmy się do naczelnego leka- 
rza Wil. Tow. Przeciwgruźliczego dr. 
Antoniego Borowskiego, prosząc go o 
zapoznanie nas z wynikami walki na 
irorcie przeciwgruźliczym. 

Dr. Borowskiego znajdujemy w 
$oradni Wil. T-wa przy ul. Żeligow- 
skiego. 

lest godzina 4 po poł. W pocze- 
kalniach pełno. Co chwila ktoś z pac- 
ientów, wywołany przez panie higj 
nistki, udaje się do poszczególnych ga 

tów. 
a ich mieisce przybywają inni. 

Płynie lala ofiar gruźlicy, ofiar cięż- 

  

    ie 

    

(jest jeden już przy ul. Wielkiej), a 
wówczas nastąpi pewne odciążenie. 

Zresztą chorych jest moc. Kasa 
Chorych, zarówno jak i urzędnicza ka 
sa przekazały nam swoich pacjentów, 
zagrożonych gruźlicą, a jest ich, nie- 
stety, wielu. 

Przechodzimiy zkolei do gabinetów 
ordynujących lekarzy. W pierwszym 
D-rzy: Kuncewiczówna i  Borodzi- 
czówna, w następnym D-rzy: Paw- 
łowicz i Prażmowski, w rentgenow- 
skim dr. Marczenko dokonuje zdjęć 
rentgenowskich. 

Wszędzie kolejki pacjentów.: 

Ruch chorych w Poradni jest rze- 
czywiście duży i od powstania jej t. 
j. od roku 192%. wzrasta systematycz- 
nie. W roku powstania Poradni udzie- 
iono porad 3548, w dwa lata potem 
już 12,205, w r. 1928 — 13,685, w r. 

  

Jeden z gabinetów lekarskich. 

Xich warunków życiowych, a nieraz 
tyłko własnej lekkomyślności. Przy- 
chodzą prosić o pomoc i ratunek. 

_ Sa tu dzieci, dorośli i starcy: wiel- 
ka armja szukających rady i opieki 
lekarskiej. 

Po krótkiej chwili czekania 
"mawiamy już z dr. Borowskim. 

Zwiedzamy Poradnię. 
Wil. T-wo Przeciwgruźlicze -— 

mówi nasz uprzejmy rozmówca 
EA przed wojną, 

ię systematycznie i obecnie dzia 

Toz- 

TO-- 

co: 
„Prowadzi ono Poradnię, w__któ- 

fi iesteśmy, Stację Opieki nad dziec- 
kiem gruźlicze, prowadzoną przez 
docenta dr. S. Bagińskiego, (przyje- 
cia chorych udbywają się w lokalu 
Porzdm w godzinach od 8 — 11 ra- 
a01, szpitał dla otwartej gruźlicy na 
50 łóżek (na Zwierzyńcu), oraz ko- 
miety: szczepień ochronnych BCG.. 

dy higjeny, oraz kolonij let- 
nic 

„Komitet ten utrzymuje lecznicę 
-Ма dzieci gruziiczych w wieku do lat = 

Na czele tego komitetu stała p. 
generałowa Krok - Paszkowska. 

M „przychodni przyjmujemy dzien- 
nie około stu pacjentów, korzystają- 
cych prawie wyłącznie bezpłatnie z 
Part d. 

Jak pan widzi, wszyscy zwracają- 
| cv'się do nas są zarejestrowani, zważe 

ni, w miarę potrzeby prześwietleni apa 
atem Rentgena, i wysłuchani przez le 
*arzy - specjalistów — po uprzedniem 
sBuerzeniu 'temperatury oraz zbadaniu 
krwi i plwocin. 

„Te wszystkie badania dodatkowe 
dają dopiero lekarzowi należyty ob- 
«q7 stanu chorego. 

Pracuje w przychodni jedenastu le 
y| — 1ak pan widzi -— wszysc 

mają roboty wbród, 8 
. Rozmowa naszą toczy się w trak- cie kolejnego zwiedzania całego loka- 

'u Przychodni. 
We wszystkich ubikacjach ciepło i b. czysto, choć może trochę przycias- 

    
   

  

na ak, 
“ m7 „Tudno — mówi dr. Borowski 

—- kiedy zwracamy mu na to uwagę, 
 — będziemy mieli teraz swoje — е 
- przy wszystkich ośrodkach zdrowia 

  

1929 —- 
21,402. 

Przypada z tego 63 proc. na męž- 
czyzn i 37 na kobiety. 

Niestety, w ciągu pierwszego ro- 
«u po wystąpieniu objawów chorobo- 
wych — snuje dalej swoją smutną opo 
wieść dr. Borowski — zgłasza się za 
'edwie 11 procent a przecież lekko- 
myślne zaniedbanie leczenia w okresie 
początkowym mści się srodze, odbi- 
iając się ujemnie na wynikach lecze- 
nia. 

Ponadto mamy zaledwie 37 proc. 
osób, posiadających mieszkania higje 
niczne i zaledwie 7 proc. odżywiają- 
cych się dobrze, przy 60 proc. niedo- 
statecznie. 

Dotyczy to chorych zarejestrowa- 
nych, w r. ub., chorych z gruźlicą 
otwartą, w plwocinach których znale- 
ziono laseczniki. 

W tych warunkach praca jest trud 
aa i zadaniem naszem jest, porzuciw- 
szy bierne oczekiwanie na pacjentów, 
wyszukiwanie ich drogą masowych ba 
dań młodzieży. nauczycielstwa, rzesz 
rohotniczych i rzemieślniczych, urzęd- 
ników i t. d. 

19,310, a w ubiegłym 

  

Gabinet zabiegów. 

— Czyż gruźlica jest eajnzk 
zapytujemy. 

— Tak, gruźlica jest uleczalna i 
do tego — łatwo uleczalna. 

_ Nieuleczalne są suchoty w ostat- 
nim okresie swego rozwoju u alkoho- 
lików, nałogowców i osób, silnie wy- 
czerpanych fizycznie. 

Powtarzam, gruźlica jest uleczalna 
należy ją tylko leczyć odpowiednio w 
każdym poszczególnym wypadku i w 
dodatku w odpowiednim zakładzie. 

Mojem zdaniem — sanatorjum od 
grywa rolę społeczną znacznie więk- 
szą, jeśli jest położone wpobliżu miej 
Sca zamieszkania chorego. 

Większe znaczenie ma moment 
rozpoczęcia kuracji i jaknajprędszej 
izolacji, niż poziom w stosunku do po- 
wierzchni morza. 

Sanatorium takie 
urządzone skromnie, 
b. racjonalnie. 

— Może nam pan doktór powie 
coś o szpitalu na Zwierzyńcu i pro- 
įektowanem sanatorjum. 

— Do szpitala, prowadzonego 
przez kolegę dr.  Kuncewiczównę, 
przyjmujemy wyłącznie chorych z gruż 

powinno być 
ale prowadzone 

SŁ O 

GRUŻLICA I WALKA Z NIĄ 
YWIAD Z NACZELNYM LEKARZEM WIL. T-WA PRZECIWGRUŹLICZEGO Dr. A. BOROWSKIM) 

са otwartą, (udzialająca się) płuc i 

krtani. 
Panuje tam rygor surowy i nao- 

gół biorąc, mimo, że stan chorych, 
przebywających jest ciężki, notujemy 
ponad 25 proc. wyleczeń. 

Budowa projektowanego sanator: 
jum leży w interesach samorządów, 
Kas Chorych, oraz całego społeczeń- 
stwą i Państwa, które na skutek sze- 
rzenia się gruźlicy ubożeje materjalnie 
'raci na wartości biologicznej swych 
obywateli, a więc na materjale  lu- 
dzkim, w Państwie najbardziej cen- 
nym. 

Budowa wspomnianego sanator- 
jum jest koniecznością, zwłaszcza, gdy 
weźmiemy pod uwagę, że Wileńszczyz 
na więcej, niż inne ziemie Rzplitej, 
ucierpiała od najeźdzców, a tutejsza 
kultura zdrowotna, nawet w samem 
Wilnie, znajduje się nie w należytym 
stanie. 

Musimy zatroszczyć się łosem cho 
rych, zwłaszcza młodzieży. 

Przed niejednym z nich staje jego 
osobistą tragedja życia i ducha: Świa 
domość bezużyteczności na świecie, 
bezsilności oraz świadomość wyzwo- 
lenia tylko przez śmierć. 

Czują oni to, co czuł stary żóraw, 
o którym mówi Dygasiński, a o czem 
wspomniałem w jednym z odczytów. 
„Po odłocie miodych — żóraw stary 
pozostał samoiny, wyciągnął szyję, 
;ozpostarł skrzydła, wydał przenikli- 
wy krzyk rozpaczy i biegł nieustannie 
spoglądając w górę ku swoim. 

Cóż, kiedy biedny nie 
wanieść się do lotu....* 

Musimy pamiętać, że na terenie 
woj. wileńskiego do samych tylko 
szkół powszechnych uczęszcza 131439 
uczniów, a z nich 7,402 wymaga lecze 

iia zakładowego. 
Tylko uczniów szkół powszech- 

nych aż 4.402, a inni chorzy? 
W 1929 r. we wszystkich  szko- 

łach na terenie działalności Kurator 
jum mieliśmy 8,1 proc. dzieci gruźli- 
czych: W roku ub. procent ten spadł 
do 5.4. 

-— Czem to wytłumaczyć? 
— Wzmożoną opieką lekarską, 

zwiększeniem się ilości kolonij i pół- 
kolonij, poprawą warunków higjenicz- 
nych w lokalach szkolnych. 

