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PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu, iub z prze 
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Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Adminisivc"ia 

nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

KLECK — Sklep „Jedność 

MIORY — Ejdełman 

LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
ŁUNINI.C — Księgarnia Kol. „Ruch“. 

PRZEDSTAWICIEL 
K" RANUWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEj — Księgarnia Kol. „Ruch* 

NIEŚWIEŻ ul. Ratuszowa — Księgarnia Jażwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
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MOLODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch* | 

! 

5TWA: 
DRUJA — Kowkia. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PODBRODZIE — ui. Wileńska 15 T. Gurwicz 

PINSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch* 

SŁONIM — Księgarnia }. Ryppa ul. Mickiewicza 10. 

SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin —- Biuro gazetowe ul. 3 Maja 3 

WOLOŽYN — Liberman, Kiosk gazetowy 

WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch“. N.ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch* 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2 

nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach 
Ogłoszenia cyfrow: | Zagraniczne 50 proc. drożej. 

i 
  

do miejsca. Terminy druku mogą 

czne 0 50 proc. 
dowolnie. 

ei 
być przez Administację zmie niane 

AA EFAJ ADOBE 8 

M roirożach polityki ztoiowej Kryzys parlamentarny w Niemczec 
W sprawie polityki zbożowej nabra- uchwały czerwcowej konferencji w Mini- 

    

      
  

liśmy w ostatnich trzech latach tak du- 
żego doświadczenia, że możemy posłu- 
giwać się już ustalonemi skrótami. 

Powszechnie wiadomo, że z 4-ch za- 

sadniczych elementów naszej polityki 

zbożowej — cła ochronne i kredyt reje- 

strowy nie wywołują żadnych zastrzeżeń. 

Natomiast już system premjowania eks- 

portu nasuwa pewne wątpliwości z uwa- 

gi na nierównomierność w traktowaniu 

zbóż chlebowych i pastewnych. Dla- 
_ |Etego ostatnie zarządzenia Rządu, przedit: 
h żające- ważność działania premji jęcz- 

d miennej do końca kampanji, oraz wpro- 

=. wadzające premjowanie owsa — zostały 

przyjęte z całem uznaniem przez opinię 

producentów rolnych i przedstawicieli 
| handlu rolnego, jako dowód zrozumienia 

ze strony czynników decydujących pod- 
stawowych potrzeb produkcji i eksportu 
rolnego. 

Ze wszystkich elementów naszej po- 
qityki zbożowej największą rozbieżność 
zdań wywoływała zawsze interwencja 
Państwowych Zakładów  Przemystowo- 
Zbożowych. Ściślej biorąc, taktyka tej 
interwencji, a przedewszystkiem termin 
rozpoczęcia akcji za t. zw. oderwaniem 
rynku. Sama zasada interwencji, jako 

| koniecznego uzupełnienia akcji premjowa 
nia, nie budziła w kołach rolniczych, ro- 
zumie się, żadnej wątpliwości. 

| Jeśli termin rozpoczęcia interwencji 

ь za oderwaniem rynku wywołał różnicę 

) poglądów, to dlatego, że zwolennicy ni- 

| czem nieskrępowanego eksportu jesienne 

+ go nie wierzyli w możliwość oderwania 
k. się naszych cen od światowych przed 

wywiezieniem nadwyżek rynkowych w 
pierwszej połowie roku gospodarczego. 
Zwolennicy interwencji za oderwaniem 
rynku, prowadzonej zaraz w okresie po- 
żniwnym — wychodzą z założenia, 
-ena SwiduoWa, US“ prčinjo, siictyiko 

daje ceny opłacalnej w šcistem 
niu ekonomicznem, ale nie zapewnia na- 
wet tego minimum, Które jest potrzebne 
dla podtrzymania upadającej  pródukcji 

* zbożowej. Domagając się rozpoczęcia 
interwencji PZPZ, niezwłocznie po żni- 
wach, opieraliśny się na założeniu, że 
interwencja, ograniczająca się do drugie- 
go półrocza, kiedy gros zboża wyszło 
już z rąk rolnika, nie może dać wtašci- 
wego efektu. 

Dzisiaj, kiedy mamy już za sobą do- 
świadczenia z 3-ch kampanij zbożowych, 
nie potrzebujemy gubić się w sporach i 
przewidywaniach przyszłości. Z analizy 
ubiegłych lat wynika, że najgorszą była 
kampanja 1929 — 1930 r., kiedy premjo- 
wany eksport nie był poparty żadna 
akcją interwencyjną. Wówczas cena w 
kraju leżała poniżej poziomu premjowa- 
nego eksportu. Ten sam stan rzeczy u- 
trzymał się jeszcze na początku r. 1930 
— 1931. Dopiero z chwilą rozpoczęcia 
akeji interwencyjnej PZPZ, cena krajo- 
wa osiągnęła odrazu poziam premjowa- 

, nego eksportu. W ciągu drugiego półro- 
cza poziom ten nawet został przekroczc- 
ny. W kampanji 1931 — 32, dzięki za- 
stosowaniu akcji PZPZ za oderwaniem 
rynku, zaraz w okresie pożniwnym, ce- 
ny nasze już w tym czasie oderwały się 
od cer światowych, dając w przecięciu 
rocznem przy życie zwyżkę 7 zł. na 1 q. 

ponad poziom premjowanego eksportu z 
wyraźnym zyskiem dla całokształtu go- 
spodarki narodowej. Skuteczność tego ro 
dzaju polityki zbożowej była tem więk- 
sza, że ta korzystna dla nas różnica cen 
była utrzymana przez całą kampaniję, 
nawet w momentach najintensywniejszej 
podaży. Na uwagę przytem zasługuje 
fakt, że biorąc łączne koszty premjowa- 
nia i akcji interwencyjnej PZPZ — by- 
ła to najtańsza dla Skarbu kampania. 

Zdawałoby się więc, że system, któ- 
ry wyszedł zwycięsko z 3-letniej próby, 
"przyjmie sięna stałe i nie będzie co dv 
niego wątpliwości, zwłaszcza, że spada- 
jąca zagranicą cena zboża do poziomu 
absurdalnego, wymagała zastosowania 

- Śodkóów. corż gto heroiczniejszych. 
T W bieżącym jęędnak roku gospodar- 

czym napróżno pro ucent rolny oczeki- 
wał zbawczej akcji ZPZ. Instytucja ta 

nie otrzymała odpowńednich sum na stra 

ty i ograniczyła się dj czynności ściśle 
handlowych. W ten spogób mieliśmy ce- 
ny Ściśle -premjowanego eksportu i nic 
ponadto. Minęło całe pieqwsze półrocze 
bieżącej kampanji i najęenniejszy Czas 
został stracony. Mimo toi w drugiem 

półroczu obecnego roku gospodarczego 
PZPZ dotąd nie podjęły akcji zą oderwa- 
niem rynku. O ile istniała pewna różnica 
poglądów na interwencję w  pierwszem 
półroczu, co do konieczności rozpoczę- 
cia jej w drugiem półroczu nikt nie miał 
i niema żadnej wątpliwości Co więcej 

sterstwie Rolnictwa dały podstawy do 
oczekiwania interwencji za oderwaniem 
rynku i oparcia przez rolnika na niej 
planu całorocznej kalkulacji sprzedażnej. 

A przecież objektywne warunki do 
podjęcia akcji za oderwaniem rynku są 
w chwili obecnej znacznie korzystniejsze, 
niż rok temu. Wynika to z bardziej inten- 
sywnego odciążenia rynku w drodze eks- 
portu. W kampanji 1931 — 32 r. w mie- 
siącach VIII — XII wywieźliśmy łącznie 
4-ch zbóż 153,690 tonn, w tym samym 
zaś okresie kampanji bieżącej 255.049 
tonn. 

