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Brotey o zamach na życie Marszałka Plłynt kiego 
odroczony na dwa tygodnie 

   

    

  

W numerze niedzielnym doniešlišmy © 
sensacyjnem i tajemniczem postrzeleniu Wi 
tolda Sioycadeza, głównegc świadka о- 
skarżenia w procesie „piątki”, którego zna- 
leziono w rowie «w lesie wawerskim w po- 
błiżu Reribertowa. 

WNIOSKI PROKURATORA I OBRONY 

W związku z tem wydarzeniem podczas 
iezprawy niedzielnej wpłynęły dwa wnioski: 
prokuratora i obrony. Wniosek prokurato- 
ra szedł w kierunku wznowienia zamknię- 
tego już wodu sądowego wobec nowej 
okołiczności, którę jest usiłowanie dokona- 
nia zamachu na Pórzyckiego. W motywach 
tego wniosku prokurator reślił, iż ma 
wrażenie, że zamach na zyckiego jest 
aktem zemsty w związki z zeznaniami zło- 
żanemi przez Pórzy: A i dłat 0 sprawę 
należy zbadać wszechstronnie. Ji eśnie 
prokurator prosił o dołączenie do sprawy 
aktów rozpoczętego przez sędziego. Zanda 
śledztwa w sprawie zamachu na Pórzyc- 
kiego. 

k 

  
Po przemówieniu uratora w imienin 

obrony adw. Berenson złożył następujący 
wniosek. 

Obrona nie uważa, aby złożone przez 
'_ prokuratora akta świeżo rozpoczętego  do- 
__ chodzenia w sprawie świadka Pórzyckiego 

miały związek z toczącą się sprawą © przy- 
gotowanie zamachu; jednocześnie obrona 

. podkreśla, że sam fakt wydarzenia z Pó- 
rzyckim jest przygnębiająco smutny. 

I dalej oświadcza: obrona otrzymała 
władomość, że wbrew temu co 
w piotokule badania zeznał Pórzycki wypa 
dek wczorajszy miał się inaczej. 

Obrona prosi (o ile sąd uwzględni wnio 
sek prokuratora) o wezwanie świadków: 
Mikoiaja Małachowicza Kasy Cho 
żych (Rembertów, wieś) Andrzeja Graczyka 
(Rembertów, dom Grafa), właściciela resta- 
uracjj w Rembertowie Jambora I żonę jego 
z domu Graczyk. 

świadkowie ci mają — wbrew twierdze 
młu Pórzyckiego złożónemu w śledztwie, iż 
o 9-ej z minutami był ranny w głowę — 
ustalić, że miedzy PiE 
się on w restauracji Jamborów w Rernbe'- 
towie, że jadł tam Śniadanie, a nawet pił 
wódkę. 

Dalej, że Jan:borowa, gdy się dowiedzia 
ła o postrzeleniu Pórzyckiego, zakomuniko- 
wała o tem swemu ojcu, Andrzejowi Gra- 
czykawi. Od tegoż zaś Graczyka Małachow 
ski dowiedzieć sie miał o bytności Pórzyc- 
kiego w restauracji o godzinie wyżej wy- 
mienionej. 

DECYZJA SĄDU 

Po krótkiej naradzie sąd postanowił: 
Akta dochodzenia w sprawie postrzele- 

nia Witolda Pórzyckiego, złożone sądowi 
przez prokuratora dołączyć do niniejszej 
sprawy, przewód sądowy wznowić i rozpra- 
wę — do czasu zbadania i wyjaśnienia no- 
wych okoliczności — mających związek z 
tą sprawą —- odroczyć do dn. 14 hutego 

ZAGADKA POSTRZELENIA 
PÓRZYCKIEGO. 

Rannego kiego znaiazł w lesłe wa- 
"werskim przej tacy samochodem  woj- 
skowym szofer - płut. Biedrzycki. 

10 najpierw 
go do do owa, potem odwiez 

17-go komisarjatu pp. na Grochowie, a stąd 
sia ratunkowego na ul, Fre 

ta 45, mieszkają teściowie Pórzyckie- 
90, Lewandowscy. 

ZEZNANIE PÓRZYCKIEGO. 

Mda Pórzycił oświadczył, że w sobotę Zanda yc! ył, w na 
ud, Długiei w godzinach rannych podeszło 
doń dwóch nieznajomych, którzy przedsta- 
wii się za wywiadowców policji śledczej. 

Oswiadczyłi, że mają rozkaz zaareszto- 
wania go z polecenia prokuratora. Pórzyc- 

twierdzi — nie dopatrywał się w 
tem podstępu, Wsiadł do taksówki. 

W czasie jazdy zrozumiał, że nieznajomi 
„chcą z nim coś zrobić”. Bał się i dlatego 
Się mie bronił. 

Za miastem, jrż za Grochowem, w szyb 
ko mknącem aucie rozegrała się ostateczna 
scena. Rzekomi wywiadowcy odsłoniłi swe 
oblicza. Odebrali Pórzyckiemu pod groźbą 
tewolwerów jego broń — „7-kę* i z tej bro- 
mi wycelowali do niego, raniąc go ciężko 
w giowę. ` 

Numern taksówki nie pamięta. 
Z zeznań Pórzyckiego wynika, iż leżał 

Ъ p. 

przez sędziego 

Ww rowi nieprzytomny do R 
4-ej min. m ša EL do chwili, kiedy 
zatrzymał wołać Biedrzyckiego, który za- 
opiekował się rannym i okaza: mu wydatną 
Pomoc. 

SENSACYJNY ZWROT. 

Zeznania Pórzyckiego wikłają się w sensa 
cyjny zwrot rewelac informacją p. Ma- 

>. łachowski aaa Chorych w 
v Remberto' le, który doniósł W iż w 

sobote tj. tego, dnia, gdy Pórzycki został 
postrzelony i w rowie, nie mając ża- 
nej pomocy, bez przerwy do godz. 4.30 
Po południu, widziano go nxedzy godz. 11 
a 12-tą w w Rembertowie w ka- 
aa Jambora, gdzie pił podobno z jaki- 

Małachowski dowiedział sie o tem od An- 
drzeją Traczyka, którego córka, Marja jest 
*oną syna Jambora. 

Marja Jamborowa zna Pórzyckiego. Wi- 
działą z Pota o tem Ka a 
Ten, dowiedziawszy się Z pism O ro: 
sle, jaki przybrala sprawa postrzelenia Pó. 

SER 

z Odnoszeniem do domu lub z | 

  

-tą a 1?-tą znajdował. 

Konto czekowe PKO. | 

zakomunikował - кжо‚ to  Malachow. 
s 

— „Panie! Moła córka widziała Pórzyc- 
e ję „Wojtówce* z dwoma panami. 

jakże 
jest bno i świadek, który przysłu- 
i się eh rozmowie. 
Małachowski uważał za swój obowią- 

zek do wiadomości fakt  przebywa- 
nła Pórzyckiego w kawiarm, jako mający 
istotne znaczenie dla śledztwa i przeczący 
niejako zeznanioni at 

Małachowskiego, po Kal żę = lachowskiego, poczem Z) S: 
koniecznych zarządzeń śledczych dla skon- 
trai tej intormacji i zbadania tych 0- 
sób, które krytycznego dnia widziały Pó- 
rzyckiego na terenie Rembertowa. 

CO OPOWIADA PÓRZYCKI? 

Pórzycki — jak mówił — owych wy- 
wiadowców, którzy go z bramy przy ul. 
Długiej wciągnęli do auta, widział poraz 
pierwszy. Obaj byli średniegu wzrostu. Pół- 

inteligentni! miękkich kapełuszach. Jeden 
starszy lat 38, drugi młodszy — lat 28. 

— Jak wygłądali? — pytają Pórzyckie- 
go. 

— Dokładnie nie pamiętam! — odpo- 
wiedział. — Może sobie przypomnę? 

W drodze za Grochowetu jeden z „wy 
władowców' miał się odezwać: 

-— No dość komedji! Oddaj broń! 
Kazali mu jść z taksówki, poczem po 

słowach: o 
— Zdradzileś partję! Musi cię za to 

spotkać kara! — wycelowano doń z jego re- 
wolweru. Tak mówi Pórzycki. 

Rewohweru tego, który miał być, w świe 
tle pierwszych relacy JE pod głowę 
rannemti przez na, ów dła „inscenizo- 
wanłia* samobójstwa — nie znaleziono na 
miej 

orzycki nie pea również całego nua- 
meru taksówki, Utrwaliło mu się w pamiię- 
ci jedynie cześć numeru bocznego, dwie 
poczatkowe cyfry. 

> Može sobie przypomnę — oświad- 
cz 5 
Twedłag kiaž dych wersyj, Pórzycki nie 

został wywieziony taksówką, lecz podobno 
autem prywatnem. 

Kulę wyjąt Pórzyckiemu łekacz w Rem- 

  

Trzęsienie ziemi w Nowej Zelandji 
LICZBA OFIAR PRZEKRACZA 

1000 
WELLINGTON. Pat. Według otrzy- 

manych tu wiadomości, liczba 
rannych w katastrofie w Napier prze- 

rb. kracza "000 osób. 

  

Węgry przeciwko pro- 
jektowi komisji roz- 

brojeniowej 
W Sejmie węgierskim hr. Apponyi 

wystąpił z powodu projektu komisii 
rozbrojeniowej przy Lidze Narodów. 
Ponieważ Węgrzy ani w komisji przy- 
gotowawczej, ani w radzie Ligi nie po 
siadają udziału, hr. Apponyi wystąpił 
w parlamencie przeciwko projektowi 
tej komisji. Gdy inne państwa zgod- 
nie z umowami w sprawie zbrojenia 
mogą zaopatrywać się we wszystkie 
współcz. środki bojowe, wszelkie środ 
ki boojwe zostają dla Węgier zakaza- 
ne tak, że armja węgierska w stosunku 
do armij innych państw znajduje się 
w stosunku takim, jak Indjanie, któ- 
rzy z Hiszpanami łukami walczyli. 
Clemencau w pismie, zwróconem do 
delegacji niemieckiej dla uspokojenia 
opinji Niemiec, zaznaczył, że nierów- 
ność w uzbrojeniu ma trwać tylko czas 
krótki. Jakkolwiek mówca jest zwolen 
nikiem Ligi Narodów, musi jednak 
zwrócić uwagę na to, że godność na- 
rodowa nie pozwoli narodowi. węgier- 
skiemu pozostać w Lidze Narodów, o 
iie Węgrzy w sprawie zbrojenia nie 
zostaną zrównane z innemi narodami. 

Minister spraw zagranicznych hra- 
bia Karoly odpowiedział, że Węgry 
zniewolone były do podpisania trak- 
atu pokojowego, jednak z pełnem 
przešwiadczeniem, że  rozbrojenie 
p*ństw pokonanych wywoła wkrótce 
rczbrojenie zwycięzców. W interesie 
Węgier jak i Europy jest on zwolen- 
iikiem pokoju, a więc ogólnego roz- 
brojenia. Jednostronne / rozbrojenie 
Węgier nie może być stałem i jeżeli 
śnne państwa swe zbrojenie utrzymu- 
:'ą, Węgry nie mogą być związane na- 
izuconym im traktatem. Mówca wyra- 
ża nadzieję, że komisja rozbrojenio- 
wa przyjdzie do uchwał, które dla 
Wegier okażą się możliwe, gdyż będą 
podstawą zupełnego równouprawnie- 
nia państw. 

  

' Oplata pocztowa uiszczona ryczaltem. M 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

DUKSZTY — B:iet Koiejowy. 

KLECK — Sklep „Jedność". 

    

  

WYBORY CZŁONKÓW TRYBUNAŁU 
"STANU. 

WARSZAWA. (PAT) —- W dniu 3 
bm. o godz. 16.15 odbyło się plenar- 
ne posiedzenie Senatu. 

Posiedzene otworzył marszałek Se 
natu Raczkiewicz. Na wstępie dokona- 
no wyboru 4 członków Trybunału Sta 
nu, a mianowicie Czaplickiego, Klimec 
kiego, Suligowskiego i Jackowskiego. 
Zkolei wybrano na członka zarządu 
kwaterunku wojskowego p. Szścika. 

RATYFIKACJA TRAKTATÓW 

bertowie, 
wozem Ci 

przywiezieniu go wojskowym 
owym przez szofera Bie- 

drzyc! ь 
e władz sądowych, wezwano 

do rannego biegłego sądowego, d-ra Man- 
czarskiego, z gabinetu medycyny lowej. 

Dr. M. dokonał formalnych 2 in rany 
postrzaloweį, bez widocznych šladėw, bez 
opalenizny na zewnątrz. 

Rana !ekka. 
Pórzycki wyjaśnił, iż w ostatniej chwili, 

gdy wymierzono doń broń, podbił = strze a I a. a 

oz: astępnie sen. Kamieniecki z 
Kula zamiast prostopadle, padła ukoś- przedstawił sprawozdanie komsji 

nie, utkwiwszy w miękkich częściach cza- 
szki. 

o zbadał również dr. Suchotni 
e ańska 10), który stwierdził jedy- 

zadraśnięcie naskórka 

К СА 

Wydobyta z rany Pórzyckiego kula 
wt to kuła ołowiana bez pancerza kalibru 

,65 od rewolweru bębenkowego. 
Rusznikarze którzy ją zbadali, orzekli, 

że wystrzelona ona była z rewolweru auto- 
matycznego, jednakże, ponieważ przekrój jej 

jest nieco mniejszy niż przekrój lufy. nie 

"m Te |" maa. ia jej by bardzo 8 la 
niewielka, Jak orzekli za — „Wy- 
strzełona do drzewa w odległości dwu kro 
ków odbiłaby sie od kory, nie naruszając 
ej i upadła na ziemię... 

"Toteż kula, mimo iż była wystrzelona z 
bliskiej odległości, poza lekką raną skóry, 
co ło za sobą nieznaczny upływ 
LT LA MARU zyc a ac ócz 
rany ycki ma ranę prawej 
ięce, którą według jego zeznań otrzyma w 
czasie upadku z samochodu. 

KONFISKATĄ ABC I KURJERA 
CZERWONEGO 

WARSZAWA, (PAT). — Komisarjai 
rzadu komunikuje: Że względu na ujawnie 
nie szczegółów śledztwa, dotyczących po, 
strzelenia świadka PÓrzyckiego, z polece- 
nia prokuratury Sądu Okręgowego komisar- 
*at rządu na m. st. Wars zawę dokonał za- 
jęcia nr. 39 czasopisma „ABC* oraz nr. 26 
„Kurjera Czerwonego”. 

spraw zagrancznych o projekcie usta- 
wy ratyfikujące traktat hanulowy i na- 
wigacyjny między Polską a Łotwą. 
Projekt ustawy przyjęto w brzmieniu 
sejmowem bez dyskusji. 

W dalszym ciągu sen. Wielowiej- 
ski referował projekty ustaw, dotyczą- 
ce ratyfikacji polsko-niemieckich ukła- 
dów. Wszystkie projekty przyjęto bez 
dyskusji. 

Senatorka Hubicka zreierowala pro- 
jekt ustawy, w sprawie małego ruchu 
granicznego z Rumunją. Umowa ta ma 
być uzupełniona układem w sprawie 
iuchu turystycznego, który obecnie 
znajduje się w stadjum opracowania. 
Projekt usawy przyjęto. » 

PRZEPISY WYJĄTKOWE 
„ W imieniu komisji prawnczeij sen. 
Ohanowicz (BB) przedstawił przyję- 
ty przez Sejm projekt ustawy w spra- 
wie uchylenia przepisów wyjątkowych 
związanych z pochodzeniem, narodo- 
wością, językiem, rasą lub religią oby 
wateli Rzeczypospolitej. Komisja pro- 
ponuje uchwałę, zapowiadającą zmia- 
"y w projekcie tej ustawy. Uchwała ta 
została przez Senat przyjęta. 

Z kolei sen. Szarski (BB) zrefe- 
iował projekt ustawy o kredytach do- 
catkowych na rok 1930 -— 34, wno- 
sząc 0 uchwalenie projektu bez żmian. 

  

MIASTO NAPIER W GRUZACH 
WELLINGTON. (Nowa Zelandį:). Pat. W rejonie Hawkes Bay 

miało miejsce trzęsienie ziemi. Miasto Napier doznało poważnych 
uszkodzeń. Liczba ofiar w ludziach bardzo znaczna. Tysiące 
ludzi pozostało bez dachu nad głową. 

W wielu miejscach wybuchnęły pożary, przyczem ogień 
objął przedewszystkiem rezerwuary z naftą. Napier robi wraże- 
nie miasta, które uległo zbombardowaniu. 

Wedle słów naocznego świadka, wszystkie znaczniejsze 
gmachy runęły w gruzy. W akcji ratunkowej pomaga wydatnie 
załoga okrętu „Veronica“, 

AKCJA RATOWNICZA 
WELLINGTON. Pat. W czasie katastrofy w Hastings runął w gru- 

zy szpitał, przyczem 21 osób poniosło Śmierc. Pożar szerzy się w dal- 
szym ciągu. Połowa miasta padła już ofiarą ognia. 

Utworzył się specjalny komitet, rozdzielający żywność wśród bez- 
domnych. Miejscowości Wairea, Waipawa i Waikukurau dotknęła katastro- 
fa bardzo silna. W Wairea jest 2 zabitych, 

„Do okolic, dotkniętych katastrofą, wyjechali ministrowie zdrowia 
publicznego i rolnictwa oraz ekipa ratownicza, złożona z 16 doktorów i 

12 pielęgniarzy. Pewien radjoamator Rochester w stanie New-York przy- 
jął doniesienie z Napier, według którego liczba ofiar wynosi 100 osób. 

