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KRONIKI SEJMOWE 
(telefonem z Warszawy) 

Są pewne rzeczy, do których się 

wszyscy przyzwyczajają, na które nikt 

uwagi nie zwraca. Do nich należy wy- 

jątkowa zupełnie jałowość naszej opo- 

zycji w dziedzinie polityki zagranicz- 

nej. Zaczyna się za tydzień Genewa. 

Na porządku dziennym wiele spraw 

w sposób specjalny obchodzących Pol 

skę. P. minister spraw zagranicznych 

przychodzi na komisję i wygłasza 

exposć. Przewodniczący komisji wypo 
wiada przekonanie, że dyskusję nad 

exposć z powodu braku czasu należy. 

odłożyć do powrotu p. ministra, który 

wyjeżdża w poniedziałek. Opozycja 

skwapliwie na to przystaje. 

Oczywiście, zupełnie jest racjonał- 

ne, że się teraz dyskusji nie przepro- 

wadziło i wogóle im mniej Sejm bę- 
dzie gadał o polityce zagranicznej, tem 

lepiej. Takie jest nasze stanowisko, 

stanowisko „Słowa. Ale nie o to cho- 

dzi, a nawet nie o to chodzi, że opo- 

życja zrzeka się swych wystąpień — 

zresztą Oczywiście bez straty dla Pol- 
ski — chodzi o to, że opozycja fakt, 

że nie ma nic do powiedzenia przed 

Genewą, uważa za zupełnie naturalny, 
sam przez się rozumiejący. Jest 

to jeden z długiego łańcucha dowo- 

dów, jak dalece przyczyny, . dla któ- 
rych opozycja rząd zwalcza, należą do 
dziedziny właściwie dla życia państwa 
nie mającej istotnego: znaczenia. Jakaś 

sensacja z pod ciemnej gwiazdy —- o, 
ta się rozdmuchuje niemożliwie, 
gdy chodzi o zagadnienie dla Polski 

na. terenie międzynarodowym kapital- 
ne — opozycja nie prosi nawet o głos, 
w tych sprawach nie ma nic do powie- 

dzenia. - ) 
Zamało się u nas zwraca uwagę 

"ną tę niesłychaną jałowość, bezprzed- 
miotowość, na tę pustynię programu, 

‚ КЮга reprezentuje myśl polityczna о- 
pozycji. 

Powróci min. Zaleski i cóż będzie? 
Szereg osób zabierze głos, będzie da- 

wak ex post rady p. ministrowi, be- 
dzie mówił komunały, ożywiając ie 
tylko złościwościami o charakterze we 

wnętrznym, krajowym, partyjno - wy- 

borczym. e 

Exposć p. ministra miało charakter 

iormalny, Minister mówił o konwen- 
cjach, zawartych przez jego minister- 

stwo w dziedzinie handlowej, finanso- 

wej, kolejowej, lotniczej etc. Nie oma- 
wiał oczywiście ich treści, a tylko po- 

dawał cyfry, dotyczące ilości zawar- 
tych umów.  Akcentów politycznych 
brakowało w tem exposć zupełnie. Mi- 
nister zaznaczył raz jeszcze swą do- 

brą wolę dojścia z Niemcami do po- 
rozumienia w Sprawie handlowej i wo 
góle do normalnych sąsiedzkich sto- 
sunków, zaznaczając, iż atak, monto- 

wany przez Niemcy przeciwko nam na 
Че spraw mniejszościowych, potrafi 
odeprzeć. 

Tyle, co do dnia sobotniego w Sej- 
mie. Znacznie ciekawiej było w piątek 
wieczór na komisji budżetowej. Prze- 
mówienia w sprawie ukraińskiej po- 
słów Łuckiego i Zdzisława Strońskie- 
go, a potem świetne co do formy i treś 
ci przemówienie min. Składkowskiego 
pozwoliły na wyrobienie pojęcia co do 

t.zw. pacyfikacji w Małopolsce Wscho 

dniej. Ale to jest temat zbyt obszerny, 
by © nim mówić przez telefon. Posta- 
iam się go poruszyć w następnym ar- 

tykuje. Cat. 
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PORZADEK DZIENNY WTORKOWE- 
GO POSIEDZENIA SEJMU. * 

WARSZAWA. (PAT) — Najbliž- 
sze posiedzenie Sejmu odbędzie się 13 

" stycznia o godzinie 13. Porządek dzien 
hy przewiduje pierwsze czytanie szere 
SU projektów ustaw, dotyczących ra- 
tyfikacji konwencyj i traktatów mię- 
„ZVnarodowych, pierwsze czytanie kil 
(u ustaw o. dodatkowych kredytach, 
zpTawę wyboru 8 członków trybunału 
2 nu, sprawę wyboru 4 członków i 
kojóch zastępców członków komisji 
cj roli długów państwowych, wresz- 
€ sprawę wyboru 4 członków i 4 za- 
Sępców głównej komisji ziemskiej. 

   

WILNO, Niedziela 11 stycznia 1931 r. 

PWENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu tub 
przesyłką pocztową 4 zi., zagranicę 7 zł. Konto czekowe P.K.O 
Nr. 80259. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego numeru 20 g 

Niemcami, Chinami, Portugalją, Łotwą, Gre- 
cją, Persją, Hiszpanią, Egiptem, Rumunią 9- 
raz z Czechosłowacią, Jugosławią, Estonja i 
w ęgrami, pozatem konwen cje weterynaryj- 
ne z Italją, Francją i Beloją. 

zaszczyt szczegółowo informować Panów. 
Czuję się natomiast w obcwiązku zatrzymać 
sie nieco szczegółowiej przy podpisanej dn. 
17 marca 1930 r. umowie handlowej z Rze- 
szą Niemiecką. 

zolnych negocjacyj nad tą umową miałem 

Dzisiejszy numer zawiera „Słówke”" 

OWO ВЕМАКОМЕ — Bufet Kotejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 

GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

KLECK — Sklep „Jednošė“, 

Ad. Mickiewicza 4.otwarta od g. 9 do 4. Teleiony: Redakcji 1782, Administr. 228 

   

  

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklam 

  

   Opłeta pocztowa uiszczona ryczałtem. = 
Kedakcja rekopisow niezamowionych nie zwraca. Administra- 
"ja nie uwzglednia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 
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Exposć ministra Augusta Zaleskiego 
WYGŁOSZONE NA KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH 

WARSZAWA. (PAT) W dniu, 10 już kilkakrotnie sposobność wypowiadać nie, zakup i žabrykacis mesos JAdOWCZO 
i i _ moje zapatrywania. ogranicza wreszcie trwanie służby wojsko- 

sę prze. polusaiaim pabyta З РОЬ Od chwili jej podpisania zaszly pewne weį w armjach o systemie povorowym. Po- 
siedzenie Komisji Spraw zagranicznych pocjagnięcia w polityce gospodarczej nasze- nadto ustanawia „bardzo szczegółowy  sy- 
Sejmu, które zagaił marszałek Swital- go zachodniego sąsiada, zwężające  pod- stem ujawniania informacyj o zbrojeniach i 
ski. poczem na przewodniczącego ko- stawy tej umowy. Ulaczegoby wy zmusze stwarza w > | oe = 

isi: iwił- ni poczynic pewne zarządzenia,  zmierza- niowej międzynarodowy organ kontroli o 
O pasi arija A jące do przywrocenia równowagi, naruszo- dość szerokich uprawnieniach w kierunku 

až „ na sekretarza posła Joszkę z nej celnemi pociągnięciami rządu Rzeszy, Mi strzeżenia wykonywania Konwencji. Wbrew 
BB: mo tego stanu rzeczy, który nie odpowiadał żądaniu zwolenników radykalnego rozbro- 

Zkolei p. minister spraw zagranicz- naszym REC w okresie ustalania za- ię liczących się cho mao ca SĘ 
^ i Н i sadniczych podstaw umowy, mającej za rem bezpieczeństwa międzynarodowego, ko- 

nych p. wygłosił . następujące swój główny cel normalizację i ułatwieniż misje. nie ograniczyła ani rezerw wyszko- 
RZE wzajemnego obrotu towarowego między Pol, lonych ani liczby rocznego kontyngentu re- 
Od ostatniego mego sprawozdania przed- 5Ка i Niemcami, rząd polski jednakże zde- kruta i odrzuciła również bezpośrednie о- 
Komisją Spraw Zagranicznych Sejmu mia- syg przedłożyć Wysokim (OR) do graniczenie materjału wojennego lądowego. 
i kilkakrotnie już Si bność dać ratyfikacji umowę gospodarczą polsko - nie я 

A Aa nika „add 20 a miecką, stalem bówiem. dążeniem rządu pol- a 1 A SO 
niom na niektóre zasadniczej wagi kwestje Skiego pecmaliaaeja stosunkėw g0spo- с 
z dziedziny zagadnień polityki międzynaro- rear między Polską a innemi państwa- Co do rezerwy, jaką Polska i kilka in- 

ż > nych państw poczyniły w sprawie stosun- dowej. м i „E Ka 
"Rui žiai, > Od tej zasadniczej swojej tezy rząd pol- į я seek o i Kone 

podzilenia sie =. Paiami ocėną,syliaci“ mię *ki, mimo niejednokrotnie nie do przezwycięże. ku, Zwiazku Sovikekiego, do, przyseki, Kon 
dzynarodowej, sytuacji, nad ktėrą, tego Pa- nia wydających sie trudności, nigdy nie 0d- Ghodzi jedynie o zapewnienie sobie możnoś- 
nom taić nie” mogę, ciąży poważny kryzys Stepowal, dając w długoletnich rokowaniach; kowania sie postanowieniami Konwen 
ntury materjalnej i psychicznej. z Niemcami publiczne dowody dobrej SWEj Ci; w razie, zd by nasz wschodni sąsiad do 

Pragnę przedstawić Panom nasze wysił chęci znajdowania możliwych do przyjęcia Ram wencji sk a stąpił na tych samych co 
ki w poszczególnych dziedzinach stosunków dła obydwu stron kompromisów. ; WY  akotkach, K % nic więcej nie chodzi; 
międzynarodowych i oświetlić. cele, do któ- „, Podobnemi kierując się motywami, ce- A mi się, że to nasze stanowisko jest zu- 
rych stale polityka polska zmierza, oraz !em uniknięcia zaostrzenia wojny celnej, Sejmie zrozurmałe i nie może w żaden sposob 
środki, któremi się przy realizacji * celów Rząd polski zwrócił się też ostatnio z wia- być ważenie jaknókrok nieprzyjazny dla 

tych posługuje. # doma Panom propozycją do Rządu niemiec- оаы swiecie 0 Bardzo często się zda- * kiego, by przedłożyć prowizorjum drzewne 2404 80 A to leżni tyfikacje 
ŚWIATOWY KRYZYS GOSPODAR- polsko - niemieckie do czasu wejścia w žy- a Ez Prod ck A OCZ pł 

CZY. cie umowy handlowej. Nie z naszej winy занер _отжепсп' A eteł PNI Н 
х tem przez nieprzyjęcie tej propo: W ściśle okres AT żab PE. pW 

Jesteśmy wszyscy Świadkami ogarniają- tychczasowa współpraca polsko - niemiecka ab > a RJaUIAŃ = nasze 
cego wszystkie niemal państwa kryzysu go- w tej dziedzinie gospodarczej została przer- tac Ko 2 idzie Pre JE NE Aa ar ч spo ca. itycznych między państwami s ytu- : © zec > Zz acje. którą określibym jako narastanie w ży TYLE ROZBROJENIA ILE BEZPIE- waszej polityki zagranicznej odnośnie do 
ciu międzynarodowem nastrojów niepokoju. CZEŃSTWA ZSSR jest stałe dążenie do rozbudowy wza 
Ten kryzys gospodarczy, przejawiający się : K = T iemnych dobrych stosunków tak w dziedzi- 

2 W dalszym ciągu przemówienia przeszedł ie politycznej jak i ekonomicznej. 
in. Załeski do omówienia problemu roz- 

przedewszystkiem w nadprodukcji wszech- 

nim kataklizmu Wojennego, oddziaływa sią Projeniowego. kia roztnoi. „ MNIEJSZOŚCIOWA OFENSYWA 
i ityczne i r у akcja roz enio- p ZĘ pokłyczy  spoeszne W wa Li Narodów wwa o are gongi. NIEMIECKA A POLITYKA POLSKA. 

nieżadowolćna. kłóć ujawniają "się B tu Ligi, który nakłada na wszystkich jej Na zakończenie pragnąłbym zwrócić spe 
tylko w stosunkach wewnętrznych, lecz któ członków obowiązek ograniczenia zbrojeń cjalną uwagę Panów na zagadnienie mniej- 
re przenoszą się również na płaszczyznę do minimum na jakie pozwala bezpieczeń- szości narodowych, tak bardzo aktualne w 
międzynarodową. * = stwo narodowe. : chwili obecnej. Stanowisko Polski w tej 

W: zrozumieniu "konieczności skuteczne Ta zasada, uzależniająca rozbrojenie od sprawie, które miałem zaszczyt niejednokrot 
20 przeciwdziałania temu wyscce niebezpie- bezpieczeństwa, odpowiada najzupełniej sta nie uzasadniać na terenie międzynarodowym 
cznemu zjawisku, rząd polski nietylko chęt "owisku, jakie od pierwszej chwili Polska jest, że mniejszościom narodowym należy 

e przyłączał się do wszelkich poczynań igla w sprawie rozbrojenia i którego sta- zapewnić pełną swobodę rozwoju 'właści- 
edzynarodowych. ałe również podjał ini- le i konsekwentnie broniła i bronić będzie. wości narodowych, wyznaniowych i kultu- 

+ : 18 Polska z sympatją odnosi się do akcji roz- ralnych. Stanowisko to, nietylko jest oparte 
* brojeniowej, największem jej pragnieniem ra polskich tra ach tołerancji w tej dzie 

jest, aby nastąpiła powszechna i 'daleko idą- dzinie, lecz również podyktowane jest szcze 

    

        

    
  

    

jatywę pewnych regjonalnych porozumień 
zmierzających do tegoż samego celu. 

   
      

     

Prace nad zbliżeniem gospodarczem mię- 2 R 2 : ы 
dzynarodowem na terenie Ligi znajdują się ©а redukcja zbrojeń, ale oczy wiście pod wa- rą troską o los naszych współbraci, znajdują 
becni WE |. ki * A runkiem żeby to zmniejszenie zbrojeń w 'ni- cych się poza granicami naszego państwa obecnie w stadjum poszukiwania nowych + 2 ь ‚ ы = sz $ 

; czem nie zagrażało naszemu bezpieczeństwu. W tem też zrozumieniu stoimy na sta- dróg i środków, jakiemi byłoby możliwe 
zrealizować żasadv podstawowej konferen- 
cji ekonomicznej 1027 r. 

Dotychczas podpisane zostały niektóre 
konwencje i umowy w tej dziedzinie, które 
jednak w obecnej. sytuacji gospodarczej nie 
wszystkie dają się narazie w praktyce zre- 
alizować.. Wartość jednak tych  konwencyj 
jest bezsporna i pewna ich część obecnie '0- 

postano- W przekonaniu rządu polskiego warunek nowisku łojalnego wykonywania 
ień j i zobo- ten mógiby być skutecznie wypełniony wień, wypływających z przyjętych 

przez utworzenie organizacji i pokoju przewi wiązań miedzynarodowych. 
dzianej w Protokui skim, który po-  * Muszę jednak przy tej sposobności z ca- 
wiązał w jedną ady zapew- łą stanowczością stwierdzić, że rząd polski 
niające pokój powszechny t.i. arbitraż, wza- przeciwstawi się zdecydowanie i energicznie 
jemną pomóc i rozbrojenie. Wzajemna po- wszełkim próbom używania sprawy mniej- 
moc e ać E sawane w ramach po- szości dla cełów ubocznych i akcji antypań 

fazgi Е - foo: „.  wszechnych lub regjonalnych przeciw na- stwowej. A i przy pastnikowi bylyby materjalną gwarancją po Niestety, stajemy znowu w obliczu wy- 
° £ koju i bezpieczeństwa. Niestety, Protokuł nie stąpien naszego zachodniego sąsiada na tle 

WSPÓŁPRACA POLSKI Z PAŃSTWA doczekał się realizacji. Wprawdzie niektóre : iszościowem, które przez formę, jaką 
MI ROLNICZEMI. części jego ocalały i rozbudowują się a więc przybrały oraz przez środki, jakiemi się po- 

: z: : zasada arbitrażu rozpowszechinia się co- slugują, zdają się dąžyč do przeniesienia te- „Ale zdajemy sprawę, iż wobec różnorod raz bardziej, Pakt Kelloga obowiązuje pra- o zagadnienia z płaszczyzny ściśle rzeczo- 
struktury gospodarczej poszczególnych wie wszystkie państwa, szereg państw m. in. wych rozważań na teren ogólno - politycz- 
w zastosowanie w. praktyce jednolitych Polska podpisały traktat pomocy finansowej nv. Wątpię, by podobna taktyka leżała w in- 

zasad ekonomicznych, obowiązujących nie- dła kraju napadniętego — ale to wszystko teresie samych mniejszości i ich dobrego 
jednolity zespół państw napotyka. na po- nie zapewnia jeszcze efektywnego bezpie- współżycie ze społeczeństwem polskiem. 
ważne trudności. czeństwa, któreby mogło pozwolić na zna- Jakżesz wyobrazić sobie by społeczeństwo 