W tych warunkach zaniedbane podję- 
cia jedynie wskazanej, skutecznej akcii 
interwencyjnej za oderwaniem rynku by- 
łoby nietylko zmarnowaniem szans, ja 
kie nastręcza nam konjunktura, ale wy- 
wołaniem bardzo poważnego niebezpie- 
czeństwa dla całego naszego życia go- 
spodarczego. 

Dzisiaj rolnik otrzymuje za swe zba- 
że prawie połowę tylko tego, co w roku 
zeszłym, a przecież już zeszłoroczne ce- 
ny były poniżej wszelkiej kalkulacji. Ob: 
wiązek nakazuje nam nazwać rzeczy po 
imieniu. Ziekceważenie konieczności ia- 
terwencji PZPZ za oderwaniem rynku w 
rezultacie dać musi zmarnowanie bieżą- 
cej kampanji zbożowej, a więc ostatec- 
ną dezorganizację warsztatów rolnych i 
dalszy”postęp w zmniejszeniu się wpły- 
wów skarbowych. 

Tak niewątpliwie przedstawia się 
sprawa na odcinku polityki zbożowej. Je- 
dnolitość opinji na tem tle ustaliła się już 
nietylko w całym świecie rolniczym, ale i 
gospodarczym. 

Rozumiemy, że Rząd, ponosząc odpo- 
wiedzianość za całokształt spraw, może 
ze względu na ten całokształt mieć róż- 

że ne wątpliwości. Tem tylko tłumaczyć so- 
zaba iessuUŁery, że decyzja CO U0  porusza= 

znacze” nych spraw dotąd nie nastąpiła. 7 tą 
chwilą jednak odpowiedzialność Rządu 
jest tem większa, tembardziej, że dziś je- 
szcze stosunkowo niewielkim nakładem 
środków można znacznie złagodzić ostrze 
katastrofy. 

Józef Wielowieyski 

Prezydent Hindenburg rozwiązał Reichstag. Wybory w marcu 
BERLIN. PAT. — Wypadki polityczne 

w Niemczech rozwijają się w szybkiem 
tempie. Gabinet Rzeszy obraduje -nieu 
stannie. 

Przed południem kancierz Hitler i wice- 
kanclerz Papen byli u prezydenta Rzeszy 
Hindenburga. Rozeszła się pogłoska, że 
rząd Rzeszy wystąpił do prezydenta Rze- 
szy z wnioskiem o rozwiązanie Reichstagu 

Cała prasa popołudniowa wymienia 
dzień 5 marca jako dzień nowych wybo- 
rów do parlamentu. Ogłoszenie dekretu 
rozwiązującego Reichstag spodziewane 
jest jeszcze dzisiaj wieczorem. Decyzję 
tę wywołać miał negatywny wynik roko- 
wań z centrum. — Stronnictwa obozu rzą 
dowego mają nadzieję uzyskdnia w no: 
wych wyborach niezbędnej większości 
dla otrzymania pełnomocnictw. 

Do wyborów partje prawicowe mają 
wystąpić solidarnie, wysuwając hasło: 
„Nowe Niemcy pod przewodem Hinden- 
burga i Hitlera!" 

Prasa zapowiada ogłoszenie przez rząd 
Rzeszy dekretu przeciw terrorowi politycz 
nemu z ostremi zarządzeniami, zwrócone- 
mi głównie przeciw komunistom. 

Podczas obrad gabinetu kilku minist- 
rów z Papenem i Hugenbergiem na czeie 

zażądało proklamowania t. zw. stanu wyż 
szej konieczności państwowej i nierozpi- 
sywania nowych wyborów do Reichstagu. 

ROZWIĄZANIE REICHSTAGU. 

BERLIN. PAT. — o godzinie 21 min. 

30 opublikowany został następujący ko- 

munikat półurzędowy: 

Po złożeniu prezydentowi Rzeszy przez 

kancierzą Hitlera i wicekanclerza sprawo- 

zdania o rokowaniach z centrum, prezy- 

dent Hindenburg wydał opatrzony datą 

dzisiejszą następujący dekret o rozwiąza- 

niu Reichstagu: 

„Wobec tego, że utworzenie większo- 

ści, zdoltej do pracy, okazało się niemo- 
żliwe, razwiązuję na podstawie artykułu 

25 konstytucji Reichstag, by naród nie- 

miecki przez wybór nowego Reichstag1 

zajął stanowisko wobec utworzonego rzą- 
du jedności narodowej'. 

NOWE WYBORY 5 MARCA. 
Jednocześnie dałszy dekret prezydenta 

wyznacza nowe wybory na dzień 5 marca. 
Hitler przedstawił członkom rządu tekst 
„odezwy do narodu niemieckiego. 

Zdecydowane wystąpienie min. Becka 
PODCZAS ROZPATRYWANIA SPRAW , MNIEJSZOŚCIOWYCH W RADZIE L. N. 

GENEWA. PAT. — Rada Ligi Naro- 
dów rozpatrywała w dniu wczorajszym 
sprawy mniejszościowe. 

Sprawozdawca Nagaoka  referowal 
kwectję stasawania reformy solnej w Pol- 
sce. Komitet nie uwzględnił propozycyj 
niemieckich. Delegat niemiecki Keller za- 
powiedział, że Niemcy skierują sprawę 
do Trybunału Haskiego. 

Przemawiał minister Beck, składając 
dłuższe oświadczenie, iż ustawa o refor- 
mie rolnej jest ustawą powszechnie obo- 
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Posiedzenia Komis 
PRZEMÓWIENIE MIN. MICHAŁOW- 
SKIEGO W KOM. SKARB.-BUDŻET. 

WARSZAWA. PAT.— Na posiedzenia ko- 

misji skarbowo - budżetowej Senatu podczas 0- 
brad nad budżetem ministerstwa sprawiedliwo- 
Ści minister Michałowski oznajmił, że decyzja 
wprowadzenia sądów doraźnych spowodowara 
była pogorszeniem się stanu bezpieczeństwa i 
progresywnością przestępczości na obszarze ca- 
łego państwa. W drodze postępowania doraźne- 
go karana jest jedynie niewielka ilość prze- 
stępstw, zasadniczo tylko morderstwa z chęci 
zysku i szpiegostwo. 

Co się tyczy spraw personalnych, p. mini- 
ster wskazał, że gruntowna reorganizacja pra- 
wa sądowego pociągnie za sobą także koniecz- 
ność reorganizacji personalnej. Tej konieczności 
nikt nie może zaprzeczyć. Zmiany personalne w 
"sądach dokonywane były wyłącznie na podsta- 
wach rzeczowych. Ci którzy wysuwają zarzut, 
że ten lub inny sędzia został usunięty ze wzglę- 
dów politycznych, zapominają o tem, że sędzie- 
mu nie wolno angażować się w życiu poli- 
tycznem. 

PROJEKT USTAWY © SZKOŁACH A- 
KADEMICKICH W KOM. OŚWIATOWEJ 

WARSZAWA. PAT. — Sejmowa komisja 
oświatowa przystąpiła wczoraj do dyskusji szcze 
gółowej nad projektem ustawy o szkołach aka- 
demickich. Nad poszczególnymi artykułami to- 
czyła się dłuższa dyskusja, zwłaszcza nad arty- 
kułem 3 o osobowości prawnej szkół akademic- 
kich, nad artykułem mówiącym o ministrze о- 
światy jako o osobie, sprawującej naczelną wia 
dzę nad uczelniami oraz o zjazdach rektorów, 
zwoływanych przez ministra. Artykuły od 1 do 
4 będą przegłosowane na posiedzeniu piątko- 
wem komisji. 

