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KRONIKI $ 
(Telefonem z 

Dziś wysłuchaliśmy przemówienia 
posła nowogródzkiego p. Hołówki w 
sprawach naszych województw. Było 

eno szeroko zakreślone i szeroko uję- 

te, hyło to już nie zwykłe przemówie- 

nie w dyskusji budżetowej, lecz jak- 

gdyby exposć o sprawach kresowych, 

dodane do exposć ministrów, ujawia- 
jących zamiary rządu. Przemówienie 

p. Hołówki podajemy dziś w obszer- 

nem streszczenin. 

Pozatem dyskusja budżetowa wle- 
cze się i wlecze, nużąc słuchacza, od- 

zwyczajając człowieka od  jakiejkol- 

wiek pracy. O ile dyskusja na komisji 

budżetowej bardzo często ujawnia cie- 
kawe szczegóły i asystowanie przy 

niei daje istotnv obraz stanu Rzeczy- 
pospolitej, © tyle dyskusja budżetowa 

na plenum przerabia się w ciągłe wy- 

krzykiwanie tych samych  ogólników. 

Czytam gazety, lecz zwarjowałbym, 

gdyby mi codzień kazano głośno prze 
czytać wszystkie artykuły, chociażby 

tylko wstępne -całej prasy polskiej tak 

„dobrze organów Rypina, jak Racota, 

* Włocławka, jak Stanisławowa, Swa- 
"rzędza, jak Jarocina. Zdania, gadane 

przez mówców, słyszało się już sto ra- 
zy, tysiąc razy, cisną się one do gło- 

wy, jednocześnie usypiając i drażniąc. 

Ciągle to samo, ciągle to samo. Ta 

gadanina nie jest wprost w stanie wy- 

krzesać, wywołać w człowieku ani 

„ednej nowej myśli. Już się napamięć 

wię i to, co będzie mówił mówca opo- 

zycyjny i to co my odkrzyknie jakiś 
świeższy i mniej zmęczony poseł z 
ław rządowych. 

Ze strony opozycyinej nie wystę- 

puje nikt poważniejszy. Wielcy mów- 
cy gdzieś się pochowali, leaderów 

niema. Daszyński, Witos, Dąbski, Kor- 
iantv wogółe do parlamentu nie przy- 

chodzą. 

To „zdarcie* się wodzów opozycyj- 

nych jest jedynem zjawiskiem, które 
przy rozpatrywaniu położenia opozy- 

cji w Sejmie omawiać warto. Wodzo- 
wie opozycji się „zdarli*. To każdy 

wyczuwa. Wyczekują, chowają się, 
nie przychodzą, wstydzą się.. Przede- 

wszystkiem wstydzą się siebie sa- 
mych. Oficer, który zamiast prowadzić 

ałak, zbiegł pierwszy w ucieczce, nie- 

rad jest patrzeć na swoją kompanię, 

—chociažby jej komendantem nadal po- 

Został. Gdyby stronnictwa opozycyjne 

(były żywotne, wyłoniłyby teraz Z 
siebie nowych leaderów. Lecz tam 
materjału na nich niema. Ludzie młod- 
si nie są mniej „zdarci* od starych. 

O Brześciu przestało się powoli 

mówić. Lecz jeszcze się nie mówi te- 

go, co powie o Brześciu historja, któ- 
jej to pani wypada mówić rzeczy 

 najboleśniejsze, nie ściągając na sie- 
bie zarzutu braku  humanitarności. 

Powie ta pani historja swe wielkie, 
prawdziwe, bolesne, artyhumanitarne, 
okrntne, bardzo okrutne słowo. Przy- 

pomni ona, że kiedy z więzienia ce- 
sarskiego wracała Breszko-Breszkow- 

ska, wracał Certelli, to te więzienia 
uługie, kilkunastoletnie. syberyjskie by 

ly dia nich trampoliną, odskocznią, 

«tėra dawała im potęgę wielką, po- 
czucie własrej godności i własnej siły. 
Czuli ci rewolucjoniści, że nie są zdol- 

ni do mielenia jęzorem, tylko, liczyli, 

że właśnie fizyczną wytrwałością i na- 

pięciem nerwów gotowi pokazać, jak 
wierzą w to, co mówią i jak kochają 

io. w co wierzą. Brześć wypuścił lu- 

złamanych, których obsypano wy- 
"azami współczucia. Lecz to, że profe- 

sorowie krakowscy żałowali ludzi tam 
więzionych, to nie znaczy wcale, aby 
profesorowie krakowscy w- nich doj- 

| tzeli swych leaderów politycznych. 
y I dlatego rozumnie, jedynie rozumnie 

r dział, wydobywszy się z Brześcia: 
; „Nie rėbcie ze mnie dziada, pokazy- 

wanego na odpuście i żebraka, który 

  

ocenił sytuację Witos, który powie-. 

Konto czekowe PKO. 

w; 

o grosze miłosierdzia prosi*. To po- 
wiedział Witos i napisał w swym ty- 

godniku i te mądre chłopskie słowa są 

najgłębszem sprawozdaniem analitycz 

nem tego procesu psychologiczno-po- 

politycznego, który się słowem 
„Brzešč“ dziś ekreśla. Cat. 

  

Kryzys gospodarczy 
w Austrji 

Przed 10-ciu miesiącami ówczesny 
kanclerz Schober wyznaczył osobną 
komisję dla zbadania wszystkich przy 
czyn depresji gospodarczej, trapiącej 
obecnie Austrję. Komisja ta pracę swą 
cbecnie ukończyła, i urzędowy komu- 
nikat podaje główne wytyczne obszer- 
regq elaboratu, złożonego rządowi. 

Komisja stwierdza, że przemysł au 
strjacki zatrudnia obecnie niemniej- 
szą liczbę robotników, niż w 1920 ro- 
ku. Wzrost zaś bezrobotnych z 200 
do 400 tysięcy komisja przypisuje 
"łędom, popełnionym w dziedzinie о- 
pieki społecznej. W dziedzinie cen 
konstatuje silne rozpięcie między ce- 
nami surowców i wyrobów gotowych. 
Ceny produktów rolnych spadły o 15 
proc., ceny wyrobów gotowych po- 
większyły się o 4,5 proc. Ceny w sprze 
daży detaliczne; wzrosły o 8 proc. 

Olbrzymią przeszkodą zniżki cen 
jest — zdaniem komisji — zwiększe- 
nie świadczeń publicznych, to jest 
wydatków państwowych, komunal- 
nych i obciażenia socjalnego. W roku 
1025 dochody państwa, krajów i gmin 
!ącznie wynosiły 1420 miljonów szy- 
iingów. W roku zaś 1929—1856 miljo 
nów szylingów, to jest wzrosły o 31,4 
proc. Świadczenia pracodawców z ty- 
iułu opieki społecznej wynosiły w 
1025 roku 125 miljonów szylingów, w 
1929 roku — 420 milionów szylingów. 
Płace robotnicze podniosły się w о- 
statniem pięciołeciu przeszło o 24 pro 
sent. podczzs gdv wskaźnik kosztów 
utrzymania wskązuje zwyżkę tylko w 
wysokości 8 proc. 

Według obliczeń komisji koszty au 
stejackiej produkcji przemysłowej 
zwiększyły się w ciągu pięciolecia 0 
miljard szylingów, koszta produkcji -— 
o 12 proc, pomimo panującej na ryn- 
kach światowych zniżkowej tendencji 
najważniejszych surowców, a także 
fabrvkatow. + 

W konkluzji komisja zaleca zmniej 
szenie wydatków publicznych i skre- 
ślenie niektórych, najbardziej dotkli- 
v.ych ciężarów, jak „Fur Sorge Abga- 
be*, podatek od energji. oraz zaleca 
sewizję podatków: obrotowego, po- 
datku od spółek akcvjnych i wkońcu 
obniżenie podatków bezpośrednich. O- 
prócz tego, za!eca komisja wdrożenie 
akcii w kierunku obniżenia robocizny. 

Ogłoszono ostatniemi czasy cyfry 
handlu zewnetrznego Austrji za 11 
miesięcy 1930 roku. Wyvkazują one 
zianiejszenie oorotów w porównaniu z 
1929 rokiem o 15 proc. Zaznaczyć na- 
leży, że analogiczne zjawisko spotyka 
my we wszystkich niemal krajach. Qh- 
1oty handlu zewnętrznego, po wojnie 
wzrastające z ioku na rok, w 1930 ro 
ku przejawiają niemal wszędzie zniż- 

kę. W Polsce daje się skonstatować 
to samo zjawisko. Przyczem bilanse 
nandlowe państw europejskich stają 
się mniej bierne. Polska, jak i parę in- 
nych państw, między innemi Nienicv, 
miały w ubiegtym roku czynny bilans 
handlowy. Pozostaje to w związku z 
brakiem dopływu kredytów, wywoła- 
nych kryzysem Stanów Zjednoczonych 
hędzcych jednym z głównych rynków 
pieniężnych świata. 

Zmniejszenie cen surowców wpły- 
neto dodatnio na bilanse handlowe 
państw przemysłowych, między inne- 
mi Austrii. Przywóz do Austrji, skła- 
dający się przeważnie z surowców, u- 
legł zmniejszeniu o 19 proc., wywóz 
— o 14 proc.. Deficyt bilansu hand- 
owego za rok - 1930 nie przekroczy 
990 miljonów szylingów. 

NAGRODĄ im. P. ROHLĄNDA 
Polska Akademja Umiejętności przedłu- 

ża konkurs im. Pawła Rohlanda na pracę 
p.t.: „Dzieje  połskiego  žywotopisarstwa 
Świstych* do końca 1932 roku. Pracę mo- 
ga hyć nadsyłane albo pod pełnem nazwi- 
$kien: autora, albo też pod godłem z dołą- 
czeniem koperty, zawierającej wewnątrz 
nazwisko i adres autora. Rozmiar pracy 
okołc 15 arkuszy drnku. Nagroda za najlep- 
szą pracę wynosi równowartość w zło- 
tych za = Oe © przyznaniu 
nagrody nastąpi na publicznem posiedzeniu 
Akademii w czerwcu 1933 roku. 

  

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. z: 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

  

DUKSZTY — Bufet Koiejowy. 

HORODZIEJ — Dworzec kołejowy — 
KLECK — Sklep „Jednošė“, 

228. 

Zagraniczne 50 proc. drożej. 

  

DALSZE DEBATY NAD BUDŻETEM 
WARSZAWA. PAT. — Marszałek, otwierając 12-te posiedzenie Sejmu, zawia- 

domił Izbę o zrzeczeniu się mandatu przez posia Eugenjusza Kwiatkowskiego. : 
Przed porządkiem dziennym zabrał głos pos. Birkenmaver (B.B.), oświadczając, 

że na sobotniem posiedzeniu sejmowem podczas przeniówienia posła Galicy, pos. Ka- 
wecki (Kl. Nar.) rzucił pod adresem postów B.B.W.R., którzy mieli zaszczyt siużenia 
w Łegjonach, obeigę: „Wyście służyli Niemcom*. Obelga, będąca ciężką zniewagą dla 
ogółu i zionntów, przez nas reprezentowanych — stwierdza mówca — była rzucona 
głośno i słyszało ją dosłownie w tem brzmieniu szereg posłów B.B. Natomiast w pro- 
tokule stenograficznym słowa pos. Kaweckiego były podane w swosób inny, zmienia- 
jący sens, a tem sa:nem niedający ogóławi tegjonistów możności szukania satysfakcji 
na osobie oszczercy. Mówca prosi p. marszałka o zarządzenie skorygowania protokułu 
stenograficznego. Marszałek odpowiedział, że przejrzy stencgram i jeśli nie znajdzie 
tego oświadczenia, to poprosi © pisemne potwierdzenie tych słów przez posłów, którzy 
je słyszeli. 
E W pierwszem czytaniu lzba odesłała do komisji skarbowej projekt ustawy o 
poborze 10 proc. dodatku do niektórych podatków i opłat siemplowych. Z kolei przy- 
stąpiono od AMO budżetotwego Ministerstwa spraw wewnętrznych. Sprawo- 
zūawca poseł Polakiewicz analizuje szczegółowe preliminarz, przedkładając zmiany, 
przeprowadzone przez komisję budżetotw ą, budżet tego resortu wykazuje stale tenden 
cię oszczędnościową. Mówca prosi o przyjęcie budżetu bez zmian. Poseł Duch omawia 
szerzej działalność administracji. Mówca omawia następnie cdpartyjnienie administra- 
cji, sprawę wyszkolenia urzędników, dalej dcronek Ministerstwa 'w zakresie szpitalni- 
ctwa, zwalczania chorób, podniesienia zewnęt:znego wyglądu miast. = 

Pos. Sacha (kl. Nar.). krytykuje działamoś! władz administracyjn. występuje dalej 
przeciwko rzekomemu ograniczaniu czynnika społecznego w życiu publicznem, Pose. 
fiałkowski (KI. Chł.) atakuje ostro politykę wewnętrzną rzadu i oświadcza: że swo- 
body obywateli zostały rzekomo ograniczone dopatrując się dalej nadużyć starostów 
w stosunku do samorządów, poczem uskarża się. że rząd mało dba o pctrzeby wsi. 

Po posle Fiaikowskim zabrał głos min. spraw wewętrznych Składkowski i od- 
powiedział na przemówienie posła Fiałkowskicgo, który powoływał się na jeden z ustę- 
pów pisma „Przełom”. Minister zaznaczy, że ten san: ustęp udczytał na posiedzeniu 
Senatu senator Kopciński i pytał, ile jest w tem prawdy? 

Jeżeli p. Kopciński otrzymał wówczas od ministra miarodajne oświadczenie, to 
jest niechybnie rzeczą złej woli posła Fizikowskiego, że jeszcze raz te zarzuty wyciąga. 

Po przemówieniu ministra Składkowskisgo zabrał głos poseł Pachołczy (B.B.), 
który polemizując z wywodami opozycji, staje w obronie władz administracyjnych i pa 
Kei. 

Pos. Żuławski P.P.S. twierdza, że wskutek nowego brzmienia ustawy skarbowej, 
budżet stał się funduszem dyspozycyjnym: i ma rzekomo charakter policyjny. 

Po przemówieniu pos. -Jaremicza, który uskarża się na rzekome prześladowanie 
mniejszości, marszałek zarządził przerwę do godz. 16 

Po przerwie przemawiał pos. Meduna B.B., który zaprotestował imieniem ludno- 
ści czeskiej, jakoby ją kržywdzono i nie pozwałane rozwijać się gospodarczo i kultn- 
rałnie. W odpowiedzi na żałe Ukraińców, mowca oświadcza, że kto uczciwie pracuje, 
a nie politykuje, temu i uczciwie płacą — nie pacyfikacją, lecz troskłiwą opieką. Wy- 
konywując obowiązki uczciwego obywatela, niniejszość czeska w Połsce zamieszkująca 
zawsze gotowa jest bronić jej granic od Wschodu i od Zachodu, dając chętnie swych 
synów do wojska. Mówca wskazuje na przykład zgodnego współżycia na Wołyniu, 

laków, Czechow i Ukraińców, " , 
Następnie przemawiał pos. Hołówku. 

Zajście w bufecie sejmowym 
W poniedziałek w godzinach południowych bufet sejmowy 

stał się terenem zajścia na tle osobistem. 
W numerze niedzielnym „Robotnika” pojawiła się miano- 

wicie notatka, w której poseł klubu B. B. Edward Kleszczyński 
nazwany został polskim Puryszkiewiczem. 

W dniu 3 iutego o godz. 12 w południe w bufecie Sejmowym 
do naczelnego reoaktora „Robotnika” pos... Niedziatkowskiego 
(PPS) podszedł pos. Kieszczyński I oświadczył: „Pan mnie obra- 
ził w swem piśmie”. — „Nie wiem, o co chodzi“ — odpowiedział 
pos. Niedziałkowski. „jest pan skończonym łajdakiem I notory- 
cznym oszczercą'* — wykrzyknął pos. Kieszczyński i dwukrotnie 
spoliczkował pos. N'edziałkowskiego, poczem usiadł przy swoim 
stoliku klubowym. Do stolika podszedł po chwili pos. Niedziat- 
kowski i rzucił nań swoją kartę wizytową. 

Zajście nie będzie jednak miało epilogu spraw honorowych, 
gdyż klub PPS w godzinach popoż. ogłosił komunikat, w któ- 
rym oświadcza, że zabronił pos. Niedziałkowskiemu szukania 
satysfakcji honorowej, gdyż całą sprawę traktuje, jako napad 
pos. Kleszczyńskiego na pos. Niedziałkowskiego. 

Ze swej strony wydał komunikat pos. Kieszczyński, w któ- 
rym oświadcza, iż nie mógł szukać satysfakcji honorowej na 
osobie pos. Niedziałkowskiego, gdyż u nas wyroki oficerskich 
sądów honorowych kwalifikują pos. Niedziałkowskiego jako no- 
torycznego paszkwiianta i dlatego zmuszony był wymierzyć so- 
bie doraźnie sprawiedliwość w formie spoliczkowania pos. Nie- 
działkowskiego. 

ZABURZENIA NA MADERZE 
wynikłe na tie zakazu importu mąki 
LONDYN. PAT. Niektóre poranne dzienniki londyńskie, podały ałarmujące wia 

domości o zaburzeniach na Maderze, wskutek strajku generaln. w Funchal. Stwierdzają 
nawet, że jeden z pancerników brytyjskich, otrzymał rozkaz udania się z Gibraltaru na 
Maderę, celem ochrony zagrożonego życia i mienia obywateli brytyjskich, mieszkają- 
cych w Funchal. 

Według iniormacyj, zasiągniętych przez korespondenta P.A.T. bezpośrednio w 
admiralicji angielskiej, wiadomości prasy są znacznie przesadzone. 

Iniormacje z kół miarodajnych brzmią: że spokój w Funchał zosta: przywrócony. 

"Dekret o podwyżce ceń chleba, został cofnięty i strajk generalny odwołany. 
Pomimo zaburzeń sobotnich, które spowodowały śmierć kiłku osób, 

kuracjaszów w hotelach, nie była ani na chwilę zagrożona. 

Gen. Weygand general. inspektorem armii 
PARYŻ. PAT. Generat Weygand został mianowany wiceprzewodniczącym Naj- 

wyższej Rady Wojennej, oraz inspektorem generalnym armji na miejsce marszałka Pe- 
tain, który z kolei ma sobie powierzone zadanie, skoordynowanie prac przygotowaw- 
czych akcji zabezpieczającej kraj przeciwko atakom powietrznym. 