WELLINGTON. Pat. Dzielnica handlowa w Hastings jast całkowicie 
zniszczona. W jednym ż domów, który się zawalił. 5 osób poniosło 
śmierć na miejscu. Ze wszystkich stron przybywają oddziały sunitarne i 
zapasy żywności. Dotychczas liczba ofiar wynosi zgórą 100 zabitych i ran- 
nych. Położenie w Napier nie jest jeszcze dokładnie wyjaśnione. Jak 
przypuszczają jednak, liczb: zabitych wynosi 100 osób. 

Turcja weźmie udział 
W SPRAWACH KOMISJI STUDJÓW EUROPEJSKICH 

GENEWA. (PAT) —— Według in'ormacyj, pochodzących z kół, zbliżo- 
nych do Sekretarjatu Ligi, odpowiedź Tuzcji na zaproszenie do współpracy 
w komisji studjów europejskich ma mieć charakter przychylny. 

Dymisja rządu Strandmana w Estonji 
TALLIN. (PAT) — Partja kolonis: tów, która prowadziła walkę z par- 

tją włościańską w sprawie obsadzenia teki ministra rolnictwa, nie poszła 
na żadne kompromisy i doprowadziła do dymisji całego rządu, na czele któ- 
"rego stał w ciągu półtora roku p. Strandman. 

Grožba kryzysu ministerjalnego na Łotwie 

  

RYGA. Pat. W dniu 3 b. m. sejm odrzucił projekt rządowy,  doty- 
czący podniesienia stawek celnych na cały  szeieg | towarów 
m. in. żyto, cukier, wyroby tekstylne, skórzane i t. d. Na zjeździe 
związku włościańskiego w dniu 2 b. m. premier Celminsz oświadczył, że 
w razie nieuchwalenia tego projektu rząd poda się do dymisji. Jednakże 
do chwili zamknięcia posiedzenia w dnin 3 b. m. dymisja rządu nie zo- 
stała zgłoszona. Na 4 b. m. zwołane zostało posiedzenie stronnictw 
koalicyjnych, które będą obradowały nad wytworzoną sytuacją. 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk, 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

HORODZIEJ] — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 

LIDA — ul. Suwalska 13 — $. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. - 
NIEŚWIEŻ — uł. Ratuszowa — Księgarnia Jažwiūskiego. 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. i 

Posiedzenie Senatu 
Sen. Kopciński (PPS) zgadza się na 
uchwalenie kredytów dodatkowych z 
"wyjątkiem sum; 3 miljonów zł. na fun- 
dusz dyspozycyjny ministra spraw we 
„wnętrznych, motywując to nadużycia- 
mi-w administracji i policji Mówca 
powołuje się na artykuł p.t. „Czarna 
karta" w tygodniku „Przełom*, który 
mówi o nadużyciach w stosunku do 
więźniów w Łucku 

MIN. SKŁADKOWSKI O POLICJI. 
Minister Składkowski, odpowiada- 

iąc na wywody sen. Kopcińskiego, 0ś- 
wiadcza że na komisji budżetowej Sej 
mu stwierdził, że wysłał trzy. komisje 
do trzech urzędów, co do których miał 
największe zaniepokjenie w sprawie 
stosowanych metod. Wysłane zostały 
komisje do Torunia i Łodzi i wykazały 
bezpodstawność jażchkołwiek zarzu- 
tów. 

Wreszcie minister wysłał komisję 
do Łucka. Minister stoi na stanowisku, 
że kto winien, będzie ukarany. Co do 
łucka, aczkolwek w tym wypadku są 
rzeczy trudne do dowodzenia sądowe- 
go, minister nabrał wewnętrznego 
przekonania, że nie wszystko jest w 
porządku, lecz że nikt nie „dogorywa”, 
jak twierdzi sen. Kopciński. 

Następnie tninister zaznaczył, że 
cały szereg innych faktów, które se- 
aator podniósł, należą do liczby albo 
nieistniejących, albo przesadzonych. 
Stwierdzając jednak niezdrowa atmo- 
sferę w urzędzie śledczym w Łucku, 
minister doszedł do przekonania, że 
niema innego wyjścia, jak rozpędze- 
nie tego urzędn (oklaski), co też 10 
dni temu minister uczynił. W głoso- 
waniu projekt ustawy przyjęto zgod- 
nie z uchwałą Sejmu. Z kolei przystą- 
piono do sprawozdania kom. admini- 
stracyjnej o wniosku Kłubu Ukraińskie 
g0 w sprawe tżw. pacyfikacji. 

PACYFIKACJA MAŁOPOLSKI. 
Sprawozdawca sen. Rolle (BB) 

proponuje uchwalenie przez lzbę, że 
uznaje iż zarządzenia władz państwo- 
wych były uzasadnione, zaś cały ma- 
terjał przedłożony w formie uzasadnie- 
nia do wniosku Klubu Ukraińskiego 
odstępuje ministrowi spraw wewnętrz- 
nvch. Następnie zabierali głos sen. Ma 
kucha (Ukr.), Kłuszyńska (PPS), Hor 
baczewski (Ukr.) i Głąbiński (Kl. 
Nar.) poczem zabrał głos minister gen 
Sławoj-Składkowsk, który m. in. 0- 
świadczył: 

Przed pacyfikacją ani jeden poseł 
ukraiński nie uznał granic Polski. 
Jeszcze do niedawna nie można było 
od posłów ukraińskich wydobyć na- 
zwy Małopolska, ani nawet Galicja 
Wschodnia, Mówiono tylko o „Zacho- 
dniej Ukrainie". Zastrzegam się — mó 
wit minister —— że my nie kopiemy 
przepaści, ale wy ją kopiecie swoją po 
'ityką. Gdyby rząd chciał 
naród ukraiński, to miał dostateczne 
podstawy wobec świata, aby ogłosić 
stan wyjątkowy i wojenny. Rząd użył 
zupełnie innego środka, aby nie dopuś 
cić do jakiegoś tarcia dwóch  naro- 
dowości, o co właśnie chodziło tym, 
którzy robi sabotaże. Minister stwier- 
dza kategorycznie że rząd nie chciał 
zniszczyć narodn ukraińskiego, tylko 
zniszczył tych, którzy wywoływali sa- 
botaże i niepokój. Tych Indzi widocz- 
nie nłema, jeśli jest spokój. 

Po przemówieniu sen. Wožnickiego 
(Kl. Chł) i po końcowem przemówie 
niu sprawozdawcy Rollego w głosowa 
niu wnosek komisji przyjęto większoś 
cią głosów. Następne posiedzenie mar 
szałek wyznaczył na dzień 12 lutego 
2 godz. 4 po południu. 

Nowa ustawao rangach 
oficerskich na Litwie 
Degradacja woldemarasow- 

skich nominacyj 
Z Kowna donoszą, że rząd obecny 

zgotował niespodziewany cios dła by- 
łych stronników Wołdemarasa w partjł 
wojskowej. Mianowicie osłoszono usta. 
wę e stopniach oficerskich, która mię- 
dzy innemi znosi rangę starszego lejte- 
nanta, czyli według niemieckiego syste- 
mu oberiejtenanta. Głównie jednak 
intencja nowej ustawy sklerowana jest 
przeciwko wszystkim .wywyższonym 
przez Woklemarasa oficerom | głosi, 
że wszystkie dotychczas ogłoszone w 
dziennikach urzędowych nominacje na 
wyższe stanowiska wojskowe, które 
przeskakiwały dwa stopnie, są anulo- 
wane. Według dodatkowych - wi*do- 
mości dotyczy to klikunastu wyższych 
oficerów litewskich mianowanych pod- 
czas dyktatury Voldemarasa. Ustawa ta 
wywołała poważne niezadowolenie 
wśród tych oficerów, których  degra- 
dacja dotyczy bezpośrednio. 

zniszczyć wych, niezna zupełnie prawie rewolu- | 
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ARMIA CZERWONA 
W tych dniach, znany publicysta 

St Iwanowicz (V. Talin) opublikował | 
książkę, w której szczegółowo zajmuje 
się kwestją armji czerowonej i różnicą, 
'aka zachodzi pomiędzy siłą zbrojną | 
Rosji Sowieckiej a armjami innych 
państw. 

Armja czerwona jest, a wiasciwie 
miara być jedyną na świecie i w hi- 
storji „armją bez ojczyzny**. Młody | 
czerwonoarmiejec, przyjmując godność | 
żołnierza robotnicza - rolniczej armji 
czerwonej, zobowązuje się pod przy- 
sięgą nosić nazwę tę ze czcią „przed 
obliczem pracującego ludu sowieckich - 
Republik i całego Świata" Wewnętrz- 
na ta forma, dowodząca, że armja czer | 
wona nie jest narodową, lecz między | 
narodową, ma silny wpływ na ideolo- 
gów czerwonej armji, którzy twierdzą, | 
że w razie nowej wojny, Związek so- 
wiecki będze miał możność  dobra- | 
nia do swej armii także żołnierzy armii 
przeciwnego frontu. W' rzeczywistości — 
ta armja prolet. rewolucj jest przez swo 
ią nawskroś wojskową strukturę sta- 
łą armją koszarową. Usiłowania w kie 
'uvnku wytworzenia z armii czerwonej, 
armii czysta klasowej, zupełnie się nie 
powiodły. 562000 czerwonoarmiej- | 
ców, zasilających kadry armji czer- 
wonej, są żywym obrazem jej struk- 
tury socjalnej i jej nastrojów. Prawda | 
jest, że w ZSSR istnieje druga kate- 
gorja sił zbrojnych, a mianowicie GPU 
(panstwowa policja polityczna), Iš- 
cząca okrągło 120.000 osób. Ta dru-- 
ga armia przeznaczona jest do obrony | 
połitycznej państwa sowieckiego i tłu- 3 
mienia wszelkiego rodzaju buntów. W | 
takich żandarmów komunistycznego 
państwa pragnęliby bolszewicy za-. 
mienić całą armję czerwoną. Obecnie 
jest ona objęta gęstą siecią politycz- 2 
nych i partyjnych organėw, a najwyž- | 
szem jej dowództwem jest Centralny 
Komitet Partji Komunistycznej. i 

Autor, w kilku artykułach - roz- | 
działach swej interesującej książki, 
przedstawia walkę komunistów, - któ- 
rzy za wszelką cenę dążą do całkowi- 
tego skomunizowania jej szeregów. W 
kołach kierujących państwem wynika 
ją liczne spory o to, jak należy postę- 
pować przy socjalno - klasowym doba 
rze czerwonych dowódców, komu |р 
znać należy pierwszeństwo, czy lepiej 
przygotowanemu „ale niepewnemu“ i 
klasowo nieprzyjażnie usposobionemu 
żywiołowi, czy też wreszcie „socjałnie | 
niekulturalnemu biedniakowi“. В 

W ostatnim czasie kwestję tę roz- 
wiązano na korzyść tych ostatmch. 
niekulturalnych i na szkodę armji. 

Po wymarciu garstki carskich ofi- 
cerów, służących w armji czerwonej, 
dowództwo jej znajdzie się w 1ękach 
żywiołów i duszą i sercem oddanych 
komunizmowi. Młodzież natomiast, 
wejbowana obecnie do szkół wojsko- 
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cji, to też „bohaterski okres“ jest tyl- 
ko przedmiotem naukowym. Młodzi 
wychowankowie i dowódcy czerwoni. 
właściwie tylko uczą się o rewolucji. 
już obecnie połowa niemal korpusu oli | 
cerskiego armji czerwonej należy do | 
partji komunistycznej. Karjera wojsko- | 
wa jest bowiem bez członkostwa par- 
tyjnego — niemożliwa. Główne trud- 
ności w akcji skomunizowania leżą w | 
tem, że chłop rosyjski przywarł twar- | 
do do rodzinnej ziemi i żołnierza, któ- 
rv zakończył obowiązkową służbę w | 
szeregach armji, żadną siłą nie zdoła | 
się utrzymać w partji. Jak oswobo- 
dzony ptak powraca on do ziemi swej, 
do pracy. rolnej i gospodarki, „EA 

St. Iwanowicz przychodzi w końcu | 
swej książki do wniosku, że pomimo 
czerwoności armja sowiecka nie jest =- 
proletarjacka, lecz rolniczo - mieszczań | 
ska, daleka od rzeczywistego interna- | 
cjonalizmu. Czerwona armia, która 
beskutecznie zatruwana jest zasada- 
mi, hasłami i komunałami partyjnum 
pczostała nadal dawrą, wielką armji 
rolniczej masy rosyjskiej. 

Sprostowanie. Przy łamaniu N-ru „Sio: 
wa* niedzielnego został zniekształcony 
pełnie sens artykułu wstępnego p. 
„Paneuropa“. Dwa ustępy, które powinm, 
były się znaleźć w odnośniku, włamane z0- 
stały do artykułu przerywając w ten spo 
bieg zasadni: nia, je 

Mianowicie 3 i 4 ustęp  artyk 
„Paneuropa* od słów: „słyszałem ze stron 

włoskiej interpretacje, jakoby formuła pc 

wyższa..." do słów: „prócz paryskiej „Huma- 
nitó*, która uważała za naturalne, iż Sowiety || 
od'zucą to zaproszenie, obciążone zastrzeże 
niami* — powinny bvć umieszczone mi 
w artykule, lecz w odnośniku zaraz po pr: 
toczonej formule zaproszenia Turcji i SSSR 
do Unji paneuropejskiej. |||



TRAGEDJA „SZCZĘŠLIWYCH“ 
Artykuł „Tragedja absolwentów 

‚ Średniej szkoły technicznej, umieszczo 
ny w Nrze 19 „Słowa”, wywołał szum 
ny pokłask nietylko wśród samych ab-- 
solwentów tej szkoły i innych szkół 
zawodowych,, lecz także wśród tych 
wszystkich, komu dobro młodzieży, jej 
zdolności, a co za tem idzie — i przy- 
szłość państwa leży na sercu. 

To też, gdy inni życzliwi ludzie po 
"sszyli tak niezmiernie ważną sprawę, 
jak szkolnictwo zawodowe, niechże i 
minie, skromnemu absolwentowi jednej 
z tych szkół, a  przeżywającemu 
wspomnianą  „tragedję“, wolno  bę- 
dzie dodać parę słów. 

Pomijam tu już wspomniane przed- 
iem zniechęcenie do swego zawodu i 
do życia wogóle, występujące u mło- 

_. dzieży już podczas męczącego poszu- 
kiwania praktyki, a potem z powodu 
warunków jej odbywania. Pomijam 
także dotkliwą pogardę dla „zawodów 
ców*, a gloryfikowanie „gimnazistów* 
że strony tych, wobec których i jedni 
i drudzy stają do pracv; nie myślę tu 
także przypominać tych licznych о- 
dezw do młodzieży, zachęcających ją 
do studjów technicznych, których 
znaczenie i potrzebę młodzież już sa- 
ma zresztą doskonale zna. Chciałbym 
tylko dołączyć się do głosu autora 
„Tragedji absolwentów”, dodając pa- 
rę słów o tragedii tych „szczęśliwych 
którzy w ten łub inny sposób otrzyma 
li posady w zakładach przemysłowych 
zwłaszcza samorządowych. 

„Przedewszystkiem, nikomu chyba 
nie jest obcy fakt, że po sadę, o ile ta 
ka wakuje, w jednej i tej samej insty- 
tucji, otrzymują z jednakowem powo 
dzeniem tak dyplomowany technik, 
jak też i protegowany nieuk. jest to 
aksjemat, nie vwymagający dowodzeń. 
Ale tak już jest więc trudno.... 
Przejdźmy odrazu do absolwenta szko 
ły zawodowej lub technicznej. Ten о- 
statni, ze względu na trudne ogólne po 
łożenie ekonom., mimo uprawnienia 
go przez szkołe do zajmowania wyż- 
szego stanowiska, przy lada okazji 
zmuszony jest zadowolić się stanowi- 
skiem najniższem, a nawet często nic 
wspólnego z jego zawodem niemają- 
cem. Nie zraża się tem- narazie, bo 
wierzy święcie w dobrą wolę swych 
zwierzchników, że z biegiem czasu zo 
stanie wyróżniony i umieszczony na 
stanowisku odpowiedniem. 

Niestety, jakże często rzecz się 
ma inaczej. Wychowanek szkoły, tra- 
fiajac „narazie* na podrzędne stano- 
wisko, w większości wypadków ma 
nad sobą bezpośredniego zwierzchni- 
ką zatwardziałego „praktyka - półan- 
alfabetę,“ niechętnie patrzącego na 
nowego przybysza, pełnego energii 
do pracy, chęci zastosowania najnow- 
szych metod pracy, tak, jak go nau- 
czoro w szkole. Absolwent ten widzi 
odrazu rzucające się w oczy absurdal 
ne metody pracy, razi go robota .,z 
pod siekiery", „na cko“, szafowanie 
czasem i materjałem bez stosowania 
koniecznych obliczeń i 't. p. 

