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KONFISKATY 
Naprawdę z ciężkiem sercem piszę 

ten artykuł. Są rzeczy, które się nie 

mieszczą w tych linjach psychologicz- 

nych, tych psychologicznych dziedzi- 

ctwach i sukcesjach, któremi chciałbym 

zarysować historję Polski. Mieliśmy w 

Polsce ugodowców. Nie mówmy o 

Targowicy, bo ten wyraz wymawiają 

niektórzy z sykiem i jadem, jabym w 

Targowiczanach widział nie šwiado- 

mych i celowych zdrajców, jakimi się 

oni rysują w świadomości normalnego 

obywatela, lecz coś w rodzaju współ- 

czesnych naszych endeków. Mieliśmy 

ugodowców.  Późniejszego wodza 
powstania 31 r. skazanego przez 

sąd rosyjski na  ucięcie głowy 

toporem, Adama X. Czartoryskiego 

możną uważać za ugodowca za cza- 

sów, gdy chciał Polski sprzymierzo- 

nej z Aleksandrem, nie z Napoleonem. 
Ugodowcem był Lubecki, który miał 

równie niewykonalny, jak genjalny 

plan zrobienia królem polskim Konstan 

tego Pawłowicza. Był to wiełki atut, 

kiórego nie chciała dojrzeć Polska 

Mochnackiego, zbrodniczego  lalusia, 

Skrzyneckiego, zbrodniczego samolu- 

ba, Chłopickiego. Po powstaniu 31 

r. koło ugodowców rozszerza się. Za 

czasów powstania 63 r. ugoda dykto- 

wana jest znów racją stanu. Jeszcze 

raz genialnie, lecz politycznie będzie 

jej bronić Alexander Gonzaga Mysz- 

kowski Wielopolski. Po złamanych 

powstaniach, przelaniu krwi aż po 

Moflylów, po Witebsk, po Orszę. — 

ugoda polityczna, ugoda, jako pewien 

wyraz polityki nieistniejącego państwa 

miesza się z ugodą przez drwinę, ugo- 

dą przez małoduszność, ugodą przez 

schadentreude. Ugodą tych, którzy po- 

zostali na majątkach, wzruszających 

ramionami na starzejący się Hótel Lam- 

bert, na warjatów, na mrzonki tych, 

którzy wyrzekali się nietyłko mająt- 

ków, idąc na bój, lecz odrzucali zwrot 

majątków, gdy zwracał je Car, twier- 

dząc, że wrócą do nich dopiero z rzą- 

dem polskim, z wojskiem polskiem, z 

Polską, jak to uczynił szereg emigran- 

tów, na co dziś się powołują akty są- 

dowe. Ci nie-polityczni ugodowcy na 

to wzruszali ramionami i z tych głu- 

pich mrzonek -śmieli się. Ci materjali- 

styczni ugodowcy nie mogli przewi- 

dzieć powstania Polski. Zdziwiliby się 

strasznie, gdyby dożyli dnia 11 listo- 

pada 1918 r. Ale kto wie, czy nie 

zdziwiliby się jeszcze więcej, gdyby 

potem się przekonali, że mimo wszy- 

stko mieli rację. I to, co mazywali głu- 

piemi mrzonkami, istotnie było głupie. 

Mianowicie syn tego sąsiada, który na 

wojnę poszedł, do siebie już nie wróci, 

pomimo, że stał się „cudów cud*. — 

państwo polskie wróciło. W tem wszy- 

stkiem jest jakiś strasznie upokarzają- 

cy proste, lajalne i szczere uczucie pa- 

trjotyczne sarkazm historyczny. 

Jest mi strasznie ciężko to pisać, 

bo myślę o ludziach, których tak bar- 

dzo szanuję, — że dziwnie potworne 
Są na świecie nielogiczności. Przeciw- 
ko ugodzie porwała się myśl niepod- 
ległościowa, porywając się do boju 

przeciw Rosji, przeciw  ugodowcom, 

używając ku temu wszystkich możli- 

wych środków, do czerwonego sztan- - 
daru włącznie. Właśnie niepodległo- 

ściowcy byli ugody przez oportunizm 

jak największymi przeciwnikami. Dzi- 

siaj niektórzy niepodległościowcy są 

przeciwnikami zwrotu majątków. Jest 

iu jakieś zerwanie łańcucha logiczne- 
go, którego osobiście w swoim umyś- 
le ani zczepić z powrotem, ani załatać 
nie potrafię. 

Prawda, chodzi tu o rzecz małą, o 

80 tys. hektarów, O sprawę bądź co 

bądź natury materjalnej i może ktoś 
wzruszy ramionami, iż dla tej małej 

sprawy gotówem poruszyć całą Wy- 
spiańszczyznę i Cheroneję. Otóż wszy- 

stko to, co się dotyczy stosunku państ- 

wa do żołnierza, nie może nigdy nabrać 

charakteru interesu _ materjalnego. 

Może to jest niezrozumiałe dla 

niektórych Żydów. Żołnierz  po- 

wstań nie był kondotjerem, nie 

szedł do powstania dla pieniędzy, od- 

wrotnie: wszystko poświęcał. Lecz nie 

zwracaniem jego majątków upokarza 

się nietylko jego, lecz upokarza się je- 

go ideę, upokarza się jego wiarę w 

iPolskę. Niewdzięczność jest krzywdą, 

lecz niewdzięczność jest też upokorze- 

niem i obrazą. 

Cała sprawa oddawania względnie 

nieoddawania majątków rozgrywa się 

właśnie na płaszczyźnie stosunku pań- 

stwa do żołnierza. I to właśnie nadaje 

całej tej sprawie drażliwość, powie- 

działbym newralgiczną drażliwość. 

Tutaj naprawdę, realnie, konkretnie za- 

angażowany 'jest honor żołnierski i ho- 

nor państwa. Wyrok Sądu Najwyższe- 

go ustalił, że się majątki zwraca. Wy- 

rok Sądu Najwyższego przekreślił te 

wszystkie jurydyczne, formalne, proce- 

duralne zastrzeżenia, które przeciwko 

restytucji podejmowały się. Znaleźli 

się ludzie, którzy przygotowują usta- 

wę, przekreślającą wyrok Sądu Naj- 

wyższego tylko i wyłącznie wtedy, 

(gdy chodzi o dobro państwa polskie- 

go, choć, zdawałoby się, że właśnie 

państwo powinno tym być wdzięczne, 

którzy dla niego walczyli. 

Fakt, że od osób prywatnych re- 

stytuować będzie wolno, a od państwa 

mie, nadaje całej tej ustawie dziwnie 

nieprzyjemny posmak. Szukam najła- 

godniejszego określenia ; znajduję tyl- 

ko wyrazy: posmak anty-jurydyczno- 

ści. Zawsze pogardzam  wszystkiemi 

wrzaskami i „niepraworządnošci“, gdy 

godzą one w pochodzenie jakiegoś 

ustroju. Elementarne wiadomości z hi- 

storji przekonają nas, że dziś w Eu- 

ropie niema anj jednego bodaj pań- 

stwa, ktoreby byto „praworządne“, na 

którego konstrukcji nie ciążyłby jakiś 

gwałt. Może myślicie o Anglji? —Re- 

wolucja irlandzka potrafiła i tam wpły- 

nąć na stosunki konstytucyjne. Ale 

jest jedna dziedzina, w której „niepra- 

worządność'' specjalnie jest niepożąda- 

ną, to jest proces pomiędzy fiskusem, 

a osobą prywatną. Dlatego też stwo- 

rzono teorję o fiskusie, o skarbje pań- 

stwa, jak o osobie prywatnej. Gdyby 

państwo miało zwyczaj drogą ustawo- 
wą polepszania sytuacji swego skarbu 

w procesach, które z osobami prywat- 

nemi prowadzi, — równość jednostki 

i fiskusu przed sądem byłaby zupełnie 

iluzoryczna. Tutaj zawsze natkniemy 

się na młyn Fryderyka Il-go. I to imię 

maprowadza nas na inne znów myśli 

tego rodzaju: Fryderyk II był to scep- 

tyk, niedowiarek, cynik. Lecz wiedział, 

jak żołnierzowi heroizm jest potrzebny. 

Każdy rozumny, władca, którego pań- 

stwu grozi niebezpieczeństwo,  rozu- 
mie, że trzeba w duszach ludzkich ho- 

dować i pielęgnować krzew heroizmu. 

W sprawie o ponowną konfiskatę ma- 
jątków widzimy dwie strony. Jedna, 

potomkowie powstańców reprezentują 

i bronią swoich interesów  materjal- 

nych. — To jest oczywiste. Lecz po 
swojej stronie mają principium hero- 

iczne, mają za sobą całą tę skompli- 

kowaną i drażliwą dziedzinę stosunku 

państwa do żołnierza - bohatera (bo 

powstaniec każdy jednak ma prawo do 

tytułu bohatera), któremu się tyle ra- 

zy i to w najuroczystszy sposób przy- 
sięgało wdzięczność. Ze strony pań- 
stwa istnieje tylko materjalny interes, 
żadnego principium. Przeciwnie, aby 

dojść do swego interesu materjalnego, 

do tych 80 tys. hektarów państwo mu- 

si ma tę heroiczną świecę dmuchnąć, 

principium to złamać. Czyż to napraw- 
dę jest rola państwa, albo jeszcze wy- 

raźniej, czyż tu naprawdę tkwż interes 

państwa? Cat.. 
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Minister Ghika 
WARSZAWA. PAT. — Dziś przy- 

był do Warszawy minister spraw za- 
granicznych Rumunji hr. Dymitr Ghi- 
ka w towarzystwie posła polskiego w 
Bukareszcie p. Szembeka oraz sekreta 
rza p. Magheru. 

Od granicy rumuńskiej towarzyszył 
p. ministrowi poseł rumuński w War- 
szawie p. Bilciurescu. 

Na powitanie gościa rumuńskiego 
zgromadzili się na dworcu głównym 
przedstawiciele władz cywilnych i woj 
skowych, m, in. minister spraw zagra= 
nicznych p. Zaleski, członkowie posel 
stwa rumuńskiego w Warszawie, poseł 
jugosłowiański p. Lazarewicz, wyżsi 
urzędnicy Ministerstwa Spraw Zagrani 
cznych, przedstawicele porozumienia 
prasowego połsko-rumuńskiego. 

Po krótkiej rozmowie min. Ghika w 
towarzystwie min. Zaleskiego odjechał 
do przygotowanych dlań apartamentów 
w hotelu Europejskim. 

O godzinie 12 min. 30 Ghika, w o- 

PORZĄDEK 0 
WARSZAWA, 8.1 (tel, własny). — 

Porządek dzienny posiedzenia Sejmu, 
które odbędzie się dnia 12 stycznia, © 
godzinie 16 po poł. przewiduje między 
innemi sprawozdanie o rządowym pro 

  

   

PRIZEŻST 
HILDIAKONIE — Bulet Kolejowy. 
BRAS 
BARAN 
DĄBROWICA (Polesie) 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy 

    

łęgaruia 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
T-wa „Ruch“, 

HORODZIEJ — ode m — K. Smarzyńsie. 
GRODNO — 

WIENIEC — SKI ому — $. 
KLECK — Sklep „Jedność”. 
ŁIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnła T-wa „Ruch. 
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w Warszawie 
toczeniu posła rumuńskiego w War- 
szawie p. Biłciurescu oraz attache woj 
skowego płk. Constantin, złożył wie- 
niec na grobie Nieznanego Żołnierza. 

W chwili przyjazdu p, ministra Ghi 
ki na plac Marszałka Piłsudskiego or- 
kiestra odegrała hymn narodowy ru- 
muński. Pan minister przeszedł przed 
frontem kompanji honorowej, kierując 
się do mogiły Nieznanego Żołnierza, na 
której złożył piękny wieniec z szarfa- 
mi o barwach narodowych rumuńskich, 

O godzinie 1 min. 30 po południu 
Pan Prezydent podejmował ministra 
Ghikę śniadaniem, w którem pozatem 
wzięli udział p. prezes Rady Ministrów 
Prystor, ministrowie Zaleski, Janta- 
Połczyński, podsekretarz stanu w MSZ 
Beck, minister pełnomocny Rumunji Bil 
ciurescu, prezes sejmowej komisji 
spraw zagranicznych pos. Radziwiiłł, 
prezes senackiej komisji spraw zagia- 
nicznych sen. Lubomirski, minister Pa 
tek, minister Szembek i inni. 

BRAD SEJMU 
jekcie ustawy zmieniającej niektóre 

przepisy kodeksu postępowania karne 
go i pierwsze czytanie rządowych pro- 
jektów ustaw, między innemi o reje- 
strowym zastawie drzewnym. 

у Gas T-wa „Lot“, 
14 — ub Zo: — A. Łaszek. 

pw Ва ® 

K Malinowskiego 

(CIELSYWA: 
NIEŚWIEŻ — ui Ratuszowa — Księgarnia jazwińskiega. | 
NGWOGRÓDEK — ; ; = 
Ń. ŚWIĘCIANY — Księgarnia Towa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdóz Naucz, 

Kiosk St. 

PIŃSK — Księgarnia Poiska — St, Bednarski. 

Zwierzyński. 

  

    

SOWIECKO - ŁOTEWSKI PAKT 
O NIEAGRESJI 

RYGA, PAT, — Rokowania o nieagresji 
pomiędzy rządem łotewskim a przedstawicie 

lem Rosji sowieckiej zostały rozpoczęte w 

dniu dzisiejszym „ 

RUMUNJA RÓWNIEŻ MYŚLI O PAKCIE 

RYGA. PAT. — Przdestawiciel Rumunji 

w Rydze oświadczył przedstawicielom prasy, 
iż w dnih dzisiejszym został nawiązany kon 
takt z przedstawiciełem soweckim w Rydze. 

Kontakt ten newątpliwie doprowadzi do roko 

wań w sprawie paktu o nieagresji. 

FRANCUSKI BUDŻET WOJENNY 

PARYŻ. PAT. — Komisja finanso- 
wa parlamentu rozpoczęła wczoraj dy- 
skusję nad budżetem wojennym. Ogó- 
łem wysokość kredytów, żądanych na 
rok 1932, wynoszący tylko 9 miesięcy, 
dochodzi do 3.925 miljonów fr. Po 
szczegółowej dyskusji nad pojedyńcze- 
mi rozdziałami ogólna cyfra budżetu 
została zredukowana o 70 miljonów fr. 

SEJMOWA KOMISJA SKARBOWA 

WARSZAWA. PAT. — Posiedzenie ko- 
"misji skarbowo-budżetowej Senatu odbędzie 
się dnia 15 stycznia, Porządek dzienny obej 
muje szereg projektów ustaw o dodatkowych. 
kredytach oraz projekt ustawy w sprawie 
zmiany w ustawie z 1923 roku o uposaże- 
niach funkcjonarjuszy państwowych i woj- 
skowych, 

  

ROZMOWY BERLIŃSKIE HITLERA 
BERLIN. PAT. — Wczorajsze przy 

jęcie Hitlera przez kanclerza Bruenin- 
ga trwało półtora godziny. 

Nieco potem Gabinet Rzeszy od- 
był posiedzenie, w  którem uczest- 
niczyłi ambasadorowie niemieccy z Pa 
ryża, Londynu ; Rzymu. W posiedze- 
niu tem wziął udział kanclerz  Brue- 
ning, który na naradę przybył bezpo- 
średnio po ukończeniu konferencji z 
Hitlerem. * 

Na sobotę zapowiedziane jest spot 
kanie Hitlera z przewodniczącym nie 
miecko-narodowych Hugerbergiem. Te 
goż dnia o godzinie 2 w południe kan 
clerz przyjmie Hitlera, który zadeklaru 
je mu swe stanowisko ostateczne w 
sprawie propozycyj, postawionych na- 
rodowym socjalistom. 

PESYMIZM KÓŁ PARLAMENTAR- 
NYCH 

BERLIN. PAT. — Tutejsze koła parla- 
mentarne uważają za rzecsz nieprawdopo- 
dobną, ażeby koła rządowe pozyskały dla sie 
bie narodowych socjalistów bez przyjęcia pe 
wnych warunków hitlerowskich, odnoszących 
a 0 do obecnej sytuacji, albo do przy- 

  

ZAKULISOWĄ DYWERSJA 

BERLIN. PAT. —. Przywódca naro 

dowych socjalistów dr. Goebbels wy- 

głosił w Hamburgu mowę, wskazując 

na propozycję, ażeby narodowi socjali 

ści zgodzili się na przedłużenie prezy 

dentury Hindenburga, między  innemi 

oświadczył, że zdaniem stronnictwa na- 

leżałoby rozpisać mowe wybory do 

Reichstagu i utworzyć na miejsce ga- 

binetu Brueninga nowy rząd narodo- 

wy. _ Mówca oświadczył, że w pierw- 

szem półroczu bieżącego roku narodo- 

wi socjaliści będą mieli prawdopodob- 
mie 4-krotnie okazję do objęcia wła 
dzy, a mianowicie okazję do tego da 
konferencja reparacyjna,  rozbrojenio- 
wa, wybory prezydenta Rzeszy i wy- 
bory do sejmu pruskiego. _ Goebbels 
podkreślił, że stronnictwo narodowo- 

socjalistyczne w żadnym wypadku nie 

pozwoli sobie wydrzeć szans, jakie mu 

dadzą wybory prezydenta i wybory: w 

Prusach. 