To też rząd polski w zrozumieniu, że za <zne obniżenie poziomu obecnych zbrojeń, polskie przykro nie odczuwało tych ciągłych gadnieniem najistotniejszem może jest ko- tembardziej, ZY. świadkami niepo- wystąpień po drugiej stronie naszej granicy, 
nieczność właściwej oceny doniosłości kry kojącego w os h czasach wzrostu agre Skierowanvch przeciwko wszystkiemu, co 
zyst rolniczego w państwach europejskici, Sywnego nacjonalizmu wśród znacznych od- polskie, starających się umniejszyć i podko- 
posiadających nadwyżki eksportowe, w łamów narodów. W tych warunkach nikt pywać nasz autorytet w świecie, a co gorsze 
zumieniu, że bez wzmożenia wydatnego nie może się dziwić, że odrzucamy wszelkie nawet mierzących 'w integralność naszego 
ły kupczej 100-miljonowej przeszło ludności zbyt radykalne propozycje rozbrojęniowe, 
rolniczej krajów, położonych od Bałtyku 1ż Któreby niebezpiecznie osłabiły naszą naro- 
po dorzecze Dunaju, niema uzdrowienia sy- dowa obronę. я = ь 
tuacji gospodarczej w Europie współczesnej, Ta troska o bezpieczeństwo nie zwalnia 
podjął inicjatywę nawiązania bliższej współ nas jednak od obowiązku szczerej współpra 
pracy między szeregiem państw rolniczych cy w akcji rozbrojeniowej, obowiązku wypły 
Europy południowej i wschodniej. Wysiłki wającego z przynależności naszej do Ligi 
te znalazły swój wyraz w kolejnych konfe- Naradów. Uznajemy konieczność uczynie- 
rencjach państw rolniczych w Warszawie i nią pierwszego kroku na drodze do rozbro 
Bukareszcie. ; : : jenia, a chociaż dla powodów, które właś- 
Poza pracami na konferencjach, w których nie wyłuszczyłem krok ten nie może być w brali udział przedstawiciele licznych państw, checnych warunkach bardzo śmiałym i ra- 
e, Z STognYCh rokowaniach E „ dykainym, temniemnieį može stanowić pe- 
= KA c RCA polska polityka je. wier etap. W przyszłości, gdyby warunki 
biania i rozazerze  MiCZY program pogłe- pczpjeczeństwa polepszyły się będzie mo- 
ż<fnóżliwie iajwięka współpracy pokojowej żną przejść do następnego etapu, w myśl 
Li większą ilością państw. kardynalnej dła nas zasady: tyle rozbroje- 

\7 umów, zawartych w ostatnim czaso- nia ile bezpieczeństwa. 
kresie przez Polskę z szeregiem państw, a Głównym celem pierwszej konwencji roz 
regulujących doniosłe i najróżnorodniejsze brojeniowej w pojęciu większości człon- 
zagadnienia z dziedziny gospodarczej, fi- ków Komisji Przygotowawczej ma być o- 
nansowej, komunikacyjnej, prawnej i t.p.  graniczenie zbrojeń poszczególnych państw 
są realizacją właśnie stałego i konkretnego i wstrzymanie raz na zawsze avyšcigu zbro- 
dążenia zadę polskiego do pogłębienia żeń, | 2, 
swych stosunków z innemi państwami i do Projekt Konwencji ogra micza stany li- $ 1 
przyczynienia się w ten sposób ze swej stro czebne wojska w służbie czynnej A; 80 na wniosek przewodniczącego po- Ry do rozbudowy tak koniecznej współpra- floty. materiał lotniczy, ogranicza” wydatki Stanowiono dyskusję odłożyć do czasu 
cy międzynarodowej. Cześć tvch umów na zbrojenia a w szczególności na utrzyma powrotu min. Zaleskiego z Genewy. - mam zaszczyt przedłożyć Panom już obcenie 
2 prośbą o e rozpatrzenie wnio- 

BUDŻET MIN. KOMUNIKACJI W SEJ MOWEJ KOMISJI BUDŻETOWEJ. 

sków ratyfikacyjnyc| 
Pozostałe umowy zostaną przedłożone w 

: WARSZAWA. (PAT). — Komisja budże 
owa Sejmu przystąpiła na posiedzeniu w 

czasie najbliższym. 
Z pośród tych umów pragnąłbym w pier 

dniu 10 bm. do rozpatrywania bi ini Adas Komunikacji. ywania budżetu Mini 

wszei linji wymienić 14 konwencyj handlo- 

Referent pos. Rzóska z BB, omówiwszy 

wych lub protokułów dodatkowych do u- 
przednio zawartych konwencyj z Francją, 

szczegółowo stan prawny kolejnictwa, zapo- 
wiedział wniesienie rezolucji, wzywającej 
rząd do wydania przepisów wykonawczych 
da rozporządzenia Pana Prezydenta w spra 
wie autonomizacji przedsiębiorstwa kolei 
państwowych. Referent wyraził nadzieję, że 
przy ustanawianiu norm uposażeniowych bę 
dą przewidziane na przyszłość zwyżki upo- 
sażeń. 

Kodyfikacię prawa kolejowego referent 
ał za palącą konieczność. 
Przechodząc 46 omówienia rentownoś- 

      

         

    

  

     
     

  

    
   

państwa. 

Dużo wykazułemy cierpliwości i zimnej 
krwi, jednakże nie należy zapominać o tem, 
że szczując z jednej strony, trudno żądać 
ad strony przeciwnej miłości. 

Stanowisko nasze określiliśmy wyraźnie 
w nocie, którą miałem zaszczyt przesłać w 
imieniu Rzadu do sekretarjatu Ligi Naro- 
dów i z której członkowie Rady Ligi prze- 
konać się będą mogli o faktycznym stanie 
rzeczy naskutek najściślejszych dochodzeń, 
przeprowadzonych przez czynniki miarodaj- 
ne polskie. jak również o powziętych już za 
rządzeniach Rządu polskiego w tej dziedzi- 
nie zarówno administracyjnych jak i sądo- 
wych. 

Z odpowiedzi naszej wynika jasno szcze- 
te dażenie Polski ao loialnego wyjaśnienia 
sytuacji i usunięci» wszelkich powodów tarė 
ub nieporozumień między społeczeństwem 
polskiem a mniejszością. 

ODROCZENIE DYSKUSJI. 

Po przemówieniu p: min. Zaleskie- 

  

ci kolei, referent podkreślił, że majątek ko- 
lei po przeszacowaniu wynosi 6,8 miljarda 
zł. Dochodowość zaś w stosunku do kapitału 
zakładowego w roku sprawozdawczym 
1929 — 30 waha się między 4 — 5 proc., 
nie uwzględniając ciążących na kolei serwi- 
tutów. Następnie referent przedstawia wnio 
ski o redukcję budżetu komunikacji w częś 
ci administracyjnej. W części tej wydatki 
zianiejsza się o łaczną sumę 70 tys. zł., w 
części zaś przedsiębiorstw uzgodniono z rzą 
dem oszczędność na ogólną sumę 50.109 
tys, zł. Ogółem dochody przewiduje się 
mniejsze o 59 miljonėw.“ 

Po referacie wywiązała się dyskusja, w 
którei zabierali głos posłowie. Chądzyński 
(NPP), Czapiūski (PPS), Minkowski (BB), 

KONWENCJA HANDLOWA Z NIEM- 
CAMI. 

Q nowej konwencji z Francją miałem już 

Na poszczególne fazy długoletnich i mo- uzn. 

PRZEDSTAW 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 

HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Skiep Tytoniowy 5. Zwierzyński. 

LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

raniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej 

do л mogą być pr dowolnie 

    

  

NIEŚWIEŻ -— uż. Ri 
NOWOGRGDER — 

K. Malinowskiego. 

POSTAWY — 
SLONIM — K s 
STOŁPCE — ńsitgernia I-wa „Ruch“, 
ST. ŚWIĘCIANY — al. Rynek В N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — wi, Mickiewicza 24, F. fnczewat: 

  

WARSZAWA — T-ws Kaięg. Koi. „iłuch”. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch”, 

  

jednoszpałtowy na stronie 4-ej 1 rej gr. 40 nie | лошишикату — ока 
owa milimetr 6U gr. W numerach Świąteczny oraz z prowincji o 25 proc. drożej, 

Adzninistracja wie przyjmuje zastrzeżeń cu 

Za dostarczenie numeie dowodowego 3% gr 

  

do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administracje zmi niane Х 

ARENA G KSI TIESTO ATS AE TIK LE ATI KETKBSST ISVIS 

WALKA z KRYZYSEM Dlaczego nie podpisuję 
GOSPODARCZYM protestu w sprawie . 

WYTYCZNE KOMITETU EKONOMI- | = > = gė t nia SEM 

CZNEGO KORSEDOW, polskie ogłuszone jest wrzawą prote- 
WARSZAWA. 10. I. (tel. wł. „Sło- stów z powodu tragedji brzeskiej: 

wa”). W rezultacie długotrwałych o- _ # jednej strony czuje się w tych, 
brad Komitetu Ekonomicznego Mini- zbieranych od wszelkici grup społecz 

KS „ nych protestach, czyjąś obcą rękę, któ 
strów ustalono ostatecznie linję po któ a aka Ryinsjdkcć = waj 

rej dążyć będzie Rząd w swojej walce celów osobistych te podpisy, z drugiej 
z kryzysem gospodarczym. p czuje się dalszy ciąg r ii 

4 = olityki „_ wadzonej przez opozycję od zjazdu 
: Ъаза‹?шсие ЗЙ si poły 2 Mo: KakowiliEgój aż dd dzialejcy, 

jej mówi specjalny komunikat Komi- Dlatego uważam, że dziś koniecznie, 
tetu Ekonomicznego są następujące: patriotyczne, myślące polskiemi racja 
Główną treścią obrad piątkowych była m* społeczeństwo, powinno dobrze 

wałka z kryzysem ekonomicznym na Się zastanowić nad celowością orgji 
drodze wzmożenia siły nabywczej sze 

podpisów, zbieranych od niego. 
; : Orgje manifestacyj antyrządowych 

rokich warstw społeczeństwa. Zasad- „. życiu politycznem Polski widzimy 

niczą cechą obecnego kryzysu w Pol- od początku Jej zmartwychwstania. 
sce jest nadprodukcja, lecz właśnie Najcięższe i oblewające rumień- 
niedostateczna konsumcja artykułów cem wstydu twarz każdego uczciwego 
wytwarzanych w kraju, przy jedno- Polaka są manifestacje, glorytikujące | 
zesnem utrudnieniu' eksportu. zabójcę pierwszego Prezydenta Polski 

; Narutowicza. Zasypywanie kwiatami 
Wobec przewlekłego kryzysu rol- g1gbu Niewiadomskiego wskazuje na 

niczego i spadku cen na artykuły rol- cynizm pewnej części społeczeństwa, 
nicze, których podniesienie, jak wyka- które ponad interesem swej partji nie 

zują prace krajowych i zagranicznych Widzi innego i do celów swych go- 
instytutów badawczych jest rzeczą OWE iŚĆ przez prawo i bezprawie. 
niezwykle trudną do osiągnięcia, głó- „ Podpisując pewien protest, go- 

: ‚ 52 dzący w powagę rządu, tem samem 
wnem środkiem podniesienia konsum- podważamy podwaliny tego państwa 

cji jest dostosowanie cen artykułów przez co przygotowujemy grunt do 

przemysłowych do cen na artykuły roł czyhającej na to państwo hjeny wy- 
nicze, oraz obniżenie cen na artykuły Wrotowej, : ; 

powszechnego użytku, zwłaszcza w M śdej z RB SAO 
sprzedaży detalicznej. - władzy. Upadek dzy kabo) 

Powodzenie tej akcji wymaga p0- Rosji  poprzedzito zohydzenie cesa- 
parcia calego spoleczeūstwa, ogromną rzowej, jako zdrajczyni Rosji i szpie- 

rolę również odegrać może nasz »rze ga niemieckiego, cesarza zaś. przed- 
myst, który powinien zrozumieć, że in- RE zania ącego e w KRA 

у : j a, В, Raspu- z konsumenta jest w tym wypadku tina. Tej samej polityki PÓWZYWI 

jego własnym interesem. się dziś w.Polsce partję wywrotowe, 
Znamienną jest. rzeczą, że komuni- wykorzystując szczere i uczciwe głosy 

kat świadczący o podjęciu przez Rząd oburzenia na sprawę brzeską ku upad 

akcji w sprawie obniżenia cen nie za- KOWi Polski. : 
о : A Dlatego dziś, kiedy zapropońowa- powiada stosowania środków admini- „, zn; położenie podpisu. na proteście 

stracyjnych. Nadaje to inicjatywie rzą z powodu sprawy .brzęskiej z. cała 

dowej charakter apelu do świata prze stanowczością i głęboką wiarą w racjo 

mysłowego, wzywającego aby w do- fialność! mego czynu, odpowiadam, 
brze zrozumianym własnym interesie = je M Kri bri ACE a | 
przystąpił do obniżenia cen. Podobna nę Poważe Państwa. Polskiego do 
akcja w szeregu państw europejskich i upadku 1 zguby. | L 
jest już dziś przeprowadzana i daje Dr. Marjan Obiezierski. 

dodatnie rezultaty. Lekarz wolnopiaktykuj: $ ie 
Zaniedbanie jej musi doprowadzić  - ages ytanigi ye i 3 

do obniżenia naszej zdolności eksporto н : Е 

wej i do wznowienia się w kraju kon- Ze stosunków S0SDO- й 

kurencji z. produktami zagranicznemi darczych 

POLSKO - NIEMIECKICH 
na rynku wewnętrznym. 

Niemniej doniosłe znaczenie po- 

siada ta część komunikatu, która mówi Pruski minister finansów  Hopket 
Aschoft ogłosił na  Iamačh „Borsen 
Kurier* artykuł: „Zagadnienie przy- 

o sprawie płac. Rząd stoi na stanowi- 

sku, że jednoczesne obniżenie płac za- < Banks г 

robkowych z obniżeniem cen przekreś- a Žr Naito 
liłoby wszystkie dodatnie skutki iej mulce wewnętrzne, muszą zdobyć się 
drugiej obniżki, oznaczałoby bowiem, na uczciwą wolę doprowadzenia — @о 

że przy podnoszeniu zdolności nabyw Ugody z Polską. : 
czej konsumenta jedną ręką, drugą _ »Telegraphen Union* donosi, że 
jednocześnie tę zdolność niszczyło. Ko 74137ek miast południowej „marchji : SMS granicznej“ wystosował do kancler. manikat zapowiada wyraźnie, że Rzad Brueninga, w czasie pobytu jego = 
„ako pracodawca nie będzie tego czy- Pile, memorjai, zawierający żądanie 
nił i że piace urzędników państwowych otwarcia tak zwanego „małego ruchu 
i pracowników w przedsiębiorstwach Sranicznego* z Polską. 
państwowych nie ulegną redukcji. Za- i Izba Handlowa wrocławska od 
powiedź ta wyjaśnia również pogląd = czai wo Sao 
Rządu na podejmowaną w niektórych warcie traktatu bandioWegė ©, Pol- 
ośrodkach przemysłowych akcję obni- ską. ч 
żania płac robotniczych. Wschodnie Niemcy są zairftereso- a ` wane bezpośrednio w rozwoju stosun | 
(TTD 5: handlowych Z Polską. Przed: woj | Rymar (Klub Nar.), Czetwertyński (KI. Na. 14 Wrocław był. rynkiem dla walorów 
rodowy). Na ten: przedpołudniowe posiedze- Królestwa Polskiego, między: innemi- - nie komisji zakończono. Bom składem dla zagranicznych li i E : stów zastawnych Towarzystwa Kredy. PRZEMÓWIENIE MIN. KUEHNA. towego Ziemskiego. ; W. Diaso = 

Na pooplidniowem posiedzeniu komisji Wschodnich, : gdy sfery. rolnicze są budżetowej Sejmu zabrał głos minister koma przeciwne traktatowi handlowemu z nikacji Kuehm, który ną wstępie omówił Pojsk a 
szczegėlowo ogólny stan kolejnictwa. Mi- sa że. EW „Aaaa х 
nister zaznaczył na wstępie, że koleje powin Z 
ny ja wo! wielką rezerwą Podkowa W Polsce Górny Śląsk jest MENAS 

« Jeżeli głębiej spojrzy my w stan finanso sokį Н + <A 
wy kolei, to nie przedstawia się on teraz ze OO „ W umo 
gorzej, niż rok temu. Fundusz zasobów andlowej z. Niemcami. Zawarta, 
był przedtem bardzo wysoki i rok temu obie ałe dotąd nieratyfikowana umowa han 
dg minister, że lų się aby śą tun- dlowa, daje polskiemu - Górnemu Ślą- 

usz doprowadzić do pewnej normy. I rze- sk > r ы Š 

czywišcie uczyniono duży krok naprzód. + owi kontyngent wy'wozu;węgla 200 tys. tonn miesięcznie, oraz pewien Dziś wynosi on 230 miljonów złotych. k a IN : ь 
Minister zgadza się z referentem, ažeby KONtyngerit surowki želaza-i możność 

w razie trudnej Sytuacji finansowej nie utrzymania pewnej ilości stafego-że- 3 
zwiększać tarvi, nie redukować personelu i laza dla przerobienia w hutach górno- - nie redukować płac. Dalszy ciąg przemówie- šlaskich : nia minister poświęca odpowiedzi na szereg я " В — 
zarzutów, stawianych w toku dyskusji. M. Obecne ograniczenie przywozu nie 
innemi minister zapowiada, że RE rogacizny w Czechosłowacji i Austrji | projekt ustawy regułującej sprawę komuni- ARA Z 2 "o 4 kacji astobusowej. czynią przyznany nam kontyngent wy 
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Po przemówieniu ministra obrady komisji 9Zowy świń do Niemiec, 250.000 
budżetowej zakończono. sztuk ważnym dla naszego rolni- | 

ctwa. 2 
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| Zjazd historyków polskich 
A NASZA LITERATURA HISTORYCZNA 

Iš 
Wobec nieuczestniczenia na zje- 

ździe historyków dwóch  najlepszych 
znawców genezy powstania 1831 r., 
proiesorów Askcenazego i Tokarza, po- 
lityczna strona powstania 1831 r. zo- 
stała oświedona na zjeździe niedosta- 
tecznie. Sprawie tej był poświęcony 
właściwie jeden referat p. Heleny 
Więckowskiej: „Przemiany myśli po- 
litycznej w Królestwie Kongresowem'* 
natomiast strona wojskowa kampanji 
1831 r. znalazła dobre oświetlenie w 
referacie p. Kozolubskiego: „Strategija 
połska w pierwszym okresie wojny 
1831 r.*, — autorem tego referatu był 
sztabowiec. i wywołał on cenne prze- 
mówienia kilku oficerów sztabu. Wi- 
dzimy więc, że odnowione przez prof. 
Tokarza jeszcze'w okresie wojny pra 
ce z zakresu naszej batalistyki rozwi 
nęły się pomyślnie dzięki rozwojowi 
naszej armii. я 

Referat p. Heleny  Więckowskiej 
nie odpowiadał ściśle drukowanemu w 
pamiętniku. Pielegentka na początku 
swego wykładu postawiła pytanie: 
dlaczego kilkudziesięciu  podchorą- 
żym udało się narzucić narodowi poi- 
skiemu powstanie? Będąc autorką stu 
djum: „Opozycja liberalna za czasów 
śrólestwa Kongresowego, pani Więc 
kowska w swym referacie przypisała 
owej opozycji dominującą rołę w wy- 
wołaniu powstania 1831 r. Przeciwni- 
cy idej liberalnych, przedstawiciele 
kościoła katolickiego zostali zaliczeni 
przez prelegentkę do obozu kontrrewo 
lucyjnego, ugodowego względem Ro- 
sji. Przeciwko ieinu twierdzeniu w dy- 
skusji wystąpił jeden młody ksiądz, 
który specjalnie badał udział ducho- 
wieństwa w powstaniu 1831 r.; wyka 
za! on, že bylo olbrzymie zgłoszenie 
na kapełanów wojskowych. Młodzi 
księża, klerycy, i braciszkowie zakon- 
ri częstokroć brali udział w bitwach 
w charakterze żołnierzy - ochotników. 