Jako wizytator szkół zawodowych, 
srednich i powszechnych z terenu woj 
wileńskiego i nowogródzkiego, mam 
możność badania tej kwestji na miej- 
scach. 

Przy szpitalu zakaźnym, staraniem 
szefa Sekcji Zdrowia dr. Maleszewskie 
go, oraz Dep. Zdrowia Min, Spr. We- 
wnętrz. mą powstać w roku bieżącym 
jeszcze jeden oddział dla chorych na 
gruźlicę czynną, też na 50 łóżek. 

Pozatem dążymy jeszcze do tego, 
żeby przy szpitalu zakaźnym wybudo 
wano oddział na 50 łóżek, dla młodzie 
ży, dotkniętej gruźlicą czynną, oraz do 
przydzielenia do terenów szpitala. za- 
kaśnego kawałka lasu miejskiego, aby 
można było ten las ogrodzić i oddać 
do użytku chorych. 

Żegnając się i dziękując panu dok 
torowi Borowskiemu, za łaskawie 
udzielone nam informacje, wyrażamy 
aadzieję, że społeczeństwo, rozumiejąc 
doniosłość akcji, prowadzonej w Wil- 
1ie pod światłem jego kierownictwem, 
rzyjdzie Towarzystwu z wydatną po- 
nocą materjalna. 

Obyż tak bvło. 
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Straszny wypadek w fabryce 
Wczoruj w dzień w fabryce makaronów przy ulicy Nowogrodzkie; zdarzył się wy- 

padek, spowodowany nieostrożnością jednego z robotników. 
W czasie zakładania pasa transmisyjnego, jeden z pracowników fabryki, Broni- 

sław Malinowski zbyt blisko zbliżył się do rozpędzonego koła, które porwało go za ma- 
rynarkę i kilkakrotnie przerzuciło przez maszynę. 4 Ź 

Krzyk miażdżonego zaalarmował innych robotników i motor natychmiast zatrzy- 
mano. 

Malinowski uległ komipletnemu zmasakrowaniu i w stanie zupełnie beznadziejnym 
został przewieziony do szpitała żydowskiego. Chwile jego życia są policzone, bowiem 
lekarze nie czynią żadnej nadziei uratowania go. 

Zamarzła na Śmierć umysłowo-chora 
W dniu Trzech Króli wracający z kościoła chłopi znaleźli na drodze Widze Opsa 

w rowie przydrożnym starszych lat kobietę, nie dającą żadnych znaków życia. 
Starano się ją ratować a gdy to nie odniosło skutkw, odwieziono do niedalekich 

zabudowań, gdzie stwierdzono zgon z powodu zamarźnięcia. 
Zmarłą okazała się mieszkanka Widz 

czasu na chorobę umysłową. 
Róża Abulewiczowa, cierpiąca od dłuższego 

W nocy z poniedziałku na wtorek Abulewiczowa wydostała się z domu, i wybie- 
gła w pole gdzie też w zaspach śnieżnych znałazła śmierć. 

Fabryka fałszywych pieniędzy 
Ostatnio w całym szeregu miasteczek u- 

kazały się w obiegu fałszywe monety 2 zło- 
towe. kolportowane szczególnie na targach 
wśród chiopów. Idąc śladem fałszerzy wła- 
dze bezpieczeństwa natrafiły wczoraj w по- 

Tragiczny 
Gajowy lasów państwowych Kurdzieko 

Aleksander ze wsi Strakiszki, gminy Troc- 
kiej przyłapał przy  niełegalnem łowieniu 
rvby z jeziora rządowego  Dajnowskiego 
Józefa ze wsi Międzyrzecze, który usiłował 
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SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEORO- 
LOGJI U. $. B. W WILNIE, 

z dnia7. 1. 31 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 761 
Temperatura średnia — 2 
Temperatura najwyższa — 4 
Temperatura najniższa — 5,9 
Opad w mm. 5,0 
wiat: Zechodni 
Tendencja: wzrost 
Uwagi: pochmurno,drobny Śnieg 

— Odznaczenie wileńskich arty- 

stów malarzy. |ak się dowiadujemy 

prof. Ludomir Śleńdziński otrzymał 

nagrodę państwową za wystawiony w 

salonie u Baryczków portret -p. H.S. 

Obrazy zaś dwóch innych znanych na- 

szych malarzy pp. Michała Rouby 

(„Domki praczek*) i Br. Jamontta 
(„Pejzaż”) zostały zakupione do zbio 

1ów państwowych. 

URZĘDOWA 
— Konferencja w województwie. W dn. 

£ stycznia rb pod przewodnictwem p. woje- 
wody Stefana Kirtiklisa odbyło się 38 z 
kolei posiedzenie Wydziału Wojewódzkiego 
na którem: Kia Ši 

1. rozpatrzono jedną sprawę z dziedzi- 
ny przepisów aniyalkoholowych. 8 

2. rozpatrzono 24 odwołań od wymiaru 
podatków, dokonanych przez Magistrat m. 
Wilna i poszczególne powiatowe związki 
komunalne. 

3. Określono wysokości stawek na rok 
1931 za podwody dostarczane wojsku w cza 
sie pokoju, przyczem teren województwa 
wileńskiego został pod tym względem po- 
dziełony na 2 strefy: a) do której zaliczono 
m. Wilno i m. Nowo Wilejkę i b) do której 
zaliczono pozostały teren województwa. 

4. Zastanawiano się nad drogami umo- 
źżliwiającemi gminom możliwie bezbolesne 
wykonywanie obowiązku dostarczania kwa- 

NIKA 

£ na tabrykę gdzie te monety wyrabiano. 
ieściła się ona w Sopocińcach pow. gro- 

dzieńskiego w mieszkaniu niejakiego Iwa- 
szkiewicza. Aresztowano przytem 4 osoby. 

połów ryb 
zbiec Gajowy oddał 3 strzały rewolwero- 
we, z których jeden trafił uciekającego w 
pachwinę. Dajnowskiego w stanie ciężkim 
odwieziono do szpitala w Nowych Trokach. 

  

ter stałych osobom wojskowym. 
5. Rozpatrzono i zatwierdzono 9 u- 

chwał organów samorządowych,  dotyczą- 
cych finansów komunalnych. 

6. Uchwalono wytyczne programu in- 
westycyj związków komunalnych na rok 
1931 — 32, tudzież plan finansowy likwida= 
cji kosztów leczenia ubogich chorych. 

7. Wypowiedziano się w przedmiocie 
wniosków starosty powiatowego w Brasła- 
wiu eo do skasowania gmin wiejskich Dry- 
światy i Słobudka oraz zwiększenia obszaru 
gmin sąsiednich. 

8. Dokonano repartycji kosztów urzędo 
wania wojewódzkich organów kolegjalnych 
w ©kresie 31 — 32 r. budżetowego, uwzglę- 
dniając przy tem przeżywany przez związ- 
ki komunalne kryzys finansowy. Koszty te 
11.700 zł. zmniejszono do 7.200 zi. 

В О 2 № 
— Straż ogniowa wydobywała ze 

śniegu Pogotowie Ratunkowe. Karet- 
ka Pogotowia Ratunkowego ugrzęzła 
wczoraj na ul. Nowo Popławskiej w 
śniegu i przestała tak w bezruchu 
przez długich 6 godzin. 

Dopiero przybycie wozów straży 
ogniowej pozwoliło samochodowi Po- 
gotowia wydostać się z opresji. 

— J. W. Pani z hr. Potockich Elżbiecie 
Wagnerowej za jej dar świąteczny, hojno- 
ścią swoją erpzwyższający dotychczas z rąk 
prywatnych otrzymane, ofiarowany w po- 
staci koców, firanek do okien, sukienek, а- 
iek, zabawek, słodyczy i t. d. dla zakładów 
wychowawczych Tow. Opieki nad dziećmi, 
w imieniu tychże dzieci składam z głębi ser- 
ca najszczersze wyrazy wdzi soka 

wniczka, Jadwiga 
— Kolędnicy krążą po mieście. Od pa- 

tu dni krążą grupy chłopców i dziewcząt, 
ucharakteryzowani i poprzebierani za  tra- 
dycyjnych „Trzech Króli", odwiedzając do- 
my watne i lokale publiczne. 

leży zaznaczyć, że w tym roku, tra- 
dycyjne kołędowanie przerodziło się trochę 
w płagę, gdyż całe zastępy przygodnych 
trup kolędników, atakuje mieszkanców na- 
szego miasta. 

Stan rzeki. W czasie ostatnich mro- 

Przy cierpieniach serca i zwapnieniu na- 
czyń. skłonności do udaru i ataków apo- 
plektycznych, naturalna woda gorzka „Fran 
ciszka Józeta* zapewnia łagodne wypróżnie 
nie az ZPO STEŻIUA się. żądać w aptekach 

  

  

B. posłowie białoryscy przed Sqdem Okręgowym 
Wczoraj, Sąd Okręgowy w Wilnie roz- 

począł rozpoznawanie sprawy przeciwko 
uczestnikom spisku komunistycznego, na 
którego czele stali b. posłowie Sejmowi 
Józef Gawrylik, ignacy  Dworczanin, Pa- 
węł Kryńczyk i Flegant Wołyniec, jako też 
najbłiżsi ich współpracownicy, funkcjonarju- 
sze t. zw. Centralnego Sekretarjatu Biało- 
tuskiego Włościaisko-Robotniczego Klubu 
Poselskiego z siedzibą w Wilnie i kierowni- 
cy powiatowych sekretarjatów Kłubu. Prócz 
wymienionych 4 b. posłów zasiedli na ła- 
wie oskarżenia wzmiankowani funkcjona- 
rjusze Maciej Gstapczyk, Michał Tarasiuk, 
Jakob Miško, Piotr Pietkun, Szymon Żyt- 
kiewicz i Bazyli Łukaszek. 