USTAWA O KADENCJI 
HINDENBURGA 

BERLIN. PAT. — Jak donosi „Ber 

RITA ВАЛЬАЙ 

Teatr polski w Rydze 
POZBAWIONY DOTYCHCZASOWYCH SUBSYDYJ 

RYGA, PAT, — Gabinet ministrów na 

wczorajszem posiedzeniu postanowił skreślić 

wszystkie subsydja teatrom _ mniejszościo- 
wyim i szkołom rzemieślniczym mniejszości 

narodowych w projekcie budżetu na rok 

  

1932—33, Dotychczas polski teatr w Rydze 
pobierał subsydjum w wysokości 15 tysięcy 

łatów. Wobec skreślenia tych sum zostało 

zagrożone istnienie teatru polskiego. 
  

liner Tageblatt"', ustawa w sprawie 
przedłużenia prezydentury  Hindenbur- 
ga (t. zw. lex Hindenburg) odnosić się 
będzie tylko do kandydatury obecnego 
prezydenta Rzeszy i nie ma oznaczać 
że Rzesza przechodzi zasadniczo do sy 
sterau wyboru prezydenta przez Reichs 
tag. 

WYBORY W PRUSACH W MAJU 
BERLIN, PAT, — Na podstawię oświad- 

czenia pruskiego sekretarza stanu dr. Weiss 
manna biuro Wolffa donosi, że wybory do 
sejmu pruskiego odbędą się w myśl przepi- 
sów komstyucji w terminie przewidzianym, a 
więc przed 20 maja rb. 

  

STOLPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
SŁONIM -- Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 13 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin—Biuro Gazetowe, ul, 3 Maje 4. 
WILEJKA POWIATOWA — 4. Mickiewicza 24, F, Juczewska. 
WARSZAWA — Tow. Księgarni Kol. „Ruch” 
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SILVA RERUM 
Tygodnik Polski (Nr. 500), wyda- 

wany w Charbinie, podaje ciekawe in- 
formacje o wyższych uczelniach char- 
bińskich, gdzie studjują Polacy, Oraz 
o życiu akademików — Polaków. 

W Charbinie są trzy wyższe uczełnie, 
gdzie studjują Polacy. Są to: Instytut Orjen 
talny i Nauk Handlowych, Politechnika i Fa 
kultet Prawniczy, 

Najwięcej studentów Połaków mamy w 

Instytucie. Liczba ich dochodziła do 20. 
Czy Instytut charbiński ma jakąś wyższą 

wartość? Ależ bezwarunkowo, Instytut po- 
wstał w roku 1925. jego program z każdym 
rokiem jest coraz wyższy. Pracują tu zazni 
profesorowie, dyrektorem jest p, Chionin, 
autor słownika chińskiego, ułożonego we- 
dług własnego systemu. Atmosiera kistytuiu > 
nie ma nic cechującego inne uczelnie rosyj- 
skie, Studenci żyją zgodnie, niema żadnych 
starć politycznych, Codzień w salach, ko- 
rytarzach tej uczelni rozbrzmiewa mowa 
polska. Studenci — Polacy trzymają wyso- 
ko sztandar swej ojczyzny. Są to celujący 
uczniowie. W stowarzyszeniach studenckich 
piastują wysokie stanowiska, Prezesem sa- 
morządu studentów jest Połak, Koło Wscho 
doznawcze przy Instytucie liczy w swym za 
rządzie kilku Połaków. 

Instytut posiada bibljotekę naukową, w 
której są książki polskie, oraz muzeuci, 

Politechnika charbińska założona w r. 
1921, jest największą wyższą uczelnią w 
Charbinie, Wydała ona kilku Polaków — - 
żynierów. Obecnie należy ona do Kolei 
Wsch.-Chińskiej, Zanim Kolej zagarnęła ją, 
studjowało tu dużo polaków, obecnie z po 
wodu tego, iż od studentów wymaga się 
obywatelstwa sowieckiego, lub chińskiego, 
liczba Polaków jest minimalna. Program po- 
litechniki charbińskiej niewiele się różni od 
programów: politechnik polskich, Politechni- 
ka ma wspaniałą bibljotekę, laboratorja, etc, 

Fakultet prawniczy rozpada się na dwa 
działy: ściśle prawniczy i ekonomiczriy, Wy 
kładają tu znani profesorowie, Fakułtet wy 
dał dużo prac z zakresu prawa chińskiego 
i ekonomii. 

Wszyscy Polacy, studjujący w 2 h 
uczelniach związali się w Ę Aiaka 
cję t, zw. Akademickie Koło Badania Chin. 
Prezesem Koła był p, A, Wasilewski, absol 
went Ist, Orjent, Koło prowadziło poważną 
pracę naukową, miało swoje muzeum, wy- 
dawało biuletyn, Nietylko w Charbinie, lecz 
i w innych miastach Chin i Europy miało 
swych członków. 

W takich warunkach pracuje na 
Dałekim Wschodzie młodzież połska, 
przeważnie nie znająca nawet swego 
kraju, lecz ściśle połączona z nim uczu 
icem i myślą. Lector. 

    

  

Termin Konterencji lozańshiej 
UZALEŻNIONY BĘDZIE OD ZMIAN W RZĄDZIE FRANCUSKIM 

LONDYN. PAT. — W ciągu dnia 
dzisiejszego otrzymano w Londynie z 
Paryża uspakajające wiadomości co do 
tego, że rekonstnikcja rządu  francu- 
skiego dokonana będzie szybko i bę- 
dzie niewielka. Wobec tego nie jest 
spodziewane, że zajdzie konieczność 
odroczenia konierncji lozańskiej, któ- 
ra rozpocząć się ma 25 stycznia. We- 
dług informacyj tych, Laval zamierza 
osobiście prowadzić sprawy zagranicz 
ne, zatrzymując IBrianda jako ministra 
bez portielu, w charakterze honorowe- 
go doradcy, Tekę wojny objąłby Tar- 
dieu, który byłby również głównym de 
legatem Francji na konferencję rozbro- 

  

Przywódcy Centrolewu przed Sądem 
Dalsze przemówienia oskarżonych. Wyrok ma być ogłoszony 12 bm. 

WARSZAWA. 8.1 (tel, własny), — Na 
dzisiejszem posiedzeniu sądowem przeciwko 
przywódcom Centrolewu w dalszym ciągu 
wygłaszał swoje ostatnie słowo oskarżony 
adwokat Pragier, Walka toczy się nie prze- 
ciwko osobie, lecz przeciwko metodzie, 0- 
świadcza oskarżony i usiłuje dowieść, iż Mar 
szałek Piłsudski się zmienił, o czem zdaniem 
mówcy niają świadczyć cytaty z pracy Mar- 
szałka „Poprawki do historji", 

Następnie Przewodniczący udziela ostat 
niego słowa oskarżonemu Ciołkoszowi, który 
zaczyna Od wykazania jednotitości PPS, Na 
stępnie mówi: Pan Prokurator zurztica ram, 
že nie przyznaliśmy się do czynu. Zwracam 

tu uwagę na jeden moment, Sędzia śledczy 
pytał się nas zaraz po osadzeniu nas w aresz 

cie: śledczym, czy przyznajemy się do orga- 
nizowania spisku, mającego na celu obale 

nie Rządu, wzywano nas do sędziego osob- 
no, byliśmy ściśle izolowani jeden od dru 
giego į każdy z nas oświadczył: nie, To sa- 
mo cośmy odpowiedzieli wówczas, mówikś 
my i teraz na rozprawie. 

Po krótkiej przerwie zabrał głos oskarżo- 
ny Mastek, Mówi głosem — паргехолум do 
największej siły. Na początku uprzedza, że 
nie będzie zabierał Sądowi wiełe czasu, Jak- 
kolwiek chętniebym zrobił Panom Oskarży- 
cielom prezent noworoczny, nie mogę przy 
znać się do winy, Jeden z zarzutów, który 
zasługuje na omówienie, to jest zarzut posta 
wiony przez świadka Lendziona, Lendzion 

trzykrotnie nie stawił się do Sądu, bo ro- 
zumiał, że nie będzie mógł podtrzymać swe- 
go zarzutu. Między mną a Panami Oskarży- 
cielami — mówi oskarżony Mastek -— są róż 
nice kolosalne. Panowie są wykształceni, ja 
zaś wykształcenia nie posiadam, 

Przewodniczący przywołuje go za to do 
porządku. 

Następnie oskarżony Mastek wywodzi, że 
Kraków wybrano jako miejsce kongresu dla 
tego, że dawał gwarancje, że wszystko od- 
będzie się tam w spokoju, Żaden świadek 
osobiście nie słyszał moich przemówień — 
mówi Mastek, Obciążające zeznania skadają 
jedynie koniidenci, którzy czynią to, by utrzy 
mać swój kawałek chleba. 

Następnie mówił poseł Bagiński: _ Miało 
być fizyczne najście na parlament, Miano nas 
zohydzić,  sponiewierać, skopać, wydrzeć 
cześć i honor. Udało się to tylko w tej czę- 
Ści, że nas kopano, ale nie udało się nas zła- 
mać, Dzisiejszy Sąd ma w ręku decyzję, czy 
wszystko w Polsce ma upaść. jeśli z tej sali 
nie wyjdzie otucha dla duszy zdolałej, przyj 
dzie niewiara, która grozi Polsce bezsiłą. Ten 
lud, który prowadziliśmy do Polski, odwróci 
się zniechęcony, kto przyjdzie opanuje go i 
użyje za swoje narzędzie, Gdy rozejdzie się 
rwfieść, że męczone prawo zostało potępione, 
nastanie mrok, Niechaj z tego Sądu padnie 
na Polskę jasność; 

Następnie zabrał głos poseł Witos, Wrócę 
do sprawy Centrolewu i mego do niego sto 

sunku, Rolę moją dokładnie określono w ze- 
znaniach świadków į przedewszystkiem mar 
szałka Rataja.  Alkt oskarżenia powiada, że 
poseł Kiernik pełnił w Centrolewie główne 
czynności w związku ze stronnictwami, O- 
świadczam w interesie prawdy, że był on tam 
tylko delegowany dla pewnych spraw. Jako 
przewodniczący komitetu okręgowego stron 
nictwa w Krakowie wydałem i podpisałem 
odezwę, wzywającą delegatów na ten kon- 
gres, Na dzień przed kongresem brałem wraz 
z innymi udział w koniercnji u p. Żuławskie 
go. Na samym kongresie byłem jednym z za 
stępców przewodniczącego, Odczytałem de- 
klarację i głosowałem za rezolucją z przeko- 
nania, Prawdą jest, że rozdałem dwum lu- 
dziom ulotki z rezolucją kongresu, iecz do- 
piero w kilka dni później dowiedziałem się, 
że zostały one skonfiskowane. Pan Prokura- 
tor mówił tu o kongresie Piasta, który od 
był się z początkiem lipca, Tak jest, ja by- 
łem przewodniczącym i referentem, ja pro-. 
wadziłem narady, ja jestem winowajcą. Ale 
jeśli czuje się odpowiedzialność za to, co się 
dzieje w Państwie i nie chce się być obywate 
Iem pro forma, to trzeba mieć odwagę powie 
dzieć prawdę, My wiemy — ciągnie dalej 0- 
skarżoriy Witos — że się skończy król, że 
Rząd nie jest wieczny, że. społeczeństwo pol 
skie wiecznem jest i wiecznem być musi,., 

Jutro przemawiać będą: dr. Kiernik i dr. 

we wtorek spodziewany jest wyrok. 

LONDYN. — Cała prasa donosi o 
odbyciu wczoraj posiedzenia podkomi 
tetu gabinetu w sprawach _ reparacyj 
nych, w którem wzięli udział Chamber- 
lain, Simon, Runciman i Snowden, oraz 
ekspert reparacyjny Leith Ross. 

„Daily Telegraph“ oświadcza, że wi 
doki porozumienia anglo-francuskiego 
są dobre. Różnica polega chwiłowo na _ 
ustaleniu czasu trwania moratorjum. 
Londyn pragnie 4-0 lub 5-0 letniego 
moratorjum, Paryż zaś dwuletniego. 
Kompromis w granicach trzech lat jest 

prawdopodobny. > 
BERLIN. — Kanclerz Rzeszy od- 

był dziś rano konferencję z ambasado 
dami niemieckimi w Paryżu, Londynie i 
Rzymie, którzy zawezwani zostali spe 
cjalnie do Berlina. 

Jak słychać, oficjalnie rząd Rzeszy 
podtrzymuje nadal stanowisko iż celem 
konierncji lozańskiej musi być  defini- 
tywne uregulowanie problemu repara- 
cyjnego, 

DYMISJA BRIANDA 
PARYŻ. PAT. — Ze względu na nie- 

zadawalający stan zdrowia, wymaga- 
jacy starannego pielęgnowania, mini- 
ster Briand poinformował w piątek po 

południu premjera Lavala, że mni 
iż jego obowiązkiem jest złożyć port- 
tel spraw zagranicznych do dyspozy- 
cji premiera, aby mogła nastąpić nomi 
nacja nowego ministra spraw zagra- 
nicznych, 

LLOYD-GEORGE 0 SYTUACJI 
MIĘDZYNARODOWEJ 

LONDYN. PAT. — „Daily Herald“ 
podaje dziś wywiad z Lloyd Georgem, 
który wczoraj rano powrócił do Anglji. | 
Zapytany o sytuację międzynarodową, ° 

Lloyd George oświadczył, że trzeba 3 

zupełnie skreślić wszystkie długi wo- 

jenne i reparacje, aby dojść do równo- 
wagi gospodarczej świata. Długi wojen 

ne i reparacje są, zdaniem Lloyd Geor- 

ge'a, tak z sobą związane, że tylko 

przez całkowite obustronne skreślenie 
ich można osiągnąć skutek pożądany.  
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„EDWARD WOYNIŁŁOWICZ 
WSPOMNIENIA 1847 — 

Gorączkowo zatętniło życie w Miń- 

sku, roje twarzy nieznanych nadały 

miastu obcy wygląd. W roku 1915 zbli 

żył się front do miasta na odległość 

100-tu zgórą kilometrów i skamieniał 

w tem miejscu na szereg lat. Naczelne 

dowództwo olbrzymiego frontu zachod 

niego, rozgościło się w mieście a z 

nim całe armje sztabów. Obok nas, 

poza naszem środowiskiem działały tak 

że liczne instytucje i związki rosyjskie 

współpracujące z wojskiem  rosyj- 

skiem, na tyłach linji bojowej. Stosun- 

ki z nimi ograniczały się do spraw u- 

rzędowych i zagadnień gospodarczych. 

Nadzwyczajna obecność wojska zwy- 

kła powodować pewne utrapienia lud- 

ności cywilnej. Wielkie bywają potrze 

by rzeczywiste wojskowe, których obo- 

wiązek zaspokojenia, spada na jej bar 

ki, a bronić się od urojonych, bywa dla 

niej ciężką koniecznością. W zakresie 

spraw gospodarczych przyjęła na sie- 

bie tan obowiązek Rada Towarzystwa 

rolniczego, przedewszystkiem Woynił- 

łowicz. jego rozsądek, powaga, umie- 

jętność obcowania z ludźmi, zyskały 

szacunek, dosyć  nieprzystępnego do- 

wódcy frontu zachodniego, generała 

Ewerta. й 
Nie chwałąc się — mówi autor 

„Wspomnien“, miljonowe straty omi- 

nęły gospodarstwa krajowe, dzięki za- 

biegom i wstawiennictwu Rady Towa- 

rzystwa rolniczego u głównodowodzą- 

cego frontem gen. Ewerta. Dosyć wspo 

mnieć o prawie wyjazdu i wrębu w la- 

sy prywatne, dosyć wspomnieć o re- 

kwizycjach wszystkich zdatnych do 

pociągu koni... Rada Towarzystwa Rol 

niczego „a bien merite de la patrie“ 

wszystko co zrobiła, co wypracowała, 

oddziaływało nietylko na gubernię miń 

ską, lecz na cały front zachodni, któ- 

rego wł adze naczelne w Mińsku rezy- 

dowały. Nigdy nie wychodziłem od 

generała Ewerta bez uwzględnienia 

przezeń, potrzeb i spraw Towarzystwa I 

zawsze u niego sprawiedliwą ocenę 

naszych _ postulatów znajdywałem”. 

(str. 81). W tej dziedzinie działalność 

i wpływ prezesa bywały zbawienne i 

waloru nie straciły, powagę jeszcze ce 

nić umiano. Inflacja moralna, operują- 

ca masą liczb bez wartości, jeszcze nie 

zdołała pozbawić znaczenia jednostki 

wartościowej. . 

Inny wpływ na ukształtowanie sto- 

sunków i nastroje miał napływ do Miń 

ska nowego żywiołu polskiego. Liczni 

przedstawiciele instytucyj pomocnych 

uchodźcom z krańców zachodnich kra 

ju, jako też z Królestwa osiedlali się 

tam lub często miasto nawiedzali. 

Obok Towarzystwa Rolniczego, poza 

nim powstały nowe ośrodki pol- 

skie. „Rady Narodowe'* zdobywały so- 

bie licznych zwolenników, inni skła- 

niali się ku założonemu w Moskwie 

Towarzystwu Pomocy Ofiarom Wojny. 