WNIOSEK O WYDANIE POSŁÓW 
SĄDOM. 

WARSZAWA. PAT. — Sejmowa komisja 
regulaminowa i nietykalności poselskiej postano- 

Daj skrzydła swym listo 
korzystaj z poczty totniczeji 

Listy lotnicze nadawać 
można w Urz, Poczt. 
lub wrzucać go spec- 
jalnych skrzynek które 
pomieszczone są na 

j dworcu kolejowymi na 
sk...  $  bndynku B-ci Jabłkow- 

Są skich. Opłata za zwy- 
KLA kły list lotniczy wynosi 

tylko 50 gr. — za kar- 
tę 35 gr. 

  

stał ze współdzielni 

yi Sejmu i Senatu 
wiła przedłożyć Sejmowi wniosek wydania są- 
dom posłów: Tad. Wróbla, Ióz. Makólskiego, 
oskarżonych przez prokuratora a dalej wydania 
posłów Marjana Dąbrowskiego, Konst. Laskow- 
skiego i Ign. Starzyka na skutek oskarżeń osób 

prywatnych. 

Najbliższe posi 
WARSZAWA. PAT. — 78-me ple- 

narne posiedzenie Sejmu odbędzie się 

dnia 3 lutego o godz. 16. — Na porządku: 
obrad sprawozdanie komisji budżetowej 

  

wiązującą o charakterze gospodarczym i 
społecznym i stosuje się jednolicie do 
wszystkich obywateli, jest zatem z natu- 
ry swej obcą zagadnieniom mniejszościo- 
wym. Traktat o ochronie mniejszości nie 
"może być nadużywany dla celów czysto 
politycznych. 

„Oświadczam — rzekł minister Beck 
— że rząd pólski przeciwstawi się każdej 
pióbie stwarzania dla pewnych grup lud- 
mści niesprawiedliwych przywilejów i nie 
będzie tolerował usiłowań stawiania prze- 
szkód pod tym czy innym pretekstem nor 
nalnej wewnętrznej pracy państwa'. 

W dyskusji większość członków Rady 
potępiła stanowisko Niemiec, wyrażając 
ubolewanie, że raport nie został przyjęty, 
poczem zgodnie z wnioskiem sprawozdaw 
cy Sprąwa została uznana za zamknięta. 

MANDAT WYSOKIEGO KOMISARZA 
LIGI W GDAŃSKU PRZEDŁUŻONO. 

GENEWA. PAT. — Rada Ligi Naro- 
dów przedłużyła mandat Wysokiego Ko- 
misarza Ligi Narodów w Gdańsku Rostin- 
ga do 15 października 1933. 

edzenie Sejmu 
0 preliminarzu budżetowym na r. 1933-34 
Sprawozdanie złoży generalny 
poseł Miedziński. 

  

Tajny pakt angielsko-iapoński 
LONDYN. PAT. — Korespondent Daiiy 

Herald z Genewy odsania istnienie tajnego pakta 
angielsko - japońskiego, na mocy którego Wiel- 
ka Brytanja zobowiązać się miała do pozosta- 
wienia Japonji wolnej ręki w Mandżurji, w za- 
mian za co Japonja pozostawia Anglji wolna rę- 
kę w Tybecie. 

Japończycy są pewni swej sprawy w Gzne- 

wie i otwarcie wyrażają przekonanie, że Wielka 
Brytanja nie zgodzi się na żadną deklarację, 
gotępiającą Japonję i kwestjonującą istnienie 
gaństwa Mandżuko. 

Celem Wielkiej Brytanji jest utworzenie po- 
čobnego do Mandžuko panstwa niezawislego ty- 
betańskiego, pod wpływem angielskim. 

Spółdzielczy Bank pracowników kolejowych 

  
Ww sali konferencyjnej Ministerstwa Komunikacji odbyło się wczoraj pierwsze walne zebra-- 
nie członków Banku Współdzielczego Pracowników Kolejowych, na którem uchwalono sta 
tut Banku i regulamin, poczem dokonano wyorów do Rady Nadzorczej Banku. Bank pow 

oszczędnościowych pracowników parowozowni Warszawa Gdańska. 

"stracje komunistów w Hamburgu 

relerent. 

BERLIN. PAT. — Ubiegła doba miała 

w dalszym ciągu niespokojny przebieg, 

zarówno w Berlinie, jak i na prowincji. 

Z szeregu miast napływają nadal donie- 

sienia o krwawych starciach między kc- 
munistami a narodowymi socjalistami. -— 
Jest szereg ofiar. W Zittau zamordowany 

został przez niewyśledzonych sprawców 

narodowy socjalista. W Piorzheim w cza- 

sie strzelaniny 8 osób odniosło rany. — 
W Moers, w czasie interwencji policji, od 
dano około 100 strzałów, przyczem 4 и- 
czestników zajścia zostało ciężko rannych 
W Velbert zabity został podczas starcia 
z narodowymi socjalistami jeden socja- 
lista. Większe rozmiary przybrały demon- 

iw 

Nadrenii. 
BERLIN. PAT. — Fala zaburzeń i krwa- 

wych starć objęła ważniejsze ośrodki przemy- 
słowe w Niemczech. 

W Hombergu pod Duisburgiem przyszło do 
wymiany strzałów między członkami narodowo- 

socjalistycznego pochodu a policją. Demonstran 
ci usiłowali uwolnić aresztowanego za stawianie 
oporu władzom hitlerowca. Wobec grożnej po 
stawy tłumu policja dała salwę do maniiestan- 
tów, zabijając cztery osoby i raniąc kilkanaście. 

W Lubece grupa szturiowców napadła na 
samochód posła socjalistyczno - demokratycz- 
nego Lebera. W czasie bójki na noże, jaka się 
wówczas wywiązała, jeden hitlerowiec został 
zasztyletowany na śmierć. 

W Harzburgu narodowy socjalista wtarg- 
nai do remizy kolejowej i zabił wystrzałem z 
rewolweru robotnika socjalistę oraz innego pra- 
cownika, członka Stahihelmu. Chodzi tu o akt 
politycznego terroru. 

O innym akcie gwałtu o podobnym charak- 
terze donoszą z Eggenielden w Bawarji, gdzie 
niewykryci sprawcy zamordowali kupca i pod- 
palili jego zabudowania. 

W Kilonji komuniści zorganizowali pianowe 
napady na sklepy z żywnością; rabowano towa- 
ry i zawartość kas. W żadnym wypadku poli- 
cja nie zdołała schwytać sprawców kradzieży. 
Na domach wymalowali agitatorowie napisy, 
wzywające do strajku generalnego. 

OŚWIADCZENIE GEN. SCHLEICHERA. 

