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W „Słowie* z dnia 6. I. znalazłem 

przedruk Il części mego artykułu z 
„Czasu* „O poczucie prawa', zao- 

patrzony uwagami redaktora Słowa”, 

pomiędzy któremi są dwie, których 

nie chcę pozostawić bez odpowiedzi. 

„Prof. Zdziechowski -— pisze Cat. 

zarzuca mi, że wynoszę sądownictwo 

rosyjskie”. — Nic podobnego nie mia 
łem na myśli; stwierdziłem tylko fakt. 

Poziom sądownictwa w Rosji był rze- 

czywiście wysoki. Wprawdzie Bo- 
rys Cziczerin ubołewał w głośnej swej 

rozprawie o „Rosji w przededniu XX 

wieku“ (1900), że Rząd, ściślej mó- 

wiąc, ówczesny minister sprawiedli- 

wości, Manassein, robił wszystko, co 

mógł, aby ów poziom obniżyć. „A by- 

ło to rzeczą łatwą — dodawał — wy- 

Starczało dawac awanse i nagrody 

tym, którzy życzeniom władz admini- 

stracyjnych doyadzali, pomijać zaś i 

krzywdzić sędziów niezależnych i ucz 

<iwych". Pomimo to ani Manassein, 

ani jego następcy aż do ostatniego, 
Szczegłowitowa, nie zdołali przetwo- 

rzyć Sądów w zupełnie posłuszne na- 

rzędzia polityki rządowej i wśród wszy 

stkich instytucyj imperjum rosyjskiego 

Sądy pozostały aż do końca tą, którą 

opinja publiczna stawiała najwyżej 

i zaufaniem darzyła. 
Nieco wcześniej, w latach 1887 — 

188% mieszkałem w Petersburgu. Je- 
den z krewnych moich miał wówczas 

z Rządem proces, którym z polecenia 
iego trochę się zajmowałem. Sprawy 
tego rodzaju należały do kompetencji 
pierwszego Departamentu w Senacie. 
Proces został na razie przerwany, ale 

ani mnie ani memu. krewnemu i wo- 

góle nikomu przez głowę nie przeszło, 

ażeby można tu było posądzić senato 

zów o to, że w wyroku swoim kierowa 

li się nie sumieniem i przekonaniem, 

lecz chęcią: przypodobania się Rządo- g 
Wi. Przewodniczącym w pierwszym 

Departamencie był Polak, senator Wik 
'or Arcimowicz: ktokolwiek przebywał 

wówczas w Rosji, ten wie, jaką po- 

wszechną czcią otaczano go, nie w sto 

licy tylko, lecz w Rosji całej; był dia 
niej żywem uosobieniem majestatu nie 

skazitelnej prawości charakteru i sądu. 

Miałem u niego z powodu owej spra- 

Wy audjencję; na zawsze pozostała mi 

Ww pamięci szłachetna, dostojna postać 

starcia, jedno z silnych wrażeń mego 

Žycia“ = Wymienię jeszcze senatora 

Andreja Saburowa, którego w innych 
okolicznościach poznałem. Jako były 
minister oświaty w epoce liberalnej 

dyktatury Loris Melikowa, nie był w 
łasce u rządu. Niepospolicie wytworny 
W formach, zawsze szłachetny w myś- 
lach i pogłądach, niemniej, niż Arcimo 
Wicz, znany był, ceniony i szanowany 
w społeczeństwie swojem. 

Redaktor „Słowa” wyraził się, że 
9 Napoleonie III „piszę tak samo jak. 

9n“, ale jakże odmienne są nasze o 
nim sądy! Dla mnie Napoleon III jest 
jedną z najbardziej pociągających po- 
Staci w historji. Jakże przerastał in- 
hych monarchów poziomem myśli i 
dążeń! Wyznawcą był wielkiej idei, ja- 

& jest prawo moralne w stosunkach 
społecznych i politycznych, wewnętrz 
itych i zewnętrznych. Choć pod naci- 
Skiem niezależnych od niego okolicz- 
Mości nieraz zboczył z wytknietej. dro- 
SI i błądził, idei swojej pozostał wier 
"Y aż do końca, usiłując ją w miarę 
Sił wprowadzić w życie. 
„Proszę mnie pozwolić, jako epigo- 
dowi romantyzmu, romantyczną reto 
"YCznošcią myśl „moją wyrazić: Wy- 
šoko nad widownią polityczną Europy 
POwiewał z wieży na zamku sztandar 
symbolizujący wielkie ideały epoki, na 
Warcie stał żołnierz Francuz przez Ce- 
Sarzą Francuzów postawiony; dla prze 
Chodnia, w któ ym była choć szczypta 
ealizmu, widok ten był pociechą i 
tuchą, Ten urok Napoleonskiej Fran- 

= zrozumieć są zdolni tylko ludzie 
ego pokolenia. 

młodości miałem zaszczyt by- 

s 

OWO 
Wtorek 13 stycznia 1931 r. 

  

WIEŚCI Z 

wania na słynnych Czwartkach poli- 
tycznych i literackich u p. Pawła Po- 

piela w Krakowie. Przypominam dysku 

sję, która na jednym z owych Czwart- 

ków toczyła się o Napoleonie III; wszy 

scy obecni zgodni byli z tem, że Sedan 
nietylko dła Francji, ale dla świata był 

katastrofą tragiczną, której następ- 

stwem stało się ostateczne wyzucie 

polityki ze wszelkich pierwiastków ide 
alnych. Twierdzę, choćbym sam jeden 

byt przeciw wszystkim, że bez tych 

pierwiastków idealnych, nawet polity- 

ka obejść się nie może. 

Przed kilku dniami spotkałem tu w 

Wilnie mego prawie rówieśnika, czło- 

wieka z wysoką kulturą, podzielające- 

go sympatje moje dla Napoleona III. 

Opowiadał, że zdarzyło mu się przed la 

ty być w Paryżu na nabożeństwie żałob 

ńem za duszę cesarza w rocznicę jego 

śmierci. Nieduży kościół przepełniony 

był po brzegi; wszystko ludzie  sta- 
izy, przeważnie inwalidzi wojskowi. 

Wkrótce i oni podążyć mieli za cesa- 

rzem swoim. Sprawiało to wrażenie 

głębokie, uroczyste a nieskończenie 

smutne: niby obraz zmierzchu epoki 

świetnej, choć krótkiej, odchodzącej 

w dal ciszy i zapomnienia... 

P. Alfred Wysocki 

Sądzę. że zrobiłem dobrze, une 

oeuvre pie, jak się wyraża jeden z mo- 

ich przyjaciół Francuzów, wyrywając 

z zapomnienia tego myśl Napoleona III 

i jego osobę. Ciasnota myśli politycz- 

nej ograniczająca się interesem  bie- 
żącej chwili, pojmowanej najczęściej 

cynicznie, jest znamieniem czasów na- 

szych i zarazem miarą sądów © wartoś 

ci polityków i dyplomatów. Niechże 

daleki powiew Napoleoński przyczyni 

się cokolwiek do przeczyszczenia po- 

wietrza, którem oddychamy. 

M. Zdziechowski. została zatrzymana. 

W SPRAWIE ZAJŚĆ NA GÓRKYM: ŚLĄSKU 
WARSZAWA 12-I (tel. wł. „Słowa”). Dowiadujemy się, że w związ- 

ku z pismami rządu niemieckiego do sekretarjatu Ligi Narodów z dnia 27 i 
9 grudnia 1930 r. wynoszącemi na porządek dzienny styczniowej sesji Rady 
Sprawę zajść wybo:czych na Górnym Śląsku przesłał Rząd Polski w dniu 
i b. m. sekretarzowi generalnemu Ligi Narodów pismo, w którem zajmuje 
stanowisko co do poszczególnych zarzutów, zawartych w notach niemieckich 

Treść noty polskiej 
Pismo to składa się z 4-ch części. W pierwszej porusza Rząd Polski 

kwestje zasadnicze, wykazując, że akcja Rządu Niemieckiego wychodzi po- 
za ramy mniejszościowe a noty niemieckie mają charakter bezpośredniej 
akcji politycznej. To stanowisko Rządu Niemieckiego umożliwiło i wzmoc- 
«uło namiętną kampanję prasy i opinii niemieckiej, opierających się na fak- 
tach zmyślonych, lub przesadzonych. 

W drugiej części nota polska przechodzi kolejno do zarzutów nie- 
mieckich w sprawie wyborów na Śląsku, jakoby mniejszość niemiecka nia 
mogła w pełni wykorzysiać swych praw wyborczych i obala je na podsta- 
wie materjałów faktycznych i cyfrowych. Nota podkreśla dalej, iż głębszych 
Przyczyn pewnego podniecenia umysłów na Górnym šląsku w okresie wy- 
borów należy szukać w reakcji, jaką wopinji polskie wywołuje terror sto- 
SONA do mniejszości polskiej w Niemczech, niechronionej  traktatanii 
mniejszościowemi, oraz akcja polityczna Niemiec przeciwko całości państwa 

(Trewiranus i t. d.) budząca niepokój w społeczeńsiwie polskiem i prze- 
szkadzająca lojalnemu ustosunkowaniu się mniejszości niemieckiej do Pań: 
stwa Polskiego. 

Trzecia część s1oty wykazuje, że zajścia, które miały miejsce w okresie 
wyborów na Górnym Śląsku nie wykroczyły poza rany incydentów wybor- 
czych, wynikających z walki pomiędzy stronnictwami. Incydenty te nie mo- 
84 byč porównane z zajściami wyborczemi w niektórych innych państwach, 
np. w Niemczech, gdzie podniecenie namiętności politycznych w czasie 
ostatnich wyborów przybrało bardzo znaczne rozmiary i pociągnęło. za so- 
bą szereg ofiar zabitych i rannych. ‚ s 

— 

Wyrok w procesie golasowickim 
RYBNIK. PAT. Poniedziałkowa rozpraw 2 rozpoczęła się od żenie kuratora, które trwało około półtora godziny. Mówca oświadczył, ge prycnówienia pra. Eo wszystkim az = 2 A E REN, occie o przemówieniach prokuratora i obrońców o godz. 20.1 i bunału sędzia Stołak ogłosił wyrok. Sąd uznał oskarżonych za“ RY > z art. 227 cz. I K.K. przez wzięcie udziału w napaści na przodownika Sznapkę, która to napaść spowodowała śmierć, 
Skazani zostali oskarżony Kubła Jani Watut Józef na 

dy. Adolf Swierzy na jeden rok więzienia, Jan Porcheł, Jan Wacławik, Oskar Szymik RE = po; 6 ec IE Brzezek został uniewinniony. Wszyst- A ym Zali:z na pocz ry dotychczasowy 
no wszystkich na zapłatę kosztów sądowych. ; EA asas Przy wydaniu wyroku sąd uwzgiednił okoliczności łagodzące. 

policji Ś. p. 

półtora roku więzienia każ- 

przestępstwa k 

   

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE -—- ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
BIENIAKONIŁ -- Buliet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY -- Bufet Kolejowy. 
ULĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRODNO —- Księgarnia T-wa „Ruch”, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep Tytoniowy S. Zwierzyfiski. 
KLECK — Sklep „Jednošė“. 
LiDA — ni. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
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:słane mihmetr 50 gr. Kronika reklamowa miłine CZ) 

zne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Ad.nn:="ra: ja 
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MADERY 
FUNCHAL. PAT. —- W ostatnich dniach pogoda na Maderze nie do- 

pisuje. Terniometr wskazuje 15 st. Panują wiatry i deszcze. Mimo to prze- 
dywający tu Marszałek Piłsudski czuje się doskonałe. 

LIZBONA. PAT.Wczoraj wieczorem przybył tu mjr. Grudziński, uda- 
jący się ua Maderę. Dzienniki, ukazujące się na Maderze, donoszą, iż w sta- 
nie zdrowia Marszałka Piłsudskiego zaszła znaczna pcprawa. Wyrażają one 
przytem życzenie,by wielki mąż stanu Polski, którego zdrowie jest niezbęu- 
ne dia bezpieczeństwa Europy, odzyskał wkrótce, dzięki cudowniemu klinia- 
tow1 i absolutnemu odpoczynkowi pełnię sił. 

  

posłem w Berlinie 
WARSZAWA. 1i2-I (tel. wł. „Słowa*). Poniedziałkowy Monitor Polski 

przynosi nominację podsekretarza stanu w Ministerstwie spraw zagranicz- 
nych dr. Alfreda Wysockiego na stanowisko posła polskiego w Berlinie. 

Przyśpieszenie robót sezonowych 
JAKO ŚRODEK WALKI Z BEZROBOCIEM 

WARSZAWA. 12-I (tel. wł. „Słowa'*). Jak się dowiadujemy, do uchwa 
ły Komitetu ekonomicznego ministrów, dotyczącej przyśpieszenia robót se- 
zonowych, przywiązane jest duże znaczenie. Przyśpieszenie wspomnianych 
robót traktowane jest przez Rząd jako jeden ze środków walki 
ciem, które zarówno w Połsce, jak zagranicą wzrasta zazwyczaj w okresie 
zimowym, wykazując największe natężenie w lutym i w marcu. 

Władze państwowe pragną w drodze jaknajwiększego uruchomienia 
robót budowłanych przyśpieszyć odciążenie na rynku pracy. W grę wchodzi 
pizedewszystkiem jaknajwiększe uruchomienie sum budżetów  poszczegól- 
nych Ministerstw i instytucyj im podległvch, przeznaczonych na nowe bu- 
dowle, lub remont starych gmachów. Akcja ta ma 
przeznaczone na budowę mieszkań. Pozatem z budżetu Ministerstwa Komu- 
nikacji uruchomione zostaną sumy przeznaczone na reperację 
wierzchni i podtorza) z budżetów zaś innych ministerstw na budowę i kon- 
serwację dróg lądowych, wodnych, meljoracje i t. p. 

SKAZANIE KOMISARZA BIEDRZYŃSKIEGO 
NA 10 LAT CIĘŻKIEGO WIĘZIENIA. 

BERLIN, PAT. — Biuro Woliia komunikuje: W procesie o szpiegostwo 
przeciw polskiemu komisarzowi straży granicznej Adamowi  Biedrzyńskie- 

mu z Czerska, w związku z incydentem granicznym w Opaleniu, senat kar- 

ny trybunału Rzeszy ogłosił w dniu 12 b. m. następujący wyrok: Oskarżony 

skazany zostaje z powodu ponawianych ustawicznie prób wyśledzenia ta- 

jemmie wojskowych, na podstawie $ 43 ustawy karnej, z powodu usiłowa- 

sego zabójstwa w sensie $ 14 ustawy karnej, z powodu przestępstwa prze- 

ciw ustawie paszportowej i przekroczenia ustawy o noszeniu broni — na 

tączią karę 10 lat ciężkiego więzienia. 7 miesięcy więzienia śledczego zosta- 

je oskarżonemu zaliczone na poczet kary. Skonfiskowana broń i amunicja 

z bezrobo- 

również objąć kwoty, 

torów  (na- 

  

Materjały dowodowe 
W zakończeniu rząd polski reasu- 

mując swe tezy komunikuje dla infor- 

macji członków Rady wszystkie za- 

rządzenia władz lokalnych i central- 

nych wydane w związku z incydenta- 

mi, jakie zaszły na Górnym - Śląsku. 

Wywody noty połskiej poparte są ob- 

szernym materjałem dowodowym. 

SESJA MIĘDZYNARODOWEGO KOMITE- 

TU POSTĘPU SPOŁECZNEGO. 

Dnia 16 stycznia rb. w Bazylei 
„Szwajcarja) rozpoczynają się obrady 
+ omitetu Głównego Międzynarodowe- 
go Stowarzyszenia Postępu Społeczne- 
go, tej społecznej ekspozytury Między 
narodowego Biura Pracy przy Lidze 
Narodów w Genewie. Na porządku 
dziennym znajdują się sprawy: między 
narodowej ochrony prawnej wychodź 
ców i polityki wysokich płac zarob- 
kowych. Zwłaszcza pierwsza z tych 
spraw jest dla naszego kraju zagadnie 
niem bardzo żywotnem. 

Jako delegat Polski udaje się na 
zjazd ks. dr. Aleksander Woycicki, pro 
fesor Uniwersytetu Stef. Batorego, sta- 
ty członek Komitetu Głównego. 

NADUŻYCIA WE LWOWSKIEJ STRA 
ŻY GRANICZNEJ. 

LWÓW. PAT. — Ze sfer urzędowych 
komunikują nam, że na skutek dochodzeń, 
zarządzonych przez komendanta straży gra- 
nicznej, a przeprowadzonych przez malopol- 
Ski inspektorat straży granicznej z siedzibą 
w Przemyślu, został zawieszony w Czyn- 
nościach służbowych nadkomisarz Kisielew- 
ski Wilhelm, kierownik komisarjatu straży 
granicznej we Lwowie. Dochodzenia wyka- 
zały, że Kisielewski od pewnego czasu do- 
konywał nadużyć na tle pełnienia obowiąz- 
ków służbowych. Dlatego też małopolski in- 
spektor straży granicznej w Przemyślu prze- 
azał sprawę prokuratorowi z wnioskiem o 

natychmiastowe aresztowanie nadkomisarza 
е Kisielewskiego. Naskutek tego wniosku pro- 

tor przy sądzie okręgowym we Lwowie 
zarządził aresztowanie nadkomisarza  Kisie- 
lęwskiego, które nastąpiło w dniu 10 stycz- 
nia. Nadkomisarz Kisielewski został osadzo- 
ny w więzieniu śledczem we Lwowie. 