Garnęli się do nich ludzie miejscowi, 

którzy dawniej nie pragnęli, lub nie 

umieli zdobyć sobie odpowiedniego 

stanowiska w Towarzystwie  Rolni- 

czem, zachwiały, się i własne jego sze 

regi. Nie podzielano obaw  Woyniłło- 

wicza przed wnikaniem naszych ludzi w 

organizacje opólno-polskie, gdzie łat- 

wo zniknąć mogliśmy, pomawiano go 

o seperatyzm parafjalny. On pragnął 

utrzymać miejscowy blok polski przy 
starym ośrodku, obawiał się jego roz- 
proszkowania, poddania pod komendę 

dawnej emigracji polskiej w Rosji, lub 

przygodnej, wojennej z Królestwa. Tyl 
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1928 R. WYD. 1931 R. 

ko w ręku miłującem synów tej ziemi, 
uważał jej los za bezpieczny, oddany 
w opiekę innym, mógł ucierpieć. 

I ucierpiał, gdy przyszedł dzień do- 
świadczenia. 

Wielu panów z nad Wisły, którzy 
nas nawiedzali, ożywiało to samo po- 
dniosłe uczucie, które tętnić musiało w 
piersiach Jadwigi i Jagiełły, gdy przy- 
byli nad Niemen chrzczić ciemną Litwę. 
Światli mężowie, że szkoły Apolinare- 
ge Budzisza, objaśniali miejscowe spo 
łeczeństwo o jego zadaniach i obowiąz 
kach, z zupełną nieznajomością wa- 
runków. Wpływów samorzutnych opie 
kunów, z wielkich ośrodków, ulega cza 
sem prowincja, z pokorą drobiu, wo- 
bec czołowego, na dziedzińcu importo- 
wanego indora. Wobec nowych wpły- 
wów  kurczył się autorytet prezesa. 
Gdy w pewnem licznem zgromadzeniu 
bronił zasady, iż w budzącym się 
wśród emigracji, na wschód od fron- 
tu, ruchu narodowym, powinniśmy iść 
zwartą ławą, jako jednostka autono- 
miczna, broniąc praw swego Kraju, a 
dopiero w chwili rozstrzygającej, zlać 
się z narodem w jedną całość, wysłu- 
chano go spokojnie, lecz następnego 
mówcę, rozwijającego tę samą myśl, 
przyjęto okrzykami: Targowica, Tar- 
gowica! 

Roman Skirmuntt 
(D C. N.) 

8SŁO 

J Kontlik 
REZOLUCJE JAPOŃSKIEJ RADY 

WOJENNEJ 
MOSKWA, PAT. — Z Tokjo dono 

szą, że wczoraj w japońskiem minister- 
stwie spraw wojskowych odbyło się po 
siedzenie rady wojennej, która wniosła 
szereg rezolucyj w sprawie mandżur- 
skiej. 

Zajęcie Czin-Czou zostało przyjęte 
przychylnie. Rada opowiedziała się za 
scentralizowaniem w jednem ręku wszy 
stkich japońskich władz na terytorjum 
Mandżurii. 

Akcja japońska w Mandżurji nie po 
winna pociągnąć za sobą interwencji 
czynników postronnych. Dlatego też 
rząd japoński musi przeprowadzić swą 
politykę, nie oglądając się na jakiekoi 
wiek mieszanie się strony trzeciej. 

STANOWCZA NOTĄ AMERYKI 

WASZYNGTON. PAT. — Stimson 
przesłał rządom Chin i Japonji notę, 
stwierdzającą m. in., że ze wzgłędu ra 
obecną sytuację oraz na swoje prawa 
i zobowiązania rząd Stanów Zjednoczo 
nych nie może uznać legalności istnieją 
cej obecnie sytuacji. 

Rząd Stanów Zjednoczonych nie za 
„mierza również uznać jakiegokolwiek 
traktatu lub układu, mogących naru- 
szyć prawa, wynikające z traktatu Sta 
nów Zjednoczonych, lub prawa obywa 

  

Rząd litewski sięga po mienie 
Wileńskiego Banku Ziemskiego 

Ostatnio pojawiły się w prasie wi- 
leńskiej ; kowieńskiej wzmianki oma- 
wiające kwestję przywłaszczenia przez 
rząd litewski mienia Wileńskiego Ban- 
ku Ziemskiego w postaci należności, 
opartych na nieruchomościach  miej- 
skich i ziemskich, zasłużonych przed 
wojną w tym Banku. 

Sprawa ta ma, nie tyle zresztą dla 
Banku, ile dla osób zainteresowanych 
ogromne znaczenie i budzi ogólne za- 
interesowanie, nie od rzeczy więc bę- 

dzie szerzej ją omówić. 

iPo wojnie światowej teren działal- 
ności Wileńskiego Banku Ziemskiego 
podzielony został, nowemi granicami, 
na kilka części, co w rezultacie stwo- 
rzyło szereg komplikacyj natury praw- 
no-ekonomicznej, które powinneby się 
znaleźć na forum międzynarodowem w 
Genewie, lub Hadze, Mamy tu na my- 
śli „komplikacje litewskie“, jedynie 
przez złą wolę rządu litewskiego po- 
wstałe i bodaj, czy nie umyślnie stwo- 
rzone. 

Oto meritum sprawy. 
Rząd kowieński opierając się na 

traktacie pokojowym z Rosją sowiecką 
uważa Skarb Litwy za prawego wła- 
ściciela wszystkich sum hipotecznych, 
zapisanych na nieruchomościach, po- 
łożonych na terytorjum Kowieńszczyz- 
ny, przez znacjonalizowane banki ro- 
syjskie, a w ich liczbie i Wileński 
Bank Ziemski. Stojąc na tem stanowi- 
sku władze te świadomie „zapomina- 
ją” o tem, że WBZ zgodnie z postano- 
wieniami traktatu Ryskiego jest insty- 
tucją polską, ponieważ ogromna wię- 
kszość akcjonarjuszów Banku, z ostat- 
niego walnego zgromadzenia w Rosji, 
posiada obywatelstwo polskie. 

Prowadząc cichą wojnę z Polską, 
władze litewskie pomijają tę okolicz- 

  

VII DOROCZ 
GDY NA FRONCIE GRZMIAŁY ARMATY 

W kilka zaledwie miesięcy po ogło 
szeniu wojny rosyjsko-niemieckiej, . kie 
dy to pełna ducha wojowniczego, do- 
skonale umundurowana i wyszkolona 
armja rosyjska posuwała się naprzód, 
a pewna jej część zajęła szmat Prus 
Wschodnich, szykując się, po doczeka 
niu się wzmocnienia przez pułki, zdą- 
żające z głębi Imperjum, do dalszych 
zwycięstw, przybył do Wilna Impera- 
tor i Samodzierżca Wszechrosji, „Car 
Polski*, Wielki Książę Finlandzki etc. 
etc. miłościwie panujący Mikołaj II Ro 
manow. 

Na krótko zatrzymał się w Wilnie, 
špiesząc „na front“, a šcišleį do pun- 
któw zgrupowania oddziałów wojsko- 
wych, wyznaczonych do akcji ofenzyw 

Śpieszył, aby przed szykującym się 
atakiem wzmocnić ducha rezerwistów, 
wcielonych do pułków, zrobić ostatni 
przed bojem  „impieratorskij smotr“, 
pobłogosławić. 

„W razie potrzeby zwalimy się z 
nad brzegów Wołgi, i ze stoków Ura- 
lu i potoczym się aż do Berlina" — 
głosił w tym czasie w Petersburgu je 
den z wybitniejszych mężów stanu ów 
czesnej Rosji, a drugi, jakby uzupełnia 
jąc ten głos, dodawał: „będziemy pę- 
dzić wroga, dopóki nie wyda się rze- 
czą właściwą powstrzymać impet... 

To też przyjechał ten szary, mały 
człoweczek — a wszechpotężny Mo- 
narcha, pchnąć armję do... pewnego 

zwycięstwa. 
Nie przeczuwał, jak zresztą i nikt 

w całej Rosji, że bliski był wówczas 
początek końca, że triumfalny, marsz 
naprzód miał się na tym odcinku skoń 
czyć porażką armji gen. Rennenkampia 
okropną klęską świetnej kawalerji gen. 
Samsonowa — ogólną rejteradą. 

Nie pomogła bojowość armji, za- 
wiodła omnipotencja Cesarza. Hinden- 
burg wstrzymał impet. 

Mikołaj przybył do Wilna niemal 
niespodzianie. Ledwo zdążono udeko- 
rować dworzec j zadecydować, kogo 
obdarzyć zaszczytem witania „miłości- 
wego pana' na dworcu. 

Nie przeprowadzano  skrupulatnej 
selekcji — udzielono przepustek wszy 
stkim niemal, kto o nie ubiegał się i 
komu zajmowane stanowisko przybyć 
nakazywało. 

Oczekiwali więc przybycia Cesa- 
rzą przedstawiciele władz, duchowień- 
stwa wszystkich wyznań i społeczeń- 
stwa. 

W świetnym humorze był pewny 
zwycięstwa przechpotężny, monarcha. 
Podawał rękę przedstawianym sobie 

dostojnikom, rzucał pytania, przemė- 
wił kilka słów, uśmiechnął się, przy 
poniektórym zatrzymał się nieco dłu- 
żej. 

Obszedł wszystkich i odjechał, a w 
chwilę po skończonej ceremonii jE. ks. 
biskup Michalkiewicz (wówczas je- 
szcze jako prałat, diecezją administru- 

ność j nie uznają przedterminowej 
amortyzacji długów Banku, dokona- 
nych przez dłużników przed wojną. 
Broniąc swoje stanowisko wysuwają 
błahe, naciągane argumenty, jak np. 
brak pewności, czy obecny. Bank Ziem 
ski w Wilnie jest tym samym, który 
istniał przed wojną. Nie legalizują do- 
kumentów wydanych obecnie przez W. 
B. Z., jakoby z racji niemożności usta- 
lenia ich autentyczności. 

W całym szeregu wypadków  Są- 
dy litewskie odrzuciły podania peten- 
tów domagających się, zupełnie praw- 
nie, skreślenia zastrzeżenia na pożycz- 
ki W.B.Z. wobec ich całkowitego ure- 
gulowania. 

Mało tego. Jak widać z informacyj, 
podanych przez prasę kowieńską 
pragnąc raz na zawsze „uregulować* 
sprawę przedwójennych pożyczek w 

Wileńskim Banku Ziemskim, rząd litew 
ski opracowuje obecnie ustawę o prze 
jęciu sum należnych Bankowi, pomi- 
iając zupełnie kwestję odszkodowań 
dla właścicieli listów zastawnych i dla 
samego Banku. 

To posunięcie władz kowieńskich, 
niewątpliwie w sposób fatalny odbije 
się na interesach polskich dłużników 
Banku, pozostałych na terytorjum Ko- 
wieńszczyzny. Nastąpią egzekucje, 
(rząd litewski ma przystąpić wkrótce 
do ściągania należności) a wówczas 
Skarb litewski nie uznając dokumentów 
W. B.Z. dopnie swego celu — obciąży 
polskie resztówki, powstałe po prze- 
prowadzeniu reformy rolnej. 

Przez dowolny podział pożyczek 
pomiędzy resztówki polskie, a ziemie 
przy pomocy reformy rolnej zagarnię- 
te z jednej strony, a odpowiednią wa- 
loryzację pożyczek WBZ. z drugiej ła- 
two będzie tego dokonać. 

  

    

  

jący) oraz proboszcz  Ostrobramski, 
ks. prałat Wołodźko powiadomieni zo 
stali, że Cesarz wyraził chęć odwiedze 
nia Kaplicy Ostrobramskiej. Miał zaje- 
chać w drodze powrotnej na dworzec, 
przed wieczorem. 

Oświetlono Kaplicę rzęsiście, uło- 
żono dywany, młodzież szkolna ustawi 
ła się szpalerem. 

AMERYKANSK 

w O 

APOŃSKO- 

teli Stanów Zjednoczonych w Chinach, 

łącznie z prawami ,dotyczącemi suwe 

renności i niezależności lub integraino- 
ści terytosjum administracyjnego Chin, 
w których międzynarodowa polityka no 
si zwykle nazwę „polityki otwartych 
drzwi“, ю 

W dalszym ciągu nota zaznacza, iż 
rząd Stanów Zjednoczonych nie zamie 
rza uznać jakiejkolwiek sytuacji lub u- 
kładu, któreby mogły być zawarte przy 
użyciu środków sprzecznych z zobo- 
wiązaniami lub konwencjami, wynika 
jącemi z paktu paryskiego, w którym 
Chiny i Japonja uczestniczyły narówni 
ze Stanami Zjednoczonemi. 

Odpis noty przesłany został zainte 
resowanym mocarstwom. 

ANGIELSKIE PROŚBY I GROŽBY 

MOSKWA. PAT. — Agencja Shim- 
bun Rengo donosi z Czin-Czunu, że po 
konferencji, odbytej z Lampsonem, po 
słem angielskim w Chinach, Czang, 
Sue,Liang mianował naczelnikiem sta- 
cji w Mukdenie i Gonance Anglików. 

W ten sposób Anglicy mają nadzie 
ję zabezpieczyć dochody i zapewnić 
niewtrącanie się Japończyków do za- 
rządu kolei. 

Anglicy urzędnicy kolejowi zwróci- 
li się do władz japońskich z prośbą, by 
wojska japońskie nie posuwały się da- 
lej na południe od Sui-Czunu. 

Władze brytyjskie przygotowują się 
„do wysłania swych oddziałów do Wan- 
Czu, Wan-Binu i Czap-Li celem cchro 
ny swych interesów. 

. zaostrza sie 
BUDOWA AERODROMÓW 

JAPOŃSKICH 
MOSKWA. PAT, — Według iniormacyj 

harbińskiej prasy chińskiej, władze japońskie 
na niektórych zajętych przez siebie punktach 
ną mukdeńsko-pek ńskiej linji kolejowej przy 
stępują do budowy aerodromów, 

MOŻLIWOŚĆ BLOKADY PORTÓW 
CHIŃSKICH 

TOKJO. PAT. — Biuro Reutera dowia 
duje się z kół urzędowych, że japonja nosi 
się z zamiarem przedsięwzięcia bardziej sta 
nawczych środków w razie, gdyby trwał na- 
dal bojkot antyjapoński. 

Japonja czułaby się w tym wypadku zmu 
szoną wysłać do Chin marynarzy japońskich, 
a nawet zastosować blokadę głównych por- 
tów chińskich. W kołach urzędowych japoń 
skich oświadczeją, iż kupcy japońscy pono- 
szą wskutek bojkotu olbrzymie straty, 

ZNAMIENNY GŁOS „PRAWDY* 
MOSKWA. PAT. — Dzisiejsza „Praw- 

da“ pod tyt.: „Lampson proponuje podział 

zdobyczy:: Mandżurja — Japonji, zaś Chiny 

półnoone dla Anglji* podaje wiadomość o ar 

tykule japońskiej gazety „Dzidzi* w Tokio. 

Dziennik ten, opierając się na doniesie- 

niach swego mukdeńskiego korespondenta, 

twierdzi, że  Czang-Sue-Liang ewakuował 

Czin-Czo1 wskutek obietnicy posła Lampso- 

na, że Stany Zjednoczone oraz Anglja oka 

żą mu pomoc w przyszości. 
Politykę Lamsona tłumaczy redakcja 

„Dzidzi“ chęcią wykorzystania przez Anglję 

zamieszek w Mandżurjj i uczynienia z Chin 

północnych sfery swych wpływów. 

W końcu pismo poakreśla fakt, że angiel 

skie poselstwo w Pekinie wysłało w swoim 

czasie dużo oficerów angielskich do rejonu 

Luan-Czu, gdzie po opuszczeniu Czin-Czou 

skoncentrowały się oddziały chińskie. 

ET WOREK ZTEIEPWAAE OOOO Z NRCCZ WK ORO RE RORETOWOY ZF BOSO ZP RÓD 

Zamach na cesarza Japonii 
Bomba nie dosięgła pojazdu cesarskiego. — 

Koreańczyk sprawcą zamachu. 
TOKIO, PAT. — Na cesarza Japonji 

dokonano zamachu bombowego. 

Mianowicie, jakiś osobnik rzucił 

bombę w kierunku powozu, którym ce- 

sarz powracał z przeglądu wojska. 

Bomba wybuchła w pobliżu powo- 
ZU. 

Ofiar w ludziach nie było. Sprawca 
AEA UE OT TEST T AIA DT DDCERENAWSURZTYCH 

RZĄD JAPOŃSKI PODAŁ SIĘ 
DO DYMISJI 

TOKJO. PAT. — Premjer Inukai zło 
żył dymisję gabinetu. 

.  Dymisja gabinetu nie została jesz- 
cze ani przyjęta, ani odrzucona. W każ 
dym razie cesarz polecił premjerowi 
Inukai pełnienie swych funkcyj do cza 
su powzięcia odpowiednich decyzyj. 
IEEE BEI 

Skarb Litwy wzbogaci się kosztem 
klijentów WBZ niemal w stu procen- 
tach z Polaków, składających się. 

Niełatwa to sprawa przeciwstawić 
się tej akcji, opierającej się, w Źró- 
dłach swych, na opatrznem tłumacze- 
niu litewsko-rosyjskiego traktatu, któ 
ry w prawdzie uzna skarb litewski za 
prawego właściciela sum należnych 
Skarbowi rosyjskiemu miał jednak na 
myśli sumy należne Skarbowi  rosyj- 
skiemu przed wojną. 

