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Rozwińmy trochę temat Paneuro- 
py, który na to zasługuje. Posiada 
ona swoje ideologje. Mówimy wyraż- 
nie w liczbie mnogiej „swoje ideolo- 
gje“. 

W r. 1926 wyszla ksiąžka prof. 
Scelle „Kryzys Ligi Narodėw“. Pro- 
iesor widzial ratunek w paktach rc- 
gjonalnych. Twierdził, że dopiero po- 
dział Ligi Narodów na organizacje re- 
gjonalne, zapewni jej realizm 
w _ pracy. Myśli profesora  da- 
dzą się mniej więcej oddać w 
sposób następujący: wszystkie 
Mikołajki i Liberje, zatargi graniczne 
boliwijsko-paragwajskie, gdy przycho 
dzą przed stół genewski, wyglądają 
operetkowa. Rada Ligi nie jest insty- 
tucją na tyłe w każdej z tych spraw 
poinformowana, aby spojrzeć na nie 
inaczej, jak przez szkło zadymione 
irazesami. Jednak gdyby Liga Naro- 
dów miała instancje pośrednie po- 
między sobą a państwami, w postaci 
organizacyj regjonalnych państw, to 
te organizacje regjonalne byłyby o 
wiele więcej zdolne i kompetentne do 
decydowania w takich kwestjach. 

Nakazywanie pokoju od zielonego 
biurka genewskiego jest zajęciem 
ryzykownem. Organizacje regjonalne 
państw byłyby rozsadnikami pacy- 
iizmu uniwersalnego, wprowadzałyby 

"hasła pacyfizmu wzniosłego w krew i 
życie codziennych stosunków państw 

1 między sobą. 
Według nałoficjalniejszej z ideoło- 

gij paneuropy ma być ona niczem in- 
nem, jak taką organizacją regjonal- 
ną państw w ramach Ligi Narodów, 
przewidzianą i uzasadnioną w książ- 
ce prof. Scelle, wielkiego Ligi Naro- 

V dów entuzjasty, dającego także jury- 
dyczne konsultacje państwom, któ- 
re -stają przed stołem +Łigi Na- 
rodów w charakterze  procesų- 
iącej się  strony.. Profesor Scel- 
le łączy więc swój charakter en- 
tuzjasty naukowego, z charakterem 
prototypu adwokata — praktyka przy 
tym trybunałe. Honorarja za porady 
oblicza sobie w dziesiątkach tysięcy 
franków szwajcarskich. 

Z teorją, że projektowana przez 
p. Brianda organizacja. paneuropejska 
jest tylko taką organizacją regjonałną 
z książki prof. Scelle, nie będziemy 
połemizować. Ma ona swoich 
entuzjastów także wśród, Pola- 
ków. Tak mało wśród obecnego 
zepsutego świata spotykamy takich 
wierzeń bezinteresownych, pięknych, 
szczerych. Są to kwiaty, które kwit- 
ną nad jeziorem genewskiem i czeka- 
ja. aż p. Briand je podleje. Jak każda 
prawdziwa naiwność, tak i one zasłu- 
gują na to, aby się im nie sprzeci- 
wiać. 

Il 
+ Inna, konkretna rycerska  ideolo- 
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zja Paneuropy, to ideologja wojny z 
meryką. 

Boże! jakież straszne słowo po- 
wiedziałem! 

Proszę o niem zapomnieć. Zaczy- 
nam od początku: 

Inna, konkretna ideologia Paneu- 
ropy, ta ideologja obrony Europy 
przed supremacją amerykańską. 

Idea obawy przed ekonomiczną i 
polityczną supremacją Ameryki prze- 
wija „czerwoną nicią" jak mówią Mo- 
Skale, przez kazdą publikację o Pan- 
europie. 

Idea obrony naszej starej cywili- 
zacji jest piękna. Rywalizacja Amery- 
ki z Europą przypomina Rzym i Gre- 
cję. Tylko ta Giecja nowoczesna jest 
przeszło trzy razy liczbowo silniejsza 
od Rzymu, który w przeciwieństwie 
do Rzymu starożytnego nie reprezen- 
tuje przeważającej siły militarnej. 

Paneuropa ckonomiczna, to w 
skrócie największym  takie U- 
jęcie  kwestji: Ameryka konku- 
ruje  swojem zbożem z  kra- 
jami rolniczemi Europy i konkuruje 
wyrobami  przemysłowemi z eu- 

»iopcjskiemi krajami  przemysłowe- 
mu. Niech Europejczycy karmią się u 
Europejczyków i niech kupują  tyl- 
ko własne wyroby przemysłowe. 

Swego czasu nawet memorjał p. 
Brianda nazwałem pierwszym anty- 
amerykańskim manifestem. Dziś dale- 
ki jestem od tego zdania, obecnie sa- 
zę, że pan Briand mówi całą prawdę, 
gdy oświadcza, że nie organizuje nie 
przeciw Ameryce. Raczej przeciwnie. 

Ii 

Ideologja pokoju znajduje całko- 
wity swój wyraz w manewrze dypio- 
matycznym p. Brianda zwanym paneu- 
Topa. Prawica trancuska narzeka na 

_ tego ministra, nie chce w nim uznać 
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geniusza. Bo prawica polityczna we 
Francji dziś, jak wczoraj, to są ludzie, 
dla których, właściwie mówiąc, wi- 
dok Niemca, staje się dopiero wtedy 
naturalny, gdy go widzą na muszce 
karabinu. Ale my cudzoziemcy musi- 
iny sprawiedliwie oceniać rolę p. 
Prianda, jako ministra francuskiego. 
Jego metoda dypłomatyczna, oparta 
jest na najwspanialszych tradycjach 
dyplomacji francuskiej. To znaczy 

twarta od g. 9 do 4. 
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strem, który mógłby pracować u Lud- 
wika XIV, Napoleona I-go, tak, jak 
dziś godnie reprezentuje zwycięską III 
Republikę, jest także kierownikiem po- 
iitycznym polityki międzynarodowej 
swego państwa śmiałym, odważnym, 
powiedziałbym, ryzykantem. Dia 
mnie p. Briand, to szalony ryzykant. 
Razwažcie tylko! — Mówi się głośno 
o tem, że z nastaniem Paneuropy, о$ 
tego, co się polityką międzynarodową 

. 2 L м8 

чЁЁ'Ё. 

Аа дд cte %.'щ i Fra nee., 

zowie, przeniesie się z Ligi Narodów sprzyja wytworzeniu przez myśl 
irancuską wielkich ideologij uniwer- 
salnych, nadających się do zaszcze- 
pienia wszędzie, do recepcji wszędzie. 

Uważa, aby freść tych ideologij od- 
powiadała ściśle aktualnemu intereso- 
wi państwa francuskiego. 

jest oklepana, lecz doskonała aneg- 
data, że na egzaminie w międzynaro- 
dowej uczelni, gdy kazano cudzoziem- 
com napisać coś o słoniu, to Polak 
napisał: słoń a sprawa polska. Meto- 
da francuską jest odwróceniem tego 
foczciwego sposobu postępowania 
naszego rodaka. Tam mówi się o ce- 
jach i interesach ludzkości, co więcej, 
tam się wierzy serdecznie, że chodzi 

tu o interesy i cele ludzkości, lecz 
inicjatywa wywołania danej  teorji 
zbawiennej dla ludzkości należy do 
aktualnego francuskiego interesu po- 
litycznego. 

Dziś Francja wojny prowadzić nie 
chce. Pacyfizm, który stał się hasłem 
o głobalnym rezonansie odpowiada spe 
cjalnie francuskiemu interesowi polity- 
cznemu. Pacyfizm ten rozumie Briand, 
jak rozumiała go cała lewica francu- 
ska, od samego powstania III republi- 

ki, — nie jako niewojowanie z kim- 

kotwiekbądź, lecz przedewszystkiem 
jako niewojowanie z Niemcami. 

„Ale p. Briand jest nietylko wiel- 
kim, tradycyjnym Francuzem w swej 
dypłomatycznej metodzie pracy, mini- 

do Paneuropy. Ale w  Paneuro- 
nie Anglja nie będzie już odgrywała 
tej roli, nie będzie miała tego pierwsze 
go miejsca, które zajmowała w Lidze 
Narodów. Ryzykanctwo p. Brianda na 
tem polega, że dla cełu jaknajbliższej 
kooperacji z Niemcami, godzi się na 
zmniejszenie roli państwa, które Fran- 
cji gwarantowało pakt reński, Przy- 
pomnijmy sobie rok 1927, czasy fran- 
ko-angielskiego układu  nawalnego, 
czasy, w których p. Austen Chamber- 
lain popełniał yaffę wyborczą, deklaru 
iąc, że kocha Francję. jak kochankę. 
Prawda w Tamizie dużo wody upły- 
nęło, gabinet Mac-Donald — Snow- 
den, nie żywi do państwa francuskie 
go uczuć tak romantycznych, lecz to 
nie znaczy, aby ten gabinet w czem- 
kolwiek zbliżył się do Niemiec. Ma- 
newr paneuropejski p. Brianda odda- 
la obydwa państwa t. i. Niemcy i Fran 
cję od Anglji pozostawiając ich w sy- 
suacji kłopotliwego sam-na-sam, któ- 
iego rezultatem mogą być ' tylko 
oświadczyny. Na teni polega ryzyko 
p. Brianda. Nie zapominajmy jednak 
9 roli Polski. Bez tego niemego se- 
kiunmdanta, którego się zostawia za 
drzwiami, Briand możeby nie zdecydo- 

     

   

  

DUKSZTY — Bafet Koxjowy., 

HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — 
KLECK — Sklep „Jedność*. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S$. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. 
NOWOGRODEK — Kiosk St. Michalskiego. 
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OPA I JEJ DEK 
ga. zdaje się dyskusji. Zewnętrznymi 
wyrazem tego faktu jest nieobecność 
w Paneuropie doininjów angielskich 
i nieobecność japonii. To ostatnie mo- 
carstwo, które prowadziło na egzo- 
tvcznym dla niego genewskim terenie 
politykę prestiżową, dosyć łatwo do- 
chodziło tu do porozumienia z rządem 
jego Brytańskiej mości. 

Prócz dominjonów angielskich i 
Japonji, nie będą w Paneuropie obec- 
WBD... 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk, i 

GŁĘBOKIE — uł. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
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DE 
Briandowska Paneuropa, to nietyl- 

ko nie jest żadną obrona kontynentu 
europejskiego przed supremacją  Sta- 
nów, lecz wręcz odwrotnie, elimino- 
wanie i odpychanie wszystkich możli- 
wości, któreby się mogły zamienić w 
punkty tarcia pomiędzy Stanami a 
franko-niemieckiem  dwuprzymierzem. 

Nietylko bowiem nieobecność 
państw południowo - amerykańskich 
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nę także państwa południowo-amery- 
kańskie. Analogicznie do tego, cośmy 
powiedzieli o japonii, tutaj możnaby 
zrobić uwagę, iż ich nieobecność 
zmniejsza wpływy Hiszpanii, gdyby 
nie to, że wpływy hiszpańskie za- 

wsze były minimalne. Ale tu tkwi rzecz 
inna, bardzo istotna i bardzo ważna. 
Oto państwa południowo-amerykań- 
skie to przecież teren tarć i nieporo- 
zumień pomiędzy Ligą Narodów, a 
Stanami Zjednoczonemi, które jak 
wiadomo całe terytorjum amerykań- 
skiego kontynetu b. zazdrośnie uwa- 

żają za domenę swoich wyłącznych 
wpływów. Pamiętamy takie nieporo- 
zumienia, lub ich możliwości z cza- 
sów zatargu Boliwji z Paragwajem, 
pamiętamy znacznie wyraźniej aro- 
ganckie pod adresem Stanów pytanie 
Nicaragui zwrócone do Ligi Narodów: 

„co znaczy doktryna  Monroego". 
Przez eliminowanie z nowej organi- 
zacji politycznej całego kompleksu 
państw, całego kontynentu południo- 
wo-amerykańskiego, eliminuje się 
możliwości tarć i nieporozumień ze 
Stanami Zjednoczonemi. 

I tutaj dochodzimy do najciekaw- 
szych wniosków, mianowicie, że brian- 

wał się na tak niebezpieczne amory. -dowska Paneuropa jest czemś odwrot- 

IV; 

Fakt, że w Paneuropie Anglja nie 
będzie zajmowała tego pierwszego 
miejsca, co w Lidze Narodów, nie ule- 

nm do znanych ideołogij Z 
hasłem Paneuropy związanych. 
Myślimy tu o haśle obrony Europy 
przed Ameryką i o haśle jedności eu- 
ropejskiej. 

Kalki 

jest takiem cofaniem się przed możli- 
wościami tarcia, łecz także nieobec- 
ność Japonii, a nawet zmniejszenie 
się w nowym organizmie polityki mię- 
dzynarodowej roli  Wiełko-Brytanii 
zdąża również w tym kierunku. 

Japonja jest jawną  konkurentką 
Stanów Zjednoczonych. Anglja zajmu 
jąc w Lidze Narodów pierwsze miej- 
sce, także Ściągała na tę organiza- 
cię podejrzenie, że może się w pew- 
nvch wypadkach przeciwstawić 
wciąż rosnącej we wszystkich kierun- 
kach potędze ekspansji ambicji Sta- 
nów Zjednoczonych. 

P. Edward Heriot, były premier 
francuski napisał ciekawą książkę © 
Paneuropie. I w niej również, jak w 
każdej publikacji tego rodzaju, obawy 
przed potęgą Stanów Zjednoczonych 
stanowią nerw propagandowo- atrak- 
cyjny. Ale gdy przechodzimy do szcze 
gółowego uzasadnienia pożytku z 
Pareuropy, to p. Herriot drobiazgowo 
nam przedstawia interesy  kilkudzie- 
sięciu gigantycznych karteli przemy- 
słowych, które w paneuropejskiem zbli 
żeniu są zainieresowane. Nawiasem 
mówiąc w żadnym z tych karteli, 
prócz może jednego, cukrowniczego, 
polski kapitał nie odgrywa roli. Nato- 
miast w dużej ilości wypadków, kar- 
tele te reprezentują obok interesów 
francuskich i niemieckich także intere 
sy pieniądza amerykańskiego. 

Nie! Paneuropa p. Brianda nis 
jest bynajmniej obroną Europy przed 

  

Wrześniowe demonstracje „Controlewa” przed Sądem 
Tragiczny zgon świadka podczas rozprawy 

WARSZAWA. 6. Ii. (tel. wł. „Sło- 
wa') Dziś w trzecim dniu procesu 
przeciwko członkom milicji PPS CKW 
oskarżonym o zosganizowanie krwa- 
wyca manifestacyj na ulicach Warsza- 
wy w dniu 14 _ września 1930 r. do- 
szło do prawdziwie tragicznego wy- 
padku. 

W gadzinach popołudniowych ze- 
znawał świadek przedstawiony przecz 
obronę, jeden z najstarszych adwoka- 
tów warszawskich, 80 letni staruszek 
p. Mikołaj Korenfeld, który był świad- 
kiem naocznych zajść ulicznych jako 
przypadkowy przechodzień. , 

Adwokat Korenield opisując szcze- 
góły przebiegu demonstracii dowo- 
dzi, že do strzałów doszło ną skuick 
szarży policji konnej na tłum demon- 

strantow. Podczas zeznania kilkakrot- 
nie przerywał świadkowi przewodni- 
czący kompletu sędziowskiego sędzia 
Neuman. 
__W pewnej chwili adwokat Koren- 

fild osunął się na barierę, oddzielają- 
cą świadków od stołu sędziowskiega, 
a potem na podłogę. Na sali powstala 
panika. Wołano o lekarza. 

Do leżącego podbiegł prokurator, 
obrońcy, a następnie pubłiczność oraz 
jedna z oskarżonych dr. Budzińska - 
Tylicka, która była jedynym na sali 
lekarzem. 

Dr. Budzińska - Tylicka stwierdzi- 
ła, że nz nie żyje i w 
tej samej chwili padła na хет 
diona. E 

Wezwany natychmiast lekarz Po- 

gotowia Ratunkowego stwierdził, że 
udw. Koreafeld zmari wskutek anewe- 
"yzmu Serca, poczem przystąpił do 
przywracania do grzytoraności dr. 
Budzińskiej - Tylickiej, co zajęło po- 
nad pół godziny czasu. 

Przerwaną rozprawę sądową wznto 
wioro dopiero po godzinie. Natych- 
miast po wznowieniu rozprawy w imie 
miu ławy obrońców zabrał głos adwo- 
kat Berenson i złożył deklarację, w któ 
rej oskarża ssędziego Neumana, iż z 
powodu ironizowania przezeń zeznań 
adwokata Korenielda ten wmarł wsku 
tek przedenerwowania. Obrona zmiutszo 
na będzie wobec tego zająć stanowi- 
sko wobec osoby sędziego Neurmiana 
t w tym celm prosi o odroczenie rozpra 
wy. 

