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Administra- 

PRZED PRÓBĄ SIŁ (HR[JJ POLI 
Genewa, 20 stycznia. 

Kiedy list niniejszy znajdzie się 
przed oczyma czytelnika, wiadomy już 

będzie z depesz przebieg środowego 

posiedzenia Rady Ligi Narodów, na 

którem dr. Curtius wytoczy swój akt 

oskarżenia w przedmiocie traktowania 

mniejszości niemieckich w Polsce wo- 

gółe, a w czasie ostatnich wyborów 
na Sląsku Górnym w szczególności. 
Nie licząc zbytnio na poważniejszy 

sukces dypłomatyczny w tej sprawie, 

p. Curtius „ulży'* sobie przynajmniej 

w tenie przemówienia, aby zyskać po- 

klask prasy niemieckiej za „stanow- 
czošė“ i choć tą drogą wzmocnić 

swą pozycję parlamentarną wobec p. 

p. Hitlera i Fricka... P. Zaleski, zda- 

iąc sobie sprawę z trudnego położe- 

nia swego niemieckiego kołegi i nie 

życząc mu politycznej śmierci, zapew 

ne nie powie, ani nie uczyni nic takie 
go, coby p. Curtius'a stawiało w 

położenie bez wyjścia. Ale niemiecki 

minister spraw zagranicznych sam bę 
dzie musiał ułatwić swemu polskie- 

nru koledze wykonanie tej dość deli- 

katnej misji. leśli z jego ust padną 

pod adresem Polski jakiekołwiek sło 
wa obelżywe -— to samarytańskie ini 

„osierdzie p. Zaleskiego rozpłynie się 

jak mgła, pod podmuchem halnego 

wiatru... jeli p. . Curtius postawi ja- 
kiekołwiek żądanie, niedające się po 

godzić z godnością suwerennego Pań 

stwa Polskiego -— to łagodny i oględ 
ny w słowach p. Zaleski bez trudu 

znajdzie akcent mocny i odpowie sta 

nowczem: „Nie!“. 

Wszystko to są jeszcze  przy- 
puszczenia. Do tej chwili Niemcy nie 

powiedzieli jeszcze jasno, czego 
chcą j poco w listopadzie, nazajutrz 

po wyborach polskich, narobili tyle 

wrzasku. Rozumiemy ich uczucia. Co- 
'anie się niemczyzny w Polsce w 
chwili, gdy Berlin wzmógł propagan- 

dę rewizjonistyczną, może wywoły- 
wać w Niemczech tylko płacze i ję- 

ki. Ale to cofanie jest spowodowane 

nie polskiemi sztuczkami wyborcze- 
mi: jest to objaw stokroć głębszy, 
stokroć groźniejszy, objaw historycz- 

no - ludnościowy i jako taki — bez- 
apełacyjny. „Drang nach Osten' się 

skończył, bo skończyła się niemiecka 

ekspansja demograficzna. Nie póto o- 
czywiście zasypali Niemcy Genewę 

aby tę stronę sprawy 
oświetlić i uwypuklić. Wręcz odwrot 

nie: ich cełem jest wykazanie, że co- 

łanie się niemczyzny w Polsce jest 
zjawiskiem pozornem, że jest rezulta- 
iem antyniemieckiej polityki Polski, 

żę należy Połsce uniemożliwić dalsze 
tej polityki prowadzenie, 4 zatem u- 

łatwić rządowi niemieckiemu sztucz- 
lie podtrzymywanie  niemczyzny 
Polsce. 

W swych notach z 27 listopada i 

9 grudnia 1930 r. p. Curtius stara się 
dowieść, że mniejszość niemiecka na 

śląsku Górnym była w czasie kampa- 
nji wyborczej przedmiotem bezpraw- 
nej akcji terrorystycznej. Rząd nie- 
miecki „oczekuje od Rady Ligi Naro 

ców powzięcia niezbędnych kroków 
celem położenia kresu temu stanowi 

'zeczy*, Mniejszość niemiecka ze 
*wej strony zwróciła się do Rady ze 
skargą jeszcze obszerniejszą. Nota 
zoeutscher Votksbund'u fiir Polnisch- 
Schlesien" z 7 stycznia r. b. pisana 
;est Ostrożnie, P, Otto Ulitz nie mógł 
skryć, że antyniemiecki ton kampa- 
nji wyborczej ną: Śląsku był w znacz 
nej mierze spowodowany mowami p. 
freviranus'a „A ogólnem  spotęgowa- 

niem nagonki antypolskiej w czasie 
niemieckiej agitacji wyborczej. 

_ Czegoż żąda „Volksbund"? Po 
pierwsze, domaga się, aby Rada u- 

znała, że artykuły 75 į 83 Konwen- 
cji genewskiej zostały „pogwałcone”, 

to znaczy, że równouprawnienie 
mniejszości niemieckiej na Śląsku Gór 

liym zostało przekreślone; po drugie, 
bodsuwa Radzie Ligi ideę załecenia 

w 

rządowi polskiemu powzięcia ta- 

kich postanowień, które raz nazaw- 

sze uniemożliwiłyby powtórzenie sie 

listopadowych incydentów; po  trze- 

cie, rząd polski miałby zbadać 

czy uprzywilejowane stanowisko 

Związku Powstańców Śląskich ma 

być utrzymane. Są to niemieckie żą- 

dania minimalne. P. Curtius poprze 

je napewno, tembardziej, że p. Ulitz 

nie zredagował swej noty, nie radząc 

się uprzednio swych protektorów... 

Ale p. Curtius pójdzie zapewne dalej 

Nie zapominajmy, że wystosował do 
Genewy jeszcze trzecią swoją notę z 

17 grudnia, w której skarży się na naz 

dużycia, popełnione w stosunku do 
maiejszoci niemieckiej w Poznańskiem 

i na Pomorzu. Więc w mowie jutrzej 

szej swoje zarzuty i wnioski p. Cur- 

iius rozszerzy zapewne na polską po- 

litykę mniejszościową wogóle, a na 

politykę wobec Niemców w szczegól 

ności. 
Mógłby powrócić przy 'tej sposob- 

ności do dawnego żądania niemiec- 

kiego rozszerzenia procedury mniej- 

szościowej w Genewie i utworzenia 

specjałnej komisji _ mniejszościowej, 

któraby była rodzajem stałego trybu- 

nału dla wszelkich skarg mniejszo- 

ściowych. W tym wypadku, już wie- 

lokrotnie w łonie Rady omawianym, 

nietyłko Polska, nietylko wszystkie 

państwa traktatami  mniejszošciowe- 

mi obdarzone, ale również Francja i 

Anglja wypowiedziałyby się przeciw 

wnioskom p. Curtius'a. Wiedząc 0 

tem zapewne, ograniczy się. on tym 
razem do incydentów, jakie zaszły w 

czasie ostatnich wyborów w Polsce, 

ale postara się z nich wykuć efekt 

jaknajwiększy. 

Ponieważ Niemcy nie godzą się 
na obecne granice -Polski, ponieważ 

ich agitacja rewizjonistyczna potrze- 

buje stałego żeru, — wszelkie uspo- 

kojenie niemiecko - polskie, każde 

szybkie załatwienie danego zatargu 

jest im nie na rękę. Trzeba įątrzyč, 

trzeba stan zapalny  podtrzymywać,. 
Zamiast więc zadowolić się wyjaśnie 

niami i obietnicami, jakie zawiera no- 

ia rządu polskiego z 6 stycznia r. b., 
a które uzupełnione zostaną wyczer- 
pującą odpowiedzią na notę „Volks - € 

bund'u', p. Curtius zażąda zapewne 

wysłania do Polski komisji neutral- 
nej, któraby zbadała położenie na 

miejscu i przedłożyła swój raport na 
następnej sesji Rady Ligi. Na to p. 
Zaleski odpowie odmownie. Jeśli w 
czasie wyborów były wybryki (gdzie 
ich niema?) —- to ewentualnych win 
nych odda się sądom polskim. A jeśli 

jakiekolwiek stronnictwo polskie (a 

takiem w akcji wyborczej jest 
„Deutsche  Wahlgemeinschait“j ma 

z powodu wyniku wyborów pretensje, 
to może je zgłosić do Sądu Najwyż- 
szego, jedynej w tym przedmiocie 

możliwej instancji. 
Kazimierz Smogorzewski. 

Narady Curtiusa z Hen- 
dersonem 

GENEWA. (PAT). — Szwajcar 
ska agencja telegraficzna podaje, że 

w piątek przed południem odbywały 

się różne rozmowy pomiędzy kierowni 

czymi mężami stanu, m.in. Curtiusem 

i Hendersonem. Rozmowy te dotyczyły 

sprawy górnośiąskiej. 

Briand zamierza odjechać z Gene- 
wy w sobotę o godz. 14 do Paryża, 

ażeby być obecnym przy rozwiązaniu 

kryzysu gabinetowego. Minister nie 0- 

puści jednak Genewy, dopóki sprawa 

górnośląska nie zostanie rozstrzygnię- 

ta. 

W Genewie o dymisji 
Steega 

GENEWA. (PAT). — Upadek ga 
Linetu Steega nie wywarł w kołach 
Ligi Narodów specjalnie silnego wra- 
zenia, gdyż wydarzenie to nie było zu- 
pełnie nieoczekiwane. Ogólnie przypu 
szczają tu, że Briand w nowym gabi- 
necie zostanie ministrem spraw zagra- 
nicznych tak, iż polityka zagraniczna 
Francji nie ulegnie żadnym zmianom. 
Wydarzenia  irancuskie mogą mieś 
jedynie pewien wpływ na sesję Rady 
ligi Narodów, gdyż delegacja francu 
ska nalega na szybkie zakończenie 

Rezolucje ekonomiczne 
PANEUROPEJSKIEJ KOMIS 

STUDIÓW, : 
GENEWA. Komisja po- wzięła następce rezołeje"" S 
3) Uznając ostry charakter obecnego kry 

zysu w rolnictwie oraz konieczność natych 
miastowej pomocy komisja t zdania, że 
położenie może wiec popra jeżeli przed 
stawiciele eksporiujących krajów rolniczych 
Furopy środkowo - wschodniej zbiorą sie 
wraz z przedstawicielami OZ kra- 
jów importujących, celem om la spra- 
wy zbytu rozporządzalnych zapasów. 

2) Kwestja wywozu płodów rolniczych 
powinna być umieszczona na  porząd! 
dziennym zbierającej się w dniu 126 marca 
w Rzymie miedzynarodowej konferencji rol- 
niczej. 

3) Plan praktyczny w sprawie między- 
narodowych kredytów agrarnych ae 
specjalna delegacja. wyłoniona przez komi- 
tet finansowy. 

4) Komisja paneuropejska oświadcza, 
że konwencja z dnia 24 marca 1930 roku „o 
rozejmie cetnyn:* może stanowić podstawę 
do dalszych ukladów gospodarczych i przy 
czynić się do wzrostu zaufania i stabiliza- 

w. 

5) komisja paneuropejska zwróciła swą 
baczaą uwagę na zagadnienie bezrobocia i 
PE sekretarzuwi generałnemu Ligi Na- 

ów przygotowanie z O gospodar- 
2 finansowych ori w Ligi odpowie 

komisįi Radewopeiskicj zakoń is Oń- 
czyły się uchwałeniem ośw: z zapro- 
pono o przez Brianda. waneg 

i A a wii że obecne  trud- 
je są braku zaula 

nła w trwałość pokoju. W obecnej chwili 
istnieją w Europe trudności natury polity- 
cznej, które są ZOE powszeci 
ny kryzys Eos, Należy zatem zaape 
sować do opinii publicznej i zapewnić ją, 
że polepszenie położenia gospodarczegu 
pozostałe w ścisłym 2 z utrzymanieni 
pokoju. „lako spraw zagranicz 
nych i odpowiedzialni edstawiciele 
państw europejskich — rezolucja -— 
jesteśmy zdecyuowani posługiwać się me- 
chanizmem Ligi Narodów, celem uniknięcia 
zatargów i gwałtów". Zaproponowana 
przez Brianda rezolucja uzyskała aprobatę 
wszystkich zebranych. й 

  

KRYZYS GABINETOWY WE FRANCJI | 

    

  

PARYŻ, (€ JE LUB RGZWIĄZANIE". 

* - — Prezydent Douriergie rozpoczął w dnia 23 bin. 
sano narady w Sprawie zażegnania kryzysu gabinetowego. Wychodząc z Pa- 
łacu Elizejskiego, dwaj przewodniczący komisyj zagranicznych Senatu oraz 
lzby Deputowanych określili sytuację w następujących dwóch słowach: ,Po- 
jednanie, lub rozwiązanie" Grupy lewicy radykalnej i lewicy społeczno - ra- 
dykalnej Izby postanowiły podjąć usiłowania w kierunku porozumienia z re- 
publikanami i nawiązać natychmiast roznewy z grupami radykałów społecz 
Či AT lewicy w cełu utworzenia szerokiej koalicji republi-- 

Wyniki wyborów w Finiandji 
STAHLBERG CZY RELANDER 

HLSINGFORS. — (PAT). — Obliczenia głosów zos już zakończo- 
ne. Socjaldemokraci otrzymali 90 mandatów (w roku: 1926 mieli 79, zyskali 
więc 11), partja zjednoczenia—64 (straciła 4), rolnicy 69 (zachowali do- 
sychczasowy stan posiadania), posteępowcy 50 (zyskali 17), Szwedzi — 25 
tstracili 10), matorolni — 2 (zyskał 1). 

Wobec powyższego za kandyda'ura profż Stahlberga zostaną oddane 
glosy socjal - demokratów, postępowców i małoroinych, razem 142 głosy. 
Brakujących 9 głosów, potrzebnych do uzyskania absolutnej większości, spo 
dziewają się zwolennicy Stanlberga uzyskać w gronie Szwedów i rolników. 

Organ lappowców „Ajansana”* ztrnieszcza artykuł, w którym wyraża 
pogląd, iż partje mieszczańskie winny wysunąć kandydaturę obecnego pre- 

e Relandera, który może z całąpewnościa liczyć na poparcie Szwe- 
w, 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
BIENIAKONIE — Buiet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“, 
DĄBROWICA 4Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY -- bufet Kołejowy. 
GŁĘBOKIE — ut. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch. 
HORODZIE] — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep Tytoniowy S. Zwierzyūski. 
KLECK -— Sklep „jedność”, 
ŁIDA — ul. Suwalska 13 — 5. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

Zagraniczne 
do miejsca.    

N. ŚWIĘCIARY 
OSZMIANA - 

POSTAWY 
SŁONIM — Msięj 

NIEŚWIEŻ — uł. Ratuszowa 
NOWOGRODER — к 5 

Xsięg: 
PINSK — Ksiggarnia Polska 

- Księgarnia Połskiej Macierzy Szkotoźi 
garnia D. Lubowskiego, 

  

STOŁPCE — Księgar 

— hksięgwsia jęzwińskiego. 
Michułskiego. 
T-wa „łach, 

ldz, Naucz, 
— St, Bednarski 

Mi Ki     

    

     

  

  

1. Alckiewiza 18 

  

aina T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ni. Rynex 8 — N. Tarasiciaki | 
WILEJKA POWIATOWA — ul, Mickiewicza 24, F. jaczewyt» 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kot. „iłnch”, 
WOŁKOWYSK — Ksiegarnia T-wa „Ruch” 
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LENY VULUS4ĖN: wieisz milimetrowy jednoszpaltowy na stonie 2-ej i S-ej gr. 40. 

nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 5U E. i 

50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelary 
Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowołnie. 

W numerach świąteczn: 
czne o 50 proc. drożej. 

LITEWSKI U FORUM LIGI 
RAPORT QUINONFS'A DE LEON 

GENEWA. (PAT). — W czasie posiedzenia Rady w dniu 23 bm. z0- 

stał m. in. wysłuchany raport Quinones de Leon o stanie układów między 

Litwą a Polską. 

Raport ten obejmuje w głównych zarysąch raport komisj tranzytowo- 

komunikacyjnej, której powierzono zbadanie przeszkód wolności tranzytu i 

komunikacji, jakie wynikły z obecnego stanu stosunków polsko - Htewskich. 

W raporcie podniesione są dwa zagadnienia, które były przedmiotem rozpa- 

trywania komisji i komitetu. Pierwszem jest przerwanie spłatwu drzewa na 

Niemnie, drugiem — przerwanie linji tranzytowa - komunikacyjnej Libawa - 

Romny na odcinku Landwarów — Kajsiadoris. 

Komisja dochodzi do wniosky, 

tych linjach jest konieczne z punktu widzenia 

tu. Komisja powołuje sie na art. 23 paktu Ligi, 

bowiązku członków Ligi do zabezpieczenia wolności k 
odpowiada temtu zobowiązaniu. Komisja opo- 

Polskę spławu drzewa po Niemnie, jednak- 
że rzeczywisty stan rzeczy nie 

wiada się za wznowieniem przez 

że wznowienie komunikacji na obu 
zapewnienia swobody tranzy- 
w którym jest nowa o 0bo- 

że z zastrzeżeniem, iż spław ten będzie się odbywać w warunkach wolności 

nawigacyjnej. 
Omawiając sprawę wznowienia komunikacji na linji libawo - romnen- 

skiej, komisja jest zdania, że argument 

czenia handlowego, jakim posługuje si: 
o utraceniu przez przez tę tinję zna- 
rząd litewski przy- omawianiu wzno 

wienia komunikacji, nie może być uważany za ważki, Raport sprawozdawcy 

cmawia uwagi, które rządy litewski i polski przedstawiły już w związku z 

1aportem komisji tranzytowej. 

PRZEMÓWIENIE ZAUNIUSA. 