Oskarżeni odpowiadają z art. 102 cz. I 
K.K., t. j. za zawiązanie spisku komunistycz 
nego, którego ogniwami były m. in. wspom- 
niane sekretarjaty centralny i powiatowy. 

Rozprawie przewodniczył sędzia Sądu 
Okręgowego p. Wacław Brzozowski, oskar- 
żenie wnosi wiceprokurator Zdanowicz, 

Przed stołem  sędziowskim, ustawiono 
specjalną ławę, która jest zarzucona dowo- 
dami rzeczowemi. — Dwie maszyny do pi- 
sania, powiełacz, całe stosy bibuły, odezw 
+ proklamacyj. 

O godz. 10-ej wchodzi Sąd. ^ 
Jako ekspert zasiada delegat wojewódz- 

twa radca Dominik Piotrowski, obronę 
wnoszą: adw. Honigwill i Duracz z War- 
szawy, Oraz Zasztowt-Sukiennicka. 

Na wstępie p. prokurator Zdanowicz 
wręcza Sądowi odezwę komunistyczną, 
która ukazała się i była kolportowana z 
Okazji dzisiejszego sądu. 

в astępuje zawezwanie świadków w licz- 
8 28 osób. Przeważają  funkcjonarjusze 
połici. z 

Nie stawili się: 
Świadek Hornnung, Łycz, Janiszewski i 

AB Pietkunowa. Świadkowie opuszczają 
salę. 

Sąd przystępuje do zbadania 
oskarżonych. 

Odpowiadają po białorusku. 
Charakterystyczna jest stereotypowa od- 

powiedź, która pada dziesięciokrotnie z ław 
oskarżonych. — „Bezwyznaniowiec, bezwy- 
zuaniowiec, ateist". 

Q godzine li-ej następuje mała przer- 
wa, poczem Sąd przystępuje do odczytania 
io ae i 

jmuje on stron maszynowego 
pisma i przedstawia w skróceniu działalność 
spisku w ciągu dwuletnie, okresu jego 
istnienia na terenie Poliócno zad 

generalji 

województw Rzeczypospolitej. Jak wynika 
z aktu oskarżenia B. W. R. K. P. powstał 
pod auspicjami partji KOREA i pro- 
wadził swą komunistyczną robotę nietylko 
na terenie Sejmu, ale też zorganizował apa- 
rat wykonawczy, głównie w postaci sekre- 
tarjatów powiatowych i centralnego sekre- 
tarjatu tego „Kłubu” w Wilnie i za pomocą 
aparatu tego prowadził akcję komunistyczną 
na terenie. Na funkcjonarjuszy tych sekre- 
tarjatów werbowani byli wyłącznie znani 
działacze komunistyczni, z = wiełu 
było już zasądzonych wyrokami Sądu Okrę- 
gowego w Wilnie na ciężkie więzienie, a z 
których 6-ciu zasiada obecnie na ławie 
oskarżonych. Sekretarjaty te d pozorem 
swej legalności, i stwarzają fikcję nietykal- 
ności, jako sekretarjaty ugrupowania posel- 
skiego, były wygodnem narzędziem dla 
przeprowadzenia akcji komunistycznej, wy- 
godniejszem aniżeli dawna masowa organi- 
zacja B.W.R. Hromady, której spadkobier- 
cą mienił się być B.W.R. Klub Poselski. 

Dalej akt oskarżenia na podstawie sze- 
regu dokumentów komunistycznej RT Za- 
chodniej Białorusi udowadnia, że B. W. R. 
Klub Poselski był jej legalną przybudówką. 

W czasie rewizji u oskarżonych  znale- 
ziono bardzo obiity materjał czysto komu- 

nistyczny w postaci setek broszur i wydaw- 
nictw partji komunistycznej. 

W dalszym ciągu akt К: 2 
wodzi, że oskarżeni prowadzili zakrojoną 
na szeroką skalę akcję Mopru, a fakt ten 
ustałono za pomocą wielu rachunków, zna- 

lezionych u oskarżonych. Akt oskarżenia 
podkreśla, że oskarżeni b. posłowie utrzy- 
mywali kontakt z władzami partji komun:- 
stycznej, z b. posłem Sylwestrem Wojewódz 
kim i Mikołajem Chamem, zamieszkałymi w 
Gdańsku. B. W. R. Kłub Poselski ponosił 
ogromne wydatki na niesłychanie rozległą 
akcję wydawniczą, sięgającą  miljonów 
cgzemplarzy nielegalnie wydawanych ulo- 
tek, oraz licznych czasopism i broszur. Nie 
ulega wątpliwości, iż B.W.R. K.P. musiał 
być finansowany przez _ kompartję, której 
zadania wykonywał, Znalezione 
dowodzą również, że oskarżeni 
bardzo wystawne życie, że wysył 
zapomogi swym rodzinom. dałszym 
ustępach akt oskarżenia drogą  drobiazgo- 
wej analizy ustala, iż wszystkie akcje, pro- 
wadzone przez B.W.R. K.P. były spowodo- 
wane wyraźnyn: nakazem ze strony partji 
komunistycznej, co znalazło uzasadnienie w 
dokumentach, pochodzących od tej partji, a 
będących w ręku Sądu. 

oskarżenia wy- 

rachunki 
rowadzili 

i znaczne 

W oadezwach swych, których Arvigtki 
przytacza akt oskarženia B.W.R. Klub Po- 
selski wręcz nawoływał do dyktatury prole- 
tarjatu, zaś w czasie wyborów, uzupełnia- 
jących do Sejmu w okręgach lidzkim i świę 
cianskim, partja komunistyczna wydała 
odezwy, nakazujące głosować na listy 
B.W.R.K.P. Ponadto akt oskarżenia przyta- 
cza niektóre antypaństwowe NIEDA 
oskarżonych na terenie m. Wilna i ńska 
w związku z rocznicami komunistyczneni, 
jak. np. wystąpienia w dniach 1-V, 10-V, 

  

Fragment ławy oskarżonych i obrońca 

adw. Zasztowt - Sukiennicka. 

22-VII i 13-XIH 1929 r., oraz 24-1, 7-1] i 5-Ш 
1930 roku. Inicjatorami zajść, jakie. roze- 
grały się w te dni, byli posłowie B.W.R.K.P. 
a uczestnikami owych demonstracyj byia 
przeważnie młodzież żydowska, która roz- 
rzucała odezwy komunistyczne, a często- 
kioć rozrzucałi je sami oskarżeni. Wreszcie, 
jak wynika z aktu oskarżenia, w czasie re- 
wizji u oskarżonych znaleziono u 8 
po 2 gras zapasem naboi w ilošci 
do 200 sztuk. lokalu centralnego sekre- 
tarjatu B.W.R.K.P. skonfiskowano plakaty, 
propagujące piatiletkę sowiecką. Plakaty te 
wydane były poza granicami państwa (w 

a 

я м 
ŽAS 

PODZIEKOWANIE 
W. P. Doktorowi W. Legiejce. Przy Nowo- 
rocznych najlepszych życzeniach wdzięcz- 
aa pacjentka tą drogą wyraża swoją gorą- 
cą podziękę i uznanie Czcigodnemu Dokto- 
rowi za skuteczną — bezinteresowną 
moc w chorobie, jak również i za to wieł- 
kie serce i subtelną delikatność w trakto- 
waniu niezamożnych pacjentów, — Niechaj 
Bóg Mu to wynagrodzi. - 

Paulina Pienka. 

J J V Abi 
zów i calego sezonu zimowego, Wilja nie 
pokryła się całkowicie lodem. 

Do świąt Bożego Narodzenia rzeką spły- 
wała obfita kra. Obecnie, z powodu odwil- 
ży, kry na rzece niema, stan zaś wody 
opada i wynosi 2 mtr. 42 cm 

W przeciwieństwie do listopada, kiedy 
stan wody na rzece znacznie się podniósł 
"wynosił 4 mtr. $0 zm.) woda na Wilji cią- 
gle opada i nie przewidziane są zwyżki 
stanu wody. 

„-- Jak odšwietowano Boże Narodzenie w 
więzieniu „Stefańskiem*. Dzięki staraniom 
zarządu więzienia z p. B. Urbanowiczem na 
czele urządzono szereg imprez mających 
na celu wnieść w atmosferę szarzyzny wię- 
ziennej, nieco życia. To też uroczyście ob- 
chodzono tradycję łamania się opłatkiem. 
w przybranej sali odczytowej, do zebra- 
nych więźniów przemówił serdecznie miej- 
scowy ks, kapelan, poczem w słowach pro- 
stych i szczerych mówił o „szczęściu” pre- 
zes patronatu więziennego prof. Wróblew- 
ski. Łamaniu się opłatkiem towarzyszyły tzy 
wzruszenia u niektórych więźniów. 

Ku rozweseleniu dusz w okresie świat 
urządzono trzykrotne przedstawienie  tea- 
tralne w wykonaniu miejscowego koła dra- 
matycznego. Rozweselały i wnosiły humor 
wśród zebranych więżniów dwie  jedno- 

aktówki: „Końska kuracja" i „Występ na 
wsi“. : } 
> Tyfus grasuje. W tych dniach we 

wsi Starzynie i maj. Borowikowszczyżnie, 
gm. Derewneskiej, zapadło na tyfus  planii- 
sty 14 osćb W Skoryczach, gm.  jereniic- 
kiej, tyfus wygasa. 