W okresie pokoju tak klerykali, 
jak i liberali skłonni byli do apelowa- 
nia w sporze z przeciwnikami do Ale- 
ksandra I, którego uważali za króla 
polskiego, ignorując to, że apelowali 
do cara rosyjskiego i dawali pole do 
«większonej ingerencji Rosji w nasze 
sprawy. 

Jeżeli Bonawentura _Niemojowski 
na Sejmie Rewolucyjnym w maju 1831 
r. mówił: .,naród był przysposobiony 
do ducha rewolucyjnego przez opozy- 
cię, objawiającą się na sejmach w 
ciągu lat 15 i zmieniającą się co sejm 
stosownie do okoliczności”, to zbyt 
przeceniał swą akcję. Dlatego bardziej 
zarysowywało się w świadomości to 
poniewieranie ludzkiej godności, które 
często obserwowano w Warszawie. 

„Gdy Lubecki zaprowadził mono- 
pol wódczany, wiełu właścicieli bro- 
warów wniosło pozwy i skargi prze- 
ciwko rządowi do sądów o utrzymanie 
ich przywilejów i wynagrodzenie 
strat. Wielki ks. Konstanty poczytał 
ten krok właścicieli za gorszący 
upór i zuchwalstwo,polecił prezydento 
wi policji uwięzić skarżących się i 
przed paradą wojskową kazał im wy- 
wozić z PL. Saskiego taczkami błoto i 
zamiatać śmiecie. Widok ten upodłają 
cv słusznych mieszkańców, zgroma- 
dził na dziedziniec saski mnóstwo lu- 
dlzi i stał się powodem powszechnego 
szemrania” (Kajetan Koźmian. Pamięt 
uniki, tom III str. 289.) Widziano mło- 
dzieńców akademickich, między nimi 
Maurycego Mochnackiego, skazanych 
bez sądu na skrobanie błota na uli- 
cach stolicy i wywożenia go taczkamii. 
Innym razem widziała Warszawa z 
oburzeniem obwożone po jej ulicach z 
ogolonemi głowami kobiety publiczne, 
które mimo wyraźnego zakazu znale- 

"zone zostały w obozie. Te nikczemne 
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nieszczęśliwe istoty, broniące się, gdy 
пп 2 włosów głowy obnażano, pokale- 
czyły się ostrzem brzytew i tak po- 
krwawione ukazywane były publicz- 
nie”. (Andrzej Edward Koźmian. 
Wspomnienia, tom II str., 321 i tom 
56. 15). 

Te i temu podobne bezprawia 
oburzały, zasmucały i upokarzały na- 

Czy możliwe jest takie określenie: 
siinks w masce? Przecież „stinks“ 
jest synonimem większej i głębszej 
tajemnicy, niż maska. A jednak, wy- 

_ daje mi się, że tylko w ten sposób 
można scharakteryzować najdziwacz- 
niejsze w świecie państwo, które na- 
zywa siebie .,Sowrosja", „Związ- 
kiem sowieckich republik", powszech- 
nie zaś bywa określane jako „Sowde- 
pia”, lub „Bolszewja”. 

Rosja zawsze była krajem nieo- 
graniczonych i nieoczekiwanych mo- 
žliwošci. Była sfinksem. 

Źródłem jej oryginalności, raczej 
iepoczytałności, był osobliwy układ 
sił społecznych i kulturalnych, oraz 
nito słowiańska,  nito  mongolska — 

krew Rosjan. : 
. Nigdzie, w żadnem państwie (z 

wyjątkiem chyba tylko jednej Rumu- 
nji) nie było takiej przepaści pomię- 
dzy warstwami oświeconemi, a miljo- 
" nową rzeszą ludu. : 

I żaden naród słowiański nie ma 
- takiej domieszki krwi mongolskiej, jak 
_Moskale, którzy z powodów dopraw- 
"dy niezrozumiałych, nieraz obrażają 

się na tę prastarą nazwę. 
" Uważamy siebie za znawców Ro- 

"iormy szkolnictwa 

ród, który się widział poddany wła- 
dzy tak szalonego rządcy. Opowiada- 
no sobie na ucho o gwałtach i okru- 
cieństwach, których ofiarami byli więź 
niowie stanu.. 

O tem poniewieraniu ludzkiej god 
ności nie mówiono w Sejmie, lecz ono 
było bołeśnie odczuwane i gromadzi- 
ło ów kapitał nienawiści, który prze- 
jawiał się wśród całej ludności War- 
szawy, gdy podchorążowie dali has- 
ło do powstania. Najsilniej jednak dzia 
łały świeże tradycje polityczne  Pol- 
ski. W 1830 roku żyli działacze poli- 
tyczni okresu Wielkiego Sejmu, po- 
wstania Kościuszkowskiego. Wszyscy 
niemał wyżsi wojskowi odbywali kam 
panję napoleońską. Weźmy np. bio- 
graiję członków tajnego stowarzysze- 
nia, w którem brał udział Łukasiński. 
Łukasiński urodził się w 1786 roku, 
w 1807 r. zaciągnął się do wojska 
Księstwa Warszawskiego, brał udział 
w kampanji galicyjskiej 1809 r., był 
czynny w sztabie armji w 1812 roku. 
Machnicki, ur. w 1780 r., na wiosnę 
1809 r. na pierwszy odgłos wojenny 
rzucił krzesło sędziowskie i jako pro- 
sty żołnierz zaciąga się do szeregów 
narodowych, odprawia w 1812 
kampanię, w 1815 r. wstępuje do woj 
ską Królestwa. Bracia Kozakowscy 
brali też udział w kampanji 1806 
1807 roku. Antoni Wroniecki, który 
szesnaśstoletnim chłopcem zaciągnął 
się do wojsk narodowych w 1806 r. 
uczestniczył w kampanji 1807, 1809, 
1812 roku. Kapitan Piotr Kiekiernicki 
który zaciągną: się w 1809 r. do ior- 
macji galicyjsko - francuskiej, wzięty 
do niewoli w 1831 roku, podczas po- 
wstania na Litwie, odbiera sobie ży- 
cie i w pożegnalnem piśmie przed- 
śmiertnem tę smutną położy skargę: 
„Widok rozszarpanej i uciskanej oj- 
czyzny mojej nie pozwolił mi od sa- 
mych dziecinnych lat żadnego szczę- 
ścią na tym świecie zakosztować. 
Wszystko to było dla mnie zatrute i 
zawsze une serce było rozdzierane nie- 
szczęśliwym tym obrazem. Nie będę 
kontynuował wyliczania działaczy te- 
go pokolenia, nieprzystosowanego do 
podziału Polski i jej ujarzmienia. Dla 
ruchu politycznego potrzebne są dwa 
pierwiastki: niezadowolenie z tego, co 
jest, i wiara w możliwość zmiany 
istniejących warunków. W pierwszych 
latach Królestwa Kongresowego nad 
krajem ciażyło zwycięstwo Aleksan- 
dra nad Napoleonem, wywołujac po- 
czucie wszechpotęgi Rosji. Poczucie 
to zaczyna ustępować po wojnie ro- 
syjsko - tureckiej, w 1828 roku, wy- 
kazującej znaczne braki armji rosyj- 
skiej. Chrzanowski i inni oficerowie 
polscy, obserwatorzy przy armji rosyj 
syjskiej owej wojny, musieli swemi 
opowiadaniami o niej wpłynąć na ob- 
niżenie prestiżu tej armji Rewolucja 
1831 roku była konsekwencją nietylko 
stosunku Polski do Rosji, lecz i tych 
sił naszych duchowych, które groma- 
dziły się jeszcze w okresie Wiełkiego 
Sejmu, wywołały powstanie Kościusz- 
ki, legjony i cały okres restytucyjny od 
trzeciego rozbioru do 1815 roku. 
Słusznie więc pani Więckowska pi- 

sze w swym referacie: „Spisek dekab 
rystów, osłabiający prestige Rosji i 
klęski jej w wojnie tureckiej, podcina 
jące wiarę w niezwyciężoność jej ar- 
mji, są punktem wyjścia dla wznowie 
nia akcji rozbitych towarzystw  taj- 
nych i wzmożenia ruchu wśród mło- 
dzieży akademickiej i wojskowej”. 

Na jeden bardzo ważny moment 
ówczesnych stosunków polsko - rosyj 
skich nie zwróciła uwagi relerentka. 
Mianowicie na wzrost nacjonalizmu ro 
syjskiego, który przejawiał się już w 
zamachach na szkolnictwo polskie na 
Litwie i Rusi. W 1824 r. utworzona 
przy ministerjum oświaty komisja re- 

wszystkich stopni 
uchwaliła, że system szkolnictwa wi- 
nien opierać się na rosyjskiej narodo- 
wej zasadzie: „Wykształcenie narodo 
we w lmperjum całem bez względu na 
różnicę wiary i języków winno być 
rosyjskie”. 

W tym samym roku odbywa się 

r 

sji. Rozprawiamy nieraz z zapałem i 
przekonaniem na temat tego, co w Ro- 
sji było, co jest i co niezawodnie ma 
nastąpić. 

Czy mamy rację? — Chyba — nie. 
Kto naprawdę dobrze znał Rosję 

przedwojenną? 
Niewiadomo, W każdym bądź ra- 

zie — nie inteligencja rosyjska, któ- 
ra wywołała i przeprowadziła rewo- 
lucję, aby w wirze wałk bezradnie za- 
łamać ręce i pokornie złożyć swą gło- 
wę pod katowski miecz motłochu. 

Zagranica opowiadała dziwy o 
Rosji, gdzie mrozy dochodzą do 100 
st., gdzie ludzie jeżdżą na białych 
niedźwiedziach, chodzą całemi rodzi- 
nami i w towarzystwie przyjaciół i 
znajomych do wspólnych „bai“ i 
gdzie wiadrami piją wódkę i „czaj” 

„pod rozwiesistoj klukwoj“... 
Inteligent rosyjski patrzał na lud 

albo z ojcowską pobłażliwością, albo 
z zachwytem kochanka. 

„Mużyczok-duraczok* był jakimś 
bohaterem z byliny, który spał lat 
trzydzieści i trzy, lecz gdy się prze- 
budził (mówiło się: gdy się przebu- 
dzi) — miał dokonać niezwykłych 
czynów ku zawstydzeńiu „zgniłej Eu- 
rapy“. 

Żołnierz rosyjski, to „święte, sza- 
te bydełko* — również był zbiorni- 

= ŁO WO 

Polsko - niemiecki traktat handlowy 
przedstawiony do ratyfikacji 

DONIOSŁE POSUNIĘCIE RZĄDU. 
WARSZAWA. 10. I. (tel. wł. „Słowa*) Rząd poiski zdecydował się dla 

zadokumentowania swojej woli uregulowania międzynarodowych stosttików 
vospodarczych przedstawić Sejmowi do ratyfikacji poisko - niemiecki traktat 
handlowy podpisany w Warszawie w dniu 17 marca 1930 r. 

Pierwsze czytanie ustawy ratyfikującej ten traktat odbędzie się na naj- 
bliższem posiedzeniu Sejmu, które wyznaczone zostało na wtorek 13-go bm. 

Von Moltke następcą Š. p. pos. Rauschera 
BERLIN. (PAT). — Prasa donosi, že na posta niemieckiego w War- 

szawie na miejsce zmarłego posła Rauschera desygnowany już jest z cała 
>ewnością tajny radca von Moltke, kierownik wydziału spraw zagranicznych 
Rzeszy. 

Urzędówka kowieńska na indeksie | 
KOWNO. (PAT). — Na konierencji biskupów postanowiono „,Liefuvos 

Aides'** i „Vienybe'* umieścić w spisie pism zakazanych. 

Proces 6 mord w Galasowicach 
WIZJA LOKALNA. 

GOLASOWICE. (PAT). — Mała wioska 
Gołasowice w powiecie pszczyński zaroiia 
słę od ludzi w związku z wizją lokalną, do: 
konaną na miejscu mordu między niemiec- 
kim domen: związkowym, a mieszkaniem pa 
stora. 

O godzinie 9 rano zjechali się do Gołaso- 
wie pod dom związkowy członkowie try- 
b:mału rybnickiego, prokurator i szereg osób 
ze świata urzędniczego, przedstawicieli pra- 
sy 1 t.d. Wprowadzono również wszystkich 
oskarżonych oraz świądków. 

W wielkiej sali domu związkowego u- 
stawioro specjaine stoły, przy których za- 
siadł trybunał, Przewodniczący otworzył roz 
prawę o godzinie 10 rano. Obrońca dr. Bay 
wniósł o przesłuchanie kilkunastu świadków 
celent ustalenia alibi niektórych oskarżonych. 
Obrońca oświadczył między innemi, że cho- 
dzi mu nie o przeprowadzenie dowodów, że 
oskarżeni sa niewinni, ale o ustalenie pew- 
nvch okoliczności łagodzących przy wyniia- 
sze sprawiedliwości. Prokurator sprzeciwił 
się temu wnioskowi. Trybunał postanowił 
przesłuchać 8 zaproponowanych przez obroń 
cę świadków. 

Na wstępie przesłuchano komisarza poli- 
cji Henryka jęderkę. Komisarz jęderko pre 

wadził po morderstwie natychmiast docio- 
dzenie. Przesłuchał wówczas kilku z oskar 
żenych, m. in.. Watuta, Swierzego i Kublę. 
Komisarz Jąderko przedstawił dokładna treść 
zeznań oskarżonych. M. in. świadek przypo 
mina sobie, iż Kubla zeznał, że Watut odez- 
wał się do niego po morderstwie w te sio- 

B „Ten piorun ma już dość — jest za- 
bity.” 

Na pytanie przewodniczącego co do trak- 
towania zatrzymanych w czasie dochodzenia 
świadek stwierdza kategorycznie, iż w toku 
dochodzenia i na posterunku wykluczone by - 
ło jakiekolwiek krzywdzenie oskarżonych, 
wzglednie ich maltretowanie. 

Q godz. 11.30 przerwano przesłuchiwa- 
mie dalszych świadków. Sąd udał się na płac 
przed domem związkowym, gdzie dokonana 

została zbrodnia. Wizja lokalna trwała o- 
koło 3 godzin. Ustałono dokładnie, w jakiem 
miejscu nastąpiła napaść i gdzie $p. Sznapka 
otrzymał pierwsze uderzenie. Dalej wprowa 
dzono na salę oskarżonych, którzy wskazali 
dokładnie miejsce, gdzie Bito leżącego wów 
czas rannego kostendanta posterunku. Po 
dokonaniu ogłędzin przewodniczący zarzą- 
dził o godz. 13.14 przerwę obiadową. 

  

„Zmiana Buchaltera“ w Z.5.5.R. 
DOPROWADZI DO ZREALIZOWANIA PLANU PIĘCIOLETNIEGO 

W jednym z ostatnich numerów 
moskiewskiego pisma humorystyczne- 
go „Krokodył* zamieszczono charakte 
rystyczną karykaturę, przedstawiającą 
kancelarję urzędu sowieckiego i dwóch 
urzędników, rozmawiających o pię- 
ciołetnin* planie gospodarczym. Dyrek 
tor kancelarji, odpowiadając na zarzut 
swego towarzysza, stwierdza, że plan 
pracy w jego 'nstytucji nie został wy- 
konany w całych 100 proc. i dodaje, że 
uskutecznienie go może być dokonane 
zmienieniem buchaltera, który potrafi 
tak poprowadzić księgi, zestawienia, 
że cały plan jest doskonale na papie- 
rze wypełniony. 