Po wysłuchaniu raportu przemawiał minister litewski Zaunius, który 

taz jeszcze szeroko rozwodził nad sprawą kołci Libawa — Romny i starał się 

dowieść że linja ta od czasu wojny straciła znaczenie handlowe i międzyna- 

rodowe, zdecydowanie przeciwstawiając się w imieniu rządu litew. wzno- 

wieniu tranzytu na tej linji. 

Następnie mówił min. Curtius, który nie podziela poglądu Zauniisa 
co do tranzytu na kolei libawo - romneńskiej i opowiada się za odesłaniem 

sprawy z wykładni konwencji barceło skiej do Hagi. 

OŚWIADCZENIE MIN. ZALESKIEGO. 

Min. Zaleski w krótkich słowach powiedział co następuje: Punkt wi- 

dzenia rządu polskiego w tej sprawie został już dostatecznie wyjaśniony z 

memorjałów, wysłanych do komisji tranzytowej. Co się zaś tyczy uwag ogół 

nych, które przedstawicieł litewski uważał za stosowne przytoczyć tataj w 

sprawie stosunków między Polską a Li wą to wydaje mai się iż punkt widzenia 

tutaj p 
rządu polskiego jest dostatecznie znany, ażebym mia! potrzebę odpowiadać 

. Zauniusowi. Po wysłuchaniu przemówień sprawozdawca Quinones 

de Leon projektuje przygotowanie zapytań dła Trybunału Haskiego, które 

będą przediożone na najbliższem posiedzeniu Rady. 

  

Obrady komisji budżetowej Sejmu 
GŁOSOWANIE NAD. POPRAWKAMI 

DO 3UDZETU MSZ. 
WARSZAWA. (PAT). —- Sejmowa ko- 

misja budżetowa na posiedzeniu w dniu 24 
bm przystąpiła dc glosowaria nad popraw 
ami do budżetu Ministerstwa Spraw Zagra 
nicznych. PE wszystkie poprawki re- 
ierenta posła Dyboskiego. Między innemi w 
wydatkach nadzwyczajnych c skreślenie 
pół miljona z budowli (gmach poselstwa w 
Sofii). Wszystkie inne poprawki do tego bu 
dżetu odrzucono, m. in. poprawkę pos. Zie 
fińskiego o zmniejszenie taryfy opłat kon- 
sularnych, poprawkę posła Wyrzykowskie- 
R, PICARA do zmniejszenia uposażenia 
o proc. 

Przy tej pozycji poseł Czapiński oświad- 
czył że głosować będzie przeciwko tym 

skom, gdyż obniżają uposażenie wszy- 
stkich urzędników. osowałby za niemi, 

gdyby zmniejszona tylko uposażenie urzęd 

ników wyższych. Skreślono również popraw 

ki posłów. Wyrzykawskiego (Kl. Chi) i Zię 
IiAskiego (KI. Nar.), dotyczące bądź skre- 
ślenia całego funduszu  dyspozycyjnego, 
bądź jego zmniejszenia, oraz poprawkę po- 
<ła Zielińskiego 1 Czapińskiego o zmniejsze 
nie funduszu propagandowego. 

BUDŻET MIN. ROLNICTWA I MIN. 
REF. ROLNYCH. 

Z kolei komisja przystąpiła do głosowa- 
nia nad poprawkami do preliminarza budże 
towego Ministerstwa Rolnictwa. ' Odrzucono 
wszystkie poprawki o zmniejszenie uposaże 
nia o 15 proc. * obniżenie zapomóg. 

Następnie przystąpionc do głosowania 
nad poprawkami do prełiminarza budżeto- 
wegc Ministerstwa Reform Rolnych. W myśl 
wniosku sprawozdawcy zmniejszono szereg 
pozycyj, m.in. dopłaty skarbowe na fundusz 
cheotowy reform rolnych o 250 tysięcy zł. 
Wszystkie inne poprawki odrzucono. 

Budżet Ministerstwa Spraw Wojskowych 
7 kolei komisja przystąpiła do obrad 

nad preliminarzem budżetowym  Minister- 
stwa Spraw Wojskowych. 

. Pierwszy zabrał głos jako kierownik Mi- 
nisterstwa Spraw Wojskowych WS wi 
ceminister gen. Konarzewski. Wicemin. Ko- 
narzewski scharakteryzował działalność Mi- 
nisterstwa w ostatniem 5-cioleciu, podkreśla 
jac, że celem przystosowania składu 1 sta- 
nu etatowego sił zbrojnych do potrzeb wy- 
szkołeniowych i mobilizacyjnych oraz do 0- 
oniżonego budżetu przystąpiono w roku 
1326 do reorganizacji. 

Reorganizację władz wojskowych opar- 
io na wydatn.ej redukcji personelu admini- 
stracyjnego na 1zecz formacyj linjowych. 
Wyniki pracy nad wyszkoleniem wojska w 
oxresie tat 1926 — 1030 są dodatnie, 

POLITYKA PERSONALNA. 

, Mówca przedstawia prace nad uspra- 
wnieniem admimstracji, przyczem zatrzy- 
muje się nad polityką personałną.  Przy- 
rost stopni Oraz anormalna rozpiętość stop- 

ni przy tym samym wieku groziły zahamo 
waniem normalnego odpływu oficerów w 
stanie spoczynku. Wzglłędy te skłoniły Mi- 
nisterstwe Spraw Wojskowych do post 
nięč, mających na celu osiągnięcie równo- 
wagi w odpływie i przypływie oficerów, w 
proporcjonalnych stopniach i wieku oraz u- 
możlwienie normalnych awansów. W tym 
celu cześć « oticerów, nienadających 
się do służby w linji, a przedstawiających 
cenny materjał, wyeliminowano z broni i 
wcielono do adininistracji, część zaś z po- 
wodu braku kwalifikacyj, lub dla braku eta 
tów przeniesiono w sta spoczynku.Na podsta- 
wie noweli o skróceniu wieku prekluzyjne- 
go Ministerstwo w trosce o byt oficerów, 
zwolnionych z wojska a niemających pełnej 
emerytury, w porozumieniu z innymi mini- 
strami zapewniio stanowiska w służbie cy- 
wilnej państwowej. W przygotowaniu jest 
pragmatyka dla oficerów i podoficerów. 

WYŻYWIENIE, UMUNDUROWANIE. 
ZAOPATRZENIE 

Mówca scharakteryzował dalej admini- 
strację rezerw. Co się tyczy dziedziny inży- 

nierji to osiągnięto znaczny postęp,  рггу- 
czem wzrosło pokrycie zapotrzebowania 
wojska przez przemysł krajowy. Materjał 

łączności pokrył przemysł krajowy w roku 

1926 w 60 proc. Obecnie w 100 proc. W 

siżbie saperskiej wprowadzono szereg no- 

wych zdobyczy, opartych na wynałazkach 

polskich. Fabrykacja płatowców  doprowa- 
dzona zostala do tego stadjum rozwoju, że 

opanowano wszystkie konstrukcje zagranicz 
ne i systemy fabrykacji. Ponadto z wła- 
sną konstrukcją przychodzimy na rynki mię 
dzvnarodowe. Dziś lotnictwo w zakresie ia- 
brykacji jest uniezależnione od zagranicy. 
W dziedzinie intendentury stwierdza mów- 
ca mgólną poprawę wyżywienia dzięki go- 
spodarce ryczałtowej. 

Wiceminister omówił następnie kwestję 
umundurowania. Stan zdrowotny stale się 
poprawia. jedyme gruźlica trudna jest do 
cparowania. W dalszym ciągu swego prze 
mówienia wiceminister poruszył kwestję re 
montu koni, oraz kwestję przemysłu wojen 
nego, zaznaczając, że szerzone mniemania, 
jakobv wytwórnie przyniosły straty są nic- 
uzasadnione. Koncząc swe przemówienie p. 

kierownik Ministerstwa Spraw Wojsk. zio- 
żył następujące oświadczenie: 

OŚWIADCZENIE GENERAŁA 
KONARZEWSKIEGO 
See, wyszkolenia, izacj 

1 uzbrojeni: Jesi šeizgas odos Įoulao vai. 
ny czynnik — stan ni y armji. Niestety, 
z wielką przykrością i większem Obit 
rzeniem muszę konstantować że w t.zw. spra 

Ras Td ZSEE z e w pismach, ni u 
jemu żadnych konkretnych danych, rzucać 
błotem na armię i hańbić korpus oficerski i 
oficerów, którzy brali tam udział służbowo. 
Stoję zawsze na stanowisku, że aruija nie 
może brać żadnego udziału w połitykowa- 
niu, a taksamo stojąc na gruncie į arz 
ności armji ze społeczeństwem, byłem iak 
tem powyższym niezmiernie zmartwiony. 

Stwierdzam, że każdy wojskowy, który 
pełnił służbę w Brześciu, pełnił ją pod kon 
trolą władz przełożonych oraz zgodnie z 

Za dostarczenie numeru dowodowego 20 

omunikacji i stwierdza 

      

     

  

  

Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 
ch oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 
dministracja nie przyjmuje zastrzeżeń e0 

e 
   

Brześć w senackiej 
komisji prawniczej 
WARSZAWA. (PAT). — Na po- 

siedzeniu komisji prawniczej Senatu 
senator Poczętowski (BB) referował 
wniosek Klubu Narodowego w spra- 
wie Brześcia. Mówca rozprawił się 
najpierw ze stroną prawną wniosku i 
wykazał, że wszystkie zarządzenia 
władz były oparte na odpowiednich 
przepisach prawa. 

Referent proponaje przyjęcie nastę 
pującego wniosku: Odrzuca się wnio- 
sek Klubu Narodowego w sprawie wię 
zienia byłych posłów i postępowania 
z nimi w twierdzy brzeskiej, jako nie- 
uzasadniony i niedopuszczalny. 

Po referacie zabrał głos minister 
sprawiedliwości Michałowski, który 
wniósł o odrzucenie wniosku Klubu 
Narodowego, zawierającego zarzuty 
niesiuszne i prawnie nieuzasadnione. 

. Minister dla umotywowania tego 
wniosku złożył oświadczenie w treści 
swej identyczne z oświadczeniem złożo 
nem na komisji prawniczej Sejmu. х 

W wyniku dłuższej dyskusji został 
poddany pod głosowanie wniosek re- 
ierenta, który przeszedł większością 
12 głosów przeciw 5. 

EEE 

Pierwszy proces UOW 
LWÓW. (PAT). — Przed Sądem p 

głych we Lwowie odbył się w dn. 23 
pierwszy proces przeciwko członkom UO0W 
oskarżonym o zbrodnię sabotażu. 

Na ławie oskarżonych zasiedli Włodzi- 
mierz Sawczuk, lat 20, pomocnik mułlarski, 
Piotr Mandziuk, łat 22, rolnik, Pura, rolnik, 
lat 26 i Safjanek, oskarżeni o organizowanie 
i wykonanie aktu sabotażu przez podpalenie 
w dniu 11 sierpnia 1930 r. sterty pszenicy 
w fołwarku Byszów, należącym do hr. Jul 
jusza Tarnowskiego. х 

W zeznaniach przed policją ! рггей 8с- — 
dzią śledczym oskarženi przyznali się do | 

popelnienia przes t a. Na roz 
rrawie oskarżony Sawczuk nie wykluczał 
jednak możliwości a sterty pu 
niewwagę i zaprzecz: umyślnie - 
ogień poci stertę. Takie same zeznania zie- 
żyli pozostali trzej oskarżeni. Rozprawa po 
trwa dwa dni. 
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ohowiązującemi przepisami i že na ich pė- 
pein g Šai skarg nie orai 
Panowie wiedzą, że zawsze w wypadku 0- 
trzymania jakiegokolwiek zażalenia zarzą- 
dzałem właściwe wyjaśnienia względnie do- | 
chodzenia. i 3 

Wychodząc z założenia , wbrew twier- | 
dzeniom księcia Czewertyńsziego, że spra- | 
wa ta jest sprawą polityczi nie uwaza- 
łem za wskazane na dia insynuacyj | 
w pismach O Z czynników 
Ad jakichkoiwiek dochodzeń. Uwa- 
żam, że każdy oiicer i RE wo- 

PE u ta wio zzsk е w win: wojskowym 'Вс- 
iošciowym i Ak pozwolę, jako zwierzchnik, 
by czyniono im jakiekołwiek „ Arnija | 
šest oe LEĆ 
o czem panowie wszyscy wie: ' 
żołnierz jest wrażliwy na punkcie m A 
bardzo ambitny. Żołnierz tej 
wrażliwości i aasbicji nie może być do- 
brym żołnierzem. Tylko żołnierz, który ma 
ambicję ko w 1900 proc. 8 Ez 
ym zolnierzem, w c „ck 

nia swe zadanie. эр = ES 

Oficerowie, pokrzywdzeni polemiką w pi 
smach, zwrócili do mnie z prośbą o > Ž 
zwołenie u zażądania satysfakcji w drodze | 
honorowej, względnie sądowej. Nie 32 
zgodzić się na ich wydałem rek 
tajny, który -„„(iazeta Warszawska” pozwo | 
Ма sobie opublikować. Zaznaczam, że gaze- 
ta ta świadomie przytem przekręciła treść 
sis za oe rozkazu tajnego ka | 

załem pismo to poci do wiedział | 
ności karnej. Ms aaa je- 
stent zniuszony do wiadomości Wy- 
sokiej Komisii treść tego rozkazu (Minister 
odczytuje rozkaz). 

Jako czasowy kierownik  Ministerstwi - 
Spraw Wojskowych korzystam obecnie 2 
pierwszej sposol'ności, by moje stanowisko 
w tej sprawie wypo jeść. Armja nasza, 

dzięi kata naszego wodza kochane- | 
go, nietylko jest należycie zorganizowana, | 
lecz i duch jej stoi na bardzo wysokim po- | 
ziomie i ręczyć mogę, że naród może na ar | 
rzję liczyć. ządzenia moje są podykto- 
wane obowiązkiem żołnierza. jak również — 
poczuciem obywatelskiem. Będąc 
czym przeciwnikiem polemiki w 
rzystam z możliwości wypowiedzenia swe 

o stanowiska wobec W: 
Jako czynnika ad 
dawczą, przyczeim Oświadczam, Ż 
nadal zawsze bronić swych 
niesiusznych zarzutów, jak mi to 
chowiązek žolnierski i sumienie 
skie. Wypowiadając swoje zdanie, nie. : 
zamiaru wywołać dyskusji połityczm 
rej prowadzić nie będę, lecz chciałem tyłko, 

ta 
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żeby Wysoka Komisja, a przez ogół, | 
wiedziały, jakie p E m ' į 
sko Ministerstwa Spraw Wojskow wał 
sprawie. Od wszelkiej niki w 
tej sprawie się wstrz i ża debaty | 
na ten temat Boy będe 1 m 

Po przemówieńm kierownika Minist : 
Spraw Wojskowvch gen. Konarzewski za- | 
brał głos referent  budžetu | Ministerstw 
Spraw Wojskowych pos. Per 
oświadczając, że preliminarz jest 8 
zeszłorocznego i przewiduje w docho 
5184426, w. wydatkach 847.600 tysięcy 
tych. Po odliczeniu dochodów od wydatkó » 
otrzymujemy kwotę 842.415.574 2 — :



  

Tragedja absolwentów 
ŚREDNIEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ 

Na łamach „Słowa* w dn. 14-XII 
1930 r. została poruszona potrzeba 
reformy ustawodawstwa szkół zawo- 
dowych. Szczególniejszy zaś nacisk 
położońo na konieczność umożliwie- 
nia awansów wykształceniowych dla 
absolwentów Średnich Szkół Tech- 
nicznych. Całkiem są słuszne postula- 
ty i do ich rozstrzygnięcia wielki czas, 
о czem mimolotem w dn. 30-XII 30 r. 
przez radjo p. dr. Z. Fedoroficz 
wspominał 

Na marginesie spraw szkołnictwa 
' zawodowego cl:cę poruszyć też ważne 
zagadnienie, które nietylko mnie, jako 
stałego czytelnika „Słowa”, lecz i wie 
!u innych — interesuje. Często się 
słyszy i czyta o konieczności rozsze- 
rzenia średniego szkolnictwa zawodo- 
wego, ze wzgiędu na brak fachowo 
wykształconych techników i t. d. Zu- 
pełnie są słuszne utyskiwania, ale kie- 
dv się spujrzy na tych, co te zakłady 
kończą, naprawdę rumieniec wstydu 
załewa oblicze. 

Po lcznych, a gorących apelach, 
napływa młodzież do Średniej Szkoły 
technicznej, chociażby w Wilnie i w 
inozolnej pracy (codziennie lekcje 
trwają do godz 3, a nawet 4-ej po 
poł.), jakoś tam kończy zakład nau- 
kowy. Nie wspominam, że w okresie 
ietnim odbywa jeszcze praktykę, na 
własną rękę uzyskiwaną! 

Z ukończeniem szkoły, absolwenta, 
nie mającego prawa do wstąpienia na 
wyższy zakład techniczny, pozosfa- 
wia się samemu sobie i zaczyna się 
tragedja. |ak ryba o lód, tak taki mło- 
dzieniec rzuca się na wszystkie stro- 
nv w poszukiwaniu rocznej praktyki, 
dla uzyskania dypłomu na technika i 
wreszcie stałej posady. Szczególnie 
daje się to we znaki absolwentowi 
«ydziału mechanicznego. W tej wę- 
drówce za pracą pozostaje sam bez 
opieki: „nauczyliśmy cię. a teraz idź 
na cztery strony świata i pokaż, co 
umiesz'. 