„ — Choinka dla dzieci w Ognisku Kołe- 
jowem. Bardzo miłą tradycją, cieszącą się 
wiełką popułarnością pośród bywalców. Og- 
niska. są rok rocznie organizowane „Choin- 
ki“. To tež i w roku biežącym, wielkim na- 
kiadem kosztow i pracy przygotowano tę 
dziecinną uręczystośc, którą zresztą i star- 
si nie gardzą. Zaroiło się na ulicach, pro- 
wadzących do Ogniska w dniu 3 b. in., to 
dziatwa z rodzicami ochoczo kroczy po swe 
gwiazdkowe podarunki. 350 małych zareje- 
strowanych „tąków* napełniło szczelnie 
salę, nie licząc rodziców i innych, którzy 
przyszli bez nadziei otrzymania gwiazdki, 
tylko, aby się przyjrzeć widowisku. A wi- 
dowisko było istotnie godne tłoku, jaki pa- 
nował na sali. Szczególnie wyróżniły się 

dzieci przedszkola kolejowego, które pod 
kierownictwem p.p. Gumińskiej i Marków- 
ny odegrały „jasełkę", urozmaiconą _ poje 
dyńczemi występami jak „taniec eliików” i 
t. p. Wielki zachwyt u starszych, nie mó- 
włąc już o dzieciach, wywołały sceny ja- 
sełkowe, wykonane przez pięcioletnie „ber- 

becie", zaś szczególne uznanie zdobył so- 
bie „dżiadek”, kreowany przez  sześciolet- 
nmiegc „Jurka” z grupy p. Markówny, wzbu- 
as podziw i wybuchy wesołości. Rów- 

nie starannie przygotowane, w; - 
kazy szkoły powszechnej iw Uznał. Na 
zajutrz dzieci przedszkola i szkoły pow- 
szechnej, bawiły tymże programem, swych 
biedniejszych rówieśników, w  serduszkach 
xtórych na długo zostanie wdzięczność za 
doznaną radość. W dniu tym dziecia- 
ków. otrzymało bezpłatnie prezenty. Jak się 
dowiadujemy od prezesa Ogniska inž, Ja- 
dzewicza, choinkę zorganizowano własnym 
kosztem, przy nieznacznej dyrek- cji kolejowej; same bowiem podarunki dła biednej dziatwy stanowiły wartość ponad 
1000 zł. Efekt moralny wśród rzesz zwią- wa zanych z Ogniskiem wzrósł bardzo poważ- 

nie, NA ża jako płus. 
— ńskie Towarzystwo Organizac: 

i Kółek Rolniczych wespół z Wileńskieg, Towarzystwem  Ogrodniczem urządza w 
Wilnie 2-miesięczne kursy dla kan- 
tów ogrodniczych i 2 tygodniowe ku dla dokształcenia ogrodników-praktyków | mi- 
łośników ogrodnictwa. 

Dwutygodniowy kurs @@ 
EE rozpocznie się w dniu 16 b. 
m. w alu pracowni przyrodniczej, róg Małej Pohulanki i Zawalnej, o godz 17% będzie się odbywał w godz. wieczorowych od 17 do 20 codziennie, Oprócz praktykan- tów ogrodniczych przyjęci nań być moga, za odnośną opłatą i inne osoby. 

Dwytygodniowy kurs dla ogrodnikow- | praktyków i ralłodników ogrodnictwa P 3 

ogrodników | 

pocznie się w tymże lokału, w dniu 5 lute- © go b. r i będzie się odbywał: ćwiczenia i 
demonstracje w godzinach prz 
wych, od 9—12, a wykład 
wieczorowych od 17 do 

Zadaniem kursu będzie zaznajomienie ogrodników-praktvków jak i _ miłosników ogrodnictwa z najnowszemi metodami pra- cy ogrodniczej, a także organizacją zbytu i walką ze szkodnikami w sadach i ogrodach. 
Opłata za przesłuchanie 2-miesięcznego kursu dla miłośników ogrodnictwa będzie wynosiła zł. 46 — @а praktykantów kurs bezpłatny. Za kurs 2-tygodniowy «Фа mi- 

łośników ogrodnictwa zł. 20, o, 

„w. godzinach 
# 

х c grodnicy prak tycy korzystają z wykładów bezpłatnie. In. iormącyj udziela i zapis Dakas wg I 
urzedowych Wilenski 
R-i Wileńskie Tewa Oge 
skiego 4. 

'warzystwo O. i K. 
T-wo Ogrodnicze, Seiko: 

o 
BALE I ZABAWY 

—- Bal na obozy letnie harcerskie, Dnia 10 stycznia r. b. w salonach iego Kasyna Garnizonowego odbędzie się bal, 
urządzony staraniem Zarządu Wiłeńskiego 
„Oddziału Związku Harcerstwa Polskiego. 
Bilety w cenie zł. 8 i akademickie zł. 4 wczaśniej nabywać można u Pań 
i Panów G rzy, oraz 'w Klubie Tech- 
ników, Wiłeńska 33 od godz. 11 — 13 i od 17 — 19 u p. Juszkiewicza. 

edpołudnio- | 

i 

    

Dochód z bału przeznacza si — оЬ 
cerskie obozy śnie: NAA 2% 

Obowiązki gospodyń i gospodarzy ‘а- 
skawie przyjąć raczyli p.p.: Biał: i - nisławostwo, Poraj-Biermaccy Mainais Bochwicowie Stanisławostwo, Biestkowie Stefanostwo, _ Bosiaccy Bogusławostwo, Bzowscy Kazimierzostwo, Czarnowscy Cze- sławostwo, Czyż Witold, Englowie Mieczy- sławostwo, Falkowscy Kazimierzostwo, Fi- lickowscy Wiadyslawostwo, Filipowiczowi Janostwo, Folejewscy Józefostwo, Furgalaki ‚ Геодог, Glatmanowie Juljanostwo, Bao wie Eugenjuszostwo, Hajnowie  Wiktoro- stwo, illerowie Stanislawostwo,  Iszora Waciaw, Iwaszkiewiczowic józefostwo, Izy- dorczykowie Leonostwo, Jakowiccy Włady- sławostwo, Januszkiewiczowie  Aleksandro- stwo, Jażdżyńscy  Stefanostwo, Jenszowie 

  

Henrykostwo, Joczowie Konradostwo, Jun- dziłłowie Zygmuntowstwo, Kasprz; Ta- deuszostwo, Kiersnowscy Tadeuszogtwo, Ko 
zierowscy Czesławostwo, Klemczyńscy Eu-- 

(dalszy ciąg kroniki na stronie cj) 
  

  

Mińsku). 
Na rozprawę wezwano jako 

Dziś dalszy ciag obrad. 
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"wiczowie Aleksandrostwo, 

Nowošci wydawnicze 
E. Romer. Europa Wschodnia (Z.S.R.R.) 

Podziałka 1 : 2.600.000. Książnica — Atlas 
1930 r. Wielka szkolaa mapa ścienna Ro- 
sji, którą oddaje obecnie Instytut Kartogra- 
iiczny im. E. Roniera do użytku publiczne- 
go, cieszyła się specjalną troską 1 opieką je- 
go redakcji. Wszak chodziło tu o mapę ob- 
szarów, dla których brak jest lub trudno o 
źródła i materjały kartograficzne jw europej 
skiem tego słowa znaczeniu, o kraj, gdzie 
ebszary mało lub pobieżnie znane, zajmują 
jeszcze poważne rozmiary w północnej jego 
części, 

St. Pawłowski. Geografja dła kl. VI. szk. 
RZ i niższego gimnazjum Książnica — 

tlas. 1930 r. (jeografja St. Pawłowskiego 
jest całkiem nowem opracowaniem Podręcz 
nik jest przeznaczony dla VI oddziału szk. 
powsz. i dla niższych klas gimnazjalnych. 
Qbejmuje geografie krajów  pozaeuropej- 
skich. 

E. Romer. Półwysep Pirenejski. Podział- 
ka 1 : 1.000. 000. 2 ark. Książnica - Atlas. 
1930 r. Nowa mapa z serji atlasu  regjo- 
nalnego wykonana jest podobnie, jak ma- 
py wszystkich krajów zachodniej części na- 
szego kontynentu. 

Z. Czerny - Biernatowa i S. Strasburger. 
Organizacja i metody pracy w szkolnictwie 
gospodarczem żeńskiem. Książnica - Atlas. 
1930 r. Podręcznik metodyczny dla nauczy- 
cielek szkół zawodowych żeńskich i młodzie 
ży seminaryjnej. 

E. Romet i |. Wąsowicz. Polska Mapa 
polityczna. Podziałka 1 : 1.250.000. Książ- 
rica - Atlas. 1930. jest to mapa podręczna 
o grubym i wyrażnym rysunku, dzięki której 
©" można użyć z powodzeniem także jako 
mapy ściennej. Daje ona te same bogate 
iniorrnacje, co i niapa ścienna tychże au- 
torów w podziałce 1 : 850.000. jednak ilość 
miejscowości, wniesionych na miapę, jest 
poważnie większa, a spotykamy tam też i 
steč dróg państwowych w Polsce, oraz roz 
mieszczenie lotnisk. Każde z województw 
wyróżniono barwną plamą, a granice po- 
wiatów — wstążkami kolorowemi. 