Rozdział między iaktycznem wyko- 
naniem planu, a planem papierowym 
zaznacza się we wszystkich gałęziach 
cowieckiego gospodarstwa. W wyni- 
kach fałszywych: statystek, sporządzo 
nych przez organizacje gospodarcze 
rząd zmuszony był utworzyć specjal- 
ną komisję, tak zwaną „komisję wyko- 
nawczą”, której zadaniem jest kontro 

Jowanie skutecznych prac, związanych 
z płanem „piatiletki*. Praca ta je- 
dnak, jak donosi moskiewska „Pra- 

da“, napotyka na liczne trudnoci. W 
rezultacie przeprowadzonej przez rząd 
sowiecki „czystki w urzędach pań- 
stwowych całej administracji, okazało 
się, do jakiego stopnia zaniedbywane 
były prace, dotyczące planu i do ja- 
kiego stopnia zmieniane były przez u- 
rzędników, którzy, zdaniem „Prawdy*', 
sprzeciwiają się przetworzeniu Zjedno 
czenia Sowieckiego na „czerwony raj 
komunistyczny". Zdaniem prasy so- 
wieckiej, usunięcie tych szkodników 
znacznie polepszyło całą administra- 
cję państwową. Aby jednak usunąć 
wszystkie przeszkody na drodze wyko 
nania płanu, rząd sowiecki zaostrzył 
dyscyplinę wśród robotników, urzędni 
ków i organizacyj gospodarczych, pro 
wadząc zaciętą walkę ze wszystkiem, 
zo sprzeciwia się wypełnieniu projek- 
tów rządowych. 

  

Niniejszem mamy zeszczyt powiadomić, iż powierzyliśmy firmie 3 

J. CHELEM, SPADKOBIERCY, Wilno, ul. Końska 16 

reprezentację oraz wyłączną sprzedaż 
wyrobów naszych na wejewództwo wileńskie 

KOBRA SZKŁA ОМЕННЕСО 
Sp. 
AKC. 

  

pogrom towarzystw Filomatów i Fi- 
laretów i wydalono z uniwersytetu wi 
lerskiego profesorów: Leleweła, Bob- 
rowskiego, Daniłowicza i Gołuchow- 
skiego oraz biłljotekarza  Kontryma. 
Wydałeni z Wilna przenoszą się do 
Warszawy. .Lelewel wywiera tam 
znaczny wpływ na młodzież. 

kiem wszelakich: ukrytych cnót, które 
kiedyś miały się ukazać w niezwyk- 
łym blasku. 

Rosja, podług szerszych mas in- 
teligencji rosyjskiej, składała się z 
Rosjan (czyli właśnie inteligentów), 
ze „šwietego“ ludu i z nikczemnego 
rządu. Byli jeszcze „„inorodcy*, ale 
to był gatunek ludzi drugiej katego- 
rji, z którymi liczyć się nie należało. 

Rewolucja była robiona przez in- 
teligencję rosyjską, lecz jej przebieg 
i skutki sprawiły przykrą niespodzian- 
kę właśnie inteligencji, która padła 
pierwszą ofiarą  niepohamowanych, 
dzikich namiętności. Ta niezaradność 
i bierność rosyjskiej inteligencji wo- 
bec dramatu rewolucyjnego jest naj- 
lepszym dowodem tego, że nawet 
oświeceni Rosjanie Rosji i jej ludu --- 
nie znali. 

W straszliwym chaosie, rewolucji 
bolszewickiej z pośród wszystkich na- 
rodów, wchodzących w skład dawnej 
Rosji, kto wie, czy nie Polacy czuli 
sie najpewniej. 

Pomimo okropne warunki i strasz- 
ne prześladowania, Polacy potrafili 
tednak stworzyć szereg poważnych 
organizacyj, zebrać pokaźną iłość Żoł- 
nierza, zdolnego do wałki, a wreszcie 
nawet —- jeszcze od czasów przedre- 
wolucyjnych — mieli jakieś wpływy 

„HANCEWICZE“ w Hancewiczach 

WOW ti UZP ZO UAD O OBO OWE 

Pomimo pewnych niedociągnięć i 
nieuwzględniema ważnych : czynników 
politycznych, referat pani Wieckow- 
skiei sta! na wyžszym poziomie od 
większości reieratów, poświęconych 
dziejom porozbiorowym. 

Władysław Studnicki. 

jeżeli nie na kierunek ruchu rewolu- 
cyjnego, to przynajmniej na język re- 
wolucjonistów rosyjskich: 

Badania filołogiczne A. Sieliszcze- 
wa, uzupełnione uwagami S. Jaszuń- 
skiego, wykazują wielką ilość polo- 
nizmów, w nalnowszej mowie rosyj- 
skiej!.. 

Zaczynając od współczesnego „iz- 
winiajuś" pod wpływem — „рггерта- 
szam”, zamiast dawnego - „izwinitie”, 
a kończąc na gwarze partyjnej, żyw- 
cem zapożyczonej z polskiego, wszę- 
dzie łatwo spostrzec wpływy pol- 
o: na rewolucyjny język rosyj- 
ski. 

Ale czy to wszystko będzie dowo- 
dem, że Polacy naprawdę dobrze zna- 
ia Rosję? 

Polskie prace o Rosji współczesnej 
pozwalają o tem powątpiewać. 

„Sowrosja', ten sfinks, pomalowa- 
ny na czerwono, włożył na swą dość 
szpetną buzię niesamowitą maskę i, 
zdezorjentował cały świat. 

Niektórym maska się podoba, 
wprowadza w zachwyt, pozwalający 
zapomnieć o tem, że pod maską mu- 
si jeszcze coś być; — inni znów czu- 
ią do maski szczerą odrazę, Święcie 
jednak wierząc; że pod nią znajduje 
się ta „świętość* szarego bydetka, 
! a jakoś się nie może ujawnić; są 

ECHA KRAJOWE 

  

Samorządowe sumienie 
i sprawiedliwość 

Jako przykład stosunków, panujących w 
naszych samorządach gminnych, przyiuczę 
następujący obrazek: 

Przed paru tygodniami, na _ wynajętej 
furmance, zdążającej do stacji Dukszty, po 
łożonej w powiecie święciańskim, celem 
udania się hołeją do Wilna. Ochoczy do roz 
mowy woźnica, z którego słów wywniosko 
wałem, ż- był rolnikiem, najdokładniej zna- 
jacym miejscowe stosunki samorządowe, 
wiele opowiedział ciekawego. 

Pominio, że był dla mnie bardzo życz- 
liwy, to jednak wbrew umowie, którą z 
nim zawarłem, odmówił się kategorycznie 
dowiezienia do stacji. 

Proponował od sąsiedniej wsi, odlegtej 
o kiłometr od Dukszt, zajść do stacji pic- 
szo. Odniotvę motywował tem, że za wjazd 
na teren llukszt on musiałby zapłacić co- 
nin: 50 groszy, a może i całą złotów- 

Twierdząc to, zaznaczył, że stałej ceny 
przez samorząd nie ustalono, ; jaką sumę 
za wjazd należy pobrać, ukreśla urzędnik 
do szczególnych zleceń, niejaki p. Panawko. 
Przyczeni dodał, że w danym wypadku 

- przyszłoby się zapłacić nie mniej złotego,, 
gdyż przedtem ubiecał p. Panawkę poczę- 
stować, lecz obietnicy swej nie spełnił z bra 
ku gotówki. 

łaśnie dlatego obawia się wjechac na 
teren Dukszt, i to go zmusza do ukrycia fur 
manki w. sąsiedniej wsi. W pomienionej wsi 
zastaliśmy wiele takich furmanek, również 
ukrywających się przed urzędnikiem do 
zleceń. 

Powyższa okoliczność zmusiła nas, pozc 
stawiwszy furmankę, drypać pieszo z baga 
żem cały kilometr. 

Bagaż woźnica połecał ukryć pod połę 
burki, gdyż — zdaniem jego — ów yroźny 
urzędnik Go zleceń, sądząc, że w bagażu 
jest coś do sprzedania, ściągnie podatek na 
rzecz samorządu. Przy zastosowaniu wszelł 
kiej ostrożności przekradliśmy się przeż ry 
nek pomyślnie. 

Przechodząc, widziałem  zdałeka tęgie- 
go chłopa z szwisem i hałasem odbierające- 
go od wieśniaków: uzdy, lejce, duhy i in- 
ne przednioty uprzęży. To właśnie był uroż 
ny Panawko, urzędnik samorządowy. 

Woźnica, między innemi, opowiedział, ile 
mu kosztewała sprzedaż czterech owiec, 

które 'uszony był sprzedać, na zaspoxo- 
jenie gwałtownych potrzeb. Owiec inaczej 
zbyć nie mógł, zanim nie posiada z sam»- 
rządu świadectwa pochodzenia . 

Świadectwo takie kosztowało 2 złote. t. 
j. po 50 groszy za sztukę, a gdy wywiózł 
cztery owce na rynek, to musiał zapłacić na 
rzecz samorządu jeszcze 4 złote, czyli po 
złoteniu za każdą sztukę. 

Ponieważ dnia tego przywóz owiec byl 
duży, a kupujących mało, więc owiec swo- 
ich nie sprzedał, i to go zmusiło przywieźć 
je w następny dzień rynkowy i również za- 
płacić cztery złote. 

Wreszcie sprawa przedstawiała się tak, 
że zanim sprzedał 4 owce. to miał rozcho 
du aż !) zlotych; zaś wszystkie owce 
sprzedano za 42 zł., z której to sumv pra- 
wie jedna czwarta poszła samorządowi. 

Miał 1ację woźnica, mówiąc, że u niego 
owce zjadły barana. Bywając zrzadka w 
Duksztach sam stwierdziłem, że żadnych po 
kwitowań na pobraną getówkę z oznacze- 
niem sumy, zasadniczo niż wydaje się, a w 
razie zasziego meporozumienia między wieś 
niakami » urzędnikiem Panawko przy okreś 
leniu wysokości podatku. likwidują te nie- 
porozumienia najwięcej wpływowi radni sa- 
morządowi, obrawszy lokal dła urzędowania 
— iadna 2 knajp duksztańskich, 

owyższa sprawa wskazuje na to, że 
obdzieranie ludności przez samorząd duk- 
sztański nia mą żadnych granic. Nic dziwne 
go, że wieśniacy na wspomnienie o sam»- 
rządach wzdrygaję się , twierdząc, że tam 
niema ani sumienia, ani sprawiedliwosci. 
Zdaniem ich jest, że gdyby choć mała czą 
stka szła na rzecz Skarbu z tego, co kosz 
iują u nas samorządy, to napewno sprawy 
finansowe Państwa stałyby lepiej. 

jscoówy. 

  

    

  

TURMONT 

— Chór  kołejowego przysposobienia 
wojskowego Prawdziwą niespodziankę  u- 
czynił parafjanom tut. kościołka  zorgani- 
zowany przed miesiącem chór męski ko!e- 
jowego przysposahienia wojskowego, który, 
podczas nabożeństwa w dniu 6 I. odśpiewał 
dosyć dobrze kilka kołend. Wrażenie było 
tem silnisisze, że ks. proboszcz po skończo 
nem nabożeństwie z uznaniem podkreśli te 
pierwsze kroki, jakie w danym wypadku 
czyni chór. i wezwał członków do daiszej 
w tym kierunku pracy. 

Należy przypuszczać, że przy posiada- 
niu 60 członków kołejowgo przysposobie- 
nia wojskowego, chór rozwinie się należycie 
tembardziej, że dyrygentem chóru jest p. 
Cybulski, który chociażby z tytułu piasto- 
wancgo w kolejoewem przysposobieniu w: j 
skowem mandatu referenta kulturalno - 0- 
światowego będzie dbać o dalszy rozwój 
tej zewszechmiar pożytecznej placówki a 

PUDER 

* WSZĘDZIE bo NABYCIA 

  

    

   
i tacy, co z tajemniczą miną opowia- 
dają, że zajrzeli pod maskę i zoba- 
czyli tam pustkę; kto inny wreszcie 
niewiele widzi, lecz czuje wyraźnie 
smród zgniłizny... 

Współczesna, wielojęzyczna litera- 
tura o Bolszewji bada przeważnie re- 
wolucyjną maskę, nie sięgając istoty 
ziawisk. 

Wskutek tego mamy ałbo niesły- 
chanie naiwną (częściej — nieuczci- 
wą) apoteozę „raju sowieckiego", al- 
bo sceny, pełne grozy i wywołujące 
dreszcz przerażenia. : 

Ta druga kategorja prac o Sowie- 
tach, poczciwa co do tendencyj dy- 
daktycznych, wpada nieraz w prze- 
sadę i podaje iakty fantastyczne, gra- 
niczące z humoreską. 

Tak np. przed kiłku. miesiącami 
obiegła prasę wieść o dojeniu.... ko- 
biet w Moskwie!... Podawano nawet 
cenę kobiecego mleka (50 kop. szklan 
ka) z zaznaczeniem, iż na taki luksus 
mogą sobie pozwolić tylko komisa- 
rze!.. 

Jedną z najbardziej objektywnych 
książek 0 Rosji współczesnej jest 
„Moskwa bez maski* Bełgijczyka |. 
Douilleta*), 

*) J. Douillet. Moskwa bez maski. Prze- 
kład S. Studnickiej. Wyd. „Ligi Pracy. War 
szawa, 1030. В 

1: 

OLKIENIKI 
—. Akcje wojewódzkiej kołumny do wal- 

ki z jagii”o. Iiwutygodniowy pobyt kolum- 
ny w Ólkienikach pozostawił wśród miesz- 
kańców giuiny tutejszej jaknajlepsze wspom 
nienia. Akcja kolumny już od początku, acz 
koiwiek riowadzena przez  początkujące 
siły pomocnicze, hyła ujęta w szerokim ma- 
sztabie. Dzienna frekwencja chorych, ko- 
rzystających z bezpłatnej pomocy w kcium- 
nie, (zabiegi, porady lekarskie, operacje jag 
cy zanieabanej), przeważnie ponad 100. 
Po przyjezdzie do Olkienik kierownika ko 
iumny (p:Q koniec pobytu tam tejże) prócz 
codzienrych czynności kołumny. dokonano: 
szeregu bezpłatnych operacyj, doboru oku- 
łarów i t. p. Niniejszem ludność gminy ol- 
kienic kiej , korzystająca z pomocy w ko- 
lumnie, składa szczere podziękowanie kołum 
nie za jej oiiarną pracę dla dobra az 

a. 

4 27m 
AZOTNIAK 

i 

WAPNAMON 
SĄ NAJTAŃSZEMI NAWOZAMI 

AZOTOWEMI, A 

NITROFOS 

SALETRZAK 
SĄ NAJTAŃSZEMI NAWOZAMI 

SALETRZANEMI 

udzielają: 

Państwowe Fabryki Związ- 

ków Azotowych w Chorzowie 
W i Mościcach J 

HUMOR I SATYRA W ŻYCIU 
WIELKICH LUDZI 
Małomówny Dickens. 

Karol Dickens, znakomity autor „Klubu 
Pickwicka"*, znany był powszechnie ze 
swej małomówności. Pewnego razu zapro- 
szony został przez lorda Milie"a do wygło- 
szenia jednego zc swych utworów na do- 
broczynnym wieczorku. Dickens długo od- 
mawiał, wreszcie na liczne i natarczywe na- 
legania zgodził się na propozycię, będąc 
jednak w krytycznej sytuacji finansowej, 
wiernie zawsze towarzyszącej pisarzom, 
prosił o honorarjum za udział w wieczorze. 
Lord Mille odimowił w grzecznej formie 
Dickensowi, tłumacząc mu humanitarny cel 
itaprezy. Autor „Klubu Pickwicka*  posta- 
nowił się dowcipnie zemścić. 

W oznaczony wieczór ściągnęły do sali 
tłumy publiczności, ciekawej usłyszenia zna 
komitego już poaówczas pisarza. Dickens 
wyszedł na podjum i głosem monotonnym 
odczytywać poczał swój utwor. Po 15 mi- 
nutach (prelekcja miała trwać 7 — 10 mii- 
nut), publiczi zaczęła się nudzić,  Dić- 
kens c jednak dalej. Ujpłynęło pół go- 
dziny. Na sali odzywać się poczęły szmery 
i szepty. Po godzinie niepokój na sali 
wzrósł, Dickens czytał dałej niewzruszony, 
poważny. Po 2 godzinach goście poczęli 

  

Wszelkich informacyj     

  

  

opuszczać widownię. Komitet był w а- 
czy, przeszkodzić jednak prelegentowi by- 
łoby nietaktem. Wreszcie po 5 godzinach, 
kiedy na sałi pożostał jedyme nieszczęśliwy 
komitet i jakaś półgłucha hrabina Dlokatis 
Skończył odczytywać swój utwór, skłonił 
się pustym krzesłom i najspokojniej wy- 
szedł... 

GENJUSZ LUDZKI w WALCE Z 
NATURĄ. 

Wiek XX idący pod: znakiem fantastycz- 
nych wynalazków w dziedzinie techniki, po- 

  
  

stanowił stoczyć walkę z nieubłaganą natu- - 
rą i zniżyć ją do stóp człowieka. Szwajcar 
skie przedsiębiorstwo budowy kolejek gór 
skich przystąpiło do opracowania  płanow 
instałacji wyciągu elektrycznego na szczyt 
Mont Everestu, największego szczytu Zór- 
skiego na świecie, dotąd niezdobytego przez 
człowieka. Przedsiębiorstwo, które podjęło 
się tego gigantycznego dziela ma nadzieję, 
że już w roku 1033 turyści żądni wražen i 
przygód, będą się mogli bez trudności zna- 
ležė na wierzchołku zwyciężonego ołbrzy- 
mu. : 
APARAT, KTÓRY WAŻY ŚMIECH. 

Niemiecki inżynier, były kierownik za- 
kładóćw Kruppa, Arnold Rams wynalazł i 
skonstruował aparat, za pomocą którego 
możra ważyć śmiech poszczególnej osoby. 
Zbudowany on jest z cienkich, nafosiorowa 
nych płytek ebonitowych, posiada  wew- 
nątrz trzy laseczkowe zwierciadła, minjatu- 
rową stację falową i zetar z igłą eteryczną, 
wskazujący wagę głosu, wyrzuconego z 
kstani w formie śmiechu, niestety, jak do- 
tychczas — w miligramach. 

Czyżby więc nie było człowieka, umieją- 
cego się śmiać na kilogramy? 