Biedny młodzian z bółem w ser- 
cu kroczy przed siebie. Obserwowa- 
łem niejednego absolwenta tut. Szko- 
ły Technicznej i z każdym ta sama 
historja, chyba że ma „plecy“, co ułat 
wiają dostęp, bez tego, bądź zdrów 

Takie traktowanie absol- 
wenta, po ukończeniu szkoły nie jest 
na miejscu i muszą w tę sprawę wej- 
rzeć właściwe czynniki, by tego „ucz- 
nia" otoczyć należytą opieką, by mu 
ułatwić drogę do pracy, by jego ener- 
gję, wraz z tą wiedzą, nabytą, na po- 
trzeby naszego kraju wyładować i to 
tam, gdzie tego zachodzi konieczność. 

°° Сгу Kuratorjum Okręgu Szkolne- 
go ma tylko na sercu siły nauczyciel- 
skie, które odrazu bierze na ewidencję, 

' po ukończeniu Seminarjum? — Czyż 
siły techniczne w okresie rozbudowy 
naszego Państwa nie są potrzebne; 
czy Kuratorjum nie załeży na tem, 
ażeby wiedzieć, gdzie i jak pracuje 
absolwent szkoły technicznej? Nawet 
z punktu widzenia zwykłej statystyki, 
jest to ciekawy materjał, dający nale- 
żyte wiatło, czy we właściwy sposób 
wykorzystuje się siły techniczne czy 
wysiłki Państwa,. poprzez. utrzymanie 
kosztownych szkół, nie idą na marne? 
Sądzę, że to również winno obchodzić. 
Przecież pracowników. z technicznem 
wykształceniem odczuwamy brak, a 
kiedy szkoły produkują nowe zastępy, 
to te braki nie są uzupełniane plano- 
wo, lecz dorywczo, jakgdyby na wła 
šciwem uzupełnianiu nam nie zależy. 

Sprawa. opieki i odpowiedniego 

FES"pzis 
24. 1. 31 r.    Dru 
Początek o godz. 22. 

wykorzystania absolwentów szkoły 
technicznej stanowi moment ważny w 
życiu naszej Cjczyzny, ponieważ kwa 
Ufikuje się do przyczynków  tworze= 
nia naszej państwowości i logicznych 
następstw wskutek zachęty do nauk 
zawodowych. Obecnie to wszystko 
zakrawa na trapikomedję: pokaże się 
piękny towar, zachęci się do kupna, a 
kiedy ten luh ów zdobędzie się na 
środki, by go nabyć — pokazuje się 
mu kwitek. Niedość, że Średnia Szkoła 
Techniczna nie daje swemu wycho- 
wankowi praw do wstąpienia do wyż- 
szego zakładu technicznego, ałe je- 
szcze mu się stwarza okropne warun- 
ki z odnalezieniem właściwej pracy, a 
jeżeli ją znajdzie, o jakże inaczej jest 
iraktowany w porównaniu z wycho- 
wankiem gimnazjum (też zakład śred- 
ni!) 

Dziko to wszystko wygląda i nie 
sposób przeciętnemu laikowi dociec, 
dlaczego absolwent Szkoły Technicz- 
nej ma trudności ze zdobyciem pracy; 
przecież głośno się mówi o braku sił 
ze  średniem  technicznem wy - 
kształceniem. Niedobrze się  tu- 
taj dzieje i dlatego, za po- 
šrednictwem „Stowa“ zwracam się do 
tych, komu zależy na przyszłości i roz 
woju zawodowego szkolnictwa tech- 
nicznego Roztoczcie panowie należytą 
opiekę! Niech iKuratorjum wejdzie w 
porozumienie, chociażby z takiemi in- 
stytucjami, jak Dyr. Rob. Publicznych, 
Dyrekcja Kolei, Ministerstwo Przemy- 
słu i t. d., celem zapewnienia młodzie- 
ży żądnej i chętnej pracy -— stałego 
bytu, ażeby nie dopuścić do tego, jak 
iest teraz, kiedy się rzuca nieświado- 
ma w wir życia. Życie jest bezwzględ 
ne — trzeba młodych prowadzić umie 
jętnie, trzeba im dać odczuć, że i po 
skończeniu szkoły o nich pamiętamy, 
iembardziej w okresie ogólnej niechę- 
ci do „zawodowca”, a gloryfikowania: 
„gimnazisty', 

A że teraz a młodych technikach 
praktykantach niewiele sie dba, wska- 
że chociażby na kolejową służbę mecha 
niczną w Wilate. Po rozmaitych tara- 
patach absolwent dostaje się na służbę 
mechaniczną na roczną praktykę. Ale 
czy ta praktyka ma jakiś określony 
plan, albo okres trwania, — o tem 
może powiedzieć ta sama sł. mecha- 
niczna kolei, która z zasady progra- 
mu dla praktykanta nie daje i odrazu 
zatrudnia przy najrozmaitszej pracy 
samodzielnej z zasadniczą płacą 120 
zł. Mam wrażenie, że stosunek takie- 
go praktykanta do pracodawcy winien 
być określony pewnemi przepisami, 
które przewidują, co w czasie prakty- 
ki, w jakiej kolejności i jak długo ma 
wykonywać praktykant, jakie on ma 
pobierać uposażenie, i co go czeka po 
ukończeniu praktyki. Obecnie gania 
się takiego praktykanta do warszta- 
tów, do biura, na parowóz w charak- 
terze samodzielnego pomocnika maszy 
nisty i palacza jednocześnie na pocią. 
gach towarowych. Jedna przejażdżka 
parowozem wymaga od „smyka“ wy- 
rzucenia ręcznie około sześciu tonn 
węgla, pomijając szereg innych prac. 
To nie bagatela! Wszędzie, gdzie ów 
praktykant jest -— pracuje, jak wół, 
ale prócz pracy, właściwego szkołe- 
nia niema; skoro jednak pracę tę na- 
zwanoby szkoleniem, to kiedyż na- 
stąpi koniec szkolenia i tego wiszenia 
w charakterze czasowym, przecież 
praktykanci są przyjęci do pracy w 
lipcu 1929 r.? 

W takich oto warunkach pracują 
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Gorszące zajścia na dziedzińcu 
Uniwersytetu Warszawskiego 

MŁODZIEŻ ENDECKA PROWOKUJE BójkI 

WARSZAWA 23. I. (tel. wł. „Słowa*) Dziś przed południem wbrew 
zakazówi Rektora Uniwersytetu Warszawskiego młodzież wszechpolska i 
młodzież socjalistyczna zwołała na dziedzińcu uniwersytetu wiec, na którym 
powzięta być miała rezolucja protestu przeciwko osadzeniu posłów w twier- 
dzy w Brześciu, oraz przeciwko traktowaniu w tem więzieniu. Na wiec przy- 
była liczna grupa młodzieży pro - rządowepj grupującej się w organizacji 
Legjouu Młodych. Podczas przemówień mówców endeckich i socjalistycznych 
młodzież pro-rządowa zaintonowała śpiew Pierwszej Brygady. W tej chwili 
rzuciła się na śpiewających licznie zmobilizowana bojówka Obozu Wielkiej 
Polski, uzbrojona w laski i kastety. 

Wywiązała się bójka, w toku której kilku studentów zostało pobitych 
a jeden z wybitnych działaczów pro-rządowych na terenie akademickim red. 
„Echa Akademickiego" W. Zagórski został ranny ciężko. Wiec został przer- 
rwany i młodzież sformowała dwie demonstracje: Jedna z nich przy śpiewie 
Pierwszej Brygady i okrzykach na cześć Marszałka Piłsudskiego przeszła 
kilkoma ulicami i następnie rozproszyła się. Druga manifestacja natomiast 
uformowana przez studentów opozycyjnych wybiła kilka szyb w sklepach 
p:zy akompanjamencie okrzyków anty - rządowych i uszkodziła portret Pre- 
zvdenta Rzeczypospolitej, wywieszony w witrynie jednego z zakładów  fo- 
tograficznych. 

Rewizyta Tubelisa w Rydze 
KOWNO. (PAT — W dn. 23 bm. opuścił Kowno, udając się do Rygi, 

rtemjer litewski p. Tubelis, który przybywa z rewizytą do premjera i mini- 
stra spraw zagranicznych Łotwy p. Celminsza. Towarzyszą mu w podróży 
dyrektor departamentu wschodniego p. łlajlide i adiutant płk. lodyszys. W 
czasie swego pobytu w Rydze premjer podpisze szereg konwencyj, między 
unnemi konwencję o szkolnictwie. 

Krwawa bójka hitlerowców z komunistami 
BERLIN. (PAT). W czwartek 

w czasie 
zgawił sie 
lennikami obu yj wywiązała się bójka, 

w samem  Prłedrichshełmu, doszło wieczorem, 
zgromadzenia hitlerowców do krwawego starcia z komunistami. Kiedy na sali 
poseł hitlerowski Goebbels, komuniści zaczęli głośno protestować. Między zwo 

przyczen walczący użyli szklanek od piwa 
i krzeseł jako pocisków. Policja musiała przy pomocy pałek gumowych opróżnić salę. 
Około 100 osób zostało rannych, w terr 10 odniosło ciężkie obraż głowy. Całe u- 
mieblowanie lokalu uległo zniszczeniu. Dokonano szeregu aresztowań. 

Proces commory włoskiej 
1000 LAT. WIĘZIENIA 

PALERMO. (PAT). — Zakończył się tu proces przeciwko bandzie, złożonej ze 
117 złoczyńców. Proces trwał przeszło trzy miesiące. 53 osoby uniewiniono. Pozostałś 
zostali skazani na karę więzienia od 3 lat do bezterminowego. W ogółnej sumie wyroki 
zawierają kary więzienia na przeszło 1000 lat. 

Wkrótce 
wyjdzie nowy CENNIK: NASION 
| ZYGMUNT NAGRODZKi 

roślin pastewnych, 
ogrodowych i kwiatów 

Wilno, Zawalna 11-a 
Boranowicze, Senatorska 13 

F"Chcący otrzymać takowy, a nie będący klientami Firmy, raczą nadesłać 
swój 

i zostają nadal absołwenci Szkoły 
Technicznej wzięci do sł. mechanicz- 
nej kolejowej. żeby inieć obraz inny 
— wskażę praktykantów innych, któ- 
rych przyjmuje kolejowa sł. ruchu, są 
io praktykanci z ogólnem  średniem 
wykształceniem. |akże inaczej ci ostat 
ni odbywają szkołenie w porównaniu 
do techników szkolących się w sł. 
inechanicznej. Praktykant sł. ruchu, 
odrazu, porzuciwszy ławę szkolną bez 
odpowiedniego przygotowania zosta- 
je np. w lipcu 1929 r. przyjęty — 
otrzymiąe stały charakter pracownika 
kolejowego z %% uposażeniem od IX 
gr. up., wvnoszącem zasadniczej pła- 
cy około 200 zł.. Z chwiłą przyjęcia 
odrazu zgóry obowiązuje określony 
plan szkolenia, otrzymuje praktykant 
podręczniki i wysyła się go do War-: 
szawy na kursy, Tam tylko nauka i za 
to płacą, opiekują się, bo to są wy- 
chowankowie gimnazjum (tak!). Pa 
nauce na kursach (około .10 m-cy) 
praktykant sł. ruchu idzie na praktykę 
i znowu, otrzymując stałe pobory, nie 
pracuje samodzielnie, a praktykuje 
pod okiem zawiadowcy stacji, a każ= 
dy krok w szkołeniu praktykanta mel- 
duje się w Ministerstwie. A czy prak- 
tykant sł. mechanicznei ma te udogod 
nienia i opiekę? Dlaczegoż tak inaczej 
dba się o absolwenta Szkoły Tech- 
nicznej, który zostając na praktyce w 
sł. mechanicznej pobiera tylko 120 zł., 

a adresĘ 

nie ma podręczników, nie ma kursów, . 
nie ma szkolenia, nie ma stałego cha 
rakteru pracownika, nie ma niańki, 
nie ma opieki ininisterstwa — ma tyl 
ko rozkaz odrazu się zaprząc do od- 
powiedzialnej i samodzielnej pracy. 

Przytaczam powyższe dwa obraz- 
ki poto, by wejrzano w położenie 
wychowanków Szk. Technicznej. Obec 
„sa praktyka techników jest odmienna 
od praktyki „cacanego* maturzysty 
gimnazjum. Jesteśmy w wolnej Polsce, 
a Ona swych młodych obywateli mu- 
si jednakowo traktować i przy jednym 
warsztacie będącym starać się dać 
równe prawa i warunki pracy. Te- 
go niestety obecnie w służbie kole- 
jowej Wilna niema i to właśnie stoi 
aa przeszkodzie w dopływie nowych 
sił technicznych. Idą jednostki w ma- 
iym % tylko silne, by jakoś przetrwać 
do lepszego jutra — ale przecież to 
wymaga hartu i poświęcenia, zresztą 
dlaczego mają kłaść darmo w ofierze 
swe siły techniczne? A więc, jak widać 
ź powyższego — teza o „konieczności 
opieki nad absolwentami Szk. Techn. 
nawet na małym odcinku życia kole- 
iowego — ma uzasadnienie. W in- 
nych dziedzinach nie lepiej, bo szkol- 
nictwo zawodowe jest traktowane po 
macoszemu i uważa się je rzekomo 
dla „matolkėw“. 

Stały czytelnik „Słowa* 
  

IWJE PO POŻARZE 
  

  

  

    

Zamiast drewnianych -- murowane. 

  

  

Woły pod brandenburską bramą 
REWIZJA — FLEGMATYCZNY GLOBE - TROTTER — „PRZYJEMNA* 
PROPOZYCJA! — EMIGRANCI SEZONOWI — WALIZKA SIĘ ZACIĘŁA!—- 
ŁADNA HISTORJA — „POLNISCHE AEGIPTISCHE* — HAPPYEND. 

Berlin w styczniu. 

Qdmienna struktura wsi, inny ko- 
lor dachów, jakaś symetrja, koszaro- 
watość domów, każą nam się domyś- 
lać, że jesteśmy już na terenie Wiel- 
kopolski. Poznań i — po krótkim po- 
stoju — pędzimy w stronę Zbąszynia 
Pasażerowie leniwie podnoszą oczy 
do góry, w stronę stłoczonych waliz. 
Naturalnie, trzeba będzie wstawać, 
szukać kluczyków po wszystkich kie- 
szeniach, uporać się z zamkiem i zno 
sić ze stoickim spokojem widok ob- 
cych łap, bezceremonialnie grzebią- 
cych w stosie krawatów, bielizny, 
książek... 

Flegmatyczny Anglik, jakiś tajem- 
niczy globe - trotter, coraz bardziej 
traci swój imponujący spokój. 

— Czyby Pan nie wyświadczył mi 
pewnej przysługi? — — zwraca się 
nagie do mnie. Wiozę — hm — pew- 
ла paczkę i obawiam się, że mi za- 
hiorą.... 

Nastraszyłem się. Spojrzałem na 
niego nieufnie. Niema głupich... Pew- 
nie jakiś przemytnik, kontrabandzista 

- przemknęło mi po głowie. — Ale 
ca on może wieźć? Brylanty?... Zło- 
102... Antyki?..»- Może szelma  pol- 
skiego Kembrandta wywozi?! Uprzej- 
mie, ale stanowczo uchyliłem się od 
podejrzanej propozycji. Anglik skinął 
głową i szepnął grzecznie: 

— Excuse - me (przepraszam). 
W Zbąszyniu, obładowany kuframi 

rzucił się przebojem do wagonów 
tłum sezonowych emigrantów. 
Krzyk. Wrzawa. Nawoływania. Prze- 
kleństwa. Wiekuisty obraz proletarja- 
tu, wędrującego w poszukiwaniu chie 
ba! Na granicy stacji niemieckiej, 
Stentsch. Zielone mundńry niemiec- 
kich strażników celnych. Sztywni. U- 
roczyści.. Bezwzględni. Patrzą bez- 
czelnie w nasze okna, a ich wzrok 
zdaje się mówić: „He, he, już my 
znajdziemy! 

Mój Anglik stanowczo bez śladu 
stracił krew Wielkich Brytanów. 

W drzwiach stanął zielony mun- 
dur. 

— Co panowie mają do oclenia? 
Klnę w duszy i borykam się 

walizką. 
-- Ach, pan jest pisarzem —: mó- 

wi strażnik, rziciwszy okiem na mój 
paszport. I lekceważąco machnął rę- 

ką 

z 

" Anglik w żaden sposób nie może 
odnależć kluczy. Szpera nerwowo po 

wszystkich kieszeniach. Znalazł je 
wreszcie. Teraz walizka nie daje się 
otworzyć. 

-- Zacięła się — mruczy. 

Celnik stoi jak głaz. 3 
iNo, myślę, ładna będize historja, 

jeżeli odnajdą te brylanty. Wieko od 
skazuje. Celnik wprawnym ruchem wę 
ża wślizgnął łapę we wnętrze. Na 
twarzy jego nialuje się doskonała о- 
bojętność. Nagłe marszczy brwi. Aha, 
poczuł coś. - 

— Was ist das? (Co to jest?) 

Teraz będzie awantura. No.. 

Zwolna, ostrożnie wyciąga ręka 
strażnika ze stosu krawatów, pyja- 
mas i toaletowych przyborów — -— 
wielkich rozmiarów pudło. Anglik jest 
znowu opanowany. Zrezygnował. 

Celnik dyskretnie uchyla wieka 
paczki. : 

— Aha! Polnische aegip- 
trgc heh 

-— Co takiego? — pytam. 

— Tak, tak, Niema dnia, żeby nie 
wyłowiło się takiej paczuszki. — mó- 
wi celnik, kiwając głowa. — Chodź- 
imy, — zwraca się do Anglika. 

-- No, dobrze, — powiadam, -— 
ale gdzie są właściwie te brylanty? 