NOWOGRODEK 
NIEŠWI 

N. ŚWIĘCIANY — na 
GSZMIANA —- Księgu: nia społdz. Naucz. 
PIŃSK -— Księgarnia Ho 
POSTAWY — Księgarnia Potskiej Macierzy Szkonej. 
SŁONIM -- Księgarnia U. Lubowskiego, ul. Mickiewicza że 
STOŁPCE -— Księgarnia I-wa „Rach*, 
ST. ŚWIĘCIANY - 
WILEJKA POWIAT uw” a 
WARSZAWA — T-wo natęg, hat. „Ктсв”. 
WOŁKOWYSK -— Księguraia T-wa „Ruch”, 

1г 60   

  

Na cudzych szpaltach 
Sądzimy, že nikt się nie gniewa za kry- 

tykę, dlatego tylko pozwalamy sobie umieś- 

cić te kilka słów zastrzeżeń, które mamy co 
do ostatnich wystąpień „Czasu”. Omawiając 

mianowicie sprawę brzeską szanowny Or- 

gan konserwatystów krakowskich i proie- 

sorów Uniw. jJagieł. pisał: 

Ostatnia armia, z którejby można 
czerpać wzory dla naszego korpusu о- 
*icerskiego — jest armja rosyjska! Na- 
wet porównywanie z nią stanowi ubli- 
żenie dla naszej armji!  Niepodobna 
dość stanowczo zaprotestować przeci- 
wko takim aberacjom na tle partyjne- 
go roznamiętnienia. 

Co to za miocne słowa! Jako odruch senty- 

mentałny w stosunku do każdej armji za- 
borczej byłyby może właściwe w jakimś 

tygodniku, któryby się mógł nazywać np. 
„Bartosz Głowacki" lub „Kiliński* i zajmo- 

wał się propagandą hurra - patrjotyczną 

wśród ludu wiejskiego i niiejskiego. W or- 

ganie, patrzącym na świat przez pryzmat me 

tody naukowej i objektywizmu historycznego 

są chyba niena miejscu. Wątpimy np. czy 

„Czas”* użyłby tego samego patosu potę- 

pienia pod adreser, armji austrjackiej, któ- 

za stala nieskończenie niżej od rosyjskiej, 

pod każdym względem. Wątpimy także, czy 

„Czas“ się zgodzi ze zdaniem wszystkich 

ludzi kompetentnych, że oficerowie z armji 

rosyjskiej, którzy weszli do wojska  pol- 

skiego jako zespół, jako meteda pracy, ja- 

ko atmosiera przy tej pracy, — stoją O 

wiele wyżej od tego zespołu, który odzie- 
dziczyliśmy po armji austrjackiej. 

Raz jeszcze powtórzymy, że za krytykę 

nie powinien się nikt gniewać, nawet naj- 

bardziej niewyrobióny dziennikarz, 

zwłaszcza jeżeli ubrana jest ona w forraę 

tak poważną i głeboko przemyślaną jak te 

ustępy rzucone przez autora artykułu wstęp 

rego w „Czasie” z dnia 11 stycznia w cha- 

rakterze krytycznej przestrogi dla ogółu 

dziennikarzy polskich, pisujących o polityce 

"zagranicznej. Sądzę, że przyjmiemy te prze 

strogi z wdzięcznością bo są bardzo  ro- 

zumne. 

Należy też wyraźnie podnieść wo- 
bec niesłusznych i zgoła niezrozumia- 
łych napadów w prasie, że nowy poseł 
nasz w Berlinie, p. Alfred Wysocki, 
nietyłko w niczem jego akcji nie ze- 
psuje, ale będzie mu w niej wydatną 
pomocą. Pan Wysocki jest siłą w na- 
szei dyplomacji pierwszorzędną i 

   

       

  

* szczęśliwie się stało, że wyznaczono 
go do działania na terenie, na którym 
potrzeba tak wiele zimnej krwi, taktu, 
spokoju i rozwagi, — a takim jest te- ; 
ren Rzeszy niemieckiej. Uważamy za 
wiełki błąd, jeśli się bądź ministrowi 
Zaleskiemu, bądź 'to min. Wysockiemu 
rzuca kamienie pod nogi — zwłaszcza 
z obozu rządowego. 

Dypłomacja nasza ma w walce z 
Niemcami ciężkie przed sobą zadania. 
W poparciu jej powinny się zjedno- 
czyć wszystkie stronnictwa _ polskie. 
Podnosi to niewątpliwie autorytet na- 
szej akcji, jeśli za nią cały naród się 
oświadcza i jeśli przedstawicielom 
swoim na terenie Genewy czy Berlina 
nie stara się wbijać noża w plecy. Ta- 
ką jest tradycja i zasada wszystkich 
zdrowych narodów, a jeśli jej w Pol- 
sce dotąd niema -— co ataki na mini- 
stra Zaieskiego i Wysockiego poświad 
czają —- to chcemy to tylko przypisać 
niewyrobienia (podkr. nasze) politycz 
nemu naszych dziennikarzy, niedo- 
statecznie rozumiejących swoją vdpo- 
wiedzialność za to, co piszą. 

Do tych przestróg dodać możemy chyba 

to, iż wierzymy głęboko, że p. Alfred Wy- 

socki, jest wśród naszych dyplomatów 

siłą pierwszorzędną. —- Prawdopodobnie i 

oni sami, (to jest nasi dypłomaci) podziela- 

ją ten pogląd w zu:pełności. W podobny spo- 

sób jak teraz pisze „Czas* wyraziliśmy się 
w naszym artykule: „Genjusz wyjeżdża”, w 
którym podkrešlihšmy, že zadania, które 
czekają w Berlinie posła polskiego są tak 
ciężkie i tak ważne, że z samej nominacji 
dr. Wysockiego na to stanowisko wnosić 
należy, że jest on siłą pierwszorzędną. За- 
dzimy, že takie postawienie sprawy nie po- 
winno było wśród osób znających osobiś- 
cie p. Wysockiego wywołać żadnego nie- 
porozumienia. 

Dziwi nas tylko, że „Czas* określa pra- 
<e naszej dypłomacji wobec Niemców jako 
„walkę z. Niemcami." Nasza dyplomacja nie 

walczy z Niemcami, tylko szuka z niemi 

porozumienia w myśl wzniosłych zasad po- 
kojowych, których jesteśmy wyznawcami, — 

Tak trzeba pisać. Natomiast co do zasad 
„Czasu”, że cały naród powinien się zawsze 
oświadczać za ministrem, gdy ten wyjeżdża 
do Genewy to ta metoda, jakkolwiek im- 
ponuje swoją głębokością — jest jednak 
przestrzałą. o ile kiedykolwiek była do- 
trą, Stresemann zamawiał _ przeciwko 

sobie artykuły w prasie niemieckiej 
gdy wyjeżdżał. Właśnie nie banalne chwalby 
ułatwiają ministrowi pracę, lecz podnosze- 
nie djapazanu wymagań przez prasę jego 
kraju. Nawet Aleksander Il rozumiał to i w 
jego samodzierżawnem państwie „Nowoje 
Wriemia” nietylko krytykowało Giersa, lecz 
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Rokowania © pożyczkę 
«olejową 

Przyjazd delegata francuskiej 
grupy finansowej 

We wtorek 13 b. m. przyjeżdża do 
Warszawy delegat finansowej grupy 
irancuskiej prowadzącej wraz z przed- 
stawicielami firmy Schneider, Creuzot 
et Co., rokowania z rządem polskim 
o udzielenie pożyczki kolejowej. Dełe- 
gatem tym jest jeden z dyrektorów 
Banque de Pays du Nord. Po jego 
przybyciu rokowania pożyczkowe wej - 
dą w stadjum decydujące. 

Potwieidza się wiadomość, żę po- 
życzka wynosić ma ł miljard irankėw 
irancuskich. Dotychczas nie ustalono 
jednak kosztów tej pożyczki i to właś- 
nie będzie przedmiotem rokowań. 

Obie strony zgodziły się, że w ra- 
zie pomyślnego wyniku rokowań po- 
życzkowych, francuska grupa wypła- 
cać będzie Ministerstwu Komunikacji 
z tytułu tej pożyczki niezbędne środki 
na iaknajszybsze wybudowanie linji 
Sląsk — Gdynia. Budowa tej linji ma 
być prowadzona w takich rozmiarach, 
aby została ukończona na dwóch to- 
rach do końca przyszłego roku. Do- 
pływ zaś kredytów na ten cel będzie 
sie odbywał zgodnie ze wskazówkami 
kierownictwa budowy linji, przyczem 
uwzględnione będzie najszybsze ter- 
po budowy. 

Przewidywane jest, iż konsorcjum 
*rancuskie eksploatować będzie wy- 
odrębnioną magistralę kolejową Gdy- 
та — Górny Śląsk w okresie lat 55. 
Taryfa towarowa na tej linji będzie 
ustałona podobnie jak na innych szla- 
kach kolejowych w Polsce. Obecnie 
rozpatrywane są kwestje techniczne, 
opłacalności koiei, pewne  szęzegóły 
kalkulacyjne, oraz potrzeby ekono- 
iniczne kraju w związku z budową 
magisuali. Wbrew błędnym doniesie- 
niom, należy podkreślić, że obie stro- 
av zgodziły się, iż zakup taboru, a 
więc parowozów, 
wych i towarowych dła magistrali Ko- 
Jejowej zostanie dokonany wyłącznie 
w kraju, przyczem koszt tego taboru 
przekroczy zapewne kwotę 150 mi- 
ijonów zł. 

Zarówno budowa magistrali kole- 
jowej, jak i jej późniejsza eksploata- 
cja przy dziale konsorcjum francuskie- 
go odbywać się będzie wyłącznie 
przy pomocy sił fachowych polskie. 

“L S] 
„Robotnik“ pisuje także takie rzeczy: 

Nieraz też — jak już podkreśkiiśmy —- 
chłopi wolą już kulturalnych Anglików, niż 
wiasnych obszarnikow, tak, jak się zdarzyło 
u nas w Polsce w 1846 r. : 

Cóż na to powiedzą „właśni obszarni- 

cy“ „Robotnika“, jak ksiąžę Czetwertynski 
i inni posłowie z endecji w Sejmie, ciągie 
chadzający pod rekę z socjalistami i nara- 

dzajacy się z nimi. 

Z posiedzenia partji 
komunistycznej 

W SPRAWIE APROWIZACJI 

Na ostatniem posiedzeniu plenum 
Komitetu Wykcnawczego partji komu- 
nistycznej, komisarz rolnictwa A. I. 
Murałow, omawiając kwestję zaopa- 
irzenia ludności w artykuły mięsne, oś 
wiadczył, że na pierwszym planie go- 
spodarki państwowej znajduje się 
„Świnia” dlatego, że chów nierogaciz- 
ny wymaga stosunkowo mniej wydat- 
ków,aniżeli in. rodzaju bydło i dostar- 
сга znacznie więcej mięsa. W roku 
:931 ilość świń w Rosji Sowieckiej wy 
nosić będzie 3.500.000 sztuk. Dla. 
zwiększenia funduszu mięsnego, rząd 
nosi się z zamiarem założenia licznych 
gospodarstw kolektywnych na całym 
obszarze państwa, kżórych głównem 
zadaniem będzie hodowla bydła. 

wprost atakowało go na całej linji. 

Ponieważ piszemy tu o tem i owem, więc 
dła dodania temu artykulikowi trochę żyw- 
szege tempa opowiemy małą scenkę z ko- 
misji budżetowej, na której naprawdę pier- 
wszorzędne, Świetne przemówienie - min. 
Składkowskiego tak duże zrobiło wrażenie 
na obecnych. W jednym momencie minister 
powiedział: „P. profesor Rymar zarzncał mi, 

że rząd ingeruje w sprawie Gdyni. Otóż p. 
prof. wie tak samo dobrze, jak ja, że Gdy- 

nia to jest port. Wkłady państwa nar inwe- 
stycje wynoszą tam 98 proc. budżetu tei 
gminy, a wkłady gminy zaledwie 2 proc. 
Jakże więc nie ma ingerować?" — Na to 
p. Rymar podniósł się z miejsca i powiada: 
ia Panie ministrze nie miałbym nic przeciw- 
ko temu rozumowaniu, lecz trzeba zmienić 
ustawę..." -—- Wtedy min. Składkowski: 

     

  

„Panie Profesorze! I ja bym tak mówił gdy- „2 

bym był profesorem, To įest doskonale sta- 

nowisko. Profesorowie uczą małoletnich i 
pouczają dorosłych." : 

Oklaski. Cat. 
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Zadania i cele Centrali 
_Opiek Rodzicielskich 

W powojennym wysiłku nad two- 
rzeniem połskiego szkołnictwa w Wil- 
nie, dominująca rolę odegrały komi- 
tety rodzicielskie. Czynność ich nara- 
zie czysto praktyczna ożraniczała się 
do tworzenia wspólnie z rządem szku- 
žy połskiej. Rodzice za własne pienią- 
dze kupowali ławki, wsiawiali powy- 
bijane przez kule bolszewickie szyby, 
kupowali opał, poprostu remontowali 
wnętrza klas z własnych, a tak bar- 
dzo nędznych funduszów. Inne proble- 
my wówczas nie istniały, rodzice i 
profesorowie budowali wspólnie poi- 
ską szkołę. Z biegiem czasu, gdy szko 
ły zaczęły normalnie funkcjonować, 
dzieki doprowadzeniu gmachów do 
porządku, akcja komitetów  rodziciel- 
skich stawała się coraz vardziej sama- 
tytańską: dokarmiano powojenne sła- 
be dzieci, dając bezpłatne śniadania i 
obiady, płacono za nie wpisy, urzą- 
dzano kolonje letnie —- i ten stan rze- 
czy powinien był trwać nadal. 

Tymczasem życie wyłoniło nowy 
problem nieoczekiwany i nieprzewidy- 
wany w ogólnem zachwyceniu nad po- 
siadaniem własnej szkoły. Problem 
szukania dróg do porozumienia się z 
władzami szkolnemi. Kiedy i jak na- 
stąpił rozłam między Wami i naini, 
trudno określić i trudniej jeszcze okre- 
ślić dlaczego to nastąpiło Żeby ko- 
„muš z nas, za lat niewoii powiedzia- 
no, że podobny problem zjawi się na 
widowni polskiej szkoły, nie uwierzy- 
iiby napewno. A jednak tak jest... szu- 
Kamy wspólnego języka i znaleźć go 
ostatecznie musimy. 

Ubiegły rok szkolny w Opickach 
Radzicielskich przeszedł pod znakicia 
szukania dróg do porozumienia się z 

" władzami szkolnemi. Wyłoniła się 
imyśł utworzenia instytucji opiekunów 
kłasowych którzyby równolekle z funk 

_ «ją wychowawcy regulowali stosunki 
_ domu i szkoły. Projekt ten przedsta- 

" wiono zebraniu dyrektorów, którzy 
odnieśli się do niego z zupełnie zro- 
Zumialą rezerwą. Projekt ten trzeba 
uważać za akt rozpaczy, godzi on 

  

_ bowiem w autorytet szkoły, a nam 
chyba przedewszystkiem na  zacho- 
waniu takowego zależeć powiuno. 
Tworzenie instytucji opiekunów klaso- 
wych z ramienia komitetów rodziciel- 
skich, uważam za ostateczność, któ- 
sej za wszelką cenę należy uniknąć, 
może ona bowiem wywołać bardzo 
niepożądane zaognienia ze względu 
na trudności wynikające z doboru od- 

 powiednich kandydatów do spetnie- 
nia tak niewymownie trudnego obo- 
wiazku. 

Szkoła jest społecznością odrębną, 
nauczyciel i uczeń, to świat ich włas- 
ny. do którego ingerencja rodzicielska 
smoże mieć tylko pośredni, ale nigdy 

_ bezpośredni dostęp. Bez wyraźnej 
szkody dla szkoły nie możemy się 
wtrącać do wewnętrznego jej życia, 
iembardziej, że wszystkie niedomaga- 
nia są niestety konsekwencją braku wy 
raźnej linji w ministerstwie oświaty, 
gdzie ze zmianą ministrów  zmienia- 
ły się kierunki. Trudno jest więc 
wymagać od kuratora, dyrektora, a 
cóż mówić o profesorze: — ciągłości 
w tak odpowiedzialnej pracy, skoro u 
góry tak powcli następuje krystaliza- 
cja. Zwrócę tutaj uwagę na fakt wo- 

— ający wprost © pomstę do nieba —. 
_ faktyczne skasowanie w państwo - 

wych szkołach wychowawstwa. 
Dziś w szkole nie zna ucznia nikt, 

_ Dyrektor, niedawny kapłan dydak - 
iyki i pedagogiki, to administrator 
gmachu szkolnego, który musi myśleć 
o węgłu i zaprawie do podłóg, często 
sam wykłada; na bliższe poznanie 
ucznia i śledzenie za rozwojem peda- 

_ gogji na świecie, niema absolutnie 
_ 6zasu. Nauczyciel stawia uczniowi 

stopień i, 0 ile ten siedzi cicho na lek- 
cji. też nic o nim nie wie, bo przepra- 
owany nad siły, obojętnieje na 
wszystko. 1 błądzi ta zagadka — 
uczeń, ten sfinks młody w murach 
szkoły, by zdobywszy pewien zapas 
wiedzy wyjść z niej tak samo niezna- 

ny, jak wszedł, jeżeli w czasie poby- 
tu swego w szkole nie zrobi głośniej- 

_ sżego skandalu. 

__ Zaradzić temu może tylko praw- 
_ dziwy wychowawca prowadzący, jak 

to się już tu i ówdzie praktykuje, kar- 
ły iadywidualne. Karta indywidualna 

„jest to rodzaj dziennika prowadzone- 
_ go przez wychowawcę, w którym on 

skrzętnie notuje wszystkie charakte- 
 rystyczne postępki ucznia, w których 
itwydatniają się pewne cechy jego 

_ charakteru, stan jego zdrowia, na mo- 
cy orzeczenia szkolnego lekarza, wa- 
runki i stosunki jego w domu rodzi- 
cielskim, karta taka wędruje wraz z 

_ uczniem do innej szkoły i nie może 
już być mowy a nieznajomości ucznia 
przez wychowawcę i eo ipso przez 

_ szkołę. Każdy nowy wychowawca, lub 
profesor nie potrzebuje poznawać 
ucznia —- wystarczy mu zajrzeć do 
karty indywidualnej i znajomość łat- 
wo zostaje zawarta i kontakt nawią- 
zany. 