  

Autor spędził w Rosji 35 łat (1891 
-— 1926), zna dobrze Rosję przedwo- 
jenną, poznał dobrze (aż za dobrze, 
bo zawarł przymusową znajomość z 
G.P.U. i więzieniami w Moskwie i 
Leningradzie) — poznał więc i współ 
czesną Rosję. 

w sposób bezpretensjonalny, nie- 
literacki opowiada autor, co widział, 
powołuje się na świadków — cudzo- 
ziemców, którzy uciekli z Bołszewji, 
podaje nawet ich adresy! 

Co widział Douillet w Rosji? To, 
o czem wciąż słyszymy: straszliwą nę- 
dzę, głód, bezrobocie, ohydną rozpu- 
stę, deprawację dzieci, poniżającą 
ludzką godność powszechną, 
kację i blagę, potworną, bezczelną bla 
Er ока 

Tak bolszewicy kpią z cudzoziem- t A 
ców! Jak kpią! Specjalne hotele dla 
zagranicznych gości, wzorowe zakła- 
dy i warsztaty na "pokaz, „żywioło- 
we* manifestacje ludu etc... wszystko 
to dla zamydlenia oczu garstce „ino- 
straneew*. 

Kapitalne jest opowiadanie o pa- 
leniu słomą pieców nieczynnych ta- 
bryk, znajdujących się koło kolei że- 
laznej, aby przejeżdżający cudzoziem- 
cy mogli obserwować dym z wielu 
kominów i na tej podstawie sądzić o 
ruchu przemysłowym! 

prowo- 
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A więc nadzieje i przewidywania  za- 
wiodły. = 

Proces, który miał w czwartym (dziś) 
dniu rozprawy zokończyć się wyrokiem, 
przeciągnie się zapewne aż do Środy. 

Zainteresowanie sprawą wzrasta. Sala 
przepełniona. Wożni sądowi zamykają do- 
stęp do ław. Na korytarzu ścisk i tłok, 

To spodziewany wyrok tak wszystkich 
pociąga. Nadzieja usłyszenia wyroku trwa 
przez przeciąg pierwszej przerwy. O godz. 
1l-4cj tworzą się grupki i zakłady o wy- 
miar kary. Salę ogarnia atmosfera hazar- 
Au i bookmacherstwa. 

Nadzieje jednak zawodzą. 
Do godziny dwunastej Sąd przesłuchuje 

świadków. & 
Świadkowie oskarženia — funkcjonarju- 

sze połicji. = 
Przed nami przesuwa się jaskrawa wstę 

ga wywrotowa działalność b. posłów: 
Dworczanina, Kryńczuka i Gawryluka. 

Przemawiałi podburzająco do tłumów, 
rozwieszali transp%renty, wznosili okrzyki, 
we Polsce i Władzy. 

ewodniczący: : 
— Jak zachowywał się i co mówił do 

tłumu oskarżony Dworczanin w dniu 1. ma- 
ja? 

Šwiadek (posterunkowy): 
wołał: „Towarzysze, oto pójdźmy pod 

więzienie łukiskie i uwolnijmy naszych bra- 
c, cierpiących od faszystowskiego  terro- 

= Na to jeden z obecnych włościan zawo 
ai: 

— I dla ciebie tam miejsce będzie, a ty 
ludziom głowy nie durzi 

Wesołość na sali. 
_ Następnie świadek Blesmanowicz opo- 

wiada o stosunkach, panujących w wileń- 
skiera gimnazjum białoruskiem: 

iadujemy się o moralnej zgniliźnie i 
ję) rozposaniu wśród młodzieży, tam  studjują- 

cej. 
| Osławiony Tarasiuk mianowicie uzyskał 
zm rówieśników przydomek  Mahome- 

: 'Рп.ешофісцсу: 
— Mahometa? --Dlaczego? 
Świadek Blesmanowicz: 
— Ponieważ jako jeden z czynnych 

członków stowarzyszenia młodzieży komuni 
stycznej, posiada! obowiązek przeznaczania | 

_ Z Gudańców (pod Kurzeńcem) 

I przybyły przed kilku laty z 

Durkowski będąc 
i gdy powrócił = p») 
szenego otrzymał po! 

bezpieczeniowe 
Durkowskiego do   

A ii, A A i i 
= W sobotę dnia 17 stycznia 1931 roku 

pod protektoratem Pana Marszałka Senatu Władysława Raczkiewicza i J. M. Rektora U. S. B. Dr. Prof. 

Aleksandra Januszkiewicza 

w salonach Kasyna Garnizonowego, Mickiewicza 13, odbędzie się 

V DOROCZNY BAL ROLNIKÓW 
Początek o godz 22. 

Lista Pań i Panów Gospodarzy będzie podana dnia 13. I. 1931 roku. 

LLTI) 

B. POSŁOWIE BIAŁORUSCY PRZED SĄDEM Nowe książki 
OKRĘGOWYM 

CZWARTY DZIEŃ PROCESU 
uczniom  uczenic, by móc w ten sposób 
„zsocjalizować miłość”. 

esołośc 
Dowiadujemy się pozatem, że Tarasiuk 

organizował w gimnazjum kom - jaczejki. 
Świadkowie obrony natomiast charakte- 

ryzują Tarasiuka, jako wzór cnót młodzień- 
czych, pilności i sumienności. Do polityki 
się nie mieszał , z nikim nie utrzymywał 
kontaktu. 

Przewodniczący zarządza przerwę. 
Adwokaci oskarżonych wnoszą do Sądu 

prośbę o okazanie z dowodów rzeczowych 
broszur i proklamacyj, kołportowanych i 
wydawanych nakładem klubu poselskiego. 

Po rozpoznaniu materjału, Sąd. 
udziela głosu ekspertowi p. radcy D. Piot 
rowskiemu. 

P. radca zaznajamia Sąd z genezą pa- 
wstania i wyłonienia się grupy klubowej 
w erze wyborczej 1928 r.. operując nader 
bogatym materjałem. Mówi interesująco 0 
łączności kompartji z Sowietami. o wydaj- 
nej pomocy materjalnej ze strony Sowie- 
tów nad scaleniem  skrajno lewicowych 
frakcyj. 

„Mówi o centralizacji działalności wywro 
towiej w łonie Sekretarjatu Klubu białoru- 
skich posłów, o wydawnictwach ich, któ- 
rych było jako czasopism — 15. Wydawni- 
ctwa te finansowała Kompartja. 

Oto kilka egzemplarzy. Organ Centralnego 
Komitetu BWR.,. Czerwony Sztandar, i 
Rote Hilfe, przez MOPR dostarczane, 

Perfidne, a tak bardzo а sowieckich 
jaczejek charakterystyczne są wydawnictwa 
noszące szumne tytuły: Życiorys Sienkiewi 
cza, zaś posiadające jako treść — pluga- 
wą bibułę komunistyczną Wywody pana 
eksperta przerywa co chwila oskarżony 
Gawryluk, zasypując go niezliczonemi py- 
taniami, nużąc go, za co wreszcie zostaje 
mu przez Sąd odebrany głos 

Pozatem wezwany zostaje ekspert - 
grafołog p. Brzeski, który miał za zadanie 
zidentyfikować charakter pisma oskarżonych 
na dokumentach, znalezionych u komuni- 
stów, oraz w materjale znajdującym się w 
sądzie, a zagarnięrym w czasie rewizji w 
jokalu Klubu. 

Na tem rozprawę zamknięto i odroczo- 
no do poniedziałku, kiedy to — prawdopo- 
dobnie — przemówi prokurator i obrońcy. 

  

„< Nieboszczyk podjął polisę ubezpieczeniową 
ł zamożny chłop Wincenty Durko- 
gdzie dorobił się znacznego ma- 

jeszcze za oceanem ubezpieczył się na 2 tys. dołarów 
fałszywy akt zgonu i jako brat ubezpie- 

ubezpieczeniową. Dopiero drogą okolną Tow. U- 
dowiedziało się o mistyfikacji i 

ialności. Gdy wieść o tem dosbzła do fałszerza, 
ien obawiając się konsekwencyj uciekt porzucając całą schedę na łaskę lost. 

Postrzelenie awanturującego się żołnierza 
W Baranowiczach wszczął awanturę na ulicy szeregowiec p. p. lotniczego Ale- 

ksaskier Garbola co spowodowało że został zatrzymany przez patrol. 
W czasie odprowadzania do aresztu, Garbola usiłował rozbroić eskortującego ga 

<oluierza, a gdy imu się to nie udało, począł uciekać. W pościgu, do uciekającego od- 
samo kilka strzałów, i jedna z kul zraniła ciężko Garbolę w pierś. 

Ulokowano go w szpitalu. 

WAGI A D IPTATRALSIT SSRI BEEKIBNTAT OZPAD APOBAEETWAT POZEBACZCCR 

   

  

i T. Nowikowa, Wilno, ul. Dobrej Rady 
Y. pisze nam m. in.: Od dłuższego czasu 

cierpiałam na reumatyzm i podagrę.  Стег- 
Pienia moje i bóle były częstokroć wprost 
nie do zniesienia. Wypróbowałam już wiele 
stodków, lecz 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- 
„Się poprostu cudowną.  Odzyskałam 

bowiem dawną swobodę ruchów i pozby- 
am Się zupełnie tych tak dokuczliwych i 
nah bólów, EO zaniemogłam na 
stypę. I w tym w u nie omieszkałam 
natychmiast A Vla tabletek * Togal, 

у 

= A scenka, o której dobrze pa- 
niętać muszą wszyscy, wysyłający 
listy do Rosji. a= 

„ Douillet, wzięty omyłkowo za ko- 
misarza, zostaje wprowadzony przez 
naczelnika poczty do wewnętrznych 
sał, gdzie się mieściły „czarne gabi- 
nety''... 

„Siedziało tam około czterystu 
urzędników przy wielu bardzo długich 
stołach Każdy z nich miał przed so- 
ba specjalne przyrządy dla spraw- 
dzania zawartości listów pod Świat- 
łem dziennem, sztucznem, lub dla od- 
lepiania kopert. Manipulacja odbywa 
się w sposób następujący: urzędnik 
bierze kopertę do ręki, trzyma ją przez 
pewien czas nad tubą, z której wy- 

dy chodzą kłęby pary, potem otwiera ją 
„ręcznie i dokładnie. Sprawdza list 

najpierw przed światłem  dziennem, 
potem w promieniach sztucznych. Je- 
Śli się nie okaże żadnego śladu obec- 
ności tajnego pisma, urzędnik odczy- 
tuje list i podaje go dla zdjęcia ko- 
DBli, czy odfotografowania, lub odkła- 
A do właściwej koperty i wrzuca do 

a Szyką, skąd wyjmuje go listonosz 
a wręczenia adresatowi. Gdym szedł 

za riaczelnikiem poczty, uderzył mię 
widok dziwnych przyrządów. Składa- 

Się one z rodzaju wklęsłej igły, po- 
czonej z przyrządami fotograficzne- 
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DLA CIERPIĄCYCH NA REUMATYZM 
i CHORYCH NA GRYPĘ! 

NIEZWYKLE SKUTECZNY ŚRODEK O NIEOCENIONEJ WARTOŚCI. 
dzięki którym już drugiego dnia czułam się 
zupełnie rzeżką i zdrową. Doprawdy Togal 
jest środkiem o nieocenionej wartości! Po- 
dobnie jak pani N. pisze wiele tysięcy cho- 
rych. którzy przy reumatyžmie, podagrze, 
grypie, przeziębieniach, bólach nerwowych 
i głowy przyjmowali Togał z równie wspa- 
niałym skutkiem. Tabletki Togal są zupeł- 
nie nieszkodliwe i przynoszą ulgę różnież 
w chronicznych wypadkach. Togal 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. 

KELIAS a I TOS ITT SI SS IRAS TENS TNT 

mi, czy optycznemi. Na moje zapyta- 
nie wytłumaczył naczelnik, że przy- 
rządy te służą.do zbadania zawarto- 
Ści listów, których nie można otwo- 
rzyć... 

Douillet mówi: 

„Żaden list w Rosji nie uniknie 
kontroli „czarnego gabinetu". Miałem 
na to dowody“.. 

A więc -— oplątany pajęczyną pro- 
wokacji i szpiegostwa, pogrążony w 
nędzy, zżarty chorobami, pod wiecz- 
nym strachem ponurej i niesławnej 
śmierci — żyje dziwny lud w dziw- 
nem państwie. 

Jak pogodzić tę haniebną i upoko- 
izającą wegetację olbrzymiego naro- 
du z ogromnym wysiłkiem kulturałnym 

i umysłowym, dokonanym przez Ro- 
sjan w w. XIX? 

Gdzie i jakie są siły duchowe na- 
rodu rosyjskiego? 

Kiedy i czy się przebudzą?.. 

Co przyniesie nawet bliska przysz- 
iość?.. 

Oto pytania bez odpowiedzi. 

W. Ch. 
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Józef Piłsudski: „Pisma, mowy, rozkazy” 
Tom Ill. Warszawa. 1930. Wydawnictwo in 
stytutu Badań Najnowszej Historji Polski. 
Nakład T-wa Wydawniczego „Polska Zjed 
noczona“ . 2 

Zkołei ukazał się już III tom wydawni- 
ctwa zbiorowego dzieł Marszałka Józefa Pił 
sudskiego p. t. „Pisma, mowy, rozkazy". 
Tom Ill obejmuje prace, publikowane w 
latach 1908 -— 1914, t. j. w okresie działał 
ności Związku Wałki Czynnej i Organiza- 
cyj Strzeleckich. Tom ten stwierdza, jak 
lózef Piłsudski coraz bardziej pogłębia zdo 
ytą już poprzednio wiedzę mtlitarną. ana- 

lizuje wojny współczesne, przepracowuje do 
kładnie poszczególne epizody taktyczne, ba 
da zjawiska wojny, wžera się — wedhig 
własnych słów — w „tajniki jej boga" 

Tom trzeci, tak samo zresztą, jak i dwa 
pcprzednie, zaopatrzony jest we wstęp, za- 
wierający niezbędne dane biograficzne, oraz 
w szczegółowe przypisy, ułatwiające czyteł 
nikowi orjentację w materjałach. 

Rocznik Pamiątkowy Szkoły Podchorą- 
żych rezerwy artyłerji we Włodzimierzu. R. 
1929 — 1930, str. 255. 

Oto niemał biały kruk. Wydana w 1000 
egz. książka, przeznaczona  przedewszy- 
stkiem dla blizko 700 podchorążych, kończą 
cych Szkołę, tylko w niewielkiej ilości po- 
została w Komendzie Szkoły i w handlu 
jej niema. 

Książka zostaja wydana wytwomie, na 
pieknym papierze z wielką ilością fotografij 
+ wcale dobrych karykatur.  Potraktowana 
przedewszystkiem jako upominek dla absoł- 
wentów Szkoły, zawiera ona przebogaty ma 
terjał, dotyczący życia wewnętrznego Szko 
ły i poszczególnych bateryj, spis, absolwen 
tów I kursu S. P. R. A. oraz informacje o 
stanie artyłerji polskiej. ; 

žalowač naležy, iž wydawcy zrobili tak 
mały nakład: Rocznik powinienby się zna 
leźć we wszystkich  bibljotekach wojsko- 
wych, a nawet w bibljotekach szkół Śred- 
nich męskich. Obraz życia i pracy w pod- 
chorażówce artyłerji jest tak żywy i do- 
kładny, humor młodych autorów tak pory 
wający, że warto się zapoznać z Roczni- 
Fiem każdemu, szczególnie zaś przyszłym 
podchorążym, z niepokojem dziś myślącym 
o zbliżającej sie groźnej maturze. 

Mala Encykiopedja Wojskowa. Wydaw- 
nictwo Tow. Wiedzy Wojsk. i Wojsk. In- 
styt. Nauk. — Wydawnictwo pod redakcją 
mjr. Ottona Laskawskiego. Zesz. I t. I: 

To, co zamierzał przed 100 laty, chlub- 
nie zapisany na kartach wojskowości pol- 
skiej generat jdzyński, zostało dziś zrea- 
iizowane przez Tow. Wiedzy kp S 
Wejskowy Instytut Naukowo - Wydawni- 
czy., a mianowicie, ukazał się już pierwszy 
zeszyt zapowiedzianej przed kilku miesiąca- 
mi „Małej Encyklopedji Wojskowej”, któ- 
ra zawierać będzie:  historję wojskowości 
polskiej od czasów najdawniejszych z u- 
wzgłędnieniem wojskowości powszechnej, 
życiorysów, bibljografji oraz geografji woj- 
aks: taktykę ogólną, taktykę piechoty, 

artyierji, kawałerji, lotnictwa, balonów, bro 
ni pancernej; gaznznawstwo, kolejnictwo, 
łączność, wojska saperskie, służbę połową, 
umocnienia połowe; służbę sztabów, orga- 
nizację, mobilizację, administrację, prawo- 
dawstwo wojskowe, medycynę, żandarmerję 
tabory, zaopetrzenie, transporty, służbę we- 
wnętrzną, przemysłu wojenny i t. d.; arty- 
lerję, lotnictwo, balony, czołgi, broń pan- 
cerną. saperów, łączność, pod względem 
technicznym, marynarkę, materjały wybu- 
chowe, batalistykę, teorję strzału i t. d. 

Słowem przybvwa _ polskiej literaturze 
naukowej cenny wkład nietylko dla ofice- 
rów i podoficerów. lecz dła wszystkich, in- 
teresujących się zagadnieniem obrony pań- 
stwa. A któż w dzisiejszej epoce ukrytych 
zbrojeń i pomruków odwetu ma prawo tem 
zagadnieniem się nie interesować? 

St. Załeski, „Chłopcy wybierani" — po- 
wieść z czasów wojny 1918 — 1920 r. War 
szawa 1931. Nakładem T-wa Wyd. Strzel- 

к - Wysocki. str. 238. 
Skład: Dom Książki Poł. i Gł. Księg. 