— Jakie znowu brylanty, proszę 
pana? — mówi mi sąsiad z lewej stro 
nv. — Facet najzwyczajniej w świe- 
cie usiłował przemycić niedozwołoną 
ilość papierosów. Nie uwierzy pan, 
jak tym cudzoziemcom smakują nasze 
wyroby tytoniowe! 

Po chwili Anglik wraca z miną 
triumfującą. Kazano mu zapłacić fan 
tastyczną sumę.  Zapłacił, owszem, 
ale swoje papierosy ocalił. 

-— My takich papięrosów nie ma- 
my w Anglji. -— powiada na uspra 
wiedliwienie i zapala „Egipskiego''t. 

Świat się kończy, pomyślałem. 
Tyle te Angliki mają kołonij i domin 
iów zamorskich, a jeszcze nasze pa- 
pierosy wywożą. 

Dociekania moje przerywa prze- 
raźliwy gwizd lokomotywy. Żełazny 
potwór, sapiąc ciężko, wtoczył sie 

sklepienie Tworca Fryderyka. 
*Friedrichsbahnhof). 

Życie nocne Berlina! Nie , stanow 
czo nie dziś. f)ziś jestem infernalnie 
zmeczony. Tax! unosi mnie narazie do 
botełu „Pod Lipami". 

„KGM. 

  

Pod protektoratem Pana Marszatka Senatu Władysława Raczklewicza odbędzie się w salonach Kasyna Garnizonowego 

  band cukierni Sztraia i 

  

   

Refleksje „radjowe” 
15 stycznia b. r. mineły trzy lata 

od chwili zorganizowania wileńskiej 
radjostacji. Za mały to okres, aby za- 
cząć opracowywanie dziejów tej bar- 
dzo pożytecznej instytucji, jednak już 
ieraz, ze względu chociażby tylko na 

__ bliską reorganizację i wzmocnienie si- 
ły naszej rozgłośni, należy powiedzieć 
kilka słów. 

Rzucając okiem wstecz i ogarnia- 
jąc ten niewielki, lecz bogaty w prze- 
życia i doświadczenia okres działal- 
ności radjostacii wileńskiej, bez tru- 
du można ustalić trzy fazy rozwoju. 

Zaczęło się od radjoszału. Kupo- 
wano nagwałt aparaty (na raty, ma 
się rozumieć!), wysiadywano ze słu- 
zhawkami na uszach od godz. 4-ej 
p.p. aż do póznej nocy, nieraz zasy- 
piana pod dźwieki jakiejś muzyki, lub 
(skutek bardziej niezawodny!) — 

__ czyjegoś przemówienia. 
"... Marzeniem połowy Wilna , było 

' wówczas -- w jakikolwiekbądź spo- 
sób uzyskać inożność przemówienia 

" przez radjo, albo przynajmniej (cza- 
_ sem to stawiano na pierwszem miej- 
'scu) —  posłyszeć głos Dyrektora 

_ (wówczas jeszcze — kierownika) pro 
gramów, odpowiadajacego w „Skrzyn 

ce* na mozolnie wypracowany i pięk- 
me wykaligrafowany list. 

Wówczas zagadnienie: „kawaler, 
czy żonaty” roznamiętniło płeć piękną    

i do pasji doprowadzało płeć brzydką, 
interesującą się kwestją  realniejszą: 
„jakie oni pobierają pensje?*... 

W okresie tym radjostacja miała 
nadmiar prelegentów. Każdy chciał 
przemawiać, więc było kogo wybierać. 

Odczyty były górą. Istniało wów- 
czas stanowisko „doradcy naukowe- 
go", Którego obowiązkiem była tro- 
ska o dobór odczytów. 

Doradcą takim był profesor Uni- 
wersytetu, odczyty wygłaszali prze- 
ważnie profeserowie. Ustalone zostały 
cykle odczytów' historja, literatura, 
iilozofja etc. lecz w tych cyklach mie- 
ściły się jeszcze specjalne grupki wy 
kładów, zacieśniające ramy tematów 
do zagadnień specjalnych. 

Radiostacja była wówczas jakaś 
instytucja naukową, pouczała, oświe- 
cała, naukowo informowała etc. 

Poziom odczytów był bardzo wy- 
soki. Prelegenci występowali z włas- 
nym, oryginalnym dorobkiem nauko- 
wym, dawali prace, które później bez 
zmian drukowano w czasopismach, 
śmiało je podpisując pełnem  imie- 
niem. 

Ten stan nie mógł trwać zbyt dłu- 
go. Przedewszystkiem, nawet jednost- 
ki twórcze i pładne nie mogły bez 
przerwy i wytchnienia dawać wciąż 
nowego materjału, występować zaś z 
byle kompilacją nie każdy się zga- 

Do tańca przygrywają 4 orkiestry w tem jazz- 
or<iestrą 85 p. p 

dzał, podrugie wysiłek twórczy wcale 
się nie opłacał ze względu na dość 
krzywdzące naukowość normy  hono- 
rarjów, po trzecie. (a to właściwie 
trzebaby było postawić na pierwszem 
miejscu) -— publiczność nie chciała 
słuchać najmądrzejszych odczytów. 

Programy  radjostacji wileńskiej 
zaczęły odbywać ewolucję. Odczyty 
profesorskie powoli znikały, natomiast 
rozpoczęła się wyraźna supremacja 
audycyj literackich. 

Słuchowiska stały się fundamen- 
tem programów. Ich znaczenie pod- 
kreślono zapomocą rozpisania . kon- 
kursu, zachęcano literatów do opraco- 
wywania tematów oryginalnych, lub 
dokonywania przeróbek i bodaj każ- 
dego dnia dawano nową audycję. 

Trzeba było podziwiać niezmordo 
waną energję p. H. Hohendlingerówny 
i olbrzymi wysiłek zespołu dramatycz 
nego, bo dokonano rzeczy naprawdę 
wielkich. 

Mam wrażenie, iż w pierwszym 
okresie swej działalności Wilno wy- 
różniało się z pośród innych stacyj 
wysokim poziomem odczytów, — na- 
pewno zaś można powedzieć, że w 
okresie drugim Wilno trzymało prym. 

Została stoczona prawdziwa wałka 
z mikrofonem, przyjmującym i wysy- 
łającym tylko dźwięki: zmuszano go, 
aby przekazywa: słuchaczom ruch i 
barwę!... 

I mikrofon uległ, nie wytrzymał 
wspólnych ataków autorów, reżysera 

i kierownika mnzycznego, stał się po- 

giDoroczny Bal Prawnikówau s. 
Zaproszenia i karty wstępu otrzymać można w dniu balu w lokalu Kasyna od g. Srano. Dia akadem. wstęp 
za okazaniem legitymacji. Ceny biletów: 11 zł.. akadamickie—6 zł., dla człotków Kota Prawników —4 zł 

się dzieje w Wilnie", parę przygod- 
słusznem narzędziem w ręku arty- nych odczytów... 
stów! 

Nie wszystkie słuchowiska stały i 
stoja na wysokości wymagań, lecz 
niektóre doprawdy zasługują na na - 
zwę arcydzieł. ! 

Wymienię chociażby tylko to, któ- 
.e nadawano niedawno: „Na ustach 
grzechu, 

Świetna przeróbka dla radja i ka- 
pitalne pomysły dźwiękowe! Gra ar- 
tystów doskonała! Coprawda, takie 
rzeczy są nie dla szerokich mas, bo 
wymagają komentarzy! 

Szkoda, że radjostacja nie zapo- 
czątkowała wydawnictwa bibljoteczki 
radjowej, w którejby ogłaszała celniej 
sze (oryginalne) słuchowiska z uwa- 
gami reżyserskiemi. 

Okres panowania artystów, szczę- 
śliwszych od  kopciuszkėw — prele- 
gentów, już się właściwie kończy. 

Dziś stacje lokalne w znacznym 
stopniu utraciły swą samodzielność, 
gdyż dokonała się centralizacja pro- 
gramów. 

Górą Warszawa. 

Z Warsżawy lecą głosy prelegen- 
tów, dźwięki muzyki, hałasy kabare- 
tów i t. p. 3 

Rzetelnie i niezmordowanie  pra- 
cuje... gramofon* śpiewający, ryczący, 
dźwięczący, huczącył... i 

«o Wilno daje od siebie? „Skrzyn 
kę“, „Skrzyneczkę“, „Kukulkę“, „Co 

Programy obecne sa zupełnie przy- 
padkowym zlepkiem numerów, są bi- 
gosem, nieraz niestrawnym. 

Brak myśli przewodniej, brak kon- 
sekwencji. A co najgorsza — niewia- 
domo pod czyim adresem wypowiadać 
swe żale i bóle. 

„Kierownictwo  radjostacji wileń- 
skiej ma do dyspozycji zbyt małą ilość 
punktów programowych do obsadze- 
nia, przyczem, ze względu ną częste 
transmisje na całą Polskę, musi liczyć 
się z gustem miljonów słuchaczy, a 
więc stara się dawać materjał raczej 
neutralny, nie zanadto lokalny. 

Warszawa wogóle zgóry patrzy 
na „kresy“ i prowadzi swą misję 
oświatową zapomocą płyt gramofono- 
wych i transmisyj z kabaretów. 

Wytwarza się więc dość nieznoś- 
ny stan, który wkrótce może dać się 
луе znaki. 

Nowa stacją wileńska swojemi fa- 
lami poruszy kryształki w Kownie i 
bodaj w Mińsku. W każdym bądź ra- 
zie wieś nasza będzie słyszała głos 
Wilna. : 

Co jest w programach radjowych 
dla naszej (podkreślam: naszej!) wsi? 

Nic! 

Co będzie? I czy będzie? — Nie 
wiem; przypuszczam jednak, że nada- 
wane z Warszawy odczyty rolnicze, 
nie zaspokoją całkowicie wsi naszej, 

Dziś FT    
  

| Stroje balowe. | 

która znajduje się w warunkach do- 
prawdy. wyjątkowych. 

Ale jest sprawa jeszcze ważniej- 
sza: program dla Polaków  zakordo- 
nowych! 

Co my damy Polakom w Kownie, 
Mińsku, Mohylewie? 

Gramofony i koncerty niegorsze 
są na radjostacjach litewskich i boł- 
szewickich. 

Trzeba opracować plan kampanii, 
skierowanej przeciw  radjostacjom 
ościennych państw. 

Trzeba dawać takie audycje, które 
by przykuwały uwagę i porywały nie- 
tvlko słuchaczy duchowo związanych 
z nami, lecz nawet ludzi, którzy za- 
tracili więź z kulturą polską. 

Czy w tym kierunku robi się coś 
konkretnego? 

Jeżeli nie, popełniamy prawdziwą 
zbrodnię!.. Е 

Działalność wielkiej radjostacji wi- 
leńskiej rozpocznie czwarty okres dzie 
jów fali wiłeńskiej. 

Jakie będą iego wyniki, trudno 
przewidywać. Należy tylko mocno 
podkreślić, że nigdy jeszcze radjosta- 
cja wileńska nie miała przed sobą tak 
szczytnych zadań, nigdy nie stawała 
wohec tak wielkiej odpowiedzialności. 

Życzyć należy, aby z zadania swe- 
go potrafiła wywiązać się jaknajlepiej i 
temby się rzetelnie przysłużyła kul- 
turze narodowej! W. Ch. 
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Handel wytworami rolnemi z Litwą, 
Łotwą i Rosją 

W LATACH 1924 — 25 — 1928 — 29 

Prawie 0,75 obwodu Ziemi Wileń 
skiej przypada na granice z Rosją, 
Litwą i Łotwą. Abstrahując od sto- 
sunków politycznych, jest dla nas rze- 
czą ze wszech miar ważną należyte 
orjeatowanie się w jakim stopniu i w 

  

  

  

*obrocie jakiemi wytworami możemy 
"uczestniczyć w handłu Polski z temi 
państwami. Ziemia Wileńska —- to 
kraj wybitnie rolniczy, zatrudniający 
"a reli i w przemyśle rolnym przeszło 
50 proc. ludności. Dlatego też uwa- 
tam za wskazane przytoczyć przede- 
wszwstkiem dane informacyjne 0 roz- 
miarach handlu wytworami  rolnemi. 
Korzystałem przytem z nader cennej 
pracy p. Ignacego Uzdowskiego: „Han 
Че! zagraniczny Rzeczypospolitej Poł- 
skiej wytworami rolnemi w latach 
+324— 25, —- 1928—-29“ (Warszawa, 
+930), wydanej staraniem Związku 
Organizacyj Rzplitej Polskiej, a ułożo- 
nej w ten sposób, że odnośne dane 
dotyczą roku gospodarczego (od 1 
sierpnia) a nie kalendarzowego,co da 

ie możność zestawienia rozmiarów 
handlu w zależności od urodzaju. 

1 LITWA. 

Materjał informacyjny, który niżej 
przyiaczamy korzystając z cytowanej 
pracy I. Udowskiego, nie odzwiercia- 
dla rzecz prosta w całości rozmiarów 
handlu z Litwa. Wobec nieuregulo- 
wanych stosunków „zielona“ granica, 
jak ogólnie wiadomo, jest bardzo 
czynna, obrót zaś przez tę granicę nie 
'noże być ujęty nawet w cyfry przy- 
bliżone. Tem niemniej materjał ten 
zupełnie wystarcza dla zorjentowania 
się w obecnych i przyszłych — kiedy 
stosunki wzajemne zostarrą unormo- 
wane -- możliwościach eksportowo- 
importowych. 

W okresie lat 1924/25 — 1928/29 
bilans handlowy w obrotach z Litwą 
kształtował się po stronie Połski stałe 
czynnie, jak to widać z poniższej ta- 
beli: 

  

Impórt z Łitwy - 

ogółem w IE: ь 

w tem import wytworów 
rolnych w 1000 zł. . 

" 656 
Eksport do Litwy 

ogółem w 1000 zł. . . . 
WOS oe 

w tem eksport T 
rolnych > TŽ 

Ogółem nadwyżka eksportu 
nad i'aportem w 1 zł. 

dtto w odniesieniu do wv- 
tworów rolnych w 1000 zł. 

Przeciętna wartość przywozu wy- 
tworów rolnych wynosiła za rozwa- 
žany okres 5-cioletni — 221 tysięcy 
zł, odpowiednic do czego wśród in- 
nych (około 8f) państw  eksportuja- 
cych wytwory rolne do Polski, Litwa 
zajmuje 36-te miejsce. Przeciętna war 
tość wywozu wytworów rolnych za 
okres łat 1924/25 —- 1928/29 z Pol- 

1824/25 1925/26 1926/27 1927/28 1928/29 
347 158 916 822 229 
00 00 00 00 00 

121 132 208 577 65 
348 83.5 22.7 70.2 28.4 

14042 16084 16626 21484 16133 
4.7 0.8 0.7 0.9 0.6 

4271 5285 5714 6763 2947 
30.4 31.1 34.4 31.5 18.3 

13695 16826 15710 20662 15904 

4150 5153 5506 6186 2882 

ski do Litwy wynosi 4996 tysięcy zł., 
odpowiednio do czego Litwa w ekspor 
cie z Polski zajmuje 20 miejsce. Prze- 
cietre saldo w sensie nadwyżki eks- 
portu nad importem wyraża się dla 
Polski cvirą 4775 tys. zł. 

Według poszczególnych grup pro- 
duktów, obrót handlowy przedstawiał 
się następująco: 

  

a. PRZYWOZ 
1 Wytwory roślinne w 1000 zł. . 

w% 
li Zwierzęta i wytwory zwie- й 

rzęce w 1000 zł. . 
Ya 

Przywóz wytworów przemysłu rol- 

mego oraz drzewa sitrowego i na- 
wpół obrobionego nie młał miejsca. 

5 WYWÓZ 

I Wytwory roślinne w 1000 zł. . 
Ž w %. 

ll Zwierzęta i wytwory zwie- 
rzęce w 1000 zł. . 

w %. 
ili Wytwory przemysłu rolne- 

go w 1000 zł. . . 
\ % - 

IV Drzewo surowe i nawpół 
obrobione w 1000 zł. . 

w % . 

1924/25 1925/26 1926/27 1927/28 1928/29 
25 96 126 511 1 

20.7 7217 60.6 88.6 15 

06 36 82 66 64 
763 27.3 39.4 11.4 98.5 

1924/25 1925/26 1926/27 1927/28 1928/29 
150 35 388 44 205 
3.5 0.7 6.8 0.6 70 

11 16 9 13 26 
23 03 0.2 0.2 0.3 

3959 5219 5309 6692 2694 
92.7 98.3 92.9 990 914 

151 15 8 14 22 
85 0.3 0.1 0.2 0.7 

  

Biorąc przeciętnie za okres pięcio- 
ietni, nasze saldo kształtuje się dodat- 
nio w odniesieniu do wytworów ro- 
Ślinnych w sumie 12 tys: zł., wytwo- 
rów przemysłu rolnego w sumie 4775 
tys. zł. i drzewa — w sumie 42 tys. 
2ł., — natomiast ujemnie w odniesie- 
miu do zwierząt i wytworów zwierzę- 

cych na sumę 54 tys. złotych, co łącz- 
nie daje dla wytworów rolnych wyżej 
podaną dodatnią sumę sałda 4775 tys. 
zł. Główną pozycję wywozową stano- 
wią wytwory przemysłu rolnego. 

H—ski 

fd. cn) 

JUBILEUSZ p. ROMER-OCHEN- 
KOWSKIEJ NA ŚRODZIE LITE- 

RACKIEJ 
„t Pięknie, rojno i gwarnie było na 

118-e] środzie literackiej: korytarz i sala 
przysrane kwiatami i laurtgami, panie w 
w'eczorowych strojach, panowie we 'fra- 
kach, Jego Ekscelencja Biskup Michalkiewicz 
generał Żeligowski, wojew.  Kirtiklis, pro- 
resorowie, literaci, dziennikarze, muzycy, 
plastycy, wszyscy sympatycy sród literac- 
kich i hiczni goście PPE do murów po - 
Bazyfjańskich, by w dniu jubileuszu pani 
Romer - Ochenkowskiej złożyć jej dowód 
swojej sympatji + uznania. 