E. Roemer. Kraje skandynawskie. Podział 
ka I : 1,560.000. Książnica - Atlas. 1930. 
Z szeregu wydawnictw kartograficznych 
prof. E. Romera zwrócić należy uwagę na 
mapę krajów skandynawskich, która świeżo 
ukazała się na księgarskich półkach. Mapa 
ża wykonana w podziałce 1 : 1.500.000 
obejmuje całość Szwecji, Norwegji, Danii, 
isłandji i Finlandji. Jak wszystkich dotych- 
czasowych mapek _ Ściennych prof. Romera 
treść mapy tej dzieli się na fizyczną i poli- 
iyczną. Obie wyróznia nadzwyczaj jasna i 

przejrzysta graiika . 
Seweryn Udzieia. Polskie hafty ludowe 

Cz. l. Krakowskie hafty białe. Książnica - 
Atlas 19308. Świeżn opuścił prasę drukar- 
ską nakładem „Książnicy — Atlas"  pod- 
ręcznik do haftu białego, któryby właści- 
wie należało nazwać „szkodą polską haftu 
białego”. Mamy tutaj najpierw metodyczne 
opracowane wszystkie ściegi używane przy 
tym hafcie. Jest to bogaty wzornik bardzo 
piękuych : oryginalhych haftów, opracowa- 
nych na krakowskich haftach ludowych. 

B. Ziemiński. Zarys okulistyki. Wyd. il 
сог. K. Bejn. Książnica - Atlas. 1930. No- 
we wydanie „Zarysu okulistyki" przedsta- 
wia w zwięzłej formie całokształt nauki o 
chorobacii oczu z uwzględnieniem postę- 
pów, które okulistyka poczyniła od chwili 
opracowania pierwszego wydania tego dzie 
2 t. j. .w przeciągu ostatnich lat dwudzie 
stu. 

Bohdan Nawroczyński. Zasady naucza- 
1a. Książnica - Atlas. 1930. Po wyczerpa- 
niu się „Dydaktyki Ogólnej” L. Zarzeckie- 
go rie mieliśmy właściwie utrzymanego na 
poziomie naukowym wykładu teorji nau- 
czania. „Zasady nauczania” prof. B. Na- 
wroczyńskiego zapełniają tę dotkliwą lukę 
w naszej literaturze pedagogicznej. 

Aleksander Tarnawski. Najważniejsze 
moce przy nauce geografji matematycznej 
Cz. i. Gnomon i jego użycie. Książnica - 
Atlas. 1930. 

Ks. Jan Ciemniewski. Etyka katolicka. 
PoHręcznik dla szkół średnich i seminarjów 
natczycielskich. Książnica - Atlas. 1930. 

Cieśliński ]. Lectures sur la civilisation, 
iranczise II Partie. Podręcznik do nauki ję- 
zyka francuskiego w. klasie VIII szkół śred- 
nich. Lwów. Warszawa, Książnica - Atlas. 
TNSW. 

Stefanja Ciesielska - Borkowska. Język 
francuski. Zarys metodyczno - dydaktyczny. 
Książnica - Atlas. 1930. Są to podstawowe 
zagadnienia nauczania języków nowożyt- 
nych ze szczegolnem uwzględnieniem - ję- 
zyxa francuskiego, rozpatrywane z punktu 
widzenia psychologii i dydaktyki. 

Dr. T. Seifort. Polskie bilansoznawstwo. 
Książnica - Atlas 1930. 

J. K. Stevenson: Metoda projektów w 
nauczaniu. Książnica - Atlas. 1930. Naj. 
silniejszą  podnietą do myślenia stanowia 
dla młodzieży szkołnej problemy, z które- 
mi spotyka się ona w życiu realnem. „Me- 
toda projektów* w nauczaniu połega tedy 
na wprowadzeniu do szkoły takich zagad- 
nień. Jak to robi szkoła amerykańska — c 
tem mówi książka J.A. Stevensona. 

  

genjuszostwo, Kulikowscy Leonostwo, Lan 
dau ignacostwo, Ludwikowscy  Wiktoro- 
stwo. Łączyńscy  Stanisławostwo, Loku- 
ciejewscy Janostwo, Maculewiczowie Ludwi 
kostwo, Maleccy Janostwo, Materscy Igna- 
vostwo, Meysztowiczowie  Aleksandrostwo, 
Mersonawie Grzegorzostwo, Muszyńscy Ja- 
nostwo, Moszyńscy Janostwo, Michejdowie 
Korneljuszostwo,  Nieżyńscy  Kazimierzo- 
stwo, Ortłowscy Zenonostwo, Pakoszowie Mi 
chałostwo, Patkowscy Józefostwo, Pietra- 
szewscy Janostwo, Petrusewiczowie Kazmie 
rzostwo, Platerowie Marjanostwo, Przyłuscy 
Józefostwo,. Przewłoccy Marjanostwo,  Ra- 
dwańscy ostwo, Ratynscy Edwardostwo, 
Rucińscy Romanostwo, Safarewiczowie Ale- 
ksandrostwo, Siła - Nowiccy. Stefanostwo, 
Siemiradzcy Hipolitostwo, — бобессу Jano- 
stwo. Sengalewiczowie Józefostwo, Sopoćko 
wie ]ózefostwo, Stachiewiczowie Wacławo- 
stwo, Schrótterowie Karolostwo, Sumoroko 
wie Leonostwo, Swiąteccy  Kaźmierzostwo, 
Szachno Bohdan, Szeligowski Kaźmierz, Sze 
miothowie Edwardostwo, Szumańscy Włady 
'stawostwo, Sztrallowa Aniela, Świętorzeccy 
Słefandstwo,  Uniechowscy  Ludwikostwo, 
Wenda Zygmunt, Wróblewscy Bronisławo-- 
stwo, Zawadzcy Władysławostwo, Zelwero 

Žuchowiczowie 
Karolostwo. ы 

— Bal Patronatu. Dnia 10 stycznia b. r. 
w salonach Georges“a odbedzie się III do- 
roczny Bał Patronatu Więziennego. Bilety u 
pań gospodyń. 

3 TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś o 

godz. 8 wiecz. „Dzielny wojak Szwejk” ]. 
Haseka w reżyserji A. Zelwerowicza. Rolę 
tytułową kreuje Lucjan Żurowski. Efektow- 
ne dekoracje |. Hawryłkiewicza. 

— Teatr Miejski w „Lutni“. Dziš, o go- 
dzinie 9 wiecz. Rewja karnawałowa, w re- 
żyserji Wyrwicz-Wichrowskiego, z udzia- 
lem całego zespołu. 

-— Popoludniowki niedzielne. W  nie- 
dzielę, dnia 11 b. m. w obu Teatrach Miej- 
skich odbędą się przedstawienia popołudnio 
we. W teatrze na Pohulance ukaże się po 
cenach specjalnie zniżonych „Betlejka Wi 
leńska* Romer-Ochenkowskiej. W teatrze 
„Lutnia” ukaże się „Egzotyczna kuzynka” 
L. Vemneuiła w reżyserji R. Wasilewskiego, 
w wykonaniu Eichlerówny, Lewickiej, Bal- 
cerzaka, oraz | Wyrwicza-Wichrowskiego. 
Ceny miejsc zniżone. 

  

W. "WILLIAMS. 

"Mortimer 
— Usitowaicm dotelefonowač się 

do miasta, ale właśnie wtedy dopiero 
przekonałem się, że druty zostały po- 
pizecinane, Wtedy wybadałem Beren- 
ta. który był oburzony na Mortimera, 
nazywał go zdrajcą i we wściekłości 
wypowiedział przypuszczenie, że trój 
ka zbiegów udała się do „Karczmy 
nad Moczarami*, bo tam mieszka No- 
or - el - Dine. 

— Na nieszczęście, zbiegowie wy 
przedziłi nas o całą godzinę. Tymcza- 
sem jeden z sierżantów zaczął napra- 
wiać telefon. Właśnie miałem drugie- 
go z mich wysłać pieszo po pomoc, 
gdy przypomniałem sobie o motocyk- 
lu i kazałem sierżantowi jechać — па 
nim. 

— Nie minęło pół godziny, jak zja 
wiłli się pozostali agenci. Razem z Mat 
hiusem pojechali do „Karczmy nad 
Moczarami“, chociaž nikt nie wątpił, 
że się spóźnią. Dlatego też postano- 
wiłem zostać tutaj, uważając za bar- 
dziej celowe zajęcie się tobą i dopro- 
wadzenia cię do stanu, któryby umoż- 
liwit ci wziąć udział w dalszych po- 
szukiwaniach. 

Desmond, który zawsze słuchał 
prata, nie odpowiedział mu. Nie mógł 

przebołeć tego, że był poniekąd przy- 

czyną tego strasznego niepowodzenia, 
przytem jeden szczegół niepokoił go 
szczegółnie. 

-— Słuchaj, — zapytał z niepoko- 
żem. —  Powiedziałeś, że  Mathius 
wziął M- me Malplaquet za miss Mac 

— Koncert Aleksandra  Braiłowskiego. 
We czwartek, dnia 15 b. m. o godz. 8 
wiecz. odbędzie się w sali Teatru na Po- 
hulance koncert wszechświatowej sławy 
pianisty Aleksandra Braiłowskiego, urządza- 
ny przez Wileńskie Towarzystwo Filharmo- 
niczne. 

Bogaty program, obejmujący utwory naj 
"wybitniejszych / kompozytorów, zapewni 
niewątpliwie koncertowi temu zasłużone 
powodzenie. # 

— Najbliższe premiery. Zespół Teatrów 
Miejskich rozpoczął już wytężoną pracę 
nad trzema sztukami, które wejdą — теба- 
wem na afisz. 