Wojsk. Cena 4.80 zł. ` 
„Na tle burzliwych lat 1919 — 20 prze- 

wija się dość ciekawy konflikt między mi- 
łością fizyczną a sentymentalną, konflikt, 
zrodzony w  niewyrobianej 
chołogicznie duszv młodego chłopca. Jest on 
jednym z wiełu, których wojna wychowywa 
ła od wczesnej młodości w ustawicznym 
trudzie i troskach żołnierskich. Życie jego 
nie różniło się wiele od ogolnego środowiska 
żołnierskiego i dłatego jego radości i smut 
ki, jego postępki, winy, czy zasługi nie twa 
rzą z niego wyśmonego bohatera. Jest so- 
bie przecietnym człowiekiem, dobrym żoł- 
nierzem, jednostką, wziętą z masy innych, 
niemniej jednak sympatycznym przez Swo- 
ją młodzieńczą naiwność i bezpośredniość. 
Obok niego jest cały szereg innych plastvcz 
nie szkicowanych z natury sylwetek  zoł- 
nierskich. 

Aleksaader Petgfi. Poezje wybrane. Z 
węgierskiego przełożył Andrzej Gawroński. 
Kraków, 1930. . ; 

Staraniem T-wa Polsk. - Węg. w Kra- 
kuwie zostały wydane — starannie i este- 
tycznie — niektóre wiersze znakomitego poe 
ty narodowego, który zginął na polu bitwy 
w walce o wolność ojczyzny 3. МИ. 1849. 
r. Przekładu dokonał przedwcześnie zgasły 
uczony lingwista, prof. Uniw. lwowskiego 

. Gawroński. Pięknem słowem wstępnem 
poprzedził książeczkę Adrjan Diveky. 

Leonardo Kociemski, La Polonia e la di- 
Зеза della civilta occidentale. Nel 1-0 cen- 
tenario deli“ insurrezionc polacca del 1830, 
Rzym, 1930, str. 42. 
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jeszcze psy- * 

wo 

Kochankowie spleceni 

sig TRAGEDJA DWOJGA MŁODYCH 
śmiertelnym uściskiem 

W POKOJU HOTELOWYM. 

Wczoraj wieczorem w hotełu „Wenecja* przy ul. Kolejowej dokonano wstrząsaja- 
"cego odkrycia, które momentalnie zełektryzowało okolicznych mieszkańców, tak że mo- 

mentalnie przed hotelem zebrał się tłum, usiłujący za wszelką cenę dowiedzieć się szcze 

gółów tragedji, jaka tam się rozegrała. 

A tym czasem do hotelu wchodzili funkcjonarjusze policji i lekarz, których wez- 
wano wobec śmierci dwojga osób, zajmujących pokój. 

Służba hotełowa zauważywszy ze zamieszkujący w jednym z pokojów urzęginiik 

biura statystycznego wydz. elektrycznego Magistratu Hieronim Pieślak Ł 25 jak również 
jego narzeczona Steianja Kowszykówna (lat 24) nie odpowiadają wcale na pukania i 

że od rana wcale z pokoju nie wychodziłi, powiadomiła o tem pobliski komistarjat skąd 

wysłany policjant polecił wyłamać drzwi. 
Gdy uporano się z zamkiem i wkroczono do środka, oczom obecnych przedstawił 

się straszny widok. 

Na łóżku w rogu pokoju leżał w błełiźnie Pieślak obejmujący kurczowo Kowszyków 
nę. Pieślak miał roztrzaskaną czaszkę, zaś 
postrzał w okolicę serca. 

jego narzeczona ciężki i również śmiertelny 

Zmarły miał w ręku rewołwer, który w chwili oddania ostatniego strzału do siebie 
wypadł z orędlałej ręki na łóżko tuż przy trupach. 

Z powierzchownych oględzin można wywnioskować, że Pieślak zabił nasamprzód 
narzeczoną a następnie sam popełnił samobójstwo, jak również, że wypadek miał miej- 
sce jeszcze w nocy ubiegłej o czem świadczą skrzepy Krwi i inne oznaki na ciele zmar- 
tych. 

Nie chcąc, by huk wystrzałów był słyszany na zewnątrz, kochankowie naciągnęli na 
głowy kołdrę i w tej pozycji zmarli. 

Wspólną śmierć Pieślak i Kowszykówna omówili widać dokładnie i całkiem na 
zimno 0 czem świadczy kilkanaście stów pisanych  wyrażnie i bez śladów zdener- 
wowania. 

Pozostawione na stole listy są adresowane do wiełu osob, a m. in. do wojewody, 
starosty grodzkiego, rodziny, inż. Głatmana, wydziału elektrycznego, tow. numizmaty ‚ *> 
ków i filatelistów, związku pracowników niejskich, kilku znajomych i t.d. 

jeden tylko list pozostawiony w otwartej kopercie zaadresowany do policji, głosi 

co następuje: „Prosimy nie prowadzić dochodzenia, bowiem zrobiliśmy do z całą świa- 
domością, uważając, że śmierć w jakiejby to postaci nie była, jest zwykłą ewołucją do 

“ piawdziwego cziowii ń 

List jest podpisany osobiście przez obu zmarłych i niemu żadnej daty. 
Jak widać treść jego nie daje możności ustalenia przyczyn współnego samobój-) 

stwa, co jest szczegółnie zagądkowe wobec jednoczesnego wystosowania pism do róż- 

nych władz i urzędów. 

Kryje się w tem jakaś tajemnica tragiczna, którą niewątpliwie wyświetli prowadzo- 
ne dochodzenie, 

Pieślak przed dwoma tygodniami sam porzucił służbę i od 29 grudnia po opuszcze- 
niu mieszkania przy ulicy Sołtańskiej 16, gdzie zamieszkiwał razem z Ko szykówną za- 

mstalowal się w hotelu. 

Zmarły był amatorem - malarzem, zbłeraczem nionet i filatelistą, czego dowodem 
są zbiory monet i marek, które miał u siebie. 

Ciała tragicznie zmarłych policja zabezpieczyła na miejscu do czasu przybycia komisji 
sądowo - lekarskiej, co ma nastąpić w dniu dzisiejszym. 

  

  

KRONIKA 
NIEDZIELA 

11 Dziś W. słońca o g. 7 m 34. 

Honoraty 
jutro 

Arkadji 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEORO- 
LOGJI U. S$. B. W WILNIE. 

z dnia 19 L 31 r. 

Ciśnienie średnie w mrm.,771 
Temperatura średnia — 8 
Temperatura najwyższa — 7 
Temperatura najniższa — 10 
Opad w mm. — 
Wiatr: południowy 
Tendencja: lekki wzrost 
Uwagi: pochmurno, mgła 

URZĘDOWA 
— Komu prolongują koncesje. Do dnia 

1 lutego władze skarbowe załatwiają sprawę 
koncesjonarjuszów - detalistów, kt pra- 
wo sprzedaży wódek upływało 1 stycznia. 

Zgodnie z zarządzeniem Ministerstwa Izba 
Skarbowa ma prawo przedłużyć koncesję 
czasowo na 6 miesięcy i to jedynie tym, któ 
rych skargi nie zostały odrzucone przez Naj 
wyższy Trybunał Administracyjny. 

Przedstawiciele Czerw. u 
p. wojewody, W dniu 19 bm. złożyli p. wo 
jewodzie Kirtiklisowi wizytę delegaci Głów 
nego Zarządu Czerwonego Krzyża w War- 
szawie w osobach b. ministra Ludwika Da- 
rowskiego, p. Zakłińskiego, dyrektora  na- 
czełnego Czerwonego Krzyża oraz p. Pasz- 
kowskiej, w towarzystwie prezesa miiejsco- 
wego oddziału p. Uniechowskiego. Dełega- 
cja przyjechała do Wilna aby wziąć udział 
w walnem zgromadzeniu Czerwonego Krzy- 
ża, które się odbędzie w dniu 11 bm. w gma 
chu urzędu wojewódzkiego i w celu zazna- 
jomienia się z pracą miejscowego oddziału. 

Pozatem p. wojewodę odwiedził b. mini 
ster p. Meysztowicz w sprawach  Wilen- 

iego Banku Ziemskiego. 

2. słońca e god: 3 m 13 

  

MIEJSKA 
| — Sprawa subsydjów miejskich na szkoł 

nictwo żydowskie. Wobec skreślenia z bud- 
żetu miasta 20 tys zł. na szkolnictwo żydow 
skie, organizacje zainteresowane — росгупйу 
odpowiednie kroki u odnośnych władz w ce 

Znany na groncie włoskim popularyza- 
tor dziejów polskich i gorący wielbieciel 
Marszałka. Piłsudskiego, L. Kociemski, wy- 
da! sympatyczną broszurkę, w której zasta 
nawia się nad rolą Polski, jako  najdal- 
szej placówki kultury i 
pubiežny przegląd dziejów polskici 
sów rozbiorów, autor zatrzymuje się dłużej 
na okresie wałk r. 1830 oraz 1920. : 

Broszurkę zdobi pieknie wykonanv wi- 
zerunek Marszałka Piłsudskiego.. 

— Prof. dr. Eugenjusz Piasecki: Zarys 
teorj! wychowania fizycznego. Stron ХУЕН 
200. Rycin 66. Wydawnictwo Zakładu Naro- 
EO im. Ossolińskich we Lwowie. 1931 

rok. 
W dziale tem przybywa nam jedno z 

głównych onto w łańcuchu szerzenia wie- 
dzy o wychowaniu fizycznem. jedyny bo- 
wiem u nas profesor teorji wychowania fi 
zycznego, mający za sobą  trzydziestolecie 
zgótą pracy 1 doświadczenia naukowego i 
dydaktyc znego, daje nam tu wszystko, co 
można było pomieścić w ramach, rozmyśl- 
nie zacieśnionych dla ułatwienia ogółowi 
kół zainteresowanych nabycia dzieła. 

Książka przeznaczona została dła wycho- 
wawców fizycznych - specjalistów, dla le- 
karzy szkolnych i sportowych. Nadto dia stu 
dentów wychowania fizycznego w Uniwer- 
sytecie poznańskim i krakowskim, jakoteż 
dla słuchaczy Centr. Instytutu Wychow. 
wania Fizycznego na Biełanach pod Warsza- 
wą. 

Niema jednak wątpliwości, że ten krag 
rozszerzy się. Wszak wychowanie fizycz- 
ne, jak powszechnie wiadomo, zmierza u 
nas szybkim krokiem ku temu znaczeniu, 
jakie mu powinno przysługiwać u narodu 
trzydziestomiljonowego o wielkich aspira- 
cjach. Dość wspomnieć, że kraj nasz był 
trzecim w Europie (po Belgji i Danji), gdy 
szło o postawienie tego działu nauki stoso- 
wanej na terenie uniwersyteckim, narówni z 
medycyna i pedagogiką intelektualną. 

lu wyjaśnienia tej obchodzącej ich żywa 
sprawy. 

Poza konferencjami z prez. Folejewskim, 
przedstawiciele żydów dr. Wygodzki i Sza- 
bad interwenjowali u wołew. Kirtiklisa któ- 
ry po zaznajomieniu się ze stanowiskiem in- 
terwenjujących zaznaczył, że na sprawę i 
potrzebę mniejszości zapatruje się z punk- 
tu widzenia państwowego i w całej rozcią- 
głości poprze dażenia tych którzy lojalnie 
ustosunkowują się do spraw państwa. Wo- 
jewoda Kirtiklis ma pewne zastrzeżenia co 
do zachowania się części nauczyciełstwa ży 
dowski co przy sprawie subsydjów musi 
być te pod uwagę. Po wysłuchaniu 
tych uwag iterweniując jeszcze raz wy- 
łuszczyli sytuację szkołnictwa żydowskiego i 
seno żydowskich działaczy oświato- 
wyc 
szkołach, prosząc p. wojewodę o możliwie 
najszybsze załatwienie te. awy. 

wyniku tych rozmów p. wojewoda 
konferował z prez. Fołejewskim. 

— Z Pogotowia Ratunkowego. W 
roku ubiegłym według sporządzonych 
ostatnio zestawień, zanotowało Pogo- 
towie Ratunkowe w Wilnie 6955 wy- 
padków t.j. o 20 proc. więcej niż w 
roku 1929. ! 

TOWARZYSKA 
— Zaręczyny. Dn. 6 bm. odbyły 

się w Balicach koło Krakowa zaręczy- 
ny Jana hr. Tyszkiewicza, syna św. p. 

Jana i św p. Elżbiety z hr. Krasińskich 

z ks. Anną Radziwiłłówna, córką Św. 

p. Janusza i św.p. lzabelłi z hr. Wo- 

dzickich. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— 117-ta Środa Literacka. Dn. 14 b. m. 

zawierać będzie pogadankę  przybywające 
go z Warszawy znakomitego krytyka mu- 
zycznego v. Karcja Stromengera p. t.: „An 
toni Radziwiłł, pierwszy kompozytor Fau- 
sta". Na marginesie tego ciekawego tema- 
tu prelegent рогибгу zagadnienia pożycia 
muzyki-z literaturą. Bliższe szczegóły po- 
damy w najbliższym numerze. 

SZKOLNA 
—Statystyka uczniów. Kuratorjum Szkol- 

ne wezwało zakłady naukowe do sporządze 
nia szczegółowej Statystyki uczniów z. za- 
znaczeniem m. in. ich języka macierzystego. 

RÓŻNE 
— Pos. Grunbaum mówi. Ostatnio ba- 

wił na terenie Wilna i województwa poseł 
zachodniej. Robiąc Piter II 

od cza AAAA 
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Wszystkim tym, którzy wzięli udział 

w oddaniu ostatniej posługi Matce mojej 

Šš. ip. 

z KULWIECÓW 

ANTONINIE 
GRABOWSKIEJ 

tą drogą składam serdeczne podzięko- 

wanie 
SYM 

  

żydowski Grunbaum, który wygłosił kilka 
odczytów na temat sjonizmu. 

Co na to ? t? Mimo kilkakrot 
nych prośb mieszkańców ulic Wr 
i Archanielskiej, władze rniejskie nie poczy- 
niły nic by umożliwić tej dziełnicy normal- 
ne zaopatrzenie się w wodę. 

Jak dotychczas wodę trzeba nosić aż z 
posesji p. Sawicza, który za wiadro pobie- 
ra 5 groszy. $ 

— Katastrofa, której nie była. Nie- 
zwykłą sensację umieścił w piątek 
„Ekspress Wiłeński* podając wiado- 
domść o katastrofie kolejowej, która 
według relacji korespondenta tego pi- 
sma miała miejsce na Stacji Ostki w 
powiecie stolińskim na Polesiu. Kilku- 
dziesięciu pasażerów miało odnieść ra- 
ny a w tem ośmiu ciężkie. 

Korespondent przytoczył treść roz- 
mowy palacza z maszynistą(!!!) ja- 
ka miała miejsce na lokomotywie 
przed wyruszeniem pociągu i że pija- 
ny maszynista upewniał pałacza (nie- 
korespondenta), że „kostucha nas nie 
dogoni“.. 

Wszędobylski korespondent nie- | 
przeoczył nawet momentu „kiedy pijak 
runął na ręce przerażonego kołegi, co 
spowodowało że pociąg nie kierawany 
przez nikogo wpadł na towarówkę 
iw tym momencie „rozległ się piekieł 
ny łoskot żelastwa”. Następuje potem 
„frapujący'* opis jęku rannych i spada- 
jących do rowu wagonów, a kończy 
się cała relacja podkreśleniem, że win- 
ny wypadku został aresztowany. 

Otóż okazuje się, że wsz; te 
„piekielne sceny i łoskoty'* powstały | 
w wyobraźni autora artykułiczku, bo- 
wiem co najważniejsze, można było 
ani rusz odnaleźć stacji podanej w re- 
lacji. Fatygowały się w tym kierunku 

dwie dyrekcje (wileńska i radom- 
ska) podekscytowane barwnemi opi- 
sami „Ekspressu Wil." i nie znałazły 
„Stacji“ Ostki. 

Faktycznie zaś w miejscowości 2 
Ostki pod Stolinem jest kołejka pry- 
watna do przewozu drzewa z eksplo- 
atowanych lasów. Onegdaj kilka wago 
netek jadąc właśnie z ładunkiem wy- 
padło z szyn, przyczem jeden z robot | 
ników został poszkodowany i to nie | 
zbyt poważnie. : 

Dało to asumpt p. korespondentowi 
do napisania historyjki, która momen- | 
talnie z odpowiedniemi warjantami tra 
fiła do prasy zagranicznej robiąc hu- | 
czek i ałuzje na temat „polskich po- | 
rządkėw“. SE 

— Grypa na wsi. Z terenu Dzisny nad- 
chodzą wiadomości o masowych zasłabnię 
ciach na grypę wśród okolicznych aw 
Chorują całe wsie, tak że w wiełu 
kach niema komu doglądać zomodnikł 

Sensacja dla Wilna! 
Pierwszy Rewel. Dźwiękowiec 
z niezrówn. królem Śmiecha 

          

HAROLD LOYDEM 
Rozkosze Niebezpieczeństwa 

Soma c Mic „CASINO“    
BALE I ZABAWY 

— Karty wstępu na V Doroczny Bal — 
Polników można nabywać u Pań 
codziennie w łokalu Koła: uł. Objazdowa 2 
1eł. 93 «w godz. 4 -- 5. 

— Karnawał na lodzie, W niedzicię dn. 
Jl stycznia b. r. kierownictwo Parku Spor- 
towego młodzieży szkolnej im. gen. Želi, 
skiego urządza przy  współudziałe AOC 
ków Wileńskiego —-wa  Lyžwiarskiego, | 
Wielki Karnawai na Lodzie.; Program bę- | 
dzie składać się z popisów sztucznej jazdy 
na łyżwach w kośtjumach przy ołśniewają 
cych różnokołorowych lampach i reflekto- 
rach, zabawy karnawałowoweneckiej, oraz 
wielu innych oryginalnych zabaw, wzoro- 
1 e po Ognie sztuczne | 
once! orkiestr wojskowych. Szczegół 

w afiszach. } й 3 
„, — Akad, Koło Kownian dnia 31 . L — | 
S1 r. urządza „Eał Kowieński" w sałonack 
restauracji Georges'a. 