“| Tak, ale my niestety nie posiada- 
mw wychowawców i dopóki sprawa ta 

_ nie zostanie pomyślnie rozstrzygnięta, 
a jakimkolwiek postępie w szkolni- 

wie nie może być mowy. Obowiąz- 
kiem Centrali jest wszczęcie bardzo 

. poważnych kroków w celu przywróce- 
mia w szkołach wychowawców, bo 
naprawde nie można że względów o- 

' szczędnościowych robić ze szkoły ho- 
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dowli tajemniczych dzikusów. Na u- 
zdrowienie stosunków rodziców z 
władzami szkolnemi, a więc przede- 
wszystkiem z profesorami, proponuję 
sposób najprostszy, bo bezpośrednie- 
go porozumiewania się, bez interwen- 
cji kuratorjum i dyrektorów —: w jed- 
nym i drugim wypadku, bowiem na- 
sze memorjały i posiedzenia noszą ce- 
chę skarg, i to tylko szkodzić może 
sprawie wspólnego porozumienia. Nie 
wątpię ani na chwiłę, że profesorowie 
wykażą maksimum dobrej woli i ze- 
chcą cztery razy w roku w kilka dni 
po wywiadówce zebrać się wraz z 
komitetem rodzicielskim dła omówie- 
nia spraw, które się po każdym okre 
sie wyłaniają. To bliższe poznanie bę 
dzie bardzo korzystne dla obu stron, 
może i rodzice uderzą się ze skruchą 
*w piersi, bo i pa nich część winy za 
zły stan młodzieży spada. Niestety, 
mało dbamy o dusze naszych dzieci, 
nie dajemy im dobrego przykładu, po- 
magamy im oszukiwać profesorów, 
podpisując kłamliwe  usprawiedliwie- 
nia, tolerujemy ich lenistwo i krytyku- 
jemy wciąż głośno szkołę i jej zarzą- 
dzenia. 

Głównym powodem rozgoryczenia 
i nieporozumienia między rodzicami i 
szkołą jest bezwarunkowo dziedzina 
dwójek. Oto, co o tem mówią poważ- 
ne głosy nauczyciełstwa: 

„Faktem jest , że przy najlepszych chę 
ciach i zrozumieniu ze strony rodziców, 
wpływ ich na naukę dziecka jest niezmier- 
mie utrudniony i, że często spotykają ich 
niezasłużone niespodzianki. Możnaby | wyli- 
czyć szereg faktow, kiedy rodzice nietylko 
przybywają na wywiadówki, ale i pozatem 
odwiedzają gimnazjum, informując się o 
swojem dziecku, i nie otrzymują żadnych a- 
larmujących sygnałów, a jednak w końcu 
roku dziecko nie otrzymuje promocji. Albo 
naodwrót — rodzice, ostrzeżeni o niepowo 
dzeniu dziecka, biorą mu korepetytora, śle- 
dzą sami za jege nauką, jednak na nic to 
«e mie przydaje, bo odnośny nauczyciel już 
o półroczu zdecydował danego ucznia po- 
zostawić na drugi rok i nie ma żadnej o- 
choty skovtrolować później swego własnego 
sądu. Rodzice czują się skrzywdzeni, do- 
tknięci, dla wielu rok dłużej nauki dziecka 
jest bardzo bolesnym . ciosem materjalnym. 
Padają ciężkie i uwłaczające oskarżenia pod 
adresem wykładowców. Czy naprawdę tak 
być musi i nic się na to zrobić nie da? 
zy ma utrwalic się między rodzicami i 

dziećmi z jednej strony, a nauczycielstwem 
zdrugiej strony stosunek wałczacych prze- 
ciwników, czy to nie byłoby klęską i hań- 
bą naszego młodego szkolnictwa.? Mojem 
zdaniem, opartem na doświadczeniu, wszy- 
stkich bodaj znanych mi nauczycieli, winę 
ponosi ten w rzadkich wypadkach człowiek 
nauczyciel, prawie zawsze system. System, 
wykluczający doraźne oceny pracy i wie- 
dzy ucznia, a nakazujący nauczycielom wy 
dawać załedwie raz w półroczu ogólnikowy 
sąd o uczniu, sąd, oparty na ogólnych wra 
zeniach, broń Boże, nie na ścisłych i stwier 
dzonych na piśmie danych. Nakaz ten u- 
fundowany na ostatniem słowie pedagogi- 
ki nowożytnej, mający na celu usunięcie t. 
zw. uczenie się dla stopni, rywalizacji 
kołeżeńskiej , pokusy zatajenia lub podiai 
szowania otrzymańej oceny.. 

   

  

  

  

  

Zasada taka tkwi korzeniami swemi w 
tak efektownym, a tak praktycznie szkodli- 
wym programie, wystawionym przed 30 
łaty przez Fillen Key, a blizko spokrewnio 
nym z Nitsche'ańskim sposobem pojmowa- 
nia życia i człowieka. Precz z przymusem, 
nie ograniczać w niczem swobodnego roz- 
woju indywidualności dziecka. I oto jako je 
den z czynników owego przeklętego przy- 
musv szkolnego, usunięto z lekcji ocenę od 
powiedzi i pracy uczniów. Proszę Państwa, 
weżmy psychologję Człowieka dorosłego 
— kto 2 nas potrafi pracować wydajnie, w 
dziedzinie takiej, którą dopiero zaczyna o- 
panowywać jeżeli niema przy sobie zwierzch 
"nika, który mu w odpowiednim momen- 

cie powie: to nie jest praca należycie wyko 
nana — pobełniłeś takie i takie błędy, te- 
raz to z3%. jest bardzo dobrze. Jaki pro- 
cent łudzi dorosłych potrafi pracować dob 
sze bez tego bodźca, bez tej zachęty i kont 
roli? A przecież człowiek dorosły bez żadne 
go porównania bardziej od dziecka rządzi 
się rozumem, jest w stanie ogarnąć dalsze 
horyzonty i obliczyć korzyści, jakie mu w 
przyszłości wykonanie danejj pracy przy- 
niesie. Takie kierowanie się rozsąrikiem prze 
tasta całkowicie siły intelektualne dziecka, a 
nawet młodzieńca. Dziecko w swej pracy 
kieruje się wyłącznie motywami natury tuczu 
ciowej, irracjonalnej, Dziecko uczy się chęt 
nie tylko dlatego i tylko wtedy, kiedy: 
1-0. nakaz ten pochodzi od istot o wyso- 
kim dla niego autorytecie, kiedy wierzy, 1ż 
ci, co mu tę prace narzucili, maja rozum 
: dobrą względem niego wołę., i 2-0: 
kiedy wykonana jmraca daje doraźne zado 
wolenie moralne. Tego zadowolenia moral- 
nego nie osiagnieto bez doraźnej oceny ze 
strony nauczyciełstwa,.. Ta ocena należy mu 
się podwójnie — i jako pewnego rodzaju 
wymiar sprawiedliwości za jego złą lub dob 
rą pracę i jako wskazówka na przyszłość, 
jakie wykonanie pracy odpowiada lub nie 
odpowiada wytnaganiom nauczyciela. |asna 
rzecz, że taka ocena powinna byč utrwalo- 
na na piśmie, gdyż niewzięcie jej pod uwagę 
przy ocenie półrocznej lub rocznej wywo- 
łuje słuszne poczucie niesprawiedliwości u 
danego ucznia. Co za tem idzie — ocena 
taka, zwłaszcza gdy jest niekorzystna. po 
winna być jaknajprędzej, możliwie natych- 
miast, zakomunikowana rodzicom, ażeby w 
czas mogli przedsięwziąć akcję ratowniczą. 
Tymczasem obecnie „ma się zupełnie ina- 
czej — uczeń odpowiada czasem często, 
czasem bardzo rzadko, nie otrzymuje zwvk 
ie konkretnej informacji, czy odpowiedź je- 
go zadowoliła nauczycieła, czy nie — nau- 
czyciel czasami notuje sobie ocenę, czasem 
me. Jeżeli notując, omyli się, i wstawi sto 
pień do nieodpowiedniej klatki w notesie, 
to ani zainteresowany uczeń, ani jego ro- 
dzice nic o tem nie wiedzą i sam nauczyciel 
nie ma sposobu skontrolować swojej omył- 
ki. Po pewnym czasie wyciaga z niej kon- 
sekwencje dla ucznia szkodliwe swa 
sprawiedliwością, zarówno wtedv, jak об- 
niżaią, jak też, kiedy podwyższają ostatecz 
ną ocenę jego postenów. Wiem, iż narażę 
się tu na zarzut obskurantyzmu, powtarzam 
jednak, raz jeszcze zdecydowanie.: funda- 
mentem nieporozumień i żałów rodziców na 
nieistnienie kontaktu ze szkołą, jest brak ca 
iotygodniowych chociażby komunikatów ze 
szkoły o nauce i zachowaniu wychowanka 
—komunikatėw, opartych na dorażnych, 
każdej lekcji ocenach pracy dzieci przez wy 
kładowców. Komunikaty takie są kontrolą, 
nietylko @а ucznia, ałe i dła nauczyciela. 
Nie mam zamiaru uchvbiać godności sta- 
nu nauczycielskiego, który głęboko szanuję 
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KOMUNALNA KASA OSZCZĘDNOŚCI m. WILNA 
(UL. ADAMA MICKIEWICZA 11) 

PODAJE DO WIADOMOŚCI, ŻE NA PODSTAWIE UCHWAŁY RADY KASY, POWZIĘTEJ NA MOCY $ 39 STATUTU KASY, 
ZOSTAJE WPROWADZONE 

PREMJOWANIE ZŁOTOWYCH WKŁADÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH 
PREMJE BĘDĄ PRZYZNAWANE W DRODZE LOSOWANIA. — DO UDZIAŁU W LOSOWANIU DOPUSZCZONE BĘDĄ WSZYSTKIE 

KSIĄŻECZKI OSZCZĘDNOŚCIOWE ZŁOTOWE, 
NA KTÓRYCH SUMA WKŁADU, SIĘGAJĄCA 

1 KWIETNIA i 1 
KAZDEGO ROKU, 

NIE MNIEJ NIŻ 100 ZŁ. BĘDZIE POZOSTAWAŁA NA KSIĄZECZCE NIEPRZERWANIE NIE MNIEJ NIŻ 6 MIESIĘCY 

POPRZEDZAJĄCYCH DATĘ LOSOWANIA LOSOWANIE ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE 

PAŹDZ ERNIKA 
POCZYNAJĄC OD 1 PAŹDZIERNIKA 1931 ROKU. 

W DNIU 1 PAŻDZIERNIKA 1931 R. KASA WYLOSUJE 

20 PREAIJ PO 500 ZL. NA LĄCZKĄ SUAE 10,000 ZŁ. 

= 

J) 4553 
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Walta rządu kowieńskiego 7 duchowieństw 
Zatarg o śluby cywilne 

KOWNO. PAT.. Radjostacja kowieńska ogłosila następujący komuni- 
kat: Niedawno został ogłoszony drugi list episkopatu litewskiego, zawia- 
damiający ludność, iż rząd zamierza wprowadzić śluby cywilne i ułatwić 
przeprowadzanie rozwodów, słowem, stworzyć na Litwie związki małżeń- 
skie, wzorowane na sowieckich. 

iaformacje te są fałszywe. W istocie rząd zaniicrza wprowadzić me- 
trykację cywilną ślubów, zgodnie z przepisami konsiytucji, która gwarantu- 
je wołność wyznania i przekonań. Jednakże śluby, zawarte w kościele, będą 
townież ważne; ksiądz będzie musiał jedynie przesyłać do odpowiedniego 
biura akty ślubów, chrztu i zgonów. Uzyskanie rozwodu nie będzie bynaj- 
umiej łatwe. Rozwody będą udzielane tviko w pewnych  okułicznościach, 
według specjalnie opracowanych przepisów, rząd będzie miał na oku dobro 
rodziny. Być może przepisy, dotyczące rozwodów, bedą łagodniejsze, niż te, 
które obowiązują w kościele, ale złagodzenie to bedzie wynikało z dążności 
do ujednostajnienia przepisów, przewidzianych w tej dziedzinie przez różne 
wyznańia, a łagodniejszych, niż w kościele katolickim. Metrykacja cywiina 
zgodna jest zresztą z postanowieniami konkordatu, który zastrzega jedynie, 
aby śluby, zawarte w kościełe, były ważne wobec wiadz cywiłnych, a wia- 
dze itewskie będą zawsze uznawały Śluby, zawarte w kościele. 

KSIĘŻA ODDANI POD SĄD WOJSKOWY. 

KOWNO. PAT, — W sprawie czterech księży i dziewięciu studentów 
zakończone zostało śledztwo. Sa oni oskarżeni o podburzanie ludności prze- 
ciwko władzom. Sprawę przekazano sądowi wojskowemu. 

ARESZTOWANIE B. MIN. FINANSÓW  KARWELISA. 

KUWNO. PAT. — Były minister iitansów Karwelis, oraz trzej studenci, nałeża- 
cy do partji cirześcijańsko-demokratycznej, zostali nocy wczorajszej aresztowani i wy- 
słani do Gbozu ka o w. Worniach na czas od 3 do 
wysłania, pisma podażą 

miesięcy. jako powód 
ymywanie zbyt bliskich stosunków i odbywanie  nielegal- 

aych konierercyj z księdzem Krupawicziusem. W stosunku do ks. Krupawiczłusa został 
zastosowany areszt domowy. 

  

Śmierć głodowa bratanka Heinego 
PRAGA PAT. W pobliżu wsi $wetin, okręgu Treban (Czechy) znale- 

ono trupa starca. Dochodzenie pólicyjne stwierdziło, że zmarły jest 78-let- 

m: K. Heine, bratanek słynnego poety niesnieckiego. Heine zmarł z głodu: 

Trzęsienie ziemi w Azji Mniejszej 
KONSTANTYNOPOL. PAT. — W okolicach Konia w Azji Mniejsze; miało miej- 

sce gwałtowne trzęsienie ziemi. Zawaliło się około 60 domów. Wstrząsy trwają w dal- 

szym ciągu. Według dotychczasowych wanych ofiar w ludziach niema. 

Dżuma w Algierze 
CONSTANTINA (Algier). PAT.— W dwóch dzielnicach miasta 

stwierdzono nowe wypadki dżumy. Kilia wypadków uznano za podejrzane. 
W innych punktach departamentu stan zdrowotny jest normalny. 

— ale, proszę Państwa, biorąc pod uwagę 
charakter ogólny naszego społeczeństwa, 
wątpię, czy ktoś mi zaprzeczy, jeżeli posta 
wię tezę, że bezwzględnie conajmniej 80 lu 
dzi na 100 w Polsce, pozostawionych sa- 
mym sobie, obowiązków swych sumiennie 
nie wypełnia. Jeżeli teraz przyjmiemy wiel 
ce pochlebną hipotezę, iż wśród nauczyciel 
stwa, odwrotnie —- znajduje się 80 proc. lu 
dzi sumiennych, to jeszcze pozostałe 20 
proc. w zupełności wystarczy, aby zwich- 
nąć oddane sobie pod opiekę młode egzy- 
stencje. Na 1G-ciu przeciętnie wykładow- 
ców,od jakich zależy los ucznia, wystarcza 
drobna lekkomyślność i bezduszność dwóch 
z nich, abv zupełnie skrzywić łos wycho- 
wanka. I dłatego musi istnieć taki system, 
który i „nauczyciela pewnej kontroli i od- 
powiedzialności za jego wyroki poddaje". 

Kiedy zostaną rozstrzygnięte wszy 
stkie powyższe problemy, stanie 
przed Centralą bardzo poważna kwe- 
stja świetlic, dotychczas prowadzo- 
nych prowizorycznie w szkołach, w 
których sprawnie działają komitety ro 
dziciełskie. Trzebą zdecydować roz- 
mięszczenie i typ takowych, jako in- 
stytucyj pierwszorzędnego znaczenia. 

Żadne prowizorjum miejsca tu 
mieć nie może i zgóry musimy powie 
dzieć sobie, że zasadniczą stroną świet 
lic jest nie ich urządzenie wewnętrzne, 
ale najtroskliwiej dobrana opieka lu- 
dzi dobrze płatnych i ideowo traktu- 
jących sprawy wychowania młodzieży 
Bursa, otwarta przez Centralę dla ucz 
niów szkół średnich w zeszłym roku, 
jest początkiem wielkiego /przedsię- 
wzięcia, jakiem będzie stworzenię z 
czasem Domu Ucznia na wzór Domu 
Akademika. Brak środków staje Cent - 
rali na przeszkodzie do urzeczywistńie 
nia tego wielkiego projektu. Ma to być 
irternat i sałe, przeznaczone na świet- 
lice dla przychodzących, pomoc w nau 
kach, bibljoteka oraz rozmaite urządze 
nia sportowe i rozrywkowe. Przy de 

  

mokratyzacji szkoły i całego społeczeń 
stwa punkt ciężkości wychowania mło 
dzieży przenosi się automatycznie po- 
za Ściany rodzinnego domu, i troskę 
o to wychowanie powinny wziąć na 
siebie Opieki Rodzicielskie. 

W roku zeszłym powstał projekt 
wydawania specjalnego pisma dla mło 
dzieży. Tu wszakże wyłania się spra- 
wa bardzo poważna, a mianowicie u- 
trzymanie tego pisma na właściwym 
poziomie. Niestety, zatracamy coraz 
bardziej poczucie i wyczucie tego, co, 
o czem, jak można mówić i pisać. Ton 
prasy naszej staje się coraz bardziej 
rozhukany, i byłoby niebezpiecznie, a- 
by młodzi literaci nasi, może i bar- 
dzo uzdolnieni, ale nieposiadający po- 
trzebnego wyczucia w traktowaniu zja 
wisk życia społecznego, zaczęli sobie 
łolgować w piśmie dla młodzieży, 
gdzie każde słowo musi być zważone, 
bo każde słowo takie będzie przez 
młodzież analizowane i swoiście in- 
terpretowane. W tym wypadku lepsze 
są pisma warszawskie, redagowane i 
zasiłane przez ludzi poważnych i wy- 
trawnych, Wilno bowiem nie wydawa 
ło pism dla młodzieży i nie posiada ani 
odpowiedniej ku temu rutyny, ani tra- 
dycji. 