W Teatrze „JLutnia* ujrzymy doskonałą 
komedję Francka i Hirszfelda p. t. „Łódz—- 
Ameryka". 

W Teatrze na Pohulance ukaże się peł- 
na werwy i humoru komedja Carpentiera 
„Papa — kawaler”. 

Trzecią nowością będzie urocza bajka 
dla dzieci „Czupurek* Benedykta  Hertza. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Hollywood — Janko muzykant. 
Heljos — Rio Rita. 
Casino — Śpiewak Montparnasu. 
Wanda — Pat i Patachon w Luna Parku 
Pan — Miłośny szept nocy. 
światowid — Pat i Patachon i Zaczaro- 

wamy dywan. 
Kino Miejskie — Żyd wieczny tułacz. 
Stylowy — Największa ofiara kobiety 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Wypadki w cyfrach. Od 5 do 7 b. m. 

zanotowano wypadków 58, w tem kradzie- 
ży 14, opilstwa 12, przekroczeń administra- 
cyjnych 22. 

— Okradzenie ministra Mey- 
sztowicza. P. min. Meysztowiczowi Ale- 
ksandrowiczowi z niezamkniętego przedpo- 
koju mieszkania przy ul. Mickiewicza nr. 28 
skradziono futro męskie czarne z kołnierzem 
fokowym wartości 1500 zł. oraz na szkodę 
Jeuniwiczówny Konstancji, Krzywe Koło nr. 
5 z tego samego przedpokoju skradziono 
płaszcz damski, granatowy z kołnierzem fu- 
trzanym wartości 250 zł. 

Okradziona przez córkę. 
W dniu 6 b. m. Łukaszewiczowej Jadwidze 
Świerkowa Nr. 23 skradziono 1000 zł w 
gotówce. Kradzieży tej dokonała córka, Łu- 
kaszewiczówna Jadwiga, lat 17, która na- 
stępnie zbiegła w niewiadomym kierunku. 

— Włóczęga — złodziejem. Sin- 

wayt. Czyż ona tu była? Czy przyje- 
chała z nim razem z Londynu? 

- Franciszek przyjrzał się mu uważ- 
nie. 

— Bredzisz, mój drogi, — zawo- 
łał, -— Czyż nie pamiętasz, że miss 
Macwayt przyjeżdżała do ciebie z po- 
ieceniem od szefa? Mathius przypu- 
szczał, że została u ciebie. 

Desmond pokiwał głową przecza- 
co: 

Ona tu nie była. Jestem zupełnie 
pewny, że tu nie była! 

Franciszek zerwał się, 
ny: 

—- Zapomniałeś pewnie...! Wczo- 
saj została wysłana do ciebie z pole- 
ceniem. Wiem, że była na stacji, bo 
tragarz opisał mi damę, która pytała o 
dzoge do „Domu Młynarze. 

Okropne przeczucie Śścisnęło serce 
Desmonda Potarł ręką czoło. Nie mógł 
sobie przypomnieć, kto wczoraj mówił 
przy nim o Barbarze i z jakiego powo- 
du? 

Ależ tak, przypomniał sobie, to 
mówił Strangwayse; „Ach, więc to 
chciała powiedzieć Barbara Noor - el- 
Dine.* — tak mniej więcej brzmiały 
jego słowa, zwrócone do siebie, po- 
tem, gdy zamiast gwiazdy brylanto- 
wej, znalazł pudełko papierosów... 

W krótkich i urywanych słowach 
opowiedział Desmond, dłaczego wy- 
szedł z domu, naskutek telefonu do 
tancerki, o swej ucieczce z jej domu i 
powrocie. 

__ W miarę, jak Desmond opowiadał 
Franciszek stawał się coraz bardziej 
poważny i niespokojny. Desmond za- 
aiważył zmianę w bracie i pożałował, 

przerażo- 
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qginównie Marji, źwirowa Góra 16 skradzio- 
sio złoty zegarek. Sprawcę, Kalinowskiego 
Franciszka ze wsi Miłoszna, pow. Rember- 
towskiego w wojew. warszawskiem ze skra- 
dzionym zegarkiem zatrzymali lokatorzy 
tego doniu. 

— Zginęła bielizna W dniu 5 b. m. 
Szmonkutowej Katarzynie Mickiewicza 43, 
skradziono różną bieliznę. " 

— Wypadki przechod- 
niami. Szofer Pawlon Zygmunt, Kra 
kowska Nr. 57, prowadzący taksówkę 
Nr. 14144 najechał przy ml. Gaoua 
ra przechodzącą przez jezdnię Bendel 
Maszę, W. Pohulanka Nr. 15. Bendel 
doznała lekkich potłuczeń. Pogotowie 
Ratunkowe odwiozło ją do mieszkania. 

Gajdamowicz Władysław, Wer- 
kowska Nr. 24, powożąc dorożką, па- 
„echał przy uł. Niemieckiej na Pawii- 
nisównę  Stanisiawę, Stetańska 33, 
skutkiem czego ta ostatnia doznała 
lekkiego potłuczenia ciała. Pogotowie 
Ratunkowe odwiozło ją do domu. 

— Pożar z podpalenia 
pod Miadziołem. W dniu 4 b. 
m. w foiwarku Myszkowszczyzna gim. 
Miadzioiskiej wybuchł pożar. Pastwą 

e 

  

po płomieni padło gospodarstwo naležą- 
«e do Wojciechowskiego Alireda. Stra 
ty wynoszą około 15.000 złotych. Za- 
chodzi przypuszczenie, iż pożar pow- 
stał wskutek podpalenia przez zemstę. 

-—Pobity przez teściów. 
We wsi Szkujdziszki gim. rudomiń- 
skiej, został ciężko pobity Zawkoniuk 
Konstanty, którego przywieziono w 
stanie ciężkim do szpitala w Wilnie. 

Zawkoniukowi zbiegła ostatnio żo- 
żona i ulokowała się z powrotem u 
swych rodziców i gdy ten onegdaj 
zwrócił się do niej, by naftonić ją do 
powrotu, teściowie urządzili zasadzkę 
i zbiłi go kłonicami. 

— Samobójstwo przez  po- 
wieszenie. Popełnił samobójstwo przez 
powieszenie się w szopie, mieszkaniec wsi 
Bojary gm. Bielickiej, Michał Poźniak, syn 
łlipa, lat 53, wyznania prawosławnego. 
Przyczyna samobójstwa narazie nieustalona. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
z dnia 7. XII. 1930 r. 

WALUTY I DEWIZY. 

Dolary 8,89 i jedna ćwierć — 8,91 i je- 
dna ćwierć —- 9,87 jedna ćwierć.  Belgja 
124,50 — 124,81 — 124.19. Londyn 43,31 
trzy czwarte —- 43,42 i pół — 43,21. Nowy 
York 8,924 — 8,944 —- 8,904. Paryż 35,01 
i pół — 35,10 — 34,93. Praga 26,44 — 26,50 
-— 26,38. Szwajcarja 172,88 — 173,31 - 
172,45 Wiedeń 125,53 — 125,84 — 152,22. 
Włochy 46,72—46.34—46.60 Berlin w obro 
tacn prywatnych 212,34. 

PAPIERY PROCENTOWE. 

Pożyczka inwestycyjna 94,50 — 93.50 
Ta sama seryjna 101. Premjowa dolarowa 
48 — 47. 5 proc. konwersyjna 48. 6 proc. 
dolarowa 67. 7 proc stabilizacyjna _ 79,25. 
8 proc. LZ BGK i BR, obligacje BGK 94. 
Te same 7 proc. 83,25. 8 proc. TK Przem. 
Polskiego 84. 4,5 proc ziemskie 53,50 — 
53,25 4,5 proc. warszawskie 53,50. 5 proc. 
warszawskie 58. 8 proc. warszawskie 72,75 
— 12,25. 8 proc. Częstochowy 64,50. 8 proc. 
Kalisza 64. S proc. Łodzi 67,50 — 67. 8 
proc. Piotrkowa 64,50 — 64,25. 6 proc. obli 
gacje poż. konw m. Warszawy 52,50 3 proc. 
pożyczka budowłana 50 

AKCJE: 
B. Polski 153,50. B. Zachodni 70 Sole 

Potasowe 92. Częstocice 31,50. Cukier 34. 
Lilpop 22,50 Modrzejów 10,50 Ostrowiec s. 
B. 40. Starachowice 13,50. 

   Uwaga! Oszczędne Paniel 
Przy ul. Trockiej Nr. 1 została otwarta 
specjalna pracownia pończoch i skarpet 

s4 która wykonuje 
„NOWOŚĆ 3 wszelkie roboty wcho- 
dzące w zakres trykotarstwa, dorabia 
stopki do najelegantszych pończoch i 
skarpet. Reperac| a —podnoszenie 
oczek. — Wykonanie solidne. 
>, Ceny bardzo przystępne. 

DOKTOR 

Blumowicz Dr. Kenigsberg 
choroby weneryczne, choroby skórne, wene- 
skórne i moczopłciowe ryczne i moczopiciowe 

  

  

WIELKA 21 
tel. 921, 9—1 2 74 Mickiewicza 4, 

„P. 25. Od 9—12 i 4—8 
  

że w odpowiednim czasie nie dał znać 
szefowi o wizycie tancerki i Mortime- 
ra. Zamiłkł i ponuro patrzał na rozpo- 
ścierający się poza oknem  niewesoły 
pejżaż, 

-- Bardzo mnie to niepokoi, Des, 
-— mruknął Franciszek, kiwając gło- 
wą. — Przedewszysikiem, musimy 
wyjaśnić, czy nie zaszło tu nieporozu- 
mienie. Powiedziałeś, że zastałeś swo- 
ją służącą w domu, po powrocie 
„Karczmy nad  Moczarami*? Może 
ona mogłaby nam coś wyjaśnić? 