TEATR 1 MUZ YKA 
— Teatr miejski na Pohułance. Widowi 

sko dla dziec. Dziś o godz. 3 m. 30 p. P. 

    

po cenach znižonych widowisko dła dzieci. | 
„Betiejka Wileńska” 
skiej. 

„Dzielny wojax Szwejk* Dziś o 8 
М. % Teatrze na Pohulance ukaże się arcy 
zabawna komedja Haseka, w aa” dyr. 
Zelwerowicza, z udziałem całego zespołu, z 

łównej. 
a 

Remer - Ochenkow 

  

Lucjanem Żurowskim w roli 
— Teatr miejski w („Lui 

godz. 9 w. —.Rewja karnawałowa. 

(dalszy ciąg na stronie 4-€j). 
   

     

  

  

  

  

Przy licznych dolegliwościach kobiecych — 
naturalna woda gorzka „Franciszka - Jó- 
zeta" sprawia znakomita ułgę Żądać w ap 
tekach i drogerjach. 

 



` 

    

“ panskich przeprosin. 

_ ścisnęło się złem przeczuciem. 

atrzymanie groźnego dywersanta 
ŚPIESZĄCEGO МА Р 

SŁ ow © 

  

OGRZEB MATKI. 

Nocy wczorajszej koło wieńca zatrzymano w chwili przekrączania gra- 
nicy z Kosji znanego w roku 1923 bandytę i herszta dywersantów w powia- 
tach nadgranicznych Jana Grekało. 

Aresztowany Grekało zimą 23 roku byt odtransportowany do Zambro- 
wa, gdzie równieź miał sprawę o rabunek, lecz po drodze zbiegł mordując 
dwócu policjantów i uciekł do Sowietów. 

Wracał on >becnie do Polski bowiem dowiedział się, że zmarła mu mat 
ka, mieszkająca pod Wilejką. 

L 7 SZA ARABIA ENO OR OOOO ROZETA 
CO GRAJĄ W KINACH? 

Światowid — Pat i Patachon i Zaczaro- 
wany dywan. 

Kino Miejskie — w tułacz. 
Stylowy — Największa ofiara kobiety. 
Hollywood — Koniec pani Chaney. 
Casino — Orkan. 
Heljos — Porucznik Armand. 
Pan — Krystyna. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Wypadki w ciągu doby. Od 9 do 10 

bm. zanotowano wypadków 43, w tem kra 
dzieży 6, opilstwa 9, przekroczeń administra 
cyjnych 18. 

Śmierć od atkoholu. 
' Kwiatkowski Franciszek, Uniwersytec- 

ka nr. 1 zatruł się wskutek nadmierne- 

20 zużycia alkoholu. Pogotowie Ratun 

kowe po udzieleniu pierwszej pomocy 

przewiozło Kwiatkowskiego w stanie 
ciężkim do szpitala żydowskiego gdzie 
po kilku godzinach zmarł. 

.—śŚmierć od pobicia. W zaść. Kam 
czatka, gm. kołtyniańskiej zmaria na- 
gle Zajkina Jefrosinj«. Zajkina zmiasia 

wskutek pobicia przez jej znajomą In- 

kinową. 
— Złodzieje u ślusarza. Zakham Aron 

(Tartaki 10) zameldował, że nieznani spraw 
cy przedostali się do jego pracowni ślusar- 
skiej przy ul. Rydza Śmigłego 4, skąu 
skradli motor elektryczny wartości 700 
zł. A 

— Markiewiczowi Wiadystawowi (Lipo 
wa 9) nieznani sprawcy skradli z jego 
mieszkania garderobę męską wartości 500 
zł 

Krupko Salomea zanieldowała policji, że 
ped Halą Miejską skradziono jej kosz 7 za 
wartością jaj, wartości 30 zł. Ustalono, że 
kradzieży dokonała  Maksimowa  Natalja 
(Świronek 13) którą zatrzymano . 

Gartmanowej Hcienie (Kijowska 4) skra 
dziono z jej sklepu odważnik. Kradzieży <lo- 
konał Stankiewicz józef (Zarzecze 15), ktć 
rego zatrzymano. 

W dniu 8 b. m. Gotis Stanisława lat 25 
(wieś Glinicze, gm. Wasilewskiej, pow. li- 
dzkiego) na dworcu osobowym Wilno usiło 
wała pozbawić się życia przez wypicie e- 
sencii octowej. Desperatkę w stanie —- 
żającym życiu przewieżiono do szpitala Sa- 
wicz. 

— Podrrutek w Halach. W Hali Miej- 
skiej znaleziono podrzutka płci żeńskiej w 
'wieku około 3 tygodni.  Podrzutka umie- 
szczono w- przytulku Dzieciątka Jezus. 
—U 

szkania, poszukiwaną przez Sąd 
w Wilnie. 

—Braki w kasic zw. kupców 
żydows kich. Na ostatniem posiedze- 
miu członków związku kupców żydowskich 
członek komisji rewizyjnej wyjawił że rewi- 
zła kasy zwazków stwierdziła Urak 1800 zł. 
«o do których kasjer mie może dać żadnych 
wyjaśnień. « : 5 

| — Wykrycie kradzieży.  Kra- 
dzięży, ;-. ue:0by, męskiej „wartości 204: zł, 

na szkodę Bodach Edwarda, Skopówka 6 do 
konała iNowicka  Stefanja. Nowicka 'u- 
krywa się.w domu ur. 18 przy ul. Legiono- 
wej. W czasie rewizji u wyżej wymienionej 
garderobę skradzioną odnaleziono. Nowicką 
zatrzymano. 8 

owiatowy 

  

3 Zamiast kwiatów na trumiię Šš. p. nieod- 
żałowanego przyjaciela Leona Sobotkowskie 
go p. Dąbrowska składa dla inteligentnej 
rodziny. zł. 10. * + 

K. Karpińska i Wsieluba dla biednej 
teligentnej rodziny zł. 5 

RADJO WILEŃSKIE 
' NIEDZIELA, DN. 11 STYCZNIA 
10.15 — Tr. nabożeństwa z Bazyliki 

Wileńskiej. Chór katedralny pod dyr. W. 
Kalinowskiego. : 

«12.00 Bicie zegara i hejnał z wieży kate- 
dralnej w Wilnie. 

12.15 Poranek z Filharmonji 
skiej (Utwory R. Wagnera). 

14.00 — 14.20 „Bór w zimie" — odczyt, 

in 

  

Warszaw- 

—> 

  

W. WILLIAMS. 
35) iki 

Mortimer 
Ale dyrektor był nieublagany i 

przerwał Ocwoodowi: 

-— Nie życzę sobie wysłuchiwać 
Ja nie mam 

zwyczaju przeszkadzać moim podwład 
nym w samodzielnej pracy i widzę 
się z nimi dopiero wtedy, gdy już 
wykonają wyznaczone im zadanie. Po- 
rozmawiamy z panem wtedy, kiedy 
pan odnajdzie miss Macwayt. 

Desmond wyprostował się i rzekł 
chłodno: 
> W takim razie pożegnam pana, 

sir. Mam nadzieję, że wkrótce się zo- 

baczymy. 5 
Podszedł do jednego ze stojących 

przed karczmą samochodów, krzyknął 
coś szoferowi, wsiadł do auta i odje- 
chał. Dyrektor odprowadził go oczy- 
ma i mruknął: 

— Doskonale! Mówiłem z nim za 
ostro, ale on to dobrze przyjął. Może 
uda mu się ją odszukać! ` 

° Рок!ма! вю\ма 1 \уз2ей} 40 Кагст- 
my... ) 

ROZDZIAŁ XXIi 
Szpiedzy w karczmie. 

-Barbara Macwayt leżała długo 

nieprzytomna na podłodze w piwnicy 

„Karczmy nad Moczarami*. Nie mo- 

gła sama określić, po odzyskaniu przy 

tomności, gdzie jest, tylko serce jej 
Czyż- 

by tak okropnie miała się skończyć 
podróż jej z Londynu, w którą udała 

poszukiwanej. Zatrzymano Ma- 
miejsca zamie . 

wygł. Irena Łubiakowska. 
14 

ka z "Warszawy. 
15.40 — 16.10 Audycja dla dzieci z War © 

szawy. 
16.40 — 16.55 „Singapur - Brama Dale- 

kiego Wschodu" — odczyt z Krakowa, wy 
głosi prof. M. Siedlecki. 

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

17.30. — 17.40 Rezerwa. 
17.40 — 18.48 Koncert populamy z War- 

szawy. 
15.40 — 19.00 Tr. międzynaródowych za 

wodów pływackich z Krakowa. 
19.05 — 19.25 „Kukulka Wileńska" — 

mówiony dwutygodnik humorystyczny. 
19.25 — 19.40 „Chłopski rozum” — felj. 

z Warszawy wygi. W. Jurczyk. 
19.40 — 20.00 Progr na poniedz. i rozm. 
20.00 — 20.30 Aud. liter. z Warszawy 

(Makuszyński). 
20.30 — 21.20 Koncert z Warszawy (Re | 

cital skrz. Br. Uiimpla). 
21.20 — Kw. liter. z Warszawy (Brzo- 

zowski). 
21.35 Muzyka popularna z Warszawy. 
22.00 — 22.15Ś „Kpiarz z Sewilli" 

felj. z Warszawy: wygł. S.: Essmanowski. 
22.15 — Koncert solistki z Warszawy 

(Turczyński). 
22.50 —- 24.00 Kom. i muz. tan. z: Warsz 

250400 POLAKOW EMIGRUJE 

COROCZNIE I WYNARADAWIA 

SIĘ! 

Złóż grosz na „Fundusz Polskiego 

Szkolnictwa zagranicą”, na konto 

P. K. O. 21895, Komitetu Obcho- 

tł» 25-lecia Walki o Szkoło P 

  

  

W. JUREWICZ 
były majster firmy 

Paweł Bure 
połeca wielki wybór zegarów i bi 
żuterjj (oraz precyzyjna naprawa 

po cenach przystępnych 

Wilno, A. Mickiewicza 4. 

  

    
Fabryka i skład mebli -. 

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

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

Jadalnie, sypialnie, salony, gabinety, 
łóżka niklowane i angielskie, kreden* 
sy, stoły, Szafy, biurka, krzesła dębo* 
we i t. p. Dogodne warunki i na raty. 

Wa niy abi Lecznica. $tosarzyctewa Litesskiaga 
: POMOCY SANITARNEJ : 

Wilno, Wileńska 28, {е!. 846. - 
W przychodni przyjmują lekarze specjaliści. 

W szpitalu oddziały: wewnętrzny, oczuy, 
dziecinny, nerwowy, chirurgiczny, giniekologi- 
czny oraz dla stałych chorych moczopłciowych 

Gabinet Roentgena 
“| Elektro-ieczniczy 

Leczenie promieniami Roentgena i elektrycz- 
nością, fotografirowanie, prześwietlanie, elekt- 

"ryczne wanny, elektryczny masaż. 

RZYJĘCIA od 10 — 3. 

RERURAL RAAL ZANA 

Pianina 
najsłynniejszej 

wszechświatowej tir 
my „ERARD* oraz 
„BETTIN Gi 
'„K.iA. FIBIGER“ 

: uznane za najlepsze w kraju 
(ua Targach Północnych nagrodzone 

Wielkim Złotym Medalem) 
sprzedaje na dogodnych warunkach 

Kijowska 4 Ahelow. 

  

  

  

  
się tak radośnie? Napróżno starała 
się pocieszyć siebie myślą, że w odle- 
głości kilku kiłometrów od karczmy 
jest posterunek policji, że zaledwie 
jedna godzina drogi dzieli ją od 0i- 
brzymiego, załanego światłem miasta, 
pełnego policjantów, taksówek, iłu- 
mów ludzi na ulicach. jednak obraz 
żółtolicego mężczyzny | wykrzywionej 
wściekłością twarzy tancerki, prześla- 
dował ją i mąci! jej myśli. 

Promień światła zatańczył dokoła 
niej po podłodze piwnicy i zbudził ją 
z tych ciężkich rozmyślań. Po sciio- 
dach zeszła ku niej kobieta, w której 
Barbara poznała Mary — pokojówkę 
Noor-el-Dine. Postawiła na wywróco- 
nej dnem do góry skrzynce tacę z 
jedzeniem, rozcięła nożem sznury, krę- 
pujące nogi i ręce niewolnicy. 

— To kolacja papienki, —- rzekła. 
W milczeniu obserwowała dziew- 

czynę, podczas, gdy ta jadła bułki i 
piła herbatę. Jedzenie i gorący napój 
dodały Barbarze sił i męstwa. Skupi- 
ła się, przygotowując się do walki. 

— Panienka jest zanadto chytra,-— 
zaśmiała się drwiąco służąca. -- Ze- 
chciało się panience oszukać. moją pa- 
nią, okraść ją. Nie, koteczko, zosta- 
niemy tutaj dopóki nie powiemy, co 
się stało ze srebrnem  pudełeczkiem 
pani. 

— Dlaczego myślicie, że ja je 
ukradłam* — oburzyła się Barbara. —- 
zapewniam panią, że nie wiem, gdzie 
się ten przedmiot podział. Zabrał go 
ten człowiek, który zabił mego ojca 
i okradł nas. Czyż można mnie posa- 
dzać o wspólnictwo z człowiekiem, 
który zabił moją najbliższą istotę... 

JĄKANIE 
0zaz wszelkie inne zboczenia mowy 
radykalnie usuwa Zakład Leczn. dia 
jąkałów S. zyłkiewicza. Warszawa, 

   

Od dnia 7 do dnia 12 stycznia lyal r włącznie będzie wyświetlany film: 

„żYB WIECZNY TULACZe: wc: Suego. Akt.10. Dwie serje razem. 

S X rolach glėwnych: Gabriei Gabrio, Ciaude Merelie I Silvio de Pedrelli. 
RAŚSCZY MADA Z m 59 zątek seansow od g 4:8, Następny program: „Złote pustyni" 

Anons Wsrótce będzie wyświetłany w SA Miejskiem najpotężniejszy film polski „Na Sybir" 

BEHO 

RIEJEKIE 
  

  

    

  

Chłodna Nr. 22. — Prospekty kance- 
larja wysyła bezpłatnie 
  

     

     
-— 15.40 Odczyty rolnicze i muzy- : 

   
ważnej firmie. 

  

Najnowszy przebój dźwiękowy! MADY CHRISTIANS m. Gustaw Frónhlich 
   

    

     

  

   

  

  

  

  

Tylko inteligentni i energiczni 
  

mogą się zgłosić w dniach 12 i 138 bm. 
od 11—13. 

mogą mieć panowie (od lat 22) w po- 

Mickiewicza 2813 z dowodami h 

  

  

Tylko 6 GŁOWIŃSKIEGO 

KINO-TEATR 
„НЕС 10 $“ 

Dźwiękowy Przepiękna ulubienica publiczności 

wise tuo, PROWBĄCE SERCA urz įnowszej _ © 44 wielkia symfoaja 
„HELIOS“ swe: k fi žė B s ь 8 wrażeń i miłości 
UL Wileńska 38 ży łczesn. Nadzwyczajna ilustracja muzyczna. Pełny efektów wokalnych śpiew uroczej Mady Christians. 
I iieńska 38 y. Koncertowa gra. Reweldcyjna treść Nad progrem „Nocieg** wytw. wileńskiej z udz. p. Markowi- 

el. 926. y ip. Nowick ego! __Na I-szy seans ceny Zniżone Seansy o god7. 4, 6, 8 i 10.15. 

Dźwiękowy jutro Premiera 
Największy sukces bieżącego sezonu! Najnowsze i najgłośn. arcydzieło, Atrakcyjna Śpiewna kreacja bożyszcza tłumów 

RAMONA NOVARRG BÓRUCZ TK ARMAAND. ul. Wileńska 38, 

  dostać można płótna lniane su- 
rowe do robót ręc.nych we wszys'kich 
szerokościach, oraz wiclki wybór satyn 
jednobarwnych. kołie watowych, po- 
krowców, prześciradeł i t. p. 

UWAGA — WILEŃSKA 27.     

  

i 

  

    tel. 9-26, Špiewno džwiekowy dramat mitosny. Nad program: atrakcyjne dodatki dźwiękowe. 
Honorowe bilety na premjerę nieważne. Ceny na 1-szy seans zniżone. Poc/ątek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

žiai o st Dziś! Największa i o > 
WRA najlepsza kreacja czarująca piękna NORMY CHEARER WRZE 

A > a BZ = dł atfalnej<Frx: е ноцучооо| КОННЕС PAŃ CHANEY rog wej Foeyt ь która się cieszyła wielkiem powodzeniem 

Początek seansów o godz. 4, 6, 8i 1 „15 Ё   Mickiewiczs 23, 

  NAJLEPSZY 

WĘGEEE 
górnośląski koncernu „Progress*' oraz 
KOKS wagonowo i od jednej tonny 

Dziś ostatni dzień! 

Wielki Dźwię- 
kowiec Sensacyjny 

- DŹWIĘKOWE KINO 

CGIING 

"w Polsce. Nad program: Rewelac. dodatki dźwiękowe. 

Monument. dramat miłośny z udziałem czaru- 
© R K A E jącej meksykanki, rywalki. Doiores deł Rlo 

: ENN RTL PT 
Cudowne widoki. Pojedynek nerwów i siły. Nadzwyczajne tmomen 

Lupe Velez : A Mistrzowska sożdeja SA w į 

  

  

  

w szczelnie zamkniętych i zaplombowa- WIERA: Poczętek seansów o godz. 2-ej 4, 6, 8 i 10,15 
! nych wozach dostarcza . 