Na zakończenie chcę dodać, że 
krąg działalności Opieki Rodzicielskiej 
rozszerza się coraz bardziej, ale smut 
ne jest, że pracują w niej prawie ciąg- 
le ci sami ludzie, najczęściej niedoce- 
niani i zawsze przepracowani. Ko- 
nieczne jest, by ogół rodziców okazał 
wieksze zainteresowanie praktyczne, 
a nie platoniczne, pracą Centrali Opiek 
Rodzicielskich. 

Marja Obiezierska. 

MABOŻEŃSTWA NIE BĘDĄ TRANS- 
MITOWANE PRZEZ RADJO. 

KOWNO. PAT. —- Rokowania dy- 

iekcji radja litewskiego z kurją bisku- 

pią w sprawie transmitowania nabo- 

żeństw, nie odniosły żadnego skutku. 

Wobec tego nabożeństwa przez radjo 

transmitowane nie będą. Jak wiado- 

mo, władze kościelne  protestowały 

przeciwko przerywaniu transmisyj ka- 

zań, co zdarzało się, ilekroć — zda- 

niem władz rządowych . skierowane 

one były przeciw rządowi i mogły wy- 
wołać niepożądany ferment w społe- 

czeństwie. 

  

Rozważania sceptyka 
o Jamy Johnson 

Czego taki hałas? Tysiące mężczyzn 1a- 
ta na Zeppelinach, bałonach,  trójmotorach, 

awjonetkach, bezmotorowcach i nikt się tem 

nie przejmuje, nikt nie zachwyca. Ostatecz- 
nie kobiety też nie są zupełnemi idjotkami 

-- skoro byle prostak może się nauczyć 

pilotować, skoro lotnik nie zadziwia niko- 

go, czemuż jednak lotniczka wzbudza taki 

tntvzjazm? Niedługo zaczniemy podziwiać 

kobiety bo -- umieją chodzić. 

i żebyż to jeszcze jaka nadzwyczajna 
łotniczka! No niech tam. Pakłapcie i poklan- 

cie -— niech się baby cieszą. Ale nic podob- 
nego, żadna wirtuozka, nic fenomenalnego 
w tem, co dotychczas w tej podróży uczy- 
niła, bo proszę: leci do Wisły, a że przed- 
tem minęła parę jezior, więc i Wisłę wzię- 
la za jezioro. Urjentacja dość prymitywna 
— dla łotnika strumyk jest sygnałem, miss 
Johnson potrzebuje widocznie oceanu —- 
wtedy dopiero skręciłaby. Nic dziwnego, że 
wobec takich wymagań, miast do Warsza- 

wy zbłądziła do Amelina — 200 kim. w 
bok. Głupstwo — wybiera się przecie do 
Chin przez Syberję, tam takie przestrzenie, 

že 200 klm. w prawo czy w lewo nie gra 
roli: inną rzecz, że przy takim systemie łat- 

wo trafić do Kamczatki miast do Charbina. 
Lądowanie na kartoflisku nie jest nie- 

"nożliwością. Trzeba tylko zbadać bieg 
bruzd i łądować równolegle z niemi. Miss 
Amy nie pomyślała o tem i zwaliła się jak 
worek mąki — rezultat wiadomy. 

Naprawiono awjonetkę, trzeba było prze- 

transłokować ją do Warszawy. Start z za- 

orancgo pola nie jest najłatwiejszy — podjął 

się tego por. Karpiński, znany nasz lotnik 

z ostatniego raidu przez Europę. Miss John- 
son przezornie została w stolicy — rozpra- 
wiała z Orlińskim i innymi roztropnymi 
ludźmi, którzy zdumieli się jej ignorancją. 

Nie umie lądować na płozach, a przecie 

w całej Rosji tylko na nich obecnie można. 
Nie wie, że mrozy w Syberii są teraz mi- 
nimalne po 20 stopni —- a wysokość, a wi- 
cher, a awjonetka jest otwarta — co to 

będme? Lotniska na Syberji są niesłychanie 
od siebie oddałone — zapasy benzyny mu- 
szą być odpowiednio wielkie, awjonetka 

miss Johnson nie jest zgoła do nich przy- 
stosowana. Orjentacja w tundrach syberyj- 
sidch nawet latem jest bardzo, bardzo trud- 
na wobec jednostajności krajobrazu. Cóż 
dopiero zimą, kiedy wszystko jest białe, bia- 
ie, białe -— setkami kilometrów. Dla osoby, 

która nie zauważyła Wisły, wzgląd ten nie 
jest drobiazgiem. 

Miss johnson była skonsternowana. Nie 
wiedziała, nie pomyślała, nie przewidziała. 

Te rozmówki ostudziły jej zapał, Ostatecz- 
nie wgramoliła się do pociągu i pomknęła 
do Moskwy. Doskonale. Pociągiem może je- 
chać i do Chin — jeśli maszyniści, zwrot- 
niczy i naczelnicy ruchu będą trzeżwi, do- 
jedzie z pewnością cało, zdrowo i punktual- 
nie, a jeśli będą po sowiecku pijani to i tak 
— bezpieczniej, pewniej i prędzej niż swoim 
wehikułem. Bo awjonetką wogóle nigdy nie 
doleci. Karol. 
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Jugosłowiańska króle- 
wa jako żona i matka 

Dnia 9 stycznia br. obchodziła ju- 
gosłowiańska krółowa Marja trzydzite- 
Stą pierwszą rocznicę swych urodzin. | 
Z tei okazji białogrodzki dziennik „Ju- 
goslovenski glasnik* zamieścił obesze- 
ny artykuł, w którym zajmuje się ży- 
ciem prywatnem królowej Marji, jako 
żony i matki. > 

Krėlowa Marja įest wielbiona przez 
cały naród jugosłowiański. Do nowej 
swej ojczyzny przybyła jako dobra 
wróżka, aby przynieść szczęście kró- 
łowi i państwu. Uwažając za swój o- 
bowiązek zbliżyć się duchowo do na- 
rodu, uczyła się pilnie języka jugosło- 
wiańskiego i w krótkim stosunkowo 
czasie dzięki wrodzonej dobroci, de- 
łikatnemu i miłemu obejściu zyskała 
ogólną, szczerą sympatję całego spo- 
łeczeństwa. W wypełnianiu swych o- 
bowiązków żony i matki, jak również i 
w pracy humanitarnej może być kró- 
'owa Marja wzorem  dła wszystkich 
kobiet jugosłowiańskich. 

Gdy salwy armatnie oznajmiły na- 
rodzenie sie następcy tronu, cały na- 
1ód zrozumiał, że nad krółewskim do- 
mem: zabłysła gwiazda szczęścia. Kie- 
dy królowa obdarowała swego męża 
jeszcze dwoma synami, cały naród o- 
garnęła radość. wszyscy bawiem wi- 
dzieli w dzieciach krółewskich symbol 
jugosłowiańskiego państwa. 

Swoje rodzinne gniazdo urządziła 
dobra wróżka gustownie i ze smakiem. 
Zamki w Dedinje, Oplenac i Bled toną 
w otaczającej je przyrodzie, w której 
wyrastają dzieci królewskie. Tutaj 
przepędza znaczną część roku krėl i 
krółowa na pięknem i przykładnem po 
życiu małżeńskiem. Dzieci królewskie 
oddają się z zamiłowaniem sportowi, 
następca tronu Piotr najlepiej lubi 
sporty zimowe. Największą radość spra 
wia młodziutkiemu księciu  Tomista- 
wowi, kiedy nioże prowadzić swego 
młodszego brata Andrzeja za rękę. 
Niemałą również uciechę sprawia na- 
stępcy tronu automobil! „Citročn“, kto 
ry otrzymał od rządu francuskiego 
wraz z orderem „łegion d'honneur“ 
Bardzo często zażywa krółowa Mar- 
ja przejażdżki samochodem, którym 
osobiścić kieruje. Dzieci odpoczywają 
na łonie przyrody, bawiąc się z pa- 
stuszkami owiec, którzy nawet nie 
przypuszczają, że piękna pani jest kró 
lową. 

Jugosłowiańska para królewska 
pragnie, aby dzieci jej od wczesnej 
młodości poznały naród, w którym sie 
wychowują, i aby zaznajomiły się z 
życiem i pracą wsi. Z tego też powodu 
często przebywają w wielkiem gospo 
darstwie w Topczideru. Następca tro- 
nu książę Piotr trzy razy dziennie od- 
bywa z ojcem pogadanki, na których 
opowiada mu co widział i co zrobił. 
Największą radość sprawia mu świado 
mość, że niezadługo zostanie uczniem 
jednej ze szkół. Umie już pisać i czę- - 
sto, kiedy matka znajduje się w po- 
dróży, koresponduje z nią. 

Krółowa Marja ma prócz swych 
obowiązków rodzinnych wiele pracy 
w dziedzinie społecznej. Niema prawie 
ani jednej instytucji, której nie poświę 
całaby swojej uwagi. Macierz szkolna, 
szkoły gospodarcze, kliniki dziecięce, 
szpitale, towarzystwa ochrony zwie- 
rząt i inne organizacje społeczne i hu- 
inanitarne — znajdują pomoc u kró- 
lowej Marji. O dobroci jej matczynego 
serca świadczy organizowane corocz- 
nie przez nią „Święto matek*, w któ- 
sym to dniu królowa Marja osobiście 
rozdziela dzieciom ubrania i inne po- 
darki. Jej piękne oblicze wzbudza sym 
patię całego narodu. Z zamiłowaniem 
uprawia sport, studjuje malarstwo i 
współczesną literaturę. Podczas dłu- 
gich wieczorów zimowych dobra wróż 
ka królowa Maria szyje ubrania dla 
biednych dzieci. 

    
Flrmia „M. KACZYŃSKA” 

: Wilno, Arsenalska 4, 
wdašcicielom M, i W. Woroniczom, oraz 
p. J. Masztalerowi, kierownikowi firmy 
składam uznanie i podziękowanie 7a 
solidne i punktualne załatwienie po- 
grzebu ś.p. Matki mojej Antoniny Gra- 

Stefan Grabowski | bowskiej   

  

  
 



   

  

uko 

  1 

  

kurier Gwopodarczy ciem Wychodnić 
Postulety rolnictwa wileńskiego w zakresie 

Przed pół rokiem w specjalnym arty- 
kule zastanawialiśmy się nad przyczy- 
ną depresji ruchu meljoracyjnego ua 
naszym terenie. Ujmowaliśmy wów- 
czas sprawę z punktu widzenia ogó|- 
nych konjunktur gospodarczych, nie 
wchodząc w rozważania roli innych 
czynników na tle formalno-prawne 
kredytowym i t. p. W referacie, opra- 
cowanym wspólnie przez wileńskie i 
nowogródzkie towarzystwa organiza- 
cyj i kółek rolniczych, a wygłoszonym 
w streszczeniu na październikowej 
konierencji w Zamku — sprawa mel 
joracyj rolnych ujęta jest pod tym 
ostatnim kątem, tak w odniesieniu do 
meljoracyj podstawowych, jak i szcze 
gółowych. 

1. Meljoraeje podstawowe. Według 
obliczeń, przytoczonych "w memor- 
jale rolniczym — koszty wykonania 
robót w zakresie meljoracyj podsta- 
wowych w województwie wileńskiem, 
przyjmując, że jest 800 km. rzek do 
uregulowania i 400 tysięcy ha bagien 
do osuszenia, wynoszą około 70 mil- 
jonów złotych. Zgodnie z ustawą o 
popieraniu przedsiębiorstw meljoracyj 
nych, rząd może przyznawać zasiłki 
pieniężne przedsiębiorstwom,  podej- 
'mowanym przez województwa, powia+ 
ty, gminy i spółki wodne w celu wy- 
konania meljoracyj  nodstawowych. 
Wysokość zasiłków pieniężnych okreś 
lona jest w sumie 30 do 40 proc. su- 
my ' kosztorysowej, zatwierdzonej 
przez ministerstwo robót publicznych, 
pod warunkiem, że samorząd pokrywa 
30 do 40 proc. wydatków, resztę zaś 
zainteresowani. 

jest rzeczą jasną, że przy tym sto. 
Siinku udziału skarbu, samorządu, i 
ludności w wydatkach nie może być 
mowy o zrealizowaniu zamierzeń co 

„do osuszenia bagien w możliwie 
krótkim czasie, 
rząd, ani ludność nie mogłyby  spro- 
stać przypadającym _ świadczeniom. 
Sejmiki powiatowe na terenie wojewó- 
dztwa wileńskiego zamykają swój bud 
żet łączną sumą około 5 miljonów, z 
każdym rokiem coraz bardziej zadłu- 
żając się. Ich możliwości finansowe 
Są minimalne. Również i ludność nie 
jest zdolna do świadczeń w 
wysokości ustawowo przewidzianej. 
Zastosowanie szarwarku meljoracyj- 
nego całkowicie tej sprawy rozwiązać 
mie może. Dlatego też w memorjale 
rolniczym wysunięty został postulat, 
by dotacje państwowe na meljoracje 
Podstawowe zostaty zwiększone — со- 
najmniej do 70 proc. sumy kosztoty- 
sowej. 
. Postulat ten nie zawiera z sobie 
jednostronnego przelania na skarb pań 
stwa obowiązków świadczenia. Pań- 

powinno być zainteresowane w 
tem, by w najkrótszym czasie pozys- 
każ kilkaset tysięcy hektarów jako ob 
jekt podatkowy. Ponadto w związ- 

ponieważ ani samo- I 

melioracji 
ku z osuszeniem dużej przestrzeni, do 
tychczasowych nieużytków, zwiększa- 
ją się znacznie możliwości kołonizacyj 
ne, a jednocześnie w obrót ziemią przy 
wykonaniu reformy rolnej wciągają się 
nowe tereny. Dalej osuszenie bagien i 
regulacja rzek stwarza warunki, u- 
możliwiające wykonanie  meljoracyj 
szczegółowych. Ma to doniosłe znacze 
nie między innemi i w odniesieniu do“ 
akcji komasacyjnej —- grunty włościań 
skie często są scalane w tym stanie, 
w jakim się znajdują pod względem 
zabagnienia , tylko dlatego, że osu- 
szenie jest niemożliwe z braku odpły 
wów, powodowanego niewykonaniem 
meljoracji podstawowej. 

Wysunięty przez rolnictwo postu- 
lat musimy zatem uznać jako uzasad- 
niony, nietylko miejscowemi pobud- 
kami, ałe i interesem państwowym. 

Z drugiej strony memorjał stwier- 
dza, , że przy obecnym tempie prac — 
okres wykonania zadań  meljoracyj 
podstawowych  rozciągnąłby się w 
przybliżeniu na 180 lat! To tempo u- 
warunkowane jest zbyt niskiemi rocz 
nemi zasiłkami państwa na studja i ro 
boty meljeracyjne (około 200 tysięcy 
zł.) Odnośne dotacje według memorja 
łu powinny być zwiększone w okresie 
najbliższych 10 lat, conajmniej do 1 
miljona rocznie. H-ski. 

  

Pracownik umysłowy 
czy fizyczny 

Zaliczenie pracownika do kategorji pra- 
cowników bądź umysłowych, bądź fizycz- 
nych, pociaga za sobą doniosłe skutki praw 
ne, wypływające z rozporządzeń, z mocą 
ustawy, regulujących stosunki umowne . o 
pracę. W praktyce często powstają wątpli: 
wości, co do zaliczenia pracownika do jed- 
nej z dwóch podstiwowych kategoryj pra 
cowników. Otóż Sąd Najwyższy (w sprawie 

. ©. 1460 — 30) wskazał, jak należy po- 
dobne wątpliwości rozstrzygać. 

W konkretnym wypadku sądy meryto- 
ryczne zasądziły powództwo pracownika, 9- 
parte na przepisach rozporządzenia o u- 
mowie o pracę „pracowników umysłowych, 
a więc z zaliczeniem skarżącego do kate- 
gorji pracowników umysłowych, przyczem 
sądy wyszły z założenia, że gdy zapisy, 
czynione przez powoda, stanowiły podsta- 
wę do obliczeń w przedsiębiorstwie, to go 
uważać należy za pracownika umysłowego, 
gdyż prawo stanowi, że za pracowników 
umysłowych są również uznane osoby, speł 
niające czynności rachunkowe. 

Zainteresowana firma wystąpiła ze skar- 
gą kasacyjną, w której wywodziła, że pra- 
wie każda praca fizyczna wymaga pewnych 
czynności © charakterze pracy umysłowej, 
up. czynienia zapisów lub wykonywania 
pewnych prostych działań arytmetycznych, 
dokonywanie więc takich czynności nie mo 
że samo przez się być podstawą do uzna- 
nia pracownika za umysłowego. Sąd Naj- 
wyższy uznał słuszność tego zarzutu, wy- 
jaśniając, „że w wypadku, gdy rodzaj pracy 
czy zajęcia nosi cechy zarówno formy  ii- 
zycznej, jak i umysłowej, sąd wyrokujący 
powinien dła możności zaliczenia pracow- 
nika w poczet pracowników fizycznych, 
czy też umysłowych, rozważyć, jaka praca 
przeważała. („Tygodnik wy*) 

POCZTE CZE ZADRA ZERA WETO ZOE EZZWW ETC 

Aresztowanie agentów ubezpieczeniowych 
W niedzielę aresztowano w Wilnie b. 

miewierzeń i fałszerstw na sumę przeszło 

im z tytułu składki ubezpieczeniowej jak 

& tonto należności, a nie całą sumę iak to 

Podjęti 
: Afera wyszia na 
odpowiedzi, co stało się 

й s pracowników Powszechnego Zakładu z towego ме Lwowie Gobera Fiszera i Szera Borysa, którzy jako przeddawiakiE ienionej instytucji, wysłani na teren a oce dopuścili się licznych sprze- 
SW 

Gober i Szer objeżdżając miasteczka ż: wsie 
L L > również ukrywali 

łaży różnych biletów loteryjnych, powiadamiając centralę, że otrzymali 
było w rzeczywistości. ё Ponadto ciąży na nich zarzut sfałszowania czeku na 10 tys. zł. którą to sumę przez osoby trzecie wi centrali we Lwowie. 

law, gdyż zamawiający bilety loteryjne nie mogli doczekać się z ich pieniędzmi, wobec nieprzysłania biletów. 