Stara Marta, która nie przyszła je- 
szcze do siebie, po przeżytym strachu 
okazała się jeszcze głupszą i tępszą, 
niż zwykle. Fowtarzała wkółko, że 
„żadna pani nie przychodziła,* że o 
żadnej pani nie słyszała i skończyła 
na tem, że rozpłakała się i uciekła do 
kuchni. 3 

Bracia w milczeniu spojrzeli na sie- 
bie. Franciszek zaczął chodzić niespo 
kojnie po pokoju. Nagle zatrzymał 
się przed bratem i zapytał: 

— Chciałbym wiedzieć, co myś- 
lisz o tem, Des. Sądząc z tego, że 
Strangwayse wspomniał o niej wczo- 
raj, można przypuszczać, że miss Mac 
wayt zbłądziła i zamiast przyjść tu- 
taj, trafiła do „„Karczmy nad Moczara- 
mi“, gdzie spotkała się z tancerką. 
Ponieważ słyszałeś jakiś krzyk w kar 
czmie, można przypuszczać, że to 
krzyczała uwięziona przez tych ban- 
cytów dziewczyna. Mathius telefono- 
wał do mnie, że znalezł w karczmie 
tancerkę, ale o naszej kołeżance nic 
nie wspominał, Wiesz, jestem bardzo 
zaniepokojony, czy biedaczka nie 
wpadła w łapy tych łotrów, a nawet.. 
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KING «od dnia 7 do dnia 12 stycznia 1951 r włącznie będzie wyświetlany lilm: 

Šis @ а SST: ze sty, z Według powieści Eugenjusza 

MIEJSKIE „ZS o WIRECZRY TULA CT“ 6 Suego. Akt.10 Dwie serje razem. 

SALA MIEJSKA W rolach głównych: Gabriei Gabrio, Claude Mereile i Silvio de Pedrelii. 
ai. Osirobramska 3, Kssa czyana od g. m i <:slek seaus.W б й 4-e, Następny program: „Złoto pustyni" 

Anons Wkrótce będzie wyświetlany w Kinie Miejskiem najpotężniejszy film polski „Na Sybir 

Dźwiękowy Dziś ostatni d eń RIQ RITA. Jutro premiera! , 
KINO-TEAT Najnowszy przebój dźwiękowy! ; % i isłynny YZ rafi 
KELIOS"= Przepiękna ułubienica publiczności MADY CHRISTIANS amant Gustaw Frėniich 

a T w wielkiej symionji : se Ėė. GG ka £ B š iš * < A ё 
T Ea. o wrażeń i miłości p. t. 2 de 

el. . „Początek o godz. 4, 6. 8 i 10.15 

is $ Dziś! Największa i ь 
RODOWE KAR najlepsza kreacja czarująca piękna NORMY CHEARER w obrazie 

HOLLYW с KOR 6a й Ё A według sztuki teatralnej Fryderyka Lemadale. 
RE 000 iż PAN BR RE która się cieszyła wielkiem powodzeniem 

Miu krew w Polsce, Nad program: Rewelac. dodatki dźwiękowe. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i I „5 I 
IE 

Kiuo-Teatr Dziś! Najpiękniejsza gwiazda ekranu BILLE DOVE w obrazie p. t 

, а6 й 4 

„STYŁOWY NAJWIĘKSZA ©FiaRa KOBIETY 
WIELKA 36. Dramat w IQ akt. osnuty na tle głośnej i sensacyjnej afer. gubernatora Francji w Indochinach, któraw przeciągu 2   latb ła głośna na całym świecie. Partnerami Bile Dove są: piekny Antonio Moreno i brutalny Noan Berry. 
  

DŹWIĘKOWE KINO Dzi: 

CGIIINOG 
wikELKA 47.   

kowiec Sensacyjny 

Lupe Velez 

ś! Wielki Dźwię- GRKAK Dolores del Rio 

momeniy 

Poczętek seansów o godz. 4, 6. 8 i 10,15 

  

KINO-TEATR 

„PAN“ 
WIELKA 42 

Pianina i Fortepiany 
6 światowej sławie Pleyel, Bechstein etc., 

Pibigier, iakož Aruold 
uznane rzeczywiś 

  

niu w + 1929 1 
(Grand Prix i Wiełk 

WSKA „ 
e 

  

ft 

  

wr kraju przez aajwybitniejszych fachowa 
ców na Pow, Wystawie Kraj. w Pozna- 

i w Wilnie w r. 

  

Ceny od 49 gr. 

Masaże: 
ręczne, wibracyjne i pla- 

Kerniopf i Syn, st se. Epilacje. 

tie za najlepsze abinet + 
ер Кэхте:у!гі@г&%б 

Leczniczej 

1930 IB /. Hryniewiczowej. 
al. WIELKA M 18 m. 
Brzyj.wg. 10-11 4-7 

w. Z.P. MM. 

ie Medale Złote). 

  

  

CZWARTEK, DN. 8 STYCZNIA. 

11.58 — Czas. i я 
12.35 — Koncert szkolny z Filharmonji 

warszawskiej. 
14.30 — 44.55 Kącik dla pań z Warsz. 
15.45 —. 15.50 Progr. dzienny 

15.50 — 16.10 „Psychołogja rewolucji a 
bolszewizm* — cz. I odczyt wygł. Marjan 
Zdziechowski, prof. USB w Wilnie. Tr. na 
całą Polskę. 

16.15 -— 17.15 Koncert symfoniczny -— 

(płyty) 
17.15 -— 17.40 „Pierwiastek niesprawie- 

dliwošci w „Warszawiance“ i „Nocy Listo- 
padoweį“ — odczyt z Krakowa, wygł. prof. 
S$. Gołąb. 

17.45 — 18.43 Koncert jubileuszowy z 4 
okazji 70-ej rocznicy urodzin prof. Michała 
Józefowicza, kompozytora i kierownika mu- 
zycznego Rozgł. Wil. 

Wykonawcy: Aleksander  Kantorowicz 
(skrzypce) i Ork. dęta 1 ppleg. pod dyr. : 
kplm. por. F. Koseckiego. 

Program: J Przemówienie dyr. progr. 
R. W Witolda Hulewicza, 2. Marsz uroczy- 
sty (ork.) 3. Sonata 4. Z moich szkiców. 5. 
Mazurek (skrzypce) 6 Krakowiak. 7 Figle 
trefnisia. 8. Marsz (orkiestra). 

18.45 — 19.00 Kom. Akad. Koła Misyjn. 
19.00 — 19.20 „Skrzynka pocztowa” -— 

rr 139" —— listy radjosł. omówi Witołd Hu- 
łewicz dyr. progr. R. W. 

1920 —- 19.35 Progr na piątek i rozm. 
19.35 — 10.55 Pras. dzien. radj. z Warsz 
20.00 — 20.15 „Bohaterskie kobiety” —— 

ielj. z Warszawy wygł. A. Lipińska 
20.15 — 

czna' — wygł. Mieczysław Galski. 
20.30 Koncert międzynarodowy z Ham- 

burga. 
22.15 — Kom. z Warsz. 
22.25 -— Recitai Śpiewaczy z Warszawy. 
22.00 — 24.00 Muz. tan z Warszawy. 

Fabryka i skład mebli 

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

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

Jadalnie, sypialnie, salony, gabinety, 
łóżka niklowaue i angielskie, kreden- 
sy, stoły, szafy, bitrka, krzesła dębo- 
we it. p. Dogodne warunki i na raty. 
  

Można się po nich wszystkiego spo- 
dziewać...! 

Desmond milczał, starając się upo 
rządkować wszystkie wspomnienia. 
Noor - el - Dine į Strangwayse, kaž- 
de na swoją rękę szukali owej fatal- 
nej gwiazdy brylantowej. Tancerka, 
sądząc z tego, co mówiła poprzednie- 
go dnia, była przekonana, że klejnot 
jest w rękach Mortimera. Ten zaś 
znalazł zamiast klejnotu pudełko papie 
rosów i był przekonany, że to Barba- 
ra oszukała go tak sprytnie. 

Strangwayse i Noor - el - Dine 
muszą wiedzieć, co się stało z miss 
Macwayt. 

Desmond wypowiedziai swe przy- 
puszczenia i uzasadnił ie, a Franci- 
szęk przyznał mu rację . 

  

— W takim razie zmusimy  tan- 
cerkę, żeby nam powiedziała, — rzekł 
sucho. 

— Aresztowaliście ją? — drgnal 
Desmond. 

— Naturalnie! Tylko, niestety, za- 
późno. Nie, zdążyliśmy powstrzymać 
zbrodniarzy od ostatnich morderstw. 
Kiedy Mathius ze swymi ludźmi wpadł 
do karczmy, zobaczył tancerkę, która 
właśnie przygotowywała się do uciecz 
ki. Na podłodze leżał właściciel karcz 
my z przestrzeloną głową. Sądzę , że 
190r - el - Dine odebrała swój skarb. 

-— Rice był jei wspólnikiem, 
wtracit Desmond. 

— Tak, ale widocznie popełnił ja 
kąś nieostrożność, np. był obecny 
przy jej rozmowie ze Strangwaysem. 
Jeśli klejnot się znalazł, w takim ra- 
zie możliwe jest, że.... Proszę! 