Sędzią Neuman połeca wciągnąć 
dekłarację do  protokułu i rozprawę 
odroczyi do jutra z powodu choroby 
oskarżonej dr. Tylickiej. 

  

PRZEMYSŁOWCY SZWAJCAR- 
SCY w WARSZAWIE 

WARSZAWĄ. (PAT). — Po 5-dniowym 
pobycie w Warszawie grup,a przemysłow- 
ców budowlanych szwajcarskich udała_ się 
do szeregu miast Rzeczypospolitej. Przed 
wyjazdem przewodniczący gości szwajcar- 
skich dr. Żigerli udzielił  przedstawicielowi 
PAT wywiadu o cełu przybycia szwajcar- 
skich przemysłowców budowłanych do Pol- 
ski, w którym stwierdził m.in., że po obej- 
rzeniu prac, dokonanych w stolicy i zapo- 
znaniu się z projektami inwestycyjnemi, któ- 
re będą analizowane przez koła przemysło- 
we Szawjacarji, dziś już widzi wiełe możli- 
wości współpracy z Polską. 
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ckonomiczną i polityczną przewagą 
Stanów Zjednoczonych. 

VI 
Przez sam fakt ciaśniejszego zbli- 

żenia  francusko-niemieckiego, które 
jest akcji Paneuropy częścią najbar- 
dziej istotną — nie gasną jeszcze 

` 

przeciwieūstwa polityczne panstw et- | 
ropejskich pomiędzy sobą. Przeciwnie, 
Liga Narodów imponowała tem wła- | 
śnie, že byla to kolaboracja trzech 
największych państw Europy: Anglji, 
Francji i Niemiec. Paneuropa, czyli 
zbliżenie franko-niemieckie imponuje 
już odpowiednio mniej. 

Nic dziwnego więc, że na samym 
początku akcji paneuropejskiej spot-- 
kaliśmy się z chęcią storpedowania tej 
instytucji przez Włochy. Jestem ciągłe 
zdania, że polityka włoska właściwie 
dąży do sojusżu z Francją, chcąc tyl- 
ko w tym sojuszu zająć miejsce, któ- | 
re się ambicjom narodowym włoskim 
wydaje odpowiednie. 
Włochów, że Francja woli szukać 
przymierza z Niemcami. s 

Wybaczą mi czytelnicy, że nie 
wykreśliłem ze swego leksykonu wy- 

Nie jest winą | 

razów: aljans, przymierze, tak, jak je 
ministrowie europejscy starannie wy- 
kreślają ze swych przemówien. Mojem 
zdaniem bowiem, aljans i przymierze 
nadal pozostały głównemi 
w polityce zagranicznej i 
przed wojną aljans i przymierze kryży 
Się w cieniu traktatów tajnych, o ty- 
le teraz kryją się w gąszczu fraz60- 
logii i haseł tego rodzaju, jak pacy- 
fizm, Liga Narodów, Paneuropa. | 

Jeszcze chcę jedną cechę powsta- 
jącej Paneuropy  poukreśli«. 
aktywności francuskiej. Niemcy są do 
niej wciągane, 
Włochy się jej opierają, inne państwa 
klaszczą, mniej lub więcej intensyw- 
nie, zależnie od inteligencji swoich 
ministrów. Francja jest tu inicjatorem, | 
reżyserem, inspicjentem. Jest to kom- 
plemient bezstronnego obserwatora 
pod adresem twórcy przymierza fraii- 
ko-niemieckiego p. Arystydesa Brian- 
da. 

Vil 
Dobiegamy końca. Dlateg: 

nę 

Muszę wspomnieć, że nietylko Briand 
cieszy się wielkim autorytetem wśr 
swoich kolegów z Rady Ligi Narodo: 
Do ministrów niewątpliwie najbardziej 
lubianych i szanowanych, nałeży nasz 
minister p. August Zaleski. Delegacja 
połska, słusznie, już w epoce Volde- 
marasa, chłubiła się, że o ile pan 
Voldemaras swoją  natarczywošcią 
i uporczywością budził u wszystkich 
niesmak, to p. Zaleski przez wszy- 
stkich swoich kolegów uważany był 
za wzór taktu i za człowieka, z któ- | 
rym łatwo jest obcować i przyjemnie | 

Anglja ją krytykuje, 3 

  

o zacz- - 

pisać, jak ten Polak, który opra- 
2 cował reierat „słoń, a sprawa polska'. 

1 

inotorami | 
Tylko o ile 

Cechę | 

      

   

  

załatwiać sprawy sporne. Ale nietylko 
Voldemarasa przeciwieństwem 
p. Zaleski. Jego spokój i dyplomatycz- 

był | 

na powściągliwość odbijały także po- | 
chlebnie od taktyki 
manna. 

Teraz p. Zaleski 
w sprawie Liberji, 

samego Strese- 

otrzymał referat 
co także można 

uważać za dowód sympatji, którą się | 
wewnątrz Rady Ligi Narodów cieszy. 
Kwestją otwartą do dyskusji jest po- | 
lityka naszego ministra, związana 7 
ostatnim raportem o mniejszościach na. 
Sląsku. Konwencja Genewska czyni z 
Rady Ligi Trybunał pomiędzy oby 
watelami polskimi, a państwem pol- 
skiem. Widzieliśmy, chociażby na 
ostatniej sesji, że ci obywatele poł 
scy wytaczają sprawy zupełnie drob: 
ne, stojące na poziomie skarg, wyta- 
czanych w zwykłych warunkach przed 
sąd pokoju. Taki stan jest nie do znie- 
sienia dla dużego państwa. Musimy 
dążyć do modyfikacji Konwencji Ge- 
newskiej pod tym wzgledem. 1 tutaj 
przychodzi pytanie, czy istotnie naj- 
krótszą drogą do modyfikacji tej kon- | 
wencji jest polityka, stosowana na 
Śląsku przez p. Grażyńskiego. Za 
tem przychodzi drugie pytanie,: © 
ile p. Załeski. iako minister, na któ- 
rym ciąży wielka odpowiedzialność — 
za całość spraw politycznych jego 1e- 
sortu, może być odpowiedzialny za p. 
Grażyńskiego? Skoro jednak tak jest, 
jak jest, i p. Zaleski godził się na p. 

Grażyńskiego, to czy dobrze zrobił, 
przyjmując raport Rady Ligi Narodów? | 

To wszystko są kwestje otwarte 
dla dyskusji. Odrzucenie raportu nie- 
powoduje ńapozór żadnych innych 

konsekwencyj, jak te, że raport został 

odrzucony. Ale to stanowisko, któr 

sobie p. Zaleski osobiście w Genewie 

wyrobił, przemawią za tem, że zna on 

ligę najlepiej i że wie, jak postąpić 
w każdym wypadku należy. Cat.   
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KANADA — SZWECJA 0:0 
KRYNICA. (PAT). — W piątek koło północy zakończył się w Krynicy mecz ii- 

uałowy o mistrzostwo świata między Kanadą a Szwecją. Spotkanie zakończyło się oł- 
brzymią sensacją w postaci wyniku bezbiamkowego 0:0. Sensacyjny ten wynik, uzyska- 
пу przez zespół szwedzki z dotychczosowym mistrzem Świata, tłumaczyć należy Świet- 
па grą bramkarza Szwedów Suckdorifa oraz obronną postawą całego zespołu szwedzkie- 
go. W ciągu całego przebiegu gry zaznacza się niewiełka ZA Kanady, jednak 
ataki ich nie posiadają skuteczności. Szwadzi grali swój najlepszy mecz w turnieju. 

Ciekawe jest zestawienie powyższego wyniku z wynikami meczów finałowych 
Polska — Szwecja 2:0 oraz Kanada — Polska 3:0. 

AUSTRIJA — POLSKA 2:1 
KRYNICA. (PAT). — W piątek wieczoerm odbył się mecz w hokeju o mistrzo- 

stwo Świata między Polską a Austrją, zakończony nieznacznem zwycięstwem Austrji w 
stosunku 2:1 (0:0, 0:1, 2:0). Wynik ten należy uważać za krzywdzący dla drużyny 
polskiej, która miała sytuacyj przedbramkowych i więcej atakowała od Austrjaków. O 
przegranej zadecydowała w bardzo nieznacznym stopniu gra naszej drużyny w ostat- 
mich 8 minutach, w tej chwili bowiem Polska prowadziła 1:0. 

STANY ZJEDNOCZONE — CZECHY 1:0 
KRYNICA. (PAT). — W piątek w godzinach południowych odbył się w Krynicy 

recz finałowy o mistrzostwo świata w hokeju między drużyną Stanów Zjednoczonych 
Ameryki Północnej a drużyną Czechosłowacji. Mecz zakończył się nikłem zwycięstwem 
drużyny Stanów Zjednoczonych w stosunku 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). Gra dość ostra. 

W ostatniej tercji Czesi, zadowcleni z niskiego wyniku, blokują branikę, ogranicza- 
iąc się jedynie do sporadycznych wypadków. Wskutek tego tempo gry spada bardzo 
znacznie. Naogół mecz nie obfitował w emocjonujące sytuacje. Sędziował bardzo do- 
brze p. Trovati (Włochy). 

ROZGRYWKI POCIESZENIA 

KRYNICA. (PAT). — W piątek rano odbył się mecz hokejowy z serji rozgrywek 
pocieszenia o puhar ministra. Zaleskiego pomiędzy Anglją a Rumunją. Wynik 11:0 (w 
tercjach 3:0, 3:0, 5:0). Drużyna angiełska panowała cały czas nad boiskiem i zwycię- 
żyła Rumunów bardz» łatwo. Zwłaszcza w ostatniej tercji, kiedy Rumunji opadli z sit, 
Anglicy wiełokrotnie zagrażali bramce przeciwnika i tyłko szczęśliwej interwencji bram- 
karza zespołu rumuńskiego zawdzięczać należy, że wynik nie jest dużo wyższy. Bram- 
kami dla diużyny angielskiej podzielili się: Magwood —— trzy bramki, Carris — trzy 

   

bramki, Melland — trzy bramki oraz Erhardt — dwie bramki. Sędziował p. Sachs. 

MIĘDZYNARODOWE POKAZY ŁYŻWIARSKIE. 

KRYNICA. (PAT). — W piątek wieczorem odbyty 
międzynarodowe 
14-letni uczeń z 

się na stadjonie głównym 
okazy łyświarskie w jeździe figurowej. W pokazach wzięli udział, 
udapesztu, członek PKE wicemistrz Połskiw jeździe figurowej Zbi- 

gniew Iwasiewicz z Warszawy, J. Bemhauser WEF z Wiednia oraz panna Szilaszy (PKE 
Budapeszt). 

W jeździe parami startowali kilkakrotnie mistrzowie Polski Billerówna i Kowalski 
(Lwów), Galle i Dollinger (PARE Budapeszt) 
kazy 

oraz Papetz i Zwack (WEF Wiedeń). Po- 
wywarły bardzo dobre wrażenie na zgromądzonej publiczności. Specjalnie podo- 

bala się 12-letnia dzewczvnka panna Szilaszy z Budapesztu, Hale A która z niezrównanym 
wdziękiem odtańczyła wałca, oraz para Papetz - Zwack, stojąca na wysokim poziomice 
technicznym. 

KLĘSKA POLSKI, SUKCES SZWEDÓW 
(od własnego korespondenta) 

Krynica, 3. II. 31. 
Dwutysięczna publiczność szykowa- 

ła się do solidnego wrzasku na meczu 
Połska — Czechosłowacja. I rzeczywiś 
cie w pierwszych minutach każdemu 
pocibgnięciu Polaka towarzyszył о- 
głuszający ryk: „gazu! gazu!” 

Ale ustało to rychło. Nie można do 
pingować skończonych matołów, a ta- 
kierii właśnie okazali się nasi repre- 
zentanci. Co to znaczy? Nasz konsul 
pełnomocny w Kanadzie p. Straszew- 
ski wystarał się nam o najlepszego ka 
nadyjskiego trenera —- Farlowa, ten 
od sześciu tygodni uczył, inęczył, po- 
pychał naszych drągali i ci w rezul- 
tacie — nic. Żadnego zgrania, żadnych 
kombinacyj, żadnych / umiejętności. 
Banda, która się nie rozumie i która 
jest bez głowy. 

Czesi grali dobrze. Malecek był du 
szą drużyny, nie maułował i nabijał 
naszych w butelkę. Zwrotny, zwinny, 
pomysłowy i chytry zawsze zmylił a- 
takujących go Polaków, żawsze im 1- 
ciekł albo tak podał partnerowi, że 
— proszę! 

Nasz bramkarz Stogowski, dawny 
doskonały piłkasz Toruńskiego klubu 
Sportowego (PKS-u), zawiódł na ca- 
łej linji Ogromne chłopisko skacze 
jak pomieszane, rzuca się gdy trzeba 
stać spokojnie, pada plackiem nikt nie 
wie czego, podaje za silnie i niecelnie. 
Puścił sramotnie dwie bramki, bezmyśl 
nie dwie następne. 

Adamowski. ten bezsprzecznie naj-- 
lepszy polski hokeista, ubodał sobie 
jesienią, że jest chory na serce i nie 
trenował wcale —- zapowiadając, że 
wogóle więcej grać już nigdy nie bę- 
dzie. W ostatniej chwili rozmyśliś się, 
wdział łyżwy i wyjechał z kijem na 
lód. Można sobie wyobrazić jak grał 
po rocznej bezmała przerwie — był cie 
niem dawnej świetności. 

Zresztą wszyscy grali pod zdech- 
žym Medorkiem. Tupalski, Krygier, Ko 
walski —- tilarv AZS-u, czterokrotni 
mistrzowie Polski, mało co mniej źle 
grali od nowych gwiazd — nowych 
Homokėw należałoby powiedzieć t.j. 
od Sokołowskiego, Sabińskiego, Не- 
merlinga i Szenajcha. Latali wszyscy 
bez sensu i aż przykro było patrzeć 
jak Czesi ich ogrywają. 

Ostatecznie Czessi zwyciężyli 4:1 
co jest najzupełniej słusznem. Male- 
czek puknął trzv bramki, dla nas jedy 
па zdobył Tupalski. Mimo tej klęski 

miamy wszelkie szanse wejść do finału 
bo gramy jeszcze z Francją, która chy 
ba przegra z każdym więc i z nami. 
Tak 'to szczęśliwe losowanie rekom- 
pensuje niefortunne umiejętności. 

Szwedzi uporali się gładko z Au- 
strjakmi, bijąc ich 3:1. Skandynawi nie 
są ołśniewający, ale jeżdża szybko, a- 
takują ostro, kombinją nieźle. Biedni 
Wiedeńczycy ze swą subtelną grą nie 
wiele mogli zdziałać. Strzelili pierwszą 
bramkę, a potem gdy wysmukli blondy 
ni zaczęli grać na całego —skapitulo 
wali. Zresztą jeśli pobiją Rumunów — 
co nie ulega wątpliwości -— wejdą też 
do finału gdzie znowu się spotkają z 
drużyną Johansonów, Abrambsonów i 
Andersonów. Ka:ol. 

Krynica 4 II. 31. r. 

POLSKA WCHODZI DO FINAŁU 

21е grały nasze łatki z Czechami, 
ale dopiero z Francuzami okazała się 
cała ich nędza. W pierwszej tercji Ko 
walski strzelił bramkę i wszystko zda- 
wało się iść dobrze. 

Zdawało — bo z każdą minutą 
Francuzi grali składniej, a nasi bezna- 
dziejniej. | wreszcie w trzeciej tercji 
(Waglia wyrównał mimo stoniowego 
pląsu Stogowskiego. Podczas przedłu- 
żenia 10-minutowego publiczność póty 
się darła, póty ryczała, aż  Tupalski, 
zamknąwszy oczy, machnął kijem na- 
oślep, krążek odbił się od obrońcy, 
bramkarza i — gol. Wygraliśmy 2:1, 
weszliśmy do finału, ale daliśmy do- 
wód, że partoliiiśmy okropnie. Cala 
drużyna — z wyjatkiem Adamowskie- 
go, który się zachowywał przyzwoi- 
cie — zasłużyła na solidną burę. 
Rzempolenie — nie granie. 

Pani Tupalska ochrypla zupełnie 
od wrzasku i pod koniec piszczała tyl 
ko cichutko: — „Olek, Olek, — gaz!” 
Gdzie mu tam. Dawny przebojowiec, 
rwący jak lawina, przypominał żółwi» 
na fotelu z kółkami. Zdaje się, że pa- 
rjotyczna żona lepiejby zrobiła, nie 
przyjeżdżając do Krynicy — i głosu 
by nie nadwyrężyła i Tupcio miałby 
więcej wigoru... 