Kre- 
wy- 

przywłaszczali pieniądze  wpłacane 
otrzymane  nałeżności ze 

jedynie 

Zakończenie procesu o zamordowanie 
inspektora Stadnika 

W. Sądzie Najwyższym ogłoszono wczoraj wyrok w procesie nauczyciela Kazi- mierzą Trybusiewicza, ; znajdującego się od 
'tspektora szkołnego 

półtora roku pod zarzutem zamordowania na powiat nowogródzki 5. p. Piotra Stadnika. 
Sąd Okręgowy uznał Trybusiewiczą winnym zabójstwa popełnionego we wzbu- "eniu i skazał go na 5 lat ciężkiego więzienia. 
Obrońcy skazanego adw. 

Srugiej instancji Sąd Apelacyjny uniewinnił 
miesiąc, 

© uchylenie 
<yinemu, 

Śmiarowski i Kazimierz Ujazdowski zaapełowali i w 
Trybusiewicza, który spędził rok i cztery e w więzieniu śledczem i zapobiegawczem, 

Urząd prokuratorski od tego wyroku odwołał się do 
wyroku i przekazanie sprawy do ponownego 

Sądu Najwyższego, WNOSZĄC 
rozpatrzenia Sądowi Apela- 

Sąd Najwyższy ogłosił wyrok, mocą którego skargę kasącyjn. ą urzędu prokura- torskiego oddalono, zatem wyrok uniewinniający stał słę ostatecznie prawomocny. 

Aferzyści w roli cudotwórców 
JAK CHCIWY CHŁOP CHCIAŁ 

k Zamożny chłop, mieszkaniec wsi 
"ewicze pod Brastawiem Juljan Za- 

> zu poznał w miasteczku dwóch 
ską mych przedstawicieli warszaw- 

€] fabryki maszyn  „Uniwersał* 
Tuchlewskiego i Daniiewicza, którzy 
W zaufaniu zwierzyli mu się, że mają 
as kopjującą wszystkie bankno- 

< 3. Chłop zapałał chęcią szybkiego 
zwiększenia majątku i po stwierdzeniu, 
*€ „maszyna“ faktycznie doskonale 

FABRYKOWAĆ PIENIĄDZE. 

odbija banknoty, wymienił 200 rubli 
na złote i przy pomocy wspólników 
ułożył je pod wałki maszyny. Gdy Za- 
gorodzin wyszedł na podwórko, by 
przynieść kamień do naciśnięcia pra- 
Sv, oszuści wyciągnęli z wałków ban- 
knoty złotowe i włożyli na ich miejsce 
stare tysiącmarkówki. Zauważył to 
Zagorodzin dopiero na drugi dzień, 
gdv zajrzał wiedziony ciekawością pod 
prasę. Oszuści naturalnie ulotnili się 

Sklep wiktuałów i odezw komunistycznych 
„,„Przy ul. Trębackiej mieści się sklep spo- pay niejakiego Gwiazdy, Boo] klien- kos byli przeważnie żołnierze z kich = ać I Brygady. Onegdaj w leń jeden pik iSkowych kupując wędliny w tym skle Dak, zauważył, że sprzedający włożył do sę пКа jakiś druk, który następnie okazał odezwą komunistyczną. : 3 Sklepikarzą aresztowano i przeprowa- 

y    

dzono u niego rewizje. Przyparty do muru 
kołporter wskazał miejsce gdzie odezwy by- 
ły ukryte, Schowek znajdował się w spe- 
cjalnym dole, polożonym na połu w pobli- 
żu koszar. Zachodzi uzasadnione przypu- 
Szczenie, że w sklepiku założonym za. pie- 
niądze komunistów, mieścił się jeden z pun- 
któw agitacyjnych szczególnie ważny ze 
wzgledu na stałe stykanie słę z żołnierzami. 

s- L--0-44--0 
  

Represie za prbyt w Polsce 
Koło Ołkienik i Wiżajn Litwini wysiedlili 7 osób, które jakoby podczas 

świąt Bożego Narodzenia bawiły nielegalnie na naszem terytorjum w gości- 
nie u swych krewnych. Spotkała ich za to kara w postaci wysiedlenia. 

  

Samobójstwo w „Wenecji * 
miało tło romantyczne 

Dochodzenie władz w 
jak donosiliśmy po; 
narzeczona Kowsz. 
пну ich do tak tragic. 

Z treści listów, kt 

dziły w grę jakieś względy 

kroku. 

ili wspólnie samobój: 
ówna, «x dotychczas nie ustaliło niezbicie powodów, które skło- 

awie ao wypadku w hotelu „Wenecja”, gdzie. 
wo urzędnik. Magistratu Pieślak i jego 

adresowane były do znajomych, wynika jedynie, że: wcho- 
romantyczne i bardzo osobiste, dotyczące bezpośrednio je- 

aynie tragicznie zmarłych. Pieślak w liście do jednego z urzędów prosi o nieczynienie 
izeszkód, by ciała ich pogrzebano we w 

kiej 16, gdzie Pieślak zamiesz. 
bójców przewieziono do 

Wyrok w procesie b. 

lnym grobie w ogrodzie, przy ui. Sułtań- 
ał, Po dokonaniu Ode zwłoki зато- 

tnicy św. Jakoba, gdzie i obecnie przebywają. 

posłów komuistyczn. 
DEMONSTRACJA SKAZANYCH NA SALI SĄDOWEJ. 

W dniu wczorajszym 0 godz. 23,45 

białoruskim. Skazani zostali: J. Gawryluk, 

Wołyniec po 8 lat ciężkiego więzienia. M. 

ogłoszony został wyrok przeciwko b. posłon 
Ignacy Dworczanin, P. Krynczuk, Flegant 

Ostapczyk, P. Pietkun, S. Žytkiewicz po 4 
iata ciężkiego więzienia. B, Łukaszuk, |. Miśko, m. Tarasiuk po 2 łata zamknięcia w 
twierdzy. 

Oskarżeni po wysłuchaniu wyroku, urządzili burzliwą demonstrację, wznosząc 
antypaństwowe okrzyki. Na zarządzenie przewodniczącego awanturników usunięto z sali. 
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Hilarego. 

SPOSIRZCZENIA ZAKŁADU METEORO- 
= LOGH U. 5. B. W WILNIE, 

z dnia12 L 31 r. 
Ciśr e średnie w mm. 758 
Temperatura 
Temperatura n. 
Temperatura naj 
Opad mim. —, Ślad 
Wiatr: południowy 
Tendencja: spadek 

u tino, śn eg 

URZĘDOWA 

— P. wojewoda udał się do Warszawy. 
W dniu wczorajszym 12 b. m. wojewoda 
wileński p. Stefan Kirtiklis wyjechał w spra 
wach służbowych do Warszawy. 

— Wyjazd prezesa Izby Skarbowej w 
sprawach służbowych. W dniu 13 bm. pre- 
zes Wileńskiej Izby Skarbowej p. Ratyński 
udaje się w sprawach służbowych do. War- 
szawy. Żastępować go będzie naczelnik wy 
dzialu p. Adolf Żongołłowicz. 

MIEJSKA 

— Magistrat kontynuuje pracę przy bu- 
dowie dworca dla autobusów  zamiejskich. 
Mimo zimowego sezonu, Magistrat, chcąc 
przyjść z pomocą garstce bezrobotnych i 

rie zważając na trudności techniczne, posta- 

nowił kontynuować pracę nad wzniesieniem 

dworca dla autobusów dalekobieżnych na 
Piekiełku. 

Prace, zatrudniające kilkunastu bezro- 

botnych, ograniczają się narazie do niwelo- 
wania gruntu i wywożenia ziemi. Z powodu 

zamarznięcia powłoki ziemi, praca posuwa 

się w nader wolnem tempie, a wywożenie 

grud ziemnych jest utrudnione z powodu 

zasp śnieżnych. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— jutrzejsza środa literacka wypełni na- 

der ciekawy referat zaproszonego wybitne- 
go krytyka warszawskiego, p. Karoła Stro- 
mengera. Temat, poniekąd  regionalny, 
brzmi: „Antoni Radziwiłł, pierwszy kompozy 
tor Fausta"". Prelegent opiera swój odczyt 
ne nowych, rewelacyjnych materjałach hi- 
storycznych. Na tle tego tematu p. Stro- 
menger rozwinie ciekawe myśli o właści- 
wem i fałszywem pożyciu literatury z mu- 
zyką w Połsce. W dziedzinie tej roi się od 
pouczających faktów, nie wyłączając naj- 
jaskrawszych „curiosów"". Początek 14 bm. 
© godz. 8 wiecz. Wstęp mają członkowie, 
sympatycy i goście. 

— Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. 
Posiedzenie naukewe odbędzie się dnia 14 
stycznia br. o godz. 20-w sałi Towarzyst- 
wa przy ul. Zamkowej 24 z następującym 
porządkiem dziennym: 

1) Odczytanie protokułu. : ž 
2) dr. Wirszubski: — Z kazuistyki ope- 

rowanych guzów mózgowych. 
3) Dr. Zaleski Wacław: Heterotopia do- 

świadczałna tkanki macicznej u króliczek i 
swinek morskich. * 

WOJSKOWA 

— Zebranie Koła Wileńskiego Związku 
Qiicerów Rezerwy. W dniu 18. I. 1931 r. o 
godz. 12 w Kasynie Oficerskiem Garnizono 
wem ul. Mickiewicza 13, odbędzie się ze- 
branie informacyjne członków koła Wiłeń- 
skiego ZOR. 

KOLEJOWA 

— świadectwa pochodzenia dła drzewa 
na do Francji. Dyrekcja okręgowa 
K. P. w Wilnie na podstawie depeszy Dy- 
rekcji Kolei Rzeszy Niemieckiej we Wro- 
cławiu niniejszem podaje do wiadomości 
nadawców ładunków drzewa, że urząd cel- 
ny francuski wymaga przy przesyłkach drze 
wa, przeznaczonych do Francji, za wyjąt- 
kiem drzewa, pochodzącego z Rosji, oraz 
okraglakėw do przeróbki papierowej do 2 
i pół metrą długości, świadectw pochodze- 
nia. Przesyłki nie zaopatrzone w świadectwa 
pochodzenia będą zatrzymywane na fran- 
<uskich stacjach granicznych. 

RÓŻNE 
— Insynuacje, Wczorajszy „Ex- 

press Wileński" pisząc o „Słowie* uży 
wa następujących wyrażeń: 

Ciężar „sprostowania““ przerzucono na 
„Slowo“, pobierające żołd ze skarbu pań- 
stwa. 
Musimy wobec tego rodzaju oskarże- 
nia, rzuconego w prasie zaznaczyć, że 
wydawnictwo „Słowo* nigdy i w żad- 
nej tormie żadnych subsydjów ze skar- 
bu państwa, czy też wogóle z jakiej- 
kolwiek instytucji, o charakterze pań- 
stwowym nie pobierało ! nie pobiera. 

Rozumiemy, że mogą być pisma na 

NIKA 
Kresach, które to czynią, w żadnym 
jednak wypadku i nigdy nie odnosi się 
fo do nas. 

Nie wiemy jak zareaguje kierowni- 
ctwo „Expressu Wileńskiego" na nie- 
przyzwoity artykuł, dotyczący  „Sło- 
wa“. Mamy nadzieję, że zechce się w 
taki, czy inny sposób wycofać. Sądzi- 
my jednak, że mamy prawo skarżyć 
przed sądem każdego, ktoby w jakiej- 
kolwiek formie rozpuszczał pogłoski 
tego rodzaju, chociażby w kultural- 
niejszej formic powtarzane czy infiłtro- 
wane. 

—.W dniu 1 lutego b. r. w sali hotelu 
George: “a odbędzie się III doroczna Czar- 
na Kawa Fuksów Konwentu Polonia. 

— Audycja poiskiego Towarzystwa mu- 
zyki współczesnej, W najbliższy wtorek, 13 bm. o godz. 8 wieczorem wybitny krytyk 
muzyczny warszawski p. Karol Stromenger 
na zaproszenie wileńskiego oddziału Tow. Muzyki Współczesnej mówić będzie w sie- 

dzibie Związku Literatów (Ostrobramska 9) na temat „Zjawiska Muzyki Współczesnej", 
ilustrując odczyt przykładami z płyt gramo- žonowvch. Nie wątpimy, iż odczyt ten ścią gnie liczne rzesze miłośników muzyki. 

— Sprostowanie. W. niedzielnym. Nr. 
„Słowa” z ll b. m. w komunikacie p. t. „Akcja. wojewódzkiej kolumny do walki z jaglicą“ ky błąd drukarski: miano- 
wicie zamiasi ©nano szeregu bezpłatnych ae doboru okularów i t. p. > Nialć 
yć: „dokonano szeregu płatnych O) i OOO UE p PB E 

— Pertraktacje wileńskiej stawy sztu- ki z warszawską „Zachętą”. wiadujemy 
iż dyrekcja stałej wystawy sztuki w Wilnie 
(Wielka 14), ktėra zorganizowała obecną 
wystawę 40 malarzy wiłeńskich, prowadzi 

pertraktacje 2 warszawską „Zachętą", aby ta ostatnia urządziła w Wilnie wystawę war szawskich małarzy. Pertraktacje te dobiega- ją do końca i można się spodziewać, iż wy- stawa taka wkrótce odwiedzi Wiłno. Poza. tem dyrekcja wystawy poczyniła odpowied- nie kroki dla zorganizowania wystawy mo- dernistów połskich, wystawy ryskich mała- rzy w Wiłnie i wileńskich w Rydze. Nadto dowiadujemy Się iż dyrekcja weszła w po- rozumienie z wvbitnymi znawcami Starego Wilna w celu zorganizowania szeregu wy- staw, wybitnych starvch artystów . wiłeń- skich, dotyczących małarstwa i grafiki. O- becnie trwająca wystawa cieszy się wielkiem powodzeniem, ponieważ można zobaczyć tu taj wszystkie kierunki współczesnego  ma- larstwa. 

— Padziekowanie. Zarzad Centralny Z 
szenia. Młodzieży Rzemieślniczej oj: m. leńskiego, składa serdeczne podziękowanie Komitetowi Urządzenia Choinki, dła nieza- możnej dziatwy rzemieślniczej, za poniesio- ne. trudy i pracę, oraz składamy staropol- skie „Bóg zapiač“ banu prezesowi wi- leńskiej Izby Rzemieślniczej Władysławowi Szuniańskiemu za pomoc materjalną i tym wszystkim Paniom i Panom, którzy w ja- kikolwiekbadž Sposėb  przvezyli sie do urzadzenia powvžszeį imprezv. Tan La7are- WiCz, prezes Zarządu Centralnego, Antoni Anforowicz, sekretarz Zrzeszenia, 
  

  

  

„__ Dla cierpiących na reumatyzm i я, jest Togal niezwykle skutecznym ona nieocenion ej wartości. Togal jest zupełnie nieszkodliwy, przynosi ulgę nawet w chro- nicznych wypadkach. Natvchmiast Do zaży- ciu uśmierza najsroższe bóle. Spróbuicie dziś > — lecz żądajcie zawsze tylko Togal. iema bowiem nic lepszego! Do nabycia we wszystkich aptekach. (Togal jest prepara- tem szwajcarskim zarejestrowanym w Pol- sce pod nr. 1364). 

  

  
  

BALE I ZABAWY 
— Obowiazki pierwszych Gospodyń i 

Gospodarzy V-go Boręznego Balu Rolników 
raczyli objąć: 

.P. marsz. Władysławowa  Raczkiewi- 
czowa, rekt. Aleksandrowa Januszkiewiczo- 
wa, woj. Zygmuntowstwo Beczkowiczowie, 
prof. sen. Bronisławostwo Rydzewscy. 

Ohowiązki honorowych (iospodyń i Go- 
spodarzy aż Dorocznego Balu Rolników 
raczyli obją: 

PR prof. Stefanostwo Bazarewscy, 
Stanisławostwo Bochwicowie, prez, Ada'mo- 
stwo Bohdanowiczowie, nacz. Edwardo- 
stwo Bokunowie, prez. Leonostwo Borow- 
scy, prez. Zygmuntowstwo Bortkiewiczowie, 

prof. Franciszkostwo Bossowscy, prez. Ste- ian Czarnocki, prof. Wacław Dziewulski, 
prezyd, Jėzefostwo Folejewscy, prez. Stani 
slaw Grzeškowicz, prof, Mieczysławostwo 
Gutkowscy, prof. Marjan Hłasko, star. Wa- 
cław lszora, inż. Józefostwo Iwaszkiewiczo- 
wie, dr. Januszostwo Jagminowie, prof. Ka 
zimierzostwo Jantzenowie, prez. Marja Mie 
czysławowa jeleńska, prez. Danielostwo Je- 
mielowie, prez. Władysławostwo Jeśmano- 
wie, nacz. Konradostwo Joczowie, prez. 
Edmundostwo Kołłatajowie, inż. Władysła= 
wostwo Kotkorowscy, inž. Ottonostwo Kra- 
snopolscy, dyr. Romanostwo Kraussowie, 
prez. Czesław Krupski, dr. Kurkowski, prez. 
Witoldostwo Kwintowie, prof. Edwardost- 
wo Leleszowie, prof. Wacławostwo Łastow- 
$cy, prez. Stanisławostwo Łączyńscy, hr. 

dyr. 

  

    
stycznia I951 r. 

a nabożeństwo żałobne dnia 14 

głębokim sm tku. 