BERLIN. PAT. — Gen. Schleicher 0- 
głasza dziś oświadczenie, zaprzeczające 
pogłoskom o rzekomych przygotowaniach 
do marszu na Berlin. W oświadczeniu tem 

Schleicher przyznaje się jednak, že na -0- 

statniej audjencji u prezydenta Hinden- 
burga, jako urzędujący kanclerz i minis- 
ter Reichswehry uważał za swój obowią- 
zek ostrzec prezydenta Rzeszy przed po- 
nownem powierzeniem kanclerstwa v. Pa- 
penowi. Taki gabinet, mając za sobą za- 
iedwie drobną część społeczeństwa, był- 
by — oświadcza Schleicher — otwartem 
wyzwaniem do walki, rzuconem znakomi- 
tej większości narodu niemieckiego. Kon- 
ilikty i walki polityczne, jakieby to pocią 
gnęło za sobą, doprowadziłyby do zupeł- 
nego rozbicia Reichswehry i policji. Obo- 
wiązkiem jego — stwierdza gen. Schlei- 
cher — było nie dopuścić do takiego 0- 
brotu sprawy. Przy tej okazji gen. Schlei- 
cher oświadczył prezydentowi Rzeszy, że 
uważa za najlepsze wyjście powołanie ga 
binetu, opartego na większości parlamen- 

, tarnej z udziałem narodowych socjalistów 
Zbliżone do gen. Schleichera „Taegli- 

che Rundschau“ ogi. rownoczešnie zna- 
mienny artykuł, sygnowany trzema gwiazd 
kami pod tytułem: „Reichswehra naza- 
jutrz”, w którym między innemi pisze: 
„Przed dwoma miesiącami gen. Schlei- 
cher zdecydował się wystąpić na widow- 
nię polityczną, ażeby z uwagi na Reiclis- 
wehrę za wszelką cenę przeszkodzić ро- 
wrotowi Papena. Gen. Schleicher uważał, 
że gabinet Papena byłby sygnałem do re- 
wolucji ludowej, przyczem Reichswehra, 
w której pierwiastek ludowy dzisiaj prze- 
waża, byłaby mimo to zmuszona wyjść 
na ulicę, aby przy pomocy karabinów ma 
szynowych bronić przeżytego systemu go 
spodarczego i społecznego. 

TYMCZASOWY MINISTER SPRAWIE- 
DLIWOŚCI. 

BERLIN. PAT. — Tekę ministra sprawie- 
dliwości prezydent Rzeszy powierzył dotychcza- 
sowemu ministrowi sprawiedliwości Giirtnerowi. 

z0o-0-0= 

Uroczystošci monarchistyczne 
MONACHJUM. PAT. — Bawarskie 

organizacje monarchistyczne urządziły z 

okazji 74-tej rocznicy urodzin byłego ce- 

sarza Wilhelma szereg uroczystości w 

Monachjum i na prowincji. 

W uroczystości monachijskiej wziął po 

raz pierwszy udział były następca tronu 

bawarskiego Ruprecht i wielu generałów 

byłej armji cesarskiej. Z wygłoszonych 

przemówień widać, że koła monarchistycz 

ne prowadziły w ubiegłym roku ożywioną 

akcję na rzecz monarchji i byłych domów 

panujących. 

  
  

Do PARROT TELESIS 

-ej i i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty 
świątecznych, oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 groszy. 
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TELEGRAMY 
SPRAWY GDAŃSKIE NA WARSZTACIE 

GENEWSKIM 

GBNEWIA. PAT. Rada Ligi Narodów 
na dzisiejszem posiedzeniu zatwierdziła 

szereg spraw gdańskich, | dewiszystikiem 

trzy sprawy z zakresu wspólnych stosun- 
ków: gospodarczych. W dyskusji zabierał 
głos minister spraw zagranicznych Beck, 

oświadczając, że rząd polski gotów jest 
przestudjowač z władzami gdańslkiemi 
wszelkie kwestje, których. mozwiązanie le- 
ż yw imteresie obu stron. 

KATASTROFA KOLEJOWA 

DUBLIN. PAT. Jedyny pociąg, który 
mimo strajku kolejowego w: Irlandji pół- 
mocnej odjechał dziś z Dublina do Belfa- 
stu, wylkoleił się w pobliżu stacji Dundalk 
wskutek uszkodzenia szyn. *Maszymista 20- 
stał zabity, palacz i trzej podróżni: są cięż- 
ko ranni, Lokomotywia i 3 wagony spadły 
z wysokiego nasypu. 

CZTERY TYSIĄCE KILOMETRÓW 
NARTACH 

MOSKWA. PAT. 12 robotników fa- 
bryki „Dynamio* w Moskwie rozpoczęło 
bieg marciarski z Pietropawłowska. ma 
Kamczatce do Chabarowska. Dystans te- 
go gigamtycznego biegu wynosi przeszło 

4000 kilometrów. Trasa: prowadzi z Pie- 
tmopawłowska przez Ochotsk — Ajan — 
Nikołajewsk do Chabarowska. 

Bieg jest niezwykle trudny ze względu 
ma madawyczaj surową syberyjską zimę, 
pnzyczem marciarze muszą przebyć szereg 
niezwykle ciężkich terenóm. 

RZĄD RUMUŃSKI (PRZED PARLAMEN- 
TEM 

BU. ZT. PAT. Rząd przedstawił 

się dzisiaj parlamentowi. Posiedzenie Iz- 
by było bardzo ożywione. 

W dyskusji brali udział przedstawiciele 
fralkcyj, oraz  pmemjes Vaida Vioievod 
który omawiał staniowisko rządu. Podczas 
przemówienia premjera Izba zgotowała 

długotrwałą owację na cześć króla, 
Premjer odwołał się do stronnietw. więk 

szości omaz innych o pozytywną iwspółpra- 
cę z rządem. Przemówienie premjena pnzy- 

jęte zostało nader przychylnie przez więk- 
в2086 partamentarną, 

PRZELOT NIA. SZYBOWCU NAD SEM- 
MERINGIEM 

WIEDEŃ. PAT. Znany lotnik austrja- 
ki Kmonfeld spróbował, poniowmie prze- 
lecieć ma szyboweu mad Semmeringiem. 

Mimo nadchodzącej burzy udało mu 
się wylądować ze swym aparatem bezsil- 
mikowym w: pobliżu Semmer'imgu. W chwi 
lę potem wichura porwała samolot i strza- 
we Lotmik nie pomiósł żadnego szwan- 

NA 

W dniu imienin Pana 
Prezydenta Rzplitej 

Wi STOLICY 

WARSZAWA. (PAT. (W) dniu imienin 
Pama Prezydenta Rzeczypospolitej Igma- 
cego Mościckiego domy stolicy zostały 
przybrane flagami. o brawach narodowych 
W godzinach rannych w kościołach: św. 
Knzyża, św. Anny, Zbawiciela i innych ko- 
ściołach parafjalnych zostały odprawio- 
ne mabożeństwa dla młodzieży szkół 
średnich i powszechnych. 

* 

W godzimach porannych w šwiątyniach 
wszystkich wyznań odbyły się nabożeń- 
stwła na intencję dostojnego  Solenizan- 
ta, Po południu poczęli przybywać do Zam- 
ku podsekretanze stanu, członkowie kor- 
pusu dyplomatycznego, posłowie i senato- 

mowie, przedstawiciele władz wojskowych * 
i cywilnych,  imstytucyj kulturalnych i 
gospodarczych, wiele osób prymatnych ce- 
lem wypisania się do specjalnej księgi. 

WARSZAWA. IPA'T. Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej wyjechał tw; dniu dzisiej- 
szym do Spały. Przed wyjazdem Pama 
Prezydent przyjął prezesa Rady Mimistrów 
który złożył Mu życzenia imieninowe. 

W WILNIE 

W kościele Gannizonowym odbyło się 
o' godz. 10-tej nabożeństwo na pomyšl- 
mość dostojnego Solemizamtia P. Prezyden- 
ta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego 
Mszę św. odprawił ks. ikapelam Sledziew- 
ski w obecności p. Wiojewiody Beczkowi- 
cza, generałów Skiwianczyńskiego i Prze- 
wlockiego w: otoczeniu korpusu oficer- 
skiego. Na abożeństwo przybyli p. prezes 
Okr. Izby, Kontroli, Sądu Apelacyjnego i 
inmych urzędów, Pp. wojewoda, p. prezy: 
dent miasta Wiilna dlr. Malleszewski, ' pos- 
łowie, przedstawiciele władz i spoleczeń- 
sihwia. Nawę wypełniły „oddziały, wojsłko- 

we. W pośrodku mawy ustawiły się poczty 
sztandarowe stowarzyszeń, organizacyj | 
szkół. 