KANADYJCZYCY BIJA 
PEWNIE CZECHÓW 

Wspaniałe zbudowani Czesi nie 
potrafili zagrozić poważniej Kanadyj 
czykom. Bronili się dobrze i nic wię 
cej. Malecek, bezkonkurencyjny z Eu- 
ropejczykami, zniknął zupełnie wobec 
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Miedzynarodowe zawody hokejowe w Krynicy 
szybkich mistrzów. Nie dali inu nigdy 
czasu na jego fidrygałki i wykrętasy, 
wpadali nań jak burza — zabierali 
krążek. 

Watson zdobył pierwszą bramkę 
nadzwyczajnie: objechał trzech Cze- 
chów, okrążył ich bramkę i stojąc 
do niej tyłem, wsunął lekko krążek. 
To był majstersztyk. 

Bramkarz kanadyjski Putee jest ie- 
noimenem. Wszyscy oni bronią Strza- 
ły, nadstawiając brzucha, nogę, czy 
inną część ciała — on najsilniejsze 
schoty łapie spokojnie jedną ręką — 
i to iewą — jakby jabłko. Ždaleka 

  

  

  

nego i wtedy jest uradowany — prze- 
szkodził mu. Na ostatnim meczu za- 
machnął się kijem i — trafił nie w krą 
žek, ale w szczękę Francuza. jest — 
zab wybity, wyleciał, jak gwóźdź 
ze ściany. ‚ 

Biedny Francuz! Przeprosiny Bad- 
zulbulescu nie zwróciły mu zęba. 

Z Francuzami Rumuni grali jeszcze 
gorzej, jeśli to możliwe, niż poprzed- 
nio. Poszli wczoraj wieczorem na dan- 
cing i , choć nie piłi z Amerykanami, 
— dziś byli porządnie wyczerpani. 

Bo za dobrze tańczą. Cantacuzen 
to super-as; w jego ramionach panie 

  

Moment z mecz Kanada — Praacja (9:0) Bramka francuska w opałach. 

chyba niepodobna strzelić mu gola. 
Czesi zeszli pokonani 0 : 2. ku po- 
wszechnej radości, bo wszyscy zgod- 
nie i solidarnie ich niecierpią. Nie ro- 
zumiem czemu —- sympatyczne, cha- 
mowate grubasy. 

AMERYKANIE POPIERAJĄ NASZ 
MONOPOL SPIRYTUSOWY 

Podobno już w Dziedzicach Ame 
rykanie spóźnili się na pociąg, bo nie 
mogli się oderwać od bufetu. Tutaj, 
po pierwszym sukcesie, nabrali wiary 
w swe siły i popuścili sobie cugli. 
Nasza czysta wyborowa bardzo im 
przypadła do gustu — dają tego prze- 
konywujące dowody. Przez dwa dni 
pauzowali, więc skorzystali z tego, by 
zaglądać na dancing, gdzie opróżniali 
całe baterje butelek. Taniość wódki 
ich zachwyca. „My Good, — mówi 
świetny Ramsay, — w New Yorku 
muszę wydać ze 60 — 80 dolarów, 
by się jako tako wstawić, a tu za trzy 
dołary jestem pijany do nieprzytom- 
ności, — trzeba korzystać. у 

I korzystają. 
Odbiło się to momentalnie na ich 

grze. Sądzono, że rozniosą Wiedeńczy 
ków, że sprawią im tęgie lanie, tymh- 
czasem przez pierwsze 15 minut po- 
dyktowali tempo, uzyskali 2 bramki, 
a potem — oklapli. Austrjacy przy- 
gnietli, strzelili nawet goła, ale ich 
delikatny atak nie przemógł energicz- 
nej obrony USA. Ostatecznie Ameryka 
nie wygrali 2 : 1, przekonali się jed- 2 
nak, że w Europie nie sami Rumuni. 
kierownicy ekspedycji zapowiedzieli 
graczom, że od dziś rano prohibicja be 
dzie przestrzegana jeszcze ściślej, niż 
w Ameryce . 

NA LODZIE NAJGORSI — 
NA POSADZCE NAJLEPSI 

Amerykanie wlepili in 15 do 0, 
Austrjacy 7 : 0, Francuzi 7 : 1, (ten 
1!!!). Nie przeimują się, pierwszy raz 
wystąpili na oficjalnej arenie, więc nic 
dziwnego, że biorą baty. Bez śmiechu 
nie można jednak na nich patrzeć. 

Jest taki mały, pękaty -— Mibine- 
scu, czy Badrulbulescu, djabli go 
wiedzą, który co się rzuci naprzód, -— 
bęc! — leży plackiem na lodzie. Zry- 
wa się, znowu leci zapalony 
znowu buch! Zdarza mu się złapać 
hrażek, próbuje zagrać misternie, jak 
widział u Watsona, czy innego Mor- 
'isa, puka kijem o lód, pochyla się 
w prawo i lewo, — niby zwodzi prze 
ciwników, zaczepia w międzyczasie 
łyżwą o łyżew i rozciaga się, jak dłu- 
gi. Niepowodzenia go nie zrażają, ha- 
sa dalej, od czasu do czasu zdarza inu 
się padając przewrócić jeszcze kogo m 

iormalnie omdłewają z rozkoszy. Jak 
on sunie miękko, jak elastycznie, co za 
wyczucie rytmu! To poeta, wieszcz 
prawdziwy! I co się dziwić, że dziś 
Cantacuzen, nim grać zaczął, był znię- 
czony — Rumun przecie, książę nado 
miar, — kobiety krynickie nie dały 
ujść takiej gratce. 

Inni Rumum też nie mieli powodu 
do skarg. Panis orzekły, że — wbrew 
pozorom — są oni najlepszymi hokei- 
stami turnieju i winni za to być wy- 
nagrodzeni. Mogli brać i wybierać 
między nagrodami... starczyło dla każ 
dego... 

Wyjątek stanowił kapitan drużyny 
Anastasiu. Ten byt nieczuty na awan- 
se nawet miss Krynicy, ani spojrzał 
na żadną, nie wyszedł ani na chwil- 
sę na ciemny korytarz. 

Niezłomny. Oho, jaki spartański 
sportowiec! 

Ech, poprostu ożenił się pięć dni 
iemu i przyjechał tu z uroczą Żona 
na turniej i —- miodowy tydzień. 

, Karol. 

HITLEROWCY DOMAGAJĄ SIĘ ROZWIĄZANIA 
REICHSTAGU 

BERLIN. (PAT). — Konwent senjorów Reichstagu uchwalił odroczyć 
głosowanie nad wnioskami zgłoszonemi w związku z drugiem czytaniem bu- 

dżetu kanclerza na sobotę. Komuniści zgłosili wniosek o wyrażenie nieufności 

rządowi kanclerza Brueninga. Wniosek hitlerowców domaga się niezwłocz- 
nego rozwiązania Reichstagu przez przezydenta. 

Na porządku dziennym sobotniego posiedzenia plenarnego, rozpoczyna- 

jącego się o godz. 12 w południe, znajdują się pozatem wnioski stronnictw 

prorządowych w sprawie reformy regulaminu obrad parlamentarnych. Dy- 

skusja nad polityką zagraniczną rozpocznie się w miarę możności już w po- 

niedziałek następnego tygodnia. 

'Wpłynął wniosek hitlerowców, wzywający rząd do podjęcia przygoło- 

wań, mających na cełu wystąpienie Niemiec z Ligi Narodów. Frakcja Land- 

svołku wystąpiła z wnioskiem, wzywającym rząd Rzeszy do podjęcia w Lidze 

Narodów kroków, które mają na cełu rewizję zagadnień rozbrojeniowych. 

Sprawa listu Papieża do biskupów litewskich 
Oświetlenie urzędowe 

KOWNO. (PAT). — Rządowa radjostacja kowieńska ogłasza następują- 
cy komunikat: W związku z podanem przez „Lietuvos Aidas* dokładnem tłu- 
maczeniem tekstu listu Papieża do biskupów litewskich, prasa chrześcijań- 
skiej demokracji wszelkiemi sposobami siara się zbić dowody „Lietuvos 
Aidas“ wytaczając szereg słabych i zupełnie nieistotnych argumentów. 
„Rytas“ zamieścił nawetodbitkę fotograficzną listu papieskiego dowodząc, iż 
list papieski, wydrukowany w „Lietuvos Aidas", jest siałszowany. Rzeczywiś- 
cie, w odbitce niema zdania: „„Akcja katolicka nie może mieszać się do poli- 
tyki partyjnej", lecz oryginał jaki wydrukowano w „Lietuvos Aldas“ pocho- 
dzi z Watykanu, skąd zdobyło go poselstwo litewskie. Widocznie podczas 
przepisywania listu w celu wysłania go biskupom litewskim, zdanie to zo- 
stało opuszczone, gdyż cały sens listu wskazuje na to. Okazuje się, iż list, 
przytoczony przez „Lietuvos Aidas", jest autentyczniejszym, niż ten, który 
otrzymali biskupi litewscy. Oprócz tego opuszczonego zdania są jeszcze ja- 
skrawe niedokładności tłumaczenia, wskazujące na tendencyjność i złą wołę 
ze strony duchowieństwa katolickiego. Zresztą tę sprawę zbadają jeszcze 
znawcy i profesorowie łaciny. 

Zamiecie śnieżne na południu Rosji 
MOSKWA. (PAT). — Na południu Rocji od kilku dni panują niezwykłe zamiecie 

śnieżne. Niektóre stanice kozackie zostały całkowicie zasypane Komunika- 
cja ul przerwłe. Kilka osób, znajdujących się w drodze, ut. i zamarzło w 

otbrz) masach śnieżnych. 

PROGRAM PRAC SEJMU 
WARSZAWA. (PAT). — Plenarne posiedzenia Sejmu odbywać się 

będą codziennie, nie wyłączając sobót i poniedziałków do środy 11 bm. 
włącznie. Trzecie czytanie preliminarza budżetowego odbędzie się prawdo- 
podobnie w piątek 13 bm. 

  

Zwolnienie lotnika niemieckiego | 
WARSZAWA. (PAT). — W dniu 5 lutego rb. ukończone zostało do- 

chodzenie władz przeciw lotnikowi niemieckiemu Gruse, który przed paroma 

dniami wyłądował na terytorjum polskiem pod Wolsztynem. Ponieważ w to- 

ku dochodzenia zostało ustalone, że przelot przez granicę Polski nastąpił 

przypadkowo oraz wobec tego, że szczegółowa ekspertyza znałezionych w 

aparacie klisz fotograficznych nie potwierdziła początkowych poszłak o dzia- 

łalności antypaństwowej, lotnik Gruse został w dniu 5 bm. zwolniony. 

fudżet na rok 1631-22 na plenan Sejm 
DEBATA SZCZEGÓŁOWA 

WARSZAWA. (PAT). — Sprawozdanie 
z 10 posiedzenia Sejmu w dniu 6 lutego. 
Marszałek otwierając posiedzenie,  zawia- 
domił, iż posłowie Krzyżanowski, Lechnicki 
i Nowak, wszyscy z Bezpartyjnego Bloku, 
zrzekli się mandatu. 

Z kolei przystąpiono do preliminarza bud 
żetu Ministerstwa Przemysłu i Handlu. R=- 
terent pos. Minkowski z BB omawia wyniki 
pracy komisji budżetowej co do tego re- 
sortu anałizuje preliminarz budżetowy, po- 
czem, przechodząc do sprawy Gdyni, zwra- 
ca uwagę, że siła rozwojowa Gdyni wyra- 
ża się między innemi tem, že nawet w o- 
kresie słabnącego tętna naszych obrotów 
handlowych międzynarodowe obroty portu 
gdyńskiego wzrosły. Gdynia więc jest nie- 
odzownym elementem troski finansowej pań- 
stwa. 

Następnie przemawiali posłowie Gruszczyń 
ski z Ch. D., Wierczak z Ki. Nar., Kornecki 
z Kl. Nar. który, powołując Się, na jeden z 
dzienników zaznacza, że zagranicę uciekł 
niejaki dr. Vincens, właściciel firmy „Pro- 
dukcja”" i że ta ucieczka ma związek ze stra 
iami skarbu państwa na trauzakcjach z tą 
firma. 

Minister przemysiu i kandiu Prystor, od- 
powiadając posłowi Korneckiemu w sprawie 
Vincensa, zaznacza, że jest to sprawa stara 
i znajduje się obecnie u sędziego śledczego. 
Notatka o której wspomina posel+ Kornec- 
ki „dotyczy faktu z przed pół roku. Sędzia 
nie zastai Vincesa, gdyż ten był zagranicą. 
Gdy powrócił został zbadany. Na zapytanie, 
czv interes skarbu został zabezpieczony, mi 
nister odpowiedział. że ta pozycja istnieje 
jako dochodzenie strat. 

budżetu Ministerstwa Robót bili“ . 
Sprawozdawca pos. Paczek analizuje preti- 
minarz budżetowy, zaznaczając, że bardzo 
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7 kołei Izba przystąpiła do аг2а 

blicznych. 
w latach przedmajowych zrealizowana zo- 
stała dopiero po przewrocie. 

Z kołei Izba przystąpiła do budżetu Mi- 
nisterstwa Rolnictwa. Sprawozdawca pos. 

dobrze się stało, że Ministerstwo Robót Pu- 
blicznych w sprawie budowy dróg weszło 
na drogę stworzeni: osobnego funduszu -dro- 
gowego. Pożądane< jest, aby i w innych 
dziedzinach nastąpiło coś podobnego. 

Następnie Izba przystąpiła do mina- 
rzą budżetowego Ministerstwa Reform Roi- 
nych. Sprawozdawca pos. Sanojca wyraża 
nadzieję, że z obecnego kryzysu powinniśmy 
wyjść zwycięsko, a do tego muszą dołożyć 
starań wszystkie klasy społeczne. 

W dyskusii przemawiali pos. Nowicki i 
pos. Maksymiljan Malinowski, domagając 
się pomocy od rządu dla małorołnych. 

Na tem dyskusja została odroczona do 

godz. 16. Marszałek zawiadomił, że wpiynął 
wniosek klubu BBWR w. sprawie zmiany 

konstytucji i po upływie 15 dni wniosek ten 

postawiony będzie na porządek dzienny, 

Po przerwie przemawiał na posiedzeniu 

Sejmu poseł Kawecki (Kl. Nar.), następnie 
pos. Kamiński (BB), który uważa, że do- 

maganie się parcelowania ziemi, gdy „niema 

na to pieniędzy, jest demagogją. Dzisłaj dla 

drobnego rolnika najważniejszą sprawą nie 

jest upełnorolnienie, lecz kwestja zbytu pło- 

dów rolnych. Minister reform rolnych, zabie 
rając głos, odpiera zarzut, jakoby reforma 

maa nie była przeprowadzana. Minister, 
stwierdza że prace scaleniowe do przewrotu 
majowego objęły 280 tys. ha, po przewro- 
cie zaś 1.645 tys. ha, Czyli 8 razy więcej. 
Ogromna część parcelacji przeprowadzonej 

Stryonowski (BB) omawia na „wstępie przy 
czyny załamania się konjunktury Światowej 
poczem stwierdza, że polityka rolna rządu 
'nusi iść w trzech kierunkach: 1) w kie- 
runku zdecydowanej ochrony cełnej, 2) w 
kierunku usuwania nadwyżek sprzedaży po- 
nad zapotrzebowaniem w chwili konsumcji 

drogą premij wywozowych tudzież szersze 
go zastosowania kredytu zastawowego i 3) 
w kierunku zasilenia warsztatów rolnych 

dalszemi kredytami  krótkoterminowemi | 
stopniowej konwersji tych długów na śre- 
dnio lub długoterminewy kredyt. 

Pc przemówienu pos. Mikołajczyka (KI 
Chł.) zabrał głos minister rolnictwa Janta - 
Połczyński omawiając przyczyny” kryzysu 
gospodarczego. Przemawiał jeszcze pos. 
Łucki, zem dyskusje odroczono. Wśród 
wniosków, zgłoszonych do laski marszałko- 
wskiej, był wniosek PPS, w którego moty- 
wach przytoczony był skonfiskowany arty- 
kuł. Marszałek uznał, że wniosek powyższy 
nie może być przedmiotem obrad Sejmu, do- 
póki wnioskodawcy nie usuną z .niego tekstu 
skoniiskowanego artykułu, bądź też dopóki 
sąd nie orzeknie o zarządzonej konfiskacie 
w sposób negatywny. Na tem posiedzenie 
zamknięto. Następne posiedzenie w sobotę o 
godz. 10 rano. j 
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NOTATKI MUZYCZNE 
Okres od Bożego Narodzenia do 

połowy stycznia zwykle się nie za- 
znacza większym ruchem  koncerto- 
wym, więc i w naszem życiu muzycz- 
nem, oprócz transmisyj radjowych: 
koncertów Kiepury (z Warszawy i 
Hamburga) i operowych 2 Warszawy, 
nic bardziej interesującego szersze 
koła miejscowych miłośników muzyki 
nie było, poza bardzo pomyślnym -— 
jak mówiono występem świetnego for- 
tepianisiy Aleksandra Brailowskiego, 
którego znam tylko z warszawskich 
transmisyj radjowych, lecz koncertu 
jego tutaj nie mogłem słyszeć, będąc 
iego wieczoru zajęty innemi zobo- 
wiązaniami. 