MIKOŁAJ DEMBICKI 
SĘIZIA SĄTU CKFĘCCWIEC w WILNIE 

po długich i ciężkich c'opieniach, *patrzony Św Sak:.mentani zmarł dnia 12 

Fksportecl: zwłek z domu żałoby pzy ui 
B-inardyńskieyo odbęd ie się dnia 13 styczniś r. b. 

stycznia 
nastąpi pogrzeb na «n eniaiz Berna dyński, 

0 czem 7aw adamiają pizyjaciół, kolegów 

w weru lat 53 
Brzózka 7, do koš.i ła 
4 g:dz. 6 wieczor: m, 

o g dz. 8 m. 30 zrana, poczem 

i znajomych p grążeni 

ŻONA I DZIECI 

w 

  z   Es 
DO NABYCIA 

WE WSZYSTKICH KSIĘGARNIACH 
KSIĄŻKA 

„DALEKI wSCHÓD 

w POLITYCE ŚWIATOWEJ" 
- WŁADYSŁAWA STUDNICKIEGO 

Cena5zł 

  & sd 
Władysławostwo Łęscy, dyr. Ludwikostwo 
Maculewiczowie, dyr. Czesławostwo - Mako- 
wscy. dr. Antoniostwo Nowiccy, Stanista- 
wowa Ordzina, prof. józefostwo Patkow- 
scy, prof. lanostwo Prófferowie, dyr. Gu- 
stawostwo Przewłoccy, prez. Janostwo Pu- 
ciatowie, prez. Marjanostwo Radeccy - Mi- 
kuliczowie, star. Zygmuntostwo Radwańscy, 
prez. Konstantostwo . Rdułtowscy „prez. Mi- 
chałostwo Romerowie, prez. Franciszkostwo 
Rusieccy, prez. Wincentostwo Rutkiewiczo- 
wie, prez. Zygmuntostwo  Ruszczycowie, 
prof. Kazimierz Sławiński, prez. Wacława 
Sławińska," prof. Witoldostwo Staniewiczo- 
wie, dr. Stanisławostwo Świaniewiczowie, 
Ludwikostwo ks. Światopełk - Czetwertyń- 
scy, preż. Tomaszostwo Szalewiczowie, dyr. 
Kazimierzostwo Świąteccy, nacz. Wacławo 
stwo Szaniawscy, prof. Władysław Szeliga- 
Mierzejewski, dyr. Edwardostwo Szemiotho- 
wie, prez. Władysławostwo Szmidtowie, dyr, 
Ludwikostwo Szwvkowscy, prof. Jozefo 
stwo Trzebińscy. prez. józefostwo — Ттте- 
ciakowie, prez. Karol Wagner, prez. Stani- 
sławostwo  Wańkowiczowie, red. Romuald 
Weckowicz, inż. Franciszkostwo Wierzbic- 
cy, prof. Pietr Wiśniewski, prez. Mieczy- 
sławostwo Wołczascy, dyr. Felikostwo Za- 
wadzcy, gen. Lucjanostwo Żeligowscy, Ada 
mostwo hr. Żółtowscy, prez. Aleksandrost- 
wo Zylińscy. 

TEATR I MUZYKA 
-— Teatr miejski na Pohułance. Dziś o 

godz. 8. w. „Dzielny wojak Szwe:k". 
— Teatr miejski w Lutni. Dziś o godz. 

9 w. Rewia karnawałowa. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Hollywood — Listy nieznajomej. 
Kino Miejskie — Złoto w pustyni. 
Heljos — Porucznik Armand. 

Lux — Statek komedjantów. 
Casino — Rozkosze  niebezpieczeństwa. 
Światowid — Pat i Patachon i Zaczaro- 

wany dywan. 

Pan — Krystyna. 
— Styłowy — Cudza narzeczona. 

Pan — Krystyna. 
Wanda — Bicz Boży. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Wypadki w cyfrach. Od 19 do 12 
bm. zanotowano wypadków 73, w tem kra 
dzieży 9, opilstwa 19, przekroczeń admini- 
stracyjnych 26. 

— l4-letnia dziewczyna 
targnela się na życie,gdy 
zabroniono jej chodzić na 
ślizgawkę. W ub. niedzielę targnę 
ła się na życie 14-letnia Jadwiga Ro- 
guszykówna mieszkająca u rodziców 
przy ul. Witołdowej 55. 

Dziewczyna strzeliła do siebie z 
rewolweru raniąc się dość poważnie 
w pierś, tak, że wezwany natychmiast 
iekarz polecił odtransportowanie jej 
do szpitala św. Jakóba. 

Powodem targnięcia się na życie 
było to, że Roguszykównie zabronio- 
no chodzić na ślizgawkę. 

— Aresztowanie właści- 
ciela biura podań. Z pole- 
cenia władz sądowych został areszto- 
wany właściciel biura podań przy ul. 
3 Maja 9, Emanuel Hof, któremu za- 
rzuca Się oszustwo na szkodę pewnej 
chłopki z Oszrmiany, która zapewniona 
że jest u adwokata, powierzyła Hofo- 
wi Sprawę o ziemię i opłaciła hono- 
rarjum. 

— Kradzież w zakładzie po- 
grzebowym. Turkowskiemu Władysła- 
wowi skradziono z niczamkniętego zakładu 
pogrzebowego, 3 Maja 9 500 zł. w gotów- 
ce. 

    

— Miła służąca. Lebiediewowi Janowi 
skradziono garderobe męską z jego mie- 
szkania przy ul. Szkaplernej 39. Kradzieży 
dokonała służąca Lipisówna Leokadja, któ- 
ra po dokonaniu kradzieży zbiegła. 

— Śmierć od ałkohołu. W dniu il bm. 
leśniewska Zofja, Bazyljańska 3 zmarła 
wskutek nadmiernego użycia alkoholu. 

— Podrzutek, Przy ul. Kwiatowej nr. 5 
znaleziono podrzutka płci żeńskiej w wieku 
około 7 tygodni. Przy podrzutku znaleziono 
kartkę z napisem w języku żydowskim 
„Dziecko jest żydowskie, na imię Rejna 
Szuch". Dziecko umieszczono w przytułku ży 
dowskim. > 

— Grożny pożar. We wsi Koł- 
puki, gm. Dobromyśl, pow. Baranowickie- 
go spaliła się obora drewniania kryta słomą 
oraz znajdujące się w niej 7 krów i 16 
owiec. Poszkodowany chłop oblicza straty na 3410 zł. Wypadku z ludźmi nie było. 
Dochodzenie ustaliło, że pożar powstał wsicu 
tek nieostrożnego obchodzenia się z og- 
niem. 

— Zatrzymanie komunisty. 
Koło Dokszyc ja uięła ]. Szterwoksza 
przybyłego z Mińska, który okazał się enii- 
sarjuszem  ktmumistyczym. 

OFIARY 
Na łódź wodną „Odpowiedź 'Tyevira- 

nusowi“ jako zwrot długu, nie przyjętego 
przez wierzyciela — bezimiennie zł. 306 
gr.. 88. 

Bezimiennie dła inteligentnej rodziny zł. 5 

'250.0066 POLAKÓW EMIGRUJE 
COROCZNIE I WYNARADAWIA 

SIĘ! 
236% grosz na „Fundusz Polskiego 

Szkolnictwa zagranicą”, na konto 
P. K. O. 21895, Komitetu Ob« 
du 25-lecia Wałki o Szkołę Pa!" 

    

Ś.p. Leon Sobotkowski 
Dnia 8 stycznia b. r. po ciężkich cierpie- 

niach zmarł w Warszawie š. p. Leon 
botkowski. Odszedł cichy pracownik Niepod- 
ległe; Polski, człowiek o wielkiem sercu, 
nieskazitelnym charakterze i bezgranicznej 
cfiarności w zakresie swej pracy dla dobra 
kraju i społeczeństwa, : . 

Kresowiak z urodzenia, Połak duszą i 
sercem $. p. Leon Sobotkowski całe swe 
życie niemal spędził w Mińsku Lit, gdzie 
pracował jako skarbnik Banku Towarzystwa 
Wzajemnego Kredytu uzyskując и władzy 
zwierzchniej, wśród KORZÓW i całej klienteli 
szczere uznanie, szacunek i sympatje. Wie- 
łu Ziemian mińskich pamięta dobrze tego ci- 
chego i skromnego pracownika,. który za 
czasów bolszewickich w czasie likwidacji 
Banku z narażeniem swego życie niejedne- 
mu uratował jego mienie. < 

W roku 1910 po zajęciu Minska Lit. 
przez władze polskie $. p. Leon Sobotkow- 
ski wstępuje w szeregi pracowników pań- 
stwowych jako naczełnik Kasy Skarbowej 
w tymże Mińsku Lit. Po ewakuacji Mińska 
w 1920 r. zostaje powołany na stanowisko 
naczelnika wydziału Wołyńskiej Izby Skar- 
bowej w Łucku, udzie położył specjalne za- 
sługi przy organizacji Kas Skarbowych, za 
co zostaje odznaczony! orderem  Połonia 
Restituta. I tam wśród nowych, obcych na- 
razie sohie ludzi, w przeciągu krótkiego cza- 
su daje się poznać, jako gorliwy pracow- 
nik w różnych organizacjach społeczna- 
urzędniczych, wysuwając się na czołowe 
miejsce, zyskując sobie uznanie i prawdzi- 
wych przyjaciół, którzy Go etaczają nad- 
zwyczajną serdecznością, zaufaniem, przy- 
wiązaniem i wprest uwielbieniem, czego 
e dowodem troskliwość w czasie jego 

chorcby. 
To też dziś, nad otwartą jego mogiłą, 

żegna serdeczny žal nietylko stroskanej żo- 
ny, sióstr, brata i rodziny, lecz też gięboki 
żal, płynący z wiełu, wielu przyjaznych i 
oddanych Mu serc. 

Żegnaj drogi przyjaciełu, niech ta Zie- 
mia Wiłeńska, którąś ukochał, lekką Ci bę- 
dzie. 

Cześć jego świetlanej pamięci. 

„Z grona przyjaciół”. 
Wilno, dn.13-1 31 r. 

Nowości wydawnicze 
— Przybyłowski Stanisław. Chłopi pod 

panowanien: bołszewickiem. Notatki, wraże- 
nia i refleksje z pobytu w Rosji Sowieckiej. 
Łomża, 1930, str. 271. 

Książka, dedykowana chłopom połskim, 
w sposób popularny, lecz objektywny, za- 
rysowuje bolszewickie stosunki w dziedzi- 
nie gospodarstwa rolnego. W cz. I mówi 
autor o prawodawstwie radzieckiem, w cz. II 
© bolszewickiej rzeczywistości „rozpatrując 
je pod kątem widzenia interesów chłopskich. 
Książka zasługuje na uwagę wszystkich, in- 
teresujących się zagadnieniami polityki we- 
wnętrznej Rosji bolszewickiej. 

— ]J. M. Czem opałać piece domowe? 
Kraków, 1930, str. 26. 

Pytanie, zawarte w tytule broszurki, jest 
aktualne każdej zimy. Ćzem opałać piece? 
Autor w sposób przekonywuj: radzi 0- 
szczędzać drzewo, którego w . ce nie 
mamy tak dużo, i korzystać z węgła. Prak- 
tyczne wskazówki, dotyczące przerabiania 
pieców i sposobu opalania węglem, zwięk- 
szają wartość dziełka. 

— Drugi zeszyt „Świata*. Drugi, bieżą- 

  

cy zeszyt „Świata” przynosi bardzo cieka- 
wa lekturę oraz dużo aktualnych, pięknych 
ilnstracyj. Zeszyt otwiera artykuł pióra JE 
Skiwskiego p.t. „Wielki przyjacieł Polski“. 
„Nasze nowe posłanki" na łamach „Świata” 
znajdą swoje konterfekty a czytelnicy wy- 
P ich roli w pracy społecznej i po- 
ityce. Nowelka St. Strump: o = 
p.t. „Don Juan Warszawski ietį. K. 
skiego p.t. „Ferałny dzień* oraz koresp. dr. 
feljetony T. Grabowskiego, J. Keilowej i in- 
nych nie wyczerpują bynajmniej treści tego | > 
zeszytu. Łiczne ilustracje, dzłał rozrywek, 

s 
at
 

EE
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kina stanowią miłą atrakcję @а szerszych = 
rzesz czytelników. > 

„ Nowa powiešč A. Struga p.t. „Ostatni 
film Ewy Evard", jako najwybitniejszy ut- 
wór beletrystyczny sezonu budzi z każdym 
numerem coraz większe zainteresowanie. 

— Spórt narciarski i jego literatura. — 
Ziętkiewicz W. Sprzęt narciarski 0.75 zł. — 
Ziętkiewicz W. jazda na nartach. Podręcz- 
nik dla instruktorów, uczniów i samouków 
5 a: SĘ W. Użycie smarów uar 
ciarskie! gr. — Wydawnictwo Gi. - garni Wojskowej. 7 2 

Rozpoczął się zimowy okres sportowy, 
okres królewskiego sportu — narciarstwa. 
W związku z tem przypomnieć nałeży trzy 
doskonałe podreczniki naszego narciarza 
: sportsmena W. Ziękiewicza, wydane na- 
«ładem Głównej Księgarni Wojskowej w 
Warszawie. 

Pierwsza z nich p.t. „Sprzęt narciarski" 
informuje czytelnika jak dobrać narty i 
kijki, jak je przechowywać, konserwować, 
jak się z niemi obchodzić a nadto jak mo- 
żna tanio sporządzić sobie samemu 
Zabrać się do tego może i niefachowiec, u | 
żywając najprostszych środków domo: 
: wydając na całkowity ich wyrób zaledwie : 
kwotę 7 — 15 zł. 

Mamy więc już narty i przystępujemy do uprawiania narciarstwa. Pomocny przy tem zarówno dła początkującego jak i dla do- świadczonego narciarza jest następujący podręcznik tegoż autora p.t. na nar- tach”, Jest on ostatniem słowem techniki 
narciarskiej. Autor omawia w nim grunta- 
wnie kursy narciarskie, umundurowanie i 
oporządzenie narciarzy, sposoby noszenia 
nart i kijków, naukę jazdy oraz jazdę w te- 
renie. Specjalnie uwzględnia suchą zaprawę 
jako przygotowanie do właściwego narciar- 
skiego wyszkolenia. Traktuje on Sprawę wy 
szkolenia. narciarskiego 
czem ucieka się do systematycznie ułożo- 
nych zabaw narciarskich. 

„Praca została zalecona do użytku przez 
Min Wyzn. R. i (św. Publicz. Zawiera mnó 
stwo rycin przedstawiających w sposób fił- 
mowy każdy ruch narciarza i ułatwiający 
czytelnikowi opanowanie materjału pracy. 

Ostatni wreszcie podręcznik te, 
w postaci małej broszurki, to „U; ycie sma 
rów narciarskich", bez których dziś już ża- 
den narciarz nie obywa się, a których uży 
cie nastręcza zawsze tyle trudności, ze 
względu na ustawicznie zmieniające się wa 
runki śniegowe. 
  

  

praktycznie, przy |    
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SPORT 
MAKABI (vvarsz.) — WIL. Kl. BOKS, 0:4 

Organizatorzy meczu bokserskiego  Ma- 

kabi zadaj Wil. klub bokserski 

powinni byli przewidzieć, Że шао objekty- 

wna galerja utrudniać będzie sędziemu pro- 

wadzeiie ineczu przedstawicielom dwóch 

ras i dlatego to należało zaprosić sędziego 

rutynowanego i stanowczego. © ; 

iNiestety było inaczej. dędzia kpt. Łucki 

przeprowadził zawody zle. był niepewny w 

decyzjach, nic więc dziwnego że z galerji 

rozicgaiy się zoologiczne okrzyki. 

ne okrzyki. a: 
ruuso; galerja jest 

ślan.azarności. 8 9 
Gdyby nie sędzia mecz bylby imprezą 

b. ciekawą, przewyższającą poziomeni wszy 

stkie dotychczasowe. SĘ; € 
wyniki poszczególnych spotkań wypad- 

ły następująco: waga  kogucia — boru- 

sztejn (Makabi) — Goławacz. A 

Šiabiutki wilmianin, bodaj že debiutujący 

na rngu od pierwszego starcia okazał się 

zawGdnikiem skazanym na zagładę. : 

S=rja uderzeń ogłusza Głowacza i w pier 

szej rundzie jedynie gong ratuje .go od 

Knock - outu..Nie ominęło go to w pierw- 

szych sekundach drugiej rundy. : 

Druga walka, waga piórkowa zapowia- 

da się ciekawiej. Warszawę reprezentuje 

mistrz Polski Anders, Wilno — Lukmin. 

Przewaga Andersa uwidocznia się pręd- 

ko. 'Jderza silnie, wnika doskonale to też 

jego zwycięstwo na punkty nie budzi za- 

strzeżeń. : х 

iukmin jest wyraźnie słabszy niż dotych 

czas. Służha wojskowa, którą odbywa obec 

nie, zrobiła swoje. 3 3 

"Waga lekka. Birencweig (M) — Ką- 
powski. ; < 

Zbudowany ladnie i przewažający wagą 

Birencweig zdobvwa dla swoich barw na- 
stępne dwa punkty. || 

Silne jego uderzenia wystarczyłyby W 

zupełności do uzyskania zwycięstwa postu 

giwanie się więc niedozwolonemi ciosami 

Яе świadczy o zawodniku. Napomnienie 

Oirzyiane Od sędziego powinno być prze- 
strogą na przyszłość. Kąpowski, bezspornie 

słabszy i chwilami ledwo trzymający Się na 

rogach ratował się jak móg! i umiał. : 

Zgłaszanie fauli b. problematycznych nie 
przynosi temu pięściarzowi zaszczytu i przy 

pomina mecz Diener - Carnera kiedy to ten 
osta*ni zaprzestał walczyć, zgłosił zażalenie 
jw rezułtacie uznany został za pokonanego. 

Carnere to nie zaszkodziło, a początkujący 

bokser, "Eil a unikać tego rodzaju wy 

galerją i nie lubi 

stąpień. lzia udzielił mu napomnienia za 
sie walki. | 

Waga pół - średnia. 
Wisocki (M) — Mironowski. Zwykłe dla 

Wisockiego zakończenie spotkania ;— dy- 
skwalifikacja. Zawodnik ten, mimo, że miał 
przewagę wagi, przygotowania techniczne- 
go i rutyny przez cały czas walki dążył do 
K.-O... Plain Gdyby nie to wygrałby na 
pewne. Mironowski słabszy niż na ostatnim 

meczu. s * 
Clou zawodów Garbarz (M) Wojtkiewicz. 