Próby stworzenia autonomicznego kościoła 
prawosławnego 

podjął się metropolita Eulogjusz 
PARYŻ. PAT. Metropolita Eulogjusz, głowa Cerkwi prawosławnej w  Europi 

Zachodniej, został jak wiadomo oka canii odwołany „58 z Mo- 

  

  

sytuacja 

skwy przez metronolitę Sergjusza, iącego ohowiązki zesłanego przez władze sowite- 
„ __Metropoli Eulogjnsz odmówił zastcsowanie się da tego u i w porozuńnie- kie na g Aaaa Krutickiego. 
z Radą djece: jalną nie dopuścił przysłanego z Moskwy zastępcy do chjęcia urzę- 

Uważając za niepotrzebne, utrzyrwywanie dalszych stosunków admi jnych 2 Moskwą, metropolita Eulogiusz Wyjechał 40 Konstuntyropola kach aa z lei wy patrjarsze FPocjuszowi i ewentuałte uzyskanie jego zgody na ukonstytno- = w w Europie autonomicznego Kościoła prawosławnego — niezależnego 

BARANOWICZE — uł, Szeptyckiego — A. Łaszułi. 

GŁĘBOKIE — uł, Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

ŁIDA — ul Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch, 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jažwiūskiego, 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 

     

  

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i S-ej 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach 

Ogłoszenia cyfrowe i tabełaryczne o 50 % dro: ‹ 
eniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 2U gr 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
; A. ŚWIĘCIANY — Asiegarnia T-wa „Ruch*. - — 

| OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. sA 
i Kslęgariiu Polska — St. Bednarski. z 

POSTAWY -- Księgarnia Polskiej -Macjerzy Szkołnej. 

SŁONIM -— księgarnia T-wa „Ruch*. 
Księgarnia T-wa „Rach”. 

FINSK = 

K. Smarzyński, 
  STOŁPCI. 

EJMOWE WCZORAJSZE POSIEDZENIE SEJMU 
Przemówienie pos. Tadeusza 

Hołówki 
Pos. Tadeusz Holėwko (B.B.) oświad- 

cza, że mówi w imieniu posłów województw 
wileńskiego, nowogródzkiego i poleskiego, 
które to tereny do przewrotu A 
wogóle nie były brane pod uwagę w poli- 
tyce ogólno-panstwowej i roła ich nie była 
doceniana. Kiedy w śe roku io pan 
Witosa zgiosiła & jacja uc! ców z 
Wileńszczyzny i zemsta mu krzywdę, 
jaka się RZE w przygotowaniach 
ryskich granic Wiłeńszczyzny, premier 
Wites odpowiedział, że jego zdaniem „i tak 
Polska jest za duża”. Kiedy Marszałek Pił- 
sudski gotował swój historyczny pochód na 
Wiltro, musiał go dopasować do wakacyj 
sejmowych, żeby mu Sejm nie  przeszka- 
dzał, Przed przewrotem majowym, Kresy, 
to był Polski Sybir, gdzie włóczyły się ban- 
dy dywersamów i gdzie wysyłano urzędni- 
ków za karę. Dzisiaj nastąpiła tam zasadni- 
czą zmiana. Administracja traktuje całą lud- 
ność objektywnie i niedawni członkowie 
Hromady tworzą kadry organizacji Samo- 
rządowej, gdzie niema tarć pomiędzy lud- 
nością polsi białoruską i żydowską. Do- 
tychczassowe wpływy partji  komunistycz- 
nej, obojętne, czy się nazywały Hromadą, 
czy Zmahanjem, zmatały na Kresach, a na- 
wet ustały dlatego, że udministracja umie 
tępic komunizm i nikt nie może jej zrobić 
zarzutu, że tępi ruch zwrócony jawnie prze- 
ciwko państwu. W miejscowości, gdzie jest 
szkoia polska, komuniści nie mają co robić. 
Gdrunistracja i wielka połska praca kultu- 
ralne idą w parze ze sobą. W czasie wy- 
borów, moirt za — a ja orga- 
nizowałem wybory na Kresach  północno- 
wschodnich — istotnym przeciwnikiem  by- 
ły tylko partje komunizujące. Ale udało się 
je usunąć z widowni. Drugim elementem 
wpływowym w czasie wyborów był Blok 
Mniejszości Narodowej, którego" promioto- 
rem byli Żydzi. a naszem zadaniem było 
przekonać ich, że nie powinni iść wspólnie 
z wrogiem puństwa polskiego, jak np. z p. 
Gawrylikiem, lecz powinni stworzyć wia- 
sną listę, albo gtosowač na listę naszą, za- 
pewniającą na Kresach ład i porządek. 

Na Kresach, w Wiłeńskiem czeka nas 
jednak wielka praca. jeżeli chcemy być mo- 
carstwem, to musimy tam usadowić pań- 
stwo i kułturę, ażeby tam, gdzie stoją słu- 
p. graniczne Polski i Rosji sowieckiej, by- 

zarazem granica Rosji sowieckiej i Zachod 
niej Europy. Kresy północno-wschodnie trze- 
ba oioczyć specjalną it życzliwością. 
Z dawnych czasów polskich stoją tau kłasz 
tery, szkoły, rozsadniki kultury, a gmachy 

więzienne hodzą z czasów caratu. No- 
woczesna Polska wybudowała na Kresach 
dia ubogiej ludności gmachy szkół ludo- 
wych tak piekne, jakich się nie buduje na- 
wet dia gimnazóiw. Obecnie trzeba na Kre- 
sach przyśpieszyć tempo komasacji i meijo- 
racji Można nawet zwolnić tempo reiormy 
rołnej w centralnej Połsce, ałe trzeba śpie- 
szyć z nią na Kresach, ażeby ci OSA: 
dzić na własnej ziemi, właśnie teraz, kiedy 
tuż obok za Słupem granicznym  przepro- 
wadza się olbrzymi eksperyment  kolekty- 
wizacji. 

W dałszym ciągu swego przemówienia 
srówił pos. Hołówko o zbawiennym wpły- 
wie robót meljoracyjnych na Polesiu i po- 
tem przechodzi do omówienia stosunku lud- 
rości polskiej do innych narodowości na 
Kresach wscnodnich. Obóz, który reprezen- 
tuje mówca, idzie do ludu  bitałoruskiego, 
sak do rodzonego brata (żywe okłaski na 

"ławach B.B.). Nikogo nie chcemy wynara- 
dawiać — mówi poseł Hotówko — i nie 
chcemy krzywdzić, chcemy natomiast, by 
Białorusim dzielili naszą dolę i niedolę. My 
mówimy, że elementy polski i białoruski są 
iównorzędne, że  jesteśnzy współgospoda- 
rzami tego kraju i dlatego żeśmy zez 
wieki tej ziemi bronili i szerzyłi na mej kal- 
turę, mamy prawo uważać sie za jej współ- 
gospodarzy. Mówiac dalej o S kasi prezes 
Hołówko nazywa dzieło Stanisława Grab- 

czną, wiel- skiego, t. zw. ustawę utrakwistyt 
kiem nieszczęściem i tragedją. — Stała się 
ona bowiem tm demagogij, gdy 
chciano, by dzieci decydowały, ma 
być szkoło. Tymccaóń ludność ska 
chce, by dzieci uczyły się w jęz 
7 abv jeśnie uczyły się języka biało 
ruskiego. Prezes Hołówko jest u niony 
do stwierdzenia, że język białoruski ma być 
uwzględniony w tych szkołach. gdzie 
białoruskie dzieci. Nie chcemy asymilacji, 
ami polonizacji — mówi pos. Hołówko wśród 
żywych oklasków całego klubu B.B. — chce 
my tylko stworzyć dobrych obywateli pań- 
stwa. Były czasy, że hetmanami i kancle- rzami byli Błałorusini i Rusini. Wierzymy, 
= ei say oi 1 Ukraiń- ъ równocześnie wielkimi ob) 
państwa polskiego, = 

Co się tyczy mniejszości żydowskiej, to 
sprawa gmin jest już załatwiona. Natomiast 
sprawa odpoczynku niedzielnego jest typo- 
wym: „przykładem zbyt rygorystycźnego pra- 
wa, żądającego od ubogiego rzemieślnika 
żydowskiego, aby świętował dwa dni. 

Przemowienie moje — kończy zes Hołówko — sprowadza się do tego, trzeba województwa wschodnie otoczyć szczególną 
opieką i traktować je jako beniaminka, któ- 
remu jeśli nie poskąpi, to on otrzymane 
stokrotnie zwróci (huczne oklaski). 

Subwencje na badanie raka 
i chorób wenerycznych 

Polska Akademja Umiejętności rozda w 
kwietniu b. r., z funduszu ś.p Pawła Tysz- 
kowskiego subwencje na 10k 1931 na bada- 
nia przyrodnicze i lekarskie, przedewszyst- 
kiem mające łączrość z poznaniem istoty 
choroby raka i chorób wenerycznych. lub 
'ch leczeniem. Ubiegający się o te subwen- 
cie maja wnosić podania do P.A.U. do 15 
marca 1931 r., z wymienieniem, jakie bada- 
nia zamierzają prowadzic i jaka kwota na 
rę byłaby im potrzebna, oraz wykazać, iż 
zzįmuwali się już poprzednio badaniami 
naukowem,. 

u polskim 

gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty Uras 

świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej, 

żej. Ferminy druku mogą być przez Administrcję zmi 

` 
ST. ŚWIĘCIANY — «i. Rynek @ — N. Tarasiejski. ; 
WILEJKA POWIATOWA —-- ui. Mickiewicza 24. F, Juczewskz 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch”. waż 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
         

  

WOJNA CELNA 
WĘGIERSKO - CZECHOSŁO- 

„. WĄCKA 
Ze względu na strukturę gospodar 

czą Węgier i Czechosłowacji, ze wzgię 
du też nato, że do Czech zostały 
przyłączone północne Węgry: Słowa- 
czvzna i Ruś przykarpacka, związa- 
nę geograficznie i gospodarcza 

= 

Węgrami, obroty handlowe między 0- 
ba państwami były względnie znacz- 
re, pomimo aniagonizmu politycznego 
„stniejącego między niemi. W 1925 ro- 
ku Czechosłowacja w imporcie do Wę 
gier zajinowała wybitne miejsce, sta- 
rowiąc 22 proc. ogólnego importu Wę 
gier. W eksporcie zaś Węgier stano- 
wiła 16 proc. Import czechosłowacki 
do Węgier wynosił 234 miljony pen- 
go. eksport — 168 miljonów. : 

W 1927 roku przyszedł do skutku 
taryfowy traktat węgiersko - czecho- | 
słowacki. a 

Traktat ten został wymówiony dn. 
.5 grudnia 1930 roku przez rząd cze- 
thosłowacki pod naciskiem partji ag- 
rarnej. Rząd czeski wydał rozporzą- 
azenie o przymusie przemiału pszeni- 
cy i domieszki do ziarna importowa- 
negc pewnej ilości ziarna krajowego. 
rozporządzenie 0. imporcie trzody 
culewnej dla zianiejszenią eksportu z 
Węgier i Polski. Węgry, jako główny 
importer pszenicy i trzody do Czecho 
słowacji były poszkodowane z powodu | 
powyższych zarządzeń i domagały się 
:ekompensaty. Trałtat został zerwany 
i oba państwa wydały już szereg za- 
rządzeń, znamienujących wojnę ceną. 
Rząd czeski rozszerzył zakaz przewo- 
zu na pszenicę, kukurydzę, drób. ryby 
rzeczne, jaja, masło, tłuszcz wieprzo- 
wy, mięso i mąkę kostną. Za dotych- 
czasowe hezpłatne udzielane pozwcłe- 

  
  nia przywozu wina i zwierząt ustano- 

wił 4% wartości towaru. < у 
Rząd węgierski podwyższył cło 

na chmiel į mąkę z 25 do 200 koron 4 
złotych za 100 Ko. Cło na drzewo opa- 
łowe 0,5 koron. złotych za 100 Ko. 
Oprócz tego towary których przywóz 
wymagał pozwolenia przewozowego, | 
o ile pochodzą nie z Czechosłowacy 
zostają zwolnione od pozwoleń przy- 
wozuwych, wymagane są tylko za-- 
świadczenia, świadectwa pochodzenia, 
wydanego przez odnośną łzbę Przeriy 
słov:o - Handlową. 

Wojna celna węgiersko-czeska po- 
siąda dla nas znaczenie. Może ułatwic 
naszemu przemysłowi bawełnianemu 
przeniknięcie w  znaczniejszej ilości 
na rynek węgierski, który był opano- 
wany przez wyroby bawełniane cze- | 
skie. Traktaty handlowe Czechasło- 
wacji i Węgier posiadają dla nas zna- 
czenie, gdyż mamy przyznaną w trak- 
tatach z obu temi państwami klauzu- 
lę_ największego uprzywilejowania 
to jest otrzymujemy zriżki celne, przy 
znane w traktacie innym państwom. | 

czesko - węgierska | Wojna celna 
posiada międzynarodowe znaczenie i 
jest dziś jednym z czynników zbliże- 
nia austro - więgierskiego. 
  

PESYMIZM MINISTRA THALERA | 

WIEDEŃ. PAT. Dzienniki porie- 
działkowe donoszą, że austriacki mini- 
ster rolnictwa Thaler zamie:za wyemi- 
grować do Paragwaju wraz z grupa 
chłopów tyrolskich. Minister rhaler х 
jest pesymistycznie nastrojony, co do 
przyszłości Austrji i pragnie za ocea: 
nem założyć kolonię austrjacką. 

ч 
FRANCUSKA POŻYCZKA DLA | 

NIEMIEC 
PARYŻ. PAT, Rada ministrów zaj: 

mie się na posiedzeniu w ' dniu. 
9 b. m. sprawą pożyczki dla Niemiec. 

ARESZTY WŚRÓD STUDENTÓW 
KOWNO. PAT. Dokonano w Kow | 

nie szeregu aresztowań wśród orgdni- 
zacji studenckiei ateitinninków, zblizo 
nej do Ch. D. Aresztowani studenci 
uskarženi są © wzięcie udziała w de- 
mnsiracji podczas deportacji dr. Kar- | 
welisa. Qsadzeni w więzieniu studenci | 
na znak protestu rozpoczęli głodówkę. 

PRAŁAT OŁSZAUSKAS ZRZEKŁ SIĘ 
STANU DUCHOWNEGO 

KOWNO. PAT. Prałat Ofszauskas za 
wiadomił władze kościelne, iz zrzeka udo 
browolnie stanu dichownego. Wobec 
władze kościelne umorzyły wszczęte prz 
ko niemu postępowanie, 

250500 POLAKOW EMIGRUJE | 
COROCZNIE I WYNARADAWIA 

SIĘJ | 3 
Zl62 grosz na „Fundusz Polskiego 
Szkolnictwa zagranicą”, na konto 

P. K. O, 21895, Komitetu Obcho- 
du 25-lecia Walki o Szkołę Polska 
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Zjazd zjednoczonych Ziemiane 
Tegoroczny Zjazd Zjednoczonych Zie- 

mianek Wolewódźwa Nowogródzkiego vd- 
ovł się w Nieświezu 3-go i 4-go lutego przy 
licznym udziale kilkudziesięciu ziemianek z 

ierenu całego województwa. Е 
Zjazd rozpoczął się 3-go o godz. Ć po 

południu w Sali ratuszowej. Otworzyła ze- 

bran'e i przewodniczyła prezeska zarządu 

wojewódzkiego Zjednoczonych Ziemianek., 

ks. Róża Czetwertyńska. Na początku przy 
witała przybyłych: przewodniczącą Zarządy 

Głównego Zjednoczonych Ziemianek 2 

Warszawy, p. Eleonorę Czarnowską, prze 

wodniczącą Katolickiego Związku Polek z 

Warszawy, hr. Zamoyską, reprezentanta 

rządu p. starostę Czarnockiego, burmistrza 

Nieświeża i gospodarza lokalu p. Henrice- 

go, wreszcie wszystkich przedstawicieli or- 

anizacji i zaproszonych gości Do czion- 

ia organizacji o, przybyłych na Zjazd, 
zwróciła się mówczyni z powitaniem 1 pros- 

hą. by wracając do swych powiatów za- 

wioziy serdeczne pozdrowienie tym wszy- 

stkim zieniankom, którym nięsprzyjające ©- 

koliczności nie pozwoliły wziąc udziału w 

obradach. Е or 
| W inauguracyjnem przemówieniu pre- 

zeska ks. Czetwertyńska w kilku jakgdyby 
rzutech przedstawiła wartość pracy organi 

zacyjnej Zjednoczonych Ziemianek. Pojedyń 

cze zdania, streszczające przemówienie, mo 

zą świetnie scharakteryzować głębokie 1- 

jecie i zrozumienie ważności swego Spo- 

iecznego stanowiska, jakiem odznaczają się 

Zjednoczone Ziemianki pod wytrawnem 

" przewodnictwem swej prezeski. | > 

Więc: „Praca społeczna ziemianek nie 

jest rzeczą dowolną; to Święty obowiązek 

każdej” . — „Ziemianka zawsze dojdzie 

do porożumienia z włościanką, bo dzięki 

adwiecznemu współżyciu dworu i wsi zna 

duszę ludu" — „Praca organizacyjna Zjed- 

noczonych Ziemianek w pierwszym rzędzie 

skierowana jest na Koła Gospodyń Wiej- 

skich; przedowszystkiem o wst myśleć na- 
žy, a potem dopiero o własnych spra- 

wach zawodowych'i materjalnych". — „Ko- 

bieta w czasach obecnego kryzysu musi, 
_ jaknajgoręcej i najskuteczniej pracować, by 

przetrwać wszelkie przeciwności i nie po- 

zwolič, by skurczył się polski stan posiada 

nia”. — „Wytrwała praca i wola kobiety 
przeciwstawi się wszelkim trudnościom, gdy 

przyświecać jej będą wzniosłe idee, którym 

zawsze hołduje i hołdować będzie”. 
Każde z tych, wypowiedzianych przez 

ks. Czetwertyńska , zdań samo przez się 

dowodzi, jak wielką rolę w życiu kraju ode 
grywa i odgrywać powinna Polka — zie- 

mianka. Na zakończenie przemówienia w 

imieniu całego Ziazdu prezeska serdecznie 

podziękowała Zarządowi Nieświeskiego Od- 

działu, prezesce Woyniłłowiczowej i paniom: 
Szałewiczowcj, Henricowej i Swidowej za 
prawdziwą gościnność i gorące zajęcie się 

gośćmi. : ; * 

Piękna mowa przewodniczącej nagrodzo 
na została licznemi oklaskami 5 

Za stołem prezydjalnym obok przewodni 
czącei ks. Czerwertyńskiej zasiadły panie: 

Eleonora Czamowska, hr. Władysławo- 
wa Zamovska, Alina Strawińska i Hanna 
Woy:łłłowiczowa, prezeska  niešwieskiego 
Koła. 

Powitalne przemówienia wygłosili: p. sta 
sosta Czarnocki, przemawiający w imieniu 
rządu i samorządu, oraz p. 0. Świda — w 

— mieniu Tow. Org. i K. R. ‚ 
Przystąpiono do porządku dziennego. 

Sekretarka Zjazdu p. prezeska Woyniłłowi- 
czowa odczytała  protokuł z zeszłoroczne- 
go walnego zebrania. odbytego w Barano- 
wiczach. Protokut został przyjęty. 