Natomiast melomani powažniejsi 
'nieli prawdziwą atrakcję w dwóch od 
czytach bardzo znanego muzykologa 
3 krytyka muzycznego p. Karola Stro- 
mengera, pracującego — od szeregu 
lat -— w Warszawie. 

Odczyt pierwszy, zorganizowany 
przez oddział tutejszy Polskiego To- 
warzystwa Muzyki Współczesnej, po- 
świecił prelegent omówieniu wszech- 
stronnemu zjawisk w dziedzinie „mu- 

_zyki nowej”, ilustrując swe przemó- 
  

        

produkowanemi z doskonałych płyt 
gramofonowych. Usłyszeliśmy więc: 
mniejsze utwory nastrojowe  Debus- 
sy'ego, fragmenty z „Pietruszki* Stra- 
wińskiego, scherzo _ programowe 
„Uczeń czarnoksiężnika" Ducas'a oraz 
„Fontanę Aretuzy“ K. Szymanow- 
skiego. 

Ze wszechmiar godne jest uzna- 
nia stanowisko rzeczowe i bezstronne 
prelegenta wobec „nowej muzyki”, 
nie będącej przedmiotem jego bez- 
względnego uwielbienia bez  zastrze- 
żeń. 

Piszący te słowa z wielkiem zado- 
woleniem stwierdził zgodność swych, 
niejednokrotnie już wyrażanych, za- 
patrywań z poglądami pana Stromen- 
gera, którego wiedza gruntowna i 
bliższe, ciągłe obcowanie z nowemi 
prądami muzycznemi, jako mieszkań- 
ca stolicy, dają rękojmię wyrokowania 
z całą znajomością rzeczy. 

Streszczając wyniki bardzo intere- 
sijącego i dość wyczerpującego prze- 
mówienia, dochodziło się do wniosku, 
że prelegent uważa twórczość współ- 
czesną, jako burzącą dotychczasowe 
zasady kompozycji muzycznej i szuka- 
nie nowych dróg dla niej przez ciągłe 
eksperymentowanie, z czego tylko pe- 
wna część może pozostać, jako doro- 
       

ko przygotowaniem gruntu dla muzyki, 
która się uformuje w przyszłości. Po- 
dobnie, jak w innych dziedzinach, 
mamy teraz i w rozwoju muzyki — 
okres przejściowy. Stan obecny — jak 
mi się zdaje — bardzo przypomina 
przeprowadzanie nowej ulicy w starem 
mieście, gdzie się znosi dawne zabu- 
dowania, a w miarę uprzątania gruzów 
wznoszą się pojedyńcze Ściany, któ- 
re — z czasem — w połączeniu z in- 
nemi, późniejszemi — utworzą zamie- 
rzoną, wspaniałą ulicę. 

Jest to dla starszych pokoleń przy- 
kry, lecz — zapewne -— konieczny 
proces dziejowy, z którym się liczyć 
jest rzeczą niezbędną i nie można zo 
ignorować, lecz przeciwnie — należy 
z nim się bliżei zapoznać, aby so- 
bie uświadomić wszystko, co w nim 
może być rzeczywistym dorobkiem dła 
muzyki. 

Drugi odczyt p. Stromengera, wy- 
głoszony na „Środzie* w pomieszcze- 
niu Zaw. Związku Literatów Polskich, 
dał możność poznania tak częstej za- 
ieżności wzajemnej między literaturą a 
muzyką, jako też stosunku literatów 
do muzyki i odwrotnie — muzyków 
do literaturv. Cmawianie szczegółowe 
tej kwestji poparte było bardzo licz- 
nemi przykładami z życia, oraz cytata- 
mi z dzieł literackich. 

    

muzyki, utworzonej przez księcia An- 
ioniego Radziwiłła do arcydzieła Go- 
cthego — „Faust*. Urodzony w Wil- 
nie, późniejszy Namiestnik w Pozna- 
niu, ożeniony z księżniczką pruską 
Luizą, był wielkim miłośnikiem muzy- 

ki i dość biegle grał na wiolonczeli. 
Przy sposobności zaznaczam, że słyn- 

ny obraz Henryka Siemiradzkiego 
przedstawia młodziutkiego Szopena, 
grającego na fortepianie w salonie 
właśnie tego ks. Radziwiłła, którego 
niepospolite uwielbienie arcydzieła 
Goethego skłoniło do długoletniej pra- 
cy nad utworzeniem muzyki do „Fau- 
sta”, która — w swoim czasie — cie- 
szyła się powodzeniem, a nawet zdo- 
była dość pochlebne zdanie Szopena 
i Roberta Schumanna. Dziś, utwór ks. 
Radziwiłła, wzorowany na arcydzie- 
łach klasycznych, zwłaszcza Mozarta, 
posiada tylko wartość historycznego 
dokumentu swych czasów. Ciekawy 
jest fakt, że tylko zawdzięczając gorli- 
wości propagatorskiej ks. Radziwiłła, 
dwór berliński -— po raz pierwszy — 
zainteresował się tem arcydziełem lite- 
ratury niemieckiej i z niem się zapo- 
znał. 

Qba odczyty, a zwłaszcza  pier- 
wszy, zgromadziły bardzo licznych 
sluchaczy, którzy z widocznem zacie- 
kawieniem wyshichali przemówień wy 

    

skami wyrażali szczerą wdzięczność. 

ж 

Wydarzeniem bardzo doniostem, 
o nieobliczalnych wpływach na wileń 
ski ruch muzyczny, było przeniesie- 
nie Konserwatorium Muzycznego do 
własnego pomieszczenia, uzyskanego 

przez wielokrotnie wznawiane, ener- 

giczne starania o to dyrektora Adama 

Wyleżyńskiego — w ciągu lat kilku— 

a władz państwowych i komunalnych. 
Dotychczasowa konieczność mieszcze- 

nia się w lokalach gimnazjalnych 
(ostatnio w gimnazjum im.  Adama 
Mickiewicza) przyczyniała ogromne 
niewygody obu uczelniom, tak bardzo 

różnym w swym charakterze, Zmuszo- 

nym — jednak — do współżycia i 
zupełnie uniemożliwiała planową i kon 

sekwentną pracę pedagogiczną w Kon 
serwatorjum. 

Obecnie posiada  Konserwatorjum 
wystarczającą ilość, celowo do nie- 

zbędnych wymagań przystosowanych, 
klas do nauki gry na instrumentach i 

śpiewu, a także większą aulę dla wy- 

kiad6w muzyczno-teoretycznych. | 

Wielką też zdobyczą jest posiada- 

nie bardzo gustownei i akustycznej 

sali, mieszczącej około 600 słuchaczy. 

gdzie można bedzie — oprócz popi- 

sów uczniowskich — urządzać  kon- 

  

    

we do orkiestry symfonicznej włącz- 
nie, ześrodkowując tam cały ruch kon- 
certowy, dotąd tak skrępowany przez 
brak odpowiedniej sali i konieczność / 
korzystania z pomieszczeń Teatrów 
Miejskich — oczywiście — w tych 
tylko dniach, kiedy dyrekcja uważała 
za możliwe udzielenie którejkolwiek 
ze swych sal. Organizowanie koncer- | 
tów, w tych warunkach, było nader 
kosztowne i całkiem bezplanowe. 

Skromna, lecz bardzo miła uroczy” 
stość inauguracyjna odbyła się przy 
licznym udziale publiczności z wieki 
przedstawicielami urzędów wojewódz- 
kich i miejskich na czele. 

Poświęcenia dokonał ks. kan. Kre- 
towicz, kończąc swą czynność bardzią 
serdecznem przemówieniem okolicz* + 

nościowem. Następnie dyr. A. Wyle- 
żyński powitał obecnych i w  treści- 
wych słowach przedstawił przebieg 
starań, które doprowadziły do pocie- 
szającego wyniku uzyskania własne- 
go pomieszczenia dla Konserwatorjum, 
oraz podziękował wszystkim, 
ze swych stanowisk urzędowych mo” 
gli i zechcieli mu w tem dopomóc. 

Część drugą uroczystości zajęły 
produkcje muzyczne, zestawione w | 
niezbyt długim, lecz doborewym pro” 

gramie, zapoczątkowanym wykona” 
nien przez mieszany chór konserwa” 
ori pad kier. prof: B. Gawroit 
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ŻYCIE SILNIEJSZE JEST OD POSELSKICH 
FRAZESÓW ABSTYNENCKICH 

jak już pokrótce donieśliśmy po- 
Komisje Administracyjna i 

Zdrowia Publicznego przyjęły w dru- 
_głem i trzeciem czytaniu rządowy pro- 
jekt ustawy antyalkoholowej. Po dłu- 
trwałych debatach zgodzono się wresz 
cie na przyjęcie projektu rządowego z 
małemi zmianami. Projekt ten po przy 
jęciu go przez plenum Sejmu i Senatu 
umożliwi wreszcie racjonalną walkę z 
alkoholizmem. Skończy się tedy ten 
nieznośny i anormalny stan, jaki wy- 
swarza obowiązująca jeszcze niestety 

(obecna ustawa antyalkoholowa— słyn 
"ne t.zw. „łex Moczydłowska". Skorń- 

czy się wreszcie to obłudne obchodze- 
nie nieżyciowych, niewykonalnych 
przepisów. Obrazem tego jak  niere- 
alne są postanowienia  dotychczaso- 
wej ustawy i w jak obłudny sposób 
nasi „antyałkohołicy'* zwalczają pro- 
jekt nowej ustawy jest przebieg obrad 
wspomnianej komisji sejmowej. Pa 
demagogicznych przemówieniach — w 
czasie generałnei dyskusji, pełnej pięk 
nyct słówek o konieczności wałki z al 
kohołfzmem, o uchwalanych przez gmi 
nv zakazach sprzedaży napojów ałko- 
hołowych t.zw. plebiscytach i t.p., pa- 
nowie „antyalkcholicy“ 2г obojga opo- 
zycyjnej płci, wyczerpawszy cały 7a- 
pas argumentów wiecowych przeciw 
projektowi nowej ustawy pod koniec 
dyskusji szczegółowej spuścili nieco z 
tonu. Przy tej sposobności wyszło na 
jaw, po co i dla kogo potrzebne są 
+:zw. plebiscyty, jak to wykurza się te 
go łub innego szynkarza z gminy, bo 
nie chce wbrew ustawie dawać wódki 
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| « czytelników „Słowa”. 

  

7 śpiewała ucz. Grabowska (ki. 

Ja kredyt, i» to „zbędne są bufery 
kołejowe, skoro każdy kolejarz i tak— 
według opirji nanów Posłów — z ma- 
nierką wódki odbywa swoją ciężką 
służbę. W tej to właśnie Komisji ci 
sami Panowie, którzy niejedną troskę 
swego życia topili zapewne nie raz i 
nie dwa w wychyłanych kieliszkach 
„nczyszczonej' lub innvch „coktai- 
lach“ w czasie ustawowo zakazanym— 
rozdzierali swe szaty nad nędzą rze- 
komo rozpijanej przez Rząd ludności, 

ą zwłaszcza klasy robotniczej. Oni, ci 
sami, którzy jeszcze parę miesięcy te- 
mu tak gwałtownie atakowali w pra- 
sie podwyżkę cen spirytusu, który we- 
dług zdania domorosłych ekonomistów 
opozycyjnych jest artykułem  „pier- 
wszej potrzeby" — obecnie zmienili 
raptem front i stają obłudnie na szań- 
cach zagrożonej  rezokmo — przez 
Rząd możności prowadzenia walki 
z alkoholizmem. Gdy  wicemini- 
ster Starzyński wykazywał całą obłudę 
takiej taktyki i zbijał wszełkie nię wy- 
wzymujące krytyki argumenty — nie- 
którzy z panów suwerenów dałi za wy 
grane i pod koniec posiedzenia Komi- 
cii cofnąwszy się na zgóry upatrzo- 
ne nozycje, niezbyt dyplomatycznie 
dali do zrozumienia swoją vrazę z po- 
wodu zabronieria dałszego wyszynku 
alkohołu w buiecie sejmowym. Wnio- 
sek kół poselskich o zmianę w pro- 
jekcie rządowym ustawy antyalkoholo 
wej przepisu, któryby umożliwił w 
przyszłości uruchomienie w bufecie sej 
mowym wyszynku napojów alkohoło- 
wych, — ci właśnie obrońcy rzekomo 
hamowanej przez Rząd walki z al- 
koholizmem, popierali jak najgoręcej. 
Przy tej drobnej sprawie  wy- 
szło jak szydło z worka na jaw to nie- 
szczere i obłucine ustosunkowanie się 
do przedłożonego przez Rząd projek- 

tu omawianej ustawy. Ten nieprzyjem- 
ny posmak argumentów wytaczanych 
na Komisji, ten nieszczery i zabarwio- 
ny obłudną pruderją sposób podcho- 
dzenia do projektu rządowego wytknał 
bardzo ostro — jak fama niesie — wi- 
ceminister Starzyński. Zresztą, szeroka 
opinia publiczna rozumie aż nadto do- 
brze skrupuły niektórych  suwerenow 
obojga płci, operujących albo nałogo- 
wo - demagogicznemi ałbo naiwnemi 
całkiem, może lezką uczucia zaprawio- 
nemi argumentami na tle t.zw. walki z 
alkoholizmem. 

Życie jednak silniejsze jest od po- 
sełskich frazesów abstynenckich. 

  

Turf-Club o Wilnie 
(Wywiad z prezesem kłubu Józefem 

hr. Brezą). 

Białym całunem pokryty tor na 
Pośpieszce, a na trybunach wiatr 
świszcze postukując  niedomkniętem 
okienkiem kasy totalizatora. 

Poza codzienną robotą stałych ko- 
ni treningowych wileńskich na Po- 
Spieszce, sen zimowy, gdy tymczasem 
na Gdańskiej, w lokalu Towarzystwa, 
tętni życie. 

Zebrania towarzyskie, odczyty, po- 
gadanki. Przygotowawcze prace do 
nowego. sezonu wyścigowego. 

Turf-Club, nowa nazwa, gdyż do- 
trchczasowa brzmiała: _ Wileńskie 
T-wo hodowli koni i sportu konnego, 
a zatem coś się zmieniło. 

Ale co? 

Po odpowiedž na to pytanie uda- 
iišmy się do obecnego prezesa T-wa 
Jėzefa hr. Brezy. 

— Towarzystwo nasze, a raczej 
dziś już Turf-Club, któremu mam za- 
szczyt przewodniczyć jako trzynasty 
z rzędu prezes, mówi hr. Breza, pow- 
stało w roku 1857. 

Kroniki T-wa, zbierane 
przez Jana Niemcewicza, zginęły w 
Rosji, niewiele więc można o tem 
powiedzieć. Może jednak to, co utrwa- 
iło się w historji T-wa, zainteresuje 

A więc pier- 

„szym wiceprezesem był Mikołaj hr. 
Tyszkiewicz. 

Prezesami byli z reguły gen.- 
gubernatorzy, a rządy faktyczne spo- 
czywały w rękach wiceprezesów. 

Z kolei piastowali tę godność: |. 
Niemcewicz, A. hr. Nieroth, I. hr. Le- 
dóchowski, bracia Ogińscy, H. Milew- 
ski, Władysław i Alfred hr. Tyszkie- 
wiczowie; wreszcie W. Łęski. 

Wielu się w tym okresie prze- 
winęło przez tor wiłeński na Po- 
*pieszce ieždžcėw i stawnych koni, że 
wspomnę tylko nazwisko hr. Lendorf- 

starannie 

fa, St. Wotowskiego. 

Startowały na torze naszym konie 
o wielkiej krwi i zaletach. 

Ale nie to tylko opromienia sławę 
"Towarzystwa. е 

Kiedy w okresie najgorszych prze- 
śladowań, T-wo Rolnicze zamknięte 
zostało przez gen.-gubernatorą Kocha- 
nowa, nasze Towarzystwo przejęło 
jego prace. 

Zorganizowano szereg wystaw i 
pokazów. 

Wówczas to w zarządzie T-wa znaj 
dowali się, prócz fachowców, ludzie, 
nic z wyścigami wspólnego nie mają- 
cy. Weszli, aby pracować dla dobra 
sprawy polskiej. Byli to: ks. S. 
Czetwertyński, M. Jelenski, ks. M. 
Ogiński, później K. hr. Czapski i inni. 

Odzyskaliśmy wolność, a z nią 
możność swobodnej, spokojnej pracy. 