I tu właśnie rozpoczyna się druga 
tragedja. Taki zwierzchnik, rutynowa- 
ny w kierowaniu i wykonywaniu pra- 
cv według starych, utartych sposobów 
i przyjętych voddawna zwyczajów, 
przyzwyczajony do szafowanią tak 
materjałem pracy, jak i ludzkim, w 
obawie przed utratą swego ciepłego 
miejsca — krępuje i odrzuca z miej- 
sca wszelkie nowe pomysły zorganizo 
wanta pracy i wszelkie próby wyróż- 
nienia się młodego technika. й 

",  Zwierzchnicy _ natomiast wyżsi, 
przeważnie nie zadają sobie trudu 
wejrzenia głębiej w sprawy, dziejące 
się niżej. Zadowalają się oni w zupeł 
ności sprawozdaniami poszczególnych 

_ podległych im kierowników działów. 
W ten sposób przyjęty do pracy wy- 

_ chowanek szkoły zawodowej zostaje 
zapomniany i to dość często w ciągu 
kilku lat. Nikt go nie pyta, co on u- 
mie robić, co może, czy nie warto, by 
uu dać pracę lepszą, odpowiadającą 
jego wiedzy i zdolnościom. Jedy- 

_ nym znakiem, że jest on pracownikiem 
danej instytucji, jest figurowanie jego 

_ raz na miesiąc na liście płacy, a że 

    

pobory mu wypłacane są zbyt mini- 
malne i nieobciążające budżetu, więc 
i w tym wypadku nie zatrzymują się 
dłużej nad jego osobą i przechodzą 
do porządku dziennego. 

Następuje nowa tragedja. Absol- 
went szkoły zawodowej, mimo naj- 
szczerszych chęci, nie znajduje praw- 
dziwej okazji do przejawienia siebie w 
pracy, wykazania i zastosowania 
swej wiedzy, nabytej w szkole. Nie o- 
trzymując od zwierzchników jakichś 
poważniejszych zadań do wykonania, 
nie ma potrzeby pewnego wysiłku u- 
mysłowego, porywającego go do pra 
cy twórczej, produkcyjnej, o której 
marzył na ławie szkolnej. Wszystko 
to powoduje wkońcu gnuśnienie, wy- 
jałowienie mózgu, zupełną atrofję u- 
mysłu, a w ślad za tem nieunikniony, 
a groźny w swych skutkach powrot- 
ny analiabetyzm techniczny, którego 
wypadki już się zdarzają... 

Takić  niewyzyskanie zdolnošci 
młodzieży jest karygodnem — тагпо- 
trawstwem nietylko młodych sił i 
czasu, zużytego na naukę; lecz i o- 
gromnych kosztów, włożonych w to 
przez państwo, samorządy, organiza- 
cje społeczne i t. p. Powstaje bardzo 
kosztowne błędne koło: nauczanie 
młodzieży, przyjmowanie jej do pracy, 
a następne świadome lub nieświado- 
me strącanie tejże młodzieży: znowuż 
do poziomu analfabetów... 

Poważnie myślący młodzieniec od- 
czuwa to doskonale sam i gotów jest 
porzucić nieodpowiadająca poziomo- 
wi jego wiedy i źle płatną pracę, lecz 
na wspomnienie trudności, jakie prze- 
zwyciężyć musiał, nim otrzymał to, co 
ma teraz, ryzyko takie uważa za nie- 
bezpieczne. Z drugiej strony utrzymu- 
je go na miejscu wciąż ta sama na- 
dzieja, że lada dzień nicobcą będzie 
naczelnikowi, dyrektorowi i t. p. 
zwierzchnikowi, jego zasada, że ty!- 
ko odpowiedni ludzie, znajdujący się 
na odpowiednich miejscach, spowodo 
wać mogą większą w danem przedsię 
biorstwie oszczędność czasu, narzędzi, 
i materjałów, większą produkcję, do- 
kładniejszy, lepszy i piękniejszy wy- 
rób, lub 'też zmniejsza tłok i narzeka- 
nia interesantów.... 

Komuż bardziej, jak nie p. p. na- 
czelnikom, dyrektorom i kierownikom 
leżeć musi na sercu życie i rozwój pu 
pila. jakim jest dana instytucja czy 
też przedsiębiorstwo, na którego cze- 
le oni stcją? Nigdy nie usprawiedliwi 
ich odpowiedź, że brak kredytów nie 
pozwała awansować młodych zawo- 
dowców, gdyż gotowi oni są pozo- 
stać na tych samych poborach, do 
„iepszych czasów*, byleby być przy 
właściwej pracy, pozwałającej rozwi- 
nąć życie twórcze, a nie przebywać 
lata całe na bezowocnej wegetacji... 

To też, biorąc to wszystko pod u- 
wagę, nie dość jest żądania, by wy- 
chowankowie szkół zawodowych i 
technicznych podlegali pewnej opiece 
2е stronv samych szkół, kuratorjum, 
izb Rzemieślniczych, zwiazków prze- 
mysłowców i t. p. organizacyj insty- 
tucyj, do czasu ulokowania ich przy 
pewnej pracy; opieka ta niemniej jest 
konieczna w miejscach odbywania pra 
cy przez wychowanków szkoły, a to 
w celu przekonania się, czy spłacają 
oni rzetelną pracą dług, zaciągnięty u 
państwa w ciągu lat kształcenia się. 
Zresztą do pracy młodzież sama się 
rwie, a opieka ma ułatwione zadanie, 
już choćby dlatego, że przeżywający 
„tragedję** sami się skarżą przed Spo-- 
łeczeństwem starszem. Chodzi tylko o 
*о, by społeczeństwo zechciało zrozu- 
mieć i odczuć, że „skarga to straszna” 
i wymaga rozpatrzenia. 

„Absolwent“ 

     

Polska mowa! Polski śpiew! 

Polski Przebój Dźwiękowy 
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O przysiegę Bersztańską 
Przed kilku dniami uka<ała się w 

prasie wiłeńskiej wiadomość treści na- 
stępułącej: m 
> Na wokandzie Sądu Apelacyj- 

mego rozpatrywana była w dniu 24-I 
sprawa cywilnego powództwa wnu- 
ków uczestników powstania 1863 ro- 

„kuo zwrot, skonfiskowanej przez 
iząć rosyjski ziemi. W początkach 
powstania 1863 r. przybył do wsi Żu- 
browo, gminy  Berszty. położonej 
wśrod puszcz bersztańskich, konny 
oddział powstańców, który, zwoław- 
szy mieszkańców wioski, zażądał od 
nich złożenia przysięgi, że zachowa;ą 

_się wobec powstańców lojalnie i nie 
będą donosić o ruchach wojsk pow- 
_rstańczych. Włościanie wsi, mimo, iż 

_ przeważnie prawosławni... solidarnie... 
zachowali w tajemnicy  przemarsze 
wojsk powstańczych, niejednokrotnie 
furażując konie i powstańcze wojska. 
Zna!azł się jednak zdrajca, był nim 

_ gajowy Fiedorowicz. Otóż doniósł on 
o przysiędze i wspomaganiu powstań- 
ców przez mieszkańców  Żubrowa, 
skutkiem czego wieś cała została wy- 
właszczona, zaś zdrajca otrzymał ty- 

 *ułem nagrody 120 dziesięcin ziemi. 
Z chwilą uzyskania niepodległości 
Polski, wystąpił ze skargą sądową 

    

    

  

wobec Prokuratury Państwa  uczest- 
nik powstania, 80-letni Stefan Bohdzie 
viez i wnukowie powstańców... Sąd 
Okręgowy w Grodnie, zapoznawszy 
się ze sprawą, ogłosił wyrok, mocą 
którego skargę oddalił, motywując 
tem, że udział w powstaniu włościan 
z Żubrowa byt bierny, że wydalenie 
z ziemi mogło nastąpić z innych po- 
wodów... Sąd Apelacyjny w Wilnie, 
ną rozprawie w dniu 24-I, wyrok $а- 
da grodzieńskiego zatwierdził, uzna- 
jąc motywy jego za słuszne. 

Niewątpliwie Sąd Okręgowy gro- 
dzieński i Sąd Apelacyjny wileński, 
wydając swoje wyroki, kierowały się 
oba wzgłędami zasadnicžemi, i że sci- 
śle prawnego punktu widzenia, miały 
najzupełniejszą słuszność. Jednak od- 
suńmy na chwilę z przed oczu ostro- 
kół prawa paragralami  najeżony 
Wówczas spójrzymy w przeszłość, o 
pół wieku wstecz i zastanowimy się 
przez mgnienie nad tem, jak to było. 
Oto jest puszcza Bersztańska, śpią- 
ca głęboko w śniegach styczniowych, 
i wieś, Żubrowo, w tej puszczy za- 
gubiona, przysłuchująca się dalekim 
s(rzałom, rozważająca w sobie, co się 
dzieje. 

Panowie poszli do łasu. O co po- 

S5SŁO WO 

Trzydzieści wyroków śmierci 
ZATWIERDZENIE WYROKU W SPRAWIE ZAJŚĆ W MENEMEM 

'ANKARA. (PAT). — Wyrok sądu wojennego w sprawie zajść w Menemem został 
zatwierdzony w Ankarze, przyczem jednak liczba wyroków śmierci została zmniejszona 

z 30 do 28. Przewodniczący trybunału wojennego w Menemem został niezwłocznie po- 
wiadomiony o tej decyzji. 

WIEDEŃ. (PAT). — United Press donosi ze Stambułu, że w Menemem ustawio- 

no 32 szubienice. Jeden z derwiszów będzie powieszony na tem saniem miejscu, gdzie 
spiskowcy zamordowali pewnego oficera tureckiego. 

  

ARESZTOWANIE SPRAWCY KRADZIEŻY 
brylantów Wiktorii Kaweckiej 

WARSZAWA. (PAT). — W związku z dokonaniem przed kilkoma dniami w War- 
szawie niezwykle zuchwałego obrabowania sklepu jubilerskiego, skąd skradziono wspa 
niały bryłant, własność zmarłej śpiewaczki 
wczoraj dokonano w tej sprawie kilku are 
się <ównież bezpośredni sprawca kradzieży. 

Kaweckiej, wartość 3 tys. doł. cperetkowe; 
Wsród aresztowanych znajduje sztowań. 

Polska wchodzi do finału 
Q MISTRZOSTWO ŚWIATA W HOKEJU 

KRYNICA. (PAT). — Spotkarie drużyn hokejowych o wejście do finału o mi- 
strzostwo świata między Połską i Francją zakończyło się zwycięstwem Polski 2:1 
(1:0, 0:0, 0:1. po przedłużeniu gry 1:0). Polska zatem wchodzi do finału o mistrzostwo 

MECZE ELIMINACYJNE 

KRYNICA. (PAT) — We czwartek o godz. 20 rozegrany został tu eliminacyjny 
siecz hokejewy Austrja - Rumunja o wejścia do finału rozrywek hokejowych o mi- 
strzostwo świata. Spotkanie wygrali zasłużenie Austrjacy 7:0 (4:0, 0:0, 3:0) 

Sędziował Osieciński - Czapski bardzo dobrze (Polska). We Środę 4 lutego grają 
o godz. 10 Ameryka — Austrja, o godz. 11.30 — Czechosłowacja — Kanada, 14307 
Rumunja z wyeliminawnym na meczu Polsi:a — Francja, o godz. 
zwycięzcą meczu Polska — Francja. 

20. — Szwecja ze 

WALKA O PUHAR MINISTRA ZALESKIEGO 
KRYNICA. (PAT). — We wtorek odbył się tu pierwszy mecz o puhar ministra 

spraw zagranicznych Zaleskiego (t.zw. turniej pocieszenia) między drużynami Anglii i 
Węgier. Zwycięzyra węgierska w stosunku 

Kułej (Polska). 
3:1 (2:1, 0:0 1:0). Zawody prowadził słabo 

  

Przymusowa zniżka cen na wyroby bawełny 
pogłębia kryzys 

Jak donoszą pisma łódzkie na rynku 
wyrobów bawełnianych ostatni tydzień 
przeszedł pod znakiem ogromnie niepo 
myślnym. Nadzieje że z końcem stycz 
nia rozpoczną się zakupy towarów 
wiosennych oraz letnich zawiodły cał- 
kówicie i popyt był minimalny. 

Kryzys przemysłu bawełnianego 
został pogłębiony przez przymusową 

zniżkę cen na niocy rozporządzenia 
przez Ministerstwo Przemysłu i Han- 
dłu. 

Wobec spadku cen surowca baweł 
nianego ceny wyrobów bawełnianych 
obniżyły się jeszcze przed interwencią 
iządu. Rząd wychodząc z założenia iż 
rozpiętość cen wyrobów  przemysło- 
wych i produktów rołnych jest jednym; niem się zniżki cen 

do obniżania cen na wyroby prze 
mysiowe. Rozpiętość cen wyrobów 
przemysłowych produktów rolnych 
nie jest czynnikem kryzysu lecz jego 
zewnętrznym bolesnym objawem. Re- 
agowanie na ów objaw przez wyda- 
wanie zarządzeń przymusowych nie 
leczy, lecz pogłębia chorobę gospodar 
czą. 

Jeszcze przed dwoma laty prowa- 
dziliśmy nie politykę produkcji, lecz 
politykę konsumcji w stosunku do pro- 
duktów rolniczvch, dzięki czemu nasze 
1olnictwo weszło do kryzysu rolnicze- 
go bez odpowiednich zasobów na 
przetrwanie tego. kryzysu. Obecnie 
wkraczając do przemysłu z domaga- 

osłabimy i tak 
z czynników współczesnego kryzysu znajdujące się w krytycznej sytuacji 
usiłuje zmusić przemysłowców naszej warsztaty przemysłowe. 

  

Dwaj polscy lotnicy rozpoczęli 
lot dokoła Afryki 

Dn. 1 b. m. rano o godz. 8,30 
wystartowali z lotniska mokotowskie- 
go kapitan-pilot Skarzyński Stanisław 
i porucznik-obserwator inż. Markie: 
wicz Andrzej na samolocie turystycz- 
nym „Ł 2* do lotu dokoła Afryki. 

Trasę lotu podzielono na 24 eta- 
py dzienne, prowadzi ona przez Ate- 
ny, Kair, *Khartum--Addis, Abeba— 
Dar, Es Salam- -Elisabetville — Huam- 
be—Brazzaville—Duala—D «kar — Ca- 
sablanca—Paryż—Medjol n-- Wiedeń 
do Warszawy i wynosi około 25000 
klm. Czas trwania lotu wraz z odpo- 
czynkami obliczony został na 44 dni. 
Ze względu na życzenie lotników nie 
były wydawane żadne komunikaty o 
przygotowaniach do lotu, jak również 
nie uprzedzano prasy o dacie i go- 
dzinie startu. 

Przy odłocie byli obecni na lotni- 
sku: szef departamentu Aeronautvki— 
płk. dypl. pilot-inżynier Rayski, jego 
zastępca ppłk. dypl, 'pilot Kuźmiński, 
dyrektor Państwowych Zakładów Lot- 
niczych, inż. Rumbowicz, dyrektor 

szli? O „naszą i waszą wolność”. Bi- 
ią się, Krew leją. Z mateczników pu- 
szczanych wypadają.i gryzą wroga, 
zbrojni w myśliwskie dubeltówki. Z 
gołemi rękami chodzą na armaty. Pa- 
dają gęsto z głodu i chłodu, zanim ich 
zdąży sięgnąć bagnet wroga, bo nie- 
zwyczajni leśnej poniewierki. Szczu- 
«i, iak wilki, pó szumiącej puszczy, 
ožywiają się jedynie wielką wiarą w 
świętość swojej sprawy. Rozrzucają 
po wioskach manifesty, chłopów nazy- 
wają przymilnie swoją młodszą bra- 
cią. Obiecują złote góry, zamorskie 
dziwy: wolność j ziemię na własność, 
i zrównanie z jaśnie wielmožną szlach 
tą w obliczu prawa. Ktoby im tam 
wierzył i w tę ich Polskę! Wołaja za 
sobą do lasu. Ktoby tam szedł! Wia- 
domo: pańskie fanaberje! Chyba któ- 
ry oficjalista, leśnik, czy inny wycho- 
wanek dworu. Chyba szlachcic za- 
sciankowy... Tak myślą wsie i siedzą 
cicho, czujnie pod śniegcwemi hurba- 
mi. Da Bóg, złe przeniesie, nieszczę- 
ście pójdzie dalej!.... 

Do wsi Żubrowo, gminy  Berszty, 
przychodzi oddżiał "powstańców i żą- 
da przysięgi na wierność, probującej 
7martwychwstač, Polsce, Włościanie 
wsi Żubrowo, mimo, że przeważnie 
prawosławni, przysięgę złożyli. Uwie- 
rzvli w Połskę. Zrozumieli, że Ona i 
tylko Ona jest ich prawdziwą ojczyz- 

` 

Polskich Zakładów Skody, inż. Heyne, 
rodziny oraz liczne grono naj! liższych 
przyjaciół i kolegów lotników. 

Samolot „Ł 2* konstrukcji inż. 
Dąbrowskiego wykonany został w 
Państwowych Zakładach” Lotniczych. 
Jest to dwupłatowiec, całkowicie wy- 
konany z metalu, pokryty płótnem. 
Samolot tea był wy:tawiony w 
zeszłym roku na l2-ej wvstawie  lot- 
niczej w Paryżu. Silnik Wright-Skoda 
200 koni mechanicznych został rów- 
nież wykonany w kraju przez P< Iskie 
Zakłady Skody na Okęciu pod War- 
Szawą. Tak płatowiec jak i silnik jest 
sprzętem seryjnym, przystosowanym 
jedynie do dalekich raidów. Mimo 
śniegu na lotnisku i dużego obciąże- 
nia samol tu start odbył się gładko 
na przestrzeni około 200 mtr. Po 
jednorazowem okrążeniu lotniska lot 
nicy skierowali się na południe. 
Picrwsze lądowanie nastąpi w Biało- 
grod/ie, skąd jutro wyruszą lotnicy 
do Aten. 

na, bowiem przychodzi z wiełkiemi 
słowami: za naszą i waszą wolność. 