Trzeba mieć nadzieję, że sprawą tą 

zajmie się nietylko Rząd polski, ale i 
państwa zainteresowane, przekazując 
ją do rozstrzygnięcia w Genewie, czy 

Hadze. wz 

zamachu, Koreańczyk Rihosho, został 

natychmiast aresztowany. 

Odnaleziono przy nim drugą bom- 

bę. 

SZANGHAJ SUBSYD JOWAŁ 
ZAMACH 

TOKIO. PAT. -- Wedle iniormacyj 
biura Reutera, śledztwo miało jakoby 
wykazać, iż sprawca zamachu na cesa- 
rza otrzymał od prowizorycznego rzą- 
du koreańskiego w Szanghaju dwie 
bomby oraz kwotę pieniężną w wyso- 
kości 300 yenów. 

W _WIRZE STOLICY 
PIERWSZY ŚNIEG 

Tylko po całonocnem śniegopadaniu wi- 

dzieć można Warszawę w bieli, Nie na dłu- 

go — stróże, armja bezrobotnych z łopata 

mi zgarniają śnieg na kupy, wywożą. 

Jak ccho w mieście, wszystko przytiu- 

mione, spokojne. Samochody suną po bia- 

łym dywanie, nie słychać stukotu wozów, 

pobrzekuiją zrzadka dzwonki — te ostatnie 

Mohikanie dorożki sanne korzystają z tych 

godzin. 
Zimno przenikliwe, 

tramwaju i„nie zamyka 

prośba pasażera: 

— Czy pani do chołery nie może zam- 

knąć drzwi, tak zimno jest na dworze... 

— A czy pan sądzi, że gdy zamknę 

drzwi, to się ociepli na dworze? 

Dzieci wiyłęgły hurmem na ulicę. Nie po- 

może Boy anj jego poradnia—szczerze zami 

łowanie zawsze zwycięży, Piszcząc z radości 

wałą dzieciaki w siebie śnieżkami, tytłają sę 

po płacach, próbują kiecić bałwany. Ciągną 

za sobą saneczki — prawdziwy z niemi kio 

pot, gdzie znaleźć choćby imitację pagórka, 

W rezultac'e oblegają niektóre wjazdy: przed 

politechniką czy szpitalem Dzieciątka Jezus, 

jeśli ktoś usłużnie pchnie mocno można zje- 

chać z góry trzymetrowej, 
W Saskim ogrodzie sklecono sztuczny 

zjazd z desek — kolejka saneczkani posu- 

wa się cierpłiw'e, co kwadrans jest się na 

szczycie — wi dwie sekundy na dołe. 

Gosposie korzystają, by spreparować do- 

brą a tanią potrawę — zgamia się z dachu 

dużą miskę śniegu, trochę konfitur, czy soku 

wiśniowego — legumina gotowa, Gdyby la 

tem jakaś cukiernia zamiast lodów śmietan 

kowych ogłaszała Śnieg — zrobiłaby ma- 

jatek. Głupi ci chemicy, że nie pomyśłą o ta 

kim wynalazku, 

Biało, biało — zadowoleni warszawiacy, 

patrzą weselej na ulice, są jakieś mniej zna 

ne, oklepane, banalne — nie takie, jak ca- 

dzień, Ach, jakby sie chciało pojechać do 

Krynicy, Zakopanego, czy St. Moritz — zo- 

baczyć nareszcie coś innego, niż tę zabójczą 

Marszałkowską, te głupie kina z wybałuszoną 

Norą Ney na afiszach. Jak obrzydła ta mono 

tonja, te narzekania, to przeświadczenie, że 

jest źle, a będzie jeszcze gorzej, 

  

Jakaś pani włazi do 

drzwi. Serdeczna 

A te rozmowy nieznośne! Wiadomo, wia 

domo, że Berenson świetnie mówi, że Gan- 

dhi znów się położy plackiem na znak pro- 

testu, że i w Ameryce, i we Francji, i w 

Niemczech jest źle, że bezrobocie, że kry- 
zys, że waluta, ,. 

Błogosławiony Śnieg! Przynajmniej dziś 

zaczniemy rozmowę nie od stękania i wy- 

rzekania na brak pieniędzy, ałe od: 

— Boże, cóż to za pogoda okropna, taki 

śnieg, takie błoto, taka wilgoć, takie zim- 

no,.. Takie to wszystko nudne... K. 
  

  

Angielski terror w indjach 
ARESZTOWANIA WŚRÓD DZIAŁACZY NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH 

NOWE DELHI. PAT. — Dotych- 
czasowy przewodniczący kongresu An- 
sari został aresztowany. 

BOMBAY. PAT. — Przewodniczą- 
cy drugiej sesji nadzwyczajnej kongre 

su Choksey został aresztowany za wy- 
głoszenie przemówienia na zebraniu 
członków kongresu, odbyteni mimo za- 
kazu. 

Strzały do konsula włoskiego w Paryżu 
PARYŻ, PAT. — Nawprost gmachu kon 

sulatu włoskiego student włoski Richi dał do 
konsula 4 strzały rewolwerowe, Jeden ze 
strzałów zranił konsula w prawe udo, Spraw 
ca zamachu rzucił się do ucieczki, dając do 
ścigających go policjantów dwa ostatnie 

strzały, które jednak chybiły, Sprawca za 
machu został ujęty i odprowadzony do komi 
sarjatu, gdzie ograniczył się do oświadcze- 
nia, iż powodem zamachu było to, że kon- 
sul zabrania mu udzielania lekcyj. Stan kon- 
sula nie zdaje się być groźny. 

12 tys. ha ziemi uprawnej pod wodą 
GLENDORAMA (stan Mississipi), PAT. 

Na skutek zerwania tamy na rzece Tallaha- 
tchi nastąpił gwałtowny wylew, przyczem za 
lane zostało 12 tys. ha uprawnej ziemi, 

   

witalne JE. ks. Michalkiewicza i.. oto- 
czenie Cesarza wycofuje się zwolna z 
Kaplicy i przedsionka dając drogę. W 
samej Kaplicy pozostał tylko Cesarz i 
duchowieństwo. Monarcha jest jakiś, 
jakby zaaferowany; ogląda się bezrad- 
nie dookoła ; wreszcie zwracając się 
do ks. Wołodźki oświadcza, že chciat- 
by ucałować obraz (ja żełałby priło- 

  

W oczekiwaniu na przyjazd cesarza Wilhelma 

Duchowieństwo z JE. ks. admini- 
stratorem Michalkiewiczem na czele w 
szatach pontyfikalnych uczekiwało do 
stojnego gościa przy wejściu do Kap- 
licy. 

Cesarz przybył w otoczeniu świty. 
Krótko trwała ceremonja. Przepiso 

we krótkie modły, przemówienie po- 

żytsia k ikonie). 
Moment zakłopotania i (jak nam 

to łaskawie opowiedział ks. prałat Wo 
łodźko).. poradziłem, pragnąc wy- 
brnąć z kłopotliwej sytuacji: u nas, 
katolików, niema tego zwyczaju, Naj- 
jaśniejszy Panie, a pozatem obraz wi- 
si zbyt wysoko, może zatem raczy 

Odbędzie się w dn. 9 stycznia 1932 r. o godz. 22 w salonach 
uficerskiego Kasyna Garnizonowego (ui. Mickiewicza 13) staraniem 
Centrali Opiek Rodzicielskich Średnich Zakładów Naukowych w 
Wilnie na rzecz niezamożnych uczni. Obowiązuje strój wieczorowy. 

  

Najjaśniejszy Pan ucałował ołtarz (pri 
łożytsia k priestołu). 

Tak się też i stało. Cesarz ukląkł 
przed ołtarzem, przeżegnał się poboż- 
nie trzy razy, pocałował ołtarz i znów 
„trzykrotnie osienił czoło znakiem krzy 
ża. 

Wstał uśmiechnięty, jak gdyby za- 
dowolony z tak pomyślnego wybrnię- 
cia z kłopotliwej sytuacji i zwracając 
się do obecnych dostojników Kościoła 

dziękował serdecznemi słowy, ściska- 
jąc „wsiemiłostiwiejsze” ręce. 

— Ja już nie pierwszy raz jestem 
w Wilnie, — oświadczył, 
przy pożegnaniu. 

Rzeczywiście, jeszcze w roku 1883, 
jako następca tronu, przyjeżdżał do 
Wilna z ojcem swym Aleksandrem III. 

Na ten raz odjechał pod silnem wra 
żeniem, odniesionem w otaczanej po- 
wszechną czcią kaplicy Matkj Boskiej 
Ostrobramskiej, Mówił o tem otoczeniu 
i wyjeżdżając na front, polecił guberna 
torowi jeszcze raz podziękować księ- 
żom, przyjmującym go. 
ty i przejęty świętością miejsca miłe na 
zakomunikować waszym  wielebno- 
ściom, że był zachwycony  (woschi- 
szczon), zameldował nazajutrz, nie 

mniej „woschiszczon* dobrym humo- 
rem Cara, gubernator Wieriowkin. 

Uprzejmy, dobrotliwie uśmiechnię- 
tyi przejęty świętością miejsca miłe na 
wszystkich obecnych tam zrobił wraże 
nie ten miewzracznyj na wid Samo- 
władca Wszechrosyjski po raz pierw- 

szy i ostatni hołd swój Ostrobram- 
skiej Panience składający. 

  

  

  

salutując . 

Setki mieszkańców uciekają w panice, po 
zostawiając żywy i martwy inwentarz. Pa- 
nuje obawa, że są liczne ofiary w ludziach. 

2 
*з*шщ 

Modliły się nieco później przed 
Cudownym Obrazem  Ostrobramskim 
Cesarzowa Aleksandra Teodorówna i 
dwie jej córki. 

Jako siostry miłosierdzia, pocią- 
giem sanitarnym na front jadąc, za- 
trzymały się w Wilnie i do kaplicy 
przyjechały. Bez orszaku, bez pompy. 
Towarzyszył im tylko adjutant, a przyj 
mował proboszcz ks. Wotodžko. 

Pomodliły się  chwilę,* obejrzały 
i odjechały, łamaną ruszczyzną dzięku- 
jąc ks. proboszczowi za trudy. 

Nie długo czekało Wilno na drugą 
wizytę koronowanej osoby. 

"GZ 

Dwunastego grudnia 1915 r., a więc 
w rok prawie po pobycie w niem Ce- 
sarza Mikołaja II, przybył Wilhelm 
Hohenzollern. Zwycięski (wówczas) 
wódz j Cesarz Niemiec. Przyjechał ziu 
strować swą armję, zatrzymał się, aby 
zwiedzić Wilno, o ktorem - słyszał 
wielę. 

Zatrzymał się raczej jako turysta, 
a nie pan i władca. 

Jako znawca sztuki i zamiłowany 

muzeolog, nie mógł pominąć  kościo- 
łów wileńskich. 

Zaczął od kirchy luterańskiej, po- 

czem po krótkim odpoczynku skiero- 
wał się w towarzystwie syna ks. Oska- 
ra j świty ku Bazylice (wówczas je- 
szcze katedrze tylko), gdzie oczekiwa- 
ło już duchowieństwo z JE. ks. admini 
stratorem Michalkiewiczem na czełe. 

Nie potrzeba dodawać, że Bazylika 
była uprzednio dokładnie zbadana
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Spostrzeżenia Zakładu _Meteorologicz- 

nego U.S.B. w Wilnie. 

Z dnia 8 listopada 1932 roku, 

Csśnienie średnie 747. 

Temperatura średnia --2. 

"Temperatura najwyższa --5. 

Temperatura najniższa --1. 

Opad w mm.: — 

Wiatr: półn -zachodni, 

Tendencja: wzrost, następnie stan stały. 

Uwagi: chmurno, 

  

MIEJSKA 

— Sprawa jezdni. — Magistrat 0- 
mawiał sprawę terminu zwołania kon- 
ferencji dla ustalenia typu jezdni. 

Rzeczoznawcy mają być zaprosze- 
ni na dzień 20 bm. 

— Kontrola świadectw: handlowych. Spe- 
cjałni urzędnicy wydelegowani przez wła- 
dze skarbowe przeprowadzają kontrolę skle 
pów, w celu stwierdzenia, czy wszyscy kup- 
cy nabyli obowiązkowe świadectwa handlo- 
we, 

— Przeniesienie biura wypłat zasiłków, — 
Magistrat przeniósł biuro wypłat zasiłków 
bezrobotnym z ilicy Łukiskiej 3 na Antokol 
Nr 91, 

— Komisja poborowa—W dniu 20 bm. 
odbędzie się posiedzenie komisji poborowej 
dla tych, którzy nie mają uregulowanego sto 
sunku do wojska, 

WOJSKOWA 
— Bacznoćś Podoficerowie Rezerwy! W 

dniu 10 stycznia rb. o godzinie 16, w I0- 
kalu Związku (Żeligowskiego 4) odbędzie 
się Zebranie Informacyjne, na którem zosta- 
nie wygłoszony odczyt z dziedziny Wojsko- 

wej,, oraz będą poruszane sprawy Związkowe 

AKADEMICKA 
—Stow. A, M. K. „Odrodzenie* podaje do 

wiadomości, że w niedzielę 10 bm, będzie 

odprawiona Msza Św. odrodzeniowa, jak 
zwykle o godzinie 9,15. Po Mszy św. agapa 
w lokalu, poczem pierwsze zebranie Kursu 
Apologetycznego. 

— Sobótka w Ognisku Alkademickiem, — 
Dnia 9 stycznia rb. odbędzie się zabawa ta- 
neczna w salonach Ogniska Akademickiego 
(ul. Wie'ka 24), Początek o godzinie 9 wie 
czerem, Do tańca przygrywać będzie trio a- 
kademickie, Bufet na miejscu, Wejście za о- 
kazaniem legitymacji akademickiej — goście 
za zaproszeniami, je 

RÓŻNE 
— Izba Przemysłowo - Handlowa w 

Wilnie podaje do wiadomości osób zaintere- 
sowanych, że Filja Wojskowych Zakładów 
Zaopatrzenia Intendenckiego w Grodnie o- 
głosiła na dzień 26 stycznia rb. przetarg na 
sprzedaż urządzenia drukarni, składającego 
się z maszyn oraz sprzętu pomocniczego, 

Bližszych informacyj udziela dział obrotu 
towarowego biura Izby P.-H., ul, Trocka 3. 

— Dalszy ciąg akcji „Ligi Zielonej Wstąż 
ki*. — Ubiegłej nocy jacyś nieznani członko 
wóe „Ligi Zielonej Wstążki” wyma!owałi w 
wiełu punktach miasta nadpisy: nie kupuj u 
żydów. 

Nadpisy te robione są zieloną farbą, 
Najaktywniej przejawiona została działalność 
wspomnianej „Ligi* na ulicy Garbarskiej. (t) 

— Wyniki spisu ludności, — Prace sta- 
tystyczne związane z ostatnim spisem !udno 
ściowym posuwają się naprzód. Pobieżne wy 
niki mają być wiadome już 15 bm. 

BALE I ZABAWY 
— Dziś Komitet Domu Św. Aptoniego 

urządza dancing towarzyski w cukierni Zielo 

AAAA. 

W sali gimn. J Łeleweia 
ul. Mickiewicza 38. 

JASEŁKA 
dnia 9, 10, 16 i 17 stycznia r, b. 

początek o godz. 17. 
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przez policję (zaglądano do każdego 
kącika) i strzeżona przez tajną policję. 

Cesarz krótko był w świątyni. Ty- 
le tylko, ile wymagało pobieżne obej- 
rzenie wszystkiego, co ciekawsze. 

Pochwalił organy, zainteresował 
się żywiej staremi, misternie wykona- 
nemi ornatami, rzucił kilka uprzejmych 
zdań oprowadzającym go (nawasem 
mówiąc, towarzyszący, Cesarzowj kape 
lan wojskowy ks.  Kirsztein wykazał 
się gruntowną znajomością historji 
Katedry) i skierował się ku wyjściu. 

— (Cieszę się bardzo, — oświad- 
czył, zwracając się do JE., — że du- 
chowieństwo katolickie i kościół rzym- 

sko-katolicki teraz w tym kraju już 
żadnych ograniczeń doznawać nie bę- 
dą, pełniąc dobroczynne swe posłanni- 
ctwo. 

Po tem. oświadczeniu odjechał. 
Słowa te uwiecznione zostały w 

protokule, przez wszystkich obecnych 

księży podpisanym. 
_ — Niejednokrotnie później — mó 

wił nam w rozmowie JE. ks. sufragan 
Michalkiewicz słowa te wobec 
władz niemieckich  cytowałem, inter- 
wenjując w sprawach Kościoła, 

A nie brakło okazji do tego, boć 
przecie nie kto inny, tylko Niemcy 
dach z katedry, zdjąć kazali i lichta- 
rze, świeczniki, a nawet cynowe pi- 
szczałki z organów zarekwirowali. 

Niejedno przechować zdołał pro- 
boszcz ks. prałat Sawicki, sprytnie 
imitacje drewniane na miejsce schowa 
nych autentyków ustawiając. 

Nie wszystko jednak dało się ukryć. 

nego Sztrałla (Mickiewicza 22), o godzinie 
11 wieczorem. Wstęp 2 złote, Bufet na miej- 
scu. Mamy nadzieję, że społeczeństwo wileń 
skie poprze tę imprezę, przysparzając nie- 
zbędnych środków na zaopatrzenie biednych 
sierot na zimę. 