Obrady roznoczełv się od składania spra 
wozdań z działalności poszczególnych kół, 
mających służyć iako podstawa do dysku- 

     
   

sji Kolejno składały sprawozdania p. 
na Rdułtowska z powiatu Baranowickiego, 
p. Alima Strawińska z pow. Nowogródzkie 
go, p. Hanna Woynilłowiczowa z pow. Nie- 
świeskiego, ks. Czetwertyńska z powiatów 
Lidzkiego i Szczuczyńskiego, p. Gawacka z 
„ОМ skiego. wreszcie L Kraszewska 
z działalności Nieświeskiego Koła Gospodyń 
Wiejskich. 

ak są różnorodne warunki pracy w 
xażdym powiecie, że trudno byłoby powie- 
dzieć, gdzie wre najbardziej intensywna pra 
va. W każdym jednak razie wszędzie widać 
że są robione ogromne wysiłki, a jeżeli re- 
zultaty sa mniejsze, niżby ziemianki same 
chciały, to tylko dlatego, że nadzwyczaj cież 
k'e warunki materjalne, panujące dziś na 
wsi, nie pozwalają na wprowadzenie w ży- 
cie pięknych planów i szlachetnych zamie- 
rzeń Zasadniczym jednak rysem pracy na 
wszystkich terenach —- to kierunek kultu- 
ralno - oświatowy, związany z codziennem 
zyciem kohiety wiejskiej. ‚ 

Do ilustracji wszechstronnošci dziatalno- 
ści Zjednoczonych Ziemianek przytoczę choć 
część wykonanych zamierzeń: > 

Bursy, przedszkola we wsiach i dwo- 
rach pogadanki i odczyty na najrozmaitsze 
tematy, przedewszystkiem gospodarcze, te- 
atry amatorskie, prenumerowanie pism, sią- 
le i ruchome  bibljcteczki, kursa higjeny, 
szycia, gotowania, hodowli drobiu, ogrod 

nictwa, Iniarskie wystawy, konkursy warzyw 
nicza, ogrodnicze, hodowli drobin, 

oszczędności, sprowadzanie jaj 
rodowych i nasion warzywniczych i k 
towych, lustracja mieszkań i gospodarstw 
członkiń Kół Gospodyń. Dalej utrzymywa 
nie katechety, u w opiekach szkolnych, 
kursu wieczorowe dla analfabetów,  urza- 
dzame rekolekcyj dla inteligencji, specjałnie 
dla nauczycicistwa szkół powszechnych, bra 
nie udziału w instytucjach społecznych, 
zwłaszcza w Kołach Gospodyń Wiejskich, 
pomoc materjalna przy utrzymywaniu  in- 
struktorek Kół Gospodyń Wiejskich,  krze- 
wienie przemysłu łudowego z początkiem or 
ganizacji handlu temi wyrobami, wreszcie u- 
rzadzanie najrozmaitszych imprez dochodo- 
wych, stanowiących jednc z głównych źró- 
deł dochodu. 

a- 

   

  

    

   Powyžeį wymienione sposoby pracy - 
to tylko część z rozległego programu. Ale 
iz tego już widać, jak wielkie są czynione 
wysiłki. 

Czasami słyszy się zarzuty niektórych о- 
sób, że ziemianki za mało pracują spolecz- 
nie, że efektów ich działalności nie widać. 
it. „Ale gdy się przysłucha opowiadzniom 
o trudnościach spotykanych przez nie na 
każdym kroku, to się dopiero widzi, że potę 
piač ich mocą iviko kompletnie nieorjen- 
1ujący się w faktycznej sytuacji. 

Po sprawozdaniach Kół głos zabrała p. 
Czarnowska, prezeska zorganizowanych zie- 
mianek z terenu całej Polski. Świetna mów- 
czyn: w słowach. pełnych zapału 1 wiary w 
dobra sprawę, gorąco zachęciła zebrane zie 
mianki do pracy wytrwałej i upewniła je, 
że jak Polska długa i szeroka, — wszedzie 
ich siostry i towarzyszki pracują dla tych 
samych ideałów. Słowa serdecznej zachęty 
przywiezione ze stolicy, a rozbrzmiewają- 
ce w sali ratusza nieświeskiego, przepoiły 
słuchaczki przeświadczeniem w siłę swej or 
ganizacji i dodały otuchy do dalszej pracy, 
mimo trudnych i ciężkich warunków. | 

Na teim zakończyły się obrady pierwsze 
xo dnia. Po zebraniu Koło Nieświeskie Zjed- 
noczonych Ziemianek gościnnie podejmowa- 
io wszystkich zebranych herbatą, przy któ 
rej w dalszym ciągu mówiono o pracy spo 
łecznej, przyczem wzajemna wymiana zdań, 
poglądów i wiadomości niewątpliwie przy- 
czynia się do ustalenia wytycznych dła dal 
szej pracy. Dom. 

  

Praca zjednoczonych Ziemianek 
na terenie dwóch województw 

Doroczny zjazd Ziemianek w Wilnie 
Dnia l-go lutego rb. odbyi się doroczny 

_ Zjazd Ziemianek w Wilnie. 
; Obrady toczyły się pod przewodnictwem 

p. Radeckiej Mikuliczowej Prezesa Zw. 
Ziemian pow. Brasławskiego, która zagaj 
jąc zebranie wyraziła życzenie owocnej pra- 
tv dla dobra kraju i ojczyzny. Następnie 
pizemówił p. Jocz, witając zjazd w imieniu 
p. wojewody. za”naczając ciężkie warunki 
sejmików wobec kryzysu gospodarczego i 
wyrażając nadzieję, że Koło Ziemianek vę- 
dzie nadal pomocne innym organizacjom 
społecznym. Pozatem _ przemawiali Pani 
Proficowa w imienin Pracy Obywatelskiej 
Kobiet, p. Ciozda w imieniu Polskiej Macie- 
SL Szkolnej i p. Rusiecki od Stowarzyszeń 
Młodzieży. 

W zastępstwie nieobecnej Prezeski KZ4 
hr Jadwigi Tvszkiewiczowej doroczne spra 
wozdanie o dziaialności Koła złożyła wice- 
przewodnicząca p. Julja Bortkiewiczowa. W 

_ roku sprawozdawczym do Zarządu Koła 
_. wchodziły następujące Ziemianki: Prezeska 

_ br. Jadwiga Tyszkiewiczowa, wiceprezeska 
„p Jwja Bortkiewiczowa, p. Zofja Zawadzka 
p. Marja Ruszczvcowa, p. Marja Przewtoc- 
ka, p. jadwiga Żvlińska, p. Eugenja Fiedo- 
sowiczowa i sekretarka p. Helena Bohda- 
nawiczówna. Personel  instruktorski  skła- 
dał sie z pp. Pietrowskiej, Zakrzewskiej, Roz 
wadowskiej i Krasickiej. Na wstępie p. Bort- 

ы K'ewiczowa zaznacza. że praca Kola spotka- 
ia sę z uznaniem na Pow. Wystaw. Kraj. 
dowodem czego przyznanie Dypłomu Uzna- 
nia za pracę społeczną. 
„Praca Koła Ziemianek rozwijała się w 

"żch kierunkach: organizowanie kursów kro- 
ju Jez: na wsi i prowadzenie przedszko- 
li, liczba których wzrosła z 2-ch do 4-ch, 

P. Rozwad owska przeprowadziła 3 mies. 
kurs w Kozaczyžnie pp. Radeckich Mikuli- 
szów w pow. Święciańskim, . 17 dziewcząt 
ukończyło kurs i pomimo trudnych warun- 
ków narodowościowych (okolica litewż) za- 
kończony został przedstawieniem 1 špiewa- 
mi wykonanemi po polsku. P. Zakrzewska 

  

£ kwietnia zakończyła kurs w W, Soleczni- d kach gdzie również świadectw 
17 dziewcząt, a miejscowy ku sir nawy 
wyraził podziekcwanie za dodatn rezultat 
i wpływ kursów. Następnie p Zakrzewska 
objęła kurs w Podziśniu pow. Brasław. рр- 

     

   

    

   

      

KAWKA 

|WEGIEL 
GÓRNOŚLĄSKI 

© WYSOKIEJ KALORYJNOŚCI, 
wagonowo i detalicznie z dostawą w 
zapłombowanych wozach od pół tonny 

poleca 

я po cenach znižonych 
WILEŃSKI SPÓŁDZIELCZY 
SYNDYKAT ROLNICZY 

Wiino, 

          

Salmonowiczów, który również licznie był 
obesłany. Po skończonym kursie w Podziś- 
niit p. Zakrzewska odbyła praktykę w przed 
szkolu w Bezdanach i od 1 sierpnia 30 r. 
objęła kierownictwo nowo otwartego przed- 
szkoła Ziemianek w N. Trokach. P. Woj- 
towiczówna prowadziła kurs kroju i szycia 
do połowy maja w m. Święcianach w Stow. 
Miodzieży Żeńskiej kurs ukończyły 22 uczen. 
P. Mojtowiczówna wobec konieczności 9t- 
wara nowego przedszkola w  Liczunach 
ua pcgran litewsk. skierowana była również 
na praktykę do Bezdan i od 1 czerwca 30 
roku pracuje jako kierowniczka ,w przedszko 
'u w Liczunach. 

Przechodząc do przedszkoli zaznaczono, 
że w roku 1930 Ziemianki prowadziły 4 
przedszkola: 1) w Bezdanach kierown. p. 
Piotrowska ilość dzieci koło 30, 2) w Nie- 
menczynie, kierow. p. Krasicza ilość dzieci 
koło 30, 3) w N. Trokach kierown. p. Za- 
ktzewska ilość dzieci do 400 i 4 proc. w 
iicztenach kierown. p. Wojtowiczówna — 
Cziec: do 25. Wobec tego, że Przedszkola 

dadane są w miejscowościach wyjatkowo 
ednych, dzieci są dokarmiane (dostaja go 

rzcy posiłek), miesięczny koszt utrzymania 
jednego przedszkola wynosi 250 zł. -— zam- 
knięcie tych placówek odbiłoby się smut- 
nem echem wśród matek, które nie maja 

ów wdzięczności za opiekę z której korzy- 
z ich S as > Zarząd Koła  Zjed. 
/iemianek zwraca się z gorac: 08 do 
wszystkich Pan  Ziemianek 0 adres 
się na czzlonkow i regularne uiszczenie sktau 

ki czionkowskiej, tak niewiełkiej bo tyiko 2 
zł. miesi ęcznie. Sekretarjat Kola przyjniuje 
zapisy we wtorki i piątki od godz. i2 --- 
1-ej. Mickiewicza 19 m. 2. Pamiętajmy, że ro 
Czna składka pozwala utrzymać 1-no dziec- 
ko w przeciągu kwartała w przedszkolu. 

‚ Ро skończonem sprawozdaniu p. Bort- 
kiewiczowej —- p. Przewłocka wygłosiła re- 
ferat o rozwoju przedszkoli w Polsce i 
aaszem województwie. Referat wywołał 0- 
żywieną dyskusję. Następny punkt porządku 
ziernego obejmował referat p. Mieczysia- 

i jeleńskiej. „Akcja Katoł. przez ludzi 
świeckich” odczytamy z. powodu choroby p. 
jeleńskiej przez p. Wańkowiczową oło 
„iemianek uważając konieczność współpra- 
cy z Katolickim Zw. Połek zapisało się na 
członków tej organizacji. 

P. Bortkiewiczowa jako przewodnicząca 
Rady Wydziałowej Kół Gosp. Wiejskich 
przy Wil. Tow. Org. i Kółek Roln. zwraca 
się z prośbą do Pań Ziemianek 0 współ- 
prace w kołach, gdyż personel instruktorski 
nie jest w stanie podołać w pracy, a zaanga 
żowanie nowych sit jest niemożliwe ze 
względów budżetowych. 

„P. Kiełbińska inspektorka Kół Gospo- 
dvi Wiej. zaznajamia Panie z pracą dotych 
czas wykonaną: 45 kół na terenie wojew. 
W ileńsk, zrzeszające około 1200 członkiń, do 
wodzą jak „żywotna jest ta współpraca pań 
Zicmianek i pożądana. 
„Ne zakończenie Zjazd uchwalił zbierać 

się 4 razy do roku, w styczniu kwietniu, 
czerwcu i październiku dła porozumiewania 
się i skontrołowania pracy Zarządu 1 obie- 
cał dołożyć wszełkich starań, żeby ilość 
członkiń zwiększyła się przynajmniej dwu- 
krotnie. z, 

   

    

   

      

    

3ŁO WO 

6-ty dzień walk o mistrzostwo świata 
(od własnego korespondenta) 

NIEPOPULARNOŚĆ CZECHÓW 

Czesi są ogromnie  nielubiani. 
Gdy graja, wszyscy im życzą klęski, 
wszyscy ryczą, wyją za najmniejszem 
ch przewinieniem — wymyślają od 
brutali i chamow. 

Zupełnie  miesłusznie. Na meczu 
Czechy —- Austrja, Wiedeńczycy po- 
zwalali sobie na wiele fauli i niedo- 
zwolonych tricków — uchodziło im Sk 

starali się nawet atakować, całą szó- 
stka gromadzili się na swojej połowie 
boiska i obstawili szybkich Yanke- 
sów. Szalone zrywy Ramseya rozbija- 
ły się o ten rur, przez pierwsze 13 
minut Amerykanie byli bezsilni — za- 
nosiło się na wynik bezbramkowy. 

I oto w drugiej tercji Dorazi:, chcąc 
zatrzymać przeciętny strzał Elliota 

owałt go prosto w róg włas- 

      

Drużyna polska z rezerwowymi, px 
poczęciem meczu. Stoją od lewej: 
gowski, Kulej, Sokołowski, Tupalski, 

walskiego, Sabińskiego 

io płazem, ledwo natomiast zagiai Ma 
lecek czy Dorazil —- trybuny trzęsły 
się od krzyków: „fuj, fuj" i gwizdów 
przeraźliwych. Rzeczywiście, Wiedeń- 
czycy są przer.iłymi chłopcami: ziyrab 
ni, Ślicznie jeżdżą, eleganccy, mają w 
sobie coś, co zjednywa. 

Czesi, choć grają lepiej, nie wzbu 
dzają sympatii. 

Mimo nieprzychvlnej atimostery, wy 
grali pewnie 2 : 1. Ma!ecek i Hroinac- 
ka puknęli po golu, a najładniejszy 
Wiedeńczyk Demmer -— jeżdżący nie- 
gorzej od Kanadyjczyków — zrewan 
żował im się jednym wspaniałym 
strzałem. 

Z Ainervkanami Czesi zastosowali 
taktykę wyłącznego bronienia się. Nie 

Hemering, Godlewski, Adamowski, 
Materski, Sachs, Krvgier. Brak jeszcze Ko- 

podczas. grania hymnu narodowego przed roz- 
Stro- 

i Godiewskiego II-g0 

odpo- 
nie 

zatem 
eV. 

nej bramki. Peka ustawiony 
wiednio nie przewidział tego i 
mógł zaprotestować. Dzięki 
szcześciu Amerykanie wygrali I 
Szkoda! 

Dr Rzezac, gruby dobroduszny 
Czech —- taki sobie Szwejk, sędzia- 
wał mecz Polski z Kanadą. Nie zau- 
ważył of - sidu, piskał (t. j. gwi- 
zdał) czasem za późno. 

Zdarzają się wszystkim sędziom ©- 
„nvłki, ale tanici nie są Czechami, 
wiec nic... Tu dano sobie folgę. Ka- 
losz, patałach, aptekarz, łobuz 
grzmiały bezustanku. 

Niesłuszną i głupia jest ta niena- 
wiść do Czechów. Czy to przypad- 
kiem nie zwykła zazdrość? 

KANADA—MISTRZEM ŚWIATA 

Polska wice-mistrzem Europy 
KANADA — STANY ZJEDNOCZONE 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) 

Najbardziej emocjonujące spatkanie trenieju, decydujące o zdobyciu tytułu mi- 

strza. Gra należała do wyjątkowo pięknych, chcć prowadzona ostro i w bardzo szyb- 

kiem tempie. Oba zespoły grały bardzo efektownie. Kanada wystąpiła w najsilniejszym 
składzie z Watsonem, który. początkowo 'miał nie wziąć udziału w grze wskutek kon- 
p Zwycięskie bramki padły ze strzałów najlepszych 
1 orrisa. Sędziował p. Loicq (Belgia). 

graczy Kanady — Watsona 

POLSKA — CZECHOSŁOWACJA 0:0 

W niedzielę odbył się finałowy mecz o mistrzostwo Europy pomiędzy Polską a 
Częchosłowacją. Spotkanie zakończyło się wynikiem nierozstrzygniętym 0:0. 

Rezultat ten uważać należy za sprawiedliwe odzwierciadlenie sił obu 
Gra była przez cały czas bardzo zacięta: 

drużyn. 

W pierwszej tercji więcej sytuacyj podbramkowych ma drużyna polska, jednak 
w polit pewną przewagę techniczną posiądają Czesi. W, 8-ej minucie Tupałski, tuż 
pod bramką podał Sokołowskiemu, który jednak chybia z 2-ch metrów. 7 

Walka odbywa się w ctmosierze niestychanego podniecenia, chór 700 wyciecz- 
kowiczów czeskich i tysięcy widzów polskich dopinguje graczy. - 

W drugiej fazie gry, obie drużyny atakują bramkarzy dalekiemi strzałami. Dora- 
sił w 1l-ej minucie nie trafia na szczęście do pustej bramki polskiej. 

W ostatniej części meczu utrzymuje 
z drużyn. 

Wynik nierozstrzygnięty został powitany entuzjastycznie 

się gra otwarta bez_przewagi którejkolwiek 

przez _ przepełnione 
trybuny. jedynie Czesi, którzy przybyli specjalnie na mecz z miast pogranicznych, w 
liczbie przeszło 700, maniiestowali swoje niezadowolenie z rezultatu. 

Dzięki temu wynikowi, mistrzostwo Europy zdobyła niespodziewanie Austrja. 
Polska uzyskała niezwykle zaszczytny tytui wice-mistrza Europy. 

SZWECJA — AUSTRJA 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) 

Jedyną bramkę dla Austrji zdobył Lederer. Austrjacy dzięki swemu zwycięstwu 
zdobywają nieoczekiwanie tytuł mistrzów Europy. 

UROCZYSTE ROZDANIE NAGRÓD W KRYNICY. 

Natychmiast bo rozegraniu ostatniego meczu hokejowego o mistrzostwo świata 
po 
żynom. 
stępstwie p. Prezydenta p. minister spraw 
drużyny 

Kanadą a Ameryką, odbyło się uroczyste wręczenie nagród zwycięskim dru- 
uhar ofiarowany przez P. Prezydenta R. P. dla mistrza Świata, wręczył w za- 

zagranicznych August Zalesk:, kapitanowi 
kanadyjskiej. Nagrodę ministra spraw wojskowych p. Marszałka Piłsudskie- 

к Międzynarodowe zawody lokejowe W Arynitų 
ZAWSZE MOŻNA SIĘ POCIESZYĆ... 