Przeszło dziesięć łat i teraz pa- 
trząc na prace w okresie tym prze- 
prowadzone, prace trudne — bo w 
trudnych warunkach materjalnych — 
należy historję T-wa na dwa okresy 
podzielić: prezesurę ś.p. gen. Kubina 
i prezesurę ś.p. Antoniego Aleksandro- 
wicza. Przytem jednak należy podkre- 
ślić zasługi płk. Kozierowskiego, któ- 
ry pierwsze kroki zrobił dla wskrze- 
szenia T-wa, po wojnie i jest zasłużo- 
nyta naszym wiceprezesem już za dru- 
gim nawrotem. 

Gen Kubin popchnął T-wo na no- 
wą drogę rozwoju. Niech biegają jak- 
najskromniej, byle tylko biegali, — 
mawiał. Bez trybun, na wąskiej bież- 
ni, odbywały się pierwsze wyścigi. 

Za Aleksandrowicza dopiero na- 
stąpił ten rozwój i T-wo stanęło na 
wysokości wymagań. Bieżnia nasza, 
drenowana i ujednostajniona jest mo- 
że dła koni najlepszą w Polsce, a tor 
przeszkodowy, był najpierwszy w kraju 
stanął na wysokości zadania. Po sze- 
regu wyścigach, kiedy rozeszła się 
fama, zapraszany byłem do Piotrko- 
wa. Poznania, Łodzi i Warszawy na 

EWY RICE DAC ZEE HEC VANDA TP MSI SS SOLO 
skiej, dwóch utworów a capella: Gor- 
czyckiego „Gaude Mater Polonia" i 
Nowowiejskiego hymn „Ufajcie. 

Następnie orkiestra konserwatorjum 
pod kier. dyr. A. Wyleżyńskiego, ode- 
grała wybornie przygotowaną uwertu- 
rę „Morskie Oko* Noskowskiego, 
przedstawiając bardzo pochlebnie kla- 
sę orkiestrową. 

Występy solowe zapoczątkował 
uczeń Z. Jeśman (kl. prof. M. Kimont- 
Jacynowej), szczerze zainteresowując 
ładnem wykonaniem Poloneza fis-moll 

>-Szopena. 

Przyjemnym i dźwięcznym głosem, 
lecz trochę bojaźliwie w ekspresji, od- 

u prof. 
Karniłowa) pieśni Schuberta i Nie- 
wiadomskiego. W niezwykle odpowie- 
dzialnym utworze Szopena „Polonai- 
se — Fantaisie'" wykazała znaczną 
już dojrzałość wykonawczą ucz. Kal- 
manowiczówna (kl. prof. Cecylji Kre- 
wer). Wydział skrzypcowy korzystnie 
przedstawił, w dwóch utworach, uzdol 
nłony i zaawansowany ucz. Rabino- 

wicz (kl. prof. A.  Kontorowicza). 
Brawurowein odegraniem  „Polonaise 
brillante“ Szopena przez ucz. WI. 
Trockiego (kl. prof. M. Kimontt-Jacy- 
nowej) został program uroczystości 
zakończony. Akompanjowali: ucz. ucz. 

_Bajówna i Szabsaj. 
  

Od pierwszej chwili zapanował 
nastrój bardzo sympatvczny na sali, 
która rozbrzmiewała, po każdym nu- 
rrerze programu hucznemi oklaskami. 

* 

Tegoż dnia, w sali Konserwa- 
torjam odbyła się kolejna „Niedziela 
Kameralna" wileńskiego zespołu im. 
Stanisława Moniuszki, transmitowana 
przez rozgłośnię wileńską Polskiego 
Radja. 

Program zawierał: dwa kwartety 
smyczkowe Haydna i Mozarta, 
oraz pierwsze trio na fortepian, skrzyp 
ce i wiolonczelę Beethovena, w którem 
jeszcze się odczuwa duch muzyki XVIII 
w. i niczem się nie zapowiada rozwój 
późniejszy jego niezrównanej potęgi 
twórczej. 

Znani powszechnie i wysoko oce- 
niani wykonawcy: prof. M. Kimontt- 
Jacynowa (fortepian), prof. H. Soło- 
monow (I skrzypce), p. Michał Szab- 
saj (Il skrzypce), kapelm. Mikołaj Sal 
nicki (altówka) i prof. F. Tchorz (wio 
lonczela) grali z pietyzmem,  należ- 
nvm wielkim mistrzom, zdobywajac 
sobie zasłużone uznanie i wdzięczność 
zgromadzonych słuchaczy, szczerych 
miłośników muzyki kameralnej. 

Michał Józefowicz 
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—- Osobiste, Prezes Dyrekcji Poczt i Te- 
legrafow inż. Żuchowicz wyjechał do War- 
szawy na IV zjazd prezesów Dyrekcji P.i T. 
który się odbędzie w dniach 5 — 7 bm. 
pod przewodnictwem ministra P i T. Obra- 
dy zjazdu mają być poświęcone sprawom 

vt ZARY zarządu poczt, telegrafów i 
telefonów. 

NABOŻEŃSTWA 

— Nabożeństwo niedziełne w Katedrze. 
Suma o godz. 1025, cełebruje ks. kanonik 
Adam Sawicki, kazanie wygłosi ks. profż 
Mickał Sopoćko. Reszta nabożeństw odpra- 
wiona będzie w zwyk.ym porządku. 

MIEJSKA 

— Choroba ydenta Czyża. Wi- 
ceprezydent p. Wz Czyż zachorował w dniu 
wczorajszym na grypę i zmuszony jest po 
zostawać w łóżku. 

Będziemy mieli lombard miejski Ła- 
wnik Żejmo wyjechał do Warszawy w celu 
podjęcia starań o uzyskanie koncesji na pro 
wadzenie lombardu. Uruchomienie tombar- 
du NODZE jest na pierwsze dni mar 
ca rb. 

—Konierencja w sprawie „autobusowej. 
W dwniu wczorajszym odbyła się w Magi 
stracie konferencja poświęcona rozwiązaniu 
zagadnienia komunikacji autobusowej. W 
-xonferencji tej prócz przedstawicieli Magi 
stratu wzięli udział: starosta grodzki p. W. 
Iszora, dełegat Urzędu Wojewódzkiego oraz 
przedstawiciel firmy „Arbon”. 

Konferencja miaia charakter zapoznawczy 
1 nie doprowadziła do wysunięcia konkreż- 
nych wniosków. 

-- Pensjonat wypoczynkowy pracowni 
ków miejskich. Na odbytem wczoraj zebra- 
niu puracowników miejskich wysunięty zo- 
stał projekt budowy pensjonatu dla praco- 
wników miejskich. 

Dziś odbędzie się następne zebranie, na 
którem ma byc wybrany specjalny komitet 
budowy. Projekt przewiduje budowę pen- 
sjonatu w Kojranach. 

— Ceny na wieglel. Starosta Grodzki 
Wiłeński podaje do ogólnej wiadomości, iż 
z dniem 6 lutego obowiązują następujące 
ceny na wegiel: 

1) Węgiel górnośląski kostka nr. 1 wyso- 
ko - kaloryjny ad 7.100 kalorji — a) wago- 
nowo konsumentowi loco bocznica za 1 ton 
nę — zł. 60. b) sprzedaż detaliczna z do- 
stawą do domu za 1 ton — 66 zł., c) za 
ut tonny z dostawą do domu — 34 zł., 
za 1 klg. 0,70 zi. 

2) Gruby węgiel górnośląski tezoż. ga- 
tunku © 1 zł. 50 gr. taniej za I tonnę. 

3) Węgiel dąbrowiecki z kopalń: a) Cze 
ladź, Saturn, Modrzejów o gr. 80 taoniej za 
1 tonnę, b) Grodziec Il, Jowisz, Niwka o 
zł. 2 taniei za 1 tonnę, c) Klimontów o zł. 
3 gr. 40 taniej za I tonnę. 

3) Węgiel pszczyński o zł 5 gr. 80 ta- 
niej za 1 tonnę. 

— Dwanaście tysięcy bezrobotnych za- 
trutinił Magistrat. W r.ub. wydział opieki 
Magistratu zatrudnił 12069 osób przyczem 
pochłonęło to sumę 807.364 zł. 

UNIWERSYTECKA 

—- Z uniwersytetu. W niedziełę dnia 3 lu- 
tego br. o godzinie 18 w Auli Kołumnowej 
Uniwersytetu p.t. „Nadzieje i zawody przy- 
wódców powstania listopadowego." Wstęp 
wolny dla wszystkich. 

, 

AKADEMICKA 

— Zarząd Zrzeszenia Kół Naukowyca 
Steiana Batorego w Wilnie uprzejmie prosi 
o umieszczenie w poczytnem piśmie Sz. Ра- 
nów wzmianki treści następującej: „Ogólno 
polski Związek Akademickich  Kėt Nauku- 
wych organizuje w dniach 26, 27 i 28 kwiet 
nia br. I Ogólnopolski Kongres" Kół Nauko- 
wych PMA w Warszawie poświęcony obra- 
dom nad organizacją pracy i pomocy nauko- 

Służewcu, aby im 'tory przeszkodowe 
wybudować. I lwów, chociaż niezu- 
pełnie, poszedł za mojemi wskazów- 
kami. 

Ponieważ wobec bardzo skrom- 
nych środków, zwracališmy uwagę 
na to; co jest najważniejsze, t. j. na 

bieżnię i przeszkody, — nie mogliśmy 
łożyć na resztę. Dlatego teatrum wy- 
ścigowe i trybuny, przypominają ra- 
czej obóz cygański. Każdy jednak wi- 
dzieć może, że dla sportu zrobiono 
to, co trzeba. 

Poprzednik mój Ś.p. prezes Alek- 
sandrowicz wprowadził w czyn dawny 
swój projekt stworzenia klubu T-wa. 
Na wzór irlandzkiego Turf-Clubu po- 
wstał nasz. Należą do niego szerokie 
warstwy inteligencji miejscowej, zie- 
miaństwo, sportowcy i przedstawiciele 
władz, a wśród nich wiele wybitnych 
osobistości że wspomnę tylko: b. mini 
strów Meysztowicza i Niezabytow- 
skiego, członka Najw. Trybunału A. 
Lednickiego z . Bortkuszek, . marsz. 
Raczkiewicza, ordynatów A. i K. Ra- 
dziwiłłów, mec M. Strumiłłę,  d-cę 
bryg. Przewłockiego, prof. Ruszczyca 
i inn. 

T-wo stara się robić propagandę 
dła hodowli, zbierając zimą członków 
: zaproszonych gości na odczytach z 
hippologji, w maju zaś podczas  se- 
zonu będzie stale urządzać bal wy- 
scigowy, aby w ten sposób do Wilna 
przyciągnąć rodziny całe. 

Skład zarządu obecnego jest na- 
stępujący: prezes — Józef hr. Breza, 
wiceprezes płk. Cz. Kozierowski, człon 
kowie: płk. C. Chmielewski, rtm. Cier- 
picki, S. baron Koechli, H. hr. Mohl, 
rtm. L. Obidziński i R: Ślizień. 

Pan Marszałek Piłsudski wyróżnił 
sasz Club przyjmując godność Preze- 
sa Fionorowego. 

Będzie to nowym bodźcem do dal- 
ej, wytężonej pracy na naszym 

wschodnim hastjonie. A. 
  

           

ch Kół. W Kongresie mogą wziąć udział 
MACA wszystkich Kół Naukowych USB 
Członkowie kongresu będa mieli zapewnione 
kwatery i zniżki kolejowe w drodze powrot 
nej z kongresu. Zgłoszenia przyjmuje Zrze- 
szenie Kół Naukowych USB w lokalu Koła 
Prawników w poniedziałki Baz 16 — 17 : 
czwartki godz. 18 — i LS ZERO 
będą podane do wiadomości niej. 

— Staraniem Koła Mat. - Fiz. Śl. USB 
w niedzielę dn. 8 lutego 193ł o godz. 12 w 
sali Seminarfum Matematycznego (Zantko- 
wa 11) odbędzie się zebranie naukowe, na 
którem prof. dr. A. Zygmund wygłosi od- 
czyt p.t. „O szeregach ortogonalnych". 
Wstęp wolny. Goście mile widziani. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Posiedzenie Woj. Zarządu Federacji 

PZOO. Pod przewodnictwem prezesa Fede- 
racji p. wojewody Kirtiklisa odbyło się po- 
siedzenie Zarządu Wojewódzkiego Federacji 
PZOO, z udziałem prezesów zarządów po- 
wiatowych. Dełegact zarządów  wojewódz- 
kich organizacyj  sfederowanych i prezesi 
zarządów powiatowvch  Federacyj  złożyłi 
sprawozdania z działalności. 

jak wynika z tych sprawozdań praca 
organizacyjna Federacji szybkiemi krokami 
posttwa się naprzód, zakładane są nowe ko- 
ła Stowarzyszenia b. wojskowych i rezer- 
wistów, stan liczbowy Federacji stałe wzra 
sta. Pozatem sprawozdawcy w przemówie- 
niach swych pomszyli cały szereg zagad- 
nień natury organizacyjnej, omawiając płan 
pracy na najbliższy okres. 

— Zebranie Towarzystwa Neofilołogicz- 
nego odbędzie się w Ginazjum im. E. Orze- 
szkowej we wtorek, dnia 10 bm. o godzinie 
19 minut 30. Na porządku dziennym referat 
p. Alireda Ehrmana pt. Uwagi o roman- 
tyžmie francuskim. 

— Ostatni odczyt Stefana Jarosza p.t.: 
„W tundrach i lodowcach Alaski" cdbędzie 
tię w środę 11 i czwartek 12 o godz. 7 w. 
w sali Śniadeckich USB. Nałeży wspomnieć 
že p. Jarosz jest pierwszvm europejczykieri, 
usiłującym zdobyć Górę Mc. Kinłeya (szczyt 
będący najwyższem wzniesieniem na kuli 
Do ponad granicą wiecznych _ śnie- 

gów). Wspaniałe i liczne przezrocza z żv- 
uia Indjan i Eskimosów, z wypraw przez tun 
dry i lodowce krainv podbiegunowej jako- 
też ciekawe opowiadania z życia traperów, 
myśliwych i posznkiwaczy złota, wśród któ- 
rych pant |aroszowi wszędzie udawało się 
spotykać Połaków, złożą się na interesujący 
program. 

ROŻNE 

-— Akcja Katołicka ożywia coraz więcej 
społeczeństwo chrześcijańskie w. Europre; 
nawet protestantyzmowi udziela się pewien 
cdruch z racji tej aktywności Kościoła kato- 
lickiego. Na pierwszy plan w tej pracy wy- 
bija się przedewszystkiem akcja miłosier- 
dzia, ta odwieczna i tak chlubna dziedzi- 
na miłosierdzia chrześcijańskiego, które trze 
ba dostosować do warunków nowoczesnych. 
Niektóre społeczeństwa katolickie wzorowo 
zorganizowane mogą nam być przykładem, 
jak do tej pracy w Polsce należy przyst 
pować i jak ją wadzić. Poza Francją, 
powstały przed kilku laty w Niemczech przy 
uniwersytetach w Berlinie | Fryburgu insty- 
tuty do badań etyki społecznej i dobroczyn- 
nej akcji katolickiej, które rsają za ceł po- 
zyskać młodzież akademicką do współpracy 
z Kościołem. Po kilku łatach pracy powsta- 
% już 28 katolickich związków charytatyw- 
nvch złożonych wyłącznie z młodzieży szkół 
wyższych, która w duchu przyjaźni koleżeń 
skiej i miłości Chrystusowej opiekuje się u- 
bogimi lub zagrożonym: na zdrowiu towa- 
rzyszami. Związki te rozporządzają już dzi- 
Siaj uzdrowiskami i dostarczają pomocy w 
sumie kilkuset tysięcy marek rocznie. Drugie 
pole czynnej pracy, do którego werbuje się 
katolicką młodzież akademicką, to są kon- 
ferencje świętego Wincentego a Paulo do od 
wiedzania i wspierania ubogich. Konferen- 
cje te, to szkoły prostej, po katolicku ujętej 
akcji dobroczynnej, obłiczone na skromne i 
możliwe świadczenie studentów. W Niem- 
czech mamy już 846 konferencyj z 12 ty- 
siącami członków. W tej liczbie mamy 600 
akademików, którzy przy wszystkich wszech 
nicach potworzyii bardzo ruchliwe konfe- 
rencje uniwersyteckie. Nawet mala Holandja 
liczy 400 konferencvj. już w roku 1928 wy- 
dały konferencje niemieckie przeszło 1000000 
marek dla ubogich nie licząc darów w na- 
turze Przez te konferencje, jako przez po- 
czątkową szkołę pracy społecznei przeszli 
wszyscy katoiicy społecznicy i połitycy nie- 
mieccy, że wymienimy tyłko ostatnich kan- 
clerzy niemieckich:  Hertlinga, Marxa i 
Wirtha. Z tryumfem zapowiadają niemiec- 
kie związki charytatywne, że stulecie wielkie 
go akademika paryskiego Ozanama, tego 
twórcy nowoczesnej pracy i poświęcenia dla 
ubozich, uczczą w roku 1933-cim liczbą co 
najmniej 900 konferencyj, a w tej liczbie 
konferencyj akademickich musi być przynaj 
mniej sto. 