Pierwszy przemówił Prezes Związka pro- 
'ėsor Marjan Zdziechowski, który znał pa- 
mią Helenę jeszcze jako małą dziewczynkę 
w Krakowie i którgo łączy z rodziną Ro- 
inerów długoletnia serdeczna przyjażń. Pod- 
Bosząc wszystkie zasługi pani Romer, jako 
obywatełki t literki, mówił, iż czuej się 
szczęśliwy. ż jemu przypadło w _ udziałe 
słowe wstępne w radosnym dniu jubileuszu 
mama a w. imieniu 
Šv in, jako reprezentant całógo związ: 
ku literatów wileńskich. W NIEMU 5 Ró) 
katu Dziennikarzy przemawiał p. Stare! 
sław Kodź, po którym przemówił przedsta-* 
wiciel żydowskiego Pen Klubu. Pan Rouba 
w krótkich serdecznych słowach złożył po- 
Winszow, zenła dalszej pracy w 
Imieniu s *oczem pan Hulewicz 
odczytał szereg Чсрева ' (przeszło 30) na- 

Sanych pani Romer - Ochenkowskiej w 
niu Jubileuszu, między innemi były depesze 

Rd P. ministra Prvstora, marszałka Senatu 
Raczkiewicza, od dyrektóra Szvimana, dyrek 
та Trzcińskiego, od Związków Literatów 

Si Poznania, Krakowa, Lwowa 

  
  

     

   

Naprawdę na co do formy i treści 
w referat „pani Wandy  Niedziałkowskiej 
Dobaczewskiej w którym w prostej serdecz 
nej formie zobrazowła cały. dorobek społe- 

AM literacki i publicystyczny pani Romer - Uchenkowskiej, wyrażjąc nadzieję że po 2 ętach nowel o Ludziach Tutejszych, pani Omer - Ochenkowska napisze jeszcze po- Wieść o ziemi i ludziach itejzydh ё 
Po krėtkiej przerwie na herbatkę, Jubi- "latka odczytała worów S kilka swoich krótkich ut- 
aaa si 

> „yjJSciu oilcjalnych gości, ustawieniu mer o Gu stołów, zasiadła pani Hełena Ro- przyjaciół goska ronie _ bliższych 
a Mie Bankietu «CY przeciągnął 

nastrój. £ . rano, * „arzając miły 

  

NADESŁANE 

WEZWANIE 

Upraszam wszystkich moich dłużni- 
ków o niezwłoczne wpłacenie do kasy 

całej zaległej należności wraz z 
ami, lub, gdyby to 

przekraczało narazie  możhwości płatni- 
ka, o wejście za mną w porozumienie co 
do pewnego rozterminowania części na- 
saa i 

Uprzedzam, że zmuszory “° przez s 
tuację, (patrz ozłoszenie Sądu oo 
go z dnia 16 b. m. i mcje komunikaty z 
dn. 18 b. m.) od tych wszystkich, którzy 
nie pošpieszą z załatwieniem ze mną 
spraw swojej nałeżności, takowa wraz z 
kosztami egzekucyjnemi śŚciągnięta  bę- 
dzie przy udziale władz sądowych lub 
a owa z cała bezwzględno- 

  

Pozostawienie niniejszego wezwania 
mego do dn. 10 lutego r. b. bez skutku 
będę uważał za chęć uchylenia się od 
AS załatwienia sprawy 1 po 
tyr - przy: ię d Ё 
go śdącada B zana, le przymusowe 

R NAGRODZKI 
$kłać maszyn i narzędzi rolniczych 

WILNO, Zawalna 11 > a. —° 
PROTEST NA 4 ZŁ. 50 GR. 7 

14 ŻYRANTAMI. 
Fabryka ram ] Ćwilicha w Łodzi 

inieszcząca się przy ul. Narutowicza 
'1, otrzymała w swoim czasie na po 
krycie jakiejś różnicy w należności 
weksel, na zł. 4 gr. 50 

Weksel ten, przy pokrywaniu przez 
iirmę należności, został puszczony w 
obieg. Zanim nadszedł termin płatno 
ści, był w rękach 14 osób, następnie 
jednak poszedł do protestu. 

* DO NABYCIA 
WE WSZYSTKICH KSIĘGARNIACH 

i ADMINISTRACJI „SŁOWA* 

: KSIĄŽKA 

„DALEKI WSCHÓD 
w POLITYCE ŚWIATOWEJ" 

WŁADYSŁAWA STUDNICKIEGO 

Cena5zł 
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Nowe nadužycia na terenie 
akademickim 

SĘDZIA ŚLEDCZY OPIECZĘTOWAŁ KSIĘGI BRATNIEJ POMOCY. 
W związku z ujawnionemi nadużyciami w Bratniej Pomocy USB spra- 

wą zainteresował się sędzia śledczy, który w dniu wczorajszym po porozu- 
tmeniu się z Rektorem opieczętował księgi i dowody kasowe tej instytucji. 

Nadużycia w Bratniaku nie wyczerpują całokształtu panamy na terenie 
akademickiem. jak się dowiadujemy wykryte zostały nadużycia przekraczają 
ce kwetę 4000 zł. w Komitecie Wileńskim Zw. Narodowego Polskiej Mło- 
dzieży Akademickiej. 

Defraudant sam oddał się w rece władz 
W Izabelinie pracujący tam urzędnik pocztowy J. Wolski nie wyliczył się z 17 ty- 

sięcy złotych, a następnie zbiegł. Obecnie po przybycłu do Wiina zgłosił się on do- 

browolnie dc wileńskich władz pocztowych oświadczając, że oddaje się do dyspozycji. 
Fowiadomiona 0 tem połicja aresztowała Wolskiego. 

Echa zabójstwa Kucharkowskiego 
w Baranowiczach 

POWÓDZTWO ŻONY DO SĄDU SOWIECKIEGO W SĄDZIE APELAC. 

Wiosną roku 1929 na dworcu kolejowym Baranowicze przedstawiciel sowieckie-. 
go torgpredstwa w Warszawie zastrzelił referendarza Kucharskiego, pełniącego wów- 

czas funkcje zastępcy starosty. Žonie po zmarłym tragiczni Kucharkowskim, Kamillė 
Kucharkowshiej, rząd polski przyznał emeryturę, jednocześnie zaś wytoczyła ona po- 
wództwo cywilnie rządowi sowieckiemu. — Pienipotent p. Kucharkowskiej mecenas 

Jamontt zwróci! się do poselstwa sowieckiego, które wszelako odrzuciło wszelką próbę 
pertraktacji w tej sprawie. Wówczas adwokat Jamontt wytoczył sprawę w sądzie poł- 
skim. Sąd Ckręgowy w Warszawie decyzją z dnia 26 września 1930 r. uznał sprawę 
za niepodicgłą jego właściwości i skargę powodową zwrócił. Mecenas Jamontt decyzję 
Sądu Okręgowego zaskarżył do sądu apełacyjnego. Sprawa tragicznego zabójstwa Ku- 
charkowskiego znajdzie zatem swój epilog dnia 16 lutego rb. w IV wydz. cywilnego 
Sądu Apeiacy nego w Warszawie. 

Porwany przez bandę sowiecką 
zamordowany w Zasławiu 

DZIWNE STANOWISKO WŁADZ SOWIECKICH 

Jak donosiliśmy w nocy z 20 na 21 bm. został porwany z naszego terytorjiun 
mieszkaniec wsi Tukowszczyzna Jan Szczepko, przez bandę sowiecką, która zbrojnie 

przekroczyła granicę polską. Starosta mołodeczański zwrócił się w tej sprawie do ko- 

meudanta odcinka granicznego sowieckiego z propozycją odbycia konferencji. 

Dowiadujemy się, że zachowanie władz sowieckich w danym wypadku jest wysoce 
zagadkowe. Mianowicie nie udzieliły one żadnej odpowiedzi na propozycję władz poł- 

skich, tymczasem według dalszych doniesień sprawcami porwania byli ajenci GPU, 
którzy upiowadzonego Szczepkę dostarczyli do Zasławia na terytorjum sowieckiem i 
tam bez sądu rozstrzełali. 

  

KRO 
SOBOTA 

24 Dziś 

Tymot. 
jutro 

4. 3003 Kr 
DSS 
SPOSTRZEZENIA ZAKLADU METEORO- 

Luji U. S. B. W WILNIE, 

z dnia23 1 31 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 772 

Temperatura średnia — 18 

Temperatura najwyższa — 10 
Temperatura najniższa — 21 

Opad w min. — 

Wiatr: połudn.-wschodni 

Tendencja: spadek 

Uwagi: pochmurno 

og.7 m 28 W. słońca 

Z. słońca o godz. 3 m 35 

URZĘDOWA 
— Podziekowanie Marszałka Piłsudskie- 

go za gratulacje świąteczne. P. wojewoda 
Kirtikiis otrzyma! z sekretarjatu osobistego 
p. Marszałka Piłsudskiego następujące pi- 
sno: 

„Pan Marszałek Piłsudski połecił mi zło- 
żyś JWPanu wojewodzie uprzejme podzię- 
kawenie za nadesłane życzenia prosząc © 
wyrażenie wdzięczności Pana Marszałka 
wszystkim osobom i instytucjom, które w 
czasie świąt złożyły życzenia na ręce JW 
Pana wojewody”. Podpisano Kazimiera 
Ułakowiczówna, sekretarjat osobisty. - 

MIEJSKA 

— Chłeb znów potaniał. Starosta Grodz- 
ki Wileński podaje do ogółnej wiadomości, 
że z dniem 25 stycznia 1331 roku obowiązu- 
ią następujące ceny na chłeb żytni oraz 
bułki pszenne: 

Chleb żytni pytlowy 70 proc. za klg. 37 
gr., chleb żytni 75 proc. t.zw szary 32 gr. 
chleb żytni razowy I gat. 80 proc 24 gr. 
chleh żytni razowy Il gat. Y/% proc. 22 gr. 
Kajzerki, rogalki, solanki i t.d. za 1 kg. 1 
zł. 5 gr. Bułki pszenne t.zw. polskie I gat. 
75 gr. Bułki pszenne t.zw. polskie Il gat. 
= gr. Francuskie bułecszki za 1 kg. I zł 
gr. ; 

-- Walka z błonicą. W celu skutecz- 
niejszego zwałczania błonie (szkarlaty- 
ny) powstało w Wilnie specjalne towarzy- 
stwo wałki z tą chorobą. która przybrała 
ostatnio większe rozmiary. Na czele ko- 
mitetu, do którego wchodzą przedstawicie- 
le K.Ch. i Magistratu, stanął prof. Janow- 
Ski. 

WOJSKOWA 

— legitymacje oficerskie. Przediuže- 
niem legitymacyj oficerów w stanie  spo- 
czynku na rok bież. zajęło się PKU - Wil- 
no. Formalności te załatwia ref. oiicerski 
codziennie w godz. 11 — 13. 
—0 zaliczenie lat niewołi. _ Wszyscy” 

czyniący starania o załiczenie im lat niewo- 
li do emerytury, winni znaleźć dwóch wiaro 
godnych i znanych w Wilnie świadków, 
którzy mogą stwierdzić że petent trafił do 
niewoli nie z własnej winy lub chęci. Tylko 
takie podania będa załatwiane przez PKU. 

„— Leczeniie oficerów w st. spoczynku. 
Jficerowie w szanie spocz. pragnący kon 
iynvować kurację w uzdrowiskach polskich 
mogą juiż obecnie czynić starania w PKUJ 
© przyznanie im tam miejsc, zaopatrzywszy 
się poprzednio w odpowiednie orzeczenie le 
karza szpitala wojskowego. Leczenie ofi- 
cerów w stanie sp. przeprowadza się na 
koszt państwa. 

AKADEMICKA 
— Inauguracja Sekcji PW Akad. „Le- gjomi Młodych”. Dn. 20. |. 1931 r. odby- 

ia się w gmachu głównym USB uroczysta 
inauguracja pracy Sekcji Przysposobienia 
Wojskowego — Akademickiego _ Związku 
Pracy dla Państwa „Legjonu Młodych". 

_„ Zebranie otworzył przewodniczący Sek- 
cji koi Gawroński i Mieczysław, wskazując 
w mocnych słowach na potrzebę konsolida 

NIKA 
cji młodzieży akademickiej dła pracy PW о- 
raz rewizji dotychczasowego stosunku prze- 
ciętnego akademika do zagadnień  wojen- 
n ych. 

Sekcja PW — weg programu kol. Qa- 
wrońskiegó będzie dążyć" 

Do wprowadzenia obowiązku moralne- 
gto i formalnego brania udzialu w pracy PW 
dla każdego zdołnego do służby wojsko- 
wej akademika, który nie odbył PW w szko 
łach średnich: 

Do wprowadzenia czynnika ideowego- 
jako podstawy udziału w pracach PW na 
Uniwersytecie. 

Do Popierania wszełkiemi siłami każdej 
akcji na Uniwersytecie zmierzającej do re- 
alizacji idei PW. 

Po przemówieniu koł. Gawrońskiego za- 
brał głos. kpt dypi. Galinat, który w facho- 
wym referacie oŚwietlił cełe i zadania akcji 
przysposobienia wojskowego na tłe doświad 
czeń wojny światowej (1914 — 1918) oraz 
omówił kierunki pracy PW zagranicą. 

—2 Koła Matematyczno-Fizycznego. Dn. 
25 stycznia br. о @. 12 w sali Seminarjum 
Matematycznego, Zamkowa 11, odbędzie się 
o:łczyt kol. J]. Rywkinda p.t.: „O pewnych 
zagadnieiniach z teorji funkcjonałów”, zor 
anizowany staraniem "Kota Mat. Fiz. Sł. 
SRB zorganizowiny Staraniem Koła ŚĆIĆ 

USB. Wstęp wolny. Goście mile widziani. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
—- Ciekawy wykład BB p 4 

„Przez prerje i góry B Odbędzie 
się w sobotę dn. 24. I. o godz. 6 wieczoren! 
w sali Śniadeckich USB. 
„P. S. Jarosz znakomity mówca i znany 
odróżnik, który ostatnio powrócił z trzy- 

letniej podróży po Amervce i odbył szereg 
wypraw w Górach Skalistych nad oceanem 
Spokojnym, Cieśniną Beringa i morzem Lo- 
dowatem Północnem i zwiedził wszystkie 
Farki Narodowe w Ameryce Z wrodzonym 
u niego humorem opowie o swej podróży 
naukowej po najpiękniejszych / zakątkach 
cjczyzny cowboyów i Indjan. Liczne 1 wspa 
niałe przezrocza, jedyne tego rodzaju w Eu 
ropie, przedstawią nam drapacze chmur 
nvas“ anierykańskich, wodospady Niagary, 
Park Narodowy — Yellowstone, Dolinę Cu- 
dów — — Vosemite, Drzewa Olbrzymy w 
Sequoja 1 Mariposa Parku, Wielki jar rzeki 
Colorado, Dolinę Śmierci, Słoneczną — Кай- 
fornię, ojczyznę gwiazd filmowych, rezer- 
wacje Indjan i t.d. 

KOLEJOWA 

— Nie będzie wagonu bezpośredniej ko- 
mumikacji Wilno -— Lwów via Sarny - Łu- 
niniec, Dyrekcja Kolei Państwowych w Wil 
nie podaje do publicznej wiadomośc, że 
na podstawie zarzadzenia Ministerstwa Ko- 
munikacji wagon bezpośredniej  komunika- 
cii 
przez Lidę, Sarny, Łuniniec, Zdołbunów z 
powodu małej frekwencji podróżnych z dn. 
1 lutego odwołuje się, Ostatni raz wagon 
ten odejdzie 7 Wilna 31 stvcznia, ze Lwo 
wa w dniu 1 lutego, a z Lublina w dniu 2 
lutego. 

— Nowy przystanek kolejowy Brześć 
— Baranowicze. Dyrekcja Kolei Państwo- 
wych podaje do wiadomości, że z dniem 20 
stycznia rb. na linji Brześć — Baranowi- 
cze pomiędzy staciami Orańczyce — Kartu 
zy Bereskie został otwarty przystanek Pa 
włowicze Polskie dla wysiadania i wsia- 
dania podróżnych bez odprawy bagażu z 
jednominutowym _ postojem, kursujących 
pociągów osobowych. 

: PGCZTOWA 
‚ - Zarząd Świetlicy Pocztowej w Wil- 

nie niniejszem ogłasza przetarg na prowa-. 
dzenie kuchni - jadłodajni w lokalu Swietli- 
cy przy ul. św. jańskiej nr. 13 od dniia 22 
lutego rb. poczawszy. Żarząd zastrzega so- 
bie orawo swobodnego wyboru oferenta. 
Bližszvch informacvj dotvczących warun- 
ków umowy udziela mr. Woiciech Wierzbių 
ski w godz. od 10 do 1-ej w gmachu Dyrek 
cii Poczt i Telegrafów, uł. Sadowa nr. 25 
Termin składania ofert do dnia 6 lutego 
1931 roku. 

RÓŻNE 
—- Wyjaśnienie w sprawie Feliksa Ja- 

guczańskiego, W związku z notatką jaka 

Wilno — Lwow, kursujący dotychczas 7 

» 

ZABÓJCA STARUSZKI Z UL. POPŁAWSKIEJ 
skazany na Karę Śmierci przez powieszenie 
W dniu wczorajszym, w Sądzie Okrę- 

gowym па ławie oskarżonych . zasiadło 

trzeca oskarżonych: Bolesław Kołodzin lat 
21, Ignacy Wiktorowicz lat 22, Ignacy Mi- 

chałowski łat 23, oskarżeni z art. 455 cz. 12 

© morderstwo w celu rabunku śp. Francisz- 

ki Kołodzinowej lat 62, babki pierwszego 

z oskarżonych. 