Włościanie wsi Żubrowo poma- 
gali powstańcom, jak mogli i umieli, 
siużąc za przewodnika, furażując kry- 
jace się w ich puszczy oddziały. I so- 
tidarnie milczeli o przemarszach wojsk 
powstańczych, a czem takie „solidar- 
ne milczenie“ groziło tym włościanom 
—- my wiemy. Jakie sceny musiały się 
"ozegrać w cichej wsi Żubrowo, w 
głębi puszczy Fersztańskiej, gdy zdraj 
ca, gajowy Fiedorowicz  naprowadził 
tam kozaków?! Jak musiało wyglą- 
"lać konfiskowanie ziemi wsiowej, naj- 
droższego każdemu chłopu dobra? ile 
tam przytem spłynęło łez i krwi? ile 
skłebiło się dymów pożarnych, ile po- 
zostało ran i zgliszcz? ile trupów na 
sosrach przydrożnych? 

Co mieli jeszcze na własność ci 
nędzarze? co mogli przekazać dzie- 
ciom i wnukom? Legendę o Polsce. 
Co się mówiło w długie zimowe wie- 
czory, przez długi szereg szarych, pu- 
stvch lat, spędzonych w nędzy na ko- 
nornictwie, przy krwawej pracy na 
uidzem? 

— Poczekajcie, Polska nastanie, 
wynagrodzi ofiarę i krzywdę wróci... 
A jak nie nam -— to wam, naszym 
dzieciom. A jak nie wam, to im, na- 
szvm wnukom.. Bo przyjdzie ten 
czas, że Polska nastanie. gdyż niema 

0 MISTRZOSTWO ŚWIATA W HOKEJU 
(Od specjalnego. korespondenta 

Krynica 1-II 34 r. 

Cała Warszawa sportowa spotka- 
ła się na dworcu. Trzy pociągi odcho- 
dzą do Krynicy w odstępach dziesię- 
ciominutowych -— wszystkie przepeł- 
nione. Czy nie prościej byłoby przy- 
wieść do stolicy pół pociągu  Kryni- 
czan? 

W przedziale spotykam starych ko 
iegów, niewidzianych od lat; jeden 
jest już doktorem, drugi sędzią śled- 
czym, mój Boże a ja?! 

Nie będziemy mówić o Brześciu, 
orocesie bombowym ani o sanacji — 
oświadcza sędzia. 

Zgoda. Wobec tego przez pół dro- 
gi nie mówiliśmy wcale, a przez dru- 
sie pół —- takie bzdury, że sąsiadom, 
żle się robiło. 

Dlaczego jesteś nieogolony, 
doktór. 

Bo dziś sobota. 
No więc dopiero wczoraj był pią- 

tek. 
Doktór opowiedział, że jak przy- 

ctodzi do niego do Kasy Chorych ktoś 
sympatyczny, to mu zaraz mówi: „,pan 
„est zupełnie zdrów*. 

Ależ nie, czuję się chory. 
To dlatego, że pan tu jesteś. Wyjdź 

pan i nie wracaj, a nie umrzesz aż do 
śrnierci. 

Na dworcu w Krynicy stoi wypro- 
stowana, jak świeca, ubrana w obci- 
sły kostjum narciarski, Konopacka. 
Wita czule ministra Matuszewskiego, 
który przyjechał sleepingiem. Kono- 
packa wygląda ładnie, jak zawsze, 
"ninister zadowolony, że choć na parę 
dni oderwał się od budżetu. 

Wysadziła się Krynica Całe mia- 
sto -— jeśli można tę beżładną mie- 
szaninę chlewików i pięknych gma- 
chów nazwać 'niastem — udekorowa- 
ne chorągwianii, chorągiewkami. Ober 
wiisv zastępujące dorożkarzy mają 
przepaski o barwach różnych krajów 
Wiczie nas jakiś Hiszpan. Po polsku 
jednak umie, bo gdy dostaje 2 złote, 
zaklął wzorowym akcentem:  „„psia- 
krew". 

Kochane Żydki. Gdy: my jedziemy 
do Ameryki. chcemy widzieć czerwo- 
noskórego, gdy na dzikie wyspy, nie 
uspokoimy się, aż ujrzymy Papuasa.- w 
Riszpanji — bvka, w Paryżu —: taki 
domek dla publiczności. jakież są 
okazy w Polsce? Czy może zaintereso 
wać cudzoziemca? żeby nie wiem ja- 
ki wybredny, jak chory na spleen — 
nasz galicyjski Żydek w białych poń- 
czoszkach, atłasowym chałacie, zbój- 
nickim kapeluszu i o ślicznych, na ra- 
miona opadających, pejsach — zwró- 
ci uwagę każdego. Te Żydki, to spe- 
tialitė de la maison. Krynica może 
się nimi chlubić. Jeśli oni są napraw- 

dę atrakcją, to wkrótce frekwencja 
gości w Krynicy będzie większa, niż 
na Rivierze. 

Słychać wciąż na ulicy obcą gwa- 
rę. Nie dziw — 9 obcych drużyn, każ- 
da licząca kiłkunastu graczy i drugie 
tyle kibiców. 

Kanadyjczycy —- chłopy naschwał. 
Przyjechała z nimi jakaś panienka, 
ubrana po narciarsku. Blondynka, 
strój czerwony — bardzo biały szalik, 
niebieska czapeczka — ślicznie to wy- 
gląda. Wszyscy się za nią oglądają. 
Ale ją to mało obchodzi, bo jest za- 
flirtowana z wielkim drabem — kibi- 
cem kanadyjskim. Spogłądają na sie- 
bie miłośnie, uśmiechają, mizdrzą... 

Czesi pewni siebie, w miarę aro- 
gancy. Małecek, najlepszy ich gracz 
i jeden z najlepszych w Europie, łazi 
z odkrytą głowa i kokietuje dziewczę- 
ta; przystojny chłopiec i pewnie cięż- 
ko głupi. Dziennikarze czescy rozu- 
mieją doskonale po polsku i wołają 
głośno: „Nasza drużyna je w formie. 
Gluostwa wszystko — tylko z Kana- 
dom możem przegrać”. 

Myślę, że mogą z powodzeniem i 
od kogo innego oberwać, a od Kana- 
dv, to jak trzy po trzy, daje dziewięć. 
Diabelnie grają ci Kanadyjczycy. 

Pierwszy mecz: Francja — Kanada. 
Trybuny pełne, słońce, mróz, lód świet 
ny. Wyskakują najpierw atleci zwinni, 
zręczni, czujący się ną łyżwach tak 

pyta 

tak długiej nocy jesiennej, po której 
nie wzeszłoby słońce. 

A kiedy Polska nastała, poszli 
wnukowie skrzywdzonych do polskie- 
go sądu po sprawiedliwość. Skarga 
ich została uchylona. Jaki paragraf 
stargł na przeszkodzie -zadośćuczynie- 
aiu? Jakikolwiek bądź -— ludzie go 
iisali. Ludzie, którzy rozumiećby win- 
ni, że więcej jest złego z cichego roz- 
soryczenia, z gorzkiego żalu, jaki 
wnukowie powstańców z sali sądowej 
ze sobą wynieśli, niż gdyby został 
przekroczony paragraf. Zdrajca, w 030 
bie swoich potomków, nie został uka- 
ianv. Dawne ofiary zasuwają się w 
'nrok zapomnienia, nikt dzisiaj do nich 
nie przywiązuje wagi. Było — minę- 
10 .. 

Nieprawda! Nic bez śladu nie mi- 
ja. Każda krzywda woła pomsty i ntu- 
si być wyrównana. Krew włościan 
Żubrowa, od kozaków nahajami sie- 
czonych za „solidarne _ milczenie'* 
wsiąkła w ziemię i stała się posie- 
wem, a każdy posiew niechybnie wy- 
da żniwo. To nie był bierny udział w 
powstaniu, to bvła odpowiedzialność, 
a z nią ofiarneść, tem większa, ze 
włościanie Żubrowa, jako prawosław- 
ni. w oczach Moskali podwójnymi byli 
zdrajcami i-na żadną litość nie zastu- 
giwali. 

Jeden z powodów, to żyjący je- 

„Słowa'). 

pewnie, jak papuga w kłatce — Kana- 
dyiczycy. Powoli, w niebieskich Ko- 
szulkach z kogutkiem na piersiach, wy 
„eżdżają Francuzi. Skąd mogą umieć 
grać w hokeja? Mrozu nigdy nie ma- 
ja, jedyny pałac lodowy w Paryżu po- 
biera fantastyczne opłaty — więc 1yl- 
ko te kmiotki w Alpach urodzone, 
te góralęta z Chamonix, trochę się na 
tem znają. 

Przyznać trzeba, że niewiele. Mo- 
że to przez porównanie ze świetnymi 
przeciwnikami, ale robią mizerne wra- 
żenie. Nim się jeden Francuz ruszy -— 
już trzech Kanadyjczyków siedzi mu 
na karku. już krążek mu zabrali, już 
pomknęli w inną stronę. 

Fenomenalny jest Watson. Na jed 
nej nodze objeżdża całą szóstkę fran- 
cuską. Rusza kijem w prawo, potem 
w Jewo — jeden Francuz rzuca się w 
tę stronę, drugi w tamtą — Watson 
z krążkiem jedzie sobie prosto i na- 
biera następnych. Wirtuoz hokejowy! 

Jego koledzy nie wiele gorsi, a 
jednak dużo słabsi. Grają bajecznie — 
2n fenomenalnie. 

Bez wysiłku. pośpiechu i zbytniej 
staranności załadowali Kańadyjczycy 
Francuzom 9 bramek. Nie pomogła 
defenzywna taktyka, murowanie w sze 
Ściu swojej bramki -— krążek zajdo- 
wał do niej drogę. Mac Culman, Mor- 
ris i Watson najbardziej przyczynili 
się do tej porażki. Karol. 

  

  

Polska pielgrzymka 
robotnicza do Rzymu 
W 40-tą rocznicę ogłoszenia encykliki 

popieża Leona X!II p. t. „Rerum Novarum“ 
odbędzie się w dniach od-8 do 20 maja r. 
L. pod protektoratem J.E. kardynała pry- 
mase Hlonda i JE. ks. kardynała Kakow- 
skiego jedyna reprezentacyjna połska piel 
grzymka robotnicza do Rzymu, którą trga- 
n'zuje ks. Czesław Michałowicz, sekretarz 
generalny Związku katolickich towarzystw 
robotników polskich w Poznaniu (św. Mar- 
cin 69, tel. 20-82). Stronę techniczną prze- 
prowadza Polskie Biuro Podróży „Franco- pol” 

Program pielgrzymki w streszczeniu jest 
rastępujący: dn. 8 maja wi«cz. odjazd z 
Katowic, gdzie jest punkt zborny. Dn. 9 
maja wiecz. przyjazd do Wenecji, nazajutrz 
19 maja zwiedzanie miasta. ll -go maja 
Padwa — pielgrzymka bierze udział w u- 
1oczvstościach jubileuszowych św. Antonie- 
go, obchodzonych z okazji 700-ej rocznicy 
jego śmierci. Dn. i2 maja rano przyjazd do 
Rzymu; pobyt 5-dniowy. W pierwszym dnia 
zwiedzanie bazyliki św. Piotra i innych šwią 
tyń , drugiego dnia — Watykan, termy, 
katakumby, Quo vadis, kościół św. Pawła i 
t. d , dn. 14 maja (trzeci dzień pobytu w 
Rzymie) pielgrzynika uczestniczy we wspól 
nych obchodach — we mszy św. w Latera 
nie 1 w. wiełkiem zebraniu wszystkich piel- 
grzymek z całego świata; 15 maja — msza 
św cełebrowana przez Ojca Św. w koście- 
le św. Piotra, po poł. audjencja u Ojca św. 
w Watykanie. W ostatnim dn. 16 maja nabo 
żeństwo uroczyste dla uczestników poiskiej 
pielgrzymki i procesjonałny pochód do koś 
cioła 0.0. jezuitów, następnie zwiedzanie 
Forum Romanum, Kołoseum, Monte Pincio 
«raz pożegnanie. Dnia 17 maja pobyt w As- 
syžu u Grobu św. Franciszka: 18 maja ra- 
10 -- Loreto, domek nazaretański; dnia 19 
maja pobyt w Wiedniu. Powrót do Kato- 
e 20 maja rano i tu rozwiązanie pielgrzym 

а 

  
Koszta pielgrzymki: w klasie trzeciej: 

zł. 630, w klasie drugiej — zł. 820, об о- 
sohy. Powyžszemi sumami objęte są prze- 
jazdy kołejoiwe pociągami  pośpiesznenii, 
wyżywienie podczas a pielgrzymki hote- 
ie, rėžne volatv za wspólne zwiedzanie, za 
służbę, przewiezicnie uczestników i bagażu, 
wizy, poszporty ulgowe i t. p. 

W pielgrzymce biorą udział robotnicy i 
nie-robotnicy, księża, pracodawcy, mężczyź 
ni, kobiety craz młodzież męska i żeńska. 
Całorkowie diecezjalnych organizacyj robot- 
niczych i młodzieży Stow. Młodzieży Pol- 
skiej mogą korzystać ze zniżki, wynoszącej 
w klasie trzeciej zł. 20. w klasie drugiej — 
zł. 40. jeśli udział będzie bardzo liczny, ce- 
ua 3ej klasy będzie jeszcze obniżona. 

SĘ 

  

DO NABYCIA 

WE WSZYSTKICH KSIĘGARNIACH 
i ADMINISTRACJI „SŁOWA* 

KSIĄŻKA 

„DALEKI WSCHÓD 
w POLITYCE ŚWIATOWEJ" 

WŁADYSŁAWA STUDNICKIEGO 

Cena5zł 

  

m si   

szcze uczestnik powstania, osiemdzie- | 
sięcioletni Stefan Bohdziewicz. On to 
zapewne przechował w sercu legendę 
© Polsce, sprawiedliwość czyniącej i 
on. doczekawszy się Jej, poprowadził 
wnuki kolegów przed jej majestat. 

Niech kwitnie błekitny kwiat 
legendy. [est potrzebny. Oto 

Polska nastała i przychodzi czas 
sozrachunku. Ci, co jej służyli — 
w trzecień pokoleniu odbierają za- 
dośćuczynienie. Ci, co ośmielili się 
pójść przeciw Niej, ścigani są do trze- 
ciego pokolenia. Chłopi z Żubrowa 
riogli stać się żywym przykładem i 
symbolem. Ich sprawa — to nie zwy- 
czajna sprawa sądowa, w której roz- 
strzyga i rozstrzygać musi uzasadnie- 
nie prawne, zanoszonych przed sąd ża 
iów i pretensyj. To sprawa o dawne 
męczeństwo, o wielki rok krwi i poża--. 
rów. Tu rachunki nie Są jeszcze zakoń /| 
czone i zamknięte, to jeszcze nie może 
być usunięte w przeszłość, jako mi- 
niony ból. Od tego nie wolno jeszcze 
odwracać się w słoneczną, pracowita 
przyszłość. Nie wolno tak długo, aż 
wynagrodzoną będzie ostatnia krzyw- | 
da, wyrównaną ostatnia niesprawie- | 
dliwość, rozświetlony ostatni cień, włó 
czący się po naszej ziemi od tamtych 
czasów, aż do dziś dnia. 

Wanda N. Dobaczewska. 

| 
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Dnia 2-g0 b. m. 0 g. 6-ej wiecz. 
w małej sali Pałacu Reprezentacyjne- 
go odbyło się pierwsze . w r. b. ze- 
branie Klubu Społeczno-Politycznego. 
Zebranie  zagaiła  prezeska Klubu 
posłanka woj. J. Kirtiklisowa, prze= 
Wodniczył sen. B. Rydzewski. Refera- 
ty na temat projektowanej reiormy 
konstytucji wygłosili pos. B. Podoski 
i pos. Jan Piłsudski, 

Poseł Podoski stwierdził w Swo- 
jem przemówien u zachwianie się ustro- 
ju demo-liberalnego w Europie, oraz 
powstanie prądów bardziej nowożyt- 
nych, dążących do reformy parlamen- 

4 (aryzmu, a nawet do ustroju korporacyj- 
| nego. Obecny projekt reformy konsty- 

tucji polskiej kiadzie główny nacisk 
na t) wzmocnienie władzy Prezydenta, 
2) obieranie Prezydenta przez ogół 

W SĄDZIE WOJSKOWYM — UCIECZKA 

W roku 1920 Sąd Wojskowy w Warsza 
wie rozpatrywał sprawę Karną przeciwko b. 
"otmistrzowi WP Ludwikowi Karczewskie- 
mu i podpor. podającemu się za Stanisława 
Pazdej - Domańskiego. Oskarżony 0 sprze 
niewierzenie, oszustwo i tałszerstwo. Domań 
skiego sprawę zawieszono, ponieważ О. ш- 
cieki z aresztu prewencyjnego. 

W drodze pouinych wywiadów ustalo- 
to, iż Domański dostał się do Litwy i był 
pewien czas w Kownie, gdzie podał się za 
Stanisława Wynikajtisa i władze litewskie, 
*pierając się na jego oświadczeniu, wydały 
mu odpowiedni dokument na to nazwisko, 

Rzekomy Wynikajtis, korzystając z wy- 
biany jeńców, odstawiony został dc gra- 
micy polskiej. Znalazł się w Wilnie i wkrót 
ce objąt posadę taksatora й 
Przed kilku laty przyjechał do Warszawy i 
otrzymał stanowisko przysięgłego taksato- 
ra w Państwowym Banku Rolnym w War- 
szawie. 