— Dancing Towarzyski. Dziś, 9 stycznia 
w cukierni B. Sztrałla (róg Tatarskiej) od- 
będzie się Dancing za zaproszeniami, Do- 
chód przeznaczony po połowie na Schroni- 
sko sierot im, Marszałka |. Piłsudskiego, 

oraz na Komitet Wojewódzki Pomocy Bez- 
robotnym. Początek o godzinie 23, Wstęp 2 
zł, — akademickie I zł, 

— Resursa Rzemieślnicza zaprasza na 
Sobótkę, która odbędzie się dnia 9 bm. Chór 
pod kierownictwem pana W, Mołodeckiego 
odtworzy między innymi |-no aktową kome- 
dję ze špiewami i tańcami „Werbel domo- 
wy““, która w świetnem wykonaniu, a barw 
nych kostjumach jest chlubą tego zespołu. 

TEATR I MUZYKA 
— Dzisiejsza premiera na Pohulance, — 

„Burza w szklance wody*, — Dziś w sobo 
tę, dnia 9 stycznia, o godzinie 8 wiecz., po 
raz pierwszy w Wilnie ukaże się głośna ko- 
medja świetnego pisarza niemieckiego В. 
Franka pt, „Burza w szklance wody”, Bruno 
Frank jest doskicnałym znawcą życia, który 
poprzez satyrę i tryskający humorem komizm 
potrafi zakląć w opisywane przez siebie śro 
dowisko i ludzi — niebywałą żywotność i 
realizm, „Burza w szklance wody” jest naj- 
nowszem dziełem tego ciekawego autora i 
skupia w sobie wszelkie najlepsze cechy je 
go nieprzeciętnego talentu. 

Jutro, w niedzielę, dnia 10 stycznia o go 
dzinie 8 w. po raz drugi „Burza w szklance 
wody“. 

— Osatnie dni „Tak się zdobywa kobie- 
ty* w Teatrze Lutnia. — Dziś, w sobotę, dn. 
9 stycznia, o godzinie 8 w. przezabawna ko- 
medja „Tak się zdobywa kobiety" schodzą 
ca już z repertuaru, 

Jutro w niedzielę 10,1 o godzinie S w. 
przedostatni raz „Tak się zdobywa kobiety*. 

POPOŁUDNIÓWKI: 
Bajka dla dzieci „Królewna Śnieżka" w 

Lutni, — Dziś, dnia 9 stycznia, w sobotę, 
o godzinie 4 pp. po raz drugi odbędzie się 
przedstawienie dla dzieci przemiłej i wesołej 
baśni pt. „Królewna Śnieżka” urozmaiconej 
śpiewami i tańcami z ilustracją muzyczną p. 
Wł, Szczepańskiego, Ceny b. niskie. 

W niedzielę, @та 10 bm., o godzinie 12 w: 
poł, „Królewna Śnieżka”. 

— Ostatnie przedstawienia Rewji Sylwe 
strowej na Pohułance. Jutro w niedzielę, dn. 
10 stycznai, o godzinie 4 pp. jedyny raz ja- 
ko popołudniówka po cenach zniżonych — 
odbędzie się pełna humoru i nieoczek'wanych 
atrakcji Rewja Sylwestrowa, W nagb'iższych 
dniach Rewja schodzi z afisza, a więc jest 

  

    

to ostatni termin spędzenia miło i wesoło pa* 
ru chwil na Pohułance, 

Premiera w Lutni „Hulła di Bulia“ — W 
pierwszych dniach przyszłego tygodnia od- 
będzie się premjera tryskającej beztroskim 
humorem komedjį F. Ammolda i E, Bacha 
pt. „Hulla di Bulla", Reżyserja spoczywa w 
doświadczonych rękach K, Wyrwicza, Pró- 
by dobiegają końca, 

— Wileńskie Towarzystwo Filharmonicz- 
ne, Jako jedną z najciekawszych atrakcyj Wi 
leńskie Tow. Fiłh. urządza w najbliższy wto 
rek w sali Konserwatorjum wielki koncert 

  

SŁOWO 

CHODZĘ PO Mieście. Konferencja w Sprawie ruchu kołowego 
TO I OWO O „ARBONACH*, 

Nowy Rok 1932-g1 rozpoczęliśmy pod 

znakiem „Arbonu“! Dość jest wyjść na ulice, 

żeby móc podziwiać jego p'ękne wozy, w re- 

gularnych odstępach czasu przemykające mi 

mo. 
Oto znów zbliża się jeden z nich... 

Wspaniała landara, zajmująca pół szero- 

kości jeźdni, popielata u dołu, szaro-żółta u 

góry, przepasana w połowie szlakiem czer- 

wieni, wtacza się dostojn'e na przystanek, 

a po chwili postoju rusza , dalej... 

A jak rączo pomyka ten Lewiatan samo- 

chodowy wśród wązkich uliczek W:lna! Aż 

patrzeć „obojętnie"! Zwłaszcza na zakrętach, 

kiedy to się zdaje, że — chwi'ka jeszcze — 

a potworne cielsko „Arbonu“ rozcharata 

narožną kamienicę, a przynajmniej rozora 

chodnik, a tu tymczasem nic, chwalić Boga, 

wszystko w porządeczku! z 

Nie dziw, że dorożki, taksówki itp. dro- 

biazg uliczny umyka przed „Arbonami“ jak 

piotki przed w'elorybem!.., . 

Jeszcze bardziej nastrojowo wyglądają 

„Arbony* z nastaniem zmroku,.. Już zdała 

widać dwa mocne białe reflektory u dołu wo- 

zu i trzeci zielony—u góry z numerem li- 

nii. 
Tuż pod górnym reflektorem duża tablica 

szklanna z nazwą linj', również widoczna 

zdaleka dzięki oświet'eniu jej od wewnątrz. 

Okna oświetlonego samochodu prześwie 

cają od przodu zielono, po bokach zaś bia- 

ło... Z tyłu autobusu trzy czerwone światła 

sygnałowe... Słowem, parada całą gębą! Na 

wet patrzeć satysfakcja rzetelna, cóż dopie- 

ro jezdzić!., : 

To też, zwłaszcza w pierwszych dniach, 

gapili się ludziska jak na dziwa jakie, a jeż- 

dziły nie tyle z potrzeby, ce dla przyjemno- 

ści, „na próbę”! 
I jedno tyiko psuło radość powszechną 

ktęby smrodliwego dymu wydobywające się 

z pod „Arbonów** podczas jazdy! 

Powiadają, że to czasowe — obyż tak 

było 'stotnie! — inaczej bowiem wypadnie 

chodzić po ulicach miasta chyba w maskach 

przeciwgazowych! 

  

„Przechodzen“, 

EEE EESTMA 

pierwszego polskiego kwartetu, z udziałem 
znanej w naszem 'mieście skrzypaczki Ireny 
Dubiskiej oraz świetnego zespołu, w skład 
którego wchodzą: Z, Adamska, M. Flieder- 
baum * T. Szaleski, Bilety do nabycia w biu- 
rze Orbis, Mickiewicza ila, 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Hollywood — Trader Horn 

Hellos — Natchnienie, 

Casino — Romans księżniczki, 
Stylowy — Kurjer Carski, 
Pan — Sekretarka osobista, 

Kino Miejskie Ziemia cudów, 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Samobójczy skok z mostu Za- 
rzecznego. — Wczoraj w dzień z mo- 
stu Zarzecznego u wylotu ul. Sofjanej 
rzucił się do Wilenki w celach samo- 
bójczych 21-letni Zygmunt Bakrabo, 
portjer hotelu „Łódź* (Sadowa 17). 
Będący wówczas w pobliżu na służbie 
posterunkowy Kotyrło przy pomocy 
kilku przechodniów pośpieszył na ra- 
tunek i mimo oporu desperata wy- 

EKSCESY ANTYŻYDOWSKIE PRZED SĄDEM 
TRZECH AWANTURNIKÓW SKAZANO NA KARĘ. WIĘZIENIA 

WILNO, — Do końca procesów karnych 

powstałych na tle zajść antyżydowskich da- 

leko jeszcze — tyle ich jest. 

Wczorajszy należy do kategorji poważniej 
szych już bodaj z racji wyroku surowego. 

Na ławie oskarżonych trzej młodzi żydzi: 
Lejba Gurwicz, Dawid Gałpern i Szloma Sa- 
wicz, 

W dniu 11 listopada ub, r. rano na ulicy 

Zawalnej zebrał się tłum  omawia- 
jący oatstnie zajścia. Nieszczęście chcia 

ło, że ulicą przechodził M. Szmara, chrześci 
janin. Jeden z rozmawiających rzucił się na 

niego i z orkzykiem „to za krew naszych bra 

ci przelaną w dniu wczorajszym* uderzył 

trzymanym w ręku śrubokrętem. 

Napastnik oraz dwóch najbardziej aktyw- 

nik, a podniecony tłum rzucił się na bezbron 

nego bijąc go laskami, 

Galperna oraz dwóch najbardziej aktyw 
fych uczestników awantury aresztowano, 
Oni to właśnie zajęli wczoraj miejsca na ła- 
wie oskarżonych i na zapytanie przewodni- 

Nie zechcieli dachu zdejmować rze- 
mieślnicy wileńscy, zarówno chrześci- 
janie, jak i Żydzi, więc Niemcy spro- 
wadzli innych, aż z Kowna — Żydów. 

Ale nie o tem mowa! 
Idźmy śladem Cesarza, Wilno zwie 

dzającego. Po krótkim pobycie na gó- 
rze Zamkowej dla przyjrzenia się pa- 
moramie Wilna, udano się do kościo- 
ła św. Anny. 

Tu dłużej zabawił doskonały znaw- 
ca sztuki, oprowadzany przez ks. Le- 
wickiego, czyniącego „honory domu* 
w zastępstwie chorego ks. Puciaty, 

Szczegółowo, z ogromnem zaintere 
sowaniem obejrzał Cesarz kościół, spe 
ojalną uwagę poświęcając drzwiom, 
prowadzącym do zakrystji i witrażom, 
żałując, że je ząb czasu niemało zni- 
szczył. 
a Piękny jest wasz kościół i nic 

dziwnego, że go Napoleon chciał za- 
brać, — mówił, porównywując go do 
innych gotyków, w Prusach znajdują- 
cych się. 

Wdzięcznego miał ks. prof. Lewi- 
cki w Wilhelmie słuchacza, biegłego 
w sprawach sztuki i, jak się dało za- 
uważyć, doskotale o wszystkich wileń 
skich pomnikach historycznych poinior 
mowanego. 

Niemniej szczegółowo zwiedził Ce- 
Sarz i kościół św. Piotra i Pawła. 1 
w Ostrej Bramie _był. Mówił nam o 

tem ks. prałat Wołodźko: „przybę- 
dzie jutro do kościoła eine grosse per- 

sonalitat", —zakomunikowano mu pe- 
wnego dnia, — ksiądz swoją głową 
odpowie, jeżeli się co stanie”. 

  

czącego, sędziego Brzozowskiego, zgodnie 

wyparł się udziału w pobiciu Szmary, a na 

wet uczestnictwa w zbiegowisku. 
Cóż zeznali świadkowie? 

Jak zawsze w tego rodzaju sprawach, 
policjanci (trzech), którzy przytrzymali awan 

turników, potwierdzili swe zeznania pierwot 

ne będące podstawą do wszczęcia sprawy — 

świadkowie obrony usiłowali wzmocnić twier 
dzenie obrony, że osakrżeni znaleźli się na 

ulicy przypadkowo, że szli do roboty, że 
wreszcie oskarżeni są ludźmi solidnemi i 

wszelkie podejrzewanie ich o czyny awan- 

turnizce jest bezpodstawne, 

Sąd po wysłuchaniu przemówień prokura- 
tora Kaweckiego i obrony w osobach pp. ši 
Czernichowa i Rudnickiego zadecydowal, že 

wina została oskarżonym udowodniona i Wy 
znaczył im karę: rok j sześć miesięcy wię- 

zienia zamieniającego dom poprawy. 

Jest to już drugi wyrok, mocą którego u- 
czestnicy zajść ulicznych skazani zostali na 

tak surową karę, (t) 

Ale się nic nie stało i stać nie mog 
ło, bo od samego rana przyszły jakieś 
okropne typy. Obejrzały kościół i są- 
siednie domy, obstawiły wszystkie za- 
kamarki, a w dzień przybycia zapowie 
dzianej persony (domyślano się za- 
wczasu, że to o Cesarza chodzi) kor- 
don wojska stanął, nikogo do kościo- 
ła nie dopuszczając. 

Cesarz przybył w towarzystwie 
ieldmarszałka Hindenburga Przez wiel 
kie drzwi do kościoła wszedł. Do- 
kładnie go obejrzał,o historję wypytał, 
freski i obrazy podziwiał, amboną się 
zachwycał. 

Jak turysta po kościele chodził i 
patrzał, patrzał. A- potem do kaplicy 
przeszedł. 

Skarżył się proboszcz Cesarzówi 
do automobilu . odprowadzając, że 
krzywda dzieje się kościołowi od 

Niemców, że gmach klasztorny przez 
wojsko zajęty został, że niema gdzie 
biednych, bezdomnych parafjan uloko- 
wać. Tylko się uśmiechnął: Niemcy są 
sprawiedliwi, księże, skończy się woj- 
na, a zajęty obecnie gmach oddamy 
—i gubernatorowi odnośne polecenie 
zaraz dał. 

Żegnając się, dziękował za oprowa 
dzenie po kościele. 

Nieraz jeszcze zwiedzali kościoły 
wileńskie różni książęta niemieccy. 

[Brat króla saskiego mszę św. w 
katedrze zamówił i modlił się żarliwie, 
klęcząc cały czas, aż zaskarbił sobie 
tem łaski j uznanie niewiast, stałe w 
kaplicy bywających. 

— Daj Boże, żeby królem pol- 

— W.dniu 8 bm. odbyła się pod prze- 

wodnictwem Starotsy Grodzkiego p. Kowal 

skiego zebranie komisj; w sprawach usta- 

lenix i unormowania ruchu kołowego w na- 

szem mieście. W posiedzeniu uczestniczyli 

przedstawiciele Dyrekcji Robót Publicznych, 

Magistratu, Wojskowiości, Towarzystwa Au- 

tobusowego „Arbon*, Związku Szolerów i 

Dorożkarzy, referent Starostwa Grodzkiego 

į in, Radzono nad ustaleniem ulic, któremi 

ruch koołwy ma się odbywać w jedną tyl- 

ko stronę, dalej ulic, gdzie szybkość same- 

chodów ma być zmniejszona ze wzg!ędu na 

błoto, omawiana sprawę usunięcia szylców, 

wystających ponad ulicę, podcięcia gałęzi 

drzew, hamujących ruch, ustalenia przystań 

ków autobusowych, postojów dorożek .td, 

Po ukończeniu konferencji członkowie ko 

misji udali się samochodami na objazd mia- 

sta, celem zbadania na miejscu” wszelkich 

spraw, będących w związku z ruchem kolo- 

włym. Na podstawie wyników obrad dzisiej 

szych i rezultatów badań komisyjnych będzie 

opracowany szczegółowy płan nowych zarzą 

dzeń cc do ruchu kołowego i podany będzie 

w swoim czasie do wiadomości publicznej. 

Posesje zagrożone podmyciem 
‚ — \№ związku z notatkami, które u- 

kazały się w niektórych pismach wileńskich 

w dniu 8 bm, Starostwo Grodzkie podaje, że 

w dniu 7 bm. motopompy Straży Ognio- 
wej nie brały udziału w wypompowywaniu 
wedy z mieszkań w żadnym punkcie Wilna, 

W dniu tym zanotowano wypadek zała- 

nia spływającą z góry wodą podwórka SS, 
Magdalenek przy zbiegu ulic: Senatorskiej i 

a S a Е ДРСБЖСВЕАТБЕНО 

dobył go na brzeg. Bakrabo, jak się 
potem okazało, był pijany i właśnie 
pod wpływem alkoholu umyślił odebrać 
sobie życie. 

Niedoszłego samobójcę odwieziono 
do aresztu centralnego dla wytrzeźwie- 
nia. 

Bakrabo nie zdaje sobie sprawy ze 
swego postępku. 

— Włamanie do sklepu — W 
dniu 7 bm. Wilczyńskiemu Witalisowi (Su- 
bocz 55) nieznani sprawcy skradli ze sklepu 
mieszczącego się w tymże domu, różnych 
wódek oraz wyrobów tytoniowych, łącznej 
wartości 700 zi. Włamywacze wybrali okno 
i usunęli zamki, 

Ze składu przy ulicy Sadowej 4 Saleta- 
ckiemu Abramowi złodzieje skradli 60 kig. 
masła, wartości 240 zł. Ustałono, że kradzie 
ży tej dokonali Chackiel Milsztejn (Archa- 
nieiska 55) i Szmukler Minucha (Archaniel- 
ska 38), u których w czasie rewizji część 
skradzionego masła odnaleziono, Sprawców 
kradzieży zatrzymano. 

— Złodziej w Szpitalu św. Jakóba. 
W dniu 7 bm., z lokalu szpitala św. Ja 
kóba w Wilnie dokonano kradzieży bie 
lizny na szkodę szpitala. Ustalono, że 
sprawca kradzieży Bolesław Jarmoło- 
wicz (ulica Karlsbadzka Nr nieznany) 
skradzioną bieliznę przechowywał u 
Łucewiczówny Franciszki (Subocz 5), 
u której istotnie podczas rewizji znale 
ziono ręcznik z pieczęcią szpitalną. Rę- 

częnik zakwestjonowano. 