A u nas w Polsce mamy zaledwie jedną 
konferencję akademicką przy uniwersytecie 
Jagiellońskim w Krakowie. Przy tych kor- 
poracjach różnego rodzaju na naszych 
wszechnicach, nie powinno wśród młodzieży 
przejętej duchem współpracy z Kościołem, 
brakować tej skromnej a tak prostej szkoły ° 
akcji dobroczynnej, jaką stanowi konferen- 
cja świętego Wincentego a Pauło. 

„— Wydział Kół Gospodyń Wiejskich Wi- 
łeńskiego Towarzystwa  Organizacyj i Kó- 
Ikk Rolniczych organizuje w dniach od 16 
do 2% lutego br. włącznie kurs wyrobu wę- 
dlin z następującym programem: 

15 i 17 lutego w godz. 17 —20 wykłady 
teoretyczne w sali Ill kursu Instvtutu Ekono 
miczno - Rolniczego, w Wilnie, Dom Jabłko 
wskich, Mickiewicza 18. 

'18 i 19 lutego zajęcia praktyczne w Pań- 
stwowej Szkole Rolniczej w Antowilu (do- 
Hej) autobusem, godziny będą ustałone póź- 
niej). 

(20, 21 i 22 lutego w godzinach popołu- 
dniowych w Szkole Gospodarstwa Domowe- 
go „Światło w Wilnie, Biskupia 12. 

Opłata za całkowity kurs wynosi zł. 10. 
Zapisy przyjmuje i wszełkich informacyj 

udziela w godzinach urzędowych Wiłeńskk: 
Towarzystwo Organizacyj i Kółek Rolłni- 
czych, Sierakowskiego 4, tel. 7—84. 

— Nowe 5-cio złotówki. Bank Polski 0- 
trzymał już większą ilość nowych 5-cio zło- 
towych srebrnych monet wybitych z oka- 
zii 100-lecia powstania listopadowego. Za 
kilka dni znajdą się one w obiegu. я 

— Przerwa w streiku icowników sie- 
rocińców żydowskich. W środę rano rozpo- 
czął się strejk personełu sierocińców prowa- 
dzonych przez Gminę Żydowską. Przyczyną 
strejku była jakoby odmowa Gminy wypła- 
cenia pewnych należności personełowi. 

Wczoraj, na prośbę Zarządu Gminy, strejk 
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imieniny J. E. ks. Arcybiskupa 

  
   Dzisiaj, 7-go lutego, obci: 

Wileński Romuald Jaibrzykowski, 
dzi imieniny jE ks. Arcybiskup Metropolita 

Uroczyste aabożeństwo w Kościele Katedralnym odprawi IE ks. bi- 
skup Kazimierz Michałkiewicz. 

  

został warunkowo przerwany. O ile nie doj- 
dzie do porozumienia  personeł wznowi 
strejk. 

BALE I ZABAWY 
— Pod protektoratem jego Magnificen- 

cii Rektora Profesora D-ra Aleksandra Ja- 
nmuszkiewicza, dnia 7 lutego 1931 r. w sało 
nach Hotelu Georgesa, odbędzie się Pierw- 
szy Reprezentacyjny Bał Akademickiego To 
warzystwa Farmaceutycznego - „Łechja”. 
Wstep 8 złotych, akademickie 4 złote. Za- 
proszenia i karty wstępu otrzymać można 
w lokalu Towarzystwa przy ul. Bakszia 12 nia. 
m. 4, codziennie od 19 — 20. 

— Zarząd Koła byłych Wychowanek 
Gimnazjum S. S. Nazaretanek, w Wilnie za 
wiadamia, że w dniu 8 b. m. odbędzie się 
herbatka kołeżeńska w sali gimnazjum 0 
godz. 4 p. p. punktualnie. 

— Daucing towarzyski W da. 
8 bm. zarząd Stow. Opięki Polskiej nad Ro- 
dakami na Obczyźnie” organizuje w nowej 
sałi cukierni Ziełonego Sztralla (Mickiewicza 
22) dancing towarzyski na cele kułturaino- 
oświatowe towarzystwa. Udział w 
wezmą artystki teatrów miejskich 2 p. Eichte 
+ówną na czele, Początek a godz. 23. Wstęp | 
2 zł. za zsproszeniami, akademicki — 1 zi. 
Stroje dowolne. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr młejski na Pohulance. Dziś te- 

atr czynny dwukrotnie. O godz. 4.30 pp u- 
każe się „Czupurek* Benedykta Hertza, o go 
dzinie 8 w ujrzymy świetną komedję Carpen 
tera „Papa - kawałer", w reżyserii Wyrwi- 
czą - Wichrowskiego. 

— Teatr miejsi 
6 w. „Interes z Ameryką" Francka i Hir- 
sztełda, pełna finezji komedja współczesna 
xtóra zdobyła sobie w Wilnie zasłużone po- 
wodzenie. Zarówno wnikłiwa reżyserja, R. 
Wasilewskiego, koncertowa gra zespołu jak 
1 nadwyraz efektow. ne dekoracje wywołują 
co wieczór huczne brawa. 

— „Czupurek* Benedykta Hertza. Dziś 
o godz. 4.30 pp. oraz jutro t.j w niedzielę 
d. 8 hm. o g. 12 w poł. odbędą się w teatrze 
na Pohulance dwa przedstawienia po ce- 
nach zniżonych. Wypełni je przemiła bajka 
Benedykta Hertza „Czupurek* w reżyserii H. 
Zelwerowiczówny. { 

— Niedzielne przedstawienia _ południo- 
we. W nadchodzącą niedzielę dnia Sbm. w 
obu teatrach miejskich odbędą się przedsta- 
wienia popołudniowe po cenzch zniżonych. 

% teatrze na Pohulance ukaże się po raz 
ostatni w sezonie wyborna komedja Hase- 
ka TDzieiny wojak Szwejk” z L. Żurow- 
skim w roli tytułowej. 

W teatrze [Lutnia ujrzymy również nie 
odwolalnie po raz ostatni wytworną komed- 
je Verneuila „Egzotyczna kuzynka”. Reży- 
serja R. Wasilewskiego. 

— „Reduta Artystyczna”. Dnia 12 bm. 
w tłusty czwartek, odbędzie się w salonach 
Kasyna Garnizonowego (Mickiewicza 13) 
doroczna „Reduta Artystyczna" zespołu ar 
tystycznego teatrów miejskich. Artyści do- 
kładają wszelkich starań, aby zabawa ta, 
ciesząca się w Wilnie ustałona tradycją, wy 
padła jaknajświetniej. P.]. Hawrytkiewicz 
projektuje i wykonywuje nowe, nadwyraz ©- 
fektowne dekoracje, które stworzą idealny 
nastroj do tańca i zabawy. Trzy świetne :r- 
kiestry, różnorodne konkursy, oraz liczne 
ei, nacja bal i pozwołą ka- 

mu spędzi: iłka godzin w atm ze beztroskiej  wesułości. & atmosferze 

Bilety, za okaazniem zaproszeń już do rabycia w kasie zamawiań w Gaz 
Lutnia. Organizatorzy bału proszą osoby, 
które jeszcze nie otrzymały zaproszeń, 0 
składanie swych nazwisk i adresów w kasie, 
w celu natychmiastowego wysłania zapro- 
szeń 

— Ostatnie Jasełka. W dniach 8i 5 
lutego o godz. 12 w południe (niedziela), 
w sali Kina Miejskiego wystawia gininazjum 

w Lutni. Dziś o godz. į 

List do Redakcji 
  

w N-rze 72 z dnia 28 stycznia 1934 r. 
gazety „Słowo”* została umieszczona kores- 
pondencja z Wilejki o Państwowym Szpita- 
łu Wilejskim z podpisem „Stary legun*, 
w niewłaściwem świetle przedstawiająca 
pracę lekarza tego szpitala: 

Wobec tego proszę 0 umieszczenie w 
najbliższym numerzė załączonego wyjaśnte- 

Szpitale Państwowe Województwa Wi- 
łeńskiego nie posiadają orzychodni (anibu- 
lansu), wohec tevo dyrektor szpitala, który 
iest jedynym lekarzem w szpłtału, nie ma 
ohowiązku udzielania porad osobom,  nie- 
wymagającym leczenia szpitałnego. 

lekarzowi Z = jest wzbro- 
nione zajniowanie się praktyka prywatna w 

ie, wołnym od zajęć służbowych, а- 
w ogłoszeniu na drzwiach szpitala 

państwowego w Wilejce znajduje się is 
o przyjęciu prywutnych chorych. W. |. 
talu w Wilejce obecnie przebywa dziennie 
od 60 do 70 chorych: dokonywane są 10 
п о-— 4 operacje większe dziennie, nic więc 
dziwnego, że dyrektor szpitala nie może 
sciśłe przestrzegać godzin przyjęć prywat- 
nych chorych. 

Dodaję. że ten stan rzeczy nikomu nie 
szkodzi, gdyż Wilejka posiada oprócz 
yrektora szpitała, dra Kraussa jeszcze 4 

praktykujących lakarzy. 

    

   

     
    

  

   
wkrótce 
w kiniegg 

   Hollywood" 

Czackiego ostatnie w tym sezonie im. T. 
roku Jasełka. Barwna wystawa, tańce 
kierownictwem p. (iregor - Winogradzkiej, 
chór pod dyr. p. Żebrowskiego, oryginalny 
zywy układ i wiele humoru czynią z tego 
widowiska świetna rozrywkę  przedewszi 
stxiem dła dzieci, ałe również i dta osób 
1osłych. 

tu GRAJĄ W KINACH? 
Kino miejskie — Arka Noego. 
Hollywood — Taniec wśród sere. 
Heljos — Wiatr od morza. 
Casino — Latarnia morska. ф 
Światowid — Koenigsmaik. i 
Pan — W sidłach kłamstwa. jas 
Ognisko — Trędowata. у 

SPORTOWA 
— Podział subwencyj PW i WF. W @ши 

5 a rb. pod przewodnictwem p. wołe- 
wody Kirtiklisa odbyło się posiedzenie prezy 
dium Wileńskiego Wojewódzkiego Komitetu 

i WF, na którem dokonany został po 
dział Z otrzymanej z e- 
go Urzędu PW i WF w Warszawie oraz wy 
słuchane zostało sprawozdanie kasowe ko- 
misji budżetowo - gospodarczej. 

W tymże dniu o godz. 20 pod przewod- 
nictwem naczelnika wydziału wojskowego 
Urz. Wojewódzkiego Stefana  Wiśniew- 
skiego odbyło się pierwsze posiedzenie ko- 

misji ogėlno - organizacyjnej Woje. Kotmite- 
tu WF i PW na którem wygłosili referaty: 

(dalszy ciąg kroniki na str. 4-€j) 

Podawał się za referenta heznieczeństwa 
Na terenie Ejszyszek grasował przez pewien czas jakiś beznogi osobnik podający | 

się za referenta bezpieczeństwa starostwa lidzkiego. W jednym z okolicznych fołwarcz- Ž 

ków zawarł on znajomość z młodą panną i stara się o jej rekę. = 

Jeżdżąc stale z miejsca na miejsce rzekomy referent korzystał z bezpłatnych prze- 

iazdów iurmankami, wystawiając kwity na 

Ponadto zdołał on naciągnąć kilku nałwnych na większe pożyczki „bowiem wyje: Ą 

chał nagłe i pieniędzy nie zdążył podłać". 

Afera wyszła na jaw w chwili,gdy do starostwa przybył jeden z wierzycieli z żą- żę 

daniem wypłacenia mu nałeżności za furmanki. ość 

Z rysopisu podanego przez tego chłopa zorjentowano się co do osoby podające- 

go się za urzędnika i zatrzymano go. jest 

szkający na Słobódce. 
  

otrzynranie nateżności z kasy starostwa. 

to Tadeusz Szczepankowski z Lidy, tie:    



kier. Okr. Urz. WF i PW w Grodnie pułk. 
Kotowicz © kierunku działałności  stowa- 
rzyszeń i oz WF i PW na terenie 
województwa wileńskiego oraz dr. Błahu- 
szewski o eugenice sportu. Ponadto prze- 
wodniczący p. Wiśniewski zaznajomił ze 
branych z oryanizacją i zakresem prac ko- 

— Akademia sportowa. Na zakończenie 
- trwaj '© obecnie Tygodnia Miejskiego Ko 

mitett WF | PW odbędzie się w dn. 8 lu- 
_ tego o godz 19 w sali Śniadeckich USB przy 

sł, S-to iej Akademja Sportowa na pro 
gram której złożą się referaty o znaczeniu 
wychowania fizycznego dla jednostki i spo- 
łeczeństwa, oraz uroczyste rozdanie nagród, 
zdobytych na narciarskich mistrzostwach 
szkół Średnich i m. Wilna. 3 

Zc względu na bezpłatny wstęp spodzie- 
wama jest liczna obecność szerokich warstw 
społeczeństwa. Specjalne zaproszenia rozsy- 
lane nie będą. 

WYPADKI | KRADZIEŻE 

— Wypadki w u doby. Od dn. 5 do 
6 tm. zanotowano GPS inie wypadków róż 
mych 34, w tem kradzieży 6, opilstwa 6, prze 
kręczeń administracyjnych 10. 

— Nieszczęśliwy wypadek koleja- 
rza. Na odcinku kolejowym Mołodecz- 
na — Lida, niedaleko stacji kolejowej 
Gawje wskutek Pe I 
ż pociągu, zdążającego w kierunku Li- 
dy torowy Paweł Buszyński i doznał 
ogólnego potłuczenia, oraz uszkodze- 
mia czaszki. Buszyńskiego w bardzo 
ciężkim stanie przewieziono tymże po- 
ciągiem do Lidy, gdzie umieszczono 
o w szpitału powiatowym. 

* — 1рпвя|‹ош'зшущ]ааек.“‚і‘5ее‹ 
kwestrator gniina: pow. 

) zameldowal policji, ž 
kie- 
SU- 

tego mel- 

t ° 
— Рофаг. \ folw. Zaucie Male, gminy 
eńskiej na szkodę Anoszko Gera 

spłonęła stodoła z inwentarzem żywym i ma 
wym. Straty wynoszą przeszło 4.0%0 zł. 
о— $ zabudowania. W koionji Gu 

dzieniszki — pasieka, powiatu  lidzkiego, 

wskutek zapałenia się sadzy w kominie splo 
nął dószczętnie dom mieszkalny wraz ze 
wszystkiemi sprzętami, chlewem i komorą. 
Poszkodowana Hełena Burmysłowa oblicza 

_ straty wyrządzone pożarem na sumę prze- 
__ szło 3 tysiące złotych. 

— a czadu. W dniu 2 lutego zatruła 
się dwutłenkiem węgla mieszkankaó m. Bie- 
niakonie p. Urynowiczowa. A 

' w. nieprzytomnym stanie przewieziono do 
2 E Aeg0 lekarza dr. Wiernikowskiego, 
RODE" udało się ją przy- 

do życia. 
— Kradzieże. W dniu 5 bn:. Radzinowi 

Szytrze (Ostrobramska nr. 18) skradziono 
łustra z niezamknietego przedr.koju. Kra- 
dzieży dokonał Owdziej jan,  Kałwaryjska 
134, którego z lustrem zatrzymano. 

 RADJG WILEŃSKIE 

БОБОТА, DN. 7 LUTEGO 1931 R. 

11.30 — 11.55 Tr. z Krynicy roz ek 
dech mistrzostw świata w Bokefu na 

lodze. 
11.58 — Czas. 
1205 — 12.50 Muzyka lekka (płyty) 

s 13.16 Kom. meteor. 
0000 1530 — 15.55 „Mała skrzyneczka“ li- 

sły dzieci omówi ciocia Hala. 2 
15.55 — 16.15 Koncert życzeń (płyt) 
16.35 — 17.00 „Ile lat ma ziemia“ — od 

czyt 7 Krakowa. 
17.00 — 18.00 Nabożeństwo z Ustrej Bra 

my w Wiłnie. Tr. na całą Połskę. 
18.00 — 19.00 Audycja i koncert dla dzie 

ci z Warszawy. 
> 19.00 — 19.15 Kom. Wil. Tow. Org. i 

Kół. Roln. 
; 19.15 — 19.40 Progr na tydzień nast. 

140 — 19.55 Pras. dzien. radi. z Warsz. 
- 2000 — 20.15 „Panienka z Nieba“ -— 

felj z Warsz. wygl. C. Jellenta. 
2015 — 20.30 „Pogadanka radjotechni- 

czne wygł.ż Mieczysław Galski. 
20.30 — 21.45 Muzyka lekka z Warsz. 
21.45 — 22.00 Feljteon z Krynicy. 
24.00 — 22.15 „Dzieje afisza" — felj. z 

__ Warszawy wygł. Sokoliński. 
22.15 — 22.40 Koncert chopinowski 

Warszawy. 