Wyrnikajtis, legitymując się aktem zezna 
nia, otrzymał z Komisarjatu Rządu na m. 
St Warszawę, dowód osobisty na nazwisko 
Stanisława Wynikajtisa, ożenił się i zamie 
szk Plac Trzech Krzyży 7. 

W tym czasie władze rukiwały go 
| ko Stanisława Pazdej - Domańskiego, w 

związku ze sprawą karną z r. 1920. 3 
A — Wpłynęło kilka lat i wreszcie w końcu 

1926 rokn zaczepił go na ulicy dobry zna- 
iomyjego, Mieczysław Drążkiewicz, mieszka 
jący w Warszawie, Ogrodowa 55, który 
zna Wynikaitisa, jako Stanisława Pazdeja-   

Tęcza — Nr. 5. Numer ten otwiera red. 
1. Drobnik artykułem na temat prasy ka- 
tolickiej. T. Silnicki poświęca artykuł zna- 
komitemu polskiemu uczonemu prof. Wł. 
Abrahamowi z powodu ukończenia 70-ciu 
łat życia; barwny, żywy,  zaciekawiejący 
materjał literacki, oraz iłustracyjny uzupeł- 
nia treść numeru. W dodatku — zakończe- 
nie powieści p. t. „Biała xsieni*, oraz ©. d. 
„Ekspressu“. 

Świat — Nr. 5. Numer karnawałowy. 
Wacław Gruhiński „daje feljeton pod wy- 
mownym tytułem: „Szalejmy, mili pan- 

_ stwo". Mal. odtwarza „rozmowy kamawa- 
owe”. liustracje m. in. zaznajamiają nas z 

_ balem w ambasadzie francuskiej. Ale i poza 
motywami karnawałowemi znajdzie czytel- 
nik wiele ciekawego w ostatnim numerze 

_ ruchliwego czasopisma. 
„.Wierchy”, rocznik, poświecony górom 

i góralszczyźnie. Organ Poł. Tow. Tatrzań- 
skiegu. Rok ósmy. Kraków, 1930, str. 248— 
LXXIX. Wytwornie wydany rocznik został 
Eo wecony Spiszowi i Orawie w dziesiatą 
rocznicę akcji plebiscytowej. Rocznik zawie- 
ra bardzo bogaty materiał, opracowany 
Z wybitnych znawców  góralszczyzny: 
Ł Semkowicza, W. Goetla, W. Brzezę, 

M. Zaruskiego, St. Kreutza, M. Sandoza, Z. 
Hołuh-Pacewiczową, K. Sosnowskiego i in. 

Bogata kronika. Wielka ilošė  wspania- 
łych reprodukcyj. W sprawozdaniach m. in. 
Czytamy o działalności za 1929 r. Koła Wi- 
skiego P.T.T., którego prezesem _ jest 

gprof. T. Czeżowski. Koło liczyło 65 człon- 
< ków, zorganizowalo cały szereg odczytów, 

posiada własną bibijotekę i wielką ilość 
Przezroczy. Adres Koła: Księgarnia św. Woj 
Ciecha. 

Warto pośpieszyć tam, zapisać się do 
Koła Pol. Tow. Tatrzańskiego i nabyć pięk- 
Ry rocznik „Wierchy”, 

', Prąd — Styczeń 1931 r. Wyszedł z dru 
ku styczniowy zeszyt organu Związku Pol- 
Skiej Inteligencji Katolickiej Odrodzenie 
(Lublin — Uniwersvtet). 

Na treść zeszytu składają się: 
W dziale „Rozprawy“ ks. A. Szymański 

— Kościół a kapitalizm. Ks. dr. }. Pastuszka 
>= Ideał państwa chrześcijańskiego wedlug 
św, Augustyna. Ks. dr. Wł. Krawczyk — 
Ca św. na Boże Narodzenie.zelkeęówqqq:. 
Apostolstwo świeckich. W dziale „Dokumea 
c : — Alokucja Ojca św. na Boże Naro- 
zerie. W działe „Z kraju i ze świata" ks. 
. Szymański — Sprawa brzeska. M. X. — 

ześcijaństwo a niemieckošė. W dziale 

„Kronika organizacyjna“ — czterdziestole- 
ce Encykliki Rerum Novarum — Kolo Kra- 
wwskie — Kolo lubelskie — Koło lwowskie. 

ва zyroda i Technika. Czasopismo popu- 
Tyzujące nauki przyrodnicze i techniczne. 
Ostatni numer otwiera X rok pracy te- 

у 

  

0 czasopisma nad popularyzacją nauk 
k żYrodniczych i technicznych. Ciekawy 

Mmąt organizacji życia mrówek porusza dr. 
Drof K. Simm w artykule p. t.: Hodowla 
Brzybów przez owady, dr. St. Żejmo-Żej- 
"is zajmuje się rozwojem poięć artystów 
o proporcjonalności ciała ludzkiego,  kon- 
irontując ie z najświeższemi pogłądami nau- 
owemi nad wymiarami ciała, w zależności 

   
  

uł. Mickiewicza 4 
poleca 

wyborowe czekoladki 
marcepany 

oraz kawę „ARABJĄ* 

CENY znacznie ZN IŻONE 

małątkowego. | 

Klub społeczno-polityczny 
ROZPOCZĄŁ SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ 

obywat li Państwa, 3) zniesienie nie- 
tykalneści poselskiej. 

Drugi referent, pos. Jan Piłsudski, 
przytoczył zdania Lloyde-George'a z 
ostrą krytyką ustroju parlamentarne- 
go,  charakteryzując t. zw. kryzys 
pailamentaryzmu, oraz 
wspomniane przez posła Podoskiego 
główne postulaty naprawy. 

W dyskusji p. Wł. Studnicki pod- 
kreśił potrzebę decentralizacji i ochro- 
ny przyszłych sejmów przed zgubnym 
wpływem demagogji i ciemnoty. P. 
K. Leczycki zwrócił uwagę na ewen- 
tualność zmian w strukturze prawnej 
państw w związku z ruchem paneuro- 
pejskim. Wreszcie dr. Hirszberg po- 
ruszył sprawę mniejszości narodowych. 

Następne posiedzenie Klubu zo- 
stanie poświęcone problematom zwią- 
zanym z kryzysem ekonomicznym. 

  

Przysięgły taksator Państwowego Banku 
Rolnego pod trzema fałszywemi nazwiskami 

Z ARESZTU — POBYT — KOWNIE — 

UPORCZYWE MILCZENIE. 

hodzącego ze wsi Węgłeszyn, pow. Ję- 
i. 5 Kieleckie, jako syna tamtej- 

SY gospodarza. | 
iędzy Drążkiewiczem a poznanym prze 

zeń Pazdejem doszło do incydentu, który za- 
kończył się spisaniem protokułu w 13-tym 
komisarjacie Pol. Państw. Domniemanego 
Pazdeja zwolniono, ponieważ przedstawił 
legalne dokumenty na nazwisko Wynikajti- 

Sprawa tą zainteresował się urząd śled 
czy i wszczął ponown e dochodzenie. 

"Tymczasem Wyrnikajtis, czując, że traci 
grunt pod nogami 1 że został już wykryty, 
w obawie przed odpowiedziałnością porzu- 
< posade w Państw. Banku Rolnym i znikt 
z Warszawy. ; 

Dalsze wywiady prowadzone przez 
cię ustaliły ponad wszelką wątpiiwo: iż 
pod nazwiskiem Wynikajtisa ukrywa się 
stanisław Pazdej vel Domański, poszukiwa- 
ny przez władze woiskowe. 

Ostatecznie w dniu wczorajszym rzeko- 
my Wynikajtis został aresztowany przez 
Warszawski Urząd Śledczy i przyznał się, 
iż przez szereg 1at ukrywał się pod fałszy- 
wemi nazwiskami. Do legjonów wstąpił pod 
nazwiskiem Domańskiego, następnie będąc 
oskarżonym o fałszerstwo kwitów na szko- 
dę skarbu państwa uciekł z aresztu. Włó- 
czył się po całej Polsce, przedostał się na 
terytorium litewskie, skąd przed kilku laty 
przybył do Polski, 

li 

Wynikajtis zostanie przekazany władzom - 
wojskowym do dałszej dyspozycji. 

(o ciekawego znajdziemy w czasopismach? 
Gd wieku, płci i rasy. Liczne ilustracje dają 
«ciekawe zestawiema rozwoju człowieka. Na 
wiecznie nowy i interesujący temat pisze 
dr. F. Burdecki w artykule p t. Telewizja, 
kizyczem omawia ostatnie wynałazki z tej 
dziedziny a m. in. wynalazek polski inż. 
Manczarskiego. 

„Reszta treści ujęta jest w 
działy : Say bieżące. Postepy i zdobycze 

ledzy, Rzeczv ciekawe, Co się w Polsce 
dzieje? Przegląd czasopism, Książki, które 
warto czytać i wkońcu Słowniczek wyra- 
zow obcych i terminów naukowych. 

Liczne ilustracje zdobią numer. 

SPORT 
POZNAŃ — WILNO. 

Najlepsi pięściarze Polski nareszcie przy 
hyli do Wilna, aby zmierzyć się z repr 
zentacją naszego miasta. Byia to rzeczywiś 
cie dła. miłośników sportu  pugilatorskiego 
uczta niebywała Był to boks w jego naj- 
!epszej formie i stylu. Aby zobaczyć „balet- 
nicę-bokserza" ringowego Portańskiego war 
to było pójść do sali miejskiej i podziwiać 
piękną sylwetkę mężczyzny zadającego ciosy 
+ unikającego ich w tak prosty a zarazem 
precizyjny i kunsztowny sposób. Szkoda 
tylko, że przeciwnikami Poznańczyków byli 
bokserzy nie przygotowari odpowiednio do 
tak ważnych spotkan. 

Spotkaniem tem zostały rozpoczęte impre 
zy tygodnia propagandowego Wojew. Ko- 
mitetu Wych. Fiz. i Przysp. Wojsk. Ogół- 
ny wynik spotkania 7:3 dla Poznania. Prze- 
bieg poszczególnych spotkań był chwila- 
ni bardzo ciekawy. 

GRY SPORTOWE. WARSZAWA — WILNO 

Druga impreza tygodnia Woj. Kom. 
Wych. Fiz. skończyła się też klęską, a szko- 

da, ho na taką okazję długo trzeba będzie 
czekać, aby Warszawa przysłała tak marny 
swój drugi garnitur (pierwszy grał w Po- 
znaniu). Trochę winy ponosi bezwzględnie 
kierownictwo które wprost fatalnie pousta- 
wiało drużyny. W siatkówce przynajamniej 
trzech reprezentantów powinno było tylko 
przyglądać sie tym zawodom, ale bynaj- 
mniej nie bronić barw Wilna. Jest to mała 
poglądowa lekcja że nie należy kierować 
się wspomnieniami ale nałeżało wziąć pod 
wwagę ostatnią formę zaworników. Grubo 
lepiei wywiązały się z tego zadania druży- na AZS-u zasilaną Czaprowskim, aniżeli ta 
pseudo reprezentacja. 

Warszawianie zademonstrowali wiełkie 
opanowanie techniczne piłki, przy nadzwy- Czajnej jednocześnie dyspozycji strzałowej, 
Wilno przeciwstawiło tylko dobrą wolę wra czy i kapitana związkowego. 
„„.W siatkówce Warszawa zwyciężyła 27:19 grając przytem tylko w piątkę. 

W koszykówce zato dzietniej nieco wal 
czyli nasi ale w końcu musieli jednak ulec 
1utynie i technice. Wilno dotąd będzie prze- 
grywało, póki obrońcy nie nauczą się grać 

następujące 

  

  

ofensywnie. Końcowy wynik brzmi 
(21:11). Sędzia mierny p. Wojciechowski. 

HOKEJ 

Wilno — Polonja (Warszawa). 
Wilno osłabione brakiem braci Софем- 

skich musiało ułec słabiutkiej Polonii. A szko 
da, że Wiłnn—-ta bracia Godłewscy. Tak. 
dalej być nie powinno. 
Po dnia wygrali warszawiacy3:2 

poto aby nazajutrz jeszcze lepiej zademon- 
strować swą wyższość i zwyciężyć 3:i, 

2 <
 

  

uzasadniając | 

kę urcdzenia, 2) šwiadectwo szkolne, 

SŁ QO w a 

ULICZNE MANIFESTACJE STUDENCKIE 
Wczoraj o godz. 2 p. p. akademicka młodzież wszechpolska zwołała w murach 

uniwersyteckich wiec w sprawie Brześcia. 
chwili, gdy zgromadzeni na podwórku im. Skargi zkademicy zamierzali zgio- 

vić rezolucję, większość obecnych poczęła wznosźć niespodziewanie okrzyki przeciwka 
tuicjatorom wiecu, a następnie przegłosowała grupę protestujących. 5 

Wobec tego wiec do skutku nie doszedł i jego inicjatorzy wycofali się na ulicę 
Zamkową, organizując manifestację uliczną, która 
Maniiestanci wznosili okrzyki. 

skierowała się ku ul. Orzeszkowej 

Wślad za demonstrantami podążyli studenci z przeciwnych ugrupowań, którzy ró- 
wnież wznosili okrzyki. 

Koło rest. „Polonja* manifestanci rozeszii się. 
Podczas demonstracji do zajść nie doszło i jedynie na podwórku Skargi kilku stu- 

dentów usiłowało wywołać bójkę na kije. 

Sekwestrator-samobójca z „Ermitażu | 
PRZED SĄDEM 

W dniu 8 bm. przed tut. Sądem Okręgowym stanie b. sekwestrator skarbowy Sie- 
iicki, oskarżony o malwersacje. Frzyłapanc go na nadużyciach przed dwoma laty i Sie- 
licki usiłował wówczas popełnić samobójstwo przez rozcięcie arteryj żylnych. A 

Mieszkał wówczas w hotelu „Ermitaż* i targnął się na życie w momencie, gdy 
policja dobijała się do drzwi jego pokoju. 

Właściciel Ołony zwolniony za kaucję 
W tych dniach władze sądowe zdecydowały się zwolnić z więzienia śledczego 

właściciela Ołony p. Kucewicza, aresztowanego przed kilku miesiącami w związku z 
sea przed paru łaty zabójstwem ucznia Mikoszy. P. Kucewicza zwolniono za kaucją 

0 tysięcy złotych. 
    

Jakie autobusy propunuje Wilnu f. „Arbon” 

  

Wiozy Arbonu o sile 85 koni mech. obliczone są na 24 miejsca siedzące 1 8 sto- 
jących, są ogrzewane i należycie oświetlone. к 

Szerokość wozu wynosi 2 metry i 30 cent. długość zaść karoserji 6 m. 30 cmtr. 
Każuy autobus posiada dwa wejścia i jest zaopatrzony we wszystkie wymagane akce- 
sorja. 

Koszt każdego autobusu wynosi 80 tys. zł. 
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SPINYTRZŁZENIA ZAKŁADU METEORS- 

      

1oGB U AB W WILNIK, 

z dnia3ł I, Si r 

Ciśnienie średnie w mt. 770 

Temperatura Średnia — 5 
Temperatura n ższa — 4 

Temperatura sz 6 
Opad w min. — 
Wiatr: południowy 
Teudencja: wzrost 
Uwagi: pochmułno, 

URZĘDOWA 

— P. woj. Kiriłkiis przyjął w dniu 3 bm. 
posła na sejm Dobosza, następnie mjr. Bom- 
bińskiego w sprawach organizacyjnych Fe- 
deracji ZPOO, starostę  Suszyńskiego w 
sprawach samorządu i powiatu oszmiańskie- 
+9, inspektora pracy Bolesława Leszczyń- 
skiego w sprawie akcji p. min. Prystora co 
do zniżki cen, wreszcie przyjęta była dele- 
gacia koła wileńskiego Stow. Rezerwistów 
. b. Wejskowych, złożona z pp. prezesa 
Zdrojewskiego _ Wysockiego,  Kaczniarka, 
Nowickiego 1 Bukowskiego. 

MIEJSKA 

— Kupcy żydowscy u wojewody. Przed 
stawiciele związku kupców odbyli konferen- 
cje z woj Kirtiklisem, podczas której o- 
mawiana była sprawa zniżki cen, które zda 
niem kupców jest przeprowadzana w zbyt 
ostrem tempie i naraża właścicieli skłepów 
na straty. Posiadają oni bowiem zapasy na- 
byte po wyższej cenie. 

— Komisja odwoławcza dła podatku o- 
brotowego. Onegdaj przy W. Pohułance 10 
odbyło się posiedzenie komisji odwoławczej 
dla podatku obrotowego za rok 1929. Na ze- 
branie zgłosili się gremjałnie handlarze szcze 
gólnie z uł. Szklanej, którzy składali wyjaś- 
nienia przed komisją. 

— Przesunięcie termin'ów zeznań o do 
chodzie. Dowiadujemy się, że Ministerstwa 
Skarbu rozporządzeniem z dnia 23 stycznia 
*h. przesunęło terinin do składania przez о- 
soby fizyczne i spadki wakujące (nieobjęte) 
zeznań о dochodzie na rok podatkowy 1931 
do dnia I maja 1931 roku. 

— Przenosiny ttrzędu skarbowego. IV 
Urząd Skarbowy Podatków 1 Opłat Skarbo- 
wych m. Wilna został z dniem 28 stycz- 
ria grbz. przeniesiony z ulicy Piwnej do 
gmachu przy ul. Zawalnej ns. 56, I piętro. 