‚ WILNO—TROKI 
— Niebezpieczny zakręt, Kilka- 

krotnie już wydarzyły się katastrofy na za- 
kręcie szosowym pod Połuknią, Władze sta- 
rościńskie winne zwrócić na to iiwagę i nie 
bezpieczny ten zakręt złagodzić, Przedwczo 
rajsza katastrofa na tym zakręcie omal nie 
skończyła się tragicznie. Autobus z Wilna' 
uderzył w furmankę rozbijając ją prawie do 
szczętnie, 

Wyrzucony na szosę chłop omał nie z0- 
stał zabity, koń zaś uległ ciężkiemu poranie 
niu i został następnie zastrzelony. “ 

MOŁODECZNO 
— Psyrozdarły noworod- 

ka. — Mieszkanka wsi Juržyszki, gm. 
rakowskiej, 30-letnia Emilja Dubrowi- 
czówna urodziwszy dziecko wyrzuciła 
je w nocy do ogrodu. S 

Trzy wioskowe kundie dopadły no 
worodka i rozszarpały go na części. 

Potem wyjaśniło się, że Dubrowi- 
czówna jest upośledzona na umyśle i 
jako taka nie jest całkowicie odpowie- 
dzialna za swe czyny. 

Bystrzyckiej, Podwórko to znajduje się po- 
niżej poziomu ułicy i chodnika. Została rów 
nież częściowo załana piwnica (nie zaś sute- 
rena), przy ulicy Fiłareckiej 12. Wodę z piw 
nicy usunąi gospodarz, Jedyny wypadek za- 
lania suteryny miał miejsce na ui. Tyzenhau- 
zowskiej i tan jednak 'aieszkańcy sami ustt 
nęli wodę, 

  

  

Z SĄDÓW 
SŁPIEDZY NA ŁAWIE OSKARŻONYCH 

W dniu wczorajsęym Sąd Okręgowy w 
Wiinie pod przewodnictwem wice-prezesa W, 
Brzozowskiego i asyście sędziów S. Zaniew 
skiego i. C, Sienkiewicza rozpoznał sprawę 
Jadwigi Kozicwskiej, Jana Mordasa, Jana 
Dydzińskiego, Heleny Dydzinskiej + Emiljana 
Gierasimionka. 

Zasiadający na ławie oskarżonych oskarże 
ni są z art, 1 par, 3 i art, 7 par. 3 Rozporzą 
dzenia Pana Prezydenta Rzeczypospolitej z 
dnia 16 lutego 1928 r. — czyli o uprawia- 
nie szpiegostwa, na rzecz któregokolwiek z 
państw ościennych. W danym wypadku szpie 
gostwo było uprawiane na rzecz Rosji So- 
wieckiej. 

Podczas przewodu sądowego ustalono, 
że oskarżeni uprawiali swój przestępczy pro 
ceder od lipca 1927 r, do 17 maja 1931 r., 
kiedy to zostali ujęci przez władze śledcze, 

O godzinie 4-ej po wysłuchaniu mów p. 
prokuratora Kaweckiego i obrońców adwi K. 
Petrusewicza, K, Szaikowskiego i St, Kiak- 
sztcwej Sąd skazał Jadwigę Kozowską ra 10 
lat, Jana Mordasa i Helenę Dydzińską 1a 8 
lat ciężkiego więzienia, Jana  Dydzińskiego 
na 3 lata, a Emiljana Gierasimionka na 2 la 
ta więzienia, 

Jednocześnie Sąd rozpoznał sprawę Heleny 
Pietraszko, oskarżonej o uprawianie szpiego 
stwa na rzecz Litwy, za to przestępstwo 
została ona skazaną na 2 iata więzienia, 

J) EU! 

NOWA-WILEJKA 
— Podziękowanie. — W imieniu Ochron 

ki im. Ks. Bisk. Bandurskiego w Nowej Wi- 
lejce składamy na tej drodze wszystkim tym, 
którzy udzielają nam pomocy i środków! na 
utrzymanie i prowadzenie Ochronk, a w 
szczególności tym, którzy z okazji Bożego 
Narodzenia złożyli ofiary, jak: 

Pp. Borysostwu Afanasjewym za złożo- 
ne zł, 50, p, Piotrowi Koważewowi za ziożo- 
ne zł, 20, Zakł. Przem, A. Mozer i S-wie za 
złożone zł. 100, oraz za urządzenie w dniu 
26,12 zabawy tanecznej, która dała zysku 
zł, 165. Pracownikom Zakł, Przem. A, Mo- 
zer i S-wie za złożone na urządzenie choinki 
wi Ochronce zł. 45; obywatelstwo za dary w 
naturze oraz za złożone na Vistę p. Trościan 
kowej zł. 35 oraz 13 p, uł. wil, za bezpłatne 
udzielenie orkiestry podczas zabawy, dalej 
Magistratowj za zwolnienie z opłat od biłe- 
tów wstępu nasze najserdeczniejsze podzię- 
kowanie i „Bóg zapłać”, 

  

      

Dary te umożliwiają nam udzielanie opie 
ki i wyżywianie około 40 dzieci wdów i sie 
rot, do czega najwięcej przyczyniają się 
Zakł, Przem, A. Mozer i S-wie w N, Wilejce. 

Zarząd Koła Związku Pracy Obyw. 
Kobiet w Nowej Wilejce. 

— Pożar. — W folw, Hurnowicze, gm. 
radoszkowickiej spalił się dom, 40 kur Oraz 
inny inwentarz martwy 1 żywy, 
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skim był, — mówiła potem jedna ks. 
prałatowi Sawickiemu, co teraz żar- 
tując, w rozmowie wspominał, — nad- 
toż pobożny. 

Po długotrwałej niewoli rosyjskiej, 
po okropnej okupacji niemieckiej j nie 
mniej strasznej bolszewickiej, w dniu 
19 kwietnia 1919 roku uzyskało Wil 
no długo oczekiwane wyzwolenie i po 
raz pierwszy od czasu wojny Napole- 
ońskiej mogło witać na swych uli- 
cach regularne wojsko polskie 
dzielnych ułanów pułkownika Beliny. 

Witano zbawców tem  radośniej, 
że na ulicach miasta trwał jeszcze bój, 
a ustępujący bolszewicy odgrażali się, 
że wrócą po zemstę. 

Wiedział każdy, co znaczą 
gróżki. 

Sytuacja była niepewna i dopiero 
wieczorem, kiedy nadeszły z Lidy od- 
działy piechoty, miasto zostało zupeł- 
nie oczyszczone, a wróg uciekał w 
nieładzie, popędzany przez depczą- 
cych mu po piętach żołnierzy. 

Na drugi dzień przybył do Wilna 
dowódca grupy operacyjnej gen. Rydz- 
Śmigły, a w ślad za nim zwycięski 
wódz — Marszałek Józef Piłsudski. 

Przybył z Lidy, gdzie stał kwate- 
rą, kierując akcją grupy 'wyznaczonej 
do oswobodzenia Wilna. 

Przyjechał w „sałonce*, zdobytej 
niedawno na bolszewikach, a przezna- 
czonej swego czasu dla dostojników 
carskich. 

Dzięki odwadze walecznego żołnie- 
rza j patrjotyzmu kolejarza  śpieszył 

te po- 

JUBILEUSZ 
JÓZEFA WEYSSENHOFFA 
Komitet organizacyjny jubileuszu 

znakomitego pisarza Józefa Weyssen- 
hoffa, w składzie przedstawicieli: Ka- 
sy Literackiej, Penclubu, Syndykatu. 
Dziennikarzy, Tow. Literatów i Dzien- 
nikarzy, Zrzeszenia Beletrystów, Zw. 
Autorów Dramatycznych, Związku Za- 
wodowego Literatów zaprasza obecnie 
osoby, biorące żywy udział w życiu 
państwowem i społecznem. ; 

Dotychczas współpracę swoją ła- 
skawie przyrzekli: p.p. marszałek se- 
natu, b. wojewoda wileński Władysław 
Raczkiewicz, minister wyznań relig. i 
oświecenia publ. Janusz  Jędrzejewicz, 
prezydenci miast: Warszawy, Pozna- 
nia, Lwowa i Wilna, b. min. kultury i 
sztuki Zenon Przesmycki (Miriam). 
Obecnie Komitet Organizacyjny zwró- 
cił się z pismem do Mistrza Ignacego 
(Paderewskiego, zapraszając go do Ko- 
mitetu Honorowego. 

Osoby, które otrzymują zaprosze- 
nia Komitetu Organizacyjnego, znajdu- 
ją w swych sercach gorące echo dla 
długoletniej, sławnej literackiej działal 
ności znakomitego i zasłużonego pisa- 
rza, jakim jest autor „Sobola į Panny“ 
— Józef Weyssenhofi. Należy spodzie- 
wać się, że całe inteligentne, czytające 
społeczeństwo przyjdzie z pomocą Ko- 
mitetowj Organizacyjnemu w jego usi- 
łowaniach, urządzenia obchodu godne 
go zasług Józefa Weyssenhoffa, który 
blask literatury naszej zwycięsko prze- 
rzucił poza granice kraju. 

Adres siedziby Komitetu: Wspólna 
5 m. 4, tel. 9—10—96. Prezes Е. А. 
Ossendowski, wiceprezes Ign. Baliński, 
sekretarz generalny A. Godziemba-Wy 
socki. 
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Przezorny kapitalista 
rozlokowuje swe oszczędności w kilku 

Bankach, w tej liczbie i 

w Chrześcijańskim Banku 

Spółdzielczym 
przy ul. Antokolskiej 28 w Wilnie 

Wysokie oprocentowanie, 

Zupełna gwarancja, — dyskrecja zapewniona, 

Bank czynny 9 — 12 rano, oraz 5— 7 wiecz, 
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Tecza Nr 1. Niesposėb w krėtkiej wzmian 
ce mówić o treści nowego 'miesiecznika, kto- 
ry jest spadkobiercą tygodnika. Pierwszy ze 
szyt przynosi w treści 39 pozycyj literackich 
i artystycznych!,. Prawie stustron'cowy ze- 
szyt przedewszystkiem imponuje szatą ze- 
wnętrzną: poziom artystyczny jest bardzo 
wysoki, ilustracje jedno- i wielobarwne za- 
dziwiają precyzyjnem wykonaniem i dosko- 
nałym doborem. Treść?.. Tyłe da się powie- 
dzieć, że przebogata i zawsze na wysokim 
poziomie, Redaguje „Tęczę* p. Józef Kisie- 
lewski, który już w pierwszym numerze wy- 
kazał dużo inicjatywy, szeroki rozmach i do- 
bry smak w doborze materjału, 

Zwracamy uwagę naszych Czytelników 
na ten najtańszy w Polsce miesięcznik: za 
20 zł. rocznie prenumeratorzy otrzymują 12 
zeszytów „magazynu* oraz 4 książki do wy- 
boru. 

(Dokończenie kroniki wileńskiej na str. 4-ej) 

  

Rozmowy grani 
WILNO. Koło Marcinkańców 

niało miejsce spotkanie przedstawicie- 
li władz polskich i litewskich. Po- 
ruszono sprawę stałych zajść na 
tle nielegalnego przekradania się przez 
granicę, co jak wiadomo spowodowa- 

nią teraz z Lidy, aby swe ukochane 
Wilno jak najprędzej zobaczyć, do któ 
rego, jak sam twierdził, „mus mnie 
woła”, a które mu, jako prezent wiel- 
kanocny żołnierze oswobodzić obie- 
cali. 

Czyż trzeba mówić o entuzjazmie, 
jaki panował na dworcu i w mieście 
na wieść, że Marszałek jedzie, że w 
Ostrej Bramie hołd swój i podzięko- 

wanie złoży, że jest już w Wilnie 
wreszcie. > 

Z ust do ust podawano sobie opo- 
wiadanie o pierwszej grupce ułanów, 
którzy, nie bacząc na niebezpieczeń- 
stwo, zatrzymali się przed Ostrą Bra- 
mą i zdjąwszy czapki, pobożnie „Pod 
Twoją Obronę* odśpiewali. 

Tłumy obległy ulice i radość wielka 
panowała w tym dniu podwójnego 
święta. 

Cieszyło się Wilno, ale nie mniej 
cieszył się i sam Marszałek. 

Na koniu, na swej ulubionej Kasz- 
tańce, wjeżdżał do miasta, ku Ostrej 
Brainie, pierwsze swe kroki kierując. 

== Do żadnego miasta, zdobytego 
pizezemnie, nie wježdžatem 2 takiem 
uczuciem, jak do Wilna... 

Te słodkie pieśni dzieci, te trwožne 
oczy matek, te łzy, te wzruszenia, oto 

własne słowa Marszałka. 
W Ostrej Bramie na chwilę tylko 

zatrzymał się wódz zwycięski, śpiesząc 
do kwatery, aby dalsze rozkazy wy- 
dać dowódcom, wróg bowiem był je- 
szcze blisko. 

Zamieszkał Marszałek w mieszka- 
niu hrabiny Tyszkiewiczowej przy ul. 

ne jest zamiknięciem linji granicznej 
przez Litwinów. 

Delegaci litewscy nic konkretnego 
w tej matezji powiedzieć nie mogli, za- 
słaniając się brakiem upoważnień, co 
zaś tyczy niszczenia wiech, przyrzekli 
ukarać winnych. 

Trockiej Nr. 11, nieobecnej 
czasie w Wilnie. 

Wywieszono na domu sztandar na 
znak, że mieszka w nim najwyższy do- 
stojnik państwowy. 

Nazajutrz odbyły się nabożeństwa 
dziękczynne. Do Ostrej Bramy przybył 
Marszałek Piłsudski automobilem. Za- 
trzymał się przed wejściem do Kościo- 
ła, poczem w otoczeniu swych. naj- 
bliższych pomocników — dowódców 
poszczególnych grup i oddziałów. 

Czyż trzeba dodawać, że tłumy 
zapełniły ulicę Ostrobramską, aż po 
Salę Miejską?. Wszyscy pozostali w 
Wilnie mieszkańcy pragnęli być na 
tem nabożeństwie, tem radośniejszem 
jeszcze, że w dniu Zmartwychwstania 
Pańskiego. ё E 

Modlono się żarliwie, dziękując za 
ocalenie od strasznej niewoli bolszewi 
ckiej. Ё 

Pełna też była modlących się Ba- 
zylika „podczas uroczystego nabożeń- 
stwa, celebrowanego przez JE. ks. bis- 
kupa Matulewicza, a podniosły na- 
strój spotęgowały jeszcze bardziej go- 
rące słowa kazania, wygłoszonego 
przez ks. prałata Bujkę. 

Wracającego ze Świątyni Marszał- 
ka owacyjnie spotykano na ulicach. 

Niedługo bawił w Wilnie. Nie zwie 
dzał. kościołów, znał je przecież od 
dziecka, a pozatem chciał być bliżej 
pułków, pokonywujących ostatni, słab- 
nący opór odstępującego wroga. 

Podążył na front. 
W. Tatarzyński. 

w tym ,



Na marginesie uroczy- 
stości szkolnej 

Gimnazjum im, A, Mickiewicza w Wiłnie 
mbchodziło w dniu 5-1 miłą į serdeczną uro 
czystość 10-lecia swego istnienia. _ Wśród 
urozmaiconego i bogatego programu znalazł 
się jednak szczegół, nad którym przejść do 
porządku dziennego bez zwrócenia uwagi, 
nie nałeży, Została mianowicie odsłonięta 
marmurowa tablica, na której wyryto złotemi 
głoskami kilkanaście nazwisk b. uczniów 
i uczenic tego gimnazjum z napisem tytuło 
wym: „Zasłużeni i odznaczeni uczniowie. 

hczas stosowany był we wszyst- 
kich szkołach polskich piękny zwyczaj umie 
szczana tablic marmurowych ku czci tych 
wychowańców, którzy w godzinie narodo- 
wej potrzeby, oddali Ojczyźnie to, co  byli 
Jej winni i co posiadali najdroższego, — 
własne młode życie. Jakież jednak zasługi 
zdołali szkole wyświadczyć ci młodzi wycho 
wankowie gimn, A, Mickiewicza? Według 
jakich kryterjów oceniano zasługi tej ucz- 
niowskiej garstki? Czy istotnie były tak wiel 
kie, iż upoważniły wychowawców do wyrycia 
nazwisk odznaczonych uczniów złotemi litera 
mi na marmurze? Iłuż obywateli w Polsce, 
akrytych chwałą niewątpliwych i powszech- 
nie znanych zasług, — nie doczekało się tak 
wyjątkowej formy odznaczenia? Czy dla gi- 
mnazjum im, Mickiewicza nikt inny więk- 
szych zasług nie położył nad tę garstkę mło 
dzieży, społecznie niedojrzałej, która jeszcze 
«w życie obywatelskie wejść nie zdążyła, lub 
ledwie je rozpoczęła? 

„Patron gimnazjum 
czał, 'ż trudniej dzień 
pisać księgę! 

A ileż dni do przebycia 'ma przed sobą 
i jak je przeżyć potrafi, ta „zastužona“ i w 
tak niezwykłej formie odznaczona młodzież? 