A valdų i Dziś! Po raz pierwszy w Wilnie! 4 potęgi ekranu: bohaterka „Siódmego Nieba*.i „Anioła: Ulicy* i 
egzystuje od roku KINO-TEATR „4 Djabłów* J t Ga no Najpiękniejszy amant Charles Marton, największy tragik świata Rudolf 

M. DEULL 1890. Biuro: Wilno, PAN“ ane v r, Schiidkraut oraz kusząca, pięknai czarująca Lucy Doraine 

Jagiellońska 3, tel. 811. Składy: Sło- ч w arcydzieła a: 4 R 7 £ т w RB Ą*€ oe" 
wackiego 27, tel. 14-46. —° WIELKA 42 niejszej-milošci p. t. gg rybaka w I0 aktacb. | 

‚ ; Po zątek o godz. 2-ej — Сепу od 40 gr. | 

aaa Rai AW: | Kino-Teatr = Dziś! Najpiękniejsza gwiazda ekranu BILLE DOWE- w obrazie p. t. | 
orkiem jes й 
WSZEC//$WIATOWEJ SLAWY „STYLOWY“ RAJWIĘ KSZ A ЭР А& R & к@В! KEY 

WIELKA 36. Dramat w 10 akt, osnuty na tle głośnej i sensacyjnej aferv gubernatora Francji w Indochinach, ktėra w przeciągu 2 AU 
/| PORTER 

i . 

ZEE / „ALE 
dm 

[z GRCYRSIĄŻĘCEGO BROWARU 
wZYwWCU 

DONABYCIA WSZĘDZIE 
REPREZENIACJA; WILNO, » ZARZECZNA (8. 

ANIE Ai 

| ŻĄDAJCIE 
Е 

    

    

składach apiecznych znanego 

Środka od odcisków 

Prow. A. PAKA 
© WIOSKĄ WMC 
TAŃCE KARNAWALOWE 
Tango, Fox-trot, Slow-lox i Walc An- 

gielski wyuczam w 12 lekcjach 
P. Borowski, ul. Trocka Nr. 2 m. 5. 
Kurs rozpoczynam. w poniedziałek 12 
s ycznia o g. 8-ej wiecz. Opłata za kurs 
10 zł. O godz. 7 ej rozpoczynam kurs 
mazura (za mazur 5 zł.) Zapisy przyj- 

we wszystkich aptekach i : 

  

imuję. (Zespół  wylącznie“ chrześ- 
cijańsk ). 

i 2 duž Do wynajęcia sasar 
murowane, 1 duży skład drewniany 

„nadający się, na garaże, oraz 2 wieikie 
murowane piwnice, Dowiedzieć się: 

° *afl, Sadowa'4, obok Hali. * + - 
  

  

J. W. P. Mecenasa 
Junoszę Stępowskiego, 

wobec braku odpowiedzi na listy tą 
drogą prosi o skomunikowanie się we 
własnym interesie firma „Auto-Garaże* 

„Wilno, Wilenska 26. Tel. 1361 i 1752. 

___ Najłatwiejsza 
s; | i najprędsza metoda 

OR SZ, nauczania się języ- 
12 -©5 X. kėow obcych „Lingua. 

Utea DOB 6 4) phone*. Wilno, ul.Nie. 
IKOPIOWANIE | 2 3, m. 6. 

PLANÓW il, Osobny dom 
ы 8 pokoje z kuchnią 

м% Ksmupo 12 ogrodem. 
Mino Do wynajęcia. Pobrze- 

jźna 15. naprzeciw ko- 
"7 ścioła św, Piot'a. mi феа оао 

      

    

   
   

  

  

  

Mary roześmiała się jadowicie: | 
—- Niech to papienka wmawia ko- 

inu innemu, a nie mojej pani! Ona już 
da sobie rady z panienką. A, oto ona! 

Tancerka ostrożnie zeszła na dół. 
za nią zjawił się, jak duch  żółtolicy 
człowiek z rewolwerem w ręku. Tan- 
cerka powiedziała kilka słów po fran- 
cusku do pokojówki, która zabrała się 
i wyszła. 

—- Pani widzi rewolwer, — po- 
wiedziała Noor-el-Dine, zwracając się 
do Barbary. Rice zastrzeli panią, je- 
żeli pani spróbuje uciekać. Zrozuniia- 
no- Przyszłam zapytać po raz ostatni: 
gdzie się podział mój klejnot? 

Barbara wyprostowała się i odjs"- 
wiedziała odważnie: 
— Mówiłam już, że nie wiem, gdzie 

się podziało srebrne pudełeczko. Pa- 
ni powinna wiedzieć to lepiej ode- 
mnie! 

— Ja? — krzyknęła szczerze zdu- 
"miona tancerka. —- Dlaczego, w jaki 
sposób? 

— Dlatego, że włosy pani 
znalezione w węźle sznura, 
byłam związana. 

— Ach tak! — szepnęła tancerka, 
-— Ach tak.... to dziwne. 
Zaniyśliła się i umilkła. Rice nadsłu- 
chiwał chwilę i z góry dolatywały ja- 
kieś niepokojące odgłosy. Szepnął kil- 
ka słów na ucho Noor-el-Dine. Tan- 
cerka machnęła ręką pogardliwie i 
wyszeptała, jakby w gorączce: 

— Był w mojej garderobie te- 
go wieczoru. A więc to on... Czy pan; 
widziała człowieka, który pania zwia- 
zał? 

—- Nie mogłam nic widzieć w ciem 

byiy 
którym 

  

  

  lat b łagłośna na całym Świecie. Partnerami Blłe Dove są: piękny Antonio Moreno i brutalny Noan Berry. 

    
  

Na bal do teatru, Paryžanka es a ais 
5 z uniwersyteckiem wy- 

kształceniem poszuku- 
je Iekevį fraucuskiego. 
Garbarska 1 m. 24 od 

—! 

na zabezpieczenie 
wekslowe i hipote- 
czne z gwarancją 
zwrotu 
Dom H.-K. „„Za- 
chęta* Mickiewi- | 

czy na wieczorek, powinna Elegancka Pani 
zaopatrzzć się w modną dzisiaj torebkę bałową 

ze sklepu FRANCISZKA FRLICZKI 

POLSKIEJ SKŁADNICY GALANTERYJNEJ 

  

Mieszkania < 
2— 3 pokojowego z 5 do 6 pp. 
kuchnią poszukuję od     

  

Zamkowa 9. tel. 6-46. 15 siycznia. Oferty do Samotny, cza 1, tel. 9-05. || 
„Stowa“ pod „W. P“. pozbawiony środków = 

———————— DO wynajęcia dake aw doł POR reje 
Pianina | Fortepiany|| 2 mieszkania: zaj»... pesccsdo, wysaieca_na de 
o światowej sławie Pleyel, Bechstein etc., jj] / pokojowe 7 kuchnią Agm, „Słowa”, PAR Alsos 
iskož Arnold Fibigier, Kerntopł i Syu, |] Z wanną i wszelkiemi I kinia Sopa 
uznane rzeczywiście za naliepsze Ih me mę Służąca OE 
w Kraju przez nsjwybitn ejszych fachowe [SV A ае ( ców a Pów. lių Kraj. w Pozna. |] i wygodami. Słowace Z ma atwo RE: Fock 4 
ча AA o o е . 1890 [ kiekio ze, Świadectwa 1О Ва Т) Ы. оё wi 

; (Grand Prix i Wielkie Medale Złote). Pokoje . średni, potrzebna. od wę lub na połowę od. 
K DĄBROWSKA „,WILNO, umeblowane ua dobę 73'32 do lekarza. Śnia- . | kwietnia. 1931 r. | 

= ml. Niemiecka 3, m. 6. deckich I, m. 7.. Zgła- Wiadomość: "Wilno, uk 
SPRZFNA? + WYNAIFCIF. FPNV PARDVCTZNE, i miesięcznie po ce- 

| ar nach przystępnych do Š8Č Šie 04 po pal Unidos BL. — 

   
  

  

wynajęcia w b. hotelu : 
DOKTOR i : у.ш\ик….ижіево“ z a dany we 

LEKARZEJJ.Szyrwinót [ овнет- ка — Рокоу kutwa о СО woczępicć Pokój beż poienia MR 
: Sk Art ZODICIOW, KoZECE ineblowany di ца res: Pożerowa 5—1 DOKTOR | Wielka 19, od 9 do 1e A dego l. Ra CY, (Bliżej kolei) _ 

: katora, lub torki. ote oi i ary 
Zeldowicz Dr с sn ; [].ьоЁнгЬа[г,з\‹а‘›;!:-[ 5. e = SĘ : Zdrowe 

chor. skórne,  wene- . atjonaineį Kasme- # oprocentowanie. - 10 domowe ob 2 
ryczne, narządów no- tyki Leczniczej. Pokój tówka twoja jest zabe-  gaeskie i sce, 

czowych, od 9—do i, Wilno, Mies exicis %: do wynajęcia słonecz- Zpieczona złotem, sre= ul. Łukiewicz w, Ignacego 

      
  

""5-—8  wiecz. = 4 ny jednocześnie letni- brem i drogiemi kamie- : 
z „choroby skórne I we- Jo kobiecą sko w pobliżu Wig. fulami. LOMBARD: Plac acl, 
DOKTÓR neryczne ul. Mickie. UTOdĘ Konserwa- Witoldowa 11-4 m '3, Katedralny, Biskupia:12 

nóświe: 
skzzv 

——————7——.Mydaje požyczki pod 
7 Pokė Kw Stay "spd, UBY ZELDOWICZOWA w'cza 9 wejście” ż ul. jey doskonak, 

5 g iei staw: 
WENE. Śniadeckich 1. Przyjm. NRA E brylantów, futer, me- 

      

     KOBIECE, ь prakt, Mass Žumeblowany do wyna- CA 8 RYCZNE NARZĄDÓW 1—215—7..  tędrzy i ciałe (panie) jęcia. UI. Mickiewicza A Kina Zgubioną 4 
MOCZOWYCH Dr. medycyny >: Bene opalenie ce 2).m, 40 nad Kinem dów ! wszelkich towa. @ н 3 

C : ‚ ty. Wypadanie włosów = TÓW: —4 książkę wojskową wyd. 
od 12—2i od 4—6 A. Cvmbler: łupież,  Najao s 
uł. Mieklewicza 24. Choroby weneryczne, *dobycze kosmetyki «2 

= - "Okasvinie przez P.K.U, Wilno— 
POSADY я Okazyjnie Miasto na imię Bole- 

dó "sprzedania kostju- stawa Cynmana roczne. 

my: irakowy, wizyto- j905" unieważnia się. 

  

  

  

  

  

tel. 277; skórne i narzidi mol а., с]оіші:хіеі. 2 

czowego. Micklewicza C9d:/enale об & 19—8. s wy i smoking. Oglądać 
DOKIOR 12, rėg Tatarskiej przyj- а ZE 4. Angielskiego można 01 10 do 3 pp Zgubioną 

šiumowicz muje 9—72 i 5—8, - a ace JES Warszawski zauł. Nr książkę wojskową wy- 
choroby weneryczne, Tel. 15-64, Ia EYE tian Ba: Iš, mieszk. Kimbora__ daną przez P.K.U. Wik- 
skórne i moczopłciowe poza z osa ość, torego Teatralna 5m. 3. FOLWARK no, rocznik 1905 na 

WIELKA 21 ĮAkuszerki| moność, OE Cala na om 2 | obszaru koło 25 ha |imię Mendela Zarem- 
tei, 321, qd9—1 S RRAEEDSTASS ES zmarszczki, mągry, Эго- Rządca odległy gd stacji boka unieważnia się 

W Z. P. 28, dawkii kurzajki usewez wyższem wykształ- | kol. 8 klm. gleba 3 
AKUSZERKA Gabinet У т dobra, rzeka, zabu- Zgubioną 

dowania kompletne | pienipotencję wydana.   ML i ° сепіет,?Чіеі:ів'Ё‘г;:: 

Dr Ginsberg at WSKA, кеа Се а6 зн dary ot 

      

tor i hodowca Бу@а 1 | поже,  sprzedamy |przez Izbę Skarbowaw | 
Choroby skórne, wemiyczny, tsvwa nosa /. Hryniewiczewej, trzody chlewnej poszu- Bt: gotówce 12.000 |Wilnie w 19 9 r. =: 
neryczne i moczopłcio-kl, piegi, wagry, łopież, kuję posady. Łaskawe | złotych. stawioną przez Szym 
we. Wileńska 3 od brodawki, kurzajki, wy- Rados Ii a P Błoszenia pd Ada- | Dom „MK. nZa” |na Sylkę dla Anieli 
8—1i4— 8. Tel, padanie włosów. Mic- wę. muzko Wilno, Kaszta- | chęta'* Miekiewl- | Dobrowolskiej  unie 
567. kiewicze 46. W. Z. P. M 28, powa 4—12. cza 1, tel. 9-05. | ważnia się. 

ności. Nie mogę nawet powiedzieć, biona i wzburzona, że nie okazywała rzekła — proszę ją tu zawołać. 
czy była to kobieta, czy mężczyzna. najmniejszego sprzeciwu. Strangwayse podszedł do drzwi i 
Bardzo możliwe jest, że to była ko- -— Niech pan jej tak nie ciągnie, krzyknął: 
bieta — pani chociażby! majorze Ocwood, — poprosiła Barba- -— Mary! 

Noor-el-Dine zacisnęła kurczowo 
pięści: 

--- Naturalnie... to on. Powinnani 
była domyślić się odrazu... Ale on 
nie miał tego przy sobie? 

Ciężkie kroki rozległy się głucho 

ra, — pan jej sprawia ból. 
Stała odwrócona plecami do Strang- 

wayse'a i dlatego nie zauważyła jakie 
piorunujące wrażenie wywarły na nim 
jej słowa. Zbladł i szepnął do siebie: 

— Ocwood!.. Boże jakże mogłem 

Za chwilę pokojówka stanęła we 
drzwiach: była bardzo blada i drżała 

cała. 
-— Pani ciebie woła. Jest na dole 

w piwnicy, -— rzekł uprzejmie kapitan. 
Mary obejrzała się niepewnie i wy- 

nad sufitem Rice krzyknął coś do tan- go nie poznać? . jąkala: 
cerki w obcym jakimś języku, wsun4! — Popchnal Iekko Barbare ku scho- = — Nie. nie... ja ni. pojdę do piw= 
jej do ręki rewolwre i rzucił się po dom, mówiąc głośno: nicy... 
schodach na górę. Za chwile rozłegł -— Chodźmy już, musimy ze sobą Strangwayse uśmiechnął się: у 

się wystrzał i czyjeś ciało upadło cięż 
ko na podłogę. (dgłosom tym towa- 
rzyszył przeraźliwy krzyk kobtzty. 
Noor-el-Dine upuściła z rąk rewolwer 
i zakryła twarz rękami. Na schodach 
ukazali się dwaj mężczyźni: Strang- 
wayse w mundurze wojskowym i Bel- 
ford. i 

— Obie są tutaj! — krzyknął ka- 
pitan, zaglądając do piwnicy. 

Ach, dzięki Bogu, przyszliście 
uratować mnie! =— rzuciła się Barba- 
ra do wchodzących, z radosnym okrzy 
kiem. 

Strangwayse odsunął ją i chwycił 
ręke tancerki. 

— Zabierz ją, Belfordzie i zamknij 
w sypialni. A pani , miss Macwayt, 
pójdzie za mną. 

Barbara z nieukrywanem zdumie- 
niem patrzała na Belforda. Nie wy>- 
brażała sobie nigdy, że człowiek mo- 
że się do tegc stopnia zmienić: majo 
ra Ocwooda nie poznalaby  rodzona 
natka. Tymczasem  Belford wziął 
Noor-el-Dine pod rękę i pociągnął na 
schody. Tancerka była tak przygnę- 

porozmawiać! Belford i Noor-el-Dine 
zniknęli już. W duże sali na dole pali 
ła się stearynowa świeczka. Na po- 
dłodze leżał trup Rice'a. Barbara, coi- 
nęła się na ten widok, przerażona: 

— Co to?... Co to? — bełkotała, 
pokazując trupa drżącą ręką. 

Strangwayse kiwnął głową: 
— To był szpieg, nie było czasu 

na długie Zz niim ceremonje. Niech 
pani usiądzie. tu, w kącie. Stąd nie 
będzie go pani widziała. Zaraz po- 
dam: pan! coś do wypicia. 

Wyjął z kredensu butelkę i nalał 
coś do szklanki. 

Nagle drzwi się otworzyły z trza- 
skiem i do sali weszła nieznajoma ko- 
kieta w czarnej, aksamitnej sukni. 

— Czas jechać dalej. — oznajmi- 
ja rozkazującym: tonem. —- Gdzie jest 
Belford? 

-— Mamy tu jeszcze pokojówkę... 
-— zauważył kapitan mrugając poro- 
zumiewawczo i wskazując Barbarę. 

Dama w aksamitnej sukni spojrza- 
ła pytająco i skinęła głową: 

— już ja się nią zaopiekuję, — 

-— Nie bój się, ta pani pójdzie Z 
tobą, — rzekł pokazując M-me  Mal- 
plaquet. 

« Nieco uspokojona Mary, *żaczęła 
schodzić na dot. M-me  Malpiaqnet, 
mijając kapitana, szepnęła mu kiika 
słów, z których Barbara dosłyszała 
tylko jedno zdanie: ; 

— Nie, nie, ja wolę to, -— pokaza- 
ła rękojeść "sztyletu, który ' wyjęła z 
rękawa. ы Bim 

Obie kobiety zniknęły. Barbara ij 
Strangwayse pozostali sami z trupeue + 
Kapitan włożył palto, zapiął je nat ” 
wszystkie guziki i stał z czapką w rę- 
ku, uadsłuchując. 

Z dołu doleciał przeraźliwy krzyk 
rozpaczy i bółu i zamilkł. Barbara zer 
wała się: " 

— Co to? 
Strangwayse 

jąc. 
milczał _ nadsłuchu-   

— Ależ one są same w piwnicy! 
Ich mordują! -- wołała Barbara. — 
Ach! Co to? 

Coś ciężkiego upadło w piwnicy Z 
głuchym łoskotem. ; 

  

Drukarnia wydawnictwa „Slowo“ Zamkowa 2,   jjaia Aianistaw Miacaiewiez. Kedaktor odpowiedzialny Witold Woydylto 
 