+ — Zniżenie cen, Firma M. Deuil, idąc 
z ogólnym prądem obniżenia cen na arty- 
kuły pierwszej potrzeby, zdecydowała +- 
obniżyć liczoną dotychczas cenę węgła о- 
patowego, nie zważając na to, że koncerny 
cen swoich jeszcze nie obniżyły. 

POLICYJNA 
„Przeniesienie oficerów policji;- Były za- 

stepca komendanta policji w Wilnie  komi- Sarz Rust został przeniesiony na wyższe sta nowisko do woj. warszawskiego. 
„ związku z tem oficerewie policji że- gnali onegdaj kom. Rusta w swem kasynie podkreślając w ten sposób, że kom. Rust podczas swej pracy w Wilnie zaskarbił sym patję kolegów i podwładnych. 

SZKOLNA 
— — gzaminy dla eksternów z kursu sze- ściu klas gimnazjalnych rozpoczną się w gimnazjum im. kr Zygmunta Augusta w Wilnie w dniu 19 lutego 1931 roku. Poda- nia należy składać w kancelarji gimnazjum 
(Mała Pohulanka 7) do dnia 16 lutego r. b. w godzinach urzędowych, 

Do podania należy dołączyć: 1) metry- 

świadectwo moralności, 4) życiorys, 5) dwie 
iotografje, 6) taksę egzaminacyjną w kwo- 
ce 30 zł. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
—. Wileńskie Towarzystwo Lekarskie 

IV posiedzenie naukowe odbędzie się we 
środę dn. 4 lutego 1931 r. o godz. 20-ej w 
sałi własnej przy ul. Zamkowej 24. 

Porządek dzienny: 
1) odczytanie protokułu z ostatniego po- 

siedzenia, 2) demonstracja chorych Pułk. 
Kiaksztoż dr. Rywkind, 3) prof. dr. K. Mi- 
chejda. Zapalenie wyrostka robaczkowego 
na podstawie materjału wileńskiej Kliniki 
Chirurgicznej Cz. IL. Po wykładzie dysku- 
sja. 

— Obrady Zw. Rosyjskich Inwalidów 
wo ych. W dniu I lutego obradowało 
w Wilnie [V wałne zgromadzenie członków 
Związku Rosyjskich Inwalidów Wojennych 
„Emigrantów w Rzeczypospolitej  Połskiej 
Z okazji przypadających w tym dniu inie- 
nin Pana Prezydenta Mościckiego zebrani 
jednogłośnie postanowili złożyć Głowie Pań- 
stwa serdeczne  powinszowania z okazji 
*mienin i przy tej sposobności wyrazic naj- 
głębszą swą wdzięczność narodowi polskie- 
mu i jego Prezydentowi za pomoc i gości- 
ne. Zarząd Zwiazku nadesłała na ręce p. 
wojewody Kirtiklisa pismo „z zawiadomie- 
niem, iż wspomniane wyżej walne zgroma- 
dzenie uchwaliło jednomyślnie wyrazić p. 
wojewodzie oraz w jego osobie rządowi 
Rzeczypospolitej Połskiej uczucia głębokiej 
wdzięczności za użyczaną gościnę i pomoc 
oraz najszczersze życzenia pomyślności i 
owocnej pracy dla Gobra państwa, a zara- 
zem prosić p. wojewodę o łaskawe przesła- 
nie Panu Prezydentowi Mościckiemu — ро- 
winszowania w dniu Jego Imienin. 

WOJSKOWA 
— Nowy dowódca KOP. Pułk. Kruk - Szuster nowomianowany dowódca _ wilcń- 

sskiej brygady KOP po zaznajomieniu się z miejscami postoju podległych mu oddzia- 
ów przyjechał w poniedziałek do Wilna i 
objął brygadę. > 

— Do oficerėw w stanie 
Komendant PKU Wilno wzywa 

oficerow 4 podoficerów w stanie 
mieszkających na terenie. miasta 

rzy dotychczas niczarejestrowali się w przy 
należnej  terytorjalnie PKU Wilno Miasto, 
do niezwłocznego spełnienia swoich  obo- 
wiązków, 

PRACĄ I OPIEKA SPOŁECZNA 
‚ — Sprawa pomócy bezrobotnym.  Dzi- 

stal przybyła do wojewody Kirtiklisa dela- 
gacja bezrobotnych i została przez p. wo- 
ijewoda przyjeta. Była to deputacja bezro- 
botnych sezonowych, którym, w myśl usta- 
wy podczas sezonu t. zw. martwego t. 1 
w czasie od I grudnia do 2 marca nie przy- 
siuguje prawo pobierania zasiłku Jak wia- 
domo, poprzednio ze wzgłędu na trudne po- 
łożenie bezrobotnych sezonowych zarządzo- 
ne było udzielenie doraźnej pomocy w niie- 
siącu styczniu b. r. i w tej grupie bezro- 
botnych, po uzyskaniu szczegółowych in- 
formacyj o ich doli. Ž 

  

` 

spoczynki. 
wszystkich 
spoczynku, 
Wilna, któ 

ZARZĄD WILEŃSKIEGO 

BANKU ZIEMSKIEGO 

podaje do wiadomości, że w dniu 11 mar- 

ca r. b. o godzinie 6-ej po poł. odbędzie 

sie w Wilnie, w lokalu Banku (Mickiewicza 

8) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjo- 

narjuszów Wileńskiego Banku Ziemskiego. 

Akcje, albo zaświadczenia  instytucyj 

kredytowych o zdeponowanych akcjach 

numeracją akcji, powinny być złożone 

Banku przed dniem 4 marca r. b. 

Depozytarjusze Wileńskiego Banku Ziem 

skiego powinni przed dniem 4 marca r. b. 

powiadomić Bank o zamierzonem  uczestai- 

czeniu w Zgromadzeniu. 

O ile powyższe zgromadzenie nie doj- 

dzie do skutku, to następne Walne Zgroma- 

Gzerie, prawomocne bez względu na ilość 

przybyłych akcjonarjuszów i liczby  posia- 

danych przez nich akcyj, stosownie do 

Ustawy Banku ($ 84), zwolanem zostanie 

na dzień 30 marca r. b. o godz. 6 po poł. 

Porządek dzienny: 

1) Odczytanie sprawozdania za rok 1930, 

z 

w 

„2) Referaty Zarządu i Rewizyjnej Ko- 
misii, 

3) Zatwierdzenie rachunku strat i zy- 
sków, oraz podział zysków za rok 1930, 

4) Ulgi dła dłużników załegających w 
opłatach, 

5) Instrukcja o 
pracownikom Banku, 

6, O projekcie nowego Statutu, 
7) Instrukcja o dokonywaniu szacunku 

nieruchoniości. 
8) Zaiwierdzenie sprawozdania za rok 

1930 z bilansem i z prowizorycznem zesta- 
wieniem przypuszczalnej wartości aktywów 
i pasywów z terenu poza granicami Polski, 

9) Preliminarz wydatków na rok 1931, 
19) Wolne wnioski, 
11) Wybory. 

wydawaniu  zapomėg 

  

  

daniu dzisiejszym, przybyła 
iównież w miesiącu lutym 
bvć mógł krytyczny stan sezonowych bez= 
robotnych i aby i w bieżącym miesiącu 
otrzymać mogli oni zapomogę. Prośba bez- 
robotnych będzie załatwiona, bowiem — ро- 
cząwszy od dnia 6 b. m. wymienieni bez- 

prosić, ażeby 
uwzgledniony 

robotni składać mogą podania G zasilek, 
w  Państwowyn: Urzędzie Pośrednictwa 
Pracy, a specjalnie powołana przez p. woje- 
wodę koniisja kwalifikacyjna rozpatrywać 
będzie te podania w miarę ich napływu i 
udzielać zapomóg także w ciągu bm. t.j. 
miesiąca lutego" 

Wraz z delegatami przed gmach woje- 
wództwa przybylo kilkudziesięciu bezrobot 
nych, których policja usunęła do przyłegłe- 
go ogrodu, gdzie oczekiwali do cząsu za- 
kańczenia konferencji. 

Zatarg pracowników żydowskich 
instytucyj społecznych 1 pracodaw- 
cami Wobec niewyplacenia należnych 
pensyj pracownicy żydowskich  instytucyj 
Społecznych zapowiedzieli strajk zaś  za- 
rzad pracowników handłowych. wystosował 
w tej sprawie ultimatum do pracodawców. 

BALE I ZABAWY 
— Na dancing towarzyski w dniu 5 lu- 

tego w czwartek o godz. 10 wiecz. w си- 
kierni K. Sztralla (zjelony) Mickiewicza 22. 
imprezę tę, dość rzadką w Wilnie urządza 
T-wo Ochrony, Kobiet, na cele Misji dwor- 
cowej Do tańca przygrywać będzie orkie- 
stra pod dyrekcją prof. Tchorza. Wejście na 
dancing zł. 2 akadem. 1 zł. Ceny w cukier- 
ni zwykłe. 

TEATR ?! MUZYKA 

— Teatr Miejski na Połhuiance, Dziś 
Teatr na Pohulance czynny hędzie dwukrot 
nie. O godz. 4 min. 30 p. p. ukaże się „Cz:i- 
purev* Benedykta Hertza, czarowna bajka, 
zajmująca i śmiesząca zarówno dzieci jak 
i dorosłych. Wszystkie bilety sprzedane. O 
godz. 8 wiecz. ukaże się „Papa kawaler" 
Edwarda Carpentera. 

— Teatr Miejski w „Lutni*. Dzisiejszy 
występ Hanki Ordonówny. Dziś o godz. 8 
min. 30 wiecz. ukaże się na scenie Teatru 
„Lurnia" znakomita artystka, ulubienica 
Warszawy, znaną i ceniona zagranicą od- 
twórczyni piosenek, Hanka Ordonówna. 

Znakomita artystka wystąpi w otocze- 
niu Stefanji Betcherowej, Igi Korczyńskiej, 
Xeni Kompaniejcowej, oraz Andrzeja Śnic- 
żyńskiego. Jutro ostatni występ Hanki Or- 
donówny. 

— „Czu * Benedykta Hertza. W so- 
botę, dnia 7 b. m. o godz. 4 min. 30 p.p. 
oraz w niedzielę dnia 8 b. m. o godz. 12 
ukaże się w Teatrze na Pohulance bajka 
Benedykta Hertza „Czupurek”, Ceny miejsc 
zniżone. й 

— III Koncert kameralny, W czwartek 
dnia 5 lutego odbędzie się w Pałacu pod 
protektoratem p. wojewody wileńskiego Il 
koncert kameralny. na którego program zło 
żą się utwory Wł. Zeleńskiego, M. Karłowi- 
cza, |. Paderewskiego i Z Noskowskiego w 
wykonaniu wileńskiego zespołu kameralnego 
m. Stanisława Moniuszki oraz p. Jadwigi 
Krużanki (śpiewy. 

Czysty dochód przeznaczony 
Brataiej Pomocy Słuchaczy 
jum Muzycznego w Wilnie. Początek o go- 
dzinie 20 m. 15. 

CG GRAJA W KINACH? 
Kino miejskie — Arka Noego. 
Hollywood — Taniec wśród serc. 
Heljos — Wiatr od morza. 
Casino — Latarnia morska. 
Ebay hz ! k. 

an —- ine życie apasza. 
Ognisko — Trędowata. 

RÓŻNE 
— Obszar m. Wilna w latach 1648 — 

1931. Obszar m. Wilna według planu znaj- 
dującego się w bibljotece w Królewcu w 
toku 1648 (15 maja) zajmował powierzch- 
nię 175 ha, 1848 w roku 458 ha, w 1901 r. 
1.550 ha, w 1915, 0800 ha, w 1919 r. 10400 
ha i w roku 1931 również 103400 ha. 

7 ogólnej powierzchni miasta 10.400 ha 
powierzchnia zabudowana wynosi 3000 ha, 
powierzchnia niezabudowana 6,862 ha, po- 
wierzchnia zabrukowana 92 ha. place i 
skwery 8 ha, ogrody i parki publiczne 18 ha, 
cmentarze 30, tereny kolejowe 45 ha i te- 
reny wódne (prócz Wiłlji i Wilejki) 40 ha. 
, — Walka z jaglicą. Kolumna do waiki z 
jeglicą przy Wydziale Zdrowia Urzędu Wo 
iew. w Wilnie wyjeżdża w dniu 28 lutego 31 

na rzecz 

Delegacja przyjęta przez wojewodę w roku do Wilejki powiatowej. Przyjęcia cho 

  

Zbieg galicyjski na granicy litewskiej 
Z Kołomyi zbiegł rzekomy doktór Stanisław Wincenz po zdefraudowaniu większej 

sumy pieniędzy (rzekomo do miljona zł.) 
pracował. 

Wincenz miał 
dze nie dała rezultatów. 

z przedsiębiorstwa handłowego w którem 

skierować się ku graricy litewskiej; obława zarządzona przez wła 

Zabójczy czad w izbie zastency sołtysa 
We wsi Kuszlany gm. kaleckiej па 

pewnym czasie i Florjanek 
głowni. 

pograniczu 
zastępcy sołtysa Michała Fiorjanka, żona jego i 6leta- 

0-litewskiem 2 zabawie u 
córka legły spać. Również po 

ułożył się do snitnie zauważywszy żarzących się w piecu 

Rano sąsiedzi znaleźli wszystkich troje bez życia, a przybyły łekarz stwierdził, że 
zadzenia, : 3) zaszedł tu śmiertelny wypadek zac. 

Konserwator- q 

CHODZĘ PO MIEŚCIE. 

O zasługach i reklamiarstwie 
Jednej rzeczy Bonifacy Kułak Reklam- 

Fiewicz zdecydowanie nie znosił... — Nie 
znosił reklamy. 

Miał pewność wewnętrzną, že jest 40- 
brze wszystkim znanym że jest cenionym że 
jest zasłużonym, wybitnym działaczem i at-., 
tystą i — to mu wystarczało. 

Był człowiekiem delikatnyn., subtelrrym, 
bezinteresownym, był, jak powiedziałem ar- 
tystią, a przynajmniej takiegc był o sooie 
mniemania; raziło jego wytworny smak, je- 
go subtelność wszystko, co z reklanią, tub 
Teklamiarstwem co$ miało wspólnego. 

I był ze wszystkich tych cech swoich 
powszechnie znany. 

W życiu codziennem trudnił się Reklam- 
kiewicz... źle powiedziałem: trudnił się, on 
s'ę nie trudnił, on uprawiał hodowlę.., był 
w!aściciełem wielkiej hodowli kanarkow, 
(bynajmniej nie wieprzy, ale), Był na tem 
lu bezkorkurencyjnym, przynajmniej za ta- 
kiepc się uważał. Pozatem w chwiłach woi- 
nych i przy dźwiekach śpiewu kanaryjskich 
ptasząt, tworzył — tworzył poezje. 

Artystyczne ujmowanie zadań hodowcy 
kanarków w połączeniu z uprawianą poezją 
dawało mu prawo do tytułu artysty, za 
którego uważał się zresztą wogóle, nieza- 
ieżnie od swej hodowlano-poetyckiej dzia- 
ialności. 

Że Reklamkiewicz z całym  pietyzmem 
hodowli kanarczego rodu się poświęcił i 
wyn ki osiągnął na tem polu zgoła nicbyie- 
jakie, przeto sława jego rozeszła się szero- 
«o po świecie, budząc zarówno w kraju, jak 
i poza granicami szczery zachwyt i uzna- 
nie dla hodowcy. 

Ogłoszono, że się swa pracą dobrze Oj- 
tzyśnie zasługuje i, na potwierdzenie tego, 
postanowiono udekorować go wysokim or- 
derem państwowym, „za twórczość  arty- 
styczną i propagandę zagraniczna". 

Taka jest historja wysokiego odznacze- 
nia, otrzymanego przez wilnianina. 

* Nie myślcie Państwo mili, że tylko to 
łednc wyróżnienie spotkało Rekłamkiewicza 
за jego owocną pracę. Wcate nie. Od sze- 
rczu lat wysyła on na różne, na całym 
świecie odbywające się, wystawy,klateczki 
ze swoim: wychowankami i tu dopiero zbie 
ła laury. W roku 1914 odznaczono w Ode- 
sie wielkim złotym medalem jego samczy- 
Ha „iirli-tirli“, w 1927 w Budapeszcie dostał 
złoty medal na szmiczkę „Fiutkę”, w tym- 
że 1927 roku w Saragosie duży srebrny za 
samczyka „Jasia”, w Ottawie za „Kokieikę“, 
w.Bandoengl (Jawa) za „Kobietkę“, w Gi- 
jon (Hiszpania) za „Muszke“, w Madrycie 
za „Donžuana“ 1 tak bez końca. 

Gstatecznie jest Reklamkiewicz szczę- 7 
sliwym posiadaczem 3-ch medali złotych, 
jednego srebrnego i 5-ciu bronzowych. O 
no?grodach innych i dyplomach honorowych 
mówić już nie warto. 

Ale najważniejszem w tem  wszystkiem 
jest to, że odznaczenia stanowią słabą stro- 
nę Reklamkiewicža Lubi ie, lubi o mich 
mówić, lubi się niemi popisywać, 

Ponieważ medale są przedmiotami na- 
ogół dość cieżkiemi, ile że nie są wcałe ma 
iemi (taki np. wivłki złoty z Odesy ina pa- 
wierzchnię spodka), przeto  kanarkom je 
ra szyjach zawieszać nie sposób, zosta- 
wiać zaś w szufladzie biurka też nie dow- 
cip. 