Na progu stanął sierżant i oznaj- 

   

      

   

20.30 „Pogadanka radjotechni- Bp 

     
Pokoje 

umeblowane па dobę 
i miesięcznie po  ce- 

wene- nach przystępnych do 

DOKTÓR 

zełdowicz 
chor. skórne, 
ryczne, narządów mo- wynajęcia w b. hotelu о 
czowych, od 9—do 1, „Niszkowskiego“ 

  

Zgłoszenia 

poszukuje posady do 

Dziś! 2 godziuy upojenia zmysłów! Najświetniejsza para kochanków, Żywiołowa, słodka, kapryśna, przepiękna 

LIL DAGOVER i niezrównany amant JAN STUWE zachwyca, wzrusza i czaruje w dramacie salonowo-erotyczsym 

ĄIŁO$NY $ZEPT NOC 
Quido Kreutzera. 

Cudna historja kochających serc, miłości i 

poświęcenia podług doskonałej noweli 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.30. 

Samotny, 
pozbawiony Środków 
do życia prosi osoby 
dobrej woli o jakąkoi- 
wiek pracę. Łaskawe 
zgłoszenra sub. „Praca 
Adm. „Slowa“. 

Zdrowe 
domowe obiady 
Jarskie i mięsne 

Adr: u. Św. Ignacego 
Nr. 14, m. 1. 

Murowany 
niedekretowy dom z 
dochodem 4000 złetych 
rocznie z długiem dan- 
kowym tanio do sprze- 
dania bez pośredników. 
Adres w Administracj, 

„Słowa*, 

KAŻDĄ SUMĘ 
gotówki  lokujewy 
fachowo na mecne 
zabezpieczenie i do- 
bre oprocentowanie 

   
Potrzebna zaraz 

na_ wieś & 

ochmistrzyni 
umiejąca gotowac, 

Zakretowa 
7-1 mieszkania I7 

  

  

Nauczycielka 
wychowawczyni 

dzieci. 
Mickiewicza 44 — 15. 

  

  

  

   
   

    

   

  

    
    

Monunient. dramat miłośny z udziałem zanik Ń 
jącej meksykanki, rywalki 

Cudowne widoki. Pojedynek nerwów i siły. Nadzwyczajne 
sensac. Mistrzowska reżyserja 

4   5—8 wiecz. Bakszta 2. Złożę kaucję Dom H.-K. „Za- 
Ža ae ai lub gwarancję hipote- | chęta“ ii 

AZER о . czną przy otrzymaniu | cza 1. tel. 9-05. A DOKTOR Mieszkania dB; i s ; 2-48" pokojowego z ly A pas o 4 

ZELDOWICZOWA Lcnnią poszukuję od Soła LARA jp ; = A 
7) ai a 

KOBIECE, WENE- 15 stycznia. Oferty do Ukóńczyteńi Śr. Szk. +$2/ 49 K 
PYCZNE NARZĄDOW „Stowa“ pod „W. P“. Handlową. Posiadam a DOBRA 61 

MOCZOWYCH kilkuletnią _ praktykę |; Z RZN 

12—2 1 od 4—6 7 GB ai ac: [KOPIOWANIE 
e referen- | | Šiai ul. Mickiewicza 24, cje przedstawię na żą- | PLANÓW / Lk 

tel. 277. POSADY | enie. m. M. Śkopów.| ANG Kaurowidą 
ka 6—19. į S ` 

Ž Š I m g ŚR Er, 
ĮAkuszerkiį Paryžanka _ a 
KEUNZROWENKEWECE Z uniwersyteckiem wy- 2“ AM NI ai 

kształceniem poszuki 
AKUSZERKA ia taikosi i je lekcyj francuskiego. ŽĄ A € 

ŚMIAŁOWSKA Garbarska 1 m. 24 od w SE 

srgz sbinet IKosme-5 do 6 pp. —1 we  wszyšlkich aptekach i 

tyczny, OSMWa ZMIATSZCZ —" 
ki, piegi, wągry, łupież 
brodawki, kurzajki, w: 
padanie włosów. Mic- 
kiewicza 46. 

О5оба 
inteligentna. w šred- 
nim wieku, umiejąca 
szyć i lubiąca dzieci, 
najchętniej wdowa, 
może objąć od zaraz 
posadę. Poważne refe- 
rencje bezwzględnie 
wyuiagane. Wiadomość: 
Grabowski, Bonifrater- 

GABINET ska 6—3 od 9—10 lub 
Racjonalnej Kosme- 3_4 p, p, 

tyki Leczniczej. 

   

KOSMETYKAĘ 

  

Wilno, Micksewicza 31 Pomocnik 
m 4. 

Urod kobiecą rządcy 
ro Ą konterwa- oraz felczer wetery- 

e, doskonali, odówie- narji, młody, energicz- 
te, msowa jej skazy ny, kawaler z wielolet- 

„braki, Masa nią praktyką i dobremi 
warzy i ciała (panie) referencjami poszukuje 
iz uczne opalenie ce- posady od zaraz. Ła- 
cy. Wypadanie włosów skawe propozycje pod 

i łupież. Najnowsze adresem: Leon Sonciń- 
zdobycze kosmetyki ra- ski poczta Kurzeniec, 

cionalnej. maj. Lubań. 
Codziennie od g. 10—7, ———————-— 

W. Z. P. 45 —————— 

  

mił'. 
-— Pan inspektor 

pana do telefonu. 
Franciszek wyszedł szybko, zosta” 

wiając Desmonda samego. Major 5с15- 

kał czoło obu rękami, pogrążony . w 
ciężkich rozmyślaniach. Czyżby omy- 
lił się, wierząc, że tancerka Dyła tyl- 
ko ofiarą szpiegów? Czyżby dał się 
oszukać tej pięknej kobiecie? Czyżby 
iego głupia łatwowierność była powo 
dem zaginięcia, a może i śmierci miss 
Macwayt? 2 _ į 

Franciszek 1/biegl do jadalnego po 
koju: 

. —- Des! W karczmie 
kapelusz miss Macwayt! 
jest zalany krwią... 

Desmond zbiadł śmiertelnie: krew 
spłynęła mu do serca. 

Mathius prosi 

  

znaleziono 
Kapelusz 

— A ona-..... — zapytał zdławio- 
nym głosem. — Co się z rią stało? 

— Zniknęła!,. — odrzekł brąt, szu 
kając kapelusza i laski. — Nie można 
znaleźć żadnych śladów, musimy je-- 
chać natychmiast do „Karczmy nad 
Мосхагат!“. 

Rozdziat XXI. 

AKSAMITNY KAPELUSZ 

Dzień był ponury i mglisty. Pierw 
sze blaski zorzy Ślizgały się krwawe 
mi plamami po moczarach. Szary pół- 
mrok miał w sobie dziwną ciszę, 
tchnącą niepokojem i i złowróżbną 

Rozległo się  warczenie « motoru. 
Światła dwóch latarń zatańczyły nie- 
samowity swój taniec na nierównej 
drodze i ołbrzymie auto podjechało do 

karczmy. Trzej mężczyźni w aucie by- 

li uhram po cywilnemu, czwarty miał 

Ž ® 
  składach aptecznych znanego    

  

środka od odcisków 

A. PAKA 
  

  

    

   

  

   
     

W. JUREWICZ 
były majster firney 

Paweł Виге . 

poleca wielki wybór zegarów i bi- 
żuterji oraz precyzyjna / naprawa 

po cenach przystępnych 

Wilno, A. Miekiewicza 4. 

MMA 
Kto chce Kupić © 

solidny towar po najniższej cenie, niech 
zobaczy u Głowińskiego. Polecany 
wełny, jedwabie, popeliny, flanele. (mi- 
pony), towary bieližnianė 

WI LEŃSKA 27. 8 
J) i M 

Z 

na sobie ubior policjanta. 
— Nie śpią tu jeszcze, — zauwa - 

żył jeden z przybyłych. pokazując na 
oświetlone okno. * 

— Przygotowač rewolwery! 
rozkazai Matlius, — w razie najmniej 
szego oporu będziemy strzelać. ! 

Wszyscy wyskoczyli cicho z auta i 
zbliżyli się do murowanego domi. 
Światło w dcinu migotało i chwiało 
się, jak płomyk świecy. 

Idący na przedzie Mathius ag 
mał się i nadsłuchiwał. W domu i 8$- 
okoła panowała cisza. : 

Ty Gordonie i ty Betsię obeis 
dziecie dom i zatrzymacie się przy 
drzwiach od podwórka, . My z,(iaj-* 
risonem wejdziemy głównemi — @та 
mi... 

Niezbyt głośny hałas w dom 
przerwał dalsze jego słowa. Sły 
było trzeszczenie drewnianych scho 

  

  

u 

    

dów i czyjeś kroki. я 
Mathius z jednym Z agentów 

wbiegł szybko na ganek. Dwaj pozo- 
stali wykonali równie cicho rozkaz do 
wódcy. Zaledwie stanęli przed drzwia 
mi, jak z wnetrza domu doleciał prź 
raźliwy krzyk. Za chwilę ktoś wybieył 
z domu, wpadając 
u drzwi Mathiusa i o mało co nie padł 

u jego nóg. Mathius pochwycił w ra- 
miona wątłą i lekką postać, okutarą 
w czarny płaszcz. * 

‚— To kobieta! — - krzyknął agent. 
— Noor - el - Dine! 
Tancerka nie próbowała uciekać. 

   

па przyczajonesoj | 

> 

  

  Spuściła głowę, drżąc ciężko. Była tek 
wzruszona, że nie mogła mówić. 
mała się tylko kurczowo ręki, sek 
rzą. 

  
  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłto Drukarnia wydawnictwa „Słowa* Zamkowa 2. 

i