Waga średnia. Gałerja ryczy na cześć swe- 
„ю ulubieńca domagając się K.O. 
Walka toczy się gładko, początkowo prze 

 -yvaża lekko Wojtkiewicz. W drugiej rundzie 
Garbarz aplikuje przeciwnikowi kilka  do- 

brych uderzeń w rezultacie jednak przegry- 
wa. 

Garbarz pracuje źle tułowiem, i walczy 
Śbyt powolnie. Wojtki ewicz zapomniał o 
swych silnych uderzeniach prawą jest na- 
tomiast szybki i walczy spokojnie. Zwy- 
cięstwo „zupełnie zasłużone. 

Mówiąc o caiości nadmienić należy, że 
warszawiacy przedstawiają, w stosunku do 
nas, \муйзаа klasę pięściarską. Nic. dziwne- 
go. tyle mają okazji do walk z różnemi prze 
ciwnikami podczas gdy wilnianie mają za- 
wody I — 2 do roku. Jak na te warunki to 
i tak b. dobrze. 

Zresztą w najbliższą niedzielę przyjeż- 
dża do Wilna reprezentacja Lwowa, a wów 
czas nasi pięścia:ze zrehabilitują się za nie- 
dzielną przegranę. Osman. 

  

SIEŁDA WARSZAWSKA 
# winia 12 stycznia 1931 roku. 

В WALUTY i DEWIZY 

Dolary 8.90 1/4, — 8.921/4 — 8.88 1/4. 
Belgija 124.44 — 124.75 — 124.13. Londyn 
43.32 1/2 — 43.43 — 43,22. Nowy York 
8916 — 8.36 -— 8.806. Nowy York kabel 
8.3525 — 8.945, — 8.905. Paryż 35.01 1/2— 
35.10 — 34.93 Praga 26.43 — 26.49 —- 26.49 
— 26.37 Szwajcarja 172.83 — 173.26 — 
17240. Wiedeń 125.43 — 125.79 125.17. 
Włochy 46,72 — 46,84 —- 46.60. Berlin w 
obrotach pryw. 212,17. 

"./.. PAPIERY PROCENTOWE 
3 proc. pożyczka budowlana 50. Inwe- 

stycyjna 91.50 mjowa dolarowa 46.50 — 
46.75. 5 proc. ec 48. 10 proc. ko- 
lejowa 10275, 8..DDG; L. Z-B."G. Ko 1.B. 
R. obligacje B.G.K. 94. Te same 7 proc. 
53.25. 4 proc. ziemskie 41. 42 proc. ziem- 
skie 51.50 — 51.75. 8 proc. warszawskie 
72.25 — 72 — 72.25. 8 proc. Kalisza 62. 
8 proc. Łodzi 68 10 proc. Radomia 77.50. 
£ proc. Piotrkowa 62.75. 6 proc. obligacje 
m. Warszawy 6-ta em. 51.50 8 i 9 em. 50. 

R 
‚ В Handlowy 108. B. Polski 156 — 155 
-—155.50. В. Zachodni 70. Sole Potasowe 91. 

  

WILLIAMS. 

Mortimer 
Tymczasem do sali wszedł gładko 

ogołony mężczyzna, z szeroką i wysu- 
nietą naprzód dolną szczęką. 

— Czy wszystko skończone, Bel- 
fordzie? — zapytał niedbale Strang- 
wayse. 

Barbara otworzyła szeroko oczy, 
nie mogła opanować zdumienia , z ja- 
kiem wpatrywała się w tego człowieka 
Był on w tem samem ubraniu, jakie 
miał na sobie towarzysz Strangwayse'a 

gdy wszedł z nim do piwnicy; 
ale tamten miał duży zarost, a poza- 
iem ten człowiek nie mógł być majo- 
rem Qcwoodem. Nie mogąc zrozumieć 
w jaki sposób mogła zajść w tym czło 

w. 
35) 

więku taka zmiana. rzuciła się ku nie 
mu: 

— W piwnicy są dwie kobiety.....- 
Ktoś morduje je... Co się stało? Czy 
panowie nie pójdą im na pomoc? 

Bełford bez odpowiedzi, odsunął 
jej wyciągnięte błagalnie ręce. 

— Sprawa załatwiona! —- oznaj- 
mił kapitan. 

-— I załatwiona doskonale! — 
śmiechnął się Belford.. 

Barbara tupnęła nogą niecierpli- 
wie: 

— jeżeli wy nie pójdziecie na po- 
moc tym kobietom — ja sama pójdę... 
jak może pan, kapitanie, oficer angiel- 
Ski... BE 

Słowa zamarły jej na ustach. Strafig 

5 

н 

KADJG WILENSKIE 

WTOREK, DN. 13 STYCZNIA. 

11.58. — Czas. 
12.05 — 12.50 Muzyka baletowa (płyty) 

1. Moniuszko — Tańce góralskie z op. „Hal 
ka" 2. Czajkowski — Walc z bal. „Śpiąca 
królewna”. 3. Schunert — Muzyka bal. z op. 
„Rosamunda“ (skrz. — F. Kreisler). 4. Bi- 
zet -— Intermezzo ze suity „Arlezjanka“. 5. 
Bizet — Menuet ze suity. 6. Bayer — Walc 
lalki z baletu „Wieszczka lalek". 7. Rubin- 
sztein — Toreador i Andaluzka. 8. Borodin 
-— Muz. balet. z op. „Książę Igor". 9. „Go: 
nod — Walc z op. „Faust”*. 10. Grossman 
— Czardasz z op „Duch wojewody". 

13.10 — Kom. meteor. 
15.45 — i5.50 Progr. dzienny. 8 
15.50 — 16.10 „Pierwsza monografja Zie 

mi Wileńskiej" — odczyt wygł. Wiktor Pio- 
trowicz. Tr. na całą Polskę. 

16.15 -— 17.15 Koncert (nowe płyty). 1. 
Bach — Preiudjum es - moll 2. Beethoven 
-- Tiwert. „Leonora“ 3. Schubert —- Liszt 
-— „Król olch" (fort. Lamond). 4. Verdi— 
Duet z op. „Traviata“ (Caruso i Gluck) 5. 
Raff — Cavatina (skrz. M. Elman). 6. Tho- 
mas —Polonez z op. „Mignon“ (Toti dal 
Monte) 7. Serrano — Dwie piešni hiszpan- 
skie (A. Grabbe) 8. Wagner -— Zmierzch 
bogów. 

17.15 — 17.40 „Z dziejów obrony Lwo- 
wą" — odczyt z Warszawy wygł. mjr. W. 
Lipiński. 

17.45 — 18.45 Koncert symfoniczny z 
Warszawy. 

18.45 — 19.60 Kom. Zrzeszenia Młodzie- 
ży Rzem. w Wilnie. < 

19.00 — 19.10 Progr na środę i rozm. 
19.10 — 19.25 Kom. rołniczy z Warsz. 
19.25 — 19.35 Rezerwa. 
10.35 — 19.50 Pras. dzien. radj. z Warsz. 
19.50 — Opera z Warsz. („Carmen" Bi- 

zeta) w przerwie „Tygodnik artystyczny ze 
studja Rozżgł. Wil. Prowadzi Jerzy Wyszo- 
mirski.) 

Po operze komunikaty. | 
23.00 — 24.00 Kabaret (nowe plyty). 

1. Carthy — jestem dla, Ciebie (fox.) 2. 
Meisel — Taka słodka dziewczyna — tan- 
go. 3. „Mała senorita“ co (L. Messal). 
4. Wiehler — Niebieski walc (Faliszewski) 
5. Karasiński —- Arizona one-step. 6. Hemar 
— Dla czego ja mam być (Lawiński). 7. 
Wars — Codziennie dancing (foxtr.) 8. Pe- 
tersburski — Nie chce mi się (Faliszewski). 
9. May — Panna Mania (Z, Pogorzelska) ) 
10. Wars — Kto uczył się kochać 11. John- 
son — „Cheri“ — boston (Nobisówna) 12. 
Wayne — Może to jest moja żona. 13. Tu- 
wim — Moje auto. 14. Wichler — Dziś nie 
płaczę. 15. Pamiętam twoje oczy. 

  

Skąd pochodzi nazwa 

„Polesie“ i „Podlasie" 
„Połska Wschodnia”, miesięcznik 

poświęcony sprawom i obronie ziem 
wschodnich Rzplitej (Redakcja: Kra- 
ków, Czarnowiejska L. 1) — zamie- 
szcza ciekawy artykuł, dotyczący ro- 
dowodu nazwy Polesia. Pochodzenie 
nazwy Polesie wskazuje dobitnie na 
odwieczny polski charakter tej połaci 
kraju 

Nazwa „Polesie* nie może pocho- 
dzić od „las“, gdyż nazwa mieszkań- 
ców tej krainy opiewa „Poleszczuk*, 
a nie „Połesiak*, „„Poleszczuk* może 
pochodzić tylko od „Po-leszje* czy 
li „Kraina Lachów*, bo „ch* mięk- 
Czy się na „sz“ a nie na „S“, a slowo 
dzisiejsze „Lach'* wymawiano pierwo- 
nie „Lech”. : 

Nazwę „Poaleszje'* zmiękczyłi Ma- 
zurzy z Mazowsza, dzięki mazurzeniu, 
na „Polesie* (,sz* brzmi w mazur- 
skiem jak „s“). Dlatego też zachowa 
ła się pierwotna nazwa „Poleszuk“, 
świadcząc dowolnie o pochodzeniu na 
zwy Polesia od „Lachów*, którzy je 
zamieszkiwali. Wiele mówiąca także 
jest nazwa miejscowości  „LŁachwa'* 
(czyli „Lachy*) w prastarem brzmie- 
niu zachowana na Polesiu. 

Historja wskazuje nawet na „lac- 
kie" pochodzenie Polesia. . Mianowi- 
cie Nestor, kronikarz ruski wspomina, 
że niedaleko Kijowa, mieszkali „Pola 
nie“. a w innem miejscu mówi, że ko- 
ło Kijowa jest „Ziemia polska“. Po- 
nieważ wschodnie Polesie sięga bli- 
zko Kijowa, więc wszystko wskazuje 
na to, że to właśnie na Połesiu mie- 
szkali ci laccy „Polanie” i od nich po- 
szła nazwa Polesia. 

Podobnie ma się sprawa z etymo- 
łogją Podlasia. Z piaszczystych oko- 
lic Mazowsza ciągnęły w dawnych cza 
sach zastępy osadników na wschód, 
wypierając najezdnicze płemię litew- 

wayse schwycił ją za rękę i zagroził 
rewolwerem: 

— Proszę siedzieć i milczeć! 
krzyknął ostro. --- Bo w razie niepo- 
słuszeństwa,,, widzi pani to? 

Znaczącym gestem potrząsnął re- 
wolwerem. 

Dziewczyna oniemiała, nietyłe ze 
strachu, co ze zdziwienia. 

W tej chwili ukazała się z lampą 
w ręku nieznajoma dama w aksamit- 
nej sukni. Była zadyszana od szyb- 
kiego ruchu po schodach, ałe zupełnie 
spokojna i opanowana. 

— Nie możemy tracić czasu, 
oznajmiła stawiając lampę na stole — 
Proszę mi podać palto. 

Strangwayse otworzył drzwi i po 
kazał na stojący przed wejściem samo 
chód. 

-— Prędzej! 
Gesterr zapraszał Barbarę do za- 

jęcia miejsca. 

— Ja z wami nie pojadę! —- obu- 
1zyła się dziewczyna. — Możecie ro- 
bić ze mną, co chcecie, ale zostanę tu 
taj. jesteście zbóje, mordercy... 

— 0! —- mruknął zmęczony Strang 
wayse. — Weź ją, Belfordzie; 

Belford i M-me Malplaquet chwy- 
cili ją pod ręce i pociagnęli do samo- 
chodu. Strangwayse zajął miejsce о- 
bok szofera. Motor targnął i auto po- 
toczyło się szybko po szosie. 

Na piętrze karczmy pozostała prze 
„ażona kobieta, miotająca się w ata- 
ku histerji. Na dole panowała grobo- 
wa cisza. 

Wydawca Stanisław Mackiewicz./Redaktor odpowiedzialny Witołd Woydyłła 

SŁOW о 

ZE ŚWIATA 
PRÓBY NAD ZUŻYTKOWANIEM SIŁY 

PIORUNU 

Laboratorjum chemiczne przy  najwięk- 
szej na Świecie stacji obserwacyjnej w Ka- 
fifornji czyni obecnie próby nad uchwyce- 
niem piorunu zapoinocą specjainego  przy- 
rządu, t. zw. lampy magnetycznej Bellinga 
* zudytkowania go jako siły popędowej, któ 
ra w dobie Ok. wyścigu pracy i 
techniki, oddać może ludzkości wielkie usłu- 
mi. Kierownik pracowni doświadczalnej, 
prof. S. Noisson jest zdania, że w _ razie 
zrealizowania tege Śmiałego  przedsięwzię- 
cia, siła robocza piorunu będzie mogła w 
trzyszłości zastąpić setki ludzi i spowoduje 
rewolucję w elextryczności. Według  do- 
tychczasowycn powierzchownych  obliczen 
siła tej „boskiej strzały” równać się będzie 
site 107,75 miljonów wolt. 

- OLBRZYMIE SKARBY NA DNIE 
MÓRZ I OCEANÓW. 

Kapitan duńskiej n'arynark* wojennej, 
Bertrand Daveen wydał ostatnie bardzo cie 
kawą książkę p.t. „Skarby oceanów", w 
której w sposób” nadzwyczaj interesujący о- 
mawia bogactwa, jakie znajdują się na dnie 
mórz 1 oceanów. Daveen, który jako porucz 
nik marynarki brał udział w bitwach mor- 
skich, podczas ostatniej wojny światowej — 
pisze, — że skarby, zatopione w czasie od 
roku 1915 do 1917 wynoszą kilkaset miljo- 
nów funtów szterlingów. Zatopione okręty i 
1odzie podwodne, gdyby je wydobyto stano 
wiłybv flotę morską o nośności 5.387 962000 
tonn, a więc kilkadziesiąt razy większą od 
ilot Anglji, Ameryki, Niemiec, japonji i Fran 
cji razem wziętych Złoto, znajdujące się na 
dnie morza, okupiloby krzywdy „zadane lu- 
dziom przez wojne i opłaciłoby wszystkie 
długi państw, biorących udział w krwawych 
zapasach 1914 roku. : 

UPIORNY DOM ZAWIADOWCY STACJI. 
Z Londynu donoszą sensacyjną wiado- 

mość z Rosse, małej stacji kolejowej w po- 
bliżu Barrowin-Furness w hrabstwie Lanca- 
shire. Okazuje się, że w domu zawiadowcy 
tej stacji p. Johna M. Jacksona zaczęły od 
pewnego czasu dziać się rzeczy niesamowi- 
te. Sam zawiadowca opowiada o tem co 
następuje: 

„W pierwszy dzień świąt Bożego Naro- 
dzenia, gdy spożywaliśmy z rodziną obiad 
świąteczny, upadła na podłoge szafka z na- 
czyniami kuchennerni. Na szafce stała miska 
z jajami. Początkowo sądziliśmy, że szafę 
obalił kot, który mógł się zakraść do spi- 
żarni. Było jednak niewytłomaczone  dla- 
czego ani jedno jajko nie rozbiło się, a na- 
wet nie pękło. Nad tym wypadkiem prze- 
szliśmy do porządku dziennego, aż wieczo- 
iem tego samego dnia runęła z hałasem 
szałka z mięsem. I ten wypadek wytłoma- 
czyliśmy sobie podobnie iak poprzedni. 
Strach jednak ogarnął nas naprawdę, gdy z 
maszynki gazowej uciekł na podłogę kocio- 
łek z wodą, a jajka z szafki powędrowały 
na stół, a następnie do śmietniczki. W nocy 
zbudziło nas dudnienie kotła, w którym by- 
ł bielizna zamoczona do prania. Nikt z do- 
mowników nie odważył się wejść do kuch- 
ni. Dopiero, gdy się uspokoiło, weszliśmy 
wszys%y razem z wielkiemi ostrożnościami, 
pozapalawszy uprzednio światła w  calem 
mieszkaniu. Oczom naszym przedstawił się 
widok niezwykły: na środku kuchni ieżał 
kociół wywrócony dnem do góry, podłoga 
zalana była wodą, a bielizna porozrzucana 
po kuchni i przedpokoju Tego nie mógł 
zrobić kot, ani człowiek, gdyż i okna były 
pozamykane i nienaruszone. Gdyśmy stali 
tak bezradni i strwożeni, talerz z półki ku- 
chennej przelecial w naszych oczach przez 
kuchnię i uderzył boleśnie w głowę mojego 
svna. 

AGOÓCRAOCGELEDĘ 

Bacznoščiti 
Nekrologi i wszelkie 

„SLOWA“ 
inuych pism 

najtaniej załatwia Biuro Reklamowe 

$ tm Grabowskiego 
| w Wilnie GARBARSKA I tei. 82 

662:80$3363065 

skie ladźwingów. W pochodzie kolo- 
nizacyjnym Mazowszanie musieli za- 
irzymać się na niedostępnych błotąch 
* mokradłach Poiesia. Doszli więc tyl- 
ko pod Polesie, bo dalej iść nie było 
można. Ten więc kres swej wędrówki, 
gdzie ostatecznie osiadali, nazwali о-- 
sadnicy mazowieccy „Podlasiem* czy- 
"i „pod Lachami“ z Połesia. Nazwę tę 
nadali w czysto inazowieckiem brzmie 
niu,miękcząc „,Polaszie na „Podlasie”. 
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KINO Od dnia 13 do dnia 15 stycznia 1951 r włą.znie vędzie « „swietlany film: 

e ź według powieści Zane Grey'a MIEJSKIE | „ZŁOTO BUÓŚSTYKA rze ry 
SALA MIEJSKA ch głów. : Sh ‚ В ООа ба W roła:h głównych: Shirisy Masson, Neil Hamiiton I W Мат Poweil 

sa człe a "V Dr gramm „Na Svbir“ 

LESTY AGE NAJDSĄGJ 
  

  

  

WIĘKUWE WINE Dziś! Przebój o pierwszo- 
rzę nej wartości artystycznej 

„BOLLYWGOD: Dramat erotyczny p-g. znanej powieści St. Zwelga 

W rola.h czołowych uwodziciełk: RENEE HERIBWS. ululieniec publiczności JACK TREVOR i ALFRED ABEL. 
F sscynują,a treść! Artystvczn ‹ gra. Nad program: Rewelac. do atki dźuiękowe _ Seans 0 6002. 4, 6, 81,5 

Lźwiękowy Dziś! 
KINO-TEAT x Największy sukces bieżącego sezonu! Najuowsze i najgłośn. arcydzieło, Atrakcyjna Śpiewna kreacja bożyszcza tłamów 

#5 * „AELIOS“ | RAMONA NOVARRO PORUCZ "K АРМАНО 
"Tel. 826. Śpiewno dźwiękowy dramat miłosny. Nad program: atrakcyjne dodatki dźwiękowe.   