"_ Wymyślił tedv  Rekiamkiewicz  zawie- 
szać medale wystawowe na sobie. 

Niechno zdarzv się uroczystość jaka, co 
większa, natenczas na nieskazitelnej czerni 
jego fraka dekoracja pięknie się zjawia. 
Pod szyją zawiesza sobie  Reklamkiewicz 
order państwowy, a na lewej piersi z 
wą w lewo, w kolejności kategoryj odzna- 
czeń medale: złote, srebrny, bronzowe. 

Co się ruszy nasz artysta, chrzęst ztota 
słychać. Rzekłbyś: istna kasa ogniotrwała 
w ruchu. 

A co za okazałość figury, jaka dostoj- 
ność! Odrazu małża jużejaześ0 męża  po- 
znać w nim można. 

Kiedyś, jakiś maluczki, nieświadom rze- 
czy, o olśniony tylu wspaniałościami na 
piersiach  Reklamkiewicza, nie mogł się 
strzymać i w zachwycie rzekł: „Ależ sza- 
nuwny pan ma orderów!" 

— Panie, odparł podziwiany, w domu 
nam jeszcze 7 nagród, w tem porcygar zło- 
tv wagi 250 gramów. i waza Srebrna z 
ilo ważąca. Nie noszę, bo zaciężkie. A 12 
dyplomów honorowych to pies?*. Mik. 

rych na oczy odbywać się będą w ośrodku 
zdrowia od dnia i do 7 marca rb. w godz. 
od 9 do 14. * 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Wypadki w el 1 i 
do 3 kiego. po % sias o 
ków 97, w tem kradzieży 9, opiłstwa 13, 
przekroczeń administracyjnych 40. 

—Wypadek u 00. Misjo- 
narzy. Wczoraj rano w klasztorze 
0.0. Misjonarzy znaleziono w jednejz | 
cel zasłabłych dwóch zakonników Kon | 
dratowcza i Brodzkiego. Stan chorych 
był bardzo poważny więc klasztor we 
zwał Pogotowie Ratunkowe. ; 

Przybyły natychmiast lekarz stwier 
zit, że zakonnicy zatruli się czadem i 

po zastosowania środków zaradczych 
przywrócił ich do przytomności. : 

— Obława na wilki. Na terenie pow. Wi- ; 
lejskiego jak również koło Dzisny i Postaw 
urządzone były obławy na wiłki. Zabito 35 
sztuk. 

nogę. Zjeż „— Narciarz ztamai sak a EU sak E & no: | e Si (Zakrcłoga З Stanisław Szomań 

— Batiachy samobójcze dziewcząt 
W piwiarni Andruszkiewicza, Bskupia 
nr. 10 Wilewicz Stefanja Ludwisarska 
nr. 8 i Botwiska Bronisława, bez sta 
iego miejsca zamieszkania w celu po- 
zbawienia się życia wypiły esencji oc- || 
owej. Pogotowie Ratunkowe przewio- 
zło desperatki do szpitała Sawicz w 
stanie niezagrażającym życiu. 

— Aresztowanie oszusta. Policja zatrzy- 
mała pewnego osobnika, który podawal się 
za aienta policji sanitarno - obyczajowej i 
szantażował w wyrafinowany sposób swe 0- 
fiary. 

— Awantury pijaka. 
gródzkiej 25 awanturowal 
Wolkowski, 

    

Przy ul. Nowo- 
się Franciszek 

fryzjer z zawodu. Policja siłą 
obezwładniła pijaka i przy pomocy Pogoto- 
wia odwiozła do aresztu centralnego. 

—Znaczne kradzieże. Pirackiemu Gerszo- 
nowi Niemiecka nr. 35 w czasie od 3.12.30 r. 
do 31. [. 31 r. ze składu zapasowego przy ul 
Rudnickiej nr. 5 nieznani sprawcy. dokony- 
wali kradzieży skór baranich na ogólną Su- 
mę „= > 4 

ieznani sprawcy za dobranego 
klicza dostali się do buriou Paša 
im. Kochanowskiego Mickiewicza nr. 4 skąd 
skradli maszynę do pisania syst. Remington 
wartości 650 zł. = 

Sienkiewiczowi Konstanteniu, Środkowa 
nr. 14 skradziono z niezamkniętego mieszka 
nia książeczkę oszczędnościową oraz 500 zł. 
gotówką. Ogólna suma kradzieży wynosi 
6.280 zł.  Kradzicży dokonał Sienkiewicz 

(dalszy ciąg kroniki na str, 4-ej) | 

  



  

  

Kazimierz, krewny poszkodowanego Srodo- 
wa nr. li, który po dokonaniu kradzieży 
ai 

zweryło Władysław, św. Michalski nr. 
8 zameldował o kradzieży z niezamkniętego 
mieszkania zegarka srebrnegc wartości 40 
ałrtych. Kradzieży tej dokonał Szaul Win- 
eenty, Letnia 6. 

— Podrzutek. Barczewski Konstanty, 
Góra Boufałłowa 14 znalazł podrzutka płci 
męskiej w wieku około 4 miesięcy. Podrzut- 
ka umieszczono w przytułku Dzieciątka Je- 
ZUS. 

ZSĄDÓW 
„CZCij OJCA TWEGO I MATKĘ* 

Rracia Józef 1 Szymon Szydzikowie, z0- 
spodarze wsi Orlowicze pow. Lidzkiego nie 
pamietni byli jednego z najświętszych przy- 
kazan, bo oto dnia 26-VII 29 roku  zaszłi 
do karczmy wiejskiej i tam rzetelnie się ura- 
czywszy wracali z pewnemi minami i 
chwiejnym krokiem do domu. 

Po drodze napotkali matkę swoją, sie- 
demdziesięcioletnia staruszkę, która w sło- 
wach macierzyńskich, napominała ich o obo- 
wiązku zachowania trzežwošci. 

Ponieważ bracia Szydzikowie byli gorą- 
cymi zwołennikami alkoholowych napojów, 
wystąpienie ich rodziciełki tak dalece ich 
ohurzyło, że Szymon schwycił staruszkę za 
ręce, Józef zaś wyciągnąwszy z kieszeni 
młotek, zaczął bić matkę po głowie. 

Na krzyk stariiszki zbiegli się sąsiedzi i 
wmatowałi ją od niechybnej Śmierci, — przy- 
kładnymi zaś synami zajęła się połicja. 

Sąd Okręgowy skazał obu miłych syn- 
ków w myśl art, 470 i 471 na karę wię- 
zienia przez przeciąg trzech miesięcy. 

Józef Szydzik wważając wyrok za zbyt 
a: zaapełował, prosząc o zawieszenie 

W dniu 3-I 31 r. Sąd Apelacyjny rożpa- 
trywił sprawę obu braci... Przesłuchano po- 
szkodowaną, która oznajmiła Sądowi, że sy- 
nom już przebaczyła (bo czegoż serce mat 
czyne nie wybaczy), Sąd jednak, po 
znan.u się ze sprawą, zatwierdził wyrok 
i-ej instancji, oraz przysądził obu Szydzi- 
kom pokrycie kosztów sądowych, oraz 5 
2. tyt. ovłaty apelacyjnej. 

AWANTURY PANA DAWIDA 
W sierpniu ubiegłego roku Sąd Okręgo- 

wy rozpatrywał sprawę niejakiego Dawida 
ze oskarżonego o przynałeżność - ‹ю 

Jahrem został skazany z art. 102 cz. l 
na cztery łata więzienia. 

Wyrok ten, zupełnie słuszny, tak dałece 
oburzył pana Dawida, że w trakcie odpro 

nia go z Sądu do więzienia na Łukisz 
kach wyrwał się z rąk eskorty, padł na zie 
mię po _ srodku rynku Łukiskiego i w po- 
stawie leżącej zaczął wykrzykiwać: 

„Precz z faszystowską Polskąt", „Niech 
żyje SSSR!“ i t. p. 

Burzliwie nastrojonego pana Dawida 
przeprowadzono do więzienia, a prokuratu- 
a wystąpiła wobec Jahrema ponownie, kwa 
lifikując jego postęper z art. 129. 

W dniu 31 |. zasiadł Jahrem ponownie 
na ławie oskarżonych. 

Po przeczytaniu aktu oskarżenia „o tlu= 
maczył się, że by! bardzo zdenerwowany i 
że jest „młody” (1). 

‚ 389 po naradzie uznał jednak, že tak 
wiek młody, (lat 19), jak i zdenerwowanie 
nie są dostatecznemi powodami do awantu 
rowania się i wznoszenia okrzyków, uwła 
caających Państwu i Sądowi, i skazał po- 
„hownie Jahrema na karę 3 - letniego więzie 
na. 

_ Ponieważ p. Dawid ma już do odsiedze- 
nia 4 łata, łączną karę będzie więc miał lat 
7 w więzieniu. 

  

RADJO WILENSKIE 

ŚRODA, DNIA 4 LUTEGO 
1),58: Czas. 
12.5 — 12.50: Utwory Beethovena (pły- 

tv) 1) Uwertura  „Egmont“ 2). Sonata 
(Kreutzerowska op. 47 Adagio sostenuto. 
Presto. Andante con variazione. Finalo. Pre 
stc) (skrz. — Isolda Henges i fort. Arthur 
«e (ireef) 3) Uwertura „Prometeusz". 

13,10: Kom. meteor. 
1550 — 1610: „Radjokronika“ 

Warszawy. 
16.10 — 16.15: Progr. dzienny. 
16,15 — 16.45: Audypcja dla dzieci z 

Warszawy. 
16.45 — 17,15: Koncert dla młodzieży 

(płyty) 1) Noskowski — Skowroneczek 
śpiewa (S. Gruszczyński) 2) Chopin 
Nocturne Es-dur (wiol. — E. Feuerniann) 
3) Chopin —- Tarantella ((fcrt. — A. Cor- 
tot) 4) Couperin — „Mały wiatrak” (skrz. 
—- * Нейес) 5) Bołzoni —. Menuet. 6) 
Wood — Dobranoc — walc. 7) Alford — 
Dwo chochliki (ksylofon). 

1715 — 1740: „Czy łowiectwo jest 
sportem" — odczyt ze Lwowa — wygł. R. 
Wacek. 

17.45 — 18.45: Koncert z Warszawy. 
18,45 — 19.00: Chwilka strzelecka. 
19,00 — 19.15. Kwadrans akad. 
19,15 — 19.30.: Pogad. aktualna z oka- 

zjit ygodnia W. F. i P. V 
19.30 — 19.40. Program na czwartek i 

  

z 

rozm. 
19.40 — 19.55: Pras. dziennik radj. z 

Warszawy. 
00 — 20,15: Ciotka Albinowa mó- 

wi! 
20.15 — 20.30: „Czarne i czerwone” 

— feljeton z Warszawy — wygł. T. Za- 
moyski, z 

20.30 — 22,20: Koncert ze Lwowa 
(„Ve Sacrum.“ — oratorjum Sołtysa), 

22,30 — 22,35:  „Nosorożec starunszi* 
— feljeton z Warszawy — wygł. prof. W. Ga sk У YBi. p 

22.50 — 23.45: Kom. i muzyka tan. z 
Warszawy. 

23.45 — 24.00: Komunikat z międzyna- 
rodowych zawodów hokejowych w Кгут- 
cy. 

  

GIEŁDA WARSZAWSKA 

z dnia 3, II. 1931 r. 

WALUTY I DEWIZY. 

Dołary 8,90 i trzy czwarte — 8,92 i trzy 
czwarte —- 8,88 i trzy czwartek Kopenhaga 
238,65 — 239,25 — 238,05. Londyn 45,33 i 
trzy czwarte — 4344 i pół — 43,25. Nowy 
York 8,915 — 8,935 — 8,805. Nowy York 
kabek 8,924 — 8,944 — 8,94. Paryż 34,87 
1 ćwierć —. 35,06 — 34,88 i pół. Szwajcarja 
172,55 — 172,78 — 171,92. Wiedeń 125.42 
— 125,73 —- 125,11. Włochy 46,72 — 46,84 
Za: Berlin w obrotach prywatnych 
12,14. 

PAPIERY PROCENTOWE. 

Pożyczka inwestycyjna 9475. Premjowa 
dolarowa 48. 3 proc. budowiana 50. 6 proc 
dolarowa 68. 8 proc. LZ BUK i BR, obłi- 
gacje BGK 94 Te same 7 proc. 83,25. 10 
proc. obligacje budowłane BGK 93. 4,5 proc 
LZ ziemskie 52 — 52,50. 5 proc. warszaw- 
skie 57,75. 8 proc warszawskie 72 — 71,50 
— 71,50. 10 proc. Siedlec 74,25. 

AKCJE. 

B. Handlowy 106. B. Pelski 152,5. B. 
Zachodni 70. Sole Potasowe 90 Lilpop 20. 
Modrzejów 8 Starachowice 11. 
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SHERIDAN 

„ Tajemnica amuletu 
ROZDZIAŁ I 

Bohaterka powieści daje 
miljonerowi. 

Na werandzie Manor - hotelu w 
Mombassie siedziała młoda panna. Na 
kolanach jej leżał kłębek nici, który 
przy każdem jej poruszeniu podska- 
kiwał, jak żywy. Wchodząc na we- 
randę. Travers King zauważył, że pa- 
nienka jest bardzo milutka. Był to mło 
dzieniec bardzo jeszcze młody, ale 
baidziej jeszcze zarozumiały i pewny 
siebie, to też nie mógłby przypuszczać 
że kobieta potrafiłaby mu zaimpono- 
wąć i nauczyć go czegoś. Coprawda 
Afryka była pełna niespodzianek, od 
przyjazdu spotkało go niemało nie- 
spodzianek, wiele rzeczy dziwiło go i 
zachwycało, ale King należał do tych, 
zarozumiałców, którzy nie są skłon- 
mi do okazania zdziwienia, lub za- 
chwytu. To też maska zmęczenia i 
przesytu, którą zdobił swą twarz w 
Londynie, nie opuszczała go i tutaj. 
Nie wiedział jeszcze, że Afryka nie 
rozumie tej pozy i nie wybacza. 

Kłębek nici ześliznął się z kolan 
"panienki i potoczył się pod nogi mło- 

Gzieńca. Spojrzał obojętnie na dół z 
i z widocznym wysiłkiem pochylił się 
by go podnieść. 

— Dziękuję, powiedziała panienka. 

nauczkę 

  

OBRUSY 

RĘCZNIKI 
WYROBY FABRYK „SCHEIBLER i GROHMAN', „WIDZEWSKA MANUFAKTURA* 

i ŻYRARDOWSKIE bawełniane I Iniane 

.-Й. LEONARD PIKIEL : SY 
WILNO, UL. WIELKA 7. — TEL. 11-55 

  

  

Kącik Grafolosiczny 

SŁ O Ww © 

Ceny zniżone: Parter 60 gr., Balkon 30 gr. — 
KINO Q©d dnia 4 do dnia 8 lutego I9olfr. włącznie będzie wyś' ietla y najpotężniejszy film świata: 

< Ё 

MIEJSKIE Czytelnicy, interesujący się grafołogją, 
zechcą łaskawie nadesłać próbkę pisma swe 

(o bądź zainteresowanej osoby, poczem о- 
rzymają wyczerpujacą analizę charakteru, 
umysłowości danej osoby 'i t. d. Na odpo- 
wiedź należy załączyć znaczek pocztowy na 
1 złoty. 

  

  

Lucille Dziękuję za list i śpieszę z od- 
powiedzią. 

W liście P. T. brak jednak wskazówek, 
co mam zrobić z miłym listem panny L ul, WHLENSKA 38. 

SALA MIEJSKA „ARKA ©EGO 
DR Dramat m łości współczesnej i miłości—legendy. Aktów 10. W rolach głównych: George O Brien i Doi 

Cos +iio 2.00000. dolarów kosztował ten film, os,o'amiejący potęgą treści, wielkoścą inscenizacji, artyzm: 
gy i reżyserii. 8 › = se sė 4- . Nastėpav program“ ,Walc naddunajsk 

    
    

  
  

Film domonstruje się tylko w kinie „Helios“ Na 1-szy seans ceny zniżcne 
Triumf dźwiękowego Filmu Polskiego. Wlelka Dźwiękowa Epopea Morska 

na tle genialnego d iria WiAFTER ов A*RZ Dramat miłości, grozy i behater= 
STEFANA ZEROMSKIEGO stwa W rol gł. 

KINO Ti 
„KELiCGS“ 

  

  

  
  

> Przechowam go u siebie w redakcji i 1el. 326. Marja MALICKA, Adam BRODZISZ, Kaz. JUNOSZĄ STĘPOWSKI, Eugenjusz BOD 
będe oczekiwał dyspozycji. Najsiększy sukces bież. sezonu Mila młodzieży do.wol: ne, Początek 0 god7. 4, 6, R i 015 

Aa o Ua is Dziś! Wziuszający dramat młodych Serc! Wielki“ film współ: zesuy Z zycia miodziesy siudeichi ] p. £ 8 S SA S : 3 : Dzwiek + tm = — SE, = Osoba zainteresowana w czasokresie, _po- ы „., ь W rolach głównych 4 najwieksz przedzającym pisanie przysłanego mi listu, HOLLYWOOD: s„EARIE € W Be © b ERC 8 gwiazdy ekranu 3 sai В я E Ё KRAK > SR e Joan Graford, Anite Page, Rod la Rocgue, Bouglas Felrbanks ir. Nad program: Wesoła komedja dźwiękowa 
‚ Miskie 216244 22, w 2 akt. (eny miejsc a |-szy se ns od 60 gr. Seansy © godz 4, b, * i 10. Umiejętność stwarzania sobie życia i 

    

  

     
  sytuzcyj według swej woli i upodobań. 