* * 

W Związku Inwalidów: Woj. R. P. od 
była się  umoczysta  akademja ku 
uczczeniu p. Prezydenta Rzeczypospolitej 
w dniu Jego Imienin, Wileński zarząd Wo- 
żewódzki Zw. Inwalidów wysłał do p. Pre- 
zydenta. Mościckiego depesze tej treści: 
Inwalidzi wojenni Ziemi Wileńskiej śłą Ci 
dostojny Solenizancie najlepsze życzenia, 
płynące z głębi serca i zapewnienie synow- 
skiego przywiązania. ` 

*



            

SiLVA RERUM Šroda D. Bochana 
Oto paradoks. Tam, gdzie szylbują du- 

ABC (33) jest niezadowolone z tego- chy! umęczonych filametow, gdzie drży je- 

rocznej nagrody literackiej. Nie dlatego, 
aby znakomity pisarz, jakim jest W. Be- 
rent, nie zasługiwał na nagrodę, lecz dla- 
tego, że wyróżnienie to ma charakter u- 
znania za całokształt twórczości, a nie 
za najwybitniejsze w ostatnim 

szcze stuletnie 

i gdzie miotał się w ciasnej celi prometej- 
ski Kionrad, męczony przez Nojwiosilcowa 
— tam poeta polski Tadeusz Łopalewski 

przemawia. po: roi u! Wprawdzie krót- 
iko, ale przemawi wita. melodtyjną  mio- 

  

   

  

okresie wą nosyjską p. D. Bochana, literata, dzien- 

s ŁO w 2 

Targi rolnicze i końskie w Weronie 
Targi Rolnicze i 

trw 
mować będą, oprócź 
czych i zootechnicznych (wystawa ko- 
ni), również i inne artykuły, pozosta- 
jące w związku z relnictwem i z hodo- 

dzieło literackie, do czego jest przezna- nikarza. i tłumacza poetów: polskich ma ro- wią zwierząt domowych. 
czona nagroda państwowa. 

Wydaje mi się, że i wysocy 

ile wyróżnienie Berenta. 

Nagroda państwowa traktowana w ten 
sposób staje się czemś zupełnie martwem, 
staje się czemś, co nadomiar bałamuci opinię 
i wprowadza zamieszanie w koła czytelników. 
W ogromnie szeroko rozrodzonej współczesnej 
twórczości literackiej, przeciętnemu czytelniko- 
wi zorjentować się jest dość trudno. Nagroda 
państwowa, przyznawana w zasadzie za książ- 
kę, mogłaby się stać drogowskazem. 

Uwagi słuszne, ale znowuż tak łatwo 
zrozumieć sytuację sędziów, którzy nie 
mogą nie ulegać sugestji wielkich imion > 
sławnych pisarzy. Stąd te niekonsekwen- 
cje, które wytyka dziennik: 

Wymieniane przez opinię publiczną utwory 
żywe, dzisiejsze, te, o których istotnie się mó- 
wi w kołach czytelniczych, a więc np. Struga 
„Żółty krzyż”, Woioszynowskiego „Rok 1863", 
Choromańskiego „Zazdrość i medycyna*, 
Kruczkowskiego „Kordjan i cham* nie b, 
nawet wspomntane na obradach jury, a „Noce 
i dnie* Dąbrowskiej zbyto określeniem, że 
całość nie ukazała się jeszcze w druku, gdy 
równocześnie nagrodzono niewydany w książ- 
ce i znany tylko z fragmentów utwór Be- 
renta? 

Autor stara się zrozumieć przyczyny, 
dla których sędziowie szukają łatwiejsze 
go wyjścia z kłopotliwej sytuacji. 

Mam wrażenie, że przyczyn tego dopatry 
wać się trzeba w samej konstrukcji jury, skom. 
pletowanego z pisarzy. W skład jury wchodzą 
ludzie bezpośrednio zaangażowani w walkach 
Titerackich, następujący sobie często na nagniot 
ki, dziś sędziowie nagrody, a jutro, kandydaci 
do niej. Łatwiej im pogodzić się na kandyda- 
turę jakiegoś bezspornego autorytetu, choćby 
za utwór słaby, niż wybierać z pośród rówie- 
śników i konkurentów. jest to bardzo ludzkie 
i konstatuje to bez żółci. Ale dobre to nie 
jest. 

l oto wysuwa się projekt 
stosunków: 

Jak rzecz możnaby zreformować? Myślę, 

że w ten sposób, by w skład jury wchodzili 

raczej krytycy i poloniści, niż powieściopi- 

  

naprawy 

sarze i poeci. 

Tak mówi krytyk literacki — i ma 
rację. Ale powieściopisarze i poeci na- 
rzekają, naprzykład, na przewagę histo- 
ryków literatury i krytyków  walnstytu- 
cie Literackim i też mają rację... 

Stworzenie idealnego Sądu Konkur- 
sowego jest rzeczą wprost niemożliwą. 

Dobrze, że wogóle jeszcze istnieją 
nagrody literackie w niektórych miastach, 
mających większe ambicje kulturalne. 

Żyjemy przecież w czasach przedzi- 
wnych: oto np. w Warszawie zorganizo- 
wało się Biuro opłat akademickich, ma- 
jące za zadanie „wykupywanie“ studen- 
tów, niezdolnych do opłacenia czesnego. 

W odezwie Biura czytamy m. in.: 
Protektorat nad Biurem raczyli objąć J.E. 

ks. biskup Antoni Szlagowski, przewodniczący 
komitetu stołeczno-wojewódzkiego pomocy 
polskiej młodzieży akademickiej, oraz Ich Ma- 
gnificencje panowie rektorzy uniwersytetu, po- 
litechniki i S.G.G.W. Nadzór nad funduszarni 
sprawować będą, uproszeni przez nas, p.p. ku- 
ratorzy Bratnich Pomocy na ticzelniach war- 

szawskich. 
Zagwarantuje to oiiarodawcom całkowitą 

pewność celowego i sprawiedliwego zużycia 
sum zebranych. Przeznaczamy je dła wszysi-- 
kich koleżanek i kolegów naszych, bez wzgię 
du na przynależność organizacyjną czy prze- 
konania polityczne. Przy pomocy tych sum za- 
pobiegniemy katastrofie kilkuset młodych żyć 
i, sposobiących się do przyszłej obywatelskiej 
pracy, umysłów. 

* 

Dobry cel, ale czy tylko o opłaty cho 
dzi? Gdyby oprócz Biura opłat mogło 
powstać Biuro ułatwiania warunków 
kształcenia się, oraz Biuro posad @а 
absolwentów, — wszystko byłoby do- 
brze, ale 'tak?.. 

Lector. 
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W ostatnich czasach ukazały się dwie 
kapitalne książki o walkach w obronie 
Lwowa Z zarysem monograficznym — са- 
łokształtu walk lwowskich wystąpił zna- 
ny historyk wojskowości pułk. Witold 
Hupert, który już w r. 1928 wydał žro- 
dłową rozprawę p.t. „Zajęcie Małopolski 
Wschodniej i Wołynia* (od— 1-V 1919 

„ do sierpnia 1919). 
Obecne dzieło p.t. „Walki o Lwow““ 

(od 1 listopada 1918 do 1 maja 1919 ro 
ku*) staje się w ten sposób tomem pier- 
wszym poprzednio wydanego i tworzy 

razem z pierwszem zwartą całość” | 

Obrona Lwowa była w dziejach na- 

szego wyzwalania się momentem wyjąt- 

kowym. Wykazała ona, jak olbrzymie si- 

ły, tkwią w narodzie polskim, jak zdolni 

są Polacy do ofiar największych i do 

czynów bohaterskich, — jaką wreszcie 
ość posiada dla nich stary Lwów, 

«spróbowana twierdza kultury i ducha 
, skiego. 