Odsłonięcie podobnej tablicy uważam za 
szkodliwe pod względem wychowawczym, 

gdyż przedwczesne hołdy, składane młodzie 

ży 4 dzieciom, z tytułu, conajwyżej sumien- 
nie spełnianych obowiązków: szkolnych, — 

jest demoralizujące, 
Krytyczne uwagi, jakie skreślłem powy- 

wyżej, wiążą się z zasadniczem zagodnie- 
niem stosunku wychowawczego społeczeń- 

stwa i szkoły do młodzieży i z tego powodu 

właśnie uważałem za swój obowiązek wyra 

zić odmienny sposób patrzenia na podany 

wyżej szczegół uroczystości gimnazjalnej. 

Lecz mój zdecydowane negatywny stosunek 

w sprawie pamiątkowej tablicy nie przeszka 
dza mi jednocześnie złożyć p. dyrektorowi 
Zapaśnikowi serdecznych życzeń powodze- 

nia w dalszych wysiłkach dla dobra, kiero- 

wanego przezeń gimnazjum w 10-letnią ro- 

cznicę jego istnienia. S, Świętorzecki, 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
„NATCHNIENIE* „HELJOS* 

Greta Garbo! Nazwisko, które fascynuje 

i porusza tłumy, — artystka owiana nimbem 

mijającej sławy, Trzy dźwiękowce  Grety 

Garbo: „Anna Christe“, „Romans“ (w Wil- 

nie niewyšwietlany) i „Natchnienie“ przeko 
naty, že gtos „boskiej Grety“ na taśmę się 

mie nadaje. Lecz równocześnie stwierdziły, 

że olbrzymi talent tragiczki „Metra” ma nie 
obliczalne możliwości, 

„Natchnineie“ jest historją kameljowej 

Iwonny, która bezskutecznie walczy z pięt- 

nem Środowiska i musi wyrzec się miłości, 
choć dusza wzniosła się na wyżynę poświę 

cenia, Postać Iwonny zaliczyć może Gre- 

ta Garbo do bardzo udanych, Wśród par- 

tnerów wyróżnia się stylem Lewis Stone, sta 

ly partner Grety. Robert Montgomery wscha 
dzaca gwiazda „Metra“ karjerę swą zawdzię 
cza głosowi, bo pozatem jest zbyt mięcza- 
kowaty. „Natchnienie" w Warszawie wyświe 

tlano w wersji niemej i słusznie, Niewiadomo 
dlaczego kazano w tym filmie Grecie Garbo 
przemawiać i to dość dużo, Film nowszy 
skłania się raczej do oszczędnego szafowa- 
nia dialogiem, dźwiękowość idzie w iznym 
kierunku, Brawurowa kampanja „Paramoun- 
tu* przeciw  „Metro-Goldwyn* osiągnęła 
swój skutek. Reklama i spryt dają prymat 
„Paramountowi“, ale „Metro“ može się je- 
szcze odegrač, Program w „Heljosie“ jest 

dowodem solidneį roboty „Metra“. Dodatki 
rysunkowy i komedjūwy znakomicie uzupel- 
niają obraz właściwy. Sensacyjną zapowie- 
dzią „Metra“ jest film z Gretą Garbo i Ra- 
monem Novarro pt. „Mata-Hari*, — Doraźne 
zwycięstwo „Paramountu* staje pod zna- 
kiem zapytania, 

Na zakończenie słów parę o programie 
poprzednm z Normą Schearer, „Rozwódka” 
był to film o ciekawem założeniu. Problem 
zdrady został potraktowany interesująco i 
przez aktorów inteligentnie był intenpreto- 
wany „Metro* ma dobrą obsadę i wielkie 
możliwości techniczne, — „Rozwódka” z nie 
wiadomych powodów była wyświetlana zale 

Adam Mickiewicz nau 
jeden przeżyć, niż na- 

    

  

Anglo - Franc. 

  

Prenumeratorzy i czytelnicy naszego 
przesyłką pocztową po cenie ulgowej 

  

Szpi 

Wyszła z druku w języku polskim sensacyjna książkę 

Lorda D' ABERNONA : 
który wraz z Gen. Weygaudem stał na czele Misji 

podczas najazdu 

‚ « „DOSIEMNASTA DECYDUJĄCA BITWA 
W DZIEJACH ŚWIATA" 

z przedmową p. Ministra Spraw Zagranicznych Augusta Zaleskiego 
z 5-ma mapami i 2-ma portretami. 

bezpośreduio powołując się na nas do Drukarni 

bolszewickiego 

p 
pisma książkę tę mogą otrzymać wraz z 
ZŁ 10. Zgłoszenia do Redakcji lub też 

Mazowieckiej, Warszawa 

  

  talna 1. 
  

Radjo _wileńskie 

SOBOTA, DNIA 9 STYCZNIA 

11,58 Sygnał czasu. 12,10 Poranek szkol 
ny ze Lwowa. 14,10 Program dzienny, 14,15 
Muzyka z płyt, 15,15 Kom, z Warsz, 15,25 
Program wyd. perjod, z Warszawy, 15,40 
Koncert życzeń (piyty), 16,20 Radjokronika 
z Warsz, 16,40 Codzienny odcinek powieścio 
wy. 16,50 Koncert życzeń (płyty). 17,10 
„Akademicy polscy zagranicą* — odczyt ze 
Lwowa wygłosi Jan Niwiński, 17,35 Koncert 
i aud, dla dzieci z Warszawy i z Krakowa, 
18,50 Kom. Wil, Tow. Org, i Kół, Roln. 
19,00 Tygodnik litewski, 19,20 „O współczes 

nej literaturze amerykańskiej" — feljeton 
wygłosi Miron Lewinson, 19,40 Program na 
niedzielę, 19,45 Prasowy dzennik radj, z 
Warsz. 20,00 „Na widnokręgu"* — z Warsz. 
20,15 Koncert z Warsz, 21,55 „Na „Puła 
skim“ do Posłki* — feijeton z Warsz, wy 

głosi M, Szczepańska, 22,10 Koncert chopi 
nowski z Warsz, 22,40 Kom. i muzyka ta- 
neczna z Warsz. 23,00 Aud, literacka Dwie 
nowele Makuszyńskiego. 23,30 Muzyka tane 
czna z płyt, 

Ofiary 
Bezimiennie na wykupienie «naszyny 1 zł. 
Stowarzyszenie Urzędników Skarbowych 

w Wilnie zamiast wieńców: na grób ś. p, Ko: 
łegi Zygmunta Kondrackiego, na „Żłobek lm. 
Marji* zt. 50; na „Dom Dzieciątka Jezus” 
56,30. 

Złożyli bezpośrednio ofiary na rzecz bez 
robotnych zamiast wizyt Świątecznych i No 
worocznych: 

1, Urzędnicy Starostwa Święciańskiego 
zł. 12, 2, Pracownicy Wydziału Powiatowe- 
go Sejmiku Święciańskiego zł. 26, 3. Pracow 
nicy Magistratu m, Święcian zł, 14,75, 4. U- 
rzędnicy Skarbowi pow. Święciańskiego zł, 14 
5, Pracownicy Komunalnej Kasy Oszczędno- 
ści pow. Śrwiięciańskiego zł, 12, 5. Urzędnicy 
szpitała państw w Święcianach zł, 8,50, 7. 
7. Urzędnicy Urzędu Ziemskiego w Świę- 
cianach zł, 5,50, 8. Nauczyciele Seminarjum 
Naucz. w Święcianach zł. 17, 9. Komendant 
P.K.U. Święciany zł, 13, 10. Funkcjonarju- 
sze Komendy Pol Państwowej w Święcia- 
nach zł. 17, 11. Zwiiązek drobnych kupców 
w Święcianach zł, 15, 12. Stowarzyszenie 
Nauczycieli szkół powszechnych zł, 4, 13, 
Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet w Świę 
cianach zł. 10, 14. Przemysłowcy, handlarzę 
i rzemieślnicy zł, 44,70 gr. razem zł, 213,45, 

  

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

Wilno, Tatarska 20, dom własny, 
: Istnieje od 1843, 

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

ŻĄDAJCIE 5 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego 

Środka od odcisków 

Prow. A. PAKA. 

dwie kilka dni, — Wogółe trudno się zorjen 
tować czy wileński Olimp kinowy ma jakieś 
stałe zasady j trzeba być przygotowanym na 
wszelkie niespodzianki. ай, С. 

  

  

  

  

„ Kto był mordercą? 
Nie jestem dzięki Bogu głupia i zbyt 

dobrze znałam sir Pedlera! Wiedziałam 
więc , że muszę powiedzieć prawdę, 
całą prawdę i tylko prawdę. Kiedy 
skończyłam, Pedler pokiwał głową z 
zadowoleniem: 

— Zuch dziewczyna! Widzę, że pa 
ni niczego nie ukrywa. Coprawda, gdy 
by pani spróbowała mnie oszukać, na- 
tychmiastbym wykrył prawdę. Żaden 
agent policyjny nie uwierzyłby w pani 
historję, szczególnie początkom opo-- 
wiadania, ale ja wierzę. Pani należy 
do tych szalonych kobiet, które rzu- 
cają się w wir przygód, zapominając 
o wszystkiem. Dotąd udawało się pani 
we wszystkiem, ale muszę przypomnieć 
pani, że amatorzy przygód zwykle spo 
tykają na swej drodze rozmaite trudno 
ści i podlegają przykrym  przygodom. 
Ja zaś jestem swego rodzaju rzemieśl 
nikiem w tej dziedzinie niemal, bo już 
jako mały chłopiec zrozumiałem, że 
jest to najpewniejszy sposób wzboga- 
cenia się. W charakterze pomocników 
miałem zawsze specjalistów, znających 
się na rzeczy. Raz jeden pozwoliłem so 
bie na odstępstwo od tej zasady i mia 
łem z tego powodu poważne nieprzy- 
jemności, ale, niestety, nie mogłem po- 
stąpić inaczej. 

— Nie mogłem tej sprawy polecić 
nikomu innemu, Nadina była zbyt do- 
brze poinformowana. Jestem człowie- 
kiem prostym, dobrym nawet, dopóki 
mnie nie zaczepiają, ale ona postano- 
wiła nagle wypowiedzieć mi wojnę, 
właśnie wtedy, gdy stanąłem u szczy- 

tu karjery i dobrobytu. Jedynie śmierć 
Nadiny i powrót djamentów w moje 
ręce mógł zapewnić mi bezpieczeń- 
stwo. Niestety, ja sam popsułem spra- 
wę. Ten idjota Pedgett ze swoją żoną 
zniszczył moje dzieło! Oczywiście mo- 
ja w tem wina, że trzymałem takiego 
sekretarza, głupca, o twarzy truciciela 
z epoki odrodzenia, o duszy najuczciw 
szego ; mieszczanina! Niech to będzie 
dla nas nauka droga Anno, że nie po- 
winniśmy nigdy poddawać się chęci 
stworzenia sytuacji  humorystycznej. 
Przez długie lata wiedziałem, że powi- 
nienem rozstać się z Pedgettem, ale on 
zachowywał się bez zarzutu i wprost 
nie mogłem znaleźć pretekstu do po- 
dziękowania mu za pracę. 

— Ale powróćmy do naszej sprawy. 
O czem to mówiliśmy? Aha, wiem, opo 
wiadanie pani jest bardzo ścisłe, jasne 
i prawdziwe, ałe jedna rzecz wymknę- 

ła się mej uwadze. gdzie się podziały 
djamenty? 

— Pozostały w rękach Harrisa Ri- 
borne'a, — odpowiedziałam, obserwu 
jąc go bacznie. ; 

Wyraz dobrodusznej ironji nie scho 
dził z jego twarzy. 

— Hm! Chciałbym je odzyskać! 
— Wątpię, czy to się panu uda. 
— Skąd te wątpliwości? Wszyst- 

ko można załatwić bardzo prosto. Nie 
chcę panią przestraszać, ale pani sama 
rozumie, że trup młodej kobiety, znale- 
ziony w dzielnicy miasta, w której od- 
bywały się walki rewolucjonistów, nie 
zdziwi nikogo i na nikogo nie ściągnie 
podejrzenia. Na dole siedzi specjalista 
od takich sprawek. Ale pani jest ro- 
zumną dziewczyną. Proponuję więc pa 

+47 KAT WAŃ OW EDRY APES RAIL AZY GORA 0. NECK ZROŻAÓWTY O OZZIE TOOZZOROOEPCDKD CA 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

  

Nowiny nowogródzkie 
Popularnym ostanio tematem w Nowos 

gródku — są oszcędności magistrackie p. 
wiceburmistrza Ostaszyńskiego, 

Przed kilku dniami miała nadejść cyster= 
na ropy dła elektrowni Miejskiej, P, wicebur 

mistrz wezwał tedy pizedsiębiorcę samocho 

dowego (ciężarówki), celem / umówienra 

się o cenę dostawy ropy do elektrowni z No 

wiojelni, Ugodę zawarto. 
Nazajutrz nadeszła cysterna ropy, lecz nie 

wag: 10 ton, lecz 15. 

P. wiceburmistrz Ostaszyński wzywa 

przeto do siebie wspomnianego przedsiębior- 

cę na dodatkową ugodę. 

— Ile? 

— Połowę tego, ca od 10 ton, za te do- 

datkowe 5 ton ropy, odpowiada przedsiębior 

ca, 
— Nie, — mówi p. wiceburmistrz, — 

Dam cio 10 zł. zł, taniej, Większa dostawa 

— powinna być tańsza, 

— Panie burmistrzu, — oponuje przed- 

siębiorca, — jeżeli sprowadzicie 150 ton ro- 

py, to myślicie, że ja powinienem wam do- 

starczyć za darmo? 

Skończyło się na tem, że p. wiceburmistrz 

postanowił sprowadzić ropę sankami, wyna 

jętemi z okolicznych wiosek, Lecz zanim zdą 

żył zrealizować zamiar, zabrakło ropy w ©- 

lektrowni, pół godzinki masta było bez świa 

tła, sprowadzono tymczasem ze składu tro 

chę ropy i przepłacono, następnie trzy dni 

trwała zwózka repy z Nowojelni, 

Przedsiębiorca samochodowy  zatriaumfo- 

wał,  Straciłeś Chaimku... — zawołał przy 

spotkaniu się z wiceburmistrzem. 

— Nie — odpowiada tenże, — Najem fur 

manek kosztował mnie o 8 złotych taniej, 

— No, a straty za czas zatrzymania e- 

lektrowni, a koszt stróża do pilnowania ro- 

py, a osiowe, a djety urzędnika zatrudnione- 

go podczas przewozu... wyliczał przedsiębior 

ca, : 

I teraz niewiadomo, kto stracił, a kto za- 

robił, a raczej czy Magistrat zarobił na tym 

interesie, P. wiceburmistrz twierdzi, że Ma- 
gistrat zarobił, przedsiębiorca samochodowy 

twiedzi, że nie, każdy się upiera przy czem 
mu wygodnej, Ludziska natomiast powtarza 

ją sobie tą wiadomość i śmieją się z... takiej 
oszczędności. Meg. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA 

Waierjan Charkiewicz 
Zmierzch Unji Kościelnej na Litwie 
I Blałoerusi—szkice'historyczne zł, 6,— 

Piacyd Jankowski (John ot Dycalp)— 
życie i twórczość zł. 16.— 

Bez steru | busoll (Sylwetka 
x prot. Michała Bobrowskiego) 2— 

Ostatnie lata Ałumnatu Pa- 
pieskłego w Wilnie . 0.58 

„Żyrawice—łask krynice 8.58 
Pierwsze trudy | walk! wl- 

ieūsklch kolajarzy . . 0.88 

SKŁAD GŁÓWNY w KSIĘGARNI 
ŚW. WOJCIECHA w WILNIE 

TVVVVVYVVYVVVYYVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYYYVYI 
MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

KTO SZYBKO DAJE, TEN DWA RA- 
ŻY DAJE — GŁÓD I NĘDZA NIE 

CZEKA! 
Konto Р.К.О, nr, 82158 

  

ni następujący układ: pani napisze do 

Riborne'a list j poprosi go, aby przy- 
szedł tutaj z djamentami. 

— Za nic tego nie zrobię! 

— Proszę nie przerywać, gdy mó- 

wią starsi. Jeszcze nie skończyłem. Pro 

ponuję pani uczciwy układ. Oddaję pa 
ni życie wzamian za djamenty. 

— A Harris! 
— Jestem zbyt sentymentalny, abym 

mógł rozdzielić zakochaną parę. On 
również uzyska wolność, pod warun- 
kiem, oczywiście, że nikt z was nie bę 

dzie w przyszłości mieszać się do mo- 

ich spraw. 
— Jaką gwarancję daje mi pan, że 

obietnice te będą dotrzymane? 

— Żadnej, drogie dziecko. Musi 
pani wierzyć i mieć nadzieję. Ale jeśli 
panj jest nastrojona heroicznie i woli 
śmierć od niepewności, to proszę się 

decydować. 

Byłam przygotowana na to, ale nie 
mogłam zgadzać się zbyt prędko. Sto- 
pniowo ustępowałam groźbom i obiet 
nicom, a wkońcu napisałam list, pod 
dyktando Pedlera: 

Drogi Harrisie! 
Nadarza się sposobność zdjęcia z 

ciebie hańbiącego oskarżenia. Wyko- 
naj ściśle wszystko, co napiszę. Pójdź 

do antykwarza Agrasato, poproś o 
„coś specjalnego na ładny  prezent'. 
Gospodarz wprowadzj ciebie do poko- 
ju za sklepem. Nie obawiaj się zasadz 
ki. Spotkasz tam człowieka, który przy 
wiezie ciebie do mnie. Zrobisz wszyst 
ko, co on powie. Weź ze sobą djamen 
ty, jeśli trzeba będzie. Nikomu nie mów 
o tem anj słowa”. 