Przejawy dużej woli, a nawet niekiedy 
bezwzględności, niemniej jednak serce dob- 
re, urniejętnie kierowane rozwnem. 

OFIARY 
Bezimiennie na Komitet Chleb  Dzie- 

ciom zł. 5. Na Żłobek Im. Maryi zł. 5, Na 
Dom Dzieciątka Jezus zł. 5. Na walkę z że- 
bractwem zł. 4. 

  

  

     

   

DŹWIĘKOWE KINO 

CEJINO 
PREMJERA! #2 śd R: 8 : BSM A 

Wielki przebój dźw ękowy E BE R 8 ® A ABS 

Wspanialy wstr7ąsają y dramat Žyciowo-ero'vezny. W rol „gł. trzy gwiazdu: kuszaca, powabm: 
imogena Robertson, przystojny John Mac Brown : tajemniczy Robert Ellis. Świetne efekt, 
dźwiękowe. Nad program rewelacyjne doda ki dźwiękowe. Na piervszy scans ceny znisem 

  

    

NaRa: Pacz. seansów o godz. 4, 6, 8 1 10.15 

Dziś! Wspaniały, pełen obsniewających momentów film p. 1. 

s. в Wzruszający dramat 4 jący drama Paw |PODWÓJNE ŻYCIE APAS$ZA UTT na 
Wielka 42. B:gata wystawa. Nadzwyczajna gra. Wzruszające men enty trzymaia widza w narieciu cd poczziku do k: ńea. 

W rolach gł. piękny ulubieniec kobiet IVBR NOVELLO, wytworna ISREL JEANS i milutka MABEL PAULTONŃ. 
Początek o godz. 2-ej, 4, 6, _i 10.15. Ceny od 40 gr. 

S " w tych dniach 
Anons! 7 $S£DRACH KŁAŻAŚSTYWA 7 memenningsem Kino „PAN“ 
  

  POPIERAJCIE L.0.P.P. 
  

  

  

po Zniżony(h cenach 
NAJLEPSZY 

górnośiąski 

WĘGIEL). 

Biuro: Wilno. Jagielionska 3—6 tel, 811. 
Składy węgłowe: Słowackiego 27,tel. 14-46.       

  

OGŁOSZENIE 
Komornik Sadu Powiatowego w Wilnie 

Vil 1ewiru, zamieszkały w Wilnie U ul. 
Połockiej 14 m. 3 zgodnie z art. 1030 U. P. 
UC. obwieszcza, iż w dniu 17 lutego 1931 
roku o godzinie 10 rano w Wilnie przy ul. 
Szpitalnej 20 odbędzie się sprzedaż z licy- 
tacji publicznej majątku ruchomego Berki 
Kubłanowa, składającego się z wyrobów 
żelaznych i żeliwnych, oszacowanego na 
sumę złotych 1800 na zaspokojenie preten- 
sji firmy „Industrie Blechwaren 
Gdańsku” i Izaaka Jaszuńskiego. 

Kom.ornik Sądowy Uszynski 

  

„BIAŁY TYDZIEŃ” 

_ „świaTowip" | *"" „„JĘOEMIGSĄKARK:* 
Dziś! Niebywały dotychczas dramat z życia dworów monarszych przed samą wejaą Światową pg. remamsu Pietra 

Monumentalne arcydzieło w 12 akt. 
Intrygi dworskie, które wywołeły ostatnią 

wojnę, Niebywały przepych wystawy. W rol. gł: H. Duflos, Jacque Catelain oraz 3. Petrowicz. 

KINO 

   
     

  

Mickiewicza 9;   

  

Zadań |chtiomentol 

     

      

   

Poszukuję FORTEPIAN 
pokoju krótki używany sprze- 

umebl. z w; god., osobn. daje się  okazyjn e. 
wejściem. Oferty sub oglądać w g: 

| 
Pierwszorzędna | 

kucharka | 
poszusuje posady 

1 mieści b й „dzinach "eŚcie lub na w 

    

  

    
    

    

   

     

  

oraz koks wagonowo i od jednej tonny z usuwa bowiem wszelkie bóle „P.kój” do Adm. „Sło- popołudniowych, ulica zaułek 
w RE RAE zaplombowa- A 40 3 mięšniowe,  postrzat, lamania, wa”. Jasna 24, m. 3. = 

СЕ о Ё.Ё Sh 4АЬ jeż gościec, bóle reumatyczne szyb- TYS: ; [ po cenach zniżonych Lane kość powie „.p9twaRK _ |] Przedstawi- | 
Przedsiębiorstwo Handłowo- SW $ Wszędzia do nabycia e) a = A cielki jA 

Przemysłowa ti tol po 3 zł. za flakon. Obs/sru około 56 | fobeznenej dobze zj| 
tuj i mh ` іі"]' bi gr h b. h pracą na okrągłej 

M. D E U L L od 188) 10 с POLA ROWE lan = ui maszynie pończosz= | 
GABINET giezej, poszukuiery 

5 aacijanalne]j Kosme my dogodnie. „łos/enia po + [ 

a L е tyki Leczniczej. | Dom H.K. „Za- | Eba „500“ do Tow.] 
cheta“ Mickiewi- Reklamy Międz. jen. 

Laboratorium chem. aptekarza M-ra Szymona Edelmana sadzawka, sprzeda- niczej, poszukujemy | 

Wiloo, Mics ewicza 33 'epr. Rudolf Mosse, 
Katowice, ul. 3-go$ 
Maja 10. | 

cza 1, tel. 9 05. 
        Pianina i Fortepianyj Urodę „>. 

  

      

  

  

  

Werke w 

  

   
   

        

       

  

    

  

doskonali, sdświe е o świstowej siswie Pleye!, Bechstein eic,, Z: < 
takoż Arzold Fibigiei, Kerntopł i Syn = AR L e PO SADY 
uznane owe za mejlepsze a ia NE SZZEBZZERZEERNCEA ora 
w kraju prześ usiwębitniejsz how S \ ) 5 2 Я I 
ców ua Pow Wystawie Kraj. Pozna- sz Leo paleis i Kandlowiec 7 6 U 8 y ‹ 
nin w 1926, 1 w Wilnie wr, 1980] 7 Wypsdanic włotów dj zka jj © (Grand Pria iWiełkie Medale Złote) iepież  Najnows:: Wła Jacy JĘZY e = Į (Grand Pi ie a . dobycze kogmetyki ra TEA, m 2 SZYYAZE WILNO, tlaukinei. i w'oskim, znający do- s K. DĄBROWSKA „, oduiennie odp.10—8 kładnie / księgowość ZGUBIONE | | Cedzi Ё $ 

PD YNAJECIE W. Ž. P. 46 pi zący na maszynie, zezuolenie na brofi ‹ 
nm POSZUKUJE  OdpoOWied- wydane przez Siarė“, t 

i ėjęcia, Laskav vo Wil.-Trockie nó/ ‹ S s irzęsy 80 zajęcia Łas two il.-T 
' E а - głoszenia do Admi- jaję Eustalji Miedź 

Dr Wolfson i 3Eu sze rui POL mistracji pod „Handlo- wiedziowej, zam. I 
zwykla O s przyciemnia kenną sjec”. =I folw  Wojdaty gmi ! choroby skórne, wene- EMEERKIGMSENNZERNM 

  

Wileńska 7, 
4—8 w. tel. 

DOKTÓR 

Zeldowicz — 
10-67. 

DOKTOR 

Szyrwinó 
chor. skórne,  wene- 
ryczne, narządów mo- 

  

tyczne i moczopłciowe 
od 9—1 

  

reguluje, Maqulliage. AKUSZERKA — ‘О abinei * © 

ŚMIAŁOWSKA Kosmetyk Ce di6 

gaz Gabinet Kosre Leemiczej | й 
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    = Rudomińskiej, unie' 
Ogrodnik żnia się 

potrzebny na wieś. 

Zgłaszać się: ulica 
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Travers opadł leniwie na sąsiedni 
Jeżak i zapytał: 

— Czy pani uczy się w tutejszej 
szkole? 

Podniosła jasne, poważne szafiro- 
we oczy i odpowiedziała krótko, pa- 
trząc mu w twarz: 

— Nie. 
Nie podobało mu się to bardzo. 

Przyzwyczajony był do większej 
uprzejmości ze strony przedstawicie- 
lek płci pięknej, uczuł się-więc urażo- 
nym. Ta dziewczyna nie umiała wi- 
docznie się zachować. Powinna była 
uśmiechnąć się przynajmniej, jeśli już 
nie chciała odłożyć na bok swej ro- 
bótki! Mógłby jej opowiedzieć coś o 
sobie, o swem powodzeniu w miłości 
i sporcie, a ona mogłaby zadać mu je- 
szcze jakie pytania...  Odpowiadałby 
ej zwykłym swym leniwym i wyzywa 
jącym zarazem tonem, a do wieczora 
miałby za sobą 0 jedno zwycięstwo 
więcej! Travers spojrzał na swe do- 
skonale wyczyszczone trzewiki, na 
pochodzące z pierwszorzędnej firmy 
krawieckiej ubranie i postanowił pro- 
wadzić dalej atak. 

— Czy pani tu mieszka? 
—— Nie, 
Wydało mu się w tej chwili, że 

dziewczyna drwi z niego. Krew ude- 
rzyła mu do głowy. Aby ukryć zmie- 
szanie — nigdy mu się coś podobnego 
nie zdarzyło! — pochwycił leżącą 
obok gazetę i zatonął w czytaniu. Co 
chwila rzucał jednak ciekawe spojrze-   

  

nia z poza gazety, lecz ona z niezmą- 
conym spokojem poruszała swem szy- 
dełkiem, pogrążona w swej robocie i 
myślach. 

Teraz dopiero Travers zwrócił 
uwagę na dziwne zachowanie, prze- 
chodzących przed werandą tubylców. 
Wielu z nicąkręciło się na ruchliwej 
ulicy, jedni mieli na sobie białe bur- 
nusy, inni europejskie ubrania, jeszcze 
inni posiadali tylko białe, lub czerwo- 
ne opaski na biodrach. Większość 
tych ludzi, zwalniała kroku przed we- 
iandą, przyglądając się siedzącej na 
niej dziewczynie. Jeśli który spotykał 
się z jej oczyma, składał jej pełen 
szacunku ukłon, mrucząc słowa, któ- 
iych znaczenia King nie mógł zrozu- 
mieć. W odpowiedzi na te oznaki sza- 
cunku, panienka spokojnie skłaniała 
głowę, nie przerywając roboty. Cieka- 
wość młodego Anglika rosła z każdą 
chwilą. Dlaczego ta biała dziewczyna 
wzbudza taki szacunek u dzikich kra- 
rowców? W ciągu krótkiego pobytu 
w Mombassie Travers King czuł się 
nieraz głęboko dotknięty obojętnością, 
pogardą nieledwie, z jaką tubylcy od- 
nosili się do przybyszów. Dawniej 
wierzył mocno, że biali, kołorem swej 
skóry wzbudzają szacunek w ludziach 
niższej rasy, ale w ostatnich dniach 
przekonał się, że była to blaga. Jego 
różowe policzki, jego ruchy i ubranie, 
wzbudzały conajwyżej zdziwienie i za- 
ciekawienie —— nic więcej. Gdyby znał | 
ich język, może wówczas byłoby ina- 

  

12, róg Tatarskiej przyj- 
małe 8—2 i 0—8. > 7. 
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futra i skórki futrzane, 
swetry, trykotaże dy- 
wan perski, meble, ele- 
ktroluxy, kasy ognio- 

Pokój 
daży, umebi. do wy- 

  

POSZUKUJEMY 
większych sum pie- 
niężnych na t-szy 

Dr. Kenigsberg 
"IN | Syd I 20, d. własn, SU R we CE hipoteki Nieduży [pokój Sawa masa różnych Wilno, ul Baca 1848, 5 
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czej? Ależ naturalnie... to takie jasne! С 
Ta dziewczyna musiała być córką mi- który znów stoczył się z jej kolan. — downą, nową „Derban*, — zawołał 
sjonarza. Travers przypomniał sobie Gdzie jest twój ojciec? zachwytem Curtis; — tańczy w r 
że na okręcie jechało z nim kilku mi- 
sjonarzy z rodzinami. Były tam mło- 
de panny — ich córki. Coprawda żad- 
па z nich nie podnbała się znudzone- 
mu powodzeniem młodzłeńcowi. Ale, 
teraz przypominał to sobie doskonale, 
każda z nich znała język krajowców i 
rozmawiała z nimi swobodnie w por- 
cie. Teraz wszystko wydało mu się 
zupełnie jasne: jej chłód w stosunku: 
do nieznajomego, pracowitość i sza- 
cunek tubylców... | 

Zachwycony swym sprytem, Tra- 
vgrs postanowił odzyskać  straconą 
pozycję i z nowym przypływem pew- 
ności siebie, miał właśnie zadać py- 
tanie, gdy na terasę wszedł gość 
nowy. $ 

Był to wysoki, opałony mężczyzna, 
którego ruchy były nadzwyczaj zręcz 
ne, pewne i elastyczne. Travers mi- -— To zależy od tego, jaki to czło- trzeć na to! Jak on się nazywa? 
mowoli pozazdrościł mu tej siły i gięt- wiek, ten książę? Jak wiesz, Curtis, — Wortengton Mills. Zatrzymał 
kości i odwagi, malującej się w jego nie mam żadnych przesądów arysto- się w tym samym kotelu, co ty. Prz 
władczem spojrzeniu. kratycznych. U nas takie rzeczy nie stawię ci go, aie jestem pewien, że 

Nieznajomy rzucił obojętne spoj- mają znaczenia. Sądzimy ludzi według się nie będzie podobał. rzenie na młodego Anglika i oczy jego ich czynów. Złoty lichtarz jest bezuży- _ —- Dlaczego? оо 
zatrzymały się na dziewczynie. Z ra- teczny, jeśli niema w nim šwiecy i z2- — — Zobaczysz sama. Blagier i sań . 
dosnym okrzykiem skoczył ku niej: 

— Tommy, cóż. zą nieoczekiwane 
spotkanie! : 

— Boże, Curtis! Skąd się tu wzią- 
łeś? 

Przybysz uścisnął gorąco jej rękę. 
— Wracam z Południa, Tommy, — 
  

najęcia. Ul. Uniwersy- teka9: 15, trwałe, serwis angielski 
patefony, maszyny do 

stoperskie 
  

  

wynajęcia, Jagiellońska 
= — 
    | cza 1, tei. 9-65. 

  

odpowiedział, — podnosząc kłębek, 

  Bóg jeden to może wiedzieć. 
Gdzieś nad jeziorem Rudolfa poluje 
na słonie. Wiesz, jak bardzo się za- 
н niepokoję, kiedy nie jestem przy 
mm! 

. Opałony mężczyzna usiadł przy 
niej i roześmiał się : 

— Śmiej się, jeśli ci się to podo- 
ba, — odpowiedziała Tommy, — ale 
*y sam wiesz najlepiej jaki z niego 
dzieciak. Jak wszyscy mężczyźni zresz 
tą! — dodała z uśmiechem. 

— Przepraszam, droga Tommy, nie 
gniewaj się. W Każdym razie będzie 
szczęśliwy, gdy cię ujrzy. Jak zresz- 
tą każdy, kto cię zna! Czy wiesz po 
co tu przyjechałem? Zostałem wezwa- 
ny telegraficznie, abym oprowadzał 
po Afryce młodego księcia, który tu 
przybywa. Jak ci się to podoba? 

pałek. 
— Ależ to bardzo miły chłopak, 

inożesz być pewna, że z niego będzie 
sympatyczny iichtarz, a ja już posta- 
ram się o dobre zapałki. 

—. Fem lepiej dla ciebie. 
masz jakie dobre, nowe strzelby? 

Czy 

    

   

   

  

    

Fabryka i skład mebli 

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

      
      

      
        
         

  

sy, stoły, szafy, biurka, krzesła dębo- 
we i t. p. Dogodne warunki i na raty.      

    

        
       

-— Żebyś wiedziała, jaką nam cw 

kach, jak baletniczka! 
— Ach, nie mów mi o tem. Jesteń 

zrozpaczona: moja „303 odmawia 
posłuszeństwa. Coprawda . służyła m 
uczciwie długie lata, ale teraz musź 
znaleźć sobie coś bardzo dobrego 
Przyznam ci się, że liczę na to, że 0! 
ciec wróci z dużym zapasem kość 
słoniowej, a wtedy... kupi mi wszyst 
ko, co zechcę. Obiecał mi to, jeże 
połowanie się uda! A 

—- Ale wiesz Tommy, na okręcie 
którym tu przyjechałem, była wsp 
niała fuzja. Myśle, że nigdy nie 
działaś czegoś podobnego. Należy ой 
do miljonera, który ma pretensje 
polowania. Fuzję tę zrobił dla nieg! 
specjalnie Rivington w _Birmraham 
według ostatnich wzorów techniki. 

— Ach, jakżebym chciała popź 

chwalca. Zdaje się, że miljony sp: 
na niego nieoczekiwanie i to uder 
mu do głowy. 

Tommy spojrzała 
złożyła robotę: Ё 

— Muszę już iść. Dowidzenia, 294 
baczymy się wkrótce. „а 

na zegarek 

  