Walki o Lwów, wskutek niesłychanie 
je kich warunków i olbrzymiego wy- 
sk całego polskiego społeczeństwa, 
aczynając od dzieci, już zrodziły legen- 

i; przejdą do historji, jako okres nie- 
„dy. Chodzi tylko o to, żeby przyszie 

pokolenia miały obraz dokładny. Bohate- 
rom należy się cześć wielka i pamięć 
dźwięczna,—ale bohaterom prawdziwym. 
Dziś jednak już niektóre osoby zaczyna- 

   

  

   

  

  

sędziowie, 
przyznając tegoroczną nagrodę, mieli na my- SZY 
Śli nietyle wyróżnienie „Wywłaszczenia muz*. 

  

W ZAWSTYDZIŁ WILNO 

. przedmową Generała Bolesława Popowicza 

syjskie. A p. D. Bochani w odpowiedzi ma 
„powitanie mygl; w" języku polskim dłuż 

ref o przekładach poezji polskiej 

jskie, dokonanych przez majwybit- 
zych poetów z Puszkinem na czele. 

Oto więc moment bratania się dwóch 
poezyj, stworzonych pnzez dwa maczelne 
narody słowiańskie. Moment bardzo pięk- 
my, bardzo romanityczyg. I byłby jeszcze 

piękni ym, gdyby pamiętano o mądrem 

przysłowiu nosyjskiem: Choroszago ponie- 
mnożku. Choroszago — %о zmaczy: mie poł- 
sko - ruskago sojuża: 0. jego dobroczyn= 

nych skutkach dia .Piolaków i Rosjan, za- 
mieszkałych w Wilnie, niema: potlrzeby mó-. 

. Choroszago — to znaczy poezji. Jest 

rzeczą (|bandizo delikatną 
łużywać jej wolno. Należy również 

dobierać ją stamamnie. 
mmiejszej wątpliwości, że p. D. Bochan jest 

wyjątkowo umiejętnym, ścisłym i zamiło- 
waniym tłumaczem, Jego „Farys* w inter- 
pretacji p. Popławskiego mie ustępuje ory- 
ginałowi. D. Bocham. calkowicie osiągnął 
tie wyżyny tlumaczenia, o których trudno- 

ściach mówił poeta Gumiillow. I jeśli inny 

krytyk wosyjski twierdził, że przekład jest 
jalk kobieta: jeżeli piękny tto miewierny, 

jeżeli wiemy to brzydki — o przekładach 
D. Bochama powiemy: i piękne i wierne. 

Alle niezbyt  fortunnie stało się, że poza 

„Farysem* — konkretnym, ścisłym, poe- 
tylko - zmysłowym «i obrazowym Fary- 

m, — czytano całe rapsody z Króla Du- 
cha ii ogromne partje z: IPnzedświitu. IPnzed- 

świt mie przemawia już do współczesnych 

Polaków — cóż dopiero dlo Rosjan. Lau- 
rowy i mglisty Król Duch również. 

Miejmy: nadzieję, że mastępny wieczór 
przekładów, który Związek Literatów 
pirzygotowuje, będzie żywszy i aktual- 

niejszy. Js w. 

ZANIEDBANE R Cc E | 
i ZNISZCZONE 

udelikatnia natychmiastowo, wybiela, 
chroni od łnszczenis i odziębienia 

KREM PRAŁATÓW 

PERFECTIOM 
Do nabycia w pierwszorzędnych per- 

łumerjach składach aptecznych. 
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Hotel Royal 
WARSZAWĄ, CHMIELNA 31, 

obok Dworca Głównego 
poleca: ciepłe, czyste i ciche po- 

koje z ogrzewaniom cen- 
tralnem, wodą bieżącą i 

telefonami. 

| Bezpłatny garai — Ceny niskie | 

GABINET 
Racjonalnej kosmetyki leczniczej 

Wilno, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
kobiecą konserwuje, doskonali, odświeża, t 
suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetys«- 
jy twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wy 
szczuplający (panie). Natryski „tlormouż” 
według prof. Spuhla. Wypadanie włosów 
łupież, indywidualne dobieranie kosmetyzów 
do każdej cery. Ostatnie zdobycze kose 

tyki racjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

W. Zz 

POPIERAJCIE L.0.P.PJ 
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ja się stroić w pawie pióra cudzej sławy, 
dalej może być jeszcze gorzej. 

Obecnie istnieje już pewna perspekty 
wa, łatwo więc nam spokojnie się zasta- 
mawiać nad przebiegiem wałk, wykazu- 
jąc czyny wielkie i bohaterskie i nie 
bojąc się stwierdzania błędów i win. 

Otworzenie jednak dokładnego prze- 

biegu wałk nie jest łatwe wskutek bra- 

ku pewnych i dokładnych źródeł archi- 

walnych. Komunikaty bojowe Naczelnej 

Komendy są niewyczerpujące i . nieraz 
niedokładne, — pozostają więc relacje 
uczestników bojów, często ze sobą bie- 
gunowo sprzeczne. 

Przezwyciężając wielkie trudności, 
wskutek braku materjału źródłowego, za- 
rysował jednak płk. W. Hupert dokładny 
obraz całokształtu walk lwowskich. Na 
książkę tę wskazujemy wszystkim miło- 
śnikom nowszej historji Polski, a prze- 
dewszystkiem wojskowym. 

Walki o Lwów doczekały się jednak 
nietylko monografji pułk. W. Huperta: z 
pierwszym tomem  relacyj uczestników 
wystąpiło lwowskie Towarzystwo Bada 
nia Historji Obrony Lwowa i woje- 

wództw południowo-wschodnich *) 

Ta publikacja zasługuje na szcze- 

**) OBRONA LWOWA — ! — 22 listo- 
pada 1918. Relacje uczestników. Z wstępnem 
słowem Generała Juljana Stachiewicza, oraz 

1 

Profesora Stanisława Zakrzewskiego. We Lwo- 

Dyrekcja obrała sobie jako hasło pro 
pagandę „wszystkiego, co służy rolni- 
ctwu i wszystkiego, co rolnictwo wy- 
twarza”. 

Targi te, powstałe w 1897 r., mają 
już swoją ustaloną tradycję i cieszą się 
powszechnie uznaniem. Werona została 
wybrana dla tego celu, jako najodpowie- 
<dniejszy punkt węzłowy handlu z zagra- 
nicą, ześrodkowujący 0% italskiej pro- 
dukcji zbóż, warzyw i owoców, t.j. 100 
proc. produkcji przeznaczonej na eksport 
do krajów Europy Środkowej i Północ- 
nej. 