Rumuni oberwali od Węgrów i*%, 
a od Anglików O : 11. Bramkarz, któ- 
ry puścił w dwóch meczach Ż0 bra- 
mek, jest b. sympatyczny i wesoły. 

Anglicy nie są nadzwyczajni -- 
powiedział mi — nie imponują nam 
wcałe i nie uważamy ich za wiele lep 
szych „od nas. 

Optymista! 11 bramek to dla niego 
guzik. Ileż mu ich trzeba, by uznał, 
że jest różnica klasy? 

Francuzi przegrali 2 Anglikami 1.2, 
1. |. w identycznym stosunku, jak z 
Polską. Nie stracili humoru — nous 
es hattons tolnors au tennis, powia- 
aali głośno. Jeśli tak, to i my, Pelacy, 
ue mamy powodu martwić się z żad- 

nei porażki. Bija nas Kanadyjczycy w 
hokeju --- my zato mamy mistrzostwo 
świata w szachach. 

Nieodparty argument. 

  

Karol. 

Krynica, 7. II. 31 

KANADYJCZYCY 

Nikt nie watpił w zwycięstwo ka- 
nadyjczyków nad Szwedami, a jed- 
nak.. 

Blondyni zastosowali system Cze- 
chów —- nie chcieli wvgrać, chcieli tyl 
ko utrzymać wynik 0 —0. I udało się. 
Cała szóstką tłamsząc się przed swoją 
bramką zniweczyli wspaniałe ataki 
Watsona, Hilla, Piddocka i Mc. Vega. 
Poprzez ten las nóg i kijów nie mogl* 
się przedrzeć, a do tego bramkarz 
szwedzki grał świetnie, a szczęście 
sprzyjało — Kanadyjczycy po raz 
pierwszy odkąd graja o mistrzostwo 
świata nie wygrali meczu. Bliski już 
czas kiedy zaczną przegrywać. 

Szwedzi nabroili, a Austrjacy od- 
pokutowli. Rozwścieczeni Kanadyj- 
czvcy rzucili się na Wiedeńczyków jak 
Iwy i zmiażdżyli ich 8:0! Piękny mecz. 
Nie było zapory dla mistrzów krąż- 
ka, zasuwali ile chcieli. 

POLACY PARTOLĄ 

Do 35-ej minuty wynik brzmiał 1:0 
dla ras. Przypadkowy strzał ambitne- 
yo, ale niemającego pojęcia o grze Ma 
terskiego zapewnił nam prowadzenie i 
zdawało się — zwycięstwo. 

Gdzie tam. Inne drużyny potraiią 
.mirować przez cały mecz —— nasza nie 
zdoła przez 10 minut. Dwa lata temu 
przefujarzyliśny mistrzostwo Europy 
w identvczny sposób w Budapeszcie. 
Gdy należało cofnąć wszystkich, ob- 
stawiać, bronić się-—nasi upierali się 
prowadzić otwartą grę. No i szybcy 
Wiedeńczycy załadowali nam błyska- 
wicznie 2 bramki. Coprawda grają le- 
piej, ałe w hokeju — jak wszędzie --- 
nie zawsze lepszy zwycięża... 

Z Amerykanami Adamowski, Ko- 
wałski, Krygier i Sokołowski grali do- 
skonale, Sabiński, Materski jak zawsze 
słabiutko, Godlewski, podobnie jak 
brat, jest tak powolny, iż żadnej war- 
tości nie przedstawia. Co to jest, że 
wilnianie sa tacy ślamazarni — do- 
brze jeżdżą, niezła technika, ale nim 
zrobią krok, inni akurat trzy. 

No i ta faska, ten Stogowski prze- 
yrał nam meczi. Boże! Co to za nie- 
zdara, co to za patałach, fuszer, nie- 
zguła.... з 

Pierwsza tercia mija bezbramkowo. 
Polacy nie ograniczają sie do deiensy- 
wy, wypady Krygierą stwarzają groż- 
ne svtuacje, Kowalski. ilekroć dostanie 
krążek też ładnie wyjeżdża. Ameryka- 
nie przepici (bo w dalszym ciągu upi- 
jaja się co wieczór) nie sa groźni, nie 
dochodzą prawie do bramki. 

W drugiej tercji lekki strzał. Gri- 
bas nasz broni i — odbija krążek pro- 
sto przed siebie, prosto na kij Amery- 
kanina. Ricochet i gol. Jeżeli są Sa- 
mobójcze gole to właśnie takię. Sto- 
gowski zmarnował piękny wysiłek ko- 
legów. : 

Trzeba również podkreślić, że Osie 
cimski - Czapski, dyrygujący zmianą 
naszych graczv, wywiązuje się fatal- 
nie że swych obowiązków. Jest za 
czynny, wciąż chce działać, wciąż po- 

go dła mistrza Europy wręczył gen. Konarzewski kapitanowi drużyny austrjackiej. Pu- kazać, że czuwa... 
ar p. ministra Zaleskiego otrzymały Węgry. Wreszcie nagrodę ambasadora Willysa 

dła najbardziej fair grającei drużyny, otrzymała mistrzowska drużyna Europy Austria. 
  

Przypuszczalny skład gabinetu estońskiego 
TALLIN. PAT. — Pan Paets, któremu powierzona została misja utwo- 

rzenia gabinetu, przeprowadził ostatnio rokow. Zz przedstawicielami irakcyj, 
którzy zgodzili się na jego pian pracy t pregram polityczny. W skład koalicji 
wejdą: stronnictwo narodowe, partja pracy, związek chłopski i socjal-de- 
rokraci. 

W ten sposób przyszły rząd będzie rozporządzał 61 głosami. Przypu: 
+zezalny skład gabinetu: premjer i naczelnik państwa — Paets (zw. chł.), 
numister spraw zagianicznych Rui (»ocja'-den:okrata), minister spraw wew- 
nętrznych i sprawiedliwości Anderkopp (partja pracy), minister iinansów — 
Ping, minister oświaty i opieki społecznej — Huencison — zw. chł, , mi- 
mster rolnictwa —- Juerman (zw. chł.), minister komunikacji — Oinas (socq. 
demokr.), riinister spraw wojskowych -— Kerem (str. nar.) 

Najprawdopodobniej na jutrzejszem posiedzeniu sejmu nowy rząd 
przedstawi się w powyższym składzie. 

  

Defraudacja na poczcie w Lidzie 
LIDA. 9-11 (telefonem od wł. korespondenta). Dziś rano starszy po- 

cztyijon Lisicki Michał, zatrudniony w lidzie, udając się w obchód podniósł 
sumę 10.200 zł. Kiedy o godzinie 5 po poł. Lisicki nie wrócił, zwrócone się 
do policji. 

Zatządzony pościg dał wyniki pozytywne. Niefortunnego defraudanta 
przytrzymano na dworcu kolejowyń, w pociągu, zdażaiącym w stronę Woł- 
kowyska. Znaleziono przy nim 7000 zł., oraz bilet do st. Czeremcha. 

Resztę brakującej gotówki zdążył on już wydać. 

W rezultacie stwarza istny bałagan 
na lodzie. Co chwila odwołuje jedne- 
go, wypycha drugiego. Ledwo gracz 
wyidzie, ledwo przejdzie pół terenu —- 
uż: zmiana. Brak zgrania  zespoło- 
wości naszej drużyny jest przede- 
wszvstkiem zasługą  Osiecimskiego. 
den człowiek nie rozumie, co to jest 
zespół. 

IGRASZKI DZIENNIKARZY. 

Cały pensjonat jest nimi zapcha- 

iy. Wieczorem, po meczach, co robić? 

Stolik bridża, partja szachów, rozmów 

ki, wszystko się przykrzy. 
— Czybyśmy nie wystosowali pro 

testu w sprawie meczu Polska - Au- 
strija? zaproponowal ktoš. Može na na- 

sza wspólną prośbę kierownictwo u- 
znałoby wynik za odwrotny? 

— He, he, he. Trzeba trafu, że ko- 
respondent Momentu wziął to na serjo, 
zapalił się do projektu — Polacy prze- 
grali, a on Zylberberg im wygra mecz. 
Zredagował projekt i podjął się prze- 
prowadzić odpowiednie pertraktacje z 
kierownictwem. Wszyscy pękali ze 
śmiechu — czyżby on naprawdę był 
taki naiwny? 

I nazajutrz rano Zylberberg, za0- 
patrzony w oficjalne pełnomocnictwa, 
udał się do odpowiednich czynników. 
Prasa ma wszędzie względy — nie 

. zrzucono go więc na łeb, ale... 

Cicha praca-wielki cel - 
Są w Wilnie także ciche, skrom- 

ne organizacje, o których działalności 
szerszy ogół dowiaduje się tylko z oka 
zji iakiegoś jubileuszu, lub z powodu 
nieco widoczniejszego wystąpienia na- 
zewnątrz. 

I wówczas przygodny 
„Odkrycia“ takiej placówki najpierw 
się zdziwi, później zaś z westchnie- 
niem ulgi wymówi: „A jednak nie jest | 

@ 

і 

šwiadek 

jeszcze tak źle na tym świecie, skoro 
są ludzie zdolni do ofiarnej, ideowej 
pracy”. 5 

Do takich organizacyj niezawodnie + 
należy istniejące od r. 1926 Pobožnetį 
Stowarzyszenie dla Misyj Wewnętrz- * 
nych, które w tym roku zapoczą:kowa 
ło wydawnictwo bibljoteczki, w nu- 
merze 1-szym, informując czytelników 
o zadaniach misyj wewnętrznych. Sto 
warzyszenie to, jak zaznaczylišmy, , 
powstało w r. 1926 z inicjatywy j. E 
ks biskupa K. Michalkiewicza, który 
jest prezesem i duszą organizacji. 

laki jest cel misyj wewnętrznych? 

Potrójny: 1) pogłębienie znajomo- 
ści zasad wiary, a więc praca wśród 
katolików, 2) krzewienie wiary, czyli 
praca wśród inowierców i 3) zwalcza- 
nie sekciarstwa. 

Dążąc do tego, S.M.W. stara się 
wciągnąć do współpracy możliwie 
większą ilość osób z najszerszych 
warstw społeczeństwa i tworzy koła 
parafjalne podzielone na zastępy, liczą 
ce po 10 — 15 osób. Dziś takich 
kół iest już w archidiecezji przeszło 
70. Każde koło posiada  bibljoteczkę 
stałą, a często i ruchomą, mającą za 
zadanie obsłużyć każda rodzinę na 
wsi, dotrzeć do jednostek, nie kupują- 
cych książek i niewiele czytających. 
Członkowie kół organizują w miarę 
potrzeby zebrania, nieraz łącząc je z 
odegraniem jakiejś sztuki amatorskiej. 
ze śpiewami i t. p. 

Praca więc prowadzi się na szero- 
kim terenie, trudności do przezwycię- 
żenia są wielkie, możliwości zwycię- 
stwa — jeszcze większe... | 

Hasłem Stowarzyszenia jest: „Pra- | 
ca misyjna u siebie i wspólnemi siła- 
mi*. dlatego też i stosunek do prawc— 
sławnych jest inny, niż ten, który się 4 
zaznacza w akcji misjonarzy „rytu- > 
bizantyńskiego". : 

Ks. St. Klimm tak pisze o tem: | 

„Co do Rosji, Bóg tylko raczy wie- 
dzieć, jakie w przyszłości będzie po- 
siadała oblicze. Będzie to może kraj 
nawskroś misyjny na wzór Azji, Afry- 
ki... T.M.W., jak sama nazwa wsl 
zuje, ma na widoku nie prawosław- 
nych w Rosji, choć nie są mu obojęt- 
ni, lecz bliższych nam inowierców, za- 
mieszkałych w Arch. Wił., pośrednio 
w Polsce, którzy w olbrzymiej ilości 
sa potomkami dawnych unitów. Te 
kilkaset tysięcy dusz, względnie trzy 
i pół miljona, bolą nas przedewszyst- | 
kiem. 

Czy zjednoczenie z nimi możliwe? 
— A jeżeli tak, to w jakiej formie na- 
stąpi? — Unja z pozostawieniem ob- 
rządku wschodniego, czy też przejście 
prawosławnych na katolicyzm z przy- 
jęciem obrządku rzymskiego? — Skąd 
wyjdzie inicjatywa? Kto da hasło po 
t«mu? Watpić © możliwości zjedno- 
czenia nie wolno nam. Musimy co do 
tego być pełni wiary. „Ufaj mi, jam 
zwyciężył świat”... Co do formy, w 
jaką prawosławie, przyjmując  katoli- 
cvzm, się wyleje, dla T.M.W. jest to 
kwestja  drugorzędnego znaczenia, 
wszystkie bowiem obrządki katolickie 
mają równą wartość"... (str. 41). 

jeżeli chodzi 0 Żydów, : których 
przechodzi na katolicyzm w naszej ar- 
chidiecezji rocznie około 20 osób. Tey 
M. W. założyło osobną sekcję, przy. 
której powstała specjalna placówka, 
pod kierunkiem: nawróconego Żyda p. 
frydetyka Pistola. 

Ale misje wśród inowierców sa 
tylko drugą częścią celu T.M.W. — 
pierwszem zadaniem jest praca wśród 
katolików. 

Wzmocnienie się duchowe, wyio- | 
bienie charakterów i przyswojenie sze- 
.okiego, prawdziwie katolickiego świa 
topaglądu, — cto droga, którą wska- 
zuje T.M.W. S 

Do braci nie-katolików iść z pod- 
niesioną przyłbicą i walczyć z nimi na 
dusze i serca, — oto metody, które 
zaleca 7.M.W. 

I dlatego tei pożytecznej organiza- 
cji należy życzyć  jaknajwiększego 
rozwoju. 

PRASA CZESKA. | 

Najwięcej sprawozdawców bprzy- 
słali Czesi. Piszą i piszą. Jeśli nie są 
na meczu to pukają na maszynie, ca- 
е stosy papieru wysyłają do Pragi. 

Zato ich gazety! Na froncie, głó- 
wna wiadomość, że czeska reprezen-, 
tacja spisuje się dobrze w Krynicycj. 
Kilometrowe opisy z najdrobniejszem! 
szczegółami jak Malecek kiwnął Dem- 
raera, jak Doraził przewrócił Ramsaya, 
a jak Hromadka spudłował z murowa- 
nej pozycji. 2 

Poniżej smutna wieść, že Sparta 
przegrała z WAC-em na własnem bo- 
isku, dalej, że bokserzy zremisowali 
2:8 z Połakami, a na samym dole, ma- 
łemi literami wzmianka, że minister 
Englis podał się do dymisji. 

Co dziwnego, że sport w takim 
kraju stoi wyżej niż u nas? Karol. 
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biali P.L. w rok 130 
Rok sprawozdawczy zamyka PKO 

dałszem bardzo znacznem powięk- 
szeniem swego stanu majątkowego, 
oraz zwiększeniem i rozwojem wszy- 
stkich działów pracy zarówno pod 
wzgiedem ilościowym, jak i kwoto- 
wym. jako największa instytucja о- 
szczędnościowo - przekazowa w Kra- 
ju F.K.O. w swej działalności w roku 
i930 dążyła w pierwszej linji do roz- 

jn kapitalizacji, drogą udostępnie- 
e iaknajszerszyim warstwom ludnoś- 
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możliwie dogodnych i pewnych form 
szczędzania, oraz de popularyzacji 

obrotu czekowego, a w szczególności 
obrotu bezgotówkowego, zapewniając 
sweł klienteli taniość, bezpieczeństwo 
i szybkość obsługi. 

Celem możliwie szerokiej popula- 
ryzacji tych zagadnień PKO prowadzi- 
ła w roku sprawozdawczym intensyw- 
ią propagandę za pośrednictwem pra- 
sy, ulotek, plakatów, napisów šwietl- 
nych i t.p. która zwracała uwagę swo- 
ją logiczną pomysłowością i celowoś- 
cią 

” 

Z najważniejszych inowacyj wy- 
inienić należy Zaprowadzenie przez 
PKO t. zw. „stałych zleceń przelewo- 
wych, które pozwalają uczestnikom 0- 
brotu czekowego regulować w sposób 
wygodny perjodyczne rachunki za gaz, 
elektryczność, kasę chorych,  teleion 
z tp. 

Ponadto jako ważne nowe etapy 
crganizacyjne PKO należy wymienić w 
roku sprawozdawczym otwarcie od- 
działu PKO w Łodzi, drugiej ekspozy- 
tury miejskiej w Warszawie (Nowolip- 
ki 10), zaś w pierwszych dniach +. 
931 — trzeciej ekspozytury miejskiej 
w Warszawie w Halach Mirowskich. 

Przechodząc "do wyników cyfro- 
wych, osiągniętych przez PKO w po- 
szczególnych działach, należy prze- 
iewszystkiem podkreślić bardzo znacz 
ny wzrost siuny powierzonych PKO 
oszczędności. 

Kapitał złożony na książeczkach 
oszczędnościowych w PKO wynosił w 
dniv 31. XIL. 1929 r. — 172 milj. zł., 
osiąynął na koniec r. 1930—253,7 mi- 
śónów zł., czysty więc przyrost w ro- 
ku 1930 kapitału oszczędnościawego 
wynosił w PKO przeszło 80 miljonów 
złotych. 

siczba osób 'oszczędzających w 
PKO wziosła w omawianym okresie o 
169.507 i wynosiła w dniu 31. XII -— 
1930 r. 605.547 czynnych książeczek 
oszczędnościowych. 

Rok więc 1930 był rokiem rekordo- 
F wym pod względem przyrostu liczby 

oszczędzających w PKO. 
Jeśli chodzi o obrót czekowy to po 

mimęe-ogólnej niepomyślnej konjunktu- 
ry gospodarczej obrót czekowy PKO 
utrzymał się pod względem kwotowym 
mniej więcej na poziomie roku ubieg- 
jego. Natomiast pod wzgłędem ilošcio- 
wym: —wzrost obrotu czekowego PKO 
w roku 1930 jest bardzo znaczny. Gdy 
bowiem ogółna liczba operacyj czeko- 
wych w r. 1929 wynosiła 30 miljonów, 
to w r. 1030 osiagnęła ona cyirę 34 
miłjenów, a więc o 4 miliony operacyj 
więcej. Ogólna kwota obrotów czeko- 
wych PKO osiągnęła w roku sprawo- 
zdawczym 23,3 miljardów zł. Nato- 
miast obrót bezgotówkowy PKO wy- 
kazał znaczne zwiększenie. Z cyiry 
ogólnego obrotu czekowego PKO przy 
padło na obrót bezgotówkowy i5 
miljardów zł., czyli 63 proc. ogólnych 
obrotów, gdy w roku ubiegłym obrót 
bezgotówkowy wynosił tylko 61 proc. 
agólnych obrotów czekowych PKO. 
Cvfry te są hardzo ważne, wskazują 
bowiem: w jak znacznym stopniu ob- 
rót bezgotówkowy PKO przyczynił się 
RO ułatwienia wzajemnych rozrachun- 
ków finansowych, a kapitał złożony na 
rachunkach czekowych wynosił w dniu 
31. XII — 1930 r. łącznie z przekaza- 
mi 216 miljonów. 