22.55 — 23.05 Kom. z Warsz. 
|_| 2305 — 23.45 Aud. literacka. Fragmenty 

_ % komedji Moliera, z udziałem znakoniitej ar 
 tystki ireny Solskiej. 1) Słowo wstępne — 
> | S. Glixellego, dziek. wydz. hum. USB 
ZA „Mizantrop* 3; „Szkoła żon* —- wyk. 

art. dram 
— 24.00 Komunikaty z międz. 
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zawodów hokejowych w Krynicy. 

  

Otwarcie kursu świetlicowego dla nauczycie!- 
stwa pow. Wil.-Trockiego w Wilnie 

Pisałem już niejednokrotnie, że w oświa- 
1ie pozaszkolnej zaszły ogromne zmiany, 

s mianowicie: władze szkolne doszły na 

podstawie kilkuletnich obserwacyj do słusz- 
nego wniosku, że urządzanie kursów na wsi 

v charakterze wyłącznie naukowym nie о- 

ава pożądanych rezultatów, gdyż praca ta 

ludzi nuży i budzi doń niechęć. 
Zauważono, przytem, że wieś ubożeje, 

*e trzeba ją ratować drogą oświaty prakiycz 
nej. dążącej np. uo spółdzielczości, do wzo- 
rowego prowadzenia gospodarstw i t. p. 

W tym też celu odbywają się różne kur- 

sy dła nauczyciełstwa, jako jedynych pio- 

rierów wśród ludu z pod strzechy. 

Wieś potrzebuje też zabaw, wieś lubi 
sp'ew, muzykę i inne rozrywki. Sprawa ta 

przedstawia się u nas bardzo smutno. Wie- 

my bowiem, że niema zabawy bez bójki i 

kalectwa, że zabawa bez karetki pogoto- 

wia jest —- że się tak wyrażę — nie kom- 

pietem. Dlatego też należy młodzieżą pokiw 

10wa4-, odciagnąć ją od dzikich orgij, 
ce domów ludowych. do — Świetlic. 

To jedynie mają na myśli władze szkoł 

ne i w tym jedynie cełu dokształcają kadry 
nauczycielskie. Niestety, narazie tylko prze 
ważnie tych nauczycieli, gdzie się 
swietlicowa prowadzi, ze wzgłędu na stan 

posiadania tokaii. (Na terenie naszego kura- 
torjum  m:amy zaledwie 221 świetlic i 5 

tys. członków). 

Kurs świetlicowy dla naucz. szk. powsż. 
wil  -trock. rozpoczął się 4 b. m. i trwać 
łędzie do 13 b. m. (włącznie). Na kurs 
przybyło 23 osoby. Wykłady odbywają się 

codziennie od godz. 9 :— 13 i od 16 -- 20. 

Wykłady przedpołudniowe są teoretyczne 
-— popołudniowe praktyczne, (np. gry, za- 

bawy, śpiew i t. p.). 

Wykładowcanu kursu są 0. p.: Stubiedo, 
kapitan Ptaszyński, p. Chmielewski, p. 
Jawrofska, p. Dracz i inni. 

Słuchacze mieszkają w demu Towarzy- 

stwa Krajoznawczego (św. Anny 13). Cał- 
kowity koszt kursu, mieszkania, i utrzyma- 

nia słuchaczy pokrywa MWR i OP. 

J. H. 

  

  

MISTRZ MOTYKA © ZAWODACH 
W WILNIE. 

Nazwisko Motyka Zdzisław znane jest 
każdemu sportowcowi i interesującemu się 
narciarstwem. Znane jest ono i wilnianom, 
zwłaszcza, 3е na zawodach o mistrzostwo 
Wilna (1929 —- 30) zawodnik ten zdobył 
mistrzostwo startując w biegu na 18 kl. 

Obecnie korzystając z pobytu w Zakopa- 
nem zwracam się do niego z zapytaniem jak 
mu się powodzi w sezonie bieżącym i jakie 
wspomnienia pozostawił* pobyt w Wilnie. 

— Monotonność, jaka jest związana ze 
ałużką wojskową (Motyka odbywa służbę i 
przydzielony jest do t.zw. kompanji wysoko- 
górskiej), mówi nasz rozmówca, oraz zna- 
cznie gorsze odżywianie niż w normalnych 
warunkach wpływają na systematyczne za- , 
tracanie się ambicji sportowej, tego zrywu, 
koniecznego dla wydobycia manisimum ener 

оЙ 
8 — Ma pan przecież dobre wyniki w tym 
sezonie? * 3 

— Tak. Wygrałem biegi 14, 18 i 30 kilo 
metrowe, ale to jeszcze nie wszystko. Cze- 
kają jeszcze mistrzostwa dywizji w Biełsku, 
Polski — w Wiśle. Boję się 50 - kiłome- 
trówki bo brak mi masażu i.. kąpieli. 

— Niech nans pan coś opowie o swym 
pobycie w Wilnie na mistrzostwach? 

— Byliśmy w Wilnie z Kurasiem, Siecz- 
ką, Krółem 1 Mietelskim;* śmiało mogę po- 

lzieć, że tak jak w Wilnie nie podejmo 
wano zawodników nigdzie. 

Skocznia jest dobra i uważam, że dla 
młodszej generacji skoczków zakopiańskich 
byłaby ona doskonałym nabytkiem trenin- 
gowym. 

— Na, a tereny narciarskie? 
— Tereny macie cudowne, finlandzkie-— 

powiedziałbym. Trasa lekko pagórkowata, 
vrozmaicona. Organizacja wspomnianych 
mistrzostw była perwszorzędna, takiej je- 
szczę nie widziałem, a przecież startowało 
rie i zagranicą w "i*ejednem miejscu. 

— zcbaczymy się na tegoro- 
cznych mistrzostwach Armji w Słonimie. Co 
pan powie na to, że Slonim wybrano dla 
mistrzostw? 

— Pomysi dobry. Trzeba, żeby mistrzo- 
stwa Armji odbywały się coraz to w innetn 
miejįscu, aby wojsko miało możność wziąć 
w nich udział i przez to samo podciągnąć 
się. 

Tereny, mniej lub więcej przydatne „to 
jeszcze nie wszystko. Grunt to organizacja. 

Swego czasu na mistrzostwach w Obers- 
„dorfiie trasa była taka, że na kilka kilome- 
trów dowożeno śnieg, a mimo to całość, 
dzięki dobrej oryanizcjj wypadła dobrze. 

— szę nam coś o swoich zamiarach 
"a przyszłość powiedzieć. 

rzedewszystkiem chciałbym _ wyjść 
dobrze na mistrzostwach Polski, zwłaszcza 
ne długie dystanse. Będę trenował, o ile 
mi tylko warunki pozwołą. 

olączką u nas w Polsce jest, že orga- 

Lk L LL ii is 

OFIARY 
Czekoławska dla biednej inteligentnej ro- 

dziny zł. 5 
Zamiast kwiatów na grób &. р. Jana Kieł 

czewskiego kwotę zł. 100 na Komitet 
„Chłeb dzieciom" składają żona i dzieci. 

ROEE DARO ZEE ZEEETZW CEJTREW TT WOOAZZATÓZKIA RA 
SHERIDAN 

„ Tajemnica amuletu 
Odwróciła się i poszła ku domowi. 

Miljoner oniemiał ze wściekłości... 
_ lecz nagle , odzyskując mowę, popeł 

_ nił czyn nie do przebaczenia: zaklął 
głośno pod adresem swej pogromczy- 

_ mi Miss Veston odwróciła się z gnie- 
wem: 

‚ — - Jak pan śmie?... ,O, ja pana na 
= ueżęk 

 Wyrwała oba rewolwery... i stało 
_ się coś, czego w ciągu długich lat nie 

mogli zapomnieć mieszkańcy Mom- 
bassy: zanim miljoner zdążył się о- 
pamiętać, jedna kula zaszyła się u je- 
go nóg, druga zrzuciła kapelusz z 
jego głowy, a za niemi posypał się 
grad kul: wyrywając mu z ust cygaro, 
odrywając guziki od płaszcza.... Ner- 
wy, te wypróbowane rerwy Millsa, 

"nie wytrzymały próby. Z jękiem osu- 
nął się na ziemię, kryjąc twarz w mięk 
kim, nagrzanym piasku. 

— Tak, to dobrze! — zawołała 

dziewczyna. — I proszę się nie ruszać, 
zanim nie odejdę, bo powybijam ku- 
jami pana złote zęby. Zrozumiano? 

Milis zrozumiał oczywiście. Przy- 
ciśnięty do ziemi, nie drgnął nawet, aż 
dopóki miss Veston nie odeszła. 

Dopiero wtedy wstał, już zupeł- 
nie opanowany, .otrzepał chusteczką 
zakurzone ubranie i obeirzawszy Się, 
ujrzał Curtisa Like i Traversa Kinga. 
Mimo nieprzyjaznych uczuć, jakie ten 

    

    
   

    

   

  

   
    

ostatni mimowoli żywił dla miljonera, 
nie mógł się powstrzymać od uczucia 
podziwu. Trzeba było umieć się opano 
wać, i być bardzo mężnym mężczyz- 
ną, aby zachować się z godnością w 
tej sytuacji. 

-— Dzień dobry, mr. Like! 
przywitał się spokojnie miljoner. Do- 
stałem dobrą nauczkę! Czy mogę za- 
pytać pana, kim jest ta panienka? 

Curtis Like ukłonił się grzecznie: 
— |Jest to miss Veston, córka Ral- 

ia Vestona, sławnego strzelca i myśli- 
wego amerykańskiego. Całe życie miss 
Veston upływa wśród dżungli i jest 
ona równie sławna, jak jej ojciec, Ma 
ona na sumieriu dwadzieścia pięć 
Iwów. Jej znajomość jezyków i narze- 
czy miejscowych, oraz zwyczajów 
krajowców jest tak wielka, że muszę 
przyznać, że ja nawet musiałem nie- 
raz prosić ją o pomoc i wskazówki. 
A jest to dziewczyna o wyjątkowo 
szlachetnem i dobrem sercu, pozbawio 
na fałszu, odważna, samodzielna..i. ... 
nader niebezpieczna, dla każdego, kto 
ją skrzywdzi, lub zaczepi. 

-— Przekonałem się na sobie! 
mruknął Mills. 

-— Radziłbym panu, — ciągnął da 
iej Like, — przeprosić ją zaraz i to w 
sposób, jaknajbardziej pełen uszano- 
wania. Miss Veston jest niezmiernie 
popularna wśród tubylców i koloni- 
stów. Każdy jej rozkaz będzie wykona 
"vy momentalnie. Jeżeli pan zamierza 
udać się wgłab kraju na polowanie, 

sdawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor adpowiedziztny Witold Woydyłło : 

nizatorzy i kluby, dając zawodnikowi b. ma- 
ło chcą odrazu mistrzostw 

W przygotowaniu zawodników popełnia 
ne są u nas błędy. Wyrabiamy klasę skocz- 
ków lub biegaczy, a potem, kiedy trzeba 
zadecydować, ki» ma startowaćw kombina- 
ca (bieg 18 klm. i skoki) lepsi skoczkowie i 
ius pozostają w domu, a jadą słabsze 
siły. 

Skończę służbę i biorę się z zapałem do 
treningów przedoliinpijskich, rzecz jasna o 
ile będą odpowiednie warunki treningowe. 

Przy okazji proszę o przesłanie organiza 
torom i zawodnikom wiićńskim pozdrowień. 
Bardzo chciałbym trafić jeszcze Dz 

sman. 

ZAJĘCIA W AKAD. ZW. SPORT. 

Wszyscy akademicy powinni chociaż je- 
dną gódzitia tygodniowo poświęcić swej kul 
turze fizycznej, pamiętając, że „mens sana 
in corpore sano“. To też Akademicki Zwią- 
zek Sportowy przypomina pa i swym 
starym członkom, że jest sała, są instrukto- 
rzy, jest sprzętu pod dostatkiem więc nie 
pow*nno zabraknąc ćwiczących się. 

Gimnastyka odbywa się w poniedziatki 
i żyd panie 13 — 21 godz. panowie 21 

Gry sportowe: 19 — 20 (sala Cyfodka 
lundwisarska 4) grupa | pań zaawansowa- 
nych 19 —- 20 panie słabe, 20 — 21 pano- 
wie słabi, 21 — 22 panowie zaawansowa- 
ni — sała w Uniwers 

Czwartek: 19 —- 20 panie zaawans,, 
0 — 21 panie słabe, 21 — 22 panowie za- 
awans. — sala w Uniwersytecie. 

„, Sobota: 20 — 21 panowić zaawansowa- 
ni (sala Ośrodka). В 

Boks: šrody i soboty 18 —"20 godz. 
(Uniwersytet) ы 8 

Wypożyczałnia nart dla członków sekcji 
narciarskiej czynna pre cały dzień na przy 
Eos i (Antokol naprzeciwko boiska 
pp. leg. 

  

GIEŁDA WARSZAWSKA 
  

Z dnia 6 lutego 31 r. 
WALUTY I DEWIZY 

Dołary 8,90 i trzy czwarte — 8,92 i trzy 
czwarte —- 8,88 i trzy czwarte. Londyn 
43,36 — 43,47 — 43,25. Nowy York 8,915 
-— 8,936 — 8,896. Nowy Y kabel 8,925 
— 8,945 — 8,905. Paryż 34,99 i pół 
3500 — 34.90. Praga 26,40 i pół — 26,4 
— 26,34. Szwajcarja 172,42 — 17255 — 
171,99. Wiedeń 125,40 — 125,71 — 125.09 
Włochy 46,73 i pół — 46,86 — 46,61. Berlin 
w. obrotach prywatnych 212,26. 

PAPIERY PROCENTOWE 

Pożyczka inwestycyjna 94 — 93,50, 5 
roc. konwersyjna 47,50 — 10. proc. kole- 

jowa 102,75 — 10350 — 103,25. 8 proc. 
„Z BGK i BR obl. BGK 94, te same 7 proc. 
— 94,25. B proc. obl. budowli. BGK — 93. 
1,5 proc. LZ ziemskie 52 — 51,75. 5 proc. 
warszawskie 57,50. 8 proc. warsz. 71,50-- 

72 — 71.75. 8 proc. Częstochowy 62,30. 8 _ 

to wyprawa ta w obecnej chwili -za- 
Jeży wyłącznie od miss Veston. 

— Dlaczego? 
— Dlatego, że wystarczy jedno jej 

słowo, aby pan nie mógł dostać za 
żadne skarby świata, ani tragarzy, ani 
przewodników. Nie p panu 
nic innego, jak czekać na okręt i wra- 
cać do domu. 

— Dziękuję panu. Bardzo jestem 
panu wdzięczny za informacje. Nara- 
zie pójdę do hotelu wypić whisky z 
mlekiem, A potem namyślę się nad tem 
cv mam zrobić. 

Po śniadaniu Tommy Veston wre- 
czono długą paczkę. Nie bez wahania 
zdjęła pieczęcie i sznury z tej niespo- 
dzianej przesyłki. Wewnatrz znalazła 
skórzany futerał ze strzelbą. Dziewczy 
na osłupiała z zachwytu: w futerale le 
żała najwspanialsza strzelba, jaką zda 
rzyło się kiedykolwiek jej widzieć. Ni- 
gdy, nawet we śnie nie śmiała nia- 
rzyć o tak cudownem cacku.... Ostroż 
nie wyjęła strzelbę z futerału, pod nią 
leżał list: 

„Miss Veston! 
Dostalem rauczkę, na którą zasłu- 

żyłem i z szacunkiem zdejmuję kape- 
iusz przed panią. Rivington zrobił tę 
strzelbę dla nailepszego strzelca na 
swiecie. Prawnie się więc ona pani na 
leży Proszę zrobić mi ten zaszczyt i 
przyłąć ten dar ode mnie. 

Z najgłębszym szacunkiem 
Wortington Mills.“ 

„P. 5. — Nie wstałem z piasku, 
dopóki pani nie odeszła." 

praca | 
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KINO 

MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 3. 

gry i reżyserii. 

KINO-TEATR 
„KELIGS“ 
el. WILENSKA 58. 

Tel. 926. 