Dają one z roku na rok coraz dosko- 
i wrażliwą: nalszy obraz postępów, jakie znamionują je i 

rozwój rolnictwa i zootechniki w Italji, 
Nie podlega naj- oraz w innych krajach. Ponadto, dzięki ov odżyje!*.. J. Migowa 

ganizacji specjalnego działu 
nego dostarczają one zainteresowanym 
najdokładniejszych,  najszczegółowszych 
wiadomości o rynkach zbytu, 0 ulepsze- 
niach w dziale techniki eksportowo-ini- 
portowej i t.p.. 

informacyj- 
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WSZYSCY CJO © 

Końskie w Wero- ska wzięła udział w tych Tar \ i 455 gp : S 28 gach, wy- 
echo opowiešci o kibitkach nie zostaną otwarte w dniu 12 marca i stawiając na nich w i iekszą partję koni ty- 

ać będą do dnia 20 marca b.r. Obej- pu półkrwi arabskiej, półkrwi angielskiej, 
eksponatów rolni-- oraz typu roboczego. Partja ta koni, bę- 

dąca partją próbną, została całkowicie 
sprzedana częściowo Italskiej Komisji 
remontowej, częściowo sportsmenom i. 
rolnikom miejscowym. 
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Światowid — Nr. 5. Na okładce — niė- 

zwykle efektowny skok St. Marusarza na za- 

wodach narciarskich w Polsce. W tekście c 

tych zawodach obszerne wiadomości z ilustra- 

cjami; ciekawe są informacje o „dynastji Ma- 

rusarzy“. Feliks Dangel prowadzi czytelnika 

do Smorgoń, wspominając dobre, dawne dzie- 

na zakończenie wyrażą nadzieję: „Kto 

wie! może i akademja smorgońska zczasem 

pisze o dziewczętach 

warszawskich, które znajdują się w objęciach... 

kryzysu!.. Ach, te kobiety, nawet mówiąc o 

kryzysie, pamiętają o czułych obieciach!.. Kró- 

lowa mody p. N. Grudzińska demonstruje swą 

prześliczną suknię, która budzi pytanie, jak to 

  

się trzyma?.. Swoją drogą, obecna moda sta- międz i i ju ; i Ą d : A 2 z ę ja а, 1 ynarodowe spotkanie bokserskie w kraju pesztu i zakończ. 
Należy zaznaczyć, że w r. 1931 Pol- nowczo wymaga dobrze opalanych mieszkań!.. odbyło się dzisiaj późnym wieczorem w Pozna- pesztą 10:6. 

У 1 motylki z trykotn je» 
dwabucgu jak koszula 

Nr. 5 w pięknych kolo- 
rach (norm, 5,50) 48 

ki (norm, 3.70) 
CHUSTECZKI 
mereżką za pos tuz. 
madapalamowe do Obrębiani: =- 
pół. tuz 

BOGATY WYBÓR STOŁOWIZNY : ?! 
Poza specjalnemi okazjami na towary 

ŁÓŻKA metalowe „a> 

Wszystkie ceny reklamowe uwidoczutone w oxnach wystawowych. 
Bogato udekorowane wnętrze magazynu i wystawy sklepowe. 

  

  

Na zdjęciu naszem widzimy aeroplan lekkiego 

  

   
  

typu, lądujący pod Berlinem na jeziorze 
ONZ NIEKO TIR х сыдлы 7 

Mecz bokserski Budapeszt — Poznań 10 : 6 
POZNAŃ. PAT. — Pierwsze w tym roku 

TIT Кя 

#, 
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USTĘ 
„Konrad, 
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czekuja i nilki sie nie zawiedzie 
Bo już rozpoczynamy sprzedaż po okazyjnych cenach 

niu, między reprezentacjami Poznania i Buda. 
yło się zwycięstwem Budape- 

оУ! 
  

KOSZULE '|DAMSKIE DZIENNE REFORMY R jak koszula 15 RĘCZNIKI 
1) z madapol:mu białego lub ko- Nr. 6 (norm. 2,25) = 1) kompielowa białe w kol. paski 65 
lorowego. przybrana motywem 210 COMBINAISON z trykotn jedwabn 750 z irendzismi (norm. 1,1() 055 
(aorm. 2,60) ja ładny fason (norm. 9,80) — 2) kąpielowe białe gładzie lub 
2) z madapolamu kolorowego, BLUZKI z trykota jedwabnego, deveń gobelin bardzo praktycznie 455 
przybrana aplikacją z meteoru lub 275 bardzo praktyczne. w modnych ko- 750 (norm, 2,10) 7 — 

gy opal Ł RER RE: 3,25) . lorach (uorm. 9,—) aa 3) kompielowe białe kolorowym 
z opalu białego lub kołorow, z szlakiem łatw. iąkli i 

koronka, może ona zaspokoić naj- 550 CHUSTECZKI DAMSKIE + 47x140 GOLE 3 2,50) aa m 1 = 
s. Z susi taca A o OE, o pikotką za pół tuz. 030 4) ana 2 frendzlą rozm. 40x140 15 

z toils de ssia ręcznie hafto- norm. 1,— — norm, 2,50 — 
wana (aorm. 10.—). 852 białe obrębiane raklamowe za (20 ‹ m 10 

5) z trykotu jedwabnego w. naj- pół. tuz. (norm. 1,30) у 5) Iniane z metra (norm. 1,25) 18 
pda Ei ania pizybrana koron- 620 Go TS szlakiem, 025 * SCIERKI LNIANE 025 

4 (norm. 8 — 22 zma r * е 1) z metra (aorms, 1,20) — 
6) z trykctu bawełnianego w 250 о * а 3.25 = KOSZULE MĘSKIE 15 ładnych kolorach (norm. 3.25) 1) zelirowe białe z = kołnie- 740 2 PSZ AAA w keztę 12 
KOSZULE DAMSKIE NOCNE i (noi = R r. Kapieiojė Katia: (R 40 

białego lab kóż 2) popelinowe białe, krem i popie- nA 7 
a aaa NE dei 95 late z 2 ma kołnierz. (norm. 12.50) POKROWCE na baldų b ladnego 

MRETECSE (GGHACS) 33 3) popelinowe kolorowe modne z A la ak 50 

kk, aa e 2 haftem ge 2-ma koła, szty wnemi (norm. 13,50) POSZTWKI ns szki lozmiar 299 
ub aplikacją (uorm. 10,— śm 

3) z trykotu jedwabnego w najlep- 40 4) trakowe (norm. 10.—) - < 

szym R ddr tason (uorm. 14,70) 112 KALESONY dingie z mocne = 329 
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Związek Polaków z. Kowieńskiej 

urządza 

DN. 4go LUTEGO R. B. 
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gólną uwagę, przedewszystkiem ze 
względu na oryginalność ujęcia. 

Gen. ]. Stachiewicz we wstępie do 
dzieła mówi tak: 

„Odrębny, pośród najrozmaitszych 
wydawnictw źródeł historycznych, chara 
kter tego tomu polega na jego koncepcji. 
Zebrane w nim zostały relacje ludzi, któ 
rzy żyją, którym można było stawiać py- 
tania i kierować ich odpowiedziami. 
Rzeczy, zawartych w tym tomie, nie znaj 
dzie historyk w żadnej bibljotęce i w 
żadnem archiwum, przedstawiają one bo 
wiem często tajemnicę, które ludzie za- 
bierają zwykle ze sobą do grobu. Tytko 
dzięki planowej akcji, polegającej па 
odnalezieniu osób, które naprawdę maja 
do mówienia, jako aktorzy zjawisk dzie- 
jowych, można było osiągnąć takie wyri 
ki. Ta metoda dotarcia do żywych Źró- 
det prawdy historycznej sprawiła, że i%- 
lacje, składające się na treść tego dzie- 
ła, różnią się zasadniczo od pamiętni- 
ków i wspomnień, pisanych bez kiero- 
wnictwa, lub ogłaszanych po Śmierci 
autorów. 