Jeśli zsumujemy więc kapitały po- 
chodzące z obrotu oszczędnościowego 
1 czekowego PKO, to otrzymamy na 
dzień 31. XII — 30 r. globalną sumę 
304 miljonów zł. kapitałów obroto- 
wych PKO, 
ы Lokate i fruktyfikację tych kapita- 
«ów dokonywała PKO w roku spra- 
wozdawczym w sposób bardzo prze- 
żorny, pod kątem zapewnienia instytu 
“ii jaknajdalej posuniętychi płynności 
i bezpieczeństwa. : - 
= Akcją kredytowa PKO prowadzona 

4 była przez zakup obligacyj i listów za- 
stawnych Banku Gospodarstwa Kra- 

» owego i Państwowego Banku Roine- 
' go. Kapitał ten umożliwił w znacznym 

stopniu poczynienie znacznych inwe- 
stycyj, t.np. z funduszów PKO udzie- 
łono 11.203 pożyczek na kupno grun- 
iu o łącznym obszarze 131.757 ha, o- 
iaz 4,125 pożyczek inwestycyjnych na 
obszarze 72.889 ha. Cyfry powyższe 
nie wyczerpują całokształtu działalnoś 

kredytowej PKO, a jedynie wska- 

  

„"zują ważniejsze jej przejawy. Zazna- . 
czyć nałeży wkońcu, iż kwoty posiada 

„_"vch przez PKO papierów wartošcio- 
wych 95 proc. papierów opiewa na 
*łote w złacie oraz waluty. 

Prócz tego działalność kredytowa 
PKO polegała w roku sprawozdaw- 
czym na udzielaniu pożyczek lombar- 
dowych, skupie weksli i akceptów. 
łączna przeto suma kredytów udzie- 
lonych przez PKO gospodarstwu na- 
radowemu wynosiła, w dniu 31. XI 
1930 r. kwotę 330 milj. zł., czyli o 47 

ppiijonów zł. więcej niż w roku ubieg- 
ym. 

„Stan kapitałów ulokowanych w 
nieruchomościach wynosił w dniu 

  

J. XII — 1930 r. 33 miljonów zł., 
wzrósł więc w dalszym ciągu i z kon- 
cem ub. r. posiada PKO 26 nierucho- 
mości miejskich, a między innemi ca- 
iy blok domów na ul. Świętokrzyskiej 
od uł. Jasnej do Marszałkowskiej po 
stronie nieparzystej stanowi własność 
tei instytucji. 

Następnie podkreślić należy ogrom 
ny wzrost działu przekazów zagrani- 
cznych. O rozwojn tego działu w PKO 
świadczy fakt, że gdy w roku 1928 o- 
gólny obrót tego działu wynosił zaled- 
wie 3 milj. zł., to w roku 1930 osiąg- 
nął on kwotę 30 miljonów zł., a wię 
wzrósł w ciągu zaledwie 2 lat —--dzie- 
sięciokrotnie. Dział inkasa weksli przy 
jął do inkasa w roku sprawozdawczy. 
316 tysięcy weksli na 66 milj. zł., 
*vreszcie dział złeceń giełdowych wy- 
kazał obrót 34 miljonów zł. 

* Na specjalne podkreślenie zasługu- 
ie również szybki rozwój działu ubez- 
pieczeń na życie w PKO. W ciągu za- 
ledwie 2 i pół lat działalności wy- 
dała PKO 40 tysięcy polis ubezpiecze- 
niowych na ogólną sumę ubezpiecze- 
niową przeszło 104 milj. zł. 

Suma bilansowa PKO osiągnęła w 
dniu 31. XIJ —. 1930 r. cyfrę 555 mii 
ionów zł., a więc w porównaniu z ro- 
kiem ubiegłym wzrosła o 51 milj. zł. 

Cyfry te świadczą wymownie o sil- 
nym wzroście kwotowym obrotów 
PKO. Obok jednak wzrostu kwotowe- 
go czynności i obroty PKO wzrosły ró- 
wnież bardzo znacznie pod względem 
ilościowym. 

Ostatecznym wyrazem racjonalnej 
i oszczędnej gospodarki PKO w roku 
1930 jest fakt. iż nadwyżka bilanso- 
wa (czysty zysk) wzrosła w roku spra 
wozdawczym do kwoty zł 5.648.187. 
„eśli się zważy, że PKO posiada prze- 
ważnie drobiazgowe. a więc mało ren- 
towne obroty, to wynik gospodarczy, 
iaki osiągnięła instytucja ta, świad- 
czy o zdrowych podstawach i należy- 
tem nastawieniu działalnosci tej naj- 
większej instytucji finansowej w Pol- 
sce. 
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Pięć list wyborczych zgłoszono 
w N. Wilejce 

ROK PRACY KOLEJARZY NAD 
ROZWOJEM LOTNICTWA 

Jak wiadomo, sprawami lotnictwa, za- 
tówno pokojowego, jak i wojennego, oraz 
finansowaniem różnego rodzaju przedsię- 
wzięć z tem związanych, zajmuje się potęż- 
ną już dziś organizacia. popularnie znana 
pod nazwą LOPP. 

Na naszym terenie czołowe miejsce w 
dziedzinie rozwoju lotnictwa, zajmują bez- 
apelacyjnie kolejarze. Rok ubiegły stanowi 
w życiu tej organizacji, przełomowy okres. 
Do tego bowiem czasu, kołejarze wileńscy 
nie mieli swej autonomicznej organizacji, 
stanowili filię miejskiego komitetu woje- 
wódzkiego, posiadając uprawnienia konute- 
tów powiatowych. już pierwszy kwartał ro- 
ku ubiegłego, przyniósł poważne zmiany, 
ponieważ komitet kolejowy, otrzymał pra- 
wa komitetu okręgowego i wydzielił się z 
miejskiego w autonomiczną jednostkę. La- 
tem zaś roku ubiegłego Zarząd Główny 
1.0.P.P. w Warszawie podniósł organiza- 
cję kolejarzy do godności komitetu woje- 
wódzkiego, odpowiadającej ilości posiada- 
nych członków. W chwili obecnej stan czyn- 
nych członkow zbliża się ilościowo do 12 ty 
sięcy osób. 

Ten zewszechmiar pomyślny .wvnik pra- 
cy, zawdzięcza w dużej mierze poparciu, 
jakiem się cieszy komitet u władz zwierzch- 
nick kolejnictwa. Szczególną życzliwościa i 
opieką otacza pracę komitetu dyrektor Ko- 
lei inž. Falkowski. Pomimo sukcesów na 
połv organizacyjnem, zarząd komitetu, dbał 
© zmontowanie swych członków, w spoistą 
uświadomiorą całość. Czynił to przez zebra- 
nia, zjazdy i akcje odczytową, w ważniej- 
szych ośrodkach tołejowych. 

Liczba zorganizowanych odczytów Się- 
ga 50, których wysłuchało oknło 5000 osób. 
Preliminowany budzet na rok 1930 w sumie 
7250u zł. został z małemi zmianami wyko- 
nany, przyczem 50 proc. wpływów zosta- 
ły przelane do kasv Zarządu Głównego 
L.0.P.P. w Warszawie. Ważniejsze pozycje 
rozchodowe są: subwencie, udzielone aer2- 
klubowi wileńskiemu 4600 zł., na wykończe 
nie bieżących potrzeb na lotnisku w Poru- 
banku wydano 300; subwencje na budowę 
lotniska w Raranowiczach 3200 zł.; zakup 
sprzętu przeciwgazowego wynosił 9000 zi., 
Pcdział pracy w łonie zarządu komitetu 
przedstawia się w sposób następujący: sek- 
cja oropagandową kierują p. p. Niedziółka i 
inż. Witort, sekcią lotniczą p.p.  Paszkie- 
wiez i Wasilewski, sekcją organizacyjną p. 
p. Romaszko i Dudvcz, wreszcie na czele 
sekcii obrony przeciwgazowej stoją: inż. 
Butkiewicz, piastujący jednocześnie godność 
prezesa komitetu, oraz p. Trynkiewicz. Pra- 
“e zarządu, poza indywidualnemi pracami 
członków, przedsrawia się sumą 16 odby- 
tych posiedzeń zarządu, oraz  zwołaniem 
jwukrotnego wałnego zgromadzenia delega- 

tów kół. 

Czy reumatyzm i podagra są uleczalne? 
W tej kwestji niezmiernie čla wszystkich 
cierpiących ciekawym przyczynkiem jest list 
„|. Szerra, Lwów, uł. Lindego 2 Il p. w 
boa p. S. pisze nam m. in.: od lat kilku 
nast' cierpiałem na reumatyzm oraz okropne 
rwanie w prawej nodze. Przez ten czas užy- 
wałem niezliczonej ilości różnych środków 
leczniczych, jakoteż dwa razy byłem w miej 
scowościach kąpiełowych zagranicą. Skutek 
był jednakowoż tylko przejściowy, bóle za- 
wszż wracały i nie odczuwałem. poprawv. 
Przed okuło trzema miesiącami zwrócił mi 
mój znajomy uwagę na Togal, który natych 
miast nabvłem w aptece. Togal zażywałem 
codziennie trzy razy po dwie tabletki. Już 
w perwszym tywodniu odczułem znaczną 
tlgę, a w trzecim pozbyłem się tej przykrej 
dełegliwości i jestem jak nowonarodzony. 

Tabletki Togal bedę każdemu cierpiącemu 
ciiętnte polecał. Podobnie jak p. Sz. donosi 
wiele tys. osób ktore przyjmowały Togal nie- 
tylko przy reumatyźśmie, bólach i rwaniu w 
stawach, lecz przedewszystkiem także przy 
podagrze, bólach nerwowych, głowy, gry- 
pie i przeziębieniach. Togal bowiem uśmie- 
rza: natychmiast najsroższe bółe i usuwając 
w tiaturalny sposóh pierwiastki chorobłiwo- 
twórcze, w zarodku zwalcza te niedomaga- 
nia. Tabletki Togał są nieszkodliwe die ser- 
ca, żołądka i innych Se Przeszło 6.000 
orzeczeń lekarskich. próbujcie więc sami 
dziś jeszcze, lecz żądajcie zawsze we wia- 
snym interesie oryginalnych tabletek Togal. 
Niema bowiem nic lepszego! Do nabycia we 
wszystkich aptekach! 

  

Premium dla ojca 34 dzieci 
Wczoraj wdzień Pogotowie Ratunkowe wezwano do nagle zasłabłego 

J. judyckiego lat 56 z zawodu stolarza (Raduóska 24). 
Wobec tego, że nagła pomioc okazała się niepotrzebna, Judycki mu- 

siałby zapłacić kilkanaście złotych za 
nione, bowiem okazała się, że jest on cjcem 34 dzieci, z których 12 

łałszywy alarm, lecz od kary go zwol- 

żyje. 
Matka tak licznego potomstwa żyje dotychczas i cieszy się względnie do- 
brem zdrowiem. 

Judycki ostatnio pozostaje bez pracy. 

Rzekomy pop agitatorem komunistycznym 
Przed niedawnym czasem 

chownego prawosławnego. 
przeszedł granicę z Козй sow. osobnik w szatach du- 

Zgłosił się on do naszyca piacówek koło Domaniewicz za iwieńcem i zeznał, że uciekł przed represjami. 
Dalsze 

szem komuni 
mierz Suchajłow z Wi 

Ik dochodzenie ustaliło, że rzekomy pop, 
cznym, specjalista od agitacji wśród 

jest faktycznie emisarjtr- 
wojska i że się nazywa Włodzi- 

Otruł podstępnie żonę, 
by powtórnie się ożenić 
We wsi Loszany gm. Biełickiej, pow. Mołodeczańskiego zmarła nagle 50-letnia 

Helena Koadratówiczowa. 
Wobec niewyjaśnionych powodów zgonu, zarządzona została sekcja zwłok, któ- 

ra ustaliła, że Kondratowiczowa została otruta. Trucicielem okazał 
utrzymujący ododdawna stosunki z młodszą 

Chcąc z nią się ożenić, Kondratowicz umyślił pozbyć się żony i w 
iozwiązać sobie ręce. Aresztowano go. 

od siebie o lat 30 ak © 4" 
ten sposób 

AAA TK TA ION COO TE AOC RORACZEC NOS, 

FILM i KINO 
Heljos: Wiatr od morzu, te- 

żyserował Kazimierz Czyński. 

Byłoby dobrze gdyby tytuł tego fil- 
mu stał się symboliczny w rozwoju ki- 
nematografji polskiej. Gdyby istotnie 
powiał szeroki i mocny wiatr od mo- 
rza, t.j. od świata, i oczyścił i odświe- 
żył atmosterę, w jakiej pieczołowicie 
kodują nasz film reżyserzy nasi, auto- 
rowie scenarjuszów i „potentaci“ ii- 
nansowi, którym dotychczas chodzi je- 
dynie o kasę i o schlebianie gustom 

w. szerokiej publiczności. Żeby ten 
wieł:er powywracał wszystkie dworki 
i chatki, rozpędził na cztery strony 
trzódki owieczek, baranków i krówek; 
za niemi żeby poleciały hoże dziew- 
czątka w pasiakach, / wreszcie jasne 
panienki, reprezentowane przez Smo- 
sarską i oczywiście wszystkie  po- 
lizmajstry i stupajki carskie, którzy aż 
do mdłości obijają się po naszych 
ekranach. 

Byłby to najradośniejszy dzień w ży 
ciu filmu połskiego, ałe kto tam tego 
doczeka. Była zdawało się już taka 

chwiła, kiedy pokazano nam Janka Mu 
zykanta. „Wiatr od morza” mógłby to 

  

  

zrobić, ale reżyser jeszcze nie chce. 
P. Kazimierz Czyński powiedział sobie 
że dosyć jest chodzić utartemi przez 
iilm polski drogami: tu pokazać brzo 
zę płacząca, tam troszkę morza i pia- 
sku; gdzieindziej Kaszuba, patrzącego 

pod słońce z głupio poczciwą fizjogno 
mją; wreszcie Malicką w roli nauczy- 
cielki brudnych dziatek rybackich, a na 
zakończenie trochę kominów i postrzę- 
pionych widoków Gdyni. Pomieszać 
to wszystko i zrobić modny fotomon- 
taż. A na tem tle wykoszlawiona treść 
jednego z rozdziałów wielkiej książki 
Żeromskiego. I kto jest podpisany ja- 
ko autor scenarjusza? Wacław Siero- 
szewski.... Ale mniejsza o to. Można 
sobie przerabiać, ile się chce, niech 
to będzie tylkc porządnie, rzetelnie i 
artystycznie zrobione. Tu tego niema. 
Jest tylko jedno: gra akterów. Narzeka 
my, |. w Polsce artystów filmo- 
wych. To nieprawda. Artyści są. Psuj 
ich tylko, deprawują i żabiicja LAS 
rzy. Ale wielki talent. mimo znęcanie 
się reżysera, pokaże co umie. Tak jest 
właśnie z Eugenjuszem Bodo w roli 
Ottona v. Afiberga, idealnego jako zu- 
chwały, niezłomny i karny  Nietniec. 
Tak jest również z Adamem Brodzi- 

Przed kilku dniami podawaliśmy 
termin wyborów do Rady Miejskiej 
w Nowej Wilejce. Obecnie dowiaduje- 
my się, że dotychczas powstało już 
pięć list, a mianowicie: B. B., Źw. 

Zaw. Kolejarzy, Zw. Zaw. Robotni- 
ków przemysłu drzewnego w Kuczku- 
rvszkach t. zw. lista „Oświata i praca” 
lista magistracka, oraz żydowska. 
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URZEDOWA 

— Podatek komunalny od gruntów pań- 

stwowych. Najbižszv „Dziennik Ustaw" 
przyniesie rozporządzenie Min. Spr. Wewn. 
w sprawie samojstnego podatku komunalne- 
go od gruntów państwowych. 

Urzędy i instvtncje państwowe, zarządza 
jące obszarami gruntów państwowych w 
powiatach będą rnusiały przedstawić prze- 
wodriczącemu komisji kwalitikującej wykaz 
pozostajacych w ich zarządzie gruntów pań- 
stwcwych. 

Odnośne rozporządzenie zostało już wy- 
dane przez Min. rołnictwa dyrekcjom lasów 
państwowych. 

MIFISKA 

— Sprawozdanie przedsiębiorstw prze- 
myslawych. Inspektorat Pracy rozpoczął 
sprawdzanie, czy wszyscy pracodawcy po- 
myśleli już o tem, aby zatrudnieni u nich 
młodociani pracownicy poddani zostali oglę 
dzinom lekarskim. 

Chodzi tu o stwierdzenie, czy dany pra- 
cownik, z uwagi na stan rozwinięcia fizycz- 
nego może być zatrudniony w przedsię- 
bierstwie. 

— Najbliższe posłedzenie Rady Miejskiej. 
Naibliższe posiedzenie Radv Miejskiej wy- 
znaczone zostało na dzień 26 b. m. 

— Dezynfekcja słuchawek i nadzór na: 
bałonami do wody sodowej. Główna komi- 
sta sanitarna opracowuje rozporządzenie w 
sprawie obowiązku dezynfekowania słucha- 
wek telefonicznych przy aparatach, umie- 
szczonych w lokalach publicznych 1 auto- 
matach. 

Jednocześnie z tem, omawiana jest spra 
wa nadzoru nad balonami do wody sodowej. 
Chodzi o to, że fabrykanci wody sodowej 
mogą używać jedynie balonów miedzianych 
dokładnie biełonych, przyczem musi bvć też 
awrócona uwaga na rurki łączące wnętrze 
bałoru z kranem syfonowym. 

Rurki te muszą też być bielone. 

WOJSKOWA 
— Dodatkowa komisja poborowa. Do- 

datkowa komisja poborowa odbędzie się w- 
dniu 18 b. m. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Jutrzejszą Środę Literacką wypełni po 

gadanka prot dr. Mieczysława Limanow- 
skiego p.t. „Ziemia młodości Kościuszki”. 
Pozatem p. Witołd Hulewicz zda sprawę ze 
swej podróży do J.wowa i opowie o liwow- 
skiem życiu literackiem. — Najbliższyin pu- 
blicznym wieczorem Związku Literatów Бе- 
dzie odczyt Magdalenv Samozwaniec, zapo- 
wiecziany na koniec lutego. 

— Siódmy odczyt z cykłu „Życie wew- 
nętrzne a umartwie nie" ks. prof. M. Sopoćki 
odbędzie się we wtorek, dn. 10 lutego o z. 
1.15 w. w Domu Sodałicyjnym (uł. Krółew 
ska 9). Wstęp dla członków Sodalicyj i za- 
proszonvch gości. Zaproszenia można ©- 
trzymać u członków Sodalicyj. 

— Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. 
V Posiedzenie Naukowe odbędzie się we 
środę dnia 11 lutego 1931 r. o godz. 20 w 
sali Towarzystwa przy ulicy Zamkowej 1. 24 

Porządek dzieny: 
1. Odczytanie protokułu z ostatniego po- 

siedzenia, 2. Wykład prof. dra Weyssenhof- 
ia p.t. „Nowe poglady na budowę materji". 
Goście mile widziani. 

-— Wileńskie Towarzystwo Filozoficzne. 
Na posiedzeniu naukowem, które odbedzie 
się w środę dnia 11 lutego br., o godz. 8 
wwecz. w Seminarium filozoficznem Uniwer- 
sytetu prof. dr. Marian Massonius wygłosi 
odczyt p.t. „Nieco o Hoene Wrońskim (z po 
wodu książki prof. Ujejskiego p.t. „Oceną 
absolutu)" Wstęr wolny dla członków 'To- 
warzystwa i wprowadzorych gości, 

Połak pierwszym  Łuropejczykiem 
wspinajacym się na najwyższy Szczyt na 
kuli ziemskiej (ponad granica wiecznych 
śniegów). Znany podróżnik i znakomity 
mówca Stefan Jarosz, którego odczyty o 
Ameryce cieszyły sie olvrzymiem powodze- 
niem wygłosi we środę :1-go i czwartek 
12 b. m. o godz. 7 wiecz., w salt Śniadec- 
kich U.S.B. swój drugi i ostatni odczyt w 
AM p.t. „W tundrach 1 lodowcach Ala- 
ski“. 

Opowiadania Jarosza. tryskające humo- 
rem i życiem, wszystkich potrafią zainter.- 
sować, należy się więc spodziewać, że o1- 
czyt ten ściągnie licznych słuchaczv, prag- 
nących zobaczyć około 200 pierwszorzęd- 
nych obrazów Świetlnych z Życia Dalekiej 
Połncey, ojczyzny Fskimosów t Indian, krai- 
ny traperów, myśliwych 1 poszukiwaczy zio 
ta. Bilety wcześniej do nabycia w firmie 
Gebethnera i Wolffa. 

= 

AKADEMICKA 
— Akademicka Drużyna Narciarska w 

Wiinie. We czwartek 12 bm o 20 godz. 
odbędzie się w lokalu przy ul. Zygmuntow- 

szem w roli romantycznego Polaka. 
Dwa typy kontrastowe znakomite. I 
Junosza Stępowski mógłby zaprezento 
wać się świetniej jako stary generał 
pruski, ale reżyser kazał mu tylko roz 
paczać i od czasu do czasu rzewnie 
patrzeć na portret Bismarka. 

Jest jeszcze jeden plus: technika 
zdjęć, czystych, wyraźnych i ostrych. 
Ałe to pewnie zasługa aparatu. Er. 

"ka". Pierwszy odbędzie się dn. 

  

skiej 16, miesięczna Zbiórka Akademickiej 
Drużyny Harcerskiej. й 3 

Obecność wszystkich członków konieczna 
Program zbiorki wypełnią: 
1) sprawozdanie z Walnego Zjazdu Zfi+ 

w Krakowie, 2) Sprawy wewnetrzne. 3) 
Herbatka z tańcami. Czuwaj! 

RÓŻNE 

— Towarzystwo im. Elizy Orzsezkowej 
w Grodnie czyni przygotowania do wydania 
w przyszłości pełnego zbioru pism Autorki 
„Nad Niemnem". 

Eliza Orzeszkowa. Żyjąca wszystkiemi 
ireskami swego pokolenia, reprezentująca 
nodówczas w literaturze ideały naszego na- 
rodu — prowadziła rezlegią korespondencję 
z lucźmi swej epoki, pozostającymi w słu- 
žhie publicznej 1 społecznej na wszystkich 
odcinkach polskiego życia W listach tych 
Pcetka pol litewskich dawała wyraz swoim 
poglądom nietylko na sprawy aktualne, ale 
+ ua zagadnienia 1 zjawiska o znaczeniu nie- 
przeraijającem. 

Dążeniem Towarzystwa Wielkiej Pisarki 
jest abv w zbiorowem, komplernem wydamu 
pism Elizy Orzeszkowej znalazły się te z jej 
listów (względnie ich urywki), w których 
zawarte są myśli Poetki o znaczeniu ogól- 
rem — myśli zawsze podniosłe i budujące. 

Podając powyższe do publicznej wiado- 
mości, Towarzystwo im. Elizy Orzeszkowej 
w Grodnie zwraca się do wszystkich insty- 
tvcvi i osób posiadających listy prywatne 
Orzeszkowej z gzcrącym apelem o nadsyła- 
nie ich Towarzystwu pod adresem: prezesa 
7arządu Stanisława Ziemaka (Grodno, Al. 
3-g0 Maja 4-a) 

Listv te, po skopiowaniu, zostaną w trzy 
ćniowym terminie zwrócone ich wlašcicie- 
iom listami połeconemi. 

— Z zycia gospodarczych związków za- 
waudowych. Dnia 5 lutego w lokalu trzy ul 
Zawalnej Nr. 1 odbyło się posiedzenie sek- 
cji kulturalno-oświatowe; Gospodarczych 
Związków Zawodowych woi Wileńskiezo. 
Przewodniczył H. Korczewski Na porządku 
dziennym znalazły się sprawy następujące: 
1) sprawa kursów dla znaitabetów; 2) od- 
czyty; 3) zabawa dochodowa; 4) organiza- 
cja Świetlicy. 

Kursy dla anaifabetów zastaną zorgani- 
znwane dn. 15 lutego. Co do odczytów, to 
obejmą one cykl prelekcyj inspektorow pra- 
cy na temat „Prawa i obowiązki robotni- 

11 lutego 
przy ul. Zawałnej 1. Zabawę dochodową 
uchwalono zorganizować dn. 14 lutego. 

Sprawa świetlicy znajduje się na dobrej 
drodze. jest już upatrzony lokal z obszerna 
salą na czytełnię i na zabawy, przy której 
prawdopodobnie zostanie zorganizowana ja- 
dłodajnia. Wobec absołutnie niewystarczają- 
cej i'ości świetlic i czytelni dla potrzeb lud- 
nośc* wileńskiej, inicjatywę Gosp. Zw. Zaw. 
należy powitać z całem uznaniem. Organi- 
zacja kursów uzupełniających na dyplom 
„mistrza rzemiosł" zostaja dia braku Środ- 
ków odłożona na czas nieokreślony. 

Mamy naczieję, że społeczeństwo wileń- 
skie oraz Sfery opiekujące się akcją spo- 
łeczrą w naszem mieście zechcą zyjść z 
pcmocą požytecznej akcii Gosp. Zw. Zaw. 

— Zarzad Komitetu Woi. LOPP podaje 
do wiadomości, że w dniu 12 lutego rb. Biu- 
ro Komitet« LOPP M przeniesione do 
nowego lokału przy. ul. M. Magdałeny nr. 
4 — parter. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr miejski na Pohulance. Dziś te- 
atr czynny dwukrotnie. 

© godz. 4.30 pp. ukaże się „Czupurek" 
Da Hertza. Wszystkie bilety sprze- 

ne. 
Wieczorem o godz. 8 „Papa - kawałer" 

Carpentera, w reżyserji Wyrwicz - Wichrow 
skiego, w wykonaniu czołowych sił zespoł!, 
w Ech dekoracjach projektu J. Ha 
wryłkiewicza, oraz z bogatą ilustracją mu- 
zyczną kompozycji E. Dziewulskiego. Melo- 
dyjne pieśni wykunane przez p. Z. Wyleżyń 
ską przyczyniają się również niemało do bo 
wodzenia tego przemiłego widowiska. 

—- Teatr miejski w Lutni. Dziś o godz. 
8 w ukaże się po raz pierwszy „Szopka aka 
demicka"”, wy posażona w cały wdzięk i hu 
mor, cechujący zazwyczaj podobne impre- 
zy akademickie. „Szopka” dzieli się na część 
tradycyjną, oraz aktualną, w której ujrzymy 
w wesołej karykaturze szereg ogólnie Zna- 
nych staci ze Świata polityki, literatury 
1 td. Ceny miejsc zwykłe, teatralne, przy je- 
dnoczesnej ważności zniżek. 

— Najbliższe premjery. Przygotowywa 
ne Rs sg Żż zespół teatrów. miejskich 
nowości budżą w Wilnie zrozumiałe zainte- 
resowanie. Dyrekior Zelwerowicz, który po 
dinžszeį chorobie ze zdwojoną energją 7a- 
brał się do pracy, reżyserując dwie Świetne 
korredje jednoaktowe Molnara: „Bankiet“ 1 
„Raz, dwa, SZ 

Dyrektor elwerowicz objął w „Raz, 
dwa. trzy" rolę dyrektora banku Norrisona, 
która stanowić będzie niewatpliwie jedną z 
czołowych pozycyj w jego boga tym dorob- 
ku artystycznym. 

„ , Teatry miejskie w Warszawie nawiązały 
już pertraktacje z dyr. Zełwerowiczem, ce- 
iem sprowadzenia go na wystepy gościnne 
do Stolicy, w tej właśnie roli. Dodać należy, 
że chie sztuki Molnara cieszyły się długo- 
trwałem powodzeniem na wszystkich  sce- 
nach «europejskich 

W teatrze Lutnia ujrzymy w najbliższym 
czasie najnowszą kom. Krzywoszewskiego 
„Noc Syłwestrową”, która idzie obecnie z 
wiełkiem powodzeniem w Warszawie. 

--„Reduta Artystyczna”. W tłusty czwar 
tek, dnia 12 bm. w salonach Kasyna Garni- 
zonowego (Mickiewicza 13) odbędzie się 
doroczna „Reduta Artystyczna” zespołu te- 
atrów Miejskich. Będzie to niewątphwie naj- 
wytworniejsza a zarazem naiweselsza zaba- 
wa w sezonie. Artyści dokładają wszelkich 
starań, aby całość wypadła jaknajlepiej. No- 
we dekoracje sali bałowej, pomysłu i wy- 
konania ]. Hawryłkiewicza, trzy Świetne or- 
kiestry, różnorodne nagrody konkursowe, ©- 
raz liczne niespodzianki sprawią, że każdy 
spedzi pare godzin w miłym nastroju, na 
niefrasobliwej zabawie. 

Bilety za okazaniem zaproszeń już są do 
nabycia w kasie zamawiań teatru Lutnia. 
Osoby, które jeszcze nie otrzymały zapro- 
szej. proszone są o Składanie swych na- 
zwisk i adresów w kasie, w celu umożli- 
E natychmiastowego rozesłania zapro- 
szeń. 

POPIERAJCIE L.0.P.P. 

  

Co ciekawego znajdu- 
jemy w czasopism ch? 

Przegląd Powszechny — luty. Zeszyt 
przynosi dokończenie artykułów Z. Fałkow- 
skiego, P. Siwka i A. Trzeciaka. Prof. F. Ko 
u?czny rozpoczyna ciekawe rozważanie na 
temat etyk i cywilizacyj J. Pastuszka daj 
artykuł p.t. „Sentymentalizm religijny. е 
Olszanowska - Skowrońska, dobrze znana z 
sumiennego i ładnego przekładu dzieła Bou- 
aou, drukuje początek większej swej pracy 
pt ,U zródeł rusylikacji Kościoła na Lit- 
wie po r. 1863“. 

Parametr t. I zesz. 9 — 10. Czasopismo 
poświęcone nauczaniu matematyki. Pod re- 
dakcją A. M. Rusieckiego przy współudziale 
S. Straszewicza. 

La Pologne, nr. 2 zawiera artykuły min. 
A Zaleskiego — „Połska, Niemcy i pokój” 
K. Smogorzewskiego — „Połska i Nieacy 
na Górnym Śląsku” i M, Rogóyskiego— „Sy 
tuacja ekonomiczna w Polsce na Progu No- 
wego Roku*. — Bogata kronika. 
‚ Świat nr. 6 — 7 rozpoczyna b ciekawą 
i na grucnie wileńskim  aktuałną ankietę 
„Młodzież o sobie". Różni przedstawiciele 
warszawskich akademickich organizacyj wy 
powiadają się narazie w sprawie warunków 
materjalnych i moralnych, w jakich się znaj 
dnie studjująca młodzież Ankieta powinna 
zbudzić echa wśród akademików  wiłef- 
skich i — zainteresować t.zw. starsze spo- 
łeczeństwo. Pozaten: w numerze jest wiełe 
do czytania i do ogłądania! “ 

Tęcza nr. 6 jerzy Gutsche otwiera ze- 
szyt artykułem p.t. „Na pograniczu wołnoś- 
ci i autorytetu". ') Łużyczanach pisze prof. 
W. Taszycki. R. Bergel daje syłwetkę poety 
p Ža Pa W _działe powieści 
— nowość: „Wuj Rafał i Spółka”, i 
Tadeusza Kudlińskiego. m RR 

„_ Przegląd Morski, nr. 23 — 24, Miesięcz- 
nik marnarki wojennej, wydawanej przez 
Szkołę Podchorązych Marynarki woj i 
pod redakcją komandora - porucznika K. 
Korytowskiego. й 

— Tygodnik przygód i powiešci -—-- dia 
młodzieży — drukuje w tvgodniowych ze- 
szytach ciekawą: powieść Arnokda 

  

‹ na 
p.t. „Łodzia podwodną naokoło  świata.* 
Głównym bohaterem „Łodzi podwodnej” 
iest Milo, chłopiec dzielny, energiczny i pełen 
inicjatywy, który mimo młodego wieku, o- 
kazuje się doskonałym marynarzem, a swych 
starszych przyjaciół nieraz ratuje ed ciężkich 
powikłań i niebezpieczeństw. 
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DO NABYCIA 
WE WSZYSTKICH KSIĘGARNIACH 

i ADMINISTRACJI „SŁOWA* 

KSIĄŻKA 

„DALEKI WSCHÓD 
w PCLITYCE ŚWIATOWEJ" 

WŁADYSŁAWA STUDNICKIEGO 

Cena5zł 

        

——— D į 
: CG GRAJĄ W KINACH? 

Hollywood —Głos Serca : 
Hełjos — Wesoły tydzień wileński. 
Casino — Egzotyczna kobieta. 

Światowii -— Pat 1 Pałacem Jako id — taci 
katerowie. = k 

Pan — W sidłach kłamstwa. 
Kino Ognisko — Ostatni romams. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Wypadki w cyfrach. Od 7 do 9 b.in. 

zanotowano w Wilnie wypadków 71, w tem 
kradzieży 12, opilstwa 9, przekroczeń ad- 
iministracyjnych 31. 

— i«omaniyczna panna z Gdyni 
uciekła do Wilna z narzeczonym. Na 
skutek pościgu z Gdyni, zatrzymano 
w Wilnie b. marynarza j. Tołczukowa, 
który. wracając z nad morza uwiózł 
ze sobą córkę niejakiej pani Szlapo- 
wej, — 20-letnią Marję. Po kilku 
dniach Tołczukow porzucił dziewczy- 
nę, która tułając się po różnych fak- 
torkach znalazła zupełnie nieodpowied 
nią dla siebie pracę służącej. Szla- 
pównę odesłano do domu, zaś Tołczu- 
kow powędrował do aresztu. Okazało 
się przytem, że okradł on bezczelnie 
swą eks-narzeczoną. 
= ak 2 RODZA T 

zebaw: zne У ilareckiej wy- 
nikła bójka, R poraniono Wir. 

  

tora Horysa (Popowska 32). 
— Wypadek s,a m,o chhodow y. 

Na ul. Ponarskiej autobus 144463 zderzył 
się z dorozką konną. W attobnsie wypadło 
kilka szyb, w dorvżce zaś połamane zostały 
dyszłe. 

— Pożar w folwarku. 
owegdajszej w fołwarku Ki ów pod 
Drują wybuchł pożar, który strawił zabt- 
wania I dom mieszkałny. Właściciel folwar- 
łu p. Rajmund Guze okreśła straty na 10“ 
tys. zł. Co byłoprzyczyną pożaru niewia- 

‚ — Robota paieczarzy. Sokołowskiej Ja- 
ninie (Saska Kępa 5) nieznani sprawcy 
skradłi ze strychu bieliznę męską i damska, 
oraz pościelową na sumę 350 zł. : 

. Również Chaimowiczowej Chasi (Rud- 
nicka 13) skradziono ze strychu biełiznę na 
sumę 300 zł. 

— Oskarża n kradzież. Andrusiański Ste- 
fan (Piłsudskiego 9) zameldował policji o 
kradzieży gotówki w sumie 40 zł. przez 
Surowicza |ózefa (Piłsudskiego 1), które- 
go zatrzymano. 

— Okradzenie stacji benz Na 
szkodę Wojciechowskiego Zenona (Bonifra- 
terska 12) ze stacji benzynowej przy ul. 
Orzeszkowej skradziono 9 litrowych butelek 
z oliwą. Kradzieży dokonał Kieżun Stani- 
sław (Kalwaryjska 13), którego zatrzymano. 

— Nagłe zgony. 7 b m. zmarł nagle 
wskutek wadv serca Kapełusznik Szochet. 
jak 58, Dominikańska Nr. 15. . 

W tym samym dniu zmarła nagłe Ko- 
złowska Weronika, Uniwersytecka Nr. 4. 
Ригусгупа śmierci narazie nieustałona. 

„— Podrzutek. W dniu 7 b. m. przy ul. 
Wiłeńskiej Nr. 2, znaleziono podrzutka płci 
żeńskiej w wieku około 2 miesięcy z kartką, 
g'oszącą „Na imię Weronika".  Podrzutka 
umieszczono w przytułku Dzieciątka Jezus. 

RADIO WILEŃSKIE 

WTOREK, 10 STYCZNIA 1931 В. ° 

11.58: Czas. 
13.10: Komunikat meteorołogiczny. 
15.50: Ddezwy państw  wołułących do 

Polaków w r. 1914, odczyt. 
16.50 muzyka 7 plyt gramofonowych, 
17.15: Rozwój i historja karykatury, od- 

czyt. ‹ 

17.45: Koncert popułarny. 
18,45: Komin. Zrzesz. Młodzieży Rze- 

młeślniczej. 

19.50: Opera „Poławiacze peret* z Wac- 
szawy. 

23: „Muzyka taneczna. 

Nocy 

   



  

SPORT 
NIEUDANE IMPREZY SPORTOWE. 

Najciekawszą imprezą sportową, jaką 

mogliśmy obserwować w niedzielę były bez 

sprzecznie zawody narciarskie: biegi panów 

ipań, oraz skoki. || › 
Zainteresowanie się narciarstwem  wzTra- 

sta z każdym niemal dniem, to też iuimo 

mroźnej i wietrznej pogody, na metę, na 

boisko 6 p.p. leg, przybyła spora garstka 

idzów. wi 

  

w 
* 

W biegu 18 klm. (do kombinacji) zwy- 

ciężył wysuwający się ostatnio na czoło 23- 

ik Łabuć (Ognisko) czas 1 g. 23m. 