K sa czynna 0 g. 3.30. 

na tie genjainego d iela 
STEFANA ZEROMSKIEGO 

Ceny zniżone: Parter 60 gr. 
Od dnia 4 do dnia 8 tutego 1931 r. włącznie będzie wyświetlany najp stężni 

„AMRA NOEGO: 
Costelio. 2.000 000 dołarów kosztował ten film, oszołamiający potęgą treści, wielkością tyzawem 

od « 4. Następav urcersm: „Wale naddunażski” tek seanso 

Film domonstruje się tylko w kinie „Helios“ Na 1-szy seans ceny znižone 
Triumi džwięsowego Filmu Polskiego. Wielka Džwiekowa Epopea Morska 

ATR 0 ADRAA ** 
Marja MALICKA, Adam BRODZISZ, Kaz. JUNOSZĄ STĘPOWSKI, Eugenjusz B©DO 

N.juiękuzy sukces biež. sezonu Dla młodzi+ży dozwolone, Początek o godz. 4, 6, 8 i 1015 

Dramat miłości wspėlczesnej i mi'ošci—-legendy. Aktės M 
W rolach głównych: 

Baikon 30 gr. 
szy film Świata:     

  

    

    

George :: Brlen i Dolores 
inscenizacji, ar 

m łości, grozy i bohśter- 
stwa W rol. gł. 

  

Dzwiękowe kino 

ROLLYWOOW 

Mirkiewiezą 77     w 2 akt. Ceny miejsc 

Dziś! Wzruszający dramat młodych scic! Wielki lilm współrzesuy z zycia mio zieży siudenckicj p. t. 

„TANIEC WŚRÓW SERC" """ 
Joan Gratard, Anlte Page, Rod ia Rocqve, Douglas Fairbanks ir. Nad program: Wesoła komedja džwigkowa, < 

"a I-szy se-ns ed 80 gr. Seansy 

    
   

głównych 4 najwięższe 
gwiazdy ekranu 

o godz. 4, 6, 5 i 10. 

  

GŹWIĘKOWE KiNO 

CGJING 
WIELKA 47. | 

  

Wiełki przebój dźwiękowy 
PREMJERA! 5h 

сЭ E, TARKIA KAORŠ$KA“ 
Wspaniały wstrząsalący dramat życiowo-erotyczny, W rol. gt. (rzy gwiazdv: kuszca, powabna 
imogena Robertson, pizystojny John Mc Brown : tajemniczy Robert Ellis Śwetne ešekty 
dźwiękowe. Nad program rewelacyjne doda k: dźwiękowe. 

     

  

Na piersszy Seans ceny zaniżone 

  

  

  

  

  

  

Pocz seansów o godz. 4, 6, 8 1 10 '5 

Dziś! Reuelacyjny pizebojł į й S я ż KINO oc i Mot Emii Jannings w wzruszającym dramacie p. t. 
PA Ne £ Į BĄŚ w я w pozostałych roiach gł>wnych 

gó jez 47 1DŁA EB RA * Ž Esther Ralston i Gary €e ›раг 
RZE Początek o godz. 3-ej, w dnie Świąt, o g_1-ej. Ceny od 46 gr. 

Н Dziśi Monumentalny epokowy szłagier najnows.ej produkcji 1931 г g. głośnej i wszechznanej powieści 
no-Testr 

Edoara Rice х Ę Žž „STYLOWY" | Burrooguap. WANZAEŃR WŁADCA URGEI 
WIELKA 35. potężny dramat w 14 skt. Treść i wykonanie, to triumi nowoczesnej sinematografji, to zaczarowany caj z 1001 necy. 

BR RE W rol. gł. Watałja Kingston I Trank Merrlil. 
Uwaga! Dyrekcja gwarantuje każdemu, zwrotem kosztu biletu, że jest to najnowsze arcydzieło, które wyświetla 

  

Tylko u GŁOWIŃSKIEGO 
dostać można płótna Iniane su- 

rowe do robót ręc nych we wszys kich 
szerokościach, oraz wielki wybór satyn 
jednoharwnych kołde watowych, po- 
krowców, prześŚciradeł i t. p. 

UWAGA — WILEŃSKA 27. 
  

  

OBWIESZCZENIE 

Aukcjonista Wileńskiej Izby. Skarbowej 
Ch. Smajkiewicz na zasadzie par. 33 Instruk 
ch o przymusowem ściąganiu podatków 
opłat z dnia 17 V. 26 r. (Dr. Urz. Min. 
Skarhu Nr 15) podaje do wiadomości pub- 
licznej. że w dmu 9 lutego 1931 r. o godz. 
10-tei rano w saii licytacyjnej łzby Skarbo 
wiej. Wielka Nr. 66, odbędzie się sprzedaż 
z Kcytacji 30) arkuszy szkła lustrowego I 
5 skrzyń szkła okiennega w ilości ŁO0U ar- 
kuszy, należacych do Soboła Szłomy, Nie- 
miecka Nr. 3, oszacowanych na sumę 3000 
zł. na pokrycie zaległości podatkowych. 

Aukejonista (—) Ch. Smajkiewicz. 
SEE. ® 
ceoceoceecoceceo©cQQ 

OBWIESZCZENIE 
Aukcjonista Wileńskiej zby Skarbowej 

Ch. Smajkiewicz podaje do wiadomości 0- 
gółmej, iź w dniu 13 h o 1931 r. o godz. 
10-tej rano w lokalu sali licytacyjnej Izby 
Skarbowej w Wilnie przy ul. Wiełkiej Nr. 
66, w terminie drugim, t. j. od ceny za0- 

fiarowanej, odbędą sie licytacje następują- 
cych objektów: artykułów futrzanych, wag 
dziesiętnych, artykułów kolonialnych, mebli, 
walizek, galanterji, naczynia szkłanego i in, 
przedmiotów. 
= Aukcjonista (—) Ch. Smajkiewicz. 

  

Łodzi AR,25. 10 proc. Radomia 75. Sie proc. 
@с 74. 6 proc. obl. poź. konw. Warszawy 
6 em. 51 — 50,50. 3 proc. pożyczka budo- 
włana 50. 

AKCJE 

Bank Handłowy 106. B. Polski 151. B. 
Zachodni 71. Cukier 29. Węgiel 32,75. Lilpop 
zg tzciów 9 r 8,25. Starachowice 

     

    
   

  

  

DZIE 
W OJCZYSTYM JĘ Kata « 

POR    

Zióż grosz na „Fundusz Polskiege 
Szkolnictwa zagranicą”, na konie 
P. K. Q. 21895, Komitetu Obche- 
du 25-lecią Walki o Szkołę Polską, 

Tommy przycisnęła fuzję do serca 
i roześmiała się radośnie: = 

-— Ach, jaka cudowna rzecz! Nie 
mogę odmówić wobec tak miłego Ii- 
stu! Ten człowiek doprawdy nie jest 
tax zły, jeżeli może wybaczyć takiej 
złej, nieopanowanej dziewczynie jej 
wybryk. 

ROZDZIAŁ il 

W  Mombassie zjawia się dawny 
przestępca. 

Niedaleko od plaży, na której Tom 
my Veston zwyciężyła miljonera, stoi 
stara forteca portugalska, Świadek 
dawnych okrutnych bojów pomiędzy 
Arabami a Portugalczykami. Władze 
angielskie zamieniły dawną fortecę na 
więzienie, ale nawpół zrujnowana for- 
teca nie straciła przytem swej malow- 
niczości i zewnętrznego uroku. Stojąc 
przy studni, w cieniu wysokich mu- 
rów i patrząc na obszerny dziedziniec, 
łatwo jest wyobrazić sobie potworno- 
ści długoletniego oblężenia, które wy- 
irwale znosili obrońcy fortecy w tych 
czasach, gdy wojny były stałym sta- 
nem pomiędzy mieszkańcami tych kra- 
jów. Brzęk broni, kwik, rżenie koni, 
głośne rozkazy i grzmot wydawany 
przez jedyną armatę, straszne, jedno- 
stajne dnie, głodne, wymęczone twa- 
rze, które z rozpaczą wpatrywały się 
w morze, czekając stamtąd ratunku... 
Wszystko to powstaje w wyobraźni, 
įak koszmar złowieszczy. ‚ 

* W celi, której okno wychodzi na 

się pierwszy raz w Wiln' 

Masaże”: rzy 
ręczne, wibracyjne i ple 

styczne. Epliacje. 
binet +; 

m Cedić 
Suszyński jeznicej 

Spec. Niemoc piclowa” Hryniewiczowej 
choroby _ weneryczne. WIELKA AG Iš ms 
skórne. Przyjmuje odPrzyj.wg. 10-1i ć- 

10—12. 0 i 4—7. W.Z.P. A 
U! Mickiewicza 30. 

Dr. Wolfson 
<horoby skórne, wene- orsty skórze, acne. | | Q KA LE 
yczne moczopiciou e 

Wileńska 7, od 9—1“ 2 › Ciepty, słoneczny 4—8 w. tel. 10-67. 

= pokój 
ysthiemi wygo- 

LEKARZE 

Dr. Ed ward Kosmetyki 

  

  

Dr. Keniesberg ze wsz 
choroby skórne, wene- dami wadaje się. An- 
tyczne i moczopłciowe tokol, Przejazd Nr. 6. 

Mickiewicza 4, Giecewicz). 8 
tel. 1.90. 

Od 9--12 i 4—8 Pokój 
TTT“ dūla samotnej. Krėlew- 

Dowie- ska 9, m. 4, 

jakuszer<j*" się od 2 do 5-ej. 

 ——— okai -—8 pokoi 
5 AKUSZERKA i sala na 200 zy 

MIAŁOWSKA cenuum miasta, Nada- 

srma (Jabinet Kosme je się na bank, czytel- 

tyezny, asawa zmorszcz "9 DAN WA Cia Od zaraz. Szczegó- 
tj, piegi, wągry,fupież ry Biuro Ramie 
oredawki, karzejki, wy- $ Grabowskiego Gar- sedsnie włozów. MIC pa,ską 1, godz. 12—2 
tiewicza 45, i 4—5 pp. 

murowany 
sprzedaje się. Połocka 
8, (d wiedzieć się u 
właściciela, 

Rządca - 

    

KOSMETYKA 
PODZUEEZADY TERZ, 
WEAR WS ERZTIKE 

GABINET 
Recjonalnej Kosme 

tyki Leczniczej. 
Wilue, Mickiesicza 3 

ч 4. 
Urod kobiecą 

ę konserwa- 
e, Goskonali, sdšwie- ekonom 

ła, usuwa jej skarv energiczny i przedsię- 
1 braki, Massżbiorczy z długo etnią 
twarzy ! ciała (panie) praktyką, poszukuje 
Bz aczne opałenie ce posady od I. IV. b. r. 
ry. Wypsdanie włozów Posiadam świadectwa. 
i łupież,  Najnowar: N: ordynarję. Adres: 
zdobycze kosmetyki r: poczta r urzeniec maj. 

cjonsinej, Lubań, Piotr Białyni. ki 
Cedziennie od g. 16—% — 

Ogrodnik W. Z. P. 43 

potrzebny na wieś. 
Zgłaszać się: ulica 
Mickiewicza 44, m. 11, 
od godz. 9—10 i 14—17 

=p 

  

  

— 

  

Do wanajęcia 

pokój 
słoneczny, suchy, ul. 
B ałostocka 8, m. i 

  

dziedziniec, stał biały człowiek. Ręce 
iego wpiły się kurczowo w żelazną 
kratę, oddzielającą go od wolności. 
Na dziedzińcu siedzieli grupami więż- 
niowie — tubylcy, śmiejąc się weso- 
ło i rozmawiając, radzi, że nie potrze- 
lują pracować, a mają wikt i miesz- 
kanie. Biały. człowiek nie widział ich, 
jak nie widział mrowia robactwa, peł- 
zającego dokoła. Oczy jego wpatrzo- 
ne były we flagę wiszącą na podcho- 
dzącym ku brzegu okręcie. Więzień 
westchnął z ułgą! Nareszcie!.. Odszedł 
od okna i usiadł na swej brudnej, 
twardej pryczy. Myśli jego wirowały 
gwałtownie w głowie. Obliczał czas, 
który minie, zanim okręt wejdzie do 
portu, zanim Pareira zejdzie na brzeg 
niedostrzegałny przez strażników... A 
potem... Byłoby rzeczą nieprawdopo- 
dobną aby Pareita nie potrafił wyciąg- 
nąć go z tej przeklętej dziury. 

Z ponurym uśmiechem rozmyślał 
więzień o przyszłości. Myśl jego po- 
wracała do chwili spotkania z tym 
zagadkowym opiekunem — . uprzej- 
mym, wesołym, drwiącym i niewyczer- 
рапут w pomysłach, odważnym i 
okrutnym człowiekiem. . Nazywał sie- 
bie Antonim Pareira, ale nikt nie znał 
i nie ośmielał się zapytać o jego praw- 
dziwe nazwisko. Po raz  tysiączny, 
więzień wyjął ze szpary w zapleśnia- 
łej, kamiennej ścianie, małą kulkę pa- 
pierową i ostrożnie rozwinął ją na 
dłoni. Kartkę tę wręczył mu przed 
kilku dniami, zaniepokojony i trwożny 
dozorca. 

  

Drukarnia Wydawnictwa „Słowo” Zamkows Z 
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Potrzebna 
do mają ku 

ochmistrzyni 
z gotowaniem, W yma- 
gane świadectwa. Zgł«- 
szać się Wilno, Wileń- 

Lampy 

i 

  

ska 28—- od IJ—-I2-tej Żyrandole 

Studentka | Ejektryczne 
Il go roku prawa, pi- 
sząca na imaszynie, po- e е ® 
szukuje zaję ia u ad- t 
wokata, Tak notarjusza, dj anie 
ul. św. Jańska 11—7 

———--| wD. Handi. 

T.Odyniec 

i S-ka 
WILNO, 

ul. Wielka 

Nr. 19. 

KAMIENICA 
z oficyn: w centrum 
o. 17 miesz. aniach 
"placu 270 są+. ka- 
uał'zacja, Dochód 
2 0.0 zł, sprzeda- 
my z gługiem baa- 
kowym za 15400 

dolarów. 
Dom H.-4. „Zar 
chęta” Mickiewi- 

cza 1, tal. 9-88. 

  

Celowo 
pozostawione przez p 
Anzika Gincbu'ga 5 zł. 
(pięć) w Kuatermi- 
strzostwie 5p.p. Lg 
proszę 0 zabranie w 
Administracji „Słowa”. 
Naruniec-Gojżewska 

Każda 
gospodyni, 

która pragnie p zyczy. 
nić się do zwalczan a 
handlu żywym 1owa- 
rem, — prowadzonego 
przez pokątnych fak- 
torów służby domowej, 
będzie wynajmować 
służbę domową tylko 

za poš edniciwem 
Społecznega Biura 
Pracy Służby Do- 
mowej przy ui. Wiel- 
kiej 34, od godz. 10—1 
5-7. Biuro proponuje . 
wykwalifikowaną służ- 
bę domową z dobremi 
Šviade.twami. Ochmi- 
strzynie, bufetose, ku 
charki, kielnerki, nia- 
nie, oraz przychodzące 
na przysługę. 

Zarybek 

KARPIA 
pochodzący od torla- 
ków pier »szorzędnych 
gatunków, wyhodowa- 
ny w nowo ałożony.h 
stawach, wolnych od ść 
wszelkich _ zara/ków, 
jest do sprzedania w 
maj Czerwiaki poczta й 

СП{кіейс:усе Ignacy m maszy- 

Borowski: m-—-_, Orzeszkowej 11, m. 16 ее 

„Będę za dziesięć dni. Potrzebuje 
ciebie. A. P.*. 

To było wszystko, ałe serce więż- 
nia biło szaloną nadzieją wolności. Co 
go to mogło obchodzić, kim był w 
rzeczywistości Pareire. Był jego przy- 
jacielem, chciał mu dopomóc — czy 
można było pragnąć czegoś więcej? 

iarri — szczur, więzień w fortecy 
w Mombassie był potrzebny Pareirze, 
a to oznaczało wolność. Pareira był 
zręcznym człowiekiem. Trudności nie 
istniały dlą niego. Larri — Szczur nie 
wątpił, że nadeszła chwiła wolności i 
chciwie wciągał w płuca powiew świe 
żego wiatru od morza,niby zapowiedź 
tej upragnionej wolności. O tem, że 
był potrzebny Pareirze, co oznaczało 
wielkie niebezpieczeństwa i może po- 
wrót do więzienia, o tem nie myślał 
wcałe! Do ryzyka, do niebezpie- 
czeństw był przyzwyczajony.. Uśmiech 
zadowolenia rozjaśnił jego twarz: nie- 
przyjemną twarz zbrodniarza, oszpe- 
coną długą blizną przez brodę. + A 

Do celi wszedł dozorca i postawił 
na podłodze posiłek południowy. Ale 
Larri — Szczur nie dotknął pożywie- 
nia. Długie godziny spędzał nierucho- * | 
mo, rozmyślając i uśmiechając się dó | 
siebie. Wreszcie ziewnął przeciągłe, 
upadł na tapczan i zasłaniając twarz 

  

  

        
  

  

Zgubiony 
weksel na sumę 260 
zł. wystawca Kazimierz 
Lecz: chi, Ostrzega się 
przed przyjęciem tako- 

  

we o i jednocześnie 
unieważnia się 

    

Nauka 

  

prześcieradłem od moskitów, zasnął } 
nocno. 

 