Prócz nich odpowiada z wolnej stopy 
jubiler Oszer Chaim z art. 616 za to, iż od 

oskarżonego B. Kołodzina zakupił biżuterję 

Graz złote koperty od zegarków, pochodzą- 

tych z kradziezy. 

Sprawa miała przebieg następujący: 
W nocy z dnia 27 na 28 września 1930 

tnku korzystając z nieobecności dziadka 
swego (portiera kina „Heljos'*) Bolesław Ko 

iodzin po uprzedniej zmowie z Wiktorowi- 

czem i Michałowskim, po wyjęciu szyby z 
okna w lokału .przy ul. Popławskiej, * 

wtargnął do mieszkania, w którym spała 

babka sp. Franciszka Kołodzinowa. 
Przestępcy mieli zamiar zagrabić pienią- 

dze i bizuterię, stanowiącą oszczędności i 
tałe mienie Kołodzinów. 

Gdy zbudzona szmerem śp. Kolodzinowa 
przebudzila się i zobaczyła jakieś postacie, 

krążące po mieszkaniu, zawołała o ratunek. 

Sj łoszeni tem przestępcy, chcąc uniknąć 

zdemaskowania, rzucili się w stronę starusz 

ki, przyczem Bolesław  Kołodzin  $с!- 

snął babkę swa za gardło, Micha- 

łowski zakneblował jej usta i zacisnął szma 
t; szyją, a Wiktorowicz wiązał ręce. — 

Po chwili zbrodniarze przekonawszy się, 
że staruszka nie daje znaków życia, rozbili 
sierą kufry, gdzie według wskazówek Bo- 
tesława K. znajdowały się pieniądze,  za- 
brali ze schowkow biżuterję, rubłe srebrne 
iosviskie i drobne oszczędności Kołodzinów 

w złotych połskich i zbiegli. 
Po dokonanym morderstwie podzielili 

łup zaś klejnoty dostały się B. Kołodzinowi. 
który następnie sprzedał je przed 

Hatą Miejską. Przeprowadzone energiczne 

śledztwo, doprowadziło do schwytania 

trzech współwinnych. Przewód sądowy wy- 

kazai ich winę, do której się zresztą wszy 

scy trzej pržynaii. 
W trakcie przewodu dowiadujemy się, 

że dziedkowie od lat najmłodszych byli 
wychowawcami Bolesława, że otaczali go 
opieką 1 miłością, nic zaznali jednak wdzięcz 
ności od wnuka, okradał ich i uczyć się nie 

chciał, z domu uciekał. 

Nie brak było i momentów w grozę 

hrzemiennych. Giównie w chwili, gdy rze- 

czoznawca prof. dr. Szylling / Siengałe- 
wicz w rzeczowym wywodzie opowiada © 

mękach przedšmiertnych  denatki, o prze- 

krwieniu płuc (dowód uduszenia), skutkiem 

czego nastąpiła s'nierć. Dowody rzeczowe, 
chusta z plamami krwi, przedmioty znałe- 

zione na miejsca zbrodni. Oskarżonym przy 
dzielono obronę z urzędu. Chaima Oszerę 
broni adw. M. Engiel. 

Po przesłuchaniu stron, w których prze 
mówienie meceiusa Engla przykuwa uwa- 
gę audytorjum, Sąd udał się na naradę i 

po płętanastominutowej przerwie ogłosił 
wyrok mocą którego: 

Bolesław Koiodzin zostaje skazany na 

karę Śmierci przez powieszenie, Ignacy Wik- 
torowicz i Ignacy Michałowski skazani na 
bezterminowe ciężkie więzienie. > 

Oskarzonego Oszera Chaima sąd posta- 
nowił dla braku Gowodėw zwołnić od winy 
i kary. $ 

Wiktorowicz i Michałowski wnieśli o 
apelację. Kołodzin błady w spokoju wyroku 
wysłuchał. 

Oskarżał prokurator Rudkiewicz. Prze- 
wodniczyl s.s. 0. Miłaszewicz. a: 

ukazała się w „Słowie" dn. 22 bm. p.t. 
„Nadużycia Е. Jaguczańskiego", dowiaduje- 
my się, że nie miało tu miejsce żadne na- 
dużycie co zreszta wynika z treści notatki 
a jedynie przeterminowanie wpłaty pienię- 
dzy. Sprawa ta nie ma nic wspólnego z na- 
dużyciami w Bratniej Pomocy Akademickiej 
i notatka o p. laguczańskim dostała się 
przez poniyłke pod ogólną rubrykę nadużyć 
w Bratniej Pon.ocy. 

— Omyłki druku. We wczorajszym na- 
szym odcinku znalazły się następujące bię 
dy, a mianowicie. należy czytać: Ars - зиг- 
ioselie i Ravin de Genivavx. 
— Z žycia Towarzystwa Opieki nad 

Zwierzętami w Wilnie. Towarzystwo Opie 
ki nad zwierzętani w Wilnie podaje 
do wiadomości, ze zostało uruchomione 
ambulatorium Towarzystwa pod- kierowni- 
vtwem d-ra Józeta Dowgiałły w Wilnie ul. 
Pioromont -11 m. 3, godziny przyjęć co- 
dziernie od 4 do $ po południu oraz w świę 
ta od godz. 10 do 11 rano. . 

Qsoby niezarscżne otrzymują porady i 
iekarstwo na warunkach ulgowych. 

BALE I ZABAWY 
—- IX Doroczny Bal Medyków. Karna- 

wał w Wilnie, obfitujący w moc atrakcyj, 
zostawi napewno niezapomniane | wražė- 
nie dzięki rozmachowi i energji z jaka czlon 
kinie i członkowie Koła Medyków UŚB po- 
wołani do specjałnej Komisji Balowej, za- 
brali się do urządzenia IX Dorocznego Bału 
Medyków, który odbędzie się 14 lutego w 
sałonach Kasyna Garnizonowego. 

Protektorat nad Bałem łaskawie raczyli 
rzyjać JWPanowie: jego Magnificencja 
cktor, prof. dr. A. Januszkiewicz, Dziekan 

Wydziału Lekarskiego, prof. dr. K. Cpoczyń 
ski, Kurator Koła Medyków, prof. dr. St. 
К. Władyczko. 

Kotyljony i mnóstwo pięknych  niespo- 
dzianek czeka: miłych- gości na balu. 

SPORTOWA 
—- Zarząd Sekcji Narciarskiej AZS-u po- 

daje do wiadomości, że w dniu 25 biu. or- 
ganizuje całodzienną wycieczkę narciarska 
polsezonk Zz wewnetržnemi zawodami klasy 
ikacyjnemi dla wszystkich narciarzy Związ 
ku na trasie w okolicach Nowej Wilejki, 

W wycieczce tej jak zarówno w zawo- 
dach, pożądany jest udział tak wprawnychi 
jak * początkujących, a zwłaszcza  ostat- 
nich, gdyż ma ona na celu umożliwienie 
PO DTOODWANE swych sił adeptom narciar 
skim. 

Trasa biegów oraz tempo wycieczki prz 
stosowane będą dla najsłabszych. Go 
ki sędziów obejmą Panowie profesorowie 
USP. Po zawodach nastąpi współny posiłek 
oraz zabawa narciarska. Е 

Wyjazd specjalnie zamėwionemi  auto- 
busami ze schromska narciarskiego AZS-u 
punktualnie o godz. 10 rano. Powrót pok 

pocho- nr jest na nartach przy šwietle 
ni. 

Udział Klubu Włóczęgów oraz akademii 
Rów dotąd niestowarzyszonych będzie mile 
widziany. 

Zapisy w sekretarjacie AZS-u do sobo- 
ty włącznie. 

-- Z klubu sportowego stowarzyszenia 
„Rodziny Wojskowej”. W pierwszych dniach 
lutego roku bież. rozpoczynają się lekcje gi- 
ianastyki i tańców plastycznych dła osób 
dorosłych oraz dzieci. 

lekcje odbywać się będą po cenach mini 
malnych w godzinach popołudniowych w io 
galu Stowarzyszenia RW. w gmachu Kasy 
na darnizonowego. Zapisy w czwartki od 
17 do 18 g. w sekretarjacie RW. 

MŁOCARNIE, KIERATY, 
WIALNIE i SIECZKARNIE 

różnej wielkości i systemów, 
z pierwszorzędnych fabryk, 

leca po 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawaina 11-a 
ceny niskie 

TEATR I MUZYKA 
-- Teatr miejski na Pohułance. „Betlej- 

ka Wileńska". Dziś o godz. 4.30 pp. („Be- 
tleika Wileńska" Romer - Ochenkowskiej. 
Z powodu przypadającego  25-lecia pracy 
autorki na niwie społecznej 

— „Papa - kawaler", Dziś o godz. 8 w. 
po 1az trzeci komedja Carpentera „Paka- 
kawaler". > 

-- „lnteres z Ameryką". Dziś o godz. 
6 w. ukaże się po raz drugi Świetna kome 
dia Francka i Hirszfelda „Interes z Amery- 
ką“. 

— Niedzielne przedstawienia dnio 
we. W nadchodzącą niedzielę dnia 25-g0 b. 
mies w obu teatrach miejskich odbędą się 
przedstawienia popołudniowe po cenach zni 
żonych. а: 

„W teatrze na Pohułance ujrzymy o go- 
dzinie 3.30 pp. „Dzielny wojak Szwejk”. 

W Lutni ukaże się o godz. 3.30 pp. „Egzo 
tyczna kuzynka* L. Verneuila. 

  

LIST DO REDAKCJI 

Wielce Szanowny Panie Redaktorzel 
W niektórych pismach przesłana notatka 

Fronikarska (płatna) ukazała się jako ogła- 

szenie, w której razi zestawienie profesji z 
wymienieniem tytułu uprzedniego urzędowa- 
mia. 

  

Notatka kronikarska o wycofaniu się z 
polityki i przejścia do działalności na in- 
nem polu. jest zupełnie na miejscu i sam 

czytałem parę lat temu wzmiankę w gaze- 
tach francuskich, że Millerand, b. prezydent 
Francji otworzył biuro adwokackie przy ja- 

kiejś, już dziś nie pamiętam ulicy. 
Umieszczenie zaś tejże notatki w posta- 

ci ogłoszenia byłoby niestosowne, co się 
stało obecnie: notatkę, stereotypowo sfor- 
raułowaną. jedne pisma umieściły  iako 
wzmiankę, inne — jako ogłoszenie. 5 

Upraszam o uprzejme zamieszczenie wy- 
jaśnienia wytworzonego nieporozumienia. 

Proszę przyjąć wyrazy wysokiego sza- 
cunku, z którem się kreślę | 

prof. j. Szymański. 

: * 

„Byle handel szedł” 
Znakomity mistrz cechu & V wi 

leńskich, onże — „fotografik* p. Bułhak u- 
ważał za stosowne zareagować. 
t, w sposób niewyszukany) na wzm 
rccenzyjną, umieszczoną w „Słowie”. - 

W notatce swej (Dz. Wit. N. 18) stara 
sę p. Bułhak dowieść, iż: order „Polonia 
Restituta", którym został zaszczycony za 
swą działalność artystyczną i za 
dę zagraniczną, w zestawieniu z A 
mi i dypłomami wystawowemi, „stanowi 
całość integralna" 

Jesteśmy przekonani, że, gdyby p. Buł 
hak zechciał się zwrócić do ad orde 
1u, otrzymałby należyte wyjaśnienia, stwier 
dzające, że między orderem państwowym a 
medezłem  wysfawowym jest zbyt wielka 
1óżnica, ” 

Odznaczenie państwowe nie ustała stop 
nia talentu artystycznego, lecz wskazuje 
na pożytek, jaki państwo ma z tego tałea 
tu. Na wystawach zaś dają się nagrody 
ża poszczególne eksponaty. : 

Wskutek tego. powstaje różnica nietyl- 
i w topai, ес7 р,і w charakterze nagro 

y, z tego zaś wypływa obowiązek ińnego 
WA odzraczeń. ч 

eklama, w rodzaju umiesz: 
p. Bułhaka, na okładce neką 
jest niezawodnie niesmaczna., tecz nie wy 
łiucza możliwości zaznaczenia wszystkich 
nagrod. Np. ogłoszenie: Pan X., kawa- 
er orderu takiego a takiego, otrzymanego 
sa te a to, prowadzi pracownię taką a 
taką. Za eksponaty otrzymał „na wysta- 
wach nastepujące nagrody" etc... takie 0- | 
g'oszenie dowodziłoby próżności ludzkiej, 
lecz nie wywoływałoby protestu. 

Metody p. Buthaka w robieniu sobie rek 
lamy są ogólnie znane. $ 

Autor już historycznego afisza: 
- „Kto kocha Matkę Boską, musł kupić | 

album z fotografjami Bułhaka" — me prze | 
bierą w środkach, kierując się piękną kupłe | 
<ką zasadą: 

— „Byle handel szedł!..* 
Ale co wolno  cechowemu majstrowi, 

Nie'wypada artyście i nie wołno kawalero- 
wi orderu! * 

Trzeba mieć większy szacunek do... 
siebie samego. 

Kolekcj znaczków poczto- '. " 
в e wych wyprzedaję we 

mtorki i piątki w g. 17—19 do 1 mar- 
ca b.r. Stara 8, (Zwierzvniec), 

  

  

  

  
, — Występ Lucy Messał W niedziełę 

dnia 25-90 bm. o godz. 8.30 w. w sali te- | 
atru Lutnia wystąpi wielka artystka scen | 
stołecznych, ulubienica Warszawy p. Lucy | 
Messal. Е : 

Šwietna artysika wystapi w; arcywesolej 
tewji p.t „Pod Messalką“, w otoczeniu Ste 
tanji Dzięciołowskiej, Kazimierza Szerszyń- 
skiego, świetnej pary tancerzy, Elżbiety 
i Henryka Wierzyńskich, oraz Adama Tar 
takowicza. Akor:nanjament objął p.  Ale- 
ksander Piotrowski. 2 

— Sala Konserwatorjam Muzycznego w 
Wilnie, ul. Wielka 47 (wejście od Końskiejł 
W niedziełę dn. 25 stycznia 1931 r. 3-0 
Koncert Kameralny  Wilefskie; Zespołu | 
Kameralnego im. St. Moniuszki, w progra- 

£ 

          

    
< 

idalsy ciąg kroniki ma str. 4-eį) | e 
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mie muzyka klasyczna: Haydn, Mozart 
Bethoven. 

Początek o godz. 8.15 w. 
w sali gimn. im. j. Lełewe 

la, ut Mickiewicza 38., dnia 24 i 25 stycznia | 
rr. 

<U GRAJĄ W KINACH? 
Heljos — Tajemnica lekarza. 
Siylowy — Niebezpieczenstwo przysz- 

Światowid — W noc po zdradzie. 
wanda — Hicz Bozy. 

Casyno Czarna gwardja. 
Kino jskie — Sokół prerjl. 
Pan — Dziewicza Kairu. 

0. godzinie 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Wypadki w ciągu doby. Od 22 do 23 
wm. zanotowano w Wilnie wypadków 32. 
W tem kradzieży 5, opilstwa 7, przekroczeń 
administracyjnych 8. 

— Nieudana kradzież u pod- 
prokuratora wojskowego. Pod- 
prokurator Sądu Wojskowego mjr. Cholewo 
(Zawalna 22) zamełdował o usiłowaniu о- 

kradzenia jego mieszkania przez Bielawskie- 
zo Stanisława i Zdanowskiego Kazimierza, 
których ma miejscu kradzieży żołnierze za- 
trzymali. 

— Zatrzymanie. Zostali zatrzymani Boh- 
danowicz Antoni (Klonowa 30) i Kodzis Mi- 
chał (Dobrej Radv 4) na kradzieży węgła 
na stacji towarowej m. Wilno na szkodę 
Dyrekcji Kołejowej w Wilnie. 

Tarasiewiczowa Aniela (Bonifraterska 
10) zamełdowała policji © kradzieży panto- 
Jh damskich przez Stefanową Marię, która 
po dokonaniu kradzieży zbiegła. 

Korsakowi Kazimierzowi (Nowogródzka 
29) skradziono wta godce aiska Marję 
ze s«rądzioną bielizną zatrzymano. 

— Sprawki dezertera. Ustałono 

iż kradzieży artykułów aptecznych na szko- 
„e Sokolińskiego Salomona (Portowa 3) na 
sume 1500 zł. dokonał Łukjanow Aleksy de- 
zerter 41 pp. którego jak donosilišmy, za- 
uzymano, | 
‹ —-"Кгдюд)ііе#е. H_enakównie Janinio 

wartości 650 zł. 
Oo ozcłomowh (Kwaszełna 9) sa 

dziono yn izołatorów elektrycznyc 
wartości 500 zł. z korytarza w domu przy 
uł. Trockiej 9. 

OFIARY 
W.P. na mteligentną rodzinę zł. 2, 

Dom Dzieciątka jezus zł. 1. 

  

na 

  

Kącik Grafologiczny 
Uciełdnierka 1920 r. Szanowna Pani — 

pcza wyrobieniem pisnia przez pedagogów 
i katigrafėw, przejawia się zawsze nasz 
pierwiastek osobisty. 

Ludzie, -— jak zresztą może sama Pani 
zauważyła, zmieniają swój charakter pisma 
nietyłko z biegiem czasu, ałe i przy każdej 
RR. : 

zy to pisząc list miłosny, czy to kon- 
dołencję. Inaczej pisze się do wierzyciela, 
inaczej do ukochanej. 

lust Pani. łaskawie mi przesłany, nosi 
bardzo znamienną cechę  powściągliwości, 
rezerwy, nawet ostrożności. Literki są šci- 
nane krótko, raptownie. 