W biegu juniorów, na trasie 8 kilome- 

1rowej, zwyciężył  Sierdziukow (Ognisko) 

i Swoich kolegów klubowych. : 

W biegu pań (8 kim.) panna Latwisow- 

na AZS) pokonała jedyną swą współzawod- 

'mczkę p. Orabowiecką, . > 

Ciou programu dnia stanowiły skoki, 

atrakcyjnością swą przyciągające nawet Zu- 

pełnych laików sportowych. o 

Źwyciężył Stankiewicz (AZS), skokiem 
24 mtr. przed Zajewskim i Łabuciem (Ogni- 

sko), u których dała się zauważyć wyrazna 

qiedyspozycja, mimo może pewnej poprawy 

formy, ь 
° — Startujący poza konkursem W. Ciecha- 

nowicz (gim. Lelewela) pobił Eini 

kard, y jednocześnie rekordem Wil- 

ma, o metr skacząc 26 mir ыа 

-_ Rozdanie nagrod odbyło się w sali Śnia- 

deckich po akaocmji, podczas której p.p. 

Mj. Zientkiewicz i M. Frank wygłosili refe- 

raty. е 
шЕ!ітіпасуіпе zawody bokserskie, mające 

za zadanie wyłonienie silnej reprezentacji 

va mecz rewanżuwy Wilno — Lwów, wy- 

padły, powiedzmy to sobie otwarcie, słabo 

1 nie spełniły zadania. : 
Tiomaczy się to može  niedyspozycją 

prze zonvch usilnym treningiem zawod- 

ników dotychczasowej reprezentacji wiłeń- 

skiej, oraz b. słabem przygotowaniem tech- 

micznem szeregu zawodników. 2 

Tarcia, jakie daly się zaobserwować 

przy obsadzaniu poszczególnych wag, re- 

"prezentacje nie zostały zlikwidowane. ||| 

‚ “ Zawodv niedzielnė wykazały niezbicie, 

“že Wil. Klub Bokserski, Stoi jak dotąd, o 
"klase wyżej od pozostałych klubów. 

| Specjalnie słabo zareprezentewali się pię- 

ściarze 3 p. sap., z których dwóch przegrało 

, przez K.0. natomiast młodzi zawodnicy 

"l p. p. leg. a przynajmniej dwóch z nich 
_zareprezentowali się wcale nieźle. 2 

Należy przypuszczać, że przy ustawianiu 

nej reprezentacji wileńskiej, wałki niedziel- 

nej nie będą brane pod uwagę. Osman 

NARCIARSKIE MISTRZOSTWA WILNA 

Po raz pierwszy w Wilnie zostały roze- 

grane narciarskie mistrzostwa długodystan- 
sowe na przestrzeni 30 klm. Start, półmetek 

i meta k na boisku 6 pp. :eg. Do tej bar- 
dzo tru nej, konkurencji stanęło tyłko 5 

_ śmiałków, którzy wszyscy ukończyłi nawet 
w wyśmienitej formie. NRA co było 

zresztą do przewidzenia |. Niececki w czasie 
bardzo dobrym -— 2 godz. 53 m. przed 
świetnie zapowiadającym się młodym za- 

wodnikiem PKS Witkowskim 3 g. 4 m. 27 
sek. 

jutro dałszy ciąg mistrzostw o godz. 10 
rano. Bieg 18 klm. dła panów. bieg 8 klm. 

- @ pań i o godz. 13 konkurs skoków in- 
dywiduałny i do kombinacyj. Start i meta 
biegów na boisku 5 pp. leg. 

SĄDÓW 
_ Na wokandzie Sądu Okr. znalazła się 
wczoraj sprawa, która od dziesięciu blisko 

lat A uwage władz śledczych i sądo- 
_ wych. Była ona odraczana z powodu „chwi 

lowej nieobecności" kilku oskarżonych, ukry 
wagęrch ię poza granicami Polski, 

i /czoraj. na ławie oskarżonych  zasia- 
_ dło 12 oskarżonych. 

: O cóż ich oskarżano? 
_ We wrześniu 1921 r. do Urzędu Staro- 

stwa Grodzkiego w Wilnie, pewna pani, Ró- 
ża Mayznerowa wniosła podanie, do które- 

“| go dołączony był dokument. 
Dokument ten wydał się, -ówczesnema 

staroście $.p. Kazimierzowi Wimborowi po- 
dej*zony, a ponieważ w okresie tym ujaw- 
niono szereg fałszywych dokumentów, pe- 

| tentka wraz z przypuszczalnym falsyfikatem 
'. powędrowała do Urzędu Śledczego. 

я Wywiadowcy policii šledczeį sprawdzili 
| dokumenty, dołączone do podań, wniesio- 

"mych do Starostwa, przyczem ujawniono 
- dwadzieścia fałszywych. 

Były to przeważnie wyciągi metryczne 
(z r 1903 — 1908) z rabinatów w Widzach, 
Smorgoniach, Oszmianie i Wilkomierzu. 

Po przeprowadzeniu drobiazgowego do- 
_ ehodzenia pociągnięto szereg b do odpo- 

_ wiedziałności sądowej, 
E Frajzingerowi, G. Markusowi, S. Gai- 

            

SHERIDAN 

_„ Tajemnica amuletu 
/.  — Co pan powie o tem, panie Stro- 
_gersie? 

° Tęgi oficer policji, zmęczony upa- 
iem, z trudnością, odcyfrowywał szy- 
‘томапа depeszę, poczem podał ją 
swemu zastępcy, wycierając pot z twa 

  

     

      rzy. 
_ ©Obaj nadzy do pasa siedzieli w 
szarach, przeglądając papiery i sta- 

rając się nie zabrudzić ich spotnia- 
__ łemi rękami. Strogers wziął depeszę i 
| zaczął czytać: 

  

    

    
   

          

    

    
      

    

„Do oficera policji portowej w 
‚ МотБазз!е. 

Zwrócić uwagę na pasażerów 

„Urandon Castle" Z Pretorji donoszą, 
że na pokładzie znajduje się poszuki- 

wany przez policję przestępca Antoni 
 Bareira. Szczegółów brak. jeżeli to 
prawda, depeszujcie natychmiast. Ko- 
misarz policji Nibory*. 

— Diabli nadali, — mruknął Stro- 
gers, z gniewem rzucając depeszę. — 

Upał taki, że oddychać nie można, a 
_ tu jeszcze pędzać się trzeba za jakie- 

miś złodziejami i mordercami! 

* 2— To prawda! Zgaduj czy to 

zbrodniarz, czy nie, kiedy papiery ma 

w porządku! Ależ piecze dziś! Wypi- 

iemy piwa mrożonego, kazałem posta- 

wić na lodzie pół tuzina butelek. 
Zastępca rzucił ironiczne spojrze- 

"mie na swego szefa i zapytał: : 

| — Czy paa ma zamiar osobiście 
udać się na pokład? 
' -— Naturalnie że osobiście! Mo- 

głvby przecież wyniknąć nowe nie- 

przyjemności z tym przeklętym komi- 
rzem. Na szczęście na Grandon Ca- 

ZE ŚWIATA 
MURZYN POŻARTY PRZEZ LWY POD- 

CZAS NAKRĘCANIA FILMU 

W jednym z kin berlińskich wyświetlany 
jest niemiecki film dźwiękowy p.t. „Amryka 
mėvi““ zawierający autentyczną: scenę po- 
żarcia przez lwy młodego murzyna. Wedłig 
zgodnej opinji rzeczoznawców, murzyn, pa- 
Gającv ofiarą kiwiożerczych bestyj, został 
swizdomie wpędzony w szpony lwów przez 
dwu operatorów filmowych wytwórni. Z 
uiedyskrecji jednego z pracowników wynika 
że za autentyczną scenę pożarcia przez lwy 
murzyna, wyznaczono specjalną nagrodę, 
ltór« obu operatorom została też wypłaco- 
na. Podczas wyświetlania filmu, pewien mu- 
rzyn, student uniwersytetu w Cambridge, 
podniósł się z miejsca i donośnym głosem 
zaprctestował przeciw bestjalskiemu zdjęciu. 
Protest jego spotkał się z gorącem — рораг- 
ciem publiczności. — Миггупг aresztowano, 
AE ta jednak znajdzie swój epilog w są- 
dzi 

PRAGA LICZY 848 TYS. MIESZKAŃCÓW 

Państwowy urząd statestyczny w Pra- 
dze ogłosił w tych dniach wyniki spisu lu- 
ćności, przeprowadzonego 1 grudnia 1920 
1. Według tvch danych Praga Нсгу обес- 
nie 848408 mieszkańców, a w tej liczbie 
Czechosłowaków 778,408, Niemców 41,453 
żydów 6.731, Polaków jest tylko 327. W 

porównaniu z 1921 r. ilość _ mieszkańców 

„Zlarej Prahy* wzrosła о 172105 osób. 

DESZCZ ZŁOTA SPADŁ NA HOTELE 
LONDYŃSKIE 

Właściciele hoteli londyńskich i ich per- 
senel rzewnie opłakują zakończenie obrad 
konterencj: „Okrągłego Stołu”, КИКа tych 
tygodni bowiem stanowiło najlepszy sezon 
od szeregu lat. Maharadżowie indyjscy, ich 
rodziny i Świty rzucały wprost pieniędzmi. 
Opowiadaja, że w jednym tvlko dniu ma- 
parodża Hikaniru zapłacił w hotelu, w któ- 
rym mieszkał 575 funtów szterlinków. Nie 
można się więc dziwić smutkowi hotelarzy 
toncyńskich. 

KASYNA GRY PRZECHODZĄ KRYZYS 

Jak donoszą pisma francuskie, kasyna 
we Francji uginają się pod ciężarem podat 
ków i grożą zamknięciem. W liście otwar- 
tym adresowanym do wszystkich senatorow 
1 deputowanych, syndykat właścicieli i kie 
rowników sal grv, reprezentujący 169 za- 
kladów tego rodzaju rozsianych po całej 
Frarcji, przedstawia katastrofalny stan przed 
sięb'orstw, wykazując w r.1930 spadek wpły 
wów o 68 miljonów franków w porównaniu: 
z rowiem 1929. Syndykat prosi w zwiazku z 
tem o rewizię nałożonych podatków, grożąc 
w przeciwnym razie zamknięciem wszyst- 
kich kasyn we Francji. Władze skarbowe bę 
dą się nr.usiały poważnie nad tem zastano- 
wić, zamknięcie bowiem sał gry, oznacza u- 
tratę 150 miljonów franków rocznie, gdyż 
tyle wynosiłv wpływy skarbowe z tych 
przedsiębiorstw. 

DROGOCENNE FUTRA Z PSÓW I KOTÓW 

W Pekinie zabija się rocznie około 5 
miijonów psów i kotów, by potem za gro- 
sze sprzedawać ich skóry" — pisze jeden z 
onvwateli tego miasta w swej petycji do 
władz municypalnych, prosząc w imię hu- 
manitarności. by nie puszczano do ma- 
eowych rzezi biednych zwierząt domowvch. 
Tiėmaczy on dalej, że skóry odpowiednio 
wyprawicne idą potem w świat jako praw- 
dziwe ku ny, foki czy lisv. Ponieważ w 
2wiązku z dobrze rozwiniętym przemysłem 
skóry kotów i msów są w Pckinie w wiel- 
kiem poszukiwaniu, kradzieże tych zwierząt 
są na porządku dziennym. Niejedna zaś e- 
legantka europejska nie domyśła się nawet 
że za drogie pieniądze nabyla futro z pekiń- 
skiego psa. 

pernowi, A. Kronikowi i G. Opeskinowi, za- 
rzucano podrabianie dokumentów, tymże 
Frajzingerowi i Opeskinowi usiłowanie prze- 
kupienia wywiadowcy  Kryńskiego łapowką 
w wysokości 10f! tys. marek, oraz - Milej- 
kowskiemu, Trakińskiemu, Bando, Sołonie- 
wiczowi, Kneli, Ingeslonowi i Białostockie- 
iu posługiwanie się fałsyfikatami. 

, Wszyscy oskarżeni nie przyznali się do 
winy w różny sposób tłomacząc się przed 
Sądem. 

W rezultacie przewodu sądowego, zakoń 
czonego zeznaniem biegłego — kaligrafa p. 
N. Kaczora, Sąd, po wysłuchaniu przemó- 
wień stron skazał* Frajzingera, Opeskina, 
Trakińskiego i Białostockiego na trzy mie- 
siące więzienia, darowując następnie tę karę 
па тосу amnestji. 

„ Pozostali wspėtoskarženi zostali uniewin- 
nieni. 

Obronę oskarzonych wnosili 
Petrusewicz, Kulikowski, 
man, Wertyński. 

adwokaci: 
Czernichow, Ney 

stle mają dobry bar. Kelner przyrzą- 
dza pyszne coctaile z podwójnej por- 
cji wszystkiego, warto nawet  zapła- 
cić podwójnie za ten przysmak. Bo le- 
piej jest zapłacić szylling za porządny 
napój, niż sześć pensów za jakieś pa- 
skudztwo! 

Szef i zastępca z westchnieniem 
zabrali się do roboty. O trzeciej zja- 
wił się sługa — krajowiec i oznajmił: 

-— „(randon Castle" zarzucił kot- 
wicę, sir. 

— Dobrze, 
gotowe? 

— Tak jest sir, juź podano 
stołu. 

— Dobrze, zaraz przyjdę. 
Oficer włożył koszułę, przekłina- 

jąc tropikalne upały i przeszedł do 
stołowego pokoju. Posiliwszy się bez 
apetytu włożył hełm korkowy na gło- 
wę i kazał podać motorówkę, w której 
pojechał do okrętu, stojącego niedale- 
ko od brzegu. 

Na pokładzie okrętu  tłoczyli 
sasażerowie, patrząc na brzeg. 

— Ach, kto to jest? — krzyknęła 
kisterycznie dama, klaszcząc w ręce. 
— Kim jest ten oficer? Jaki śliczny, 
jak pięknie wygląda w tym mundurze! 
Nieprawdaż? 

— To zapewne oficer policyjny, 
miss Strange, — poinformował stoją- 
cy obok jegomość. 

Miss Strange wydała histeryczny 
okrzyk: 

— Ach, jak ciekawie! On będzie 
sprawdzać nasze dokumenty? Zada- 
wać pytania? Ale, co ja zrobię, jeżeli 
on zapyta, ile ja mam lat? 

Z przesadnem przerażeniem zerka- 
la na wszystkie strony i przycisnęła 
serce rękami. 

Hassanie. Śniadanie 

do 

się 

TWOJE DZIECI UCZĄ 
W OJCZYSTYM JĘZYKU. 
POMYŚLAŁ O TRAGEDJI MA- 
TEK, KTORYM OBCA SZKOŁA 
WYKRADA DUSZĘ DZIECKA? 

Złóż grosz na „Fundusz Polskiego 
Szkolnictwa zagranicą”, na konte 

P. K. O. 21895, Komitetu Obche- 
du 25-lecia Walki o Szkołę Palską. 

W. JUREWICZ 
były majster firmy 

  

  

Paweł Bure 
poleca wielki wybór zegarów i bm 
żuterjij (oraz precyzyjna naprawa 

po cenach przystępnych 

Wiino, A. Mickiewicza 4. 

aj pi i i iki) 

Obwieszczenie 
Wagistrat m. Nowogródka ogiasza niniej- 

szem przetarg publiczny na wykonanie tab- 

licy rozdzielczej dla generatora 250 KV. 

Przetarg odbędzie się w dniu 14 lutego r. 

b. o godz .13-tej w łokału Magistratu. 

Ślepe kosztyrysy na wykonanie tablicy z 

instalacją oraz z połączeniem do generatora 

przeglądać można codziennie w Magistracie 

w godzinach urzędowych. 

Oferty należy kierować do dnia 14 lute- 
go r. b. do godz. 12-tej z dołączeniem wad 

  

-jum w wysokości 3 proc. od sumy oferowa- 

= Inż. Ludwik Wołnik 
Barmistrz m. Nowogródka 
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Prosimy się przekonać 
że wełny, jedwabie, flsnele oraz mater- 

jały pościelowe, bieliźniane żyrardow- 

skie, kołdry watowe, koce pluszowe 

sprzedaje najtaniej —1 

GŁOWIŃSKI — WILEŃSKA 27. 

  

"ana Wyborowe EEST 

Nasiona 

Inspektode 
warzyw i kwiatów, 

już otrzymał 

WILEŃSKI SPÓŁDZIELCZY 
SYNDYKAT ROLNICZY 

SiE wi'no, ul. Zawalna 9 NIE 

  

OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Powiatowego w Wilnie, 
rewiru II-go z siedzibą w Wilnie E ul. Lu 
helskiej nr. 1, zgodnie z art. 1030 UPC po- 
daje do wiadomošci publiczneį, że w dniu 
17 lutego 1931 roku, o godz. 10 rano w Wil 
nie przy ul. Wszystkich Świętych 21, od- 
Ledzie się sprzedaż z licytacji, należącego 
do- firmy Wulf Lewin i S-ka majątku rucho- 
megc składającego się z urządzenia sklepu 
kasy, zegarków i in. ruchomości, oszacowa- 
nego na sumę 1600 zł. 

Komornik Sądowy (—) H. Lisowski 

  

     Lokal —8 pokoi | O 
i sała na 200 osób Ww; 12-99 
centrum miasta, Nada- \ > ej 
je się n+ bank, czytel- [Aba DOBRA © 

(KOPIOWAŁ: 
ANG“ 

nię,sbiuro, do wynaję- 
cia od zaraz. Szczegó- 
ły Biuro Reklamowe 1 - 
$. Grabowskiego Ga 
barska 1, godz. 12—2. 5%. 
i 4—5 pp. 

   

  

  

— jeżeli to człowiek dobrze wy- 
chowany, nie zapyta panią o to, — 
wtrąciła uroczyście dystyngowana da 
ma, nawpół leżąca w fotelu. 

— O, jak to miło, miss Dernfold- 
Tłeuse! Pani naprawdę tak myśli? 

— W każdym razie pani wiek nie 
będzie go interesować, może pani być 
zupełnie spokojna. 

Miss Strange uśmiechnęła się krzy 
wo, wzruszyła ramionami i przeszła 
na drugą stronę pokładu. 

— Dlaczego mama obraziła ją? — 
szepnęła blada dziewczyna, siedząca 
obok dystyngowanej damy. 