Gruby, przeszło 400-stronicowy tum 
dużego tormatu p.t. „Obrona Lwowa' 
zarysowuje dzieje walk lwowskich w 0- 
kresie od l-go do 22 listopada 1918 ro- 
ku. W charakterze autorów wystąpili na 
stępujący uczestnicy walk: pułk, Karcl 
Baczyński, pułk. Mieczysław Boruta-Spie 
chowicz, pułk. dr. Tadeusz  Felsztyn, 
pułk. dr. Antoni Jakubski, pułk. Antoiu 
Kamiński, pułk. Ludwik De  Leveaux, 
pułk. Czesław Mączyński i rtm. Tadeusz 
Michał Nittman. Pozatem tom pierwszy 

*) WITOLD HUPERT, em. pułk. Walki o wie, 1933. str. XV — 447. Nakładem Towa- zawiera anneksy, dotyczące operacyj gru 
Lwów. (od 1 listopada do 1 maja 1919 roku). 
Z 9 szkicami. Warszawa, 1933, str. 263. Sk! 
gł: Księgarnia Wojskowa w Warszawie. W 
Wilnie u Zawadzkiego. 

rzystwa Badania Historji Obrony Lwowa i Wo- 
jewództw południowo-wschodnich. Skład głów 
ny: Biuro T-wa, Lwów, Plac Bernardyński 6, 
gmach D.O.K. VI. 

py mjr. Trześniowskiego. 
„Obrona Lwowa* niezawodnie spot- 

ka się z życzliwem przyjęciem ze stro- 

Akad. Koło Kownian U.S.B. 

ny wszystkich ludzi, którzy interesują 
się przebiegiem walk łwowskich i któ- 
rzy pragnęliby szczerze, aby wreszcie 
'został wydobyty i utrwalony dokładny 
obraz dokonanych wysiłków i oiiar. 

Jak jednak jest trudno o zarysowanie 
jednolitego obrazu, dowodzą właśnie za- 
mieszczone relacje uczestników, które w 
sposób odmienny oświetlają poszczególne 
iragmenty walk i są sprzeczne w ujmo- 
waniu roli osób, kierujących akcją obro- 
my. Szczególnie jaskrawo zaznaczyła się 
taka sprzeczność wrelacjach pułkowników 
Jakubskiego i Mączyńskiego, którzy 
wzajemnie się oskarżają o niedołęstwo i 
każdy sobie przypisuje inicjatywę ataku 
na Lwów, który zadecydował o przewa- 
dze Polaków. Ponieważ argumenty obu 
stron są ważkie, relacje zaś w pewnych 
momentach całkowicie sprzeczne wypada 

łoby redakcji zająć jakieś stanowisko, 

gdyż materjał polemiczny, mocno zabar- 
wiony uczuciowo, tylko dezorjentuje czy- 
telnika. Rzecz jasna, iż pewne sprzeczno 
$ci w ujmowaniu i oświetlania poszcze- 
gólnych zdarzeń są nieuniknione, jednak 
należałoby wyjaśniać i uzgadniać po- 
glądy krańcowo do siebie nie podobne. 

Ale nawet i z bardzo  jaskrawemi 
sprzecznościami  relacyj uczestników 
walk przyszły historyk da sobie radę, by 
ie mógł rozporządzać  materjałem uzu- 

pełniającym. A takiego materjału poddo- 
stakiem dostarczają wspomnienia innych 

uczestników. Dlatego też ze szczególnem 

uznaniem trzeba powitać ukazanie się 

pierwszego tomu prac Tow. Badań Hi- 

storji Obrony Lwowa i z niecierpliwo- 

ścią wyczekiwać tomów następnych. Roz 

mach, z jakim Towarzystwo rozpoczęło 

swe prace, gromadząc i publikując ma- 

terjały dotyczące obrony Lwowa i wo- 

    

TRADYCYJNY 

BAL KOWIEŃSKI| 
Krupnik htewswi w bufecie. Sala speejalnia daxorowana I oświetlona 
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jewództw południowo-wschodnich, po- 
zwala przypuszczać, że wyniki będą jak- 
najlepsze i że dzieje Lwowa doczekają 
się wszechstronnego oświetlenia, któte 
przyczyni się do utrwalenia dokładnego 
obrazu wielkiego czynu narodowego. 

A teraz małe wyjaśnienie, dlaczego 
w dzisiejszym tytule wskazaliśmy na 
Wilno i pod jakim względem Lwów mo 
że zawstydzić nasze miasto. 

Chodzi o to, że w Wilnie przed czte-. 

rema laty powstało na wzór lwowskiego 
Towarzystwo Badania Dziejów Wyzwo- 
lenia Wileńszczyzny.i Ziem  pėlnocno- 

Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej. 

Towarzystwo miało taką samą Or- 
ganizację, jak i lwowskie, czyli oprócz 
władz, jak w innych organizacjach (za- 
rząd, komisja rewizyjna, walne zebranie), 
posiadało autonomiczną Komisję Nauko- 
wą, która, zgodnie z par. 12 statutu, jest 
„organem Towarzystwa, wykonywają- 
cym właściwe prace historyczne”. 

12 października 1929 r. odbyło się 

zebranie organizacyjne nowego Towa- 

rzystwa i została ustalona lista człon- 
ków założycieli, których znalazło się 77 

osób. Wybrano zarząd, członków Komi- 
sji Rewizyjnej, ustalono skład Komisji 
Naukowej. Przystąpiono nawet do zbiera 

nia materjałów historycznych: dokumen- 
tów i pamiętników, ale wkrótce praca 
utknęła na martwym punkcie wskutek 
trudności materjalnych, gdyż brak Środ- 
ków nie pozwolił na prawidłowe zorga- 
nizowanie sekretarjatu. 

Dziś już zaszły znaczne zmiany w 
składzie nawet zarządu głównego. Nie- 
ma w Wilnie Preesa Towarzystwa, z 
trzech wice-prezesów dwaj również są w 
Wilnie nieobecni, z ośmiu członków za- 

rządu jeden opuścił Wilno, jeden umarł, 

w górnych salach 

Hotelu 

St. GEORGES'A 

  

    
—- słowem powstały znaczne szczerby... 

To samo dotyczy i składu członków — 

założycieli. 
Towarzystwo jest całkiem nieczynae 

Brak jakiegokolwiek życia organiza 
może być i wytłumaczony i usprawie- 

dliwiony, ale... Ale fakt, że już odclro- 

dzą niektóre wybitne jednostki, tak moc- 
no związane z dziejami walk o wyzwe- 

lenie Ziemi Wileńskiej, musi szczegółnie 

niepokoić wszystkich, komu są drogie 

przeżycia naszej ziemi. 
Ziemia Wileńska znajduje się w sy- 

tuacji wyjątkowej, bo w walce o wyzw 
lenie nietylko dokonywała czynów oręz- 

nych, ale tworzyła nowe formy (może 

nieudolne, ale zawsze ciekawe) życia 

społecznego i państwowego.  Histosja 

dziejów wyzwołenia Wileńszczyzny jest 

szczególnie skomplikowana; to też 

pe archiwalja, odnoszące się do 
nich czasów, nie wystarczą, - 
ne są relacje osób, biorących 
dział w walkach na wszys 

Jak niepewna jest pe 
„wodzi chociażby pubelikacja twowe 

której, jak zaznaczy j 
czne oświetlenia p) в 

— ale właśnie tejt fakt 
nien nas zachęcić do skr 
nia jaknajwięk,szej ilości 

storycznych, dotyczących « 
go wyzwołeń 

Jest to 
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     Ż i. doniegłs 41, 
Lwów dał iobry przykład, Lwów 

zawstydził nas trochę. Nie dziwiniy. się, 
że Lwów nas wyprzedzi, gdyż rozpo 
rządza on lepszemi środka: ale: prz 
cież i my możemy coś zrobić, chociaż 
by w skroimuym zakresie 

O tem stanowcze naieży pomyśleć. 

W Charkiewicz. 
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