Droga Pani przepowiedzieć mi jest bar 
dzo trudno (na podstawie listu) czy wróci 
Pani do swych stron. Ponieważ jednak po- 
siada Pani dużo wytrwałości i życiowości, 
doczeka zapewne, jak my wszyscy, tej ra- 
dosnej chwili. 

Znamienna cechą charakteru Pani jest 
uczuciowość, którą kieruje się Pani w ży- 
iu ni rotnie miast rozsądkiem i co 
"Pani dużo zła nastręcza. Kończę na 
tem -— życzę Pani wytrwania. Proszę mi 
wierzyć — po złej zimie nastąpi radosna 
włosna. 

Finał. Drogi Finale, każdy z nas — ludzi 
przeciętnych — jest o tyle starym 0 ile 
nim się czuje. 
Nie zdziwi mnie nagłówek listu (tak 

różnie do mnie piszą), ale zdumiał mnie 
dalszy ciąg listu. Ja nie redaguję nekroło- 
gów, sam kocham życie, a to wszystko, co 
ze Śmiercią jest związane jest mi niemiłe. 

„ A teraz uwaga: O ile Pan zostawi swym 
błiskim coś po śŚinierci — będzie Pan miał 
iekrołog zawiesisty od pochwał. O iłe Pan 

_ fre nie zostawi — będzie krótka wzmianka, 
a redakcje pism nało zarobią. 

_ Mimo „skruszenia" — dużo życiowości, 
energfi, stanowczości. - 

Ałe te dane nie nadają się do nekroło- 
| gn. Poszukajmy dalej, — nerwy i duża in- 

- powtórzył dyrektor, 

  

xeligencja. Zamiłowanie porządku, dużo od- 
_ czucia estetycznego. й 

W Soła 
W. WILLIAMS. 

"Mortimer 
— A jeśli już jest rozstrzelana?—- 

patrząc badaw- 
220 na Strangwayse'a. 

: Więzień zmienił się nagle, w o- 
czach mignął przestrach. 

+ — Zrobilbym wszystko, co byto- 

 rzekl ghucho, — 

    

: 

— ма, że nie wypełniłem 

by w mej mocy, żeby ją uratować! — 
| Ale ona zdradziła 

mnie, przeszkodziła w wvkonaniu mi- 
šii. Panowie nie mają pojęcia. o tem, 

"jaka panuje u nas dyscyplina. Niema 
nic na świecie takiego, czegoby ofi- 
cer pruski nie jsoświęcił dla obowiąz- 
zku. Znałem dobrze swój obowiązek i 
powinienem był go wykonać. A ona, 
zamiast dopomóc mi, weszła w kon- 
szachty z Ocwoodem, i tą dziewczy 
ną. którą znaleźliście na górze To jej 
vi polecenia. 
Nie żal mi jej. To ja wsunałem do jej 
ubrania kompromitujące dokumenty, 
które tam znaleźliście. Właściwie nie 
ia. a Belford, który chciał w ten $ро- 

— 86Ь odwrócić od nas podejrzenia. 

  

    

      

ŻY 

Ja liczyłem na to, że wy, Angii- 
cy. jesteście zbyt sentymentalni, ze- 
by rozstrzełać kobietę. Myślałem, że 

 posadzicie ją do więzienia na kilka lat 
_ Ja sam zabiłbym ją, jak zabiłem Rice'a 

- gdyby nie to... 
Gilos jego zadrżał i urwał się: 
— Gdyby nie co? — zapytał 

dektor. | 
-- Gdyby nie była moją żona! 

dy 

+» 
Е 

   

  
   

ш: 

    

ROZDZIAŁ XXXI 

Stn tysięcy funtów szterlingów. 

_ Był jasny słoneczny ranek. Wy- 
obrzeże i stopnie kamienne, wiodące ku 
morzu były pokryte lodem. Morze by- 

  

ZSĄDÓWŁ 
  

ZABÓJSTWO POSTERUNKOWEGO 
NA SZOSIE OSZMIAŃSKIEJ. 

Niema dnia, by na wokandzie Sąda 
Okręgowego, czy Apelacyjnego nie znalazła 
stę sprawa, bójek, zabójstw, czy ciężkiego 
uszkodzenia ciała. 

Terenem ich jest wieś. 

Na ławie oskarżonych zasiedli w dniu 
22-1 Michał Łopeto tat 22 ze wsi Bienicuny 
gm. Szumskiej. 

Prokurator oskarża go z art. 453 K.K. o 

rzecz straszną. 

Oto w dniu 15-ХИ 1930 r. bawił oskar- 
żuny w towarzystwie kompanjonów w miej 
scowej karczmie, gdzie zmawiano się na 
współną „robntę** celem ukradzenia słoniny. 

Dwaj z kompanjonów posiadali ucięte ka- 
tabiny „na wszciki wypadek“. Gdy opu- 

tzczał karczinę, spotkał ich patrołujący po- 
licjart i zapytał kim są i dokąd idą. W 
odpowiedzi gruchnęły dwa strzały. jeden z 
nich ugodził posterunkowego w skroń, kła- 

cąc go trupem na miejscu. 
Oskarżony do winy się nie przyznaje, 

twierdząc, że strzełał jeden z towarzyszy, 

dziś już nieżyjący Antoni Ostapko. 
Sąd jednak przekonany o winie oskarżo- 

ego po zapoznania się z wywodami świad 

ków, skazał M. Łopatę na karę beztermino 
wego więzienia. Łoputo zaapelował. 

UNIEWINNIENIE KOMENDANTA 
SKAUTÓW LITEWSKICH. 

Dnia 19 stycznia 1931 roku Sąd 
Okręgowy w Wydziale Karnym roz- 
patrywał sprawę studenta Franciszka 
Żiżmarasa, komendanta litewskich 
skautów wileńskich, oskarżonego z 
art. 132 p. 2. K.K. oraz z art. I Rozp. 
Dr. z dn. 16. Il. 1928 r. 

Wobec nieudowodnienia winy pod 
sądny został przez Sąd Okręgowy u- 
niewinniony. Sprawę rozpatrywano 
przy drzwiach zamkniętych. 

ZNÓW JASKÓŁKA KOMUNISTYCZNA 
NA ŁAWIE OSKARŻONYCH. 

Na ławie oskarżonych zasiadł dnia 21-! 
p. Abraham Bukowicz, recte Jakób Sawiń- 
ski, oskarżony z art. 102 cz. | o knowanie 
zamachu na całość i dobro Rzeczypospoli- 
sej. 

Cto w kwietniu ub. r. jadąc ciągiem 
z Wilna, w kierunku Grodna i Białegostoku, 
jeden z wywiadowców pol. państw.  zau- 
ważył jakiegoś młodzieńca, o rysach wy- 

bitnie Sk który zachowywał się na- 
der podejrzanie... 

Na żądanie funkcjonarjusza p. p., wy- 
legitymował się paszportem na nazwisko 
Jakóba Sawińskiego. Po obejrzeniu doręczo 
nego sobie dokunicntu, przedstawiciei wla- 
dzy doszedł do wniosku, że dokument jest 
fałszywy, wzięty zaś w ogień krzyżowych 
pytań, pan lakób zeznał, iż nie jest Jakč- 
bem i że jego prawdziwe nazwisko brzimi 
Abraham Bukowicz. Młodzieńca zaareszto- 
wano i oto okazała się, że człowiek posia- 
daiący nietylko dwa imiona, lecz i nazwi- 
sko parzyste jest znanym władzom naszym 
kurjerem C. K. i czynnym członkiem K.P. 
Če Odbywał częste przejażdżki między 
Mińskiem Lit. a Wilnem, przewoził instruk- 
cje « bibułę, która miała podważyć gmach 
Państwowości Polskiej. 

Sąd Okręgowy zapoznał się w dniu 21-1 
b. r. ze sprawą, wysłuchał biegłego 
rad. D. Piotrowskiego, orzekł, że Abraham 
Rukowicz 'winien jest przestępstwa z art. 
102 art. i i skazał go: 

Za posiadanie i legitymowanie się fał- 
szywym paszportem, oraz samowołnę prze- 
kroczenie granicy na 3 łata więzienia. 

Zaś za działamość antypaństwową z art. 
102 na 6 lat ciężkiego więzienia. 

Pan Abraham będzie miał czas na roz- 
pamiętywanie swych spacerów granicznycł:. 

TAJEMNICA PRZEJAZDU KOLEJOWEGO. 
Tawno to było — bo 21. V. 1928 r Był 

ciepły zmierzch majowy, gdy wozem nałado 
wanym słomą wracał od teścia swego Wa- 
cław Tarejło lat 28 mieszkaniec i gospodarz 
wsi Kukiy gm. Olkieniki. Droga wiodła przez 
tor kołejawy, przez który prowadzi przejazd. 

Późno wieczorem dojechał do domu, 9- 
porządził gospodarstwo i spoczął w śnie 
sprawiedliwym. 

Jakież było jego zdumienie, gdy świtaniem 
dnia następuego zawitał doń policjant i w 
asystencji dwu świadków zaprowadził na 
tor kolejowy, gdzie nocą znaleziono łom że- wię 
lazny, podłożony теКа nieznanego sprawcy. 
Na szczęście, pociąg nie wykołeił się, a na 

ło ciche i spokojne. Cichy szum morza 
dołatywał do domku na brzegu. 

Na werandzie, w miękkim, wygod- 
nym fotelu odpoczywała młoda dziew 
czyna. Nogi rekonwalescentki otulał 
puszysty pled, wiatr morski igrał jej 
lokami, opadającemi na zarumienione 

policzki. Ё 
— Niech pan spojrzy, — rzekła, 

zwracając się do stojącego obok mło- 
dego oficera i wskazując dalekie punk 
ty na morzu. : 

Była to cała karawana okrętów, 
i towarzyszących im torpedowców, 
podążająca ku wschodowi. 

— To są transporty wojskowe, — 
objasnił oficer. 

— Tak, to już trzecia partja... za 
tydzień we Francji będzie dziesięć no- 
wych dywizyj. Widzi pan, jak one 
spokojnie płyną... Ten spokój zawdzię 
czają panu! й 

Oficer 
się: 

— Z pimktu widzenia fachowców, 
popełniłem mnóstwo głupstw i non- 
sensów. Wolę więc tego nie wspomi- 
nač. 

— Ależ to nonsens! — oburzyła 
się panienka, -— wczoraj był u mnie 
dyrektor i mówił o panu: „Kilka razy 
dał im zwyciężyć, ale wkońcu szalę 
przechylił na naszą stronę, odnalazł 
ich i niema niebezpieczeūstwa — 
zwyciężył*. Nigdy nie mówił o nikim 
z takiem uznaniem. Wie pan, zdaje mi 
się nawet, że czuje się winnym wobec 
pana i nie może sobie tego przeba- 
czyć. 

-— Czy pani czuje się dostatecznie 
wypoczętą i silna, by słuchać dalsze- 
go ciągu dramatu, w którym  braliś- 

poczerwieniał i roześmiał 

my udział? — zapytał Ocwood, po 
chwili milczenia. 

-— Naturalnie, — odpowiedziala 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedziałny Witold Woydyłło | 

SŁO WO 

ADJO WILENSKIE 
SOBOTA DNIA 24 STYCZNIA 
1;.58: Czas, 
12.05 — 12,50: Koncert popularny 

(płyty) 1)  „Fikkanto Szabbos” (kant. 
Rosenblatt) 2) Der Najer Omar Rabbi Eli 
zor. (Kant. Rosenblatt) 3) R. Zeh. 4) Men 
delssohn — Majowy wietrzyk 5) Czajkow 
ski — Andante cantabile z kwartetu. 6) 
Chopin —- ballada. Nr. 3. (fort. — B. Moi 
siewicz) 7.) Proch — Wariacje (A. guglie 
mienth) 8) Dworzak — Humoreska (M. Łl- 
man) 9) Czajkowski —: Marsz  słowiań- 
ski. 

15.25 — 15.54: Progr. dzienny. 
15.30 —- 15:50: „Mała skrzyneczka” 

fisty dzieci omówi Ciocia Hala. 
15.50 — 16.10.: Skrzynka pocztowa rad 

iotechniczna z Warsz. 
16.15 — 16.45: Koncert życzeń  (pły- 

16.45 — 17,15: Koncert z Warsz. (Ką 
cik dla młodych talentów). 

1715 — 17,40: „Wyprawy narciarskie 
w Alpach" — odcz. z Katowic wygł. dr. K. 
Załuski. 

17,45 —- 18.45: Aud. i koncert dła dzie- 

ty) 

ci z Warsz. 
18,45 — 19.00: Kom. Wil. Tow. Org. 

i Kół Roln. У 
10,40 — 19,55: Pras. dziennik radį. 7 

Warsz. 
20.00 — 20.10: Telef. od naszego gene 

wskiego korespondenta. 
20.15 —- 20.30: „Miłość w: filmie" 

telj wygł. Leszek Szełigowski. 
20.30: Muzyka lekka z Warsz. 
22.00: „Konsciwatyzm a mankietv“ 

iełjeton z Warszawy — wygłosi B Hertz. 
22,15: Koncert chopinowski z  Krako- 

wa. 
22,50 — 2400: Kom. i muzyka tan. z 

Warsz. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
z dn. 23. I. 1930 r. 

WALUTY I DEWIZY: 
Dołary 8,91 i trzy czwarte — 8,93 i trzy 

czwarte — 8,93 i irzy czwarte Belgja 124,40 
— 124,71 — 12409. Londyn 43,32 — 43,43 
- 43,21. Nowy York 8,916 — 8,936 

S,896. Nowy York kabel 8,925 — 8,945 —- 
K,905. Paryż 34,97 -— 35,06 -— 34,88 —Pra- 
ga 2640 — 26,46 — 26,34. Stokholm 238,91 
-— 23051 -- 236,31. Szwajcarja 172,68 -- 
17311 — 172,25 Wiedeń 125,43 — 125,74 
«-- 125,12. Włochy 46,72 — 46,84 — 46,60. 
Berlin w obrotach prywatnych 212,05. 

PAPIERY PROCENTOWE 
3 proc. budowlana 50. 4 proc. inwestycyj 

na seryjna 96. 5 proc. premjowa dolarowa 
45 5 proc. konwersyjna 48 5 proc. kolejowa 
45 © proc. dolarowa 68,75 — 67. 8 proc. 
1Z 3GK i BR, obligacje BGK 94. Te same 

„ 83,25 — 8 proc. obligacje budowlane” Ti „proc, 
BK 93. 4 proc. LZ ziemskie 40. 4,5 ziem 
skie 51,50. 7 proc. ziemskie dołarowe 76,50. 
8 proc. ziemskie 71,50. € proc. Częstocho 
wy 02. 5 proc. Płocka 47, 8 proc. Łodzi 
61,50 8 proc. Piotrkowa 62, 6 proc. obligacje 
pożyczki konwersyjnej m Warszawy VI 
em. 51. 

AKCJE 
B. Połski 151.50 — 151. B. Zachodni 70. 

Tow. Kopalni Sosnowieckiej (wartość no- 
BD 50 zł.) 285. Lilpop 20.  Modrze- 

uieszczęście posądzono W. Tarejłę o zbrod 
nicze podłożenie arąga żelaznego. 

Dlaczego? 
Bo widziano go jak wieczorem dnia po- 

przedniego mijał z wozem tor kołejowy. 
Sąd Okręgowy skazał T. na trzy lata 

dornu poprawy. 
Sąd Apelacyjny rozważywszy dokładnie 

p. sprawę po wysłuchaniu przekonywującej o- 
brony adwokata Bajraszewskiego, zwoinił 
Тагейе z zarzutu, zwolnił od winy 
i kary i powrócił go na łono oczekującej 
rodziny. 

ZABÓJSTWO NA PASTWISKU. 

Sprawa M. Łopaty nie była jednak dnia 
tego odosobniona. na wokandę wpływają 
akta sprawy: Stanisława Buraczewskiego, 
iat 18 również z jednej ze wsi okolicznych. 
oskarżony jest on a zabójstwo przyjacieia 
swego Władysława Dowrajłę. 

to pasząc bydło wszczeli obaj kłótnię, 
w trakcie której Buraczewski chwyciwszy 
Ark, palnął Dowrajie w giowę. Dowrajto 
pa 

Przybyły w kilka godzin później lekarz 
stwierdził peknięcie podstaw czaszki, skui- 
kiem czego nastąpiła w parę godzin śmierć. 

Zapłakany Buraczewski prosił w ostat- 
niem słowie o litość i pobłażanie, twierdząc 
że dziś żałuje swego postępku. Sąd po na- 
radzie wygłosił wyrok, mocą którego B. 
żostaje skazany za zabójstwo na 2 lata 

ienia, oraz pokrycie kosztów sądowych 
w wysokości 120 zł. | 

Buraczewski wyrok przyjął. 

  

  

Barbara. Domyślam się, że chodzi o 
Strangwayse'a. 

Qcwood skinął głową. 
-— Wczoraj wieczorem został roz- 

strzelany. Ciesz: się, że to się odbyło 
we Francji, bo obawiam się, że każą 
mi być obecnym przy wykonaniu wy- 
roku. 