— Dlatego nie znoszę jej, Elły, 
jej chichot i miny działają mi na nerwy 
A- zresztą, proszę cię, nie rób uwag 
matce. Czuję, że głowa zaczyna cię 
boleć. Zejdź na dół i posiedź w kaju- 
cie, dopóki nie będzie można zejść na 
brzeg. 
Dziewczyna wstała posłusznie i ode- 

szła. 
— Zadziwiająco miłe dziecko z tej 

mojei Elly, — zauważyła mrs. Dern- 
ford-Theese, zwracając się do sąsiad- 
ki, — posłuszna, dobra dziewczyna. 
Będzie z niej doskonała żona dla mę- 
ża, którego ja jej wybiorę. 

Tymczasem miss Strange z zachwy 
iem wpatrywała się w grubego ofice- 
ra, z trudnością wdrapującego się na 
okre: po drabinie. 

— Nie wypuszczać nikogo bez me- 
go pozwolenia! — rozkazał krótko dy- 
zurnemu. 

Miss Strange wzdrygnęła się i pod 
niosła rozpaczliwie oczy ku niebu: 

— Ach, jak cudownie! Jakto miło 
posiadać taką władzę! Ale to będzie 
okropne, jeżeli pan pozostawi nas na 

  

Lo w o 

Ceny zniżone: Parter 60 gr. Balkon 30 g-. 
KINO 5 Od dnia 9 do dnia 12 lutego 1941 r. wlącznie będą e tilmy: 

! pajający „awrotnem tempem i sen- MIEJSKIE | „WĄLE NADDUNAJSKI Ua na 
Ostrobramska 3. 

K sa czynna o g. 3.30. 

W rolach głównych: HARRY LIEDTKE, Peggy Norman I Ernest Verebes. Nad program: „Podniebny szlak” 
Podczas seansów szereg pieśni 

оссайев Seas) 1... 46 
wykona p. Hanna Jordan. 

.. Wstęp ": „Siódme przykazanie'. 

  

Dźwiękowy 
KINO-TEATR 

„HELIOS“ 
ul. Wileńska 38, 

tel. 9-26. 
świato ych Wszys:v Śpies cie uirzećł 

Dziś! Po raz pierwszy w Wiinie! Na wzór wielsioh stolic! Dwie godziuy humoru i Śmiechu! 

WESOLY TYDZIEŃ WILEŃSKE 
ności, groteski, Rewel. film w wyk 'naniu czworonożnych gwiazd p.t. „Psi trójkąt", rewja 
akrobatyczne i t. d. Wesoły tydzień o tym samym programie miał niezwykłe powodzenie na wszystki.h ekranach 

Poczatek seansów o godz, 4.6, 8.i !0.'5 

Przebój 4# więkowy. Pełne | 
humoru komedje, ahtuał- 

„PIRACI*, tańce 

  

„Dźwiękowe Kiso 

KOLLY W00B- 
Wieje sicza Ż2   

Dziś! Polski przebój dźwiękowy. 
polska mowa! Polski spiew! GROĖ SERCA 

nówna, Alexsander Żabczyński, Tadeusz Olsza, Zofja Grabowska, Biegański, Rogulski i Gawiikowski 
Nad program: Rewaiacyjne dodatki dźwiękowe. Ceny zniżone tylko na pierwszy seans. 

Seansy o godz. 4. 6, 81 030 

Dramat osnuty na tle życia emigsacji 
polskiej W relach gł Janina Roma- 

  

DŹWIĘKOWE KINO 

C6/INS 
WIFLKA 37. 3 

122181 

BG 
Przebój dźwiękowy! Ogień i żar m iłości! Szalony roman»! Śpiew i tańcet 

OTYCZRA KOBIETA 
w rol, gł. pełna temperamentu Leonora Urlich. Nad program: Atrakcje dźwiękowe | Tyge- 
dnik dźwiękowy. Na 1-szy seans ceny zniżone. Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

A 
Dramat burzłiwej 
dziewczęcej miłości 

  

  

  

  

  

a 

m uses Indo Tais EMIU JAnnings V visais dram p e 
в6 

FAN |W SIDRACH KEAASTWA оо cf; Cope 
Początek 0 godz, 3-ei, w dnie świąt. o g_ 1-ej. Ceny od 40 gr. į 

KINO Dzis! Wieczór śmiechu i humoru. Niezrównani komicy w filmie & 

„wiarówo. | PATI PATACHOK lako BOHATEROWIE. 
ua k I aji r Mio woj ma 
  

Dułoszenie przetargi 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Wilnie ogłasza 

niniejszem przetarg publiczny na dzierżawę restauracji 
Erzešė C. I, II, 

st. 
HT kl. bufetów st. st. Slonim, Lachwa, Pod- 

swile, Bieniakonie, (iudogaj, Knyszyn z terminem objęcta 1. 
marca 1931 r. bufetow st. st. Pińsk, N. Wilejka, Włodawa, 
Platerów, Andrzejewicze, Parachońsk, Budsław, Dubica, Sie- 
miatycze, Połoczany, Mordy, Mońki, Juchnowicze, Olechnowi- 
cze, Zahacie, L 
łecz, Narewka, 

achowicze, Bereza - Kartuska, Waliły, Swis- 
Moduciszki, Bastuny, Różanystok, Nowodruck, 

Horodyszcze, Kiena, Krzywicze, Królewszczyzna, fryzjernie: Su- 
wałki, Czeremcha, lwacewicze, kantor wymiany pieniędzy w 
Stołpcach z terninem objęcia I kwietnia rb. 

1. Osoby ubiegające sie o te dzierżawy, mają wnieść 
oferty do Prezydjum Lyrekcji KP w Wilnie, najpóźniej do dnia 
19 lutego r. b. w godz. 12-ej w południe. 

2. Oferty z oznaczeniem cyfrowem i słownem oferowa- 
nego rocznego czynszu dzierżawnego w złotych należy składać 
od adresem „rrezydjum Lyrekcji KP w Wilnie, ul. Słowac- 
go 2 w kopercie z napisem „Ojerta na dzierżawę..... 

3. Oferenci 
runki dzierżawy 

mają wyraznie stwierdzić w oiertach, że wa- 
znane są im dokładnie. 

4. Równocześnie 7 wniesieniem oferty, należy ziożyć w 

Kasie Głównej lyrekcji wadfum w wysok 
po 5.000 zł. 

400 zł. 
250 zł. 

150 zł. 
100 zł. 

% 
%%
 

88
 

15 zł. 

30 zł. 

25 zł. 

po 

po 

ości: 
restauracja Brześć C. I, II, III kl. 
bufety Pińsk, N. Wilejka, Królewszczyzna ill kl. 
Wilejka, Włodawa, Słonim, kantor wyniiany 

w Stołpcach, 
Płaterów, Andrzejewicze, Łachwa. 
Varachonsk, Budsław,  Dubica, / Podswile, 

Bieniakonie. 
Smietycze, Połoczany, Mordy, Mońki, Juchno- 

wicze, Olechnowicze, Zahacie, Lachowicze, 
Gudogaj, Bereza Kartuska. 

Waliły, Świsłocz, Narewka, Hoduciszki, Ba- 
stuny, Różanystok. 

Nowodruck, Horodyszcze, 
Knyszyn, fryzjerme: Suwałki, 
Iwacewicze. 

Kiena, Krzywicze, 
Czeremcha, 

eli oferent, którego ofertę przyjęto, z jakichbądź po- 

wodów nie zawrze umowy dzierżawnej na znanych mu wa- 

runkach dzierżawy, lub też nie obejmie dzierżawy w terrii- 

nie umówionym, 
pada na rzecz 

*o zatrzymane na poczet kaucj. wadjum prze- 
Skarbu Państwa. IŚwit na wpłacenie wadjum 

winien R dołączony do ofert. 
9. ażność i skuteczność prawna zawrzeć się mającej 

vmowy dzierżawnej 'est zawisła od uzyskania przez dzierżaw- 
cę właściwej koncesji (patentu) W myśi obowiązujących ustaw. 

6. Oferenc. są związani swem! ofertami przez przeciąg 
8 tygodni, licząc od dn. otwarcia alert. 

7. Dyrekcja zastrzega sobie prawo oddania wyżej wymie- 
nionych dzierżaw w-g swego iiznania jednemu z pośród ofe- 
rentów, lub innej osobie z wolnej ręki, nie bacząc na wynik 

postępowania licytacyjnego. 
8. Dyrekcje PK w Wilnie nie bierze odpowiedzialności 

za niezawinione niedctrzymanie cznaczonego w ogłoszeniu 
przetargu termi1u oddania przedmiotu dzierżawy. 

9. Oferent, 
nia przetargu. 

którego oiertę przyjęto ponosi koszta ogłosze- 

    Pianina i Fortepiany 
© światowej sławie Pleyel, Bechsieja etc, 
tskoż Arnold. Fibigier, Kerutopł i Sym, 
uznane rzeczywiście za najlepsze 
w kraju przez naiwybitniejszych tachow= 
ców na Pow. Wystawie Kraj w Pozne- 
niu w 1929 . i w Wilnie wr. 1930 
(Grand Prix i Wielkie Medale Złote). 

  

  

  

K. DĄBROWSKA ni. Niemiecka 7 m. 6. & 
€PYZ7PETYA ” © YN* IECIF CENY PARPYCZNE & 

УНИЗОНЛИНННИХ › 

LEKA ZE |Akuszeck | [Roza e) 
BEDE R EASY, 

BKUSZERKA я 
Dr.Wolfson ŚMIAŁOWSKA PIENIĄDZE 
choroby skórne, wene- ersz Gabtuei Kozme lokujewy u o-6b 

pyzae i moczopłciowe 
ileńska 7, od 9—1 

4—8 w. tel. 10-67. 

DOKTÓR 

Zeldowicz 
chor. skórne,  Wene- 
ryczne, narządów mo- 
czowych, od 9—do 1, 

5—8 wiecz. 

DOKTÓR 
ZELDOWICZOWA 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE NARZĄDÓW 

MOCZOWYCH 
od 17—21 od 4—6 

uł, Mickiewicza 24. 
tei 077 

LUKIOR 

Szyrwindt 
choroby weneryczne, 
skńrne i moczoplciowe 
Wielka 19, od 9 do 1 
3—7 

Dr Ginsberg 
Choroby skórne, we- 
ueryczne i moczoplcio- 
we. Wliefska 8 od 
8 — 114 — 8. Tel, 
567 

Dr. Kenigsbergą 
choroby skórne, wene- 

ryczne i moczopłciowe 

Mickiewicza 4, 
tel. 1.90. 

Od 9—17 i 4—R 

  

  

10. 

Wilno, dn. 31 stycznia 1931 roku. 

okręcie na wieczne czasy! Pan nie ma 
tego zamiaru? Ę 

— Narazie niema o tem mowy, — 
odrzekł sucho cficer. 

-— Ach, jaki pan surowy i poważ- 
ny! Ale ja nie będę się na pana gnie- 
wała, bo pan pozwoli mi zejść na 
brzeg. To jest dla mnie bardzo waż- 
ne! Pan da mni zaraz taką małą, bia- 
łą kartkę, jedną z tych, które pan ma 
w ręku? A może pan i mnie podejrze- 
wa? 

Zachichotała histerycznie a oficer 
obrzucił ją niechętnem spojrzeniem. 
— Wszyscy pasażerowie tego okrę- 

tu są dla mnie podejrzani, dopóki nie 

przejrzałem ich dokumentów. > 

— Ale ja muszę zaraz) wysiąść! 

Prędko nadejdzie wieczór a ja nie mo- 

gę czekać! Proszę mnie puścić, niech 

pan będzie taki uprzejmy! : Ja nigdy 

nie zapomnę pańskiej uprzejmości. 

-—- Pani wybaczy, ale obowiązek 

przedewszystkiem. Nie mogę dla ni- 

kogo robić wyjątku. Mogę co najwy- 
żej sprawdzić pani dokumenty w pier 
wszej kolejce, jeżeli mi je pani natych- 
miast przyniesie. 

‹ — Ach, dziękuję panu, dziękuję!-— 
krzyknęła miss Strange, biegnąc do 
swej kajuty. 

Oficer wszedł do sałonu i ociera- 
jac pot z czoła opadł ciężko na fotel. 
Towarzyszący mu krok w krok sługa 
— krajowiec, postawił przed nim sto- 
lik i wyjął z teki papier i pieczęć urzę 
dową. 

Za chwilę wpadła zadyszana miss 
Strange į rzuciła się ku ofice,owi. Wi- 
docznie paliła się: z niecierpliwości 
dostania się na brzeg przed nocą: 

— Oto mój paszport. Ale, proszę, 

Informacyj bliższych udzieła Wydz. Osobowy codzier- 
me, oprócz dni świątecznych w godzinach urzędowych. 

Otwarcie ofert nastąpi 19 lutego 1931 roku. 

DYREKCJA OKRĘGOWA P. K. W WILNIE 

DOKTOR 

Blumowicz 
choroby weneryczne, 
skórne i moczopiciowe 

WIELKA 21 
tel. 921, od9—1i3--8 

W Z.P. 2. 

nie pytać o mój wiek, dobrze? 
Oficer rozłożył dokument na stole 

i przygotował się do odczytania go, 
gdy wszedł radjotelegrafista i podał 
mu zaklejoną kopertę. 

.— Depesza do pana, Sir. Nadeszła 
w tej chwili z Połudhia. | 

Spojrzał na miss Strange i uśmiech 
nął się drwiąco. 

— Jaki bezczelny chłopak! Widział 
pan coś podobnego? — zaskrzeczala 
stara panna chichocząc i wykszywia- 
iąc się. Widział pan, jak om się do 
mnie uśmiecha? Ale daję panu słowo, 
że nigdy, ale to nigdy nie zachęcałam 
go do tego i nie kokietowałam! Daję 
słowo, czy pan mi wierzy? 

Oficer nie zwracał uwagi na nie- 
znośną histeryczkę, rozdarł kopertę i 
przeczytał depeszę, poczem schował 
ią i zamyśliił się: 

— Hassanie! 
— Jestem, sir. 

—Powiedz, že oglądanie doku- 

mentów odkładam na później. Teraz 

muszę się zobaczyć z kapitanem. 

wstał i wskazał miss Strange dro- 
dę przed sobą: 

-— Pani będzie łaskawa przejść ze 
mną do kapitana, miss Strange! 

Histeryczka rzuciła złe spojrzenie 
na oficera, ale za chwilę opanowała 
się, i, śmiejąc się, zaklaskała w dłonie: 

— Skąd pan wie, jak ja się nazy- 
wam? Ach, nigdy nie widziałam takie- 
go rozumnego i sprytnego oficera! Ale 
czyż nie możemy tego wszystkiego 
tutaj załatwić? Nie rozumiem o co pa- 
nu chodzi? Boże. co za tajemniczość! 
Dobrze, dobrze już idę... 

Razem wyszli na pokład. Miss 

Strange obejrzała się i nagle zmieniła 

weksel na sumę 260 
zł. wystawca Kazimierz 
Leczycki. Ostrzega się 
przed przyjęc em teko= 
we o i 
unieważnia się 

odpow edzłalnych 
z gwarancją zwro- 

tu w te m me, 

tyczty, AS0Wź zmierszC2 
ki, piegi, Ssgry, fupież 
brodawki, kerzajki, wy 

      

podanie włosów. Mic | Dom K K. „Za 
jewi=-* 46 chęta“ Mickiewl- 

cza 1, tet. 9-08. 

; KOSMETYKA Sprzedam 
okazyjnie 

ERSIERE (OEREEKESŻI „owy odbiornik pię- 
SA4BINET ciolampowy.  Wiado- 

moś Bakszta 8—14, 

Rasowe - 
koguty i kury nagro- 
dzone na Il Targach 
Półn. Sprzedaje Za- 
k'adi Hodowii Drobiu 
U. S. B. zanł<h Zakse 
towy 1. Informacje na 
m ejscu. 

Miłosierdziu 4 
naszych Sz. Sz. Czy- 
teluików  polccamy d. 
nauczycielkę, pozosta- | 

jąą w nędzy, chorą, 
pozbawioną możności 
zarobkowania. Ofiary 
przyjmuje Administra- 
cja „Słowa* &а „b. 
nauczy je ki. 

Rucjonainełj Kasme- 
tysi Leczniczej. 

Wilno, Biiekewie. e Bi 
mt. 

Urod kobiecą 
ę tonserwz- 

3е, ćwrkonełł, adów fe. 

48, gznwa jej gkszy 
i prakt. Masaž 
twarzy | ciała (panie) 
Sz uczne opalenic ce- 
ry. Wypadsnie włosów 
{ łapież, Najnowsze 
zdoDycię kosaciyki ra- 

cjonalnej. 
Cedziecnie od & 10— 

w 7 

    

(ŚDE 40, ęotroe 

s przyciemnia hexnaa 

f reguluje, Maqailiago 

isa Bedió | LOKALE 
J. fHiryniewicsowa/, Pokój 

Lsczniczej 

ui, WIELKA Jė 18 S. 

Przyj.wg. 10-11 6-7 go wynajęcia ze wszy- 

  

  

w. Z. P. 32%. stcemi wyg limi. 
Zygmuntowska 22—4$. 

zgubiony 0 ==     

Niemka 
udziela lekcyj jezyka 
niemieckiege. | owie- 
dzieć się w Admini- jednocześnie 
stracji, 

  

  

do niepoznania głos i sposób zachowa 
nia. Zapytała ostro: { 

— Czego pan chce ode mnie? 4 
Oficera zdziwiła ta zmiana, 

grzecźnie i stanowczo powtórzył: 
— Proszę panią do kapitana. Bar- 

dzo mi przykro, ałe będę musiał w je- 
go obecności zadać pani kilka pytań. 

Miss Strange nie mogła dłużej opa- - 
nować zniecierpliwienia. 

— аке pytania? Mówię pann, że 
to jest dla mnie bardzo ważne, słyszy 
pan: bardzo ważne i konieczne, żebym 
mogła zejść natychmiast na brzeg. 
Mam nadzieję, że pan zechce zrobić 

wszystko jaknajprędzej, ażeby umożli- 

wić mi wydostanie się z okrętu. Nie 

rozumiem o co panu chodzi? Poco 

idziemy do kapitana? 
Bez odpowiedzi podeszli do kajuty 

kapitana. Oficer zapukał ; z za drzwi 
rozległ się ochrypnięty głos: 

— Wejść! 
Oficer wpuścił najpierw damę. 

— A, major Wendoli! — powitał 
go czule kapitan, odstawiając na spod 
ku szklankę gorącej herbaty. — O co 
chodzi? Czy to miss Strange nie chce 
uznać pańskiej władzy? Czy pan żą- 
da, abym ją zakuł i wrzucił do lochu 
-— żartował wesoło? 

— Nie chodzi tu o żarty, kapita- / 

ale     

nie, Przyprowadziłem tu miss Stran- 7] 

ge, aby ja aresztować w pańskiej 
obecności. 

Miss Strange spojrzała z wściekła” 
ścią na oficera, ale milczała. Twarz 

kapitana przybrała wyraz powagi. 5 

— Co za” głupstwo, , Wendollu' 
Skąd mogła panu przyjść podobna 
myśl do głowy? 

  
Drukarnia Wydawnictwa „Słowo” Zamkowa 2 Ę