Pedler skończył.   

  

KINO 

MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 
Ostrebramasko 5 

  

Od poniedziałku 4 stycznia 1932 r. 

ZIE MI A CUDÓW w rolach głównych: Anette Berson I Les Mathot. 
Koncertowa orkiestra pod batutą M. Salnickiego. 

Ceny miejsc balkon 30 gr. parter 60 gr. Kasa czynna odg. 3.30do 1% w. 

Dziś: Gwiazda gwiazd, niezrównana GRETA GARBO w swojej najnowszej kraacji, wielkim dramaci 

  

  

Dłwiękowy płomiennej i : W roli gł. męskich: Lewis Stone oraz Robert Montgomery. 
KINO AE mitošci p. t. NATCHNIENIE Nad program: najnowsze atrakcje dźwiękowe. Na 1-szy 
„HELIOS Seans ceny znižone, Seansy o g. 4, 6, 8 i 10,15. W niedzielę o godz. 2-ej. Wkrótce najwspanialszy film sezono 

„Księżna Tarakanowa“—gigantyczne arcydzieto džwiekowe. 

KINO Dziš! Pilm cud! Film obawienie! Naiwiększy tilm wszystkich czasów. 
w rol. gł. Harry Garey | Edwina Brooth. 

L odai p. t. „TRADER HORK** Czegoś podobnego świat jeszcze nie widział. 

tel. 1 5% „Trader Horn'" jest największą chiubą kaltury i sztuki. Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Seansy fo godz. 
4, 6, 8i 1015 w dnie Świąt. o godz. 2-ej. Dla młodzieży dozwolone. Na 1-szy seans ceny zniżone, 
  

  

BR wiIĘMUWa mis 

C6/INS |. 
WIELKA 47. tei. 15-41 

Dziś przebój dźwiękowy! Radość Życia! Sztuka kochania! 

RO4AN$ KSIĘŻNICZKI 
gł ulubieniec kobiet tharles Eerrell i czarująca Maureen O'Sullivan Świetne tempo 

Koncert gry! Mistrzowska reżyserja! Nad program: Tygodnik dźwiękowy. P c а 
4, 6, 8 i 10,30, w dnie świąt. o gudz. 

oczątek o godz.. 
2-ej Na l-szy seans ceny Zniżone 

  

Dźwiękowe Kino 

„PAN“ 
SPORT 

CO SŁYCHAĆ? 

O jakichkolwiek sportach zimowych mo- 

wy być nie może, Narciarze nie umieją jesz 

cze jeżdzić po bruku, a łyżwiarze też wolą 

grać w bilard u Sztrałla, niż patrzeć ze smiit 

kiem na sptywające wodą boisko. Zima uwzię 

ał się na nich i nie pozwala przygotować się 

od mistrzostw. Nie każdy może, jak Grabowie 

ccy, J. Nieciecki, Hermanowicz, czy Łabuć po 

jechać pod Giewont lub jak Godlewscy uga- 

niać się pa sztucznym lodzie w kraju i zagra 

micą. Na to mogą sobie pozwolič wybrani 

lub zamożni. Cóż mają robić pozostali, 

Grodno zaprasza hoke'stów i narciarzy. 

Jak jechać bez przygotowania i poco wresz 

cie? Przecież i tam zapewne wiosna w całej , 

pełni. 

Znacznie lepiej mają bokserzy, Śniegu nie 

potrzebują, a jaka-taka sala, bodaj duszna 

i ciasna zawsze i wszędzie się znajdzie, 

Żaks wysyłał swoich zawodników do Bia 

łegostqku. Wyjechali wczoraj w. składzie: 

Tyciun, Szpak, Nadel, Juger i Pilnik, „Dla 

kompletu pojechali z nimi i ping-pongiści: 

Gotlieb, Merecki i Czeczkowski, Niewiele się 

pewno nauczą ale trochę przetrzęsą dobre 

i to wiolbec zastoju. 

Bokserzy białostoczanie mają potem Wil 

no rewizytować, a ponadto | przewidziany 

jest mecz ciężkoatletyczny Witno — Biały- 

stok, 
Ponadta mówi się o przyjeździe do Wił 

na bokserów Polonii warszawskiej i jako 
by reprezentacji Estonii, 

Biedni narciarze rozchorują się z zadro 
ści oczekując na śnieg. Gotowi porzucić de- 
ski wziąć się do rękawic. (t) 

ZE ŚWIATA 
ODKRYLIE JESZCZE JEDNEJ GALERY 

KALIGULI 

  

  

W tych dnach odkryto w szlamie jeziora 

Nemo jeszcze jedną małą galerę Kaliguli, Ga 

lera ta zachowała się stosunkowo dobrze. 

Służyża ona widocznie jako łódź łącznikowa 

do komunikacji między dwoma wielkiemi ga 

lerami, Na galerze tej znaleziono jeszcze 

resztki okuć bronzowych oraz wiosła. 

ROŚLINA PRZEPOWIADAJĄCA 

TRZĘSIENIE ZIEMI 

W Indjach wschodnich istnieje roślina, po 

krewna naszej fasoli, a posiadająca szcze- 

gólną własność, że na kiłka godzin przed 

trzęsieniem ziemi zwija swe listki i wygłąda 

jak śpiąca, co ma być neiomylnym znakiem, 

że trzęsienie ziemi nadchodzi, 

° — Może pani zakończyć, jak się 

pani podoba, tylko żeby nie było fał- 

szywej nuty. 
— „Twoja na zawsze Anna“, tak bę- 

dzie najlepiej, — powiedziałam. 

— Adres? 
Napisałam adres. 
Pedler zadzwonił. Wszedł Chuche- 

ster — Petigrue — Minks. 

— wyślij ten list natychmiast. 

— Rozkaz pułkowniku! 

Przeczytał adres na kopercie. 

dler obserwował go badawczo. 

— To twój przyjaciel, nieprawdaż? 

— Mój przyjaciel? 

— Minks zmieszał się. 

Przecież widziałeś 

wczoraj w Johannisburgu. 

— Jakiś człowiek podszedł do mnie 

na ulicy i zaczął wypytywać o pana i o 

pułkownika Rice'a. Udzieliłem mu fał- 

szywych informacyj. 

— świetnie, przyjacielu, świetnie, 

— odpowiedział serdecznie Pedler. — 

A więc omyliłem się. 
Miks był blady jak śmierć. Zaled- 

wie wyszedł za próg, Pedler zdjął słu- 

chawkę telefoniczną: 

— Hallo, hallo! To Szwarc? Idź za 

Minksem, nie spuszczaj go z oczu. 

— Czy mogę zadać panu kilka py- 

tań? — zapytałam po chwili milcze- 

nia. 
— Proszę bardzo! Jestem zachwy- 

cony pani panowaniem nad sobą. Bar- 

dzo mądrze stara się pani opanować 

sytuację, podczs gdy inna kobieta na 

pani miejscu dostałaby ataku histerji. 

— Dlaczego pan przyjął Harrisa za 

sekretarza, zamiast oddać go odrazu w 

ręce policji?.. 

Pe- 

się z nim 

Drukarnia Wydawnictwa „Słowo. 

  

Dziś! Sensacja dnial Największy sukces 

SEKRETARKA O$OBI$T 
Pawła Abrahama. Wspaniały film o przepięknych melcdjach i arcyzabawnych sytuacjach. W rol.gł. MARY GLORY 

„i wytworny Jean Murat. Nad program: Najnowsze atrakcje ims Po o i ЧЕ 
Na 1-szy seans ceny zniżone. 

Europy i Ameryki 

Reżyserja: Wilhelma Thiela. Ma- 
zyka słynnego kompozytora 

| 

| 

| 
| 

| 
| 

godz. 4, w dnie św. o godz. 1-ej. 
Wkrótce: Przebój dźwiękowe „Dawid Gołder”. 

  

  

   
Laboratorium chemiczne 

Mra. SZYMONA ED 
we LWOWIE Teatyńska 16. 

* КНОШРИО 
ab susa bowiem wszelkie bóle 

° gnięśniowe, postrzał, łamania, |! 

gościec, bóle reumatyczne szyb- 

ko i pewnie. 

2 mieszkania 
z 3 i4 pokoi ze 
wszelkiemi wygodami 
nowoczesnemi, wanna 

jaa miejscu do wyn:- 
ęcia. Wilno, ul. Sł>- 
wackiego 17. 

Pokój 1 шь 2° 
do odnajęcia. Ofiarna 

      

  

  

  

Do nabycia w aptekach. SE 

aptekarza AAAMA, pa, 

ELMANA IKuPNo 
i SPRZEDAŻ 
RESTA 
TvvvYVYVYVYVYYYYYYYY"   IE         

  

Poszukujemy większego mie- 

szkania 8 — 10 pokoi na parte- 

rze. Zgłoszenia w Adm. „Słowa* 

dla A—n. 

p 

PARNIKliarmńru 
ndoskonalonego systemu, bardzo 0sz- 

czędne i praktyczne w użyciu, tudzież 

gniotowniki, płuczki | sor- 
towniki do kartofli poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, ul. Zawalna 1i-a, 

Dogodne warunki kupna, 

Żądajcie prospektów. 

  

    
  

WYYYYYYYVYYYYYVYYVVY' 

  

AA 

Lekarze Kosmetyka 
m EA 

GABINET 
Racjonalnej 

kosmetyki 

DOKTOR m 

J. BERNSZTEIN 
choroby skórne, we- 
neryczne i moczo- 

> piciowe. lecznicze 
Ul. Mickiewicza 28,m. 5 WILNO, 
przyjmuje 9—1 i 4—8. Mickiewicza 31—4 

kobiecą 

Dr. Kenigsberg Urod co 
dosko- 

choroby skórne, wene- je, I EEAP I ao robi dawe nali,: odświeża, nsnwa 
jej skazy i braki, Masaż 

Mickiewicza 4, kosmetyczny twarzy. 
tel. 10-90. Masaż ciała, elektrycz- 

Przyjm.od 9—12/i 4—8 ny, wyszczuplający (pa- 
šaškos nie). Natryski „Hormo- 

DOKTOR MED. na* według prof. Spuh- 

A. Cymbler la. Wypadanie włosów, 
łupież. Indywidualne 

Choroby weneryczne, dobieranie kosmetyków 
skórne i narządu mo- do każdej cery. Ostat- 

czowego, nie zdobycie kosmety= 
Mickiewicza 12, ki racjonalnej, 

róg Tatarskiej Tel. 5-64, Codziennie a £ 10—8 
„P: 43 

  

— To wszystko dla tych przeklętych 

djamentów. Nie miałem pojęcia, gdzie 

ich szukać. Nadina groziła, że sprzeda 

je Harrisowi. Udało mi się zdobyć ko- 

pię depeszy, którą ona dostała, nie 

wiem od kogo: od Kartona, czy Ribor 

ne'a i zawierała ściśle to samo, co 

było na pani kartce: „17.122“. Myšla- 

łem, że chodziło tu o spotkanie z Ri- 

borne. Upór, z jakim on dobijał się o 

kajutę na „Kilmorden Castle“ przeko- 

nał mnie ostatecznie, że moje podejrze 

nia nie są mylne. Dlatego udałem, że 

dałem się wziąć na wędkę. Na okręcie 

śledziłem go, ale zauważyłem, że 

Minks usiłuje na własną rękę wykorzy 

stać dla siebie sytuację. Naturalnie mu- 

siałem natychmiast przeciąć te usiłowa 

nia. Chociaż to zręczny chłopiec, ale 

mie udało mu się złapać Riborne'a w no 

cy wyznaczonej w depeszy. Nie mo- 

głem zrozumieć, jaką rolę odegrywa w 

tem wszystkiem pani? Czy rzeczywi- 

ście pani była tak dobroduszna, jak 
wyglądała? 

— Ale dlaczego w depeszy, było 17, 
zamiast 712... 

— Myślałem o tem. Widocznie Kor 

ton nie sprawdził tekstu depeszy i u- 
rzędnik pocztowy omylił się. 

— A list do przedstawicieli rządu 

angielskiego? 

— Drogie dziecko, czyż posądza 

mnie pani o taką głupotę, że sam do- 

starczyłbym moim wrogom własnych 

tajemnic. Rząd londyński zawiadamiał 

tutejszych przedstawicieli © działałno- 

ści mojej organizacji. Mając za sekre- 

tarza zbiega — mordercę, mogłem bez 

namysłu zamienić list na kartkę bia- 
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irężaw- dą sprzedania 
Jłosa woneść. biurko, łóżko, dziecin- 

dawkii kurzajki uswwa damski i męski i duże 
Gabinet e di 6 kwiaty. Zwierzyniec, 
Kosmetyki 

Dańlcej eat od 12—6. 
——————— 

ul. WIELKA № 18 m9. palta, futra, ubrania, 
Przyj. w g. 10-11 4-7 obuwie, pianinai wiele 

SAAAAAAŁAAŁAŁAŁAŁAŁAŁ licytacji rzeczy sprze- 
"Akuszerki. ki daje tanio LOMBARD, 

uszer od 9 do 2p.p. i od 
5 do 7 w. 

AKUSZERKA 
ŚMIAŁOWSKA |AAAAAAAAAAAAAAA AAA AA 

Zamkowa 3 m. 3. Ga- Różne 

suwa zmarszczki, piegi, 
wągry, łupież, brodaw- 

włosów dla nieszczęśliwej ro“ || 
dziny brutalnie z Litwy 

cową nędzą dotkniętą 
Posady — składasię z czie- 

vvvyvvvvvvyvvvvyvyvvį kolen: babki, córki i 

Z powodu wyjazdu 

zmarszczki, wągry,bre- ne łóżeczko, rowery 

uł. Dzielna 30 m. 1, 

J. Hryniewiczowej. Okazyjnie 

W. Z. P. Ja 8. innych pozostały h z 

Biskupia 4, tel. 14-10 

PTA AS EKRANAS LAA 
TWYYYYYYYYYYYYYYYYYVYJ 

przeprowadziła się al. 

binet kosmetyczny, u KOZERA 

ki, kurzajki, wypadanie Wołam о pomoc 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAI wydalonej a tu kraf- 

rech osób a trzech po- 

Potrzebna dwoje wnucząt posza- 
kujących pracy dla zdo- 

bona niemka bycia kawałka chleba — 
początki nauki — zpomimo wykształceni: 
muziką — do 2-ch uniwersyteckiego pracy 
dziewczynek na wy-zdobyć nie mogących 

jazd. Wiadcmość H. prosimy o nią oraza s 
Siewiczowa Uniwersy- datki pod literą T. w 
tecka 1, od 10 — 4 pp. Redakcji „Słowa*. + 

LAAAAAAAAAAAAAAAAAAA I Matka 
czworga dzieci w cię2 

Lo ka le kich warunkach będąc: 
uzna wwa W Oła O pomoc dla wy 
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY kupienia maszyny do 
sh — szycia zastawionej w 

Mieszkanie lombardzie. O skiads- 
z 3 pokoi z wygodaminie  najdrobniejszyc: 
tanio do wynajęcia ofiar prosi w Redakcji 
Informacje w Związku Słowa pod  literszc' 
Właścicieli Nierucho-A. Z. 
mošci. Gdaiska 1—6. ——————— 

  

      

  

łego papieru. Komuż przyszłoby de 

głowy podejrzewać starego Pedlera. 

— A pułkownik Rice? 

— O, ten to rzeczywiście zatruwał 

mi podróż, kiedy Pedgett doniósł mi, 

że on służy w wywiadzie angielskim, 

zrobiło mi się nieprzyjemnie. Przypo- 
mniałem sobie, że on kręcił się stale 
koło Nadiny w Paryżu, w czasie wojny. 
Zbudziło się więc we mnie straszne po- 

dejrzenie, czy nie mnie śledzi ten czło- 

wiek. 
Zadzwonił telefon. Sir Pedler zdjął 

słuchawkę. 

— Dobrze, ja zaraz się z nim roz- | 

mówię, — powiedział i zwrócił się do | 
mnie. — Praca! Miss Anno, pani po- 
zwoli, że zaprowadzę panią do jej po- 

koju! 

Odprowadził 'mnie do sypialni, w 

której stała już moja walizka. Pedler | 

pożegnał się ze mną mile i odszedł. 
Przyniesiono mi gorącą wodę. Wymy- 

łam się i rozpakowałam rzeczy. Ku | 

swemu zdumieniu, w worku z gąbkami 
znalazłam mały rewolwer. Nie miałam 

go wyjeżdżając z Kimberlay. Z uczu 

ciem ulgi gładziłam jego gładką po- 
wierzchnię. Było to nader pożyteczne | 
odkrycie w mojej sytuacji. Ałe krój | 
modnych sukienek, jest taki nie pra- 
ktyczny, że niema sposobu schować 

broń. Wreszcie wsunęłam rewołwer za | 

pończochę pod kolanem. Rewolwer 
trzaskał przy chodzeniu i bałam się, że | 
wystrzeli i zrani mnie w nogę, ale nie | 

miałam wyboru. 

(D C. N.) 

Redaktor w. z. Witold Tatarzyński.