— Dlaczego? — zdziwiła się Bar- 
bara. — A czy pan uważa, że 3x nie 
»41giwal na tę karę? 
— Nie, zasłużył na nią, oczywiście 

zabił pani ojca, Bice'a, kazał zabić 
pokojówkę Marv i gotów był przy- 
nieść w ofierze własną żonę. Ale... aie 
kiedy dwóch ludzi spędziło dłuższy 
czas razem w okopach, kiedy się by- 
ło razem na wojnie, znosząc niewygo- 
dy, cierpienia i  niebezpieczeństwa, 
wtedy powstaje pomiędzy nimi nić, 
którą trudno jest zerwać. Strangway- 
se był odważnym żołnierzem. Muszę 
przyznać, że tył łotrem, — okrutnem 
zwierzęciem, ale nie znał strachu, a 
męstwo j odwaga wzbudzają mimo- 
woli szacunek, gdy myślę o nim, zda- 
je mi się, że było dwoje ludzi: jeden 
ten, który był ze mną na froncie, a 
drugi, ten, którego zobaczyłem pierw- 
szy raz w domu Belforda... 

Widząc, że twarz dziewczyny przy 
brała wyraz smitku, dodał szybko: 

— Będę się starał pamiętać pier- 
wszego, a zapomnę o drugim. 

— Proszę mi powiedzieć, — zapy- 
stała nagle Barbara, — kim on był w 
istocie? 

—- Po uwięzieniu, poprosił o chwi- 
ię rozmowy z dyrektorem na osobno= 
ści. Wyszliśmy wszyscy, a on wtedy 
powiedział kim jest. Obawiał się, że 
zostanie powieszony. Dla tego czło- 
wieka, który nie zawahał się przed 
żadną podłością i zwierzęcem — оКти- 
cieństwem, myśl o haniebnej śmierci 

  

  

KINO 
MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 3. 

® #<; cz7nua od ©. 

„SOKÓŁ PRERJIEĆ 
Mary Carr. Nad program: „Mistrz koguciej wagi* komedja w 2 aktach. 

*oczstek seans«w od g. 4-"j. Następny program: „Robert I Bertrand“ 

Aktów 8. 

m 30 

Gd dnia 22 do dnia 25 stycznia 1931 r. włącznie będą wyświetlane iilmy: ; 

Wzruszający dramat przywódcy nieustraszonych skautów 

W rolach głównych: Fred Thomson I 

  

  

KINO-TEATR 

„KELIOS“ 
ul, WILENSKA 38. 

Tel. 326. 

Na perwszy seans ceny ZmieOne O 60 gr. 
wytw. amerykańskiej „Paremount* z udziałem najiepszych artystów scen warszawskich, Marji Gorczyńskiej, Kaz. 

ТАСЛАН LEKARZA 
Dramat miłosny z życia współczesnogo. Nad prog'am: Szampańska komedja 

Przepych. Wystawa. Przep. kobiety. Rekord. sukc s. Pocz. o gudz, 4, 6, 8.i 10.5. 

Junoszy - $tępowskiego, Ludwika 
Solskiego, | Zbyszko Sawana 

Pierwszy mowi my po polsku film, wszechów. 

Kobieta na Marsie 

  

iśl Nieb Dźukówe kuo Dziś! Niebywały 

„HOLLYWOOD: 

Mickiewicza 22,   W rolachgł Paul Whiterman, John Murray Anderson 

i wiele innych gwiazd „Uniwersal - Hollywoodu". Film który pobił rekord na całym Świecie. Film, który jest 
wspaniałą ucztą wzrokową i słuchową. Rekordowa wystawa w naturalnych kolorach. Nad program: Rewelecyjne 
dodatki dźwiękowe. Dla młodzieży dozwolone. Dla uriknięcia natł ku prosimy Sz. Pubłczność o 

wanie na początek seansów. Pucz. seansów o godz. 4, 6, 8 i I „15. Ceny miejsc pypularne. 

dźwiękowo - śpiewny przebój sezonu! KRÓL jazzu 
przyby- 

Na pierwszy Seans ceny zniżone od 60 gr. 

  

DŹWIĘKOWE KINO 

C6/INS 
Dziś uroczysty program! Po raz pierwszy 

CZARNA GWARLIA 
šci Wiktor Mc Laglen i przepiekna Myrna Loy. Cudowne krajobiazy. Przepych 
Krwawe walki z Anglikami. Romans cudnej Maharami. Nad program: 

w Wilnie. Wieki Przeb j dźwi kowyt 
Potężny dramat dźwi kowy 
W ruli gł. ulubieniec publiezno- 

Atrakcyjne dodatki dźwię- 

  

  

  

  

  

WIELKA 47. kowe Rapsodja węgierska w wykonaniu wszechświatowej sławy pian sty Miszy Lewickiego 
oraz tygodnik dźwiękowy „FOXA. Pocz. seansów o godz. 2-ej 4, 6, 8 1310.15. 

Dziś! Posągowo piękna MARJA JACOBINI oraz uosobienie męskiej piękności HARRY LIEDTKE 
KINO-TEATR we wspaniałym dramacie 10 aktosym ilustrującym życie Arabów w ich eg otycznych pałacacii oraz piękne paryżanki 

ё w szumnych kabaretach W Rzecz dzieje się na Wschodzie 
„PAN Montmartru BZAE iCGA AB U w Kairze, na Saharze oraz w 
WIELKA 42 nowoczesnym Babilonie Paryskim, Nadzwyczaj cudowne widoki Orjentu. Obyczaje i zwyczaje arabskie. Niebywała 

fascynu'ąca treść. Początek o godz. 3-ej W dnie świąt. o godz 1-ej. Ceny od 40 gr. 

: Dziš! Mosumnenta ny epokowy ar.ytilm po raz prerwszy w Wilnie! Wszyscy do Kina „Stylowego* ogłądać i 
Kivo-Teatr podziwiać co grozi każdemu z nas przyszła wojna, do którel szykują się nasi wrogowie. Jakie pieżielne 

„STYLOWY: wynalazki zastosują! Ujrzymy w najnowszem arcydziete p. t. 

WIELKA 36. NIEBEZPIECZEŃSTWO PRZYSZŁOŚCI (gazy trujące) 
arcypotężny dramat w 10 akt. W rol. gł. Hans Stuvel Any Ondra. Nad program: Humor! Satyra! Śmiech! 

PRZETARG 

Sąd Okręgowy w Wilnie ogłasza przetarg 
na dostawę materiałów na  "mundurowanie 
niższych funkcjorarjuszy (płaszczy, spod- 
ni i błuz) oraz na uszycie akiego  umun- 
dzrowania. 

Oferty należy składać na imię Prezesa 
Sądu Okręgowego w Wilnie, pokój nr. 104 
w O urzędowych do dnia 26 stycz 
nia rb. 

Pliższych infermacyj udziela 
Sądu, pokój nr. 18, 

Intendent 

  

  

    
   
   

  

Baczność 
© Palaczel 

Jednoręczna 

automatyczna 

zapalniczka 
niezawodzi nigdy 

Wszelkie części wymienne. 

BBE. 
POSIADAMY 

pierwszorzędne loka'e 

handlowe w centrum 

miasta 

       
   

Zgubione: 
dowód tożsamości oso- Wileńskie Biuro Kommi- 
by Nr. 6599 wydany 
przez Dyr. Kol Państw. 
w Wilnie i przepustkę 

sowo - Handłowe 

Mickiewicza 21 m. 4, 

  

na prawo chodzenia po tel. 152. 
torach stac. Wilno, wy- 
daną przez Oddział 
Eksp. D. K. P. na imię 
Waclawa Mickiewicza FOLWARK 
un'eważnia się. odl. od st kcl 3 

klm. cbszaru 40 ha, 

  

" | ziemia orna, łk, 
Zgubiony las, _ zabudowania 

paszport zagraniczny | kompletne w  do- 
L ewski wyd. w Ko- 
wn'e na imię Adama 
Tańskiego unieważnia 
się. 

brym stanie, sprze- 
damy przy gotowce 
20.000 złotych. 
Dom H.-K. „Za 
cheta“ Micklewi- 
cza 1, tel. 9-05. 

  

    Zgubioną   
Książkę Wojsk. wyda- 
ną naimię Antoniego Zgubioną 
Nowickiego, zam. we legitymację U. S. B. 
wsi Podziawy gm. Pize-za Nr. 3783 na imię 
brodzkiej pow. Brasław- Henryka Ambroszkie- 
skiego, unieważnia się. wicza unieważnia się. 
  

  

była nie do zniesienia. Prosił też dy- 
rektora, aby zachował w tajemnicy je- 
go nazwisko, nie chcąc, aby wiado- 
mość o jego Śmierci ściągnęła hańbę 
na całą rodzinę. 

— Cóż odpowiedział mu na 
dyrektor? 

— Nie wiem, ałe sądzę, że trudno 
było ubłagać. 

— Jakże się on nazywał? 
— Kiedy powiedział, że Noor-el- 

Dine jest jego żoną, zrozumiałem od- 
razu, że jest on Hansem von Schorn- 
beck. Był on oficerem gwardji pieszej 
w Prusach Za jakieś przewinienie zo- 
stat wydałony z pułku i wysłany do 
Ameryki. Tam wstąpił na niemiecką 
służbę wywiadowczą i spotkał się z 
małą tancerką — Noor-el-Dine. .Po- 
brali się wkrótce i aby wykorzystać 
ią dla swych celów, wysłał żonę do 
Brukseli, gdzie właśnie przygotowy- 
no wszystko do okupacji. Postępował 
z żoną okrutnie i bezwzględnie, ale 
ona kochała go po swojemu. Przywią- 
zanie to było tak silne, mimo wszyst- 
ko, że nawet gdy groził jej i straszył, 
nie zdecydowała się powiedzieć mi je 
go nazwiska i tego, że jest jej mężem. 

Barbara milcząc patrzała przed 
siebie. 
— Dziwne to, że szpiegów już nie 

ma, że nasze okręty mogą spokojnie 
płynąć do Francji! Dwoje z tej paczki 
szpiegowskiej zabito w „Karczmie 
nad Moczarami*, dwoje w „Domu Mły 
narza“, Berent zabił się w więzieniu, 
Belford umarł w szpitalu, Mme Mal- 
plaquet zniknęła, a Strangwayse'a roz 
strzelano. Została tylko.... 

Spojrzała zukosa na Ocwooda, któ- 
ry milcząc palił fajkę i zapytała: 

— Co zrobią z Noor-El-Dine? 
-— Dyrektor nie mówił tego pani? 
—- Pytał mnie o nią. Powiedzia- 

to 

Wsi spokojna, wsi wesoła, komedia w 2 akt. 
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Dr ŠMIALOWSKA 
5 * Ę eros Gabinet Kozme- 

tyczny, usuwa :marszc: ukiewicz Syżyzeswć 
choroby skórne | we- widzi włos ty Z 
neryczne ul. Mickie- ieicza 46. ` 
wicza 9 wejście 2 ul. —° 
aniacecki: h 1. Przyjm. 

1-2 i 5—7. 

  

  

r. medycyny 
В LOKALE A. Cymbler 

Choroby weneryczne, 
skórne 4 ada mo Pokój lub dwa 
czowego. Miekiewlcza do wyna ęcia ze wszel- 
12, 'óg Tatarskiej przyj kiemi wygodami i trle- 

muje 9—2 i 5—8. fortem, Antokolska 6, 
Tel. 15-64. m. |-a. 
  

Dr. Kenigsberg Mieszkanie 
choroby skórne, wene 3 pokoje z kuchnią, 
ryczne i moczopłciowe balkonem i elektrycz- 

nośsią do wynajęcia. Mickiewicza 4, Chocinska Nr 14 gi. 4 
„e TP 
Od 

z dypłomem średniej 

9—12 i 4—8 

RO LNIK szkoły rolniczej 1 prak- 
tyką, z najlepszemi referencjami, kre- 
sowiec, 35 letni, kawaler, obznajmiony 
z buchalterją i biurowością, poszukuje 
od zaraz odpowiedniej pracy, Łaskawe 
zaofiarowania prosi kierować do Ad- 
ministracji „Słowa”* dła „oficera jazdy”, 

    

  

      
łam, że nie mam do niej żadnych wro- 
gich uczuć j uważam za nieszczęśliwą 
oliarę łotra — męża. Nie mam zamia- 
ru mścić się za nieszczęścia, które 
ściągnęła na mnie. 

— Bardzo słitsznie! — wyrzekł za- 
myślony Desmond. 

Barbara westchnęła. 
— Ojciec znał ją jako małą dziew- 

czynkę i cieszył się ze spotkania z nią. 
Nie chciałam więc.... | 

-— Zdaje się, że będzie uwięziona 
w obozie koncentracyjnym aż do koń- 
ca wojny. Sądzę, że tam będzie o 
wiele bezpieczniej niż  gdzieindziej. 
Wywiad niemiecki poniósł wielką klę- 
skę i napewno nie omieszka zemścić 
się na kimś. 

— Domyślam się tego również, — 
szepnęła Barbara, —- i boję się o jej 
10S, 

-— Ale czy wie pani, że dziś odby- 
wa się sąd nad Barnayem. Najpierw 
był on oskarżony o morderstwa, ale 
wobec wyznań Strangwayse'a będą go 
sądzili za kradzież tylko. W każdym 
razie grozi mu podobno dziesięć lat 
więzienia. 

— Biedak! Chciałabym, aby go 
uwolniono... Tyle przecierpiałam i te- 
raz tak mi dobrze, że chciałabym, że- 
by wszystkim było dobrze i wesoło. 

— Barbaro! — szepnął Desmond, 

ujmując jej dłoń. 
Cofnęła ręke i poprawiła rozwiane 

na wietrze loki. * 
— Czy ma pan jakieś wiadomości 

o swym bagażu, wysłanym do Fran- 
cji? — zapytała, aby zmienić temat 
rozmowy. — Niech pan pomyśli, że 
'edna z waliz jest warta zgórą sto 
tysięcy funtów sterlingów! 

—- Ach, tak! -— zawołał Desmond. 
-— Zapomniałem na Śmierć! Właśnie 
dostałem list w tej sprawie i wsuną- 

  

Drukarnia 

cierpiących! 

ból głowy, zębów 

Wszędzie do nabycla 
po 3 zł. za flakon. 

Skład wysyłkowy 
Ichtiomentolu: 

Laboratorjum chem. aptekarza M-ra Szymona Edeimana 

WE LWOWIE, Teatyńska 16. 

Od 26 lat znane naciera- Nauczycielka 
nie  uśmierza szybko i potrzebna do dwóch 
pewnie wszelkie "dolegli- E gw PE z 

z obrym francuskim: — wości natury reumatycz. przygotować do _egza- 

nej, gośćcowej,  nerwo- minów trzeciej kiasy i 
korepetycja - zwariej. 
Można za mieszkanie 
i utrzymanie, Oferty z 
referencjami do 
wa“ pod „St. Br“. 

it p. 

  

  

Angielskiego 
udziela lektorka języ- 
ka angielskiego Uui- 
wersytetu Stefana Ba- 
tor+ go Teatralua 5 m. 3. 

Ы, 
Szkło 

Fajans 

Porcelana 

Serwisy 

Najtaniej 

T Odyniec 

i 5-ka 
WILNO, 

ul. Wielka 

Nr. 19. 

   

    

Lokal sutereno- 
wy (4 pokoje) do wy- 

najęcia: Zawałna N-ry 
28]30. 
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Ei 
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Racjonalnej Kosma- 
tyki Leczniczej. 

Wiue, Michiewicia 3 
m 4. ы 

kobiec 
Urode AM 

je, doskousii, oediwie 
ża, msuws jej okaz: 
1 braki, Masaż 
twarzy I cisia (panie; 
Sz-ac-ne.opalenie ce 
ry. Wypedanie włosów» 
t łepież. Najnowsze 
zdobycze kosmetyki ra 

ejonalnej, 
Codziennie od g. 10—3 

"Ww. Z. Pr 4ż 
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Žiro dę Ii 
suje, Śoskonali, odswie - 
= e traki i skazy, 

abinet . 
Kasmetyki dacie Cedió 
f. iryniewiczowej, 
. WIELKA AB 18 m$, 
Przyj wg, 10-11 4-7 

W. Z. P. AŁ 38, 

  

    

  

łem do kieszeni nie przeczytany. 
Gdzież on jest? Pisałem do Francji, z 
prośbą o zwrot walizek. Oto odpo- 
wiedź. 

Rozdarł kopertę i rozłożył papier 
zapisany pismem maszynowem. Bar- 
bara czytałą razem z nim. 

„Zawiadaniiamy, że bagaż W. Pa- 
na, wysłany dn. 16 b. m. do Francji, 
ginął, gdyż okręt, wiozący go został 
zatopiony przez niemiecką łódź pod- 
wodną. Załączamy formularz wykazu 
strat, dla uregulowania odszkodowa- 
nia“... 

Dalej nie czvtali. 
-— Utonęła! —- krzyknął Desmond 

--- gwiazda brylantowa utonęła j leży 
па dnie La Manche! A może to i lepiej. 
będzie jednym powodem do waśni 
mniej. 

-— Biedna Noor-el-Dine! — west- 
canęła Barbara. 

Oboje umilkli, śledząc płynące po 
morzu statki. 

— Pani wyjeżdża jutro? — zapy- 
tał Desmond, po długiem milczeniu. 

Barbara skinęła twierdząco. 
— Czy wraca pani do swej pracy. 

jako sekretarka dyrektora? 3 
Znów skinęła głową. 
-— To nie jest robota dla pani, — 

zawołał major, kręcąc nerwowo fajkę 
w palcach. Zbyt wielkie ryzyko i cią- 
głe naprężenie uwagi i woli... A ja 
chciałem zaproponować pani coś... 

-— O nie, proszę nie proponować! 
— przerwała mu śpiesznie. 

— Ależ pani nie wie, o czem chcę 
mówić! ' 

Miss Macwayt roześmiała się, a w 
głosie jej dźwięczała nuta szczęścia. 

Barbarc! 
Ręka jei zj” iego ramienia. 

d. n. - 

Wydawnictwa „Slowo“ Zamkowa 2 

 