Ceny na I-szy Stans zniżone 
  

  

Początek seansów » go 'z. 4, 6, 8 i 10. 5 

Sensacja da Wilna! Niezrównany król humoru i śmiechu ЗИ овн HAROLD LLOYD 
CGIJINQ | Rozkosze NiEB<ZPIECZEŃSTWĄ 

DŹWIĘKOWE Kino 

  

  

  

  

«iELKG 47. Szalone przygody ulubieńca publiczn Ś.i. Ceny zniżone tylko na pie.wszy Seana 
Poczętek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10,5 

. Dziś! Po raz pieewsy w Wilnie? 4 potęgi ekranu: b'hste'ka „Siódmego Nieba“ 1 „Amota Ulicy“ i 

KINO-TEATR „4 Djabłów* Janet Ga nor Najpiękuwjszy amaat Charles Marton, największy tragik świata Rudolf 
PAN y 2 Schiidkraut oraz kusząca, piękn i czarująca Lucy Doraine 

„ w arcydziel- najpięk- 5 ** = Porywający poemat miłesny 

WIELKA 42 niejszej miłości p. t. s. ES * Y Ž s ś A rybaka w I) antach. 

Po:zątek o godz 2-ej — Ceny od 40 gr. 

< Kino: eat: Największy supersztagier 193! r. W e.kie arcydzieło erotyczne p. t. а 

Potężny dramat obyczajowe-erotyczny 

smow | CUDBDZA NARZECZOKA k aki, 
WIELKA 3% W rol. gł ELZA TAMARA I WILLI FRiTSZ. 

Nad program: Wielki eroty: zny film Miłość murzyńska (Saora czarny bohater).   
  

Kwiaty ozdodne, 
paseczek do sukn: balowej, chusteczkę jedwabną czy 

torebkę balową w pięknych odm'anach znardzie "a'i 

w POLSKIEJ SKŁĄONICY GALANTERYJNEJ 
FRANCISZKA FRLICZKI 

Zamkowa 9 tel. 6-46 

  

Potrzebne są 
od !-go kwietnia r. b. 
2 lokale 5 —7 po- 
kojowa dla Urzędów 
Ska:bo+ych. Warunki 
lg umowy. Zgłoszenia 
składać w |Ivbie Skar- 
bowej pokój 22. 
    

  

OGŁOSZENIE 
Dyrekcja Lasów Państwowych w Wilnie 

sprzed:je z cięć 1930—31 ca 
osiki półużytkowej, wyrobionej po zakończeniu wyro- 
bów kloców zapałczanych, merlówki 
w lesie, lub loco stacja załadowania 

Oferty z konkretnemi 
należy nadsyłać do Dyrekcji 
Oferty nie zawierające cen i warunk 
nie będą. W wypadku sprzedaży loco skład w lesie 
nabywca obowiązany będzie przyjąć 
względu na odległość składów od 
wych. 

Dyrekcja Lasów Państwowych w Wilnie 

dlo GABINET 
Racjonalnej Kasme- it. p.loco skład tyki Leczniczej. 

> SP % łiłno. Mu: own s di 
warunkami i cenami = 4 

do dnia 25. I. 1931 r. sobiecą 
ów uwzględniane Urodę хопвесии- 

le, doskonali, 64    ła, USUWA 
brakt. A 

wariy i ciżłs (parie) 
3: merne opalenie ce 
1», Wypadaułe wiosów 

żupież,  Najnowiis 

  

te materjały bez 
stacyj naładunko-   
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Pianina i Fortepiany    
Gobyczę kosineiyki 1 

cjonainej. 
Codzienuje 

     

  

       

    

   
   

   

  

  

0 świato: ławie Pleyci, Becho eit, 

Aina ika aa Zlrodę 
г ы zuje, doskonali, odsesie- 

! miu V "iw Bs brakį 
ы (Grand P'hę i Wielkie Medaie Złe ©. di6 

R R э ой wies 2 CU 
K. DĄBROWSKA . 1 SE 
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SISZEGYWOREE —————— EEE 1У° 

ч | Or. Kenigsbergą tik 
LERARZE choroby skórne, wene-     

    

   

  

tyczńe i moczopic:owe ARUZZŁENRA 

Br. Mickiewicza 4, ŚmMIAŁOWSKA iš : 
ż 4 tel. 1.90 sra Gabinet Kosoc Biore Ё 

Łukiewicz 048. tyc USRWA LMATSZCZ 

o kw WĘGIEL 
: saa s bro Ki, kurzajki, wy 

choroby skórne | we- ? i Ь Aoroby skorme | S BBIUIMIOWICZ pedsnie "wicsów. '14i6 górnośląski opałowy 
y > choroby weneryczne, 281528 46, i kowalski, 

wicza 9 weįšcie Z ul. 

Śniadeckich 1. Przyjm. 
1—2 1 5—7. 

Gr. medycyny 

A. Cymbler 
Choroby weneryczne, 
skórne i narządu о- 
czowego. Mieklewicza 

skėrue i moczopiciow 
WIELKA 21 

Choroby skórne, 

  

  

12, róg Tatarskiej przyj e -. 114 — 8. Tel,wygodemi i 2 pokojo- | Za 20.008 złotych: 
"Tel. 15-64 TL. ме z kuchnią, wanną| sprzedamy dom pół 

Las i wygodami. Słowac= | murowany pał dre- 
ТОВ kiego 17. wniany o miesz- 

i T = ok kamiach i 2 skle- 
Szyrwinat Pianina i Dwa pokoje |Pach, placu 250 

choroby weneryczne, fortepiany z wygodami z p awem Ša 5 
K. „Za skórne i moczopłciowe 

Wielka 19, od 9 do I 
8—7 BRE 

do wynajęcia 
Pilawa 19 m. 6. 

tel. 921, ой 9——113—9 @ 
W Z. P. B 

Dr Ginsberg | 
we 2 mieszkania: Nino, S yczniowa Nr.3 

meryczne i moczopłcio- 4 pokojowe 7 kuchnią 

we. Wileńska S 0dz wanną i wszelkiemi 

= KOKS, DRZEWO 
“g szczapowe i rabane. 

8 Dostawa niezwłocz- 
na w zamykanych 

= węzach 

Do wynajęcia "|. „Wilopał 
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Telefon 1817. — 

  

  

korzystania kuchni 
19 m. 6. | €hęta“ Mickiewi- 

Н, cza'1, tel. 9-05.       

  

ROZDZIAŁ XXIV 
Dwaj dezerterzy. 

Desmond jechał na dworzec. Sza- 
lała w nim niepohamowana wściek- 
łość ńa dyrektora, na Franciszka, a 
przedewszystkiem na siebie. 

Nie chciał jednak przyznać się do 
winv. Oburzał się na to, že postąpio- 
no z nim tak niesprawiedliwie, i okrut 
nie. Po tylu niebezpieczeństwach, po 
święceniach, drwiny brata i wymów- 
ki dyrektora wydawały mu się nieza- 
służonemi! 

„Niech ich djabli wezmą!** — po 
wtarzał przez zęby, chodząc wzdłuż 
peronu, w oczekiwaniu na pociąg. -— 
„Kiedy Franciszek jest taki mądry, 
i pewny siebie, niechże jest taki mądry 
się tą sprawą, niech razem z dyrek 
torem doprowadzi ją do końca. Ja u- 
mywam ręce!" 

Jednocześnie wiedział doskonale, 
że umywać rąk nie mógł, dopóki Bar- 
bara Macwayt nie zostanie odnale- 
ziona. Myśl o młodej dziewczynie, któ 
ra wpadła w ręce bandytów, nie da- 
wała mu spokoju, i przeszkadzała sku 
pić się i obmyśleć jakiś pian działa- 
nia. 

Wysiadłszy. z pociągu przy Liver- 
poolu Street udał się  przedewszy- 
stkiem do łaźni tureckich, do fryzjera. 
Fryzjer obejrzał zranioną głowę, roz 
wichrzoną brodę, podarte i brudne u- 
branie, kaszinął znacząco i w milcze- 
niu zabrał się do roboty. 

Desmond zauważył te oznaki nie- 
chęci i podejrzliwości i zapytał: 

-—- Pan znajduje, że powinienem 
się ogolić? 

O tak , proszę pana. 
— Zdarzył mi się przykry wypa- 

dek: upadłem i rozbiłem głowę. 
— Zdarza się, —' skinął porozu- 

rriewawczo głową fryzjer., — pan za- 
raz wykąpie się, a kąpiel orzeźwia do 
skonale. Niedawno strzygłem człowie- 
ka, który od pięciu dni nie był w do- 
mu.: cały ten czas spędził przy grze i 
przyszedł tu zbity, obdarty i pijany. 
Nie uwierzyłby pan, własnym oczom, 
widząc go wychodzącym stąd, tak był 
świeży i elegancki! 

Desmond _ chciał zaprotestować 
przeciw tego rodzaju porównywaniom 
ale ujrzawszy swoją twarz w lustrze, 
zamilkł. Wszystko jedno, prawdy po- 
wiedzieć nie mógł. Niech więc fryz- 
jer myśli, co mu się podoba! Odmówił 
propozycji wypicia kieliszka rumu, i 
pełen uległości poddał się manipula- 
cjom golibrody. 

Przed wyjściem od fryzjera, kazał 
przez telefon przysłać sobie świeże u- 
branie ze sklepu, a potem, w ciągu 
trzech godzin rozkoszował się kąpielą 
» wypoczynkiem. Otulony w ciepły 
szlatrok, leżał na kanapie, popijając 
mocną, doskonałą, czarną kawę, i 
czytając, podaną przez usłużnego 
chłopca, gazetę. 

Bezmyślnie odczytywał niektóre 0- 
głoszenia, gdy nagle uwagę jego 
zwróciła krótka wzmianka, w której 
jakieś biuro poszukiwało artylerzystę 
Barlinga i obiecywało mu, że w razie 

        

   
   
   Ė r. adres Kobylnik, skr. 

Ś poczt. 21. 
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zgłoszenia się żadnych przykrości ze 

strony wiadz wojskowych, mieć nie bę 

dzie. 
Desmond przeczytał wzmiankę po 

raz drugi i zastanowił się: „Artylerzy- 
sta Barling'... Nazwisko to wywoływa 
ło w jego pamięci obraz wesołego, 
sprytnego żołnierza, brata Henryka 
Barlinga, zauianego ordynansa Dies- 
je się — Marcin i był przydzielony 
monda. Brant ter nazywał się — zda- 
do oddziału telegratfów polowych....--— 

Henryk był razem z z Ocwoodem 
na froncie, ale zbłąkana kula pozbawi- 
ła wkrótce majora jego wiernego sługi 
i przyjaciela zarazem. Desmond życzył 
szczerze Marcinowi Barlingowi, żeby 
przeczytał to ogłoszenie. Postanowił 
wyciąć je i posłać mu.... Ale tu ude- 
rzyła go dziwna redakcja wzmiańki: o 
jakich to przykrościach ze strony 
władz wojskowych się wspominało? 
Może adwokat na własną rękę wysta- 
rał się o urlop dla swego klienta, aby 
mógł swobodnie zająć się sprawami 
spadku, gdyż o to zapewne chodzito.. 

Gazeta wypadła z rąk majora, spu- 
ścił głowę na poduszkę i zadrzemał, 

Obudził się o zmroku. Obok kana- 
py, na krześle leżało ubranie, przy- 
słane mu z hotelu. 

Desmond ubrał się bez pośpiechu. 
Fryzjer miał rację. kąpiel odświeżyła 
go i wróciła mu siły. Jedynym śla- 
dem wałk nocnych, był bołesny guz 
na głowie. 

Major wyszedł na ulicę, bez po- 

wziętego planu działania i skierował 

Drukarnia Wydawnictwa 

REY OTRPOTIK. O ZDEEROETICZRA 
OBWIESZCZENIE. 

Komornik Sądu Powiatowego w Wiinie 
Ill rewiru Wacław Leśniewski zam. przy uł. 
3 Maja 13 na zasadzie art. 1030 UPC «b- 
wieszcza, iż w dniu 21 stycznia 1971 roku 0 
godz. 10 rano w Wiłnie przy ul. Portewej 
nr. 5 odbędzie się qufeż z bicyracfi pmr 
blicznej majątku ruchomego należącego do 
Leona Kacenelenbogena, adzjącego Siłę 2 
torebek damskich i pasów oszacewanych na 
sumę 500 zł. na zaspokojenie pretensa łódz 
kiego Banku Depozytowego w sumie 430 
zł. z proc. i kosztami. 

Komornik sądowy 
(©) W. Leśniewski. 
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Najta nie kupuje się dobre te- 

warv u SEOWIm- 
SKIEGO. Polecamy wełny. jedwabie, 
tweedy,  welwety, flunelet (mpony) 

     

  

       

desen'owe oraz pończochy, pończoszki 
dziecinne i skarpetki. | 

ki i i S 
ORZEZRE DZERIEREŃ "2 powodu wyjazdu 
POSADY | 

z z 5-io lampow4 radjo- 

od iornik „Ekradyna” 

udziela lektorka jęży- nowemi. 
ka angielskiego Uni-seiektywny, o zasięgu 

torego Teatralna m. .dawczych na glešnik. 
Nadaje się dla szkół, 

i 
UWAGA—WILEŃSKA 27. 

sprzedaje się 

Angieiskiego 2 2 та lampami ekra- 

wersytetu Stefana Ba- wszystkich stacyj na- 

Rolnik restauracyj. domów łu- 

  

  

  

    

sax „„dowych i t. p. O bliż- 
rutynowauy # 10 letnia „Va kų ы 
karo r S 
Szofer posztkrje-py =: B „P- to a= 
sedy odpowiedniej doc > ul ik Polowa 5 
którejś z powyższych 2 z: 2 
kwelilikacyj. Ordynarja ——————— 
na wsi lub stół wmie- U WAGA 
ście. Warunk skromne i 
Od 15 Lau I, VL igi AKkwizytorów 

do dobrze wprowadzo- 
nego arttkułu, kióry 
cięszy się najlepszem 
powodzeniem, potrze- 
bei inteligentni, wy- 

(wzgl. Kasjer) Z pe- mownii dobrze repre- 
ważn. referencjami! zeptujący się Panie i 
i kaucją w gotówce pznowie. Po próbnej 

  

  

   

  

      

od 5000 zł. znajdze tała. 
stałą posadę w _„solid- yjął sk kład Kre- 
nej instytucji. Pobory gytowy. twów, Błu- 
mies. 200 zł.  Kaucjaro w Wilnie, wi, W. 
oprocentowana. Życi:- pohu'anka I. —0 
rys listownie: Admini- я 

    

stracja  „Słowo* @а 
B: A. 

Pomocnik 
rządcy Zgubiono 

oraz feluzer "wetery- dn. II. 1. 31 r. torebkę 
narji, młody, energicz- z dęwodem osobistym 
ny, kawaler z wiełołet- na imę Marji Osieja- 

nią praktyką i dobremi Wzsilewskiej,  wyda- 
referencjami poszukuje nym przez Starostwo 

posady od zaraz. Ła- Šaigciaūskie i m: trykę. 
skawe propozycje pod Ucziwego znalażcę — 
adresem: Leon Śonciń- uprasza się o zwrot za 
ski poczta Kurzeniec, wynagrodzeniem. Wil- 
maj. Lubań. no. Łokieć 8 —3. Bie- 

lecka. 
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się przed siebie, niezdecydowany, co | 
ma robić i dokąd iść. 

Znów zaczęła go dręczyć myśl o 
zniknięciu Barbary Macwayt. Sumie- 
nie mówiło mu, że on jest winowajcą 
nieszczęść, które ją spotkały. 

Delikatna, pełna wdzięku, postać 
Barbary zwyciężyła obraz namiętnej, 
pięknej tancerki. Na myśl, że dziewczy 
na wpadła w ręce szajki łotrów, i 
może stać się ofiarą łotra — Strang- 
wayse'a, serce ściskało mu się boleš 
nie. Jeśli szpiedzy są przekonani , że 
ona wie, gdzie się znajduje owa bry- 
jantowa gwiazda, nie zatrzymają się 
przed najbardziej wyrafinowanemi tor- 
turami, by wyrwać jej tajemnicę, któ 
a dla nich była tak cenną. Ale gdzie 
szukać kapitana i jego wspólników? 

Napróżno. łamał sobie głowę nie- 
szczęśliwy majer nad sposobami Ood- 
nałezienia dziewczyny. Znał tylko ad- 
ies kapitana w hotelu Ninewia, ale 
jasnem było, że wódz szajki szpiegow 
skiei nie ukaże się już tam. 

Pozostawała M-me Malplaquet, któ. 
ra w rozmowie z rzekomym Bełfordem 
wspominała, że mieszka, w Camysden 
Hill. Major musiał wyrzec się myśli szu 
kania kapitana i Belforda, ale po- 
stanowił rozpocząć poszukiwania od 
M-me Malplaquet. 

Pieszo skierował się na Campden 
Hill. Pół godziny błądził po cichych i 
spokojnych ulicach, 
żuazyjnej dzielnicy, przygłądając się 
domom, zaglądając do okien, i przez 
płoty. 

„Słowo* Zamkowa 2 

Nadzwyczaj - 

  
tej bogatej, bur- | |


